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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()91
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خولي سيَيةمي هةلَبذاردن
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()11
ضوارشةممة ريَكةوتي 2292/92/22
كاتــذميَر ()11ي ثـيَن نيــوةرؤي رؤذي ضوارشــةممة ريَكــةوتي  0212/10/00ثةرلــةماني كوردســتان -
عيَراق بة سةرؤكايةتي بةريَز حممد قادر عبداهلل(د.كمال كـةركووكي) سـةرؤكي ثةرلـةمان و ,بـة اامـادةبووني
بةريَز د.ارسالن بايز امساعيل جيَطري سةرؤك و ,بةريَز فرست أمحد عبداهلل سـكرتيَري ثةرلـةمان ,دانيشـتين
ذمارة ()11ي خولي سيَيةم ,سالَي ( )0211ي خؤي بةست.
بةرنامةي كار:
بةثيَي حوكمةكاني برطة ()1ي ماددة ( )02لة ثةيرةوي نـاوخؤي ذمـارة ()1ي هـةمواركراوي سـالَي 1110ي
ثةرلةماني كوردستان  -عيَراق ,دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بريـاري درا دانيشـتين ذمـارةي ()11ي خـولي
س ـيَيةمي هةلَبــذاردن لــة كــا ()11ي ث ـيَن نيــوةرؤي رؤذي ضوارشــةممة ريَكــةوتي  0212/10/00دا بــةم
شيَوةية بيَت:
 -1بةردةوام بوون لةسةر خستنةروو و طفتوطؤكردني ثـرؤذةي خشـتةي بودجـةي تـةواوكاري ثةرةثيَـداني
ثاريَزطاكاني هةريَم بؤ سالَي0212.
0ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي نةهيَشتين لةشفرؤشي لة هةريَمي كوردستان.
6ـ خستنةروو وطفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي وانةبيَذي مامؤستايان لة قؤناغةكاني بنـةرةتي لـة هـةريَمي
كوردستان.
 2ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ثشـتطريي دارايـي حـز و قـةوارة سياسـيةكان لـة هـةريَمي
كوردستان.
5ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي بووذاندنةوةي ثيَشخستين كشتوكالَ لة هةريَمي كوردستان.
3ـ ـ خســتنةروو و طفتوطــؤكردني ثيَشــنياري ياســاي كاروبــاري شارســتاني ذمــارة ( )35لــة ســالَي 1120ي
هةمواركراو لة هةريَمي كوردستان.
2ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ثيَشينةي هاوسةرطريي لة هةريَمي كوردستان.
2ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ماددة هؤشبةرةكان لة هةريَمي كوردستان.
 1ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ضـاككردني مووضـةي هيَزةكـاني ااسـاين و ثيَشـمةرطة لـة
هةريَمي كوردستان.
12ــ خســتنةروو و طفتوطــؤكردني ثيَشــنياري ياســاي بــةخاوةن كردنــي خــانووة بـ َي تؤمارةكــان لــة هــةريَمي
كوردستان.
 11ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشـنياري ياسـاي دةسـتةي كؤمسـيؤني بـاةَي هةلَبذاردنـةكان لـة هـةريَمي
كوردستان.
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بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بــةناوي طــةلي كوردســتانش دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوةش خــولي س ـيَيةمي هةلَبــذاردنش ســالَي دووةمش خــولي
طريَداني يةكةمش ذمارةي دانيشنت ()11ش رؤذي دانيشنت ()0212/10/00ش بةرنامةي كار:
بــةثيَي حوكمــةكاني برطــة ()1ي مــاددة ( )02لــة ثــةيرةوي نــاوخؤي ذمــارة ()1ي هــةمواركراوي ســالَي
()1110ي ثةرلــةماني كوردســتان  -عيَــراقش دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان برياريــدا بةرنامــةي كــاري
دانيشــتين ذمــارة ()11ي خــولي سـيَيةمي هةلَبــذاردن لــة كــا ()11ي ثـيَن نيــوةرؤي رؤذي ضــوار شــةممة
ريَككةوتي ()0212/10/00دا بةو شيَوةية بيَت:
 -1بةردةوام بوون لةسةر خسـتنةروو و طفتوطـؤكردني ثـرؤذةي خشـتةي بودجـةي تـةواوكاري ثةرةثيَـداني
ثاريَزطاكاني هةريَم بؤ سالَي0212.
0ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي نةهيَشتين لةشفرؤشي لة هةريَمي كوردستان.
 6ـ خستنةروو وطفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي وانةبيَذي مامؤستايان لة قؤناغةكاني بنـةرةتي لـة هـةريَمي
كوردستان.
2ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ثشـتطريي دارايـي حـز و قـةوارة سياسـيةكان لـة هـةريَمي
كوردستان.
5ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي بووذاندنةوةي ثيَشخستين كشتوكالَ لة هةريَمي كوردستان.
3ـ ـ خســتنةروو و طفتوطــؤكردني ثيَشــنياري ياســاي كاروبــاري شارســتاني ذمــارة ( )35لــة ســالَي 1120ي
هةمواركراو لة هةريَمي كوردستان.
2ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ثيَشينةي هاوسةرطريي لة هةريَمي كوردستان.
2ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ماددة هؤشبةرةكان لة هةريَمي كوردستان.
 1ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ضـاككردني مووضـةي هيَزةكـاني ااسـاين و ثيَشـمةرطة لـة
هةريَمي كوردستان.
12ــ خســتنةروو و طفتوطــؤكردني ثيَشــنياري ياســاي بــةخاوةن كردنــي خــانووة بـ َي تؤمارةكــان لــة هــةريَمي
كوردستان.
 11ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشـنياري ياسـاي دةسـتةي كؤمسـيؤني بـاةَي هةلَبذاردنـةكان لـة هـةريَمي
كوردستان.
ايَستاش داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي دةكةين بيَنة سةر مةنصـةش ليذنـةي ياسـايي كـةرةم بكـةنش
ليذنةي دارايي فةرموونش بةريَزانش اةو دانيشتنة بةردةوام بوونة لةسةر دانيشتنةكاني ثيَشـوو ذمـارة ()12
و ذمــارة ( )12ش لــة دانيشــتين يةكــةم كــة بــةريَز جيَطــري ســةرؤكي ثةرلــةمان كــاك دكتــؤر ارســالن بــايز
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سةرثةرشيت دانيشتن ةكةي كـردش مةوووعةيـةك لـة خوشـب و برايـاني اةنـدامي بـةريَزي ثةرلـةمان نـاوي
خؤيان نووسي بووش ناوةكان ( )02بووش لةوانة ضواريان قسـةيان كـرد بـووش ايَسـتا بـةردةوام دةبـة بـؤ اـةو
بةريَزانةي كة هةر كةسيَب هةلَستيَنت طفتوطؤي خؤي بكا ش اةوانةي ماون يةكةم /ريَزدار امري طؤطاش كةرةم
بكة.
بةريَز امري طؤطا يوسف:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
زيَدة باري وان خالَيَت رؤذا ضوار شةم بيَ لة  10/1ها بووية بةحس كـرنش ايَـب /مـن ثشـتيناني راثؤرتـا
ليذنا دارايي ي َي دكةم كو هاتيـا ديـار كـرنش هةروةسـا ضـةند خالَـة دي مـة ديَتـة بـةحس كـرنش يـةدين وان
خالَ يَت هاتينة بةحس كرن ثيَشةكي اةو خانية بـؤ هـةوليَرو دهـؤك و سـايَماني بـؤ اا ـةدان كرنـا خانيـة
شةهيدان و اةنفالكراوةكان باشةش اة ة بيَن جودا جودا كرنش يةعين هةوليَر جودا بيَتش دهؤك جـودا بيَـتش
سايَماني جودا بيَتش زيَدةباري بؤ هةروةسا بيَتة ديار كرنش بؤ ايدارا طةرميان ذي تيَـدا بيَتـة بـةحس كـرنش
اين بةليَ هةنديَ دة ةر دة ةر بيَنة دابةش كرنش مةسةلةن ضةند لة ااميَدي بيَتش ضةند لـة زاخـؤ بيَـت
ان خانينة بيَنة ديار كرن.
يت اـةم بيَـذين هـةر كاريَـب بيَتـة
خالَة ديش دةربارةي اةو ثرؤذيَت هاتينة ديار كرن بؤ دة ـةرا زاخـؤش وةخـ َ
اةجنامدان لة هةر دة ةريَبش اةكيد اةو كار مةعناي بؤ هةموو كوردستانيَ تيَدا ديار كرنش بةلَ َي باشة وةكـو
دبيَذين نيَرينةك هةبيَتش كو اة دة ةرش ض دة ةر نيَنة جودا كرنش ضونكة ضواردة ثرؤذة بـؤ دة ـةرا زاخـؤ
هاتنة ديار كرنش طوذمة ايَب و دوو سةدو بيست و شةش هاتنة بان دةست نيشان كرنش اة انة هةندةك خالَ
تيَدا هةنة دةربارةي خالَيَ ثيَنج و نؤ و دة نا رووني تيَدا هةيةش باشة اة ة ثـ بيَنـة روون كـرنش هةروةسـا
دةربارةي ثرؤذيَت اا يَ هةنديَب طوندمان هةية لة دة ةرا مة نزيكي شةسـت مـالَ و ثيَن ـي مـالَ هةتانوكـة
ي ثالنـدانان ذي
اا ا بة تانكةرا اا يَ بؤ وان ة دةضيَتش هيض بةحس بؤ وانـة نةهاتـة كـرنش اـةز بيَـذم وةزيـر َ
ايحتيمالة سةر هةندةك وان ذي ااطادارة.
خالَة ديش مة د يَتة ديار كرن اةو ثرؤذةي جؤراوجؤر ( )11ثرؤذة هاتينة ديار كرن طوذمةي ضل و دوو وش
مةباةغيَكي ذ وان ( )11ثرؤذةش يةك ثرؤذة بؤ دة ةري زاخؤ تيَدا نينةش اة ة يةك.
خالَة دويَ /مة د يَت اةم ديار كرنش نزيكي دوو هةزارو شةش سةد خانيـا ويَ هاتيـة وي ثـرؤذة ديـار كـرنش
نؤذةن كرن و اا ةدان كرنش يةك خاني بؤ دة ةرا زاخؤ تيَدا نينةش بؤ زانة ( )112طونـد لـة دة ـةرا زاخـؤ
هةتانوكة يةك خاني تيَدا نينةش هةروةسا ذي نة اا اش نة كارةباش نة ريَطا ان جيهةدا دياري نةكرينة.
ي بكةنش نة سـةر ذمـارا ثـرؤذا كـار بيَتـة كـرنش سـةر اـةو طوذمـة بـؤ وي
خالَة ديش يا اةم هزري ايل هةند َ
مةنتيقا ديَتة تةرخان كرنش باشة بيَتة بةرضا كرنش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
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ببوورنش زؤر زؤر بةخيَرهاتين وةزيـرة بـةريَزةكان شـيَا بـايز وةزيـري دارايـي و ريَـزدار كـاك دكتـؤر عـةلي
سندي وةزيري ثالندانانش هةروةها ريَـزدار مامؤسـتا سـةعد دةكـةينش بـةخيَر بـيَن سـةر ضـاوش زؤر سـوثاسش
ريَزدار اارام قادر كةرةم بكةش نوقتةيةكي نيزامي هةيةش فةرموو.
بةريَز د.زانا رؤوف محةكريم:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
نوقتةي نيزامي من بة حوكمي اةوةي اةو ليذنانةي كـة ليَـرةنش تـةنها ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي داراييـةش
ليذنةي نةزاهةش وا ثيَويست بوو ليَرة اامادة بيَتش بةراسيت اةطـةر ريَطـام بـدةن راثـؤرتي ليذنـةي نةزاهـة
تةنها ضةند..............
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية دانيشةش من لةطةلَ سـةرؤكي ليذنـةش اةوةلـةن /ليذنـةي نةزاهـة راثـؤرتي خؤيـان نووسـاند بـووش يـةك
كةس ايمزاي كرد بووش اةوة يةك.
دوو /ايَمة داوامان كرد بة نووسراو اةوةتا لةبةردةستمة لة طشت ليذنةكانش كة رةاي خؤيان بدةنة ليذنةي
داراييش بةنووسراوش بةةَم ديارة ليذنةي نةزاهةو ليذنةي ااوةدانكردنةوة بريوبؤضوونةكانيان تاخري هيَنـاوةش
ايَستا اةندامةكاني اةو ليذنة بةريَزانة لةناو طفتوطؤكاندا دةتوانن رةايةكانياني خؤيـان بـة تيَـرو تةسـةلي
بدةنش هةر بؤ ااطاداريتان من خؤم ايتيصامل كردووة بة كاك رةفيق صابر اةم بةيانيـة ليَـرة نـةبووش لةبـةر
ايشيَكي تايبـة اي ـازةي وةرطـر بـووش طـوتي ايَمـة لةطـة َل اـةوةين ثرؤذةكـة دةربـاز بـيَنتش بـةةَم ثاشـان
ليذنةيـةك ثيَــب بيَــت بــؤ بةدواداضــوون لــةو كةموكورييانــةي كــة لــة راثؤرتةكةمانــدا هةيــةوش هــةر خؤشــي
راثؤرتةكةي ايمزا كرد بووش اةوة بؤ روون كردنةوةية بؤ جةنابتش ايَستا كةرةم بكة كاك اارام.
بةريَز ايو نعمت قادر(اارام):
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
يةكــةم /تيَبينــيم ســةرةبارة بــة مةســةلةي نــاوي ثرؤذةكةيــةش كــة بودجــةي تــةواوكاري ثةرةثيَـــداني
ثاريَزطاكانةش كة بيَطومان اةو ثارةيـة وةكـو لـة سـ َي كؤبوونـةوة لةطـة َل سـةرؤكي فراكسـيؤنةكاندا بـاس كـرا
بريتية لة داهاتي نةو ش ثيَم باشة بةو شيَوةية ناوةكـةي بطؤريَـتش ضـونكة وةكـو ضـؤن ايَسـتا لـة بودجـةي
سالَي 0211ي حكومةتي ناوةنديش هةر لة ايَستاوة بؤتة كيَشةيةكش من وا دةبينم اةطةر بيَتو بةو شيَوةية
بيَتش ضونكة اةمـة يةكـةم جـارو دوا جـارين نابيَـتش ضـةند جـاريَكين دووبـارة دةبيَتـةوةش دوايـي دةبيَتـة
كيَشةيةكي ياساييش اين ا دةبيَتة كيَشةيةكي سياسي لةنيَوان حكومةتي هةريَم و حكومةتي ناوةنديش لةبةر
اةوة ثيَم باشة هةر بةشيَوةيةكي شةفافانة بـاس بكريَـتش كـة بريتيـة لـة داهـاتي نـةو بـؤ بـةهيَز كردنـي
ذيَرخاني اابووري كوردستانش ياخود بؤ بةهيَز كردني ثاريَزطاكانش اةوة خالَي يةكةم.
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خالَي دووةم /سةبارة بة ثرةنسيثيَكة لة بودجةي سـالَي  0212بامسـان كـردش كـة بـرييت بيَـت لـة دابـةش
كردني بودجة لةسةر اةساسي زةرةرمةنديش هـةروةها ذمـارةي دانيشـتوانش اةطـةر بيَتـو موقارةنـةي بكـةين
لةنيَوان هةرسيَ ثاريَزطاكان اةو ثرةنسيثة جيَ بةجيَ نةكراوةش هةروةها بةشيَوةيةكي وردترش بؤ منوونة لـة
ناوضــةيةكي وةكــو هــةورامانش كــة زؤريَــب لــة شــويَنة ســنوورييةكان زةرةمةنــدةش هــةروةها ذمارةيــةكي
دانيشتواني بةرضاويشي تيايةش بةةَم يةك ثرؤذةي تيَدا نيية بؤ اةو ناوضانة.
تيَبينيةكي ترين لةسةر خشتةكانش اةطةر بيَتو سةير بكةين دةبينة دووبارة بوونةوةي تيَدايةش هـةروةها
خشتةكان نا روونيشي تيَدا دةبينريَتش بؤ منوونة ذمارة ()02ي ثاريَزطاي سايَماني كة باس لـة اـاوي ضـةند
طةرةكيَب دةكا ش بةبيَ اةوةي مةسةلةن دياري بكا لـة هةلَةةـةي شـةهيدش يـاخود قـةةَدزيَ و طونـدةكاني
ذمارة ()13ش بةبيَ اةوةي طوندةكان دياري بكا ش ياخود لـة قـةزاي ضةممـةمالَ ذمـارةي ( 16و  12و )02
سيَ جار دووبارة بؤتةوةش سةبارة بة تؤري ااوش ياخود لة دابة كردني كةلوثةلي قوتاخبانـةكاني سـايَمانيش
بةش ـيَوةيةكي طشــيت بــاس كــراوةش بــةب َي اــةوةي كــة دةســت نيشــان بكريَــتش اةمــة بــؤ ثةرلــةمانتارانين
بةدواداضووني زؤر زؤر نارةحةتةش لةبةر اةوة من ثيَم باشة اةو خشتةية جاريَكي تر بطةريَتةوةو نويَنةري
ضةند ليذنةيةكي ناو ثةرلةمان ثيَداضوونةوةي بؤ بكا ش اةو جارة ايَمة ثةسندي بكةينش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
رةايت اةوةية ثرؤذةكة بطةريَتةوةش باشةش زؤر سوثاسش ريَزدار دكتؤر اةمحةد كةرةم بكة.
بةريَز د.امحد ابراهيم عاي:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَشــةكي بيَطومــان كــاريَكي زؤر باشــةش كــة اــةو ثارةيــة لــة بودجــةي نــةو تــةرخان كــراوة بــؤ ثــرؤذة
خزمةتطوزارييةكانش وةكو هةنديَب لـة ها وكارانيشـم باسـيان كـردش لـة كـاتي كؤبوونـةوةمان لةطـة َل جـةنابي
وةزيرو حكومةتدا لة باسي سةرف كردني اةو برة ثارةيةي كة لة داهاتي نـةو بةدةسـت ديَـتش بـؤ اـةوةي
هاوسةنطي لةنيَوان هةموو ناوضةكان رةضاو بكريَت لة دياري كردنـيش يـان تـةرخان كردنـي اـةو ثارةيـة بـؤ
خزمــةتطوزاريش بةتايبــة اــةو ناوضــانةي كــة زيــاتر زةرةرمةنــد بووينــةش ايَســتا بــةو شـيَوةية اــةو ثارةيــة
تةرخان نةكراوة لة ناوضة سنوورييةكانش كة هةنديَب ناوضة هةية زؤر زؤر زةرةمةندةش ثيَويست بوو زياتر
بؤ اةو ناوضانة تةرخان كرا بوايةش اةمة يةك.
هةنديَكين شويَين ثرؤذةكاني ديار نييةش بؤية ثيَويست بوو كة اةو وةةَمة بدرا بوايةوةش بةتايبـة اةطـةر
وةزيري ثالندانان اةمةي روون كردبايةوةش كة لةسةر ض بنةمايـةك ثـارة بـؤ اـةو ناوضـانة تـةرخان كـراوة
زؤر لة ثرؤذةكان بةشـيَوةيةكي طشـيت بـاس كـراون وش زؤر روون نـةش خـودي تيَمـووني هةنـديَكيان بـزانة
لةسةر ض بنةمايةك دياري كراوة منين ثشتطريي لة راثؤرتي ليذنةي نةزاهـة دةكـةمش كـة ليذنةيـةك ثيَـب
بيَت بؤ اةو مةسةلةيةش ليذنةيـةكي تايبـة لـة ليذنـةي نةزاهـةو ليذنـةي سـامانة سروشـتيةكان و ليذنـةي
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دارايي ثةرلةمان بؤ بةدواداضوونش دواي موناقةشة كردن و طفتوطؤ كردني اةو ثرؤذةيـةش بـزانة بـري اـةو
داهاتة ضؤن سةرف كراوةو لةسةر ض بنةمايةكة زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار كويَستان حممد كةرةم بكة.
بةريَز كويَستان حممد عبداهلل:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
من سةرةتا لة ناوي ثرؤذةكةوة دةسـت ثـيَ دةكـةمش ديـارة لـة كؤبوونـةوةي ثيَشـوودا بـةريَز وةزيـري دارايـي
اةوةي ااشكرا كردش كة اةمة بودجة نييةش هةموومشان دةزانة بودجةي تةواوكاري جياوازي اةو برةية كة
دواجــار مةركــةز دةينريَــت بــؤ هــةريَمش جيــاوازي نرخــي خــةماَيَنراوي بــةرميا َي نةوتــة لــة ســةرةتاو دواتــر
فرؤشتينش كةواتة اةمة لة سةرةتاوة ناوةكةي بودجةي تةواوكاري نيية.
دووةم /تيَبينيم اةوةية هةروةك هاوريَكامن باسيان كردش تيَبينيم لةسـةر بـري ثارةكـة هةيـةش كـة بةراسـيت
بريَكي كةم و نا روون و نا شةفافةش دواتـر لةسـةر تـةواوي ثرؤذةكـان كؤمـة َليَب كـةموكورتي زؤر هةيـةش كـة
بةداخــةوة هــةمان كــةموكورتي لــة ثرؤذةكــاني بودجــةي طشــيت ســالَي 0212دا هةيــةش هــةمان كــةموكورتي
دووبارة بؤتةوةش من هةروةك منوونة ضةندينيَب باس دةكـةمش تـةنها بيسـت و دوو ثـرؤذة نـازاني لةكويَيـة
ي سـ َي جـار
ناوي نـةهاتووةش دة َليَـت ثـرؤذة بـؤ فالنـة شـويَنش كـام ثرؤذانـة كـريين تةنكـةر نـازاني بـؤ كـو َ
راكيَشاني تؤري ااو بؤ ضةممةمالَ هاتووةش لة برطةي ( 16و  12و  )02تؤري راكيَشاني ااو بؤ ضةممـةمالَ
ي بؤ ض طةرةكيَب يةعين اةمة دواجار ثةرلةمان ناتوانيَت موتابةعةي بكا ش لـةكاتي هاوريَكـامن ةي
بؤ كو َ
خؤم ( )00حالَة هةية وازيح نييـةش جطـة لـةوةي ضـةندين بـرة ثـارة تـةرخان كـراوة بـؤ كـةرتي تايبـة ش
اةوانيشم نووسيوة نامةويَت بيخويَنمةوةش ديارة بؤ طوندةكاني (بةهاران و طوندي اةلَماني و طؤيذةي نويَ و
طرين سيت و دةرةوةي طـرين سـيت و ثـرؤذةي ديَ سـيت و) هـةموو اةمانـة كـةرتي تايبـةتنش اةمانـة بـةثيَي
ياساي وةبةرهيَنان كؤمةلَيَب كار ااسانيان بـؤ كـردووةش لةبةرضـي جـاريَكي ديكـة لـةم بودجةيـة ثارةيـان بـؤ
تةرخان دةكريَت كاتيَب هةموومان دةزانة اـةم ثرؤذانـة كـة ثـرؤذةي دروسـت كردنـي يةكـةي نيشـتةج َي
بوونـةش دواجـار اـةم يةكانـة بـةنرخيَكي زؤر بـةرز بـة هاووةَتيـان دةفرؤشـريَتش لةبـةر ضـي لـةم بودجةيـة
هاوكـــاري دةكريَـــت زؤربـــةي ثرؤذةكـــاني ريَطاوبانـــةش يـــةعين ريَطاوبـــان و زيَرابـــي لوولـــةيي و ســـندوقي
ي بـؤ كويَيـة كـة اةمـة بـة هـةمان
دريَذةيةكانيان دياري نةكراوةش ضةند مـةترة ضـةند كياؤمـةترة لـةكو َ
شيَوة ثةرلةمان ناتوانيَت دواتر ضاوديَري بكا و موحاسـبةي ةيـةني اـةوةي ناتوانيَـت تـةواو جـ َي بـةجيَي
بكا ش دوو كياؤمةترةش سيَ كياؤمةترةش ضةندة اةمة زؤر لـة ثرؤذةكـاني ريَطاوبـانش يـان زيَرابـي لوولـةيي و
سندووقي اةم كةموكورتيةي تيايةش هةموو ثرؤذةكان كـاتي بـؤ ديـاري نـةكراوةش هـيض يـةكيَب لـةو ثرؤذانـة
اةطةر سةيري بكةيت ماوةي تـةواو بـووني نييـةش اايـا ثةرلـةمانتار ضـؤن ضـؤني موتابةعـةي اةمـة دةكـا
لةماوةي شةش مانطداش لة ماوةي سا َليَكداش لة مـاوةي دوو سـالَداش لـة كةييـةوة اةمـة تـةواو دةبيَـت اةمـةش
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يةكيَب لة كةموكورتيةكانـةش كـةرتي ثـةروةردة كـةم ين ثـارةي بـؤ دانـراوةش بـؤ كـريين كةلوثـةل و رةحاـة
ي نيية
بةطشيتش نازاني بؤ كام قوتاخبانانةيةش بؤ كويَيةش بؤ كو َ
شةشةم /زؤر سيَكتةري طرنط هةيةش وةكو كشتوكالَ و تةندروسيت هةر ثـارةي بـؤ دانـةنراوةش اةمـة هـةموو
كؤمة َليَب تيَبيين بووش ديـارة تيَبـيين زؤر ورد هةيـةش نامـةويَت زؤر كـا بكـوذم هـةروةك باسـم كـردش بؤيـة
ثيَشنيار دةكةم اةم ثيَشنيارة رةد بكةينةوةو بدةينةوة بة حكومة ش لةبةر دوو هؤكار:
يةكةم /بري اةو ثارةية كة زؤر لـة بـةريَزان تيَبينيـان هةيـة لةسـةريش اـةو ديكؤميَنتانـة خبةنـة بـةردةمي
اةنداماني ثةرلةمانش يان ليذنة ثةيوةنديدارةكانش بـؤ اـةوةي راسـيت و دروسـيت اـةم برةيـة رةضـاو بكـا و
شةفافية بكةويَتة ناو اةم بودجةيةوة.
دووةم /بؤ اةوةي جاريَكي تر كة بةريَز وةزيري ثالندانان بةم ثرؤذانةدا بمـيَتةوةش هـةموومان دةزانـة لـة
ثــرؤذة بةردةوامــةكاني بودجــةي ســالَي  0212ثةرلــةمان ماددةيــةكي تةســبيت كــردووةش كــة اــةو ثرؤذانــة
دةبيَت جاريَكي ديكة بطةريَتةوةو ريَكبخريَتةوة بةو شيَوةيةي اةنداماني ثةرلةمان قسةيان لةطة َل كـردووةش
وا بودجةي سالَي  0211يـة اـةو ليسـتة نةطةيشـتؤتة ثةرلـةمانش بؤيـة بـؤ اـةوةي اـةوة دووبـارة نةبيَتـةوة
جاريَكي تر اةمة هةلَنةطرين بؤ اايندةيةكي ناديارو بيطيَرينةوةش بؤ اةوةي جاريَكي ديكـة بـة ريَـب وثيَكـي
بيَتةوة بةردةسيت اةنداماني ثةرلةمانش اةو كاتة ثةسند بكريَت وش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار ثةريهان قوبالي كةرةم بكة.
بةريَز د.ثةريهان قوبالي حممد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
اةطةر سةيري اةم بودجةية بكةينش من هةر لة ناوةكةيةوة وةكو كويَستان خان اامـاذةي ثـيَ كـرد تةايـدي
قسةكاني دةكةم لةوةي اةم ثرؤذةية لةناوةكةيةوة دةبيَت بطؤريَتش جطة لةوة زؤربةي ثرؤذةكان كةموكوري
زؤر زؤري تيايةش من نامةويَت كاتي زؤر ببةمش بـةةَم لـة شـويَن و مـاوةي تـةواو بـووني زؤربـةي دووبارةيـةش
زؤربةي زؤري ايَمة موراقةبةمان كردووةو ثرسيارمان كردووةش ضونكة زؤربةي اـةو ثرؤذانـة تـةواو بـوونش
تيَكةلَيةك هةية لة نيَوان اةو ثرؤذانةي كة تةواو بوونةش يان اةو ثرؤذانةي لةسةر بودجةي  0212لةطةلَ
داهاتي اةو ثرؤذانةي ايَستا دانراوة تيَكةةَويةك هةيةش لةبـةر اـةوة اةطـةر سـةيري بكـةينش بـةش بـةحالَي
خـؤم هــةموو ثرؤذةكــان هةرضــي دابنريَــت بـؤ خزمـةتطوزاري حيســا دةكــةم بــؤ كوردســتانش بــةةَم اةطــةر
سةيري كةرتةكان بكـةينش كـة زيـاتر خزمـة دةطةيـةنيَت بـة خـةلَبش بـؤ منوونـة كـةرتي تةندروسـيت دوو
بنكةي تةندروسيت تيايةش اةوين ثارةيةكي زؤر كةمي بؤ تةرخان كراوةش لةبـةر اـةوة مـن داوا دةكـةم اـةم
ثرؤذةيــة رةد بكريَتــةوةو جــاريَكي تــر وةزيــري ثالنــدانان و وةزيــري دارايــي لةطــة َل مــوديري دااريةكــاني
مةعنة بةوةي اةم ثرؤذانة دادةنريَتش جاريَكي تر لةطةلَيانة خشتةكة تةرتيب بكةنـةوةو اـةو ثرؤذانـةي
كة نييةش يان تةواو بووةو دةربهيَنريَتةوةو ناوي ثرؤذةكةش عةين شتش بؤ اةوةي بطؤريَتش بؤ اةوةي ايَمـة
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لةةمان روون بيَت داهاتي نةوتةكة بزةبت ضةندة بؤ اةوةي شةفاف تر بيَت لةبةردةممانش بؤ اةوةي ايَمة
بتوانة دواي اةوة موراقةبةي بكةينش لةبةر اةوة من داوا دةكةم رةد بكريَتةوةو جـاريَكي تـر ضـاويَكي ثـيَ
خبشيَننةوة بة خشتةكان و تةرتيب بكريَتةوةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار برهان رةشيد كةرةم بكة.
بةريَز برهان رشيد حسن:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةراســيت اــةوةل شــت مــن لةطــةلَ نــاوي ثرؤذةكــةدا نــيمش ثةرةثيَــداني ثاريَزطاكــان وةكــو هــاتووة دوو نــةو
ميزانيةيــةش يــةكيَ حكومــةتي هــةريَم دةيــدا ش يــةكيَكين حكومــةتي بةغــدا تــةموياي ثاريَزطاكــان دةكــا ش
ثةرةثيَداني ثاريَزطاكان هيض لةطةلَ اةم مةوزوعةدا ناطوجنيَتش اةمة يةكةم.
دووةم /مةوزوعيَب هةيةش ماددةكاني ( 01و )00ي ياساي بودجةي سالَي 0212يةش كة هةر هـةموومان بـة
اةكسةريةتي دةنط موصادةقةمان كردووةش لة ماددةي ( )01برطةي (أ) باسي مـةبيعاتي موشـتةقاتي نـةو
دةكا ش فرؤشتين موشتةقاتي نةو ش كـة دة َليَـت بـة داهـاتي وةديهـاتوو حيسـا بكريَـتش داهـاتي وةديهـاتووش
برطةي ( )ـةكةي باسي مينح دةكا ش دةلَيَت دةبيَت حيسابيَكي تايبةتي بؤ بكريَتش لة ماددةي ()00شدا كة
فةرزي دةكا لةسةر حكومة ثيَويستة دةرخستة هةبيَت بؤ اةمـةوش بـؤ اـةم داهاتـةو دةبيَـت بينريَـت بـؤ
ثةرلةمانش كة اةمة داهاتي وةديهاتوو بووش ماددةكـاني ( 01و  )00و ماددةكـاني ( 21و  22و  21و )20ي
ثــةيرةوي نــاوخؤ بــووةو موناقةشــةي بودجــةي بةســةردا تــةتبيق دةبيَــتش بةشـيَكة لــة ميزانيــةي تــةكمياي
بودجةي سالَةكةش بؤية ثيَويستة اةم ثارةية اةوةلياتةكةيش اةساسةكةي ضيةش عقودي نةوتة ضية بهيَنريَتش
بزانةش مايف خؤمانةش ايَمة دانةنيشتووين ليَرة بريار لة خةرجي بدةينش دانيشتووين تةحقيق لة داهـاتين
بكةينش اةمة سةرةراي اةو هةموو كةموكوريةي لةو ثرؤذانةدا هةية كة نووسراوةش هاوريَكامن باسـيان كـردش
لةبةر اةوة من باسي اةوانة ناكةمش من حةز دةكةم شتيَب بةبريي بةريَزتان خبةمـةوةش بةراسـيت نوقصـانية
موناقةشةي جةلسةيةك كة وةزيري سامانة سروشتيةكان ليَرة نةبيَتش وةزيري ساماني سروشـيت لـة سـيدي
تةلةفزيؤني لةةمان هةية دةلَيَت شةش مايار مينحةي نةو هةيةش اةمـة ( )052مايـؤن فرؤشـتين نةوتـة
هاتووةش س َي سالَة نـةو دةفرؤشـريَتش بةريَزينـة اةطـةر اـاو بفرؤشـرا بوايـةش اـةو تةنكةرانـة بـةس ااويـان
بفرؤشتبواية بايي ثيَنج سةد مايؤن دؤةر دةبووش ايَمة حةقي خؤمانة تةحقيق بكةينش اةمـة منيحـة يـان
موبيعاتي موشتةقاتي نةوتة كاميانة اةطةر اةوةيةش بؤ اـةوي يان نـةهاتووةش اةطـةر هةردووكيـةتيش اـةو
ثارةيــة زؤر زيــاترة اةوةلياتةكــةي كــوا بــا تــةحقيقي تيــا بكــةينش بؤيــة مــن داواكــارم و تةاكيــد دةكــةم
ليذنةيةكي ثةرلةماني تةحقيق لةوة بكا و ثةلة نةكريَت لةم مةوزوعةش لةبةر اـةوة اةمـة ثةيوةنـدي بـة
خودي خةلَب هةيةش لةم رؤذانة بةبيَ تةعايق تةلةفزيؤني كوردستان كة سةر بـة ثارتيـة ضـةندةها خـةلَكي
نيشاندا لة ذيَر خيَمة دةذيانش يةعين بةراسيت اةو خةلَكـة طوناحـةش داهـاتي نةوتةكـةي ديـار نـةبيَتش بـة َل َي
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زؤر سوثاست دةكةم داهاتي نةوتةكةي ديار نةبيَت و لـة ذيَـر خيَمـة بـذيتش بؤيـة داواكـارم اـةوةليا بيَـتش
هةروةها ليَرةشدا من تةايدي ثيَشنياريَكي كاك سةمري سةليمي هاوريَم دةكةمش كة بودجةي ضي مةبيعا و
موشتةقاتي نةوتة دةفرؤشـريَتش ضـي بودجـةي عـامي وةَتـة خبريَتـة سـةري سـالَي كورديـةوةش ضـؤن ايَـران
دةخياتة سةري سالَش لةبةر اةوة ي بودجة تـاخري دةبيَـتش هـةموو سـا َل َي ايَمـة بـزانة ض كـات َي باسـي بودجـة
دةكــةين خبريَتــة ســةري ســالَي كورديــةوةش زؤر سوثاســت دةكــةمش بؤيــة داواكــارم لــة نيهايــةتي قســةكامندا
بطةريَنريَتــــةوةش بــــؤ اــــةوةي بةشـــيَوةيةكي موفةســــةل ســــةرؤكايةتي ثةرلــــةمان لةطــــةلَ ســــةرؤكايةتي
فراكسيؤنةكاندا بطةنة صيغةيةكي موشتةرةك و مةتالَبيان ضـية بمـيَتةوةش بـؤ اـةوةي بـةو شـيَوةية بيَـتش
بتوانريَت بة هاديئي موناقةشةي بكةين وش زؤر سوثاسي بةريَزتان دةكةم.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار عةدنان عومسان كةرةم بكة.
بةريَز عدنان عثمان حممد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
مــن اةنــدامم لةهــةردوو ليذنــةش ليذنــةي دارايــي و ليذنــةي نةزاهــةش لــة كؤبوونــةوةكاني مــةربو بــةم
مةسةلةيةي دةستةي سةرؤكايةتي فراكسيؤنةكان و ثةرلةمان ااطاداري طفتوطؤيـةكامنش بؤيـة اي ـازةم بـدةن
با نةختيَب بة وردي قسةي لةسةر بكةمش لةراستيدا لةو كاتةوة دةمـةويَت اـةو ثرسـيارة بكـةم اةمـة ضـية
يةكيَب لة االَؤزةكان ويةكيَب لة كيَشةكاني اةمةي كة لةبةردةسـتماندايةش مـن نـاتوامن نـاويَكي لـ َي بنـيَمش تـا
اةم لةحةزةية ضي خؤي لةراستيداش اةمة بودجةي تةواوكاريية اةمة ثةرةثيَدانـة اةمـة داهـاتي شـتيَكي
ناوخؤيــة شــتيَكمان لــةناوخؤي هةريَمــدا فرؤشــتووةش ايَســتا ديَــة اــةوةي دةكــةينش لةراســتيدا وةزارةتيَــبش
وةزارةتيَكي رةمسي اةم حكومةتة مةفروز واية اةو شتة روون بكاتةوة بؤ ثةرلةمانش كة دةزطاي تةشريعيةش
اةمة ضية ضؤن دةستكةوتووة لة راثؤرتيَكدا كة هاتة ناو ثةرلةمان و طفتوطؤي لةسةر دةكةينش اةوا ايَستا
بة كراوةيي طفتوطؤي لةسةر دةكةينش مةفروزة راثؤرتيَب هةبيَتش كة اةمة ضية ضؤن هاتووة اةم ثارةية
ي
ي هاتووة بؤ اةوةي ااطـاداري هـةموو ةيـةك بينـةوةش سـبةينيَن كـةس نةيـة ب َايَـت اةمـةتان لـةكو َ
لة كو َ
هيَنــاوة داهــاتي ضــية اةمــة زةراايبــة اةمــة هــي نةوتــة اةمــة هــي ضــية اــةم ايشــكاليةتة حكومــة
بةرثرسيارة لةسةريش ناكريَت بةسةر ثةرلةماندا بروا ش ثةرلةمانين ااطاداري اةم مةسةلةية نةبيَتش اةمة
خالَيَكي زؤر جةوهةري بوو لةةي من.
مةوزوعيَكي ترش ديارة هةموومان دةزانة ايَمة لة كؤبوونةوةكانـدا دةبيـنةش بـةش بـةحالَي خـؤم ااطـادارمش
اةمة لة داهاتي اةو برة نةوتة رةشةيةش كة فرؤشراوةو حكومة ايعالني كردووةش اةمـة مـافيَكي سروشـيت
ي ثـرؤذةي نـاوخؤ بـةكاري بيَنيَـتش باشـة اـةم
هةريَمةش كة ايَستا ايستيحصالي اـةو ثارةيـة بكـا بـؤ هةنـد َ
ثرؤذانةي كة ايَستا هاتووة هةولَدانيَكة بؤ تةخشان و ثةخشان ث َي كردني اةم ثارةيـةش يـان هةولَدانيَكـة بـؤ
ايستيســمار كردنــي اــةم ثارةيــةش ثةرلــةماني كوردســتان ديَــت اــةم ثارةيــة لــةم دةســتةوة وةردةطريَــت لــةو
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دةستةكةي تر سةريف دةكا ش بؤ كؤمةلَيَب وردة ثرؤذةش يان ثةرلةماني كوردستان ديَت هةنطاوي يةكةم وةكو
اةوةي من ثيَش ين عةرزي جةنابتامن كردووةش وابزامن وةزيرة بـةريَزةكانين ااطـاداري بؤضـووني ايَمـةنش
ايَمة طوتوومانة يةكةم شت دةبيَت ثةرلةماني كوردستان ليذنةي تايبةتي هةيةش ليذنةي هةميشةيي هةيـةش
دةكريَت ليذنةيةكي هاوبةشين ثيَب بيَنيَـتش ثيَشـنياري اـةوةمان كـرد ليذنـةي دارايـي و نةزاهـةو ليذنـةي
وزةو ثيشةسازي و سامانة سروشتيةكانش اةمانة بيَن تةحقيق لةو مةسـةلةية بكـةنش ثةرلـةماني كوردسـتان
بزانيَت اةم ثارةية ضؤنة ضؤن هاتووة كؤي مةسةلةكةش بةريَز سةرؤكي ثةرلـةمانش ايَمـة قسـةمان لةسـةر
اةوة كردووةش كة تةنها قسة لةسةر اةم ثرؤذانة نييةش قسة لةسةر سياسيةتي نةوتيةش سياسـةتي نـةوتي لـة
هةريَمي كوردستانداش مةفروز واية ثةرلةماني كوردستان ااطاداري وردو درشيت بيَت و قسةي لةسةر بكـا و
ضوارضيَوةكانيشي دةست نيشان بكا بـةهاوكاري حكومـة ش بـة َل َي اةمـة اةسـاَي مةتاَةبـةش اةسـاَي مةتاَـة
لةوةية لةراستيدا ايشةكة وا سةروخنوون كراوةش ايَمة طوتوومانة يةكةم جار دةبيَت تةحقيق بكريَت بزانة
اةم ثرؤذانة ايَستا ثارةكةي لةكويَوة هاتووة هةنطاوي دووةم اةو ليذنانـة راثـؤر بـؤ ثةرلـةمان ثيَشـكةش
بكةنش ثةرلةمان كؤبوونةوةيةك بكا لةسةر سـةةمةتي اـةو ثرؤسـةيةش لةسـةر اـةو داهاتانـةش نايشـارينةوة
طومانيَكي زؤرمان هةية لةسةر داهاتةكانش لةسةر بةرهةمهيَنانش ناردنش ايستيحصالي هـةموو اةمانـةش اـةوة
طومانةش دةكريَت بكريَت بة يةقةش دةكريَت وةةَم بدريَتـةوةش دةكريَـت بـة ديكؤميَنيَـت وةةَم بدريَتـةوةش تـا
ايَستا اةم ثرؤسة سةليمةش ثةرلةمانتارييةش تةشريعيةش بةداخةوة هةنطاو بةهةنطاو نةكراوةش يةكسـةر ايَمـة
وةكو ليذنةكانش وةكو ثةرلةماني كوردستان كؤمةلَيَب ثرؤذةمان بؤ خراوةتة بةردةسـتش كـة هـيض ايسـميَكي
نييةش نازاني ثرؤذة ياسايةش نازاني ضية هيض مةوزوعيَكي نييةش من ثيَمواية اةطـةر اي ـازةم بـدةي بـةريَز
ســةرؤكي ثةرلــةمانش ثيَموايــة هــةر هــةموومان لةط ـة َل اــةوةينش كــة نــاوةرؤكي اــةو ثرؤذانــة لــة هــةموو
كوردســتاندا ج ـيَ بــةج َي بكريَــتش لــة زاخــؤ تــاكو خانــةقةش ريَطــا بــؤ شــويَنةكانش اــاو و مــةجاري بكريَــت
نةخؤشخانة بكريَتش كةس نكؤلي لة ثرؤذةكان ناكا ش ديارة كؤمةلَيَ لة بةريَزان رةخنةيان طر لـة هةنـديَ
لة ثرؤذةكانش لةسةر وةهمي بوونيش لةسةر دووبارة بوونةوةيش لةسةر حةوي ثارةكةش لةسـةر بـرة ثارةكـةش
اةمة قسةيةكةو ثةرلةمان دةكريَـت دوا ب ٍِرييـاري لةسـةر بـدا ش بـةةَم لةسـةر اةسـاَي مةوزوعةكـةو دروسـت
كردني ثرؤذةكة كةس كيَشةي نييةش بةلَكو اةساَي مةشروعةكة لةسةر ايَسـتادا اـةو ثرؤذانـة نييـةش اةسـاَي
مةوزوعةكة ايَستا لةوةية اةم ثارةية ضـؤن بةدةسـت هيَنـراوة اـةم ثارةيـةش اةطـةر ثـارةي داهـاتي نةوتـةش
ثيَموايةو ثيَش ين داوامان كردش اةمة ناكريَت لةراستيدا بة عقاَيةتي تةخشان و ثةخشان ايشةكاني لةسةر
بكةينش بةلَكو بة عةقاَيةتي ايستيسمار كردني لة ثرؤذةي سترياتي يش ثرؤذةي سترياتي ي تةنها هيَاَي ااسن
نييةش ثرؤذةي سترياتي ي تةنها كارطةي ث ؤكيمياوي نييةش دةكريَت ثـرؤذةي سـترياتي ي بـؤ ثـارةي نـةوتي
كوردستانش لةراستيدا كةسوكاري شةهيدان بيَتش كةسوكاري اـةنفالكراوةكان بيَـتش يـةعين كـؤي اـةم داهاتـة
هةولَ بدةين لة ثرؤذةيةكدا بؤ دروست كردني خانووبةرة بؤ اةنفالةكانش بؤ كيميابارانةكانش بؤ كةسـوكاري
شةهيدةكانش بؤ كةسوكاري ثيَشمةرطةش بؤ كةمئةندامانش يةعين لـة ثرؤذةيـةكي سـترياتي ي واز ـدا سـةرف
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بكريَتش هةردوو وةزيري بةريَز ليَرةنش اـةم وردةكارييانـة لـة بودجـةي طشـتيدا دادةنيَيـتش لـة بودجةيـةكي
تةواوكاري واي دانةنيَةش واتا ثارةي نةو دةبيَت لـة ثرؤذةيـةكي سـترياتي ي وازيـح و روونـدا بـؤ ايشـيَكي
دياري كراو سـةرف بكريَـتش ضـونكة اةمـة داهاتيَكـة ثةيوةسـت نييـة بـة ايَسـتاوةش داهاتيَكـة ثةيوةسـتة بـة
اايندةوةش ثةيوةست نيية بةم بةريَزانةي ايَستا ليَرةنش بـة نةوةكامنانـةوة ثةيوةسـتةش بـة رؤلَةكامنانـةوة لـة
داهاتووداش نةك اةوةي كة تؤ ليَرة ورد كردؤتةوة بؤ دووش سيَ هةزار وردة ثرؤذة........
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
رجااةن وةرة سةر مةوزوعةكةش شةرح بكة لةناو بابةتةكةش موةحةزة لـةكويَ هةيـةش بـؤ اـةويَش مـةرؤ بـؤ
جيَي ترش اي تكاية.
بةريَز عدنان عثمان حممد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثيَمواية ثةرلةماني كوردستان ثيَن اةوةي طفتوطؤ لةسةر اةم ثرؤذةيـة بكـا ش دةبيَـت ليذنةيـةك ثيَـب
بهيَنيَتش بؤ ورد بوونةوة لة شيَوازي بةدةستهيَناني اةم داهاتةش بؤ اةم ثرؤذانة هةنطاوي يةكةم.
دووةم /اة م ثرؤذانة جاريَكي تر بربيَتـةوة بـة وردي طفتوطـؤي لةسـةر بكريَـتش مـن جـاريَكي تـر ثيَشـنياري
اةوة دةكةم اةو برة داهاتةي لة هةر شيَوازيَكي تـرش جطـة لـة بودجـةي طشـيت و لـة %12ــةكة لـة هـةريَمي
كوردستاندا بة دةست ديَتش تةنها بؤ ثرؤذةيةكي سترياتي ي دياري كراوش كة بةرهةمةكـةو خيَـرو بيَرةكـةي
بؤ كوردستان بيَتش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار امساعيل كةرةم بكة.
بةريَز امساعيل سعيد حممد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
خوشب و براياني بةريَز.
ديارة من قسة لةسةر مةباداي عامة دةكةمش حةمتةن دووبـارةي تيايـةش بـةةَم خـؤم قةناعـةتيَكم هةيـة زؤر
طوتين بودجة خؤشة بةراسيتش يةكيَب لة اةركةكاني ايَمة بودجةيـةش اةطـةر دووبـارة بوونةوةشـي تيـا بـوو
داواي ليَبوردن دةكةمش مةبدةاي بودجةش ديارة اةطةر ثيَش ين شارةزا نةبوو بة لة ثةرلـةمان فيَـر بـووين
داهاتو خةرجيةش ديارة ليَرة داها ونةش ايَمة بة يةك رستةش لةناو بودجةي ايَمـةدا نـةهاتووة باَـيَة اـةم
داهاتةي اةوةيةش ايال هاوريَيةكمان سؤزان خان فةرمووي اةمة داهاتي نةوتي رةشةش اةطينا من هيمـي تـرم
نةبيستووةش بؤية دواجار اةطةر ايَمة بريارمانداش اةمة برياري لةسةر دراش دةبيَـت حةمتـةن كيَشـةي نـاوخؤ
حةل بكةينش يةعين ثرةنسيثي بودجة لةسةر اةمة تةتبيق نابيَتش ديسان هةر لةسةر مـةباداي عامـة قسـة
دةكةمش ديارة بودجة دابـةش كردنةكـةي لةسـةر دوو ثرةنسـيثي اةساسـييةش يـان دابـةش كردنـي ناوضـةييش
ناوضــةكان كــة طرنطــة يةكســاني رةضــاو بكريَــتش لةطــةلَ دابــةش كــردن بةســةر سـيَكتةرة جؤربــةجؤرةكاني
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اابووريداش ديارة اةم ثارةاةوةندة زؤر نية ايَمـة رةضـاوس سـيَكتةرة جؤربـةجؤرةكانب اـابوورس ثـ َب بكـةينش
بةةَم ناكريَت غايب بوونب ناوضةكانش يةكسانب لة دابـةش كردنـب ناوضـةكانش دةرناضـم لـةناو تةفاسـياَةوةش
اةطينا اةتوامن بيسةمليَنمش بةةَم من نامةوسَ بممة ناو تةفاسياةوةش يةعنب ثيَمواية مةبدةاب دابةش كردنب
يةكسانب بةسةر ناوضةكانداش ليَرةدا غايبةش من نازامن اةوةش بـةةَم اةطـةر ثـارةس نةوتـةش يـان نـةوتب رةشـةش
ايَمة قانونيَكمان هةية لـة عرياقـداش فـةرزين دةبيَـت بةسـةر كوردسـتانش قـانونب (ثـ ؤدؤةر)ش كةواتـة اـةو
ىل دةردةهيَنــدريَتش ديســان اةطــةر نــةوتب رةشــين بيَــتش هــةر موشــتةقاتب نةوتــةش
ناوضــانةس كــة نــةوتيان َ
كةواتة ليَرةدا قانونب ث ؤدؤةر غايبةش كة اةوةش بةراستب اي حافيَكة بة خةلَكب اةو ناوضانةس كة ايَسـتا
ىل اــةجنام دةدريَــتش يـةك مةبــدةاب ديكــة هةيــةش مةبـدةاب شــةفافية ش يــةعنب مةبــدةاب
ثرؤسـةس نــةوتب َ
شةفافية ليَرةدا زؤر زؤر طرنطةش خوشب و برايان ايَمة سياسة دةكةينش ايَمة لة وةَتيَكب سةربةخؤ نةش
ايَمة بةشيَكة لة عرياق بةراستبش وة ايَمة شةريكمان هةية لةم وةَتةش ثارةس هةر شتيَكةش بة قةناعةتب من
واباشةش بة رستةيةكين بيَتش با بيَتش ضونكة دواجـا ر لةوانةيـة حالَـةتيَكب اـاوا ةواز كـة ايَمـة بيـدةين بـة
دةستةوةش بةرامبةر بة شةريكةكامنان لة بةغداش بةراستب تؤ اةبيتـة مـةفاوةزس خـؤ ش نويَنـةرةكان دةميـان
دةبةستبَش جارس وا هةية خالَيَكب زؤر بمووكب ةوازش بةراستب قةزيةكب طةورة لة دةست دةدا ش بؤيـة بـة
قةناعةتب من اةطةر ش من نازامن جاريَكب تر تةاكيد دةكةمةوةش اةطةر ثارةس نةوتيشةش اةطـةر 022مايـؤن
دؤةرةش اةطةر  622مايـؤن دؤةرةش باشـ وايـة بياَـيَة باشـ ةش ضـونكة دواجـار طومـانب زؤر طـةورةتر لـةوة
دةكريَــتش يــةعنب مــن ثيَموايــة وا باشــة بــة هــةموو دوعايــةكب حكومــة نــةلَيَة اــامةش لةوانةيــة ليَــرةدا
هةلَةبيَتش لةوانةية هةلَةيةكب سياسـب طـةورة بيَـتش لةوانةيـة ليَـرة مةبـدةاب شـةفافية كـة ونـب دةكـةسش
دواجــار تــؤ لــة ســرياعيَكب طــةورةداسش لــة شــةرس كةركووكــداسش لةوانةيــة خــا َليَكب ةواز بيَــت بــؤ تــؤ و
نويَنةرةكانت لة ثةرلةمانب عرياقب كة سياسة دةكةنش من ثيَمواية اةم هةلَةيةش اةم نوقتة زوعفة نةدةين
بة دةستةوةش زؤر بة شةفافانة ثارةس هةر شتيَكة بياَيَةش لـةو سـةرةوة  022مايـؤن دؤةر لـة بودجةكـةمان
بربن باش ةش نةوةك قةزيةس طةورة طةورةش يةعنب موجازةفة بـة قةزيـةس زؤر سـ اتيذس ميااةتةكةمانـةوة
بكةينش ليَرةدا خالَيَكب تر كة زؤر طرنطةش يةعنب تةداخول كردنب دةسةةَتةكانةش يةعنب ايَمـة ثةرلـةمانةش
بة حيسا بيَـت بـةرزترين دةسـة َة لـة سيسـتةمب ايـدارس اـةم وةَتـةينش بـةريَز وةزيـرس ثـالن دانـان لـة
ليذنةكــةس ايَمــة اةيفــةرمووش كــةوا اــةم ثرؤذانــة خراوةتــة تةندةرينــةوةش كةواتــة اــةم ثرؤذانــة ض ـووةتة
تةقريبةن بابب جيَبةج َب كردنـةوةش بـةريَز جـةنابب وةزيـر دوايـب دةتوانيَـت جـواو بداتـةوةش وة ايَمـة كـة
اةوةس اةشزانة و مةعاومامتان هةية لة ناوضةكانش اةم ثرؤذانة ضووةتة بابب جيَبةجبَ كردنةوةش كةواتـة
اةمة تةداخول كردنةش يةعنب دةسةةَتب تةنفيزس بةببَ اةوةس مؤلَة لة ثةرلـةمان وةربطريَـتش ثرؤذةكـان
ضوةتة بابب جيَبةج َب كردنـةوةش مـن ثيَموايـة اـةوة لةنطيـة بـؤ ثةرلـةمانش بؤيـة داوا دةكـةم بةراسـتبش دوا
دةكةم دواجارش بةراستب خا َليَكب مةترسيدارة لة رووس سياسـيةوة بـؤ ايَمـةش وة اـةو مةبـدةاب اةوانـةس كـة
باسم كرد ليَرةش اةوانة شب تياية غايبةش بؤية من داوا دةكةم اةو ثرؤذةية بطةريَتـةوةش هـةروةها ثشـتيوانب
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رايةكةس هاوريَم كاك عدنان عثمان دةكةم بؤ دروست كردنب اةو ليذنةيـةش بـؤ بـةدوا داضـوونب داهاتـةكانش
زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ريَزدار ثةميان عبدالكريم فةرموو.
بةريَز ثةميان عبدالكريم:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
منـين ثشـتطريس لــة راس هاوريَكـامن دةكـةمش بةتايبــةتب كـاك عــدنانش كـة لـةو بابةتــةدا شـةفافية نيــةش وة
داهاتةكةش ديار نيةش واتة بةرةاب من اةو بودجةية ديار نية لةسةر رؤشنايب ض داهاتيَكـةش وة برةكـةس بـة
وردس ضةندةش اةمة ناديارس تيَداية ش وة كوا اةو ثرؤذة س اتيذيانةس كة كوردستان ثيَويستيةتب لةناو اـةو
برة ثارةية بؤ ثرؤذةس س اتيذس زؤر طةورة دانةنراوة ش تةنها ورد كراوةتةوةو ثةر و بالَو كراوةتـةوةش بـة
نــا يةكســانبش خــالَيَكب تــرمش ناديــارس هةيــة لــة شــويَنب ديــاريكراو بــؤ ثــرؤذةس ديــاريكراوش بــة تايبــةتب لــة
قوتاخبانةكانش خزمةتطوزاريةكانش تؤرس ااوش كة تيَكةلَين هةيـة لـة نـاو اـةو ثرؤذانـةش بؤيـة هـاورام لةطـة َل
اــةوةس اــةو ثرؤذةيــة رة بكريَتــةوةش بــؤ اــةوةس دوو بــارة ثيَــدا ضــوونةوةس بــؤ بكريَــت وش ثالنيَكــب تــرس
تؤكمةس بةهيَزس بؤ دابندريَتش كة بةراستب هيمب تيا نيةش كة ايَمةس راويَذكاران و ثالن دانةران لة شويَنب
تر بيهيَنةش بؤ اةوةس ايشةكامنان بة شيَوةيةكب راست و دروست تر بروا ش وة هـةروةها دوو بـارة جـةخت
لةسةر اةوة دةكةمةوةش كة ثرؤذةس س اتيذس طةورة بؤ كوردستان لةو داهاتة نةوتـة طـةورةش هـةقب هـةموو
هاووةَتيةكب كوردستانةش كة ببَ بةش نةبيَت لةو برة داهاتةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ريَزدار ثيَشةوا تؤفيق فةرموو.
بةريَز ثيَشةوا تؤفيق:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ديارة اةو بابةتةس كـة ايَمـة اـةمرؤ طفتؤطـؤس لةسـةر دةكـةينش بريَـب ثارةيـة كـة بـةناوس ثـارةس نةوتـةوة
ناونراوةش وة اةم ثارةيـةش دابةشـكراوة بةسـةر كؤمـة َليَب ثـرؤذة لـة خشـتةيةكداش بـؤ اـةوةس اـةو ثرؤذانـة
جيَبـةج َب بكــريَنش لــة ناوضـةكانب هــةريَمب كوردســتانش مـن ثرســياريَب ااراســتةس بـةريَز وةزيــرس دارايــب و
اابوورس دةكةمش اايا بةريَزيانش ياخود باَيَة وةزارةتةكةس بةريَزيان هاوكارس و هةماهـةنطب هـةبووة لةطـةلَ
وةزارةتب سامانة سروشتيةكانش لةسةر اةم برة داهاتةس كة ايَستا ايَمة طفتوطؤس لةسـةر دةكـةينش هـةروةها
وةكو لة ياساس بودجةس  0212شش ثيَمواببَ اةطةر ماددةيةك هةبوو بةم شيَوةية تةسبيت كـراش بـؤ اـةوةس
هاوكــارس و هةماهــةنطب هــةببَ لــةنيَوان هــةردوو وةزارة ش بــؤ اــةو داهاتانــةس كــة لــة دةرهيَنــانب ســامانة
سروشتيةكان دةردةهيَندريَن وش خبريَنة سةر داهاتب هةريَمةوةش من كؤمةلَيَب ثرسيار ةم دروست بووةش بـةو
ثيَيــةس كــةوةزيرس ســامانة سروشــتيةكان ل َيــرة نيــةش اــةم ثرســيارانة ااراســتةس بــةريَزتان دةكــةمش وةكــو
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سة رؤكايةتب ثةرلةمانش اايا اةم داهاتةش ياخود اةو بـرة ثارةيـة داهـاتب فرؤشـتنب نةوتـة ش يـاخود شـريينب
طريَبةستة نةوتيةكانةش اايا اةم برة ثارةيـة هـب سـالَب ضـةندة ش هـب سـالَب 0212يـة ش يـاخود هـب سـاةَنب
ثيَشووة ش بةو ثيَيـةش كـة مـن لـة يـةكيَب لـة رؤذنامـةكان ليَـدوانيَكب بـةريَز سـةرؤكب كابينـةس ثيَن ـةمم
خويَندؤتةوةش كة باس لةوة دةكا ش كة اةم مةباةغة ثارةيةس هب سةردةمب كابينةكةس اـةوةش بـةةَم دوا بـة
دواس اةمــةش ليَــدوانيَكب بــةريَز ســةرؤكب كابينــةس شةشــةمم بيســتش كــة اــةو بــرة ثارةيــة هــب ســةردةمب
كابينةكةس اةوةش بةراستب من وةكو ثةرلةمانتاريَب ليَرةدا نا رؤشنيةك هةيةش حةز دةكةم وةةَميَكم دةسـت
كةويَت لةسةر اةم ثرسيارةش اايا هب كاميانة ش بؤضب اةم مةباةغة بوو ش بؤ لةمة زياتر يان كةم نةبوو ش
كة اةمانة ثرسيارن حةز دةكةم بةريَزتان وةةَمم بدةنةوةش لة راثؤرتب ليذنةس دارايب و اابووريداش لة خالَب
دووةم هـــاتووةش دواس كؤبوونـــةوةو طفتؤطـــؤ كـــردن ضـــةند جاريَـــب لةطـــةلَ بـــةريَز وةزيـــرس ثـــالن دانـــانش
بةريَوةبةرس طشتب ثالن دانانش ثيَن اةوةس ثرؤذة ياسايةكة خويَندنةوس يةكـةمب بـؤ بكريَـتش لـة 11/10
ليذنةكةمان هةلَسا بة نووسينب راثؤرتب خؤس بة اامادة بـوونب زؤرينـةس اةنـدامانبش مـن ليَـرة ثرسـياريَب
دةكةمش بةراستب اايا جاازةش ياخود لة رووس ياسايةوة تـا ضـةند طوجنـاوةش ثرؤذةيـةك كـة ثـيَن اـةوة نـاوس
ليَنراوة ثرؤذة ياساش بةرةاب من اةمة ثرؤذة ياسا نيةش ثيَن اةوةس كة خويَندنةوةس يةكةمب بؤ بكريَتش تا
ضةند جاازة ليذنةس دارايب راثؤرتب خؤس لةسةر اةم بابةتة اامادة بكا ش وة هةروةها لة كؤنووسب ذمـارة
 63ليذنةس دارايب و اابوورس كة راثؤرتيان اامادة كردووةش لة 0212/11/0ش اةلَآ وةزارةتب ثالن دانان لة
رؤذس  0212/12/03بــة شــيَوةيةكب نافــةرمبش واتــة بــة دةســتب دوايــن خشــتةس بودجــةس تــةواوكارس
ثةرةثيَدانب ثاريَزطاكانب هـةريَم بـؤ سـالَب  0212يـان نـارد بـؤ ليذنةكـةمانش كـة بةنووسـراوس سـةرةوةمان
نيَــردراوة بــؤ ســةرؤكايةتب ثةرلــةمانش بةراســتب ليَــرةش اةمــة جيَطــةس ثرســيارةش بؤضــب بــة ش ـيَوةيةكب
نافةرمب ش بؤضب بة شيَوةيةكب رةمسب لةةيةن حكومةتةوة نةدةنيَردرا ش من تيَناطةمش حةز دةكةم بةريَزان
لة ليذنةس دارايب و اابوورس اةمـة روون بكةنـةوةش مةبةسـتيان لةمـة ضـية ش واتـة بةشـيَوةيةكب نافـةرمبش
اةمة بة شيَوةيةكب طشتبش اةطةر باس لة ثرؤذةكان بكـةنش اةوانـةس كةلـة خشـتةكان هـاتووةش مـن ثيَموايـة
ياخود ثرسياريَب بكةمش اايا بـةريَز وةزارةتـب ثـالن دانـانش يـاخود بـةريَز وةزيـرس ثـالن دانـانش ض ثيَوةريَـب
رةضاو كراوة بؤ دانانب اةو ثرؤذانـةش اايـا ذمـارةس دانيشـتوان لةبةرضـاو طـرياوةش يـاخود زةرةرمةنـد بـوونب
ىل دةردةهيَنـدريَت ش حـةز دةكـةم اةمـةش ثرسـياريَكة وةةَمـم
ناوضةكانش ياخود اةو ناوضـانةس كـة نـةوتب َ
بداتةوةش من ناضمة ناو تةفاسـياَب ثرؤذةكانـةوةش بـةةَم بـةو ثيَيـةس كـة هةنـديَب ثـرؤذةش بةراسـتب ةس مـن
روون نيـةش تـاوةكو بتــوامن قسـةس لةسـةر بكــةمش لـة ثرؤذةكــانب ثاريَزطـاس هـةوليَرش نؤيــةم هـاتووةش دروســت
كردنب ذووريَب بؤ خانووس مةةس مزطةوتب شةقالَوةش بةراستب من ايحتريامم بؤ اةو مةةيـة بـةريَزةوش بـؤ
هةموو مةةيانب ااينبش من قسةم لةسةر اةوة نيةش اـةو ثرؤذةيـة بـؤ بـؤ اـةو مةةيـة جيَبـةج َب دةكريَـت ش
بةةَم اايا اةو جارةش دووبارةس دةكةمـةوةش مةبةسـتةكةس مـن اـةوة نيـة كـة اـةو ثرؤذةيـة نـةكريَتش اايـا
اةمةية ثرؤذةس س اتيذس بؤ قةزايةكش يةعنب اةولةوية دراوة بةمة كة مةباةغةكةس نـؤ مايـؤن دينـارةش
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اةمة بة تةسةورس من نةوةك لة سةةحيةتب وةزير دايةش كة اةمة هيض لة سةةحيةتب وةزير دايـةش رةنطـة
لة دةسةةَتب بةريوةبةريَكب طشيت اةوقافين دابيَتش كة اةمة هيض ثيَويسـتب نـةدةكرد ليَـرة اـةم ثرؤذةيـة
هةبيَتش ضون كة نؤ مايـؤن دينـار مةباـةغيَب نيـة كـة تـؤ بيـدةس اـاوا بـةو شـيَوةيةش ضـةند ثرؤذةيـةكب تـر
هاتووةش  16و 12و15ش دةلَيَت تيَكةلَة ريَذ كردنب ضةند كؤةَنيَب لة طةرةكب جونديان لـة سـؤرانش اـةوين
هةمان نؤ مايـؤن دينـارس بـؤ تـةرخان كـراوةش مودةكةشـب  52رؤذةش بةراسـتب اةمـة جيَطـةس ثرسـيارةش نـؤ
مايـؤن دينـار بةشـب ضـب دةكـا ش بـةو ثيَيـةس كـة مـن تؤزيَـب شـارةزايم هةيـةش بةشـب اـةوة ناكـا ش كــةتؤ
تيَكةلَةس بؤ بكرسش باس نؤ مايؤن دينار رةنطة زياترس بويَتش ياخود اةطـةر بيـدةس بـة كريَـب طةةَبـةكان بـؤ
طواستنةوةس اةو برةيةش رةنطة لةوة زياترس بويَتش دروست كردنـب اـاوةرؤس لوولـةيب لـة طـةرةكب راثـةرين
ثشت قوتاخبانةس هةلَويَستش بةشب دووةمش اةمةش ااوةرؤية نؤ مايؤن دينـارس بـؤ تـةرخان كـراوةش تةسـةور
دةكةم كةسيَب كة اةندازيار بيَتش دةزانيَـتش رةنطـة زؤر لـةوة زيـاترس بويَـتش كـة بةراسـتب اةمانـة جيَطـةس
ثرسيارنش حةز دةكةم روون كردنةوةم ث َب بدريَت لة ةيةن بةريَز وةزيـرس ثـالن دانانـةوةش وة هـةروةها مـن
اــةوةس كــة تيَبيــنم كــرد لــة ثرؤذةكــانش ديــارة دوو ناوضــةم هةلَبــذاردووةش بــةحوكمب اــةوةس كــة مةبةســتم
هةبووةش يةكيَكيان قةزاس كؤيةش اةوس تريان قةزاس ثيَن ويَنش بـة حـوكمب اـةوةس كـة قـةزاس كؤيـة يةكيَكـة
لةو ناوضانةس كة نةو لةو ناوضةية دةردةهيَنـدريَتش بـةةَم مةباـةغب يـةك مايـار و ضـوار سـةدو نـةو و
حةو مايؤن دينارس بؤ تةرخان كراوةش كة بة رةاب من اةمة غةدريَكة لةو مةنتقةيـة كـراوةش دةبوايـة زؤر
لةو زياترس ثبَ بدريَتش بة حوكمب اـةوةس اـةو ناوضـةيةش اـةو سـامانة لـةوسَ دةردةهيَنـدريَتش وة هـةروةها
قةزاس ثيَن ويَنينش دوو مايارو سةدو ضل و ضوار مايؤن دينارس بـؤ تـةرخان كـراوةش بـةو ثيَيـةش كـة اـةم
قةزاية بووة بة قوربانب رؤيشتنب اةو تةنكةرة نةوتانةس كة بةردةوام خةلَكيان هةراسان كردووةش بةردةوام
ذينطــةس اــةو ناوضــةيان ثــيس كــردووةش تــةنها لــة زةرةرس اــةو تةنكــةرة نةوتانــةش هــيض ســووديَكب بــؤ اــةو
ناوضانة نيةش دةبواية رةضاوس اةوة بكريَتش خـا َليَكب تـر كـة جيَطـاس تيَبينـب مـن بـوو لـة ثرؤذةكـانش ديـارة
ناحيةس خةلةكانش يةكيَكة لةو ناحيانةس لة سـنوورس قـةزاس دوكانـةش كـة لـةم ناحيةيـة ضـوار سـةد خيَـزان
نيشتةجيَنة لةم ناحيةيةش طرفتب سةرةكب اةم ناحيةية نةبوونب ااوس خواردنةوةية كـة ايَسـتا بـة تةنكـةر
ااويان بؤ ديَتش ليَرة  32مايؤنب بـؤ تـةرخان كـراوةش نووسـراوة ثيَداويسـتيةكانب ناحيـةس خةلـةكانش اةمـة
جيَطاس ثرسيارةش اايا اةم ثيَداويستية كريَب تةنكةرة ش تةسةور دةكةم اةم  32مايؤنـةش بةشـب اـةوة ناكـا
ضارةسةرس طرفتب ااوس خواردنـةوة بكريَـتش لـة هـةمان سـنوورس ناحيـةش ديَيـةك هةيـةش ااريشـة كةلةسـةر
جادةكةيةش رةنطة زؤربةمان لة كـاتب هـاتو وضـؤ بينيتمـانش كـة اـةم ديَيـة  65مالَـةش بـةةَم مةباـةغب 102
مايؤن دينارس بؤ تةرخان كراوةش  65مالَ بة  222خيَزانش مـن نـازامن ض ثيَوةريَـب هـةبووة لـة دانـانب اـةو
ثرؤذانة ش بؤية من لةكؤتايـدا داوا دةكـةمش هـةروةكو بـةريَزان لـة ثـيَن منـةوة داوايـان كـردش اـةم ثرؤذةيـة
نةوةك رة بكريَتةوةش بةلَكو بطةريَندريَتةوة بؤ حكومة ش بةو ثيَيةس جاريَكب تر رةضاوس اةوة بكريَت كة
اةو ثرؤذانة لةسةر ض اةساسيَب دادةنريَـتش وة هـةروةها كـارس ايَمـة وةكـو ثةرلـةمانتارش وة كـو ثةرلـةمانب
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كوردستان اةوة نية كة قسة لةسةر ضؤنيةتب اةو بـرة ثارةيـة بكـةينش بـةلَكو ثيَويسـتة ليذنةيـةك دروسـت
بكريَتش ياخود بةدواداضـون بكـةين بـؤ سةرضـاوةس اـةو داهاتـةش اايـا اـةو مةباةغـة بـؤ اةوةندةيـةش راسـتب
تةفاسياةكة ضية ش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ريَزدار ثةيام امحد فةرموو.
بةريَز ثةيام امحد:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ديارة من لة ثيَشا باسب اةوة دةكةمش من بؤ خؤم لةطةلَ هةموو شتيَكمش لةطةلَ هةموو ايشيَكم كـة خزمـة
بــة هةريَمةكــةم بطةيــةنيَتش هةرضــيةك بيَــت خزمــة بــة طونــدةكان و شارؤضــكةو شــارةكانب كوردســتان
بطةيةنيَتش بةةَم ثرسيارةكة ليَرةدايةش اايا اةم ثارةية لة كويَوة هاتووة ش اةم داهاتة لة كويَوة هـاتووة ش بـة
ثيَب اةوةس كة ايَمة لة ماددة يةكش لة بودجةس  0212بامسان كردووةش كة اةبيَت ايَمة سةرضاوةس داهاتةكة
ديارس بكراية بؤ ثةرلةمانش بةةَم تا ايَستا اةو داهاتة بؤ ثةرلـةمان ديـارس نـةكراوةش جطـة لـةوةش اةطـةر اةمـة
داهاتب نةوتب رةشةش اايا وةكو باس كراوة لة موزايةدةش بة موزايةدةيةكب عةلـةنب دراوةتـة اـةو كؤمثانيايـة ش
اةم كؤمثانياية ض خشتةيةكب بؤ ايَمة ناردووةش اايا باسب اةوةس كردووة كة اةوة داهاتةكة بووةو بة اةوةنـدة
وةرطرياوة ش ديارة اةم ثارةيةس كة هاتووةش وةكـو بـاس كـراش كـاك ثيَشـةوا ثيَشـب مـن باسـب كـردش اايـا هـب اـةم
كابينةيةية ش يان هب كابينةس ثيَشووة ش وةكـو اـةوةس كـة بـاس كـراش لـة راطةياندنـةكان دوو قسـةس دذس يـةك
هةيةش بؤية داوا دةكةين روون بكريَتةوة بؤ ايَمةش اايا اةمة هب كام كابينةية ش هةروةها من ثرسياريَكم هةيـة
بؤ بةريَز وةزيرس ثالن دانانش اايا اةو ثيَـوةرة ضـب بـووة كـة دابةشـب كـردووةش اـةو ثارةيـةس دابـةش كـردووة
بةسةر ناوضةكانش اايا لةسةر ريَذةس دانيشتوان بووة ش اايا ثيَويستب ناوضةكان بـووة ش اايـا زةرةرمةنـدس اـةو
ناوضانةش جطة لةوةس كة باس كراوةش اةببَ اةو ثارةيةس اةو شارانةسش ياخود اةو شارؤضـكانةس كـة بـةروبومب
نةوتب تيادا دةردةهيَندريَتش اةببَ خزمـةتيَكب زيـاتر بـؤ اـةوان هـةبيَت ش حسـةيةكيان هـةبيَت ش بـةةَم ليَـرة
بةداخةوة لةم خشتيةس كة بؤمان هاتووةش اةو شويَنانةس كة نـةوتب تيـا دةردةكريَـتش بـؤ منوونـةش كؤيـةش تـةق
تةقش ااكرسَش قادر كةرةمش بةردةرةشش طةرميانش هةنديَب شويَنين هةية هةر ناوس نةهاتووة لةم ثرؤذةيةش كـة
خؤس اةساَةن اةو شويَنة نةوتب تيـا دةردةكريَـتش جطـة لـةوة ايَمـة لةطـةلَ اـةوةداين كـة ديَهاتـةكامنان زيـاتر
ااوةدان بكريَتةوةش بةةَم بةداخةوةش ليَرة ايهتيمامب كةم دراوة بة ااوةدانكردنةوةس ديَهاتةكانش دواتـر باسـب
اةوة كراوة بؤ كرينب ثيَداويستيةكانب قوتاخبانةش اؤتؤمبيَل و ثيَداويستيةكانب قوتاخبانـةش ثرسـياريَب ليَـرةدا
دةكريَتش اايا اةمة لة بودجةس تةشغياب شويَنب نةكراوةتةوة ش جطة لةو كؤمةلَيَب شتب تر هةية كـة دووبـارة
كراوةتةوةش يان شويَنةكان ديارس نيةش بؤ منوونةش اةلَيَتش قةتاخبانةس ضوار ثؤىل لة طةرميانداش كة ايَمة خؤمان
اةسـاَةن لةطــةلَ اــةوةدانة قوتاخبانــةس ضــوار ثــؤىل بكريَتـةوةش لةطــةلَ اــةوةدابووين كــة زيــاتر قوتاخبانــةكان
منوونةيب بيَت و باش بيَتش بةةَم ليَرة تازة دةطةريَينةوة بؤ ضوار ثؤىلش هةروةها باسـب اـةوة كـراوة ثـرؤذةس
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اــاوس ضةممــةمالَ و خزمــة طــوزارس بــؤ طةرةكــةكانش ض طــةرةكيَب ش وة س ـبَ جــار دووبــارة كراوةتــةوةش كــام
خزمةتطوزارس ش سبَ جـار اـةوةش دووبـارة كراوةتـةوةش كـة اـةو خزمةتانـة بكريَـتش بؤيـة لةطـةلَ هاوريَكـامنش
بؤضوونب هاوريَكامن اةوةية كة ليَذنةيةك ثيَب بهيَندريَتش بؤ اةوةس تةاكيد بكريَتـةوةش دوايـب ايَمـة لَيَاَيـةك
لةبةرضـاومان هةيــة بؤمــانب روون بكةنــةوةش اــةم ثارةيــة داهاتةكــةس ضــؤنة ش لــة كويَــوة هــاتووة ش نــاوس ضــب
اةنيَن ش جطة لةوة بطةريَتةوة بؤ حكومة ش بؤ اةوةس زياتر و باشـ بؤمـان بطةريَتـةوة بـؤ ثةرلـةمانش كـة لـة
هةمووس طرنط ين اةوةية ناوس اةم ثرؤذةية كة بودجةيـةش بـةةَم بـةريَزس وةزيـر خـؤس ليَـرةدا وتـبش اةمـة
بودجة نيةش بؤية داوا دةكةين اةمانةمان بؤ روون بكريَتـةوةش دواس اـةوة بتـوانة قسـة لةسـةر اـةو ثرؤذةيـة
بكةينش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار بيالل فةرموو.
بةريَز امحد سايَمان عبداهلل ( بيالل):
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
سةبارة بةم ثرؤذةيةس لةبةر دةستمان دايةش كة نووسراوة بودجةس تةواو كـارس ثـةر ثيَـدانب ثـارة زيادةكـانش
بةةَم تا ايَستا اةو ناوةش من لة ناوةكةوة دةبيَت دةست ثـبَ بكـةمش اـةو نـاوة ةس مـن روون نيـةش وة نـازامن اـةو
رةقةمانةس كة هاتووة بؤ ايَمةش لة كويَوة هاتوون ش اايا اةم رةقةمانـة لـةوة زيـاترنش يـان هةرشـتب خـةيالَة ش
ضونكة بة ثيَب هةنديَب وردةكارس كة خؤم بؤم كردووةش وا ثيَدةضيَت هةنديَب لةو ثرؤذانةس كـة ليَـرةدا بـاس
كراونش ثيَش لة بودجةس  0212باس كراونش ثارةيان بؤ ديارس كراوةش دووبارة هاتوونةتةوةش اايا اةوة هةر بؤ
تةاكيد كردنةوةيةش يان فعاةن اةوة بودجةية ش وة شيَوازس ديارس كردنب اةو ثارةية لة كويَوة هـاتووة ش وةكـو
كؤمةلَيَب لة هاوكارامن باسيان كردش بةراستب من ثيَمواية اةبيَت سةرضاوةكةس ديـار بيَـتش وة دةقيـق بيَـتش وة
روون بيَتش اةطةر بيَينة ناو ثرؤذةكانش من باسـب تـةنها ثاريَزطـاس هـةوليَر دةكـةمش ثاريَزطاكـاني تـرين ديـارة
باس كراوةش بةس من تةنها دووش سبَ نوقتة وةكو منوونة باس دةكةمش بؤ منوونةش لـة رةقـةم  20كرينـب كـةل و
ثةىل تايبة بؤ دروست كردنب بيست و يـةك هـةزار رةحاـةس دوو كورسـبش بـؤ ثةرةثيَـدانب هـةوليَرش مـةوادس
اةوةىل بؤ كارطةس دارتاشب ثةروةردةس هةوليَرش دوو بارة لـة خـالَب 22ش دةلَيَـت كريَـب دروسـت كردنـب رةحاـة
لةطةلَ كةل و ثةىل ثيَويست.......هتدش اايا اةطةر ايَمة ثارةمان جاريَب داوةش وةكو ليَـرة نووسـراوةش ثـارة دراوة
بـــة شـــةريكةيةك بـــؤ دروســـت كردنـــب رةحاـــةش بـــةةَم جـــاريَكب تـــر دةلَيَـــتش كريَـــب رةحاـــةش يـــةعنب
بةراستب. ..........................
بةريَز عبداهلل حممد نورس:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
 ...................عةقد كراوةش اةطةر تيَكراييةك وةربطرينش بؤ هةر عةقديَب حةو مايؤن و نيو وةرطريابيَـتش
سبَ سةد مايؤن دؤةرس تر وةرطرياوةش اةس اةوة ضب ليَهـا ش بـةريَز وةزيـرس سـامانة سروشـتيةكان اـةلَيَتش لـة
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مامةلَةيةكب ( دس ايَن اؤ) لةطةلَ اؤساَؤش  15مايؤن دؤةر قازانج كراوةش اةس اةوة بؤ نةثرسـة ش بـؤ هـةقمان
نية بثرسة ش اةس ثةرلةمان هةقب نةبيَت لة داها بثرسيَتةوةش اةس لةضـب بثرسـيَت ش يـةك ثرسـيار كـةمن
زؤر بةةمــةوةش بةداخــةوة يــةعنب زؤر نارؤشــنةش وة ثيَموايــة تــةنها ورووذانــدنب اــةو ثرســيارةش كــة بــرادةران
باسـيان كـرد بةداخـةوةش زؤر بـة ضـرس نةضـوونة نـاوسش بـايب اةوةيـة كـة ثةرلـةمان هـةموو ايشـةكانب خــؤس
رابطريَتش بةدواداضوون بؤ اةو ثرسة بكا ش بةريَز سةرؤكب اةجنومةنب وةزيرانش لـة رؤذنامـةس ااويَنـة ذمـارة
 062رؤذس  2/02لــة ضــاوثيَكةوتنيَكدا دةلَيَــتش مــن ااطــام لــةو  022مايــؤن دؤةرةيــة كــة اــةمرؤ ايَمــة
موناقةشةس دةكةين ليَرةش اةلَيَ هب سـةردةمب منـةش ااطـام ليَيـةتبش بـةريَز سـةرؤكب حكومـة و سـؤزان خـان
دةلَيَت ثارةس نةوتب رةشةش اةمة سبَ بةرثرسب باةَس اةم وةَتةيةش اةم ناكؤكيـة بـايب اـةوة نيـة ايَمـة جاريَـب
بثرسينةوة و ساغب بكةينةوة كة اةم داهاتة هب ضية ش بؤ قسة كـردن لةسـةر اةمـة اـةببَ هـة بيَـتش ببـورن
سةرؤكب كابينةس ثيَن ةم كاك نيَمري ان لة ضاوثيَكةوتنيَكب ااويَنـة اـةلَيَت اـةوةش بؤيـة مـن ثيَشـنيار دةكـةمش
بةو ثيَيةس كة ايَمة ثةرلةمانةش ثةرلةمان ايشب دابةش كردنب ثارة نيةش ايشب برياردان نيـة لةسـةر ثـرؤذةش
ايشب اةوةية تةحقيق بكا ش اةو ثرؤذانة لة ضوارضـيَوةيةكي عيامـي دا جيَبـةجيَ دةكـريَنش داهاتةكـةي بـة
رؤشين لة كويَوة هاتووة دؤزراوةتةوة وآلتيَب داويةتي ثيَمـان داهـاتي ناوخؤيـة مـن زؤر ثشـتيواني اـةو
قسةيةي كاك حاجي بيالل دةكةمش حكومةتداري بة شاردنةوة ناكريَـتش ايَمـة نـاتوانة اـةو طرفتـة خؤمـان
ليَرة بيشارينةوةش ايَ اةوان دةزانن ضةند تةنكةر نةو رؤيشتووةش بؤية كاتي اةوة هاتووة زؤر بـة شـةفايفش
وةكو ثةرلةمانش بة دواداضـوون بـؤ كـؤي داهـاتي نـةو بكـةينش اـةو مةباةغـة طةورانـةي كـة لـة رابـردوودا
خةرج كراوةش لةسةردةمي ثيَن دوو ايدارةييةوة تا ايَستا بهيَنريَتة ثةرلةمانش لةسةر اةساسي اـةوة ثـرؤذة
ثيَشنيار بكريَش لةسةر اةساسـي اـةوة خزمـة بـة كـةس و كـاري شـةهيدان و ااوةدانكردنـةوةي اـةو وآلتـة
بكريَش بؤية داواكارم اةو ثرؤذةية ليَرة راطرييَش تا اةو كاتةي اةو ليَذنةيةي كة كاك عـةدنان اامـاذةي ثيَـدا
دروســت دةب ـيَش بــة دواداضــوونيَكي جيــددي دةكــا ش راثــؤرتيَكي تيَــر و تةســةل اامــادة دةكــا ش دواتــر لــةو
ثةرلةمانة نويَنةرايةتي هةموو خةلَكي كوردستان دةكا ش برياري لةسةر دةدريَتش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار عةزمية نةوةددينش كةرةمكة.
بةريَز عظيمة جنم الدين حسن:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
من سةرةتا قسةم لةسةر ناوي ثرؤذةكة هةيةش وةكو اةو بةريَزانةي تر وتيانش بةراسيت بودجةي تـةواوكاري
ثةرةثيَداني ثاريَزطاكانش ايَمة دةزانة كة ل ة ضـةند سـالَي ثيَشووشـدا بريَـب ثـارة لـة حكومـةتي عيَراقـةوةش
اةوةي تريشي لة بودجةي حكومةتي كوردستان اةو بودجةيةي تةواوكاري ثةرةثيَداني ثاريَزطاكان بة ثيَـي
ذمارةي دانيشتوان هاتووةش بةآلم ايَستا ايَمة اةو ثارةي كة هاتؤتة ثةرلـةمان و بـة نـاوي ثـرؤذةي بودجـةي
تةواوكار ي ثةرةثيَداني ثاريَزطاكانش بة تةاكيـد ناروونيـةكي ثيَـوة ديـارة لـةو ثرؤذةيـةداش لةبـةر اـةوة ايَمـة
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اةطةر قسة لةسةر ثارةي نةو بكـةين ثـيَن اـةوةي بريَـب ثـارةي نـةو بيَتـة ثةرلـةمان و قسـةي لةسـةر
بكةين لـة نـاو ثةرلةمانـداش اـةو ثارةيـةي كـة ديـاري كـراوة لـة نـاو اـةو ثرؤذانـةدا بـؤ اـةو سـالَي بودجـةي
ثةرةثيَداني ثاريَزطاكانش ايَمة دةب َي بةرضاو روونيةكمان هةب َي لة ثـارةي اـةو نةوتـةي كـة لـة سـةرةتاوة تـا
ايَستاش اةوةي كة مينحةي اةو نةوتةي كة فرؤشراوةش اةطةر ايَمة تـا ايَسـتا قسـةمان لةسـةر اةوةيـة ايَمـة
دةلَــيَة حكومــةتي عرياقــي و دةوروبــةرمان نــازانن ايَمــة ضــةند نــةو دةفرؤشــة خــؤ دةتــوانريَ لــة
كؤبوونةوةيةكي داخراوي ثةرلةمان و حكومةتداش بؤ هةموو ةيةنةكان و كة اةنداماني ثةرلـةمان نويَنـةري
يو
خةلَكنش بؤ خةلَكي ااشكرا بكةين كة ثـارة و داهـاتي نـةو بـة هـةدر نةضـووةش هـةمووي صـةرف دةكـر َ
دةكريَتة ثرؤذةش اةو كاتة كةس قسةي لةسةر نابيَش بةآلم ايَمة خؤمان لة خؤمان شاردؤتةوةش ايَمة تا ايَستا
قسة لةسةر اةوة دةكةين اةو برة ثارةيةي هاتؤتة ثةرلـةمانش فـةرموو اةنـداماني ثةرلـةمان اـةو ثرؤذةيـة
باشة بؤ اةويَش اةوة خراثة بؤ اةويَش بةراسيت اةوة قابياي قبو َل نيـة كـة اةنـداماني ثةرلـةمان اـةو جـؤرة
ثرؤذانة لة ثةرلةماندا قبو َل بكريَش بةراسـيت اةطـةر ايَمـة قسـة لةسـةر بودجـةي نـةو بكـةين كـة كاتيَـب
هاوثةمياني كة كةركووكي طرتةوةش قسةي لةسةر اـةوة دةكـرد دةيـو كـةركووك دةبوايـة ايَسـتا جادةكـانيش
سةر رةسيفةكاني االَتوون بوايةش لةبةر اةوةي اةو شارة االَتونةش نةوتي تيايةش بـةآلم ايَمـة لـة دواي اـةوةي
كة حوكمرانيش دواي بيست سالَ حوكمراني كورديش ايَمة اةو ناوضانةي كة بة دةسيت خؤمان ويَـران كـراوةش
اةو ناوضانةي كة بة دةسيت رذيَم ويَران كراوةش نةمانتوانيوة وةكو ثيَويست هةر لةو ثارةي نةوتة كة ايَستا
ثارةيةكة جطة لةوةي كة لة بودجةي  %12ي حكومةتي عرياقـيش اـةوة ثارةيةكـة دةتـوانة قـةرةبووي ثـيَ
بكةينةوةش ايَمة باس لة قةرةبووكردنـةوةي حكومـةتي عرياقـي دةكـةين بـؤ اـةو ناوضـانةي وةكـو هةلَةةـة
قةرةبوو بكاتةوةش كة كـةس و كـاري كيميابـاراني هةلَةةـةي تيايـةش اـةوة خؤمـان بـؤ نـةتوانة لـةو ثارةيـة
قــةرةبووي كــةس و كــاري اةنفالــةكانش شــويَنةوارة ويَرانــةكانش ناوضــةي طــةرميان بكةينــةوة كــة بــة دةســيت
رذيَمي بةعس و بة دةسيت شةري ناوخؤوة كة بووة بة ويَرانةيةكش بةراسيت جيَي اةوةية كة ليَرةدا قسـةي
لةسةر بكةينش اةو خةلَكة برؤ سةيري ناحيةكان بكةش سةيري قةزاكان بكةش سـةيري اـةو شـويَنانةي كـة تـا
()0226ش دةبابةكاني بةعس لةباني مةقانةوة قةصفي شارةكاني دةكردش بةراسيت اةو شويَنانة كـة ايَسـتا
ثةراويَز خراونش ايَمـة لـةو ضـةند رؤذةدا سـةردانيَكي ناحيـةي شـؤرمشان كـردووةش قةناعـةتتان بـ َي هـةموو
اةنـداماني ثةرلـةمانش سـةرؤكي ثةرلـةم انش مـا َل هـةبووة نــة اـاوي هـةبووةش نـة جـاددةي هـةبووةش نـة هــيض
كارةباي هةبووةش يةعين خزمةتطوزاري لةو شويَنة نيةش اةو برة ثارةشي كة بـة ضـاوديَري خيَـزان دةدريَتـة
اةو شويَنانةي كة لة ريَـي مةلَبةنـد و لقةكانـةوة تـةوزيك دةكـريَ ( )62هـةزار دينارييـة كـة كـةم ين بـرة
ثارةيةش كة ضاوديَري كؤمةآليةتي دةيدا بة خةلَبش لةو برة ثارةية بيَ بةش بوونةش خيَزانيَكي سةرطةردان
لة ناو مالَةكانيانةش ك َي لةوانة بةرثرسيارة بةراسيت ايَستا جيَي طومانة كة اةو هةموو ثارةية نازانة ايَمة
ضي بؤ بكةين داواي ثرؤذةي س اتي ي طةورة دةكةينش من لة طـةجنيَكي ناحيـةي شؤرشـم ثرسـي وتـي لـة
ســةنتةري وةزش و ةوامنش ضــي ثرؤذةيــةكت ثيَويســتةش وتــي :مــن اــاو نيــةش كارةبــام نيــة شــةوش ديَمــة ســةر
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جاددةكة لة بةر دةرطاكةمةوة عةةطة دةكةمة ثيَم دةضم بؤ مةكتةبةكةمش داواي ثرؤذةيةكي خزمةتطوزاري
سةنتةري طةجنامن بؤ ضية بةراسيت اةوانة داواكاري خةلَكةش سةرؤكي ثةرلةمان حةقـة هـةموو اةنـداماني
ثةرلةمان داكؤكي لـةو شـويَنانة بكـةن كـة بةراسـيت زةرةرمةنـد بوونـةش كـة بةراسـيت ويَـراننش كـة بةراسـيت
خةلَكةكةي تياضووة هةم لة سةردةمي رذيَمي بةعسداش هةم لةسةردةمي شةري نـاوخؤداش ايَمـة اةطـةر قسـة
ي جطـة
ي بؤضـي بـة كـاربهيَنر َ
لةسةر ثار ةي نةو بكـةينش بةراسـيت اةطـةر قسـة لةسـةر اـةو ثارةيـة بكـر َ
لةوةي كة ايَستا باسم كرد بؤ ناوضة زةرةمةندةكانش ثيَويستة بؤ سةكتةريَكي طرنط كة بواري ثةروةردةيةش
مــن ثيَموايــة ايَمــة ايَســتا جــاري وا هةيــة لــة ليَذنــةي ثــةروةردة خؤمــان دادةنيشــة دةلَ ـيَة هةلَمــةتيَكي
نيشتماني بكةينش سوالَ و صةدةقة بؤ دروستكردني مةكتة بكةينش اايـا كيَشـةي دروسـتكردني مةكتـة و
خويَندن لةو وآلتةدا اةوةندة ايهمال كراوة كة لة سالَيَ ضةند مةكتةبيَب و ضـةند ثرؤذةيةكـة كيَشـةكةمان
ضارةسةر بيَش حةقي اةوة نية لةو ثرؤذة بودجانـةدا بتـو انة ايَمـة تـةواوي اـةو كـةم و كورييانـةي كـة لـة
بواري ثةروةردة هةيةش اةطةر مبانةويَ كؤمةلَطايـةكي تةندروسـت ثيَـب بهيَـنةش كؤمةلَطاكـةمان تةندروسـت
بـيَش دةبـيَ لــة بــواري ثــةروةردةوةش لــة دروســتكردني قوتاخبانــةوةش لــة كــةم و كورييــةكاني ثــةروةردةوةش لــة
ضاككردني مامؤستاوةش ايَمة بتوانة دةست ثيَ بكةينش اين ا دةتـوانة ايَمـة ةيةنـةكاني تـرين ضارةسـةر
بكةينش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار سيوةيل عومسانش كةرةمكة.
بةريَز سيوةيل عثمان:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بــةريَزان ايَمــة هــةمووجار بــؤ خؤمــان حكومــةتي هــةريَمي كوردســتان يــان بةرثرســان لــة بةغــدا داش داواي
شةفافية دةكةينش داواي بودجةي زيادة دةكةينش شةر دةكةين لةسةر بودجةيش بةآلم دةبواية لة كوردستان
ايَمة داواي شةفافية نةكةينش لةبةر اةوةي دةبواية بؤ خؤي شةفاف بـيَ ثيَشـ ش يـةعين داواي شـةفافية
دةكةينش بةآلم شةفاف نينةش لة عرياق داوا دةكةين.................
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
خوشكي من لةوة شةفاف ترش جةنابت لة ثيَن ايعالمش هةر ضيت هةيـة دةياَيَـي اـي نـازامن شـةفاف ضـية
رةنطي هةية رووي هةية كةرةمكة لةسةر مةوزووعةكةي تكايةش كةرةمكة.
بةريَز سيوةيل عثمان:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
عةفووش ك َي دة َل َي زؤرتر نيةش ثارة هةر ثارةيـةك بـ َي منوونـة دةيـنةش اةطـةر ثـارةي بودجـةي  0211هاتـة
ثةرلةمانش بؤ منوونة كـة هاتـة ثةرلـةمان خـؤ يةكسـةر سـةرؤكي ثةرلـةمان ناضـ َي دابةشـي بكـا ش اـةوة بـؤ
اةوةيش اةوة بؤ ايفادا يةكش دووش سيَش واية بؤ خؤي قانون اةوةيةش حيسابا هةيـةش نيزامـي موحاسـةبة
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هةيةش اةو ثارةية داخيل دةكريَش داخياي حيسـابا دةكـريَش اين ـا وردة وردة بـة ثيَـي مـاددة و فةصـاَةكان
صةرف دةكريَش بةآلم اةو برة ثارةيةي كة هاتووة و صةرف كراوة لةةيةن وةزارةتـي ثالندانانـةوة نةضـؤتة
سةر حيسابي وةزارةتي دا راييش بـةريَز وةزيـري دارايـي ليَرةيـة بـؤ خـؤي اـةو قسـةيةي كـردووةش بؤيـة لـيَم
يةقينة كة نةضؤتة سةر حيسابي وةزارةتي داراييش دةبواية بميَتة سةر حيسابي وةزارةتي دارايي اـةو ثـارةش
اين ا اةو ثارةية لةطةلَ وةزارةتي ثالندانان يان لةطةلَ ثاريَزطاكان دابنيَنش ثالني بؤ دابريَذن و ثرؤذةي ثيَ
اةجنام بدةنش ايَمة داواي ااوةدانكردنةوةي طوندةكان دةكةينش طوند بة ض ااوةدان دةبيَتـةوة اةطـةر بايـة
بة كشتوكالَ نةدريَش باية بة بواري تةندروسيت نةدريَش تةبعةن لة بودجة هـيض باسـي لـ َي نةكرايـةش تـةنها
اةطةر هةلَة نةو لة ثاريَزطاي دهؤك باسي تةندروسـيت كـراوة لـة يـةك بـوارداش يـةك ارش دوايـي ايَمـة هـيض
ةرميان نيةش بةريَز سةرؤكي ثةرلةمانش اةنداماني ثةرلةمانش ةرميان نية هةر ثرؤذةيةك لـة هـةر شـويَنيبش
لة طونديَبش لة ديَش ثايتةختةش هةر شويَنيَب اةطةر خزمةتطوزاريي لـيَ اـةجنام بـدريَش ثـرؤذةي بـؤ بكريَـتش
تةبعةن زؤرمان ث َي باشةش بةآلم ايَستا بة تايبة ثرؤذةكاني هةوليَر دةبيين زؤربةي لة ناو شاري هـةوليَرةش
اةطةر ديراسةتي بكةينش بيبيـنةش ثرؤذةكـان سـيماي اـاوةداني و ثيَشـكةوتن هـةمووي لـة شـاري هـةوليَرةش
تةبعةن حةقي دةوروبةري خواردووةش ايَمـة ثيَمـان باشـةش هـةوليَر ثايتةختـةش مـايف خؤيـةتيش بـةآلم حـةقي
دةوروبةري خواردووةش مةسةلةيةك هةية دةلَيَ :ايخؤم بؤ خؤم اي تؤش دةخؤمش يـةعين هـي دةوروبـةرين
خورايةش جطة لةوةي حةقي خؤي دراوةتيَش تةبعةن ايَمة لة كةركووك داواي اةوةمان كردووةش ث ؤدؤةرش با
باَيَة هةر شاريَبش هةر شويَنيَب مايف اةوةي خـؤي هةيـة دؤةريَـب لـة هـةر بـةرميايَب وةربطـريَش تةماشـاي
ناحيةي تةقتةق دةكةينش كؤية هةنديَب ثـرؤذةي بـؤ كـراوةش هةرضـةندة مـايف خؤيـةتي زيـاتري بـؤ بكـريَش
لةبةر اةوةي اةو ثارةي كة ايَستا ثةخشان و تةخشاني ثيَ دةكريَش صةرف دةكريَ بؤ ثرؤذةكانش بؤ هـةموو
شـويَنيَبش ثـيَن هــة موو شـويَنيَب مـايف شــاري كؤيـة و ناحيـةي تةقتةقــة كـة بةشـي خــؤي هـةبيَش بـؤ كؤيــة
هةنديَب كراوةش بةآلم بؤ ناحيةي تةقتةق غةدريَكي لة  %122ليَ كراوةش كة دةلَيَم لة  %122لةبـةر اـةوةي
يةك ثرؤذةي بمووكيشي بـؤ نـةكراوةش اةطـةر تةماشـاي ثرؤذةكـاني شـاري هـةوليَر بكـةينش مـايف خـؤي بـوو
زؤرترين ثرؤذة لة ناحيةي تةقتةق بكريَتش بة مةرجيَب ناحيـةي تةقتـةق شـويَنيَكي كشـتوكالَييةش زؤر بـة
ثيت و بةرةكةتةش دةبواية ثرؤذةي زؤري تيَدا بكريَش مايف خؤي بوو لـةو بـرة ثارةيـة تةقتـةق حـةقي خـؤي
بوو اةطةر وةربطريَش بيَينة سةر ثرؤذةكاني هةوليَرش ثرؤذةكاني هةوليَر لة ضـاو سـايَماني و دهـؤك زؤر بـة
ناريَكي كراوةش ثرؤذةيةك لة سؤرانش يةك هاتؤتة هةوليَرش يةك ضوويتة كؤيةش يـةك ضـوويتة طونـديَكي تـرش
بةآلم هي سايَماني و دهؤك باش ةش يةعين دياري كردووة ثرؤذةكـاني نـاو دهـؤكش يـان نـاو سـايَمانيش اين ـا
بةريَوةبةرايةتي ااوش كارةباش هة نديَب ديـاري كـردووةش خشـتةكةي ريَكـ ةش نـازامن اـةو خشـتةي هـةوليَر كـة
ناريَكةش دةبيَت سةبةبيَكي هةبيَتش بة نيسبة ثرؤذةكاني هةوليَر يةك :لة خالَي ( )2هاتووة (دروستكردني
ضةند ذووريَب و كةرة انةيةك بؤ قوتاخبانةكان)ش نازانة لة ض شويَنيَبش دياري نةكراوةش يةعين نازاني اـةو
كةرة ان و ذوورانـة بـؤ قوتاخبانـةكان لـة كـويَي يـة لـة خـالَي ( )01لـة ثرؤذةكـاني هـةوليَر هـاتووة دةلَـيَ:
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(ريَطاي بةردبر بةسيت شةرغة)ش نةنووسـراوة ضـةند كياؤمـةترة لـة زجنـريةي (20ش 26ش  )22بـةس باسـي
ثيَداويسيت قوتاخبانةكان و رةحاةكان دةكا ش من ليَكم داوةتةوة لـة خـالَي ( )20دروسـتكردني ( )01هـةزار
رحاةش بة بري ( )361مايار دينـارش واتـا هـةر رةحاةيـةك بـة سـ َي مايـؤن و نيـو دروسـت بكـريَش كارةسـاتةش
يةعين ايَمةش بايي خؤي عةقاي تي ارميان هةيةش دةزانة بازار اةوها طران نيةش مـةعقول نيـةش دوايـي لـة
هةمان كاتدا وةك حاجي بيالل باسي كردش كريَي دروستكردني رحاةش جطة لةوةي س َي مايؤن و نيوة بؤ هةر
رحاةيةك دةدةيش اةوة ديارة بةس بؤ تةختة و ااسن و شتةكةش اين ا ديارة كريَشي بؤ دةدةيش لـة دواشـةوة
لة زجنريةيةكي تر هاتووة كة دةلَيَ :كةل و ثةل بؤ قوتاخبانةكاني شاري هةوليَر ( )322مايؤنش اةطـةر اـةو
( )322مايؤنةش بةريَز سةرؤكي ثةرلةمانش اةطةر هةر قرتاسية و دةفتةر و اةوانة بيَتش طةلةك زؤرةش بةآلم
اةطةر دياري بكريَـتش كؤمثيوتـةرة اةساسـة يـةعين اةساسـةكاني ديـاري بكريَـت باشـ ةش لـة خـالَي ()10
هاتووة و نووسراوة :خزمـةتطوزاريي لـة طـةرةكي هاوكـاريش طـةرةكي هاوكـاري واتـا طـةرةكي بيَركـؤ ش ايَمـة
جاريَــب لــة ليَذنــةي شــارةواني ســةرداني بــةريَز ثاريَزطــاي هــةوليَرمان كــردش باســي اــةو طةرةكــةمان كــردش
خزمــةتطوزاريي نيــةش وتيــان اــةو طةرةكــة تــةجاوزةش لةوانةيــة تيَــب بــدريَتش ايشــالآل تيَــب نــادريَش ضــونكة
خــةلَكيَكي زؤري تيَدايــةش ()522ش ( )322مــا َل زيــاتري تيَدايــةش لــة هــةمان كاتــدا هــاتووة لــة خــالَي ()115
راكيَشاني هيَاَي كارةبا بؤ طةرةكي بيَركؤ (هاوكاري) بة بري ( )522مايؤن دينارش خالَيَكي تريشمان هةيةش
نازامن خؤزطة وةزيري ساماني سروشيت ليَرة بوايةش اايا اةو ثارةي نةوتةي بؤي ديَت مايف اـةوةي هةيـة بـة
كةيفي خؤي دابةشي بكا بةسـةر وةزارةتـةكانش هـةر وةزارةتـةي نـازامن خيَريـان ثـ َي دةكـا ش مـايف خؤيانـة
ثيَيان دةداش منوونةشم هةية بؤ اةوةش لـة وةزارةتـي كـارو كاروبـاري كؤمةآليـةتي بـة َليَين دابـوو ( )12مايـار
دؤةرش يــان ( )12مايــار دينــار لـيَم (أصــح) نيــةش بــدا بــة وةزارةتــي كــارو كاروبــاري كؤمةآليــةتيش ثالَثشــيت
طةجنانش سندووقي ثالَثشيت طةجنانش ايَمـة ثيَمـان باشـة سـندووقي ثالَثشـيت طـةجنان بـؤ وةزارةتـي كاروبـاري
كؤمةآليةتي زياترين بيَش كيَشة نيةش بةس ايَمة اةو ثرسيارة دةكةينش اايـا وةزيـري سـاماني سروشـيت اـةو
ثــارةي داوةتــة وةزارةتــي كاروبــاري كؤمةآليــةتيش اــةي ضــةندي داوةتــة وةزارةتــي نــاوخؤش تةندروســيتش
وةزارةتةكاني ترش ااوةدانكردنةوة نازاني اايـا بـةريَز وةزيـري دارايـي اـةوةي قبولَـة يـان نـا بـة نيسـبة
ثاريَزطاي دهؤكش ليَذنةي دارايي ايشارةي ثيَداش باسي ليَوة ناكةينش بة نيسبة ضةممةمالَ بـاس ناكـةم اـةو
س يَ خالَة كة هاتووةش راكيَشاني تؤري ااوش بةآلم لة ناحيةي شؤرش وةك عةزمية خـان باسـي كـردش سـةرداني
ناحيةي شؤرشيشمان كردش كارةباي نيشتماني بة شةوان هةر نيةش قـةتعي هـةر نيانـةش ( )12رؤذ جـاريَكين
اةطةر ااويان بؤ بم َي بة تانكةرش ااوةكةش ثيسةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار كاردؤ حممدش كةرةمكة.
بةريَز كاردؤ حممد ثريداود:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
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ي شتيَب ب َايَم كة ثةيوةندي بـة اـةركي ياسـايي ايَمةيـةش اـةوين كـة سـالَي ثـار كـات َي بودجـةمان
من دةمةو َ
ثةسند كردش ضةند دةقيَكمان ااماذة ثيَدا بؤ قسةكردن لةو داهاتةي كة ايَستا ثةيوةنديدارة بةو بودجةيةي
كة حكومة ناردوويةتيش بةةي منةوة بؤ اةوةي اةو طرفتة دووبارة نةبيَتةوةش هةر قسةش بؤ قسة نـةبيَش
ي ايَمـةش اةنـداماني ثةرلـةمان ااطـاداري ثرؤسـةي وةدةسـت هيَنـاني
هةتا لة بازنةي داخراوترين بيَش نـاكر َ
داها نةبنش كة داهاتيَكيشـة بـا هـةموومان لـة ثةرؤشـي نةتـةوةييش لـة ثةرؤشـ ي ثاراسـتين تةجرووبةكـة
اةهميةتيَكي طةورةي هةبيَ بؤ ذيَرخانش بؤ اايندةي ميااةتةكةمان ثاريَزطاري ليَ بكةينش بةآلم نابيَ لةسـةر
اةساسي نا شةفافية بيَش نابيَ لةسةر اةساسي ناروونكاري بيَش وةكو ايَسـتا كـة اـةو نووسـراوةي وةزارةتـي
ثالنـدانان كـة كردوويــةتيش وةكـو ثـرؤذةي ثةســند كـراو بــؤ اةجنومـةني وةزيـران ناردوويــةتيش لـة كاتيَكــدا
دةبواية ثةرلةمان ثةسندي اةوة بكا ش ضونكة اةطةر اـةو كـا ثةسـند كـراو بـيَش ايَسـتا ايَمـةش ثةسـندي
دةكةينش ضؤن دةب َي بؤية زؤر هاورام لةطة َل اةنداماني تر كة ثيَويستة اةو ليَذنانةي كة ثةيوةنديدارن لـة
ثةرلةمانش وةكو لة دةقةكاني ( )01و ( )00ي ياسـاي بودجـةش هـاتووةش ليَذنةيـةك ثيَـب بهيَنـدريَت بـؤ بـة
دواداضــوون بــؤ اــةو ثرؤذةيــةش ضــونكة هــةم لــة ناوةكــةيش هــةم لــة سةرضــاوة جياجياكــاني كــة ثــرؤذةي
ثةرةثيَــداني ثاريَزطاكــان لــة بةغــداش ديَش لــة ()%12شــي بــؤ ديــاري دةكــريَش ايَســتاش تــةواو كــراوةش اــي
ضةندين ثرؤذة دووبارة بؤتةوةش يان تةواو بوونةش يةعين جؤريَب بةراسيت اةوة خؤلَ كردنة ضاوي اةوةيةش
بةس بؤ اةوةي باَيَي كاكة داهاتيَب بوو بامسان كردش ايَستا اا اةوةية بة رةقةم بؤتان دةنيَـرمش دةنـا بةلَطـةم
زؤرةية كة اةو داهاتة سةرةراي ثيَويسيت ثرؤذةكـان بـؤ اـةو شـويَنانةش بـةآلم هـيض شـويَنيَكي وا نـاطريَش لـة
كاتيَكدا داهاتةكة كة اةوةندة زؤرة دةبواية لة ثرؤذةي سـ اتي ي بوايـةش زؤر ااسـايية لـة رووي ايعالمـين
نةبيَش لة داخراو تـر قسةشـي لـ َي بكـريَش بـةآلم شـةفاف بـيَش بـؤ اـةوةي خـةلَب و نويَنـةراني ميااةتةكـةمان
ي بةتايبةتي كـة اـةوة طرفتيَكـي طـةورةي لةطـةلَ
ااطادار بن اةو ثارانة ضؤنة ضةندة ضؤن صةرف دةكر َ
مةركةز هةيةش يةعين بؤ اةوةي ايَمة بـةهيَزي خؤمـانش يـةكطرتوويي خؤمـانش ديفـا لـة مافـةكاني خؤمـان
بكةين بة يةكطرتووييش بةراسيت دةبيَ شةفاف و و بةشدار وش دةنا بؤ بيكـةم اـةوة خالَيَـبش خـالَيَكي تـر:
اةو ثرؤذة سةرةراي اـةوةي كـة ليسـيت ثرؤذةكـانيش مةسـةلةن بـؤ منوونـة دروسـتكردني خـانوو بـؤ خـاوةن
اةنفالةكانش بؤ هةموو هةريَمي كوردستانش بة ثيَـي دةرخسـتةي بودجـةي تـةواوكاري ثةرةثيَـداني بـؤ سـا َلي
0222ش ( )51مايار و ( )052مايـؤن دينـار بـوو بـؤ ثرؤذةكـةش كةضـي لـة ليسـيت ثـرؤذة ثةسـندكراوةكاني
بودجةي اةوةش اةوةي تايبةتةش ()0212ش بة وةزارةتي شةهيدان و اةنفالـةكان بـري ( )1022خـانووةش كـة
هةر ثاريَزطايةك لة هةوليَرش سايَمانيش دهـؤك ( )322خـانووي بـؤ تـةرخان كـراوةش طوذمـةي ( )32مايـار و
( )2مايؤني بؤ تةرخان كراوةش كة دةكاتة ( )61مايارش كةضي تا ايَستاش سةرةراي اةو هةموو باَيَة ثـارةي
بؤ تةرخان دةكريَش طوذمةي بؤ تةرخان دةكريَش ثاش بيست سالَ هيَشـتا كيَشـةيةكي طـةورةي دابـة كردنـي
خانووي شةهيدان و اةنفالكراوامنان هةيةش تةبعةن اةوة دوو جارش اةوةي سـةرةوة كـة باَـيَم نـاودذة لةطـةلَ
اةو ضةمكةي كة ثرؤذةكة نابيَ دووجار طوذمةي بؤ تةرخان بكـريَش اةطـةر خانووةكـان لـة هـةردوو ليسـيت
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ثرؤذةكاندا بؤ بودجةي طشيت ( )0212ثرؤذةي ثةرةثيَداني ثاريَزطاكاني ()0212ي بؤ دوو تويَذي جياوازش
ضونكة طوذمةكان لة هةردوو ليسيت ثرؤذةكاندا لةيةكةوة نزيكنش ليسيت ثرؤذةكاني هةوليَرش لةطـةلَ بـةريَز
وةزيري ثالندانانين بامسان كردش ذمارةي ثرؤذة ثيَنجش تيَدا هاتووة بيست ثرؤذةي جؤراوجؤرش اـةوة ضـؤن
ي ية جيَبةجيَكار كيَية ك َي موتابةعـةي دةكـا اةوانـة هـةموو ونـنش
دةدريَتة تةندةر ناوي ضية لة كو َ
جطــة لــةوة لــة دابةشــبووني جــوطرايف كــة رةنطــة بــرادةران بــة منوونــةي ورد هيَنايانــةوةش دابةشــكردنيَكي
ي شـويَن هةيـة
ي شـويَنش هةيـة هـةر هـيض ثـرؤذةي نيـةش هةنـد َ
ناعةدالةتي تيَداية لةو شويَنانةي كـة هةنـد َ
ثرؤذةي زؤر بؤ تةرخان كراوةش هةنـديَب ثـرؤذة هةيـة كـة ثارةيـةكي خـةياليش رةنطـة كـاك خورشـيد باشـ
لــةةي دهــؤك ااطــاداري منوونةكانــة كــة باســي كــردش اةطــةر تيَبــيين بدةينــة ذمــارةي ثرؤذةكــاني ثاريَزطــاي
هــةوليَرش كــة ( )123ثرؤذةيــةش بــري ( )56مايــار و ( )622مايــؤن دينــاري بــؤ تــةرخان كــراوةش طونــدة
ااوةدانكراوةكاني سنووري اـةو ثاريَزطايـة كـة ذمارةيـان ( )113طونـدةش دابـةش دةبنـة سـةر ( )1قـةزاش كـة
تيَيــدا كــؤي طشــيت ذمــارةي خيَزانةكانيشــي ديــاري كــراوةش ( )661هــةزار خيَزانــةش تــةنها ( )11ثرؤذةيــان
بةركةوتووةش كة اةوة لةطةلَ هيض شيَوةيةك باَيَة اةو نةزةرييةي هاوسةنطي و اةوانـة ناييَتـةوةش كـة بـاس
كــرا ضــةند فاكتــةر ي نةطــةتيني هةيــة لةســةر اــةوةي كــة طونــدةكانش ايَمــة كــة بةرنامــةمان هــةب َي بــؤ
ااوةدانكردنةوةيش لة كاتيَكدا كاريَب نةكةين كة خزمةتيان بكـا ش يـةعين وا بكـةين كـة هـةموو كـؤض بكـةن
بةرةو سةنتةرةكاني شارش لةطةلَ هةموو اةو شتانةش بؤية ثيَم باشة بةراسـيت اـةو بودجةيـة لةطـةلَ فـؤرمي
ياسايي ناييَتةوةش يةعين ناكريَ ايَمة هةنديَ شت هةية بة مةنتيقي دةنطدان و اةوانة كؤتايي ثـيَ بهيَنـريَش
فـؤرمي ياسـايي هةيـة ايَمـة بةرثرســيارين لـة رووي ياسـاييةوةش بؤيـة اــةو ليَذنانـة ثيَويسـتة لـة ثةرلــةمان
ايتيفاقي لةسةر بكةينش بةدواداضووني بؤ بكةينش بميَتةوة حكومة بة شيَوةيةك كـة خزمـةتي روونكـاري
زياتر و دابةشكردنيَكي بة عةدالة و اايندةي ميااةتةكشمانةش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار نةسرين جةمالش كةرةمكة.
بةريَز نةسرين وال مصطفى:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة هاوكارامن زؤر قسة و باسيان كردش زؤر دةستيشيان خستة سةر اةو خاآلنةي كة زؤر ثيَويستةش ايَمة لة
سةرةتاوة تاوةكو ايَستا زؤرجار و هةموو كاتيَكين باسـي شـةفافية دةكـةينش بـةآلم اـةو شـةفافيةتةي كـة
ايَمة هةمانةش شةفافية لة قسةكردمنانةش بةآلم بةداخةوة شةفافية لة بودجة و لة داها و لة ضـؤنيةتي
خةرجكردني داها اةو شةفافيةتةمان نيةش كة ايَرة ثةرلةمانـة حـةقي خؤيـةتي ايَمـة نويَنـةري خـةلَكة
هةموومان......
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
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رجااةن ليَذنةكان دةتوانن بةدواداضوون بكةنش اةطةر نةضـنش ليَـرة ايَمـة كـةم تةرخـةمةش يـةعين هـةموو
كةس بة كةم تةرخةم نةزانةش لي انةكان واجيبيانة بة دواداضوون بكةنش بـؤ اـةوةي بـزانن اـةو بـة ثـاكي
ايشةكةي كردووة يان نا اةوجا بيهيَنن ليَرة قةراري ليَ بدةنش بةآلم خؤمان نةضة و باَـيَة شـةفاف نيـةش
اةوة طوناحي خؤمانةش سوثاس.
بةريَز نةسرين وال مصطفى:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بوار بدةيت اةطةر روونـي بكةمـةوةش مـن ثيَشـةكييةكم و ش ليَـرة ايَمـة هـةموومان نويَنـةري خـةلَكةش كـة
نويَنةري خةلَكة دةبيَ ااطاداري هةموو اةو داها و خةرجييانة بةش ثرسياريَب ليَـرةدا ديَتـة اـاراوةش اايـا
حكومة اةو داهاتةي كة دةضيَتة بةردةسيت و اةو ضؤنيةتي صةرف كردنةي كة لةبـةر دةسـتيايةتيش مـن
لــةوة طومــانيَكم بــؤ دروســت بــووةش اايــا حكومــة ســيقةي بــة ثةرلةمانةكــةي خــؤي نيــة كــة ســةرجةمي
داهاتةكةي و ضؤنيةتي خةرج كردنةكةي هاتة بةردةمي اةندام ثةرلةمانةوةش بؤ اةوةي كـة بـؤ جـةماوةري
روون بكةنةوةش يان شتيَب هةيـة ليَـرة بؤيـة ثيَويسـت بـةوة دةكـا هـةم حكومـة لةطـة َل ثةرلةمانةكـةي
خؤيدا شةفاف بيَش هةم ايَمةش لةطةلَ خؤمشان و لةطةلَ ميااةتةكشماندا شةفاف بةش ديارة اـةو ليسـتانةي
كة ااراستةي ايَمة كراوةش زؤر تيَكةلَ و ثيَكةلَي هةيةش زؤر كةم و كورتي هةيةش ايَمة بة دواداضوونيشمان بؤ
كردووةش اةطةر وةكو هاوكاران باسيان كردش ثارةي شرييين نةوتةش اةو شـويَنانةي نـةوتي لـ َي دةردةهيَنـدريَش
بةراسيت لة سةرجةمي كوردستانداش لة زؤر قةزا و ناحيةكانداش اةوة غةدر لة قةزا و ناحيةكان تـا رادةيـةك
كراوةش اةطةر هي عةقدة نةوتيةكانةش اةو عةقدة نةوتيانـة هـي ض سـةردةميَكة ايَمـة ليَرةشـدا ثرسـياريَب
ديَتـة اــاراوةش اةطــةر وايـة بؤمــان روون بكةنــةوةش اـةو مةســةلةيةي قســةكةي بـةريَز كــاك نيَمــري ان و اــةو
قسةيةي د .بةرهةم اةوة خالَيَكي زؤر طرنطةش حةقة ايَمة قسة لةسةر اةو ثرؤذةش اةو داهاتة نةكةين هـةتا
وةكو اةوةمان بؤ روون نةكةنةوةش اايا اةو داهاتة هي سةردةمي كاك د .بةرهةمة يان هـي سـةردةمي كـاك
نيَمري انة اةوة تيَكةلَيةك هةيةش هةتا اةوةمان بؤ روون نةبيَتةوةش ايَمة ناتوانة بة تةواوةتي قسة لةسةر
اةو ثرؤذانة بكةينش اةو ثرؤذانةي هةية وةكو ومتش كةم و كورتيةكي زؤري تيَدايةش تيكـراري زؤري تيَدايـةش
بؤية ايَمة ثرس يار لة بـةريَز وةزيـري ثالنـدانان دةكـةينش اايـا اـةو ثرؤذانـةي كـة دانـراوة ليَـرةش كـراوة بـة
ليستيَكداش هاتؤتة بةردةمي ايَمةش اايا بؤ اةوةية ايَمة قسةي لةسةر بكةين و ثةسندي بكةين اين ا بميَتة
بواري جيَبةجيَ كردنةوةش اةطةر اةوةيةش اةوةيان شتيَكي ترةش اةطةر اةو حالَةتةش نيةش بةراسيت زؤر لـةو
ثرؤذانة لة بواري جيَبةجيَ كردندايةش ثرؤذةي وا هةية ()%15ي تةواو بووةش ()%25ي تةواو بـووةش يـةعين
اةوة حالَةتيَكة كة تؤ اةوةي هيَناوةتة ايَرةش دةبواية دةستكاري نةكرايةش هةتاوةكو ثةسـند نةكرايـةش بـةآلم
ديارة ايَستا زؤر لةو ثرؤذانة هةم تيكراري تيَدايةش هةم لة بواري جيَبةجيَ كردندايةش حةقة اـةوة وةزيـري
ثالندانان اةوةمشان بؤ روون بكاتةوةش بؤ اةوةي زياتر شةفاف بةش بؤ اةوةي زيـاتر بةرضـاومان روون بـيَش
بــؤ اــةوةي زيــاتر بــزانة اــةو داهاتــة هــي ض كاتيَكــة هــي ض عةقديَكــة ثيَويســتمان بــةوة هةيــة كــة اــةو
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بةلَطانةي كة هةيةش اةو دؤكيوميَنتانةي كة هةية لةسةر نةو ش لةسةر فرؤشتين نةو ش حةق بوو بهاتايةتة
ثةرلةمانــةوةش بــؤ اــةوةي بةرضــاوي هــةموومان روون بوايــةش مبانتوايايــة باش ـ ين ديفــا بكــةينش باش ـ ين
ي لة ناحيةكان و قةزاكان داش يةعين دةستنيشاني هةنديَ قةزا نةكراوةش كة
منوونةش كة اةوةي كة لة هةند َ
ي لـةو ثرؤذانـة كـةرتي تايبـة دةيكـا ش بـةآلم ايَمـة هـاتووين ثارةمـان بـؤ تـةرخان
ايشي بؤ بكـريَش هةنـد َ
كردووةش بؤ منوونة قةزاي دةربةندخيانش اةوة تةنها بؤ منوونة دةيهيَنمةوةش قـةزاي دةربةنـدخيان قةزايـةكي
طةورة و فراوانةش ايَستا خؤيان نازانن اايا سةر بة موحافةزةي سايَمانيية يان سةر بة ايدارةي طـةرميانن
اةطةر سةر بة ايدارةي طةرميانيشنش تةنها ااماذةي داوة بة راكيَشاني خةتي ااوش ثرؤذةي ااو كة اةوةش بؤ
كؤمةلَطايةكي نيشتةج َي بوونة كـة كـةرتي تايبـة كردوويـةتيش بؤيـة ثيَويسـت بـةوة دةكـا اـةو ثرؤذةيـة
بطةريَتةوة بؤ حكومة ش لة وةزارةتي ثالندانان دابنيشن وردةكارييةكي تريش باشـ ي كـار بكـةن بـؤ اـةوةي
كة كةم و كوورييةكان دةركةويَت و بة دواداضووني بؤ بكةنش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش سةرهةنط فةرةجش كةرةمكة.
بةريَز سةرهةنط فةرةج:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ديــارة مــن ناضــمة نــاو وردةكــاري بابةتةكــةوة بــؤ قســةكردن لةســةر اــةوةي كــة لةبــةر دةســتمانةش ضــونكة
لةراستيدا نازانة ناوي بنيَة ضي من اةوةندة دةلَيَم بة طشيت لةسـةر بابةتةكـةش كـة اـةوة نارؤشـنييةكي
زؤري تيَدايةش ناشةفافيةتي تيَدايةش ايَمـة لـة كؤبوونـةوةي ليَذنـةي نةزاهـةش اـاخري كؤبوونـةوة نـا (مااقبلا ق
األخري) ش لةسةر اةو مةوزووعانة كؤدةنطييةك هـةبووش اـةو راثؤرتـةي كـة كـاك رةفيـق سـابري نووسـيويةتيش
اةوة تةعبري لة رةاي منين دةكا وةكو اةنداميَكي اةو ليَذنةيةش بةراسيت ثشتيواني اـةو رايـة دةكـةم كـة
نــارووني هةيــة لــةو مةوزووعــةش دةب ـ َي روون بكريَتــةوةش ناشــةفافية هةيــةش دةب ـيَ شــةفافيةتي تيَــدابيَش
ثشتيواني اةو برطةيةش دةكةم كة ليَذنةيةك دروست بكريَ لة ليَذنةي سـامانة سروشـتييةكاني ثةرلـةمانش
لة ليَذنةي نةزاهةش لة ليَذنةي داراييش بؤ روونكردنـةوةي اـةو حالَةتـة وش ثيَويسـتة بةراسـيت رةاـي ليَذنـةي
نةزاهة لةسةر اةو مةوزووعة بة هةند وةربطرييَش وةكو لة راثؤرتةكةي كاك د.رفيق سـابريدا هـاتووةش ديـارة
هةر ثرؤذةيةك بكريَ من بؤ خؤم ثشتيواني ليَ دةكةمش لةسةر هةر ثارةيةك بكـريَش بـةآلم اـةو ثارةيـة يـان
هةر ثارةيةكي ترش بةراسيت دةبيَ لة ثرؤذةيةكدا بة قةناعةتي من خةرج بكريَ كة ثرؤذةيةكي س اتي ي و
طرنط ب َي بؤ داهاتووي ايَمة ايسـتيفادةي لـ َي بكـةينش بةراسـيت اةطـةر داهـاتي فرؤشـتين نـةو هـةر اـةوة
بيَت بةراسيت فرؤشتين نةوتي رةشش ايَمة نةيفرؤشـة باشـ ةش مـن بـؤ خـؤم ضـةند رؤذ لةمـةو ثـيَن لـة
ثيَن ـويَن بـوومش لـة سـالَي ()0222ةوة تـا ايَسـتا ضــةند جـارة جـاددةي اــةو مةنتيقةيـة ضـاك دةكريَتــةوةش
ثيَن ويَنييةكان خؤيان دةيانو ش اةطةر جاددةكة بؤ ثيَن ويَنييةكان بيَت بةشي بيست سالَمان دةكا ش بـةآلم
لة راستيدا وةزعيَكي دروست كردووة كة خةلَب نيطةران بووة لةو حالَةتةش زؤر سوثاستان دةكةم.
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بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار خةليل عومسانش كةرةمكة.

بةريَز خايل عثمان محد أمة:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
وا ديارة هاتين ثارةي اةو موشتةقاتي نةوتة بؤ ثةرلةمانش هةنطاويَكة مايةي دةستخؤشييةش بةآلم اةوةي كة
تيَبيين دةكريَ لةسةر اـةو خشـتةيةش بةراسـيت حـةق بـوو دوو مةبـدةء رةضـاو بكرايـةش اـةوين يةكـةميان:
مةبدةاي كةسافةي سوكانييةش واتا بة ثيَي ذمارةي دانيشتووان بيَش اـةو ثرؤذانـةي كـة لـةو هينـةدا هـاتوون
دابةش بكراية بةسةر ناوضةكانداش ناكريَ ناحيةيةك كة بيست و ثيَنج هةزار نفووسي تيَدايةش تاوةكو ايَستا
يةك ثرؤذةيةكي لةو ثرؤذة تيَدا نةبيَش هةم دووةم بة ثيَي ايستيحقاقي اةوةي كة اةو ناوضانة نةوتيان ليَ
ي تــاوةكو ايَســتا كــة لــةو هينــةدا بةراســيت هةنــديَكيان كــةميان بــؤ تــةرخان كــراوةش
بةرهــةم دةهيَنــر َ
هةنديَكيشيان هيض ثرؤذةيان بؤ تةرخان نةكراوةش وةك ناوضةكاني تةقتةق و بةردةرةش و قادر كـةرةمين
بطرة كة هةر هينيَكـي ويَرانـةش بؤيـة بةراسـيت مـن ثيَشـنيار دةكـةمش يـةعين اـةوة دوو خـا َل هاوثيَمـي اـةو
خشتةية بكريَش كة مولزةم بن و لة شيَوةي برياري ثةرلةمان بيَش لة هةر بودجةيةكي داهاتوو اةطةر ثارةي
بؤندة نةوتييةكان بيَش ياخود ثـ ارةي موشـتةقاتي نـةو بـيَش يـاخود بودجـةي سـالَي داهـاتوو بـيَش بةراسـيت
تةعويزي اةو ناوضانة بكريَتةوةش كة نةوتيان ليَ دةردةهيَندريَش هـةروةها دووبـارة اـةو مةبدةاـة تةسـبيت
بكريَتةوة بة ثيَي ضري دانيشتووان حيسا بؤ اةو ناوضانة بكريَش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار سةمري سةليمش كةرةمكة.
بةريَز مسري سايم أمة بةط:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
من لة راستيدا قسةكامن زؤر كراون دووبارةيان ناكةمةوةش اةوة يةكش دووةم :لة ليَذنةي دارايي لةطةلَ بةريَز
وةزيري ثالندانان طفتوطؤي زؤرمان كرد لةسةر اةو خشتةيةش اةوةي ةي منة خشتة كؤنةكةيةش نازامن اـةو
تةعدياي كردبيَش رةضاوي كردبيَش يةعين قسةكاني من لةسـةر اـةو خشـتةية كـة لةبـةر دةسـتم دايـةش نـةك
دواي اةوةي تةعديل كرابيَش يةكةم :لةرووي قانوونييةوة لةو ثرؤذة ياساية سةرضاوةي بودجةكة ديار نيـةش
يةعين بؤ ايَمة دةقيق دةرناضـيَش ايقـراري يـان شـةرعيةتي صـةريف ثارةيـةك بـدةين بـة حكومـة ش اةطـةر
سةرضاوةي داهاتةكة موحةدةد ديار نةب َي لة ناو ثرؤذةكـةداش ليَـرة ديـار نيـةش لـة نـاو ثرؤذةكـةدا ديـار نيـةش
ضونكة ايَمة شةرعييةتي صةرف دةدةين بة حكومة ش اةو ثارةية صةرف بكـا بـة بـ َي اـةوةي بـزانة لـة
ك ويَوة هاتووةش من ناضمة سةر اةوةي بة نارةمسي بوتريَ هي ضي و هي ضي نية بة رةمسـي مةبةسـتم لـة
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ناو ثرؤذةكةدايةش نارةمسي مةوزووعيَكي ترةش ناوةكةشي جيَي تيَبيين يةش ضونكة اةطةر ثشتطريي تةمنيـةي
اةقاليم بيَش اةوة لة زميين بودجةي سيادي و نةفةقاتي سياديية لة بةغداوة ديَت بؤ ايَمةش اةطةر تةمنيةي
اةقاليمة لة بةغداوة ديَتش لة ذيَر ليَثرسينةوةي بةغدادا دةبـيَش دةبـيَ ناوةكـةي بطـوردريَش بيطـوجنيَنة لـة
ي شـت لـة
حالَةتيَب لةطة َل وةزعي لؤكالَي خؤماندا بطـوجنيَش نـةك بمـيَتةوة نـاو بةغـداش خـا َليَكي تـر :هةنـد َ
بودجةكة بة دي دةكةم بةراسيت ثةيوةندي بة تةمنييةوة نيةش ثةيوةندي بة بودجةي تةشـغياييةوة هةيـةش
نةك بودجةي ايستيسماري هةبيَش ( )0مايـار دينـار لـة سـايَمانيش بـؤ ثيَداويسـيت ثـةروةردة ( )322مايـؤن
دينار لة هةوليَرش اةوانة داخياي بودجةي تةشغياةش نوقصانة لة ناو اـةو بودجةيـةدا هـاتووةش لـةو حةقاـة
هاتووةش خالَيَكي تر :ثرؤذةكـان تةقريبـةن جيـا نةكراونةتةنـةوة لةطـة َل ثـرؤذة ثيَشـنيار كراوةكـاني ثـرؤذة
ي
ي كـاك حـاجي بـيالل كـة تةايـدي دةكـةم اامـاذةي ثـ َي كـردش هةنـد َ
ياساي بودجةي سالَي ( )0212ش هةنـد َ
ثرؤذة ليَرة دووبارة بؤتةوةش لةويَن ناوي هةيةش يةعين ايَمة لة دوو شويَن تةخصيصي ماليمان كردووة بـؤ
يــةك ثــرؤذةش لــة دوو شــويَن نــاوي هــاتووةش كــة اــةوين خةلةليَكــة لــة نــاو اــةو مةوزووعــة كــة هــاتووةش
ناهاوسةنطي خةمآلندن لة مةدخةلي ااميَدي ()162م بؤ جادة ضاككردنةش بةآلم زياتر لة ()0مايار ديناري
بؤ تةرخانكراوةش كةاةوين زؤر ناتةبيعية ()162م ج ادة بـؤ مةدخـةلي شـار كـة جوانكـاري تيَـدا بكـةيت و
ضاكي بكـةيتش زيـاد لـة ( )0مايـار دينـار تـةرخان بكريَـت بـؤيش اـةوة بودجةيةكـة زؤر نامةعقولـةش يـةعين
لةطة َل تةبيعةتي ايشـي اةنـدازياري و ايشـي تـردا ناطوجنيَـتش ناهاوسـةنطي لةدابةشـكردن هةيـةش لةهـةموو
هةلَةةةو شارةزووردا دوو ثرؤذةي تيَدايةش واتة ايشةكان ضر كراونةتةوة لةناو شارة طةورةكانـدا( هـةوليَرش
سايَمانيش دهؤك) اةترايف شـارة طـةورةكان فةرامؤشـي ثيَـوة ديـارة كـة دةبوايـة اـةوةش جيَطـاي قسـة بوايـةش
خانووي اةنفالةكان من ثيَم سةيرةش هةلَةةة ناسنامةي كيميابـاران و اةنفالـةش يـةك خـانوو لـة هةلَةةـةدا
نيةش يةك خانوو بؤ اةنفال تةخصيص نةكراوةش اةوين جيَطاي ثرسيارةش كة اةم دابةشكردنة ضؤنةو ضؤن
نية ش تـةرخانكردني ثارةيـةكي زؤر بـؤ كـةرتي تايبـة كـة اـةوة لةسـةر وةبةرهيَنـة كـة اـةو تةسـهيال و
دةعمةي كة لةةيان كـراوة اةمـة ليَـرةدا تةقريبـةن شـةش تـا حـةو ثـرؤذة هةيـة لـةناو شـاري سـايَمانيدا
هةمووي دةعم كراوةش هةر لة طرين سيت كةدووجارةش و بناري طؤيذةو كورد ستيةش طؤيذةي نيشتةجيَبوونةش
طوندي اةلَمانيةش هةموو اةوانة دةبوو لةةيةن وةبةرهيَنةوةش اةو خزمةتطوزارييانـةي نـاو ثرؤذةكـةش تـةواو
بكرايةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ريَزدار صباح بيت اهللش فةرموو.
بةريَز صباح بيت اهلل شكري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
من د يَنت بة هةقيقة اةز لة ضوارضيَوةس اـة َب بابةتيَـدا ااخـافتن َب بكـةمش كـة اـةو بـرة ثارةيـةس هاتيـة
تةرخان كرنش  052مايؤن دؤةرة بؤ ثرؤذيَن خزمةتطوزارس بؤ ثاريَزطةهاش من نة يَنت َب بابةت َب دةربمـمش
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اةو تيَبينيبَ تةكنيكيبَ كة هةنةش داخازسَ ل وةزير َس ثالن دانـانبَ دكـةينش اـةويَت خةشـبَ داهـاتب زس بيَنـة
ضارةسةركرنش بؤ هةندسَ كة بكةونة بوارس جيَبةجبَ كردنيَداش اةز ثشتة انيا اة ب ثرؤذس دكـةمش كـو بيَتـة
جيَبةجبَ كردنش يـةك ل بـةر هنـد َس راسـتةوخؤ ثاريَزطـة اـة ان ثـرؤذة جيَبـةج َب دكـةنش ضـونكب ثاريَزطـة
دزاننش كب دة ةرا اةوان ثيَويستي َب ثرؤذةيةش ضونكب فـةر َس هـةي و فـةرتر َس هـةسش هـةم مـوهيم هـةس و
اةهةمبَ هةسش ل كيَرس اةوان ثرؤذا بيَنة جيَبةجبَ كرنش يا دوي َب بابةتا رؤتينب كيَم بكةتنش كة تـةحويل
هاتة كرن بؤ ثاريَزطةهاش تةحويل كرنبَ كيَم بكةتنش راستة اة بـرة ثـارةيبَ هاتيـة تـةرخان كـرنش ل ضـا
اا ةدان كرنا كوردستانبَ و بةرذةوةنديبَ خةلَكيَت كوردستانب دانيةش اة ة كو هاتية كرنش بؤ هندسَ زؤربةس
وان ثرؤذا بؤ خزمةتا دة ةريَت كوردستانبَ و خةلكبَ هةذارسَ كوردستانيَيةش اةز داخازسَ دكةم بؤ بودجـةها
ىل كةفتيـةش يـةعنب
سالَبَ  0211ش ل وةزير َس داراي َب و وةزير َس ثـالن دانـانبَش اـةو دة ـةريَت كـة زةرةرمةنـد َ
ىل
ىل كةفتيةش تايبةتب طونـد َس هـةذار نشـةش يـان اـةو قـةزاس سـةر سـنور َس كـة زةرةر َ
زةرةرمةندةكا زؤر َ
كةفتيةش ل بودجةها ساةَ  0211سَش هاوسةنطيةك بيَتة راطرتن بـؤ هـةمب دة ـةراش ل اـة ان ثـرؤذة سـود ىلَ
بيَتــة وةرطــرتنش وة اــةز داخــازسَ دكــةم اةطــةر كــةم و كــورس ل خةش ـيَدا هــةبنش ل وةزيــرسَ ثــالن دانــانبَ
وةختةكبَ طةلةك كيَم اة تيَبينيا بيَنة جيَبةجبَ كرنش بؤ هندسَ اة ان بيَتة بوارس جيَبةجبَ كرنش ضونكة
راستبش ايَت خزمةتا خةلَكبَ كوردستانيَدايةش خزمةتا طوند و باذيَرو باذيَرك َب كوردستانب دايةوش اةز ثـ
ثشتة انيبَ دكةم كو اة ثرؤذة بيَتة جيَبةجبَ كرنش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ريَزدار ااشيت عةزيزش فةرموو.
بةريَز ااشيت عزيز صاحل:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
من بةدلَنياييةوة دةلَيَم اةم ثرؤذةيةش كؤمةلَيَب اةطةري باشي هةيةش كة دلَنيام اةوة ااماجنيَكي طةورةية بؤ
خزمةتكردني خةلَبش خؤشبةختانة اةوانةي كة قسةيان كرد لة اةندام ثةرلةمانة بةريَزةكان هيممان لةسـةر
اةوة ناكؤكيمان نيةش كة كيَشةيةك دروست نةبووة كة طرفت بيَت بةةمانةوة لةض ناوضـةيةكي كوردسـتان اـةو
ثرؤذةيــة هةيــةش بــؤ لــةفآلن ناوضــة نيــة بــؤ فــآلن طــةرةك بةســةركراوةتةوة ش واتــة نةضــووين و اريتيقامــان
نةكردووةش موناقةشةكردمنان بـؤ مةرحةلةيـةك بيَـت كـة بةداخـةوة نـاكؤكي لةسـةر طةرةكـةكان بكـةينش يـان
داكؤكي لةسةر ناوضةكان بكةينش كة اةوةش خةميَكي سروشتيةو اةكريَ ايَمة بةداخـةوة مـن هةسـت دةكـةمش
كة ضووينةتةوة سةر خولي ثيَشووي موناقةشةكردني بودجةش ليَرةدا بةراسيت كؤمةلَيَب هةلَةي ياسايي هةيـة
لةناو اةم ثرؤذةيةداش لةوانة وةكو كؤمةلَيَب لةهاوكارامن باسيان كردش اةمة ثيَمةوانةي ثرؤذة ياساي بودجـةي
ســالَي 0212ـــة كــة لــة برطــةي (01و )00اامــاذة دةكــا كــة ثيَويســتة اةنــداماني ثةرلــةماني كوردســتان
لةدةرخستةي داهاتي نةو ااطادار بنش اةطةر اةمة دةرخسـتةي داهاتـة ثيَويسـتة ايَمـة ااطـادار بـةش اةمـة
ثيَمــةوانةية لــةرووي ياســاييةوةش اــةم ثرؤذةيــة لــةرووي مةبــدةاي اابوورييــةوة كــة ايَمــة دةب ـ َي لــة بــري
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تيَموونةكانةوة بطةريَينةوة بؤداها ش واتة اةمة سةد لةسةد جياوازة لةطـةلَ مةبـدةاي اـابووري خؤيـدا كـة
هاوكيَشــةيةكي زؤر ســةرةتاييةش ثيَويســتة تــؤ يةكــةدار تــةرحي داهــا بكــةيت دواتــر بــاس لةتيَمـوونةكان
بكـةيتش بـةآلم بـؤ اـةوةي كـة ايَمـة بـزانة داهاتةكـة ()022مايؤنـة اـةب َي بطةريَينـةوة سـةر تيَمـوونةكان
بزانة بري تيَمووني ثرؤذةكان ضةندةش لةكؤتاييدا ايَمة بمينةوة سةرةتاي طرميانةكة كةداهاتةش من بـروام
واية كة اةمة بةشيَكي طةورةي بةرثرسياريَتيةكة رووبـةرووي جـةنابي وةزيـري دارايـي اةبيَتـةوةش كـة مـن
داواي ليَدةكةم وةكو ثةرلةمانتاريَب لةمةودوا ثرؤذةيـةك نةخريَتـة بـةردةممان كـة ايَمـة نـةزانةش ضـونكة
بةراسيت من اةبيَ تةكةهون بكةم يان دةب َي زؤر بة نااوميَدييةوة ضاوةرواني اةندام ثةرلـةمانيَكي بـةريَزي
ليسيت دةسةآل بكةمش بؤ اةوةي لة تةوازوعي خؤيةوة ثيَمان باَيَت اةم داهاتـةو اـةم دةرخسـتةية لـةكويَوة
هاتووةش كةمن تةسةور دةكةم هةموومان نويَنةري خةلَكةش ثيَويستة هةموومشان ااطادار بـةش مـن خـالَيَكي
تر بةراسيت رووبةرووي جةنابي وةزيري ثالندانان دةكةمةوةش كة اةمة جاريَكي تـر ايَمـة روبـةرووي اـةوة
دةبينةوة كة بةهةمان هةلَةكاني بودجةي سالَي دارايي  0212تيَدةثةريَنينةوةش من داوا دةكـةم ليَـرةوة كـة
جةنابي ايشرافيَكي راستةوخؤي زياتري اةو ستافة بكا كة خشتةي بودجـة اامـادة دةكـةن بـؤ ثةرلـةمانش
ضــونكة هةلَــةكان هةلَــةي زؤر ســةرةتايةش كــة مــن رووبــةرووي خــؤمي دةكةمــةوة و جيَطــاي شــةرمة لــةم
ااستةداو لة سالَيَكدا دووجار بةهةمان هةلَةدا دةضينةوةش برادةران كؤمةلَيَب شتيان باسكردش بؤ منوونة لـةو
تةخصيصاتةي كة بؤ خانووي شةهيدان و اةنفالكراوةكان دانراوةش دةستةكانتان خؤش بيَـتش اةوة خةميَكي
طةورةية لةسةر ش اني خةلَكي ةدةبـةنش بـةآلم لةبةرامبـةردا كريَـي يةكةيـةكي نيشـتةجيَبوون كـة ثيَويسـتة
خزمةتطوزاري لةطةلَدا بيَتش اةمة بةسةر ايَوةدا رؤشتووةش واتة ايَوة لةكؤي ثرؤذةكةدا كة تةخصيصـاتيَكي
ماليتـــان بؤدانـــاوة لـــة بةرامبـــةردا لةتةفاصـــياي ثرؤذةكـــةدا جـــاريَكي تـــر ضـــوونةتةوة ســـةر تةفاصـــياة
خزمةتطوزاريية بمـووكةكانيش اةمانـة كـة بـةثيَي ثـرؤذة اامـادة كـراو بيَـتش كـة ياسـايةكي زؤر سـةرةتايية
ثيَويستة هةر ثرٍِؤذةيةك كة ثيَشكةش دةكريَت  6بنةماي سةرةكي تيَدا بيَتش يةكيَب لةوانة ناوي ثرؤذةكةو
تةفاصيايش هةروةها سةقفي زةمةنيش تةواوي يةكةيةكي نيشتةجيَبوون تيَيداش بةهةموو ثيَداويسـتيةكانةوة
خبةم َايَنـدريَت دواتــر حسـا بــؤ كـؤي ثرؤذةكــة بكريَـتش كــة نةسـةقفي زةمــةني تيَدايـة نــة اـةو تة ينــة
سةرةتايي و طشتيةشي تيَدايةش ضةند خالَيَكي تر لةوانة باسكراش راكيَشاني تؤري ااو لة ضةممـةمالَش يـةعين
من جاريَكي تر راستةوخؤ ثرسيار دةكةمةوةش من ضؤن بزامن اةم تؤرة كة راكيَشراوة تؤري ااوة بـؤ كويَيـةش
دريَذي بة مةتر ضةندة ش من اةب َي بممةوة سـةر اـةو تةخصيصـاتة مالييـةي كـةبؤي دانـراوةش لةشـويَنيَكدا
بةتــةنها نووســراوة راكيَشــاني تــؤري اــاو لــة برطــةي ( 16و 12و)52()02مايــؤن دينــار و ()35مايــؤن
و()120مايؤن دينار كةواتة من اةب َي لةثارةكةوة بزامن وةكو هاووآلتيةكي ااساييش نـةك وةكـو ثةرلـةمانتار
اــةب َي مــن تةكــةهون بكــةمش بــؤ اــةوةي بــزامن اــةم تــؤرة اــاوة بــؤ كويَيــةش وة ضــةند كياــؤ مةتريشــة ش مــن
لةكؤتاييدا اةمةويَت يةك شت باَيَمش لةوانةيـة طومانيَـب هـةبيَت زؤرجـار لـة دووبـارة كردنـةوةي قسـةكاني
ايَمةداش بةآلم مـن دةمـةويَت دوو ديفـا بكـةمش يةكـةميان :سـةبارة بةدواداضـووني ثرؤذةكـانش كـة اـةركي
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اةنــدام ثةرلةمانــةش ايَمــة لةســةردانيَكماندا بــؤ كؤمثانيايــةكي نــةو لةســنووري ناحيــةي (قــادر كــةرةم)
لةناوضـةي كـؤر مـؤرش تـةنها ريَطايــان ثيَنـةداين زيـاد لـة شـةش اةنــدام ثةرلـةمان بـووينش بةهـةمان ريَطــةدا
بطةريَينةوةش بةناضاري كويَستان خان ثةيوةندي بةجةنابي كاك فرسةتةوة كـردش كـة اـةو ثؤليسـانة ااطـادار
بكاتةوة كة وتيان فةرمانيَكمان لة وةزارةتي ناوخؤوة بؤ هاتووة كة ايَوة اةم كؤمةلَـة كةسـة كـة سـةردانتان
كردووة بؤتان نية بةهةمان ريَطادا بطةريَنةوةش اةبواية ايَمة ريَطايةكي شاخاوي بطرينة بـةر بـؤ اـةوةي كـة
بطةريَينــةوةش اةمــة وةآلميَــب بــؤ بةدواداضــوونش هــةروةها بةدواداضــوونيَكي تــر كــة كؤمــةلَيَب لــة اةنــدام
ثةرلةماني فراكسيؤنةكةي ايَمة كردوويانة بؤ نةخؤشخانةي دلَ كة لةقةةضواةن لةسـالَي دارايـي  0212دا
تةخصيصاتيَكي مالي باشـي بـؤ تـةرخانكرابووش هـةر ريَطايـان نـةدابوون كـة لـة ثرؤذةكـة نزيـب ببنـةوةش تـا
تةفاصياي ثرؤذةكة بزاننش لةكؤتايي قسةكامندا دةمةويَت باَيَم ايَمة لةبةردةم دوو خـةمي طـةورةداينش اايـا
ايَمة دةمانةويَت كوردستان بةرةو سيستميَكي حوكمراني باش بروا ش كة من بروام واية اةطةر دةمانـةويَت
سيســتميَكي حــوكمراني بــاش كــة بنــةما ســةرةكيةكاني رووبــةروو بوونــةوةي طةنــدةلَي يــان ثيــادة كردنــي
ي
نةزاهةتة يـان كؤمـة َل َي بنـةماي تـرةش ايَمـة دةمانـةويَت اةمـة بكـةينش اةمـةش بـاجي طةورةيـة اـةب َي بـر َ
داها تي باش و ثارةي باشي كوردستان تةزحية ث َي بـدةين لةبـةر خـاتري حـوكمراني بـاشش كـة مـن تةسـةور
دةكةم اةوة ريَطا تةندروستةكةيةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ريَزدار عبدالرمحن حسةش فةرموو.
بةريَز عبدالرمحن حسة ابابكر:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةراسيت اةمة جيَطاي دةستخؤشية كة ايَمة هةمووجاريَ ااوا ثرؤذة بيَنة و ثيَشكةشي خةلَكي كوردسـتاني
بكةينش سا َليَب ثيَن ايَستا ياساي بودجةي طشيت بـة اـاوا ثرؤذةيـةكي زؤر ثيَشكةشـي طشـت خـةلَكمان كـردش
بةآلم ثـيَم وايـة هـةر اـاوا ثـرؤذة ثيَشـكةش كـردن بـةس نيـةش تـا ايَسـتا اـةو ثرؤذانـة نةهاتوونةتـة بـواري
جيَبةجيَ كردنش اةطةر هاتبيَتة جيَبةجيَكردنين اةوة بةشيَوةيةكي سةقةتي يان كةموكوري زؤري تيَدايةش
خةلَكةكة نةيانتوانيوة بةشيَوةيةكي طشيت ايستيفادة لةو ثرؤذانـة بكـةنش منوونـةي زاخـؤ ديَـنم هةرضـةند
ث ـيَم خــؤش نيــة نــاوي اــةو ناوضــانة بيَــنمش ضــونكة مــن خــةلَكي اــةويَم زيــاتر ليَــي دةزامنش ()1مايــار و
( )222مايؤمنان لة ثرؤذةي ياساي بودجةي هـةريَممان بـؤ دانـابووش اـةوة ايَسـتا دراوة بـة شـةريكةيةك بـة
()152مايؤنش كة ()022رؤذماوةي ثرؤذةكة بووش لةمانطي  2اةبيَ اـةو ماوةيـة تـةواو بيَـتش تـا ايَسـتا 12
مةتري ليَ درو ست نـةكراوةش ضـي ليَدةكـةن ش سـةبي دةكـةن لـةجياتي قريةكـةيان هـةلَطرتووةش سـةبيَكي لـ َي
دادةنيَنش اايا اةوة ضارةي اةو كيَشةية دةكا ش ثيَم واية اةوة خراث ي دةكا ش شيشي ااسين تيَداية بـةياني
اةو سةبة لةسةري بروا اةو شيشة دةردةضيَت و خراث ي ليَ دةبيَتش بؤ منوونة اةم ثارةي كة ايَستا ليَرة
هاتووة ناو ثةرلةمان و ايَمة قسةي لةسةر دةكةينش بةرةاي من اةطةر هي نةو بيَـتش اـةوة ثارةيـةكي زؤر
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كةمةش منوونة لةسةر نةو ديَنم كة زاخؤ برييَكي نـةوتي تيَدايـةش رؤذانـة بةسـةدان تةنكـةري نـةو لـةناو
شاري زاخؤ تيَدةثةرنش هةر لةبؤنةكةي خةلَكي زاخؤ خةريكة رابكةنش و خانووةكانيان دةفرؤشـن و دةضـنة
طــةرةكي دي لةبــةر بؤنةكــةيش اةطــةر اــةو نةوتــة بةتــةنها حســا بكــةينش رةنطــة لــةو ثارةيــة زيــاتر بيَــت
بةمانطيَبش بةآلم اةم برة ثارةية زؤر زؤر كةمةش ايَمة نيطةرانةش اةطةر اةو ثارةية هي نةو بيَتش يـةعين
اةوة بريَكي زؤركةمةش دةبواية زياتر بيَت و بةشـةفافية وبـةريَكوثيَكي دابريَذرايـة تـابزانة ضـؤن ضـؤني
هاتووةش ضةندي فرؤشراوةش بؤ تا ايَستا ايَمةش قسةمان لةسةر نةكردووة ش كاك سـةمري بـوو وابـزامن باسـي
ااميَدي كردش كة  162مةتري هةية بؤ ريَطاكةي كة قريتاو بكريَتش كة ()1مايار و()222مايؤن دينـاري بـؤ
دانراوةش كة اةمةش بةراسيت زؤر زؤرةش اةطةر ضاكي بكةن هةر باشةش ديسان هةر لة زجنريةي 12كة هاتووة
()103خــانوو دروســت بكريَــت لــة سةرســنطش ()0مايــار ()032مايــؤن دينــاري بــؤ دانــراوةش ديســان هــةر
لةزجنريةيةكي تردا هاتووةتـةوةو دووبـارة بووةتـةوةش كـة بـري ()2مايـار دينـاري بـؤ هـةمان ثـرؤذة دانـاوةش
ي جيَطــاش هةيــة هــةر باســي ليَــوة نــةكراوةش بــؤ منوونــة باســي ديَهاتــةكان
يــةعين دووبــارة بوةتــةوةش هةنــد َ
نةكراوةش اـةم ديَهاتانـة زؤر طـرنطن كـة بةسـةدان ديَهـا هةيـة لةكوردسـتان كـةجادةي بـؤ نةضـووةش اةطـةر
جادةشي بؤ ضووبيَ تيَكةآلوي نية يان قريتاو نةكراوةش ايَستا خةلَكةكة ناتوانن بةتةواوةتي لةويَ دابنيشن و
ذيــان بةســةر بــةرنش يــان كارةبــاي بــؤ نةضــووة يــان اــاوي نيــةش يــان هــيض خزمةتطوزارييــةكي نيــة و ايَمــة
ديَهاتةكامنان لةبري كردووةش يةعين رؤذيَ لةرؤذان وةزيـري ثالنـدانان يـان وةزيـري دارايـي يـان يـةك َي لةايَمـة
باسي اةو ديَهاتانة ناكـةينش اـةي باشـة اـةوانين خـةلَكي ايَمـة نـة و ايَمـة لةويَـدا شـؤرمشان نـةكردووةش بـؤ
اةوانة لةبري بكةينش دةبيَ اةولةويةتي ايَمة بؤ خزمةتطوزاري اةوة بيَت كة اةوانة لةبري نةكةينش باشة ةمان
طرنطة كة ايَمة شارةكان جوان بكةينش بةس با بريَب لةو ثارةية تةرخان بكةين بؤ اةو ديَهاتانـةش تـا اـةوانين
جوان بنب و خةلَكةكةي بتوانن لةويَ ذيان بةسةر بةرنش ذيانيان خؤش ببيَتش اةو بـرةي ثـارةي كـةدانراوة بـؤ
خــانووي شــةهيدانش مــن رؤذيَــب لةســةردامن بــؤ نووســينطةي شــةهيدان و اــةنفالكراوةكاني زاخــؤ كــة ضــوومش
بةرثرسةكة وتي بةايَمة تـا ايَسـتا يـةك خـانوو بـؤ شـةهيداني دة ـةري ايَمـة لةةيـةن حكومةتـةوة نـةكراوةش
ي ثارةي دةنيَريَ كة ضةند دةفتةريَكة ايَمة
اةوةشي كة بؤمان ديَت بةريَز كاك مةسعود بارزاني بؤ ايَمة هةند َ
ناتوانة خانووي ثيَ دروست بكةينش بؤية يةكسةر بانطي خاوةن شةهيد دةكةين و اـةو ثارةيـة تةسـايمي اـةو
خاوةن شةهيدة دةكةين كة خـؤي ضـي ليَـدةكا بيكـا ش ضـونكة بةشـي هـيض ناكـا ش بؤيـة هـةر بـةبيَ خـانوو
دةميَنيَتةوةش ايَستا اـةو بـرةي كـةهاتووة ثـيَم وايـة نـازامن ضـي باَـيَم دة ـةريَكي اـاوا كـة تـا ايَسـتا حكومـة
خانوويةكي بؤ نةكردوونش بؤية نـازامن اـةوة ضـؤن هـاتووة ليَـرةدا اةوةشـي كـة كـراوة لـةريَطاي حزبـةوة يـان
ريَكخراويَكةوة كراوةش اةمةويَ شتةكة روون و ااشكرا تـر بيَـتش تـا شـتةكة ديـار بيَـت و ايَمـة بتـوانةش لةطـةلَ
خةلَب قسة بكةين و زياتر جوابيان بدةينةوةش من ديسـان ثشـتطريي اـةوة دةكـةم كـة هـةر ناوضـةيةك نـةوتي
هةية بريَب لةثارةي اـةو نةوتـة بـؤ اـةو ناوضـةية دابنـدريَتش يـةعين اـةوة زؤر طرنطـةش ضـونكة خةلَكةكـةي
اةزية دةخؤن و ناخؤشي اةبينن بةهؤي اةو نةوتةوةش بةآلم هيميان بؤ نةكريَت اةوة نابيَتش زؤر سوثاس.
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بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ريَزدار عومةر نورةديينش فةرموو.

بةريَزقعمرقمحدقامنيقخدر:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثشتطريي زؤري اةو بـريو بؤضـوونانة دةكـةم كـة لـةراثؤرتي ليذنـةي داراييـدا هـاتووةش لةطـة َل اةوةشـدا
قسةكردن و طفتوطؤكردن لةسةر اةم خشتةية ايَمة دوو شت لةيةك ي جيا بكةينةوةش اةوةي بةشـيَوةيةكي
طشيت لةهةريَمي ك وردسـتان ثةيوةنـدي بةمةسـةلةي نـةو و داهـاتي نةوتـةوة هةيـةش هـةروةها اـةوةي كـة
ليَــرةدا هــاتووةش حكومــةتي هــةريَمي كوردســتان دةلَيَــت ()052مايــؤن دؤةر لةبةردةســتدايةش وةكــو دةريــن
كةو داهاتةكةي لةكويَوة هاتووةش كة هي موشتةقاتي نةوتةش بةم شيَوة خشتةية دةمـةويَت بيخةمـة بـواري
جيَبةج َي كردنةوةش لةضوارضـيَوةي ضـةندين ثـرؤذةي خزمـةتطوزاريش بؤيـة ثيَويسـتة ايَمـة لةضوارضـيَوةي
دووةمدا قسة لةسةر اةم خشتةية بكةين كةلةةيةن حكومـةتي هةريَمـةوة بـؤ ايَمـة نيَـردراوةش كـة سـةيري
اةم خشتةية دةكةين دةبينة لةدابةشكردني ثرؤذةكان لةجؤري ثرؤذةكان لةدةسـت نيشـان كردنـي شـويَين
ثرؤذةكان هةموومان تيَبينيمان هةيةش بةآلم اـةم تيَبينيانـةش شـايةني اـةوةن لةةيـةن وةزيـري ثالنـدانان و
وةزيري داراييةوة بةهةند وةربطرييَنش هةو َل بدريَت كةضـاو ثيَداخشـاندنةوةي بـؤ بكريَـتش رةنطـة لـةماوةي
رابردووشدا دواي اةوةي كة بةريَزان وةزيرة ثةيوةنديدارةكانش لةطـةلَ ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان طفتوطؤيـان
كردووةش هةولَي اةوةيان دابيَ كة خشتةكة جاريَكي تـر ثيَداضـوونةوةيان بـؤ بكـةن و هةمواركردنـةوةي بـؤ
بكةنش بؤ منوونة ايَمة لةياساي بودجةي سالَي  0212دا ماددةيـةكمان زيـاد كـردش كـة بريتيـة لـة ثشـتيواني
كردني تا يبةتي اةو قـةزاو ناحيانـةي كـة لـةرابردوودا بةرشـاآلوي راطواسـنت و اـةنفال كـةوتوون و زيانيـان
ثيَطةشتووةش كة ثيَويستة بايةخي تايبةتيان ثيَ بدريَتش بةآلم كة سةيري اةم خشتةية دةكـةين ديسـان اـةم
بايةخة تايبةتية نابينةش بؤ منوونـة قـةزا هةيـة بـةطويَرةي اـةم خشـتةيةش ()2مايـار دينـاري بـؤ تـةرخان
كــراوةش كــة اةمــة كــاريَكي زؤر زؤر باشــةو ثيَويســتة زياتريشــي بــؤ تــةرخان بكريَــتش بــةآلم قــةزا هةيــة كــة
تةرحيل كراوةش ماياريَب يـان دوو مايـاري بـؤ تـةرخانكراوةش بؤيـة دةبيـنة كـة اةمـة ناهاوسـةنطي تيَدايـةش
ثيَويستة كة بةهةند وةربطرييَت و راستكردنةوةي بؤ بكريَت بةتايبةتي لة ثيَشـكةش كردنـي ثـرؤذة ياسـاي
بودجةي سالَي 0211دا بةريَزان وةزيرة ثةيوةنديدارةكان ليَرةن تةاكيد دةكةينـةوة كـة اةمـة لـةداهاتوودا
بةهةند وةربطرييَنش تيَبينيةكي تر كة ايَمة وةكو ليذنةي ثةروةردةو خويَنـدني بـاآل هةمانـةش دروسـتكردني
قوتاخبانةي تيَ داية كة اةمة كـاريَكي زؤر زؤر باشـةش بـةآلم جـؤري قوتاخبانـةكان كـة ايَسـتا سـةردةمي اـةوة
نةماوةش كة ايَمة قوتاخبانةي ضوار ثؤلي و شةش ثؤلي دروست بكةينش بؤية لةداهاتوودا ايَمة رووي قسةمان
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ااراستةي وةزيري ثالندانان و دارايي و ثةروةردةش دةكةينش كـة لةضوارضـيَوةي ثيَشـكةش كردنـي ثـرؤذةي
خؤيان بؤ دروستكردني قوتاخبانةش بةهيض شيَوةيةك لة قوتاخبانةي  10ثؤلي كةم داخـلَ نةكـةنش ضـونكة
ايَمة بةدواداضـوومنان كـردووةش كـة اةمـة دةطوجنيَـت لةطـة َل واقيعـي ايَسـتاي هـةريَمي كوردسـتان لـةبواري
ثةروةردةداش لةطةلَ اةوةشدا دةبينة اةو ثرؤذانةي كةلة ضوارضيَوةي اةم خشتةدا هاتووةش ثرؤذةي طرنطن
و هـــي خزمـــةتطوزارين لـــةبوارة جؤراوجؤرةكانـــداش دةبيَتـــة مايـــةي ثةرةســـةندن و طةشةســـةندني بـــواري
خزمــةتطوزاري لةهــةريَمي كوردســتانداش بؤيــة لةطــة َل اــةوةدام و تةايــدي اــةوة دةكــةمش كــة ثرؤذةكــة رةد
نةكريَتةوة ايَمة ثةسةندي بكةينش بةآلم بةريَزان وةزيرة ثةيوةنديدارةكان اةم بريوبؤضوونانة بـة نـةزةري
ايعتيبار وةربطرن لـةكاتي جيَبةجيَكردنيـداش هـةو َل بـدةن اـةو تيَبينيانـة خبةنـة بـواري جيَبةجيَكردنـةوةش
سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ريَزدار عيماد حممدش فةرموو.
بةريَز عيماد حممد حسة:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةسةرةتادا ثشتطريي ثرؤذةي خشتةي بودجةي تةواوكاري ثةرةثيَداني ثاريَزطاكاني هةريَم دةكـةم بـؤ سـالَي
 0202ش ضونكة اةبينة كة اةمة دةستكةوتيَكي طرنطي سياسـةتي نـةو و غـازة لـة هـةريَمي كوردسـتانداش
ثيَويستة ايَمة ثشتطريي تةواوي اةم سياسـةتة بكـةينش ضـونكة لةبةرذةوةنـدي هـةموو خـةلَكي كوردسـتانةش
بةياسا ريَكخراوة لةةيةن ثةرلةماني كوردستانةوةش اةوةي كة اةمرؤ دةيبيـنة بةرهـةمي اـةم سياسـةتةيةش
ي كةموكوري تيَدا هةيـة لـةناو اـةم خشـتةيةداش هـةروةكو لـة راثؤرتـةكاني ليذنـةكاني
بةريَزان راستة هةند َ
ثةرلةمانــدا اامــاذةي ثيَــدراوةش ض اةوانــةي ثةيوةســنت بــة نــارووني ثرؤذةكــانش نــا دابةشــبووني عاديالنــةي
ثرؤذةكان لةهةموو شارو شارؤضكةكاني كوردستانش كة ثيَويستة وةزيري ثالندانان زيـاتر اـةم خاآلنـة روون
بكاتــةوة بــؤ اةندامــة بــةريَزةكاني ثةرلــةمانش بــةآلم اةمــة يةكــةم هــةنطاوة لــةم بارةيــةوةش بؤيــة دةكــريَ
لةداهاتوودا رةضاوي اةم كةموكوريانة بكريَتش اةو ناوضانةي كة بيَ بةش بـوون قـةرةبوويان بـؤ بكريَتـةوة
ي بــوومش لةطــة َل
لــة بودجــةي ســالَي  0200دا يــان لةســاآلنةي داهــاتي نــةو لــةداهاتووداش منــين هــاور َ
تيَبينيةكاني ليذنةي دارايي و اـابووريش بـةآلم دواي بةدواداضـوون لةسـةر اـةم تيَبينيانـة حةزدةكـةم اـةوة
روون بكةمــةوة وةك نويَنــةري اــةم دة ــةرةش ســةبارة بــةخالَي ضــوارةمي راثؤرتةكــةش دةربــارةي ث ـرٍِؤذةي
فراوانكردني دةروازةي ااميَديش بة دريَذي  032مةترش كـة ليذنـةي نـاوبراو داواي كةمكردنـةوةي كـردووةو
هةنديَ طومان ةيان دروست بووةش سةبارة بةم ثرؤذةيةش اةو برة ثارةي كة تةرخانكراوة بؤ اـةم ثرؤذةيـة
بةكةشفيَب لةةيةن بةريَوةبةرايةتي ريَطاو باني ثاريَزطاي دهؤك دروسـت كـراوةش لةبـةر اـةوةي اـةم ريَطايـة
شاخاوييةش كةهةموومان دةزانة شاري ااميَـدي لةشـيَوةي قةآليةكـةش يةكيَكـة لةشـارة ديَرينـةكاني هـةريَمي
كوردســتان كــة رؤذانــة ســةدان خــةلَب ســةرداني دةكــا ش بــؤ طةشــتياري ض لــةناوةوةي هــةريَم ض لــةدةرةوةي
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هةريَمش اةو ريَطايةي كةبؤي دةضيَت زؤر بةرتةسكةو ثيَويسيت بة فراوانكردنةش هيض مةجالي فراوان كردني
نيةش وةكو ناوضةيةكي تةخت لةبةر اةوة اةم  032مةترةش لةشيَوةي ثرديَب دروست دةكريَـتش ضـونكة ةي
راسيت جادةكـة شـاخةو ةي ضةثيشـي دؤلَـةش لةبـةر اـةوة ايَمـة ليذنـةي نـاوبراو اةندامـة بـةريَزةكان دلَنيـا
دةكةين كة اةو برة ثارةيةي كة تةرخانكراوة بؤ جيَبةجيَكردني اةم ثرؤذةية لةااسيت ثارةي ثرٍِؤذةكةدايةش
سةبارة بة خالَي ثيَن ةمي ثرؤذةكة بؤ دروست كردني  001خانوو لةناحيةي سةرسنط بـةبري()0مايـار
و ()012مايؤن دينار لةهةمان كاتدا تةرخانكردني ()2مايار دينار بؤ طةيانـدني خزمـةتطوزاري بـؤ هـةمان
اــةو ()001خــانووة كــة ليذنــةي نــاوبراو داواي روونكردنــةوةي كــردووةش فيعاــةن اةمــة جيَطــاي طومــان و
ثرسيا رة دواي بةدواداضوون لةسـةر اـةم ثرؤذةيـةش حـةز دةكـةم اةمـة روون بكةمـةوةش هـةموومان دةزانـة
لةاةجنامي نالةباري وةزعي اةمين دة ةري ااميَدي لةساآلني  0992تا ايَستا كة بووة بةمايةي كؤض كردني
سةدان خةلَب لةطوندةكاني سةر بةم دة ةرةش لةبيناية حكوميةكان نيشتةجيَ بوونش كـة ذمارةيـان زيـاتر لـة
()0022خيَزاننش لةوةزعيَكي زؤر سةختدا دةذين كة طةشتووةتة رادةي بآلوبوونةوةي نةخؤشيةكاني وةكو
كــوليَرا لةناويانــداش لةبــةر اــةوة ايَمــة بةباشــي دةزانــة كــة حكومــةتي هــةريَمي كوردســتان اــةم هــةنطاوةي
هاويشتووةش بؤ ضارةسةر كردني كيَشةي اةم ااوارانة كة اةمة ضةندين سالَة لةم ميحنةتةدانش سةبارة بـة
تةرخانكردني ()2مايار دينار بؤ طةياندني خزمـةتطوزاري اـاو وكارةبـاو ريََطـا بـؤ  001خـانوو لةسةرسـنط
اةمة بةهةلَة هاتووةش اـةو بـرة ثـارة تـةرخانكراوة بـؤ طةيانـدني اـاو و كارةبـاو ريَطـا بةهـةموو خانووةكـان
لةسةرانسةري ااميَـ ديش لةبـةر اـةوة ايَمـة ثشـتطريي ثةسـةند كردنـي بودجةكـة دةكـةينش ضـونكة دةبيـنة
لةبةرذةوةندي خةلَكي كوردستانةش بؤية بةباشي نازانة كةدوا خبريَت لةطة َل ريَزمدا.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ريَزدار ناسب تؤفيقش فةرموو.
بةريَز ناسب تؤفيق عبدالكريم:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة من سةرةتا ثيَن اةوةي بـاس لـةداها بكـةمش لةسـةر ثرؤذةكـان دوو خـالَي كـور دةلَـيَمش يةكـةميان:
ثشتطريي اةو خالَي يةكةمةي ليذنةي دارايـي دةكـةمش كـةباس لـةوة دةكـا اـةم داهاتـة اـةبيَت بـؤ ثـرؤذةي
ي ثـارةي داهـاتي نـةو اـاوا
ايس اتيذي بةكار بهيَندريَتش كة ثيَم واية اـةوة كـؤي دةن طـي لةسـةرةش كـةناكر َ
تةخشان و ثةخشاني ثيَبكريَتش بةلَكو دةبيَ بؤ ثرؤذةي س اتيذي بيَتش ياخود حةلكردني اةو كيَشانةي كـة
بةردةوامن لة كيَشةي هاووآلتيان بؤ منوونةش حةلكردني كيَشةي كارةبا بؤ اةوةي بةيةك ار نـةجامتان بيَـتش
اي اةوةندة نةوت ريَت طرفتمان لة تاقـةو بةرهـةمهيَنان و طواسـتنةوةدا هةيـةش يـاخود حـةلكردني كيَشـةي
خانووةكــاني اــةنفال و كيميابــاران كةهــةموو ســالَيَب ايَمــة دةبيَــت ذمارةيــةك لــةم خانووانــة خبةينــة نــاو
ثرؤذةكةو ديسان ناويان دةهيَنينةوةش ديسانين هـةر تـةواو نابيَـت بؤيـة دةكـرا حـةلي كيَشـةيةكي جـةزري
بكةين بؤ اـةوةي بـاس نةكريَتـةوةش كـةمن ثـيَم وايـة ايَمـة لةمةسـةلةي خـانووي اةنفالةكانـدا طرفتيَكمـان

21

هةيةش دواتر لةخالَةكاندا ديَمة سةريش دووةميـان :ايَمـة اـةو قسـانةي كـة ايَسـتا بـةريَز كـاك عيمـاد كـرديش
ديسان بةلَطةية لةسةر نارووني اةم خشتةيةش نارووني و هةلَةتيَدا بووني اةم خشـتةيةش كـة بةراسـيت ايَمـة
طرفتمــان لةطــة َل اــةم خشــتةيةدا بؤيــة ناروونــةش وازح نيــةش مةســةلةن ايَســتا لــةثا َل اــةم  162مــةترةدا
بنووسراية بةشيَوةي ثردش هيض ثرسياريَكمان بـؤ نةاـةماش اين ـا ليَـرةدا دوو شـت دروسـت اةبيَــتش يةكـةم:
ايَمة هةمان قسـةكاني كـاتي بودجـةي سـالَي  0212دةكةينـةوةش وةزارةتـي ثالنـدانانين هـةمان هةلَـةكاني
خشتةكةي ثيَشوو اةكا ش كة بةراسيت اةمة ةوازييةك دةردةخا بةرامبـةر بـة خـةلَبش يـان ايَمـة شـتةكان
نازانة بؤية هةردةي َايَينةوةش يان اةوان كةسـي شـارةزاو ثسـثؤر دانـانيَن و ايسـتيفادة لـةم هةآلنـة ناكريَـتش
ايَستا ايَمة جاريَكي تـر هـةمان اـةو هةآلنـةي جـاري ثيَشـوو كـة لةبودجـةدا بـاس كـرا ايَسـتاش هـةر بـاس
دةكريَتةوةش ديَمةسةر مةسةلةي داها كة بةراسيت من دةلَيَم اةطـةر هـةموو شـتيَب يـةك ثرسـياري لةسـةر
بيَتش ثارة دوواني لةسةرةش لةكويَوة ها و ضؤن سةرف دةكريَت ش اةم داهاتةي ايَمة سةرضاوةيةكي روون و
وازحي نيةش راستة ()621مايار دينار هاتووةش بةآلم بةبريي هةمووماني دةخةينةوةش كة ايَمة بةنووسـراوي
()1352لة  6/02كتابيَب لةوةزارةتي سامانة سروشتيةكان ااراستةي اةم ثةرلةمانة بةريَزة كراش كة تيَيـدا
مــاددةي (13و12و)12ي ةدابــووش ثيَشـنياري كردبــوو كةاــةو اــةتوانيَ ()212مايــار دةبــر بكــا ش لةضــةند
كؤن اكتيَكي وةزارةتي سامانة سروشتيةكانداش لةطةلَ كؤمثانيـا نةوتيـةكان لةهـةريَمش ضـةند بـرة ثارةيـةكي
تايبــة هةيــة بــؤ ثشــتطرييش اــةوة بــوو رةفــز كــرا ضــونكة بةشـيَوةيةكي مةركــةزي لةةيــةن حكومةتــةوة
نةهاتبووش بؤي ة حكومةتي هـةريَمي كوردسـتان رةفزيـان كـردو ايَمـةش ليَـرةدا قبولَمـان نـةكردش ايَسـتا مـن
تيَناطةم كة اةم ()622مايارة لةو ()212مايارةيـة اـةي كـوا ()112مايارةكـةي تـري ش اةطـةر اةمـة تـةنها
ثارةي نةوتي رةشةش هي ضةند مانطة ش ايَمة هةموومان دةزانة ناكر َي من باَيَم كابينةكـةي كـاك نيَمـري ان
بارزاني و كابينةكةي كاك دكتؤر بةرهةمش اةب َي ب َايَة كابينـةي سـالَي اةوةنـدةش اةمـة داهـاتي نـةوتي سـالَي
اةوةندةية اةطةر مواةسةساتي بةش اةب َي ب َايَة اـةوة دوو سـا َل تـا سـ َي سـالَة نـةو دةروا بةرهةمـةكاني
دةروا ش اةمة هي سيَ مانطة هي شةش مانطة هي اةوةندةيةش بـةب َي نـاو هيَنـاني كةسـةكانش ضـونكة بريـارة
مواةسةســاتي بــة و شــتةكامنان وازح بيَــتش داهاتــةكان رؤشــن بيَــت و ثةيوةنــدي بــة شةخصــةوة نــةبيَتش
ثةيوةندي بة دةزطايةكي حكوميةوة هةبيَتش ايَمة اةم داهاتة اةطةر هي نةوتي رةشة من حةز دةكةمش اـةم
ثةرلةمانة بةريَزة ااطاداربنش ايَمـة وةكـو ليذنـةي ثيشةسـازي و وزةش لةطـة َل سـامانة سروشـتيةكان قسـةمان
كردووةش لةسةر زاري خؤيان لةمانطي هةشتةوة طازوايل ناروا ش يةعين تا مانطي  2طازوايل سـةرف كـراوة و
فرؤشراوةش اةي باشة داهاتي اةوة ضي ليَهاتووةش كة بةراسيت ايَمـة وةكـو ليذنـةش بؤيـة راثؤرمتـان نةنووسـي
لةسةر اةمةو كؤبوونةوةمشان نةكرد لةسةريش ضونكة طرفتمان لةسةر اةسـاَي داهاتةكـة هةيـةش نـةك تـةنها
ايَمة وةكو ثةرلةمانش بةلَكو اةطةر سةيريَكي اةم كتابة تازةية بكـةين كـة حكومـةتي هـةريَمي ناردوويـةتي
كة كؤنووسي كؤبوونةوةي اةجنومةني هةريَمية بؤ كاروباري نةو ش اةم اةجنومـةني هةريَميـةش اةبوايـة لـة
سالَي  0222ـةوة هةبوايةش ضونكة بةثيَي ياساي ()00ي نةو و غاز اةجنومـةنيَكي هـةريَمي هةيـةش بـةآلم
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ديــارة كؤبوونــةوةي نــةكردووة هــةتا مــانطي 2ي اةمســالَ كةبةســةرؤكايةتي ســةرؤكي اةجنومــةني وةزيــران
كراوةش يةكةم كؤبوونةوةي لةمانطي  2كردووةش دووةم كؤبوونةوةي لـةمانطي  1كـردووةش بـؤ بـة اةسـةفيَكي
زؤرةوةش لـــةمانطي  10نووســـراوةكة دةطاتـــة دةســـيت ايَمـــةش كؤمـــةلَ َي ثرســـياري تيَدايـــةش كةهيمـــي وةآلم
نةدراوةتةوةش يةعين هةتا ايَستا لةةي حكومةتين رؤشن نية هةتا ايَستا مـن دةلَـيَم بةثشـتطريي سـةرؤكي
ثةرلــةمانش بــة ثشــتطريي وةزارةتــي ســامانة سروشــتيةكان بةثشــتطريي حكومــة هةميشــة بةليذنــةي ايَمــة
وتراوةش ضيتان دةويَ و ضؤنتان دةويَ وادةكةينش بةآلم حةلقةيةكي ون هةية لةم بةينـةدا ضـية اـةو شـتةي
كة نايةتة بةردةستمان ش بؤضـي نايةتـة بةردةسـتمان وةكـو ليذنـة ش ايَمـة لـة  2/3وةكـو ليذنـة كتابيَكمـان
ااراستةي بةريَز سةرؤكايةتي ثةرلةمان كردووةش  2خـالَ زانيارميـان داوا كـردووةش اـةزاني بـةريَز جـةنابتان
وةكو سةرؤكايةتي كةي اةم نووسراوةتان ااراستةي وةزارة كردووةش  10/2يةعين اةطـةر ااراسـتة كردنـي
نووسراويَب لةبةيين ايَمة بؤ اةويَ  2مانطي ثيَبميَتش اةي اـاخؤ لـة اةجنومـةني وةزيرانـةوة ضـةندي ثـيَ
بم ـيَت تــا ســةرؤكي اةجنومــةني وةزيــران لةطــة َل وةزارةتــي ســامانة سروشــتيةكان دابنيش ـيَت و تــا وةآلمــي
اةداتةوةش وةلَآل اةم خولةش تةواو اةبيَت و هةمان اةو كيَشانةمشان اةبيَتش خالَيَكي تر ايَمة اةطةر بريتان
بيَت كيَشةمان زؤر بوو لةسةر بري اةو ثارةي كة دانرابوو بؤ ساك و خةدةما و صيانةش بةريَزان ريَـب سـيَ
اةوةندةي اةم ثارةيةش كة اةم هةموو ثرؤذةي ثيَكراوةو ايَمةش بةدلَمان نيةش ريَب نيةش ريَب سـب اةوةنـةس
اةوة دانراوة بؤ سياة و خةدةما و صيانةش نؤسـةد و سـب و حـةو مايـار و سـةد و ضـل مايـؤنش يـةعنب
اةطةر زةر و تةقسيميَب بكةس لـة بـةينب  11وةزارةتةكـة و اـةو  1دةزطايانـةس تـر كـة هةمانـة هـةموو
وةزارةتيَب  0,2مايارس بةر دةكةويَت مانطانةش مةساريفب اوخرا هةموو وةزارةتيَب و هةموو دةزطايـةك بـؤ
مةساريفب اوخرا كة كةس نـازانبَ ضـية!  0,6مايـارس بةردةكـةويَتش يـةعنب هـةموو وةزارةتيَـب  5مايـارس
هةية مانطانة بؤ سياة و صيانة و خةدةما ش باشة ايَستا بؤضـب هـاتووة كـة لـة زجنـريةس  26دةلَـبَ دابـة
كردنب كةلوثةىل ثيَويست بؤ قوتاخبانةكانب شارس هةوليَر  322مايؤنش اةس اةو سياة و خةدةماتة ضب ىلَ
دةكةن مانطب اةو  5مايؤنة! يةعنب بةراستب حةيفة ثارةس نةو كة اـةم هـةموو شـةرةمان بـؤ دروسـت
دةكا كة دوو سالَ و س َب مانطة لةناو اةم ثةرلةمانة قسةس لةسةر دةكةين ااوا بـةم ثرؤذانـة بـروا يـةك/
داهاتةكة وازح نةكريَت ش دوو /ثرؤذةكان وازح نةبن ش سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
تةواوش اةو بةريَزانةس كة دةيانويست قسة بكةنش ايَستا جةنابب وةزير دةمـةوسَ وةآلم بداتـةوةش ضـونكة زؤر
ثرسيار هةموو لة كؤس موداخةلةكانب اةندامـة بـةريَزةكان كـة داوايـان كـرد كـة رةد بكريَتـةوةش زؤر بـوونش
قســميَب داوايــان كــرد بنيَــردرسَ و ضــاك بكريَــت و بيَتــةوةن اــةوةش دةخةينــة دةنطدانــةوةش داواس ليذنــةس
بةدواداضوون كرا كة ثيَب بهيَندريَتش بـة تةاكيـد زؤر زؤر دروسـتةش ثرؤذةيـةك نابيَـت بـة ثـرؤذةس جـؤراو
جؤرش دةبيَت اةم ثرؤذةية اةوةية لة فآلن جيَيةش اةوةندة تةكايف دةكا و شويَنةكةس ديـار بيَـتش داوا لـةو
بةريَزانة دةكةين كة اةو ثيَشنيارةيان كرد بة تةحديد بة راثؤرتيَب شتةكانيان بنووسنش ايَمة لـة ليذنةكـة
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لة جةلسةس داهاتوو  %122بؤس تةشكيل دةكةينش ضونكة زةروورة و تؤ ناتوانب ثارةيةك بدةس بؤ ثـرؤذةس
جؤراوجؤرش يةعنب ثرؤذةس جؤراو جؤر ضية ش يةعنب ضب يان لة كو َس ش رجااةن بـا اـةو روونكردنةوةيـة
بؤ ايَوةس بةريَز وازح بيَتش ثيَويستة ثرؤذةكان ديار بنش بؤ اةوةس ثةرلةمان بتوانبَ بة دواداضـوون بكـا و
بزانيَــت اــةم ثرؤذانــة بــة ثــاكب و دروســتب و بــة شــةفافب ســةرف دةكريَــتش هــةموو اــةو بةريَزانــةس اــةم
ثيَشنيارةيان كردش دةخيةمة دةنطدانةوة كبَ لةطةلَة دةست بةرز بكا بؤ اةوةس لة جةلسـةس داهـاتوو نـاوس
اةندامةكان دروست دةكةين و لة جةلسةكان بـؤ بةدواداضـوونب ثرؤذةكـان دةبيَـت ديـار بيَـتش شـويَنب ديـار
بيَتش بؤ اةوةس ثةرلةمان بتوانبَ بةدواداضوونب بؤ بكا ش اةوة يةكيَكةش زؤر سـوثاسش لـة جةلسـةس داهـاتوو
موحةدةد موقتةرةحةكانين بة راثؤرتيَب هةمووتان اةو بةريَزانة بنووسن بـؤ اـةوةس نـاوس اـةو اةندامـة
بةريَزانة دروست بكةين و بةدواداضوون بكةن بؤ ثرؤذةكانش اةوة يـةكش ايَسـتا جـةنابب وةزيـر كةرةمكـة و
جوا بدةوةو ثاشان ديَينة سةر اةوةس رةد دةكريَتةوةش فةرموو جةنابب وةزير.
بةريَز عاب سندس ( وةزيرس ثالندانان):
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
بــةريَز جيَطــرس ســةرؤك و ســكرتيَرس ثةرلــةمانش بــةريَزان اةنــدامانب ثةرلــةمانش رؤذ بــاشش ثيَشــةكب بــة
حةقيقة حةز دةكةمش وةكو خةلفيةتيَب و باكطراونديَب شتيَب لةسةر مةوزوعةكة باس بكةمش كة اـةوين
ايحتمالة تةسةلسوىل مةوزوعةكة لةويَوة دةست ثبَ بكا باش ةش دوايين يةك بة يةك اةو بةريَزانـةس كـة
ثرســياريان كــردووة حماوةلــة دةكــةم وةآلمــب هــةر هــةموويان بدةمــةوةش هةرضــةندة بــةعزيَكيان تيكــرارةش
اةوانــةس كــة ثةيوةنــدس بــةوةزارةتب ايَمــة هةيــة و لةةيــةنب تــةعريفب وةزيفــب موهيمــةكانب وةزارةتــب
ثالندانان ضية اـةم مةوزوعـة تـةبيعب زيـاتر دةطةريَتـةوة بـؤ  5مـانط لةمـةو ثـيَن لـة كؤبوونةوةيـةكب
اةجنومةنب وةزيراندا بةريَز وةزيرس سامانة سروشتيةكان اةم مةوزوعةس تـةرح كـرد كـة كؤمـةلَيَب داهـا
هةيةش كة بـة تـةراكومب كؤبووةتـةوةش بركـةس طةيشـتووةتة  052مايـؤن دؤةرش ثيَشـنيارس اـةوةس كـرد كـة
هةنــديَب ثــرؤذة لــةو ثرؤ ذانــةس بــا باَــيَة ض لــة داواكــارس وةزارةتــةكان بــووة يــان شــتيَكب ايَرجيَنتــب
موستةع ةلة اةطةر هةبيَت و تةختية نةكرابيَت بؤ اةوة سةرف بكريَتش اةوةس موعةرةفب ثارةكةش اةوة
بوو كة ثارةس موشتةقاتب نةفتة و هب وةجبةيـةك نيـةش بـةلَكو هـب ماوةيةكـة كـة تةفاسـياَب ثرؤسـةكةش
بــةعزيَب شــتب بــاس كــردش هــةروةها اةوةشــب روون كــردةوة كــة اةمــة يــةعنب بــة مةنتقيــةنين اةمــة لــة
اايندةشدا تيكرار دةبيَتةوةش لةبةراةوة دةبيَت بةرنامةيةكب ريَب و ثيَكب بؤ دابندريَتش ماوةيةك موناقةشة
لــةناو حكومــة مايــةوة لةســةر اــةوةس كــة اايــا اةمــة تةقريبــةن بؤضــوونب وةكــو اــةو بةريَزانــةس كــة
بؤضوونيان هةبوو ض شيَوازة ثرؤذةيةك مةمشول بيَت بؤ اـةم ثارةيـةش ماوةيـةك موناقةشـةس اـةوة كـرا كـة
اايا اةمة بدريَتة وةزارةتةكانش بدريَتة يةك سـيَكتةرش اايـا بدريَتـة كارةبـا فةقـة كـة كيَشـةس هةيـة و بـا
باَيَة ايَستا وةزعـب باشـةش بـةآلم داواكاريـان هةيـة و ك ؤمـة َليَب صـيانة و اةوانـة هةيـة كـة بـة بـةردةوامب
دةبيَت هةبيَتش بةهةرحاأل لة كؤتـايب دا موناقةشـة طةيشـتة اـةوةس كـة بريـارس اـةوة درا كـة اـةم ثارةيـةش
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لةبةراةوةس كة (تنميةقاالباليم) ثةرةثيَدانب ثاريَزطاكانب سـالَب  0212هـب هـةموو عـرياق كـةم بـووش بيمـا
فيهب هةريَمب كوردستانين هب هةر سبَ ثاريَزطاش يةعنب تةنانة نةدةطةيشتة %52س سالَب ثيَشوو تـر كـة
سالَب  0221بووش لةبةراةوة بريارس اةوة درا كة اةم ثارةيةش جارس يةكةم تةنانة ليستةمشان وةرطر لة
وةزارةتةكانش يةعنب داوامان كرد كة ثرؤذة ثيَشنيار كراوةكانب خؤيان بؤمان بنيَـرن و موتابةقـةمشان كـرد
لةطةلَ اـةو ثرؤذانـةس بـؤ سـالَب  0212كـة وةزارةتةكـة تةقـدميب كـرد بـووش ايَمـة لـة حـةديَكب موعةيـةن
راوةستا بووين و حماوةلةمان كرد كة بزانة اايا اةمة اةو ثرؤذانةن فعاةن كـة ثـار لـةو َس راوةسـتا بـوون و
ثيَشكةشيان كردبوو اةطةر موختةليفة ايستفسارس اةوةمان كرد كة اةو اةولةويةتة بؤضب طؤراوة بةآلم
دواس دوو مــانط اــةم فكرةيــة هــةمووس بةيــةك ةيــةك دا رؤيشــت و بريــارس اــةوة درا كــة وةكــو تةمنيــةس
اــةقاليم تــةعاموىل لةطــة َل بكريَــتش تةنيمــةس اــةقاليم تــةبيعب اةمــة تةنيمــةس اــةقايم نيــةش بــةآلم بــةو
ميكانيزمة داضووةش تةنيمةس اةقايم اسولَةكةس ااواية كة بة ثيَب قـانون و تـةعايما لـة هـةموو عـرياق دا
ثاريَزطار بة شيَوةيةك لة شيَوةكان ايحتياجاتب ثاريَزطاكةس خؤس تةقدير دةكـا ثاشـان مةشـوةرة لةطـةلَ
دةوااريس مةعنب لةسةر ااسـتب ثاريَزطـا دةكـا بـؤ اـةوةس بزانيَـت كـة وةزارةتـةكان نةواقسـيان لـةكو َس ثـر
نةكردووةتةوةش بة تايبةتين ثرؤذةس بمووكش كة تةبعةن كة بـووة ثـرؤذةس بمـووكش يـةعنب لةبةراةوةيـة
كة مةباةغةكة بمووكةش اةطةر نا ايحتمالة بةشب يةك ثرؤذةس طةورة بكـا ش ايَمـة لـة هـةر سـ َب ثاريَزطـا و
هــةروةها لــة ســةرؤكب ايــدارةس طــةرميان لــة هــةر ضــواريان بــا باَ ـيَة داواس ايحتياجامت ـان ل ـيَ كــردن كــة
ايحتياجاتةكانيان تةقديم بكةنش ثيَشةكب تةبيعب حماوةلةمان كرد ثيَوةرس سةرةكب هب تةقسـيم كردنةكـة
كة هـب  052مايـؤن دؤةرةكـة بـةو تةريقةيـة بـوو كـة  022مايـؤن دؤةر بـؤ هـةر ضـوار ثاريَزطـا كـة سـ َب
ثاريَزطاكة زاايدةن ايدارةس طةرميانش  52مايؤن دؤةرين بؤ وةزارةتب شةهيدان بؤ دروست كردنب خانووش
تةبيعب اةمة ثيَوةرس يةكةمةش ثيَوةرس دووةم لةسةر ذمارةس دانيشتوان بووة بة طشتبش بةآلم بةعزيَب شـت
هةية ديسان رةضاومان كردووةش ايَمة لة بودجةس  0212بـؤ منوونـة ثاريَزطـاس دهـؤك كـة نزيكـةس %06س
ذمارةس دانيشتوانة بةو اامارانةس كة لةبةردةسـتمان هةيـةش اةمـة نزيكـةس  %13,5بـؤس دانـا بـووش يـةعنب
ايَمة ايستفسارةكةمان وانية هةر اةوة بي و باَيَة بةو شكاة فيت دةربميَتش ليَـرةش كـة تـةجاوزيَب هةيـة
بة هةمان شيَوةش دواس اةوة خانووس شةهيدان بؤ منوونةش ايَمة خانووس شةهيدان لـة هةنـدش شـويَن هةيـةش
بؤيان ك راوةش لة هةنـد َس شـويَن هةيـة بؤيـان نـةكراوةش يـةعنب زؤر شـويَن هةيـة لـة ثاريَزطـاس سـايَمانب كـة
خةلَكةكة لة اينتزار دايةش ايَستا لةو شويَنةس كة بـؤس كراوةتـةوة نـاتوانب ثـارةس بـؤ تةخسـيس بكةيتـةوةش
يةعنب اةمة بة هيض حيسا و كتابيَب اةمة كؤن ؤ َل ناكريَتش لةبةراةوة ثيَـوةر ذمـارةس دانيشـتوان بـووةش
دووةم /اةولةويةتب ثاريَزطا يان دةوااريس مةعنبش اـةو َس كـة ض شـتيَكب تريـان هةيـة كـة بـة ثةلـة بكريَـتش
تــةبيعب مــن بــةش بــة حــالَب خــؤم بةراســتب زؤر ايفتخــار دةكــةم بــةوةس كــة ثــار ســالَين اــةو ماوةيــة كــة
تبيَبينيةكانب هةموو ايَوةس بةريَزم وةرطر ش زؤرين بؤ من بة سوود بووش ضونكة من لةةس خؤمةوة وةكو
يةك تيم سةيرس ايشةكة دةكةم كة موكةماب يةك بـةش هةريةكيَكيشـمان اـةركب خـؤس اةوةيـة و اـةركب
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ايَوةش اةوةية كة تيَبينيمان لةسةر بطـرنش كـة زؤر تةبيعيـةش ايَمـة اـةو شـتةس كـة حازرمـان كـردش كـة بـؤ
هةموو كوردستانش بؤ كؤس طشتب  66قةزا و  126ناحية  2100طوند اةو برة ثارةية اةو شتةس كة هاتـة
بةردةستمان لة ريَطاس ثاريَزطاكانةوة ايَمة ريزبةنـدميان كـرد تـةدقيقب شـتةكامنان كـرد بـةو شـيَوةيةس كـة
خؤمان دةكةينش ثيَن وةخت دةسثيَشخةرس اةوةمان كرد كة ايستشارةس ليذنةس داراييشـمان كـردش ليذنـةس
دا رايين زؤر بة سوثاسةوةش كؤمـة َليَب تيَبينيـان بـؤ نـاردين وة تيَبينيـةكانب اةوانيشـمان ثـ َب طةيشـتش هـب
ليذنةس نةزاهة و ليذنةس ااوةدانكردنةوةمشان ثبَ طةيشتش هةنديَكب ثةيوةندس بـة وةزارةتـب ثالندانانـةوة
هةية و هةنديَكب ثةيوةندس نيةش ايَمة جاريَكب تر اةو ليستةس كة اامادةمان كرد بـوو ايحتمالـة ايَسـتا لـة
وةآلمدانةوةس ثرسيارةكان زؤر بة تةفسي َل ناش بةآلم هةر بؤ اةوةس كـة بـةريَزتان تيَبينيتـان دا ثـيَم خؤشـة
وةكو دةلَيَن رةديَب هةبيَتش اةو قاايمةس كة ايَمة ناردمان بؤ ليذنةس دارايـبش ليذنـةس دارايـب رةفـزس كـردش
تيَبينب هةبوو لةسةر كؤمةلَيَب شت مبافية عةة سةبيل اةمليسال مةسةلةس ماوةس ثرؤذة بؤ منوونـةش ايَمـة
ليستيَكب رةدمان ناردةوة بة ماوةس ثرؤذة بةةبردنب هةرضب ثرؤذةس وةبةرهيَنانةش اةوانـةس كـة عةةقـةس
بة مةشاريعب ايستيسمارس هةيةش هب دةستةس وةبةرهيَنانش اةوانةمان هةمووس ةبردش بةعزيَب شتب ترين
هةبوو كة ديسان ثيَيان وتةش بة نيسبة حصةس قةزايةكب موعةيةن يان شويَنيَكب موعـةينش حماوةلـةمان
كرد حةدس ايمكان اةوانةش ضارةسةر بكةينش بةآلم بـةريَزان اةطـةر بـة شـيَوةيةكب طشـتب سـةيرس بكـةين
ايحتمالة عةلةل اةقةل بة تةقيمب منش تةقيميب ايَوةش تةبعةن ايَـوةش اـازادن و ضـؤن تـةقيمب كارةكـان
دةكةنش بة تةقيمب من اةم بةشة ثارةية عةلةل اةقةل بةشبةحالَب خؤم دةلَيَم باش حماوةلةمان كـرد اـةو
خةلةةنةس كة ثار هةبوو تيكرار نةبيَتةوةش بةآلم هةنديَب شتين هةية مومكينة هةتا هةتاية هةر مبيَنـبَش
بؤ منوونة ايَوة كة مةسةلةن باسـب نـاو س ثـرؤذة دةكـةنش دةلَـيَن مةسـةلةن اـةم ثرؤذةيـة تةبعـةن ثـرؤذةس
جؤراو جؤر لة شويَنةكانب تر اةوانة هةمووس ليذنةس دارايـب ثيَيـان وتـووين و هـةموومان ضارةسـةر كـردش
بــةآلم وةكــو نــاوس ثــرؤذة تــةعريفب نــاوس ثــرؤذة ضــيةش ثــرؤذةس مةدخــةىل شــارس هــةوليَرةش اــةم ثــرؤذةس
مةدخةلة و دةروازةية ايحتمالة جسر لةخؤ دةطريَتش ايحتمالة جادةيةكش ايحتمالة رةسيفيَبش يةعنب اةوة
زؤر ااسان نية كة هةيةش ايَمة هةموومان لةسةر يةك تؤن قسة بكةينش بـةآلم اـةوةس كـة حةقيقةتـة هـةر
ثرؤذةيةك لةمانة كة عينوانب هةبووش دةببَ تةفاسياَب هةبيَتش تةفاسياَةكانب دةبيَـت لـة شـويَنيَب مـةوجود
بيَت و دةبيَت دةستب ايَوة بطاتة اةو تةفاسياَانةش اين ا من نازامن اةوة مةسةلةن اايا اةو حماوةلةية كـراوة
دسةتتان نايطاتبَ يان ضونكة ثرؤذةكة نةبووةش اةطةرواية دةبيَت باسب اةو نوقتةية بكريَتش اةطةر نا خؤس
ايشةكة هةر بةو شكاة دةبيَتش اةطةر اي ازةم ثبَ بدةن من يةكةم جار جوابةكانب ليذنةس دارايب بدةمش بة
تةسةورس من ايَوة موتةليعن لةسةر موةحةزاتب ليذنةس دارايب كة بـؤ ايَمـة هـاتبووش يـان ثيَويسـت دةكـا
هةمووس خبويَنمةوةش هةية باشةش تةبيعب اةوانةس كـة ثةيوةنـدس بـة ايَمـةوة هةيـةش يةكـةم /خـالَب  2كـة
ســةبارة بــة ثرؤذةكــانب ثاريَزطــاس دهــؤكش ثــرؤذة جؤراوجؤرةكــان و زجنــريةس ذمــارة  5تيَيــدا هــاتووة
فراوانكردنب دةروازةس ااميَدس بة دريَذارس 162م بة طوذمـةس دوو مايـار و حـةفت سـةد و حـةفتا مايـؤن
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دينارش لةراستب دا اةمة جيَطـاس ثرسـيارةش ليذنةكـةمان داواس روونكردنـةوةس زيـاتر دةكـا دةربـارةس اـةم
خالَةش ضونكة اةم برة ثارةيةس تةرخان كراوة زؤر زؤرة بؤ دروست كردنـب دةروازةيـةك تـةنها بـة دريَـذايب
 162مش تةبيعب هةنديَب لة برادةران كاك عيمادين تـةوز ب داش بـةآلم مـن وابـزامن اـةوة باشـ ة لـة بـاتب
اــةوةس كــة قســة بكــةمش اةمــة كةشــفب ثرؤذةكةيــةش تةبعــةن ناســكة خــان طــوتب نــاوس بؤضــب مةســةلةن
نةنووسراوة ثردش نوسراوة دةروازةس ااميَدسش ااخر نازامن اةطـةر بشنووسـرا ثـردين كـة ايحتمالـة و خـؤس
ثـردين نيـةش وةكــو اؤ ـةر ثاسـةش بــةآلم لةسـةر دينطةيــة و لـة مةنتيقةيـةكب شــاخاويةش داوا دةكـةم نــازامن
لةوانةية لةطةلَ بـةعزيَكتان زؤر ااشـناييمان نـةبيَت كـة ضـةند موهةنـدس هةيـة لـةو اةندامـة ثةرلةمانـة
بةريَزانةش اةطةر كةسيَب هةيةش اةمة كةشفةكةية و دوايب تةسـايمب دةكـةم تـةدقيقب بكـةنش وابـزامن اـةوة
ااسان دةبيَتش يةعنب كارةكة ااسان دةكا لةوةس كة دانيشم و شةرحب بكةمش ضونكة من موهةندس نيم
بة حةقيقة ش اةمة كةشفةكةيةو تةفاسياَب كةمياتب مةواد و تةفاسياَب اين و تةفاسياَب اةوانةس تيَدايـةش
اةوة ليَرة دايدةنيَم بـؤ دواس جةلسـةكةش بـة نيسـبة خـا َليَكب تـر كـة لـة مـةحزةرس ليذنةكـة دا هـاتووة و
ااراستةس ايَمة كـراوة كـة هةنـديَب اـةختااءق هـةبووة لـة زجنـريةس ذمـارة  12دا هـاتووة كـةوا  103خـانوو
دروسـت دةكريَـت لةســةر سـةنط بـة بــرس دوو مايـار و دوو ســةد و شةسـت و هةشـت مايــؤن دينـارش كةضــب
لةهةمان خالَدا هاتووة كة برس هةشت مايارس تر تةرخان كراوة بؤ طةياندنب خزمةتطوزارس بؤ هةمان اةو
 103خانووة كة دةكاتة نزيكةس ضوار اةوةندةس ثارةس تةرخان كراو بؤ دروست كردن و ااوةدانكردنـةوةس
اةو خانووانةش اةمةش جيَطاس ثرسيارةش تةبعةن وةكو باسم كرد اةمة ثيَشب اةوةية كة ليسـتةس نيهاايمـان
تةقديم كردووةش ليستةس نيهاايشمان تةقديم كردووة بة نافةرمب نية و بة فةرمب داومانةش اةمما بةعزيَب
جارش جارس واهةية لة موخاتةباتب رةمسب بةينب دةوااريس حكومة دةنووسريَ (استنادا اىل املكاملة اهلاتفية)
يةش دوو تةرةف قسةيان كردووةش اةو دوو تةرةفة هةردووكيان مةسئولن و هةر دوو تةرةفةكة تةحـةموىل
اةو مةسئوليةتة دةكةنش من هةنديَب شت هةية بةريَز د.ااراس تةلةفؤمن بؤ دةكا جارس وا هةية بةرؤذ و
جارس واش هة ية بة شةو ثرسياريَكب موعةيـةن دةكـا و اـةو دةتـوان َب ايشـارةتب ثيَـب بـدا ش اةمـةش كـة
هاتووة اةطةر غةلَةتيَكب مةتبةعب هةبيَت و هب كؤمثيوتةر تةبيعية من باَيَم كة لةةس ايَمة هةموو شتيَب
وا ثيَرفيَكتة كة  %122اةوةية و غةلَةتيَكب مةتبةعب هةبوو ويستب بؤس ضاك بكةمةوةش دةكريَت تةسايمب
بكةنـةوةش مـن واس تـ َب طةيشـتووم لـة ايـدارةش يـةعنبش اةطـةر نـا مةسـةلةس اةختااةكـة دةشـكريَت اـةو بـة
لوغةتيَب و كتابيَكب رةمسب عقوبةيةكيشـم تةوجيـب بكـا ش يـان رةخنةيـةكب تونـدم ااراسـتة بكـا ش بـةآلم
اةمة اةوةية سةبةبةكةسش اةوة غةلَةتيَكب مةتبةعيةش اةو غةلَةتة مةتبةعية ضارةسةر كراوة بةم شيَوةيةش
(اا ــا كرنــا  103خانيــا لســةر ســنطب دوو مايــار و دوو ســةد و شةســت و هةشــت مايــؤن دينــاراش ثرؤذيَــت
خزمةتطوزارس اا و كةهرة و ريَب بؤ اا اكرنا ان خانيَية ان  103خانيان لسةر سنطب حـةفت سـةدو
ضــل مايــؤن دينــارا)ش اةمــة فةقــةرةس خــالَب 5ش لــة زجنــريةس نؤذةنكردنــةوةس حــةفت ســةد و حــةفتا و دوو
خانووش اةمة تيَبينب بةريَزانب ليذنةس داراييةش دةلَيَ :نؤذةنكردنةوةس حةفت سةد و حةفتا و سبَ خانوو لة

22

دة ةرس مسيَل لة زجنريةس ذمارة  12لة خشتةكة دا لة خانةس اا ا كرن و نؤذةنكرنا دوو هةزار و ضار سـةد
و سب خانب لدة ةرا ااميَدس و مسيَاَبَش كةضب شويَنب دروست كردنيان ديارس نـةكراوةش اايـا لـة ض شارؤضـكة
يـان طونـديَب دروسـت دةكــريَن هـةروةها شـيَوةس سـةرف كردنــب اـةم بـرة ثارةيـة بــزانة اايـا بـة شـيَوةس
تةندةرة يان بة شيَوةس بةخشينة يان بةهةر شيَوةيةكب تر ش تةبعةن اةمانة هب دوو شويَن بـوو يـةكيَكيان
ااميَدسش يةكيَكيان سيَميَلَش اةوانةس ااميَدس تةبعةن وةآلمةكة ديسـان بـةرةمسب ايَسـتا لـةناو جةدوةلةكـةدا
هةيةش جةدوةلةكةش من اةمرؤ نـةمهيَناوةش جةدوةلةكـة نـازامن لـة كةيةكـةوة هاتووةتـة ةس جـةنابت كـاك
د.ااراس تةعديل كراوةكة مةبةستم راست كر اوةكةش وةحلاسلَش اين ـا تـةبيعب اـةو خانووانـة لـة كـويَن لـة
ااميَدس لة قدشش لـة ديرةلـؤكش لـة سـةر سـةنط لـة شـيالدزسَش لـة سـرييبَش اـةوة بـةرةمسب دةياَـيَم و دوايـب
جةنابتان دةتوانن موتابةعةس بكةن بزانن لةويَيـة يـان نـا ش اةمانـةس سـيم َي َل تةبعـةن كـؤس طشـتب هـةموو
خانووةكان اةوانةس كة لة دهؤك دروست دوو هةزار و دوو سةد و شتيَكنش مةووعةيةكيان لة مسـيَاَن بـةر
شويَنيَب دةكةون ثيَب دةلَيَن مارينبَش مارينيَن اةو شويَنةية كة ايَستاكة بريارواية كة تةمسيمب مةتارس ىلَ
دروســت دةكريَــتش مةووعةيــةك خــةلَب لــةوسَ طويَزراونةتــةوة بــؤ ضــةند موجةمــةعيَكب دةوربــةرس كــة
يةكيَكيان موقبابَ يةش تةبيعب اةم شـويَنة دةكاتـة  12كـم لـة رؤذاـاواس مسيَـلَش هةنـديَب اـاوارةس تيَدايـة و
ايَستا ايَوة كة ناوس شويَنةكةم هيَنا دةتوانن موتابةعةس بكةن و بزانن كـة اةمـة هةيـة يـان نـا ش ثرسـيارس
بةريَز ليذنةس دارايب دةلَـبَ سـةبارة بـة ثرؤ ذةكـانب دة ـةرس ايـدارةس طـةرميانش تيَبينيمـان هةيـة لةسـةر
ثرؤذةكانب زجنرية  16و 12ش وابزامن بةريَزيَكين لةوسَ ايشارةتب ثيَيـدا كـة لـة قـةزاس ضةممـةمالَ لـةذيَر
ناوس راكيَشانب تؤرس ااو بةببَ دةست نيشان كردنب شويَنب ثرؤذةكةش اةمة تيَبينب ليذنةكـة بـوو بـؤ ايَمـةش
تةبيعب راكيَشانب فةقةرة 16ش راكيَشانب تؤرس ااو لة ليسـتب ثرؤذةكـانب طـةرميان بـؤ طـةرةكب شـةهيدان و
قادر كةرةميةكانة لة ناحيةس شؤرشش فةقةرةس  12لة ليستب ثرؤذةكانب طةرميان راكيَشـانب تـؤرس اـاو بـؤ
طةرةكب شةهيدانة لة ضةممةمالَش فةقةرة  02كة ناوس شويَنةكة تةحديد نةكرا بوو لة ليستب ثرؤذةكانب
طةرميان راكيَشانب تؤرس ااو بؤ طةرةكب شةهيدان و موفةريةكان لة ناحيةس شؤرشش تةبيعب ليذنةس دارايب
ااماذةس بةوة داوة كة دةلَبَ اةوةس زياتر سةرجنب ايَمةس راكيَشاوة اةوةية كة لة كؤس سـةرجةم ثرؤذةكـانب
ثاريَزطاكانب هةريَم و لةسةرجةم اةو بـرة ثارةيـةس كـة بؤيـان تـةرخان كـراوة هـيض بريَـب يـان طوذمةيـةك
تةرخان نةكراوة بؤ كةرتب كشتوكالَ لةناوضة جياجياكانب كوردستانش ناضار ليذنةكةمان ثيَشنيار دةكا لـة
بودجةس نـاوبراو بةشـيَكب بـؤ كـةرتب كشـتوكا َل تـةرخان بكريَـتش ضـونكة هـةموومان بايـة و طرنطـب اـةم
كةرتة دةزانةش تةبعةن تيَبينةيةكة لة جيَب خؤيةتبش بةآلم االية و ميكانيزمب تةوزيعب تةحديد كردنب
اةولةويةتةكان وةكو باسم كرد زياتر بؤ ثاريَزطارةكامنان بةجبَ هيَشتش ايَمـة ايحتمالـة كـةم تـةدةخوملان
كردش ليذنةس دارايين هةنديَب تةدةخوىل كردش هةنديَب شتب ث َب سرينةوةو هةنديَب شتب اةوة كردش بـةآلم
بة شيَوةيةكب طشتب ايَستا اةطةر ايَمة سةيرس ثرؤذة بةردةوامةكانب وةزارةتب كشتوكالَ و ااوديَرس بكةينش
ايَستا لة حدودس ثيَنج سةد و نةوةد و ضوار مايار دينار ثرؤذةس بةردةوام لة وةزارةتب كشتوكالَ و ااوديَرس
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هةيةش اةمةس كة ايَمة ايَستا باسب دةكةين خؤس هةر هةمووس ثيَكةوة نزيكـةس  032مايـار دينـارةش بـةآلم
يــةعنب كــة اــةو هينــة نــةكراوةش اــةوة اةولةويةتــةكان بــةو شــتانةيان بينيــوة و اــةو شــتانةس كــة بــاباَيَة
ايحتمالة مةسةلةن اةطـةر هـاتو سـدود داخـل كرابووايـة و بـرة ثارةكـةس زؤر تـر دةبـووش ايحتمالـة اةطـةر
ثرؤذة طةورةكان اةوانةس كة بة تةمان اةوةس بكةن حسابب اةوةيان نةكردووة و لةسةر اةو اةساسة بـووةش
نؤيــةم تيَبينــب بــةريَز ليذنــةس دارايــب لةةثــةرةس يةكــةمب خشــتةكةدا كــؤس ذمــارةس ثرؤذةكــانب ثاريَزطــاس
سايَمانب بة  11ثرؤذة نووسراوةش كةضب كؤس راسـتةقينةس ثرؤذةكـان  112ثرؤذةيـة واتـة كـؤس سـةرجةم
ثرؤذةكــان هــةمووس بــوو بــة 621ش خــؤس تةســحيح كــرا كــؤس طشــتب ثرؤذةكــان  622ةو كــؤس ثرؤذةكــانب
سايَمانين  121ية نةك 11ش راثؤرتب ليذنةكانب تريشمان ثبَ طةيشتووةش بةآلم اةوةس كة لة ايَمةوة هةية
و لةناحيةس فةنب اةمانةبوونش اةطةر اي ازةشم ث َب بدةن ايَستا يةك بة يةك وةآلميـان دةدةمـةوةش ريَـزدار
كاك امري طوطةش دروست كرنا خانيا بؤ اـةنفال و شـةهيديَت هاتينـة جـودا كـرنش يـةعنب وزارةتـا شـةهيدان
ية تةقسيم كرسش بةس لنيَرسَ مومكة نةبيت كو اةم تةقسيما وسَ وةسا بكـةين لـة دةسـت سـوكان و اـةو
بتش ضونكب نةك طةلةك مةنتقيـة ذسش تةبعـةن مـةووعبَ خانيـان  5مايـؤن دؤةر بـؤ وةزارةتـا شـةهيدان
هاتة موخةوةل كرن كو تةحديدا اةولةويا بكاتن بة ثيَب اةو تـةوزيعاتيَت كـو ثيَشـ هاتينـة كـرنش اةوانـة
مــةووعا طشــتيا خانيــا يــة تــةوزيك كــرن كــو دوو هــةزار خانينــةش اــةوان دوو هــةزار خــانين يــةكيَت
حسابكرينة لةسةر موعةدةل و لةسةر بيست و ثيَنج هةزار دؤةراش يةعنب وةكو كولفة تةبعـةن جهـةكبَ بـؤ
جهـةكبَ دس موختـةلف بـينت ايحتمالـةش يــا كريـة  5مايـؤنش دروسـت كرنـا خــانب بؤضـب زاخـؤ تيَـدا نينــة
حبةقيقة اةوة نة موتةلةعن كة اةوانة وةزارةتا شةهيدا ثيَش ضوو بةرنادةك هةبيت لـويَرسَ اـان نـا
ض ونكو اةوةس جةنابت كو اةو َس ايشارة ث َي دا و برادةرةكـب ديـن ايشـارة ثيَـب داش اـةو خا َليَـت هاتينـة
دروست كرنش مومكينة نة لسةر نا بَ وةزارةتا شةهيدا بنش بنا بَ جيهةتيَكب دس بنش مةخسةدا وة اـةو بـبش
كــاك اــارام قــادر زيــاتر ثرســيارةكةس لةســةر اــةوة بــوو كــة اايــا ثيَوةرةكــان ضــة عــةدةدس ســوكانةش
زةرةرمةنديةش بؤ ميسال ناوضةس هةوارامانب هةيةش ايَمـة ثيَوةرةكـة وةكـو بامسـان كـردش ثيَـوةرس طشـتب لـة
سوكانةش تةحديد كردنـب اةولةوياتـةكان ثاريَزطارةكـان بـوون لةطـة َل دةوااـريس مـةعنب لـة ااسـتب ثاريَزطـاش
لةبةراةوة يةعنب اةطةر ثاريَزطاريَب مةسةلةن مةباةغةكةس مةحـدود بـووش يـةعنب اةطـةر هةنـديَب شـتب
داخ َل كردووةش لة شـويَنيَكب موعةيـةن يـان شـويَنيَب هيمـب بـة بـةر نةكـةوتووة لـةم ليسـتةيةداش ايَمـة كـة
ثارين بامسـان كـردش ايَمـة خؤمـان حماوةلـة دةكـةين فـب نـةزةرس ايعتبـار وةربطـرين لـة ضـاةكب تـر دا لـة
داهاتوو دا كة برس ثارةس تر هةبيَتش كويَستان خان وابزامن هينب نويَيةكةس نةبينيوةش ضونكة هب نويَيةكة
اةو موةحةزاتانةس كة باسب كرد هب كةرتب تايبة ش اةوانـة ةبـراونش اةوانـة نـةماون لـةوسَش هـةروةها كـة
دةلَبَ ماوةس ثرؤذةكةش ديارس نةكراوةش ماوةس ثرؤذةكانين ايَستا لة ليستة نويَيةكة ديـارس كـراوةش ليسـتب
ثرؤذةكانب  0212ين كة دةلَيَت جةنابيان كة تاوةكو ايَستا وةزيـرس ثالنـدانان نـةس نـاردووةش مـن ليسـتب
ثرؤذةكامن بة دةقيقب نايةتة بري كةنطب موسادةقة كراش ض تارخييَب بووش مـانطب ضـةند بـوو مـانطب  3بـوو
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وابزامنش بةهةرحالَ من لة مانطب  2بووش ايَستا نووسراوةكة لةةم نيةش لـة مـانطب  2ليسـتب ثرؤذةكـان مـن
نــاينيَرم بــؤ ثةرلــةمانش مــن ليســتب ثرؤذةكــامن بــة نووســراوس رةمســب و نووسراوةكةشــم لــةة مــةحفوزة
ناردوومةتة سةرؤكايةتب اةجنومةنب وةزيرانش ايشب من لةو َس راوةستاوة.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بؤ اةوةس تةكمياةس ثرؤذةس بودجةس تةواكارس ثةرةثيَـدانب ثاريَزطاكـان بـؤ سـالَب  0212لـة سـةرؤكايةتب
اةجنومــةنب وةزيرانــب هــةريَمب كوردســتان بــة نووســراويان ذمــارة  0221لــة  0212/1/01ااراســتةس
ثةرلةمانب كوردستان كراوةش بة نووسراومان سةرؤكايةتب ثةرلةمان ذمارة  6/2ـ  1252لـة 0212/12/5
ذمــارة 6س ليذنــةس دارايــب و كاروبــارس اــابوورس كــة كــراوة بــة نووســراومان ذمــارة ك 222/لــة 12/01
ااراستةس طشت ليذنة هةميشةييةكانب ثةرلةمان كراوةش اةوة نةببَ نةكراببَش كةرةمكة جةنابب وةزير.
بةريَز عاب سندس (وةزيرس ثالندانان):
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
مةبةستم اةو تةعديالتانة بـوو كـة ثـار كـة مو ةحـةزاتب كـة دراش تةعديالتـةكامنان كـة جـ َب بـةج َب كـرد و
موةحةزاتةكامنان كة جبَ بةجبَ كردش بةو تةعديالتانةوة ناردمانةوة بؤ سةرؤكايةتب اةجنومةنب وةزيـرانش
كويَستان خان ايشارةتب بةوةدا كـة ثرؤذةكـانب ريَطاوبـان مةسـةلةن دريَـذيان ضـةندة ايَمـة هـةموو جـار و
حةزدةكةس اةم جارة و حةزدةكةن جاريَكب تر اةمة هـيض مقياسـيَكب اـةوة نيـةش ايَمـة بـا ايتيفـاق بكـةين
لةسةر تةعريفب عينوانب ثرؤذةش تةعريفب عينوانب ثرؤذة شتيَكة و تةفاسياَب ثرؤذةش شتيَكب تـرةش ايَـوة
بةريَزتان عينوانب ثرؤذةمان بؤ تةعريف بكةنش ضونكة دةترسم دريَذيةكةش بنووسةش مةسةلةن لةمةودوا
اةطةر مةتاَةبت بيَت باوةر ناكةم زةمحـة بيَـتش يـةعنب رةقةميَكـة دةنووسـريَت و ايزافـة دةكريَتـة سـةر
اةوةش اين ا لة كؤتايب اةمانة هةر هةموويان ثارةيان بؤ تةخسيس دةكريَتش وةكو بةريَز كـاك عبـدالرمحن
كة ايشارةتب ثيَيداش ماياريَب و شتيَب بؤ ثرؤذةيةكب موعةيـةن تةخسـيس كـراوةش لـة تـةنفيزش لـة تةنـدةرش
دواس تةنــدةر بووةتــة  152مايــؤن دينــارش خــؤ اــةوة هــةمووس ثرؤســةيةكة ثيَيــدا دةروا ش ايَمــة ليَــرة كــة
دريَذيةكــةس مــةعاوم نــةبووش اــةوة ناطةيــةنبَش يــان دريَذيةكــةس نــة نووســرا ب َيــت در َيــذس جادةكــة اــةوة
ناطةيةنيَت كة اةم ثارةية بؤية ناوس زيادةكة و دريَذيةكةس نةنووسراوةش بـؤ اـةوةس زيـادة بنووسـريَت يـان
اةوةش وانيةش ضونكة اةمة دواس اةوة بة ثرؤسةيةكب تر دا دةضيَتش اةمة موجـةرةد مةسـةلةس تةخسيسـةش
بةريَز ثةريهان قوبالسش دةلَبَ زؤربةس ثرؤذةكان تةواو بوونش حةسة عامب مـن اـةوة وانيـةش يـةعنب دةلَـبَ
زؤربةس اةو ثرؤذانة تةواو بوون و جاريَكب تر نووسراونةتةوةش بـةآلم بـة هـةرحا َل اـةوة وابـزامن اـةوة بـة
حيــوار هــة نابيَــتش يــةكيَب بةدواداضــوون بكــا و بم ـيَت ببين ـ َب فعاــةن اــةم ثرؤذانــة تــةواو بوونــة بــؤ
مةعاوماتتان اةم ثارةية هةتا اةو حةدةس كة مةعاومامت هةببَش مةعاوماتيشم هةيةش ضونكة ايستفساريشم
كردووة و بةريَز وةزيرس دارايين ليَرةيـةش اـةو بـرة ثارةيـة لـة حيسـابيَكب تايبـة دايـةش اـةو بـرة ثارةيـة
سةرفين نةكراوةش بةآلم دهؤك و سايَمانب مومكينة يةعنب هةتا ايَستا يةعنب هةر اينتزارس ايَوةس بةريَز
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دةكــةن كــة موســادةقةس لةســةر بكــةنش هــةوليَر بــةعزيَب شــتب كــة اريجيَنــت هــةيان بــووة تــةنها بــةعزيَب
ختوةيان كردووةش ضةند ختوةيةكيان هاويَشتووة لة مةسةلةس تةنـدةر و لـة مةسـةلةس اةوانـةش بـةآلم يـةك
فاس و يةك عانة نةدراوة بة هيض موقاوليَب و نـة سـةحب كـراوة لـة حسـابةكة و نـة سـةرف كـراوةش بـةآلم
مةسةلةس ثرؤسةكة ايحت مالة اةوان ضةند هـةنطاويَكيان هاويشـتووة لـة هـةوليَرش هـةروةها بـةريَز ثـةريهان
دة َل َب مةسةلةن بؤضب تةنها دوو بنكـةس تةندروسـتب تيَدايـة اةمـة ايحتياجـاتب موحافـةزةكان بـووة بـةو
شكاة هاتووة و اةوانين حيسابب اةوةيان كردووة و ايَمةش حيسابب اةوة دةكةين كة بودجةيـةكب ترمـان
لة ثيَشة كة بودجةس سـالَب  0211يـة و ايحتمالـة تـةكمياب تـرس وةكـو اةمةشـب لـةثيَن بيَـت كـة نـازامن
ىل بنـيَنش كـاك برهـان رشـيد سـواالةكانب وابـزامن موةجـة بـوو بـؤ
بريارتان لةسـةر ضـب دا كـة نـاوس ضـب َ
وةزيــرس ســامانة سروشــتيةكانش هــةروةها كــاك عــدنان عثمااانقدةلَ ـبَش ثيَش ـ ين تــةبيعب بــؤ مــةعاوماتب
بــةريَزتانش ضــونكة هةنــديَب لــة بــرادةران بــة دةقيقــب نايةتــة يــادم ايق احــب اــةوةيان كــرد كــة دةبووايــة
سةرؤكب اةجنومةنب وةزيران و جيَطرس سةرؤكب اةجنومةنب وةزيران و حكومة بـة شـكايَكب عـام لةطـةلَ
سةرؤكب فراكسـيؤنةكان وابـزامن اـةو دانيشـتنة بـوو و كـاك عـدنان عثمااقنـين حـازر بـوو لـةو دانيشـتنة و
لةويَن ديسان لةم اارااانة تةرح كران و االَوطؤر كران كة اايا مةساَةحةتب هةريَمب كوردستان لة ضـب دايـة
هةموومان اةوة بكـةين كؤمـة َليَب اـارااو كؤمـة َليَب موناقةشـا كـراش تـةبيعب اةمـة بـة نيسـبة ليذنـةس
ثةرلةمان هاتووين و لة ليذنةس دارايب موناقةشاتيشمان كردووة و سةبةرزين بةوة هـةر وةختيَكـين اـةمر
بكةن لة خزمة داين و كاك عدنان لةويَن ايشارةتب بـةوة دا تةبعـةن حيوارةكـةس اـةو َس زؤر بـووش بـةآلم
اةو لةويَن ايشارةتب بةوة دا ايق احب اةوةس كرد كة اةم برة ثارةية لةو وةختة رةاب وا بوو كة بكريَتـة
ية ك ثرؤذةس س اتي ب يان ضةند ثرؤذةيةكب طةورةس سـ اتي بش موناقةشـاتين كـرا و اـارااب موختـةلف
هةيةش بةآلم ايَستا اةطةر باَيَة يةك ثرؤذة فةرةزةن اةطةر باَيَة يةك ثرؤذةش من سوااىل اـةوة دةكـةم اايـا
لةم قاعةية ايَوةس بةريَز و هةموومان ثيَكةوة دةتـوانة بـة هـةر هـةموومان ايتيفـاق بكـةين لةسـةر يـةك
ثرؤذة يةعنب موتةفق بة هةموومان لةسةر يةك ثرؤذةش يان دةيكةينـة دةنطـدانش اةطـةر ببيَتـة دةنطـدان
دةبيَتة شتيَكب ترش اين ا بةريَزيان ايشارةتيان بةوةدا و وتيان ليستب ثرؤذةس س اتي ب شـةر نيـة يـةك
شــت بيَــتش دةكريَــت خــانووس شــةهيدان بيَــتش خــانووس شــةهيدانب تيَدايــةش ثــةجنا مايــؤن دؤةر بــؤ اــةوة
تةخسيس كراوةش بةريَز كاك امساعيل دةلَ َب بة نيسبة قانونب ثةترؤ دؤةر و مةبدةاب شةفافية وش ايَمة
قــانونب ثــةترؤ دؤةر بــةريَزيان ليَــرة نيــةش قةيناكــة وةآلمــب دةدةمــةوةش ضــونكة قســةكانب تــةوجيهب ايَمــة
كردووة و واج بب ايَمةيـة كـة جـوابب بدةينـةوةش مةسـةلةس ثـةترؤ دؤةر تةبعـةن اـةوة فعاـةن قـانونب ثـ َب
دةرضووة لة عرياق و اةوانةش وابزامن لة تةنيشت اةويشةوة قانونيَكب ترين هةيـة كـة موعةلةقـةش اـةوين
كة قانونب نةو و داهاتب سامانة سروشـتيةكانةش رةبتيَكيشـيان ثيَكـةوة هةيـةش بـةآلم بةهـةرحا َل بريـاردان
لةسةر اةوةس تةتبيق كردنب مةبدةاب ثةترؤ دؤةر و اةوانةش اةوة مةوزوعيَكة لـةناو اـةم بودجةيـةدا يـان
لةناو اةم تةخسيسةدا وابزامن ضارةسـةرس اـةوة تؤزيَـب لـةوة طفتوطؤيـةكب لـة ااسـتيَكب بـةرزترس دةويَـتش
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وةكو نةه يَبش بةريَز ثةميان عبدالكريم دةلَيَ :بؤضب ثارةكة ورد كراوة بؤ كؤمةلَيَب ثرؤذة ش اـ َب خـؤ هـةر
ورد دةكريَتش كـراوة بـة  622ثـرؤذةش ضـؤن اةطـةر ورد نـةكريَتش يـةعنب اةمـة اـي بـةريَز ثاريَزطارةكـان
اةولةوياتب خؤيان وا تةحديد كردووة و ايَمةش ايشةكةمان تـةنزيم كـردووة بـة تةنسـيق لةطـةلَ ليذنـةس
دارايب و لةطةلَ ايَوةس بة ريَزش بةريَز كـاك ثيَشـةوا دةلَـ َب بـؤ بةشـيَوةيةكب نافـةرمب خشـتةكان هـاتوون و ض
ثيَوةريَب هةية ثيَوةرةكامنان باس كردش دةلَبَ لة هةوليَر مةسةلةن لـة دروسـت كردنـب ذووريَـب بـؤ مـةةس
مزطةوتب شةقآلوةش اةمة هةر لة سةآلحياتب مدير عاميَب داية  1مايؤن دينارة و بؤ شتيَكب ترةش اـاخر لـة
بيدايةتين كة باسم كردش مةبـدةاب تةنيمـةس اـةقاليم و ثةرةثيَـدانب ثاريَزطاكـان ثـرؤذةس بمـووكةش دةبـ َب
جيهـةتيَب بيكــا ش اـي مةباةغةكــة ضـةندة عينوانةكــةس ذووريَكـةش عينوانةكــةس شـتيَكب اةوةيــةش نــازامن
ضونكة اةو ايشارةتب دا ايحتمالة اةوة نةك لة ااستب وةزير لة ااستب سةآلحياتب مـدير عاميَـب بيَـتش بـؤ
ليَرةية ابَ خؤ هةر دةببَ لةشويَنيَب ايزهار ببيَتش يان ليَرة ايزهـار دةبيَـتش اةطـةر ضـووة سـةر بودجـةس
 0211طاةيب نابيَت يةعنب اةو وةختة ضونكة لة سةآلحياتب مدير عامين بيَت دةبيَت لةشـويَنيَب هـةر
ايزهار بيَنتش خؤ اةوة نية لة حةديَكب موعةيةن ايزهار نةبيَت و لة حةديَب ايزهـار ببيَـتش اـياال مةطـةر
بةناوس سيانة و شتب وابيَتش دةلَبَ قةزاس كؤية ثارةكةس كةمةش نةو هـب اـةوةش تةبعـةن برادةرانـب تـرين
ايشارةتيان بةوة داش قةزاس كؤية حصةس كةمة ليَرةش من زؤر بة دةقيقب نةضوومةتة ناو اةو هينةوةش بةآلم
لة اةخري كة ايشةكان كةم كرا بةراورديَكي اةوةمان كردش راستة قـةزاس كؤيـة حصـةس كةمـةش بـةآلم اةطـةر
سةيرس حصةس قةزاس كؤية بكةس لـة  0212لـة هـب وةزارةتـةكان لـة زمنـب ثاريَزطـاس هـةوليَر لـة هـةموو
قةزاكان ثاشب مةركةز كؤية ديَتش نسبةتةن بؤ عةدةدس سوكان لةطةلَ قـةزاكانب تـرش ضـونكة ايَـوةس بـةريَز
اةو تيَبينيةتان هةبوو ثيَش ش من ضووم يةك بة يةكب قةزاكامن بة ثيَب عةدةدس سوكان و بة ثيَب عةدةدس
اةو مةشاريعانةس لةوسَ بة كؤس طشتب طوذمةكةم موقارةنة كردش تةبعـةن هـةمووس فيـت دةرنةضـووش بـةس
ضونكة زؤر سـةرجنتان بـؤ اـةوة راكيَشـامش اةطـةر بـةريَزتان بمـن اـةو زةمحةتـة بكيَشـنش دةبيـنن كؤيـة لـة
بودجةي سالَي  0212موقارةنةتةن بة قةزاكاني تر لةناو ثاريَزطاي هةوليَر حسةي زياترةش هةروةها شويَين
تر هةية بةهةمان شيَوة نةك تـةنها كؤيـةش ثـةيام خـانش وتـي ثيَـوةر ضـي بـووةش دانيشـتوان و زةرةرمةنـديش
تةبعةن زةرةر مةندي بةشيَوةيةكي عامش زةرةرمةنديةكة خؤي تـةعبري لـةخؤي دةكـا ش يـةعين زةرةرمةنـد
اةو شـويَنة زةرةرمةنـدة كـة ثـرؤذةي تيَـدا نـةبيَتش ايهمـال كرابيَـت لةةيـةن رذيَمـي بةعسـةوة كـة عقوبـة
درابيَــتش جــادةي نيــةش قوتاخبانــةي نيــةش نةخؤشــخانةي نيــةش تةقريبــةن زةرةرمةنــد اةضـيَتة اــةو خالَــةوةش
ي
اةطينا ايَمة تا ايَستا ثيَوةريَكي تايبةمتان نيـة يـان اةطـةر ايَـوة تـةعريفيَب بـؤ اـةوة دابنـيَنش وة بتانـةو َ
اةمة بةسةر حكومةتدا بمةسثيَنن و باَيَن اةمة تةعريفي ايَمةيةش اةب َي اةمـة بـةو شـيَوةية بيَـت و اـةوي
تر بةو شيَوةية بيَتش كة ثارةش تةخصيص دةكريَت هي اةوانة وابيَت و هي اةوانةي تـر وابيَـتش كـة اةمـة
ببيَت بةنةه يَب و حكومة لةسةري بميَتش اةطينا ايَمة كؤمةلَيَب خةلَكةش خـةلَكي اـةم كوردسـتانةين و
ثـرؤذة دادةنـيَة و راو بؤضــووني خؤمـان هةيــةش ايستيشـارةي خـةلَكي تــر دةكـةينش تــةقيميَكمان هةيـة بــؤ
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وةزعةكةش بـةو ثرؤسـةيةدا دةضـة هـةتا دةطةينـة مةسـةلةي بريـاردانش كـاك بـيالل سـايَمانش بةحةقيقـة
كؤمــــة َليَب ثرســــياري هــــةبووش بةتايبــــةتي اــــةوةي كةلــــةةم طــــرنط بــــووش ايشــــارةتي بــــةوةدا كــــة
ذمارة( )111دووبارةيةش لةطة َل بودجةي طشيتش وةلَآلهي من لةم كاتـةدا اـةوة نايةتـة يـادمش بـةآلم مـن يـةك
ثرسيارم هةيةش يةعين من هيوادارم كة وانةبيَ واةمةش ااخر جـار نيـة كـة بةيةكـةوة دادةنيشـةش يـةعين
ايَمة كـة ثـرؤذة دةنيَـرين و دةضـيَتة ليذنـةي دارايـيش اـةوان تيَبينيـةكاني خؤيـان بؤمـان دةنيَـرنش يـةعين
خؤزطة ليذنةي دارايي اةوةي بة ايَمة بوتايةش ضونكة لةبةردةستم نةبووة ايَستاش بـةس مـن اـةو تيَبينيـةم
نووسيوة هةر ةشم مةتاَةبةش بةس ايَوة كة ايَمة ليسيت ثرؤذةكامنـان نـارد بـؤ ليذنـةي دارايـيش كـة ليذنـةي
دارايــي تيَبينيمــان دةدةنـيَ كــة اــةوة تــةعبري لــةرةاي ثةرلــةمان ناكــا ش يــان اــةو كاتــةي كــة جــةنابت اــةو
موةحةزةية هةبووش مةسةلةن اةو كاتة نةدةكرا اةوة بةليذنةي دارايي باَيَي نةك هةلَي بطري بـؤ ايَسـتاش
ضونكة لة كؤتاييدا هةر اةبيَت يةك تيم بةش يـةعين اةطـةر ايَسـتا تـؤش بي َايَيـت مـن ناضـارم اـةب َي بمـم
ضاكي بكةمش اةطةر وابيَتش ضونكة نازامن ايَستا جوابةكةيم ث َي نيةش بةس اةم تةحزيراتانة كة دةكريَـت بـؤ
جةلسةيةكي وا بةتةسةوري من اةبيَت ليذنةي دارايي اةو تيَبينيةيان ثيَ باَيَيتش تةبعةن منين مةمنوون
دةو و كاري منين ااسان دةبيَتش نازامن هةرضةندة اةوة ثرؤذةيةكي بمووكة بةس اةبيَ حةلي بكةمش كاك
بيالل ثارةكةي ضةند بووش تةسةلسولةكةي ()111بووش تةبعةن كة جةنابت وتت من زؤر بةجـدي بةدوايـدا
دةضمش اةطةر شيت وا هةبيَت بةس لة تيَبينيةكاني ليذنةي دارايي اةوةي تيَدا نةبووش اين ـا كـاك عةبـدوآل
مةة نوريش ثارةكة ()022مايؤن نية ()052مايؤنةش هةر اةوةندة ايَمة ايَستا اةو بةرنامةي كة هيَناومانة
بؤ()052مايؤن هيَناومانةش عةزمية خان ايشارةتي بةوةدا كة بؤضي كؤبوونةوةي داخراو بووش مةفروز بـوو
ي لـة
كة كراوة بيَت لـة نيَـوان سـةرؤكايةتي حكومـة و ثةرلـةمانش وةلَآلهـي مـن ااطـادارم كـةكراوةو هةنـد َ
ايَوةي بةريَزين ااطادارن كة كراوة بووة يةعين داخراو نةبوو بةو مانايةش بةس راويَذيَكي زؤر كراوة بـؤ 3
تا  2مانط بةو شيَوةية ضةندين جار طؤرانكاري لةسةر ليسـتةكة كـراوةش لةسـةرةتادا هـي وةزارةتـةكان بـوو
دوايي بوو بةهي ثاريَزطاكانش ديسان ايشارةتي بةوة دا كة بؤضي كةركووك هيض بةشـي تيَـدا نيـةش ايَمـة كـة
ي لةبرادةران طاةيي دةكةنش هةر لة تةجروبةي خؤم ليَرة ثار
كةركووك دادةنيَة بة شيَوةيةكي طشيت هةند َ
كرديانش ضـونكة كـةركووك ثـارةي خـؤي هةيـةش ثـارةي ثـ ؤ دؤةريشـي هةيـةش ثـارةي بـؤ تـةرخان دةكريَـت
بةهةرشيَوةيةك بيَت لـة حكومـةتي مةركةزييـةوةش بـةس كيَشـة هةيـة عيالقـةي بـة ايـدارةي كةركووكـةوة
ي شتين هةيـة ثةيوةنـدي بـة بةغـداوة هةيـة لةشـيَوازي تـةعامول كردنيـانش بـةريَز سـةرؤكي
هةيةش بةعز َ
ثةرلةمانين كة سةرةتا باسي اةوة كرا اةو تيَبينيةي دايينَ كة مةفروزة لةمةودوا اةو برة ثارةية هـةبيَت
نــةك تــةنها كــةركووكش بــةلَكو ناوضــة دابراوةكــانين بةشــيَوةيةكي طشــيت حســابيَكي بــؤ بكريَــتش بــةآلم
لةبةراةوةي اةو موناقةشةية كاتيَكي زؤري دةخاياند ش ايَمـة وا بـةرةو بودجـةي طشـيت دةضـةش بؤيـة ايَمـة
ثيَمــان بــاش بــوو اــةدارة وةكــو دةلَ ـيَن ناوضــة جؤراوجؤرةكــاني هــةريَم مــةمشول بــنش لةبودجــةي ســالَي
0212ش بةشيَب هةبوو بؤ ناوضة دابراوةكانش لة اايندةشدا اةوة وةكو مةبدةايَب بةرةو اةوة دةضـيَت كـة
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تةســبيت بيَــتش ســيوةيل خــانش ايشــارةتي بــةوةدا كــة هــةوليَر زيــاتر ايهتيمــامي بــة مةركــةز داوةش ديســان
دةي َايَمةوة وةكو نسـبةو تةناسـو ايَمـة نيسـبةيةكمان هةيـةش كـة هـةر ثاريَزطايـةك ضـةندي بـؤ مةركـةزةو
ضةندي بؤ اةترافةش بةآلم اةوة راستة اةو موةحةزةيـة تـةواوةش لـةو بـرة ثارةيـة اـةو موةحةزةيـة يـةعين
تةواوةش هيض اةوةيةك نيةش بةآلم (باملقاب )ش ايحتيمالة جـةنابت سـةيري ليسـيت ( )022مايـؤن دؤةرةكـة
كردووةش اةطةر كؤي بكةيتةوة لةطةلَ ليسيت خانووي شةهيدان كة زياتر لة اةترافـةش بـؤ منوونـة مةسـةلةن
لة هةوليَر اةو شويَنانةي كة بةبةري كةوتوونش بؤ ميسال تةبعةنش هةر ميسال لةسةر اةوة رةبيت هةية بـة
مةوزووعي كؤيةشةوةش كـة ومتـان كؤيـة حصـةي كـةم ةش ديسـان اـةوةش ايَـوة اـةوةتان (يفقنظارقاععتلاارق)
وةرنةطرتووةش كة تةقسيمي خانووي شةهيدانةش ايَستا كؤية ( )152خانووي هةيةش بؤ ميسالش هةرير ()22
خانووي هةيةش سؤران ( )52خانووي هةيةش ميَرطةسوور ( )122خانووي هةيةش اةوانة هةوليَرنش اةوانـةش
اةترايف هةوليَرنش مةركةزي شار نة بؤ ميسالش اةوة لة بري ثارةكة دةردةضيَتش اةوةي كة جةنابت ديسـان
ايشــارةتت ثيَــداش كــة ســيعري يــةك رحاــة ااوايــة و اةوانــةش تةبعــةن مــن نــازامنش ضــونكة ايحتيمالــة ايَســتا
دةتوانة دواترين لةطـة َل جـةنابت داخاـي اـةو تةفاصـياة بـبةش نـازامن ضـي تةقسـيمي ضـي كـردووة كـة
كردوويةتية ( )6مايؤنش يةعين اةو موعادةلةية ضؤنة بةآلم بة هةر حالَش با باَـيَة هـةر رةقـةميَب بيَـتش
هةر رةقةميَكي هةبيَتش اةوة ثارةي موخةصةصةش اةوة ثارةي مةصروف نيـةش كـاك عبـدالرمحن ايشـارةتي
داوة ديسانش بةريَزيان ايشارةتي دا وتي :ثار مةشروعيَكي ناو هيَنا وتي ماياريَب و شةش سةد مايؤن بوو لة
تةندةرش دوايي بوو بة نؤ سةد و ثةجنا مايؤنش (والعكسقأيضاًقممكن) ،اةوةش دةبيَتش اـةوةش دةبيَـتش اـةوة
(املخصصة)ش (املخصص) مةباةغيَكي تةقديريةش بـةآلم اـةوةي كـة جـةنابت دةياَيَـي بـةو شـكاةش تةبعـةن مـن
نازامن موعادةلةكة ضية ضؤن وا حيسابت كردووة بةريَز كاك كـاردؤ ذمـارةي خـانووي شـةهيدانش ذمـارةي
خانووي شةهيدان وابزامن ايشارةمت ثيَداش كؤي طشيت ( )0هةزارةش تةقسيم كراوةش ثرؤذةي جؤراو جؤر دةلَيَ
تةفاصياي ضية اةوة لة تيَبينيةكان ي ليَذنـةي دارايـي هـةبووش ثـرؤذةي جـؤراو جـؤر تةفاصـياةكاني ايَسـتا
هةيةش قاايمةكاني مةوجودةش قاايمةكةش بة رةمسي ايَسـتا لـةةي ليَذنـةي دارايـي هةيـةش هـةموو ليَذنـةكان
بةلَيَش يةعين من (علىقك ٍ) ش بةريَز نةسرين جـةمال ثرسـياري اـةوةي كـرد كـة قـةزاي دةربةنـدخيان ايَسـتا
سةر بة سايَمانييةش سةر بة ايدارةي طةرميانـة اـةوةي مـن بـزامنش يـةعين اـةوة هـي سـاآلني رابـردوو هـةتا
ماوةيةك فيعاةن اـةوة هـةبووش بـةس ايَسـتا وةكـو حيسـا كـة حيسـابي حصـة و شـيت بـؤ دةكريَـت لةسـةر
ثاريَزطاي سايَمانييةش ضـونكة ايـدارةي طـةرميان بـة دةقيقـي اـةوةي كـة دةيطريَتـةوةش هـةر بـؤ مـةعاوماتي
بةريَزتانش قةزاي كةةرةش قةزاي ضةممةمالَةش قةزاي كفريةش تؤزيَب لة قةزاي خانةقينـةش اـةوة كـة حيسـابي
ريَذة و حيسابي اةوانة دةكريَتش بةو شيَوةيةيةش كاك سةرهةنطش كاك خةليل عومسانش كاك سـةمري سـةليمش
شتيَكي كة ثةيوةندي بة من هةبوو وتيان :يـان فريـاي نة كـةوتوومش يـان اـةوة نـةبووةش كـاك سـةمري سـةليم
ديسان لةسةر مةدخةلي ااميَدي ثرسياري هةبووش باسم كردش دةلَيَ خانووي شةهيدانين بؤضي بؤ هةلَةةة
دانةنراوة مةشاريعي ايستيسمارينش فيعاةن قاايمةكة هةيةش اةوانة تيَيدا ضارةسةر كراونش لة قاايمةكةدا
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مةشاريعي ايستيسماري نةماوةش اةوة ةبراوة لة ثاريَزطاي سايَمانيش لة ثاريزطاي سايَماني داخيايان كردبووش
اةوانــةمان دةرهيَنــا هــةر هــةموويش تةقريبــةن حــةفتش هةشــت ثرؤذةيــةك بــوونش وةكــو كويَســتان خــانين
ايشارةي ثيَداش دةلَيَ خانووي شةهيدانين بؤ لة هةلَةةة دانةنراوة هةلَةةة ( )062خانووي بـؤ دانـراوةش
نا اةوة هةر يةك بووش تةقسيمةكةش بة هةرحالَش مةخسةد هةيةش اةوة كتابي رةمسي وةزارةتي شةهيدانيشةش
بؤ ايَمةش هاتووةش نوسخةيةكي دةدةم بة جةنابيشتش ريَزدار كاك صباح بيت اهللش جةنابت ايشـارةتت دا بـة
مةشاكياي تةكنيكيش مةشاكياي تةكنيكي ديَ هةر هةبنش يةعنب اةز بيَذمة تـة مةشـاكيا َي تـةكنيكي دسَ بـن
ي ايحتيمالة زؤر دةقيـق نـةوش بـةس ديسـان ذيَكـة هاريكاريـا جـةنا وةش هاريكاريـا لي ـاني
بر بكةينش د َ
ثةرلةمانيَش حماوةلة دكةين وةكو اة مةشـاكيايَت هـةن َب كـيَم بـنش هةنـدةك شـت بـة تايبـةتي مـة اةطـةر
تةوقيتاتيَت مة دةقيق بانش اةو ثارةي ها وةكي وسَ طا بَ مة هةر وةختةكي زانيمـان ثـيَن وةخـت كـة ض
ي وس شكايش ايحتيمالة كاريَ مةش ااسان باش اةمما تـةعامول كردنـا لةطـةلَ بةغـدا
ي كةنطي د َ
ثارة د َ
زؤر شت موعةلةقي هيَالينش يةعين جةدوةليَ زةمةنييَ كاردينة اةم حماوةلة دكةين وةكـو تةنانـة بـؤ
مةسـاايا َي بودجـةش مةسـةلةن اـةو سـالَة اةمـة حـةمي اامادةكارييـا خـؤ كـريش مـة حـازرينش تشـتيَت مـةي َب
خةةَسش مة خةآلص بةش بةآلم ذ بةر بةغدا ديسان دبي راوةستةش بؤ ميسالش جةنابيَتـة ايشـارةتي اـةوةي
دا ديسان مةنتيقيَتش ناوضةي زةرةمةندش يةعين ديسان دةسَ تيكـرار كةمـةوةش ناوضـيَت زةرةمةنـد دروسـتةش
يةعين ايحتيمالة كوردستان حةمي زةرةرمةندةش بة شكاةكيش تةفسريةكيش هةنـديَب ناوضـة وةكـو بـةر تـؤ
باران و كيمياباراني كةتنبش جيهةتيَكي تر موستةحةق بنش هـةدةفا مـةش اـةوة (إىل حـد مـا) وةكـي باَـيَة
عةدالةتةكي رةضاو بكةينش بةريَز ااشيت عةزيزش خانووي شةهيدانش لة طةرميانش ضةممةمالَش ذمارة سـيَزدة
و ذمارة هةذدةش ناوي طةرةك نيةش ناوي رةقةم سيَزدةي طةرميان راكيَشاني تؤري ااوة لة طةرةكاني شةهيدان
و قادر كةرةميان لة ناحيةي شؤرشش فةقةرة هةذدةش ناوي راكيَشاني تؤري اـاوة لـة طـةرةكي شـةهيدان لـة
ضةممةمالَش كة اةمةش لة ليستة نويَيةكةدا هةيةش كاك عبدالرمحنش ايشارة دا اةوس ديةكبَش ايشـارة دا
ناحيةكا تةنفيزسش كـو موةحـةزة لةسـةر سـةب َب هـةسش وةكـب دبيَـذن (باملقارنـة) دطـةل تـةبايت يـان قـريسَش
هةقيقة اةز نـزامن جـةوابا ـ َب مومكنـة موةحـةزا دروسـت بـينتش بـةس يـةعنب ثرؤذةكـة مـةوجودةش وة
مةباةغةكب كةم ضيَكرنش بةس مومكنة جةناببَ تة موةحةزة ل سةر كواليتب هـةبينتش دبيَـذن تـو تشـتبَ
راثؤرتــةكا رةمســب تــو تةقــديم بكــةسش يــةعنب اةطــةر فعاــةن وةســا بــينتش اــةوةكب هةندةســب بيَتــة
ضارةسةر كردنش كـاك عمـر نـورةدينبش دةلَـ َب هةقـة زيـاتر كـاتب تـةوزيك كردنـب ثرؤذةكـان رةضـاوس قـةزاو
ناحيةكان بكريَتش بةثيَب ذمارةس دانيشتوان و اةوانـةش تةبعـةن اـةوة هـةر لـة جـةويَكب ميسـاليدا اـةوة لـة
هةموو شتيَب هةق ترةش هةنديَك ار فةنيةن ناكريَتش وة بةداخةوةش ايحتيمالة هةنـديَب جـارين مةسـةلةن
اينسان مونتةبب بيَت زياترش بؤ اةوة شتةس كة نيَزيكـب خؤيـةتب يـان كـة دةيبينيَـتش يـان كـة بةبةرضـاوس
دةكــةويَتش حماوةلــة دةكــةين و هــةموو هــةولَمان اةوةيــة بةراســتبش يــةعنب اــةوة موةحةزةكةشــت زؤر لــة
جيَطةس خؤيةتبش كاك عيمادش زؤر سوثاسب دةكةمش ضونكة يارمةتب منـب داوةش وةةَمـب ثرسـياريَكب دايـةوةش
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منــين ديســان تكــرارم كــردةوةش ناســكة خــانين تــةبيعب اــةوة ايشــارةمت ثيَيــدا وابــزامنش ضــونكة هةنــديَب
موةحةزةتانب اةوانةس كة ثةيوةندس بة ايَمةوة هةبووش كة بؤضب ناوس ثرؤذةكـان بـةو شـكاة بنووسـريَنتش
كة يةعنب اةطةر وازح تر بيَنت واس ليَنايبَش اةطةر اي ازةم بدةن َب بةعزيَبش ثرسـياريَكب تـر هـةبوو لةسـةر
اةوةس كة ايَمة بؤضب ثرؤذةكامنان لة موحافةزةكان وةرطر ش ايَمة اةوة وةكو برياريَكب حكومة تةبيعبش
كــة موحــافزين كــة اةطــةرش يــةعنب ايَمــة دةتــوانة اةطــةر ببيَتــة بريــار لــة موحــافزين وةرنــةطرينش لــة
قاميقامةكان وةربطرينش يان لةمودير ناحيةكان وةربطـرينش ضـونكة سـواالةكة اةوةيـةش بـةريَز كـاك شـيَرزاد
دةثرسيَت دةلَيَتش بؤضب لة اةجنومةنب ثاريَزطاكان وةرتان نةطرتووة ش لةةس ايَمة بة مةفهومب رةمسبش بـة
تةعريفب رةمسب ثاريَزطار( بشكل اخر) تةمسياب اةوان دةكا ش اين ا بةهةر هؤيةك بيَـت لـةوسَ بيَـتش خـؤ
دةكريَت بـة هـةم ان شـيَوةش ايَمـة ايَسـتا باَـيَة مةسـةلةنش اةطـةر باَـيَة ثاريَزطـار ثرسـب بـة اةجنومـةنب
ثاريَزطاكان نةكردووةش دةشكريَت باَيَةش اايا ثاريَزطا ثرسب بة قاميقامةكانب خؤس كردووةش يان بة مودةرااب
دةواار كردووة اةمة اي مةسئوليةتيَكة و اةكةويَتة سةرشانب هةر يةكيَب لة ايَمة و اةوانةش كة هـةتا ض
حةديَب بة تيمش وة بةثيَب تةعايما ايشـةكامنان دةكـةينش وة ايَمـة اةوانـةس كـة وةرس دةطـرين بـة كتـابب
رةمســب وةرس دةطــرينش وة تــةعبري لــة ايحتياجــاتب اــةو موحافةزةيــة دةكــاتنش مــن هــيض شــتيَكب تــرم نيــة
ايزافةس بكةمش وة دواترين بة تايبةتب لةسةر اةو ثيَشنيارةس بةريَز سةرؤكب ثةرلةمانش كة بةدواداضوونب
اةم ثرؤذانة بكريَنتش ديسان تكرارس دةكةمةوةش ايَمةش وةكو وةزارةتب ثالن دانانش لة خزمة دايـن اةطـةر
بةرنامةس بةدواداضوونب ثرؤذةكانتان هةبووش اةو بةشةس كة دةكةويَتـة اةسـتؤس ايَمـةش بـة شـكايَكب كامـل
تةعاونتان لةطة َل بكةين وش ايحتياوـان بـة جيهـةتب تـةنفيزس مـةعنين دةبـيَنتش اةطـةر ويسـتمان زيـاتر
بمينة ناو تةفاسيل وش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بـةريَز جـةنابب وةزيـرش ايَسـتا ليذنـةس دارايـب اةطـةر تيَبينيـةكتان هةيـة باشـةش اةطـةر نـا اـةو
تيَبينيانــةي اةنــدامانب ثةرلــةمان اةخةينــة دةنطدانــةوةش بــةريَزانش مةووعةيــةك اةنــدامب بــةريَز لــةناو
ثةرلةمان داوايان كرد اةو ثرؤذةية رة بكريَتةوةش ايَستا اةوة دةخةينة دةنطدانةوةش با اةوانة خةةَس بنش
جار َس با اةوانة خةةَس بن دواييش كةرةمكة فةرموو.
بةريَز برهان رشيد حسن:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ثيَويستة اةوة روون بكريَتةوةش اايا رة كردنةوةس بة كامابش يان طيَرانةوةيةتب بؤ اةوة.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
تكايــةش دانيشــةش اــةوة دوو جــارة جــاريَكب رة كردنةوةيــةش جــاريَكب دةينيَــرين ضــاك بكريَتــةوةو بيَتــةوةش
جاريَكين بةدواداضوونش اةوة ليذنةمان ثيَب هيَناش قةرارمان داوة ثيَب بيَتش وة هةر ثرؤذةيةك كـة تكـرارة
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ثارةكةسش اةوة ليذنةس دارايب لة راثؤرتةكةس هةيةش اةوانة اةبيَت ضاك بكريَتةوةش سيوةيل خان كةرةمكـةش
نوقتةس نيزامب ضية ش بةس نيزامب ببَش شةرح نارؤينش فةرموو.
بةريَز سيوةيل عثمان امحد:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ثرسياريَكم لة بةريَز وةزيرس كردش كة تةق تةق هيض ثرؤذةس لةبؤ نةكراوةش كاغةزيشم لؤس نووسب جـوابب
نةدامةوةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةلةمان:
اةوة يةكش موةحةزةكانيان بنووسة دوايب دةطةريَمةوةش جةنابت فةرموو.
بةريَز كويَستان حممد عبداهلل:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
دوو قسةس زؤر نيزاميم هةيةش يةكةم اةو ثرؤذانةس كة بـةريَز وةزيـر دةلَيَـتش نـةماون اـةوةس تايبةتـةكانش
هةنديَكب ة براوة بةس هةنديَكب هةر ماوة جةنابب وةزيرش دووةمش اةلَيَ ناتوانة كياؤمةتر و مةتر بؤ اةو
ثرؤذانة دابنيَةش بةةَم هةنديَكب دانراوةش بةشيَكين دانراوةش من لـة قسـةكةمشا هـةر وام و ش ومت زؤربـةس
دانةنراوة بةةَم هةنديَكب دانراوةش يةعنب اةمة نيزاميةش تؤ اةلَيَب هةر داناندريَتش بةةَم بؤ بؤ هةنديَكيتان
داناوةش بؤ هةنديَكيتان داناوة و سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
اةوة لة نيزامب نةبووش بةةَم قةيناش كةرةمكة فةرموو.
بةريَز د.عاي سندي /وةزيري ثالندانان:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
مامؤستا سيوةيلش بةلَبَ جةنابت ثرسيار كردش كؤمةلَيَب ثرسيارم نووسب لةةس خـؤمش دواس اـةوةش اين ـا
بة كاغةزين نارد ش من باسب قةزاكامن بةعام كردش بؤضب لة تةق تةق نية ش اةطـةر ثرسـيارةكة اةوةيـةش
اةمة ليستب ثرؤذةيةكة بة تةفسيل باسم كرد كة ضؤن اامادة كراوةش يـةعنب هـيض شـويَنيَب بـة مةقسـودس
مةبةست نةبووةش مةباةغيَكب موحـةدةدة تـةوزيك كـراوةش اةمةيـة وةةَمةكـةش يـةعنب هـيض شـتيَكب اةوةيـة
.لةجيَطاي تر ريَك هةيةش كة دةتوامن لة جةنابت بيشارمةوةش اةمة يةك.
دووةم /كويَستان خانش من اةوةم نةطو ش يةعين زؤر تةبيعييةش كة جةنابت داواي تةفاسياي زيـاتر بكـةيتش
من ثيَشنياريَكم كردش طومت بةريَزتان ض اـةدارةش ض لـة جةلسـةيةكي تايبـة تـةعريفي اـةوةمان بـؤ بكـةن
عينواني ثرؤذةتان بة ض شيَوةيةك دةويَتش ايَمة سةد لة سةد اياتيزامي ثيَوة بكةينش ضؤن دةتانـةويَت بـةو
شكاة دةيهيَنةش بؤ اةوةي ااسان بيَت.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
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بةريَزانش ايَستا اةو بةريَزانةي داوايان كرد اةو ثرؤذةية رةد بيَتةوةش تةواو بوو دةخريَتة دةنطدانـةوةش كـيَ
دةيــةويَت اــةو ثرؤذةيــة رةد بكريَـتش رةفــز بكريَــتش بنيَردريَتــةوة كـيَ لةطةلَدايــة دةســيت بــةرز بكاتــةوة
ثرؤذةكةش ثيَشنيار هةبوو ثرؤذةكة رةد بكريَتةوةش كاكة من نووسيومةش باش ااطام ليَيةش باشة ديارة اةوانةي
ويستيان رةد بكريَتةوة ثةشيمان بوونةوةش زؤر سوثاسش اةوة كةس نييـةش كـيَ لةطـةلَ اةوةيـة بنيَردريَتـةوة
بؤ حكومة و ضاك بكريَت و دووبارة بيَتةوة كيَ لةطةلَ اةوةية بنيَردريَتةوة بؤ حكومة ضاك بكريَتةوة
بــة تةفاســياةوة بيَتــةوة بــؤ ثةرلــةمان تكايــة دةســيت بــةرز بكاتــةوة ( )01كــةس لةطــةلَ اةوةيــة كــة
بنيَردريَتةوة بؤ حكومة ضاك بكريَت بة اةولةوياتةوة بيَتةوةش زؤر سـوثاسش كـيَ لةطةلَـة ايَسـتا ثرؤذةكـة
بةردةوام بة و تةصوييت لةسةر بكريَت دةسيت بةرز بكاتةوة ( )31بةريَز لةطةلَة ثرؤذةكـة وةربطرييَـت و
بدريَتة دةنطدانةوةش كةرةم بكةن ليذنةي دارايي بيخويَننةوةش فةرموو كاك ايسماعيل.
بةريَز امساعيل سعيد حممد :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .
ثيَشنياريَكي تر هةبووش كة ليذنةيةك دروست بكريَت.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
بريارمانداو دةنطمانيشمان بؤداش بةس هةنديَب بةريَز لة دةرةوةيةش دوايي ديَتةوةش كاك عبداهلل كةرةم بكة.
بةريَز عبداهلل حممد نوري :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .
ثيَشنياريَب هةبووش كة ليذنةيةك دروست بكريَت بؤ بةدواداضـوونيش عـةفوم بكـةش تكايـة بـا قسـةكةم تـةواو
بكةمش بؤ بةدواداضوون لةسةر كؤي داهاتي نةو نةك لةسةر اةمةش كؤي داهاتي نةو .......
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
تكاية اةوة مةوزوعيَكي ترةش نا نـا نـاش رجااـةن اـةو مةوزوعـةش مـةوزوعيَكي تـرةش دةتوانيـت لـة ليذنةكـةي
خؤ راثؤرتيَب بنووسن بةسةر هةردوو ضاو بؤتان دةكةينش كاك عةدنان كةرةم بكة.
بةريَز عدنان عثمان حممد :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .
بــة اي ــازةي خؤتــانش قســةي ايَمــة هــةمووي لةســةر رةد كردنــةوةو ناردنــةوةو ضــاك كــردن لةســةر كــؤي
ثرؤســةكةيةش ايَمــة طومتــان ليذنةيــةكي ثةرلــةماني هاوبــةش دروســت بكريَــتش بــؤ تــةحقيق كــردن لةســةر
سةرجةم مةسةلةي ثرؤسةي داهاتةكاني نةو ش شيَوةي ناردنةكةيش شـيَوةي ايستيحصـالي داهاتـةكانش اةمـة
اةساَي مةوزوعي ايَمة بووش راستيةكةي وةكو اؤثؤزسيؤن لةو روانطةيةوة ايَمـة رةخنـةمان لةسـةر دروسـت
كردني ثرؤذةو تةخصيص كردني ثارة بؤ ثرؤذة نييةش زؤر دةستخؤشي لة حكومة دةكةين بؤ اةوةش بةةَم
تكاية مببورةش ايَمة قسةمان لةسـةر اةوةيـة طومـانيَكي زؤرمـان هةيـةش شـةكوامان هةيـةش قسـةمان كـردووةو
نووسيومانة لةسةر ثرؤسةي نةوتي.
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بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك كاردؤ كةرةم بكة.
بةريَز كاردؤ حممد ثريداود :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
شتيَكي ياسـايي كـة ايَمـة لـة ياسـاي بودجـة طوتوومانـة دةبيَـت ليذنةكـة هـةبيَتش ايَسـتا ايَمـة رةدي اةمـة
دةكةينةوةش اةمة يةكيان.
دوو /بـةريَز وةزيــري ثالنـدانان دةلَيَــت تـةعريفي ثرؤذةمــان بـؤ بكــةنش يـةعين دةرخســتين ثـرؤذة شــتيَكي
عياميــةو اةطــةر نوقســانيةكاني هةيــةش زؤر تيَطةيشــتة لــة ةيــةني تــةكنيكيش بــةس داواي لـيَ دةكــةم بــةو
كةموكورتية بروا يةعين اةمة ثرسيارة لة ةي من بة وةزير دةلَيَم.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
تكايةش رجااةن تةواوش ناسب خان كةرةم بكة.
بةريَز ناسب تؤفيق عبدالكريم :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .
من لة اةسناي وةةَمةكاني جةنابي وةزيردا شتيَكم لةة رؤشن بؤوةش كة اةمةي لةبةر دةسيت ايَمةيةش ايَستا
طــؤراوةش ضــونكة اــةوان ايشــيان تيــا كــردووةو هةنــديَب شــتيان طؤريــوةش ايَســتا ايَمــة دةنــط لةســةر كاميــان
دةدةين اةوةي كة ايَمة ااطامان ليَي نييةش يان اةوةي ثيَشووترش اةوة يةك.
دوو /عةفو.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
جةنابي وةزير كةرةم بكة.
بةريَز د.عاي سندي/وةزيري ثالندانان:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةريَز كاك كاردؤش تكام واية هيَشتا هةمووي دة دةقيقةش بيست دةقيقة بةسةر قسةكةي مندا تيَ نةثـةريوةش
با قسةكان نةطؤرينش من طومت دةش جارين طومت ايَوةي بةريَز يارمةتي ايَمـة بـدةنش ثيَمـان باَـيَن تـةعريفي
ناوي ثرؤذةش نةمطو تةعريفي ثرؤذةش ناوي ثرؤذة بة ض شـيَوازيَب دةتانـةويَتش باَـيَن اةوةنـدة دريَـذ بيَـتش
باَيَن ضوارش ثيَنج ديَر بيَتش ثرسيارةكةي من اةوة بووش مـن نـةمطوتووة تـةعريفي ثـرؤذةم بـؤ بكـةنش وةكـو
دة َليَنش يةعين لة ثارةوة تا ايَستا اةطةر هيض نـةبيَتش اةوةنـدة اـةم موناقةشـاتانة كـراوةش مـن داواي اـةوةم
نةكردووةش وابزامن دةنطةكةش هةيةش تةس ياةكةش هةية.
بةريَز ناسب خانش نازامن بة حةقيقة اةوةي لةبةردةسيت جةنابت هةية ضية بةةَم جـةنابت رةد كـردش
يةعين من ايَستاكة موةحةزةم كردش كة بينيم جةنابت دذي راوةستايش اين ا اةطـةر ثرسـيارةكة اةوةيـة
من خالَ بةخالَ اةو شتانةي كة تةعديل كراوة لةسةر ثيَشنياري ليذنةي دارايي و ليذنـةي ااوةدانكردنـةوةش
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اةو خاةَنةي كة هةبوو بة طةرةيكش بة ناحيةش هةمووم باس كردش كة هةر هةموو هةمان موةحـةزة بـوو كـة
جةنابت هةتبووش لةبةر اةوة اةطةر اةو ليستةيش اةي جةنابت اةوةي ايَستا رةد كردش ضيت رةد كردةوة.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
كاك دكتؤر ااراس كةرةم بكةش نا تةواو نييةش دانيشة براي من نييةش تةواوش دانيشةش كاكة كةرةم بكة.
بةريَز د.ااراس حسة حممود :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .
دةربارةي وةةَمدانةوة بؤ هةنديَب بةريَزش كة دةلَيَت اةو خشتة نويَيةم بةدةسـت نةطةيشـتووةش اـةو خشـتة
نويَية ثـةخن كـراوة بـؤ ليذنـةي كاروبـاري ياسـايي و ليذنـةي دارايـي و كاروبـاري اـابووري و طشـت ليذنـة
هةميشةييةكانش طشت اةنداماني ثةرلـةمانش بـةثيَي نووسـراوي سـةرؤكايةتي ك 222/لـة 0212/11/12ش
سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
خامن تؤ كةرةم بكة.
بةريَز عظيمة جنم الدين حسن :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .
ايَمة لة زؤربـةي اةنـداماني ثةرلـةمان داواكارميـان اـةوة بـووش كـة ايَمـة بـزانة اـةو ثارةيـةي كـة بـؤ اـةم
ثرؤذانة تةخصيص كراوةش بابزانة ثارةي مينحةي نةوتة يان ثارةي فرؤشـتين نةوتـة يـةعين بـا بـزانة
اةو ثارةية هي ضية اةطـةر وةزيـري دارايـي ااطـاي ليَيـةش حـةز دةكـةين روون كردنـةوةمان بـداتيَش اةطـةر
نييةش دةبيَت وةزيري سامانة سروشتيةكانش بةراسيت بةبيَ روون كردنةوةيةكش ايَمة برياري ضي بدةين.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
سوثاسش جةنابي وةزير كاك شيَا بايز كةرةم بكة.
بةريَز شيَا بايز تالَةباني/وةزيري دارايي و اابووري :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة بةثيَي ياساي بودجة سالَي 0212ش اةو حيسـاباتانةي كـة داوا كـرا لـة ايَمـة وةكـو وةزارة ش وةزيـري
سامانة سروشتيةكان داواي لة ايَمة كرد كة حيسابةكان بكاتةوةش فيعاةن حيسابةكان كـراوةش اـةم حيسـابةي
كة ايَستا اةم ثارةيةي تيايةش اةم ثارةية لةو حيسابة مةوجودةش ثيَشةكي دةمـةويَت اـةوة بـاس بكـةم يـةك
فاسي ليَ سةحب نةكراوةش ضونكة دةبيَت ثةرلةمان ايقرار لةسةر ثرؤذةكان بكا ش اين ا دواي اـةوة بـةثيَي
برياري ثةرلةمانش اين ا دةتوانريَت سةحيب ل َي بكريَت وش موغاةقةش اةوة يةكةم.
دووةم /اةو ثارةيـةي كـة ايَسـتا هـاتووةش فيعاـةن طةيشـتؤتة اـةويَش بـايي اـةو ثارةيـةش اـةو ( )052مايـؤن
دؤةرةيةش كة ايَستا ثرؤذةي ثيَ تةقديم كراوة.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
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كاك دكتؤر زانا كةرةم بكةش بةلَي جةنابي وةزير فةرموو.
بةريَز شيَا بايز تالَةباني/وةزيري دارايي و اابووري :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .
ثارةي موشتةقاتي نةوتةش كة لة نةوتي رةش و اةواني تر.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
كاك دكتؤر زانا كةرةم بكة.
بةريَز د.زانا رؤوف محةكريم :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
مــن يــةك ثرســيارم لــة بــةريَزتان هةيــةش ايَمــة تةصــويتيَكمان كــردش تكايــة بــا اــةوةمان لــةة روون بيَتــةوةش
بةريَزتان ااماذةتاندا بةوةي كة ايَمة لة هةفتةي ااينـدة رةنطـة بريـار بـدةين ليذنةيـةك ثيَـب بيَـنةش اـةو
ليذنةية بؤ بةدواداضووني اةمة بيَت و بؤ ناوةكانش اايا اـةم ناوانـةي كـة وةردةطرييَـت بـؤ دواي موصـادةقة
كردن لةسةر اةم بابةتةي ايَمة تةصويتةكة لةسةر اةم اةساسة نـةبووش كـة ايَمـة موصـادةقة لةسـةر اـةم
ثرؤذةية بكةينش اين ا ثاشان ليذنةيةك ثيَب بيَنةش بؤ اةوةي بةدواداضووني بؤ بكا ش ضونكة اةمة اةركي
هــةموو ثةرلةمانــةش موتابةعــةي كــاري اــةم ثرؤذةيــة بكــا لــة ريَطــةي ليذنــة ثةيوةنديدارةكانــةوةش يــةعين
تةصويت كردمنان لةسةر ثيَكهيَناني ليذنة ثيَن موصادةقة كردن بووة لةسةر اةم ثرؤذةيـةش هـةر اةوةنـدة
بووش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
كاك خورشيد كةرةم بكة.
بةريَز خورشيد امحد سايم :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .
من دوو تيَبينيم هةيةش يةك /دةنطدان لةسةر ثرؤذة كـراوش وابـزامن ثيَويسـت بـة موناقةشـة ناكـا ش ضـونكة
دةنطي لةسةر دراو تةواوش اةمة يةك.
دوو /ايَمة راثؤرتيَكمان تةقديم كردووة بةناوي راثؤرتي دارايي و اـابووريش حـةز دةكـةم بـزانن اةنـداماني
ثةرلةمان اـةو راثؤرتـة لـةةيان ثةسـندة يـان رةفـزة يـان قـةبول دةكـةن دةنطـي لةسـةر بـدريَت ضـونكة
ناكريَت وا مبيَنيَتش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
كاك بورهان كةرةم بكة.
بةريَز برهان رشيد حسن :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .
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اةو دةنطدانةي كة كرا لةسةر اةوةي كة موناقةشة بكريَـتش اـةوةي كـة بريـاري موناقةشةشـيدا موخـاليفي
قانونةش لةبةرضي لةبةر اةوةي اةم ثرؤذةي بودجةي ثةرةثيَدانة لةسةر اةساسي زةواي ماددةكـاني  01و
 00لة قانوني بودجـةي سـالَي 0212دا دةهيَنيَـتش مـاددةي  01و  00بـة نـةص دةلَيَـت ضـيش مـاددةي 01
(يةكةم /وةزارةتي دارايي و اـابووري بـة هةماهـةنطي لةطـة َل وةزارةتـي سـامانة سروشـتيةكانش كـة وةزيـري
سامانة سروشتيةكان ليَرة نييةش اةو داهاتانة وةردةطريَتش كة راستةوخؤ لة فرؤشتين نةوتي خـاوي هـةريَم
و فرؤشتين ثيَكهاتةكاني نةو (مليعاا قمتاتابا قالانف ق) وةديـديَنش اةمـةش بـةثيَي دةسـتووري عيَـراق و
ياساي نةو و غازي هةريَمي كوردستان دةخريَتة سةر داهاتي وةديهاتووةكـانش يـةعين حيسـابي داهـاتي بـؤ
دةكريَتش يةعين بةثيَي ماددةي  21و  22دةبيَت اةسـ َل و اةساسـةكةي ديـار بيَـتش ثةرلـةماني ثـ َي ااطـادار
دةكريَتةوة تا ثيَن رةفتار كردن لةسةري ثةسندي بكا .
دووةم /كــؤي ثــارةي بةخشــينةكان (املــنح) بةوانةشــةوة لــة طريَبةســتةكاني نــةو و غــازي هةريَمــةوة بــة
دةســتهاتوون لــة حيســابيَكي تايبــة لــة وةزارةتــي دارايــي و اابووريــدا دادةنريَــتش اــةم ثارةيــة لةةيــةن
اةجنومــةني وةزيرانــةوة بــؤ اــةو ثرؤذانــة تــةرخان دةكريَــتش كــة بــةطويَرةي طريَبةســتةكاني نــةو و غــاز
تةرخان كراوةش اةمة بة ضاو طريَبةستةكاني نةو و غـازةوةش هـةروةها ثرؤذةكـاني ذيَرخـانين لـة هـةريَمش
بةمةرجيَ ثيَن رةفتار كردن لة ةيةن ثةرلةمانةوة).
مـــاددةي ( 00لةســـةر اةجنومـــةني وةزيرانـــة دةرخســـتةيةكش باســـي دةرخســـتة دةكـــا ش حيســـاباتي اـــةو
بةخشينانةش بةخشة (منح) اةوةتا خستؤيةيتة قةوسةوة ثيَشكةش بكا ش كة ثيَشكةشي حكومـةتي هـةريَم
كراون لةطة َل دةرخستين ةيةني خةرج كردني بؤ اةو ثرؤذانةي كة بؤي تةرخان كراون.
بةريَزش اةطةر اةمـة تـةتبيقي مـاددةي ( 01و )00ــةش ثيَمـان خؤشـة بـزانةش اةطـةر تـةتبيقي اـةوة نييـةش
ثيَمان خؤشة سةرؤكي حكومة ثيَمان ب َايَـت بـؤ تـةتبيقي ناكـا ش اةطـةر اةمـة اةوةيـة هـةموو مـةوزوعي
نةو داثؤشيَت و ( )052مايؤن هاتووةش بةراسيت من بةو تةنكةرانة ااوم بربداية بـايي ثيَـنج سـةد مايـؤمن
دةفرؤشتش مـن اامـادة نـيم موناقةشـةي اـةوة بكـةم هةشـتش نـؤ مايـار دؤرةر بـة ( )052مايـؤن دؤةر تـيَ
ثةريَ........
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
باشةش تكايـة دانيشـةش لـةنيزامي دةرضـوويتش يةكـةم /اةطـةر بـة قسـةي جـةنابت بكـةين حكومـة هـةموو
ايشةكةي خؤي بكا و ثارةكة سةرف بكا ش بـةس دةبيَـت ايَمـة ااطـادار بكاتـةوةش واز لـةوة بيَنـةش اـةوة لـة
ي با موناقةشةيان لةطة َل بكةين.
ايعالمي ثةرلةمانةش وا دةلَيَنتش خوا سةةمةتت بكا ش ل َي بطةر َ
بةريَزانش ايَستا موحافةزة بة موحافةزة ليذنةي دارايي بيخويَننش بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدانةوة.
بةريَز د.ااراس حسة حممود :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .
خشتةي تةواوكاري ثةرةثيَداني ثاريَزطاكان بؤ سالَي 0212
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يةكةم /ثاريَزطاي هةوليَرش ذمـارةي ثرؤذةكـان ( )112ثـرؤذةش طوذمـةي ثرؤذةكـان ( )56,622ثـةجناو سـيَ
مايارو س َي سةد مايؤن دينار.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
نوقتةي نيزاميت هةية كاك عةدنان كةرةم بكة.
بةريَز عدنان عثمان حممد :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .
دةمةويَت بزامن اايا اةو داوايةي ايَمة دةخريَتة دةنطدانةوة
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
بةلَيَش دةخريَتة دةنطدانةوةش يان دةنط دةهيَنيَتش يان ناهيَنيَتش نوقتةي نيزامي كاك عبدالسالم كةرةم بكة.

بةريَز عبدالسالم مصطفى صديق :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ال نوقتةي نيزامـي مـن اةوةيـةش حـةز دةكـةم بـؤم شـةرح بكـةن نوقتـةي نيزامـي ضـية اةطـةر بـةناوي
وة َل َ
نوقتةي نيزامي رةاي بدةنش بةناوي نوقتةي نيزامي وةةَم بدةنش دةبـيَ وا بكـةينش دةمـةويَت بـزامن فيعاـةن
كةي نوقتةي نيزامية تاكو جوراة بكةم باَـيَم اة مـة نوقتـةي نيزامييـةش رجـاش دةكـةم ثـاش اـةوةي بـؤ
ايَمةتان شةرح كردش كةحاشاي هـةموويان مـن يـةكيَكم نـازامن نوقتـةي نيزامـي ايَسـتا ضـية بؤمـان شـةرح
بكةنش داوا لة سةرؤكايةتي دةكةين ايازام بكةنش كة دةستم ثيَ كرد زانيتان نوقتةي نيزامي نيية ريَطام ثـيَ
نةدةنش سوثاستان دةكةم.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
سوثاس بؤ جةنابتش كاك دكتؤر ااراس جاريَكي تر بيخويَنةوةش بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدانةوة.
بةريَز د.ااراس حسة حممود :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .
خشتةي تةواوكاري ثةرةثيَداني ثاريَزطاكان بؤ سالَي 0212
يةكةم /ثاريَزطاي هةوليَرش ذمـارةي ثرؤذةكـان ( )112ثـرؤذةش طوذمـةي ثرؤذةكـان ( )56,622ثـةجناو سـيَ
مايارو س َي سةد مايؤن دينار.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
بةريَزانش كيَ لةطةلَداية دةسيت بةرز بكاتةوة ( )55كةس لةطةلَدايةش زؤر سوثاسش كيَ لةطةلَدا نيية دةسـيت
بةرز بكاتةوة ( )11كةس لةطةلَدا نييةش بةزؤرينةي دةنط ثةسند كراش زؤر سـوثاسش بـؤ ثاريَزطايـةكي تـرش
نوقتةي نيزامي كةرةم بكة.
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بةريَز د.زانا رؤوفقمحة كريم :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .
جةنابت وةةَمي ثرسيارةكةي ايَمة نةدايةوةش من لةسةر قسةي كاك عبدالسالم اةو ثةري نوقتةي نيزامي
دةلَيَمش اةم تةصويتةي ثيَشوو لةسةر ضي بوو تةصويتيَكمان كرد لةسةر اةوةي ليذنةيةك ثيَب بهيَنريَـتش
اايا اةم ليذنةية بؤ دواي تةصديق كردني اةم..........
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
تكاية اةو ليذنةية بؤ اةوة بووش كة اـةو ثرؤذانـةي دةكريَـت زؤر بـة وردي و بـة دةقيقـي بةدواضـووني بـؤ
بكريَتش اةوةكةي تر تكاية طويَ بطرنش رجااةنش اةوي كة ثيَشنياريَب هاتووةش دةلَيَن ليذنةيـةك ثيَـب بيَـت
لة ثةرلةمانش بؤ بةدواداضووني طشت داهاتي سامانة سروشتيةكان اةوين دةخةينة دةنطدانةوة لة كؤتـاييش
اةوجا كيَ لةطةلَدا بووش كيَ لةطةلَدا نةبووش اةطةر دةنطتان هيَنا قةبول دةكريَتش كةيفي ايَوةيةش سوثاس.
بةريَز د.زانا رؤوف محة كريم :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .
كيَشةكة لةوةيةش ايَمة تةصويتمان كردووة لةسةر اةو صيغةية ريَب نةكةوتبووينش يةعين تكايـة بابةتةكـةش
ريَككةوتنةكة لةسةر اةم بابةتة بة ااراستةيةكي تردا بووش ايَمة طومتان ليذنةيةك ثيَب دةهيَنةش اةطةر وا
بيَت تةصديقي........
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
ايَستا اةوةي تؤش دةتةويَتش اةوين دةخةينة دةنطدانةوةش دانيشـةش ايَسـتا جـاريَكي تـر دةيكـةينش اـةوين
دةخريَتة دةنطدانةوةش اةوين بؤ دةنووسريَتش بنووسة دةخريَتة دةنطدانـةوةش يـان دةنـط دةهيَنيَـتش يـان
ناهيَنيَتش كةرةم بكة هي سايَماني خبويَنةوة.
بةريَز د.ااراس حسة حممود :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .
دووةم /ثاريَزطاي سايَمانيش ذمـارةي ثرؤذةكـان ( )112ثـرؤذةش طوذمـةي ثرؤذةكـان ( )21,112حـةفتاو نـؤ
مايارو نؤ سةدو نةوةد مايؤن دينار.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةريَزانش كيَ لةطةلَداية دةسيت بـةرز بكاتـةوة زؤر سـوثاسش كـ َي لةطةلَـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة زؤر
سوثاسش بةكؤي دةنط ثةسند كراش زؤر سوثاسش بؤ ثاريَزطايةكي تر.
بةريَز د.ااراس حسة حممود :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .

32

سيَيةم /ايدارةي طةرميانش ذمارةي ثرؤذةكان ( )61ثـرؤذةش طوذمـةي ثرؤذةكـان ( )01,660بيسـت و يـةك
مايارو دوو سةدو سي و دوو مايؤن دينار.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
بةريَزانش ك َي لةطةلَداية دةسيت بـةرز بكاتـةوة زؤر سـوثاسش كـ َي لةطةلَـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة زؤر
سوثاسش بةكؤي دةنط ثةسند كراش زؤر سوثاسش نا بـةكؤي دةنـط بـووش اـةوةي حـازر بيَـت اةطـةر باَيَـي كـيَ
لةطةلَدا نيية دةسيت بةرز نةكاتن بة كؤي دةنطةش بؤ ثاريَزطايةكي تر.
بةريَز د.ااراس حسة حممود :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .
ضوارةم /ثاريَزطاي دهؤكش ذمارةي ثرؤذةكان ( )26ثـرؤذةش طوذمـةي ثرؤذةكـان ( )23,353هةشـتاو شـةش
مايارو شةش سةدو ثةجناو شةش مايؤن دينار.

بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
بةريَزانش ك َي لةطةلَداية دةسيت بـةرز بكاتـةوة زؤر سـوثاسش كـ َي لةطةلَـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة زؤر
سوثاسش بـةكؤي دةنـط ثةسـند كـراش زؤر سـوثاسش ايَسـتا بـؤ ثرؤذةكـةتان بيخويَننـةوةش بـؤ اـةوةي خبريَتـة
دةنطدانةوة.
بةريَز د.ااراس حسة حممود :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .
كؤي طشيت ( )621سيَ سةدو ضل و نؤ ثرؤذةش كؤي طوذمة ( )021,022دوو سةدو ضل و يةك مايارو دوو
سةدو حةفتاو هةشت مايؤن دينار.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
بةريَزانش كيَ لةطةلَداية دةسيت بـةرز بكاتـةوة زؤر سـوثاسش كـيَ لةطةلَـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة زؤر
سوثاسش بةكؤي دةنط ثةسند كراش زؤر سوثاسش بةردةوام بة.
بةريَز د.ااراس حسة حممود :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .
ايَستا دةضينة خشتةي دووةم دةربارةي خانووي شةهيد و اةنفالكراوةكانش ثوختةكةي بةم شيَوةية:
هةردوو ثاريَزطاي هةوليَرو دهؤكش ذمارةي خانوو ( )122خانووش طوذمةي ثرؤذةكة ( )01,122بيست و نؤ
مايارو سةد مايؤن دينار.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
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بةريَزانش ك َي لةطةلَداية دةسيت بـةرز بكاتـةوة زؤر سـوثاسش كـ َي لةطةلَـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة زؤر
سوثاسش بةكؤي دةنط ثةسند كراش زؤر سوثاسش بةردةوام بة.
بةريَز د.ااراس حسة حممود :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .
ثاريَزطاي سايَمانيش ذمارةي خانوو ( )1262خانووش كؤي طوذمةي خانووةكان ( )62,1122سي مايـارو نـؤ
سةد مايؤن دينار.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
بةريَزانش كيَ لةطةلَداية دةسيت بـةرز بكاتـةوة زؤر سـوثاسش كـيَ لةطةلَـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة زؤر
سوثاسش بةكؤي دةنط ثةسند كراش زؤر سوثاسش بةردةوام بة.
بةريَز د.ااراس حسة حممود :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .
كؤي طشيت خشتةي دووةم بريتية لة ( )0222خانوو بة بري ( )32مايار دينار.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
بةريَزانش كيَ لة طةلَداية دةسيت بـةرز بكاتـةوة زؤر سـوثاسش كـ َي لةطةلَـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة زؤر
سوثاسش بةكؤي دةنط ثةسند كراش زؤر سوثاسش بةردةوام بة.
بةريَز طؤران اازاد حممد :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارة بة ناوي بودجةكة كة هاتووةش هةنديَكيان با باَيَة باسي بودجةي تةواوكاري دةكـةن هـاتووةش وةك
باسيشيان كرد ضةند اةندام ثةرلةمانيَب لة راثؤرتي ليذنةي دارايي خالَي س َي باس كراوةش كة اةو بودجةية
ناوي ليَ بنريَت بودجةي ثالَثشيتش ثيَم باشة اةو خالَةش خبريَتة دةنطدانةوةش ايَمةش وةك ليذنـةي ياسـايي
ثشتطريي اةو رةايةيان دةكةين.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
جةنابي وةزير رةايتان لةسةر اةو ناوة ضية
بةريَز د.عاي سندي/وةزيري ثالندانان :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ايَمة تةايدي اةوة دةكةينش كة ناوي بةو شكاة مبيَنيَتةوةش يةعين وةكو خؤي مبيَنيَتةوة.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
كاك شيَروان كةرةم بكة.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةري :
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بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .
من ثيَمواية بةنيسـبة اـةم ثرؤذةيـة دةبيَـت ناوةكـة وةكـو خـؤي مبيَنيَـتش بـةةَم اةطـةر موقتـةرةح هةيـة
بةنيسبة طؤريين ناوةكـة زاايـدةن موقتـةرةحاتي ليذنـةي مـاليش اةوانـة ايقـرار بكريَـت وةكـو موقتـةرةح
تةحوياي حكومة بكريَتش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
بةنيسبة اةو موقتةرةحة يةك كةس بوو ثشتيواني نةبووش بـةةَم اـةو ثيَشـنيارانةي لـة راثـؤرتي ليذنـةي
مالية هاتووةش حكومة ايازام دةكا اياتيزامي ثيَ بكاتنش كيَ لةطةلَ اةوةية ثيَشنيارةكاني ليذنةي دارايـي
كة هاتووة حكومة ايازام بيَت دةسيت بةرز بكاتةوة زؤر سوثاسش كيَ لةطةلَدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة
زؤر سوثاسش بةكؤي دةنط ثةسند كرا.
بةريَزانش راستة بةريَزان بةريَزةوة ايَستا ليَرة نة اةو هة اةَنةش ثيَشنياريان كرد ليذنةيـةك ثيَـب بيَـت بـؤ
بةدواداضوون (حتقيق) لة وةز ش اةطةر لة سياسةتي وةزارةتي نةو و حكومةتي هةريَم رازي نةش دةتوانن
ليذنةكة خبةينة دةنطدانةوةش اةطةر رازين دةتوانن دةنط نةدةنش دةخيةينة دةنطدانةوةش بةريَزانش كيَ لةطةلَ
اةوةية اةو ليذنةية ثيَب بيَت دةسيت بةرز بكاتةوة ( )5كةس لةطةلَةش زؤر سوثاسش كيَ لةطةلَدا نييـةش كـة
حكومــة شــةفافةو جيَطــاي ريَــزةو وةكــو خــؤي مبيَنيَــت ايشــةكاني دةســيت بــةرز بكاتــةوة كــ َي لةطــة َل
ثيَشنيارةكةية كة ليذنةكة ثيَب بيَت ( )2كةسش كيَ لةطةلَدا نيية دةسيت بةرز بكاتـةوة بـؤ اـةوةي بؤتـان
وازيح بيَتش هةنديَب بةريَز ثيَشنياريان كرد ليذنةيةك ثيَب بيَتش بؤ ليَكؤلَينةوة لة طشت سياسـةتي نـةوتي
و داهاتةكاني نةو لة هةريَمي كوردستانش تكاية وةخيت دةنطدانة نوقتـةي نيزامـي نييـةش اـةوة يـةكش اـةو
بةريَزانةي لةطةلَ بوون اةو ليذنةية ثيَب بيَت ضةند كةسة بؤ اةوة تكاية دةسيت بةرز بكاتةوةش فةرموو.
بةريَز سؤزان شها نوري :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .
ايَمة لةناو ثةرلةماني كوردستان ليذنةي ثةيوةنديدارمان هةيةش كـة اـةوين ليذنـةي ثيشةسـازي و وزةيـةش
بةريَز بةس بؤ اةوةي شةرح بكريَتش سبةي رؤذيَ ليَكدانةوة نـةكريَتش بيَطومـان هـةر هـةموو ثةرلـةماني
كوردستان لةطةلَ اةوةية حكومةتي هةريَمي كوردستان لةسياسةتي نةوتي خؤيدا شةفاف بيَتش بةةَم اةوةي
كة باَيَة سةرلةنويَي سياسةتي نةوتي دابريَذريَتةوةش اةوة ايَمة ياسامان هةيةش بؤية يةعين اةوة نييـة كـة
باس بكريَـت ب َايَـت ايَـوة لةطـة َل شـةفافيةتدانش يـان لةطـة َل شـةفافية نـةش نـةخيَر شـيت وا نييـةش هـةموو
ثةرلةماني كوردستان بةهةموو ليستةكانيةوة لةطة َل شةفافية دايةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
اين ا ثيَشـنيارةكة دةخةينـة دةنطدانـةوة بـا دةنـط نـةهيَنيَتش اةطـةر اـةوةي لةطةلَـدا نييـة دةنـط نـةدا ش
اةوةي لةطةلَة دةنط بدا ش بةريَزانش كيَ لةطةلَة اةو ليذنةية ثيَب بيَت دةسيت بةرز بكاتـةوة ( )16كـةسش
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وة َلالَهــي ( )16رةقــةميَكي خراثــةش زؤر ســوثاسش ك ـيَ لةطةلَــدا نييــة دةســيت بــةرز بكاتــةوة زؤر ســوثاسش
بةزؤرينةي دةنط رةفز كراش زؤر سوثاسش ايَستا قةرارةكة.
بةريَز خورشيد امحد سايم :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .
برارقربمق(قق)قلسنةق0212ق
(اوالً:قابرارقاملوازنةقالتكميليةقلتنميةقاحملافظا قلسنة  .)0212اةمة دةبيَت بيَتة طؤرين.
اوالً:قابرارقموازنةقحكومةقاالبليمقلدعمقحمافظا قاالبليمقلسنةق.0212ق
ثانياً:قابرارقمقرتحا قجلنةقالتؤونقاملاليةقواالبتصاديةقلربملانقكوردستانق–قالعراق.ق
ثالثاً:قعلىقجملسقالوزراءقواجلها قذا قالعالبةقتنفيذقهذاقالقرار.ق
رابعاً:قيعتربقالقرارقنافذاًقاعتلااراًقمانقتااريققابارار قيفق0212/10/00قوينتارقيفقاجلرياداقالرةياةق(وبااع ق
كوردستان).ق
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية جةنابي وةزير رةايتان.
بةريَز د.عاي سندي/وةزيري ثالندانان:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
اةو تةعبريةي دووةم (ميزانيةقحكومةقابليمقكوردستانقلدعمقحمافظا قاالبليم).
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
دووبارة بيخويَننةوةش بؤ اةوةي خبريَتة دةنطدانةوة.
بةريَز خورشيد امحد سايم :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
برارقربمق(قق)قلسنةق0212
اوالً:قابرارقامليزانيةقاخلاصةقلدعمقحمافظا قاالبليمقلسنةق.0212ق
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
بةريَزانش ك َي لةطةلَداية دةسيت بـةرز بكاتـةوة زؤر سـوثاسش كـ َي لةطةلَـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة زؤر
سوثاسش يةك كةس لةطةلَدا نيية كاك دكتؤر صباحش بةزؤرينةي دةنط ثةسند كراش زؤر سوثاسش بؤ دوو.
بةريَز خورشيد امحد سايم :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .
ثانياً:قابرارقمقرتحا قجلنةقالتؤونقاملاليةقواالبتصاديةقلربملانقكوردستانق–قالعراق.ق
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
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بةريَزانش ك َي لةطةلَداية دةسيت بـةرز بكاتـةوة زؤر سـوثاسش كـ َي لةطةلَـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة زؤر
سوثاسش يةك كةس لةطةلَدا نيية كاك دكتؤر صباحش بةزؤرينةي دةنـط ثةسـند كـراش زؤر سـوثاسش بـةردةوام
بة.
بةريَز خورشيد امحد سايم :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثالثاً:قعلىقجملسقالوزراءقواجلها قذا قالعالبةقتنفيذقهذاقالقرار.ق
ق
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
بةريَزانش كيَ لةطةلَداية دةسيت بـ ةرز بكاتـةوة زؤر سـوثاسش كـ َي لةطةلَـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة زؤر
سوثاسش بةكؤي دةنط ثةسند كراش زؤر سوثاسش بةردةوام بة.
بةريَز خورشيد امحد سايم :
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
رابعاً:قيعتربقالقرارقنافذاًقاعتلااراًقمانقتااريققابارار قيفق0212/10/00قوينتارقيفقاجلرياداقالقرةياةق(وبااع ق
كوردستان).ق
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان :
بةريَزانش ك َي لةطةلَداية دةسيت بـةرز بكاتـةوة زؤر سـوثاسش كـ َي لةطةلَـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة زؤر
سوثاسش يةك كـةس لةطةلَـدا نييـة كـاك دكتـؤر صـباحش بةزؤرينـةي دةنـط ثةسـند كـراش زؤر سـوثاسش طشـت
بريارةكة بة طشت فةقةرةكانيةوة دةخةينة دةنطدانةوةش كيَ لةطةلَداية دةسيت بـةرز بكاتـةوة زؤر سـوثاسش
ك َي لةطةلَدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة زؤر سوثاسش بةزؤرينةي دةنط ثةسند كراش زؤر سـوثاسش ثريؤزبـايي
دةكةين لة خةلَكي كوردستانش كة اةو ميزانيةيان بؤ ايقرار كراش بؤ ضـاك كردنـي اـين و كارةكـانش داوا لـة
حكومــةتي هــةريَم دةكــةينش كــة بــةردةوام بيَــت لــة خزمــةتي هاووةَتيــانش زؤر سوثاســي وةزيــري ثالنــدانان
دةكةينش كة لة سةفةر بوو طةراندمانةوةش بؤ اةوةي لةم دانيشتنةدا بةردةوام بيَتش جيَطـةي ريَـزو تةقـديرة
دووبارة بةخيَر هاتيش سوثاس بؤ طشتتانش دانيشتين داهاتوو رؤذي دوو شةممة سةعا ( )11خوا ااطادارتان
بيَت تا اةو كاتة.
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فرست امحد عبداهلل

د .ارسالن بايز امساعيل

حممد قادر عبداهلل(د.كمال كةركووكي)

سكرتيَري ثةرلةماني

جيَطري سةرؤكي ثةرلةماني

سةرؤكي ثةرلةماني

كوردستان – عيَراق

كوردستان – عيَراق

كوردستان  -عيَراق
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()22
دووشةممة ريَكةوتي 2292\92\22
خولي سيَيةمي هةلَبذاردن

20

ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()02
دووشةممة ريَكةوتي 2292/92/22
كاتــذميَر ()11ي ث ـيَن نيــوةرؤي رؤذي دووشــةممة ريَكــةوتي  0212/10/02ثةرلــةماني كوردســتان -
عيَراق بة سةرؤكايةتي بةريَز حممد قادر عبداهلل(د.كمال كـةركووكي) سـةرؤكي ثةرلـةمان و ,بـة اامـادةبووني
بةريَز د.ارسالن بايز امساعيل جيَطري سةرؤك و ,بةريَز فرست أمحد عبداهلل سـكرتيَري ثةرلـةمان ,دانيشـتين
ذمارة ()11ي خولي سيَيةم ,سالَي ( )0212ي خؤي بةست.
بةرنامةي كار:
بةثيَي حوكمةكاني برطة ()1ي ماددة ( )02لة ثةيرةوي نـاوخؤي ذمـارة ()1ي هـةمواركراوي سـالَي 1110ي
ثةرلةماني كوردستان  -عيَراق ,دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بريـاري درا دانيشـتين ذمـارةي ()02ي خـولي
سيَيةمي هةلَبذاردن لة كا ()11ي ثيَن نيـوةرؤي رؤذي شـةممة ريَكـةوتي  0212/10/02دا بـةم شـيَوةية
بيَت:
1ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي نةهيَشتين لةشفرؤشي لة هةريَمي كوردستان.
 0ـ خستنةروو وطفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي وانةبيَذي مامؤستايان لة قؤناغةكاني بنـةرةتي لـة هـةريَمي
كوردستان.
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6ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ثشـتطريي دارايـي حـز و قـةوارة سياسـيةكان لـة هـةريَمي
كوردستان.
2ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي بووذاندنةوةي ثيَشخستين كشتوكالَ لة هةريَمي كوردستان.
5ـ ـ خســتنةروو و طفتوطــؤكردني ثيَشــنياري ياســاي كاروبــاري شارســتاني ذمــارة ( )35لــة ســالَي 1120ي
هةمواركراو لة هةريَمي كوردستان.
3ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ثيَشينةي هاوسةرطريي لة هةريَمي كوردستان.
2ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ماددة هؤشبةرةكان لة هةريَمي كوردستان.
 2ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ضـاككردني مووضـةي هيَزةكـاني ااسـاين و ثيَشـمةرطة لـة
هةريَمي كوردستان.
1ـ ـ خســتنةروو و طفتوطــؤكردني ثيَشــنياري ياســاي بــةخاوةن كردنــي خــانووة ب ـ َي تؤمارةكــان لــة هــةريَمي
كوردستان.
 12ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشـنياري ياسـاي دةسـتةي كؤمسـيؤني بـاةَي هةلَبذاردنـةكان لـة هـةريَمي
كوردستان.

بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بــةناوي طــةلي كوردســتانش دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوةش خــولي س ـيَيةمي هةلَبــذاردنش ســالَي دووةمش خــولي
طريَداني يةكةمش ذمارةي دانيشنت ()02ش رؤذي دانيشنت ()0212/10/02ش بةرنامةي كار:
بــةثيَي حوكمــةكاني برطــة ()1ي مــاددة ( )02لــة ثــةيرةوي نــاوخؤي ذمــارة ()1ي هــةمواركراوي ســالَي
()1110ي ثةرلــةماني كوردســتان  -عيَــراقش دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان برياريــدا بةرنامــةي كــاري
دانيشــتين ذمــارة ()02ي خــولي س ـيَيةمي هةلَبــذاردن لــة كــا ()11ي ث ـيَن نيــوةرؤي رؤذي دوو شــةممة
ريَككةوتي ()0212/10/02دا بةو شيَوةية بيَت:
1ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي نةهيَشتين لةشفرؤشي لة هةريَمي كوردستان.
 0ـ خستنةروو وطفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي وانةبيَذي مامؤستايان لة قؤناغةكاني بنـةرةتي لـة هـةريَمي
كوردستان.
6ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ثشـتطريي دارايـي حـز و قـةوارة سياسـيةكان لـة هـةريَمي
كوردستان.
2ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي بووذاندنةوةي ثيَشخستين كشتوكالَ لة هةريَمي كوردستان.
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5ـ ـ خســتنةروو و طفتوطــؤكردني ثيَشــنياري ياســاي كاروبــاري شارســتاني ذمــارة ( )35لــة ســالَي 1120ي
هةمواركراو لة هةريَمي كوردستان.
3ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ثيَشينةي هاوسةرطريي لة هةريَمي كوردستان.
2ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ماددة هؤشبةرةكان لة هةريَمي كوردستان.
 2ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ضـاككردني مووضـةي هيَزةكـاني ااسـاين و ثيَشـمةرطة لـة
هةريَمي كوردستان.
1ـ ـ خســتنةروو و طفتوطــؤكردني ثيَشــنياري ياســاي بــةخاوةن كردنــي خــانووة ب ـ َي تؤمارةكــان لــة هــةريَمي
كوردستان.
 12ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشـنياري ياسـاي دةسـتةي كؤمسـيؤني بـاةَي هةلَبذاردنـةكان لـة هـةريَمي
كوردستان.
ايَستاش داوا لة ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي مـايف اافرةتـان و ليذنـةي اـةوقاف دةكـةين بيَنـة سـةر مةنصـةش
كةرةم بكةن ليذنةي ياسايي راثؤرتةكةتان خبويَننةوة.
بةريَز عوني كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
خوشب و براياني اةنداماني ثةرلةمان.
ايَستا راثؤرتي ليذنةي ياسايي بة زمـاني كـوردي دةخويَنمـةوةش سـةبارة بـة ثـرؤذة ياسـاي لةشفرؤشـي لـة
هةريَمي كوردستاندا.
بؤ /سةرؤكايةتب ثةرلةمانب كوردستان _ عيَراق
بابة  /راثؤر دةربارةس ثرؤذة ياساس لةشفرؤشب لة هةريَمب كوردستان
ليذنةي كاروبارس ياسايب رؤذس يـةك شـةممة /2رةزبـةر0212/س كـوردس بةرامبـةر بـة 0212/1/03
زايينب كؤبؤوةش بؤ تـاوتوسَ كردنـب ثـرؤذة ياسـاس لةشفرؤشـب لـة هـةريَمب كوردسـتانش كـة لةةيـةن ذمـارةس
ياسايب اةندامانب ثةرلةمانةوة ثيَشكةش كراوة وش دواس خويَندنـةوةس يةكـةمب لـة ثةرلـةمان لـة دانيشـتنب
ااســايب ذمــارة ()01س رؤذس 0212/3/01دا ااراســتةس ليذنةكــةمان كــرا .دواس وتوويَــذ و تــاوتويَكردن
ليذنةكةمان طةيَشتة اةم رايةس خوارةوة:
ليذنةكةمان جةخت لةسةر اةوة دةكاتةوةش كة لة راثؤرتب ثيَشووماندا هاتووة بة نووسـراوس ذمـارة ()22س
رؤذس  0212/3/12ناردراوة بـؤ سـةرؤكايةتب ثةرلـةمان لـة بـارةس رةفـز كردنـب ثرؤذةكـةوش لـة اـةجنامب
اةمةشدا ثةرلةمان بريارس دواخستنب يةكالكردنةوةس بابةتةكةيداش بؤ كاتيَكب ترش واتة ليذنـة لةسـةر راس
خؤيةتب بة رةفزكردنب ثرؤذةكة سةبارة بة هؤيةكانب كة لة نووسراوس سةرةوةماندا هاتووة .
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بفــةرموون بــؤ ااطــادارس اةس ـاَب ثرؤذةكــةو راس ليذنــةي ياســايب كــة لــة نووســراوس ذمــارة ()22س رؤذس
 0212/3/12ماندا هاتووةش لةطةلَ اةم راثؤرتة لةم بارةيةوة خبريَتة بـةردةم ثةرلـةمانش بـؤ طفتوطـؤكردن
لةسةرس و دةربرينب راس طوجناو لةبارةيةوةو دةنطدان لةسةرسش لةطة َل ريَزماندا.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ليذنةي اةوقاف كةرةم بكةن.
بةريَز د.بشري خايل حداد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
راثؤرتي ليذنةي اةوقاف واايين دةربارةي ياساي هةموار كردني ياساي نةهيَشتين لةشفرؤشي.
بؤ /سةرؤكايةتب ثةرلةمانب كوردستان _ عيَراق
بابة  /راثؤرتي ليذنة دةربارةس ثرؤذة ياساس (هةموار كردني ياساي نةهيَشتين لةشفرؤشب)
ليذنةي اةوقاف و كاروباري اايين رؤذاني  2/02و  0212/1/15كؤبؤوة بؤ تاوتويَ كردني ثرؤذةي ياساي
هــةموار كردنــي نةهيَشــتين لةشفرؤشــيش ذمــارة 2ي ســالَي 1122ش كــة لةةيــةن ذمــارةي ياســايي اةنــداماني
ثةرلةمانةوة ثيَشكةش كراوةوش دواي خويَندنةوةي يةكةمي لة ثةرلةمان لة دانيشتين ااسايي ذمـارة ()01ي
0212/3/01دا ااراســتةي ليذنةكــةمان كــراوةش ثــاش طفتوطــؤ و تــاوتويَ كردنــي ثــرؤذة ياســاكةش اةمــةي
خوارةوة راي ليذنةكةمانة:
بؤ زياتر هةمةةيةن كردني ياساكةو طوجنانـدني لةطـة َل بـارودؤخي اـةمرؤداش ليذنةكـةمان ثيَشـنيازي اـةوة
دةكا ش كة ثرؤذة ياسايةكي سةربةخؤ اامادة بكريَت و ثيَشكةش بة ثةرلةمان بكريَـتش بـؤ طفتوطـؤ كـردن و
دةنطدان لةسةريش نةك هةموار كردنةوةي ياساي عيَراق.
بفةرموون بؤ ااطاداري و اةسـاَي ثرؤذةكـةو راي ليذنةكـةمان لـةم بارةيـةوة خبريَتـة بـةردةم ثةرلـةمانش بـؤ
طفتوطؤ كردن لةسةري و دةربريين راي طوجناو لةبايةوةو دةنطدان لةسةري.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ليذنةي كاروباري كؤمةةَيةتي و مندالَ و خيَزان كةرةم بكة.
بةريَز عبدالسالم مصطفى صديق:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
راثؤرتةكةمان هةمان رةاي ليذنةي اافرةتانـةش ثشـتطريميان كـردووةش بؤيـة مـن دةلَـيَم كافيـةش اةطـةر اـةوان
ي ااماذةي ثيَ بدةنش سوثاس.
لةو َ
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ليذنةي مايف اافرةتان كةرةم بكة.
بةريَز طةشة دارا جالل:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
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ايَمة لة  0212/10/01راثؤرتي خؤمان ااراستةي بةريَزتان كردووةش سةبارة بة ثرؤذةي هةموار كردني
ياساي ذمارة 2ي سالَي  1122لةناو بردني لةشفرؤشيش ثيَشنيارةكامنان بةم شيَوةية:
 -1ماددةي يةكةم لة اصاي ياساكة برطةيةكي بؤ زياد بكريَت بةم شيَوةية:
(لةشكر /اةو كةسةية كة بةرامبةر نرخيَكي ماددي كاري سيَكسي دةكريَت لةيةك كةس يان زياتر).
 -0ماددةي دووةم :وشةي لةشكري بؤ زياد بكريَت لة اةساَي ياساكة.
 -6ماددةي سيَيةم :هةموار بكريَت بةم شيَوةية:
لة برطةي (ج) لةدواي وشةي (تعاطي اللغاء) ( لةشكرين)ي بؤ زياد بكريَتش زيـاد كردنـي برطةيـةك دةبيَتـة
برطةي (د) لة ياسا اةساَييةكة بةم شيَوةية:
(د -هةر اافرةتيَب لة خؤيةوة كاري لةشفرؤشي بكاتة ثيشة).
 -2ماددةي ضوارةم :لةياساكة هةموار دةكريَت بةم شيَوةية:
(برطةي يةكةم /اةطةر سةمليَنراش كة لةةيةن هةردوو رةطةزي نيَر وميَ كاري لةشفرؤشي و لةشكري اـةجنام
بدريَت دةخريَتة يةكيَ لة خانةكاني ضاكسازيش بةمةبةسيت ريَثيشاندان و اامادة كردني جاريَكي تر بـؤ نـاو
كؤمةلَطاش سزا دةدريَت لة ماوةي ( )6مانط كةم نةبيَ و لة ( )0سالَ زياتر نةبيَ.
برطــةي دووةم /وةزارةتــي كــاو كاروبــاري كؤمةآليــةتي خــانووي حةوانــةوةي اــارام بــؤ اــةو كةســانةي كــاري
لةشفرؤشي و لةشكريان اةجنامداوة فةراهةم بكا و كار بكا لة ثيَناوي شياندنيان و ضارةسةري هؤيةكاني
كةواي ليَكردوون بكةونة كاري لةشفرؤشي).
(برطةي دووةم لة ثرؤذةي هةموار كردنةكة ةبربيَت).
 -5ماددةي دةيةم لة ياساكة وةك خؤي مبيَنيَتةوة.
 -3زياد كردني ماددةيةك بةم شيَوةية:
(ثيَويستة لةسةر داواكاري طشيت و هةركةسيَب مايف سكاآلي بة (حةقي شخصي) هةبيَت داواكـاري ثةيوةسـت
بة تاواني لةشفرؤشي و لةشكري بةرزبكاتةوةش يان خةبةري ليَبدةنش لةطة َل ريَزمان.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سـوثاسش ليذنـةي ياسـايي ايَـوة لـة راثؤرتةكـةتان داواتـان كـردن رةد بكريَتـةوةش تكايـة هؤيةكــةي روون
بكةنةوة.
بةريَز عوني كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
هؤيةكاني رةد كردنةوةي ليذنةي ياسايي بؤ اةو ثرؤذةيةش اةوةية كـة ياسـايةكي بـةركار هةيـة لـة هـةريَمي
كوردستانش بةناوي (بانونقمكافحةقاللغاءقربمق2قلسانةق)1122ش اـةو ياسـاية اـةو اةحكامانـةي تيَدايـةش كـة
ضارةسـةري هـةموو حالَةتـةكاني لةشفرؤشــي دةكـا ش بةتايبـةتي ماددةكـاني سـيَ و ضـواري ياسـاكةش تيَبــيين
اةوةمان كرد لة ثرؤذةكةداش داوايان كردووة كة ماددةي ضوارةم اياغا بكريَتش واتا داوايان كردووة عقوبةكـة
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نــةميَنيَتش اــةوة هةلَةيــةكي زؤر طةورةيــةش اةطــةر بــةو ثيَشــنيارة وةربطرييَــتش اامادةكــاري ثرؤذةكــة بــة
هةلَةيـةكي زؤر ياسـايي رؤيشــتووةش داوايـان كــردووة ايعتيبـار بكريَـت جةرميــةي بـةغا (ماانقاجلاراعمقاملخلااةق
بالترف)ش (اجلراعمقاملخلةقبالتارفق) ش مـةرج نييـة جةراايمـةكاني جنسـيش قـانونش اـةحكامي قـةوانة كـة لـة
كوردستان ايشي ثيَ دةكريَت تـةوز ي كـردووة (مـاهي ارـراام املخاـة بالشـرف)ش (ارـراام الاـة بالشـرف)
بـةثيَي قــةراري ذمــارة ( )321لــة  1122/2/10دةرضـووةش تةحديــدي كــردووة ض حالَةتيَكــةش حالَةتــةكاني
(ارراام املخاة بالشرف)ش يةكةم( /سربة،قاختالس،قخيانةقاالمانة،قتزوير،قرشوا،قاجلراعمقاملتعلقاةقبالتخريا ق
االبتصادي،قاهلروبقمنقاخلدمةقالعسكرية،قالتخلفقعنقاخلدمةقالعسكرية،قجرمياةقالعما ققضادقالثاوراق) بـةثيَي
قانوني قةديمش كة هةر ايَستا لة كوردستان ايشي ثيَ دةكريَتش واتا اامادةكارةكاني اةو ثرؤذةيـة لةناحيـةي
ياسايي بؤي نةضوونةش ياسا كةي دةرديَت اةطةر فـةراغيَكي قانونيمـان هـةبيَتش ايَمـة ثةيوةنـدميان لةطـةلَ
هــةموو مةحاكمــةكاني كوردســتان كــردووةش زؤرينــةي اةنــداماني دادطــاي تــةمييزو دادطــاي تيَهةلَمــوونةوةش
حاكمةكاني ليَكؤلَينةوة راايان واية كة ثرؤذةكة بةو شيَوةية نييةش حاكمةكانش مةحكةمةكان عاجز نينة لـة
تةتبيقي قةوانةش اةو قانونةي كة ايشي ثيَ دةكريَت لة كوردستانش واتا هيض فةراغيَكي تةشريعيمان نييةش
اةمة هؤيةكي اةساسية بؤ رةفز كردني ثرؤذةكةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ليذنةي اةوقافش ايَوةش داواي ثرؤذةيةكي ترتان كردووةش بةماناي رةفـز ديَـتش سـةبةبةكةمان
بؤ باَيَن.
بةريَز د.بشري خايل حداد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
لة حوجةتي اةم هةموار كردنةوة اة وة هاتووةش كة اـةم ياسـايةي ايَسـتا هةيـةش ياسـاي عيَراقيـة كـة لةطـة َل
بــارودؤخي ايَســتاي كوردســتاندا ناطوجنيَــتش ايَمــةش دةلَ ـيَة لةبــةر اــةوةي اةمــة ناطوجنيَــت و بــؤ زيــاتر
طوجناندني ياسايةك لةطةلَ بارودؤخي اةمرؤداش ايَمة ثيَمان ضاك ةش ثرؤذة ياسايةكي نويَ ثيَشكةش بكريَت
بــةكاري هةرســ َي ةمــانش ليذنـــةي اــةوقاف و ليذنــةي كاروبــاري اافرةتـــان و ليذنــةي ياســايي و ليذنـــةي
كؤمةةَيــةتيش بةهــةموومان ثيَكــةوة ثــرؤذة ياســايةك طة َةلَــة دةكــةينش كــة لةطــة َل بــارودؤخي اــةمرؤي
كوردستاندا بطوجنيَتش هةروةها زياتر هةمةةيةن تر و ةيةني سزاكانيشي تيَدا بيَتش بؤيـة ايَمـة ثيَشـنياري
اــةوة دةكــةينش كــةوا ثــرؤذة ياســايةكي نــويَ و موســتةقيل ثيَشــكةش بكريَــتش نــةك هــةموار كردنــي ياســاي
عيَراقيش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بــةريَزانش ايَســتا ضــةند بــةريَزيَب وةردةطــرين لــة اةنــداماني ثةرلــةمانش كــة لةطــةلَ رةفزةكــةنش ضــةندين
وةردةطرين لةطةلَ رةفزةكة نينةش ضونكة ليذنةي اافرةتان و ليذنةي كؤمةةَيةتي داوايان كـردووة بـةردةوام
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بيَتش ايَستا اةوانةي تةايدي رةفزةكة دةكـةنش تكايـة سـ َي كـةمسان دةويَـت لةسـةري ديفـا بكـةنش نوقتـةي
نيزامي فةرموو.
بةريَز ساةر حممود مراد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةراستيدا سيَ حالَة تةرح كراوة لة ةيةن ليذنةكانةوةش يةكيان بؤ تـةا يلش يـةكيان بـؤ رةفـزش يـةكيان بـؤ
موناقةشة كردن.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
رةفزةكة بةقوةت ةش دوورترة لةوةكةي ترش يةكةم جار رةفزةكة دةخةينة دةنطدانةوةش اةطةر دةنطي نةهيَناش
اةوةكةي تـر دةخةينـة دةنطدانـةوةش ايَسـتا بـؤ رةفـز ( سـؤزان خـانش كـاك عمـر عبـدالرمحنش كـاك امساعيـل
حممود)ش اةو بةريَزانةي كة ديفا دةكةن موناقةشةكة بـةردةوام بيَـت و ياسـاكة دةربمـيَت ناوةكانيـانش سـيَ
كةسم دةويَ( :سةرطولَ رضاش ثةميان عزالدينش عبدالسالم بـةرواري)ش ايَسـتا اـةو بةريَزانـةي كـة دةيانـةويَت
رةفز بكريَتش قسة دةكةنش سؤزان شها كةرةم بكة.

بةريَز سؤزان شها نوري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةر لة سةرةتاوة دةست ثيَ دةكةم بةوةي كة ثيَشكةشـكةراني اـةم ياسـاية لـة روون كردنةوةكـةيان نـةداوةش
اايا بةرةنطار بوونةوةية اايا نةهيَشتنة اايا ريَكخستنة بةلَكو ثيَشكةشكةراني اةم ياساية هاتوون لةطـةلَ
بووني ياسايةكي عيَراقيدا ياسـايةكي تريـان ثيَشـكةش كـردووةش كـة تيايـدا دةيانـةويَت بـة ثـرؤذة ياسـايةك
كؤمة َليَب بةندي اةم ياساية هةموار بكريَـتش مـن ليَـرةدا ثرسـيارةكةم ااراسـتةي ثيَشكةشـكةراني ياسـايةكة
دةكةم و اةو ليذنانةي بةتايبةتي ليذنةي كؤمةةَيةتي و ليذنةي اافرةتانين سةبارة بةوةي....
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
تكايــةش رجااــةن رةاــي خــؤ باَــيَش بؤضــي رةفــز بكريَــت عيالقــة بــة ثيَشكةشــكةران نييــةش ضــونكة
موناقةشةمان نةكردووةش سيَ كةس قسة دةكا ش بؤ ثيَت خؤشة رةفز بكريَت سةبةبةكاني باَيَش كةرةم بكة.
بةريَز سؤزان شها نوري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
من لةو خالَةوة بؤي دةضمش لةوةي كة تؤ لةطةلَيدايتش ياخود لةطةلَدا نيتش رةفز بيَتش ياخود رةفـز نـةبيَتش
بؤ اةوةي بزانن كة يةكيَكي وةكو من بؤضي رةفـزي دةكـةم دةبيَـت وجهـة نـةزةري خؤشـم شـةرح بكـةم
بؤضي رةفزي دةكةم من لةكاتيَكدا قبولي اةو ياساية دةكةمش اةطةر هاتو اةم ياساية عةدالَةتي تيا ثـةيرةو
بكريَتش اةوةي كة كاري لةشفرؤشي دةكا و كاري لةشـكرينةكة دةكـا ش هـةردووكيان بـة يـةك ضـاو سـةير
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بكريَن لةناو دادطاكانداش راستة ليذنةي ذنان هةلَستاوة بةو كارةش بةةَم ماناي اةوة نيية يةكسةر اـةم ياسـاية
دةرضووش اةوة دةكريَتة بواري جيَ بةجيَ بوونةوةوش خؤمشان اةسـبابةكاني دةزانـةش لةبـةر اـةوةي اـةوةي
كة كاري دووةميان دةكا ش كة لةشكرينةكةيةش ثياوةش بؤية من رةفزي دةكةمـةوةش لةبـةر اـةو سـةبةبةي كـة
تاكو ايَستا مةحاكمي هةريَمي كوردستان داوايةكيان ثيَشكةش نةكردووةش باَيَن ايَمـة لـةو رووةوة كورتيمـان
هةية لة ياساكةش اةو خةلَكةي كة خؤيان رؤذانة مامةلَة دةكةن لةطة َل اةو ثرسةيةش ثيَمواية باش ين كةسن
بؤ داوا كردني هةموار كردني ياساكةش ياخود ثيَشكةش كردني ياساش كةموكورتي ياساكان لة وجهة نةزةري
م ن و كةسيَكي ترةوة نابيَتش بةلَكو لة ساحيَب شةانةوة دةبيَـتش اةوانـةي كـة رؤذانـة لةطـة َل اـةو بابةتانـة
مامةلَة دةكةنش لةبةر اةوة من ثشتطريي لة ليذنةي ياسايي دةكةمش اـةو ياسـاية رةفـز دةكةينـةوةو لـة دواي
اةوةي دةنطدان دةبيَتش اةطةر رةايةكي تر هاتة ااراوة بـؤ دانـاني دارشـتين ثـرؤذة ياسـايةكي نـويَش دةبيَـت
فيعاةن هةرس َي ليذنة ثيَكةوة اـةو ثـرؤذة دابريَـذنش بـؤ اـةوةي وجهـة نـةزةري اـةو ضـوار ليذنةيـةوش بـؤ
اةوةي وجهة نةزةري هةموو ةيةكي تيا دياري بيَتش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار عمر عبدالرمحن كةرةم بكة.

بةريَز عمر عبدالرمحن عاي:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
من هاورام لةطةلَ رةايةكةي ليذنةي ياسايي بة رةفزي اةو ثرؤذةي كة ثيَشكةش كراوةش لةبةر اةوةي وةكـو
كاك عةوني ااشـكراي كـردش مـن ثيَشـمواية زيـاتر خبةمـة سـةر اـةوةش ياسـايةكي تايبـة هةيـة لـة هـةريَمي
كوردستانش كة ياساي ذمارة 2ي سالَي  1122ش هي بةغداي ثـ َي دةلَـيَنش تـا ايَسـتا اـةو ياسـاية نـافيزةو اـين
وكاري خؤي ثيَ دةكريَتش لة دادطاكاندا هيض كيَشةيةكي لةسةر نيية هـةتاكو ايَسـتاش اـةم ياسـاية حـةلي زؤر
لةو كيَشانةي كردووةش كة لة ثرؤذةكة باسـي لةسـةر كـراوةش ريَـزم بـؤ ثرؤذةكـة هةيـةش ثرؤذةيـةكي تةقـديم
ي هةيـة لـة هـةمان اـةو ياسـاية هةيـةش كـة ايَسـتا كـاري ثـ َي دةكريَـتش اةمـة لـة
كراوةش بةةَم اـةوة كـة لـةو َ
مةحفةلي قةزادا تا ايَستا كيَشةيةكي لةسةر دروست نـةبووةش كـة ثيَويسـت بـةوة بكـا اـةم ثرؤذةيـة اياغـا
بكريَت و ثرؤذةيةكي تري بؤ دابنريَتش بةةَم دةكريَت لـة داهـاتوودا اةطـةر ثـرؤذة ياسـايةكي تـر ثيَشـكةش
بكريَتش نةك اةمةش لةوانةية لةطةلَ واقيعةكة زياتر بطوجنيَتش اةمة لة ةيةكش لة ةيةكي تـر لـة كوردسـتان
لةةي ايَمة تا ايَستا هيض زاهريةيةكش يان هيض حالَةتيَب نييةش كة ثيَي بطوتريَت تي ارة كردن بة اـافرة
و فرؤشــتين اافرةتــان لــة كوردســتانش ناكريَــت ايَمــة بــؤ تــةنيا اةطــةر حالَــةتيَكين ببيَــتش ضــونكة خؤمــان
دةزانة و ااشـكراية لـةةي هـةموومانش اـةم واقيعـة لـة دروسـت بـووني اينسـانةوة دروسـت بـووةوش لةطـة َل
اينسانين دةبيَت هةتا اينسان كؤتـايي ثـ َي ديَـتش بـةةَم ياسـايةكي تايبـةتي هةيـة بـؤ خـؤي تـةنزميي اـةو
حالَةتانةي كردووةش اةطةر هاتو هةنديَب شتين لة ياساي ذمـارة 2ي بةغـداش كـة ايَسـتا ايَمـة جـيَ بـةجيَي
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ي اـةحكامي عامـةي تيايـةش بةنيسـبة
دةكةين لة دادطاكانداش دةطةريَتةوة بؤ ياساي عقوبـاتي عيَراقـيش لـةو َ
نيَـــرو مـ ـيَش ماددةكـــاني ( 616و  615و  )612هـــةمووي جـــؤري ســـزاي بـــؤ تةحديـــد كـــردووةش جـــؤري
تةمةنةكانيشي تةحديد كردووةش رةزامةندي و نا رةزامةند بوونيشـي تةحديـد كـردووةش وةسـيتش مسسـةرةش
شــويَين بــةجيَهيَناني اــةم كــارة هــةمووي تيــا تةحديــد كــردووةش بةطشــيت مــةنك كــراوةش مــةنعيَكي قــةتعي و
عقوبةيةكي طـةورةي لةسـةر دانـراوةش لةبـةر اـةوة اـةم ياسـاية ة يـةزال كـاري ثـ َي دةكريَـتش تـا ايَسـتا هـيض
طرفتيَكين نةهاتؤتة كايةوةش اةطةر مةسةلة تةاهيل كردنةوةو ايعادة كردنةوةي اةو خـوا نةخواسـتة اـةو
اافرةتانة بيَتش كة كاري بةدرةوشيت و خراثي دةكةنش ثيَمواية لة ياساي وةزارةتي كارو كارباري كؤمةةَيةتي
بــاس لــةوةش كــراوةش ضــؤنيةتي ايعــادة كردنــةوةو تــةاهيل كردنــةوةو طةراندنــةوةيان بــؤ ذيــانيَكي راســت و
رةوانش لةبةر اةوة من ثيَمواية ايَستا بؤ رةفز كردني اةو ياساية كاريَكي باشةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار امساعيل حممود كةرةم بكة.
بةريَز امساعيل حممود عبداهلل:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثشتيواني لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي اةوقاف دةكةمش لةبةر اةوةي ياسا كارثيَكراوةكان ضارةسةري اةو
كيَشةيان كـردووةش بؤشـاييةكي ياسـايي اـةمرؤ لـة كوردسـتان نييـةش بؤيـة مـن ثشـتيواني لـة رةاـي هـةردوو
ليذنةي ياسايي و ليذنةي اةوقاف دةكةمش كة لة داهاتوودا هةرس َي ليذنة ثرؤذة ياسايةك ثيَشكةش بكةنش تـا
بتوانة اةوةي خةلةلة ضارةسةري بكةينش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار سةرطولَ خان كةرةم بكة.
بةريَز سةرطولَقرضا حسن:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
من وةكو ثشتطريييةك بؤ ثرؤذةكةش ثيَم باشة كة طفتوطؤي لةسةر بكريَتش يةكش دوو خالَ هةيـةش دةمـةويَت
باسي بكةمش ثاساوي ليذنةي ياسايي كة اةوان دةلَيَن ياساي ترمان هةية لة عيَراقش ايَمة نةمانطوتووة ياساي
تر نييةش بؤ اةم ثرؤذةية ياسايةك تازة دابنيَةش ايَمة طومتـان تةعـدياي اـةو ياسـايةي كـة ايَسـتا كـاري ثـ َي
دةكريَتش اةوة خالَيَب كة بةنيسبة اةوانةوة دةلَيَن ايَمة سةبةبي رةفزةكةمان اةوةيةش ليذنةي اةوقافين
كة باسي اةوة دةكا ش دةلَيَت با ياسايةكي بةهيَزتر دابنريَتش اةمةش بةلَطةية لةسـةر اـةوةي كـة ياسـايةكب
لةو جؤرة ثيَويستةش ايَمةش كة اـةم تةعـديامان كـردووةش ثيَويسـتة اـةو ليذنانـةي كـة تايبةمتةنـدن و اـةم
ثرؤذةيان دةضيَتة بةردةمش بة هةموويان ثرؤذةكة بةهيَز بكةنش كةواتـة هةدةفةكـة اةوةيـة ايَمـة تةعـدياي
اةو ياسايةي كة هةيةش بؤ اةوةي باش بيَت و اةم خاةَنةي كة ايَمة داوامان كردووة ايزافة بكريَت.
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خالَيَكي ترينش كة ليذنةي ياسايي باسيان كردش كة دةلَيَت ماددةي ضوارش ايَمة نةمانطوتووة ةبربيَـتش بـةلَكو
داواي تةعــديل كردمنــان كــردووةش يــةكش دوو خــالَي بــؤ ايزافــة بكريَــتش اــةو ايزافانــة بــؤ بــةهيَز كردنــي
ياسايةكةش كة ايَستا لة هةريَمي كوردستان كاري ث َي دةكريَتش اةو ياسايةي كة ايَمة باسـي دةكـةين لـة سـالَي
1122ـةوة ايشي ثيَ دةكريَتش خؤتان دةزانن هةموو ياسايةك كة ماوةيةكي زؤر لةناو كؤمةلَطا جـ َي بـةجيَ
دةكريَت بةو هةموو طؤرانكارييانةي كة روو دةدا لة سالَي 1122ـةوة تاكو ايَستاش اةو خاةَنـةي كـة ايَمـة
داوامــان كــردووةش اــةو ايزافانــةي كــة ايَســتا ثيَويســتةو لــة واقيعــي هــةريَمي كوردســتانداش ايَمــة خؤمــان
ثيَشكةشكةراني ثرؤذةكة بـاس كـراش ايَمـة هةسـتمان بـةم فةراغـة كـردووةش اـةم خاةَنـةي كـة ايَمـة بامسـان
كردووة لة مةحاكم هةستمان ث َي كـردووةش كـة اةمـة ثيَويسـتة بـؤ دةولَةمةنـد كردنـي اـةم ثرؤذةيـةش بؤيـة
هـــاتووين ثيَشـــكةمشان كـــردووةش ســـاةَنةش ايَمـــة لـــة هـــةريَمي كوردســـتاندا اـــةوة دةبيـــنة لـــة رؤذي
بةرةنطاربوونةوةي توندو تيذيش كة باس لةوة دةكريَت توندوتيذي زؤر بةرامبةر بة اافرةتـان كـراوةش ايَمـة
ثيَمانوايـة لةشفرؤشــين جؤريَكـة لــة توندوتيــذي كـة لــة هـةريَمي كوردســتاندا وجــودي هةيـةش لــة واقيعــدا
ثاساويَكي تري دةويَتش دةلَيَت زاهرية نييةش بةراسيت زاهريي بؤتة دياردةيةك ايَستا اامارةكامنان لةةيـةش كـة
ااماذة بةوة دةكا ش كة لةناو دؤسيةكاني دادطا اةم حالَةتانة وجوديان هةية.
سةبارة بة رةاي ليذنةي تايبةمتةنـدش بةراسـيت اـةو دوو ليذنـةي تايبةمتةنـدن بـة بوارةكـةش رةاـي اـةوان
طرنطةش كة اةوان باسي اةوةيان كردووةش اةم ثرؤذةية ثيَويستة ثشتطريي ليَ بكريَت و رةد نةكريَتةوةش اـةو
خاةَنةي كة اةوان باسيان كردووةش بؤ دةولَةمةند كردني ثرؤذةكةش راسـتة اـةوان ااماذةيـان بةهةنـديَ خـالَ
داوةش اةطةر موناقةشة بكريَتش ايَمة ةرميان لةوة نيية وةكو ثيَشكةشكةراني ثرؤذةكةش كة اةو ماددانةي بـؤ
ايزافة بكريَت و دةولَةمةند بكريَتش بةراسيت تةعديل كردني هةر ياسايةك لة هةريَمي كوردستاندا هةدةف
ليَي بةهيَز كردني اةو ياسايةش ايزافة كردني اةو حالَةتانةيةش كة ثيَش لةناو ياساكة وجودي نةبووةش باسي
اةوة كرا روون نة كراوةتةوة اايا اةم ثرؤذةيـة بـؤ موكافةحةيـة بـؤ ريَكخسـتنة خـؤي نـاوي ثرؤذةكـة لـة
اةسـاَي ياســاكةش ياســايةكةي لــة ســالَي  1122دةرضــووةش نــاوي (مكافحااةقاللغاااء)ـــةش ايَمــةش هــةر بــةو نــاوة
ثيَشكةمشان كردووةش تةعدياي اـةم ياسـايةش مةبةسـتمان تةعدياـةش نـةك اـةوةي ريَكـي خبـةينش يـان لـةناوي
ببةينش كةواتة نا روونيةك هةبوو لةةيةن اةوانةي كة دةيانةويَت رةد بكريَتةوةش دواتـرين دةوتريَـت تـاكو
ايَستا موحاكم داوايان بة ثةرلةمان ثيَشكةش نةكردووةش كةواتة ايَمة وةكو اةندامي ثةرلةمانش ايَمـة وةكـو
ثةرلةماني كوردستانش كـة دةسـةةَتيَكي ياسـادانان دةبيَـت خؤمـان هةسـت بـةوة بكـةين ض ياسـايةك كـةليَين
تياية لةوانةية اةوان بة رةمسي داوايةكيان ثيَشكةش نةكرد بيَتش كـة اـةم ياسـاية ثيَويسـيت بـة تةعدياـةش
بةةَم ايَمة وةكو تاكش تاكي اةندام ثةرلةمان هةست بةوة دةكةينش بةتايبةتي اةوانةي كـة ياسـاية و لـةناو
مةحاكمدا ايشيان كردووة ش هةست بةو خاةَنـة دةكـةن كـة ثيَويسـتة هـةر ياسـايةك تةعـدياي بـؤ بكريَـت و
ايزافةي بؤ بكريَتش بؤية من داواي اةوة دةكةمش كة اةم ثرؤذةية خبريَتـة طفتوطـؤ و موناقةشـةي بكريَـت و
اةو رةايةي ليذنةي اافرةتان و ليذنةي كؤمةةَيةتي بة هةند وةربطرييَت وش سوثاستان دةكةم.
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بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار ثةميان عزالدين كةرةم بكة.
بةريَز ثةميان عزالدين عبدالرمحن:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةراسيت كـة بـاس لةسـةر اـةم ثرؤذةيـة دةكـةينش دةبيَـت لةسـةر دوو خـا َل بوةسـتةش اايـا ايَمـة بـة فيعاـي
ناسيين واقيعي موجتةمةعةكةمان دان بةوة دادةنيَة كة لةشفرؤشي دياردةيةو ثيَويستة لةسـةر ثةرلـةمان
ثيَداضوونةوة لةسةر اةو ياسـاية بكـا ش يـان ريَكـي دةخـا يـان شـةرم دةكـةين لـةوةي كـة باسـي بكـةين و
ايعترياف بةوة بكةينش كة لةشفرؤشي دياردةيةش اةمة خالَيَكي يةكاليي كةرةوةيةش من بؤ خؤم لةبةر اةوةي
ااماري زؤرم لةبةردةستدايةش بةهؤي اةوةي ثيَن ثةرلةمانش من لة كـةنالَيَكي راطةيانـدن ايشـم و كـردووةو
كارم لةسةر اةمة كـردووةش ثـيَم شـةرم نييـة ايعـترياف بـةوة بكـةمش كـة ديـاردةي لةشفرؤشـي بـة بازرطـاني
كردنيشةوة بة ذنانةوةش بؤتة يةكيَب لة دياردة خةتةرةكانش كة هةرةشة لة كؤمةلَطاي كوردي دةكا ش من بـؤ
خؤم كة خويَندنةوةم بؤ اةم ياساية كـردش بـة دوو حالَةتـداش هؤكارةكـاني رةفـزي ايَمـةش اةطـةر لةبةرضـاوي
بطرين اةوة بيَت اةم دياردةية بووني نةبيَتش يـان اـةوة بيَـتش كـة كؤمةلَطاكـةمان كؤمةلَطايـةكي ثاكـةش يـان
اةوة بيَت كة ثرؤذةيةكي نويَ دابنيَنة بةو ايعتيبارةي اةم هةموارة ناتوانيَت بـةر بـةو دياردةيـة بطريَـتش
بة رةاي من اةمانة كةم نش ةوةكي ترن لةو هؤكارانةي كة بة ثيَويسيت دةزامنش بؤ اةوةي هةموار بكريَـتش
ضونكة:
يةكةم /لة ياساكةدا وةكو راثؤرتي ليذنةي بةرطري لة مايف اافرة ايشارةيان ثيَ كردووةش لـةم ياسـايةدا كـة
ايَســتا ايشــي ثـ َي دةكريَــت لةهــةريَمي كوردســتانداش هــيض ماددةيــةكي تيــا نييــة بــاس لــة لةشــكر بكــا ش كــة
هــةموومشان دةزانــة اــةو دياردةيــة بــة تــةنيا هاوكيَشــةيةك نييــة يــةك ةي هــةبيَتش كــة لةشفرؤشــةش
لةشفرؤشةكةش بة داخةوة لةناو ياساكةدا زيـاتر بـة ذنش بـؤ ذن تـةتبيق دةكريَـتش كـة ايَمـة دةزانـة و لـة
موجتةمةعي ايَمة لةشفرؤشي ذنين هةيةش لةشفرؤشي ثياوين هةيةش لـة موقابيايشـدا لةشـكر هةيـةش كـة
اةمة هيض حيسابيَكي بؤ نةكراوة لة ياساكةداش جطة لـةوةي كـة خـالَي طرنطـي ياسـاكة ثيَويسـيت بـة هـةموار
كردن هةيةش ماددةي ضواري اةساَي ياساكةش دةلَيَت (اةوانـةي كـة دةطرييَـن بـةو تاوانـةوة ايـدا دةكـريَن لـة
مةسةحةيةكش لة شويَنيَكي ايصالحيةش كة بة مةبةسيت ايعادةي تـةاهيل و بـاش كردنيـان لـةو دةردةي كـة
تووشي بوون)ش بةةَم اةطةر ايَمة سةيري بكةين لة موجتةمةعي ايَمةداش دةتوانة بطةينة اةوةي كة بؤضي
مةحاكم كيَشةيان نيية بةدةست اةم ياسايةوة لةبةر اةوةي لة اةساسدا دوريَكي ايصالح نيية لة هـةريَمي
كوردســتانداش كــة شــويَنيَكي ايصــالح نــةبووش حاكمــةكان مــن بــؤ خــؤم لةطــةلَ ضــةندينيان قســةم كــردووةش
اةسرنةوة لةوةي كة ذنيَكي لةشفرؤشش يان كؤمةلَة ذنيَكي لةشفرؤش سزا بدةن بـةو تاوانـةش لةبـةر اـةوةي
دةزانن جيَطايةك نيية تيَي بكا ش دةزانن اةطةر سزاياندا دةخيةينة ناو كؤمةلَيَ خةلَكي ترةوةش كة مةترسـي
ب ـالَو بوونــةوةي لةشفرؤشــي زيــاتر دةكــا ش وةك لــة ريَطــة طــرتينش اةمــة يةكيَكــة لــة هــةرة طــةورةترين
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سةبةبةكاني كة مةحاكم كيَشةيان نييـةش ضـونكة حـوكمي كـةمي ثـ َي دةدةنش ب َي طـة لـةوة كـة اـةم ياسـايةش
يةكيَب لة فةراغةكاني اةم ياساية اةوةية كة موعالةجةي مةسةلةي بازرطاني كردن و ترافيكـي نـةكردووةش
رةنطة لةوة زؤر را هةبيَت لةوةي كة ثيَويسيت بة ياسايةكي تايبةتةش بـةةَم ايَسـتا لـة هـةريَمي كوردسـتانداش
من بؤ خؤم وةكو اةندامي ليذنةي مايف مرؤ ش كة سةرداني يةكيَب لة ضاكسازييةكامنان كـردووةش زؤرتـريين
اةو ذنانةي حوكم درا بوون لةو ضاكسازيةش اةوانة بوون كة بة ماددةكاني لةشفرؤشي سزا درا بـوونش بـةةَم
ضةند كةسيَكيان لةوانة زؤريان ثيَ سةير بوو بة تةعةجوبةوة ثرسـيارةكةيان ااراسـتةي ايَمـة كـردش وتيـان
ايَمة بؤ زانينتان لة فالن مةركةزي صحي مانطانة فةحصي دةورميان بؤ دةكريَتش نـازانة بـؤ طرتوويـانة
كةواتة ايعترياف كردن بةوةي كةوا لة هةريَمي كوردستان جيَطايةك هةية فةحصـي دةوري لةشفرؤشـةكاني
تيا دةكريَت و لـة دةرةوةي هـةريَمي كوردسـتانين هيَنـراونش اةمـة بةلَطـةي سـةد لـة سـةدةش بـؤ اـةوةي لـة
مةحاكمي كوردستانيشدا حوكم دراونش بةلَطةي سةد لة سـةدةش كـة ديـاردةي بازرطـاني كـردن هةيـةش كةواتـة
طرنطة هةتا اةو كاتةي كة قانونيَكي تايبة بـة ترافيـب دروسـت دةبيَـتش اـةم ياسـاية بـة جؤريَـب هـةموار
بكريَتش كة جيَطاي اةوةي تيا ببيَتةوةو سزاش بؤ اةوة دابنريَتش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار عبدالسالم بةرواري كةرةم بكة.
بةريَز عبدالسالم مصطفى صديق:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
مـن وةكــو سـةرؤكي ليذنــةي كؤمةةَيـةتي و خيَــزان ناضــارم ريَـز بطــرم لـة اــريادةي ليذنةكـةمانش كــة ليذنــة
راثؤرتي بـةرز كـردووة لةطـةلَ ليذنـةي داكـؤكي كـردن لـة مـايف اافرةتـانش تةقريبـةن %12ي ريَكـةش ضـةند
ايشكالية هةيةش رةاي شةخصي مـن و ليذنةكـةمشان دان ثـ َي دةنـيةش يـةك /نـاوي ثرؤذةكـةش نـاويَكي زؤر
سةقةتةو غةلَةتةش ناوي ثرؤذةي نةهيَشتين لةشفرؤشييةش جاريَكي تـر دةماخناتـة سـةر وةزعيَـبش كـة طوايـة
هةنديَب دةيانةويَت لةشفرؤشي نةميَنيَتش هةنديَكي تر دذي اةوةنةش كـة نـةميَنيَتش اـةوة بةراسـيت لةطـةلَ
داواي ليَبوردن حةق نةبوو مباخنةنة اةو مةوقيفـةوةش اةوانـةي اـةو ثرؤذةيـان ثيَشـكةش كـردووةش ليذنـةي
داكؤكي كردن لة مايف اافرةتان ناوةكةي طؤرييةش بة تـةماي ليَـرة ناوةكـةي بطـؤرينش خـؤي ثـرؤذةي هـةموار
كردني ياساي ذمارة ()2ي سالَي 1122ي عيَراقي (حمافحةقاللغاء)........واتة كة ليذنةيةك برياريدا بؤ اةو
رةايةش بؤية من لةطةلَ اةوةمة عاب اةقل ليَرة مناقةشة بكريَتش دووةميانش دوو نيازس وازح هةبووش ضونكة
من اةنـدامب ليذنـةس داكـؤكب كـردن لـ ة مـافب اافرةتانيشـمش نيازةكـان دوو بـوونش يـةكش كـة بـة يـةك ضـاو
تةماشــاس لــةش فــرؤش و لةشــكر بكريَــتش وة بــة تــاوان دابنريَــتش وة لــة قوراــانب ثــريؤز هــاتووةش بؤيــة
هــةردووكيان تاوانبــارنش دووةم نيــاز اــةوةبووش جيــاوازس بكريَــت و هــةولَ بــدريَتش لــةو هــةموار كردنــة كــة
دةرفــة بــووش ث ـرؤذة ياســايةك بــؤ ايَمــة هــاتووةش باشــتيَكين باَ ـيَمش اــةو ثــرؤذة ياســايةس كــة هــاتبوو بــؤ
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موناقةشة اةساةن اةوة وجودس بؤ نةماش اةطةر تةماشاس راثؤرتب هةردوو ليذنة بكةنش وة تةماشاس اةسـاب
ثرؤذةكة كة اةوةس ثيَشكةش كرابووش اةساةن اةو ثرؤذةية دةفـة بـووش بـؤ اـةوةس اـةو هـةردوو ليذنةيـة
اةوة نيازة ب َايَن تيَداش ايستغالل بكـةنش ومت نيـازس دووةم اـةوةبووش نيَـوان تاوانبـارو قوربـانبش لـة ثرؤسـةس
لةشفرؤشــب و هــةموو اــةو ثرؤســانةس كــة لــة دةورووبةرينــةش هةميشــة هةيــة بــة اــريادةش وة هةيــة ناضــار
دةكريَتش اةوةس ناضار دةكريَتش لة عادةتةنين لةش فرؤشـةكة ض مـ َي بيـت ض نيَـر بيـتش لـة كـاتب طـرتن و
اـةوة كةلــة ياســايةكة نةوعــة نةقسـيَكب تيَداهةيــةش ثيَويســت بــوو ايَمــة هةولَمانــدا تؤزيَــب وازح بكــا اــةم
ياســايةش هــيض نــةبيَت ريَطــا دابنيَــت هةرضــةندة لةســةر كريارةكــة حوكمةكــة دراوة بــة ثيَــب قــانونش بــةةَم
كريارةكة اةطةر توانيمان جياوازس بكةين بةينب اةوةس ناضار كـراوةوش اـةوةس موتاجـةرةو شـتش وة اـةوةس
بة اريادةس خؤس وةكو لة تةعريفةكة هاتووةش كة خستمانة نيَـو جيَطـاس ضاكسـازسش هـيض نـةبيَت مامةلَةكـة
جياواز بيَتش اةمانة نيازس سةرةكي بوونش لة اةوةس كةمادةم ثرؤذة ياسـايةك هـاتووةش بـا ايَمـة ايسـتيغالىل
بكةين و اةم نيازانـة خبةينـة نـاوسش اـةوة بـؤ مةبةسـتب ايَمـة داوامـان كـردش بؤضـب ايَسـتا مـن داوا دةكـةم
بةردةوام بيَتش ايشكاليةتيَكب ترس زؤر طةورة هةية بيَ طة لة نـاوسش اةطـةر تةماشـا بكـةينش ايَمـة دان بـةو
دةدةين ليَرةو تةسبيتين دةبيَتش لة ليذنةس اافرةتانين و لة ليذنةس كؤمةةَيـةتبش كـة مامةلَـةمان لةطـةلَ
اةو ثرؤذة ياساية كردش وةكو مامةلَة لةطةلَ ياسايةكب كوردسـتان بكـةينش هاتووينـة داوا دةكـةين برطـةكانب
ياساي عرياقب بطؤردريَتش هةموار بكريَت كةمافب ايَمة نيةش من دةزامن دةبواية اةوةش داواس ليَبوردن دةكـةم
لة هةردوو ليذنة نةضووة بريمانش دةبواية باَيَة ايقاف تةنفيزس فالن برطةو فالن برطة ايَمة لةباتب اةوةش
لة كوردستان فالن برطة بةكارديَنةش واتة لة رووس قانونيةوة اةتواندريَت لة رووس شةكايةوة رةفز بكريَـت
رةايمانش بةةَم حةز دةكةين رةضاوس نيازس ايَمة بكريَـتش واتـة اـةوة ثرؤذةيـةك نيـة بـؤ نةهيَشـتنب لـةش
فرؤشيةو ايَمة هةنديَب داوا دةكةين هـةبيَتش بـةلَكو اـةم جـؤرة هـةموار كردنـة وايـةش مـن تةسـةور دةكـةم
هةرس َب راش اةوةس موبـةريراتب قـانونب و ايزافـةس اـةوةس منـين ايَسـتا ومتش موبـةريرامت بـؤ اـةوةس اـةم
ثرؤذةيةش نا اةم بابةتة رةفز بكريَتش هـةروةه ا هـةردوو ليذنـةس ايَمـةش كـة ايَمـة دةرفةتةكـةمان قؤزتـةوةش
مادةم اةو ثرؤذة ياساية هاتووةش خويَندنةوةس يةكـةمب بـؤ كـراش هـةولَب دووةم كـرا ليَـرةش كـة ثـاش اـةوةس
راثــؤرتب ليذنــةكان هــا ليَــرةش هــةولَ درا خويَندنــةوةس دووةمــب ليَــرة موناقةشــة بكريَــتش لةبــةر نــاكؤكب
جاريَكب تر د ةرفة درا بـة ليذنـةكانش ايَمـة مـاوةس شـةشش حـةو مانطيَكمـان لةبـةر دةم بـووش ض اةوانـةس
نيازيان هةبوو ثرؤذةيةكب تازة ثيَشكةش بكةن دةرفةتيان هةبووش ض اةوانةس رةفزس بكةن زؤر بـة ااسـانبش
ايَمةيان قاتك كردباش ض ايَمة هةردوو ةيان قانك كردباش بةةَم من لةو بروايةدام هةرسيَكمان لةطة َل اةوةينةش
اــةو دياردةيــة هــةولَ بــدةين ســنووردارس بكــةينش تاوانبارةكــان ســزا بــدريَنش اةطــةر ايَســتا ســةرةراس اــةو
خةلةةنةس من باسم كردش لة راثؤرتةكانب ايَمةشش اةطةر بة دةرفةتب بزانةش اـةتوانة بـة تةسـةورس مـن
ايَمة دةرضة يان بة قةنةعةتيَب اةوة ياساية زؤر زؤر طؤرانكارس ترس ثيَويسـتةش اـةو كاتـة تةبـةنب رةاـب
ليذنةس اةوقاف دةكريَتش دةتوانة لة نيوةس موناقةشـةكة رايطـرينش اةطـةر ايَمـة طةيشـتينة قةناعـة كـة
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اةم هةموار كردنةس كة ايَمة ثيَشكةمشان كردووة هةردوو ليذنةش وة خوشب و برايان بةو دةرفةتـة قانونـة
اةسايةكة ش دةخويَننش ثيَويسـتيان بـؤ هةنـديَب تـةغرياتب تـر بكـةينش بـةةَم بـة مـةرجيَب ايقـاف تـةنفيز
بكةينش طوسَ طرتن اةوة باشةش اةطةرنا بة تةسةورس من نيازس ايَمة هةموومان اةوةيـةش تاوانبارةكـان ديـار
بكريَنش وةيةكسانيةكب تيَدا بيَتش بؤية بـؤ اـةم مةبةسـتةس اـةخريس كـة ايَسـتا باسـم كـردش بـة باشـم زانـب
بةردةوام بة لةسةر موناقةشة بزانة دةمانطةييَنيَتة كيَندةرسَش سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
سوثاسش بؤ طشت ايَوةس بةريَزش بةريَزانش ايَستا اةخيةينة دةنطدانةوة ثيَشنيارس ليذنةس ياسايبش بؤ اـةوةسش
تةواوش دةنطدانةش كبَ لةطـةلَ اةوةيـة اـةم ثرؤذةيـة رةفـز بكريَـتش تكايـة دةسـتب بـةرز بكاتـةوة  22بـةريَز
لةطةلَة كة رةفز بكريَتش سـوثاسش كـ َب لةطةلَدايـة كـة بـةردةوام بـة لـة موناقةشـة كـردن لـة سـةرسش تكايـة
دةستب بةرز بكاتةوة  62بةريَز لةطة َل داية كة بةردةوام بةش سـوثاسش بةداخـةوة رةفـز كـراش نـا نـا تـةواو
بــووش ديفاعتــان كــردش هــةموو شــتيَب تــةواو بــوو دةنطــدانش تكايــة ليذنــةكان بــؤ شــويَنب خؤتــان كةرةمكــةنش
بةريَزان ايَستا بؤ برطةس دوو لة بةرنامةس كارش خستنة روو و طفتوطؤ كردنب ثيَشنيارس ياسـاس وانـة بيَـذس
مامؤستايان لة قؤناغةكانب بنةرةتب لة هـةريَمب كوردسـتانش داوا لـة ليذنـةس ياسـايب و ليذنـةس ثـةروةردةو
خويَندنب باةَ دةكةين كةرةمكةن بؤ شويَنب خؤتانش فةرموونش كةرةمكةن ليذنةس ياسايب.
بةريَز عونب كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ايَستا راثؤرتب ليذنةس ياسايب دةربارةس ثرؤذة ياساس وانة بيَذس لة هةريَمب كوردستان دةخويَنمةوة.
بؤ /سةرؤكايةتب ثةرلةمانب كوردستان-عرياق
بابة  /راثؤر دةربارةس ثرؤذة ياساي وانة بيَذس لة هةريَمب كوردستان
ليذنةس كاروبارس ياسايب رؤذس يةك شـةممة  2س رةزبـةرس  0212كـوردسش بةرامبـةرس بـة 0212/1/03
زاينب كؤبووةوة بؤ تاوتوسَ كردنب ثرؤذة ياساي وانة بيَذسش لة قؤناغة بنةرةتيةكانب فيَر كردن لة هـةريَمب
كوردستانش كـة لـة ةيـةن ذمـارةس ياسـايي اةنـدامانب ثةرلةمانـةوة ثيَشـكةش كـراوةش وة دواس خويَندنـةوةس
يةكةمب لة ثةرلةمانش لة دانيشتنب ااسايب  01رؤذس 0212/3/01ش ااراستةس ليذنةكةمان كـراش دواس وتـو
ويَذو تاوتوسَ كردن لي ذنةكةمان طةيشتة اـةم رايـةس خـوارةوةش بابةتةكـة ثيَويسـتب بـة دةرضـواندنب ياسـاي
تايبة ناكا ش ضونكة بة ريَنمايية دةرضووةكان لة وةزارةتب ثةروةردة ضارةسةر كراوةش وة لة توانـادا هةيـة
ريَنماييةكان هةموار بكريَنش ياخود ريَنماي نو َس دةربمويَندريَتش تاوةكو طوجناو بيَت لةطةلَ واقعب ايَستاش بؤ
ضارةسةر كردنب بابةتةكةش بؤية ثيَشنياز دةكةين ثرؤذةكة رة بكريَتـةوةش بفـةرموون بـؤ ااطـادارس اةسـاب
ثرؤذةكــةش وة راس ليذنــةس ياســاي لــة بارةيــةوة خبريَتــة بــةردةم ثةرلــةمانش بــؤ طفتوطــؤ كــردن لةســةرس وة
دةربرينب راس طوجناو لةم بارةيةوةوش وة دةنطدان لةسةرسش زؤر سوثاس.
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بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس ثةروةردة خويَندنب باةَ كةرةمكةن.
بةريَز عمر محدامة خدر(نورةدينب):
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
بةريَزان اةندامانب ثةرلةمانش
بؤ /سةرؤكايةتب ثةرلةمانب كوردستان-عرياق
بابة  /راثؤرتب ليذنةس ثةروة ردةو خويَندنب با َة و تويَذينـةوةس زانسـيت سـةبارة بـة ثـرؤذة ياسـاي وانـة
بيَذس مامؤستايان لة قؤناغةكان لة هةريَمب كوردستان -عرياق
اامـــاذة بـــة نووســـراوتان ذمـــارة ك  211لـــة ريَكـــةوتب 0212/3/62ش ســـةبارة بةديراســـةو بؤضـــوونب
ليذنةكةمانش لةمةر ثرؤذة ياساي وانة بيَذس مام ؤسـتايان لـة قؤناغـةكانب خويَنـدن لـة هـةريَمب كوردسـتان-
عرياقش كةلةةيةن ذمارةس ياسايب اةندامانب ثةرلةمانةوة ثيَشنيار كراوةوش لـة دانيشـتنب ذمـارة  01ااسـايب
رؤذس سبَ شةممة ريَكةوتب  0212/3/01ثةرلةمانب كوردستان خويَندنةوةس يةكةمب بؤ كراش ليذنةكةمان
كؤبوونةوةيـةكب هاوبةشــب لةطــة َل نويَنــةرانب وةزارةتــب ثــةروةردة و يةكيــةتب مامؤســتايانب كوردســتان لــة
رؤذس  0212/1/3طريَداو لةماوةس دوو كاتذميَردا بـة وردس طفتوطؤمـان لةمـةر ثـرؤذة ياسـاكة كـردش دواس
االَوطؤرس بريو بؤضوون و راويَذ طةيشتينة اةم اةجنامانةس خوارةوة:
-1بيَطومان هةردوو بابةتب وانةس تايبة و شيَوازس تاقب كردنةوة دوو بابـةتب طـرنط و بايةخـدارن و لـةم
روانطةيــةوة ايَمــة هةســت و بؤضــوونب هاوكارامنــان كــة اــةم ثــرؤذة ياســاييةيان ثيَشــكةش كــردووة بــةرز
دةنرخيَنة.
 -0لةطة َل اةوةشدا كـة بابةتـةكان طـرنطنش بـةةَم ضارةسـةرس اـةو كيَشـانةس لـة هؤيـةكانب ثيَويسـت كردنـدا
ااماذةيان ثيَدراوةش دةكةويَتة ضوار ضيَوةس دةسـةةَتب وةزارة وش بةريَوةبةريَتيـةكانب وةزارةتـب ثـةروةردةش
جطة دةركردنب ياسايةكب لةو ضةشنةش كؤمةلَيَب كيَشةس ايدارس ليَ دةكةويَـتةوة.
-6اةو ريَنماييانةس كة هةنووكة كاريان ثبَ دةكريَتش بـؤس هةيـة ضارةسـةرس اـةو طـريو طرفتانـة بكـا ش كـة
باس كراونش بؤية ثيَشـنيار دةكـةين وةزارةتـب ثـةروةردة اـةو ريَنماييانـة بـة شـيَوةيةكب سـةردةميانة ريَـب
خباتةوةو ضاوديَرس وردس جيَبةجبَ كردنيان بكا ش لةبةر اةم هؤيانة دةرضواندنب اةم ياسـاية بـة ثيَويسـت
نازانةش لةطة َل ريَزماندا.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمانش ايَمة راثؤرتةكةمشان بة عةرةبب هةيةش اةطةر اي ازة بفةرموون بيخويَنينةوة.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
كةرةمكةن بيخويَننةوة.
بةريَز سؤزان شها نورس:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
اىلق/قرعاسةقالربملانقاملوبراق
22

م/قتقريرقجلنةقالرتبيةقوقالتعليمقالعاىلقوقاللحثقالعلمى
اشاراقاىلقكتابكمقاملربمقكقق211قبتأريقق0212/3/62قحاو قدراساةقمتارواقباانونق"قتادريسقاملعلمانيقيفق
مرحلةقالتعليمقاألساسيةقيفقابليمقكوردستانق–قالعراق"قاملقرتحقمنقبل قالعددقالقانونىقألعضاءقالربملانقوقالذىق
جر قلهقالقراءاقاألوىلقيفقالربملانقجبلستهقاالعتياديةق()01قبتأريقق0212/3/01ق،فقدقعقد قجلنةقالرتبيةقوق
التعليمقالعاليقوقاللحثقالعلميق،قاجتماعاًقمترتكاًقم قممثليقوزاراقالرتبيةقوقاحتاادقمعلمايقكوردساتانق،قوذلا ق
بتأريقق0212/1/3ق وبدقاستغرققاالجتمااقزهااءقسااعتنيقفقفياهقعارشقاملتارواقودراساتهقبدباةق،قوقبعادق
تلاد قاآلراءقوقالتتاورقتوصلتقاللجنةقاىلقالنتاعجقاآلتيةق-:ق
اوالًق-:قمماقالقش قفيهقانقموضوعيق"قالتادريسقاخلاا ق"قوق"قأسالوبقاالمتحاناا ق"قمانقاملوضاوعا قاهلاماةقوق
القيمةقوقمنقهذاقاملنطلققزمنقشعورقزمالعناقالربملانينيقالذينقبدمواقهذاقاملترواقوقنقدرقآراءهمق.ق
ثانياًق-:قرغمقاهميةقاملوضوعنيق،قأالقانقح قاملتكال قالتىقأشريقاليهاقيفقاألسلابقاملوجلةق،قيق قضمنقصالحيا ق
الوزاراقوقمديريا قالرتبيةق،قفضالًقعنقانقاصدارقمث قهذاقالقانونق،قترتت قعليهقمجلةقمنقاملتكال قاالدارية.ق
ثالثاًق-:قالتعليما قاملعمو قبهاقحالياًق،قمنقشأنهاقح قهذ قاملتكال قامللحوثقعنهاق،قوقاملطلوبقمنقوزاراقالرتبياةق
انقتضااطل قباعاااداقصااياغةقهااذ قالتعليمااا قوقالاانظمق،قبأساالوبقعصااريق،قوقترابا قتنفيااذهاقبدبااةق،قوقهلااذ ق
األسلابقالضروراققألصدارقهذاقالقانونق.ق
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بةريَزانش ايَستا اـةم بةريَزانـةش هـةمان ثيَشـنياريان هةيـةش بـؤ هـةردوو ليذنةكـة بـؤ رة كردنـةوةس اـةو
ىل بكـا ش
ثرؤذة ياسايةش اةو بةريَزانةس كة اةيانةويَت ثرؤذةكة رة بكريَتةوةش اةمةو َس سبَ كـةس ديفـاعب َ
اةوانــةس كــة اةيانــةويَت رة بكريَتــةوةش بــؤ رة كردنــةوةسش ســيوةيل يــةكش كيَــب تــرش د.امحــدش بــؤ رة
كردنــةوةش ك ـبَ اةيــةويَت رة نةكريَتــةوةش س ـبَ كــةس اــةوةس اةيــةويَت رة نةكريَتــةوةش د.امحــدش ثــةميان
عزالدينش اة ة عمرش بةريَزان ايَستا دوو كةس لةطةلَ اةوةية كة رة بكريَتش اةوانةس كة اةيانةويَت رة
بكريَتــةوةش يــةكيان ســيوةيل عثمااانش اــة ة عمــرش اــةوة لةطــةل َاــةوةن رة بكريَتــةوةش اــةوةس اةيانــةويَت
بةردةوام بةش ريَزدار د.امحدش ريَزدار ثةميان عزالدينش سيوةيل عثمان كةرةمكة.
بةريَز سيوةيل عثمان امحد:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
اـةو ثـرؤذة ياسـايةس كـة تةقـديم كـراوةش اـةمن لةطـة َل اـةوةم رة بكريَتـةوةش لةبـةر اـةوةس لـة وةزارةتــب
ثةروةردة تةعايما هةيةش ريَنمـايب هةيـةش لؤخـؤم  10سـالَ سةرثةرشـتيارس ثـةروةردة بـويمش  62سـالَين
مامؤستا بومةش لةبةر اةوةس تةعايما هةيةش ريَنمايب هةيةش اةطةر هةر مامؤستايةكش عةفوةن بة هةمووس
 62سالَش يةعنب شارةزايم وةكو اةوةس لة مامؤستايةتبش ايـدارةش ياريـدةدةرش سةرثةرشـتيارس ثـةروةردةيبش
شارةزايم هةيةش لة هةموو بوارةكانش ب َايَة تايبـة لـة ايمتيحانـا ش لـة تـاقب كردنـةوة اةطـةر ببيَـتش هـيض
ياسايةك نية باَيَت هةر مامؤستايةك خزمب خؤس هةيةش هةر تةلَةبةيةك دايب و باوكب مامؤستا بيَتش ناببَ
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لةوسَ بيَت خةراثةس هةبيَتش اةوة يةك نابيَتش تةبعةن مامؤستا هةيةش ض ذن بيَت ض ثياو بيَت مندالَب خؤس
لةطةلَ خؤس دةباتة مةكتةببَش زؤر تةبيعية ناكريَت تةكسب بؤ بطرسَش اةوين بؤخؤس تةكسب بطريَتش بةةَم
لـةكاتب ايمتيحانـا لـةكاتب دانـانب ضـاوديَرس مامؤسـتاش بـاب َايَة مامؤسـتاس ضـاوديَر لـة ثؤلـةكانش ايــدارةس
مةكتةببَ لؤخؤس دةتوانيَت اةو مامؤستايةس لة موراقةبة دانةنيَتش لـة موراقةبـةس اـةو ثؤلـة دانـةنيَت كـة
مندالَةكةس ليَيةتبش يان خوشب و براس ليَيةتبش اةوة يةكش لةكاتب اةوة باباَيَة ثيَب دةطوتر َس صفوفب غـري
مونتةهبش اةوةس لة مةكتةببَ ايمتيحان دةدا ش صـفوفب مونتـةهب اـةوةس بـة كةلؤريـةش كـة ايمتيحـانب ىلَ
دةدا ش هــةر مامؤســتايةك اةطــةر دةرضــووش لــةكاتب دانــانب موراقةبــةش لــة بةشــب تــاقب كردنــةوةكان لــة
ثةروةردةكانش اةو كاتة اةطةر هةر مامؤستايةك دةرضوو خزمب خؤس تةلَةبةية لةو بةشةسش يان لةو هـؤلَب
ايمتيحانةسش يان مامؤستايةكة دةبيَت لؤخؤس بمبَ خةبةر بدا باَبَش بابة اةمن كورمش كممش خوشكمش بـرام
لــةو هؤلَةيــةش نــاوم رةش بكةنــةوةش مبطوازنــةوة هــؤ َليَكب تــرش يــانين اةطــةرباب َايَة اــةو خةبــةرس نــةدا
ثةروةردةس ثيَب نةطوتنش مامؤستايةكب تر هةيةش يةكيَكب تـر هةيـةش خزمـب تةلةبـةس ديكـة هةيـةش دةلَـيَنت
اةو مامؤستايةش فالنة مامؤستا لةو هؤلَةس دانراوةش نابيَت لةو هؤلَة بيَتش لةبةر اةوةس بة ثيَب ياسا ش باباَيَن
بة ثيَب ريَنماييةكان نابيَتش اةو كاتة مامؤستاس ةدةبةنش بةس اةمن بة ثيَويستب نـازامن ياسـايةك هـةبيَتش
لةبةر اةوةس لة وةزارةتب ثةروةردة لؤخؤس دةردةضويَنبش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار اة ة عمر فةرموو.
بةريَز اة ة عمر امحد:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
من دةقاو دةق لةطـة َل اـةوةم كـةوا اـةم ثـرؤذة ياسـاية رةفـز بكريَتـةوةش لةبـةر اـةوةس راسـتة ايَمـة لةطـة َل
اــةوةينش كيَشــة هةيــة لــةناو كؤمــةةَش لــةناو قوتاخبانةكــةياش كــةوا تةلَةبــةو مامؤســتا لةبــةر قةرابــةتيانش
سةيرةكةس هةنديَب تةحايز هةيةش هةنديَب ثشتطريس كردن هةيةش هةنديَب حاةتب خروقاتب قانونب هةيةش
بــةةَم اــةم ثــرؤذة كــة ايَســتا ثيَشــكةش كــراوةش بةراســتب ضارةســةرس اــةو كيَشــةية ناكــا ش لةبــةر اــةوةس
هةموومان دةزانة هةريَمب كوردستانش نة تةنها ايَمة كيَشةس اةوةمان هةية كـةوا تـةحايز هـةبيَتش يـاخود
ايَمة كيَشةس اةوةمان هةية كةمب مةكتةبةكانش كةمب قوتاخبانةكانش بةتايبـةتب لـة اةقزيـةو نةواحيـةكانش
ىل
مامؤستايةك لة قةزايةكـة يـاخود لةناحيةيةكـة تـةنهاو تـةنها يـةك قوتاخبانةيـةش ضـؤن اـةتوانب تـؤ واس َ
ىل بكةين اةو مامؤسـتايانة بتـوانن تةلَةبـةس
بكةس كة اةو كيَشةية طةورةتر دةكةينش اةطةر بيَتو ايَمة واس َ
خؤس ياخود منالَب خؤس لةو قوتاخبانةية داناش اـةس باشـة بـؤ كـويَب بنيَريَـتش تـةنها يـةك قوتاخبانةيـة لـةو
ناحيةيةش ياخود لةو طوندة اةطـةر وا باَيَـبش بؤيـة مـن دةلَـيَم اةطـةر بـوو بـة ياسـاش عامـة موجةرةبةيـة بـؤ
هــةموو شــويَنةكان اةضـيَتش بــؤ هــةموو قوتاخبانــةكان جيَبــةجآ دةكريَــتش بؤيــة لــة هةنــديَب شــويَن اةمــة
مومكة نيةش عةمـةىل نيـةش ايَمـة قةدةغـةس بكـةين كـةوا دايـب و باوكيَـب هةيـة كـةوا منـالَب خؤيـان يـةك
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قوتاخبانةية لةوسَش نةتوانيَت بة منالَب خؤس دةرس باَيَتةوةش بؤية من لةطةلَ اـةوةم كـة اـةو ثـرؤذة ياسـاية
رةفز بكريَتةوةش لةبةر عةمةىل نةبوونبش نةوةك لةبةر اـةوةس مةبدةاةكـةش لةبـةر اـةوةس عةمـةىل نيـة بـؤ
جيَبةجبَ كردنش بةلَكو وةكو ليذنةس ثةروةدةس بةريَز ايشارةيان ثيَب داوةش بة ريَنمـايب دةكريَـت جيَبـةجآ
بكريَتش وة تةنفيز بكريَتش من ثشتطريس لة رةاب ليذنةس ثةروةردة دةكةمش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار د .امحدش اةوةس كة لةطـة َل اـةوةن بـةردةوام بـيَنتش ضـونكة هـةر ةس دوو كـةس
دةستيان بةرز كردةوةش فةرموو.
بةريَز د.امحد ابراهيم عاب:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
من ثشتطريس اةو ثرؤذة ياساية دةكةمش خؤشم ايمزام كردووة بةراستبش بةةَم من لةطة َل اةوةدامش تةنها اةو
مةنك كردنة بؤ وانة بيَذس نةبيَتش تةنها بؤ تاقب كردنةوة بيَتش ضونكة بةراسـتب اـةو كيَشـانة هةيـة لـةناو
قوتاخبانةكاناش تةنها اـةتوامن باَـيَ م لـةناو زانكؤكـانين هةيةشلـة تـاقب كردنـةوةكانش لـة دةرةجـا بـووةش كـة
دةرةجةس زيادس بؤ اةو قوتابيةش وة كورس خؤس يان مندالَب لة خؤس نزيبش بؤ خزمـب خـؤس دانـاوةش لةبـةر
اــةوةس اــةو كيَشــةية هةيــةش اين ــا لةطــة َل اــةوةين كــة راثــؤرتب ليذنــةس ثــةروةردةو خويَنــدنب بــاةَ كــة
اةفةرموونش ضارةسةرس اةو كيَشانة دةكةويَتـة اةسـتؤس وةزارة و بةريَوةبةرايةتيـةكانب ثـةروةردةش بـةةَم
اايا من ثرسياريَب لة جةنابيان دةكةمش اايا ريَنماييةكب دياريكراو موحةدةد كة ضارةسةرس اةو مةوزوعةس
كردبيَت كة دةكةويَتة اةستؤس اةوان ش اةطـةر ضارةسـةرس نـةكردبيَت اـةو كيَشـةية بؤخـؤس هةيـةش دوايـب
كيَشةس ايدارس ليَدةكةويَتةوةش اةم ثرؤذة ياساية بؤية ثيَشكةش كراوة كيَشة ضارةسةر بكـا ش نـةك كيَشـةس
ايدارس ليَبكةويَتةوةش كيَشة بؤخؤس هةيةش كيَشة دروست دةكا ش لة نيَوانب دوو قوتابب كة لة ثؤليَكا ثيَكةوة
دةخويَننش جارس وا هةبووة قوتابيةكة زؤر تةمبةلَةش بةةَم دةرةجةس باشب وةرطرتووةش رةفيقةكةس زؤر زؤر
زيرةكة دةرةجةس وةكو اةوس نةهيَناوةش اةمة لةبةر اـةوةس كـة كاريطـةرس اـةو مامؤسـتاية كـة خزميـةتبش
دةرسب ثبَ وتؤتةوةش بةةَم من لةطةلَ اةوةم مةنعةكة بؤ وانة بيَذس و دةرس وتنةوة نةبيَتش تةنها بـؤ تـاقب
كردنةوةكة بيَتش لة تاقب كردنةوةكة خؤس تـاقب نةكاتـةوةو دةرةجـاتب بـؤ دانـةنيَتش اةسـئياةكان ةس اـةو
نةبيَتش اةطةرنا ناكريَت تؤ مةنعب مامؤستا بكةيش كة مندالَب خؤس يان كورةكةس خؤس لةطة َل خـؤس دةبـا
و دةرسب ث َب دةلَيَتش زؤر ااسايية بةرةاب مـن ضاوديَريشـب دةكـا ش بـةةَم بـؤ تـاقب كردنةوةكـة اـةم مةنعـة
تةنها اةوة بطريَتةوةش من ثشتطريس اةوة دةكةم كة ثرؤذةكـة موناقةشـة بكريَـت و بـةردةوام بـة لةسـةرسش
زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ريَزدار ثةميان عزالدين فةرموو.
بةريَز ثةميان عزالدين عبدالرمحن:
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بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
بةراستب ايَمة وةكو اةندامب ثةرلةمانش اةطةر مامؤستاش نـةبوبيَتةش تةلَةبـة بـووينش تةسـةور دةكـةم كـة
زؤربةمشان منالَب مامؤستا لةطةلَمان بـووة لـة ثؤليَكـاش اـةو موعاناتـة اـةزانة رؤذانـة نـةوةك لـةكاتب تـاقب
كردنةوةداش رؤذانة فةرقب ايَمة اةطـةر منـالَب مامؤسـتا نـةبووبةش لةطـةلَ هاوريَكـةمان كـة منـالَب مامؤسـتا
بووةش ضةند بووةش هةمان اةو فةرقة ايَستاش بةردةوامب هةيةش هةموو اةوانةس كة لةم هؤلَةدا دانيشتوونش
اةطةر منالَيان هةبيَت لة مةرحةلةيةكب موعةيةناش وة منالَب مامؤستا نـةبيَتش ضـاك هةسـت بـةو موعاناتـة
دةكا ديسانش من ثيَن اةوةس ديفا لةو بكةمش يةك منوونةس بمووك دةهيَنمةوةش منالَةكةس من كة سوااىل
تاقب كردنةوةس منا َليَكب رةفيقب هيَنا كة دايكب سةعب ثـ َب كردبـووش كـة لـة هـةمان وانـة دايكـب مامؤسـتاس
مةكتةبةكة بووش باوةرتان هةبيَت دةقاو دةقش لـة سـةدا سـةد هـةمان اـةو ثرسـيارانة بـوو كـة لـة ايمتيحـان
هاتــةوةش اــةم مامؤســتاية بــةم شـيَوازة ســةعب بــة منالَةكــةس خــؤس دةكــا ش مــن ريَــزس زؤرم هةيــة بــؤ اــةو
مامؤستايةش راستة رةنطة اةو مامؤستاية نةكريَت بة قياسش بةةَم دلَنيابن لةو منوونةيـة زؤرةش اـةو منالَـةس
من و سـةدان منـالَب تـر طونـاهب ضـيةش كـة دايكـب لـة هـةمان سـواالةكانب ايمتيحـان لـة مالَـةوة سـةعب ثـبَ
نةكردووةش لةبةر اةوة بيَ طة لة دةرةجةش اةطةر ايَمة دةرةجة بـةةوة بطـرينش مـةهامب يةكـةمب وةزارةتـب
ثةروةردةش ثةروةردة كردنةش ضةندة تةاسري لة نةفسيةتب اةو منالَة دةكا ش كاتيَب كة منالَب مامؤستا لة ناو
ثؤةش بة اارةزووس خؤس دةست هةلَدةبريَتش بة اارةزووس خؤس اةضيَتة دةرةوة بؤ شت كرينش بة اـارةزووس
خؤس لة ناو ثؤة خواردن اةخوا ش اةم منوونةية شاز نيةش لة زؤربةس هةرةزؤرس مةكتةبةكان اةم منوونيـة
دووبارة دةبيَتةوةش بيَ طة لةوةس بة تةنيا لة ةيةن دايكيةوةش يـان لةةيـةن باوكيـةوة موراعـا ناكريَـتش لـة
ةيةن هةموو مامؤستاكانب ترس كة هاوريَب دايب و بـاوكة لـةناو ثؤلَةكـة موراعـا دةكريَـتش كةواتـة ايَمـة
بيَ طة لةوةس كة لةم ثرؤسةدا زةرةر لة دةرةجةس تةلةبة اةدةينش من اةوةس زياتر بة ةمةوة طرنطـة بـارس
دةروونـــب خويَنـــدكارةش كـــة زؤربـــةس هـــةرة زؤرس خويَنـــدكارةكانش اةطـــةر اةنـــدامانب ثةرلـــةمانب بـــةريَز
ايستيفتايةك لـة نـاو خويَنـدكاران بكـةنش اـةزانن كـة ريَذةيـةكب زؤرس خويَنـدكاران موعاناتيـان بـة دةسـت
هاور َس خويَندكارةكانيانةوة هةيةش كة كورو كمـب مامؤسـتانش بؤيـة مـن لـة كؤتايـدا اةمـة اةشـوبهيَنمش بـةو
هؤكارانةس كة لة قانوندا هةي ةش اةوةس قـانونب بيَـت بـاش دةزانيَـتش كـة هؤكـارس رةدس حـاكمنش كاتيَـب كـة
حاكم اةو كةيسةس ديَتة بةردةمب حوكمب تيا دةدا ش لـة دةرةجـة يـةك و دوو و سـ َب و ضـوارس خـؤسش يـان
ذنةكةس بنش ة دةبريَت لة فةسـ َل كردنـب اـةو قةزيةيـةش مـةهامب مامؤسـتا كـةم نيـة لـة مـةهامب حـاكمش
مــةفروزة بــة هــةمان ضــاو ســةير بكريَــتش وة قانونيَــب هــةبيَتش بــؤ رة كردنــب و ةبردنــب مامؤســتا لــةو
مةكتةبةس كة منالَةكةس تيايةش سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش بةريَزان ايَستا دوو تةرةف رةاب خؤيان داش ايَستا كبَ لةطة َل اةوةيـة كـة اـةو ثرؤذةيـة
رة بكريَتةوةش وةكو طويَتان لة بؤضوونب بةريَزةكان بووش كبَ لةطةلَة تكاية دةستب بةرز بكاتةوة ش سـوثاسش
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ببورن  56كةس لةطة َل اةوةية كة رة بكريَتةوةش ك َب لةطةلَدايـة بـةردةوام بـة لـة طفتوطـؤ تكايـة دةسـتب
بةرز بكاتةوة ش  12كةس لةطةلَة بةردةوام بةش اةوين رةفز كرايةوةش ليذنةس ثةروةردةو خويَندنب باةَ بؤ
شويَنب خؤتان كةرةمكةنش بؤ خالَب سبَ لة بةرنامةس كارش فةرمووش بةريَزان ليذنةس دارايبش ليذنـةس نـاوخؤش
ليذنــةس ياســايبش كةرةمكــةن بــؤ ســةر مةنةســةش فــةرموونش كةرةمكــة ليذنــةس ياســايب بــؤ خويَندنــةوةس
راثؤرتةكة .كةرةمكةن فةرموون.
بةريَز عمر محد أمة نورةديين:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةريَزان اةنـداماني ثةرلـةمانش لةبـةر اـةوةي ثـرؤذة ياسـاي ثشـتيوانةي دارايـي بـؤ حيزبـة سياسـيةكان لـة
هةريَمي كوردستانش ثرؤذة ياسايةكة ثةيوةندي بة دياردةيـةكي هـةرة طـرنط لـة رووي دميوكراسـية و بـة
تايبةتي دميوكراسـيةتي سياسـيةو ة هةيـةش اـةوين ديـاردةي فـرة حيزبـي و ثشـتيوانةي داراييـة بـؤ اـةوانش
هةروةها طفتوطؤي زياتر لةطةلَ حيزبة سياسيةكان كة ةيةنيَكي هةرة طرنطن لة ناو اةو بابةتةداش هةروةها
ي طـرتن لـة بـريو بؤضـوونةكان و تؤمـاركردني
لةبةر اةوةي كـة بـةريَز وةزيـري دارايـين ليَـرة نيـة بـؤ طـو َ
ســةرنج و تيَبــيين و وةآلمدانــةوةي ثرســيارة ثيَويســتيةكانش ايَمــة بــة باشــي دةزانــة لةبــةر اــةو هؤكارانــة
طفتوطؤ كردن لةسةر اةو ثرؤذة ياساية دوا خبةين بة مةبةسيت زياتر طفتوطـؤ كـردن و كؤبوونـةوةي زيـاتر
لةطةلَ حيزبة سياسيةكانش ثاشان لةطةلَ حكومةتي هةريَمي كوردستانينش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
نوقتةي نيزامي هةيةش كاك د.زانا كةرةمكة.
بةريَز د .زانا رؤوف محة كريم:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
من نازامن نوقتة نيزاميةكةم لةسةر اةوةيةش كيَ داوا دةكا اةوة دواخبريَت يةعين اةطةر راثؤرتي ليَذنةي
ياساييش راثؤرتي ليَذنةي ناوخؤش راثؤرتي ليَذنةي دارايي بة اي مـا ايمزامـان لةسـةر اـةو بابةتـة كـردووةش
اةوة يةكش اةو بابةتـة نزيكـةي سـا َليَب لةبـةردةم حكومةتـدا بـووةش ثاشـان حكومـة طةراندوويةيـةوةش بـة
قســةي ســةرؤكي حكومــة دةلَ ـيَ :اــةو بابةتــة ثةيوةنــدي بــة ايَمــةوة نــةماوةش ثةيوةنــدي بــة ثةرلــةماني
كوردستانةوة هةيةش من دةمةويَ بزامن اةو بابةتة ثةيوةندي بة كيَوة هةية ايَستا داوا دةكةين بؤ ك َي رة
بكريَتةوة كيَ داواكة رة دةكاتةوة زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنةي ياسايي وةآلمتان بؤ اةو ثرسيارة
بةريَز عوني كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
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وةكو كاك عمر تةوز ي كردش اةوة نوقتةيةكي زؤر طرنطةش بابةتةكة هةستيارةش زيـاتر وردبـيينش تـةدقيقي
دةويَش دوو :وةزيري ثةيوةنديدار مةوجود نيةش با اـةوين اامـادة بـ َي لـة كؤبوونةوةكـةش رةاـي خـؤي بـدا
لةسةر بابةتةكةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةريَ زانش وةزيري ثةيوةنديدار مةوجودين نـةب َي دةتـوانة موناقةشـة بكـةينش اةطـةر ايَـوةي ثةرلـةمانتار
موافيقن لةسـةر اـةوةش تكايـة راثؤرتـةكانتان خبويَننـةوةش ثـرؤذة ياسـاكةش خبويَننـةوةش اةطـةر موداخةلـةي
اةندامان هةبوو بؤ تـةا يل يـان بـؤ دواخسـنت يـان بـؤ قبـولش اين ـا دةخريَتـة دةنطدانـةوةش تكايـة ياسـاكة
خبويَننةوةش موقتةرةح تةا يل وةكو ليَذنة نية ناش وةكو شةخصش كاكة اةوة راثؤرتيـان لةبـةر دةسـيت منـةش
هةموويان ايمزايان كردووةش لةبةر اةوة كة يةك َي هاتة ايَـرةش نـاتوان َي بـة نـاو ليَذنـةوة كـة ايمـزاي كردبـ َي
رةفزي بكا ش تكاية ثرؤذةكة خبـويَننش قا نونةكـة خبـويَننش ثرؤذةكـةش خبـويَننش ثاشـان دةضـينة سـةر رةاـي
اةنداماني ثةرلةمانش ليَذنةي دارايي راثؤرتةكة خبويَننةوة.
بةريَز د.ااراس حسة حممود:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
راثؤرتي ليَذنةي دارايي و كاروباري اابووري....
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ناش اةوةل ثرؤذة ياساكة خبويَنن ليَذنةي ياساييش ثاشان راثؤرتةكةتانش كةرةمكة.
بةريَز عوني كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
مترواقبرارقمنحقاألحزابقعبليمقكوردستان-العراق،قبرارقربمق(قققق)قلسنةق(:)0212ق
أوالً:قختصااصقمنحااةقساانويةقلاحاازابقالسياساايةقالااازاقيفقاعبلاايمقضاامنقامليزانيااةقالساانويةقاملعتمااداقعبلاايمق
كوردستان-العراق.ق
ثانياً:قتدف قاملنحةقالسنويةقكحصةقلتل قاألحزابقمنقبل قجملسقوزراءقاعبليمقبدفعا قوقحس قتقديرقجملسق
الوزراء.ق
ثالثاً:قتقدرقمللغقاملنحةقالسنويةقوفققاملعايريقوقالضواب قالتالية:ق
-1قعددقمقاعدقاحلزبقيفقالربملانقعلىقأنقيعاد قك قمقعدقب(قققق)قديناراً.ق
-0قاحلزبقالذيقحص قعلىقنصفقأوقأكثرقمنقاألصوا قاملقرراقللمقعدقالواحدقمبوج قالقاسمقاعنتخابيقيفقكا ق
دوراقإنتخابية،قوقملقحيص قعلىقمقعدقواحدقيستحققنصفقاملللغقاملاليقاملعنيقيفقالفقراق(ثالثاً:قواحد)قمنقهذاق
القرار.ق

16

-6قاحلزبقالذيقمل قحيص قعلىقنصفقأصاوا قالقاسامقاعنتخاابيقاملقاررقللمقعادقالواحادقيفقكا قدوراقإنتخابياةق
اليستحققاملنحةقالسنوية.ق
-2ق حتج قاملنحةقالسنويةقلاحزابقاملتمولةقبهاذاقالقارارقيفقحالاةقحلاهقأوقتالفتاهقلاحكاامقالاوارداقيفقباانونق
األحزابقربمق()12قلسنةق()1116قاملعد .ق
-5قتعتمدقالنظمقاحملاسليةقاملعتمداقيفقاعبليمقعلىقمنحقاألحزابقوقختض قلربابةقديوانقالربابةقاملالية.ق
-3قعلىقجملسقالوزراءقوقاجلها قذا قالعالبةقتنفيذقأحكامقهذاقالقرار.ق
-2قينفذقهذاقالقرارقإعتلاراًقمنقتاريققنتر قيفقاجلريداقالرةيةق(وباع قكوردستان).ق
األسلابقاملوجلة:ق
مباقأنقبانونقاألحزابقعبليمقكوردستان-العراققاملاربمق()12قلسانةق()1116قاملعاد قبادقأحاا قموضاواقوضا ق
ضواب قلتوزي قاملنحقاليتقختصصقلاحزابقإىلقالربملانقوقلتحديدقتل قالضواب قوقلدعمقالتعدديةقالسياسيةقيفق
اعبليمقفقدقشراقهذاقالقرار.ق
جــةنابي ســةرؤكي ثةرلــةمانش ثرؤذةيــةكي تــرين هةيــةش لةةيــةن ذمــارةي ياســايي اةنــداماني ثةرلةمانــةوة
ثيَشكةش كراوة.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
اةوين خبويَنةوةش هةردووكي خبويَنةوةش نيزاميية فةرموو.
بةريَز برهان رشيد حسن:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
كاري اةو بةريَزانة اةوةية (فق ) تةقارير خبويَننةوةش.....
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
رجااةن دانيشةش اةوة ايشي منةش رجااةنش كةرةمكة بيخويَنةوة.
بةريَز عمر محد أمة نورةديين:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثرؤذةي دووةم :ثيَشنيازي ثرؤذة يةك ااوها هاتووة:
ياساي ثشتطريي دارايي بؤ حيز و كيانة سياسيةكان لة هةريَمي كوردستان:
ماددةي يةكةم:
مةبةست لةو زاراوانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة:
 -1اةجنومةني وةزيران :اةجنومةني وةزيراني هةريَمي كوردستان-عرياق.
 -0وةزارةتي ناوخؤ :وةزارةتي ناوخؤي حكومةتي هةريَمي كوردستان-عرياق.
 -6وةزارةتي دارايي :وةزارةتي دارايي حكومةتي هةريَمي كوردستان-عرياق.
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 -2بودجة :بودجـةي سـاآلنةي دارايـي كـة لةةيـةن وةزارةتـي دارايـي حكومـةتي هـةريَمي كوردسـتان اامـادة
دةكريَت.
 -5حيز  :هةر ريَكخستنيَكي سياسي كة لة كؤمةلَيَب كةس ثيَب ديَت و مؤلَةتي دامةزرانـدني حيزبيـان لـة
وةزارةتي ناوخؤ بة ثيَي ياسـاي حيزبـة سياسـيةكاني كـة لـة ثةرلـةماني هـةريَمي كوردسـتان ذمـارة ()12ي
سالَي ( )1116دةرضووة وةرطرتووة.
 -3كياني سياسي :هةر ريَكخراويَب بة هةر حيزبيَكي سياسيةوة ثيَب ديَ لة هةلَبـذيَري شـياو لـة خؤيانـةوة
ثشيت يةك دةطرن لةسةر بنمينةي اايدؤلؤجيا يان بةرذةوةند يان بـريوراي هاوبـةشش بـة اامـاجني طـوزارش
كرد ن لة بةرذةوةنديان و ضنط كةوتين دةسـةآل و وا دةكـةن نويَنـةرةكانيان بتـوانن خؤيـان بـؤ ثايةيـةكي
طشيت بثا َليَون بة مةرجيَب كة اةو ريَكخـراوةي ثيَـب هـاتووة لـة هةلَبـذيَري شـياو بـؤ راسـتاندني فـةرمي و
كيانيَكي سياسي لةةيةن كؤمسيؤني باآلي سةربةخؤ بؤ هةلَبذاردن و كورسيةكي ضنط كةوتيبَ.
 -2ثةرلةمانتار :اـةو كةسـةية كـة اةنداميـةتي ثةرلـةماني لـة اـةجنامي هةلَبـذاردني اةنـداماني ثةرلـةمان
ضنط كةوتيبَ.
 -2كورسية ثةرلةمانيةكان :ذمارةي اةو اةندامانةي كة اةنداميةتي ثةرلةمانيان بةدةست هيَناوة.
 -1يارمةتيداني دارايي :اةو يارةمةتيية داراييةية كة حكومةتي هةريَمي كوردستان بـؤ حيزبـةكان و كيانـة
سياسيةكان كة كورسي ثةرلةمانيان وةرطرتووةش ياخود زياتر لة كورسية ثةرلةمانيةكان وةرطرتووة تةرخان
كردووة.
ماددةي دووةم:
 -1ثيَويســتة لةســةر وةزارةتــي دارايــي لــةكاتي ريَكخســتين بودجــةي ســاآلنةي دارايــي دا لةســةرةتاي هـةموو
سا َليَب طوذمة ثارةيةك لة بودجـةي سـاآلنة تـةرخان بكـا بـؤ يارمةتيـدان و ثشـتطريي حيزبـةكان و كيانـة
سياسيةكاني كة كورسيةكي ثةرلـةماني يـان زياتريـان بةدةسـت هيَنـاوة تـاكو بتـوانن دةسـت بدةنـة ضـاةكي
هةمة جؤري خؤيان تا ااماجنة راطةييَندراوةكاني خؤيان لة بةرنامةي هةلَبذاردن بةدي بيَنن.
 -0اةو ثشكة داراييانـة بـة شـيَوةي بةخششـي سـاآلنة لةةيـةن اةجنومـةني وةزيرانـةوة بـة يـةك ار دابـةش
دةكريَ.
ماددةي سيَيةم:
ي بة حيز يان كيـاني سياسـي لةةيـةن اةجنومـةني
اةو طوذمة ثارةيةي وةك بةخششي دارايي ساآلنة دةدر َ
ي بة ثشت بةسنت بة ذمارةي كورسيةكاني حيز يان كياني سياسي لـة ثةرلـةماني
وةزيرانةوة دةخةمايَندر َ
كوردستان و بة يةك ار دةبةخشريَ.
ماددةي ضوارةم:
 -1ثيَويستة لةسةر حيزبةكان و كيانة سياسيةكان بؤ وةرطـرتين ثشـتطريي دارايـي كـة لـةو ياسـايةدا هـاتووة
داواكارييــةك ثيَشــكةش بــة وةزارةتــي نــاوخؤ يــاخود ســةرؤكايةتي اةجنومــةني وةزيــران بكــةن كــة لةةيــةن
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سةرؤكي حيز يان سةرؤكي كيـاني سياسـي و ثيَـنج اةنـدامي كـة كورسـي ثةرلـةمانيان وةرطرتـووة يـاخود
لةةيــةن ســةركردايةتي حيــز كــة ايَســتا ثيَــي دةطــوتريَ دةســتةي بــةريَوةبردن ايمــزا كراب ـيَ و ثيَويســتة
وةزارةتــي دارايــي ريَنمــايي ثيَويســت دةربم ـويَينَ بــؤ دةرخســتين ضــؤنيةتي و ريَكارةكــاني وةرطــرتين اــةو
بةخششة دارايية ساآلنة بؤ حيز يان كيانة سياسيةكان تةرخان دةكريَ.
-0ثيَويستة لةسةر وةزارةتي ناوخؤ و سةرؤكايةتي ثةرلـةمان داواكارييةكـة تؤمـار بكـا و نامـةي ثشـتطريي
بدا بة كياني سياسي ياخود ثسوولةيةكي طةيشنت كة ثشتطريي وةرطرتين داواكارييةكة بكا .
-6حيــز يــان كيــاني سياســي كةســايةتي مةعنــةويان هةيــة لــة ميَــذووي تؤمــاركردني داواكاريةكانــةوة بــة
مةبةسيت وةرطرتين بةخششي دارايي و اةو كةسايةتيية تا كؤتايي هاتين ماوةي ثةرلةمان بةردةوام دةبيَ.
-2دةستةي بةريَوةبةر بؤي هةية اةندامان لة ليستة ثةرلةمانيةكةي يان لة دةرةوةي خباتـة سـةر دةسـتةكة
يان ةداني هةنديَ لة اةنداماني لة اةنداميةتي دةستة بة مةرجيَب ذمارةي اةندامان لة شةش كةم نةبيَ
بة سةرؤكي دةستةوةش بة مةرجيَب ااطاداري وةزارةتي ناوخؤ و سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان بـةو طؤرانكاريانـة
بكريَتةوة.
 -5حيـز يـان كيـاني سياسـي مـايف كردنـةوةي حيسـابي بانــب بـة نـاوي ذمـارةي هةلَبـذاردني كـة ياسـا ث َيــي
بةخشــيوة هةيــةش اــةوةش دواي وةرطــرتين وةصــاي داواكــاري تؤمــاركردني دةب ـيَ كــة لــة برطــة دووي اــةو
ماددةيــةدا هــاتووة و خةرجييــةكاني حيــز يــان كيــاني سياســي ماكةضــي سةرثةرشــيت ضــاوديَري ديــواني
ضاوديَري دارايي دةبيَ.
ماددةي ثيَن ةم :ثيَويستة لةسةر اةجنومةني وةزيـران و وةزيـرة تايبةمتةنـدةكان حوكمـةكاني اـةو ياسـاية
جيَبةج َي بكةن.
ماددةي شةشةم:
اةو ياساية لة رؤذي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرمي دا جيَبةجيَ دةكريَ.
هؤية ثيَويستيةكان:
سةبارة بةوةي كة ياساي ذمارة ()12ي سالَي ()1116ي هةمواركراوي حيزبةكان لة هـةريَمي كوردسـتانش
دةستنيشـانكردني بةرزةفتيـةكاني دابةشـكردني بةخششــي سـاآلنةي بـؤ كيـان و حيزبــة سياسـيةكان لـة نــاو
بودجةي هةريَم بة ثيَي ماددةي ( )12برطةي (أ) ناردووة بـؤ ثةرلـةمان و لـة ثيَنـاوي ثشـتطريي دارايـي بـؤ
حيز و كيانة سياسيةكاني كة كورسي ثةرلةمانيان بـة دةسـت هيَنـاوة تـاكو بتـوانن دةسـت بدةنـة ضـاةكي
هةمة جؤريان لة ثيَناوي بينيين دةوريَكي اـةريَين لـة ثةرلـةمان و تـاكو اـةو ثشـتطرييية باسـكراوة روون و
دادثةروةرانة بيَ لة ثيَناوي ثشتطريي فرةيي سياسـي لـة هـةريَمي كوردسـتان دا و هةركيانـة مـايف خـؤي ثـيَ
بدريَ اةو ياساية دةرضويَندرا.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
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ايَستا ليَذنةي دارايي راثؤرتي خؤتان خبـويَننش ثاشـان راثـؤرتي هاوبةشـين دةخويَنـدريَش ثاشـان موناقةشـة
دةكريَش اةطةر بؤضوونيَب هةبوو دةخريَتة دةنطدانةوةش كةرةمكة.
بةريَز د .ااراس حسة حممود:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
اةوةندةي ثةيوةندي بة ليَذنةي دارايي و كاروباري اابوورييةوة هةبيَتش تةنها جةخيت كردووة لةسـةر اـةو
خالَة داراييانةي كةوا هةيةش اةو بريؤكةيةي كةوا لةةي رنـة بـة زؤرينـةي دةنـط دروسـت بـووة لـة ضـةند
خالَيَكدا ااماذةمان ثيَداوةش اةطةر بفةرمووي راثؤرتةكة خبويَنمةوة.
ليَذنةي دارايي و كاروباري اابووري /كؤنووسي ذمارة ( )65ريَككةوتي (:)0212/12/02
دوابةدواي كؤنووسي ذمارة ( )2ي ليَذنةكـةمان دةربـارةي راي ليَذنـة لةسـةر هـةردوو ثـرؤذة بريـار و ياسـاي
ثيَشنياركراو و بؤ ثيَداني ثشتطريي دارايي بؤ حيز و كيانة سياسيةكان كة بة نووسـراوي ذمـارة ( )10لـة
بـــةرواري ( )0221/10/01بـــةرزكرابؤوة بـــؤ بـــةريَز ســـةرؤكايةتي ثةرلـــةماني كوردســـتان كـــة تيايـــدا
ليَذنةكةمان رةزامةندي لةسةر اةو دوو ثرؤذة ثيَشنياركراوة دابووش جطـة لـة برطـةي ( )1لـة خـالَي ( )6لـة
ثرؤذةي بةخششةكاني حيزبةكان لة هةريَمي كوردستانش واتا (مترواقبرارقمنحقاألحزابقعبليمقكوردساتانق-
العراق) كة ليَذنةكةمان داواي وةرطـرتين راي وةزارةتـي دارايـي و اةجنومـةني وةزيرانـي كردبـووش بـةآلم بـة
شيَوةيةكي رةمسي اـةو رايـة نـةهاتووة بـؤ ليَذنـةش بؤيـة بـة مةبةسـيت روانـدني اـةو ثـرؤذة ياسـاية بـة بـيَ
دواكةوتن و لةسةر داواي زارةكي بةريَز سةرؤكي ثةرلـةمان ليَذنةكـةمان ()65هـةمة كؤببونـةوةي ااسـايي
خؤي اةجنام داش بة مةبةسيت طفتوطؤ كردن و بريار دان لةسةر بري ثارةي ثارتةكاني ناو ثةرلةمان بة ثيَـي
ذمارةي كورسييةكان كة بة دةستيان هيَناوة لة ثةرلةمانش ليَذنة بة زؤرينةي دةنط طةيشتة اـةو بريارانـةي
خوارةوة:
 -1دياري كردني ثالَثشيت دارايي بؤ اةو حيزبانةي كة مؤلَةتي ياساييان هةية لة هةريَمي كوردستان.
 -0ثيَمان باشة ثالَثشتة داراييةكة بة ضةند طوذمةيةكي مانطانة بيَتش بدريَت بة حيزبةكان.
 -6هةر حيز بيَكي مؤلَـة ثيَـدراو بـة ثيَـي ياسـاي حيزبـةكان ذمـارة ()12ي سـالَي ()1116ي هـةمواركراو
مانطانة بري ( )12مايؤن دينار وةربطرن.
 -2بري ثالَثشيت دارايي بؤ هةر كورسييةكي ثةرلةمان لة نيَوان ( )05تاكو ( )52مايؤن دينار بيَت.
 -5هــةر حيزبيَــب نيــوةي ذمــارةي دةنطــةكاني كورســييةك و زيــاتري هيَنــا نيــوةي بــةهاي كورســييةكي
ثةرلةماني دةدريَيتَ.
 -3اةو حيزبةي كة كورسي ثةرلـةماني بـة دةسـت هيَنـاو بـة ثيَـي سيسـتةمي كؤتـا بـري لـة ()%02ي بـري
دياريكراوي كورسي ثةرلةماني دةدريَيتَ.
 -2لة خولَي داهاتووي ثةرلةمان دا هةر حيزبيَب نةيتواني نيوةي ذمارة قاسـيم اينتيخـابي كورسـييةك بـة
دةست بهيَنيَتش اةوا هاوكاري مانطانةي كة بري ( )12مايؤن دينارة دةبرريَت.
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سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنةي هاوبةش راثؤرتةكةتان.
بةريَز عوني كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
راثؤرتي ليَذنةي هاوبةش ايَستا بة زماني كوردي لةةيةن كاك ايسماعيل دةخويَندريَتةوة.
بةريَز إمساعيل حممود عبداهلل:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بؤ /سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان-عرياق
بابة  /راثؤرتي هاوبةش
هةردوو ليَذنةي كاروباري ياسايي و ناوخؤ و ااساين و اةجنومةنة خؤجيَيةكان لة ثةرلةماني كوردستان بة
ش ـيَوةيةكي هاوبــةش كؤبوونــةوة و بــة ثيَــي ماددةكــاني ( )61و ( )3و ( )23و ()22ي ثــةيرةوي نــاوخؤي
ثةرلــةماني كوردســتان لــة رؤذي ()01ي ســةرماوةزي ()0221ي كــورديش بةرامبــةر بــة ()0221/10/02
جاريَكي ترين كؤبوونةتـةوة تـاكو جـاريَكي تـر لـة رؤذي ()0ي طـةآلريَزاني ()0212ي كـورديش ريَككـةوتي
رؤذي ( )0212/12/02كؤبوونةوة بؤ ليَكؤلَينةوة و وتوويَذكردن لةسةر هةردوو ثرؤذة برياري بةخششـي
حيزبةكان و ياساي ثشتيواني دارايي حيزبةكان و قةوارة سياسيةكان كـة لةةيـةن ذمـارة ياسـايي اةنـداماني
ثةرلةمانش هةر ةية بة جوداش دواي خويَندنةوةي يةكةميان لة ثةرلةمان لـة دانيشـتين ذمـارة ()12ي رؤذي
( )0221/11/12بؤيـــان هـــاتووةش دواي وتوويَـــذكردن و تـــاوتويَ كردنيـــانش هـــةردوو ليَذنةكـــة زؤربـــةي
بريؤكةكاني كة لة ثرؤذةكاندا هاتوونش ثشتطريي دةكةن و برياريان دا هةردووكيان يةك خبريَن و راثؤرتيَكي
يةكطرتوو لة بارةيانةوة ثيَشكةش بكريَش كة ثوختةي اةوةية لة دوو ثرؤذةكةدا هاتووة و بطريَتة خؤش تـاكو
وتوويَذكردن لةسةريان ااسـان بـ َي و لـة ثةرلـةمان دةنطـي لةسـةر بـدريَتش لةبـةر اـةوةي هـةردوو ليَذنةكـة
ثيَشنياز دةكا دووبارة ثرؤذةكة و ناوةكةي بةو شيَوةيةي خوارةوة دابريَذريَتةوة:
ثرؤذة ياساي ثشتيوانةي دارايي بؤ حيزبةكان لة هةريَمي كوردستان-عرياق:
ماددةي يةكةم:
ثشتيوانيةكي دارايي تةرخان دةكريَت بـؤ حيزبـة مؤلَـة دراوةكـان لـة هةريَمـدا لـة نـاو بودجـةي سـاآلنةي
تةرخان كراو بؤ هةريَمي كوردستان-عرياق.
ماددةي دووةم:
اةو ثشتيوانة داراييةي بؤ حيزبةكان تةرخان كراوة بؤ مةبةسيت اةو ياساية لةةيةن اةجنومةني وةزيراني
ي و بة ثيَي مةزةندة كردنيش بة مةرجيَب لة نـاو سـالَي دارايـي تـةرخان كـراو
هةريَم بة ضةند جاريَب دةدر َ
بؤي دابيَت.
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ماددةي سيَيةم:
ثشتيوانة داراييةكة بة ثيَي ثيَوةر و زةوابيت خوارةوة بة حيزبةكان دةدريَ:
 -1ذمارةي كورسيةكاني كة حيز لة ثةرلةمان بة دةسيت هيَناوةش بة مـةرجيَب هـةر كورسـييةك لـة نيَـوان
( )05تا ( )52مايؤن ديناري مانطانة بةرامبةر بدريَيتَ.
 -0اــةو حيزبــةي نيــوة يــان زيــاتر لــة دةنطــة بريــار لةســةر دراوةكــاني بــؤ يــةك كورســي بــة ثيَــي قــامسي
هةلَبذاردني هةر خوليَكي ثةرلةمان و كورسييةكي وةرنةطر حةقي اـةوةي هةيـة نيـوةي طوذمـةي دارايـي
دياري كراو لة برطةي يةكةمي اةو ماددةية وةربطريَ.
 -6اةو حيزبةي كة كورسييةكي ثةرلةماني بة ثيَي سيستةمي كؤتا وةردةطـريَ حـةقي نيـوةي طوذمـةي كـة
تةرخان كراوة بؤ كورسي ديكة ثةرلةماني هةية....
 -2ثشتيوانةي دارايي بؤ اةو حيزبانةي اةو ياساية دةيانطريَتةوة رادةطرييَ لـة حالَـةتي هةلَوةشـاندنةوةيان
ياخود سةرثيَمي كردنيان لة حوكمةكاني كة لة ياساي ()12ي سالَي ()1116ي هةمواركراودا هاتوون.
ماددةي ضوارةم:
سيستةمةكاني ذميَرياري كارثيَكراو لـة هةريَمـدا ثيـادة دةكـريَن لةسـةر ثشـتيواني دارايـي بـؤ حيزبـةكان و
ماكةضي ديواني ضاوديَري دارايي دةبيَت.
ماددةي ثيَن ةم:
ثيَويستة لةسةر اةجنومةني وةزيران و ةيةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني اةو ياساية جيَبةج َي بكةن.
ماددةي شةشةم:
اــةو ياســاية لــة ()0211/1/1دا جيَبــةجيَ دةكــريَ و لــة رؤذنام ـةي فــةرمي وةقــاايعي كوردســتان دا بــآلو
دةكريَتةوة.
هؤية ثيَويستيةكان:
بـؤ دةستنيشـان كردنـي زةوابـييت ثيَشــكةش كردنـي ثشـتيواني دارايـي بـؤ اــةو حيزبانـةي كـة كورسـيان لــة
ثةرلةماني هةريَمي كوردستان دا بة دةست هيَناوةش بؤ اةوةي بتـوانن ضـاةكي هةمـةجؤري خؤيـان بـة جـيَ
بيَننش تاكة دةوريَكي اةريَنيان لة ثرؤسةي دميوكراتي ااشتيانةدا هةبيَ و تا ثشتيوانة ناوبراوةكة دادوةرانـة
ب َي و لة ثيَناوي هانداني طةشةثيَداني سياسي لة هةريَمـدا و هـةر حيزبـة مـايف خـؤي ثـ َي بـدريَش بؤيـة اـةو
ياساية دةرضويَندرا.
تكاية ااطاداري بفةرموون و راثؤرتة هاوبةشةكة كة لةةيةن هةردوو ليَذنةكة ثيَشكةش كراوةش ثيَشكةش بـة
ثةرلةمان بكريَش بؤ وتوويَذكردن لةسةري و دةربريين راي طوجناو لة بارةيانةوةش لةطة َل ريَزدا.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية بةس عةرةبين خبويَنن.
بةريَز عوني كمال سعيد بةزاز:
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بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
إىل/قرعاسةقبرملانقكوردستان-العراقق
موضوا/قالتقريرقاملترتكق
إجتمعتقاللجنتانقالقانونيةقوقالداخليةقوقاألمنقوقالالسقاحمللياةقيفقبرملاانقكوردساتانقبصاوراقمتارتكةقوفقااق
للموادق()61قعلاىق()3قوق()23قوق()22قمانقالنظاامقالاداخليقللربملاانقياومقاألحادق()01قسـةرماوةزق()0221ق
كوردي،قاملصادفقيومق()0221/10/02قوقتوالاتقاعجتماعاا قإىلقأنقإجتمعاتقماراقأخارىقيفق()0قطـةآلريَزانق
()0212قكوردي،قاملصادفقليومق()0212/12/02قامليالديةقلدراسةقوقمنابتةقمتروعيقبرارقمانحقاألحازابق
وقبانونقالدعمقاملاليقلاحزابقوقالكيانا قالسياسيةقاملقدمنيقمنقبل قالعددقالقانونيقألعضاءقالربملانقكا قعلاىق
حااداقوقاحملااالنيقإليهماااقبعاادقالقااراءاقاألوىلقهلماااقيفقالربملااانقجبلسااتهقاععتياديااةقاملربمااةق()12قوقاملؤرخااةقيفق
(،)0221/11/12قوقبعادقاملنابتااةقوقاملداولاةقتؤياادقاللجنتاانقغالليااةقاألفكاارقالااوارداقيفقاملتاروعنيقوقبررتاااق
الق
توحيدهماقوقتقديمقتقريرقموحدقبتأنهماق يتضامنقخالصاةقمااوردقيفقاملتاروعنيقتوحياداًقلافكاارقوقتساهي ً
للمنابتا قوقالتصويتقيفقالربملان،قوقبذل قتقرتحانقإعاداقصياغةقاملترواقوقتسميتهقعلىقالتك قاآلتي:ق
مترواقبانونقالدعمقاملاليقلاحزابقيفقإبليمقكوردستان-العراقق
املاداقاألوىل:ق
خيصصقدعمقماليقلاحزابقالازاقيفقاعبليمقضمنقامليزانيةقالسنويةقاملعتمداقعبليمقكوردستان-العراق.ق
املاداقالثانية:ق
يقدمقالدعمقاملاليقاملخصصقلاحزابقألغاراشقهاذاقالقاانونقمانقبلا قجملاسقوزراءقاعبلايمقبادفعا قوقحسا ق
تقدير قعلىقأنقيصرفقضمنقالسنةقاملاليةقاملخصصقفيها.ق
املاداقالثالثة:ق
يقدمقالدعمقاملاليقلاحزابقوفقاًقللمعايريقوقالضواب قاآلتية:ق
-1قعددقمقاعدقاحلزبقيفقالربملانقعلىقأنقيعاد قك قمقعدقب()05قإىلق()52قمليونقدينارقشهرياً.ق
-0قاحلزبقالذيقحص قعلىقنصفقأوقأكثرقمنقاألصوا قاملقرراقللمقعدقالواحدقمبوج قالقاسمقاعنتخابيقيفقكا ق
دوراقإنتخابيةقبرملانيةقوقملقحيص قعلىقمقعدقواحد،قيستحققنصفقاملللغقاملاليقاحملددقيفقالفقراقأوالًقمنقهاذ ق
املادا.ق
-6قاحلزبقالذيقحيص قعلىقمقعدقبرملانيقوفققنظامقالكوتاقيساتحققنصافقاملللاغقاملخصاصقللمقاعادقالربملانياةق
األخرى،قأماقإذاقحص قعلىقنصفقاألصوا قاملقرراقللمقعدقالواحدقحيص قعلىقرب قاملللغقاملخصص.ق
-2ق حيج قالدعمقاملااليقلاحازابقاملتامولةقبهاذاقالقاانونقيفقحالاةقحلاهقأوقتالفتاهقلاحكاامقالاوارداقيفقباانونق
األحزابقربمق()12قلسنةق()1116املعد .ق
املاداقالرابعة:ق
تطلققالنظمقاحملاسليةقاملعتمداقيفقاعبليمقعلىقالدعمقاملاليقلاحزابقوقختض قلربابةقديوانقالربابةقاملالية.ق
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املاداقاخلامسة:ق
علىقجملسقالوزراءقوقاجلها قذا قالعالبةقتنفيذقأحكامقهذاقالقانون.ق
املاداقالسادسة:ق
ينفذقهذاقالقانونقإعتلاراًقمنق()0211/1/1قوقينترقيفقاجلريداقالرةيةقوباع قكوردستان.ق
األسلابقاملوجلة:ق
لتحديدقضواب قتقديمقالدعمقاملاليقلاحزابقاحلاصلةقعلاىقمقاعادقيفقبقرملاانقإبلايمقكوردساتانقلتمكينهااقمانق
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بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ي موناقةشـة لةسـةري بكـةنش نوقتـةي نيزامـيش
بةريَزان ايَستا نـاوي اـةو بةريَزانـة دةنووسـة كـة دةيانـةو َ
كةرةمكة.
بةريَز عبداهلل حاجي حممود:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
اةو مةسةلةية بة رةاي منش من قسةم لةسةر دواخستنيةتيش اةطةر مةجال هةب َي قسةي لةسةر بكةينش اةو
مةسةلةية مةسةلةيةكي حةساسةش مةسةلةيةكي ضارةنووس سازةش ثةيوةنديدارة بة طةشةي دميوكراسـي لـة
هــةريَمي كوردســتانش طفتوطــؤي زؤر هةلَــدةطريَش ةيــةني ثةيوةنديــدار دةبـيَ حــزووري هــةبيَش ايَمــة ثيَشـ
سةرؤكي فراكسيؤنةكان قسةمان لةسةر اةوة كردش داواي مةوعيديشـمان كـرد بـؤ اـةوةي بـة ثةلـة حكومـت
جوامبان بداتةوةش اةو طفتوطؤية بةردةوام بيَش بةآلم بةداخةوةش هةم بـة بؤنـةي سـةري سـالَةوةش هـةم لةبـةر
اةوةي كة حكومة كاريَكي ثيَن وةخيت ثةيوةنديداري حكومةتيان بؤ هاتـة ثـيَنش سـةفةريان كـردش ليَـرة
نةبوونش اةطينا ايَمة سةرؤكي فراكسيؤنةكان داوامان كردووة اةو مةسةلةية لةطةلَ حكومة قسـة بكـةينش
جطــة لــة ســةرؤكايةتي فراكســيؤنةكانش حيزبــةكانش ةيةنــة سياســيةكان ثيَويســتة حزووريــان هــةب َي لــة
طفتوطؤكانش بؤ طةشةي دميوكراسي و ثيَشخستين اـةزمووني دميوكراسـي لـةو هةريَمـةش مـن ثيَشـنيار دةكـةم
اةو مةسةلةية تا اـةو داواكارييـةي كـة ايَمـة كردوومانـة بـة نـاوي سـةرؤكي فراكسـيؤنةكانةوةش لـة ريَطـةي
جةنابتانةوةش لةطةلَ حكومة طفتوطؤ دةكةين دواخبريَتش بةآلم كاتةكـةي كـاتيَكي تةحديـد بـيَش بـؤ اـةوةي
بتــوانة لةطــةلَ ســةرؤكايةتي حكومــةتي هــةريَمي كوردســتان طفتوطــؤ بكــةينش بــؤ اــةوةي اــةو مةســةلةية
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يةكاليي بكةينةوةش ضونكة طفتوطؤيةكي زؤري دةويَش كؤمةلَيَ مةسةلةي ضارةنووسسازي هةريَمي كوردستان
ثابةندة بة تايبةتي حيزبة سياسـيةكانش كـة حيزبـة سياسـيةكانين لـة ثرؤسـةي سياسـي و دميوكراسـي لـة
هةريَمي كوردستان ةيةنيَكي اةساسةش حزووري حيزبةكانين لة ثةرلةمانين نويَنةرايةتيان هةيةش لةبـةر
اةوة بة وازحيش بة صةراحة من ثيَشنيار دةكةمش داوا دةكةم اةو مةسةلةيةش اـةو ثرؤذةيـة دواخبريَـت بـؤ
كاتيَكي ترش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك شيَردلَش كةرةمكة.
بةريَز شيَردلَ حتسة حممد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةراسيت ليَرة منين ثشتطريي لة كاك عبداهلل دةكةمش حةز دةكةم اةوة دواخبريَتش لةبةر اـةوةي ض ليَذنـةي
قـانونيش ض ليَذنــةي نــاوخؤش ض دارايــيش هــةتا ايَســتا لةطــةلَ كؤتاكــان دانةنيشــتوونش كؤتاكــانين ( )0نةتــةوة
مشول دةكا ش نةتةوةي توركمان لةطةلَ مةسيحيةكان مشول دةكا ش بؤيـة مـةجال هـةبيَ لةطـةلَ كؤتاكـانين
دابنيشنش من ثشتطريي لة كاك عبداهلل دةكةم تةا يل بيَت...
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
هاذة خانش فةرموو.
بةريَز هاذة سايمان مصطفى:
بةريَز سةرؤك ثةرلةمان.
منين ثشتطريي لة قسةكاني كاك عبداهلل و كاك شـيَرد َل دةكـةمش ضـونكة ايَمـة بـةثيَي اـةو نووسـراوةي كـة
تةوجيهي سةرؤكايةتي ثةرلةمامنان كردووةش سةرؤكي فراكسيؤنةكان لةسةر اةوة ريَـب كـةوتةش كـة لةطـةلَ
سةرؤكي حكومة كؤببينةوةش ضـونكة اـةوة بةراسـيت زةرةر بةضـةند حزبيَـب دةطةيـةنيَت كـة هـةر لـةناو
ثةرلةمان بوونيان نيةش بؤية ايَمة بؤ بةرةوثيَن بردني ثرٍِؤسـةي دميوكراسـي دةبـ َي زيـاتر طفتوطـؤ لةسـةر
اةوة بكةيةنش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش كاك عةدنان عومسانش فةرموو.
بةريَز عدنان عثمان حممد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثـيَن هــةموو شــتيَب اةمــةويَت ايشــارة بــةوة بــدةمش كــة ســةرؤكي فراكســيؤنةكان داواي كؤبوونةوةيــةكي
بةثةلةيان كردووةش دوورو نزيـب بـاس لـة دواخسـتين طفتوطـؤ كردنـي اـةم ثـرؤذة نييـةش ايَمـة لـة 10/11
داوامان كرد كة بةثةلة لةطةلَ سةرؤكي حكومة و حزبةكاندا دانيشتنيَب بكريَت بؤ اةوةي هيض طاةييـةك
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نةميَنيَتش دوا صـياغةش دوا ثيَشـنيارةكانش كؤبوونةوةيـةكي راويَـذكاري بيَـتش لةراسـتيدا اـةو ياداشـتة دوورو
نزيب ثةيوةندي بة دواخسنت و دوانةخستنةوة نيةش ضونكة داوا دةكةين بةثةلة دانيشتنيَب بكريَـتش اةمـة
بؤ اةوة بووش ضونكة اةبيَت اةوة لةو مةوزوعة دةربكريَتش دواتر اةم ثرؤذةيـةش سـالَيَب زيـاترة لةبـةردةمي
ثةرلةماندايـةش لةليذنـةكان طفتوطــؤي لةسـةر كـراوةش راثــؤرتي لةسـةر كـراوةش فرســةتيَكي زؤر هـةبوو ليذنــةي
ياسايي ضةند سيمينارو كؤريَبش لةطةلَ حزبة سياسيةكان بكـا ش طفتوطؤيـةكي زيـاتري لةسـةر بكريَـتش ثيَشـم
وايــة طفتوطــؤي زؤري لةســةر كــراوةش دواتــر موبــةرريَكي تــر هةيــةش ايَمــة لــةكؤتايي ســالَي داراييــداينش اــةو
بودجةيةي كة دانراوة بؤ حزبة سياسيةكان كة ايَمة لةثةرلةمان ثةسةندمان كـردش ايازاممـان دةكـا لةسـالَي
داراييداش اةم ثرؤذةية جيَبةجيَ بكريَت و كاري لةسةر بكريَـتش حكومـةتين بتـوانيَ بـةطويَرةي اـةوةش زيـاد و
كةمةكان يةكال بكاتةوةش ايَستا ايَمة لةكؤتايي سالَداينش اةطـةر اـةم ثرؤذةيـة ايَسـتا لـةكؤتايي سـالَدا ثةسـةند
نةكريَتش ضؤن دةتوانة طفتوطؤ لةسةر بودجةي سالَي  0211بكةينش اةمة ايشكاليةتيَكي زؤر زؤر طةورةيـةش
حكومةتين ضؤن بزانيَ تةسويةي حساباتي خؤي بكا ش كة زؤري داوة بة حزبةكان يان كـةمي ثيَـداونش بؤيـة
لةراستيدا من ثيَم وايةش تةبعةن لةطةلَ نيطةرانيةكانين ثيَم باشة باش ين عةدالة لةم ثرؤذة ياسايةدا بيَتش
هةروةها رةضاوي بةرذةوةندي حزبة بمووكةكان بكريَتش بةتايبةتي اةوانةي كة بةهةر هؤكاريَب بيَت كورسي
كةميان هيَناوةش من لةطةلَ هةموو نيطةرانيـةكاني اةوانـدامش بـةآلم ثـيَم وايـة فرسـةتيَكي زؤرمـان هـةبووة بـؤ
طفتوطؤكردنش وة فرسةتيَكي كةميشمان لةبةردةسـتة بـؤ تـةا يل كـردنش بؤيـة اةطـةر اـةم ثرٍِؤذةيـة تـةا يل
بكريَت لةراستيدا اةوثةري تا ايَوارة تـةا يل بكريَـت بـؤ اـةوةي مشـاوةرةيةكي زيـاتر بكريَـتش يـةعين ثـيَن
كؤتايي هاتين دانيشتنةكاني اةم وةرزةش اةبيَت اةم ياساية دةربكريَتش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش بةريَزان ايَستا سيَ ثيَشنيار هاتووة بؤ تةاي يل بؤية حةق دةدةين بة ثيَنج كةس بـؤ اـةوةي كـة
قســة لةســةر تــةا يل كردنــي بكــا و ثيَــنج كةســين بــؤ تــةا يل نــةكردني قســة بكــا ش دوايــن دةخيةينــة
دةنطدانةوةش ايَستا اةوانةي كة دةيانةويَت تةا يل نةكريَت كيَ دةيةويَت قسـة بكـا ش (كويَسـتان خـانش دكتـؤر
زاناش دكتؤر شاهؤش رفيق صابرش برهان رشيد)اةوةي كة دةيةويَ تةا يل بكريَت (خايل عومسـانش دلَشـاد شـها ش
فازلَ بةشارةتيش بةفرين حسةش اامينة زكري)ش كويَستان خانش فةرموو.
بةريَز كويَستان حممد عبداهلل:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
مــن داوا دةكــةم بــةردةوام بــة لةســةر اــةم ثرؤذةيــة لةبــةر اــةم هؤكارانــةش يةكــةم :دوو ثــرؤذة ثيَشكةشــي
سةرؤكايةتي كراوةش بة واذووي ذمارةيةكي ياسايي لـة مـانطي 1ي سـالَي 0221لـةمانطي  11خويَندنـةوةي بـؤ
كراوةش ااراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكان كراوةش ليذنةكانين رةايان هاتووةتةوةو موتةفقن لةسةر اةوةي كـة
اةم ياساية هةبيَتش دووةم :داواي رةاي حكومة كراوةش حكومة ناردوويةتيةوةو ثشتطريي ثرؤذةكة دةكـا ش
كة ثةرلةمان ثيَويستة ياساكة دةربكا ش لةكاتي ثةسةند كردني بودجةي سـالَي 0212ش لـةماددةي  12اـةلَيَت
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طوذمـــةي ()12مايـــار دينـــار بـــؤ ثشـــتطريي حزبـــةكان و ثـــرؤذةي ريَكخراوةكـــان تـــةرخان دةكريَـــتش اـــةم
تــةرخانكراوةش بــة ريَكــاريَكي كــاتي خــةرج دةكريَــت تــا اةوكاتــةي كــة ثــارة وةرطرياوةكــان لةةيــةن حــز و
ريَكخراوةكانةوة بةثيَي ياسايي ثشتطريي حزبةكان لةدواي ثةسةند كردنـي لةةيـةن ثةرلـةماني كوردسـتانةوة
يةكال دةكريَتةوةش كةواتة ايَمة نةك ثيَويستة بةردةوام بةش بةلَكو سالَيَكة دواكةوتووين لـة دةرضـواندني اـةم
ياسايةش خالَيَكي تر اةوةيةش كـة ايَمـة ليَـرةدا هـةر فراكسـيؤنيَب نويَنـةري ةيةكـةش بةراسـيت مـن رةخنـة لـةوة
دةطرمش كة حز بيَت و تةداخول بكا لة كاري ثةرلةمانش ايَمـة هـةموومان اةنـداماني ثةرلـةمان لـة ثـةيام و
بةرنامةي هةلَبذاردن لةكاتي ضاوثيَكةوتنةكامنانداش داوا دةكةين كة اةندامي ثةرلةمان دةبيَ سـةربةخؤ بيَـتش
و دةبيَت دةسةآلتيَكي سةربةخؤي هةبيَت و نابيَ حز تةداخول بكا ش خؤمان داوا بكـةين جـاريَكي تـر حـز
بيَتةوة تةداخول بكا ش اةي ايَمة بؤضي ليَرةين بؤية من داوا دةكةم كة اـةمرؤ اـةم ياسـايةش بـؤ نةهيَشـتين
اةو ناعةدالةتيةي كة تا ايَستا كراوةش هةموومان دةزانة كة ض ناعةدالةتيةك هةية لةدابةشـكردني بودجـةداش
بةم سالَيشةوة كة سالَي 0212يةش كةزؤر لةو برة زياتر سةرفكراوة بـؤ حزبـةكانش ثيَويسـتة اـةم ناعةدالةتيـة
دواي  12سالَي اةندامي ثةرلةمان كؤتايي ثيَبيَـتش اـي اـةم مةسـةلةية بمـيَتة سـةر ريَمـكةي ياسـايي خـؤيش
حزبــةكان بــةثيَي دةنطــي خؤيــانش بــةثيَي بــووني خؤيــان بــةثيَي تــةواجودي خؤيــان لــةناو اــةم هةريَمــةداش
ايستيحقاقي مالي خؤيان وةربطرنش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش هةر وةك روونكردةوةيةك بؤ ايَوةي بةريَزش اةوةي كةباسي حزبةكان كراش من بؤتـان دةخويَنمـةوة
اةوةي سةرؤك فراكسيؤنةكان كة داوايان كردووةش نووسراويَكيان لة بةرواري .0212//10/11
بؤ /بةريَز سةرؤكايةتي ثةرلةمان
بابة  /بودجةي حزبةكان
دواي ريَز وسآلو..
ايَمة سةرؤكي فراكسيؤنةكاني ثةرلةمانش لةرؤذي 0212/10/11ش كؤبوونةوةو طفتوطؤيةكي تيَروتةسةملان
لةسة ر ثرؤذة ياساي بودجةي حزبةكان اةجنامـداش لةااكامـدا طةيشـتة بـةو رايـةي كـةداوا بكـةينش لـةريَطاي
بةريَزتانــةوة كؤبوونةوةيــةكي بةثةلــةي هاوبةشــي ســةرؤكايةتي حكومــة و ســةرؤكي فراكســيؤنةكان و
نويَنـةري اــةو حـز و ةيةنانــةي كةلةثةرلـةمان بوونيــان هةيـةش اــةجنام بـدريَتش بــؤ طفتوطـؤكردن لةســةر
ثيَوةرةكان و بري اةو بودجةيةي كة بؤ هةر كورسيةكي ثةرلةمان و ثارتةكان دياري دةكريَتش اةوانةي كـة
ايمزايان كردووةش ( هـاذة سـايَمانش عومـةر عبـدالعزيزش سـامل تؤمـاش بـيالل سـايمانش اـةمري طوطـةش عبـدالقادر
بازرطانش عدنان عومسانش عبداهلل حاجي حممودش سؤزان شها ش فازل حسنش دكتؤر امحد وةرتي)اةمة بوو كـة
ايَوةي بةريَز داواتان كردش لةبـةر اـةوةي كـة ايَمـة دةزانـة كـة ثةرلـةمان عيالقـةي بـة حزبةكانـةوة نيـةش
بةنويَنةرةكاني فراكسؤنةكاني لـةناو ثةرلـةمانش لةبـةر اـةوة ايَمـة نووسـراومان بـةرةمسي بـؤ سـةرؤكايةتي
حكومة كردووةش بةآلم حزبةكان خؤتان دةتـوانن لةطـةلَيان دابنيشـنش ايشـي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان نيـةش
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بانطي حزبةكان بكا و تةداخول لة ايشةكانيان بكا ش بؤية ايَمة نووسراومان(  )0261/6/2بؤ حكومة
كردووة.
بؤ سةرؤكايةتي اةجنومةني وةزيراني هةريَمي كوردستان – عيَراق
بابة  /كؤبوونةوةي هاوبةش
لةسةر ثيَشنياري سةرؤك فراكسيؤنةكاني ثةرلةماني كوردستان بةمةبةسيت طفتوطـؤكردن دةربـارةي ثـرؤذة
ياســاي بودجــةي حزبــةكان و دانــاني ثيَوةرةكــان و بــري اــةو بودجةيــةي بــؤ هةركورســيةكي ثةرلــةمان و
ثارتةكان دياري دةكريَتش داواكارين لةكاتيَكي نزيكدا كؤبوونةوةيةكي هاوبةشش لةنيَوان حكومـةتي هـةريَمي
كوردستان و سةرؤكي فراكسيؤنةكاني ناو ثةرلةمان اةجنام بدريَتش بفةرموون لةراو بؤضـوونتان ااطادارمـان
بكةنةوةش سـةرؤك و جيَطرةكـةي بـةكار دةرضـوون و ليَـرة نـة لـةدةرةوةي هـةريَمنش بـؤ ااطاداريتـانش باسـي
اةوةش كرا كة لة زووةوة ثيَشكةش كراوةش راستة اةو ثرؤذة ياسـاية بـةدوو ثـرؤذة ثيَشـكةش كـراش يـةكيَكي
هـــي ليســـيت كوردســـتانيش اـــةوي تـــر هـــي ليســـيت طـــؤرانش لةدانيشـــتين ذمـــارة( )12لـــة 0221/11/12
خويَندنــةوةي بــؤ كــراوةش ااراســتةي ليذنــةي ياســايي و دارايــي و نــاوخؤ كــراوةش ثرؤذةكــةش لــة ليذنــةكان
دواكةوتووةش ااخر رةاي هي ليذنةي دارايي بوو بؤمان هـا لـة  0212/12/02بـوو كـة داخاـي بةرنامـةي
كارمــان كــردووةش بــةس اــاخر راثــؤرتي هاوبــةش كــة بؤمــان هــاتووةش لــة  0212/12/02بؤمــان هــاتووةش
راثؤرتيَكي ليذنةي دارايي لة  0212/12/02هاتووةش دانةيـةكي تريـان لـة  0212/10/01هـاتووةش بـةس
اـةخرييان لـة  0212/12/02كـة بؤمــان هـاتووة ايَمـةش خسـتمانة بةرنامــةي كـارةوةش ايَسـتا دكتـؤر زانــا
فةرموو.
بةريَز د .زانا رؤوف محةكريم:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثشتطريي لةوة دةكةم كة بةردةوام بة لةسةر اةم ثرؤذة ياسايةش لةبةر ضـةند هؤكاريَـب كـة بيَطومـان مـن
ثشتطريي لةنيطةراني اةو هاوريَيانةم دةكةم كةداواي تةا يل كردن دةكةنش بيَطومان ايَمةش داواكـةي اةوانـة
بةدلَنياييةوة بة رةوا دادةنيَةش مايف خؤيانة كةداواي اةوة بكةنش بةس من دةمةويَت بؤ بةرضاو رؤشين ايَوةي
بــةريَز اــةم زانيارييانــة خبةمــة رووش يةكــةميان :حكومــةتي هــةريَمي كوردســتان لــة ســالَي  1116وة شــةش
كابينةي حكومةتة بةردةوام بةثيَمةوانةي اةم ياسايةوة مينحة بةسةر اةو حز و ةيةنانةدا دابةش دةكـا ش
ضونكة بةثيَي برطةي يةكي ماددةي  12اةو ثيَوةرةي كة دةستنيشان دةكريَت بـؤ بةخشـيين مينـةح بةثارتـة
سياسيةكان اةو ثيَوةرة لةناو ثةرلةماني كوردستاندا دياري دةكريَتش نةك لةدةرةوةي ثةرلةماني كوردسـتانداش
من ليَرةدا بةةمةوة سةيرةش بؤضي اةبيَت بطةريَنةوة بؤ حكومة لةكاتيَكدا كة مةوزوعةكة خؤي ثةيوةنـدي
بــة ثةرلةمانــةوة هةيــةش ســةرةراي اــةوةش ســةبةبي دواخســتين اــةم بابةتــةش ثةيوةنــدي بــة وةرطــرتين راي
حكومةتةوة هةبووةش سةرؤكي حكومة اةوةي دووثا كردؤتةوة كة اةم بابةتـة ثةيوةنـدي بـة حكومةتـةوة
نةماوةو ثةرلةمان ضارةي دةكا ش ضونكة مامةلَةكردني ياساييش لةطةلَ اـةم بابةتـةدا بـةو شـيَوةية دةبيَـت كـة
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ثةرلةمان ثيَوةرةكةي دياري دةكا ش با تؤزيَكين وازح سةيري اةم بابةتة بكةينش من دلَنيـام هـةركاتيَب كـة
ثيَوةر دابندريَت بؤ دابةشكردني مينةح بيَطومان لةوانةية هةنديَ حزبي سياسي بيَبةش ببيَتش ضونكة ثيَش
ثيَوةريَكي اةوتؤمان نةبووة كةدياري بكريَتش ضونكة تؤ لةم حالَةتةدا لةبةردةمي دوو حالَةتدايت اةم ياسـاية
يان ثةسةند دةكريَت يان ثةسةند ناكريَتش يان ثيَوةر دادةنيَة يان داينانيَةش يةعين لةهةردووبارةكةدا رةنطة
هةنديَ ثارتي سياسي هةبيَت اةو مينحةيـة يـان بـةو شـيَوةية اـةو ثارةيـة وةرنـةطريَت كـة لـة ثيَشـ دا وةري
طرتـووةش اةطــةر كيَشــةمان لةطــةلَ اـةوةدا هةيــة كــة طفتوطــؤي زيــاتر نـةكراوةش اــةم راثؤرتــة هاوبةشــة شــةش
ماددةيــةش باشــةش ســةعا قســةي لةســةر بكــةينش بــةآلم بةمــةرجيَب تكــا دةكــةم بــا اــةم بابةتــة لــةناو هــؤلَي
ثةرلةمان نةضيَتة دةرةوةش اةطةر بةةتانةوة ثةسةند نية اةكريَ اةم كؤبوونةوةية بكةين بة كؤبوونةوةيةكي
داخراوش اةطةر اةترسة هةنديَ ار بةسـةراحة قسـة لةطـةلَ يـةك ي ناكـةينش بـا دانيشـتنيَكي داخـراو بيَـت
بةس بةردةوام بة لةسةر قسةكردني لةسةر اةم بابةتةش ضونكة اةو ثاساوةي كة هةية بـؤ رةد كردنـةوةش خـؤ
بؤ ثةسةند كردنةكةشي بةهةمان شيَوة ثاساوي خؤي هةيةش اةمة سةرةراي اةوةي كة ايَمـة اي ماعمـان نيـةش
اةمة يةكيَكة لةو راثؤرتة دةطمةنةي كة تةحةفوزي لةسـةر دروسـت نـةكراوةش يـةعين اةمـة مايـةي دلَخؤشـي
هةمووةيةكمانةش لة ليذنةي ياسايي و دارايي و ناوخؤشش اةمانة هـةمووي بةراسـيت بريورايـةكن كـة سـةرؤكي
فراكسيؤنةكان نويَنةري ثارتة جياوازةكان اةكريَ اةو نيطةرانيانةي كة اةو بةريَزانة هةيانةش هةرضـيةك داوا
دةكةن قابياي طفتوطؤكردنةش بؤ ايَمة هةميشة وا هةست بكةين كـة دةيبةينـة دةرةوة لـةويَ ضارةسـةرةكامنان
دةست دةكةويَتش من داوا دةكةم هـةر داواكارييـةك هةيـةش داواكارييـةكان بـةريَزن و لةسـةر سـةرمان ثةسـةند
دةكريَتش بةآلم با لةناو هؤلَي ثةرلةمان يـةكالييان بكةينـةوةش لـةناو هـؤلَي ثةرلةمانـةوة بيَـتش اةطـةر ةمشـان
ثةسةند نيةش بـا دانيشـتنةكة بكريَـت بةدانيشـتنيَكي داخـراوش تـا بتـوانة زيـاتر و راشـكاوانة تـرش لةسـةر اـةم
بابةتة قسة بكةينش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار شاهؤ سةعيدش فةرموو.
بةريَز د .شاهؤ سعيد فتح اهلل:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ويَراي ثشتطريي كردمن لة بؤضووني هةردوو هاوريَمش كويَستان خان و دكتؤر زاناش منين ثيَم وايـة زؤر طرنطـة
كة دريَذة بدةين بة قسةو باس و طفتوطؤ لةسةر اةم ياسايةش اةم ياساية ياسايةكي طرنطةش لةبةر ضةند خالَيَـب
كة من لةم ضةند خالَةدا ثـوخيت دةكةمـةوةش يةكـةم :زؤر طرنطـة كـة ايَمـة هاوكـاري دارايـي حزبـةكان بةياسـا
بكـةينش بةياسـايي كردنـي هاوكـاري دارايــي حزبـةكان ريَ دةطريَـت لـة تيَكــةلَ بـووني بودجـةي حـز ش لةطــةلَ
بودجةي حكومةتدا يان بودجةي تايبةتي لةطةلَ بودجةي طشتيداش وةكو لةسالَي ثار لةكاتي موناقةشة كردنـي
بودجةدا زؤر خالَمان لةو بارةيةوة بةرضاو كةو ش رةنطة نيطةرانيةك هةبيَتش رةنطة ترسيَب هةبيَتش لةةيـةن
هةنديَب لة حزبةكانةوة بةتايبةتي اةو حزبانةي كة ذمارةي كورسيةكانيان كةمة لةناو ثةرلةمانداش كةبـةراي

123

من ترسيَكي رةوايةش ضونكة ثيَويستة حكومةتي هـةريَمي كوردسـتانش هاوكـاري دارايـي اـةو حزبانـة بكـا كـة
بمووكنش اةو حزبانةي كة اةمرؤ بمووكن رةنطة لة دواييدا بنب بة حزبي طـةورةش وة ثيَمةوانةكةشـي راسـتةش
واتة ثشتطريي كردن لةذياني دميوكراسي لةكوردستاندا ثيَويسيت بةثشتطريي اةو حزبانـة هةيـة كـة بمـووكنش
يان ذمارةي كورسـيةكانيان لـة نـاو ثةرلةمانـدا كةمـةش اـةوين بـةدياري كـراوي ثةيوةنـدي بـةماددةي سـيَيةم
برطــةي يةكةمييــةوة هةيــةش كــة اــةكريَت ايَمــة ريَــب بكــةوين لةســةري بةش ـيَوةيةك كةبةرذةوةنــدي حزبــة
بمووكةكان يان اةو حزبانةي كةذمارةي كورسيان كةمةش بةجؤريَب لـةجؤرةكان زامـن بكريَـتش خـالَي سـيَيةم:
سةبارة بةراي حكومة ايَوة خؤتان دةزانن اةم ثرؤذة ياساية سالَي ثار لةمانطي  11خويَندنةوةي بؤكراوةش
واتة لةوكاتةوة دةبوو راو بؤضووني حكومةمتان بةدةست بطا ش بةآلم اةوةمشان لـةبري نةضـيَتش ثـرؤذة ياسـاي
بودجـــةي ســـالَي  0212زؤر بـــةوازحي باســـي لـــةوة كـــردووةش كـــة حكومـــة تؤثةكـــةي خســـتؤتة ســـاحةي
ثةرلةمانــةوةش اــةركي ثةرلةمانيشــة اــةو كــارة بكــا ش اين ــا حــةز دةكــةم اامــاذة بــةوةش بــدةم لــةماددةي
()12ياســاي ذمــارة()12ي ســالَي  1116زؤر بــةرووني اــةلَيَتش اــةو بةخشيشــةي لــة بودجــةي هةريَمــدا بــؤ
حزبةكان تةرخان دةكريَتش بةثيَي ضةند ثيَوانةيةك دةبيَـت كـة ثةرلـةمان ديـاري دةكـا و دابـةش دةكريَـتش
دواخالَم اةوةيةش كة لةبريمان نةضيَت دواجار ثةرلةمان مةرجةعيةتةش نـةك حكومـة مةرجـةعي ثةرلـةمان
بيَتش واتـة ثةرلـةمان نابيَـتش هـةتا هةتايـة لةسـةر رايـةكي حكومـة بوةسـيتَش واتـة ثةرلـةمان لةسـةر هـاتين
وةزيريَب بوةسيتَش جااةوةشي كة بريار دةدا اةجنومةني طشيت ثةرلةمانةش واتة سةرؤكي حكومة دةبيَ لةم
هؤلَة حازر بيَتش نابيَ سةرؤكي حكومة لة دانيشتين داخراوداش لةطةلَ سةرؤكي فراكسيؤنةكان بيَتش وةذيـاني
دميوكراتي و عوريف دميوكراتي اةوة دةخوازيَ كة هةم قسةكاني ايَمة و قسةكاني بـةريَز سـةرؤكي حكومـة و
وةزيرةكان لةناو ثرؤتؤكؤلةكاندا تةس يل بكريَتش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش هةر بؤ اةوةي اةخري طشت سةرؤك فراكسيؤنةكان كة تةمسياي ايَوة هةمووتان دةكةنش اـةو ياداشـتة
بةايمزاي هةموويان بووةش لةزمين اةوانين ليسيت موعارةزةشش ريَزدار رةفيق صابرش فةرموو.
بةريَز د .رفيق صابر قادر:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
سوثاسش قسةكاني من كران.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ريَزدار برهان رشيدش فةرموو.
بةريَز برهان رشيد حسن:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
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وةلَآل من ثشتطريي رةاي هاوريَكامن دةكةم لةبةر ضةند هؤيةكش يةكةميان :اةوة يةك سالَة اةم ثرؤذةية هةية
لةناو ثةرلةمانداش ثيَويست بووش اةم ثرؤذةية يةكاليي بكريَتةوةش بةآلم مـن لةطـةلَ ريَـز و حورمةمتـدا هةسـت
دةكةم دواخستنيَكي عةمدي هةبووةش لةزؤر شويَندا.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية وةرة سةر بابةتةكة رةايت ضيةش دواخسنت نـةبووةش مـةوزوعيَكي حةسـاس بـووةش ثيَويسـيت بـة طفتوطـؤ
هةبووش ايَستا لةبةردةستدايةش فةرموو برياري خؤ لةسةر بدةش فةرموو.
بةريَز برهان رشيد حسن:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثرؤذةي خؤثيشاندانين هيض اةهةميَيت لةمة كةم نةبووش بؤ زوو ايقرار كرا دووةم :بةثيَي قـانوني ذمـارة
()12ي سالَي  1116مةعاير لةدةسـت ثةرلـةماني كوردسـتانةش نـةك لةدةسـت حكومـة ش سـيَيةم :لـةراثؤرتي
ليذنــةكان هــيض ةيــةنيَب تةحــةفوزي نــةبووةش يــةعين مــن عاجبايــةتيم لــيَ ديَــتش هةنــديَ بــةريَز لةســةر
خويَندنةوةي تةقرير تةحةفوزي هةبيَتش ضوارةم :حكومة يةك سالَة ااطاداري ثرؤذةكةية هيض موبةريريَب
نيةش ضونكة ()052مايؤن دؤةرمان ايقـرار كـردو وةزيـري سـاماني سروشـيت ليَـرة نـةبووش ايَسـتا بـا وةزيـري
دارايــن ليَــرة نــةبيَش ثيَن ــةم :ســالَي دارايــي تــةواو بــووةش ثيَويســتة ث ـيَن بودجــة ايقــرار كــردن حكومــة
خةرجيةكاني خؤي بزانيَش واتة ثيَن اةوةي ايَمة لةسةر بودجة كؤببينةوةش بريار بدةينش اةطةر مةبةسـتيَب
هةيــة بــؤ اــةوةي خبريَتــة مــانطي  6باشــة خــؤ ث ـيَن مــانطي س ـيَش اةطــةر بودجــة ايقــرار بكريَــت حكومــة
مةباةغيَب دااةنيَت اةبيَ اةو كاتة بطةريَينةوة بؤ اةوةش يةعين قانونةن بـؤ اـةوةي حكومـة خةرجيـةكاني
خــؤي بزانـيَ ثيَويســتة ايَمــة ثـيَن بودجــة اــةم ياســاية ايقــرار بكــةينش شةشــةم :بــةريَز لةهــةموو ياســايةكدا
سوودمةند و زةرةرمةند هةيةش بةآلم اةم ياساية اةو ةيةنانةي كة كورسيان بةدةسـت هيَنـاوةو اةوانةشـي كـة
نيوةي دةنطيان هيَناوةو اةوانةشي كة بةكؤتاكان دةنطيان هيَنـاوة هـةمووي عـيالج كـردووةش يـةعين دةتـوانة
باَيَة سوودمةندي زياترةش تاوةكو زةرةرمةندش اةوة رةايَكة هةموو كةسيَكي ياسايي دةزانيَش ياسا هةنديَ كةس
سوودمةند دةبيَت و هةنديَ كةسين زةرةرمةند دةبيَت ليَيش بةآلم سوودمةندةكان زياترنش حةوتـةم :هةنـديَ
ترس هةية لةةيةن هةنديَ بةريَزةوةش قسةكةيان رةواية.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك بورهان تكاية مةضؤرة سةر اةنداماني ثةرلةمانش رةاي هـةمووتان موحتةرةمـةش تـؤ بـةس شـةرحي اـةوة
بكةش كة سةبةبة طرنطةكانت باش ة لةوةي كة باسي كةسيَب بكةيتش فةرموو.
بةريَز برهان رشيد حسن:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
يةعين اـةوةي كـة تةحـةفوزي لةسـةرة مـاددةي سـيَيةم برطـةي دووةم و مـاددةي سـيَيةم برطـةي سـيَيةمةش
دةربارةي حزبيَب كة نيوةي دةنطي هيَنابيَتش اةبيَ نيوةي وةربطريَتش يان حزبيَب بةكؤتا بيَـت نيـوةي اـةو
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ثارة وةربطريَتش قةيدي ضية بااةوين بكريَت بة ثارةي كورسيةكش اةطةر وةكو حزبةكاني تر كـة دةنطيـان
هيَناوةش اةطةر ترسين لةسةر مةباةغةكة هةية لةسةر اةوةي كة اـةم مةباةغـة ببيَـت بـةجيَطاي طفتوطـؤش
قةيناكة باكؤبوونةوةكة داخراوبيَت وثيَن اةوة بيخةنة دةنطدانةوةش هيض موبةريريَب نيـة بـؤ دواخسـتينش
اةطةر دواش دةخريَـت بـةراي مـن دواي سـا َليَب هـةر اـةكريَت تـةا يل بـؤ اـةمرؤ بيَـت وبطةينـة نةتي ـةش
سةرؤكي حكومة ديَتـةوة موشـكياةمان نـام َيينَش اةطـةر هـةر تـةا ياين دةكريَـت بـا جـةنابت تةحديـدي
كاتةكةي بكةيتش تةاكيد اةكةمةوة لةسةر قةسةكامن تةنها بؤ ماوةي  0رؤذ بيَتش ثيَن ثشووي  1/1لةبةر
اــةوةي بةراســيت ث ـيَن ايقــرار كردنــي بودجــةش ثيَويســتة حكومــة خــةرجي خــؤي بزان ـيَش اةمــة عورفــة
لةهــةموو دونيــاداش بؤيــة بــا اــةو خالَــة نــةبيَت بــةزياد كردنــي اياتيزاميَكــي تــري مــالي اةوكاتــة ثيَمــةوانة
دةردةضــيَت اةطــةر بودجــة ثــيَن اةمــة ايقــرار بكريَــتش ثيَمــةوانة دةردةضــيَت لةطــة َل دةقــي مــاددةي
()26لةثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستانش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك عةدنان اةطةر نيزامية ريَطا ثيَدةدةمش اةطةرنا تؤ قسةي خؤتت كردووةش باشةش فةرموو.

بةريَز عدنان عثمان امحد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَم واية نيزاميةش لةبةر اةوةي وةآلميَكي اةو قسةي جـةنابت بـووش كـة وتـت لةةيـةن هةموويانـةوة ايمـزا
كراوةش اةطةر ريَطام بدةي يةك دةقة قسة بكةم.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ببورة اةوة نيزامي نيةش اةطةر اي ـازة بـدةيت مـن روونـي دةكةمـةوةش هـةر بـؤ زانينتـانش بـةريَزان داوايـان
نةكردووة كة تةا يل بكريَتش بـةلَكو داوايـ ان كـردووة دانيشـتنيَكي بةثةلـة بكريَـتش ليَـرة داوايـان كـردووةش
ايَمةش داوامان لةحكومة كردش بةآلم سةرؤك و جيَطرةكةي بةكاريَب لةهةريَم نة بؤيةش باشة فةرموو.
بةريَز عدنان عثمان امحد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
اةم خالَة زؤر زؤر طرنطةش مببوورة جةنابي سةرؤكش لةبةر اةوةي دوور ونزيب قسة لةسةر اةوة نةكرا كة لـةو
دانيشتنة لةطةلَ سةرؤكي حكومةتدا دوا بريار بدريَتش دوا بريار ليَرةوةيةش تةنها لةطةلَ حكومة و ةيةنةكان
ومتان فورسةتيَب هةية تا اةوةندةي بةرنامةي كار ديَتةوةش تةشاور بكةينش يةعين دانيشتنيَكي تةشاوري بيَتش
نةك اةوة.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
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باشةش دروستة سوثاسش راست دةكةيش ريَزدار خةليل عومسانش فةرموو.
بةريَز خايل عثمان محد امة:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
خؤي حز اةداتيَكي كؤمةلَي مةدةنيةش اةمة يةكش دووةم :هةر وةك لة راثؤرتي ليذنةي داراييدا هاتووةش هيض
طفتوطؤيةكي رةمسيش لةطةلَ حكومةتدا نةكراوةش سةبارة بـةوةي كـة حكومـة رةاـي خـؤي بـدا ش هـةروةك
ضــؤن بــووة بــةعورف لــةم ثةرلةمانــةداش لةزؤربــةي زؤري اــةو ياســايانةي كــة بــاري داراييــان دةكةويَتــة ســةرش
تةبةعاتي داراييان دةكةويَتة سةرش دةبيَ راويَذ بةحكومة بكريَتش خالَيَكي ترش اةم ياسايةش ياسايةكي طرنطـةش
ايَمــة وةكــو ليســيت كوردســتاني لةهةلَمــةتي هةلَبذاردنةكانيشــدا اةمــة بــة وةرضــةرخانيَكي طــةورةي دةزانــة
لةهةريَمي كوردستانش لةبةر اةوةي هةلَمةتي هةلَبذاردمنان بؤ كـردووةو بةياسـايةكي طرنطـي دةزانـةش لةبـةر
اةوةي مةبةست لة تةمويل كردني اةحزا دوو هؤي سةرةكيةش يةكةميان :ثةرةثيَدان و طةشة ثيَداني طيـاني
فرة حزبي و تةعةدوودي حزبية لةهةريَمي كوردستانش خالَيَكي ترش ريَطرتنة لةهةر حزبيَكـي كوردسـتاني كـة
ثةنا بؤ هةر سةرضاوةيةكي دةرةكي ببا ش كة اةمـة دوو هةدةفـةش مـن ثـيَم وايـة زؤر زؤر طرنطـة بـؤ هـةريَمي
كوردستانش ديَمةوة سةر خـالَي يةكـةمش مـادام مةبةسـت ليَـي طةشـةثيَداني ثرؤسـةي دميوكراسـية لـة هـةريَمي
كوردستان لةراثؤرتةكةدا ناوي اةو حزبانة نةهاتووةش كة لةوانةية لة ثرؤسةي هةلَبذاردنـدا بةهـةر هؤكاريَـب
بيَـــت بةشـــدارييان نـــةكردووةش لةوانةشـــة دواي هةلَبـــذاردني ثةرلـــةماني كوردســـتان تةشـــكيل بـــووبنش يـــان
لةهةلَبذاردنةكاندا دةنطيان نةهيَنابيَش من ثيَم واية اةم ياساية ياسايةكي طرنطةش ايَمة نابيَ ضاو لة وآلتاني تر
بكةينش اـةم ياسـاية بـؤ هـةريَمي كوردسـتاني دادةريَـذينش بؤيـة ثيَويسـتة اـةم حزبـة بمـووكانةش بطريَتـةوةش
بةتايبــةتي ايَمــة لةدانيشــتنيَكداين كــة اــةمرؤ بــرا مةســيحيةكانين اــةمرؤ ليَــرة وجوديــان نيــةش هــةروةها
جةذنيانةش حةقة ايَمة بةتةواوةتي رةاي اةوانيشـمان ةبيَـتش بؤيـة مـن ثـيَم وايـةش اةطـةر بيَـت و ايَمـة ثةلـة
لةدةركردني اةم ياساية بكةينش لةوانةية درزيَب بكةويَتة ناو اةحزابي سياسـي لةهـةريَمي كوردسـتانداش بؤيـة
ثيَم باشة ايَمة وةكو ثةرلةماني كوردستان اةو مةسئوليةتة هةلَنةطرينش اةم ياساية دواخبةين بؤ كاتيَكي تـرش
بةش ـيَوةيةكي وردتــر و بــةثرس وراي هةمووةيــةك ايَمــة اــةم ياســاية تيَبثــةريَنةش ضــونكة تةجروبةكــةمان
ناحــةزي زؤرةش هــةروةها دةســيت دةرةكــي زؤر هةيــة اةيانــةويَت اــةم تةجروبــةمان ل ـيَ تيَــب بــدةنش بؤيــة
هيوادارين كة ثرس ورايةكي زؤر ورد بة اةحزابي سياسي بكريَتش ثيَشم واية هيض حزبيَـب لةسـةر مةسـةلةي
بودجة ثةكي نةكةوتووةش زؤر لة حزبةكان ايَستا سولفة وةردةطرنش من بةش بةحالَي خؤم ديفـا لـةوة ناكـةم
كةثارتي و يةكيَيتش ضةندي بؤ دابندريَت يان يةكيَكي تر اةوةندةي بؤ دابندريَتش كة اةمة سةروة و ساماني
ميااةتــةش بؤيــة بةشــيَوةيةكي دادثةروةرانــة دابــةش بكريَــتش حزبــةكانين بــؤ ثةرةثيَــداني طيــاني فرةيــي
لةهةريَمي كوردستان حسةيان هةبيَت لةو سةروة و سامانةداش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ريَزدار دلَشاد شها ش فةرموو.
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بةريَز دلَشاد شها حاجي:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
باوةر دةكةم كة هةموومان كؤكة لةسةر طرنطي اةم ياسايةو دةرضواندني و ريَكخستينش ضارةسـةركردني اـةم
مةســةلة طرنطــة لةضوارض ـيَوةي ياســايةكداش كــةس موخالةفــةي لةســةر اــةوة نيــةش بؤيــة ناطةريَمــةوة ســةريش
بةتةسةوري من اةم ياساية بؤ دوو مةبةست طرنطة و بؤ دوو مةبةست دةردةضيَتش يةكةميان :بؤ داناني ريَ و
شويَنة لةطةلَ حكومة لةسةر اةو ()12مايار دينارةي كةوا لةسالَي رابردوودا وةكو لةياساي بودجةدا هاتووةش
كة بةثيَي ثيَوةرةكان ريَب خبريَتش دووةميان :لةاايندةدا ضؤن هاوكاري حزبةكان بكريَتش من لةطةلَ رةاي اةو
سيَ بـةريَزةم و حةزيشـم اـةكرد بةسـيَ رةاـي اةصـاَي حسـا بكريَـتش وة دوو كةسـي تـرين ايزافـة بكريَـتش
ضـونكة رةاةكــةيان زؤر بـة دوورو دريَــذي بـاس كــردش هـةولَ دةدةم كــةوا دووبـارةي نةكةمــةوةش مـن ثشــتطريي
رةايةكةي اةوان دةكةمش اةم هؤيانـةي خـوارةوةش ثشـتطريي اـةوة دةكـةم كـةوا اـةم طفتوطؤيانـة دوا خبريَـتش
يةكةم :رةاي اةو بةريَزانة هةر يةكةيان وةكو اةندامي ثةرلةمان و هـةر يةكةشـيان لـة ثيَكهاتةيـةكي طرنطـي
سياسي و ثيَكهاتةي ثةرلةمان بوونش دووةم :طرفتيَب هةيةش خةريكـة هـةموومان تـةجاوزي دةكـةينش خةريكـة
لةرووي راطةياندن و لةرووي ناو كؤمةلَطاشةوة خةريكة شتيَكي تر دروست بيَتش هةريَم ايَستا لة اةزمةيـةكي
طةورةدايــة لةطــةلَ مةركــةز لةســةر ميزانيــةي ســالَي 0211ش ايَمــة موهــةدةدين بــةوةي كــةوا بريَكــي زؤري
ميزانيةي ايَمـة كـةم دةكريَتـةوةش ايَمـة اـةمرؤ هةسـتة ليَـرةوة برياريَـب لةسـةر حكومـة بكـةين بـةمالَ و
مةباةغيَب لةبودجة بؤ حزبةكان دابنيَةش و بةياني حكومةتي هةريَم لةطةلَ حكومةتي مةركةزي نةطةشـتنة
ريَككةوتنيَكي وا كة اةصاَةن تواناي جيَبةجيَ كردني دارايي اةم ميزانيـةي هـةبيَتش يـاخود بودجـةي هـةريَم
بةو شيَوازةي كة هةية لةوةش كةم بكريَتةوةش لةحالَةتيَكدا ثرؤذة خزمةتطوزارييـةكان كاريطـةرييان لةسـةر
بكريَتش ايَمة هةستة خةريكي بةخشينةوةي بودجة بة بةسةر حزبةكانـداش اايـا اةمـة ضـؤن بـؤ ثةرلـةمان
ليَب دةدريَتةوة بؤية اةصاَةن كاتةكةيش اةطةر بةتةنها لةسةر اةو طرفتةش بيَت من بةطوجناوي نـازامن تـاكو
طرفيت هةريَم لةطةلَ مةركةزدا يةكاليي نةبيَتةوةش طفتوطؤ لةطةلَ حزبةكانش بةراي من حزبةكان وةكو هةموو
ثيَكهاتــةكاني تــري كؤمــةلَطا ثيَكهاتةيــةكي طرنطــي كؤمــةلَطاي مــةدةنةش ثيَكهاتةيــةكي سياســةش زاهريةيــةكي
سياسةش نيشانداني روويةكي وا كةوا حزبةكانش وةكو اـةوةي كـةوا قةدةغـة بيَـت طفتوطؤيـان لةطـةلَ بكريَـتش
ياخود رةايان وةربطرييَتش بةراي مـن بريكردنةوةيـةكي دروسـت نيـةش اـةوةي ايَمـة اـةمرؤ لـةناو اـةم هؤلَـةدا
دانيشتووينش دةراةجنامي خةباتي حزبة شؤرش طيَرةكاني كوردستانةش دةراةجنامي قوربانيةكاني اةوانةش هـي
اةو شؤرشطيَرانةي كـةوا لـةو حزبانـةدانش اةمانـة بةشـيَكنش بؤيـة مـن بـة ثيَويسـيت دةزامن اةطـةر ايَمـة هـةر
ياسايةك بؤ هةر تويَذيَب يان ضينيَب بـؤ هـةر ثيَكهاتةيـةكي كؤمـةلَطا دةردةكـةينش زؤر كـاريَكي جيـاوازة كـةوا
طفتوطؤ لةطةلَيان بكةينش وةكو كؤمةلَيَب لةو ياسايانةي كةدةرضوونش هـي ريَكخـراوي كؤمـةلَطاي مـةدةنيش هـي
ريَكخراوي زيندانياني سياسيش هـي ثةككـةوتووةكانش يـان هـةر كؤمـةلَيَكي تـرش بؤضـي اةصـاَةن مـن بـةطرنطي
دةزامن و ثرسيار ناكةمش بة طرنطي دةزامن كـةوا طفتوطـؤش لةطـةلَ حزبـةكان بكريَـتش بةتايبـةتي اـةو حزبانـةي
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كةوا لةثةرلةمانيشدا بوونيان نيةش هةنديَ مةسااياي تر لة ثيَوةرةكان رةنطة وا ااسان نةبيَت كـةوا بـةخيَرايي
بةســةريدا تيَثــةر بــبةش ايئتالفــةكانش اــةو ثيَكهاتانــةي كــةوا وةكــو ايئــتالف لةثةرلةمانــدا مــةوجودنش اايــا
مامةلَةكردن لةسةر داها ياخود بةخشيين مينحةكان لةطةلَياندا ضؤنةش بؤية من بةثيَويسيت دةزامن كةوا اةم
طفتوطؤية لةطةلَ اةو خاآلنةس كةوا ثيَش ين باسكران دواخبريَت بؤ كاتيَكب تـر وة خؤمشـان نةبةسـتينةوة
بة دةقيقةيةك يان بة سةعاتيَكب موعةينةوةش نة بؤ اةوة كةوا ماوةيةكب كـراوة هـةبيَتش بـةلَكو بـؤ اـةوةس
كةوا بتوانة اياتزام بةوة بكةين و موةفةق بة لةو حيوار و طفتوطؤيانـةس كـةوا ثيَويسـتة لةطـةلَ هـةموو
اةو ةيةنانةس كة باسم كردنش سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ســوثاس بــؤ جــةنابتش هــةر روونكردنةوةيــةك كــة هــةببَش ايََمــة دةزانــة فراكســيؤنةكان خؤتــان نويَنــةرس
حيزبةكاننش لةطةلَ حيزبةكانب ترين و لةطةلَ يةك طفتوطؤ دةكةنش زؤر تةبيعيةش بةآلم بةرنامـةيان بيَـت
و سةرؤكايةتب ثةرلةمان بيكاتة بةرنامـة ناكريَـتش ايَمـة اـةو اسـولَةس لةبةردةسـتمانة لةسـةر اـةو ريَطايـة
دةرؤينش ريَزدار فاض قبةشارةتب فةرموو.

بةريَز فاض بةشارةتب:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
من لةطةلَ ريَز و دةست خؤشيم بؤ اـةو ليذنانـةس كـة زؤر كاريـان لةسـةر اـةم خالَـة كـردووةش هـةموومشان
هاوراين لةسةر طرنطب اـةم ثرؤذةيـةش هـةموو فراكسـيؤنةكان بـاس لـة طرنطـب اـةم ثرؤذةيـة دةكـةنش بـةآلم
مةسةلةس ميزانيةس حيز و قةوارة سياسيةكانش بة حةقيقة ديارة ايَمة لة كوردستان تـةنها اةوعـةدةدة
خةلَكــة نــة كــة ليَــرة نويَنــةرس حيزبــةكانة ثيَموايــة زؤر اــةحزابب تــر لــة كوردســتان هةيــة كــة حيزبــب
خةباتطيَرس سةردةمب شا و ثيَشـمةرطايةتب بـوونش تةزحيـة و قوربانيشـيان داوةش بـةآلم ايَسـتا نويَنـةريان
لةناو ثةرلةمانب كوردستان دا نيـةش بؤيـة منـين لةطـةلَ ثشـتطرييم بـؤ رةاـب اـةو بةريَزانـة بـؤ دواخسـنتش
ضونكة هـيض ةيـةكمان بـاس لـةوة ناكـةين كـة اـةم خالَـة يـان ثرؤذةيـة رةفـز بكريَـتش بـاس لـة دواكـةوتنب
دةكريَتش لة تاخري بوونب بؤ دةولَةمةند بوونب اةم ثرؤذةية و حيسـا كردنـب زيـاتر بـؤ هـةموو حيـز و
قةوارة سياسيةكان لـة هـةريَمب كوردسـتانش بؤيـة مـن ثيَشـنيار دةكـةم لـة كاتيَـب دا كـة بودجـةس حيـز و
قةوارة سياسيةكان ديارس دةكريَت نويَنةرس اةو حيزبانةش كة نويَنةريان لةناو ثةرلةمانب كوردستاندا نية
ليَرة نويَنةريان هةبيَتش خالَيَكب تر باس لةوة دةكريَت كة ايَمة دةلَـيَة طفتوطـؤس زيـاتر لةطـةلَ حكومـةتب
هةريَمب ك وردستان بكريَتش ليَرة بؤ بةرضـاو روونـب هـةموو اـةو بةريَزانـة مةبةسـت اـةوة نيـة حكومـةتب
هةريَم لة جياتب ثةرلةمانب كوردستان بريار بدا ش ايَمة لةسـةر بودجـةس سـالَب  0212زؤر موناقةشـةمان

110

لةســةر مووضــةس ثيَشــمةرطة و شــورتة و ااســاين كــردووة و ثيَموايــة هــةموو فراكســيؤنةكان هـاورا بــووين
لةسـةر اــةوةس كـةوا مووضــةس ثيَشـمةرطة و شــورتة و ااسـاين ضارةســةر بكريَـتش بــةآلم وةزيـرس دارايــب و
اابوورس ليَرة تةايدس اةوةس ايَمةس نةكردش لةبةراةوةس ميزانية لةبةردةست حكومةتـة نـةك لةبةردةسـت
ثةرلــةمانش ثةرلــةمان تــةنها موناقةشــةس يــان تةايــدس شـيَوةس ســةرف كردنــب بودجــةكان دةكــا ش نــةتوانرا
ضارةسةرس مووضةس ثيَشمةرطة بكريَتش بؤية ليَرة مةبةست اةوةيـة كـة طفتوطـؤس زيـاتر لةطـةلَ حكومـة
بكريَت بؤ اةوةس راس حكومة وةرطريسَ و ضةند دةتوانرسَش خالَيَكب تـر كـة اـاخر خالَمـةش ايَمـة هـةتاوةكو
ايَستا حكومةتب هةريَمب كوردستان نةيتوانيوة ميزانيةس خؤس و بودجةس خؤس لةطةلَ حكومـةتب فيـدرالَ
لة بةغـدا يةكالبكاتـةوةش يـةعنب ايَمـة لةسـةر ثيَوةريَـب ايَسـتا بتـوانة كـة ثيَموايـة دةيـان طرفتـب تـر لـة
كوردستان هةيةش هةروةكو ساآلنب رابردوو سولفة بدريَت بة هةموو اةو حيز و قةوارة سياسيانةس كة لـة
كوردســتان هةيــة هــةتا ايَمــة كيَشــةس بودجــةمان لــة حكومــةتب ناوةنــدس يةكالدةبيَتــةوةش اــةو كــا ايَمــة
دةتــوانة لةســةر كيَشــة ناوخؤييــةكانب خؤمــان يــان لةســةر تةقســيمب اــةو بودجةيــةس كــة ديَتــة هــةريَمب
كوردستان قسةس لةسةر بكةين و موناقةشةس برينةوةس يةك ارس لةسةر بكرسَ و زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بةفرين خان فةرموو.
بةريَز بةفرين حسة:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
جيَطــاس خؤشــحالَية كــة بتــوانة لــة ثةرلةمانــدا لةســةر بابــةتيَكب وةهــا هةســتيار و طــرنط قســة بكريَــتش
لةبةراةوةس لةوانةية لة فةراغب اةم ياساية يان نةبوونب اةم ياسـايةدا بـة جؤريَـب لـة جؤرةكـان هةنـديَب
زيامنةند بوو بنش هةنديَب قازاجنيان لة نةبوونب اةو ياساية كردبيَتش جا بؤية بة تايبة باس لة اةحزابة
سياسيةكان دةكـةين لـة هـةريَمب كوردسـتاندا اةطـةر باوةرمـان بـةوة هةيـة كـة ذيـانب سياسـب لـة هـةريَمب
كوردستان هةبيَتش باوةرمـان بـة فرةةيـةنب سياسـب هـةبيَت لـة هـةريَمب كوردسـتان و بتـوانة ثـةرةس ثـبَ
بدةينش بؤ اةوةس اةزموونيَكب سياسب زياترمان هةبيَت لة هةريَمب كوردستانش جيَطاس خؤيةتب كة بتـوانة
بة اازادنـة بـاس لـةو مةوزوعـة بكـةين و قسـةس لةسـةرس بكـةين بـة تايبـة كـة ليَـرة دا بـاس لـة كورسـب
ثةرلةمانيةش اةساَةن هةنديَب اةحزا و ةيةنب سياسـب هةيـة لـة هـةريَمب كوردسـتاندا كـةوا بةشـداريةكب
ديار و بةرضاويان هةبووة لة خةباتب رزطارس خوازس ميااةتب كوردش لةوانةية لة سةردةميَب دا بوو بيَت كة
زؤر كةس بةةيةوة زةمحة بوو بيَـت تةنانـة نـاوس ثيَشمةرطةشـب هيَنـا بيَـتش بـة جؤريَـب لـة جؤرةكـان
نةيتوانيوة لةو هةلَبذاردنانةس كة بؤ ثةرلةمانب كوردستانش كؤمةلَب هةلَبذاردنب ديكة دةكريَـت نـةيتوانيوة
ريَذةس دةنطب ثيَويست بيَنيَت بـؤ كورسـيةكب ثةرلـةمانبش يـان لةوانةيـة هةنـديَب اـةحزابب سياسـب هـةبن
ثيَكةوة هاوثةميانةتيةكيان دروست كردبيَت بؤ اةوةس بتـوانن بيَنـة ثةرلةمانـةوةش اايـا ضارةسـةرس اةمانـة
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ضــي دةبيَــت جــا بؤيــة بابــةتيَكب اــاوا هةســتيار و طــرنط و ثيَويســتش ثيَويســتب بــة قســة كردنــب زيــاتر و
موناقةشـةس زيـاتر هةيـةش جـا ايَمـة بؤضـب بـة حةساسـيةتةوة بـاس لـة حيـز لـة ثةرلـةمانب كوردسـتاندا
بكةينش راسـتة ثةرلـةمان جيايـة و حيـزبين جيايـةش بـةآلم دواجـار ايَمـة هةريـةك لـة اةنـدامانب بـةريَزس
ثةرلةمان خاوةن باكطراونديَكب سياسةش خاوةن حيزبيَكب سياسة بـة مـافب خؤمشـانب دةزانـة كـة ديفـا
لةو حةق بكةينش جا من ثيَمواية حيزبين اةو ديَوة زمةية نية كة هةموومان ليَب ب سيَة و نةتوانة لـة
شويَنيَكب ااوا ثريؤز دا باسب ل يَوة بكةينش حةقب خؤمانـة كـةوا باسـب ليَـوة بكـةين و بـة تايبـةتب كـة وةكـو
طومت مةوزوعةكة باس لة كورسب ثةرلةمانب بيَتش اةمةش ترسب هةنديَب حيز نية لةوةس كـةوا كورسـب
كةمب بة دةست هيَناوة لةبةراةوةس ترسب هةندسَ حيز بيَتش بةآلم قسة كردن لةسةر اةوةية كة كؤمةلَبَ
اةحزابب ديكةمان هةية و نةيتوانيوة رؤذسَ دةنطب ثيَويست بيَنيَتش اةوانةش ناب َب بةراستب ثشطوسَ خبريَن
لةبةراةوة لة قؤناغيَب دا اةوان بةشداريان لة خةباتب سياسب كردووةش وةكو طومت اةسـاَةن هةنـديَب كـةس
لةوانةيــة جوراــةتب اــةوةس نــةكردبيَت كــة باســب شــؤرش بكــا و باســب خــةبا و تيَكؤشــان بكــا ش جــا
لةبةراةمانة من ثيَم باشة ثرؤذةكة تةا يل بكريَتش بةآلم بؤ مودةيةكب زةمةنب كور بؤ اةوةس بتـوانرسَ
قسةس زياترس لةسةر بكريَت و طفتوطؤس زياترس لةسـةر بكريَـتش بـؤ اـةوةس كـؤ دةنطيـةكب لةسـةر دروسـت
بكريَتش سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
امينة خان فةرموو.
بةريَز امينة زكرس:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ريَكخستنا هاريكارية حيزبا ياسـا ل ضارضـيَنةيةكا كـو هـةمب فراكسـيؤنب ثةرلـةمانب سـةركو كـةن بـؤ
هةنــدسَ كــو اــة هاريكاريــا ياســا بيَتــة ثةســةند كــرنش باشـ ين بــؤ هةنديَيــة كــو ثــرؤذا ياســايبَ هاتينــة
ىل اـةو تشـت َب كـو اة رؤكـة مـة نيقاشـيَت اة رؤكـة دا
ثيَشكةش كرن يةكين ذ وان فراكسيؤنا كوردسـتانيةش َ
ديتش لطور ااخافتنيَت ديَت هةندةك بةريَزيَت فراكسيؤنيَت ثةرلةمانب طرو ة بؤ هةنديَية كو اامادة سازيبَ
و زةمينة سازس بؤ هةندسَ نةهاتية كرن كو اة روكة موناقةشة لسةر بَ ثرؤذة ياسايبَ بيَتة كرن و بوويـة
جهبَ دلَ نارةحةتيبَ و دلَ ترسيا وان كو ثيَتنيا اةم راستيانة و ايح اما وةكب ثةرانيا زؤرينةيت كورسـيبَ
ثةرلةمانبش اة رؤكة ض وةك فراكسيؤنا كوردستانب ض وةك طؤران كو اة رؤكة ثةرانيا كورسية ثةرلةمانب
ببينبش دة جهبَ ريَزسَ دلَ نارةحةتب و دلَ ترسية و وان فراكسيؤنب تـر بطـرين و طفتوطؤيـة ثـ تـر سـةر
وس بابةتب بيَتة كرنش ذ ةيةكب تر اةمـة ذ دةر ـةي َب ثةرلـةمان َب كوردسـتان َب مـة دوو نـةوعب دي تـر يـة
ثارتيةن سياسب هةنة هةندةك ذوان اةو ثارتينا خةبا و شؤرش كريـةش زؤر دريَـذ و بةردةواميـة هـةس ش
هةتا نوكة ذس اةو ثارتية بةردةوامبش ةيةنيَكب تر ذس مة هةين اةو اةحزابيَت كوردستانية كو ذ ةيـبَ
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قانونب ة اي ازة هةسش اة روكة لثةرلةمان َب كوردستانبَ دا ض كورسب نينةش بؤ هةندسَ كوش اة راويَـذ كرنـا
كـو حــةتا لســةر داخازيـا فراكســيؤنيَت تيَــت ثةرلــةمانبَ هاتيـة كــرنش كــو د راويَـذ كرنــةكا لةطــةلَ حكومــةتا
هةريَمبَ ذس بيَتة كرن و دطةل هةندسَ ةيةنب دس تر اة ة نةهاتية كرنش يةعنب اة ة ثـةيتنيا راويَـذكاريبَ
ث بيَتة كرنش حةقب وان ةيةن وةيةنيَت سياسب تـ َب درة ـةي َب ثةرلـةمانب ذس ثـ اـةم د َل نارةحـةتيا وان
اة رؤكــة بيــنة موناقةشــةس لســةر بكــةينش بــؤ هةنــدسَ كــو مومارةســة ذيانــا دميوكراســب ل كوردســتانبَ
ببةرفرةيب بيَتة كرنش ثيَتنيا بة فرة حيزبب و فرة ةيةنيبَش ريَزطرتن بؤ وان ثارتيـاش بـؤ هةنـد َس ذس كـو ض
ةيةن موتةزةرر نةبنش اةز دبينم ثةيتنيا هيَشتا طةشة بيَنة كرن و ث تر فراكسـيؤنيَت ثةرلـةمانب دطـةل
نويَ نةريَت اةحزاب َب تر موناقةشـة بكـةنش اـةز قـةد دطـةل هةنـد َس نيمـة كـو اـة ياسـايةش ثةرلـةمان راسـتة
قةرارس يةو ش طرنطي داس ض هةندسَ نينة كو اـةحزاببَ سياسـب بهيَنـة
َ
ثةرلةمان جهةكبَ سةربةخؤ وةش جهبَ
تيَداش بةس اة ياساية طريَداية مةسـريسَ اـةحزابا داش وةختـبَ طـرسَ دابيَـت مةسـريسَ اـةحزاببَ د اـةحزابا
ثةيتنيا راييَت اةحزاببَ سياسب بهيَتة وةرطرتنش ثةيتنيا ةيةنبَ كو هةمب مةسري َس سبةس خةباتا وس دسةر
و َس اةساس َب ديتة كرن و ضاةكية بةرفرة ث ل بيَتة كـرنش ةزمـة اـةم رايـا وان وةربطرينة ـةش يـا ضـؤن
ريَكخراوةكا جناكبَ سينيل كو اة روكة بؤ هةندسَ ميزانية بهيَتة دانانش ضـةوا ثارتيـةكا سياسـيا دةر ـةس
ثةرلةمانبَ ذس اةمما هزر هةندسَ نةهاتية كرن كو د ضةوانيت ضارةسةريا ااريشـةية وان هـةتا ذ ةيـةنبَ
ايدارس و كارطريس با اةم بيكةينة ةـ ضونكب اةطةر اـةم بـة بـةرفرةهب هـزر دوسَ ضـةندسَ ذس نةكةينة ـة
ايحتمالـة د اـةو ذيـان َب بـةرفرةيا سياسـب كوردســتان َب د َس بـةرة كزيـةكب دضـيت و ايحتمالـة ذس ةيــةنب
دةرةكب د خؤ دطةهين َب و هاريكارية ماددس اةم دزانة بـؤ هةنـد َس كـو هلـةريَما كوردسـتان َب ةيـةن َب ويَـب
سياسب بةرة ةوازس ببةن و دةستبَ خؤ بطةنينة اةو هاريكارية ماددس بدةنبَ و ش ضونكة اة ترسا لةناوا
هةسش ضونك َب ترسة لسةر فراكسيؤنيَيت دية ثةرلةمانب اةو َس خـودان كـةم كورسـي هـةنش اـةز دبيـنم كـو
ثةيتنيا بيَتة تةا يل كرن و ث اامادةكارس و زةمينة سازس لةسةر ب بابةتبَ بهيَنة كرن.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ســوثاس بــؤ طشــت ايَــوةس بــةريَزش بــةريَزان بــةس مــن نــاوس كــاك بــالل ســايَمامن بــة نــاوس جــالل ســايَمان
خويَندمةوة بؤ ااطاداريتانش اةوين لةطةلَ ثرؤذةكةية و ايمزاس كردووةش ايَستا دةنطدانة و قسة تةواو بووش
هيض موداخةلةيةك نية رجااةنش ثيَشنياريَب هةية بـؤ دواخسـتنب بـؤ ثـيَن بودجـةس هـةريَمب كوردسـتانش
يةعنب وا بكةين كة وةختب بودجة دانرسَ ياساكة دةركرابيَـتش دوو رؤذ نيـة و ثيَشـنيارةكة وا نـةبووش اـةو
بةريَزانة كرديانش بؤ وةختيَكب ترش كبَ لةطةلَ اةوةية اةمرؤ دواخبريَت بـؤ كـاتيَكب موناسـب تكايـة دةسـت
بةرز بكةنةوة  53بةريَز لةطةلَة دواخبريَت بؤ كـاتيَكب مون اسـبش كـ َب لةطـة َل دانيـة ثـيَن ميزانيـة تكايـة
لةناو تةسويت نوقتةس نيزامب نيةش رجااةنش كبَ لةطةلَ دانية و دةيةوسَ ايَستا بةردةوام بة لـة طفتوطؤكـة
تكايــة دةســت بــةرز بكاتــةوةش  63بــةريَز لةطــةلَ دانيــةش دواخــرا بــؤ كــاتيَكب موناســبش بــةريَزان ايَســتا
دانيشتنةكة دوا دةخةين بؤ بةيانب سةعا 11ش تا اةو كا بة خواتان دةسثيَرمش بةخيَر بمن.
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فرست امحد عبداهلل

د .ارسالن بايز امساعيل

حممد قادر عبداهلل(د.كمال كةركووكي)

سكرتيَري ثةرلةماني
كوردستان – عيَراق

جيَطري سةرؤكي ثةرلةماني
كوردستان – عيَراق

سةرؤكي ثةرلةماني
كوردستان  -عيَراق
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()29
س َي شةممة ريَكةوتي 2292\92\22
خولي سيَيةمي هةلَبذاردن

112

ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()01
سيَ شةممة ريَكةوتي 2292/92/22
كاتــذميَر ()11ي ثـيَن نيــوةرؤي رؤذي سـيَ شــةممة ريَكــةوتي  0212/10/02ثةرلــةماني كوردســتان -
عيَراق بة سةرؤكايةتي بةريَز حممد قادر عبداهلل(د.كمال كـةركووكي) سـةرؤكي ثةرلـةمان و ,بـة اامـادةبووني
بةريَز د.ارسالن بايز امساعيل جيَطري سةرؤك و ,بةريَز فرست أمحد عبداهلل سـكرتيَري ثةرلـةمان ,دانيشـتين
ذمارة ()01ي خولي سيَيةم ,سالَي ( )0212ي خؤي بةست.
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بةرنامةي كار:
بةثيَي حوكمةكاني برطة ()1ي ماددة ( )02لة ثةيرةوي نـاوخؤي ذمـارة ()1ي هـةمواركراوي سـالَي 1110ي
ثةرلةماني كوردستان  -عيَراق ,دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بريـاري درا دانيشـتين ذمـارةي ()01ي خـولي
س ـيَيةمي هةلَبــذاردن لــة كــا ()11ي ث ـيَن نيــوةرؤي رؤذي س ـيَ شــةممة ريَكــةوتي  0212/10/02دا بــةم
شيَوةية بيَت:
1ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي بووذاندنةوةي ثيَشخستين كشتوكالَ لة هةريَمي كوردستان.
0ـ ـ خســتنةروو و طفتوطــؤكردني ثيَشــنياري ياســاي كاروبــاري شارســتاني ذمــارة ( )35لــة ســالَي 1120ي
هةمواركراو لة هةريَمي كوردستان.
6ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ثيَشينةي هاوسةرطريي لة هةريَمي كوردستان.
2ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ماددة هؤشبةرةكان لة هةريَمي كوردستان.
 5ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ضـاككردني مووضـةي هيَزةكـاني ااسـاين و ثيَشـمةرطة لـة
هةريَمي كوردستان.
3ـ ـ خســتنةروو و طفتوطــؤكردني ثيَشــنياري ياســاي بــةخاوةن كردنــي خــانووة ب ـ َي تؤمارةكــان لــة هــةريَمي
كوردستان.
2ــ خســتنةروو و طفتوطــؤكردني ثيَشــنياري ياســاي دةســتةي كؤمســيؤني بــاةَي هةلَبذاردنــةكان لــة هــةريَمي
كوردستان.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بــةناوي ط ـةلي كوردســتانش دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوةش خــولي س ـيَيةمي هةلَبــذاردنش ســالَي دووةمش خــولي
طريَداني يةكةمش ذمارةي دانيشنت ()01ش رؤذي دانيشنت ()0212/10/02ش بةرنامةي كار:
بــةثيَي حوكمــةكاني برطــة ()1ي مــاددة ( )02لــة ثــةيرةوي نــاوخؤي ذمــارة ()1ي هــةمواركراوي ســالَي
()1110ي ثةرلــةماني كوردســتان  -عيَــراقش دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان برياريــدا بةرنامــةي كــاري
دانيشــتين ذمــارة ()01ي خــولي س ـيَيةمي هةلَبــذاردن لــة كــا ()11ي ث ـيَن نيــوةرؤي رؤذي س ـيَ شــةممة
ريَككةوتي ()0212/10/02دا بةو شيَوةية بيَت:
1ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي بووذاندنةوةي ثيَشخستين كشتوكالَ لة هةريَمي كوردستان.
0ـ ـ خســتنةروو و طفتوطــؤكردني ثيَشــنياري ياســاي كاروبــاري شارســتاني ذمــارة ( )35لــة ســالَي 1120ي
هةمواركراو لة هةريَمي كوردستان.
6ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ثيَشينةي هاوسةرطريي لة هةريَمي كوردستان.
2ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ماددة هؤشبةرةكان لة هةريَمي كوردستان.
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 5ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ضـاككردني مووضـةي هيَزةكـاني ااسـاين و ثيَشـمةرطة لـة
هةريَمي كوردستان.
3ـ ـ خســتنةروو و طفتوطــؤكردني ثيَشــنياري ياســاي بــةخاوةن كردنــي خــانووة ب ـيَ تؤمارةكــان لــة هــةريَمي
كوردستان.
2ــ خســتنةروو و طفتوطــؤكردني ثيَشــنياري ياســاي دةســتةي كؤمســيؤني بــاةَي هةلَبذاردنــةكان لــة هــةريَمي
كوردستان.
ايَستاش داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي كشتوكالَ دةكةين كةرةم بكةن بيَنة سةر مةنصةش ليذنةي ياسـايي
كةرةم بكةن بؤ خويَندنةوةي راثؤرتةكانتان.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةريَزان اةنداماني ثةرلةمان.
ايَستا دةقـي راثـؤرتي ليذنـةي ياسـا دةربـارةي ثـرؤذةي ياسـاي ثةرةثيَـدان و بووذاندنـةوةي كشـتوكالَتان بـؤ
دةخويَنمةوة.
بؤ /سةرؤكايةتب ثةرلةمانب كوردستان  -عيَراق
بابة  /راثؤرتب ليذنةس ياسايب دةربارةس ثرؤذة ياساس ثةرةثيَدان و بووذانةوةس كشتوكالَ
ليذنةس كاروبارس ياسايب سةر لة بةيانب رؤذس يةك شةممة ريَكةوتب /2رةزبةر0212/س كوردس بةرامبـةر
بة 0212/1/03س زايينب كؤبووةوة بؤ ليَكولَينةوة لة ثرؤذة ياسايب (ثةرةثيَـدان و بووذانـةوةس كشـتوكالَ
لة هةريَمب كوردستان – عيَراق).
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي ياسايي ببوورنش اةطةر ثرؤذةكة خبويَننش ثاشان راثؤرتي ليذنـةي ياسـاي خبويَندريَتـةوةش بـؤ اـةوةي
تةس يل بيَتش كةرةم بكة بة عةرةبيةكة خبويَنةوة.
بةريَز سامل تؤما كاكؤ:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
مترواقبانونقتطويرقوانعاشقالزراعةقيفقابليمقكوردستانق

املاداقاالوىل:ق
بقصدقاالهتمامقبالقرى،قتقررقمايلي:ق
-1قعلىقاحلكومةقانقتقومقبفتحقمديريةقحلفرقاالبارقاالرتوازيةقيفقمجي قاالبضيةقوالنواحي.ق
-0قي قعلىقاحلكومةقتأمنيقاال قاحلفرقمنقنواقالثابلا ق(دري )قوباعدادقكافيةقلتل قاملديريا قحلفارقاالباارق
الالزمة.ق
-6قتؤلفقجلنةقيفقك قمديريةقلدراسةقحاجا قالفالحنيقلتل قاالال .ق
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-2ق حتفرقابارقارتوازيةقوبعددقضاروريقمانقناواقاالباارقاحملفاوراقبالادري قيفقكا قبرياةقبهادفقانقااذقاالراضايق
الزراعيةقمنقمتاك قالقح قوانقطااقاالمطارقتتجيعاًقللفالحني.ق
-5قحتفرقتل قاالبارقللفالحنيقجماناًقودونقمقاب .ق
-3قتقومقاللجنةقالوارداقيفقالفقراق()6قبهذ قاالعما قبالتعاونقم قجمالسقالقرى.ق
-2ق ي قاجنازقحاجا قالقرىقمنقاالبارقاالرتوازيةقالعما قالفالحةقخاال قسانةقواحاداقمانقتااريققصادورقهاذاق
القرار.ق
املاداقالثانية:ق
لغرشقاالهتمامقبالزراعةقيفقالقرى،قتقررقمايلي:ق
-1ق علااىقحكومااةقاالبلاايمقانقتقااومقبلناااءقمعماا قواس ا قيفقاالبضاايةقوالنااواحيقلصااناعةقالليااو قالزجاجيااةق
واللالستيكيةقالزراعية،قاليق قانتاجهاقالتهريقعنق()122قبيتقزجاجي.ق
-0قتوزي قتل قالليو قالزجاجيةقمنقبل قاحلكومةقعلىقطالليهاقمنقالفالحني.ق
-6قتتحم قاحلكومةقنصفقالكلفة،قوتسرتج قالنصفقاللابيقمنقالقرشقمنقالفالحنيقمبوج قتعليما قصاادراق
منقوزارتيقالزراعةقواملالية.ق
املاداقالثالثة:ق
ي قاسعافقمجي قطللا قالفالحنيقهلذ قالليو قالزجاجيةقخال ق()12قشهراًقمنقتاريققصدورقهذاقالقانون.ق
االسلابقاملوجلةق
ميتل قابليمقكوردستانقاراضيقخصلةقملقتستغ قحلدقاالنقكماقي ،قلذاقوج قاسداءقالعاونقاىلقالفالحانيقمانق
سكنةقالقرىقجبمي قالوساع قاملمكنةقبهدفقتطويرقهذاقالقطااقاهلاامقمانقاالبلايمقليتحاو قاىلقاملصادرقالرعيسايق
لتأمنيقحاجا قومتطللا قسكنةقابليمقكوردستان،قباجلهودقالوطنيةقوبوساع قاالعتمادقعلىقالنفس.ق
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش كةرةم بكةش فةرموو.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ايَستا دةقي ثرؤذةكة بة زماني كوردي دةخويَنينةوة:
بابة  /ثرؤذة ياساي ثيَن خسنت و بووذاندنةوةي كشتوكالَ لة هةريَمي كوردستان
ماددةي يةكةم:
بة مةبةسيت طرينطيدان بة طوندةكان بريار درا:
 -1ثيَويستة حكومة لة هةموو قةزاو ناحيةكاندا بةريَوةبةرايةتي ليَداني بريي اريتيوازي بكاتةوة.
 -0ثيَويســتة حكومــة اــاميَري بــري هةلَكةنــدني ثيَويســت لــة جــؤري دريَــل بــة ذمارةيــةكي تــةواو بــؤ اــةو
بةريَوةبةرايةتيانة دابة بكا .
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 -6لة هةر بةريَوةبةراتيةك ليذنةيةك دروسـت دةكريَـتش بـؤ ليَكؤلَينـةوة لـة ثيَداويسـيت جوتيـاران بـؤ اـةو
بريانة.
 -2لــة هــةر طونديَكــدا ذمــارةي ثيَويســت بــريي اريتيــوازي لــة جــؤري اــاميَري دريَــل ليَــدةدريَتش بــةجؤريَب
زةويةكان لة كيَشةي ب َي ااوي رزطار بكا و ببيَتة هاندةريَب بؤ جوتياران.
 -5ليَداني اةو بريانة بؤ جوتياران بةب َي بةرامبةر دةبيَت لة هةر جؤرة نرخيَب.
 -3ليذنةي خالَي ( )6بة هاوكاري اةجنومةني طوندةكان اةم كارة دةكا .
 -2ثيَويستة لة ماوةي يةك سالَدا لة دةرضـووني اـةم بريـارةوش ثيَويسـيت طونـدةكان بـؤ بـريي اريتيـوازي بـؤ
كاروباري كشتوكالَي تةواو كرا بيَت.
ماددةي دووةم:
بة مةبةسيت طرينطيدان بة كشتوكالَ لة طوندةكاندا بريار درا:
 -1ثيَويستة لةسةر حكومةتي هةريَم لة قـةزاو ناحيةكانـدا كارطةيـةكي فـراوان دروسـت بكـا ش بـؤ دروسـت
كردنــي خــانووي شووشــةيي و ثالســتيكي كشــتوكالَيش كــة لــة مانطيَك ـدا بةرهةمةكــةي لــة ( )122خــانووي
شووشةيي كةم نةبيَت.
 -0اةم خانووة شووشةييانة بةسةر اةو جوتيارانةدا دابةش بكا ش كة داواكاري اةم جؤرة خانووةن.
 -6حكومــة نيــوةي مةســرةيف تيَمــوون لــة اةســتؤ دةطريَــتش نيوةكــةي تريشــي بــة قــةرز لــة جوتيــار
وةردةطريَتةوةش بةثيَي ريَنماييةكاني وةزارةتي كشتوكالَ و دارايي.
ماددةي سيَيةم:
ثيَويستة لة ماوةي ( )12مانطدا تةواوي داواكاري جوتياران بـؤ اـةم جـؤرة خـانووة جـ َي بـةج َي بكريَـت لـة
رؤذي دةرضووني اةم بريارةوة.
هؤيةكاني دةرضووني اةم ياساية
هةريَمي كوردستان زةويةكي بةثييت كشتوكالَي هةيةش كة تاكو ايَستا وةك ثيَويست بـةكار نـةهيَنراوةش بؤيـة
ثيَويستة بةهةموو شيَوةيةك هاوكاري جوتيارة طوندنشينةكان بكريَتش بؤ ثيَن خستين اةم كةرتة طرنطةي
هةريَمش كة ببيَتة سةرضاوةي سةرةكي دابة كردني ثيَداويستيةكاني خةلَكي كوردستان بـة ااراسـتةي ثشـت
بةخؤبةسنت.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي زراعة كةرةم بكةن راثؤرتةكةتان خبويَننةوة.
بةريَز جالل عاي عبداهلل:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
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تيَبينيةك هةية بؤ اةو خوشب و برايانةي ثةرلةمانتار هةلَةيةك هةية لة مةسـةلةش كـة نووسـراوة سـةدانش
نزيكــةي ســةدو ثةجنايــة لــة اةس ـاَداش بــة هةلَــةي مةتبــةعي نووســراوة ســةدانش داواي ليَبــوردن دةكــةمش لــة
ماددةيــةكين هةيــة نووســراوة لــة خــالَي ضــوارةمدا لــةماددةي ( )12نووســراوة ثــرؤذة ياســاي دةســتووري
هةريَمي كوردستان.
بةريَز /سةرؤكايةتب ثةرلةمانب كوردستان
بابة  /راثؤر سةبارة بة ياساي ((ثيَشخستنةوةو بووذاندنةوةس كشتوكا َل لة هةريَمب كوردستان))
نووسراوس بةريَوةبةرايةتب كاروبـارس ثةرلـةمان ذمـارة ك 062/لـة 0212/5/11ش ليذنةكـةمان رؤذس سـيَ
شــةممة  0212/2/12بــة اامــادةبوونب زؤربــةس اةنــدامان كؤبووينــةوةش بــؤ تــاوتويَكردنب ثــرؤذة ياســاي
سةرةوةش كة لة كؤبوونةوةكانب ثيَشـووتردا دةقـب ثـرؤذة ياسـاكة دابةشـكرابوو بةسـةر سـةرجةم اةنـدامانب
ليذنــة بــؤ ديراســة كردنــب وش رةايــدان لةســةرسش بــة كــؤس دةنطــب اةنــدامانب ليذنــة بريــاردرا لةســةر
رةتكردنةوةس ثرؤذة ياساكةش لةبةر اةم هؤيانةس خوارةوةش بريار درا ثيَشنيارو تيَبينـب ليذنةكـةمان لةسـةر
اةم مةسةلةية ااراستةس وةزارةتب كشتوكالَ و ااوديَرس بكريَت.
ماددةس (:)1
 – 1لــة هــةريَمب كوردســتان نزيكــةي ســةدو ثــةجنا قــةزاو ناحيــة هةيــةش كــاريَكب قورســب نــةطوجناوة بــة
كردنـةوةس اــةو هـةموو بةريَوةبةرايةتيــةش ضـونكة تــةنها كردنـةوةس فةرمانطةيــةك نييـةش بــةلَكو ثيَويســتب
بةدةيان ثسثؤر هةيةش كة لةو بوارةدا اين اةكةن.
 – 0دابينكردنب ااميَرس هةلَكةندن لة جؤرس ((خوةندنةوة))  ROTATINGبـة ذمارةيـةكب تـةواو بـؤ
اةو بةريَوةبةرايةتيانـةش كاريَكـة لـة توانـاس حكومـةتب هةريَمـدا نييـةوش اـةم سيسـتةمة لـة هـيض شـويَنيَكب
جيهاندا ثةيرةو ناكريَتش لةبـةر بـةرزس نرخـب اـةم ااميَرانـةش كـة نزيكـةس  1مايـؤن  $و ثيَداويسـتب اـةم
ااميَرانة بة كاديرس هونةرس لة بوارس بةطةرخسنت و كارةبايبش ضاككةرةوة.
 – 6لةبةر هؤيةكانب  1و  0طوجناو نييةش كة لة ياساكةدا هاتووة.
 – 2لة هةريَمب كوردستان زياتر لة (( ))5222ثيَنج هةزار طوند هةيةش زؤربةس اـةم طوندانـة سةرضـاوةس
ااويان هةي ةش اةطةر بارودؤخب بـاران بـارين ااسـايب بيَـتش بؤيـة ثيَويسـت ناكـا لـة هـةموو طونـديَب بـريس
اريتيوازس هةلَبكةندريَتش وةك راسـتيةكب زانسـتين بـةثيَي مـاددةس (( ))12لـة ثـرؤذة ياسـاي دةسـتووردا
هــاتووةش كــة ايَمــة قةصــدمان دةســتووري هــةريَمي كوردســتانةش اــاوس ذيَــر زةوس ســامانيَكب ســترياتي ب و
نةتةوةييةش دةبيَت بثاريَزريَت و لةكاتب زؤر ثيَويستيدا نةبيَت بةكار نةهيَنريَت.
 – 5روونكردنةوةكانب خـالَب (1ش 0ش 6ش  )2نـة طوجنانـدنب اـةم خالَـة و جـ َب بـةجيَكردنب روون اةكاتـةوة
بانكب كشتوكالَين زؤربةس اةركةكانب بؤ اةم خالَة ااسانكارس بؤ كراوة.
 – 3بةثيَي ريَنماييةكاني وةزارةتب كشتوكالَ و سةرضاوةكانب ااوش اةم خالَة جبَ بةجبَ كراوة.
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 – 2لة رووس زانستيةوة هةلَكةندنب برييَكب اريتيوازس بة جيهـازس ديـاريكراو و بـؤرس دانـان و ثـةمثب اـاو
تاقيكردنةوة زياتر لة (( ))02بيست رؤذي اةويَتش ديارة هةلَكةندنب اةو ذمارة زؤرة لة بريس اريتيوازس لة
ياساكةدا هاتووة كاريَكب زؤر قورسة وش ثيَويستب بة ثالنب ضةند سالَةو ديراسة هةية.
ماددةس (:)0
 – 1هةتا ايَستا لـة هـةريَمب كوردسـتان زيـاتر لـة (( ))5222ثيَـنج هـةزار خـانووس ثالسـتيكب هةيـةش كـة
ريَذةيةكب لة ةيةن حكومةتب هةريَم وةزارةتب كشتوكالَ و سةرضاوةكانب ااو بـة بـبَ بةرامبـةر دابةشـكراوة
لة ثيَطةس دةستثيَكردنب اةم ثرؤذةيةوش كردنةوةس كارطة بؤ اةم مةبةسـتة لـة قـةزاو ناحيةكانـدا ثيَويسـت
نيية.
 – 0خــــانووس شووشــــةيب لــــة ســــالَب حةفتاكانــــةوة كــــارس ثــ ـ َب ناكريَــــت تــــةنها خــــانووس ثالســــتيكب
 GREENHOUSCهةيةش وة لةبانكب كشتوكالَب ااسانكارس تةواو هةيةش بؤ جوتياران لةم بوارةدا.
 – 6خالَب يةكةم و دووةم روونكردنةوةس ثيَويستب داوة.
 – 2خــانووس ثالســتيكب بــةثيَي داواكــارس جوتيــاران طوجنــاوةش ناوضــةكة دابــة اــةكريَت وش بــةثيَي ثالنــب
وةزارة ش ديارة زؤر ناوضةس ساردو بةرز هةية ثيَويستب ناكا بةم جؤرة تةكنؤلؤجيايةش بؤية اـةم خالَـةش
كة اةكريَت لةماوةس  12مانطـدا تـةواوس داواكـارس جوتيـاران بـؤ اـةم بـوارة جـ َب بـةج َب بكريَـت زانسـتب و
طوجناو قابياب جبَ بةجبَ كردن نيية .سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن بة كوردي راثؤرتةكةتان خبويَننةوةش فةرموو اةوين خبويَننةوة.
بةريَز جالل عاي عبداهلل:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَشنيارو تيَبينيةكانب ليذنةكةمان كة لة كؤبوونةوةس  0212/2/12بةكؤس دةنط برياردرا:
 -1هةولَ بدريَت لة ثالنةكانب وةزارةتداش طرنطب زياتر بدريَت بة بوارس بةريَوةبةرايةتي ااوس ذيَـر زةوسش
اةطةر ثيَويست بكـا لقـب بةريَوةبةرايةتيةكـة لـة قـةزا طةورةكانـدا بكريَتـةوةش بـؤ كارااسـانب ايشـوكاري
جوتياران لة بوارس هةلَكةندنب بريس اريتيوازس.
 -0بةثيَي ثالنب ثيَنج سالَةس وةزارة ضاةكب و ايشكردن ضربكريَتةوةش بؤ جبَ بةجبَ كردنـب ثالنةكـةش
بةتايبةتب دروستكردنب بةربةستب ((سدود)) طةورةو بمووك و ناوةندسش بـؤ كؤكردنـةوةس اـاوس بـاران و
بةفرو جؤطةو رووبارةكان.
 -6ااسانكارس زياتر بكريَت بؤ كارةكانب بانكب كشتوكالَب لة بوارس هةلَكةندنب بريو دروستكردنب خـانووس
ثالستيكب.
 -2هــةولَ بــدريَت لــة ريَــي ااســانكارس بانكيــةوة هــانب كــةرتب تايبــة بــدريَتش بــؤ هيَنــانب اــاميَرس بــري
هةلَكةنــدنب جــؤرس  HUMMERING+ROTUTINGهةمــةرنيط خوةندنــةوةو ضةكوشــبش بــة
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ثشتطريس اةو كؤمثانيانة بكريَت بؤ دامةزراندنيان لة هةريَمداش بةومةرجةس بةثيَي كؤن ؤلَ و ضاوديَرس
دةزطا حكومية تايبةمتةندةكان وش لة ريَطةس يةكة ايداريةكانةوة رسَ لـة هةلَكةنـدنب بـريس اريتيـوازس بـبَ
مؤلَة بطرييَت.
 -5فةرمانطةيةكب تايبة لة شارةكاندا هةبيَت كة ثسثؤران و كـاديران خـوىل زانسـتيان بينيـوة لـة بـوارس
خانووس ثالستيكيداش بؤ ضاوديَرس ايشب رؤذانة لة دابينكردنب تـؤوش ضـاككردنةوةو دابينكردنـب دةرمـانب
نةخؤشبش ريَكخستنب بازارو كردنةوةس خوىل ضـرو ثـر بـؤ جوتيـاران بـؤ وةرطرتنـب زانيـارس وةرزس وردو
مؤديَرن لةم بوارةدا.
 -3لــة فةرمانطــةكانب تويَذينــةوةو ريَنمــايب كشــتوكا َل طرنطــب بــدريَت بــة بــوارس خــانووس ثالســتيكب بــة
اةجنامدانب تويَذينةوةو كردنةوةي خوىل تايبة بؤ كاديرانب كشتوكالَب و جوتيـاران لـة ضـؤنيةتب بـةرةو
ثيَشربدنب اةم تةكنؤلؤجياية لة كوردستاندا.
 -2لةبةرنامةس بةريَوةبةرايةتي طشيت دارستان و با و لـةوةرطا ثـالن هـةبيَتش بـؤ كردنـةوةس نةمامطـةس
كةرتب تايبة ش بؤ دابينكردنب شةتلَ و تؤوس طوجناو بؤ جوتيارانش اةوين بـة ااسـانكارس لـة دابينكردنـب
زةوس و ثيَداويستيةكانب نةمامطة.
 -2ثشتطريس وةزارةتب كشتوكالَ بؤ خاوةن بريةكانش خانوو ثالستييكةكان بؤ دابينكردنـب طازوايـلش كارةبـاش
ااميَرس رشاندنب دةرمان .لةطة َل ريَزمانداش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي ياسايي بةكوردي راثؤرتةكةتان خبويَننةوةش كةرةم بكةن.
بةريَز عوني كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بؤ /سةرؤكايةتب ثةرلةمانب كوردستان  -عيَراق
بابة  /راثؤرتب ليذنةس ياسايب دةربارةس ثرؤذة ياساس ثةرةثيَدان و بووذانةوةس كشتوكالَ
ليذنةس كاروبارس ياسايب سةر لة بةيانب رؤذس يةك شةممة ريَكةوتب /2رةزبةر0212/س كوردس بةرامبـةر
بة 0212/1/03س زايينب كؤبووةوةش بؤ ليَكولَينةوة لة ثرؤذة ياسـاس (ثةرةثيَـدان و بووذانـةوةس كشـتوكالَ
لة هةريَمب كوردستان  -عيَـراق)ش كـة لـة ةيـةن ذمـارةي ياسـايب اةنـدامانب ثةرلةمانـةوة ثيَشـكةش كـراوةو
ااراستةس ليذنةكةمان كراوةش لة دواس خويَندنةوةس يةكةمب لة ثةرلةمان لة دانيشتنب ااسـايب ذمـارة ()2س
رؤذس  .0212/5/5دواس وتوويَذ و تاوتوسَ كردنش ليذنةكةمان طةيشتة اةمانةس خوارةوة:
 -1ماددةكانب اةم ثرؤذةية لة راسثاردةو ريَنمايب نزيك ة وةك لة دةقب ياسايب.
 -0ثةرلةمانب كوردستان ياساس ذمارة ()2س ثاراسنت و طةشةثيَدانب بةروبوومب كشتوكالَب سالَب ()0222س
دةرضوواندوش اةم ياسايةش اةمانـة لـة خؤدةطريَـتش بووذانـةوةس طونـدةكان و بـة ااطاهـاتنب جوتيـارانش كـة
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بةباش ين شيَوة زةوس و زارس كشتوكالَب وةبةربهيَنن و ريَطاس زانستب و مؤديرن بطرنة بةرو اامرازس توانـا
بةرزس ثيَويست خبةنة كار.
 -6لةبةر اةو هؤيانةس سةرةوة كة باس كراونش ثيَشنياز دةكةين بةرة كردنةوةس ثرؤذةكة.
بفةرموون بؤ ااطادارس اةساَب ثرؤذةكةو راس ليذنـةي ياسـايب لـةم بارةيـةوة خبريَتـة بـةردةم ثةرلـةمانش بـؤ
طفتوطؤكردن لةسةرس و دةربرينب راس طوجناو لةم بارةيةوةو دةنطدان لةسةرس .لةطة َل ريَزماندا.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموون بة عةرةبين خبويَننةوة.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةريَزان اةنداماني ثةرلةمان.
ايَستا دةقي راثؤرتةكة بة زماني عةرةبي دةخويَنمةوة:
اىل/قرعاسةقبرملانقكوردستانق-قالعراقق
م/قتقريرقحو قمترواقبانونقتطويرقوانعاشقالزراعةق
اجتمعاااااتقجلناااااةقالتاااااؤونقالقانونياااااةقياااااومقاالحااااادق/2رةزبـــــةر0212/قكاااااورديقاملصاااااادفقلياااااومققققققققققققق
0212/1/03قامليالديةقلدراسةقمترواقبانونقتطويرقوانعاشقالزراعةقيفقابليمقكوردستانق-قالعراققاملقدمقمنق
بل قالعاددقالقاانونيقالعضااءقالربملاانقواحملاا قاىلقجلنتنااقبعادقالقاراءاقاألوىلقلاهقيفقالربملاانقجبلساتهقاالعتيادياةق
املربمةق()2قيفق.0212/5/5قوبعدقاملنابتةقواملداولةقتوصلتقاللجنةقاىلقماقيلي:ق
-1قانقموادقهذاقاملترواقهيقابربقاىلقالتوصيا قوالتوجيها قمنهاقاىلقنصو قبانونية.ق
-0قابرقبرملانقكوردستانقبانونقمحايةقوتنميةقاالنتاجقالزراعيقربمق()2قلسنةق0222قويتضامنقهاذاقالقاانونق
انعاشقالريافقوتوعياةقالفالحانيقااوقاساتثمارقاالراضايقالزراعياةقعلاىقاحسانقوجاهقواتلاااقالطارققالعلمياةق
احلديثةقيفقالعمليا قالزراعيةقواستخدامقالوساع قالضروريةقذا قالكفاءاقالعالية.ق
-6قلذاقنقرتحقونوصيقبرفضقاملترواقلالسلابقاملذكوراقاعال ق.ق
راجنيقالتفض قباألطالاقوعرشقأص قاملترواقورأيقاللجنةقالقانونيةقبتأنهقعلىقالربملانقللمنابتةقوأبداءقالرأىق
املناس قوالتصويت.قوشكراً.ق
ق
ق
ق
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةريَزان اةنداماني ثةرلةمان.
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رةا ي ليذنـةي ثةيوةنديـدارو ليذنـةي ياسـايي هـةردووكتان بيسـتش ايَسـتا دوو اةنـدامي بـةريَزي ثةرلـةمان
ديفاعي ليَ بكةن بؤ بةردةوام بوونش دوو اةندامي ترين بؤ ديفا كـردن كـة لةطـةلَ ليذنةكـةنش هةرضـةند
هةردوو ليذنة داوايان كردووةش (كاردؤ حممدش فاض بةشارةتي)ش اـةم دوو بـةريَزة اـةوةن كـة ديفـا دةكـةن
ثرؤذةكة بةردةوام بيَت و موناقةشة بكريَتش كاك كاردؤ كةرةم بكة.
بةريَز كاردؤ حممد ثريداود:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
مـن ثيَموايــة هــةر تيَبينيــةكان و ثيَشــنيارةكاني ليذنــةي كشـتوكالَي هؤكــاريَكي ضــاكن بــؤ ديفــا كــردن لــةو
ثرؤذةيةش كة ببيَتـة ثـرؤذة برياريَـب لـة ثةرلـةماني كوردسـتانش ضـونكة خؤيـان ريَنمـايي و راسـثاردةكانيان
خويَندةوةش كة ضةند ثيَويستة ايهتيمام بةو بوارة طرنطة بدريَتش اةمة خالَيَب.
خــالَيَكي تــرش ايَمــة قســة لةســةر هؤكــاري ثيَويســيت اــةم ثرؤذةيــة دةكــةينش لةبــةر اــةوةي لــة كوردســتاندا
كؤضكردني خةلَكي طوند بؤ سةنتةري شارةكان لة قةزاو ناحيةكانةوةش يةكيَب لـة هؤكارةكـاني كـةم ااوييـةش
يةعين بؤ ااماريَكي دةقيق لة سالَي  0226كؤضيَكي بة ليَشاو لـة طوندنشـينةكاني سةرتانسـةري كوردسـتان
بةردةوام بووةش بؤ منوونة لة ثاريَزطاي سـايَماني بـةثيَي اامارةكـان لـة %21ي دانيشـتواني طونـدةكان بـةرةو
شار هاتوونش لة طةرميان لة %51ش هةر ضةندة وةزارةتي كشـتوكالَ لـة ثالنـة سـترياتي يةكةي ثيَـنج سـالَةي
خؤيدا باسي ليَداني بريي كردووةش كة لة سـالَي  0221بـري هـةذدة مايـاري بـؤ تـةرخان كـردووةش لـة سـالَي
 0212نؤزدة مايـاري بـؤ تـةرخان كـردووةش لـة سـالَي  0211بـري نـؤ مايـاري بـؤ تـةرخان كـردووةش بـةةَم
بــةهؤي جـيَ بــةجيَ نــةكردني ثالنــةكان زؤر زؤر كــةمش يــةعين كــار بــة كــةمي لــةم بــوارة كــراوةش ثرؤذةكــة
ضارةسةري دوو كيَشة دةكا ش يةكيَكيان /كيَشةي كـةم ااوييـةش يةكيَكيشـيان /خـانووي ثالسـتيكيةش بـاس لـة
بووني بةريَوةبةرايةتي دةكا ش من دةلَيَم كةموكورتي تيايةش ناكريَت بةريَوةبةرايـةتي لـةو هـةموو شـويَنيَب
بكةيتــةوةش بــةةَم دةكريَــت بــؤ هــةردوو كارةكــة بةريَوةبةرايةتيــةك بكريَتــةوة بــةناوي بةريَوةبةرايــةتي
بووذاندنةوةي كشتوكالَش ضونكة ايَمة خؤمان دةزانة يةك لة طرفتـة طـةورةكاني ايَمـةش بةراسـيت نـةبووني
اةو خؤ بذيَويةيةش كة ايعتيماد بكاتة سةر كشتوكالَي خؤمانش نةك دةرةوةش كة يةكيَب لة موعاناتةكانيش يان
دةتوامن ب َايَم وةز خراثي اابووري ايَمةيةش من نـا َليَم هـةر بـري ليَـدانش بـةلَكو حكومـة دةتوانيَـتش يـةعين
ايَمة برياريَكي وا بدةينش دةتوانيَـت هاوكـاري جوتيـاران ب كـا لـة ليَـداني بـريش يـةعين بـة كةلوثـةلي بـاشش
لةكاتيَكــدا ثالنــي ســترياتي ي لــة ســالَي 0221ـــةوة كةوتؤتــة بــواري ج ـيَ بــةجيَ كــردنش كةضــي حكومــة
نةيتوانيوة بةةيةني كةم كيَشةي كةم ااوي ضارةسةر بكا ش تةبعةن من نالَيَم لة يةك سالَدا دةكريَتش بـةةَم
دةكريَت اةم ثرؤذةية بكةينة هي ضوار سالَش هي سيَ سالَش بؤ خانووي ثالستيكيش بةثيَي ثالني سـترياتي ي
وةزارةتي كشتوكالَ دةبواية لة سالَي  0221بةثشتيواني  %122هـةزار خـانوو بـة طوذمـةي دة مايـار دابـة
بكا ش لة سالَي  0212هةزار خانووي تر دابة بكا ش بة طوذمةي دوازدة مايارش بة كؤمةكي %25ش بـؤ سـالَي
 0211بة كؤمةكي  152دوو هةزار خانووي تر جيَ بةج َي بكا ش بةةَم اةوةي ايَستا حكومـة لـة هـةريَم
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كاري ث َي دةكا ش خانووي ثالستيكي نادا بة جوتيـارانش بـةلَكو قـةرزيَب دةدا ش قةرزةكـة بـ َي فاايدةيـة بـؤ
هةر ثرؤذةيةك بؤ ماوةي س َي سا َل بة بري %32ي كؤي تيَمووةكةش اةوين لة هةشت مايـؤن تيَثـةر نـةكا ش
جطة لةوةي وردةكاري دةدريَتة ض جوتياريَب كة ايَمة دةزانة ايَستا زؤربةي كارةكان مةحسوبيةتي تيايةش
شيت تياية لة رووي قانوني نييةش بةةَم دةكرا بة ثرؤذة برياريَب هةر اـةو ريَنماييانـةي ليذنـةي كشـتوكالَي
بكةينة برياريَب بؤ حكومة ش كة ثيَي ثابةند بيَت و اةم كارانة جـ َي بـةج َي بكـا ش نـةك تةوصـيةش ضـونكة
اةمة قـانون جـ َي بـةج َي ناكريَـتش اين ـا بيكةينـة راسـثاردةش بـؤ منوونـة لـة بودجـةي سـالَي ثـار هـيض بـرة
ثارةيةك دانةنراوة بؤ كشتوكالَش ليَرة ايَمة بريارماندا با ثةجنا مايار بـؤ ثشـتطريي بةرنامـةي وةبـةرهيَناني
كةرتي كشتوكالَي داهاتة ااوييةكان بيَتش بري ثةجنا مايـار بـؤ ثشـتطريي كردنـي كشـتوكا َل لـة ريَطـاي بـانكي
كشتوكالَي بيَتش لةبةر اةوة ثيَم باشة اةو ريَنمايي و راسثاردانة بكريَتة برياروش حكومة مولزةم بكةين بة
طرينطدان هةم بة ثالنـي سـترياتي ي ثيَـنج سـالَةش هـةم بـة جـ َي بـةج َي كردنـي اـةم ثيَشـنيارو راسـثاردانةش
سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش كاك فاض بةشارةتي كةرةم بكة.
بةريَز فاض حممد قارد(بةشارةتي):
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بة حةقيقة هةرضةند من ثيَم باش بوو جةنابي وةزير ليَرة بوايةش لةسةر اةم مةسـةلةية بـة حةقيقـة
بــةةي منــةوةوش ثيَموايــة بــة ةي هةموومانــةوة مةســةلةيةكي زؤر زؤر طرنطــةش ضــونكة ايَمــة بــاس لــة
ااوةدانكردنةوةي طوندةكان و بةهيَز كردني كةرتي كشتوكالَ دةكةين لة كوردستانش بةةَم بة برواي من بةم
شيَوةيةي كة لة هةريَمي كوردستانداش اةم بةرنامةية ثيادة دةكريَتش من ثيَموا نيية بـؤ ثـةجنا سـالَي تـرين
كةرتي كشتوكالَ بطاتة اةو ااستةيش كة لة ااسيت دلَخؤش كردن بيَت وش جوتياران هـان بـدا لـة كوردسـتانش
بؤ بةهيَز كردني كةرتي كشتوكالَش لة مةسةلةي دابة كردني كةرةستةو وةسااياي كشتوكالَي بـؤ جوتيـارانش
ثيَمواية اةمة هةتاوةكو ايَستا شتيَكي اةوتؤ نةكراوةش كة جوتيـار لـة  %5دلَـي ثـيَ خـؤش بيَـتش كـة كـةرتي
كشتوكالَ بةهيَز بكا ش اةطةر ايَمة سةيري هةموو سياسةتي دةولَةتي دنياش يان دةوروبةري خؤمـان بكـةينش
ســاةَنة جوتيــار بةخشيشــي ثـ َي دةدريَــت لةســةر اــةوةي كــة بةروبوومةكةشــي بــؤ خؤيــةتيش لةبــةر اــةوةي
زياترين بـةروبوومي بـة دةسـتهيَناوةش بـةةَم لـة كوردسـتان ثيَموايـة بـة ثيَمـةوانةوة اـةم بةرنامةيـة ثيـادة
دةكريَتش كة لة هةمان كاتدا ايَمة دةتوانة باَيَة اةوةي كة دةبيَتة سةبةبي ثشت اةستوور بووني ايَمة لة
هةريَمي كوردستانش كة زؤر كا بيانةويَت دةستيان خبةنة بينة قاقةي ايَمـةش بـة حةقيقـة اـةوين بـرةو
دانة بة كةرتي كشـتوكالَش بـةةَم نـةك بـةم شـيَوةيةي كـة ايَسـتاكة لـة كوردسـتان ثيـادة دةكريَـتش مـن يـةك
منوونةي بمووك عةرزي جةنابتان دةكةمش لة ناوضةي شارةزوورو هةورامان قورعة بـؤ دوازدة طونـد كـراوةش
يةك طوند دةرضووةش لة طوندةكةشدا قورعة كراوة يةك مالَ دةرضـووة كـة خـانووي ثالسـتيكي ثـيَ بـدريَتش
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يةعين اةمة لة دوازدة طونداش خانووي ثالسـتيب بـدريَت بـة يـةك مـالَش اةمـة يـةعين نـازامن ضـؤن كـةرتي
كشتوكالَي ثيَن بكةويَت يان جوتيار ضؤن هـان بـدريَتش كـة كشـتوكا َل بـةهيَز بكـا كـة لـة هـةمان كاتـدا
هةمووما ن دة َليَة و خـةلَكاني بيـاني و خؤمشـان موعتـةرةفة بـةوةي كـة بـةهيَزترين اـةرزمان هةيـةش بـؤ
بةدةستهيَناني بةروبوومش كة لة ساةَني رابردوو بـة حةقيقـة دانةويَاـة لـة %122ي بريـوة لـة كوردسـتانش
ايَستا زؤربةي كا جوتيارةكان طاةيي و طازاندةي اةوةيان هةيةش كة ثارةي جوو و تؤ وةشـانةكةي دةسـت
ناكةويَتةوةش لةبةر ايهتيمام ثيَ نةدانش لةبةر نةداني وةساايلش كاتيَب كة كاتي دانةويَاة كردنةش جوتيار كون
بة كون دةطةريَت بةدواي ضـةند فـةردة سـةماديَكدا بـة دةسـيت ناكـةويَتش بـةةَم لـة بودجـةي سـالَي 0212
موناقةشةي اةوة كراوةش كةوا ضةند مايؤن دينار تةرخان بكريَتش مةةية دينار تةرخان بكريَت بؤ كـةرتي
كشتوكالَش بةةَم نازامن اةو ثارةية بةكويَ دةدريَت بة ضي سةرف دةكريَـت كـة اةمـة وةزعـي جوتيـارة لـة
هةريَمي كوردستانش لة مـانطي ضـواري اةمسـالَش لـة ريَطـةي كةنالَـةكاني راطةيانـدن بـؤ خـؤم طـويَم لـ َي بـووش
بانطةوازيَب ااراستةي هةموو خةلَكي كوردستان كراش كة اةمسا َل لـة كـاتي ثيَطةيشـتين بـةروبوومي جوتيـارش
هيض جؤرة شتيَكي كشـتوكالَي نايةتـة كوردسـتانش لةبـةر اـةوةي اـةوةي جوتيـار سـةرف بكريَـتش بـةةَم مـن
ثيَمواية زؤر بةثيَمةوانةوة اةم بةرنامةية ثيادة كراش اةوةي جوتياراني كوردسـتان لـة بـةروبوومي بـا ش لـة
كةرتي كشتوكالَش لة هةموو اةوانةي كة بةروبوومي جوتيار بووش دةتوامن باَيَم زؤر بةزةرةر بـوو لةسـةريانش
لةبةر اةوةي اةو بانطةوازة بةحةقيقة بوو بة دلَخؤشكةر مببورةش بوو بة دلَخؤشكةر لـةةي جوتيـارش كـةوا
ديارة ثةرلةماني كوردستان كاريَكي باشي كردووةش برياري باشي دةركـردووةش لـة بةرذةوةنـدي جوتيـارةش بـة
حةقيقــة اــةو بانطــةوازةش بــة زةرةري جوتيــار تــةواو بــوو و وا نــةبووش هــةر لــة بودجــةي ســالَي 0212
برياردرا كةوا ايَستا وةكـو اـةو بـةريَزة ايشـارةتي ثيَـداش بةنـداو دروسـت بكريَـتش كـة ايَسـتاكة طـةورةترين
طرفت بؤ جوتيار لة هةريَمي كوردستان طرفيت بيَ ااوييةش بريار درا بةنداو دروست بكريَـتش تـاكو ايَسـتاش
اةوةندةي من بزامن و دةطةريَم لةهةموو سنووري ثاريَزطاي سـايَماني بـة طةرميانيشـةوةش تـاكو ايَسـتا يـةك
بةنداو دروست نـةكراوةش بةراسـيت اـةم بريارانـةي ايَمـة لـة ثةرلـةماني كوردسـتان ثيَشـنياري دةكـةينش بـؤ
ايَستاي جوتيارةش بؤ راست كردنةوةي كةرتي كشتوكالَةش بؤ عاقيبةمتان نييةش بؤ ايَستاية كة جوتيار وةزعي
خؤي ثيَ راست بكاتةوةش كة نةكراوةش ثيَشنيارين دةكةمش راستة اةمة لة سـالَب  0222بـة ياسـا بريـارس بـؤ
دةرضووةش بةآلم اةمة بة حةقيقة زياتر من دةتوامن باَيَم بـة ريَنمـايب و كـارس فةرمانطةكانـة اـةم كارانـة
دةكريَت كةوا راستةوخؤش من اوميَدةوارم و داواكارم لة هةموو اةندامانب بةريَزس ثةرلةمان بـيَن ضـاوديَرس
اةو بريارانة بكةنش بة تايبةتب لة كةرتب كشتوكا َل كـة بـؤ خـةلَكب كوردسـتان دراوةش بـيَن و ضـاوديَرس اـةو
كارانة بكةن كة كامةس دةكرسَ و كامةس نةكراوة كة دةتوامن باَيَم هيمب نةكراوةش بؤ اةوةس بتوانة كـةرتب
كشتوكالَ لة كوردستان ثيَن خبةينش ضونكة هةتاوةكو ايَستاش بيبةر و تورمان لة ايَـران و لـة سـورياوة بـؤ
ديَ وش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
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زؤر سوثاس بؤ بةريَز ش كبَ ايَستا ديفاعب ىلَ دةكا

ديفا بؤ رةفزةكةش كاك ساةر و كاك وال فةرموو.

بةريَز وال طاهر ابراهيم:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
وة اةم هةمب دزانن كيَشا ضاندن َب لكوردستان َب نة هيا اة رؤ و نـة دوهيـةش بـةلكب اـةم هـةمب دزانـة كـو
هــةتا  2522طونــديَت مــة لكوردســتان َب لســةر دةســت َب رذيَم ـبَ هاتيــة خــرا كــرنش كيَشــا مــة لكوردســتانبَ
بوذانةوةو ثةرةثيَدانب ديَهاتةكانش نةك تةنها لة بـوارس ضـاندناش ايَمـة اةطـةر مبانـةويَت دووبـارة طونـدةكان
ااوةدان بكةينش ثيَويستة ايَمة ثالنيَكب س اجتيمان هةبيَت لـةبوارس زانسـتب ثيَـب دةلَـيَن (ختطاي قتنمياةق
ريفيةقمتكاملة) بوارس ضاندن يةكيَب لةو بوارانةيةش يةعنب اةم تةمنية دةست ثبَ دةكا لة اـا و اـاو لـة
ايدارةس ااوش ضؤن ايدارةس ااو دةكةس و ضؤن بـةكارس دةهيَنـبش بؤيـة مـن دبيـنم اـةم ثـرؤذة اةطـةر بيَتـو
ثةســةندين بكريَــت بــروام نيــة كيَشــةكة ضارةبكريَـــتش بؤيــة ايَمــة ثيَويســتيمان بــةوة هةيــة خوتةيــةكب
س اتي ب موتةكامل كة ثيَب دةلَيَن يةكةم( /التنميةقالريفيةقاملتكاملة) لـةبوارس اـابوورسش يـةعنب (ابتصاادق
الريف) كة ضاندن يةكيَكة لةوانةش دووةم( /العنصارقاللتاريق) كـة ايهتمـام بـة مـةوردس بةشـةرس بـدةن لـةو
شويَنانةش سيَيةم)infrastructure( /س ثبَ دةلَيَنش كة بونيةس اريتكازيةش ريَطاو بانةش كارةبايةش هةموو اةو
شتانةس ترش اةمة ثيَويستة ايَمة ايهتمام بةم بوارانة بدةينش اةطةر هاتو ايَمـة اـةو شـتة توانيمـان بيكـةين
دةبيَتة هؤس اةوةس كة خةلَكيَب هي رةس موعاكس بكا لة شارةكان بةرةو ديَهاتةكانش ايَمة كيَشةكةمان لـة
ااو نيةش ايَمة كيَشةكةمان لةوةية ضؤن ايدارةس اةو ااوة بكةين بؤية هةروةك من دةزامن اةمانة هةمووس
وةك تةوسياتنش تةعايماتنش ريَنمايةش لة وةزارةتب ضاندن خؤيان ثةيرةوس دةكةن و بـةكارس دةهيَـننش وةك
من ااطادارم لة ثاريَزطاس دهؤك ايَستا بةروبوومب جوتيارةكان حكومة يارمةتب دةدا لة دسَ ثـارةس اـةوة
دةدريَت كة ثارةس كريَب نةقل كردن لة حةقل بؤ بازارش بؤية من نايبينم اةو ثرؤذة شتيَكب وا طـرنط بيَـت
كــة بتــوانب كــةرتب ضــاندن بــةرةو ث ـيَن ببــا ش بــةآلم مــن ثيَشــنيارس واعــة ثةســةند دةكــةم كــة اــةو
ثيَشنيارانة وةك تةوسيا ليَرة بروا بؤ حكومة هةتا كارس ث َب بكا وش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
كاك ساةر فةرموو.
بةريَز ساةر حممود:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
لةراستب دا بوونب ياسا بؤ كةرتيَكب طرنطب وةكو كةرتب كشتوكالَ كة خؤمان دةزانة لةميَذووس كـوردةوارس
دا اةم بوا رة بووةتـة بواريَـب كـة ايعتمـادس سـةرةكب بـووة بـؤ خـؤ ذيانـدن و مانـةوةس خـةلَكب كوردسـتانش
يةكيَب لةو بةرنامانةس كة رذيَمب ثيَشوو بؤ جينؤسايد كردنب خةلَكب كوردسـتان كاريـان لةسـةرس كـردووة
سرينةوةس اـةم كةرتـة و ويَرانكردنـب هـةموو جـؤرة سةرضـاوةكانب بـووة لـة طونـدةكان و لـة نزيكـب شـارو
شارؤضكةكانينش بؤية ايَستا ايَمة كة وةقاايعب اةم ثةرلةمانـة دةخويَنينـةوة دةزانـة لـة رابـردوو دا ياسـا
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دةرضويَنراوة تايبة بةم بوارة بة تةفاسيلَش بة تايبةتب ياساي وةزراةتب كشتوكالَ و هةروةها ياسـاس ذمـارة
12س سالَب  0222ينش بؤية تةسةورم واية نةك بؤ اةم بابةتة بؤ طةليَب بابةتب تر كة لـة اايندةشـدا كـة
لةوانةيــة ثةرلــةمانب بــةريَز دةرطــريس بب ـبَ و تيكــرار بــوونب كؤمــةلَيَب بابــة و بــوار هةيــة كــة بــة ياســا
ضارةسةرس بؤ دؤزراوةتةوة و جاريَكب تر ايَمـة دةكةوينـة بـةردةم طفتوطـؤ كردنـ َب كـة تةسـةورم وايـة اـةم
زيادةية جؤريَكة لة تي كرار و اـةم فكرانـةش بـة ناتـةواوس اةخةم َايَنـدر َس لـةبوارس ياسـاييةوةش لةبـةر اـةوة
ثيَمواية اةم بابةتة اةطةر بة تةوسيا ااراستةس وةزارةتب مـةعنب و ةيـةنب ثةيوةنديـدار بكريَـت كـاريَكب
طوجنــاو تــرة لــةوةس كــة ايَســتاكة كــة ايَمــة ياســا لةســةر ياســا دةرضــويَنة و دواجــارين ايَمــة لــة اــةركب
بةدواداضـومناندا ثيَموايــة نــةتوانة بـة رؤلَــب خؤمــان هةسـتةش بؤيــة مةســةلةكة اةوةنـدة ثةيوةنــدار نيــة
بةوةس كة حكومةتب هةريَم تا ضةند توانيويةتب يان نـةيتوانيوة لـةم بـوارةدا اـةركب خـؤس راثـةريَن َب يـان
طةشة بةو بوارة بدا ش لةبةرامبةر اةوةش اةركب ايَمة هاوتةريبة لةطةلَ حكومةتب هةريَمب كوردستان كـة
ضاوديَرس ضؤنيةتب بةدواداضوونب اةو ياسايانة بكةين كة بؤ اةم بوارة و هةموو بوارةكـانب تـر هاتوونةتـة
كايةوةش لةراستب دا اةوةس ثةيوةندس بة مةسةلةس دروست كردنب بةنداوةوة هةيـةش مـن تةسـةورم وايـة لـة
ســالَب رابــردوو كؤمــةلَيَب ثــرؤذةس طــرنط كةوتوونةتــة بــوارس ج ـبَ بــةجبَ كردنــةوةش اةمــةش لةراســتب دا
بةدواداضــوونب دةوسَش اــةوةس مــن لــة ناوضــةس طــةرميان ااطــادار و بةنــداوس خؤرنــةوةزان يةكيَكــة لــةو
بةنداوانةس كة خةلَكب طةرميان زؤر دلَيان ثيَب خؤشة بـة تايبـةتب اـةو مةنتيقـة مةحرومـةس دةوروبـةرس
كفــرس و دوز و اــةو مةنتيقانــة و ايَســتا بــةواديرس باشــب ىلَ كةوتووةتــةوة و اةمــةش ديســان ثيَويســتب بــة
دواداضوون هةية بؤ اةوةس زوو بطاتة جبَ بتوانة بةرهةمب ىلَ ببينةش هةروةها بة ثيَـب ااماريَـب كـة مـن
لة ريَطةس وةزارة و لة ريَطةس بةريَوبةرايةتب طشتب كشتوكالَب طةرميانـةوة وةرمطرتـووة كـة سـالَب 0222
لــة ســنوورس ايــدارةس طــةرميان  12خــانووس ثالســتيكب هــةبووةش ايَســتاكة بــوونب خــانووس ثالســتيكب و
كاركردنب جوتياران لةطةلَ اةو بـوارة نزيكـةس  0222خـانووة اةمـة لةراسـتب دا اامـاريَكب باشـة و اةطـةر
اةمــة اــةم خيَراييــة زيــاتر بــةردةوام بيَــت مــن تةســةورم وايــة طةشــة كردنــب بــاش ديَتــة ثيَشــةوةش اــةوةس
ثةيوةندس بة دروست كردنب خانووس ثالستيكيةوة هةية لةريَطةس كارخانةوة حكومة ايشب لةسةر بكا ش
من تةسةورم وايـة اةمـة بـؤ سياسـةتب حكومـةتب هـةريَمب كوردسـتان و سياسـةتب هـةريَمب كوردسـتانين
طوجنــاو نيــة كــة ايَمــة بــة كرانــةوة بــؤ بــازارس اـازاد و فرســة دانــب كــار بــؤ كارطــةكان و كــةرتب تايبــة ش
اةمةشيان دةبيَت ليَب بطةريَة بؤ خةلَكب بازار و كةرتب تايبة بؤ اةوةس اين لةسةر اةم بوارة بكا بـة
دةعمب حكومةتب هةريَمب كوردستان ببَش بؤية دوا قسةم اةوةية نامةوسَ قسةكانب تر تيكـرار بكةمـةوة كـة
اةم مةسةلةية بة تةوسيا اةطةر بكريَت ااراستةس ةيةنب ثةيوةنديدار بكر َس وش سوثاستان دةكةم.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
كاك ثيَشةوا فةرموو.
بةريَز ثيَشةوا تؤفيق:
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بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ديارة من وةكو اةنداميَب لةو ليذنةيةش ليذنةس كشتوكالَ و ااوديَرسش لةكاتيَب دا كة ايَمـة موناقةشـةس اـةو
ثــرؤذة ياســايةمان كــردش مــن وةكــو اةنــداميَكب اــةو ليذنةيــة موتةحــةفزم هــةبوو لةســةر اــةم ثرؤذةيــةش
ضونكة. .......
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
تكاية دانيشة رجااةنش سةرجنيت رادةكيَشمش بةريَز دانيشةش تةواوش بةريَزان ايَستا دةنطدانةش ثيَشنيارس اـةوة
هةية رةفز بكريَتش دوو بةريَز ديفاعيان كرد و دوو بةريَزين ديفاعيـان لـةوة كـرد كـة رةد بكريَتـةوةش كـبَ
لةطةلَ اةوةية اةو ثرؤذةية رةد بكريَتةوةش تكاية دةست بةرز بكاتةوة  32كـةس لةطـة َل اةوةيـة كـة رةفـز
بكريَتش كبَ لةطةلَ اةوةية كة رةفز نةكريَت  05كةس لةطـة َل اةوةيـة كـة رةفـز نـةكريَتش ثرؤذةكـة رةفـز
.
كرايةوةش بؤ خالَب  0س بةرنامةس كارش تكاية ليذنةس زراعة بؤ شويَنب خؤتانش كةرةمكة
بةريَز عظيمة جنم الدين حسن:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
لة ثةيرةودا ديارس نةكراوة كة لة ثرؤذة ياسايةك كة دوو كةس ديفاعب ىلَ دةكا يـان سـبَ كـةسش جـارس وا
ىل دةكـا و ضـوار كـةس دذس دةوةسـتبَش بـةآلم جـارس واش
هةية ثرؤذة ياسايةك هةية ضوار كةس ديفـاعب َ
هةية دوو كةس بة دوو كةسش يةعنب اةمة بة ض ثيَوةريَكة .
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ىل بكـا و دوو
ايدارةس جةلسةكة لة دةسةآلتب سةرؤكايةتية ايَمـة ايتفاقمـان كـرد كـة دوو كـةس ديفـاعب َ
كةسين دذس بيَتش ضونكة هةردوو ليذنة و ليذنةس ثةيوةنديدار وليذنةس ياسايب داواس رةفزيان كـرد بـووش
تكاية اةو مةوزوعة خةةسش نوقتةس نيزامب نية و اياتـزام بـة نيـزام بكـةن رجااـةنش خـالَب  0كةرةمكـةن
ليذنةس ياسايب و ليذنةس اةوقاف و ليذنةس بةرطرس كردن لة مافب اـافرة كةرةمكـةن بـؤ ايَـرةش كويَسـتان
خان فةرموو.
بةريَز كويَستان حممد:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ليذنةس كشتوكالَ داوايان كرد بوو كة اةوان. ........
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
رجااــةن خــةةسش خــالَب ( )0ةو هــيض بةحس ـيَب لةســةر هــيض مــةوزوعيَكب تــر ناكريَــتش دانيشــة رجااــةنش
كةرةمكةن ليذنةس ياسايبش كةرةمكةن بؤ خويَندنةوةس ثرؤذةكةش كاك شيَروان فةرموو.

بةريَز شيَروان ناصح حةيدةرس:
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بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
بةريَزان اةندامانب ثةرلةمانش ايَستا دةقب ثرؤذةس قـانونب تةعـدياب اـةحواىل مـةدةنب ذمـارة  35س سـالَب
 1120س هةمواركراوتان بؤ دةخويَنمةوة:
املاداقاالوىل:ق
تعد قالفقراق6قمنقاملاداق01قمنقبانونقاالحوا قاملدنيةقربمق35قلسنةق1120قاملعد قوتقرأقكاالتى:ق
يلقىقاالوالدقواللنا قالقاصرونقعلىقديانتهمقفاىقحالاةقتغاريقاحادقاالباوينقاوقكالهمااقلديانتاهقما قاالحتفاا ق
حبقهمقفىقاالختيارقعندقبلوغهمقسنقالرشد.ق
املاداقالثانلة:ق
علىقوزيرقالعد قواجلها قذا قالعالبةقتطليققاحكامقهذاقالقانون.ق
املاداقالثالثة:ق
يطلققهذاقالقانونقاعتلاراًقمنقتاريققنتر قفىقاجلريداقالرةيةقوباع قكوردستان.ق
ق
االسلابقاملوجلةق
لكونقالفقراق6قمنقاملاداقاعال قختالفقملادىءقحقوققاالنساانقفاىقحقرياةقالتعالريقعانقالعقياداقوالفكارقوالتاىق
تضمنتهاقاملواثيققواالتفابيا قالدوليةقوالتراعحقالساماوية،قومناهقمااقابرتاهقالتاريعةقاالساالميةق(القاكارا قفاىق
الدين)قبدقتلنيقالرشدقمنقالغيقالسوراقاللقراق053قكماقانهاقتتعارشقاحكامقدستورقمجهوريةقالعراققالفدراىلق
املاوادق0قوق16قوق12ااقاوال،قوق 62ااقثانياا،قواحكاامقمتارواقدساتورقاالبلايمقكوردساتانقاملاوادق3قوق12قوق 11قاق
تاسعا.ق
ديارة ثرؤذةكة تةنها بة عةرةبب هةيةو بة كوردس نييةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس بةرطرس كردن لة مافب اافرة كةرةمكةن ثرؤذةكةتان خبويَننةوةش فةرموو.
بةريَز مسرية عبداهلل امساعيل:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
بؤ بةريَز سةرؤكايةتب ثةرلةمانب كوردستان ـ عرياق
بابة  /راس ليذنة
ايَمة وةك ليذنةس بةرطرس لة مافب اافرة بة زؤرينةس دةنطب اةندامانب ليذنة ثشتطريس دةكةين لة دةقب
ثيَشنيارس ياسايب هةمواركردنب ياساي كاروبارس شارستانب ذمارة  35لة سالَب  1120لة هةريَمب كوردستان
ـ عرياقش كة لة دانيشـتنب ذمـارة  01س ااسـايب رؤذس سـيَ شـةممة ريَكـةوتب  0212 /3/01خويَندنـةوةس
يةكةمب بؤ كراوةش لةطة َل ريَزماندا.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
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ليذنةس اةوقاف و كاروبارس اايينب فةرموو.
بةريَز د.بشري خايل حةداد:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
بؤ بةريَز سةرؤكايةتب ثةرلةمانب كوردستان ـ عرياق
بابة  /راثؤرتب ليذنةس اةوقاف و كاروبارس اايينب دةربارةس ثرؤذة ياساس هةموار كردنب ياساي كاروبارس
شارستانب ذمارة  35لة سالَب  1120س هةموار كراو
ليذنةس اةوقاف و كاروبارس اايينب رؤذانب  2/02و  0212 /1/15س زايينب كؤبووةوة بؤ تاوتويَ كردنـب
ثرؤذة ياسـاس هـةموار كردنـب ياسـاس كاروبـارس شارسـتانب ذمـارة  35س سـالَب  1120س هـةموار كـراوش كـة
لةةيةن ذمارةس ياسايب اةندامانب ثةرلةمان ثيَشـكةش كـراوةش وة لـة دانيشـتنب ذمـارة  01س ااسـايب رؤذس
 0212/3/01س ثةرلةمانب كوردستان خويَندنةوةس يةكةمب بؤ كراوةش ااراستةس ليذنةكةمان كراوةش ثـاش
طفتوطؤ و زانينب راس ثسثؤرانب شةرعب و ياسايب و ليذنة اةمةس خوارةوة ثيَشنياز دةكا :
ىل طرتنيان.
1ـ ثشتطريس دةكةين لة مافب هةموو ااية و ااينزاكانب كوردستان و ريَز َ
0ـ سةبارة بة هةمواركردنب برطةس  0لة ماددةس  01س ياساي بارس شارستانبش ذمارة  35سالَب  1120س
هةموار كراوش زؤربةس اةندامانب ليذنة رايان واية كة هـةمواركردنب اـةم برطـة و ماددةيـة بابـةتيَكب ورد و
هةستيارةش ثةيوةستة بة زؤر بوار و ياساي ترةوة كة ثيَويستة ديراسة و ليَكؤلَينةوةس فـراوان و وردتـرس
لةسةر بكريَت و زةمينة سازس شةرعب و ياسايب باش س بؤ بكريَت تا لة كاتب ثةسةند كـردن و جـ َب بـةجبَ
ىل نةكةويَتـةوةش هـةر بؤيـة ليذنةكـةمان ثيَشـنياز دةكـا اـةم هـةموار كردنـة دوا
كردنب دا كيَ شة و االَؤزس َ
خبريَت تا دؤزينةوةس سيغةيةكب شةرعب و قانونب طوجناو كة هةم مـافب اايينـةكانب تـر مسـؤطةر بكـا وة
هةم لة هيَاَب طشتب شةريعةتةوة دةرنةضيَتش بفةرموون بؤ ااطادارس و اةسـاَب ثرؤذةكـة و راس ليذنةكـةمان
لةم بارةيةوة خبريَتة بةردةم ثةرلـةمان بـؤ طفتوطـؤ كـردن لةسـةرس و دةربرينـب راس طوجنـاو لـة بارةيـةوةو
دةنطدان لةسةرس لةطة َل ريَز و تةقديرمان.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس ياسايب راثؤرتتان د.رؤذان فةرموو.
بةريَز د.رؤذان عبدالقادر دزةيب:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
بؤ سةرؤكايةتب ثةرلةمانب كوردستان ـ عرياق
بابة  /راثؤرتب ليذنةس كاروبارس ياسايب دةربارةس ثرؤذة ياساي هةموار كردنب ياساي بارس شارستانب
ذمارة  35س سالَب  1120س هةموار كراو.
بــةيانب رؤذس يــةك شــةممةس ريَككــةوتب  /2رةزبــةرس 0212 /س كــوردس بةرامبــةر بــة  0212/1/03س
زايينب ليذنةس كاروبـارس ياسـايب كؤبـووةوة بـؤ تـاوتو َس كردنـب ثـرؤذة ياسـاس هـةموار كردنـب ياسـاي بـارس
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شارستانب ذمارة  35س سـالَب  1120س هـةموار كـراو لـة هـةريَمب كوردسـتان كـة لةةيـةن ذمـارةس ياسـايب
اةندامانب ثةرلةمان ثيَشكةش كراش لة دواس خويَندنةوةس يةكةمب لة ثةرلةمان لة دانيشتنب ااسـايب ذمـارة
 01س رؤذس  0212/3/01رةوانةس ليذنةكةمان كراش دواس طفتوطؤ و تـاوتوسَ كـردن ليذنـة راس خـؤس بـةم
شيَوةيةس خوارةوة دةخاتة روو:
1ـ دةستوورس هةميشةيب عيَراق كة نزيكةس  %22س طةىل عرياق دةنطب بؤس دا لة ماددةس  0س برطـةس 0
س مــاددةس  0دا هــةموو مــافيَكب اــايينب بــؤ هــةموو تاكيَــب لــة اــازادس بــاوةر و اةجنامــدانب دا و نــةريتب
اايينب دابة كردووةش هةروةها سةبارة بة ثرؤذةس دةستوورس هةريَمب كوردستان لة ماددةس  3دا هاتووةش
(هةرضةندة تا ايَستا اةوة ثرؤذةية).
0ـــ ليَبــوردةيب اــايينب و ب ةيةكــةوة ذيــانب برايانــة و نزيــب بوونــةوة لــة نيَــوان اايينــةكان لــة بنمــينة
دامةزراوةكانــة كــة لــة كوردســتاندا ســةمليَنراوة لــة رابــردوو و ايَســتا و اايييندةشــداش لةبةراــةوةس ثــرؤذةس
ثيَشكةش كراو هةستيارةو ورووذاندنب لةم كاتةدا كيَشةس اـايينب و كؤمةآليـةتب و سياسـب لـة هـةريَم دا ىلَ
دةكةويَتةوة و هةريَم ثيَويستب ثيَب نيةش ضونكة رامان دةكيَشبَ بؤ وتويَذ و تاوتوسَ كردنب مةسةلةس فكرس
طرنط كة ثةيوةنديان هةية بة واقعب جيهانب ايسالمب و فةلسةفةس بةيةكةوة ذيانب ااشـتيانة و اـايينب و
مامةلَة كردن لةطةلَ خـةلَكانب تـر بـة ضاوثؤشـة لـة ناسـنامةس نةتـةوةيب و اـايينب و اـاينزايبش هـةروةها
وتويَذ كردن لةسـةر كيَشـةس تـ َب ثةرانـدن و ةثـةرطريس لـة بريوبؤضـوون لـة ثيَنـاو دامةزرانـدنب كؤمـةلَطاس
مةدةنب و شارستانبش دوور لة بريوبؤضوونب هةلَة كة نـاكؤكن لةطـةلَ فةلسـةفةس روون و طةشـب ايسـالمداش
هةروةها فةلسةفةس اايينةكانب دس كة لةهةريَمـدا و لةبةراـةوةس كـة لـة هةريَمـدا هةيـةو لةبةراـةوةس كـة
هيض بؤشاييةكب ياسـايب لـة اـارادا نيـة بـؤ درةضـوواندنب اـةم ياسـاية يـان هـةموار كردنـبش بؤيـة ثيَشـنيار
دةكةين و رادةسثيَرم ثرؤذةكة رةد بكريَتةوةش بفةرموون اةساَب ثرؤذةكة بؤ ااطادارس و راس ليذنةس ياسايب
لةم بارةيةوة خبريَتة بةردةم ثةرلةمان بؤ طفتوطؤ كـردن لةسـةرس و دةربرينـب راس طوجنـاو لـةم بارةيـةوةو
دةنطدان لةسةرس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بةريَزان ايَستا سبَ راثؤر خويَندرايةوةش هةرسيَكب موختةلفةش هةر راثؤرتيَكب ثشتطريس دةكا و يـةكيَكب
داواس ديراس ـة و دواخســتنب دةكــا ش يــةكيَكين داواس رةدس دةكــا ش بؤيــة ايَســتا دةخيةينــة بــةر طفتوطــؤ
لةطةلَ ايَوةس بةريَزش كبَ دةيةوسَ لةسةر اةو ثرؤذةية قسـة بكـا كـاك شـيَروان روون كردنـةوة هـةبوو
فةرموو.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةرس:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
لةبةر طرنطب اةو بابةتة و بؤ اةوةس ايَمةش بتوانة ثيَداضوونةوة لةسـةر راثؤرتةكـةس خؤمـان بكةينـةوة
بة تةنسيق لةطةلَ ليذنةس اةوقاف ايَمة رةايمان دةخةينة ثا َل رةاب ليذنةس اةوقاف بؤ دواخستنب طفتوطؤ
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كردن و موناقةشة لةسةر اةو ثرؤذةيـة تـاوةكو زيـاتر ديراسـةتب بكـةين و بمـينة نـاو مةسـةلةكانةوةش زؤر
سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
كاك امري فةرموو.
بةريَز امري طوطة:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ثيَشةكب سوثاسيا سةرؤكايةتيا ثةرلةمانبَ كوردستانبَ دكةينش هةروةسا سوثاسيا سةرؤكبَ ليستآ جودا جودا
لثةرلــةمانبَ كوردســتانبَ دكــةين و سوثاســيا بــةهرة ث ـ ذ ريَــزدار اةنــداميَت ثةرلــةمان َب بريَــز دكــةين كــو
هةلَويَستبَ وانا ية جواميَرانة و هةلَويَستبَ وانا برامبةرس رؤلَ و نةتةوةية هةمب جودا جودا لكوردستانبَش
هةر اة ة ذس اةو بية كو مة وةكو نةتةوةية مةسيحب خةلَك َب مةيبَ دس كو اة تشتا هةر داميةن مة اة
تشتة لبةر ا ة ب و كـو اـة تشـتة خـةلَكب دس يـة كوردسـتان َب لبـةر هةنـدش كوردسـتان ببـب جهيَـت ثيَكنـة
ذيانبَش بسةدان سالَا نوكة ذس كوردستانا اةز دبينة نوكة ذس لكوردستانبَ ث  2هةزار خيَزانيَـت مةسـيحب
ااركةجنيبَ لكوردستانبَ هةنةش لبةر ضب اةو روحيةتا ثيَكنة ذيانبَ كو خةلَكبَ كوردستان َب دةربرن بةرامبةر
رؤلَ و نةتةوةيــة دسش اــةم لنيَــر َس سوثاســيا وس هةســتبَ دكــةينش هةروةســا سوثاســيا هةســتيَت اةنــداميَت
بةريَزةكانب اةنداميَت ثةرلةمانبَ كوردستان َب بؤ هةستبَ وانا هةروةسا ثشتطريس يـة ليـذنا ياسـايب دكـةين
ذبةر كو ث وةخت بؤ تيَدا دانة كو وةختةكب طوجناس ث بؤ ب ثرؤذةيبَ بيَتة كـرنش بـةس اـةم ثيَشـنيار
دكةين اة وةختة كـو لـوةخت َب داهـاتب هلـةين َب شـةش نـةبوريتش دا كـو ضارةسـةرس يـا وان ااريشـةية كـو
خةلَكبَ مة تيَدا بوريتش ضونكة زؤر زؤر ااريشة مة هةنة لبةرامبةرس َب تشـتب دا ااريشـةية وس خـةلَكب
بيَنة ضارةسةر كردن سوثاسيا وا دكةين.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بةريَزتان داوا دةكةن تةا يل بيَت ريَزدار كاك سامل فةرموو.
بةريَز سامل تؤما:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
هةروةك هاوكـارم كـاك امـري ايشـارةتب ثيَيـدا ايَمـة هةلَويَسـتب برادةرانـب اةنـدامانب بـةريَزس ثةرلـةمان و
ليذنة كانب تايبة و هةميشةيب ثةرلةمان بة بةرز دةنـرخيَنة بـؤ حرسـيان و تـةرخان كردنـب كاتيـان بـؤ
موناقةشـة كردنـب اـةو ثرؤذةيـةش لةطـة َل اـةوةس كــة ايَمـة دةزانـة اـةو ثرؤذةيـة كـة ايمزامـان كــردووة و
ثيَشكةمشان كردووة بة قةدةر يةك مو مةساسب بة اـايينب ايسـالمب ثـريؤز و قوراـانب ثـريؤز و يـةك تاكـة
كةسب موسولَمانين نيةش بةآلم لةبةراةوةس كة ليذنةس ياسايب داوا دةكا كة راثؤرتيَكب هاوبةشـيان هـةببَ
وةكـو تيَطةيشـنت لةطـة َل ليذنـةس اـةوقاف بـؤ زيـاتر ديراسـة كردنـبش ايَمـة وةكـو ثيَشكةشـكارس ثرؤذةكــة
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ثشتطريس دةكةين لة تةا يل كردنب بةس بةمةرجيَب لة دةورةس داهاتوو داو لة مانطب  3دا زيـاتر نـةبيَتش
سوثاستان دةكةين.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
جةنابيشت دةتةوسَ تةا يل بيَتش بةريَز مةرج نية لة تةا يل اةطةر تةا يل هةيةش اـةوا تةا ياـةش اةطـةر
موناقةشــةتان دةو َس موناقةشــة دةكــةينش ســةحب نيــة و رةفــز ناكريَــتش بــةس تــةا يل دةبيَــت بــؤ دةورةس
داهاتووش بةريَزان ايَستا دوو بـةريَز ثيَشـنيارس تـةا يايان كـردووة و خـاوةنب ثرؤذةكةشـنش لةبةراـةوة اـةو
بابةتة دةخةينة دةنطدانةوةش بؤية دوو بةريَز اةوةس كة دةيـةوسَ بـةردةوام بيَـت قسـةبكا ش دوو بـةريَزين
اةوةس دةيةوسَ تةا يل بيَت ثشتيوانب رةاب ليذنةس اةوقاف و ليذنـةس ياسـاين ضـوونة ثالَيـانش جـا كـةس
دةيةويَت بةردةوام بيَت موناقةشةكة نيةش ايَستا بةريَزان كـ َب لةطـة َل اةوةيـة اـةم ثرؤذةيـة دواخبريَـت بـؤ
وةرزس داهاتوو دةستب بةرز بكاتةوة تكابة زؤر سوثاسش كبَ لةطةلَ دانية بة كؤس دةنط دواخرا بؤ وةرزس
داهــاتوو بــؤ خــالَب 6ش زؤر ســوثاس بــؤ طشــت ايَــوةس بــةريَزش بــةريَزان ليذنــةس ياســايب و ليذنــةس دارايــب و
اابوورسش ليذنةس داكؤكب لة مافب اافرة ش ليذنـةس كاروبـارس كؤمةآليـةتب كةرةمكـةن بـؤ ايَـرة بفـةرموونش
كاك شيَروان فةرموو.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةرس:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
بــةريَزان اةنــدامانب ثةرلــةمانش ايَســتا دةقــب ثــرؤذة ياســاي ســافةس زةواجتــان بــؤ دةخويَنمــةوة بــة زمــانب
عةرةبب . .........
املاداقاألوىل:
سلفةقالزواجقتعينقاعطاءقمساعدا قماديةقلالشخا قالقاعمنيقبالزواج.ق
املاداقالثانية:ق
التق قالسلفةقعن()5مخسةقمالينيقدينار.ق
املاداقالثالثة:ق
تتم قاحكامقاملادتنيقاألوىلقوالثانيةقكافةقاملواطننيقالذينقيقومونقبعقدقالزواجقبعدقاصدارقهذاقالقانون.ق
املاداقالرابعة:ق
تستعادق(تسرتد)السلفةقبعدقمرورقسنتنيقعلىقالازواجقوتعفاىقاألساراقمانق()%05مانقمللاغقالسالفةقإذاقولادقهلااق
مولودقواحدقخال قالسنتنيقاملذكورتني،قومنق()%52منقمللغقالسلفةقإذاقولدقهلاقمولودان.ق
املاداقاخلامسة:ق
تقومقاجلهةقاملعنيةقباصدارقالتعليما قالالزمةقالسرتدادقالسلفة.ق
املاداقالسادسة:ق
يعم قبهذاقالقانونقاعتلاراقمنقتأريققنتر قيفقجريداق(وباع قكوردستان).ق
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اسلابقاملوجلةق
بالنظرقللظروفقاالبتصاديةقالصعلة،قوتتجيعاًقللزواج،قفقدقصدرقهذاقالقانون.ق
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموون بةكوردين بيخويَننةوة.
بةريَز عوني كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثرؤذة ياساي ثيَشينةي هاوسةرطريي(سافة زواج)
ماددةي يةكةم :ثيَشينةي هاوسةرطريي (سافةي زواج) :واتة بريَب كؤمةكي ماددي بدريَت بةو كةسانةي كـة
هةلَدةسنت بة ثرؤسةي هاوسةرطريي(زواج).
ماددةي دووةم :بري ثيَشينةكة (سافة) لة ( )5ميايؤن دينار كةم نةبيَت.
ماددةي سيَيةم:
حوكمةكاني ماددةي يةكةم و دووةم هـةموو هاووآلتيـةك دةطريَتـةوة كـة لـةدواي دةرضـووني اـةم ياسـايةوة
ثرؤسةي هاوسةرطريي (زواج) اةجنام دةدةن.
ماددةي ضوارةم:
لةدواي دووسالَ تيَثةرين بةسةر زواج سافةكة وةردةطرييَتةوةش اةطةر لةماوةي اةم دوو سـالَةدا اـةو خيَزانـة
منــــدالَيَكيان بــــوو( )%05لــــة ثارةكــــة وةرناطرييَتــــةوةش وة اةطــــةر دوو منــــدالَيان بــــوو اــــةو كــــا لــــة
()%52وةرناطرييَتةوة.
ماددةي ثيَن ةم :ةيةني ثةيوةنديدار ريَنمايي ثيَويست دةردةكا بؤ وةرطرتنةوةي ثيَشينةكة.
ماددةي شةشةم :لةبةرواري بآلوبوونةوةي اةم ياساية لة (وةقااعي كوردستان)كاري ث َي دةكريَت.
هؤيةكاني دةرضواندني
لةبةر قورسي باري اابووري و هاندان بؤ زواج اةم ياساية دةرضووة.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي مايف اافرةتانش فةرموو.
بةريَز هاذة سايمان مصطفى:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
دواي اةوةي اةو ثرؤذة ياساية ااراسـتةي ليذنةكـةمان كـراش ايَمـة راثـؤرتي خؤمـان نووسـيش اةمـةش دةقـي
راثؤرتةكةية.
بؤ /بةريَز سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان  -عيَراق
بابة  /راثؤرتي ثرؤذة ياساي ثيَشينةي هاوسةرطريي
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دواي طفتوطــؤكردن لةســةر ثــرؤذة ياســاي ثيَشــينةي هاوســةرطريي لةهــةريَمي كوردســتان – عيَــراقش كــة
لةدانيشــتين ذمــارة ()01ي ااســايي رؤذي س ـيَ شــةممةش 0212/3/01ش خويَندنــةوةي يةكــةمي بــؤ كــراوة
لةةيةن سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوةش لة ريَكـةوتي 0212/3/62ش ااراسـتةي ليذنةكـةمان كـراوةش بةزؤرينـةي
دةنطي اةنداماني ليذنة بريار درا.:
 - 1دةركردنـــي برياريَـــب لةةيـــةن ثةرلةمانـــةوة بـــؤ حكومـــة ش ســـةبارة بـــة ثـــرؤذةي ثيَشـــينةي
هاوسةرطريي.
 - 0هةر هاووآلتيةك لةهةريَمي كوردستان بؤي هةية داواكاري ثيَشينةي هاوسـةرطريي ثيَشـكةش بكـا
لةريَطاي بانكةكاني حكومةتي هةريَمي كوردستانةوة.
 - 6داواكار بؤ هةية داوا ثيَشكةش بكا بري( )12بةرامبةري مووضةي مانطانةي هةردوو هاوسةر.
 - 2داواكــار اةطــةر فةرمانبــةر بيَــت تــةنها ثشــتطريي فةرمانطةكــةي بةهةنــد وةردةطرييَــتش اةطــةر
فةرمانبــةرين نــةبوو اــةوا ريَكــارة ياســاييةكان لةةيــةن حكومةتــةوة دةطرييَتــة بــةر بــؤ زةمانــةي
دانةوةي ثيَشينةكة.
 - 5لــةماوةي دوو ســالَي يةكــةمش اةطــةر دوو هاوســةرةكةش منــدالَيَكيان بــوو بــري دانــةوةي قةرزةكــة لــة
()%05ي كةم دةكريَتةوة.
لةطة َل ريَزماندا
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي كاروباري كؤمةآليةتي فةرموون.
بةريَز عبدالسالم مصطفى صديق:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ث ـرٍِؤذة ياســاي ثيَشــينةي هاوســةرطريي كــة لةدانيشــتين ذمــارة()01ي رؤذي 0212/3/01ش خويَندنــةوةي
يةكةمي بؤ كراوةو لة  0212/3/62ااراستةي ليذنةكةمان كراوةش لة ليذنةكةي ايَمة لةضةند دانيشتنيَكدا
طفتوطؤي لةسةر كراش هـةرو ةها لةهـةمان كاتـدا ثـرؤذة بريـاريَكين خرايـة بةردةسـتمانش كـة لةناوةرؤكـةوة
هـةمان نـاوةرؤكي ث ٍِريؤذةكـةي هـةبووش اةمـةي خـوارةوة راي ليذنـةي كاروبـاري كؤمةآليةتيـة سـةبارة بـةم
ثرؤذةيةش لةبةر بارودؤخي ايَستاي كوردسـتان و بـة رةضـاو كردنـي بـاري اـابووريش بـووني سيسـتمي بـانكي
حكومي و اةهاي دةتواندريَتش داوا بكريَت لةحكومة ضةند ريَنماييةك دةربكا ش بؤ بانكة حكوميةكان كة
ثيَويستة اةو كةسانةي كة هاوسـةرطريي اـةجنام دةدةنش ااسـانكاري ثيَشـينةيان بـؤ بكريَـت بـةم مةرجانـةي
خوارةوة.
 - 1دةرضواندني اةم بريارة لةةيةن ثةرلةماني كوردستانةوة.
 - 0سولفةكة لةريَطاي بانكةكانةوة بيَتش با لة بانكة حكوميةكانةوة دةست ثيَبكريَت.
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 - 6سنووريَب بؤ سولفةكة دابندريَت كة بة بري ()12بةرامبـةر مووضـةي هـةردوو هاوسـةرةكة بيَـتش
اةوانةي دةضنة ثرؤذةكةوةش بةمةرجيَب سولفةكة لة ()02مايؤن زياتر نةبيَتش و دانةوةكةشـي لـة
( )%0زيــاتر نــةبيَتش بــؤ فةرمانبــةر تــةنها ثشــتطريي فةرمانطةكــةي ثيَويســت بيَــتش بــؤ وةرطــرتين
ثيَشــينةكةش بــؤ اةوانةشــي كــة فةرمانبــةر نــة ثشــتطريي فةرمانبــةريَب بيَــننش كــة مةرجــةكاني
مووضةي تيَدا بيَتش يان اةو زةماناتانةي كة داوا دةكريَت لـةداني سـولفةداش وةكـو زةويـي و خـانوو
 ....لةكاتي بووني مندالَي يةكةم لةماوةي دوو سالَي يةكةمش لة ()%05ي قيستةكة كةم دةكريَتةوةش
ثاش مندالَي دووةمين لة ()%52ي كةم دةكريَتةوةش اـةم ريَنماييانـة جيـاوازي نيَـوان ذن و ثيـاوي
تيَدا نيةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي داراييش فةرموو.
بةريَز د .ااراس حسة حممود:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ليذنــةي دارايــي و اــابووري كؤبوونــةوةي خــؤي اةجنامــدا لــة مــانطي  1دةربــارةي اــةم ثــرٍِؤذة ياســايةش
بةحةقيقة ايَمة تةاكيدمان كردة سةر اةو بابةتةي كة ثةيوةندي راستوخؤي بـة داراييـةوة هةيـةش ايَمـة
وةكو بريؤكة ةرميان نيةش بةآلم ااشكراية هةر زيادةيةك لةنةفةقا كـة اةضـيَتة سـةر بودجـةي حكومـةتي
هةريَمي كوردستان ثيَويسيت بةراي حكومة هةية لةةيةكةوةش ثيَويسـتة بـزانة كـة توانـاي هةيـة يـان نـاش
لةةيةكي تريشةوة لةكاتي ايَستادا ريَنمايي ثيَشينةي هاوسةرطريي هةيةش تةاكيـدمان لةسـةر اـةوة كـردووة
كــة حكومــة بــةردةوام بيَــت لةســةر اــةو ريَنماييانــةي كــة ايَســتا جيَبــةج َي دةكريَــت تــاكو رةاــي ديَتــةوةش
اةمةش دةقي راثؤرتةكةمانةش اةطةر جةنابت ريَطامان ثيَبدةي دةخيويَنينةوة.
كؤنووسي ذمارة ( )62ريَكةوتي 0212/1/02
اامــاذة بةنووســراوي بةريَوةبةرايــةتي كاروبــاري ثةرلــةمان ذمــارة(ك)212لــة 0212/3/62ش دةربــارةي
ثيَشـــنياري ياســـاي ثيَشـــينةي هاوســـةرطريي لةهـــةريَمي كوردســـتان – عيَـــراقش ليذنةكـــةمان لةبـــةرواري
0212/1/02ش ()62هـةمة كؤبوونــةوةي ااســايي خــؤي اةجنامـداش بــةاامادةبووني زؤرينــةي اةنــداماني و
بةزؤرينةي دةنط طةيشتنة اةم بريارانةي خوارةوة:
 - 1بةهؤي ا ةوةي اـةم ثـرؤذة ياسـاية ثةيوةنـدي راسـتةوخؤي بـة بودجـةو توانـاي دارايـي حكومـةتي
هةريَمي كوردستانةوة هةيةش بؤية ليذنةكةمان ثيَشنيار دةكا سةرؤكايةتي ثةرلةمانش نووسـراويَب
ااراستةي حكومة بكا بةمةبةسيت دياري كردني تواناي دارايي حكومة لـةم بارةيـةوةش بـةثيَي
بودجةكةي.
 - 0بةثيَي اةو زانيارييانةي كة هةيةش اةم كارة لةكاتي ايَسـتادا ريَكخـراوةش بـةثيَي بريـاري حكومـةتي
هةريَمش وةزارةتي دارايي وكاروباري اابووري لةكاتي ايَستادا بريَب لة ثيَشينةي هاوسةرطريي دةدا
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بةهاووآلتيانش ليذنةكةمان ثيَشنيار دةكا ش تا كاتي وةآلمدانةوةي حكومة لةم بارةيةوة وةزارةتـي
دارايي بةردةوام بيَت لة ثيَداني ثيَشينةي هاوسةرطريي و كار بة هيض برياريَكي تر نةكا .
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي ياساييش فةرموو.
بةريَز د .رؤذان عبدالقادر دزةيي:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بؤ /سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان
بابة  /راثؤرتي ليذنةي ياسايي دةربارةي ثرؤذة ياساي ثيَشينةي هاوسةرطريي لةهةريَمي كوردستان
ليذنـــةي كاروبـــاري ياســـايي لـــة رؤذي ضوارشـــةممة 02ي خـــةرماناني 0212ي كـــوردي بةرامبـــةر بـــة
0212/2/11ي زاينيي كؤبووةوةش بؤ تاوتويَ كردني ثرؤذةي ثيَشينةي هاوسةرطريي لةهةريَمي كوردستانش
كةلةةيــةن ذمــارةي ياســايي اةنــداماني ثةرلةمانــةوة ثيَشــكةش كــراوةش دواي خويَندنــةوةي يةكــةمي لــة
ثةرلةمان لةدانيشتين ااسايي ذمارة ()01ي 0212/3/01ش ااراستةي ليذنةكةمان كراش دواي طفتوطؤ كـردن
ليذنة اةمةي خوارةوة ثيَشنيار دةكا .
 - 1لةبةر اةوةي ثرؤذةكة بابةتي ثارةو دارايي لةخؤ دةطريَتش بؤية بةباشي دةزانة كة ثرؤذة ياسـاكة
ااراســتةي اةجنومــةني وةزيــران بكريَــتش بــؤ اــةوةي بــريوراي حكومــة بزانــدريَتش اايــا بودجــةي
حكومــةتي هــةريَم توانــاي خــةرج كردنــي اــةم زيــادةي هةيــةش جطــة لةمــةش ثيَــداني ثيَشــينةي
هاوســةرطريي بــةثيَي اــةو ريَنماييانــة ريَكخــراوةش كــةوةزارةتي دارايــي و اــابووري هــةريَم دةري
ضواندووةو تا اةو كاتةي حكومة وةآلمـي ايَمـة دةداتـةوة بةباشـي دةزانـة كـة ضـاوةروان بـة و
هيض برياريَب لةسةر ثرؤذةكة نةدةينش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك عبدالسالمش موداخةلةي هةيةش فةرموو.
بةريَز عبدالسالم مصطفى صديق:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ايَمة لة ليذنةكةمان بةراسيت بة ثيَويستمان زاني كة روونكردنةوةيةكي بمووك بدةين.
 - 1اةم سولفةية رزطار بكريَت لةو ثرةنسيثةي كة لةناو هةردوو ثرؤذةكـةدا هـةبووش لـةويَ خـةلَتيَكي
عةجيب هةبوو لةنيَوان ثارةو سولفةداش اةطةر سـولفةية نـاكريَ تـؤ لةثريَكـدا لةبـةر هـةر هؤيـةك
بيَتش خؤش بيب لة يةكيَب لـة قيسـتةكانيش واتـة اةطـةر سـافةية هـيض بارطرانيـةك ناخةيتـة سـةر
ميزانيةش تةنها يةك مةسةلة اةبيَت اةوين اةوةية اايا سيولة هةيـةش لةبانكـةكان و ةي حكومـة
تا اةو سافةية بدةن.
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 - 0اةوةي ايَمة ويستمان بؤ اةوةي اةو نيازةي لةثشت ثيَشكةش كردني اةم ثرؤذةية اةجنام بـدريَتش
ويستمان فراوان ي بكةينش مةسةلةكة ( )1مايؤن و ()0مايؤن و ()5مايؤن نةبيَتش جا اةطةر وةك
ياسا مايةوة يان بوو بة بريارش اينسان نازانيَ ااسيت ذيان و هيَزي دراوةكة ضةند اـةبيَتش تـاكو تـؤ
بةياسايةك سبةيينَ هةر طؤرانكارييةك ببيَت تؤش اةبيَت اةمة بطؤريش بؤية ثرةنسـيثيَكي ترمـان
داناش اةوين لة حسا كردني سافةكة ( )12بةرامبةري داهـاتي هـةر دوو هاوسـةرةكة بيَـتش واتـة
اةطةر بة ثيَشـنياري ايَمـة بيَـت اـةتوانة تـا ()02مايـؤن راي بطـرينش اةطـةرنا اـةتوانة كـراوةي
بكةينش اةندامي ثةرلةمان اةتوانيَ ثارةيةكي باش دابنيَتش ثرةنسيثيَكي تر كـة ويسـتمان هـةبيَتش
فةرمانبةر و نا فةرمانبةرين بطريَتةوةش هي فةرمانبةرةكة تةنها ثشتطريي دااريةكةي بيَتش اةوةي
كة فةرمانبةر نيةش اةوة با كةفيايَكي فةرمانبةري هةبيَتش اةو كاتة فةرمانبةرةكة حسا اـةبيَتش
يانين سيستمي سافة ايَستا لة كوردستان بيَ ياسا ثيَشكةوتووةش اةبينة بيَ اةوةي ياسا هةبيَت و
ريَنماييان بكا ش بازاري اازاد خؤي ريَكخستووةش لة سةيارةو كةلوثةلي ناوما َل تـا دوايـي هـةموو بـة
ســافة هةيــةش لةبــةر اــةوة بــا حكومــة مةشــغولي اــةو رؤتينــة نةكــةين و ب ـا بيخةينــة بــانكي
حكوميةوةش سنووري باآلمان داناش هةروةها بؤ اةوةي باري اـةم دوو كةسـةي كـة دةيانـةويَت بمـنة
ناو ثرؤسةكةوة طران نةكةينش بؤية ومتان بـة مـةرجيَب هـةبيَت كـة لـة ( )%0زيـاتر نـةبيَتش واتـة
اةطــةر ()02مايــؤن بيَــت مــانطي ()222هــةزار بطةريَننــةوةش اةطــةر ()5مايــؤنين بيَــت اــةوة
()122هةزار اةطةريَننةوةش كة بةثيَويستمان زانيش بؤية ايَمة سوور نة لةسـةر اـةوةي كـة ببيَـت
بة بريارش اةطةر بة مةساَةحةتي دةزانن با بيَت بة ياسـاش بةمـةرجيَب اـةم غةرةزانـةي تيَـدا بيَـتش
ايَمة اامادةين بؤ هةردوو بريارةكةش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةريَزان ايَستا ك َي دةيةويَت قسة لةسةر اةو بابةتـة بكـا نـاوي دةنووسـةش سـةرةتا موقتـةرةحي تـةا يل
ي ضـةند كةسـيَب
هةية لةةيةن ليذنةي دارايي و ياساييش كة دة َليَت بـا تـةا يل بيَـتش بؤيـة ايَسـتا دةمانـةو َ
قسةي لةسةر بكا ش بؤ تةا يل و ضةندين بؤ بةردةوام بوونش كاك كاردؤش فةرموو.
بةريَز كاردؤ حممد ثريداود:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ليذنةي ياسايي و دارايـي اةبوايـة راثؤرتةكـةيان بـة تـةواوةتي ثيَشـكةش بكردايـةش نـةك باَـيَن بـا ثـرس بـة
حكومة بكريَتش يةعين اةمة داواكارييةكي ناياساييةش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك شيَروان فةرموو.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
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بةنيســـبة هـــةردوو ليذنةكـــةش مةســـةلة اـــةوة نيـــةش مةســـةلةكة دروســـت كردنـــي نةفـــةقاتيَكي تازةيـــةو
سـةرفياتيَكي تازةيــةش بــةثيَي نيزامــي داخاــي ايَمــة مــايف اــةوةمان نيــةش نةفــةقاتيَكي تــازة ايحــداس بكــةينش
ضونكة موازةنةمان تةصديق كردووةش بؤية اةطةر هاتوو لة اةسناي موازةنة شـتيَكي وا هـا ش اـةوة طرنطـةش
كة عنصري مالي تيَداية رةاي حكومة وةربطرييَتش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةريَزان ايَستا ضوار كةس وةردةطرين بؤ اةوةي كة ديفا لةبةردةوام بوون بكةن و دواين ضوار كـةس بـؤ
تةا يلش كاك عومةر نوقتةي نيزامي هةيةش فةرموو.
بةريَز عومةر صديق هةورامي:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
رةاي ترين هةية جطة لةو دوو رةايةش اةوةي كة تةا يل بكريَت يان بةردةوام بة لةسةر طفتوطـؤ كـردنش
ايَستا من خؤم رةاي موخالفم هةية جطة لةو دوو رةايةش سوثاس
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ايَستا رةاي دوو ليذنةية كة هةر ليذنةي  11اةندامةو  00اةندام دةكـا ش تكايـة راثـؤرتي ليذنـةي دارايـي
دووبارة خبويَننةوةش فةرموو.
بةريَز د .ااراس حسة حممود:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
من وا تيَكةشتم كة كاتيَ اةو راثؤرتةمان خويَندةوة كاك عومةر لة دةرةوة بووش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ايَستا ضوار اةنداممان دةويَ كة ديفا لة بةردةوام بوون بكةنش ضوارين كة ديفا لة تةا يل بوون بكـةنش
اةم بةريَزانة ناويان نووسيوة( كويَستان خانش مةة بةشريش محة سةعيدش ناسب تؤفيق) اةمانة بـؤ بـةردةوام
بوونش (كاك خورشيدش اـة ةش دليَـر حممـدش دكتـؤر اةمحـةد) اةمانـةش بـؤ تـةا يلش كـاك عومـةر نوقتـةي
نيزامي هةيةش فةرموو.
بةريَز عومةر صديق هةورامي:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
لة راثؤرتي هةر يةك لةو ليذنة بةريَزانةش كة خويَندرايةوةش رةاـي موخـالف هـةبوو جطـة لـةو دوو رةايـةي
ايَستاش كة تةا يل بكريَت يان بةردةوام بيَتش اةطةر اي ازة بدةي من بؤ خؤم تةسةور دةكةم كةسي تـرين
هةبيَت كة اةو رةايةي هةبيَتش من رةايةكةي خؤم ثيَشكةش بكةمش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية كاك عومةر دانيشةش اةطةر رةايةكةيان تةواو نةبووش اةو كاتة تؤ رةاي خؤ بدةش ضـونكة رةايةكـةي
اةوان لةهةموو رةايةكي تر نزيك ة جطة لة رةفز نةبيَتش كويَستان خانش فةرموو.
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بةريَز كويَستان حممد عبداهلل:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
مــن ثشــتطريي لــةو رايــة دةكــةم كــة بــةردةوام بــةش لةســةر طفتوطــؤ كــردن لةســةر ثــرؤذة ياســاي ثيَشــينةي
هاوسة رطرييش ااشـكراية لـةةي هـةموومان كـة لـة هـةريَمي كوردسـتانش ثرؤسـةي هاوسـةرطريي لـة ااسـتيَكي
نزمدايةش اةمة كيَشةيةكي كؤمةآليةتي طةورةي ليَكةوتووةتةوة لةهةريَمي كوردستانش بوةتة هؤي اةوةي كة
زؤربــةي طةجنــةكاني ايَمــة بــةرةو هةنــدةران بــرؤنش لةبــةر اــةوةي نــاتوان َي خيَــزان دروســت بكــا ش نــاتوانيَ
ثيَويسـتيةكاني خــؤي دابــة بكــا ش بةناضــاري روو لــة هةنــدةران دةكــا ش كــة لــةويَ ديــارة ااســانكاري هةيــة
لةمةسةلةي نيشتةج َي بـوون و كـار و لةمةسـةلةي كؤمـة َل َي شـيت تـر كـة دةتـوان َي هاوسـةرطريي بكـا ش اـةم
كيَشةيةش كيَشةيةكي طةورةية هةموومشان دةزانة كة لة ااستيَكي نزمداية بؤية من ثيَشنيار دةكةم كة اـةم
طفتوطؤية بةردةوام بيَتش لةكاتيَكدا كة خؤي ايَستا ثيَشينةي هاوسةرطريي هةيةش بةآلم برةكةي كةمةش ايَمة
داوا دةكةين كة برةكةي زياد بكريَتش راستة اةم ثيَشينةية كة دةيدريَيتَ هةموو كيَشةكاني ضارةسةر ناكا ش
بةآلم هاوكارييةكة كة اةتوانيَ خيَزان ثيَكةوة بنيَت و كؤمةلَطاكةمان لةم كيَشة طةورةية رزطار بكـا ش وةكـو
هاوريَم كاك عبدالسالم باسي كردش اةمة نةفةقاتيَكي تازة نية لةسةر حكومة ش اةمة قةرزةش اـةم قـةرزةش
خؤي بووني هةيةش بؤية اةكريَت ايَمة بةردةوام بـة و هـةو َل بـدةين لـة ريَطـاي ثيَـداني اـةو ثيَشـينةيةوة
طةجنــةكامنان لــةو قةيرانــة رزطــار بكــةين و هــةو َل بــدةين كــة ثرؤســةي هاوســةرطريي ااســتةكةي بــةرز
بكةينةوةو خيَزانين زؤر ثيَب بهيَندريَت لـةم هةريَمـةي ايَمـةداش مـن يـةك تيَبينـيم هةيـةش هةنـديَ ار بـؤ
ثرؤذةي زؤر طرنط كة سةريف تازةشةش ناطةريَينةوة بؤ حكومة ش بةآلم بؤ اةمـةيان كـة سـةريف تـازة نيـة و
زؤرين رةوايةش داوا دةكةين كـة بطةريَتـةوة بـؤ حكومـة ش بؤيـة داوا دةكـةم كـة بـةردةوام بـةش بـؤ اـةوةي
هاوكاري طةجنةكامنان بكةين و لةم قةيرانة رزطاريان بكةينش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ريَزدار مةة بةشريش فةرموو.
بةريَز د .بةشري خايل تؤفيق:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
اةطةر بكريَت من رةاي خؤم دةدةم بة سؤزان خانش كة قسة بكا لـةباتي مـنش اةطـةر ناشـكريَت خـؤم قسـة
دةكةمش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سؤزان خانش فةرموو.
بةريَز سؤزان شها نوري:

125

بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
زؤر ســوثاسش مــن دةســتم بةرزكردبوويــةوةش بــةس جــةنابت ااطــا لـيَ نــةبووش مــن ثيَشــةكي دةمــةويَت كــة
ثشتطريي لةوة بكةمش كة اةو راثؤرتةي ليذنةي كاروباري كؤمةآليةتي نووسيويانةش كة اايدياي بريو بؤضوون
و اايديايةكي نويَيةش لةوةي كة ضي بةهؤي ريَنمايي داراييةوة دةسيت اةو طةجنانة نةبةسـ يَتةوة و تـةنها
يةك مايؤن وةربطرن و بةريَنمايية داراييةكانش ببيَتـة حالَـةتي اـةوةي كـة ثرؤسـةي هاوسـةرطريي ببةسـنتش
اةوةي كة لةةي من طرنطةش اةوةية كة ايَمة بةثيَي اةوةي كة لةدونيادا هةيةو كار ااسـاني بـؤ طـةنج و بـؤ
خةلَب دةكا ش ضونكة هةر مةرج نية طةجنةكان ثيَويستيان بـةو سـافةية هـةبيَتش بؤيـة مـن هـاورام لةسـةر
اةوةي كة ثيَويستة اةم ثرؤذةيةش اةطةر تةا ياي بكةين بةو مةرجةي من ديفا لةو دةكةمش كة برةكة بةو
شيَوة نةبيَت كة باس دةكريَت( )5مايؤن يان ()12مايؤنش بةلَكو داهيَناني سيستميَكي نويَ بؤ ثيَداني قـةرز
بةداناني سيستةميَكي تازة لةناو بانكةكان بؤ داني اةو قةرزةش هةركةسيَب بةثيَي اةو عةقدةي كـة دةيكـا
ثشــتطريي لةدااريةكــةي خــؤي بهيَنيَــتش كــة اــةم كةســة فةرمانبــةرةو دةتــوان َي قيســتةكة بداتــةوةش ليخ ـؤش
بوونيَب هةبيَت بؤ لةدايب بووني مندالَي يةكةم و ليَخؤش بوونيَكين هةبيَت بؤ مندالَي دووةمش اةوين بؤ
زياد كردني نةساي هةريَمش لةم حالَةتةداش لةداهيَناني سيستميَكي ااوا تازةداش خؤ بيَطومان دةبـيَ بـزانة كـة
حكومة رةاي ضيةش وةزيري دارايي ليَرةبيَت تا بزانة سيولةي بانكةكان تةحـةمولي اـةوة دةكـا ش سـاآلنة
ضــةند ذمــارةي هاوســةرطريي تازةيــةش ضــةندي دةتــوانن كــة تةقــدميي اــةو ســولفةية بكــةن ش ســولفةكةي
دةيانطريَتةوةش داهاتيان هةية تا بيدةنةوةش يان نا ش لةبةر اةوة بؤية من هاورا بووم لةطةلَ اةو فكرةيـة كـة
اةمــة اــةوة نيــة باَـيَة رةفــزي دةكةينــةوةش كــة اةمــةش تيَكةلَةيةكــة لــةنيَوان راثــؤرتي ليذنــةي ياســايي و
ليذنــةي كؤمةآليــةتي بةمــةرجيَبش لةطــة َل اةصــاَي مةشــروعةكةدا نــةبيَتش ضــونكة مــن لةطــة َل اةصــاَي
مةشروعةكةدا نيمش لةطةلَ اةو داهيَنانة تازةيةدام كة ليذنةي كؤمةآليةتي كردوويةتيش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ريَزدار كاك محة سةعيدش ببورن كاك بيالل نوقتةي نيزامي هةيةش فةرموو.
بةريَز امحد سايمان عبداهلل(بيالل):
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
جةنابت وتت كة ضوار كةست دةويَ بؤ ديفا كردنش بةآلم سؤزان خان دذي بووش نةك بؤ ديفا كـردن بـووش
بؤية تكاية كة اةو حسا نةكةنش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
باشة بةسةرضاوش بةريَز كاك محة سةعيدش فةرموو.
بةريَز محة سعيد محة عاي:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
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وةكو هةمووةيةك دةزانن و ااطادارنش تويَذي طةجنانش تويَـذيَكي طـرنط و هةسـتيار و زؤرن لـةناو كؤمـةلَطاي
ايَمةداش قةيران و كيَشةي زؤريـان هةيـةش كـة جـؤراو جـؤرنش بةراسـيت طرنطيـدان بـةم تويَـذة كـة سـامانيَكي
مرؤييةو تويَذي اايندةيةش اةم سامانة مرؤيية خاوةن تواناي جؤراو جؤرنش اةمرؤ كؤمةلَيَب كيَشة لـةبواري
كؤمةآليةتي و اابووري و دةرووني هةيةش بؤ سةقامطريي و بؤ اـةوةي كـة ايَمـة بتـوانة سـوود لـةتواناكاني
اةم تويَذة وةربطرينش بة طيانيَكي مةسئوليانةوة بةرامبةر بةم تويَذة مامةلَة بكةينش ضونكة وةكـو دةبيـنة
هةموو دةولَةتةكاني دونيا طرنطيةكي تايبـةتيان بـة تويَـذي طـةجنان داوةش اـةوةتا روسـيا تـةاميين خـانوو و
سـولفةي ثيَكهيَنـاني هـةموو ذيـان وهـةموو بوار ةكـاني ذيـاني بؤيـان كـردووةش وآلتـةكاني تـري دونيـاش لـةم
بوارةدا طرنطي تايبةتيان هةيةش لةبواري سوود وةرطرتن لةتواناكانيانش لةبواري اابووريش لةبواري ثيَكهيَناني
خيَزانش اةمرؤ لةبـةر اـةوةي كـة طؤرانكارييـةكي زؤر و ثيَشـكةوتنيَكي زؤر لـةبواري اـابووريش كؤمةآليـةتي
لةهةريَمةكةماندا هةيةش ثيَداويستيةكاني ثيَكهيَناني ثرؤسةي هاوسةرطريي زؤر بوون وطرانين بوونش بـازار
طران بووةش بؤية بةراسيت زؤر ثيَويست دةكا ايَمـة اـةم ثرٍِؤذةيـة بـؤ ايهتيمانـدان بـة طـةنج و بـؤ اـةوةي
طةجنةكان بتوانن حالَةتيَكي ايستقراري وةربطرن و روو لة دةرةوة نةكـةنش بريوبؤضـوونيان دامـةزراو بيَـتش
زياتر بة ااراستةيةكدا بميَت كة خزمـة بكـةنش ضـونكة طـةنج كـة ضـوة ثرؤسـةي هاوسـةرطريييةوة وةكـو
هةموومان دةزانةش هةست بة مةسئوليةتي زياتر دةبيَت و اارامي دةروونيش فيكريش نةفسيش زياتر دةبيَـتش
بؤية اةم ثرؤسةية زؤر طرنطةش بؤية دةب َي زؤر س اتيذيانة بريي ل َي بكةينةوةش اةو موبةريرةي كة بةريَزان
باسيان كردش بةراي من زؤر ةوازةش اةو دةلَيَت ريَكخراوة ايَمة نالَيَة ريَـب نـةخراوةش بـةلَ َي ريَكخـراوة بـةس
كةمــةش زؤر زؤر كةمــةو لــة ااســيت ثيَداويســتيةكانيان نيــةش وةكــو كويَســتان خــان و كــاك عبدالســالم وتيــان
بةراسيت اةم ثارةية ثيَويست بة راي وةزارةتي دارايي ناكا ش ضونكة زؤر ثرؤذةي تر و ايشي ترمـان هـةبوو
كــة بــواري مــالي بــووةش بانطمــان نــةكردووةش وة اةمــة قــةرزةش بؤيــة بــارطراني و نةفــةقا لةســةر حكومــة
دروست ناكا ش خالَيَكي ترين ايَستا اةطةر اةم ياساية دةربكةينش تا بودجةي  0211ديَت ناكةويَتة بـواري
جيَبةج َي كردنةوةش اةتوانة لة بودجةي  0211موعالةجةي بكةينش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش كاك بيالل ش فةرموو.
بةريَز امحد سايمان عبداهلل(بيالل):
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة اةم ثرؤذةية ثيَم واية كة ثرؤذةيةكة زؤر طرنطةش ثرٍِؤذةيةكة دةكريَ ايَمة ايسـتيفادةيةكي زؤري لـيَ
بكةينش كؤمةلَ َي طرفيت زؤرمان هةيةش هي كؤمةآليةتيش بةهؤي اةم كيَشةيةوة كة هاتؤتة ثيَشةوة بؤ طةجنان
و ناتوانن ثرؤسةي هاوسةرطريي اةجنام بدةنش بةهؤي طراني بازارش كة ايَمة دةزانـة كـة بـازار ضـةند طـران
بووةش اةم بريارةي حكومة كاتي خؤي كة( )1مايؤن دينار بـووةش لةوانةيـة بـؤ اـةو كاتـة طوجنـاو بووبيَـتش
بةآلم بةراسيت ايَستا بؤ اةم زرووفة زؤر زؤر كةمةش طةجنامنان تووشي طرفتيَكي زؤر بوون و ثيَويستيان بـة
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هاوكاري زياتر هةيةش ديارة هةروةكو سؤزان خان فةرمووي هةر بةتةنها طةجنان نةش لةوانةية خةلَكيَكي تر
هةبيَت كةبيةويَت اةو ثرؤسةية اةجنام بدةنش بـةآلم نـاتوان َي بـةهؤي كـةم دةرامـةتي و طرانـي بـازارش بؤيـة
بةهؤي ثيَداني اةو قةرزةوة ايَمة دةتوانة كة كيَشةيةكي زؤر لةناو اةو جياـةدا كـةم بكةينـةوةش لةهـةمان
كاتيشدا اةو جياةي ايَمـة ثيَويسـيت بـة هاوكـاري هةيـةش ثيَويسـيت بـةوة هةيـة كـة دةعـم بكريَـتش جـا اـةم
دةعمةش ايَمة بؤ منوونة كؤمةلَيَب لة ريَكخراوةكاني كؤمةلَطةي مـةدةني بـة تايبـةتي طـةجنان ثيَشـنياريَكيان
داوة بة ايَمةش كة زيـاتر لـة ( )1222ايمزايـان كؤكردؤتـةوةش داوايـان كـردووة كـة اـةو ثرؤذةيـة هيمـي تـر
دوانةخريَتش هةرضي زووتر جيَبةجيَ بكريَتش ثيَويستيان ثيَي هةيةش داوايان كردووة كة اةو ثارةية لة ()3
مايؤن دينار كةم نةبيَش ديارة ايَمة وةكو ثيَشكةشكةراني ثرؤذةكة تةنها ( )5مايؤمنان باس كردووةش بةآلم
خةلَكي ايَستاش ريَكخراوةكان داواي شةش مايؤن دةكةنش كة كةم لـة شـةش مايـؤن نـةبيَتش ايَمـة بةراسـيت
اةطةر تةنها نةك اةو هةموو خةلَكةي كة ايمزاي كؤكردؤتةوةش اةطـةر ضـةند كةسـيَب ايمزايـةكي وابكـا ش
داوايةكي وابكا ش حةقة ايَمة بة طرنطييةوة حيسابي بؤ بكـةينش اـةو ثرؤذةيـة زيـاتر لـة سـا َليَكة ثيَشـكةش
كراوةش داوا دةكةم لة بةريَزتان ضي دوانةخريَتش ايَسـتا دةنطـي لةسـةر بـدريَتش ةيـةني كةمةكةشـي ثيَـنج
مايؤنةكة كة باس كراوة تةصوييت لةسةر بكريَتش زؤر سوثاس بـؤ هـةموو اـةو بةريَزانـةي لـة ايَسـتاوة كـة
دةنطي ثيَ دةدةنش سوثاس بؤ بةريَزتان.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار ناسب توفيقش كةرةمكة.
بةريَز ناسب توفيق عبدالكريم:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ديارة اةوانةي كة اةو ثرؤذةيان ثيَشـكةش كـردش ايَمـة وةكـو ثيَشكةشـكةران ويسـتمان دوو شـت موعالةجـة
بكةينش يةك :مةسةلةي كـةمي اـةو سـولفةيةي كـة ايَسـتا هةيـةش وةكـو ث َيشـينةي زةواجش كـة يـةك مايؤنـةش
يةعين بؤ اةوةي بزانة كة ايَمة دةزانة هةيةش يةك مايؤنةش بةآلم زؤر زؤر كةمةش دوو :اةوةي كة مشوولي
هةموو هاووآلتيان ناكـا ش تـةنها مشـوولي فةرمانبـةران دةكـا ش بؤيـة ايَمـة ثيَمـان بـاش بـوو اـةو دوو شـتة
ضارةســةر بكــةين وش لةبــةر اــةوةي خــةلَب زيــاد لــة حــةد داواي دةكــا ش (خاص ـةً) ةوانش وةكــو كــاك حــاجي
ايشــارةتي ثيَــداش ايَمــة ايمزامــان زؤر لةبــةر دةســت دايــة و بــةردةوامين خــةلَب تةلَــة دةكــا ش ةوان لــة
قةيرانيَكي زؤر عةجاييب اابووريدان كة اةو مايؤنة زؤر كةمةش تةا يل كردن و تةاخري كردني اةو ثـرؤذة
ياساية لة مةصاة حةتي ةوان و طةجنان و ثرؤسةكة نيةش لـة زووشـةوة تةقـديم كـراوةش نـةك تـةنها ليَذنـةي
كؤمةآليــةتي و خيَــزانش حــةزم دةكــرد ســؤزان خــان ااطــاي ل ـيَ ب ـيَش كــة ايَمــة وةكــو ليَذنــةي ذنــانين اــةو
تةرحةمان كردووة كة ببيَتة ( )12اةوةندةي جةمعي هةردوو هاوسةرش بـةآلم اةطـةر هـاتو حكومـة وتـي
اةو سيستةمة زؤري ثيَ دةضيَ بؤ ديراسةكردنيش من ثيَمواية تةاخري كردنـيش تـةا يل كردنـيش زيـادكردني
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اةو سولفةية و مشـوول كردنـي هـةموو ةوانش بةراسـيت رةد فعايَكـي ناخؤشـي دةبـيَش ضـونكة اـةو ثرؤذةيـة
سالَيَكة تةقديم كراوةش بؤية من ثيَم باشة اةطةر دةزانن اةوةي تر زؤري ثيَ دةضيَش طؤريين اةو سيسـتةمة
و ديراسةكردنش ضونكة بةراسيت اةوة شتيَكي زؤر جوانةش ايَمة وةكـو ليَذنـةي ذنـان ايقرارمـان كـردش بـةآلم
ي اــةوة زؤرةش ضــونكة ثرؤذةكــة هةيــةش دةكــريَ ليَــرة قســةي لةســةر بكــةينش دوو رؤذيشــمان
اةطــةر دةزانــر َ
لةبةردةســتدايةش بــةريَز ســةرؤكي ثةرلــةمانش ســبةيينَ و دوو ســبةين دةتــوانة ســبةيينَ وةزيــري دارايــين
اامادة بيَش بؤ اـةوةي اـةو ثرؤذةيـةش بةراسـيت ضـي تـر اةوةنـدة نـة َليَن ثةرلـةماني كوردسـتان هـةر ثـرؤذة
تةا يل دةكا ش اين لةسةر اةو ثرؤذةية بكةين بةراسيتش سوثاستان دةكةم.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جـةناب تش ثـيَن وةقـت موداخةلةيـةكش اـةوة سـا َليَكةش سـا َل َي نيـةش لـة ( )3/01خويَندنـةوةي بـؤ
كراوةش هةر بؤ ااطاداري ايَوةي بةريَزش بةس لة ( )0212/3/01خويَندنةوةي بؤ كراوةش بةريَزان ايَستا اةو
بةريَزانةي كة ثيَيان باشة بةردةوام بيَش قسةي خؤيان كردش ايَستاش اةو بةريَزانةي ثيَيان باشة دواخبريَـتش
تةا يل بكريَتش نةك رةفزش ريَزدار خورشيدش كةرةمكة.
بةريَز خورشيد أمحد سايم:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَشيبَ من د يَت اةز بيَذمش  %122اةزسَ دطةل ويَريَش كو ثشتة انب ل طةجنان بيَتة كرنش ثيَشينةكا باش بؤ
بيَتة ثيَشـكةش كـرنش بـؤ اـة وةس بشـيَن ببنـة خيَـزان وش خيَزانـةك َب ثيَـب بيـننش ضـونكو براسـتب ثيَكهينانـا
خيَزانبَش ثيَشخستنا كؤمةلَطةهيةوش مة ل طةلةك كيَشةو طرفتا رزطار دكـة ش كيَشـا قـةيرةبوونا كمـانش كيَشـا
واز اينانا طةجنا ذ ذن اينانبَش كيَشيَت كؤمةةَيةتيبَ كو رس ددةن ذ بَ ديارديَش اةز  %122دطـةل ويَـر َي كـو
اةوة بشيَةش اةوة د شيانامةدا هةبيتش بؤ طةجن َب خؤ ثيَشكةش بكةينش وة هاريكاريـا وا بكـةينش بـةس ليَـرة
اةم تشتةكب هؤسا بكةينش كو ضوارضيَوةس ياساييَدا بيتش اةطةر اةم بةرسَ خـؤ بدةينـة ثـةيرةو ثرؤطرامـبَ
نا خؤيا ثةرلةمانبش خاةَ ( 26اليقل قإبرتاحقزياداقالنفقا قأوقإحداثقنفقا قجديداقأوقختفيضقالواردا قمااق
ملقيكنقاملقرتحقمتفوعاًقبليانقوساع قحتقيققاعبرتاح) يَرة اةطةر بيَـت و اـةم بريـارةكبَ بـدةينش اـةز بيَـذم
اةم ثيَمةوانةس بَ دةقبَ كار دةكةينش لةوما يَرة ثيَتنيا اةم راويَذكاريبَ دطةل حكومةتب بكةينش وة رةايبَ
حكومةت َب بزانةش وة اةز ثيَشنيار دةكةمش وةختبَ اةم دانوستاندنبَ ل سةر بودجا ساةَ  0211دكةينش اة ة
ايَب ذوان خاةَ بيتش كو اةم راويَذكاريا دطةل حكومةتبَ و دطةل وةزارةتا دارايب و اابوورس بكةينش اايا اـةم
دشيَة جهبَ بَ ثرؤذسَش جهبَ ثرؤذةكبَش يا خالَ ةك َب تايبة ش ضةوا مـة ثـار خـا َل دانـا بـؤ توانـا سـازي َب 122
مايــؤن دؤةرش اــةم دبيَــذين خالَــةكا ديكــة ذسش ثــرؤذ َس بودجــا ســاةَ َ 0211س زيَــدة كــةينش اــةم جه ـبَ ـبَ
ثيَشينةيبَ بودجا  0211دا بكةينةوةش اةز دبيَذم سانايب تر بيتش دسَ اةم وةكـب ثةرلـةمان شـيَة رةايـا
خؤ ل سةر بدةينش وة اـةم حكومـة ذس د َس هنطـب كـار َس خـؤ دكـة ش ضـةوا د َس ـب ثـارةس بـؤ ـب ثـرؤذ َس
تةايمن كة ش ضونكو براستبش ثارةيةك َب نةس كةمةش اةطةر بيَت و اةم بكةينة ثيَنج مايؤنش  12مايؤنش اةز
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باوةركةم موحتاجب مايارا دينارا بةش ضونكو دبيتة اةطةرا وسَ ضةندسَش كو خةلكـةك زيَـدة تـر داخـازا ـ َب
ثيَشينةي َب كة ش ذبةر ويَر َس اةز داخاز دكـةمش اة ـة بيَتـة ثـاش ايَخسـنتش نـةك بـؤ ماوةيـةك َب دوورش بـةلكب
ذ انبَ دانوستاندنا ل سةر بَ خاىلَش دطةل دانوستاندن و موناقةشا بودجا ساةَ  0211بيَتة كـرنش اـةز بيَـذم
دسَ كارةكبَ ريَـب و ثيَـب تـر بيـتش حكومـة تين دشـيَت رةايـا خـؤ بـدة ش اـةم ذس دشـيَة دوماهيـب بريـار
وةربطرينش بة ثيَب ايمكانياتيَت مادي َب بةر دةستبَ مةش ل سةر رؤشنايا بودجا  0211سَش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش بؤ جةنابتش ريَزدار اة ة عمرش كةرةمكة.
بةريَز اة ة عمر أمحد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةلَبةتة ايَمة كة باسي اةوة دةكةينش ايَمة داوا دةكةين كة اةو ثرؤذةية تةا يل بكـريَش بـؤ اـةوة نيـة كـة
ايَمة دذي اةو ثرؤذةينش ايَمة نامانةويَ ثرؤذةي هاوسةرطريي ياخود سولفةي زةواج و اةو شتانة نةكريَ لة
كوردستانش (بالعكس) ايَمة ثشتطرييةكي تةواوي طةجناني خؤمان دةكةينش حةز دةكةين نـةك تـةنها كيَشـةي
هاوسةرطريي بةو سولفةيةش بةلَكو ثرؤذةكاني ترينش ياخود كيَشةكاني تريشيان ضارةسـةر بكـريَ لـة ريَطـاي
يت لةةيـةن حكومـةتي كوردسـتانةوةش مـن ثشـتطريي
اةوةي كـة مينحـةيان بـدر َييتَش يـاخود سـولفةيان بـدر َي َ
قسةكاني كاك خورشيد دةكةم ()%122ش ايَمة دةتوانة اةو ثرؤذةية تةا يل بكـةينش ضـونكة ايَمـة لةسـةر
اةبوابي اةوةين كة موناقةشةي بودجةي ( )0211بيَتة ثةرلةماني كوردستانش دةتـوانريَ لـة نـاو بودجـةي
ي كـة مةباـةغيَكي ضـةند بـؤ اـةو طةجنانـة
( )0211دا جيَطايةكش ياخود خا َليَكي بؤ دانريَش تةخصيص بكـر َ
تة خصيص دةكريَش اايا حكومة ش ثرسـياريان لـ َي دةكـةينش دةتـوانن لـة بانكةكانـداش سـيوولةيان هةيـة كـةوا
ي بة طةجنان بتوانن بيطيَرنـةوةش ثاشـان ايَمـة ليَـرةدا وةكـو ليَذنـةي ياسـايي و
وةكو سولفة اةو ثارةية بدر َ
ليَذنةي دارايي بةريَزين ااماذةيان ثيَ كردش ايَمة لة ثةيرةوي ناوخؤدا خالَيَكمـان هةيـة كـة نـاتوانة ايَمـة
دذي اةو خالَةي خؤمان بوةستةش كة اايا ايَمة دةتوانة نةفةقـة زيـاد بكـةين لةسـةر بودجـةي حكومـة
ايَمة ليَرةدا برياري لةسةر بدةين بة ب َي ااطاداري حكومة ش ياخود حكومة خؤيان ثيَمـان باَـيَن اـةو كـارة
بكةينش ياخود ناتوانة اةو زيادة بكةينش ليَرةدا ديسانةوة من خالَيَكي ترم هةيـة حـةز دةكـةم اامـاذةي ثـيَ
بكةمش كة ماددةي ضوارةممةش اايا اةطةر ايَمة باسي اةوة دةكةين اةوة سولفةية و سيوولة هةيـةش حكومـة
دةتوانيَ وةكو بانكةكان اةو ثارةية تةخصيص بكا ش ايَمة ليَرة ( )%05و ( )%52ايعفامان هةيـةش كـة اـةوة
دةكةويَـتةوة سةر شاني حكومة ش اايـا حكومـة دةتـوان َي اـةو بـارة لةسـةر خـؤي جيَبـةج َي بكـا ش يـاخود
دةتوان َي تةنفيزي اةو خالَة بكا كة لةةيةن ايَمةوة ثيَشكةشي دةكةينش بؤية اةوة رةاي منةش من ثشتطريي
ليَذنةي دارايي و ليَذنةي ياسـايي دةكـةم بـؤ اـةوةي كـة اـةو طفتوطؤيـة ش بـؤ مـاوةي طفتوطـؤكردني بودجـة
دواخبريَش تاوةكو لةويَدا طفتوطؤكة و موناقةشةكة زياتر بتواني جيَطا بطريَش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
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سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار حممد دليَر حممودش كةرةمكة.
بةريَز حممد دليَر حممود:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثرؤسةي هاوسةرطريي خؤي لة خؤيدا ثرؤسةيةكي ثيَويست و طرنط و بة نـر و ثـريؤزةش بـةآلم لـة هـةمان
كاتدا ثيَويستة لةسةر حكومةتي هةريَمش بوار و هةلي طوجناوي بؤ اـةو ثرؤسـةية بدؤزيَتـةوةش بـةآلم شـةر
نية اةو ثرؤسةية كة ايَمة تةنها حكومةتي هةريَم بوار و هةلي طوجناوةكة تةنها لةو بواري داراييةوة بيَتش
بواري دارايي هةلَبةتة بةشيَكيةتيش خزمة كردني طةجنانين بؤ اةو ثرؤذةية خـؤي ثيَويسـتيةكي طرنطـي
اةمرؤمانةش بةآلم من ليَرة كةم و كوري لةو ثرؤذةيةدا دةبينمش يةكيَ لةو كةم و كورييانة :من واي بة بـاش
دةزامن خشتةيةك بؤ بارةي تةمةن دابنريَتش كة لةو خشتةي تةمةنة دياري برةكة بكريَتش ضـةندي سـولفة
يت بة تايبـةتي
بدريَش لة تةمةني اةوةندةوة ضةندي بدريَيتش لةتةمةني اةوةندة بؤ اةوةندة ضةندي بدريَ َ
لةبةر اةوةي اةمرؤ كةسانيَكي زؤر ماونةتةوة ثرؤسةي هاوسةرطرييان بةجيَ نةطةياندووةش لة هةمان كاتدا
بابةتي اةو ثيَشينةي هاوسةرطريية ثةيوةندي بة نةفةقاتةوة هةيةش بة خةرجييـةوة هةيـةش كـة ثةيوةنـدي
بةوةوة هةب َي ثيَويستة لة كاتي وتوويَذكردني بودجـةدا شـويَين بـؤ بكريَتـةوة و دةستنيشـاني اـةوة بكريَـت
برةكةي ضةند بيَتش من واي بة باش دةزامن لة ثرؤذةكةدا كة وةخيتَ تةا يل دةكريَ بؤ سالَي داهـاتوو بـيَش
بؤ هةر كاتيَب بيَش يةعين بة ثيَي سيستةميَكي بانكي نويَ بيَت اةمرؤ لة جيهانداش بةو شـيَوةية نـةبيَت بـة
ي تـةا يل بكريَـتش تـاوةكو
ثيَي سيستةميَكي ايشترياكي زوو بيَتش لةبةر اـةوة مـن داواي اـةوة دةكـةم جـار َ
اةوةي سيستةميَكي نويَي بؤ بدؤزريَتةوةش ثرؤذةكة تةكامول تـر بكريَـتش لـة كـاتي وتوويَـذكردني بودجـةي
سالَي  0211دا شويَين بؤ بدؤزريَتةوةش سةيري توانا و ايمكانياتي حكومةتين بكةينش لةو كاتة كة ضةندةش
زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار د .أمحدش كةرةمكة.
بةريَز د.أمحد إبراهيم عاي:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة اةنداماني بةريَزي ثةرلةمان هةموومان هاوراين لةسةر اةوةي كة ثيَشينةي هاوسةرطريي زؤر طرنطـة
بدريَ بة اةوانةي كة هاوسةرطريي اةجنام دةدةنش ثيَش اةوة برياري ثةرلةماني كوردستان بوو بـؤ ثيَـداني
ثيَشينةي خانوو و بةرة بة خةلَ كي كوردستانش بيَطومان اـةوة كـاريَكي زؤر طـرنط بـووش شـويَين خـؤي طـر ش
كاريطةري زؤر اي ابي بووة لةسةر بذيَوي خةلَكي كوردستانش ليَرة بريارداني ثيَشينةي هاوسةرطريي ديسـان
بؤ تويَذي طةجنان و بؤ اةوانـةي كـة هاوسـةرطريي اـةجنام دةدةنش بيَطومـان اـةوةش كاريطـةري زؤر اي ـابي
دةب ـيَ لةســةر خــةلَكي كوردســتان و لةســةر بــذيَوي ذيانيــانش اــةوة كــاريَكي زؤر طرنطــةش مــن وا دةزامن اــةو
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بةريَزانة ايَمة هةردووةمان لة ليَذنةي دارايي و ليَذنةي ياسايي كاتيَ اةو ثيَشنيارانةمان كردووة لة مـانطي
( )2و ()1داش ايَمة لة سةنةي مالي ()0212دا بووينش بؤ اةوةي اةو قورسـايية نةكةويَتـة سـةر حكومـةتي
كوردستانش لة كاتيَكدا ايَمة نـازانة اايـا توانـاي دارايـي حكومـةتي هـةريَم لـةو ااسـتةداية كـة بتـوان َي اـةو
طوذمةية دياري بكا بؤ ثرؤسةي ثيَـداني ثيَشـينةي هاوسـةرطريي بـة خـةلَكي كوردسـتانش بـؤ اةوانـةي كـة
يت كـة ليَذنـةي بـةريَزي دارايـي ثيَشـنيار دةكـا
دةيانةويَ اةو ثرؤسـةية اـةجنام بـ دةن يـان نـا بؤيـة وةخـ َ
سةرؤكايةتي ثةرلةمان نووسراويَ ااراستةي حكومةتي هةريَم بكـا ش بـؤ زانـيين اـةو توانادارييـةش هـةروةها
ايَمة ليَذنةي ياساييش خؤم يةك لةوانة بووم كة ثيَموابـوو كـة اـةو كاتـة ثيَويسـت بـوو كـة رةاـي حكومـة
وةربطرييَش ايَمة لة كاتي جيَبةجيَ كردني بودجةش يان لة ناو سةنةي مالي ()0212داينش بـةآلم ايَسـتا دواي
تيَثةربووني ثيَنج مانط و بةرةو بودجةي ( )0211دةرؤينش ةمواية ايَستا بارودؤخةكة طؤراوة بةراي مـنش
دةكريَت ايَمة لة موناقةشةكردني اةو ثرؤذةية بةردةوام بةش خبريَتة نـاو ثـرؤذةي ()0211ش ضـونكة اـةو
كاتة بودجة ديَتة بةردةمي ثةرلةماني بةريَزش بريارةكة ليَرة دةدريَ كة جيَـي بـؤ دةكريَتـةوةش توانـاي دةبـيَ
لة ناو بودجةكةدا جيَي بؤ بكريَتةوةش لةبةر اةوة من واي بة باش دةزامن كـة ثةرلـةمانش ايَمـة اـةو هـةموو
ثرؤذانــة بةراســيت دوانةخــةينش زؤري دواخســتين اــةو ثرؤذانــةش تــةا ياي هــةموو ثرؤذةكــانش دواتــر دةب ـيَ
جاريَكي تر بيَينةوة سةر اةو ثرؤذانة........
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةريَز جةنابت لة ليسيت اةوانة بووي كة لةطة َل اةوانةي دواخبريَتش تكايـة يـةعين اـةو فاوآلنـة بـاش نيـةش
رجااةنش تةواوش سو ثاس بؤ جـةنابتش بـةريَزان ايَسـتا اـةو بةريَزانـةي كـة قسـةي خؤيـان كـردش ضـي اـةوةي
لةطة َل بـووش ضـي اـةوةي ويسـيت دواخبريَـتش هـةردووة رةاـي خؤتـان داش ايَـوةش طويَتـان لـ َي بـووش ايَسـتاش
هةلَيدةسةنطيَننش دةنطي تةواو دةدةنش خةةصش ايَستا داوا دةكةين اـةو بةريَزانـةي اـةو ثيَشـنياري ليَذنـةي
دارايي و ليَذنةي ياساييش بؤ اةوةي كة دةوتريَ دواخبريَت بؤ ماوةيةكي ترش كـيَ لةطةلَـة تكايـة دةسـت بـةرز
بكا تكاية دواخسـتنة ثاشـان خؤتـان لةطـة َل حكومـة قسـة دةكـةنش كـ َي لةطـة َل اةوةيـة دواخبريَـت تـاكو
لةطةلَ حكومة مشاوةرة دةكريَش بودجةش ميزانيةش ديَتش لةويَ دادةنيَن تكايةش لة ناو دةنطدان نوقتةي
نيزامي نيةش رجااةنش ايَستا دةنطدان بؤ اةوةيةش كيَ لةطةلَ اةوةية دواخبريَت هةتاوةكو ماوةيـةكي تـر كـيَ
لةطةلَة دةست بةرز بكا تكاية ( )21بةريَز لةطةلَ اةوةية كة دواخبريَتش رجااةن كاك برهان جاريَكي تـر
اينزار دةكةمش تكاية لة ناو دةنطدان نوقتةي نيزامي نيـةش لـة كـوررةي اـةرز لـةناو دةنطـدان نيزامـي نيـةش
مةجبوورم ايحتريامي جةلسةكة بطرمش مةجالت نةدةميَش كيَ لةطةلَة بةردةوام بيَ لة طفتوطـؤ تكايـة دةسـيت
بةرز بكا ( )23كةسش بـةردةوام دةبـةش زؤر سـوثاسش رجااـةن بـةردةوام دةبـة لـة طفتوطـؤش كةرةمكـةن
ثرؤذة ياساكة ماددةكان خبويَننش رةاي ليَذنةكان و اةو بةريَزانةي كة طفتوطؤش لةسةري دةكةينش كةرةمكة.
بةريَز عوني كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
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املاداقاألوىل:قق
سلفةقالزواجقتعينقإعطاءقمساعدا قماديةقلاشخا قالقاعمنيقبالزواج.ق
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
رجااةن بيَ دةنطيش ثرؤذة ياسايةكة زؤر موناقةشةي لةسةر كراش ايَستا ماددة ماددة دةخويَندريَتةوةش ايَوةي
بةريَزين موناقةشـةي لةسـةر دةكـةنش طـويَي لـ َي دةبـيَش دةخريَتـة دةنطدانـةوةش كةرةمكـة ليَذنـةي ياسـاييش
فةرموو.
بةريَز عوني كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
مترواقبانونقسلفةقالزواج:ق
املاداقاألوىل:ق
سلفةقالزواجقتعينقإعطاءقمساعدا قماديةقلاشخا قالقاعمنيقبالزواج.ق
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بة كوردين كةرةمكة.
بةريَز د .رؤذان عبدالقادر دزةيي:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددةي يةكةم:
ثيَشــينةي هاوســةرطريي واتــا بريَــب كؤمــةكي مــاددي بــدريَت بــةو كةســانةي كــة هةلَدةســنت بــة ثرؤســةي
هاوسةرطريي.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنةي دارايي.
بةريَز د .ااراس حسة حممود:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بة حةقة اةطةر بكريَت لة جياتي (إعطاءقمساعدا ) ناوي بنيَة (قةرز)ش ضونكة بة قةرز دةدريَ و دوايي
سيستةمي هةية ريَكي دةخا ش ضونكة (مساعدا ) ناطةريَتةوة.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنةي داكؤكي لة مايف اافرةتان.
بةريَز هاذة سايمان مصطفى:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ايَمةش لةطةلَ اةو رايةي ليَذنةي داراية.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
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ليَذنةي كاروباري كؤمةآليةتي.
بةريَز عبدالسالم مصطفى صديق:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةلَيَ ايَمةش دذي اةوةين وةكو يارمةتي ثيَناسة بكريَتش اةوة برة ثارةيةكة بـة ضـةند مـةرجيَب دةدريَـتش
بؤ ماوةيةكي دياري كراوش كة بة قيست بطةريَتةوة.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنةي ياسايي.
بةريَز عوني كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةرضـةندة بـة راي مـن ايَسـتا صـيغةكةيش دانـاني صـياغة زؤر زةمحةتـة بةراسـيتش ثيَويسـيت بـة كاتـةش بـؤ
اةوةي بتوانة صياغةيةكي قانوني ورد و دةقيق دابنيَةش اين ـا نـازامن اةطـةر ثيَشـنيارةكةمان قبـول بـيَش
تةا ياي بكةين بؤ بةيانيش تاكو بتوانة صياغةيةكي ريَب و ثيَب اامادة بكةينش بةياني موناقةشةي لةسـةر
بكةينش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةريَزان دانيشتنةكة دوادةخةين بؤ بةيانيش تكاية هةمووتان خؤتان حازر بكةنش اامادة بن و بـةخيَر بمـنش
خواتان لةطةلَ.

فرست امحد عبداهلل
سكرتيَري ثةرلةماني
كوردستان – عيَراق

د .ارسالن بايز امساعيل
جيَطري سةرؤكي ثةرلةماني
كوردستان – عيَراق
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حممد قادر عبداهلل(د.كمال كةركووكي)
سةرؤكي ثةرلةماني
كوردستان  -عيَراق
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()22
ضوار شةممة ريَكةوتي 2292\92\21
خولي سيَيةمي هةلَبذاردن
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()00
ضوارشةممة ريَكةوتي 2292/92/21
كاتــذميَر ()11ي ثـيَن نيــوةرؤي رؤذي ضوارشــةممة ريَكــةوتي  0212/10/01ثةرلــةماني كوردســتان -
عيَراق بة سةرؤكايةتي بةريَز حممد قادر عبداهلل(د.كمال كـةركووكي) سـةرؤكي ثةرلـةمان و ,بـة اامـادةبووني
بةريَز د.ارسالن بايز امساعيل جيَطري سةرؤك و ,بةريَز فرست أمحد عبداهلل سـكرتيَري ثةرلـةمان ,دانيشـتين
ذمارة ()00ي خولي سيَيةم ,سالَي ( )0212ي خؤي بةست.
بةرنامةي كار:
بةثيَي حوكمةكاني برطة ()1ي ماددة ( )02لة ثةيرةوي نـاوخؤي ذمـارة ()1ي هـةمواركراوي سـالَي 1110ي
ثةرلةماني كوردستان  -عيَراق ,دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بريـاري درا دانيشـتين ذمـارةي ()00ي خـولي
س ـيَيةمي هةلَبــذاردن لــة كــا ()11ي ث ـيَن نيــوةرؤي رؤذي ضوارشــةممة ريَكــةوتي  0212/10/01دا بــةم
شيَوةية بيَت:
1ـ بةردةوام بوون لةسةر خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ثيَشينةي هاوسةرطريي لـة هـةريَمي
كوردستان.
0ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ماددة هؤشبةرةكان لة هةريَمي كوردستان.
 6ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ضـاككردني مووضـةي هيَزةكـاني ااسـاين و ثيَشـمةرطة لـة
هةريَمي كوردستان.
2ـ ـ خســتنةروو و طفتوطــؤكردني ثيَشــنياري ياســاي بــةخاوةن كردنــي خــانووة ب ـ َي تؤمارةكــان لــة هــةريَمي
كوردستان.
5ــ خســتنةروو و طفتوطــؤكردني ثيَشــنياري ياســاي دةســتةي كؤمســيؤني بــاةَي هةلَبذاردنــةكان لــة هــةريَمي
كوردستان.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بــةناوي طــةلي كوردســتانش دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوةش خــولي س ـيَيةمي هةلَبــذاردنش ســالَي دووةمش خــولي
طريَداني يةكةمش ذمارةي دانيشنت ()00ش رؤذي دانيشنت ()0212/10/01ش بةرنامةي كار:
بــةثيَي حوكمــةكاني برطــة ()1ي مــاددة ( )02لــة ثــةيرةوي نــاوخؤي ذمــارة ()1ي هــةمواركراوي ســالَي
()1110ي ثةرلــةماني كوردســتان  -عيَــراقش دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان برياريــدا بةرنامــةي كــاري
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دانيشــتين ذمــارة ()00ي خــولي سـيَيةمي هةلَبــذاردن لــة كــا ()11ي ثـيَن نيــوةرؤي رؤذي ضــوار شــةممة
ريَككةوتي ()0212/10/01دا بةو شيَوةية بيَت:
1ـ بةردةوام بوون لةسةر خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ثيَشينةي هاوسـةرطريي لـة هـةريَمي
كوردستان.
0ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ماددة هؤشبةرةكان لة هةريَمي كوردستان.
 6ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ضـاككردني مووضـةي هيَزةكـاني ااسـاين و ثيَشـمةرطة لـة
هةريَمي كوردستان.
2ـ ـ خســتنةروو و طفتوطــؤكردني ثيَشــنياري ياســاي بــةخاوةن كردنــي خــانووة ب ـ َي تؤمارةكــان لــة هــةريَمي
كوردستان.
5ــ خســتنةروو و طفتوطــؤكردني ثيَشــنياري ياســاي دةســتةي كؤمســيؤني بــاةَي هةلَبذاردنــةكان لــة هــةريَمي
كوردستان.
ثيَشةكي بةخيَرهاتين ريَزدار وةزيري دارايـي شـيَا بـايز تالَـةباني و بريكـاري وةزارة كـاك رةشـيد طااهرقو
كاك سةعد مونةسيق لةنيَوان ثةرلةمان و حكومةتي هةريَم دةكةينش زؤر زؤر بـةخيَر بـيَن سةرضـاوانش داوا
دةكةين لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف اافرة و ليذنةي كؤمةةَيةتي و مندالَ و خيَزان
و ليذنةي دارايي و كاروباري اابووري كةرةم بكةن بؤ شويَين خؤيانش ليذنةي ياسايي ايَستا بؤ برطـةي يـةك
لــة بةرنامــةي كــار /بــةردةوام بــوون لةســةر خســتنةروو و طفتوطــؤ كردنــي ثيَشــنياري ياســاي ثيَشــينةي
هاوسةرطريي لة هةريَمي كوردستانش كةرةم بكةن بةردةوام بنش تكاية اارامي بثاريَزنش بؤ اـةوةي طويَتـان لـة
يةك بيَتش زؤر سوثاس.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةريَزان اةنداماني ثةرلةمان.
ايَستا دةقي راثؤرتي ليذنـةي هاوبةشـتان بـؤ دةخويَنمـةوةش سـةبارة بـة ياسـاي سـولفةي زةواج بـة زمـاني
عةرةبي.
اىل/قرعاسةقبرملانقكوردستان_العراقق
قم/قتقريرقمترتكق
اجتمعت قجلنة قالتؤون قالقانونية قوجلنة قاملالية قوالتؤون قاالبتصادية قوجلنة قالدفاا قعن قحقوق قاملراءاقوجلنةق
التؤون قاالجتماعية قوالطف قواالسرا قبتأريق ق/2بةفرانبار 0212/قكوردي قاملصادف قليوم0212/10/02ق
امليالديةقلصياغةقمترواقبانونق(سلفةقالزواجقيفقابليمقكوردستانق -قالعراق)قباالستفاداقمنقاالفكارقالوارداقيفق
تقاريرقاللجانقاملعنيةقوتوصلتقاللجانقاىلقالصياغةقاآلتيةقللمتروا:قق
بانونقربمق(ققق)قلسنةق0212ق
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بانونقسلفةقالزواجقيفقابليمقكوردستانق–قالعراققق

املاداقاالوىل:ق
ختصصقحكومةقابليمقكوردستانق– قالعراققمللغاقسنوياًقضمنقامليزانيةقالعامةقلالبليمقلتأمنيقسلفةقالزواجقق
للمواطننيقالراغلنيقيفقاحلصو قعليهاقتنفيذاًقالحكامقهذاقالقانون.ق
املاداقالثانية:ق
قتدف قسلفةقالزواجقوفققالضواب قاآلتية:ق
اوالً:قانقيكونقطال قالسلفةقمنقمواطينقكوردستانق–قالعراققوساكناقفيها.ق
ثانيا:قأفقطال قالسلفةقالثامنةقعتراقمنقعمر .ق
ثالثا:قانقيربمقعقدقالزواجقلدىقاحملاكمقاملختصةقيفقاالبليم.ق
رابعا:قانقالقيكونقمستفيداًقمنقسلفةقزواجقاخرى.ق
خامسا:قاالقيكونقمنقاصحابقالدرجا قاخلاصةقاذاقكانقمو فا.ق
سادسا:قيعتربقالزوجقوالزوجةقحبكمقشخصقواحدقالغراشقهذاقالقانون.ق
املاداقالثالثة:ق
تكونقمللغقالسلفةق()5قمخسةقمالينيقدينار.ق
املاداقالرابعة:ق
القتستويفقايةقفواعدقبانونيةقعنقالسلفةقاملدفوعة.ق
املاداقاخلامسة:ق
يفقحالةقوفااقطال قالسلفةقبل قتسديدقالسلفةقيعفيقالورثةقمنها.ق
املاداقالسادسة:ق
يفقحالةقحصو قالطالققاوقالتفريققاوقفسققعقدقالزواجقبنيقالزوجنيقتستحص قالسلفةقاملدفوعةقمنقالزوجق
واليتقتعتربقديناًقممتازاًقوفقاقالحكامقالقواننيقالنافذاقيفقاالبليمقخبصو قحتصي قالديونقاحلكومية.ق
املاداقالسابعة:ق
علىقوزاراقاملاليةقواالبتصادقاصدارقالتعليما قالالزمةقلتسهي قتنفيذقاحكامقهذاقالقانون.ق
املاداقالثامنة:ق
علىقجملسقالوزراءقواجلها قذا قالعالبةقتنفيذقاحكامقهذاقالقانون.ق
املاداقالتاسعة:ق
ينفذقهذاقالقانونقاعتلاراقمنقتاريققنتر قيفقاجلريداقالرةيةق(وباع قكوردستان).ق
االسلابقاملوجلةق
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االسرا قاساس قالتم قوتتك قصعوبة قتكوينها قوالزواج قيف قالظروف قالراهنة قمتكلة قشاخصة قتتم قشرحيةق
واسعةقمنقالتلابقاملو فنيقواملواطننيقحمدوديقالدخ قومباقانقلك قمواطنقاحلققيفقالزواجقوتكوينقاالسراقق
وللتخفيفقمنقوطأاقهذ قاملتكلة،قفقدقشراقهذاقالقانون.ق
راجنيقالتفض قباألطالاقوقعرشقأص قاملترواقورأيقاللجانقبتأنهقعلىقالربملانقللمنابتةقوأبداءقالرأىقاملناس ق
بصدد قوقالتصويت.قم قالتقدير.ق
ق
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ليذنةي كاروباري كؤمةةَيةتي و مندالَ و خيَزان كةرةم بكةن.
بةريَز عبدالسالم مصطفى صديق:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ايَمة وةكو ليذنةي كاروباري كؤمةةَيةتي لة كؤبوونةوةي دويَينَ ديار بووش بؤضـوونيَكي زؤر زؤر جياوازمـان
هةبووش كة برييت بوو بة كورتي لةوةي ايَمة بيكةينة بريارش ايَمة بؤ ريَنماييةكان ايتاري عام دادةنيَةش بؤ
اةوةي حكومة بةثيَي تواناي خؤي و سيولة تةعايما دةربكا ش ايَمة دةمانويسـت ثارةكـة سـابت نـةبيَتش
بةثيَي داهاتي هةردووة بيَتش دةمانويست هةموو كةس سوودي ليَ وةربطريَتش ض كارمةند بيَتش ض كارمةنـد
نةبيَتش بةثيَي اةو زةوابتةي كة بـؤ سـولفة هةيـةش كةضـي لـةو كؤبوونـةوة موشـتةرةكة (ختصاصقاحلكوماةق
مللغ)ش بةبيَ اةوةي ايَمة رةاي حكومة وةربطرين بارطرانيةكمان خستة سةر شاني حكومة ش ايَمـة ثيَـنج
مايؤنةكةمان تةحديد كردش بـةبيَ اـةوةي بـزانة اايـا اـةوة قـوةي شـرياايةكةي اـةو دراوة دةميَنيَـت يـان
ناميَنيَت لةويَ هيض زةوابت نييةش لةكاتي ثيَشكةش كردني داواكارييةكة ريَطا نةطرييَت لةوانةي فةرمانبةر
نةش بؤية حةز دةكةم اةوة تةسبيت بكةمش ليَرة ايَمة سوورين لةسةر رةايةكةي خؤمانش كة بة بريار بيَـتش
كة هةولَ بدريَت لة ريَطاي بانكةكان بيَتش بةثيَي تةوفريي سيولةش كة بؤ هةموو كةس بيَتش كة داهاتي ثيـاو
و اافرة ثيَكةوة بنةماي تةحديد كردني اةو سولفةية بيَتش بة مةرجيَب سولفةكة لة بيست مايؤن زيـاتر
نــةبيَتش ايَمــة نــاتوانة تويَــذيَب لــةناو كؤمــةلَطا مــةنك بكــةين لــةوةي كــة توانــاي هــةبيَت بــؤ خــؤي زيــاتر
وةربطريَتش يان كةم ش مةسةلةي مانطانةش ايَمة بري قستةكامنان تةحديد كرد كة لة  %0ث نـةبيَتش ضـؤن
االيةمتان دانا بووش بؤ ضؤنيةتي دةرفةتدان بةوانةي كة فةرمانبةرين نةبن لة ريَطاي كـةفيايَب فةرمانبـةر
بيَتش يانين زةماناتي ترش لة ااخريةوةش هةم ووي اةطـةر تةقـديرين بيَـت دة هـةزارش بيسـت هـةزار كـةس
بمنة ثرؤسةي هاوسةرطريي بـة ثيَـنج مايـؤن حيسـابيَكي طةورةيـةش ليَـرة ايَمـة ناضـاري حكومـة دةكـةين
بريَكي ثـارةش يـةعين اةوةنـدة مايـار دينـار دانيَتـة سـندوقيَبش بـؤ اـةو مةوزوعـةش بؤيـة حـةز دةكـةم اـةوة
تةسبيت ببيَتش ايَمة لةطـ ة َل اـةو راثؤرتـة موشـتةرةكة نـةش ضـونكة هـيض لـة روحيـةتي ثـرؤذة اةسـاَيةكة
دةرناضيَتش اةوةي ليذنةي دارايي و ليذنةي ياسايين تةحةفوزيان لةسةر هةبووش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
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بةس بةنيسبة بانب اةهاي بيَتش تؤ ناتوانيت ايازامي بكةيتش حةز دةكةم اةوة روون بكةيتةوة.
بةريَز عبدالسالم مصطفى صديق:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بـة َليَش سـوثاسش بيَطومـان ايَمـة كــة دةلَـيَة بانـبش ايَمـة باسـي بــانكي حكـومي دةكـةينش بةتايبـةتين ايَمــة
دةزانة ايَستا لة كوردستان سيَش ضوار اةزمة دروست بووةش لة دنياش اةو ايشة هةر وايةش سيستةمي بانكي
ايَست ا لة ةي ايَمة مردووةش سيستةمي بانكي اـةهاي ايَسـتا مـن خـؤم سـيقةم ثـ َي نييـةش مةبةسـتمان بانـبش
ببورنش من نةمطو ش بانكي حكومي اةو كاتـة ثيَشـنياري جـةنابي وةزيرمـان لـة يـاد بيَـت ثـارش اةطـةر هـاتو
هةولَي خؤمان ضر بكةينش بؤ اةوةي فروعي بانكي مةركةزي ليَـرة بكريَتـةوةو سـيولةيةكي بـاش بيَتـة نـاو
بازارش هةدةيف رةايسي بؤضوونةكةمان ضية باري حكومة طران نةبيَت لة مةسااياي سولفةو اةوانةش اةوة
يةك.
دووةميان /ايَمة بة يةك ضاو تةماشاي خةلَب بكةينش لة خؤمانةوة حةقمان نةبيَتش باَيَة اةم فيئةتةش يان
اةو فيئةتةي تر حةقي نييةش ضونكة اةوة مةبدةاي موساوا نيية.
سيَيةم /بةةَم سنوودار دانيَةش بؤ اةوةي ثارةكة تيَثةر نةبيَت.
لةسةر اةو اةساسةش ايَمة تةسةور دةكـةين بنـةماي بؤضـوونةكامنان لـة ليذنـةي كؤمةةَيـةتي رةنطدانـةوةي
لةو ثرؤذةية نييةش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ليذنةي ياسايي رةايتان.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
اةو راثؤرتةي كة ايَمة ثيَشكةمشان كردش رةاي هةرة زؤري اةنداماني ليذنةي هاوبةش بووش وةنةبيَت باَيَة
رةاي اةوة نةبووش اةوة يةك.
دوو /اةو مةشروعةي كة تةقديم كراوة لة ةيةن ذمـارةي ياسـايي اةنـداماني ثةرلةمانـةوةش ايَمـة اـةوةمان
كردة اةساس بؤ موناقةشة كردنش ضونكة اةوةي كاك عبدالسالم مومكينة جياوازييـةكي هةيـة لةطـة َل اـةو
بابةتةش بؤية ايَمة هةولَماندا لة مةشروعةكة دةرنةضة.
سيَيةم /ايَمة هةتا ايَستا اةو مةبدةاانةي كاك عبدالسالم ايشارةتي ثيَـداش اةطـةر مـةجال ببيَـت مـاددة بـة
ماددة دةتوانة رةاي خؤمان بدةين لةسةر اةو بابةتةش اةوةي عيالقةي بة مةسااياي مالين هةيةش ليذنةي
مالي دةتوانيَت روون كردنةوة بدا لةسةر اةوةش بؤية من واي بة بـاش دةزامن ايَمـة دةسـت ثـ َي بكـةين لـة
ماددةي يةكةمةوةش اةو وةختة دةتوانيَت هةر كةسـيَب رةاـي خـؤي بـدا و كـاك عبدالسـالم بـة ايعتيبـاري
ليذنــةي كؤمةةَيــةتيش اــةوين دةتوانيَــت رةاــي خــؤي بــدا ش دوا رةاــين رةاــي اةنــداماني ثةرلةمانــةش زؤر
سوثاس.
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بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
لةبةراةوةي ثرؤذةكة هاتووةش راستة نووسراوةش بةةَم ايمزاي لةسةر نييةش بؤية رةاي ليذنـةكان يـةك يةكـة
دةثرسمش ثاشان رةاـي جـةنابي وةزيـرين دةثرسـمش ثاشـان دةضـينة سـةر موناقةشـةي مـاددة بـة مـاددة لـة
ياساكةش ايَستا ليذنةي بةرطري كردن لة مايف اافرة رةايتان.

بةريَز طةشة دارا جالل:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة ايَمة دويَـينَ راثـؤرتي خؤمـان هـةبووش سـةبارة بـةم ثرؤذة يـةش لةطـة َل اـةوةدا بـووينش كـة بـة بريـار
دةربميَتش بةةَم دواي اةوةي كة ثـرس و رامـان كـردو سـةرنج و تيَبـيين خـةلَكاني ترمـان وةرطـر ش لةطـة َل
ليذنــةي ياســايي كؤبووينــةوة بــةبامشان زانــيش كــة بــة بريــار دةرنةض ـيَتش بــةلَكو ياســا ب َيــتش بــؤ اــةوةي
بةشيَوةيةكي بةردةوام طـةجنان و اةو انـةي كـة ثرؤسـةي هاوسـةرطريي دةكـةن سـوود لـةم ياسـاية وةربطـرنش
سوود لةو سولفةية وةربطرنش بةم مةبةستة زؤرينـةي اةنـداماني ليذنةكـة برياريـدا كـة راثـؤرتي هاوبـةش
ثةسند بكا ش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ليذنةي دارايي و كاروباري اابووري رةايتان.
بةريَز عمر صديق حممد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ايَمة وةكو ليذنةي دارايي و اـابووري بةشـيَوةيةكي طشـيت لةطـة َل ثـرؤذة ياسـاكةينش اـةو بـرٍِة ثارةيـةي كـة
ثيَشنيار كـراوةش تـةنها ثيَشـنيارسش ثـاش رةاـي وةرطـرتين بـةريَز وةزيـري دارايـي حةمتـةن دةتـوانة برةكـة
تةسبيت بكةينش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار جةنابي وةزير رةايتان لةسةر اةو ثرؤذةيةش بؤ اةنداماني ثةرلةمان.
بةريَز شيَا بايز تالَةباني /وةزيري دارايي و اابووري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ديــارة اــةم راثؤرتــة موشــتةرةكةو اــةوةي جــةنابي كــاك عبدالســالمين خويَنديــةوةش اةمانــة هــةردووكي
اياتيزاماتي دارايـي تـ َي دةكـةويَتش ثيَويسـت بـةوة دةكـا حكومـة ديراسـةتي بكـا ش مـن داوا دةكـةم اـةم
ثرؤذةية بطةريَتةوة بؤ حكومة ش بؤ ديراسة كردني و رةاي لةسةر بدا و بيطةريَنيَتةوة بؤتانش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
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بةريَزانش ايَمة اي ازة مان بة جةنابي وةزير داوة لـة دانيشـتنةكان بـة دانيشـتنةوة قسـةي خـؤي بكـاتنش بـؤ
اةوةي نةبيَتة خالَيَبش رةاي جةنابت بنيَرديَتةوة بؤ حكومة
ين لةسةر اةم بابةتة موناقةشةي زؤر كراو خرايـة دةنطدانـةوةش ايَسـتا طفتوطـؤي لةسـةر
بةريَزانش ايَمة دويَ َ
دةكةينش اين ا لة ااخريدا ديَةش كاك بورهان نوقتةي نيزاميت هةية كةرةم بكة.
بةريَز برهان رشيد حسن:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
دوو نوقتةي نيزاميم هةية:
ين دةنطمان لةسةر داوةش اةمة يةك.
يةكةميان /ايَمة دويَ َ
دووةم /ثرسيين بريو راي حكومة ش نة بريو راي مالي حكومة ش نـة لـة قـانوني رةقـم ()1ي سـالَي1110دا
هةيةش نة لة ثـةيرةوي نـاوخؤدا هةيـةش مـاددةي ( )26لـة ثـةيرةوي نـاوخؤ بـةس باسـي قـانوني بودجةيـةش
قــانوني بودجــةش بــؤ يــةك ســالَةش بــة ثيَمــةوانةي اــةم ياســايانةي ترةوةيــةش كــة ســيفةتي دةميومــة و
ايستيمراري هةيةش بؤية اةوة لة بابي نويَيةش كة هاتووة.............
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
اةوة لة نوقتةي نيزامي دةرضوويش تكاية كة هاتة ناو نووسةش اةو كاتة قسةي خؤ بكةش كةرةم بكة.
بةريَز سؤزان شها نوري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
تةبعــةن لــةو كاتــةي ثةرلــةماني كوردســتان هةيــةش هــةموو ياســايةك تــةبعياتي دارايــي لةســةر بــووةش رةاــي
حكومة وةرطرياوةش اةوةي كة اةمرؤ جيَطةي ثرسيارة لة ةي منش اةوة زيـاتر لـة شـةش مـانط بـووةش اـةم
ياساية لةةي اةو ليذنة بةريَزانةوة بووةش تةكايفي خؤيان...
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
تكايةش رجااةن اةوة نوقتةي نيزامي نييةش ايَستا ناو دةنووسـم لـة ثيَشـةوةش مـةجالت ثـيَ دةدةم قسـةي
خــؤ بكــةش كــة ايَســتا دةبيَــت ايَمــة موناقةشــةي بكــةينش نــاش نــاش حــةل اةوةيــة موناقةشــةي بكــةينش ايَمــة
هاتووينةتة سةر اةوةي ايَوةي بةريَز لةم ثةرلةمانة بريارتاندا موناقةشة بكريَتش لةناو موناقةشةكة رةاـي
خؤتان بدةنش دةتواننش اةوانةي ثيَيان باشة رةدي بكةنةوةش لة ااخريي دةتوانن رةفزي بكةنش اةوةي قةبولي
بكا دةتوانيَت قةبولي بكا ش بؤ ايَوة ماوةش بةةَم ايَمة لة اوسولي دانيشتنةكة دةرناضةش زؤر سوثاس.
ايَستا اةو بةريَزانـةي دةيانـةويَت قسـة بكـةنش تكايـة ناويـان باَـيَنش تـاكو ناويـان بنووسـةش لةسـةر مـاددةي
يةكةمش تكاية ماددةي يةكةم خبويَنةوةو رةايتان لةسةري.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بانونقربمق(ققق)قلسنةق2292ق
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بانونقسلفةقالزواجقيفقابليمقكوردستانق–قالعراققق

املاداقاالوىل:ق
ختصصقحكومةقابليمقكوردستانق– قالعراققمللغاقسنوياًقضمنقامليزانيةقالعامةقلالبليمقلتأمنيقسلفةقالزواجقق
للمواطننيقالراغلنيقيفقاحلصو قعليهاقتنفيذاًقالحكامقهذاقالقانون.ق
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي موشتةرةك رةايتان لة ماددةي يةكةم باَيَنش ثاشان لةسةر ماددةكة رةاي جةنابي وةزير وةردةطرينش
ثاشان بةريَزانش كة دةيانةويَت طفتوطؤ بكةنش كةرةم بكة.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ايَمة وةكو زؤربةي اةنداماني ليذنةي هاوبةش لةطة َل دةقي ماددةكةينش هيض موةحةزةمان نيية.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي كؤمةةَيةتي رةايتان.
بةريَز عبدالسالم مصطفى صديق:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
من باسم كردش لة رووي مةبدةايةوة بة عةمةلي نازامنش جةنابي وةزيرين ليَرةيةش من زؤر تكاي لـيَ دةكـةم
بزامن اةم رةاية راستةش يان نا بة عةمةلي نازامن ايَمة ايازامي حكومة بكةين برة ثارةيـةك خباتـة سـةر
ي جـار حكومـة تـةجاوزي كـردووةش زياتريشــي
ميزانيـةي سـاةَنةش لـة رووي عةمةليـةوة ديـار بــووةش هةنـد َ
سةرف كردووةش تؤ دةسـيت بـةوة دةطريـتش لةةيـةكي تـرةوةش اةطـةر ميزانيـةي عـام فةلسـةفةي اـةوةي مـن
تيَطةيشت وش تؤ تةقسيمي بكةيت و تةسبييت بكةيت لة هةر يةك لة هؤدةيةك سابيت بيَتش اةوة مرونة
لةناو ميزانيـة ناميَنيَـتش بؤيـة مـن دةلَـيَم اةطـةر اـةم ماددةيـة نـةبيَنت اةسـاَةنش لـة اةساسـي اـةم قانونـة
ناطؤريَتش كة طومتان سولفة دةدريَت واز ة ثارةكة دةبيَت لة جيَطا بيَتش بؤيش بة رةاـي ايَمـة اـةم ماددةيـة
زيادةش بيَ طة لةوةي لة مةبدةاي دارايي حةز دةكةم رةاي وةزير وةربطرينش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةريَزانش ثرؤذة ياسايةكة موناقةشة دةكريَتش صالَؤنةكة بمووكةش قسة دةكةن كةس طويَي لـة كـةس نابيَـتش
تكا لةو بةريَزانة دةكةم اةوةي حةزي لة قسـة كردنـة لةطـة َل يـةك اي ـازة وةربطـرنش بمـنة دةرةوة قسـةي
خؤيان بكةنش بة ريَزةوة بيَنةوةش بةس هيَمنيةكة بثاريَزنش تكا لـيَ دةكـةمش جـةنابي وةزيـر رةايـت لةسـةر
اةوة.
بةريَز شيَا بايز تالَةباني /وةزيري دارايي و اابووري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
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ايَمة ثيَش داوامان كردش كةوا اةوة بطةريَتةوة بؤ حكومة ش من داواي تـةا ياي دةكـةم بـؤ اـةو مةوزوعـةش
رةاي حكومةتي لةسةر وةربطرييَتش ثيَن اةوةي موناقةشةي ماددةكان بكريَتش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
اةو بةريَزانةي دةيانةويَت قسة بكةنش نوقتةي نيزامية كةرةم بكة.
بةريَز امحد سايَمان عبداهلل(بالل):
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ليذنةي ياسايي لةطةلَ دةستخؤشيم بؤيانش بةس نازامن اـةو ثـرؤذةي ايَسـتا اـةوان هيَناويانـةش لةسـةر اـةوة
موناقةشة دةكةينش يان لةسةر ثرؤذة اةساَةكةش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ثرؤذة اةساَةكة اةساسة بؤ موناقةشة كردنش اةمة رةاي موشتةرةكي ليذنةكانةش جةنابي جيَطـري سـةرؤكي
ثةرلةمان موداخةلةي هةية كةرةم بكة.
بةريَز د.ارسالن بايز امساعيل /جيَطري سةرؤكي ثةرلةمان:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان .ثةرلةمانتارة بةريَزةكان.
ايَمة اةطةر ليَرة هةر برياريَكمانداش اةطةر حكومة لةتوانايدا نةبووش ضي بكةين سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
اةو بةريَزانةي دةيانةويَت قسة بكةن فةرموو كةرةم بكة.
بةريَز فاض حممد قادر(بةشارةتي):
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
جةنابي وةزير دة َليَت ثرؤذةكة بطةريَتةوة بؤ حكومة ش بـة بـرواي مـن هـةر جـؤرة موناقةشـةيةك بكـةينش
ديسان دةبيَت جاريَكي تر بيكةينةوةش هةرضي موناقةشةش بكةينش نابيَتة بةرنامةو اةساس لةناو ثرؤذةكةش
لةبةر اةوةي اةطةر بطةريَتةوة موناقةشةي ضي بكةين
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةريَزش ايَمة دويَنيَكة لةم ثةرلةمانةش بة اازادي خؤتان بريارتاندا موناقةشة بكريَتش بؤية بةرنامةي كارمان
اةمرؤ اةوةية موناقةشةي دةكةينش اةو بةريَزانةي لةطةلَ رةاي جةنابي وةزيرن بةناوي حكومةتـةوة قسـة
دةكا ش هاورانش كة لة اـاخريدا دةلَـيَم كـ َي لةطةلَـة دةتـوانن رةدي بكةنـةوةش دةتـوانن قـةبولي بكـةنش اين ـا
ثيَويست ناكا هةر دةقيقةيةك باَيَن نوقتةي نيزاميمان هةيةش وةزير واي طو ش اةو بةريَزانةي دةيانةويَت
قسة بكةنش اـةو بةريَزانـةي موداخةلـة دةكـةنش ريَـزداران( :بـةفرين حسـةش خورشـيد امحـدش اـة ة عمـرش
سيوةيلش شةومن حممدش شنان امحدش ساةر حممودش صـباح حممـدش عمـر نـورةديينش فاضا ق بةشـارةتيش شـيَردلَ
حتسةش عظيمة جنم الدين)ش كةسي تر هةية (ثةريهان قوبالي)ش كةرةم بكة خامن.
بةريَز بةفرين حسة حممد:
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بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
اةطةر لةسةر اةساَي ثرؤذة قسة بكةمش نةوةك خودي راثؤرتي هاوبةشش لة ماددةي يةكةمداش كة بـاس لـةوة
دةكا برة كؤمةكي ماددة بدريَت بةو كةسانةي هةلَدةسنت بة ثرؤسـةي هاوسـةرطرييش مـن ثيَشـنيار دةكـةم
هةروةك لة راثؤرتة هاوبةشةكةش هاتووةش تةنها بؤ يةك جـار بتوانيَـت ايسـتيفادةي لـيَ بكريَـتش لةوانةيـة
طةجني وا هةبيَت تةمةني نةطةيشتبيَتة سي سالَ تا سي و ثيَنج سالَ ضوارش ثيَنج جار زةواجـي كـرد بيَـت و
جيا بووبيَتةوة لة هاوسـةرةكةيش بؤيـة مـن ثيَشـنيار دةكـةم تـةنها بـؤ يـةك جـار بتوانيَـت ايسـتيفادةي لـ َي
بكريَتش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار خورشيد كةرةم بكة.
بةريَز خورشيد امحد سايم:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
جارةكا دي اةز تةاكيد دكةمش كو اةم وةكي بريؤكةو فيكرة سةد لة سةد دطةل ثـرؤذةي ثرؤذيَـت ثشـتينانيا
هاوسةرطريي ايل هةريَما كوردستانيَش ضـونكة دوهـ َي مـن تةاكيـد كـرش اة ـة زؤر كيَشـا بـؤ ا َيمـة حـةل كـرش
بةنيسبة ماددةي ايَبش اةز دبينم هةر اةساَةن ضـوونة نـاو ـي بابـةت َي موناقةشـة كرنـا ويش ثيَمـةوانةي
ثـةيرةو و ثرؤطرامـي ناوخؤييـةش مـاددةي ( ( )26اليقلا قابارتاحقزيااداقنفقاا قاوقاحاداثقنفقاا قجديادا،قاوق
ختفيضقواريدا قماقملقيكنقاملقرتحقمتفوعاًقبلياانقوسااع قحتقياققاالبارتاحق)ش لةبـةر اـةوة ايَمـة وةسـاايامان
لةدةست نييةش تةنها ايَمة ايقترياحي سولفةيةك دةكةينش من تةايدي اةوة دةكةم ثرؤذةكـة بطةريَتـةوة بـؤ
حكومة ش حكومةتين رةاي خؤي لةسةر بدا و جاريَكي تر بيَتةوة ايَرةش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية لةسةر ماددةكة قسة بكةنش زؤر سوثاسش ريَزدار اة ة عمر كةرةم بكة.
بةريَز اة ة عمر امحد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةراســيت منــين هــةروةكو كــاك خورشــيد باســي كــردش ايَمــة لةطــة َل اــةوةين كــةوا طــةجنان وةكــو طومتــان و
دويَن ـيَن بامســان كــردش نــةك تــةنها ســولفةي زةواجيــان بــدريَيتَش بــةةَم كيَشــةكانيان لــة زةواجــدا نييــةش
كيَشةكانيان جؤر بة جؤرةش دةبيَت كيَشةكانيان هةموو بة االيا و بة ديراسة تةحايل بكريَت و ضارةسةر
بكريَتش بةةَم ايَمة ليَرةدا كة باسي اةوة دةكريَتش حكومة اياتيزاميَكي طةورةي دةكةويَتـة اةسـتؤيش اايـا
لة بودجةدا دةتوانيَت اةو مةباةغة ثارة تةخصيص بكا ليَرة ديراسـة نـةكراوةش بـةبيَ هـيض ديراسـةيةك
ثرؤذةيةك تةقديم كراوةش كة حكومة اياتيزاميَكي مالي لةسةر اةستؤ دادةنيَتش بةةَم اايا حكومـة ثيَـي
دةكريَــت يــان ثيَــي ناكريَــت ايَمــة ايَســتا لةســةر اــةوةين كــة بودجــةي حكومــة بــؤ ســالَي  0211ديَتــة
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ثةرلةمانةوةش ايَمة دةتوانة اةو ثرؤذةية بطيَرينـةوةش هـةروةها اـةوان دةلَـيَن بـؤ اـةوان حكومـة خؤيـان
رةاي دةدةنش اايا ضةند دةتوانيَت تةخصيص بكةن بؤ اةمة
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية لةسةر ماددةكة قسة بكةش رجااةنش مةسةلة ثرؤذة ناخريَتـة دةنطدانـةوةش ثـرؤذة خرايـة دةنطدانـةوةش
دةنطي هيَناش موناقةشةي دةكةينش ماددة بة ماددة دةتوانن رةفزي بكةنش تكايةش نييـةش لةسـةر مـاددةي يـةك
قسة بكةش تةواوش بةريَزش دويَنيَكة اةو موناقةشةية كراش اةو ثةرلةمانة بةريَزة بةزؤرينـةي دةنـط ثةسـندي
كرد موناقةشة بكريَتش تةواوش موناقةشةي دةكةينش تؤ دةتوانيت باَيَت ماددةكة رةفـز دةكـةمش حـةقي خؤتـة
اةو ماددةية رةفز بكةيتش لة ااخريدا طشيت رةفز بكةش اةوة هةمووي حةقي جةنابتةش بةةَم ايَستا ثرؤذةكة
دويَنيَكة دةنطي لةسةر دراو قةبول كراوةش اةمرؤ دووبارة نابيَتةوةش كةرةم بكة.
بةريَز اة ة عمر امحد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
باسي من ايَستا لةسةر اةوةية اـةم ماددةيـةش كـة ايَمـة دةلَـيَة ميزانيـةكي بـؤ تةخصـيص بكريَـتش يـاخود
مةباــةغيَب ثــارةي بــؤ تةخصــيص بكريَــتش كــة حكومــة دةلَيَــت مــن نــاتوامنش ايَمــة اةطــةر ثرؤذةكــةش
دةربكةينش ثرؤذةكة ناضيَتة بواري جيَ بةجيَ كردنةوةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار سيوةيل خان كةرةم بكة.
بةريَز سيوةيل عثمان امحد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةنيسبة ماددةي يةكةم لـة راثـؤرتي هاوبـةشش ضـونكة ايَسـتا راثـؤرتي هاوبةشـي سـ َي ليذنةيـة (ختصاصق
حكومةقابليمقكوردستانق–قالعراققمللغاًقسنوياًقضمنقميزانية)ش من دةلَيَم اةطةر مةباةغةكة دياري بكريَـتش
دوايي هةنديَب وةردةطرنش هةنديَكين مةحروم دةبنش اةطةر مةباةغةكة مةفتوح بيَتش لـة بانكـةكان بيَـتش
يةعين ثيَم باشـ ة ديـاري بكريَـتش اةطـةر تيَدةثـةرم ثـيَم بـربة اـةو خالَـةي ديَـتش اـةو خالَـةي دي ديـاري
بكريَــتش ث ـيَم باشــةش دةزامن بــة ريَنمــايي لــة وةزارةتــي دارايــي دةردةض ـيَت بــؤ فةرمانبــةران و بــؤ غــةيري
فةرمانبةرانش اةوانةي فةرمانبةرين نينة دةيانطريَتةوةش ريَنماييةكان ثيَم باش بووش هةنديَب شـارةزاييمان
ليَ هةبيَت بزانةش اايا وةزارةتي دارايي نةوةك دوايي باَيَت تةنها بـؤ فةرمانبـةرة بـؤ غـةيري فةرمانبـةرو
دانيشتوان نابيَت سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار شةومن حممد كةرةم بكة.
بةريَز شةومن حممد غريب:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
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بةنيسبة برطةي يةكةمةوةش من ثيَم باشة مقدارةكة ديـاري بكريَـتش اـةوة اـةو بريـارة دةتوانريَـت بـةريَز
وةزيري داراييش ياخود لةجياتي حكومة اةو بريارة بدا ش اايا دةتوانريَت ضـةند سـولفة بـدريَت ضـونكة
بيَطومان اةو سولفةية دةبيَت بؤ هةموو هاووةَتيان بيَتش ض فةرمانبةري دااريةكانش ض اةو كةسـانةي كـة لـة
دةرةوةشنش ضـونكة ثرؤسـةكة خزمـةتي هـةموو ضـة و تويَـذةكاني كؤمـة َل دةكـا ش لةبـةر اـةوة رةنطـة لـة
سالَيَكدا نةتوانريَت هةموو كةسيَب ايستيفادة لةو سـولفةية بكـا ش ذمارةيـةكي زؤر هـةبيَتش اةطـةر ثارةكـة
موحةدةد بيَتش وةزارةتي دارايي دةتوانيَتش ياخود وةزارةتي مةعين مةووعة ريَنماييةك بؤ اةو مةوزوعة
دابنيَتش ضونكة اةطةر برةكة تةحديد نةكريَتش ثيَويستة هـةموو كةسـيَب وةربطريَـتش دةبيَـت حكومـةتين
بميَتة ذيَر باري اةوةي كة هةموو كةسيَب وةربطريَـتش بـةةَم اةطـةر برةكـة موحـةدةد بيَـتش مةسـةلةن لـة
دااريةيةكي موعةيندا دةتوانيت باَيَيت سةد كةسش يان دوو سةد كةسش اةوسـا دةتوانريَـت اـةوة كـة زةرورة
بةثيَي اةولةوية اةو سولفةية وةربطريَتش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار شنان امحد كةرةم بكة.
بةريَز شنان امحد عبدالقادر:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ين جــةنابي وةزيــر بــانط كــرا بوايــة بــؤ جةلســةي اــةم قانونــةش اــةو وةختــة
حةقيقةتــةن دةبوايــة دويَــ َ
قةرارةكةمان بة تةاكيد بةشيَوةيةكي تر دةبووش كة ايَستا موناقةشةي اـةو ياسـاية دةكـةينش دويَـينَ اـةوةي
كة خراية دةنطدانةوةش ليذنةي كاروباري كؤمةةَيةتي بوو بة رةاي منش نةك اةم ياسـاية بـووش بؤيـة يـةعين
وجـودي جـةنابي وةزيــر اةمرؤكـة بــة رةاـي هــةموومان بةشـيَوةيةكي تـر طــؤراش كـة اــةم ياسـاية ث َيويســتةش
ين خرايـة دةنطدانـةوةش كؤبوونـةوةي ليذنـةي كؤمةةَيـةتي بـووش مةشـروعي
دووبارة دةكةمـةوة اـةوةي دويَـ َ
اةوان بوو خراية دةنطدانةوةش بةراسيت ايَمة لةطـة َل اـةو مةشـروعةدا بـووينش بـةةَم ايَسـتا كـة طويَمـان لـة
قسةي جةنابي وةزير بووش بة حةقيقة تةكايفيَكي طةورة دةكةينة سةر شاني حكومة ش بةبيَ اةوةي هيض
داتايةكمان هةبيَتش اةو ميزانية دابةش كـراوة بـةثيَي اـةبوا ش بؤيـة مـن لـة مـاددةي يةكـةمش يـان لـة هـةر
ماددةكاني تـرش كـة ايَمـة بـيَة موناقةشـةي بكـةينش بـة رةاـي مـن اةطـةر ايَمـة نةطةينـة نةتي ةيـةكش كـة
قانونيَكي عةمةلي ليَ دةر بميَتش بؤية من لةطةلَ طةرانةوةي اةو ياسايةم بؤ حكومة ش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار ساةر حممود كةرةم بكة.
بةريَز ساةر حممود مراد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةراســتيدا اــةوةي كــة بــاس دةكريَــت مةتاَــةبيَكي طشــتييةش ثةيوةســتة بةتويَــذيَكي هــةرة طــرنطش تويَــذيَكي
طةجنان و ةواننش بؤية من ثيَمواية ماددةي دووةم لةطةلَ ماددةي يةكةمدا يةك خبريَت و اةو مةباةغةي لة
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اةســاَي ثرؤذةكــة هــاتووةش نيســبةتيَكي باشــةش لةبــةر اــةوةي دةتوانيَــت ثيَداويســتيةكاني اــةم قؤناغــةي
ثيَكــةوةناني خيَــزان و ثرؤســةي هاوســةرطريي دةعــم بكــا ش ضــونكة خؤتــان دةزانــن بــة هؤكــاري كؤمــةلَيَ
مةســاايلش ايَســتا مةوزوعةكــة ثرؤســةي زةواج لــة كوردســتاندا زؤر كــةم بؤتــةوة لةضــاو جارانــداش بــةثيَي
راثرسييةكش كة ......سةنتةرس اايندة بؤ ثرسةكانب طةجنان كردوويـةتبش لـة كؤمـةلَطاس ايَمـةدا لـة  %63س
ةوانش نةوةك زةواج دةكةنش اارةزووس زةواج دةكةنش لةسةر اةو اةساسةس كة كؤمةلَيَب طرفتب ماليان هةيةش
كؤمة َليَب طرفتب كؤمةةَيةتب و اابووريان بؤ هاتؤتـة ثـيَنش اـةم ثرسـة لةبـةر اـةوةس ايَمـة لـة رابـردووداش
ثيَن اةوةس اةم بابةتة نةيةتة بةرنامـةس كـارس دانيشـتنةكانب ثةرلةمانـةوةش قسـة لةسـةر تةبـةعاتب مـاىل
نةكراوةش وة هةروةها بة ثيَب ثةيرةوس ناوخؤ كارمان لةسةر اةوة نـةكردش اايـا ثـرس بـة حكومـة بكريَـت
يان نةكريَت بؤية كة دويَنيَن بة دةنطب زؤرينةس ثةرلةمانب كوردستانش ريَـز لـة اـريادةس اـةو مةسـةلةية
طرياوةش من داوا كارم كة بةردةوام بيَت و ايشب لةسةر بكةينش وة اةوةس كة ثةيوةندس بة تةبـةعاتب مـاىل و
ميزانيـةس حكومةتــةوة هةيــةش اــةكريَت بــة جــؤريَكب تـر موعالةجــة بكريَــتش تةنفيزةكــةس بكةويَتــة ســالَب
اايندةوش وة لة ناو ثرؤذةس بودجةشدا ايقرار بكريَتش وة هةروةها من ايستيناد دةكةمة سـةر مةسـةلةيةكش
كة بةندة اةندامم لة ليذنةس ةوان لة ثةرلةمانب كوردستانش ثيَشوازميان كرد لة ريَكخـراوس طـةجنانب طـويَر
لــة طــةرميانش كــة ايمــزاس  12هــةزار طــةجنب كــورو كمــيان لةمــةناتقب دةرةوةس ســةنتةرش اــةتوامن باَ ـيَم
اؤردوطاس شؤرش و رزطارس و كفرس و خانةقة و اةو مةنتيقانةس دةوروبةر هيَنابووش كة مةخسةديانة اةو
بريارةس حكومةتب هةريَمب كوردستان لـة رابـردوودا داويـةتبش كـاريَكب زؤر زؤر باشـةش هانـدةريَكب زؤر زؤر
باشةش بةةَم اةو نسبةتة كيفاية ناكا ش بؤ اـةوةس جوراـةتب اـةوة بكـةن بمـنة بـازارو ثيَداويسـتيةكانيان
دابة بكةنش لةسةر اـةو اةساسـة ليذنـةس ةوانش هـةروةها ليذنـةس ياسـاين لـة راثؤرتيـان بـؤ سـةرؤكايةتب
هةريَمش سةرؤكايةتب ثةرلةمانب كوردستانش ثشتطرييان لـةو مةتاَـة و لـةو داخوازيـة كـردووةش وة هيـوادارم
اةمة بةو ااراستةية ايشب لةسةر بكـةينش كـة اـةم مةتاَةبـةش مةتاَـةبيَكب طشـتيةش مةتاَـةبب اـةو تويَذانةيـة
اةمرؤ ببيَتة ياساوش ثريؤزبايشب َىل بكريَت.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار كاك صباح فةرموو.
بةريَز د.صباح حممد جنيب:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ثيَشةكب تةاكيد دةكةمةوة لة سةر طرنطب اةم ياسايةش اةم ثرؤذة ياساية كـة ببيَـت بـة ياسـاش ضـونكة ايَمـة
ضةند طرنطب دةدةين بة ةيةنةكانب ترس ذيانب كؤمةلَطاش اةببَ بـةو اةندازةيـةش طرنطـب بـدةين بةةيـةنب
ثيَكهيَنانب خيَزانش بؤ ضينب ةوان و طةجنامنانش كة ضينب بنـةرةتة بـؤ هـةموو ثيَشـكةوتنيَب لـة دوا رؤذس
طةلة كةمانداش لة راستيدا ماددةس يةكةمش مةبناس اةساَب ياساكةيةش بة ثيَب اةوةس كة لة راثؤرتب هاوبةشـدا
هاتووةش بؤية دةست خؤشب لة بةريَزان ليذنةس ياسايب و ليذنةس ثاريَزطارس لـةمافب اافرةتـان و ليذنـةكانب
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تر دةكةمش لة راستيدا نابيَت جيَطةس ثرسيار بيَتش كة حكومةتب هةريَمب كوردستانش اياـزام بكريَـت كـة لـة
ميزانيةس ساةَنةش مةباةغيَكب طوجناو تةرخان بكا بؤ ثيَب هيَنانب خيَزانش بؤ اةو كةسانةس كة دةيانةويَت
ثرؤسةس هاوسـةرطريس اـةجنام بـدةنش تةنانـة اةطـةر بـة شـيَوةس سـافةش نةبوايـةش بـة شـيَوةس هاوكـارسو
يارمةتب بوايةش اةبواية ايَمة هـيض ثرسـيارمان لةسـةرس دروسـت نةكردايـةش ضـونكة لـة راسـتيدا حكومـة ش
حوكمب دايب و باوكب هةية بة نيسبة هاوةَتيانةوةش ض باوك ض دايبش لة خةمب اةوةداية كة منالَـةكانيانش
ثرؤسةس هاوسةرطريس بة شيَوةيةكب شايستة اةجنام بدةنش هـةروةكو لـة فةرموودةيـةكب ثيَغةمبـةرس خـودا
(د( .صلىقاهللقعليهقوسلم)قمنقحققالولدقعلىقوالد قانقحيسنيقاةهقوانقيعلمهقوانقيزوجهقاذاقبلغ) يةعنب
وةكو ضؤن طرنكب دةدريَت بة فيَر كردنش بة كةرتب خويَندن لة وةَتداش ضونكة هةموو ثيَشكةوتنيَكب ذيارس
لة وةَتداش بةس اوة بة خويَندنةوةش اةب َب بةو شـيَوةيةش طرنطـب بـدةين بـة ةيـةنب هاوسـةرطريس بؤضـينب
طةجنان و ةوامنانش بةو شيَوةيةس كة هةدةف و غايةس اةم ثـرؤذة ياسـايةيةش بؤيـة مـن بـة مـةعناس كةليمـة
لةطةلَ اةم ماددةية دام ش كة وةكو لة راثؤرتب هاوبةشدا هاتووةش كـة حكومـةتب هـةريَمب كوردسـتانش سـاةَنة
مةباةغيَبش كة زؤر باشيشة مةباةغةكةس ديارس نةكردووةش اةوة وةزارةتب دارايب اةتوانيَتش حيسـابب اـةوة
بكا لة بودجةس سالَب داهاتووس هـةريَمب كوردسـتانداش حيسـابب اـةوة بكـا كـة ضـؤن ديـارس دةكريَـت بـؤ
كـــةرتب خويَنـــدنش بـــؤ كـــةرتب تةندروســـتبش بـــؤ هـــةر كـــةرتيَب لـــة كةرتـــةكانب تـــرس ذيـــانب سياســـب و
كؤمةةَيــةتيمانش كــة مةباــةغيَب تــةرخان دةكريَــتش بــؤ اــةم مةوزوعــةش تةبعــةن اةطــةر ناويشــب بــدريَتش
ســندوقيَب بــؤ ثشــتطريس لــة ثرؤســةس هاوســةرطريسش هــيض ايشــكاليَكب تيَدانيــةش اــةدا كــة تــةبعاتب مــاددس
دروست دةكةين بؤ حكومةتب هةريَمب كوردستانش يان بؤ وةزارةتب دارايـبش خـؤس فيعاـةن بـوونب وةزارةتـب
دارايبش يةعنب بوونب تةكاليفب ماددس لةسةر حكومة ش وة ثةرلةمانب كوردستان كة اةولةوية اةدا بةم
مةوزوعة بة راستبش لة فةراغةوة اةم اةولةويةتة نادا ش بؤية من بة ةمةوة سةيرة اةطةر ايَمة ثرسيار لة
سةر اةساب مةوزوعةكة بكةينش اةمة مـةوزوعيَكب زؤر حةياتيـة بـة نيسـبة طةجنامنانـةوةش بـة ثيَـب اـةو
ثةيوةنديانةس كة بة ضينب طةجنانةوة هةمانة هةركام لة ايَمـةش وا اـةزامن ضـينب طـةجنانب كوردسـتانش زؤر
بة خؤشحالَيةوة ثيَشوازس لة دةرضوونب ياسايةكب لـةم ضةشـنة دةكـةنش لـة هـةريَمب كوردسـتانداش هيـوادارم
بتوانة بةم ياسايةش بةشيَب لةو طريو طرفت وكيَشة كؤمةةَيةتيانةس كة........
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
تكايةش باسب ماددةكةم بكةش رةجااةنش حمازةرة مةدةنش تكاية وةرنة سةر ماددةكةش اـةم ماددةيـة كـة اـةلَيَتش
تةخسيسب حكومةتب هةريَمب كوردستانش مةباـةغيَكب سـةنةوس اـاوا بكـاتنش باشـةش كةمـةش زيـادةش لةطـةلَةش
لةطةلَب نينة ش اةوةش بةةَم باسب مةوزوعب تـرش رةجااـةنش بـؤ هـةمووتان اـاواش نـةوةك بـؤ يـةك بةريَزيَكـةش
كةرةمكة.
بةريَز د.صباح حممد جنيب:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
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ثشــتطريس لــةم ماددةيــة دةكــةمش وة ثشــتطريس لــةوة دةكــةم كــة حكومــةتب هــةريَمب كوردســتانش مةباــةغيَب
تةرخان بكا ش بةلَكو سندوقيَكين اينشا بكا بؤ اةم مةوزوعةو زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار عمر نورةدينب فةرموو.

بةريَز عمر محة امة خدر(نورةدينب):
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
من ثشتطريس لةماددةكة دةكةمش كة وةك خؤس هاتووةش ضونكة تةرخان كردنب بـرة ثارةيـةكش بـة مةبةسـتب
ثشتيوانب كردن لة ثرؤسةس هاوسةرطريسش دةبيَتة مايةس كـة لـة داهـاتوودا جؤريَـب لـة طريَنتـب هـةبيَت لـة
بةردةوام سةرف كردنب ثارةش هةروةها تووشب كيَشةس سيولة نةبيَت سةبارة بةم ثرؤسةيةش بؤيـة تـةرخان
كردنةكة كاريَكب باش و لة جيَطةس خؤيةتبش دووش اةم تةرخانكردنة راستة اـةركب سةرشـانب حكومـة لـة
رووس ثارةو ميزانيةوة قورس دةكا ش بةةَم اةركةكة بة شيَوةيةك نية كة ببيَتة بةربةست لةبةر دةم كـارس
حكومــة لــة بــوارة جيــا جياكــانب تــرداش ضــونةكة اةطــةر ســةيرس داتاكــان بكــةينش كــة ذمــارةس ثرؤســةس
هاوســةرطريس و اــةو عةقدانــةس كــة كــراوة لــة ســالَب رابــردووش لــة ثاريزطــاس ســايَمانب نزيكــةس  10هــةزار
طريَبةستب هاوسةرطريس كراوةش اةطةر بيَة سةرانسةرس كوردستانش دةبينة ريَذةكة لة نيَوانب  02هةزار تا
 05هةزار ثرؤسةس هاوسةرطريس كراوةش كـة بةسـةر يةكـةوة هـةمووس ثيَويسـتب بـةوة دةبيَـت كـة  122تـا
 152مايــار يــان  105مايــارس بــؤ تــةرخان بكريَــتش هــةروةها لــة مــاددةس يةكــدا هــاتووة كــة ثرؤســةس
هاوسةرطريس بؤ ها ووةَتيانب هةريَمب كوردستانش اةمـةش بـة بـةراورد لةطـة َل جـارانش هـةموو هاووةَتيـةكب
هةريَمب كوردستانش مافب اـةوةس دةبيَـت كـة سـوود لـةوة وةربطريَـتش كـة لـة ناويشـيدا هـةموو هاووةَتيـانش
بيَطومان بةشب طةورةس طةجنان كة سوود لةم هاوكارية وةردةطرنش بؤيـة مـن ثشـتيوانب لـة ماددةكـة دةكـةم
وةكو خؤس كة هاتووةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار فاض بةشارةتب فةرموو.
بةريَز فاض حممد قادر(بةشارةتب):
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
من دوو تيَبينيم هةيةش ثاش دةست خؤشـب لـة ليذنةكـة بـؤ راثؤرتةكـةيان وش وة بـة هةقيقـة اـةم ثـرؤذة
ياســايةش ثــرؤذة ياســايةكب زؤر طرنطــةش خزمــةتيَكب يــةك ار زؤر بــة تويَــذس طــةجنان و بــة تايبــةتب كــةم
دةرامـةتان دةكـا لـة كوردسـتانش بـةس بـة بـرواس مـن دوو تيَبينيةكـةم اةوةيـةش كـة بـة هةقيقـة مــاوةس
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دانةوةس ثارةكة كةمة كة دوو سالَةش يـةعنب دوو سـالَ ثيَموايـة ماوةكـة كةمـةش ضـونكة ثيَشـنيارس  5مايـؤن
كراوةش لة ثرؤذةكة وا هاتووةش دوو سالَةش ليَرة تةنها باسب هاوكارس ماددس دةكا بـؤ ثرؤسـةس هاوسـةرطريسش
من ثيَشنيار دةكةم خالَيَب ايزافة بكريَتش كة اةوين باسب.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بةريَز كاكقفاض بةشارةتبش رةجااةنش باسب اةم تةخسيسة بكةش ايَستا لةناو ماددةس يةكةش ماددةكانب تـر
ثاشان ديَينة سةرسش اةو ماددةية بـةو شـكاة دانـراوةش كةلةبـةر دةسـتب جـةنابت هةيـةش باشـةش يـان خراثـةش
رةايت لةسةر اةوة بدةش ضونكة اةطةر لةسةر طشتب بدةينش ثاشـان بـيَة مـاددة مـاددة بكـةينش هـةم وةقـت
دةروا ش هةم تيَكةلَ و ثيَكةلَ دةبيَتش لةسةر ماددةس يةكش اةساَب ثرؤذةكة هةيةش كة دويَن َب دةنطمان بؤيداش
لةسةرس بةردةوام دةبةش ثرؤذةيةكب تر هب لي انب موشتةرةك هاتووةش اةوين لةبـةر دةسـتب جةنابتانـةش
ثرؤذةكة تةايد دةكةسش هب لي انب موشتةرةك تةايد دةكةسش رةايت كةم و زيادس دةكةسش قةبولَب ناكـةيتش
اةوة اازادنش بةةَم لةسةر طشت ثرؤذةكةو دووبارة قسة بكةين اةوة نةختيَب لةنطةش زؤر سوثاسش كةرةمكة.
بةريَز فاض حممد قادر(بةشارةتب):
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
نةضوومةتة سةر ماددةيةكب ترش بةريَز سةرؤكب ثةرلةمانش تةنها بـاس لـة مـاددةس يـةك دةكـةم وش وة بـاس
لةوة دةكةم كة ماوةس دانةوةكة كةمةش دووش ثيَشنيار دةكةم بةنديَب ايزافة بكريَت لة ماددةس يةكش اةوين
مةبةست لة سزادانش لةسةر مةسةلةس ريَذةس تةةَقش كة ايَستا تةقريبةن خةريكة زياتر دةبيَت لة ثرؤسـةس
هاوسةرطريسش وة ثيَشـم وايـة كيَشـةيةكب زؤرس كؤمةةَيـةتب دروسـت كـردووةش وة كيَشـةكةش بـة هةقيقـة
دةتــوامن باَــيَم لــة  %22س رووس لــة اافرةتــان كــردووةش ضــونكة طــةجنيَب هاوســةر دةخوازيَــتش ثرؤســةس
هاوســةرطريس اــةجنام دةدا ش مــاوةس ســالَيَكةش هةشــت مانطــةش دوو ســالَةش لةطــة َل ريَــزم خةريكــة ثرؤســةس
هاوسةرطريس ايَمةش دةبيَتة سيغةس ايَرانش كة اةمةش بةراستب طرفتيَكب طـةورةس بـؤ اافرةتـانش وة كيَشـةس
كؤمةةَيةتب زؤرس ليَ كةوتووةتةوةش بؤية داواكارم تةنها باس لة هاوكـارس نـةكريَتش سـزايةكين هـةبيَت بـؤ
تةةَقب ب َب ثاساوش كة ايمرؤ زؤر زؤر بووة لة هةريَمب كوردستانش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ريَزدار شيَردلَ تةحسة فةرموو.
بةريَز شيَردلَ تةحسة حممد:
بةريَزسةرؤكب ثةرلةمان.
من ثشتطريس لةماددةس يةك دةكـةمش ليَـرة (ختصـص اقاـيم كوردسـتان) ثشـتطريس لـة تـةقريرس موشـتةرةك
دةكةم (ختصص اقايم كوردستان-العرياقش مباغا سنوياً) يةعنب مةباةغيَب تةحديـد دةكـاتنش مةباةغةكـة لـة
ميزانيةس سةنةوس خؤمان كة ديَتة ثةرلةمانش اةو كا ميزانيةكب بـؤ دادةنـيَةش وةكـو اـةو ميزانيـةس كـة
قوتابيةكان دةنيَردريَنـة دةرةوةش لـةو مةباةغـة زيـاتر نـةبيَتش اةطـةر ميزانيةكـة مـةفتوح بيَـتش حكومـة
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ناتوانيَت اةو طةجنانة هةمووس بةيةكةوة ذن بيَنن اةو ثارةيـة لـة كـوسَ ديَنيَـت ش تةحديـدس مةباةغةكـةس
بكةينش لةوة تيَنةثةريَت مةباةغةكةش سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
سوثاسش ريَزدارقعظيمه فةرموو.

بةريَز عظيمه جنم الدين حسن:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ديارة بؤخؤس اةم ثرؤذة ياساية ثرؤذة ياسايةكب زؤر طرنكةوش ثيَمواية هةموو اةندامانب ثةرلـةمانش هـةقب
ثشتطريس كردنب هةيةش لةبـةر اـةوةس طـةنج تويَـذيَكب طـرنط و هةسـتيارس اـةم كؤمةلَطايـةنش ثـر طـرف ين
تويَذن كة لةم كؤمةلَطاية تاوةكو ايَستا لة قةيران نةتوانراوة حكومة هاوكارسو دةعمب اةم طةجنانة بكـا
لة كوردستانش بةةَم ايَستا ثرؤذة ياسايةك هاتؤتة ثيَشةوة كة ايسـتيقرارس كؤمةةَيـةتب دروسـت دةكـا لـة
كؤمةلَطاش اةو طةجنانةس كة سةفةرس.......
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
رةجااةنش عظيمه خانش ختصيص حكومة اقاـيم كوردسـتان -العـراقش مباغـا) اـةوهاش اـةوهاش ثيَـت باشـةش يـان
ثيَت خراثة ش رةجااةنش باسب طرنطيم بؤ مةكةنش رةجااةن دواس داتئةنيَم.
بةريَز عظيمه جنم الدين حسن:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ثرس كردن بة حكومة ش ثيَمواية لة هةموو كـةس نـزيك و ثةيوةنديـدار تـرش وةزيـرس دارايـب بـووش خـؤس
حكومةتة ليَرةش اةو ثرسيارةش يان اةو ثرسةس كـة بـة حكومـة دةكـةين اـةمرؤ وةزيـرس دارايـب وةةَممـان
بداتةوةش لةبةر اةوةس كة اةم ثرؤةذة ياسايةش ثرؤذة ياسايةكة ناكريَت حكومة هاوكارس طةنج نةكا لةوة
زياترش ثيَمواية اةمرؤ اةم ثرسيارة لةوةزيرس دارايب دةكةمش بزانة تا ضةند ثشتطريس دةكا ش سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ريَزدار ثةريهان قبالس فةرموو.
بةريَز د.ثةريهان حممد قبالس:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
من تةايدس بةريَز كاك ساةر دةكةمش وةهةروةها كاك عمر نورةدينب دةكةم لة طرنطب اةم ثرؤذةيةش وة اـةم
ثرؤذةية.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
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ثةريهان خانش رةجااةن وةرة سةر تةخسيسةكةش باشةش كةرةمكة.
بةريَز د.ثةريهان حممد قبالس:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ختصص اقاـيم كوردسـتان -العـرياقش مباغـا سـنوياًش يـةعنب اةمـة زؤر وازحـة كـة اةمـة ايختساسـب وةزارةتـب
دارايية بؤ بودجةس اةمسالَش كة اةتوانيَت لة زمنب ايختيساسب خؤسش اةو بـرة تةخسـيس بكـا ش ايعتيمـاد
لةسةر احصاايا تب عقودس زةواج كة اةكريَت لـة مةحاكمـةكانش وة هـةروةها اةمـة سـولفةيةش يـةعنب اةمـة
دوايــب وةردةطرييَتــةوةش حكومــة اــةوة نيــة كةنــةتوانيَت اةمــةش يــةعنب ســولفةيةكة وةزارةتــب دارايــب
مةباــةغيَكب بــؤ دادةنريَــتش دوايــب وةردةطرييَتــةوةش لةبــةر اــةوة مــن تةايــدس اةســاب ماددةكــة دةكــةمش زؤر
سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ريَزدار كاك اةرسةةن باير فةرموو.
بةريَز د.اةرسةةن بايز امساعيل:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ماددةس يةكةم ثابةندة بة سبَ شتةوةش يةكةميان اةبيَت سةرذميَريةكمان هةبيَتش بزانة اةوةس لة تةمةنب
ذن هيَنان و هاوسةرطريين ضةندن ش وة اةطةر سافةس زةواج هةبيَتش حةمتةن دوو هةندةو سبَ هةندة زيـاد
دةكا ش اةمـة يـةكش ضـونكة بـةب َب بـوونب سـةرذميَرس اةوانـة ناتوانيَـت حكومـة تةقـديرس بكـا ش دووةمش
تواناس حكومـة ضـةندةش حكومـة تـا سـةرذميَرس نـةكا ش تـا سـةيرس ميزانيـةس خـؤس نـةكا ش ناتوانيَـتش
سيَهةميانش اةو م ةباةغةس كـة لـة مـاددة يـةك تـةرخان كـراوة بـؤسش مومكنـة كـةم بيَـتش اـةب َب باسـب بـازار
بكريَتش تةقديرس بازار لةو سالَةش بؤ هاوسةرطريس ضةندس ثيَويستةش مومكن نية اةو تةقديرة دانرابيَت كةم
بيَتش مومكنة زياد بيَتش لةبةر اةوة ثيَم باشة اةو سبَ خالَة رةضاو بكريَتش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
جةنابب وةزير ااخري رةايت لةسـةر مـاددةس يـةكش جـةنابت ثيَشـنيار كـردش كـة طشـت مةشـروعةكة رةفـز
بكريَتش ببورن بنيَردريَتةوة بؤ ديراسا ش بةةَم ضونكة دويَنبَ ثةرلةمان لةسةر اةساَب مةشروعةكة بريارس
دابوو موناقةشة بكريَتش ايَستا رةايت لةسةر ماددةس يةكش كةرةمكة.
بةريَز شيَا بايز تالَةبانب /وةزيرس دارايب و اابوورس:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
بةراستب من هةروةكو ومتش ايَمة ثيَمان باشة اةم مةشـروعة بطةريَتـةوة بـؤ حكومـة ش وة لـةوسَ ديراسـة
بكريَتش كة باسب وةزيرس دارايب دةكةن دةلَيَنش اةوة حكومة ليَرةيةش اةو مومةسيايةتبش خـؤ مـن داتـام ة
نيةش ديراسةم لة ة نيةش وةزارةتب مالية ثيَب هاتووة لة ضةندةها مدير عامش لة ضةندةها موستةشارش يةعنب
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من هةموو شتيَب نيم بة نيسبةتب وةزارةتب داراييةوةش من نازامن دويَنيَكة بةريَزتان لةسةر ضب تةسويتتان
كردووة ش رةنطة اةو مةشروعةس دويَنبَ و اةمرؤ ة بةة طويَم ليَب بووةش رةنطة جياوازيشب هةبيَتت لةطـةلَ
تةسويتب دويَن َب و اةمرؤش دوايب هةر نؤماددةكة ايالقةس بـة ديراسـةوة هةيـة كـة هـاتووةش تكـام وايـة اـةم
مةوزوعةش ايَمة دذس اةم جؤرة مةشروعانة نيمش بة عةكسـةوةش ايَمـةش بةشـيَكة لـةم مةشـاكيالنةو حـةز
دةكةين حةل بكريَتش ايَمةش لةطة َل اـةوةداينش نـةك ثيَـنج مايـؤنش بـةلَكو اةطـةر ايمكـان ببيَـت زيـاترين
بدريَتش اـةوةس كـة ايمكـان بيَـت بـؤ طـةجنب خؤمـان بكريَـتش ايَمـة لةطـة َل اـةم جـؤرة شـتانةينش بـةةَم بـة
ديراسة و اةبيَت ديراسة بكريَتش وة اةطةر واية جةنابتان ايَمةتان بؤ بانط كـرد بـؤ ايَـرة ش غـري ايَمـة
اةوة رةايةكةمانة يةعنب.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بةريَزان اةم ثرؤذةيةش بؤ ااطـادارس جـةنابتانش جـةنابب وةزيـرش لـة  0212/3/62وةشاـةم ثرؤذةيـة لـة ةس
ليذنــةس ياســاي وش اــابورس وش مــافب اــافرة و كاروبــارس كؤمةةَيةتييــةش اين ــا ليذنــةكان لةطــةلَ جــةنابتان
راويَذيان كردووة و نةكردووةش اةوة مةسةلةيةكب ترةش كةرةمكة.
بةريَز شيَا بايز تالَةبانب /وةزيرس دارايب و اابوورس:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
بة هيض شيَوةيةك من وةكو وةزيرس دارايب اةم مةوزوعة لةطةلَ من موناقةشة نةكراوة.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
كاك عونب كةرةمكة.
بةريَز عونب كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
قسةس وةزيرس دارايب راستةش ايَمةش لة راثؤرتب خؤمان كـة ااراسـتةس سـةرؤكايةتب ثةرلـةمامنان كـردووةش
دةلَــيَن اــةو مةوزوعــة اياتيزامــاتب مــاىل تيَدايــةش وة خؤمــان كــة كؤبوونــةوةمان كــردش داوامــان كــرد كــة
مةوزوعةكة ايحالةس حكومة بكريَتش هةتا رةاب حكومة وةربطرييَتش بةةَم دويَنيَكة كة درا دةنطدانةوةش
راثؤرتب ايَمة ايهمال كراش تةسويت لةسةر اةوة كرا كة بةردةوام بة لةسةر موناقةشة كردنب مةوزوعةكة.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بةريَز جةن ابب اةندامب ليذنةس ياسايبش من ريَز لـة زؤرينـةس اةنـدامانب ثةرلـةمان دةطـرمش كـة موناقةشـة
بةردةوام اةببَش ايَستا ماددةس يةكةش اةتوانن رةفزس بكةنش كةرةمكة.
بةريَز كويَستان حممد عبداهلل:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
كاتيَب كة خويَندنةوةس يةكةم بؤ اةمة كراوةش ااراستةس حكومة كـراوةش حكومـة كـة دواس سـالَيَب وةةَم
ناداتةوة بةراستب اي ثرسب ضب ث َب بكريَت ش زؤر سوثاس.
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بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
سوثاسش ايَستا ماددةس يةكش ليذنةس ياسايب خبويَنةوةش دةخيةينة دةنطدانةوةش اةوةس ثيَب ناخؤشة با دةنـط
نةدا ش اةوةس ثيَب خؤشة با دةنط بدا ش ماددةس يةك خبويَنةرةوة وةكو لة راثؤرتب ليذنةس ياسايب هاتووةش
بدريَتة دةنطدانةوة.

بةريَز عونب كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
بانونقربمق(ققق)قلسنةق0212ق
بانونقسلفةقالزواجقبيقابليمقكوردستان-قالعراقق
املاداقاالوىل:ق
ختصصقحكومةقابليمقكوردستان-ق العراق،قمللغاًقسانوياًقضامنقامليزانياةقالعاماةقلالبلايمقلتاامنيقسالفةقالازواجق
للمواطننيقالراغلنيقيفقاحلصوىلقعليهاقتنفيذاقالحكامقهذاقالقانون.ق
بةريَز سةرؤكب ثةلةمان:
بةريَزان كبَ لةطةلَ داية تكاية دةستب بـةرز بكاتـةوة ش  31بـةريَز لةطـةلَ دايـةش سـوثاسش كـبَ لةطـةلَ دانيـة
تكاية دةستب بةرز بكاتـةوة ش  5بـةريَز لةطـة َل دانيـةش بـة زؤرينـةس دةنـط مـاددةس يـةك ثةسـةند كـراش بـؤ
ماددةس دووش ليذنةس ياسايب كةرةمكةن.
بةريَز عونب كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
املاداقالثانية:ق
تدف قسلفةقالزواجقوفققالضواب قاالتية:ق
اوالً:قانقيكونقطال قالسلفةقمنقمواطنىقكوردستانق–العراققوقساكناًقفيها.ق
ثانياً:قافقطال قالسلفةقالثامنةقعتراقمنقعمر .ق
ثالثاً:قانقيربمقعقدقالزواجقلدىقاحملاكمقاملختصةقيفقاالبليم.ق
رابعاً:قانقالقيكونقمستفيداًقمنقسلفةقزواجقاخرى.ق
خامساً:قانقالقيكونقمنقاصحابقالدرجا قاخلاصةقاذاقكانقمو فاً.ق
سادساً:قيعتربقالزوجقوالزوجةقحبكمقشخصقواحدقالغراشقهذاقالقانون.ق
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس كاروبارس كؤمةةَيةتب فةرموو.
بةريَز عبدالسالم مصطفى صديق:
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بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ايَمة لة طفتوطؤكانب كؤبوونةوةس هاوبةشين بامسان كردش (خامساًقانقاليكونقمنقاصاحابقالادرجا قاخلاصاةق
اذاقكانقمو فاً) اي حافب تيَدايةش بة هةق فيئةتيَب بيَت هيض موبةرير هـةبيَتش ثيَشـنيارةكةمان اـةوة بـووش
كة هةرضةندة لة مـاددةس سـ َب دةبـ َب موناقةشـة بكـةينش ايَمـة ومتـان حـةد اةعاليـةك دابنـيَةش سـنووريَب
دابينيَة بؤ سافةكةش لـةو مةباةغـة تيَثـة ر نـةبيَتش اةوكاتـة اؤتؤماتيكيـةن ديـار دةبيَـتش ضـونكة بنـةمانب
سافةكة ديار بووش اةوانةس كة دةرةجا خاص بن و خـاص نـةبنش مـديرةش مـدير عامـةش هـةر كةسـيَب بيَـت
هــةقم ضــية ش كابرايــةك دةيــةويَت ســافة وةربطريَــتش بؤيــة بــة تةســةورس مــن اــةوها دةقــاق و دةقش هــيض
موبةرير نيةش من نة لةطةلَ دةرةجا خاصةمةش ضونكة وازحة رةايم ضيةش اةطـةر ايَمـة حـةدس اـةعالمان
داناش هةموو كةس موسـتةفيدة ليَـبش ضـونكة برواناكـةم دةرةجـة خاصـةك بمـيَت خـؤس بكاتـة شـةريب لـةو
سافةيةش بؤية تةسةور دةكةم اةمة زيادةش هيض مةعناس نيـةش حةلةكـةس اةوةيـة لـة مـاددةس سـيَيةم حـةدس
اةعال دابنيَة بؤ سافةش سادساً:قيعتربقالزوجقوالزوجةقحبكمقشخصقواحدقالغراشقهذاقالقانون،قمن لة قانون
تيَناطــةمش ضــونكة وةكــو لــة موناقةشــا ديــار بــووش مــن تيَدةطةهشــتم ســافة هــةردووكيان تــةوقيك دةكــةنش
يةكيَكيان دةبيَتة كةفياب اةوس ترش وا ث َب دةضيَت لة قةوانينب عرياقب شتب وانيةش بؤية كة يةكيَب تـةوقيك
دةكا ش يةعنب يعترب شخص واحدش ضب ش بـؤ مـن شـةرح بكـةنش هـةر دووكيـان اةبنـة يـةكش ضـية ش يـةعنب
هةبيَت ليَرةداش بؤية من تةسةور دةكةمش اةطةر اةوة تةوزيح بكريَت هيضش اةوس تر من لةطةلَب نـيمش ايَمـة
هيض تةميزيَب خبةينش نة لةسةر مونتةلةقب تةعاتفش بةلَكو حةلةكـةس بةشـيَوةيةكب تـر دةكريَـتش اـةوةش
حةدس اةعال دابيَةش سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ليذنةس دارايب كةرةمكةن.
بةريَز عمر صديق حممد:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ايَمة لةطةلَ اةوةين كة لة راثؤرتةكة هاتووة.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس ياسايب كةرةمكةن.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةرس:
ايَمة لةطةلَ دةقب ماددةكةينش بةةَم بة نيسبة دةرةجاتب خاصةش ايَمة ثيَمان وايـةش كـة اـةوان ثيَويسـتيان
بةو جؤرة سـافانة نيـةش ضـونكة بةمةعاشـب مانطيَكيـان دةتـوانن ايسـتيغالىل اـةو سـافةية بكـةنش اةمـة بـؤ
جةماعةتب دةخاب مةحدودةش اةوة بؤ اةو كةسانةس كة فةقريو هةذارن كة نـاتوانن ثرؤسـةس هاوسـةرطريس
بةريَوة ببةنش بة نيسبة اةوةس كة دةلَيَتش الزوج والزوجة حبكـم شـخص واحـدش خـؤ ناتوانـدريَت معامةلـة
بةناوس هةردووكيانةوة تةقديم بكريَتش اةكيد اةطـةر يـةكيان تةقـدميب كـردش مـةعناس اةوةيـة اـةوي ين
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مشول دةكا ش كةواتة دةدريَتة زوج و زوجةش وةكـو يـةك معامةلـةش نـةوةك دوو معامةلـةس زةواجش هـةر يـةك
بتوانن بة جيا جيا تةقدميب بكةنش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس مافب اافرة فةرموون.

بةريَز طةشة دارا جالل حفيد:
بةريَز سةرؤكب ثةلةمان.
ايَمة لةطة َل دةقب ماددةكةين.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس ياسايب رةاب اةخريتان لةسةرسش وة لة جـةنابب وةزيـر دةثرسـةش كةرةمكـةن رةاـب خؤشـتان وةكـو
ياسا.
بةريَز عونب كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ثيَمان باشة سياغةس فةقةرةس شةشةم بةو شيَوةية بيَت(سادساً:قيعتاربقالازوجقوالزوجاةقحبكامقشاخصقواحادق
الغراشقاستحقاققالسلفة،قفةقةرةكانب تر هةر وةكو خؤس مبيَنيَتةوة.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
جةنابب وةزير كةرةمكة.
بةريَز شيَا بايز تالَةبانب /وةزيرس دارايب و اابوورس:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ايَمة داوامان كرد كةوا ديراسة بكريَت.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
جةنابب وةزير بؤ طشت ماددةكان لةطةلَ اةوةية تةا يل بيَتش دوا خبريَتش بؤ زياتر ديراسة و اةوة بيَـتش
هةقيَكب تةبيعب خؤيةتبش بةريَزانين رةضاوس بارودؤخةكة دةكةنش ايَستا كبَ اةيةويَت قسة بكـا ش لةسـةر
اةو ماددةية ناويان اةنووسةش عبدالرمحن حسةش شيَرزاد حافظش ااشتب عزيزش د.صباح بةرزجنبش د.رفيـق
سابريش سةرهةنطش شةومن حممدش شايَر حممدش ساةر حممودش دانا سعيد سؤفبش زانا رؤوفش اـاواز عبدالواحيـدش
د.امحــد وةرتــبش ســامل تؤمــا كــاكؤش هــاذة ســايمانش د.بشــري خايــلش بورهــان رشــيدش ثــةميان عزالــدينش ثــةميان
عبدالكريم ش بةريَزان اةم ريَزدارانة ويستويانة قسة بكةنش طةشة خان جةنابت ويستت نـاو بنووسـبش يـان
ايَستا داخيل دةببش طةشة اةخري كةسش كةرةمكة.
بةريَز عبدالرمحن حسة ابابكر:
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بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
بةراستب لةسةر اةم ماددةية ماددةس دووةمش برطةس ثيَن ةمش منين رةايم اةوةية اـةو برطةيـة زيـادةش كـة
اصحا درجا خاصةش من ثيَمواية لة جياتب اةم اصحا درجا خاصةش بكريَتة برس ثيَدانب سافةكة ديـار
بكريَتش مةسةلةن لة اةسـاَب ثرؤذةكـة هـاتووة ثيَـنج مايـؤنش هـةر اـةو برطةيـة ليَـرة زيـاد بكريَـتش باشـ ة
لةوةس كة اصحا خاصةس تيا بيَتش اةم جياوازية نةبيَتش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
كاك شيَرزاد فةرموو.
بةريَز شيَرزاد علداحلافظ شريف:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
لةماددةس دووةمداش برطةس يةكةم (قانقيكونقطالا قالسالفةقمانقماواطنىقكوردساتانق–العاراققوقسااكناًقفيهاا،ق
ساكنا فيها ثيَموانية بة شتيَب ايسبا بيَتش ضونكة من لة اةوروثا و جنسيةس اةوروثام هةيـةوش هةويـةس
ايَرةشم هةيةو جنسيةس عرياقب ايَرةشم هةيةش هةموو شتيَكم هةيةش يةعنب اـةوة ثيَموايـة هينيَكـب بـاش
بيَــت اــةوةش ضــونكة كــةس ناتوانيَــت اــةوة كةشــف بكــا ش اةوةلــةنش(انقيكااونقطال ا قالساالفةقماانقمااواطنىق
كوردستانق–العراققوقساكناًقفيهااق) سـاكنا فيهـاش هـةموو كوردسـتانيةك لـة دةرةوةس و َة ش جنسـيةس هـةبيَتش
ليَرةش هةموو شتيَكب هةيةش وةكو اةوانةس ترش دووةميان(افقطال قالسلفةقالثامنةقعتراقمنقعمار ق)،قايَمـة
اةزانة لة مةحاكمةكان ايَستا لة ( )13و لة ()12ش مـارةبرين هةيـة بـة حـزووري وةلـي اـةمرش جـا اـةو
خةلَكانة ناطريَتةوة كة اةوانةي دةيانةويَ هاوسةرطريي بكةنش لةبةر اةوة ثيَمواية اةو خالَـة لةويَـدا زيـادةش
زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ريَزدار ااشيتش كةرةمكة.
بةريَز ااشيت عزيز صاحل:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
من بةرطري لة راثؤرتي هاوبةش دةكةمش تيَبينيم لةسةر خالَي ضوارةم هةيـةش (أن ة يكـون مسـتفيدًا بسـافة
زواج أخرس) ش ايَمة هةموومان دةزانة ايَستا هةنديَب لـة هاوكـاراني بـةريَز باسـيان لـةوة كـرد كـةوا ريَـذةي
تــةآلق زؤرة لــة كؤمــةلَطاداش شــتيَكي ايعتيــادي يــة لــة زؤربــةي موجتةمةعاتــدا لــةو ســةردةمةداش لــة ريَطــةي
تةبةعيــةي ماليــدا زؤرجــار هؤكاريَكــة كــة موشــكياةي كؤمةآليةتيشــي ثـيَ حــةل دةكــريَ لــة ريَطــةي دانــاني
غةرامــة و لــة ريَطــةي زةريبــةداش لةبــةر اــةوة ايَمــة فورســةتيَكي باشــة ايَمــة كــة زاهريةيــةك هةيــةش زؤر لــة
اةندامة بةريَزةكان و داتاي زؤرين هةيةش كـة ريَـذةي جيابوونـةوة لـة مـةحاكمي كوردسـتاندا لـة ااسـتيَكي
ترسناكدايةش لةبةر اةوة من ايقترياح دةكةم بؤ زياد كردن لةسةر اةو برطةيةش بؤيـة كـة زؤرجـار لةوانةيـة
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ضةنديَب اةوة بة دافعيَكي باش بيَ لةوانةية بة ثيَمةوانةشةوةش كة ةيـةنيَكي خـرا اـةوة بـيَ كـة كيَشـةي
هةلَثةسيَردراو هةيةش كؤمةآليةتي اةو سولفةية ببيَتـة هؤكـاري داواكردنـي جياكردنـةوةش بةتايبـة اةطـةر
موعــةدةلي دةخــل لــة هةنــديَب مــةناتيقي ناايــدا لةوانةيــة زةواج بــةو مةباةغــة ثارةيــة بتــوانريَ بــربدريَ
بةريَوةش لةوانةية اةوة ببيَتة حافزيَب بؤ اةوةي كة جيابوونةوة دروست بيَش بؤية ليَرة كة تةحديد كـراوةش
تةنها سولفةي زةواج بؤ اةوانة بـ َي كـة يةكـةم جـار سـولفةي زةواج وةردةطـرنش بـة مةعنايـةكي تـرش ثيَشـ
ي بؤ اةوةي كة يةكةم عةقدي زةواجي
سولفةي وةرنةطرتيبَش من ايقترياحي اةوة دةكةم كة تةخصيص بكر َ
ب َي اةو كةسةش اةوة يةكيَب بيَ لةو حالَةتانةي كة رةدعيَب دروست دةكا ش ريَذةي تـةآلق كـةم ببيَتـةوةش لـة
يب بـة دافـك
هةمان كاتيشدا اةو كيَشة هةلَثسيَردراوانة كة دةميَينَ زؤرتر بطةريَتةوة بؤ خيَزان نةك اةوة بـ َ
بؤ جيابوونةوةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار د .صباحش كةرةمكة.
بةريَز د .صباح حممد جنيب:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتطريي لـةو صـياغةية دةكـةم كـة ليَذنـةي هاوبـةش كردوويـةتيش بـةس تـةنها سـ َي موةحـةزةم هةيـةش لـة
برطةي يةكةمدا كة دةلَيَ( :أنقيكونقطال قالسلفةقمنقمواطينقكوردستان-العراق)ش لة جياتي (سااكنقاً) (مقيمااًق
فيها)ش ضونكة تـةعبريي ايقامـة رةنطـة طوجنـاوتر بـيَ لـة بةرامبـةر (ماواطنق)ةوةش سـةبارة بـة دووةم :مـن
تةاكيد لةسةر ثيَشنيازةكةي كاك شيَرزاد دةكةمةوة كة باسي تةمةني ( )12سالَ دةكا ش ايَمـة دةزانـة كـة
بة ثيَي قانوني اةحوالي شةخصي اةوةي كة هةمواركراوةش كةسيَكي ( )13سـالَ اةطـةر ايزنـي مةحكةمـةي
ثيَ بيَت دةتوانيَ زةواج بكا ش بؤية لة جياتي اةوة من نالَيَم زيادةيةش بةآلم دةلَيَم اـةو صـيغةية باشـ بـيَ:
(أنقتكونقلهقأهليةقبانونيةقعبرامقعقدقالزواج)ش هةرضةندة رةنطة برطةي سيَيةم جيَطةي اـةوةش بطريَتـةوة
كة دةلَيَ( :أنقيربمقعقدقالزواجقلدىقاحملاكمقاملختصةقيفقاعبليم)ش يةعين ديارة اـةوةي سـيَيةم رةنطـة كـة بـوو
كيفايةتة ثيَويست بةوةي دووةم نةكا ش سةبارة بة برطةي شةشةم (يعتاربقالازوجقوقالزوجاةقحبكامقشاخصق
واحدقألغراشقهذاقالقانون)ش اةو صياغةية بةهيَزترة لةوةي كة ايَستا بةريَز ليَذنـةي قـانوني وتـي (لغارشق
إسااتحقاققالسااالفةق)ش ضـــونكة لــةو قانونـــةدا تـــةنها مةســـةلةي ايســـتيحقاقي ســـافة بـــاس نـــةكراوةش بـــةلَكو
تةســديدةكةش و دووبــارة طيَرانةوةكةشــي هــةر بــاس كــراوةش بؤيــة اةطــةر باَ ـيَة (ألغااراشقهااذاقالقااانونق)
بةهيَزترة وةكـو يةكـةم جـار هـاتووةش ضـونكة اةطـةر يـةك سـافة وةرطـرياش زةوج و زةوجـة بةيةكـةوة وةري
دةطرنش دوايين كة دةطةريَتةوة هةر لة يةكةكيان وةردةطرييَتةوةش بؤية اةطـةر باَيَـي (حبكامقشاخصقواحادق)
رةنطة مؤفةق تر بيَش من اةو س َي موةحةزةم هةيةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار د .رفيق صابرش كةرةمكة.
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بةريَز د .رفيق صابر قادر:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
من دةستخؤشي لة ليَذنةي ياسايي و ليَذنةي مايف ذنان و ليَذنةي كاروباري مندالَ دةكـةم كـة اـةو ثرؤذةيـان
بةو شيَوةية اامادة كردووةش سةرجني من بة ثاةي يةكـةم لةسـةر خـالَي يةكـةم و خـالَي شةشـةمةش لـة خـالَي
يةكةم دا هاتووة كة هاووآلتي كوردستان بيَش بةآلم اايا اةطةر يةكيَب لةوانة هـاووآلتي دةرةوةي هـةريَم بـيَ
يان هاووآلتي وآلتيَكي تر بيَش اايا بؤضي كةسةكةي تـر بـةهؤي اـةوةوة لـةو مافـة بـ َي بـةش بكريَـت بؤيـة
ثيَشنيار دةكةم اةو مةسـةلةية لةبةرضـاو بطـرييَش دووةميشـيان :لـة خـالَي شةشـةم (يعتاربقالازوجقوقالزوجاةق
حبكمقشخصقواحدقألغراشقهذاقالقانون)ش مةسةلةي اةوةي دوو كةس تؤ بةهةر بةهانةيةك بيَت و بة هـةر
ناويَب بيَتش لة قالَيب بدةي لـة شةخصـيَكي تاكـة كةسـيَكدا مـن ثيَموايـة اـةوة ثيَمـةوانةي اةوةيـة كـة اـةو
ي وةكـو تاكـة كـةسش بـةو ثيَيـةي كـة لـة هـةموو
ايهتيمامة يان اةو بايةخة كة ثيَويستة بة تاكة كةس بدر َ
سيستةميَكي دميةكراتي دا كة تاكة كةس بؤخؤي سةنتةرة و دةب َي لة تيَكستةكانيشدا موراعاتي اةوة بكريَش
ي زةوج و زةوجـة هـةر يـةكيَكيانش يـةكيَب لةوانـة مـايف اـةوةي هةيـة كـة اـةو
بؤية من ثيَم باشة كة بطوتر َ
سافةية وةربطريَتش لة جياتي اةوةي (حبكم شخص واحد)ش دوو كةس رةوا نية لة هيض فؤرميَكداش نـازامن لـة
قــانوني عرياقيــدا رةنطــة رةوا بــووبيَش لةبــةر اــةوةي سيســتةمي قــانوني عرياقــي بــة طشــيت لــة قــالَبيَكي
اايدؤلؤجيدا قالً كراوةتةوةش بةآلم ثيَمواية جوان ة ايَمة فؤرميَكي تر بةكارة بيَنةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةسة روونكراوةش دةلَيَ :هةردووكيان (حبكم شخص واحد)ش اةطةر هةردووكيان موةزةف بنش بةس يـةكيَكيان
وةردةطريَتش نةك هةردووكيان.
بةريَز د .رفيق صابر قادر:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ي لة ناو اةو اةوةدا لة قالَـب بـدريَش يـان جـوان
من مةبةستم (حبكم شخص واحد)ةش قة دوو كةس ناتوانر َ
نية لة رووي دارشتنةوة ثيَمةوانةي اةوةي هينة.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار سةرهةنطش كةرةمكة.
بةريَز سةرهةنط فرج حممد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
مــن دةستخؤشــي لةوليَذنــة بةريَزانــة دةكــةمش بــة موشــتةرةكي كــة اــةو تــةقريرةيان نووســيوةش ثشــتيواني
نــاوةرؤكي مــاددةي دوو دةكــةمش بــة تايبــةتي لةســةر برطــةي دووةمش كــة تةحديــدي كــردووةش كــة دةبـ َي اــةو
كةسانةي داواي سولفة دةكةن تةمةنيان ( )12سـالَي تيَثةرانـدبيَش لـة راسـتيدا ايَمـة اةطـةر سـةيريَكي اـةو
اامارانة بكةين كة لةسةر ريَذةي تةآلق هةيةش نيسبةتي زؤري تةآلق لةو مةرحةلةيـة كـة لـة ( )13و ()12
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زةواجيــان كــردووةش بؤيـــة دانــاني اـــةو شــةرتة بـــؤ مةســةلةي زةواج بـــة شــتيَكي زةرووري دةزامن ليَـــرةش
ثيَشنيازين هةبوو بؤ اةوةي كة برطةي ثيَن ةم لة ماددةي دووةم ةبدريَتش بؤ اةوةي هةموو كةسش يةعين
مةبدةاي مساوا هةبيَش بةآلم خـؤي مةبةسـتش هـةدةف لـة دانـاني اـةو ياسـاية بةراسـيت بـؤ هاوكـاري اـةو
كةســانةية كــة دةخايــان مةحــدوودة و ايمكانيــةتيان نيــةش بــؤ اــةوةي ثشــتيواني بكــريَن بــؤ زةواجش بــةآلم
اةصحابي دةرةجاتي خاصةش ايَمة لةو وآلتة دةذيـن دةزانـة كـة لـة رووي ايمكانيـة و معاشـةوة وةزعيـان
باشة و ثيَويستيان بة هاوكاري كردنيَكي ااوا نية وةكو سافةيةك بؤ اةو مةوزووعانةش لةبةر اةوة ثشتيواني
ناوةرؤكي ماددةكة دةكةم وةكو خؤيش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار شةومنش كةرةمكة.
بةريَز شةومن حممد غريب:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بة نيسبة ثرؤذةكةوة دةمةويَ قسة بكةم لةسةر راثؤرتة هاوبةشةكةش لة ماددةي حةوتدا هاتووة كة دةلَيَ:
وةزارةتي دارايي ريَنمايي تايبة بةو ثرؤذةية روون دةكاتةوة لة داهاتووداش بةآلم من ثيَم باشة اةطـةر لـةو
برطانةدا دوو برطة ايزافة بكريَتش لة ماددةي ()0دا دوو برطة ايزافة بكريَتش يةك َي لةوانة اةقساتن بـريين
قيستةكة لة ( )%0بؤ ( )%6تيَثةر نةكا ش لةبةر اةوةي لةوة دةضيَ زياتر تيَثةر بكا بؤ اةو كةسـانةي كـة
دةخايان مةحدوودةش مةعاشةكةيان كةمةش بة تايبةتي تةبةقةي مـوةزةفةش يـاخود اةوانـةي كـة لـة دةرةوة
كاســنب و كــار دةكــةنش زةغتيَكــي زؤريــان لةســةر دروســت دةكــا ش تــاكو نيســبةي برينةكــة كــةم بـ َي زيــاتر
ايستيفادة لةوة دةكةنش هةروةها نيسبةتيَب هةية كة بؤ منـالَي يةكـةم لـة ( )%05اـةو سـولفةية بكـر َي بـة
هاوكاري بؤ خيَزانةكةش لةبةر اةوةي منـدا َليَكي تـازة ديَتـة اـاراوةش ثيَويسـيت بةوةيـة كـة مادديـةن هاوكـاري
بكريَ اةو خيَزانة بؤ بةخيَو كردني مندالَةكة بة ريَطايةكي باشش لةو فةترةية كة سولفةكة دةداتـةوةش ثـيَم
باشة اةو برطةيةش ايزافة بكريَتش لةطة َل سوثاسدا.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار شايَر حممدش كةرةمكة.
بةريَز شايَر حممد جنيب:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بة نيسبة خالَي دووةم( :أفقطال قالسلفةقالثامنةقعتراقمنقعمر )ش وابزامن زؤري لة اةنداماني ثةرلـةمان
تةاكيديان لةسةر اةو نوقتةية كردةوة حاةتي تةآلق لـةو عـومرةداش لـةوةش كـةم زؤر زؤرةش لةبـةر اـةوة
اةطةر بيَينة سةر مةسةلةي خةرجيي هينين لة ( )00سالَ و اةوانةش لةبةر اةوة اـةو تةمةنـة بـؤ خـةلَكي
دةرةوةش كة كيَشةيةكي زؤري دةبيَتش بةراسيت اةوان مـولزةم نـابن بـة تةمةنةكـةوةش لةبـةر اـةوة دةبـيين
عةدةدةكــة زؤر دةبـيَش ايَمــةش لةبــةر اــةوةي وةكــو وةزارةتــي دارايــي هــيض خــؤي بــؤ اامــادة نــةكردووةش بــا
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نةبيَتةوة بة سولفةي عةقارةكةش لةبةر اةوة اةو تةمةنة بة رةاي من زؤر كةمةش اةطةر زياد بكريَش ضونكة
دوايــين دةلَـيَ( :أنقيااربمقعقاادقالاازواجقلاادىقاحملاااكمقاملختصااةقيفقاعبلاايم)ش اــةوةش ليَــرة ةيــةكي تــري ســايب
دةردةخا ش ضـونكة بةراسـيت اةوانـةي كـة لـة دةرةوةي مـةحاكم زةواجيـان كـردووةش دووش سـ َي مندالَيشـيان
هةيةش زؤرجار مةحاكم بة ايعتيبار وةري ناطريَش دةبيين اةوة دةبـيَ بـة فورسـةتيَب ثياوةكـة يـةعين ذنـان
ليَرةشــدا زةرةر دةكــةنش كــة دةضـيَت ذنيَــب دةهـيَينَ بــة ثيَــي مةحكةمــة بــؤ اــةوةي اــةو ســولفةي زةواجــة
وةربطريَش بة نيسبة دةرةجاتي خاصةش تةايدي كاك عبدالسالم و زؤر لة هاوكارامن دةكـةمش بةراسـيت اـةوة
بؤ ضينيَكة كة ايمكانيةتي نية لة موةزةفش لةبةر اةوة بة عةكسةوةن دةرةجةكة واي لـيَ ديَ لـة مايؤنيَـب
مةعاشي كةم نةبيَش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار ساةر حممودش كةرةمكة.
بةريَز ساةر حممود مراد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةراستيدا اةوةي ثةيوةندي بة برطةي يةكةمةوة هةية لـة مـاددةي ()0ش هةسـت دةكـةين اـةوةي كـة باسـي
دانيشنت و هاووآلتي بووني اةو هةريَمة دةكا ش ايَمة بريمان نةضيَش لة دارشتنةوةي هةر ثـرؤذة بريـار يـان
هةر ثـرؤذة ياسـايةكدا دةبـيَ قسـةيةكين لةسـةر ناو ضـةكاني كيَشـة لةسـةر بكريَـتش ضـونكة اـةو خةلَكانـة
خةلَكي كوردستانةش ناوضةكة بة نيسـبة ايَمـةوة كوردسـتانةش كـة اـةوة جيَطـةي جـةدةلي تـر هـةلَناطريَش
بةآلم بة ثيَي اةو ياسـايانة ايَمـة اـةو خةلَكانـة مـةحرووم دةكـةين لـة اـةو ثرؤسـةيةي كـة ثةيوةنـدي بـة
هــةريَمي كوردســتانةوة هةيــةش اايــا اــةوة لــة رووي قــانونيش تةنانــة لــة رووي سياســي و كؤمةآليةتيشــةوة
كاريطةرييةكي ناجؤري لةسةر ايَمـة نـابيَش كـة بيَطومـامن دةيـيبَش لةبـةر اـةوةي ايَمـة لـة ضوارضـيَوةي اـةو
ثرؤسةيةدا لة دواي ثرؤسةي اازادي عرياقةوةش زؤرينةي خةلَكي خؤمان هان داوة بمنة اـةو ناوضـانةش تاكـة
مةسةلةش خةلَكي اـةو ناوضـانة لـة ايَمـة دابـربيَش ايَمـة اـةو مةسـةلةي فـؤرمي خؤراكةيـة كـة بـةو جـؤرة
دةضنة اةويَ و حيسابيان بؤ دةكريَ خةلَكي اةويَنش هيوادارم لةو ثرؤذة ياسايةوة ايَمة اةساسـيَب دابنـيَةش
خةلَكي ناوضةكاني كيَشة لةسةر هاوبةش بن لةو ايمكانياتة ماددي و مةعنةويانـةي كـة خـةلَكي ايَمـة ليَـي
بةهرةمةند دةبنش لةسـةر اـةو اةساسـة هيـوادارم اـةو مةسـةلةية موعالةجةيـةكي قـانوني بـؤ بدؤزريَتـةوة
لةةيةن ليَذنةي قانوني و بةريَزتانةوةش ضونكة كاريطةري دةبـ َي لةسـةر ااينـدةي اـةو هةريَمـةي ايَمـةش مـن
دةمةويَ اةو مةبةستة بقؤزمةوة بؤ بابةتيَكي ترش لة راستيدا ناكريَ ايَمة باَيَة هةر ثـرؤذة برياريَـبش يـان
هةر ثرؤذة ياسايةك بيَتة هةريَمي كوردستان و لة ثةرلةماني بـةريَزي كوردسـتان موناقةشـة دةكـريَش ايَمـة
باَيَة هاوشيَوةي اةو ياساية لة عرياقدا هةيةش لة كاتيَكدا دؤخي هةريَمي كوردسـتان و خوازيـاراني ااينـدةي
اةو هةريَمة اةوةمان ليَ دةخوازن كة ايَمة جؤريَب لة خويَندنةوةي دوورمان هةب َي بـؤ اـةو ياسـايانةي كـة
لة هةريَمي كوردستان دا..........
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بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
تكايةش ماددةكة نة باسي سـةرؤكي هـةريَمي تيايـةش نـة باسـي حكومـةتي عرياقـي تيايـةش ثيَـنج خالَـةش تكايـةش
شةشةش رةايت لةسةر اةوة بدة.

بةريَز ساةر حممود مراد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
خالَي دووةم اةوةي ثةيوةندي بة تةمةنةوة هةيةش هيوادارم لةسةر اةو بابةتة ديقةتي زياتر هةبيَش ضونكة
ثرؤسةي هاوسةرطريي ثةيوةندي بة تةمةنةوة نية لة راستيداش دةكريَت قسة لةسةر ذياني اينسـان بكريَـتش
كة دةكريَ تا دواية ساتةكاني تةمةنيشي ثةيوةسيت بةو ثرؤسةية هةبيَش خالَيَكي ترش اةوةي ثةيوةندي بة
دةرةجاتي خاصةوة هةيةش بة حوكمي اةوةي لة اةو ثرؤذةيةدا لة هؤكارة ثيَويسـتيةكاني داهـاتووة بـؤ اـةو
خةلَكانةية كة كةم دةست و كةم دةرامةتنش اةو ياساية بة ثيَويست دةزاندريَش تةصةورم واية اةو برطةيةي
كة ثةيوةندي بة دةرةجاتي خاصةوة هةية لةوانةية زيادة بيَش سوثاستان دةكةم.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار دانا سعيد صويفش كةرةمكة.
بةريَز د .دانا سعيد صويف:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
راستيةكةي منين تيَبينيم هةية لةسةرش دةتوامن باَـيَم زؤربـةي خالَـةكانش لـة خـالَي يةكةمـةوة دةسـت ثـ َي
دةكةمش كة باسي اةوة دةكريَ( :أنقيكونقطال قالسلفةقمنقمواطينقكوردستان)ش ليَرة اايا ك َي دةطريَتةوة اايا
تةنيا ثياو دةطريَتةوة يـاخود ذنةكـةش دةطريَتـةوة اةطـةر لـة حالَةتيَكـداش بـؤ منوونـة يـةكيَكيان خـةلَكي
دةرةوةي هــةريَمي كوردســتان بــووش يــاخود مــوقيم نــةبوو ليَــرةش اايــا يــةكيَب لةوانــة تــةنيا كــة داواكــاري
سولفةكةية دةتوان َي لةبةر اةوةي لة دةقةكةوة هاتووة دةلَيَ :اةوةي كة داوا دةكا موقيم ب َي لـة هـةريَمي
كوردستانش اايا تةنيا اةوةي كة داوا دةكا ياخود هةردووكيان لةو حالَةتةدا مةسةلةي دووةمش مةسـةلةي
تةمةنش بةراسيت من ثيَم باشة تةش يعي اةوة نةكةينش با باَيَة زةواجـي ثـيَن وةخـتش زةواجـي موبـةكريش
يةعين تةمةنةكة كةم بكريَتةوةش ثيَمواية بة شـيَوةيةك لـة شـيَوةكانش لـة رووي ياسـاييةوة تةشـ يعي اـةوة
دةكةينش اةوةش ثيَموايـة زؤر بـاش نيـةش بـؤ هـيض كؤمةلَطايـةكش جـا اةطـةر وايـة تـا ( )12مبيَنيَتـةوةش يـان
اةوةتة زياد بكريَت بؤ ( )02ش لةسةر خالَي سـيَيةم هـيض تيَبينيـةكم نيـةش بـةآلم لةسـةر خـالَي ضـوارةمش كـة
دةلَيَ :نابيَ سوودمةند بووبيَ ثيَش ش مةسةلةن سولفةيةكي تري وةرطرتيبَش اايـا لـةو حالَةتـة ديسـان ديـاري
ي ياخود ذنةكة دةكريَ يـةعين بةراسـيت اـةو مةسـةةنة دةبـيَ يـةكاليي
نةكراوةش حيسا بؤ ثياوةكة دةكر َ
بكريَتةوةش لةو دةقة ديار نيـةش لةبةرضـين ايَسـتا ايَمـة اةطـةر ديسـان اـةوةي رةبـت بكةينـةوة بـة خـالَي
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شةشةمش كة دةلَيَ :ذنةكة و ثياوةكة هةردووكيان وةكـو يـةك حيسـا دةكـريَن (ألغاراشقهاذاقالقاانونق)ش مـن
ثيَمواية دارشتنةكة هةلَةيةش اةطةر (ألغراشقهذاقالقانون) بيَش اةطةر بمة بؤ مـاددةي ()3ش لـةويَ مـاددةي
شةش باس لـةوة دةكـا ش دةلَـيَ :اةطـةر لـة يـةك جيـا ببنـةوةش اةطـةر لـة يـةك جيابوونـةوة تـةنها ثياوةكـة
مةسةلةي اةو سولفةيةي كة مـاوة لةسـةري دةميَنيَـتش اـةو مـةجبوور دةبيَـت كـة دةفعـي بكـا ش اايـا اـةوة
تةناقووز نية ناكؤكي نية لة نيَوان اةو برطانة من ثيَم باشـة اـةوة ثيَداضـوونةوةيةكي بـؤ بكـريَش لةبـةر
اــةوةي يــان اةوةتــة دةستنيشــان بكريَــتش اايــا مةبةســتمان ليَــرة تــةنيا ذنةكةيــة يــان ثياوةكةشــة يــاخود
هةركيَيةك بيَت با باَيَة تالَيب سولفة بيَتش لةسةر برطةي ثيَن ةم كـة بـاس لـة دةرةجـاتي خاصـة دةكـا ش
مــن ث ـيَم باشــة بــؤ اةويــة لــةو كيَشــةية نــةجامتان ب ـيَش صــياغة بكريَتــةوة بــؤ اــةوةي كــة اةوانــةي كــة
مووضةكةيان لة ()6/1ي سولفةكة زياترةش اةوانة نةطريَتـةوةش اـةو كاتـة لةبـةر اـةوةي ايحتيمـالي اـةوةي
هةية سولفةكة زياد بكريَش بطؤريَش يانين لةوانةية مووضةي اةصحابي دةرةجاتي خاصة لةوانةيـة بطـؤريَش
تؤ نازانيش لةوانةية بةو شيَوةية نةميَنيَتةوةش مودير عاميَب لةوانةية ايَستا ( )0مايؤنش يـاخود دوو مايـؤن
و نيو وةربطريَتش بةآلم لةوانةية لة اايندة بة شيَوةيةكي تر بيَتش جا بؤية من ثيَشنيار دةكـةم حيسـا بـؤ
اـةوة بكريَــت بــري سـولفةكة ضــةندة لةســةر اــةو اةساسـة اــةو كةســانة نةطريَتـةوة كــة مووضــةكةيان لــة
()6/1ي سولفةكة زياترةش ياخود ريَذةيةكي تر دابندريَش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار زانا رؤوفش كةرةمكة.
بةريَز د .زانا رؤوف محة كريم:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثيَن اةوةي لةسةر ماددةكة قسة بكةمش يةك ثيَشنيازم هةية بؤ بةريَز جةنابي وةزيرش يـةعين دةكريَـت
لة ثيَشنياري تةا يل كردني كردووةش بةآلم خؤ دةكرا هاوكاريشمان بكا لة ماددةكةداش ضونكة بـة نةتي ـة
اةطةر اةو ياساية ثةسند بكريَش لةوانةية ثيَويستمان بة رةاي اةو هةبيَت كة بتوانيَت بؤ وردةكارييـةكانيش
ضونكة اةوة دةبيَ وةزارةتي دارايي ريَنمايي ثيَويسيت بؤ دةربكا ش بؤية هيوادارم يةعين اةطةر لة هةنديَب
برطة بة كةلَكي اةوة بيَتش يةعين هةر لةسةر هةمان رةاي نةبيَتش باَيَة يةعين من داوا دةكةم بطةريَتـةوة
ضونكة ايَمة لةسةري بةردةوام بووينش لةسةر اـةو ثرؤذةيـةش هيـوادارم بتـوانة اةطـةر رةايـةكاني بـؤ اـةو
بابةتة سوودي ليَ وةرطرينش بؤ اـةو حالَةتـةش بـة نيسـبة برطةكـةوة مـن بيَطومـان ثشـتطريي لـةو ماددةيـة
دةكةمش طاةييم رنطة لة هاوريَيةكانيشمش هةنديَ لةو بةريَزانة هـةبيَش ايَمـة راثؤرتةكـةمان كـة اامـادة كـردش
داواكارييةكةمان اةوةبووش ومتان يان بـة دوو را دةضـةش يـان هـةموومان بـة رةاـي موةحـةد دةضـةش دوايـي
وابــزامن وا ريَككــةوتة كــاك ش ـيَروان كــة هــةموومان بــة رةايــةكي هاوبــةش بمــةش بؤيــة تةصــةور دةكــةم
زؤربةمان لةسةر اةو خاآلنة هاوبةش بةش بـة نيسـبة اةصـحابي دةرةجـاتي خاصـةوةش بـةريَزان اـةوة بـة
تايبةتي بؤ زياتر بؤ اةوانةي دةخاي مةحدوود دانراوةش اةوة تةبيعةتيَكي ايختياريشـي هةيـةش يـةعين خـؤ
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تؤ هةموو كةسيَ زةواجي كردش اي باري ناكةي سولفة وةرطريَش يةعين ايختياري يةش عادةتةن اةوانةش كـة
دةخايان مةحدوودةش اةطةر بة دلَي نية دةتوانيَ وةري نةطريَش بة نيسبة كةليمةي اةخرييانةوةش (الزوجقوق
الزوجةقحبكمقشخصقواحد) خؤي شيكردنةوةكةش مةبةستةكة لةو حالَةتة اةوةيةش اـةو سـولفةية دةدر َي بـة
عةقدي زةواجش نادريَ بة ثياوش نادريَ بة ذنش دةدريَ بة عةقدي زةواجش اي كيَ دةضـ َي موعامةلةكـة دةكـا ش
ليَرةشــدا بؤيــة اــةو عيبارةتــة دانــراوةش (يعتااربقالاازوجقوقالزوجااةقحبكاامقشااخصقواح ادق)ش يــةعين دوايــي بــؤ
ماددةكاني تر بؤ اةوةي تووشي طرفيت اةوة نةبةش اايا مةبةستمان لـة ثياوةكةيـة يـاخود مةبةسـتمان لـة
ذنةكةية ايَمة مامةلَةمان لةطةلَ عةقديَكي زةواج كردووةش ثيَويسيت بة كؤمةلَيَب اي رااا هةيةش بـة ثيَـي
اةو اي راااتانة تؤ دةضيت اةو سولفةية وةردةطريت بة ثيَي اةقساتيَب كـة دوايـي اامـاذةي ثيَـدراوةش بـاس
بكريَتةوةش هةر اةوةندةم هةبووش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار ااواز عبدالواحدش كةرةمكة.
بةريَز ااواز عبدالواحد خضر:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
من بة طشيت تيَبينيم لةسةر ماددةي دووةم هةيةش ضونكة لة ماددةي دووةم تةنيا باس لـة زةوابـيت ثيَـداني
سولفة دةكا ش اةوين اةوةي وةرطرتنةوةكةي ضؤنة مادام شيَوةي وةرطرتنةوة لة راثـؤرتي هاوبـةش بـاس
نــةكراوةش ث ـيَم باش ـ بــوو اــةوة مبيَنيَتــةوة بــؤ ريَنماييــةكاني وةزارةتــي دارايــيش خــؤي اــةو ريَنماييانــةي
دةربكردباش لة خالَي دووةمين سةبارة بة تةمةني ( )12سالَش من ثيَم باشة هـةر وةكـو خـؤي مبيَنيَتـةوةش
ضونكة اةو كةسة اةطةر فةرمانبةر بووش خؤي لة تةمةني ( )12سالَ خوارتر دانامةزريَتش اةوة فةرمانبـةر
مشوول دةكا ش بةآلم اةطةر لة ( )12سا َل كـةم بيَـتش اـةو كاتـة ايَمـة ديَـة تةشـ يعي زةواج دةكـةين بـؤ
تةمةني خوار لة ( )12سالَش كة اةوةش بة ثيَي ديراسا دةركةوتووةش زةواج لـة خـوار تةمـةني ( )12سـالَ
بة هيض شيَوةيةك دروست نيةش دواتر ااكاري سايب ليَ دةكةويَتةوةش لةو خالَةي يةكةمين كة باس لة باَـيَة
دانيشتووي كوردستان دةكا ش ثيَم باش ة يةك لة ةيةنةكةش جا ض اافرة بيَ ض ثياوةكةش يةك لـةوان كافيـة
اةطةر دانيشتووي كوردستان بيَش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار د .أمحد إبراهيمش كةرةمكة.
بةريَز د .أمحد إبراهيم عاي:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةسةر ماددةي دوو منين ضةند تيَبينيةكم هةيةش لة خالَي دووةم لة فةقـةرةي دووةمـدا( :أنقيكاونقطالا ق
السلفةقمنقمواطينقكوردستان)ش تةبعةن اايا سولفةكة دةدةين بـة خـةلَكي دةرةوةي هـةريَمي كوردسـتانين
يان تةنها بؤ هةريَمي كوردستانة اةو كاتة دةبيَ ايقايمي بؤ زيـاد بكـةينش (ملاواطينقإبلايمقكوردساتانق)ش لـة

122

فةقةرةي دووةمدا (ثانياً:قأفقطال قالسلفةقالثامنةقعتراقمنقعمر )ش بـة راي مـن مـةرج نيـة ()12ي تـةواو
كردبيَش ضونكة بة ثيَي قانون اةطةر كةسيَب تةمةني ( )15سالَ بـيَش يـان ( )13سـالَ بـيَش بـة ايزنـي قـازي
دةتوانيَت ثرؤسةي هاوسةرطريي اةجنام بدا ش لةو حالَةتةدا اةطةر ايَمة اـةو فةقةرةيـة دابنـيَةش بـة رةاـي
من اةوة اي حافة بة حةقي اةو طةجنانةي كةوا لة تةمةني ( )15و ( )13سـالَيدانش دادطـاش مـايف اـةوةيان
ث َي دةدا كة ثرؤسةي هاوسةرطريي اةجنام بدةنش اةو كاتـة ايَمـة بـ َي بةشـيان دةكـةين لـةو سـولفةيةش ديـارة
ي تةنها كةسي فةرمانبةر يان موةزةف بيَـتش ايَمـة وتوومانـة
مةرجين نية اةو كةسةي كة سولفة وةردةطر َ
موةزةف و غةيري موةزةف دةتوانيَت اةو سولفةية وةربطريَتش لة اةسبابي موجةبةشدا هاتووةش هةدةف لـة
ثيَداني اةو سولفةية بةراسيت بؤ اةوةية كةوا طةجنان بتوانن خيَزان ثيَب بيَننش تواناي اـةوةيان هـةبيَ كـة
خيَزان ثيَب بيَننش لةبةر اةوة بة رةاي من اةو فةقةرةية نةبيَتش بة ثيَي قانون هةر كةسيَب تواناي هةبيَش
حةقي اةوةي هةبيَ كة هاوسةرطريي ثيَب بيَينَش بتوان َي اةو سولفةية وةربطريَتش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار سامل تؤماش كةرةمكة.
بةريَز سامل تؤما كاكؤ:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بة نيسبة ماددةي دووةم من تةنها دوو تيَبينيم هةيـةش يةكـةميان :برطـة ضـوار (أنقاليكاونقمساتفيداًقمانق
سلفةقزواجقأخارىق) ش يـةعين مومكينـة هاوسـةرةكةي نةخؤشـة و هةرضـي ايمكانيـاتي هةيـة صـةريف دةكـا ش
دوايين كؤضي دوايي دةكا ش اايا ايمكان نية اةطةر اةو كةسة بيةويَ بؤ جـاري دووةم هاوسـةرطريي بكـا ش
ايستيفادة وةربطريَ لة سولفةي زةواجش من حةز دةكةم ضاو ثيَ خشـاندنةوةيةكي بـؤ بكـريَش اـةوةي دووةمش
يـةعين برطــةي ثيَن ــةمش ايَمـة ليَــرة ســنووردارييةك بـؤ مــةوزووعي دةرةجــا خاصـة دادةنـيَةش بــةس بــؤ
مةوزووعي تاجرييَب دانـانيَةش ايحتيمـالي هةيـة تاجريةكـة زؤر ايمكانيـاتي زيـاترة لـة مـودير عاميَـبش بـة
ين بـةيين دةرةجـا خاصـة و خـةلَكي تـرش
قةناعةتي مـن دةبـ َي اـةو برطةيـة ةبمـيَتش اـةو تـةمييزة نـةم َي َ
ضونكة خةلَب هةية موةزةف نية و تاجريةش حةقي هةية ايستيفادةي ل َي وةربطريَش بةس كابراي مـوةزةف و
دةرةجة خاصة حةقي نيةش اي حافة بة حةقيش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار هاذة سايمانش كةرةمكة.
بةريَز هاذة سايمان مصطفى:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةرضــةندة مــن لةطــة َل راي ليَذنــةي هاوبةشــمش ضــونكة خؤمــان لةطــةلَ ليَذنةكــة دانيشــتة كــاتيَ كــة اــةوة
داريَذراش بةآلم من تةنها يةك تيَبينيم هةيةش اةوين اةوةية كة برطةيةك زياد بكةينش اةوين اةوةية اـةو
ثياوةي كة ذنـي دووةم مـارة دةكـا ش اـةو موسـتةفيد نـةب َي لـةو بـرة ثارةيـةش ضـونكة بةراسـيت هةرضـةندة
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لةماددةي ضوارةمدا لة برطةي ضوارةمدا هاتووة (أنقاليكونقمستفيداقمنقسلفةقزواجقأخرى)ش بةآلم لةوانةيـة
جاري يةكةمي سولفةكةي وةرنةطرتيبَش لة ذني دووةم داواي سولفةكة بكا ش بؤية اةطةر بكريَ اةو برطةيـة
زياد بكريَ لة ماددةكةش زؤر سوثاس.

بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
هةر بؤ مةعاوماتي جةنابتش لة دةورةي ()0ش وةخيت اةو بابةتة موناقةشة كراش اةوةي ذني دووةم دةهـيَينَ
شرووتي بؤ دانراوةش يـةك َي لـة شـرووتةكاني دةبـ َي بـة اـةوراقي سـبووتيش ايسـثاتي بكـا كـة موتةمةكينـةش
لةبةر اةوة ليَرة نايطريَتةوةش يةعين ثيَويست ناكا ايزافة بكريَتش زؤر سوثاسش ريَزدار د .بشريش كةرةمكة.
بةريَز د .بشري خايل حداد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
دةستخؤشي لة ليَذنة هاوبةشةكة دةكةم بؤ اامادة كردني راثؤرتةكةش بةراسيت اـةوة مـةوزووعيَكي طـرنط و
هةستيارةش زؤرين ثيَويستة بؤ اةمرؤي كؤمةلَطاكةمانش بة نيسبة ماددةكةوة لـة (أوةً) منـين رام لةطـةلَ
د .صباح يةكةش تةايدي دةكةمش كة بنووسة (وقمقيماًقفيها)ش لة جياتي (ساكناً)ش ضونكة (سااكناًق) دةكـر َي بـة
موةقة هاتيبَ و برواتةوةش بةآلم (مقيم) بة اةبةدي ليَرة بيَش تا بؤ اةوة بيَ اةوانـةي كـة لـة خـارجينش لـة
ي ذن بيَينَ و ليَـرة سـولفةكة وةربطـريَش اـةوة مـوقيمي
اةوروثا دةذينش حالَ و وةزعيان باشةش نةك بمي لةو َ
داايمي بيَ ليَرة اين ا بتوانة ايَمـة ليَـرة اـةو سـولفةي ثـ َي بـدةينش لـة (ثانيااق) (أفقطالا قالسالفةقالثامناةق
عتراقمنقعمر ) ،من ثيَمواية اةو فةقةرةية زيادةش ةبربيَتش لةبةر اةوةي مادام ايَمـة لـة (ثالثااًق) وتوومانـة
(أنقيربمقعقدقالزواجقلادىقاحملااكمقاملختصاةق)ش مـةحاكمي موختةصـة شـتيَب ناكـا كـة لـة ( )12كـةم بـيَش
اةطةر لة ( )12كةم ين بووش لة ( )13و ()15ةكة بووش ديارة بؤ خؤي مصوغاتي قانوني هةيـةش وةكـو لـة
قانوني باري كةسيَيت دا هاتووةش اةطةر اةوين بووش اةوين مانيك نيةش كةواتة اةطةر مةحكةمة ريَـي ثيَـدا
اةوة شتيَكة بؤ خؤي موستةحةقي سولفةكة دةبيَش لة (خامساً) (أنقاليكاونقمانقأصاحابقالادرجا قاخلاصاةق)ش
منين لةطةلَ اةوةمش راستة اةصحا دةرةجاتي خاصة لةوانةية دةرةجاتي وا هةية كـة مووضـةي مـانطيَكي
بكا بة قةد سولفةكةش بةآلم منـين رام دةخةمـة ثـا َل راي كـاك سـاملش زةمانـة ضـية اةطـةر هـاتو كـابرا
موةزةف نيةش بةآلم لةوانةية بازرطانةش بازرطاني وا هةية داهاتي مانطانةي دوو بة قةد سـولفةكةيةش وةريـن
دةطريَش جا اةوةش دةب َي موعالةجة بكريَش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار برهان رشيدش كةرةمكة.
بةريَز برهان رشيد حسن:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
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دةربــارةي مــاددةي دووةمش برطــةي يةكــةمي كــة دةلَـيَ :ثيَويســتة اــةو كةســةي داواي ســولفة دةكــا خــةلَكي
هةريَمي كوردستان بيَش بةريَز ايَمة ضةند حالَةتيَكمان هةيـةش يـةكيَب لـةو حالَةتانـة اـاواز خـان وتـي ثـيَن
منش يةكيَب خةلَكي كوردستان بيَ و زةواج لةطةلَ يةكيَكي تردا بكا ش اةوة حالَـةتي يةكـةمش حالَـةتي دووةمش
ةجيئي كوردمان هةيةش هي ثارضةكاني تري كوردسـتانةش ايقامـةي داايميشـيان هةيـةش ( )12سـالَة ليَرةيـةش
( )5سالَة ليَرةيةش من داواكارم اةو دوو حالَةتةي بؤ ايزافة بكريَش اةطةر يـةكيَكيان خـةلَكي كوردسـتان بـوو
زةواج دةكا لةطةلَ عةرةبيَكداش لةطـة َل توركيَكـداش زاايـدةن ةجيئـةكانين كـة اـةوة حالَـةتيَكي اينسـانييةش
حالَــةتيَكي قةومييــةش ةجيئيَكــي زؤري دميــوكرا و كؤمةلَــة و اةوانــة هةيــة كــة زيــاد لــة ( )12ســالَة لــةو
وآلتةدانش ايقامةي داايميان هةيةش بـة صـورةتيَكي شـةرعين لـةو وآلتـةنش برطـةي دووةم كـة دة َليَـت ()12
سالَي تةواو كردبيَتش بةريَز سةرؤكي ثةرلةمانش لة شـةر و قـانوني اـةحوالي شةخصـي عرياقيشـدا هةنـديَ
جار اافرةتي ( )12سالَش يان لة خـوار ( )12سـالَةوة بـة ايزنـي دادطـا بـؤي هةيـة مـارةي بكـا ش لـة قـانوني
عقوباتيشدا هةنديَ حالَـة هةيـة لـة وةكـو مـاددةي ()202ش كـة ريَطـةي داوة اةطـةر ( )15بـيَش ( )13بـيَش
( )12بيَ حةقي اةوةي داوة مارةي بكا لةطةلَ موجرميةكةش بؤية اةوة بةراي من دةبـيَ اـةوة ثركريَتـةوة
اةو بؤشاييةش لةبةر اةوة لة رووي شةر و قانونةوة هةنديَ جار خوار ( )12سالَين حةقي زةواجي هةيـةش
هةنديَ جار دادطا ايزن دةدا بة اافرةتيَب كة خوار ( )12سالَ بيَت شوو بكا ش برطـةي ضـوارةم كـة دةلَـيَ:
ي جـار وةفـاتي
ثيَويستة (أنقاليكاونقمساتفيداًقمانقسالفةقزواجقأخارىق) ش وةكـو عـةرزي جـةنابتان كـراش هةنـد َ
خيَزان هةيةش هةنديَ جار بة هؤي نةخؤشييةوة اةو ذنة ناتوانيَ بة اةركي خؤي هةسيتَش دادطا ايزني دةدا
ين اــةو ثيــاوة دةولَةمةنــد و
ذنــي دو وةم بــ َيينَش اــةوة شــةر نيــة كــة دادطــا ايزنــي داوة ذنــي دووةم بــ َي َ
موتةمةكينةش هةنديَ جار بة هؤي تةمةكونةوة ايزني نادا دادطاش هةنـديَ جـار بـة ثيَـي قـانوني اـةحوالي
ي و ايزافـة
شةخصيش بة هؤي نةخؤشـي ذنةكـةوة ايزنـي دةدا ش حةقـة اـةوةش ايستيسـنايةكي تيَـدا بكـر َ
بكريَ بؤيش برطةي ثيَن ةمش لة ماددةي دووةمش كة دةلَـيَ (أنقالقيكاونقمانقأصاحابقالادرجا قاخلاصاةقإذاقكاانق
مو فاً) ش بةريَز قانون بـة عـام و موجـةرةد دةردةضـيَش بـةراي مـن مةبـدةاي عـام لـة قانونـداش قـانون عـام و
موجةرةدةش حةق نية اةو تةفريقةية بكريَش اـةوةش بـؤ راي جـةنابتان جـيَ دةهـيَاَمش برطـةي شةشـةمش كـة
دةلَيَ (يعتربقالزوجقوقالزوجةقحبكمقشخصقواحدقألغراشقهذاقالقانون) ،بةريَز برطةي شةشةم مورتةبيتة بة
ماددةي شةشي اةو ياسايةوة كة دةلَيَ :اـةو سـولفةية ثيَويسـتة تـةنها ثياوةكـة بيداتـةوةش بـة ثيَـي شـةر و
قانون لة قانوني عرياقيدا ايستيقاللي زميمةي مالي هةية لة بـةيين ذن و ثيـاوداش كـة ايسـتيقاللي زميمـةي
مالي هةبووش هةنديَ جار اافرةتةكة موةزةفةش ثارة وةردةطريَش اةو ثارةيةش بؤ خؤي صةرف دةكا ش كة بـؤ
خؤيشــي صــةريف دةكــا ش مــةفرووز نيــة ثياوةكــة بيداتــةوةش اــةوة عةدالــةتيَكيش اةطــةر اــةوةمشان زانـي لــة
زؤربةي حالَةتةكاندا اةساسي بةييت بؤ اافرةتةش نةك بؤ ثياوش اةطةر اةوة ناعةداليةتيَكي تيَداية ثيَويستة
اةطــةر دةكــريَ يــةكي نيــوةي اــةو ثارةيــة وةرطــرنش اافرةتةكــة مــوةزةف بـيَش هــةمووي خــؤي وةريــدةطريَش
ثياوةكة بؤ بيداتةوة من ثيَن اةوةي بيَمة جةلسةي ثةرلةمانـةوة لةطـةلَ حاكمـةكاني اـةحوالي شةخصـي
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سايَماني دا قسـةم كـردش هةنـديَكيان رايـان وابـوو كـة ثيَويسـتة اـةوةش اةطـةر اافرةتةكـة صـةريف كردبـووش
ثياوةكـة نةيداتــةوةش (عنادقإثلااا قالعكاسق)ي بـؤ زيــاد بكــريَش بؤيـة اــةوة مورتةبيتــة بـة مــاددةي شةشــةوةش
ثيَويستة تةفريقة بكريَش حالَةتةكان جيا بكريَتةوةش اةطةر اـافرة وةري طرتـووة و خـؤي صـةريف كـردووةش
ثياو بؤ بيداتةوةش يان هيض نةبيَ يةكي با يةكي نيوةي بدةنةوةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
هةر بؤ مةعاوماتي جـةنابتش بـة ثيَـي ياسـا لـة ( )15سـالَي اـةتوانن ميَـرد بكـةنش اةطـةر بـاوك و دايكيشـي
قبولَيان نةكردش مةحكةمة بؤي هةية لةو حالَةتةدا مارةي بكا ش سؤزان خانش فةرموو.
بةريَز سؤزان شها نوري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ايَمة لةخولي ثيَشوودا لةضاككردني ياساي باري كةسيَيتش حالَـةتي تايبـةمتان بـؤ ()15سـالَي دانـاوةش يـةعين
اةوة ايستيسنايةش نةمان كردووةش بة عموميا اةوة حةز اةكةم هةموو ااطادار بنش ايستيسنا بـؤ حالَـةتيَب
كةش اةطةر اي ابي كرد كة لةمةحكةمة مارة بكريَتش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ريَزدار ثةميان عزالدينش فةرموو.
بةريَز ثةميان عزالدين عبدالرمحن:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
من لةسةر دوو خالَي اةم ماددةية تيَبينيم هةيةش يةكةميان :برطةي دووةمش من ثيَن تيَبينيةكةم ثيَم باشة
ثرسياريَب ااراستةي ليذنةي ياسايي بكةمش كة جاازة ايَمة لةرووي ياساييةوة ايَمة ماددةيةك لـة ياسـايةكدا
ايزافة بكةينش كة عقوبة لةسـةر جيَبـةجيَكردني قـانونيَكي تـر دابنيَـتش كـة ثيَشـ هـةر لـةم ثةرلةمانـةوة
ايقرار كراوةش ايَستا دةضمةوة سةر تيَبينيةكةمش كة من ليَرةدا قسة لةسةر اةوة ناكةمش رةاي شةخصـي مـن
ضــية بــؤ زةواجش  12يــان ســةرووي  12يــان خــوارووي 12ش بــةآلم مــةفروزة وةكــو ثةرلــةماني كوردســتان
تةعامول لةطةلَ قانونة كار ثيَكراوةكان و تةعامول لةطةلَ واقيعي حالَدا بكةينش كـة لةهـةريَمي كوردسـتاندا
هةيةش لةهةريَمي كوردستان و بةثيَي اةو قانونةي كة لةم ثةرلةمانةدا دةرضووش كة من اـةو كاتـة اةنـدامي
ثةرلةمان نةبووم و شةري زؤري تيَدا كراش بؤ سين قانونيش سين قانوني بة  13سـالَ دانـراوةش لـة زةروورةي
قسوةشدا لةخوار  13سالَ ح اكم اةتوان َي لـةكاتي وادا مـارةي بكـا ش كةواتـة ايَمـة دوو حالَـةمتان هةيـةش كـة
خوار  12سالَ زةواجي تيَدا بكا ش يةعين كؤمةلَيَ خةلَكمان هةية هةر اةم ثةرلةمانـة حـةقي داوةتـيَ كـةوا
زةواج بكا ش ايَمة بةمة ثيَمان وايـة بـةم ماددةيـة عقوبـة لةسـةر اـةو كةسـانة دااـةنيَة كـةوا مومارةسـةي
حةقيَكيان اةكةنش كة هةر قانون ريَطاي ثيَداونش يان اةمانةويَت لةمـةوة بمـينة نـاو اـةوةي كـة تةحديـدي
ســين قــانوني  12بكــةينش كــة ثـيَم وايــة هــيض حالَــةتيَكيان جــاايز نيــةش اةطــةر ايَمــة لةطــة َل اــةوةداين كــة
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بةقةتعي سين قانوني اةبيَ  12سالَ بيَتش اةب َي و مةفروزة قانوني اـةحوالي شةخصـي هـةموار بكةينـةوةش
هةتا اةو كاتةش كة هةموار اةكريَتش هةموو كةسيَب لـةرووي بنـةماكاني مـايف مرؤ ـةوة كـة قـانون حـةقي
ثيَداوة زةواج بكا ش اةوةش حةقيةتي كة سوودمةند بيَت لة سولفةي زةواجش بؤيـة مـن ثيَشـنياري ةبردنـي
برطةي دووةم دةكةم لة ماددةي دووةمش لةبرطةي ثيَن ةمدا ديسان منين هاورامش لةطةلَ اةو بةريَزانةي كـة
باسيان كردش بةثالَثشيت بؤ قسةكةي كاك دكتؤر زاناش كة اةمة ايختيارييةش شةر نيـة هـةموو دةرةجـاتيَكي
خاصــة وةري بطريَــتش وة بــة ثشــتطريي بــؤ اــةو رايــةي كــةوتراش ايَمــة نــةمانتوانيوة كــة هاوســةنطي بكــةين
لةنيَوان اةوانةي كة وةري دةطرنش ضونكة اةم سولفةية هاووآلتين دةطريَتةوةش باشة اةطةر هاووآلتيةك كة
داهاتي مانطانةي زياترة لة خاوةن دةرةجاتي خاصةيةك كـة وةري بطريَـتش باشـة بـؤ دةرةجـا خاصـةكةش
وةري نةطريَتش اةطةر ويسيتش بؤية ثيَشنيار دةكةم اةو خالَةش ةبربيَتش لةكؤتاييدا ثشتيواني ثيَشنيارةكةي
شةومن خان دةكةمش ضونكة لةم ماددةيةدا برطةيةكي تيَدا نية لةسةر ضؤنيةتي دانةوةي سولفةكةش بؤيـة بـا
اةو برطةية ايزافة بكريَتش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ريَزدار ثةميان عبدالكريمش فةرموو.
بةريَز ثةميان عبدالكريم عبدالقادر:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ويَــراي ثشــتطريي كــردمن لــة ثرؤذةكــةش تــةنها تيَبينــيم اةوةيــة لــةخالَي يةكــةمش (ســاكناً فيهــا)تةبعــةن اــةوة
ثيَويستة بطؤردريَت بـة (مقيمـاٌُ فيهـا) اـةو ايقامـة داايميـةشش اةطـةر هـةبيَت شـتيَكي خـرا نيـةش ضـونكة
بةراسيت اةوةي كة لةدةرةوةية خؤمان دةزانة ثيَويسيت بةوة نيةش تةنها بؤ خةلَكي كوردستانةش بؤ زةوابيت
دانةوةكةشي ثيَويسيت بةروون كردنةوة هةيةش ثشتطريي لة شةومن خان دةكةمش كـة ديـاري كردنـي دانـةوةي
بري سولفةكةش لةكاتي بووني مندالَي يةكةم لةسالَي يةكةمداش بةراسيت حةقة وةزارةتي دارايـي بؤمـان روون
بكاتةوةش كة ثيَش ليَخؤش بوون هةبووة لة سولفةي زةواجش اايا ثابةنـدة بـةو ليَخـؤش بوونـةوة يـان نـاش لـة
خــالَي ضــوارةمينش (ان ةيكــون مســتفيدًا مــن ســافة زواج اخــرس)ش ليَــرة ض بةنيســبة ذنةكــة و ثياوةكــةش
حةقةش اةو برطةية زياد بكريَتش تةنها لة حالَةتي وةفاتي يةكيَكيان نـةك بـؤ زيـاد كردنـي ذن يـان تةشـ يك
كردني تةآلقش تةنها لةحالةتي وةفا يـانين نةخؤشـية دريَذخايةنـةكانش اـةوين بـةهؤي راثـؤرتي ةيـةني
دياري كراوبيَتش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ريَزدار طةشة خانش فةرموو.
بةريَز طةشة دارا جالل حةفيد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
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من قسةكةم لةسةر زياد كردني برطةيةكةش ثيَم باشة و ثشـتطريي لـة قسـةكةي هـاذة خـان دةكـةمش كـة ثيـاو
تةنها لةكاتي ثرؤسةي هاوسةرطريي يةكةمش واتة ذني يةكةمي بيَتش سوودمةند بيَت لةو سـولفةيةش بـةريَز
وةآلمت دايةوة كة اةو مةرجة دانراوة كـاتيَ كـة هـةبوون بيَـت اـةتوانيَ ذنـي دووةم بهيَنيَـتش بـةآلم ليَـرةدا
وةكو تةاكيد كردنةوةيةك لةسةر اـةوةش برطـةي ثيَن ـةمين بـةم شـيَوةي ليَبكريَـتش داواكـاري سـولفة لـةو
هاووآلتيانة بيَت كة داهاتيان سنووردارةش اي اةوة دةرةجة خاصةش اةطريَتةوة كـة مشـولي اـةو سـولفةية
نةكا ش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك عومةر هةوراميش فةرموو.
بةريَز عمر صديق هةورامي:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
اةوةي ثةيوةنديدارة بةليذنةي داراييةوة من وةآلمي اةو بابةتانة دةدةمةوةش ضةند بةريَزيَب باسي اةوةيان
كردش كة بؤ تةمةنةكة دياري بكريَت  12سـالَ بيَـتش تةسـةور بكـةمش اةطـةر بـةريَزان اةسـبابي موجةبـةيان
خويَندبيَتةوة اةم هاوكاريية يان اةم ياسايةش بؤ اةوة دةردةضويَندريَت بؤ هاوكاري كردني اةو طةجنانة يان
اةو موةزةفانةي كة باري اابووريان خراثةش ثالَثشتيان دةكا ش لةطةلَ اةوةدا ايَمة لةكاتي موناقةشة كردنـي
اــةم ثــرؤذة ياســاية اــةوةمان لــةبري بــووش ايَمــة نــابيَ هــاني هاوســةرطريي ث ـيَن وةختــةو ب ـيَ ثــالن بــدةين
لةهةريَمي كوردستانداش ضونكة دواتر لةوانةية كارةسا و خراثيةكاني زياتر بيَتش اـةوة تايبـة بـةو خالَـة
من لةطةلَ اةوةدام وةكو خؤي مبيَنيَتةوةش تايبة بة برطةي ثيَن ةم كـة زؤريَـب لـة بـةريَزان باسـيان كـردش
ثاش اةوةي كة اةو بةريَزانة قسةكانيان خسـتة روو و روونيـان كـردةوةش مـن لةطـة َل اـةوةدام اـةو برطةيـة
نةميَنيَتش لةبةر اةوةي اةوانةي كة دةرةجـة خاصـةيان هةيـةش فةرمانبـةرن لـة حكومةتـداش ريَذةيـةكي زؤر
ديـاري كــراونش كــةمنش لةطـةلَ اةوةشــدا لةوانةيــة تةمةنةكـةيان طةشــتبيَتة اــةو حالَةتـةي كــة لــة ثرؤســةي
هاوسةرطريي تيَثةري بن و هاوسةريان ثيَكهيَنابيَش بؤية من ثشتيواني اةو رةاية دةكةمش تايبة بة شـيَوازي
طةراندنةوةو اةقساتةكانش كة ضةند بةريَزيَب خستيانة رووش من تةسةور دةكةم اةمة لة ماددةكاني دواتردا
دةتوانة ضارةسةري بكةينش ضونكة اةم ماددةية تايبة بة وةرطرتين سولفةكةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ليذنةي كؤمةآليةتي فةرموو.
بةريَز عبدالسالم مصطفى صديق:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
دةربارةي  12سالَي من خؤم وا تيَطةشـتووم كـة اةمـة دوو كةسـن اةضـن داخاَـي عةقـديَب دةبـن و ايمـزاي
دةكــةنش اياتزاميَكــي قــانوني و ســين قــانوني اةهايــةي قــانوني لــة وآلتــي ايَمــة وابــزامن  12ســالَيةش بؤيــة
طريَدانــةوةي  12ســالَي بــة زةواج وا بــزامن اــةوة وازحــةو اــةو طريَدانــة نيــةش لــة هــةر عةقــديَكي رةمســي
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اياتزاما واةو شتانةي تيَدا بيَ اةبيَت  12سالَي اةهايةي ياسايي هةبيَتش مـن وا تيَطةشـتوومش بةنيسـبة
اةوةي كة زةواجي يةكةم يان دووةمي بيَتش اةوة وابزام لة اةسـبا موجةبـة وازحـة كـة ضـي وتـراوةش دوو
رةاي هةية لة ليذنةي ياسايي كـة اةسـبا موجةبـة بةشـيَكة لـة ياسـاكةش هـي تـر هةيـة اـة َليَت بـا رووحـي
اةسبا موجةبة لةناو ماددةكـان بيَـتش بؤيـ ة اـةكريَت ليذنـةي ياسـايي اةطـةر قبـولَي بكـةنش لـة ضـوارةم و
ثيَن ةم رؤحي اةم سولفةية دياري بكةينش باَيَة سولفةي زةواج دةدريَت بةوانةي كة دةيانةويَت بـؤ جـاري
يةكةمش اةوة بكةين بة مةرجيَب كة دةلَيَة بؤ طةنج اةوة دةمج بكـةين لةطـةلَ خـالَي ثيَن ـةم كـة اـةوةش
موشكياةي ةكي طةورةيةش اةطةر كةسةكة فةرمانبةر بـووش خـاوةن دةخاـي تايبـة بـووش لةوانةشـة زؤربـةيان
فةرمانبةر نةبن و لة قتاعي خاص بنش كة كابرا مايؤنيَب وةربطريَت و مونافةسةي طةجني ايَمة بكا ش بؤية
ثيَشنياري مين موحةدةد ضوارةم و ثيَن ةمش اةطةر قبولَ بيَت بكريَت بةيةك و باَيَة ( بدريَت بةوانةي كة
بؤيةكةمة جار اةضنة ثرؤسـةي هاوسـةرطريي بةتايبـةتي طةجنـةكان و اةوانـةي كـة داهـاتي موحـةدةديان
هةبيَت) سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي ياساييش تكاية رةايتان.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةراسيت اةوةي كة طرنطة و ايشارةتي ثيَدراش مةسةلةي اةهايةي زةواجةش بة طويَرةس ماددةس  2لة قـانونب
اةحواىل شةخسبش اةهايةس زةواج تةحديد كراوة بة شكايَكب عام تةواوكردنب  12سالَيةش يةعنب  12سـالَب
تةواو كرد اةهايةس زةواجب هةيةش اةوة قاعيدةس عامةش ايستسـنااةنش فةقةرةكـةتان بـؤ دةخويَنمـةوةش (اذاق
طل قمنقاكم ققالسادسةقعتراقمنقالعمرقالزواجقفللقاضىقانقيأذنقبه) شةر و شروتب ايزنب داناوةش اةطـةر
زروراس قســوةش هــةبيَت لــة فةقــةرةس  0هــاتووةش اــةوين مــةجاىل ثيَــداروةش بــةآلم اــةوةس كــة ليَــرة هةيــة
مةسةلةس  12سالَيةكةش تةبعةن اةهايةتب قانونب بة نيسبة مةعامةةتب تي ارس و مةدةنب  12سـالَةش وة
بة هةمان شيَوة بة نيسبة عةقدس زةواجين  12سالَةش بـةآلم ايَمـة كـة طوتوومانـة  12سـالَش مـةعناس وا
نية اةو طةجنـة ايَمـة مـةحروم دةكـةين لـة سـولفةكةش اـةو طةجنـةش حـةقب سـولفةس هةيـةش بـةآلم رةنطـة
زةواجةكةس اةطةر لة  13كرد دةتوانب كة  12س تةواو كرد معامةلةكـةس تةقـديم بكـا و سـولفةكةس ثـبَ
وةربطرسش يةعنب ايَمة دةمانةوسَ اةوة باَيَة اةوةس كة دةيةوسَ هاوسةرطريس بكا مةحروم ناب َب لـة سـوود
وةرطــرتن لــةو ياســايةس كــة ايَمــة دةرس دةكــةينش دةتــوانبَ اةطــةر  12ســالَةكةس تــةواو كــرد ايعتيــادس
معامةلةكةس خؤس تةقديم بكا و سولفةس زةواج وةربطرسش بة نيسـبة مةسـةلةس (انقيكاونقمقيمااقفياهق)
ايَمة اةوةلَةن /قـانونب مواتةنـةمان نيـة اـةوة يـةكش دوو( /مقيمااقفياهق) رةنطـة فكـر بـؤ اـةوة بمـيَت اـةو
كةســةس ايقامــةيان هةيــة و لــة دةرةوة هاتوونــة و ليَــرةنش ايَمــة كــة طومتــان (ســاكنا) لــة زؤبــةس زؤرس
قانونةكانيشــمان ااوامــان طوتــووة كــة دةلَـيَن (ســاكنا) لةطــةلَ مواتةنةتةكــة يــةك س دةطريَتــةوةش كةواتــة لــة
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خةلَكب هةريَمب كوردستان و مواتنب هةريَمب كوردسـتان ش وة ليَـرة سـاكنة و سـوكنةس حـةقيقبش بؤيـة اـةم
خالَةمان دارشتووةش بة نسبة فةقةرةس ( 3يعتربالزوجقوالزوجهقحبكمقشخصقواحد) لة بؤ ايستحقاقب اةو
سولفةية دامان ناونش نةك بؤ مةسااياب تر كة هةنـد َس لـة بـةريَزان اةنـدامانب ثةرلـةمان ايشـارةتب ثيَيـداش
بة َل َب رةنطة هةنديَب كةس لةمةسةلةكة ت َب نةطةن ياخود بة شـكايَكب تـر بـؤ خؤيـان تةفسـري بكـةنش بـةآلم
مةسةلةكة لة زؤربةس زؤرس قةوانيين اةوة هاتووةش دةلَبَ بؤ اةغرازس اةو قانونة ايعتبار دةكريَـت (مبثاباةق
شخصقواحد) بة نيسبة ايستريدادس سولفةش راستة فةقةرةيةك نةهاتووةش بةآلم ايَمة دةتوانة لة ماددةس
 6ضــؤنيةتب ايســتريدادس ســولفةكة ايشــارةتب ثيَــب بــدةين و فةقةرةيــةكب جيــاس بــؤ دابنـيَةش اةمــة اــةو
موةحةزةتان ة بوون كـة مـن ويسـتم بـة بـةريَزتانب رابطةيـةمنش نـازامن اةطـةر بـةريَزان موةحـةزاتب تريـان
هةبيَت.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس مافب اافرة رةايتان
بةريَز طةشة دارا جالل:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ايَمة لةطة َل دةقب ماددةكةين بةو ثيَشنيارةس كة كردمان.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
كاك عونب موداخةلة هةية
بةريَز عونب كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
وابــزامن يــةكش دوو اةنــدامب ثةرلــةمان ايشــارةتيان بــةوةدا موســتةفيد لــة ســولفة كوردســتانيانب دةرةوةس
هةريَمين بيَتش اةمة بةراستب اياتزاماتيَكة ماىل زؤر قورس دةكةويَتة سةر حكومةتب خؤمانش اةطـةر بـةو
شيَوةية بروا ش ايَستا حكومة مةجبور نيـة اـةو تةحةموةتانـة قـةبو َل بكـا كـة زيـاتر تةحـةموىل بكـا
خةزيَنةسش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بةريَزان ايَستا ضةند موداخةلةيـةك هـةبووش يـةك /برطـةس  5ةبمـيَتش دوو /دةرةجـة خاسـة ةبمـيَتش كـة
ضةند بةريَزيَب ثشتيوانيان ليَب كردش هةروةها ثيَشنياريَكب تـر هـةبوو كـة بـؤ يةكـةم عةقـدس زةواج بيَـتش
اةوين ثشتيوانب ليَب كراش بؤ عومرين هةمان شكل هةبووش ايَستا فةقةرة فةقةرة ديَينة خوارةوةش ليذنةس
ياسايب تكاية فةقةرةس  1خبويَننةوةش اةطةر ايزافة بـوو هـةبوو مشاـب اـةو َس بكـا ش ثيَويسـتب بـة دةنطـدان
بووش دةياخنةينة دةنطدانةوةش كاك عونب فةرموو.
بةريَز عونب كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
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تدف قسلفةقالزواجقوفققالظواب قاالتية:ق
1اقانقيكونقطال قالسلفةقمنقمواطينقكوردستانقاقالعراقققوساكناقفيها.ق
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
دكتؤر اةمحةد نوقتةي نيزاميت هةيةش فةرموو.
بةريَز د .امحد ابراهيم عاي:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ايقايمةكة قرتاوةش اقايم كوردستان.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
لةبةراةوةس اةوة نةكراوة لة ماددةس  1ثيَناسة نةكراوةش بيل فعل اقايم كوردستانب ايزافة بكريَـت جيَطـاس
خؤيةتبش ايَستا اةو فةقةرةية دةخةينة دةنطدانـةوةو لةطـة َل ايقاـيم كوردسـتانش كـ َب لةطةلَـة تكايـة دةسـت
بــةرز بكاتــةوة زؤر ســوثاسش كـبَ لةطــةلَ دانيــة بــة كــؤس دةنــط ثةســةندكراش بــؤ فةقــةرةس  0كــاك عــونب
فةرموو.
بةريَز عونب كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
0اقافقطال قالسلفةقالثامنةقعتراقمنقعمر .ق
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بةريَزان اةم فةقةرةية داوا كرا بوو لةةيةن ضةند ريَزداريَكـةوة كـة ةبمـبَش ايَسـتا ةضـوونةكةس دةخةينـة
دةنطدانةوةش يةك بةريَز ديفاعب ىلَ بكا كة مبيَنبَ و يةكب ترين ةبمـبَش اـةوةس كـة دةيـةوسَ فةقـةرةس 0
ةبميَت كاك عمر نورةدينبش اةوةس كة دةيةو َس مبيَنبَش ااشيت خان بوو وتي مبيَينَ كاك عومةر فةرموو.
بةريَز عمر محة امة خدر:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
من ثشتطريس لةوة دةكةم كة ماددةس  0ةبمبَش لةبةراةوةس برطةس  0لة ماددةس  0ش لةبةراةوةس برطةس 6
كة سـةي رس بكـةين بـؤ خـؤس دةلَـ َب اـةو كةسـة سـولفةس زةواج وةردةطـر َس كـة عةقـدس زةواج لـة بـةردةمب
مةحكةمة دةكا ش كةواتة كة عةقدس زةواجب لةبةردةمب مةحكةمة كـرد اةمـة قانونيـة و اـي شـةرعية
وةردةطرسَش اةوة يةكش دوو /عيربة لة قانونةكة اةوةية كة ايَمة ثارة دةدةين بؤضب ثارة نادةين بة عمرش
ثارة دةدةين بةوةس كة ذن دةهيَنبَش مادام برطةس  6عةقدس زةواجةكة لة بةردةمب مةحكةمة دةكريَـت 12
ب َب يان  12بيَتش مادام مةحكةمة تةسديقب عةقدةكة دةكا ش كةواتة شةرعية وةردةطرسَش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ااشتب خان كةرةمكة.
بةريَز ااشتب عزيز قادر:
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بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
مــن بــةرطرس لــةوة دةكــةم كــة اــةم برطةيــة مبيَنيَتــةوةش وة تةاكيــد دةكةمــةوة لةســةر اــةو ســنة قانونيــةش
لةبةراةوةس اةمة سنب اةهايةتيَكب قانونب هةيـة اـةو شةخسـة و اةمـة خـا َليَكب اي ابيـةش وة خـا َليَكب تـر
بةراســتب اةمــة سياســةتيَكب منحــةيب نيــة ســولفةيةش اــةو اةعبااــة ماليــة بــؤ كةس ـيَكب  12ســالَ لــةرووس
ايقتساديشــةوة لةوانةيــة زؤر تــر بتــوانبَ كةفالــةتب اــةو عيبئــة ماليــة بكــا ش خــالَيَكب تــرين ايَمــة وةكــو
موحتةوا يةكيَب لة كيَشةكامنان اةو زةواجة موبةكريةيةش راستة لةبةر ريَزطرتن لة كؤمةلَيَب اةو بنودانةس
كة لة شةريعةس ايسالمب دا هاتووةش حةقيةتب زةواج دراوة بة تةمةنب  13سالَ و خوارتر بـة اامـادةبوونب
وةىل اةمرش بـةآلم لـةم حمتةوايـة ايَمـة خؤمـان هـةموومان ااطامـان ليَيـة كيَشـةيةكب زؤر زؤر هةيـة لةسـةر
مةسةلةس تةفريق و تةآلق كةلةو تةمةنة كة لة خوارةوةيةش اةطـةر ايَمـة وةكـو موشـةريك و وةكـو كؤمـةلَبَ
ىل بكةينش جاريَكب تـر ايَمـة بةراسـتب
خةلَب كة نويَنةرس خةلَكة تةايدس اةو حمتةواية بكةين و بةرطرس َ
اةهايةتب قانونب بـؤ زةواج شـةرعب بكـةين و بـة تايبـةتب لـة سـولفة وةرطرتنـدا كـة لةوانةيـة لـة هةنـد َس
مةنتيقة دا كة ااستب وشيارس لة ااستيَكب ةواز دا بيَت اةمة ببيَتة حافزيَكب طةورة كة تةش يعب زةواج لة
 15و  13دا بكريَتش يةعنب دةنطيَكب زؤر بيَنبَش لةبةراةوة من تةايدس اةوة دةكةم اةمة دةبيَتة رةدعيَـب
بؤ كةم كردنةوةس زةواج لةو تةمةنةدا.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بةريَزان ايَستا دةخيةينة دةنطدانةوةش تكاية ببَ دةنط بنش كـبَ لةطـةلَ اةوةيـة برطـةس ( 0افقطالا قالسالفةق
الثامنةقعتراقمنقعمر )ةبمبَ،قاةو ثيَشنيارة هةبوو بؤ ةدانبش كبَ لةطة َل اةوةيـة لـة مـاددةس  0برطـةس 0
ةبمـ َب تكايـة دةسـت بــةرز بكاتـةوة  11كـةس لةطـة َل اةوةيــة ةبمـبَش كـ َب لةطـة َل اةوةيــة كـة مبيَنـ َب بــة
زؤرينةس دةنط مايةوةش بؤ برطةس  6كةرةمكة كاك عونب.
بةريَز عونب كمال بةزاز:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
6ـ ان يربم عقد الزواج لدس احملاكم املختصة فب اةقايم.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
اةم برطةية موناقةشةس لةسةر نةبوو مةحاكمب موختةس بكريَتش كبَ لةطةلَة تكاية دةست بـةرز بكاتـةوة
زؤر سوثاسش كبَ لةطةلَ دانية بة كؤس دةنط ثةسةند كراش بؤ فةقةرةس  2كةرةمكة كاك عونب.
بةريَز عونب كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
2ـ ان ةيكون مستفيدا من سافة زواج اخرس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
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لةم برطةية كة لة سولفةيةكب تر موسـتةفي د نـةب َب رةايـةك هـةبووش دةخيةينـة دةنطـةوةش كـ َب لةطةلَـة وةك
خؤس مبيَنبَ دةست بةرز بكاتةوة زؤر سوثاسش كبَ لةطةلَ دانية  1كةس بة زؤرينةس دةنط ثةسـةند كـراش
بؤ فةقةرةس  5كةرةمكة كاك عونب.
بةريَز عونب كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ايَمــةش ليَــرة موشــاوةرةمان كــرد لــة بــةينب خؤمــانش بــة نيســبة فةقــةرةس  5بــة نيســبة فةقــةرةس 5
موشاوةرةكةس بةو شيَوةية بكةينش (5اقانقيكونقطال قالسلفةقمنقمواطنىقذوىقالدخ قاحملادودق)ش ضـونكة لـة
اةسبابب موجبةكةش ايشارةمتان ثيَيداش هةدةفب قانونةكـة اةوةيـة موسـاعةدة كردنـب كـةم دةرامةتةكانـةش
زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ثيَشنيار هةبوو بؤ اةوةس ةبمبَش (5اقانقاليكونقاصحابقالدرجا قاخلاصةقاذاقكانقمو فا) نوقتـةس نيزاميـت
هةية كةرةمكةش كاك عمر فةرموو.
بةريَز عمر عبدالرمحن عاي:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
من نوقتة نيزاميةكةم لةسةر اةو موقتةرةحةيـة كـة ايَسـتا ليذنـةس ياسـايب دايبةزانـدش مـةقياس ضـية بـؤ
(ذوىقالدخ قاحملدود) ش سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
كاك سةرهةنط فةرموو.
بةريَز سةرهةنط فرج حممد:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
لةسةر اةو موقتةرةحةس كاك عونب كردسش مةسةلةس تةحديد كردنـب اـةوةس كـة دةخاـب مةحـدودش ايَمـة
اةطــةر اــةوة تةســبيت بكــةين لــةناو اــةم قانونــة بةراســتب رؤتينيــاتيَكب زيــاتر اــةدةين بــة مةســةلةس
مةعامةلةكردنب وةرطرتنب اةم سولفة زةواجةش دواتر هةندسَ اـين و كـارس زيـادةش بـؤ وةحـداتب ايـدارس
بةراستب كة اةوان دةببَ اةو حالَةتة ديارس بكةنش لةبةراةوة دانانةكةس بة قةناعةتب مـن لةجيَطـةس خـؤس
نية.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
كةرةمكة كاك شيَروان.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةرس:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
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اةطةر سةيرس اةسبابب موجبـة بكـةين ايَمـة باسـب دةخاـب مةحـدودمان كـردووة لـةوسَش اةمـةش دةةلـة
لةسةر نيةتب موشةريك دةكا سةبارة بةو قانونةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ايَستا بةريَزان دوو ثيَشنيار هةيةش يةكةم /اةوةية كـة اياغـا بكريَـتش برطـةس  5نـةميَنبَش يةكـةم دةخةينـة
دةنطدانش اةطةر دةنطب هيَنا اةوة ةاةضبَش اةوةس تر اةو ثيَشنيارةس ليذنةس ياسايية كة ايَستا ثيَشكةشيان
كردش تكاية ببَ دةنط بنش كبَ لةطةلَ اةوةية برطةس  5ةبمبَش لة شـويَنب خـؤس نـةميَن َب تكايـة دةسـت بـةرز
بكاتةوة  02كةس لةطةلَة كة ةبمبَش كبَ لةطةلَ اةوةية كة مبيَن َب اةوة لة شويَنب خؤس ماوة زؤر سوثاسش
كةرةمكة كاك عونب.
بةريَز عونب كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
3اقيعتربقالزوجقوالزوجةقحبكمقشخصقواحدقالغراشقهذاقالقانون.ق
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بة نيسةبت اةو برطةيةشش نيزامب هةية كةرةمكة.
بةريَز محة سعيد محة عاب:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
مادام برطةكة دةميَنيَتةوة ايق احيَب و دووش سبَ ايق اح هةبوو كة دووش سبَ ثةلةمانتار كة باسب تةحديد
كردنب راتبب اةو دةرةجة خاسةس كردش هةندسَ وتيان روبك و هةنديَكب تر وتب سـولسش ثـيَم وايـة اـةوةش
اي لةوة رزطارمان دةببَ.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
تةواو ثةسةند كرا و رؤيشتش بةريَزان ايَستا كبَ لةطةلَ اةوةية بة نيسبة زةوج و زةوجةش هةندسَ ثيَشنيار
هةبوو كة جيا بكريَنةوةش وةكو دوو كةس سةير بكريَنش ثيَشنيارس ليذنـةكانب موشـتةرةكين اـةوة بـوو كـة
بة يةك كةس حسا بكريَتش تكايـة خـاوةنب اـةو موقتةرةحـةس كـة ويسـتب (يعتـرب الـزوج والزوجـة حبكـم
شخص واحـد) نـةميَن َب بكريَتـة دوو شـةخص سـياغةكةس بزةبـت ثيَمـان باَـبَش بـؤ اـةوةس سـياغةكةس خـؤس
خبةينة دةنطدانةوةش مبا مةعناش كاك رفيق بياَبَ كةرةمكة.
بةريَز د.رفيق صابر قادر:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
من ثيَشنيارةكةم نووسب و بؤ جةنابب كاك شيَروان و كاك حاكمم ناردش (يستفيدقالزوجقاوقالزوجةقمنقسلفةق
الزواج) ثيَويست ناكا بة حوكمب واحد بيَتش يةكيَكيان بؤس هةية وةرس بطريَتش يان ذنةكةية يان . .......
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
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مــةعناس وايــة يــةك كةســة و ناخريَتــة دةنطدانــةوةش نةفســب مــةعنا دةدا بــراس بــةريَزش ايَســتا نةســةكةس
خبويَننةوة بؤ اةوةس بيخةينة دةنطدانةوة.
كةرةمكة كاك عونب.
بةريَز عونب كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
3اقيعتربقالزوجقوالزوجةقحبكمقشخصقواحدقالغراشقهذاقالقانون.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
تكاية جاريَكب تر بيخويَننةوةش كةرةمكة كاك عونب.

بةريَز عونب كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
3اقيعتربقالزوجقوالزوجةقحبكمقشخصقواحدقالغراشقاستحقاققالسلفة.ق
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بةريَزان وةك اـةوةس طويَتـان ليَـب بـووش كـ َب لةطةلَـة تكايـة دةسـت بـةرز بكاتـةوة زؤر سـوثاسش كـ َب لةطـة َل
دانية  0كةس لةطةلَ دانيةش بة زؤرينةس دةنط ثةسةند كراش بؤ ماددةس  6تكايةش كاك عونب فةرموو.
بةريَز عونب كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
املادة 6
تكون مباغ السافة س مالية دينار.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس كؤمةآليةتب رةايتان لةسةر اةوة
بةريَز عبدالسالم مصطفى صديق:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ايَمة لةبـةر اـةو هؤيانـةس كـة بامسـان كـرد ثيَشـب ا َي سـتاش موسـريين لةسـةر اـةوةس مةباـةغب ثارةكـة ديـار
نةكريَتش لةبةر ضةند هؤيةكش يةك /اةم  5مايؤنـة رةنطـة سـالَيَكب تـر ببيَتـة  5هـةزارش ضـونكة سـفرةكان
ةدةضنش دوو /ايَمة تةسةورمان كرد بة ثيَب وةز و داهاتب هةر دووكةس با اازاد بن ضةنديان وةرطرتـووة
با فةرز نةكةين لةسةريانش بؤية نةسةكةمان اةوةية ببيَتـة  0ايق احةكـةمانش هـةروةها ضارةسـةر كردنـب
شيَوةس طةراندنةوةس ثارةمشان رةبت كردووة بةمةش ثيَشنيارس ايَمة اةوةية (أاقميكنقلطال قالسلفةقاحلصاو ق
علىقمللغقاليزيدقعنقعتراقاضعافقالدخ قالتهرىقللزوجني)،ق(علىقانقاليزيد) ةدةدةينش ضونكة تةبـةنامان
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كرد كة اةسحابب دةرةجة خاسة تيَدا نةبنش (باقتسددقالسلفةقبابساطقشهريةقالتزيادقعانقاالثاننيقباملماةقمانق
مللغقالسلفة)ش سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس دارايب رةايتان لةسةر اةوة
بةريَز عمر صديق هةورامي:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
اةوة رةاب ليذنـةس موشـتةرةكة دواتـر وةكـو شةخسـب خـؤم لـةناو ليذنـةش رةايـةكم هـةبووش دواتـر وةكـو
ثةرلةمانتار دةخيةمة روو.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس داكؤكب لة مافب اافرة رةايتان لةسةر اةوة
بةريَز طةشة دارا جالل:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ايَمة ثيَمان وابـوو بـةم شـيَوةية بيَـت كـة كـةم نـةبيَت لـة  5مايـؤن بـؤ اـةوةس ايختيـار هـةبيَت بـؤ اـةو
كةسانةس كة خاوة دةرامةتيَكب وا نـة فـةرز نـةبيَت لةسـةريان اـياال  5مايـؤن قـةرز بكـةنش بـةلَكو حـةدس
اةعالس بؤ دابندريَت لة  5مايؤن كةم نةبيَت.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس ياسايب رةايتان لةسةر اةوة
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةرس:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ايَمة لةطةلَ دةقب ماددةكةينش بةآلم اةو ثيَشنيارةس كاك عبدالسالم كردس بة نيسةبت طةرانةوةس سولفةكة
بة  %0س مةباةغب سولفةكةش ايَمة تةايدس دةكةين و ببيَتة برطةي  0لةو ماددةيةش واتة اةو ماددةية ببـبَ
بــة دوو برطــةش برطةيــةكيان تةحديــد كردنــب  5مايؤنةكةيــةش برطــةس دووةمــين ضــؤنيةتب طةراندنــةوةس
سولفةكةيةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
جةنابب وةزير هـةر هـةمان رةاـب ثيَشـوو هةيـة ش زؤر سـوثاسش اـةوة مةعاومـة بـؤ طشـت اـةو خوشـب و
برايانةش بةريَزان اةنـدامانب ثةرلـةما ن كـ َب دةيـةو َس لةسـةر اـةو ماددةيـة قسـة بكـا ناسـب تؤفيـقش عمـر
عبدالرمحنش شيَرزاد حافز)ش كةسي تر هةية كةرةم بكة كاك عمر صديق.
بةريَز عمر صديق حممد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
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مــن رةاــيم وايــة بــؤ تةقــدير كردنــي اــةم مةباةغــةش س ـيَ ةيــةن لةبــةر ضــاو بطــرينش يــةك /اــةو كةســةي
موستةفيدةش واتا اةو كةسةي كة دةضيَتة ثرؤذةي هاوسةرطريييةوة.
دوو /باري اابووري طشيت.
سيَ /قوةي مالي حكومة .
لةسةر اةو س َي ةيةنةي كة باسم كردش مـن رةايموايـة ليَـرة تةحديـدي مةباةغةكـة نةكـةينش بـةلَكو سـاةَنة
لةكاتي موناقةشة كردني قانوني بودجـةي هـةريَمي كوردسـتانش لـةويَ تةحديـد بكريَـتش هـةروةكو ثارسـالَش
اةمسالَ بؤ سولفةي ثيَشينةي خانووبةرة اةو كارةمان كردش اةوين لةبةر ضةند هؤكاريَبش هؤكاريَب /بةوة
كة دةطةريَتةوة بؤ موسـتةفيدش يـان اـةو كةسـةي كـة ثارةكـة وةردةطريَـتش لةوانةيـة اةطـةر ايَمـة اـةم بـرة
دةست نيشان بكةينش اةطةر ثيَنج مايؤنةش يان هةر ضةنديَكي تر بيَتش لةوانةية سالَيَكي تـرش يـان دوانـي تـر
اةو برة ثارةية بةشي ثيَداويستيةكانش يان هاوكاريَكي باش نـةبيَت بـؤ موسـتةفيدش يـان لةوانةيـة زؤر لـةوة
زياتر بيَتش كة موستةفيد بيةويَت بة دةسيت بهيَنيَت.
ةيةني دووةم /كة ايَمة دةبيَت جاريَك ي تر لةبةرضـاوي بطـرينش بـةهاي اـةو بـرة ثارةيـةش لةوانةيـة لةسـالَي
داهاتووداش يان لـة سـاةَني داهـاتوودا بـؤ اـةو بـرة ثارةيـةي كـة ايَمـة ليَـرة دةسـت نيشـاني دةكـةينش اةطـةر
مايؤنيَكةش يان ثيَنج مايؤنةش نةتوانة بةشيَب لة ثيَداويستيةكاني اةو كةسةي كة دةيةويَت ايستيفادةي ليَ
بكا ثيَي ضارةسةر بكةين.
ةيةني سيَيةم /كة قوةي مالي حكومةتةش بـةريَزانش ايَـوة خؤتـان دةزانـن اـةو بةشـة بـرة ثـارةي حكومـةتي
هةريَمي كوردستان ساةَنة كة دةدريَت بة حكومةتي هةريَمي كوردستانش وةكو بةريَز وةزيري دارايـي ضـةند
جاريَبش ض ليَرةش ض لة دةرةوة اةوةي خستؤتة روو دةفعةكانيانش ثيَدانةكانيان نزيكـي سـي و شـةش جـار بـة
مةعةدةلي لة مانطيَكدا اةوجا لةوانةيةش هةنديَ جار زياترةش هةنديَ جار كـةم ةش اةمـة وا دةطةيـةنيَت كـة
ايَمة بةردةوام سيولةش يان ثارةي ثيَويسـتمان نييـة لـةناو بانكةكانـداش تـا اـةو خةلَكـة موسـتةفيد ببيَـت لـة
وةرطرتين ثيَشينةكةش بة شيَوازيَكي ترش اةطةر ايَمة بة ياسـا اـةم زةختـة لةسـةر بانكـةكاني حكومـة ش يـان
لةسةر وةزارةتي ثةيوةنديدار دروست بكةينش اةو كاتي بةشيَوازيَكي تر زةخت لةسةر حكومة دةكةينش كة
حكومة نةتوانيَت لة كاتي خؤيدا بري ثارةي مووضةي فةرمانبةرةكاني خؤي بدا ش يان بة شـيَوازيَكي تـر
باَـيَة كاريطـةري راسـتةوخؤي دةبيَـت لةســةر تـةنفيز كردنـي اـةو مةشــاريعة ايستيسـماريانة كـة هـةن لــة
هةريَمي كوردستانش بؤية من جاريَكي تر ثيَشنيار دةكةم اةم برطةية هةروةكو بـةريَزانين طوتيـان بكريَـت
بة دوو برطةش يةكيان /بةو شـيَوةية بيَـت ( :بـري سـولفة بـؤ هاوسـةرطريي سـاةَنة لـة ياسـاي بودجـة دةسـت
نيشان دةكريَت)
 -0ثيَدانةوةي سولفة نابيَت لة %0ي بري وةرطرياو بيَت.
زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
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زؤر سوثاسش ريَزدار دكتؤر ااراس كةرةم بكة.
بةريَز د.ااراس حسة حممود:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةحةقيقة دواي اةو روون كردنةوانةي بةريَز وةزيري دارايي بةثيَي بؤضـووني شةخصـي خـؤم دؤخةكـة
طؤراش هةر يةكيَب لة مةباديئي نيزامي ثةرلةماني هةر وةَتيَبش يةكيَب لة مةبدةاـة سـةرةكيةكاني تةعاونـة
لةنيَوان مةجايسي وزةراو لةنيَوان ثةرلةمانش يةعين عيالقةكة عيالقةيةكي تةعاونيةش بة رةاـي مـن ايَسـتا
دوو حالَة مواجةهة دةكةينش حالَةتيَكيان /زؤرينةي اةندامة بةريَزةكان رةاييان وا بوو كة بـةردةوام بـة
لةسةر اةم ثرؤذةيةش بة رةاي من با بةردةوام بةش بةةَم اةطةر بكريَت لة رووي ياساييةوةش اـةم مـاددةس 6
تــةا يل بكــةين بــؤ دواس اــةو كاتــةس كــة راس حكومــةمتان بــؤ ديَــت بــؤ اــةوةس ايَمــة كيَشــةيةك لــةنيَوان
ثةرلةمان و حكومة دا دروست نةكةينش نازامن تا ض حةديَب لةو بوارة موحقمش بةردةوام بة و بيَينة سةر
ماددةس  2و  5تاوةكو دوايبش مةعناس وايـة ايَمـة اـةو هةدةفـةمان ثيَكـا كـة بـةردةوام بـة لةسـةر ياسـاكةش
لةةيةكب ترةوة بة تةماين موةدةتيَب بدةين بةوةس كةوا حكومة راس خؤس بنيَـرسَ بؤمـان دةربـارةس اـةو
مةباةغة بؤ اةوةس لةو كيَشةية نةجامتان بيَت و سوثاس.
بةري َز سةرؤكب ثةرلةمان:
اة ة خان فةرموو.
بةريَز اة ة عمر امحد:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
منين لةطةلَ اةوةم كةوا ماددةس  6نةميَنبَ و هةلَطريسَ ليَرةش لةبةراةوةس وةكو بةريَز كاك عمر باسب كرد
ايَمة نازانة قـوةس شـرااب بـازار ضـؤنة و هـةروةها ديراسـةيةكب بودجـة و ميزانيـةس حكومـةتب هـةريَمب
كوردســتان نــةكراوةش بؤيــة بــةرةاب مــن اــةو  5مايؤنــة هــةلَطريسَش اــةوة بهيَاَدريَتــةوة كــةوا هـةموو ســالَيَب
ميزانيــة ضــةند بــوو لــة ميزانيــة ديــارس بكريَــت كــةوا ايَمــة ضــةند دةتــوانة تةخسيســب بكــةين بــؤ اــةو
مةباةغةس كةوا ضةند بة هاووآلتيان سافة بدريَت ثاشان ثشـتطريس لـةوة دةكـةم كـةوا دةفعـب اةقسـاتةكان
 %0بيَت لةوة زياتر نةبيَتش زؤر سوثاس.
بةري َز سةرؤكب ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.
بةريَز امساعيل سعيد طةآللَب:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ديارة جةنابب كاك د.ااراس. ..........
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
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تكاية باسب هيض اةنداميَب مةكةن و رةاب خؤ بدة و قسةكةس اةو ث َب ناخؤشة رةاـب خـؤ بـدةش نـاوس
يةك مةهيَنن رجااـةنش ضـونك ة اـةوين جوابـت دةداتـةوةو يـةكيَكب تـر جوابـت دةداتـةوةش جةوةكـة تيَـب
دةضيَتش هةر كةسيَب رةاب خؤس دةدا ش تكايةش كاك امساعيل فةرموو.
بةريَز امساعيل سعيد طةآللَب:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ســافةكة بــا  5مايــؤن بيَــتش ديــارة بةرةضــاو كردنــب وةزعــب ايقتســادس عــرياق ايَمــة قــةرار دةدةيــنش ايَمــة
بةشيَكة لة عراقش وة ايقتسادس عرياق خؤشـبةختانة ايَسـتا ايقتسـاديَكب زؤر زؤر باشـةش ايَسـتا ميزانيـةس
اةمسالَب عرياق اةطةر موسادةقةس لةسةر بكريَت  26دؤةرة بؤ هةر بةرميايَبش ايَستا بةرميايَب نـةو لـة
 12دؤةر تبَ ثـةريوةش وة عـرياق ميزانيـةس خـؤس ر ؤذانـة لةسـةر دوو مايـؤن بـةرميل نـةو دانـاوةش بـةآلم
وةزيرس نةوتب عرياقب دة َليَت دوو مايـؤن و شـةش سـةد هـةزار بـةرميل نـةو تـ َب اةثـةريَنةش لةبةراـةوة
هةموو اةوانة بؤ ايَمة اـةوة رؤشـن دةكةنـةوة كـة ميزانيـةس كوردسـتان كـة بةشـيَكة لـة ميزانيـةس عـرياق
مةجاىل زؤر باشب تياية بؤ اةوةس بتوانة سافةيةكب بـاش بـؤ اـةم مةجالـة دابنـيَةش بـؤ اـةوةس كـة ايَمـة
رزطارمــان ب َيــت لــة ســةدا ضــةندس هــة بيَــتش ضــونكة زؤر جارباســب اــةوة دةكر َيــت اــةو ســافةيةس كــة
دةطةريَتةوة نسبة لة سةدا ضةندس مةعاشةكة ب َب و مووضـةكة بـبَش ايَمـة ديـارة كـة دةردةضـيَت هـةر بـؤ
كارمةن د نيةش بؤ اةوةس رزطارمان بيَـت لـةو تةفاسـياَة مـن ثـيَم باشـة اـةو سـافةيةس كـة دةدريَـت يـان اـةو
قةرزةس كة دةدريَت بة طةجنةكان يان بؤ زةواجش لة ماوةس  5سا َل بطةريَتةوةش لة اةساَب ماددةكة باسب اـةوة
كراوة كة اةوةس منالَب يةكةم و منالَب دووةمش دةمةوسَ شتيَب ايزافة بكةم بؤ اـةوةش مـن ثـيَم وايـة  %02س
اةو  5مايؤنة هةر لةطةلَ عةقدس زةواجيان ايعفا بكريَتش يةعنب بكريَتـة منحـةش كـة  %02ةكـة دةكاتـة 1
مايؤنش كة مةباةغيَكب زؤر نيةش هةروةها  %62س ايعفا بكريَت بؤ اةوةس كة منالَب يةكـةمب دةبيَـتش بـةآلم
من بةراستب لةطـةلَ مةبـدةاب اـةوة نـيم كـة منـالَب  0و 6ش اـةوة تةقريبـةن نـةك هينـةش اـةوة تةشـ يعب
تةحديدي نةساةو من لةطةلَب دانـيمش بؤيـة بـة قةناعـةتب مـن اـةو دوو فةقةرةيـة طرنطـة كـة  %02ايعفـا
لةطةلَ زةواج داش  %62ين دواس منالَب يةكةمش كة اةمة يارمـةتب دةريَكـب باشـةش ايَمـة كيَشـةيةكمان هةيـةش
ديارة لة دنيادا كة ثارة دةدريَت بة خةلَب بة ببَ زةمانة نادريَتش يةعنب هةر كةسيَب نةك حكومة ش هةر
كةس ـيَب ثــارة دةدا زةمانــةتب دةو َيــتش زةمانــةتين يــا اةوةيــة كــة كارمةنــد ب َيــت اــةوة كيَشــةس نييــةش
اؤتؤماتيكب لة مووضةكةس اةبريَت بة ثيَب اةو هينـةس كـة لـة قانونةكـة دا هـاتووةش بـةآلم يـةك كيَشـةمان
هةية اةوةس كة هاووآلتب بيَتش هاووآلتين اةوةس كة مولَكب هةية ديـارة لةسـةر مولَكةكـةس ثيَـب دةدريَـتش
اةوةش هةر كيَشةمان نييةش ايَمة كيَشةيةكمان هةية حةمتةن واشب ىلَ ديَتش ديارة ليَرة تةفاسي َل نيةش بةآلم
من دةزامن وةزارةتب مالية لة تةعايماتةكانب دا وايةش ايَتسا هةمان كيَشـةمان هةيـة لةسـافةس عـةقار داش لـة
سافةس عةقار مةسةلةن ةديَكانب ايَمة موستةفيد نةش ضونكة تاثؤيان نييةش ضـونكة مولَـب نـة بةراسـتبش
ليَرةدا كيَشةكة ديسانةوة طةجنان تووشب اةو كيَشةية دةبـنش اـةوةس كـة مـوةزةف نييـةش اـةوةس كـة مـولَكب
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نييةش ليَرة بةراستب رووبةرووس اةوة دةبيَتةوة كة مشوىل ناكا ش نازامن اةوة بة ياسـا ضـؤن ريَـب دةخريَـتش
حالَةتيَكب ااوا ايستسنا دةكريَتش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
كاك برهان فةرموو.
بةريَز برهان رشيد حسن:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
وةك لــة هةوالَــةكان لــة ضــةند رؤذس رابــردوو بآلويــان كــردةوة عــرياق زيــاد لــة بــايب  22مايــار دؤةر ســالَب
رابردوو نةوتب فرؤشتووةش هةروةها تةوةقوعاتب اؤثيَب دةلَيَت لة سالَب داهاتوو بةرمياب نةو  122دؤةر
ت َب اةثةريَينَش عرياقيَن وةكو وةزيرس نةو قسةس كرد تةسديرس  322هةزار بةرميل زيـاد دةكـا ش اةمـة
خالَب يةكةم.
خالَب دووةم /دةربارةس اةم مةباةغة كة لة ماددةس  6دا هاتووةش من اةوةندة دةزامن لـة مـودةس رابـردووداش
بــةهؤي كؤضــي طةجنــةكامنان بــؤ اــةوروثاش ذمارةيــةكي زؤر قــةيرة كــض ماوةتــةوةو شــوويان نــةكردووةش مــن
قةناعةمت واية ايستيسنايةك بكريَت لةوةش اةو كمانةي كة تةمةنيان تيَثـةريوة لـةثيَناوي تةشـ يك كردنـي
شووكردنيان و خةلَب بميَتة داوايانش مةباةغةكةيان بؤ بكريَتة هةشـت مايـؤنش بـؤ اةوانـةي لـة تةمـةنيَكن
( )65سالَيان تيَثةراندووةش اةمة شتيَكي ضاكةش هاوكاري و تةش يعيشة بؤ اـةو وةزعـة تاريئـةي كـة ثيَشـ
هةريَمةكــةمان تووشــي بــووةوش كــة طــةنج بــة ليَشــاو دةضــوو بــؤ دةرةوةش دةربــارةي خــالَيَكي تــرينش بــةريَز
سةرؤكي ثةرلةمانش من قةناعةمت وايـة بـؤ منـدالَي يةكـةم و دووةم ايعفـا بكريَـت لـة دانـةوةي سـولفةكةيش
اةطــةر منــدالَي يةكــةمي بــوو لــة %05ي ايعفــا دةكريَــتش كــة منــدالَي دووةمــي بــوو %52ي ايعفــا بكريَــتش
لةبةر...........
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك بورهان بةس باسي رةقةمةكةيةش اايا اةوةندة ثيَنج مايؤنة دة مايؤنة سةد مايؤنـة هيمـة يةكـة
باسي اةوة بكة ضاوةكةمش اةوة لة جيَطةي تر باس كراوش باس دةكريَتش كةرةم بكة.
بةريَز برهان رشيد حسن:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
بةريَزش ببورةش لة هةمان ماددةيةش اةطةر ريَطةم ثـ َي بـدةيت رةاـي خـؤم باَـيَمش اةطـةر ديقـةتي ايحصـااياتي
جنو بكةين عةددي دانيشتواني باشووري عيَراق شيعة مةزهةبيةكان زؤر زيادي كردووةش نيسبةي كورد لة
دروست بووني دةولَةتي عيَراق لة  %02بووةش ايَستا بؤتة  %00و لة  %06دابةزيوةش اةطةر ايَمة بتوانة لة
منـــدالَي يةكـــةم و دووةم ايعفـــاي بـــدةيينَش اـــةوة زؤر زؤر باشـــةش بـــؤ نيســـبةتي دانيشـــتوان و تـــةوازووني
دانيشتواني ايَمة لةطةلَ باقي مةناتيقي عيَراقداش اةطةر لة مندالَي يةكةم و دووةمدا ايعفـاي لـة  %05و لـة
%52ي بدةيينَش وةكو تةاكيدين دةكةمةوة اةو اافرةتانةي لة سـةرووي تةمـةني ( )65سـالَةوةنش داواكـارم
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بؤيان بكريَت بة هةشت مايؤنش لةبةر اةوةي ثيَش طةجنـةكامنان ضـوون بـؤ دةرةوةو اـافرةتيَكي زؤر مـاوةش
زؤر سوثاستان دةكةم.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار ثةيام اةمحةد كةرةم بكة.
بةريَز ثةيام امحد حممد:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ديارة من يةكةم جار ثيَشنياري اةوة دةكةمش وةكو هاوكارامن باسيان كرد برطةي دووةمي بؤ زياد بكريَتش بؤ
اةوةي ضؤنيةتي اةو سولفةية بطةريَتةوة بؤ حكومة ش كة وةكو هاوكارامن باسيان كرد.
دوو /من لةطةلَ اةوةدامش كة اةو ثيَنج مايؤنة تةحديد بكريَت و مبيَنيَتةوةش لةبةر اـةوةي ايَمـة ليَـرة اـةو
جياوازيية لةنيَوان خةلَكةكةدا ناه َياَةش اةطةر باسـي اـةو نيسـبةية بكريَـتش باسـي مةعاشـي فةرمانبـةريَب
بكريَــت لــة دوو ســةد هــةزارش لــة حــةددي اةدنايةكــةي دوو ســةد هــةزار دينــارةش اةطــةر زةربيشــي بكــةين
موزاعةفش دة جار موزاعةيف بكةينش اةوة دةكاتة ضوار مايؤنش ليَرةدا تؤ يةك مايؤنت بؤ زياد كردووةش دواي
اةوة تـؤ اـةو فةرمانبـةرة مةسـةلةن مةعاشـةكةي زيـاترةش ليَـرةدا تـةعادوليَب دروسـت دةكريَـت لـة بـةيين
اةوانـةي كـة مةعاشـةكانيان زيـاترةوش لةبـةر اــةوة لةطـة َل اةوانـةش كـة مةعاشـةكانيان حـةددي اةدناييــةش
هةروةها لةطةلَ كريَكاريَب و لةطةلَ دةولَةمةنديَب هاتووةش ليَرةدا وةكو يةك حكومـة تـةعاموليان لةطةلَـدا
دةكا ش اةوين ثيَداني ثيَنج مايؤنةكةيةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار جةمال تاهر.
بةريَز جةمال طاهر ابراهيم:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ايل ثيَشيا اةز وةك اةندام ثةرلةمان ثشتطرييت دكـةمش كـو ضـةند لـة توانـادا بـينتش اـةم بيشـيَن هاريكاريـا
تؤلةزة بكةينش بؤ اا ا كرنا خيَزانيَش بابة باب من دةرطةهيَ عاتيفيَ نةضةش بةلكي اةم ث ثشت دةرطاهي
ي خؤ بدةينة مةباةغ َي سافة كة هاتيـة ثيَـنج مايـؤنش بؤضـي
زانسيت و اابووري بمةش اةطةر اةم بيَة بةر َ
ثيَنج مايؤن
جةنابيَ سةرؤكيَش اةمة وا ديارة يةكةم ثرؤذةش يان قانونةش لةوانةية تيَثةر دةبيَتش بيَي هةماهـةنطي لةطـةلَ
وةزارةتي دارايي.........
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةريَزش ضةند مانطةش ناش تكاية وةرة سةر فةقةرةكةش وةرة سـةر ماددةكـةش مةضـؤ موحـازةرة مـةدةش رجااـةنش
تكا ليَ دةكةمش اةوة با بؤ جةنابت خبويَنمـةوةش لـة  0212/3/62بـة كتـابي ( )212ااراسـتةي ليذنـةكان
كراوةش ااراستةي ليذنةي دارايي كراوةش ااراستةي حكومـة كـراوةش كـة اـةو هـةموو ماوةيـة يـةك نـةبيننش
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تةقصريي ايَمة نييةش نيزامةش حفز دةكةمش اسـولَي جةلسـا ضـؤنة اـاوا دةضـةش دويَنـيَن خؤتـان دةنطتـان
بؤداش لةبةر اةوة ايَستا دةتـواني لـة اـةخريدا دةنطـي بـؤ نـةدةيتش اةطـةر دةنطـي نـةهيَنا وةكـو اةوةيـة كـة
جةنابي وةزير ثيَشنياري كردش وتي بطةريَتةوةش اةو كاتة اةطةريَتةوةو دةضيَتة دةورةكةي تـرش بـةآلم ايَسـتا
موناقةشةي جةنابت لةسةر ماددةي  6يةش لةسةر بري ثارةكةيةش تكاتان ليَدةكةم لةوة دةرنةضنش فةرموو.
بةريَز وال طاهر ابراهيم:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
باشــة وةكــو ثارةكــة مــن وةكــو خــؤمش ثشــتطريي اــةو ذمارةيــة ناكــةمش جيَــي دةهـيَاَم بــؤ وةزارة ش كــة اــةوان
ذمارةيةك دابنيَن و ثشتطريي لة رةاي دكتؤر ااراس دةكةم كة اةم برطةية دوا خبريَت بؤ ماوةيةكي ترش زؤر
سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ريَزدار كاك جةةلش فةرموو.
بةريَز جةةل عاي عبداهلل:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة سيستمي دارايي و اابو وري هةموو دونيـا و هـةموو وآلتيَـبش تةحـةموليَكي هةيـة و ريَذةيـةكي هةيـةش
بةراي من مةسةلةي ()1مايؤن بؤ ()5مايؤنش اةطةر بةريَذةي سةدي حسابي بكةين اةوا سةدي ثيَـنج سـةد
دةكا ش من تيَناطةم ض بودجةيةك بةض عةقاَيةتيَكي اابووري يان دارايي تؤ داواي زياد كردني شتيَب بكةيت
كة لة سةدا ثيَنج سةد بيَتش كة اةمة بةراسيت تيَثةراندنة لةهةموو سيستةمةكاني دونياي سـةرمايةداري و
اةواني ترينش سةدي ثيَـنج سـةد شـتيَب نيـة كـة قـابياي حـةل بيَـتش وةكـو بـةردي قـورس وايـة كـة هـةلَي
بطريتش باقيةكةي من اةلَيَم تةايدي رةايةكةي كاك دكتؤر ااراس دةكةمش ضونكة ثيَم وايـة لةسـةدي ثيَـنج
سةد لةهيض شتيَب حسابي بؤ ناكريَت و جيَبةجيَن نابيَتش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ريَزدار دانا سعيد صؤيفش فةرموو.
بةريَز د .دانا سعيد صؤيف:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
مةباةغي ()5مايؤن بةثيَي ليَكدانةوةي ليذنةكان لةوانةيـةش طوجنـاو بيَـت بـؤ اـةمرؤش بـةآلم ايَمـة ياسـايةك
دةردةكةين كة تةنها بؤ اةمسا َل نيةش وةكو زؤر لةهاوكارامن باسيان كردش بازار لةطؤراندايـة هـةروةها داهـاتي
فةرد و داهاتي طشتين لةطؤراندايةش جا بؤية ناكريَت ايَمة ايَسـتا تةحديـدي اـةو مةباةغـة بكـةين ايَسـتاش
بؤية ثيَشنيار دةكةم تا وةزارة يان حكومة بتوانن دةوريان هـةبيَت لـةدياري كردنـي اـةو بـرة ثارةيـةداش
ثيَشنيار دةكةم لة ميزانيةي هةريَم ساآلنة دياري بكريَتش بةريَذةي  12بةرامبةري داهاتي فةردش اةوةي كة
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ثيَي دةلَيَت داهاتي فةرد يان داهـاتي نيشـتمانيش لةهـةموو وآلتيَـب بـؤ خؤيـان دةيكـةن كـة اةمسـا َل يـان لـة
ماوةي اةو سالَةداش داهاتي نيشتماني ضةند بووةش لةو داهاتةشةوة موعـةدةلي داهـاتي فـةرد ضـةندةش يـةعين
دةبيَت بةثيَي داهاتي فةرد بيَت و بةثيَي بازار بيَتش لةبةر اةوة وةزارةتي داراينش اـةوان بؤخؤيـان رةمسـي
سياسةتي دارايي هةريَم دةك ةنش بؤية من ثيَم باشة اـةوان دةوريـان هـةبيَت لـةدياري كردنـي اـةو بـرةو لـة
ميزانيةي هةريَم ساآلنة دياري بكريَتش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ريَزدار طولَيزار خانش فةرموو.
بةريَز طولَيزار قادر امساعيل:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةرةتا دةستخؤشـي لةليذنـة ي هاوبـةش دةكـةمش بـةراي مـن اـةو بـرة كةمـة بـؤ طـةنج كـة ذن بهيَنيَـت يـان
بيةويَت ذياني هاوسةري ثيَب بهيَنيَتش بؤية مـن داوا دةكـةمش ببيَـت بـة ()2مايـؤن ضـونكة رؤذ بـةرؤذ زيَـر
لةبازارةكان بةرز دةبيَتةوةو كةلوثةلي ناومالَ بةرز دةبيَتةوةش ديارة هيض ذنيَكين بةب َي زيَر ميَرد بةثياوان
ناكةنش بؤية تكام اةوةية كة ببيَت بة ()2مايؤنش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ريَزدار سةرطو َل رةزاشفةرموو.
بةريَز سةرطولَ رضا حسن:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةنيسبة اةم ماددةيـة مـن وةكـو اةصـاَي ثرؤذةكـة لـة بـةماددةي دووةم هـاتووةش كـة بـري ثيَشـينةكة لـة
()5مايؤن كةم نةبيَتش ثيَم باشة هةر بةو شيَوةية بيَتش اةطةر ايَمة اةساس دابنيَة بؤ اـةم بـرة ثارةيـة
كة لةسةر ض اةساسيَب بيَتش اةوكاتة ايَمة اةلَيَة بؤ هةموو هاووآلتيةكـةش اةطـةر لةسـةر اةساسـي راتـب و
مةعاشةش اةو كاتة ناعةدالةتي تيَدا دةبيَ تش ضـونكة اـةو كةسـةي كةماوةيـةكي زؤرة تـةعة بـووة مةعاشـي
زؤرةو اــةوةي كــة تــازة تــةعة بــووة مةعاشــي كةمــةش لــةو حالَةتــة نــاتوانة عةدالــة بهيَنينــة ديش اــةو
هاووآلتيةشي كة فةرمانبةر نيةش لةوكاتةدا ض ثيَوةريَب بؤ اةوان دادةندريَتش بؤية من ثيَم باشـة كـة ديـاري
كراو بيَتش نةك لةسةر اةساسي راتب بيَتش خالَيَكي ترين اةطةر ايَمة هةر لةم ماددةيـةدا باسـي ضـؤنيةتي
طةراندنةوةي سولفةكة دةكةينش اةتوانة تيَبيين لةسةر اـةو برطـة بـدةين جـةنابي سـةرؤكش اةطـةر باسـي
طةراندنةوةي سولفةكة بكةينش من ثيَم باشة وةك ضؤن هةر لةاةصاَي ثرؤذةكة بامسـان كـردووةش كةلـةدواي
تيَثةر بووني دوو سالَ بةسةر زةواجةكة اةوكاتة سولفةكة وةربطرييَتةوةش ثشتطريي اةو رايةش دةكةم كـةوا
ثيَش اةنداماني تر باسيانكردش كة لةطةلَ وةرطرتين لة %02ي ايعفا بكريَتش لةطـةلَ عةقـدي زةواجةكـةداش
دواي اةوةي كةمندالَيَكيان دةبيَت اةو خيَزانةش لة %05ي ايعفا بكريَتش يةعين اةمـة تةشـ يعيَكة بـؤ زيـاد
بــووني نــةوةكانش ايَمــة خؤمــان بةدةســت اــةوةوة دةنــالَيَنة كــة طــةلي كــورد كيَشــةمان هةيــة لــة ذمــارةي
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دانيشتووانداش ثيَم باشة لةكاتي داناني اةو تةعايماتة بؤ سولفة اةمانة بةهةند وةربطريَـتش كـة لـة اةصـاَي
ثرؤذةكة لة ماددةي ضوارةم هاتووةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ريَزدار شنانش فةرموو.
بةريَز شنان امحد عبدالقادر:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
اةو برة ثارةي كة ليَرة هاتووةش ()5مايؤن زؤر زؤر كةمةش بؤ اةو وةزعةي كة ايَستا تيَيـداين قـوةي كـريين
زؤرةو ثارةكــةش بةشــي اةوةنــدة ناكــا ش كــة ضارةســةريَكي طوجنــاو بيَــت بــؤ ايَســتا وة ايحتيمالــة اةمــة لــة
داهاتوودا طؤرانكاري تري بةسةردا بيَتش بؤية من ثيَم باشة كة كةم نةبيَت لة ()12مايؤنش بؤ اـةوةي كـة
موســتةفيدة ايختيــاري هــةبيَت بــةثيَي داهــاتي خــؤي مايؤنيَــب يــان دوو مايــؤن ســولفة وةردةطريَــتش 12
وةردةطريَتش بةثيَي داهاتي خؤي موستةفيد بيَتش اةوةي كة بةثيَي دةخاي قـةومي هـةر فـةرديَكينش اـةوة
شتيَكي زؤر واردة ايحتيمالة بةثيَي موازةنة كـة لةعيَراقـدا نيشـاندرا اـةو  12مايؤنـة كافيـة هـةر كةسـيَب
بتوانيَ دةفعي بكا لة ماوةي  0سالَداش اةو نيسبانةي كة هاتووة لة اةصاَي ماددةكـةداش لـة  %02و لـة %05
بؤ مندالَي يةكةم و دووةمش مـن برطةيـةكي تـر زيـاد دةكـةم كـة اةطـةر دووانـة بيَـت اـةوة هـةر لةهـةمووي
عــةفوو بكريَــتش وةكــو موكافةاةيــةك بــؤ اــةو خيَزانــةش بــؤ تةش ـ يعيَكين بــؤ تــةوازوني ســوكانيش ضــونكة
موشكياةي طةورةمان هةية لة تةوازوني سوكاني اةمة لةقانوني اةحوالي شةخصي بوو اةوة من قسةم زؤر
ي باس دةكةمش زؤر سوثاس.
دةبيَتش لةو َ
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ريَزدار شةومن خانش فةرموو.
بةريَز شةومن حممد غريب:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةنيسبة اةو برطةيةوة كـة ()5مايـؤن دةستنيشـان كـراوةش بـؤ اـةو سـولفةيةي كـة بـدريَتش بةراسـيت مـن
ثيَش موداخةلةيةكم كرد لةسةر برطةي يةكةمش مةبةستم لةتةوز ي اةو خالَة بـووش كـةومت اـةبيَ برةكـة
دياري بكريَتش ضونكة تةحديد نةكردني بري ثارةكةش حكومة دةخاتة ذيَر زةختيَكي طـةورةوةو لةوانةيـة
ي بةريَزانةوة نة ايحساايةكي بامشان لةة هةيةش نة
نةتوانيَش بيَطومان ايَمة وةكو باسكراش لة ةيةن اةو هاور َ
ايَستاش اةتواندريَت بريار بدريَت جطة لة قوةي شريايي ثارةكـة جطـة لـة ميزانيـةش نـاتوانة قـةرار بـدةين
سولفةكة ضةندي سةرف بكريَت ايَستا لـةم هؤلَـةداش لةبـةر اـةوة مـن ثـيَم باشـة اـةو برطةيـة بـة كراوةيـي
مبيَنيَتــةوةش باَـيَة اــةو برطةيــة تةحديــد بكريَــت لةســةر ميزانيــةي ســاآلنةش ضــونكة حســابي اــةوة بكريَــت
قيمةتي ثارةكة ضةندة هةروةها ضةندين تةحديد دةكريَـت هيـوادارم كـة ميزانيـة اةوةنـدة بـاش بيَـتش
ببيَت بة ()12مايؤن نةك ()5مايؤنش ضونكة لةسةدا سةد من ثشتطريي اةوة دةكةم كـة طـةجنان سـوود لـةو
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سولفةية ببينن و ذياني هاوسةري ثيَب بهيَننش بةآلم ثيَم باشـة برطةكـة بـة كراوةيـي مبيَنيَتـةوةش ايعتيمـاد
بكاتة سةر اةوةي كة ميزانية ضةندةوش ميزانيةش ايَمة دةزانة حالَةتيَكي موستةعسي نيةش ميزانية ديَتـة
بةردةمي خؤمانش خؤمان اةزانة ضةندة اةو كاتة لةكاتي موناقةشةكردني دةتوانة قسةي لةسةر بكـةين
و بري سولفةكة دياري بكريَتش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ريَزدار سيوةيلش فةرموو.
بةريَز سيوةيل عثمان امحد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةنيسبة ماددةي سيَيةمش ايَمة اةطةر باس لةو ة بكـةين كـة ايَمـة تـةا ياي بكـةين يـان مبيَنيَتـةوةش خـؤي
رؤحي ياسـاكة هـةر اـةو ماددةيةيـةش حـةز دةكـةي لةبـةياني تـا ايَـوارةش باسـي ماددةكـاني تـر بكـةش هـةتا 1
دةطةيتة اةوةي هيض اةهةميةتيَكي نيةش اةطةر تةحديدي ثارةكة نةكةينش اةوة يةكةم :دووةم :كة باس لـة
بودجة دةكريَ انتاء اهلل بودجة باش بيَت لةسالَي ثارش لةبةر اةوةي كة باسي ميزانية كراش لةبةر اةوة ثيَم
باشةش اةطةر اةو ماددة بكريَت بةدوو برطةش يةكةم :هاورام لةطةلَ طةشةخانش كة لة ليذنـةي داكـؤكي كـردن
لةمايف اافرةتانةش دووةم :اةوةي كة سولفةكة ليَي دةطةريَنيتةوة لة  %0بيَت زيـاتر نـةبيَتش اـةوةي بـؤ زيـاد
بكريَتش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ريَزدار كاك كاردؤش فةرموو.
بةريَز كاردؤ حممد ثريداود:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددةي سيَيةمش كة هاوكارم سيوةيل خانش باسي كرد رؤحي ماددةكةيةش بؤية ثيشـتواني كـرد لـةم ثرٍِؤذةيـة بـؤ
اةم ماددةيةش لةسةر ضةند بنةمايةك بووةش كة دةتوامن باَيَم بؤ اةوةي ترسي حكومة برةويَنمةوة لةوةي كة
دةتوانيَ اةم كارة جيَبةجيَ بكا ش سـاآلنة حكومـة اـةم سـولفةي داوة بـةس اـةم بـرة نـةبووةش اةمـة يةكـةمش
دووةم :اةطةر سةيري اةو وآلتانـة بكـةينش كـة ثشـت بةنـةو دةبةسـنت اـةم كيَشـةيان نيـةش ايَمـة لةعيَراقـدا
دةذين و لة  %12لة عيَراق وةردةطرينش دةزانة وةزعي نةوتين ضؤنةش خالَيَكي تر ايَمة لةم ماوةية ااراستةي
طؤرانكارييــةكان لــة خزمــةتي بــةرز بوونــةوةي كــةم كردنــةوةي قورســاييش يــةعين بــاري داراييــة لةســةر
كوردستانش بؤ منوونة دةزطا فيدراليةكان كة لةكوردستان هةنش وةكو ثؤليسي طومرط و كارمةندةكاني.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية كاك كاردؤ اةو ()5مايؤنة ثيَت باشة كةم بيَت يان زياد بيَت وة ضؤن بدريَتةوة اي مـةجالي تـر
نادةمش ناسب خانش فةرموو.
بةريَز ناسب تؤفيق عبدالكريم:
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بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة من سةرةتا دةستخؤشي لة اامادةكاراني اةم راثؤرتة دةكةمش ضونكة بةراسيت دويَـينَ بةزؤرينـة لةطـةلَ
اةوةدا بوون كة تةا يل بكريَتش بةآلم زؤر جوان دايان رشتؤتةوةش بؤية دةستخؤشيان لـيَ دةكـةمش سـةبارة
بةم ماددةية من ثيَم باشةش كة يةكةدار لة ()5مايؤن كةم نـةبيَتش اـاوا بيهيَاَينـةوةش ضـونكة اةطـةر اـةم
()5مايؤنةمان نةنووسي اةوة هةر اةصاَي ثرؤذةكة ناميَينَش اةوة يةكةم :دووةم :يةعين اةمة عيبئي مـالي
دروست ناكا لةسةر حكومة بةآلم بةعةسكةوة اةمة سولفةيةو دةدريَتةوةش بؤيـة لـةخالَيَكي تـردا باسـي
دانةوةكةي كة دةينة لة  %0كةم نةبيَتش اةطةر موةحةزة بكةينش اةمسالَ وةكو كاك كاردؤ ايشارةتي ثيَدا
بودجةي عيَراق زياتر بووةش لةثارش اةطـةر وامـان دانـا كـة زيـاتر نـةبووش ايَمـة دةتـوانة لـةو ثـارةي كـة بـؤ
مةسروفاتي تر دانرابووش ايَمة دةتوانة تةقديرةن جياي بكةينةوةو بةشي اةمـةش دابنـيَةش يـةعين ايَمـة
اةو حساباتانةمان كردووة كات َي كة تةقـديري اـةم ثارةمـان كـردووةش ضـونكة مـادام سـولفةية عيبئـي مـالي
دروست ناكا ش مووضة نيةش سولفةيةش دةيدةييتَ و دةتداتةوةش لةبةر اةوة من ثشتطريي لةو راية دةكةم و لة
اةصاَي ثرؤذةكةشدا هاتبووش لةدواي سالَيَب يان دوو سـالَ لـةدواي زةواج ليَيـان وةربطرييَتـةوةش اـةوة يةكـةمش
دووةم :اةطةر لةسالَي يةكةم منالَيان بووش لة %02ي ليَ بربيَتش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ريَزدار عومةر عبدالرمحنش فةرموو.
بةريَز عمر عبدالرمحن عاي:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
مــن ثيَشــةكي ثـيَم وايــة مةســةلةي ()5مايــؤن يــان ()12مايــؤنش يــان هةرمةباــةغيَب لةمــةدا دابنــدريَت بــؤ
مةســةلةي هاوســةرطريي هيَشــتا هةركةمــةو ثيَويســتة هاوســةرطريي بــةردةوام بيَــت و هــةموومان بةهــةموو
ي داتـا كـرا لةشـاريَكي وةكـو سـايَماني
شيَوةيةك ثشتطريي لةم ثرؤسةية بكـةينش بـةآلم ثيَشـ بـاس لةهةنـد َ
نزيكــةي 02هــةزار طريَبةســيت هاوســةرطريي دةكريَــت لةســالَيَكدا و لةمــةودواش زيــاتر دةبيَــتش اةطــةر بــة
( )5مايؤن زةربي بكةين و بيَينة سةرتاسةري هةموو كوردسـتانش مـن ثـيَم وايـة اةطاتـة زيـاتر لـة  152تـا
 022مايار دينارش اةمة اةبيَتة باريَكي طران لةسةر ميزانيةش ليَرةدا من هاوكارم لةطةلَ اةو رايةي جـةنابي
وةزير كة ثيَش باسي ليَوة كردش اةم مةباةغة زؤرةش ثيَويسيت بةديراسة كردنةش راستيشة لةهةمان كاتـداش
بازار لةطؤرانكاريداية .تيايـة لةوانةيـة دوو سـالَب ديكـةش اـةم  5مايؤنـة كـةس نـةتوانآ هـيض طريَبةسـتيَكب
هاوســةرطريس لةســةر بكــا ش جــا ب ـؤ اــةوةس لــةم كيَشــانة دوور كةويَتــةوةش ثيَويســتب بــة ديراســة كــردن و
ليَكؤلَينةوةيةكب دوورو دريَذ و تةفسياَب هةبيَتش بتوانر َس اةم ياسـاية بـؤ اـةوة دابنـدر َس كـة ضـةند سـا َليَب
بةردةوام. ........
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
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تكاية ماددةكة كاك عبدالرمحن لةسةر ماددةكة اةو ثيَشنيارة لـةو خسوسـيةس اـةو  5مايؤنـة هـةببَ يـان
نةببَ و يان كةم ببَ يان زياد بيَتش لةسةر اةوة قسة بكةش لةسةر اةسـاَب ثرؤذةكـةش اـةوة تـةواو بـووةش ايَـوة
خؤتان دويَنبَ ليَرة بريارتان دا موناقةشة بكريَتش وا اةمرؤ موناقةشةس دةكةينش ثيَشنيار هةية كـة برطـةس
 5نازامن ضب ىلَ بكريَتش رةاب خؤتان بدةن بة دةقيقبش بةآلم نةضنة سةر اةساَب ثرؤذةكة و دواخبرسَ و دوا
نةخرسَش اةوة مونتةهيةش كةرةمكة كاك عمر.
بةريَز عمر عبدالرمحن عاي:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
مـن نةضــوومةتة سـةر اةسـاَب ثرؤذةكـةش اةطــةر لةسـةر اةسـاَب ثـرؤذة قســةم بكردايـة لــة اةوةلَـةوة قســةم
لةسةرس دةكردش بةآلم لةم برطةدا كة سولَبب ثرؤذةكةية  5مايؤن سـافةس زةواجـةش ثيَموايـة اـةركيَكب زؤرة
ثيَويستب بة ديراسة كردن هةيةش سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
كاك شيَرزاد فةرموو.
بةريَز شيَرزاد علداحلافظ شريف:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
من ثيَمواية برة ثارةكة هةر هةلَبطريدريَتش لةبةراةوةس قيمةس شةرااب سالَ بة سالَ زياد دةكا وةكو يةكش
دوو هاوكارم هـةر وايـان طـو ش ثـيَم باشـة اـةو بـرة ثارةيـةس كـة دةدريَـت بـؤ هاوسـةرطريس بـؤ اةوةيـة كـة
كؤمــةلَيَب خــةلَب ماونةتــةوة كــة تــا ايَتســا شــوويان نــةكردووة يــان ذنيــان نــةهيَناوةش اةوانــةس كــة لــة 65
سالَيدانش يان  62بةرةو سةرةوة بيَت برة ثارةس كة دةياندريَت َب زؤر زياتر بيَـت لـةوةس كـة طـةجننش دووةم/
اةوةس جةنابب وةزيرس مالية باسب كرد كة حكومة ناتوان َب اـةو ثارةيـة بـدا ش مـن ثيَموايـة بتـوان َب اـةو
ثارةية بدا ش لةبةراةوةس ايَمة كة كاتب خـؤس لـة ليذنـةس نـاوخؤ باسـب اـةو كـرا كـة هيَزةكـانب ثـؤليس و
ااساين اةوان وايان طو ناتوانة اةوة بكةينش بةآلم قةناعةمتان ثيَيان كردو لة نةفةقاتب اـوخرا و نـازامن
اةمانةس كة هةبوو ثارةس زؤرمان ةبرد لةم بودجةيةش فيعاةن بةوة جـ َب بـةجبَ كـراو اـةو مةسـةلةية كـراش
لةبةراةوة ثيَمواية اةمةش دةتوانر َس جيَطاس بؤ بكريَتةوةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس ياسايب رةايتان دةربـارةس اـةم موداخةةنـة اـةوةس كـة لةطـة َل قسـةس جـةنابتان موتـةناقزةش كـاك
شيَروان فةرموو.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةرس:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
هةروةكو ثيَش ين ايشارةمتان ثيَآ دا بة نيسبة ايزافة كردنب اةم دةستةواذةس كة قستةكان بطةريَتـةوة
بــة  %0س مةباــةغب ســولفةش ايَمــة لةطةلَــداين كــة ايزافــة بكريَــتش بةنيســةبت اــةو  5مايؤنــةش بــةريَزان
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اةندامانب ثةرلةمانش ايَمة ضوار ليذنـة لـةوسَ دانيشـتبووينش هـةموومان لةسـةر اـةو بابةتـة قسـةمان كـردش
لةوسَ زؤربةس هةرة زؤرس اةندامانب ليذنة لةطةلَ  5مايؤنةكة بوونش ايَستا اـةوةس لةطـةلَمان دانيشـت بـوو
دةلَبَ دةببَ اةو  5مايؤنة ديراسة بكريَت!ش دةب َب بطةريَتةوة بؤ حكومة ! ا َب باشة اةو رةايةس تةحديدس
كة درا ض قيمةتب هةية ايَستا اةمة لةةيـةكش لةةيـةكب تريشـةوة زؤر لـة بـةريَزانب اةنـدامانب ثةرلـةمان
دةلَـيَن بــا ســولفةكة زيــاد بكــةين يــاخود بــة نيســبة منــدالَ بيكةينــة مينحــة اةطــةر هــاتو منــدالَيَب بــوو
اةوةندةو اةطةر هاتو دوو مندا َل بـوو اةوةنـدةش بـةريَزان اـةوة تـةناقوزيَكب لةطـة َل نـاوس قانونةكـة هةيـةش
ناوس قان ونةكة دة َل َب سولفةش سولفة ماناس وايـة ايعـادة دةكريَتـةوةش مينحـة معنـاس وايـة ايعـادة ناكريَتـةوةش
يةعنب دةبيَت ايَمة جياوازيةك بكةين لةبةينب مينحة و سولفةش ايَمة زؤبـةس هـةرة زؤرس اةنـدامانب اـةو
ضوار ليذنةية لةطةلَ اةوة بووين كة اةو دوو برطانة ةبردريَـت وة منحـةس تيَـدا نـةببَ و هـةمووس ببيَتـة
سولفة و بةو شيَوةيةس كة دامانرشتووةش اةوانب تر راستة ايَمة ناتوانة مةسةلةس  5مايؤنةكة اةطةر هاتو
وةزعب ايقتسادس طؤرا دةسكارس بكةين اةطةر تةسـبيت كـرا لـةو قانونـةش بـةآلم ايَمـة لـةبريتان نةضـ َب لـة
سولفةس عةقار لة موازةنة مةباةغةكةمان زياد كردش بةآلم بؤ زيادمان كرد ضونكة لة اةسناس موازةنة بوو
و حكومةتين ليَرة بوو و وةزارةتب دارايين ليَرة بووش ايَستا مةوزوعةكـة جيـاوازةش بـة ايَمـة دةلَـيَن بـة ض
بنةمايةك اةو  5مايؤنةتان داناية بنةماس  5مايؤنةكة لةسةر اـةو اةساسـة دانـراوة كـة تةماشـاس دةخاـب
مةحــدود دةكــةينش كــة تةماشــاس مةســاريفب زةواج دةكــةين دةبيــنة اــةو مةباةغــة بــة مــةنتقب ايَمــة
مةباةغيَكب موتةوازيعةش اةمرؤ مةسـاريفب زةواج مةعاومـة ضـةند تـةكايف دةكـا ش ايمكـان نيـة بـة ضـوار
مةباةغب وةهاش هةتا دةخاب مةحدودين هاوسةرطريس بتوانبَ اةجنام بـدا ش بؤيـة لةسـةر اـةو اةساسـة و
اةو بنةماية دامان ناوةش اةمة كؤس موةحةزةكانةش نازامن اةطةر ليذنةس مالية ض موةحةزةس ترس هةببَ.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
كةرةمكةن ليذنةس ماىلش كاك عمر هةورامب فةرموو.
بةريَز عمر صديق حممد:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
هاوكارامنـــان لـــة ليذنـــةس ياســـايب ااماذةيـــان بـــةوة دا كةتةحديـــد كردنـــب هـــةر مةباـــةغيَب كـــة ضـــةند
ثةرلةمنتاريَكين ااماذةيان بـةوة دا تةحديـد كردنـب هـةر مةباـةغيَب دةبـ َب لةبةرضـاو طرتنـب بـارودؤخب
طشــتب اابووريةكــة و وةز و قــوةتب مــاىل حكومــةتب هــةريَمب كوردســتان لةبةرضــاو بطريدريَــتش ضــةند
ثةرلــةمانتاريَكين اــةوةيان خســتة ثـيَن ضــاوش كــة ســاآلنة اــةم بــرة ثــارة لــةناو بودجــةي طشــيت هــةريَمي
كوردسـتان ديـاري بكر َيــتش اةهةميـةتي اــةم بابةتـة لةضـيداية ش اةهةميةتةكــةي لةوةدايـة ايَمــة كـات َي كــة
مةباةغي كولي بودجةمان ديَتة ثيَن ضاو.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
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تكايــة رةاــي خــؤ بــدةش جــوابي اةنــداماني ثةرلــةمانين مةدةنــةوةش بــةس رةاــي خؤتــان روون بكةنــةوةش
فةرموو.
بةريَز عمر صديق هةورامي:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
تةحديد كردني هةر مةباةغيَبش بةبيَ لةبةرضاو طـرتين بـارودؤخي اـابووري هـةريَمي كوردسـتان و قـوةتي
مــالي حكومــةتي هــةريَمي كوردســتانش كاريَــب دةبيَــت كــة نــاواقيعي دةبيَــتش ياســايةك دةردةكــةين كــةدواتر
ناتوانة جيَبةجيَي بكةينش اةوة خالَيَبش خالَي دووةمش هةنديَب لةو بةريَزانة.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
اةنداماني ليذنة رةاي خؤتان ضؤنةش رةاي راثؤرتةكةتان بدةن وةك راثؤر ش فةرموو.
بةريَز عمر صديق هةورامي:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
خالَيَكي ترش دةرضواندني اةم ياسايةش هةروةكو لة اةسبابي موجةبةدا هاتووةش لة برطةكاني تر و ماددةكاني
تــردا هــاتووةش طرنطيةكــةي تــةنها لــةو خالَــة نيــةش كــة ايَمــة ايَســتا تةحديــدي مةباةغةكــة بكــةينش بــةلَكو
طرنطيةكةي لةوةدايةش كة يةكةم :وةكو هةموو هاووآلتيان بةشيَوةيةكي يةكسان بيَـت و دةتـوانن موسـتةفيد
بــن لــة وةرطــرتين ســولفةكةش دووةم :هــةر ليَــرة بــةثيَي اــةم ياســاية ضــؤنيةتي طيَراندنــةوةي ســولفةكة
دةستنيشان بكريَتش سيَيةم :طرنطي اةم ياساية لةوةداية كة اي باري حكومـة دةكـةين سـاآلنة بريَـب ثـارة
تةرخان بكا بؤ اةوةي وةكو سولفة بيدا بةو كةسانةي كة دةضـنة نـاو ثرؤسـةي هاوسـةرطريييةوةش واتـة
طرنطي اةم ياساية تةنها لةيةك خالَدا نيةش اةوين اةوة بيَت تةحديدي مةباةغةكة بكةينش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي كؤمةآليةتي فةرموو.
بةريَز بةيان امحد كؤضةري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ايَمةش لةطة َل دةقي ماددةكةداينش وةكو ضؤن لة راثؤرتي هاوبةشدا هاتووةش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
طةشة خانش فةرموو.
بةريَز طةشة دارا جالل حةفيد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
من وةكو ثيَش ااماذةم ثيَداش وشةي كةم لة ثيَنج مايؤن دياري بكريَتش تةايدي قسةكةي كاك شيَروانين
دةكةمش كة بةنيسبةي لة %0ي مةباةغةكة وةربطرييَتةوةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
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بةريَزان ايَستا ثيَشنياريَب هةبووش هةرثيَن اةوة ليذنةي دارايي لة راثؤرتيان كـة بـؤ ايَمـة هـاتووةش اـةلَيَن
ليذنةكــةمان ثيَشــنيار دةكــا ش تــاكو وةآلم دانــةوةي حكومــة لــةم بارةيــةوةش وةزارةتــي دارايــي و كاروبــاري
اــابووريش بــةردةوام بيَــتش لةثيَــداني ثيَشــينةي هاوســةرطريي و كــار بــةهيض بريــاريَكي تــر نــةكريَتش اــةوة
راثؤرتةكةي ليذنةية كة دةلَيَت بدريَتش ايَستا ثيَشنياريَب هةبوو كةاةنداميَب كـردي و ضـةند كةسـيَكي تـر
ديفاعيان ليَكردش كةماددةي سيَيةم ايَستا دةنط لةسةري نةدريَت و دوا خبريَتش ايَستا اةم بابةتـة دةخةينـة
دةنطدانةوةش با اةو بةريَزةي كة اةو ثيَشنيارةي كردووة ديفاعي ليَبكا ش تا بيخةينة دةنطةوةو بةريَزيَكين
ديفاعي ل َي بكا كة بةردةوام بة و خبريَتة دةنطدانةوةش فةرموو.
بةريَز د .ااراس حسة حممود:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
اةو مةبدةاةي كةمن باسم كردش اةوةيـة كـة لـة سيسـتمي ثةرلةمانيـداش يـةكيَب لـة مةبدةاـةكاني تةعاونـة
لةنيَوان اةجنومةني وةزيران و ثةرلـةمانش حالَـةتيَكي تةعاونيـةو حالَةتيَكـة اـةبيَت اـةو كيَشـانةي دروسـت
دةبيَت ضارةسةر بكريَت بةشيَوةيةكي هاريكاريش دواي روونكردنةوةكاني بـةريَز وةزيـري دارايـي دةركـةو ش
كة اةم بابةتة ثيَويسيت بةوة هةيةش لةةيةن اةجنومةني وةزيرانةوة موناقةشة بكريَت بةتايبةتي بةريَزيان
كة لةم كاتةدا دانيشتووة تـةنها وةزيـرةش نويَنـةري حكومـة نيـةش ثشـت بةسـتوو بـةو بارودؤخـةي كةهاتـة
كايةوة دواي روونكردنةوةكاني بةريَز وةزيري داراييش بةباشي دةزانة بؤ ضارةسةركردني اةو كيَشةيةش اةو
بابةتة بطةريَتةوة بؤ حكومة تةنها اةو ماددةية تاكو رةاي خؤياني لةسـةر بـدةن و دوايـي بطةريَتـةوة بـؤ
ثةرلةمان و اةندامة بةريَزةكان رةاي لةسةر بدةنش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك بورهانش فةرموو.
بةريَز برهان رشيد حسن:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
اةو ثرؤذةيـة ضـةند مانطيَكـة نوسـخةي ضـووة بـؤ حكومـة ش حكومـة خـؤي وةآلمـي نةناردؤتـةوةش اةمـة
يةكةم :دووةم :اةمسالَ فرؤشـتين نـةو ()12مايـار دؤةر بـووةش بـة تـةوةقوعاتي (اؤثيَـب)بـةرمياي نـةو
دةضـيَتة سـةرووي( )122مايـار دؤةرش وة عيَـراقين بريـاري داوةش كـة لةتوانايـدا هةيـةش لـة ()322بـةرميل
زيــاتر اةمســالَ نــةو بفرؤش ـيَش دواي اــةوة اــةم ثرؤذةيــةش اةطــةر اــةو ماددةيــة تــةا يل بكريَــتش اةمــة
ثيَمةوانةي ثةيرةوي ناوخؤيةش لةبةر اةوةي دويَينَ بريارمـان داوةو بريـاري ايستيسـنامان نـةداوةش بريـاري
اةوةمان داوة كة هةموو ثرؤذةكة موناقةشة بكريَتش دواي اةوة بـةريَز اةطـةر اـةم ماددةيـة ةبربيَـت وةكـو
اـةوة وايـة كـة ثرؤذةكـة لةناواخنةكـةيش لـة سـولَبةكةيش لـة مةزموونةكـةيش لـة جةوهةرةكـةي دةربهيَـنةش
اةمةش ثيَمةوانةي كاروباري عوريف ثةرلةمانيةش من تيَناطةم لةغـةيري مـاددةي ()26بـؤ ياسـاي بودجةيـةش
لةكويَوة هاوريَ بةريَزةكامن اةو قسةيان هيَناوة كة اةمة ايال بةثيَمةوانةي برياري دويَنيمان بةثيَمةوانةي
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ياساوة موناقةشةي اةم ياساية رابطرينش بةريَز سةرؤكي ثةرلةمانش من سةرم سوور دةميَنيَت لة قسةي اـةو
بةريَزانةش لةبةر اةوةي دويَينَ هةموو ليذنةكان بة اي ما بريارمان داوةو كؤبووينةتةوة لـة ليذنـةي ياسـاش
اةوة بةريَزيان دانيشتوونش كة برةكةي ثيَنج مايؤن بيَـتش كـاك عبدالسـالم اـةو بـةريَزة داواي دةكـرد وةكـو
نةمسا لةسةر حيسابي مةعاشةكة بيَتش كة برةكةي ضةند دةكا ش ايقترياحيَكي جـوانين بـووش بـةةَم ايَمـة
دويَينَ اي ما هةبووة لةسةر اةم ثيَنج مايؤنةش من نازامن ضؤن ليذنةكان بة ثيَمةوانةي قسةي خؤيانش بـة
ثيَمةوانةي برياري دويَنيَمانش بة ثيَمةوانةي ثةيرةوي ناوخؤش داواي تةا ياي اـةو ماددةيـة دةكـةنش اةطـةر
تةا يل بكريَتش بةراسيت يةعين ايَمة اةمرؤ سيَ سةعا و بيست دةقيقةية لة زيادة دانيشـتووينش يـةعين
دةرهيَناني اةم ثرؤذة ياساية لةناوةرؤك و ثيَكهاتةو جةوهةرةكةيش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش نوقتةي نيزامية كاك ساةر حممود كةرةم بكة.

بةريَز ساةر حممود مراد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةراســتيدا راســتة راثــؤرتي ليذنــةكاني مــةعين دةبيَــت بــة نــةزةري ايعتيبــار وةربطرييَــتش بــةةَم اةمــة
مةسةلةيةكي كؤنكرييت نييةش يةعين تةكنيكييةو دةكريَت لة دواي طفتوطؤ كردن و طو َي طرتن و بؤضـووني
اةنــداماني ثةرلــةمانش بــةريَزان كــة ســةرؤكايةتي ليذنــةكانيان لــة اةســتؤيةو لةســةر مةنصــةنش دةكريَــت
موراجةعةي بؤضوونةكاني خؤيان بكةن لة هةنديَ بارداش بةتايبةتي لةم بـارةداش هيـوادارم اـةو تيَروانينـةي
كاك بورهان لة مةحزةرين بسريَتةوةش ضونكة اةوة ثيَمةوانةي ثةيرةوي ناوخؤ نييةو.......
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ناش اةوة حةقي خؤيةتي قسة بكا ش كاك دانا كةرةم بكة.
بةريَز د.دانا سعيد صؤيف:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَشنياريَكي تر هةبووش كة لة ميزانيةي ساةَنةي هـةريَم ديـاري بكريَـتش ثيَموايـة اـةوة حـةلي موشـكياةكة
دةكا ش لةبةر اة وةي ناطةريَتةوة بؤ وةزارة ش بةثيَي طـؤراني بـازارش وةك طومتـان لةوانةيـة ثيَـنج مايـؤن بـؤ
اةمرؤ باش بيَتش بةةَم بؤ سالَيَكي تر لةوانةية كةم بيَتش لةوانةية قوةي شريا زؤر دابةزيَتش جا بؤية بةثيَي
اةو ثيَشنيارةش كة كؤمةلَيَ اةندام ثةرلةمان ثشتطرييان ليَ كردش من ثـيَم باشـة حـةلي مةسـةلةكة دةكـا ش
هةم ناطةريَتةوة بؤ وةزارة ش هةم لة بودجةي ساةَنةي هةريَم دياري دةكريَتش بةثيَي اةو كاتة دةتوانريَـتش
واتا ثةرلةمان بؤ خؤي قةراري لةسةر بدا كة ضةند بيَت يـاخود ضـةند نـةبيَت ايَمـة اـةو كاتـة ديـاري
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دةكةينش يةعين ساةَنةش بؤ خؤمان دةورمان تيَدا دةبيَتش لةوانةية دواي مانطيَكي تر بيَتةوة ثةرلةمانش ايَمة
بةخؤمان دياري بكةينش بزانة اايا ثيَنج مايؤن بيَتش كةم بيَتش ياخود زياتر بيََتش ثيَمواية اةوة باش ين
ريَطةيةو حةلي اةو موشكياةية دةكا ش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةريَزانش دانيشتنةكة تةا يل دةكةين بؤ سةعا ()11ي بةيانيش بؤ ااطاداريتانش بـؤ اـةوةي باشـ طفتوطـؤ
لةطةلَ يةك بكةينش كةرةم بكة.
بةريَز شيَا بايز تالَةباني /وةزيري دارايي و اابووري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
باس لـةوة دةكريَـت كـة ايَسـتا نـةو زيـاتر تةصـدير دةكريَـتش يـاخود نرخـي لـة طؤراندايـةش مـن بةراسـيت
دةمةويَت اةوة بؤ جةنابتان روون بكةمةوةش ضونكة لةو ماوةيـة موازةنـة ديَتـة بةردةسـتتانش اةطـةر ايَسـتا
نرخي نةو زيـادي كـرد بيَـت و زيـاد تةصـديرةكةيش اايـا بؤضـي موازةنـةي ايَمـة دة رؤذ ثـيَن ايَسـتاش تـا
اةمرؤكةش اةمرؤ لةطة َل دة رؤذ ثيَن ايَستا ترليؤنيَب و حةو سةد هةزاري كةمي كردووة اةوة يةك.
دووةم /بؤ مةعاوماتي جةنابتان موازةنةكة ديَتة بةردةسيت جةنابتانش اةمسالَ لة ترليؤنيَب زياتر عةجزي
موخةتةمتان هةيةش اةوة دوو.
سيَيةم /بةراسيت جةنابي سةرؤكي ثةرلةمانش تةاكيد دةكةمةوة وةكو وةزيري داراييش لـة هـيض ليذنةيةكـدا
بانط نةكراوم بؤ موناقةشةي اةمةش هيض نووسراويَكي رةمسيشم بؤ نةهاتووةش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
هــةر بــؤ ااطــاداري ايَــوةي بــةريَزش بــؤ جــةنابي وةزيــرينش مــن بــة ايمــزاي خــؤم اــةو ثرؤذةيــةم تــةحوياي
حكومة كردووةش دراوةتة اةو ليذنانةي كة اةوةتا بةريَزيان ليَرةن و اةوين كاك ااراس لة ثشيت جةنابت
دانيشتووةش لة تارخيي كة طومت ثيَش ش لـةو تارخيـةوة لةبةردةسـتيانةش اين ـا تةقصـريي سـةرؤكايةتي نييـةش
اةطةر خةلةليَب هةبيَتش لة شويَين ترةش دانيشتنةكة بؤ سبةي سةعا ( )11خوا ااطادارتان بيَت.

فرست امحد عبداهلل
سكرتيَري ثةرلةماني

د .ارسالن بايز امساعيل
جيَطري سةرؤكي ثةرلةماني

حممد قادر عبداهلل(د.كمال كةركووكي)
سةرؤكي ثةرلةماني

كوردستان – عيَراق

كوردستان – عيَراق

كوردستان  -عيَراق
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()22
ثيَنج شةممة ريَكةوتي 2292\92\22
خولي سيَيةمي هةلَبذاردن
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()06
ثيَنج شةممة ريَكةوتي 2292/92/22
كاتذميَر ()1362ي ثاش نيوةرؤي رؤذي ثيَنج شةممة ريَكةوتي  0212/10/62ثةرلةماني كوردسـتان -
عيَراق بة سةرؤكايةتي بةريَز حممد قادر عبداهلل(د.كمال كـةركووكي) سـةرؤكي ثةرلـةمان و ,بـة اامـادةبووني
بةريَز د.ارسالن بايز امساعيل جيَطري سةرؤك و ,بةريَز فرست أمحد عبداهلل سـكرتيَري ثةرلـةمان ,دانيشـتين
ذمارة ()06ي خولي سيَيةم ,سالَي ( )0212ي خؤي بةست.
بةرنامةي كار:
بةثيَي حوكمةكاني برطة ()1ي ماددة ( )02لة ثةيرةوي نـاوخؤي ذمـارة ()1ي هـةمواركراوي سـالَي 1110ي
ثةرلةماني كوردستان  -عيَراق ,دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بريـاري درا دانيشـتين ذمـارةي ()06ي خـولي
سيَيةمي هةلَبذاردن لة كا ()1362ي ثاش نيـوةرؤي رؤذي ثيَـنج شـةممة ريَكـةوتي  0212/10/62دا بـةم
شيَوةية بيَت:
1ـ بةردةوام بوون لةسةر خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ثيَشينةي هاوسةرطريي لـة هـةريَمي
كوردستان.
0ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ماددة هؤشبةرةكان لة هةريَمي كوردستان.
 6ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ضـاككردني مووضـةي هيَزةكـاني ااسـاين و ثيَشـمةرطة لـة
هةريَمي كوردستان.
2ـ ـ خســتنةروو و طفتوطــؤكردني ثيَشــنياري ياســاي بــةخاوةن كردنــي خــانووة ب ـ َي تؤمارةكــان لــة هــةريَمي
كوردستان.
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5ــ خســتنةروو و طفتوطــؤكردني ثيَشــنياري ياســاي دةســتةي كؤمســيؤني بــاةَي هةلَبذاردنــةكان لــة هــةريَمي
كوردستان.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بــةناوي طــةلي كوردســتانش دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوةش خــولي س ـيَيةمي هةلَبــذاردنش ســالَي دووةمش خــولي
طريَداني يةكةمش ذمارةي دانيشنت ()06ش رؤذي دانيشنت ()0212/10/62ش بةرنامةي كار:
بــةثيَي حوكمــةكاني برطــة ()1ي مــاددة ( )02لــة ثــةيرةوي نــاوخؤي ذمــارة ()1ي هــةمواركراوي ســالَي
()1110ي ثةرلــةماني كوردســتان  -عيَــراقش دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان برياريــدا بةرنامــةي كــاري
دانيشتين ذمارة ()06ي خولي سيَيةمي هةلَبذاردن لة كا ()11ي ثيَن نيوةرؤي رؤذي ثيَـنج شـةممة بـيَش
بةةَم لةبةر هةنديَب ثيَويسيت زياتر بة دةردةشةي فراكسيؤنةكان دواخرا بؤ كاتذميَر ( )1,62رؤذي ثيَـنج
شةممة ريَككةوتي ()0212/10/62دا بةو شيَوةية بيَت:
1ـ بةردةوام بوون لةسةر خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ثيَشينةي هاوسـةرطريي لـة هـةريَمي
كوردستان.
0ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ماددة هؤشبةرةكان لة هةريَمي كوردستان.
 6ـ خستنةروو و طفتوطؤكردني ثيَشنياري ياساي ضـاككردني مووضـةي هيَزةكـاني ااسـاين و ثيَشـمةرطة لـة
هةريَمي كوردستان.
2ـ ـ خســتنةروو و طفتوطــؤكردني ثيَشــنياري ياســاي بــةخاوةن كردنــي خــانووة ب ـ َي تؤمارةكــان لــة هــةريَمي
كوردستان.
5ــ خســتنةروو و طفتوطــؤكردني ثيَشــنياري ياســاي دةســتةي كؤمســيؤني بــاةَي هةلَبذاردنــةكان لــة هــةريَمي
كوردستان.
ايَسـتا داوا لـة ليذنـةكان دةكـةمش ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي كؤمةةَيـةتي و ليذنـةي داكـؤكي كـردن لـة مــايف
اافرة و ليذنةي دارايي كةرةم بكةن بؤ شويَين خؤيانش بةريَزانش قةرار نـةبوو لـةناو قاعـة قسـة نـةكريَت
تكاية نةختيَب اارامي بثاريَزنش زؤر سوثاسش اةوة نةتي ةي اةوةي لة دةرةوة فراكسيؤنةكان خؤيان لةطـةلَ
ليذنةكان قسة ناكةنش كة ديَنة ناو هؤلَي دان يشـنت ليَـرة قسـةكاني خؤيـان دةكـةنش تكايـة موراعـاتي خوشـب
برايةكانتان بكةنش بؤ اـةوةي طويَتـان لـة يـةك ي بيَـتش جـوان موناقةشـةي وةزعةكـة بكـةنش لةبـةر اـةوةي
هؤلَةكة بمووكةش اين ا زةرةر لة بةرذةوةندي طشيت دةدةنش ايَوة نويَنةري خةلَكي كوردستاننش زؤر سوثاس.
ليذنةي دارايي ااخري رةايتان تكايةش دويَينَ لة دانيشتنةكة طفتوطؤيةكان تةواو بـووش موناقةشـة كـراش ديفـا
كراش ضةند ثيَشنياريَب هـةبووش ثيَشـنيار هـةبوو بـؤ مـاددةي سـ َي اةسـاَةن دواخبريَـت و بنيَردريَتـةوةش اـةوة
ناكريَتش ضونكة ايَمة لةم ثةرلةمانة بريارماندا طفتوطؤيةكان بةردةوام بيَتش ثيَشنياري تر هـةبوو اةسـاَةن
ماددةكة هةلَبستيَتش ضونكة ثارة زياد دةبيَتش كةم دةبيَتش ميزانية لةوانةية كةم بيَتش لةوانةية زيـاد بيَـتش
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ايَستا داوا لة ليذنةكان دةكةينش كة دويَينَ دانيشتنةكةمان راطر ش بؤ اةوةي صياغةيةك حازر بيَت خبريَتـة
ثيَن ايَوةي بةريَزش بؤ دةنطدان لةسةريش كـةرةم بكـة ليذنـةي دارايـيش ليذنـةي ياسـايي ايَـوة كـةرةم بكـةنش
فةرموو تا ليذنةي دارايي اامادة دةبيَت.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةريَزان اةنداماني ثةرلةمان.
دويَينَ ثيَشنياريَب هاتة ااراوةش اةوين اايا اةو مةباةغةي بؤ سولفة تةحديد بكريَـت لـة زميـين موازةنـةي
عامة جيَطاي بؤ بكريَتةوةش اةو ثيَشنيارة لةةيةن ليذنةي داراييـةوة ثيَشـكةش كـراش بةهـةمان شـيَوة ضـةند
اةندام ثةرلةمانيَكين ثشتطريي ليَ كردش جا اةطةر بةريَزتان اةوةي بدةنة دةنطدانـةوةش بـؤ اـةوةي بـزانة
ثاشي اةوة صياغةي ماددةكة بكةينش مسوةدةيةكي صياغةمان نووسيوةش صياغةكةش بةم شيَوةية:
(حتددقمللغقسلفةقالزواجقسنوياًقيفقامليزانيةقالعامة،قومباقياتالعمقما قالظاروفقاالبتصااديةق) ،اةمـة ثيَشـنياري
ليذنةي دارايي بووش كة دووش س َي بةريَز لـة اةنـداماني ثةرلـةمان ثيَشكةشـيان كـردش بؤيـة داوا دةكـةين اـةو
ثيَشنيارة بدريَتة دةنطدانةوةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةريَزانش ايَستا دةخيةينة دةنطدانـةوةش كـيَ لةطةلَدايـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة ( )53بـةريَز لةطةلَدايـةش زؤر
سوثاسش كيَ لةطةلَدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة ( )03بةريَز لةطةلَدا نييةش زؤر سوثاسش بةزؤرينةي دةنـط
ثةسند كراش بؤ ماددةكةي تر تكاية.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
املاداقالرابعة:ق
القتستوفىقايةقفواعدقبانونيةقعنقالسلفةقاملدفوعة.ق
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف اافرة رةايتان لةسةر اةو ماددةية.
بةريَز طةشة دارا جالل:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ايَمة لةطة َل دةقي ماددةكةين.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي دارايي رةايتان.
بةريَز د.ااراس حسة حممود:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
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ايَمةش بة هةمان شيَوة لةطة َل دةقي ماددةكةين.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي كؤمةةَيةتي رةايتان.
بةريَز سيوةيل عثمان امحد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ايَمةش بة هةمان شيَوة لةطة َل دةقي ماددةكةين.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي ياسايي.

بةريَز شيَروان ناصح حةيدةري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ايَمةش ثشتطريي لة ماددةكة دةكةينش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ٍِ
جةنابي وةزير اةمرؤ ليَرة نييةش ضونكة اةو رةاي اةوة بووش كة وةكو هةمووتان طويَتـان لـيَ بـوو ثرؤذةكـة
بطةريَتةوةش ايَستا ايَوةي بةريَز كيَ دةيةويَت لةسةر اةو ماددةية قسـة بكـا دةسـيت بـةرز بكاتـةوة نييـةش
دةخيةينــة دةنطدانــةوةش ك ـيَ لةطةلَدايــة دةســيت بــةرز بكاتــةوة ( )32بــةريَز لةطةلَدايــةش زؤر ســوثاسش ك ـيَ
لةطةلَدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة زؤر سوثاسش بةزؤرينـةي دةنـط ثةسـند كـراش بـؤ ماددةكـةي تـر كـةرةم
بكةن.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةنيسبة ماددةي ثيَن ةمش بةراسيت ايَمة بؤ صياغةكةي زؤر بة وردي ضووينة ناويش صياغةكةمان ايعادة
كردؤتةوة بةم شيَوةية:
(يفقحالةقوفااقطال قالسلفةقيعفىقالورثةقمنقمللغقالسلفةقاوقعماقتلقىقمنه).
مةسةلةكةش اةوةية بةراسيتش رةنطة يةكيَب سولفة وةربطري نةطةنة اـةوةي كـة ايسـتيقتاعي لـ َي بكريَـتش
اةمري خواي كردش اةمة هةر عةفو دةبيَتش ياخود هةنديَب لة مةباةغي سولفةي داوةتـةوةش اين ـا اـةمري
خــواي كــردش اةمــةش هــةر عــةفو دةبيَــتش بؤيــة كردمانــة (حالااةقوفااااقطالا قالساالفة) لــة ةيــةكش لةةيــةكي
تريشةوة (عماقتلقىقمنه) اةوةش حالَةتيَكي ترةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف اافرة رةايتان.
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بةريَز طةشة دارا جالل:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ايَمة لةطةلَ رةاي ليذنةي هاوبةشة.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي دارايي رةايتان.
بةريَز د.ااراس حسة حممود:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ايَمةش بة هةمان شيَوة لةط ة َل دةقي ماددةكـةينش دواي اـةو طؤرانكاريـةي بـةريَز سـةرؤكي ليذنـةي ياسـايي
ثيَشنياري كرد.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي كؤمةةَيةتي رةايتان.
بةريَز سيوةيل عثمان امحد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
طرنط اةوةية صياغةكة طؤرايةش هيض ايشكالي تيَدا نييةش ايَمة لةطةلَ ماددةي ثيَن ةمةش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي ياسايي رةايتان.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةطة َل دةقي اةو ماددةين كة خويَندرايةوة.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةريَز كاك فرسة تةوز ي هةية.
بةريَز فرست امحد عبداهلل:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
دةين نةقاي وةرسة نابيَت بةسورةتيَكي عامش نةقاي تةريكة دةبيَتش لةبةر اـةوة مـن ثيَشـنيار دةكـةم راسـت
بكريَتةوة (يفقحالةقوفااقطال قالسلفةقبل قتسديدقالسلفةقتعفىقالرتكةقعماقتلقىقبذمتاهقمنهااق)ش نـةك (يعفاىق
الورثة)ش وةرسة ةزمة.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةريَزانش يةك رةاي هةبووش ثشتطريي نةبووش ايَستا ماددةكة وةكو خؤي دةخةينة دةنطدانةوةش كيَ لةطةلَداية
دةسيت بةرز بكاتةوة زؤر سوثاسش ك َي لةطةلَدا نيية دةسيت بـةرز بكاتـةوة بـةكؤي دةنـط ثةسـند كـراش بـؤ
ماددةي شةش كةرةم بكة.
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بةريَز شيَروان ناصح حةيدةري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
املاداقالسادسة:ق
يفقحالةقحصو قالطالققاوقالتفريققاوقفسققعقدقالزواجقبنيقالزوجنيقتستحصا قالسالفةقاملدفوعاةقمانقالازوجق
واليتقتعتربقديناًقممتازاًقوفقاًقالحكامقالقواننيقالنافذاقيفقاالبليمقخبصو قحتصي قالديونقاحلكومية.ق
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي كؤمةةَيةتي رةايتان تكاية.
بةريَز سيوةيل عثمان امحد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ايَمة بؤ خؤمان موةحةزةمان لةسـةر اـةو ماددةيـة هةيـةش (يفقحالاةقحصاو قالطاالققاوقالتفرياقق)ش تةبعـةن
اةوة موتةعاريزة لةطةلَ ماددةي دووةم فةقةرةي شةشةم (يعترب الزوج والزوجة)ش دويَـينَ قسـةم لـ َي نـةكردش
بةس اةمرؤ لةبةر اةوةي ماددةي شةشةمةش هةنديَب جار من بؤ خؤم ديفا لة ذنان دةكةم وةكو ذنش بةةَم
جاري واش هةية ذنين غةدر لـة ثيـاو دةكـا ش (تستحصا قالسالفةقاملدفوعاةقمانقبلا قالازوجق) اـةدي اةطـةر
مالَةكة ذنةكة بردي بؤ ثياوةكة بيداتنش بة رةاي ايَمة هةر كةسيَب سـولفةكة وةردةطريَـت اـةو بـا دةفعـي
بكاتةوةش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف اافرة رةايتان.
بةريَز طةشة دارا جالل:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ايَمةش لةطةلَ رةاي ليذنةي كؤمةةَيةتةش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ليذنةي دارايي رةايتان.
بةريَز د.ااراس حسة حممود:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ليَرة اةطةر اةو كةليمةية بة مةجازي هاتبيَـت مشـولي هـةردووة دةكـا و هـةمان مانـا دةبةخشـيَتش بـةةَم
بةراسيت ضاوةريَي ليذنةي ياسايي دةكةين بؤ رةد زياترش ضونكة اةوة مةسةلةيةكة زياتر ياساييةش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي ياسايي رةايتان.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
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ايَمة ثيَمانواية نةفةقة لةسةر ثياوةش بؤية اةو اياتيزاماتـةمشان خسـتؤتة سـةر ثيـاوش بـةةَم مـادام تـةرحي
سيوةيل خان بةو شيَوةيةش ايَمة ثشتطريي تةرحةكةي دةكةين و هيض مانيعيَكمان نييةش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةريَزانش كةس دةيةويَت لةسةري قسة بكا ثيَن اةوةي اةو بةريَزانةي ايَستا ناويان دةنووسة بـؤ قسـة
كردنش سيوةيل خان اةطةر صياغةكةي بكةنش بؤ اةوةي اةو بةريَزانة موناقةشةي لةسةر بكةنش ايَسـتا اـةو
ريَزدارانــة ناويــان نووســراوة بــؤ قســة كــردنش (بورهــان رشــيدش د.بشــري خايــلش ســؤزان شــها ش امينــة زكــريش
كويَستان حممدش شةومن حممدش شايَرش شنان امحدش عبدالسالم بةرواريش ااشيت عزيز)ش كةسـي تـر هةيـة دوو
ريَزدارش عمر عبدالرمحنش د.امحد وةرتيَ ناويان ايزافة كردش سيوةيل خان اةطةر ااخري صياغة خبويَننش بـؤ
اةوةي طويَيان ليَ بيَتش كة موناقةشة دةكةن لةسةريش كةرةم بكة.

بةريَز عوني كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
املاداقالسادسة:ق
يفقحالةقحصو قالطالققاوقالتفريققاوقفسققعقدقالزواجقبنيقالزوجنيقتستحص قالسالفةقاملدفوعاقةقمانقطاللهااق
واليتقتعتربقديناًقممتازاًقوفقاًقالحكامقالقواننيقالنافذاقيفقاالبليمقخبصو قحتصي قالديونقاحلكومية.ق
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ريَزدار بورهان رشيد كةرةم بكة.
بةريَز برهان رشيد حسن:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
من دويَينَ لة ماددةي دووةم برطةي شةشش كة باسي اةوة كرا بة مةسابةي شةخصي واحيدش بة يـةك كـةس
حيسا دةكريَتش بؤ بةريَزتامن روون كردةوةش بةثيَي شةر و بـةثيَي قـانوني عيَـراقين زميـةي مـالي ذن و
ثياو جياوازةش زميةيةكي مالي سةربةخؤيان هةيةش اـةوةش يةكيَكـة لـة فةزلـةكاني شـةريعةو لـة فةزلـةكاني
قــانوني عيَراقــيش كــة حــةقي مولَكداريــةتي وخاوةنداريــةتي و زميــةي مــالي جيــاوازي داوة بــة اــافرة ش بــؤ
بةريَزيشتامن روون كردةوةش كة اةمة رةبيت هةية لة ماددةي شةشي دويَينَش ايَستاش كة هاتؤتة موناقةشةي
سةر اةم ماددةيةش من وةكو رةاي شخصي خـؤم ثيَشـ زةوج بـووش ايَسـتاش دةكريَتـة (مانقطاللهااق) هيمـيان
عةدالة نييةش لةبةر اةوةي اةو ثارةيةي وةردةطرييَت ثيَنج مايؤنةش دة مايؤنةش ضةنديَكة بؤ بةرذةوةندي
اــةو مالَــة ســةرف دةكريَــتش اةطــةر اــةوة بــة نــةزةري ايعتيبــار وةربطــرين لــة قــانوني اــةحوال شةخصــي
عيَراقيداش زؤربةي اةساسي بةييت و اةغراز اافرة دةيبا ش بؤية من رةايم واية اةمة موناصةفةتةن بيَتش
مادام بؤ يةك مالَ سةرف دةكريَت اةو ثارةيةي كة دةدريَت بـة سـولفة موناصـةفةتةن لةبـةيين ذن و ثيـاوش

003

هةردووكيان مولزةم بن نيوة بة نيوة بيدةنةوةش نةك بكريَتة سـةر تـةرةفيَكيانش اةطـةر لةسـةر زةوج بيَـتش
لةسةر ثياو بيَتش رةنطة ذنةكة داواي كرد بيَت بة حوكمي اةوةي فةرمانبةرة ثياوةكة كةفياي ويسيت بيَـتش
اةو وةختة ذنةكة سةريف كرد بيَتش اةطةر تاليبةكةشي داواي كرد بيَتش ثياوةش يان ذنةش يـةعين داواكـارش بـؤ
مالَةكةي سةرف كردووةش بؤ هةردووكياني سةرف كردووةش هةر عةدالة نيية بة تاقي تةنيا بيداتةوةش بؤية
رةايم واية اةطةر ذن داواي كرد بيَت زولَمي ل َي دةكريَـت اةطـةر هـةمووي بداتـةوةش اةطـةر ثيـاو بيَـت هـةر
زولَمــي ل ـ َي دةكريَــتش مــن داوام وايــة اــةو صــياغةي بــةو ش ـيَوةية دةكريَــت موناصــةفةتةن نيــوة بــة نيــوة
هةردووكيان بيدةنةوةش زؤر زؤر سوثاسي جةنابت دةكةم.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار دكتؤر بةشري كةرةم بكة.

بةريَز د.بشري خايل حداد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
لــةم ماددةيــةدا غموزيَــب هةيــةش اــةوين اةوةيــة (يفقحالااةقحصااو قالطااالققاوقالتفريااققتستحص ا قالساالفةق
املدفوعة)ش اايا (دفعةقواحدا)ش يان عةيين شـت بـة اةقسـا وةردةطرييَتـةوة ديسـانش اـةوة ليَـرة وا بـا وازيـح
بيَت.
خــالَي دووةمــين /اــةوةي كــة بــؤ لــة زةوج (تستحصــل)ش يــةعين لــة حالَــةتي تــةةَق دان مــةرج نييــة زةوج
موسةبيب بيَت لة تةةَقةكةش بؤ اـةوةي ايَمـة ريَطـري بكـةين لـةو ريَـذة بـةرزةي تـةةَقش مـن ثـيَم باشـةو وا
ثيَشنياز دةكةم باَيَة اةو سولفةي كةوا ماوةتةوة (تستحص قمنقالطارفقاملتعسافقيفقالطاالقق)ش اـةوةي كـةوا
موسةبييب تةةَقةكةيةش ك َي موسةبييب تةةَقةكةية اةطةر ذن بيَتش لة ذنةكةش اةطةر ثياو بيَتش لة ثياوةكةش
بؤ اةوةي ريَطر بة لة تةةَق و لة نيسبةي تةةَقينش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار سؤزان شها كةرةم بكة.
بةريَز سؤزان شها نوري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ايَمة خؤمان دةزانة وةرطرتين سولفة بة كؤمةلَيَب اي راااتي ياسايي دةروا ش اي راااتة ياساييةكة اةوةية
لة ماددةي شةشدا طوتوومانة هةردووكيان ذن و ثياوةكةش هةر كاميَكيان تةقديم بكةن بؤ سولفة بة نةزةري
يةك شةخص دادةنريَتش ضونكة اـةوان لةسـةر عةقـد وةريـدةطرنش يـةك كةسـين دةضـيَت ايمـزاي دةكـا ش
تالَييب سولفة دةضيَت ايمزا دةكا ش خؤ هةردووكيان ثيَكةوة ناضن ايمزا بكةنش كة تةلةبي سـولفة دةكريَـت
تالَييب سولفة خؤي ايمزا دةكا لةطةلَ يـةك نوسـخة لـة عةقـدي زةواجةكـة دادةنيَـت و دةضـيَت تةقـدميي
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تةلَةبةكة دةكا ش بؤ رةد دانةوةي لة حالَةتي بـةتا َل بوونـةوةي عةقدةكـةداش هـةر دةبـ َي جـاريَكي تـر تـالَييب
سولفة تةحةمولي ثيَدانةكة بكا ش اةطينا لة رووي يةكساني جةندةرييةوةش فيعاـةن قسـةكةي كـاك بورهـان
زؤر زؤر تةواوةش موناص ةفةتةنش ضونكة اـةوان ما َليَـب ثيَكـةوة دروسـت دةكـةنش اـةو مالَـة هـةردووكيان تيـا
بةشدار دةبن و هةردووكيشيان تيايدا دةذينش هةلَوةشاندنةوةي اةو مالَةش تـةبعيياتي هةلَوةشـاندنةوةي اـةو
مالَةش دةبيَت لةسـةر شـاني هـةردووكيان بيَـتش بـةةَم خـؤ هـةردووكيان نةضـوون ايمـزاي تةلَـةبي سـولفةكة
بكةنش يةك كةسيان ضووةش بؤية من ثـيَم باشـة بطوتريَـت (الطارفقالطالا قللسالفةق) يـةعين (تستحصا قمانق
طرفقالطال قللسلفة) وةك ليذنةي كؤمةةَيةتي وش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار اامينة ذكرى كةرةم بكة.

بةريَز اامينة ذكرى سعيد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
اةز ثشتطرييا رةايا كاك بورهان دكةمش ااخافتينَ من هاتنة كرنش ذي بةر هةنديَ طةلةك سوثاسش بةس ايَـب
خالَ اةز ااماذة ثيَ دكةمش ثارانيا يةعين كؤمةلَطا طةر بيَة سـة كةينـة سـولفةي زةواجـيَ ديَ وةرطرنة ـةش
طةلــةك ذن يــة هــةين خوداهــا نــةش ويَــت حالَةتيَ ـداش يــةعين دةبيتــة بارطرانيــا لةســةر وان ذن اــةوةي
خوداها نةبيَنتش اةز دبيَذم نةوعةكي وةسانة ذي تيَدا بيَتة ديار كرنش كـو هـةردوو ةيـةن ثيَـي موكةلـةف
ين دوو كةسـا ثيَـب ديَـتش هـةردوو كـةس ثيَـت
بنش نةك ةيةنيَب ثيَي موكةلةف بيَتش ضونكة ذيانـا هـة ذيـ َ
ي ـرين قـةرزي كـو داهـا هـةبيتش اةطـةر ياخوداهـا
يز َ
مةعنينا كو ثيَ بدة نش لـة حالَةتيَكـدا بـؤ ذنـ َي و َ
ي و مالَباتة ويَش سوثاس.
نةبينتش ذي بارطرانيةك دةبي لةسةر و َ
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار كويَستان حممد كةرةم بكة.
بةريَز كويَستان حممد عبداهلل:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
مــن لةطــة َل اــةوةم لةكاتيَكــدا ذن ايمكانيــةتي هةيــةش تيَمــووني اةجنامــداني ثرؤســةي هاوســةرطريي لةســةر
هةردووكيان دابيَتش ديارة اةو ثارةيةي كة وةردةطرييَت بؤ تيَمووني ثرؤسةي هاوسةرطريييةش ذن نايبا بـؤ
خؤي بيكا بة االَتونش يان بة جل و بةرط وش يان بة هةر شتيَكي تري بدا ش بةةَم دةبيَـت ايَمـة مـةوقيعي
اةو كؤمةلَطايةي خؤمان لةبةرضاو بيَتش تةماشاي اةوة نةكةينش ايَمة ليَرة ( )20ذني اةندام ثةرلةمانة و
ضةند وةزيريَب هةيةش ضةند مودير عاميَب هةيةش زؤربةي ذني ايَمة بذيَوي لـة ااسـتيَكي نزمدايـةش اةطـةر
اةم بارة خبريَتة سةر ذنش اةو اةو سولفةية بداتـةوةش مـن ثيَموايـة لـة حالَـةتي اةمـة تةاسـري دةكاتـة سـةر
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مةسةلةي جيا بوونةوةش بة هةردوو ديوداش ضةكيَب دةبيَت بة دةسيت ثياوةوةش كة دةتوانيَت ريَ لـة ذنةكـةي
بطريَتش كة ليَي جيا ببيَتةوةش بة ديوةكةشيدا اةطةر ثياو اةو سولفةيةي لةسـةر بيَـتش رةنطـة بـؤ تةةَقـدان
جاريَكي تر باش بري بكاتةوةش بؤية بة رةاي من لةبةرضاو طرتين باري اابووري ذناني اـةم كؤمةلَطايـةش بـة
رةاي من وا ثيَويستة سولفةكة ثياو بيداتةوةش نةك ذنش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار شةومن حممد كةرةم بكة.
بةريَز شةومن حممد غريب:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةنيسبة اةم برطةيةوة لةطة َل ريَزم بؤ رةاي هـةموو هاوكـارامنش مـن ثشـتطريي رةايةكـةي كويَسـتان خـان
دةكةمش ضونكة بةراسيت اةطةر لة حالَةتيَب لة كؤمةلَطادا ذن و ثياويَب اةم سولفةيان وةرطـر ش بـؤ دروسـت
كردني ذيانيان بةكاريان هيَناو جيا بو ونةوةش لـةكاتي جيابوونـةوة بـؤ منوونـة دوو منـدالَيان هةيـةش دةبيَـت
دايكةكة بؤ اةو دوو مندالَةش موكةفةلة بؤ بةخيَوكردنيانش اةطةر دايكةكة فةرمانبةرين بيَت مةعاشيشي
هةبيَتش لةطة َل اةوةي سولفةكةش بداتـةوةش اـةو نةفةقةيـةي كـة بـاوكين لـة مةحكةمـةدا بـؤ مندالَـةكاني
دةبريَتةوةش هةموومان دةزانة اةو نةفةقةية بة هيض شـيَوةيةك ناتوانيَـت دابـيين ذيـاني دوو منـدا َل بكـا
لةو كؤمةلَطايةش بةشيَوةيةكي ريَب و ثيَـب بـةخيَويان بكـا ش لةبـةر اـةوة مـن لـةو روانطةيـةوة بةقةناعـةتي
تةواوة قةناعةمت بة يةكساني جةنـدةري هةيـةش بـةةَم لةطـة َل اةوةشـدا مـن ليَـرة رةاـيم وايـة اـةو حالَةتـة
بكةويَتة سةر ثياوةكةش ضونكة لة هةموو حالَةتيَكدا لةو كؤمةلَطايةي ايَمة مةجالي اين كردن بؤ ثياوةكان
زياترة وةك لة ذنةكانش بؤية رةايم واية ثياوةكة اةو ثارةية دةفك بكا ش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار شايَر حمي الدين كةرةم بكة.
بةريَز شايَر حمي الدين صاحل:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بــة رةاــي مــن لةبــةر اــةوةي اــةو ســولفةي كــة وةردةطري َيــتش اةطــةر ذنةكــة وةريبطر َيــتش يــان ثياوةكــةش
هــةردووكيان بــؤ اةوةيــةش بــؤ دانــاني مالَيَكــة كــة هــةردووكيان تيايــدا بةشــدار دةبــنش بؤيــة لــة كــاتي تــةةَق
دانةكةشش هةردووكيان لةسةريان بيَت اةو سولفةية بدةنةوةش ضونكة اةطةر وا بكةينش بـةس يـةعين تـاليب
تةةَقش مةسةلةن تالَيب تةةَقةكة اةو سولفةية بداتةوةش ثياوةكة ضاوةريَ دةكا قـة قـة اـةو ذنـة تـةةَق
نادا ش هةتا ذنةكة خؤي نةضيَت تةلَة بكا ش بؤ اةوةي سولفةكة نةكةويَتة سـةريش بؤيـة مـن لـةو رةايـةم
كةوا دةبيَت لةسةر هةردووكيان بيَتش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار شنان امحد كةرةم بكة.

001

بةريَز شنان امحد عبدالقادر:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
مــن دةبيــنم اــةو صــيغةية كــة هــاتووة صــيغةيةكي دروســت نييــةش دروســتةكةي وايــةش عةدالةتةكــة وايــة
موستةفيد بؤ يةكش ضونكة يةك شتة بة هـةدةيف زةواجـةش ثيَكهيَنـاني خيَزانـةش هـةردووك ثيَكـةوة تـةوقيك
بكةنش بؤ اةوةي هةردووكيان مولزةم بن قانونةنش اةوةي كة تةعةسويف كردش كـاك دكتـؤر بةشـري ايشـارةتي
ثيَداش حةقيقةتةكة لةوةيـة اـةوةي موتةعةسـف اـةو دةفعـي سـولفةكة بكـاتنش نـةك موتةعةسـيف و غـةير
موتةعةسيف بة يةك اةوة حيسـابيان بـؤ بكريَـتش عةدالةتةكـة لةوةيـةش اةمـةش مانيعيَكـة لـة مانيعـةكاني
اةوةي كة تةةَق كةم ببيَتةوةش دةبيَتة مانيعيَكي كةم بووني تةةَقينش موتةعةسيف دةفعي سولفةكة بكاتنش
زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار عبدالسالم بةرواري كةرةم بكة.
بةريَز عبدالسالم مصطفى صديق:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
لة ياسا دوو ةيةني زؤر زؤر طرنط هةيةش يةك /نيةتة.
دووةم /تةنزميي بةجيَهيَناني اةو نيةتة.
اةم سولفةية اةساَةن بؤ اةوةية بؤ اةوة هاوسةرطريي بنيا بنريَتش واتا حالَةتي تةةَق دةبيَت بةو شيَوةية
وةربطرينش كة سولفة ببيَتة مانيعي اةوةي زةواج مبيَنيَـتش يـةعين موبـةريرو نيـة بـؤ زةواجـةش ايَمـة كـة
داوامان كرد لة ليذنة لةكاتي وةرطرتن هةردووكيان تـةوقيك بكـةنش يـةك لـة سـةبةبةكان اـةوة بـوو ةيـةنب
نيةتةكــة هــةبووش ةيةنــة قانونةكــةش تةشــريعةش ةيةنــة تةشــريعيةكةو قانونيةكــة اياتيزاماتــةش اةطــةر
هةردووكيان ايمزايان كرد بوايةش هةردووكيان دةزانـن لـة اـةخريةوة دةبيَـت هـةردووكيان ثارةكـةش بـدةنش
مــادام اــةوة تيَثــةر بــوو ناطةريَمــةوة ســةريش مــن تةســةور دةكــةم اةطــةر هــاتو اــةوةي كــة تــةةَق دةدا ش
موتةعةسيف هةيةو تالَب هةيةش تالَيب تةةَق رةنطة اةوةي كة غةدري ليَ دةكريَت و زولَمي ليَ دةكريَتش داوا
دةكا تةةَق بيَتش اين ا مةوقيفةكةي تةسبيت دةبيَـتش واتـا اـةو لةسـةر حـةق بـووش مـةعقول نييـة ايَمـة
سزايةكة دانيَينة سةر اةوش بؤية من تةسةور دةكةم تالَيبوها دروستةش لةبةر يـةك سـةبة ش ضـونكة وةخـيت
خؤي كة اةو ايمـزاي كـردش دةبيَـت لـة شـروتةكان وازيـح بيَـتش كـة نووسـراوة لـةكاتي تـةةَقين تـةعايما
دةبيَت اةوةي تيَدا بيَتش من تةعةهود دةدةم ثارةكة بطةريَنمةوةش من لةطـةلَ كـاك شـوامنش اةطـةر تةماشـاي
كؤمةلَطايةكي تر بكةينش كة هةردووكيان ايمزا دةكةن زؤر جار بةينيان لـة رووي اي تيماعيـةوة تيَكمـووةش
بةةَم ضونكة اياتيزاماتي شوقةو نازامن ضيان هةيةش دةبيَتة هؤيةك كة مبيَنيَنةوة اةو عااياةيةش لة ااخريدا
رةنطــة اــةوةش حــةل بكــةنش واتــا تالَيبوهــا تةســةور دةكــةم عةدالــة تــرةش ضــونكة اــةو اياتيزامةكــةي لــة
سةرةتاوة زانيوةش سوثاس.
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بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار ااشيت كةرةم بكة.
بةريَز ااشيت عزيز صاحل:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ســةبارة بــةو خالَــة مــن دةمــةويَت بــاس لــةوة بكــةمش اةطــةر اامــانج لــة ثشــيت يةكســاني دابــةش كردنــي
بةرثرسياريةتي دادثةروةري نةبيَتش ايَمة خ ؤمان زولَممـان كـردووةش مـن تةايـدي قسـةكاني كويَسـتان خـان
دةكةم لةو روانطةيةوةش كة هةلي كار بؤ ذنش مةسةلة اةوة نيية لـة ضـاوطةيةكي ذنانـةوة بـروانيَم و مبـةويَ
زولَميَــب و اــةركيَكي زيــاتر خبةينــة ســةر شــاني ثيــاوش بــةةَم لــةو مونتةلَةقــة زؤرو واقيعيــةوةش اةطــةر اــةم
كؤمةلَطاي ة خبويَنينةوةش هةلي كار كردنـي ذنش فورسـةتدان بـة كـار بـؤ ذن لـة ااسـتيَكي زؤر نزمدايـةش رادةي
نةخويَندةواري ذنش وشـياري ذن لـة ااسـتيَكي نزمدايـةش اةمانـة هـةمووي واي كـردووةش كـة فورسـةتي اـين
كردن بؤ ذن لة ااستيَكي ةواز دابيَتش لةوانةية ذنيَب فةرمانبةر بيَتش اةطةر اةو تالَيب سولفةكة بيَـتش اـةو
كيَشــةيةي تــووش نــةبيَتش بتوانيَــت لــة ااينــدةدا قةرزةكــة بداتــةوةش بــةةَم اةطــةر هاووةَتيــةك ثيَشكةشــي
قةرزيَب دةكا لةبةرامبةردا خيَزانةكةي هاووةَتيةش بة تةنها يةك ايشي سةرةكي اـةوةش كـة بـة موعـةدةلي
دوازدة سةعا لة شةو و رؤذيَكدا بريتيـة لـة بـةخيَو كردنـي مندالَـةكاني و خـاويَن كردنـةوةي مالَـةوةش كـة
اةمةش اةو ايشةية لةبةرامبةردا اةو هيض داهاتيَب وةرناطريَتش لةبةر اةوة من بروا دةكةم اةمة زولَميَكة
بةرامبةرو بةتايبةتي ذني هاووةَتي دةكريَتش ضونكة اةو موعـةدةلي دةخاـي سـفرة رؤذانـةش بـة تـةنها اـةو
ثارانةي بـؤ خيَزانةكـةي سـةرف دةكريَـتش لةسـةر داهـاتي اـةو حيسـابةش لةبـةر اـةوة بـروام وايـة اةمـة لـة
ايَستادا ثياوي هاووةَتين لةم كؤمةلَطاية زياتر دةست دةكةويَتش تةايدي اـةو فيكرةيـة دةكـةمش كـة دةبيَـت
لةو مةرحةلةيةدا ثياو بيداتةوةش لةوانةية بؤ مةرحةلةكاني ترش بةةَم ايَستا ثياو باش ةش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَزدار عمر عبدالرمحن كةرةم بكة.
بةريَز عمر عبدالرمحن عاي:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
نةصي ماددةكـة خـؤي ضـؤنيةتي طةراندنـةوةي اـةو ثارانةيـة لـةكاتي حالَـةتي تـةةَق و تـةفريق و فةسـخي
عةقدي زةواجة باسي لةسةر كراوةش ثيَش لة ماددةكاني ثيَشوودا باس لةوة كراش كة هةردوو زةوج و زةوجة
بة حوكمي يةك شةخصنش كةواتة يةك كةرة قةرز وةردةطرييَت بؤ هاوسةرطرييش مةسةلة ليَـرة مةسـةلةي
عاتيفي نييةش عيالقةي بةيين ذن و ميَردايةتيش اةمة عيالقةيـةكي عةقدييـة لـة بـةيين تـالَييب سـولفةكةو
حكومــة و دةولَةتــدا دةكريَــتش اــةم عيالقــة عةقدييــة زميــةي مــالي يــةكيَب دةخاتــة ذيَــر قورســايي اــةو
قـةرزةوةش اـةوين ث َيــي دةطوتريَـت مــةدينش بـةطويَرةي قــانوني تـةنفيزينش هــةر كةسـيَب بــوو بـة مــةدينش
هةموو اةموالةكاني زةمانة بؤ دةيين دااةش اةمة قاعيدةي قانونييةش اةمة قانونةش بـة واتـا اـةو مةدينـةي
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كة ثارةكة وةردةطريَت بة تةنيا خؤي تةحةمولي دانةوةي اـةو دةينـة دةكـا ش ليَـرة بـاس لـةوة كـراوة هـةر
تةرةفيَكيان دةتوانن بمن اةو سـولفةية وةربطـرن لـة دةولَـة ش ض ذن دةتوانيَـتش ض ثيـاو دةتوانيَـتش بـة واتـا
اةطةر ذنةكة بيَتش دةبيَتة مةدينة و ثياوةكةش دةبيَتة مـةدينش لةةيـةكي تـرةوة اةطـةر بطةريَينـةوة سـةر
اةحكامةكاني تةفريق و تةةَق و فةسـاش لـة ماددةكـاني ( 22و  21و  )20لـة قـانوني اـةحوالي شةخصـيش
حـــةقي داوة بـــة تـــةفريق (لكـــال الـــزوجة)ش يـــةعين هـــةردوو تـــةرةف دةتـــوانن اـــةم عيالقـــة عةقدييـــة
هةلَبوةشيَننةوةش كة هةلَوةشيَندرايةوةش اةمة رةبيت بة عيالقة عةقدييةكةي سولفةكة نييـةش كـة لـة بـةيين
ي دةبيَـت تةحـةمولي دانـةوةي
تةرةفيَب مةدين كردوويةتي لةطة َل دااة كة دةولَةتـةش بـة واتـا مـةدين لـةو َ
دةينةكة بكا ش اي هةر ضؤنيَب داوا كراوةش كاميان داوايان كردووةش راسـت ين شـيَوة بـؤ اةمـةش اةوةيـة كـة
ب َايَة تالَييب سولفةكةش ضونكة اةم عيالقة عةقدييـة رةبـيت بـة شةخصـي تـالَييب سـولفةوة هةيـةش بؤضـي
ضونكة قانوني عيَراقي و موجتةمةعي عرياقب باسب لة زميةس مـاىل بـةينب ذن و ثيـاو كـردووةش زميـةس لـة
طويَرةس قانونب عرياقب جياوازةش نابيَت اةوي يان تةحةموىل ويزرس اةوي يان بكـا لـة دانـةوةس قـةرزيَبش
اــارةزووس خؤيانــة لــة كــاتب دانــةوةس قــةرزيَب اــةتوانيَت ايتيفــاق بكــةنش ثيــاو وةرس دةطريَــتش ذن وةرس
دةطريَتش كامةيان وةرس دةطريَتش اةبيَت تةحةموىل دانةوةكةشب بكا ش ناكريَت تؤ هـةموو داينةكـة خبةيتـة
ســةر ثياوةكــةش ضــونكة ثيــاو لــة حالَــةتب تــةفريق و تــةةَق و اةمانــةش مــةهرس اةكةويَتــة ســةرش نةفةقــةس
اةكةويَتـة سـةرش ا ـورس مةسـكةن و مةاكـةىل اةكةويَتــة سـةرش ا ـورس حةزانـةس اةكةويَتـة سـةرش ناكر َيــت
عةقدس سافةكة يةكيَكب تر وةرس طرتيبَ وش اةوةش هةمووس خبةيتة سةر شانب ثياوةكةش وة خـؤ كـابرا لـةو
كاتة هيض هةقيَكب بة ذيان ناميَنيَتش لةبةر اةو عيالقة عةقديـةس كـة هةيـةش مـةفروزة مـةدين تةحـةموىل
داينةكةس خؤس بكا ش مةدين اةموالةكانب زةمانة بؤ دةينب داينش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
زؤر سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار د .امحد وةرتب فةرموو.
بةريَز د.امحد ابراهيم عاب:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ديارة هاوكارم كاك عمر لـة رووس قانونيـةوة روونـب كـردةوةش اـةو كةسـةس كـة خـؤس وةرس دةطريَـتش خـؤس
زةمانةتب هةية اةبيَت بيداتةوةش بةةَم من ثيَمواية لة كؤمةلَطاس ايَمةش لةبةر اةوةس هـةم يةكـةمش لـة رووس
قانونيـةوة نةفةقــة لةســةر ثيــاوةش اـةو تةحــةموىل مةســئوليةتب سةرثةرشــتب كردنـب اوســرةو خيَزانــب لــة
اةستؤدايةش اةمة يةكةمش دوومين وةكو كويَستان خان روونب كردةوةش بؤ اةوةس ستةم لةسةر اـافرة كـةم
بكــةينش لــة حالَــةتيَكا اةطــةر هــةتا خؤشــب فةرمانبــةر بيَــتش زةوجةكــة وةرس دةطريَــتش لــة حالَةتيَكــدا كــة
فةرمانبةر بووش ضونكة اةطةر يةكيَب لةو دوانة فةرمانبةر بوونش اةولةوية بؤ اةوةيـة كـة وةرس بطريَـتش
اةطةر اافرةتةكة فةرمانبةر بـووش ديسـان مـن ثيَموايـة لـة نـاو خيَزانـداش ديسـان ثارةكـة رادةسـتب ميَردةكـة
اةكريَتةوةش تةنانة اةطةر بؤ مةسةلةس مارةيين سـةرف بكريَـت لـةو حالَةتـةداش بـؤ اـةوةس كـة سـتةم لـة
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اا فرة نةكريَتش بؤ اةوةس ايَمةش ليَرة ديفا لة اافرة بكـةينش مـن ثـيَم باشـة كـة لـة اةسـتؤس ثياوةكـة
بيَتش ثياوةكة بيداتةوةش زةوجةكةش نةك اافرةتةكة بيداتةوةش ضونكة لةو حالَةتةدا اةطةر ثارةكةس رادةستب
ميَردةكةس كردوش ثاشان حالَةتب تةةَق يـان تةفريقةكـة روويـداش اةوكاتـة سـتةمةكة بـؤ اافرةتةكـة اـةبيَتش
ثارةكة سةرف كراوةش وة هةمين ثارةكة اةبيَت اافرةتةكة بيداتةوةش من ثيَم باشة لةسةر ميَردةكةس بيَـتش
ميَردةكة بيداتةوةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش بةريَزان ايَستا اةو بةريَزانة كة مداخةلةيان كردش وازح بووش منين روون كردنةويةكم
ث َب باشة بيدةمش بة هةقيقة اةطةر ب َايَة ثياو بيدا ش ايعـترياف دةكـةين بـةوةس ثيـاو بـا َة دةسـتة لةسـةر
اافرة ش اافرة تةبةعيةش اةمة لة ناحيةيةك خراثةش اةطةر باَيَة اافرة بيدا ش زؤربةس اافرةتان اةمرؤ
اين ناكةنش لـة مالَةوةيـةش يـان اـ افرةتب مالَةوةيـةش طوناحـة نيـةتبش اـةوين زولَميَكـة ليَـب اـةكريَتش بؤيـة
طوجناوترين اةوةية ( طال قالسلفة)ش اين ا ( طال قالسلفة) اةطةر ثياو بيَتش يان اةطةر ذن بيَتش اةوة وةكو
رةايةك حةزم كرد روون كردنةوةيةكش اةطةر نةسةكةش نـةبيَتش ( طالا قالسالفةق) ضـونكة اـةو ايشـةكانب
كردووةش بزانن لة ريَطةسش كةفالةتب وةرطرتووةش متابةعةس كردووةش بةهةر حـالَ ايَسـتا ضـةندش ثيَشـنياريَكة
سـيانةش ( طالا قالساالفة) مةووعةيــةك خوشـب و بــراش ثشــتيوانيان ليَــب كـردووةش هــةروةها هــب( تعســوف)
اةوةس كة ايال اةبيَت تةةَق بدريَتش وة (مناصف)شش اةوين ثشتطريس هةيةش كاك شيَروان كةرةمكة.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةرس:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ايَمة لةطة َل هةموو قسـةكانب بـراس بـةريَزم كـاك عمـرينش اـةم عةقـدةش عةقـديَكب مةدةنيـةش يـةعنب هـيض
ثةيوةنديــةكب بــة قــانونب احــواىل شةخســيةوة نيــةش اةمــة خــالَب يةكــةمش خــالَب دووةمش ناكريَــت ايَمــة ليَــرة
مةســةلةس يةكســانب و اــةو شــتانة داخاــب قانونةكــة بكــةينش لةبــةر اــةوةس اــةوة عةقــديَكب مةدةنيــةش وة
ثةيوةنــدس بــة تــةةَقب تةعةســووفب نيــةش ثةيوةنــدس بــة نســبةس تةقســري نيــةش ثةيوةنــدس بــةو تــةفريق و
تةةَقانــة نيــةش كــة لــة مــةحاكمب اــةحواىل شةخســب جيَبــةج َب دةكريَــتش نوقتــةس س ـيَيةمش ليَــرةدا اــةبيَت
كةفالةتيَب تةقديم بكريَتش دةكريَت ايَمة دوو كةفالة تةقديم بكةينش اةو شةخسـةس كـة تـالبب سـولفةية
اــةو كةفالةتةكــة تةقــديم دةكــا ش واتــة تاليــب ســولفة تةحــةموىل مةســئوليةتةكة دةكــا ش بــة ث َيــب اــةو
كةفالةتةس كةتةقدميب دةكا ش ايَمة هةق واية مةعامةلـةكانش وةكـو باَـيَة رؤتينيـةكان كـةم بكةينـةوةش بـؤ
اةوةس بتوانة بة زووترين كا هينةكة دةفك بكريَنتش وة قانون حتصل دينب حكومينش اةو قانونةيـة كـة
ايَستا تةنفيز دةكريَت لة هةريَمب كوردستانش تةبيعب دةينب حكومب ايعتيبار دةكريَـتش دةينـةكب مومتـازش
اةطةر هاتو دةينةكب عادس هةبووش دةينةكب حكومب هةبووش دةينة حكوميةكة تـةفزيل دةكريَـتش كـةنطينبَ
وةرطرياوة اةوجا دةينة عاديةكان استحصال دةكريَتش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:

066

ريَزدار سيوةيلش روون كردنةوةيةك اةدا .
بةريَز سيوةيل عثمان امحد:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ايَمة باسـب دة يـن دةكـةينش ثـيَم خؤشـة يـةك شـت بـزانةش اةطـةر ض ذنش ض ميَـردش اةطـةر ثياوةكـة ويسـتب
ذنةكةس تةةَق بدا ش نةك ثيَنج مايؤن دينار بيتش حةز دةكا  022مسقا َل زيَر كة مارة كراوةش كة ويسـتب
طويَب ىلَ نية ثارةكةس دةدا ش ثارةكةش دةداتةوةش يةكش دووش اةطةر ذنين بةيةوسَ تةةَق بدريَتش لة هةموو
مالَةكةس خؤس خؤش دةبيَتش اةطةر شارةكيشب لةسةر تاثؤ بكا ش لةبةر اـةوةس نارازيـةش دةيـةويَت نـةجاتب
بيَتش اةوة سبَش هةر ذنةكب كة دارايب نيةش كة مةعاشب نيةش حةمتةن سافةس وةرنـاطرسَش كـبَ وةرس دةطـرسَش
ثياوةكة وةرس دةطرسَ اةطةر مةعاشب هةيـةش زؤربـةس جـار هةركةسـةكب لـة بـةينب ذن و ميَـردش لـة بـةينب
ب َايَة اةو دوو هاوسـةرةش كـة دةيانـةويَت سـافةس وةردةطـرنش مةعاشـب كاميـان زؤر تـرة اـةو وةرس دةطـرسَش
اةطةر وابيَت بة اةقسا ليَيان بطيَرنةوةش كـة قسـتةكةيان كـةم بيَـتش مةعاشـةكة زيـاتر لـؤس مبيَنيَتـةوةش
ليَرة ايَمة باسب ي ةكسانب ذن و ثياومـان كـردووةش هةرضـةندة اـةمن لؤخـؤم ذمنش بـةةَم ثـيَم باشـة ( طالا ق
السالفةق) بيَــت بيداتـةوةش اةوكاتــة كـةس تيَــدا مةغـدور نابيَــتش اةطـةر ذن داهــاتب نـةبيَتش اةطــةر مةعاشــب
ي سافةس وةردةطر َس ش سوثاس.
نةبيَتش لة كو َ
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بةريَزانش ايَسـتا زؤرينـةس بـةريَزان لةطـةلَ اـةوةن ( طالا قالسالفةق) بيَـتش اـةوة دةخةينـة دةنطدانـةوةش كـبَ
لةطةلَ اةوةية ( طال قالسلفة) بيدا ش تكاية دةسـتب بـةرز بكاتـةوة ش زؤر سـوثاسش كـ َب لةطـة َل دانيـة تكايـة
دةستب بةرز بكاتةوة ش سـوثاسش بـة زؤرينـةس دةنـط ( طالا قالسالفةق) اةيـداتنش سـياغةكة بكـةش بـؤ اـةوةس
ماددةكة بة تةواوس خبةينة دةنطدانةوةش كةرةمكة.
بةريَز عونب كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
املاداقالسادسة:ق
يفقحالةقحصو قالطالققاوقالتفريققاوقفسققعقدقالزواجقبنيقالزوجنيقتستحص قالنفقاةقمدفوعاةقمانقطاللهااق
والتىقتعتربقالسلفةقاملدفوعةقمانقطاللهااقق والتاىقتعتاربقدينااًقممتاازاًقوفقااًقالحكاامقالقاواننيقالنافاذاقيفقاالبلايمق
خبصو قحتص قالديونقاحلكومية.ق
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بةريَزان ك َب لةطةلَدايـة تكايـة دةسـتب بـةرز بكاتـةوة ش زؤر سـوثاسش كـ َب لةطـة َل دانيـة تكايـة دةسـتب بـةرز
بكاتــةوة ش زؤر ســوثاسش دوو كــةس لةطــةلَ دانيــةش بــة زؤرينــةس دةنــط ثةســةند كــراش بــؤ ماددةيــةكب تــر
كةرةمكةن.
بةريَز عونب كمال سعيد بةزاز:
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بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
املاداقالسابعة:ق
علىقوزاراقاملاليةقواالبتصادقاصدارقالتعليما قالالزمةقلتسهي قتنفذقاحكامقهذاقالقانون.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس كؤمةةَيةتب كةرةمكةن.
بةريَز سيوةيل عثمانقامحد:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ايَمة لة ماددةس سيَيةمش باسب اةوةمان نةكردش اايا اةقسا كو دةطةريَتةوةش بـة ض شـيَوةيةك دةطةريَتـةوة ش
لة ماددةس سيَيةم بريار بووش بـةةَم وابـزامن سـياغةكة طـؤراش اةطـةر لـة مـاددةس سـابيعة ديـارس بكريَـتش كـة
اةقسا نسبة ضةند بطةريَتةوةش ثيَمان باشة.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس مافب اافرة كةرةمكةن.
بةريَز طةشة دارا جالل:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ايَمة لةطة َل دةقب ماددةكةين.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس دارايب كةرةمكةن.
بةريَز د.ااراس حسة حممود:
بةريَز سةرؤكب ثةلةمان:
ايَمة لةطة َل دةقب ماددةكةينش اةوةس هاوكارم باسب كـردش دواتـر بـة ريَنمـايبش واس تيَدةطـةم دةردةضـيَت لـة
ةيةن وةزارةتةوةش سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس ياسايب كةرةمكةن.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةرس:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ايَمةش لةطة َل دةقب ماددةكةينش ايمكان هةية بة ريَنمايب عيالج بكريَتش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بةريَزان اةندامانب ثةرلةمانش كةس لةسةر اةو ماددةية قسة اةكا ش يةك كةسش كةرةمكة هاذة خان.
بةريَز هاذة سايمان مصطفى:
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بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
من لةسةر اةو ماددية قسةم نيةش بةس من حةز دةكةم.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
لةسةر اةو ماددةيةش رةجااةنش دانيشةش رةجااةنش تكاية بيخويَننةوة بؤ اـةوةس خبةينـة دةنطدانـةوةو اـاخري
سياغة.
بةريَز عونب كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
املاداقالسابعة:ق
علىقوزاراقاملاليةقواالبتصادقاصدارقالتعليما قالالزمةقلتسهي قتنفيذقاحكامقهذاقالقانون.

بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بــةريَزان ك ـبَ لةطــةلَ دايــة تكايــة دةســتب بــةرز بكاتــةوة ش ســوثاسش ك ـبَ لةطــةلَ دانيــة تكايــة دةســتب بــةرز
بكاتةوة ش سوثاسش بة كؤس دةنط ثةسةند كراش بؤ ماددةيةكب تر كةرةمكةن.
بةريَز عونب كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
املاداقالثامنة:ق
علىقجملسقالوزراءقواجلها قذا قالعالبةقتنفيذقاحكامقهذاقالقانون.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس مافب اافرة كةرةمكةن.
بةريَز طةشة دارا جالل:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ايَمة لةطة َل دةقب ماددةكةين.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس دارايب كةرةمكةن.
بةريَز د.ااراس حسة حممود:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ايَمة لةطة َل دةقب ماددةكةين.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس كؤمةةَيةتب كةرةمكةن.
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بةريَز سيوةيل عثمان امحد:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ايَمة لةطةلَ دةقب ماددةكةين.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس ياسايب كةرةمكةن.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةرس:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ماددةكةي تةايد دةكةينش سوثاس.

بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ٍِ
بةريَزانش كبَ لةسةر اةو ماددةية قسةس هةية ش كبَ لةطةلَ داية تكاية دةسـتب بـةرز بكاتـةوة ش سـوثاسش كـبَ
لةطـة َل دانيـة تكايـة دةسـتب بـةرز بكاتـةوة ش سـوثاسش بةزؤرينـةس دةنـط ثةسـةند كـراش بـؤ ماددةيـةكب تـر
كةرةمكةن.
بةريَز عونب كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
املادة التاسعة
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
كاك عونب ثيَن اةوةش ثيَشنياريَب هةبوو ش بـؤ ماددةيـةكب تـرش سـيوةيل خـان كـردسش رةايتـان لةطـة َل اـةوةش
كةرةمكة.
بةريَز طةشة دارا جالل:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ايَمة دويَنبَش من و هاذة خان ايقترياحيَكمان كردش نةخراية دةنطدانةوةش نازامن بة ماددةيةكب ايزافـب جيَـب
بكريَتةوة باشةش كة تةنها لة ثرؤسةس هاوسةرطريس يةكةمةش واتا ذنب يةكةمش سوود مةند بيَت.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بةريَزان اةوة وازحةش ثيَشنياريَكب زؤر مةعقولةش يةكةمة عةقـد بـيَنتش اـةوةس كـردس دوو عةقـد نـةبيَنتش
كبَ لةطةلَ داية تكاية دةستب بةرز بكاتةوة ش زؤر سوثاسش كـبَ لةطـةلَ دانيـة تكايـة دةسـتب بـةرز بكاتـةوة ش
سوثاسش بة كؤس دةنط ثةسةند كراش تةواو بؤ ماددةيةكب ترش بؤ ماددةس نؤش كةرةمكة.
بةريَز عونب كمال سعيد بةزاز:
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بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
سياغةكةس نةنووسينةوة اةو ثيَشنيارة ش
املاداقالتاسعة:ق
ينفذقهذاقالقانونقاعتلاراًقمنقتاريققنتر قيفقاجلريداقالرةيةق(وباي قكوردستان).
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ايَستا اةو ماددةية زؤر اعتياديةش ك َب لةطةلَدايـة تكايـة دةسـتب بـةرز بكاتـةوة ش زؤر سـوثاسش سـياغةس اـةو
ماددةيــةس ايزافــة كــراش ليذنــةس ياســايب لةطــةلَ داكــؤكب لــة مــافب اــافرة و كؤمةةَيــةتب اةيكــةنش ضــونكة
وازحةش اةمة يةكةم عةقدةش بؤ يةكـةم عةقـد اـةبيَنتش يـةك جوماةيةكـة و دادةنريَـتش زؤر سـوثاسش ايَسـتا
اةسبا موجيبةش تكاية.
بةريَز عونب كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
االسلابقاملوجلةق
االسراقاساسقالتم قوتتك قصاعوبةقتكوينهااقوالازواجقيفقالظاروفقالراهناةقمتاكلةقشاخصاةقتتام قالتارحيةق
واسعةقمنقالتلابقاملو فنيقواملواطننيقحمدودىقالدخ قومباقانقلكا قماواطنقاحلاققيفقالازواجقوتكاوينقاالساراق
وللتخفيفقمنقوطأاقهذ قاملتكلةقفقدقشراقهذاقالقانون.ق
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بةريَز كاك د .امحد نوقتةس نيزامب هةيةش كةرةمكة.
بةريَز د .امحد ابراهيم عاب:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
مــن نوقتــة نيزاميةكــةم لةســةر اــةوة بــووش اــةو مةوزوعــةس كــة خراوةتــة دةنطدانــةوةو موعالةجــة كــراوةش
ماددةس دووةمةش (رابعا:قانقالقيكونقمستفيداًقمنقسلفةقزواجقاخرى).
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
دةنط دراش اةو موناقةشة ناكريَتش هةية ذنيَكـب هيَنـاوةش سـافةس وةرنـةطرتووةش بـةةَم اةيـةويَت ذنيَكـب تـر
بهيَنيَتش نايطريَتةوةش كةرةمكة.
بةريَز بورهان رشيد حسن:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
من نازامنش بةلَبَ نوقتةس نيزاميةش اةلَ َي ايعتبارةن بة تارخيب نةشريةوة اةم ياساية تةنفيز دةكريَت.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
دةنطب بؤ دراش ااشتب خان كةرةمكة.
بةريَز ااشتب عزيز صاحل:
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بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
هةلَةيةك هةية لة بةينب دوو بؤضوون كـة خراوةتـة دةنطدانـةوةش دويَنـ َب خـؤم يـةكيَب بـووم لةوانـةس كـةش
داواس اةوةم كرد كة لةسةر عةقدس يةكةم بيَتش يـةعنب داكـؤكيم لةسـةر اـةو مةسـةلةية كـردش وابـزامن بـة
هةلَةدا نةضوووش كاك عبدالسالمين بوو.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ااشتب خانش دانيشة اةوة برايةوةش بؤ يةك كةسيَب اةطةر يةك ار ذن بيَنيَتش لة عةقدةكة درايةو تـةواوش بـا
ذنب تر نةهيَننش بةسةش تةواو تازة دةنطتان بؤيداش اةسبا موجيبة كةرةمكةش بةردةوامبةش بةريَزان اةسبا
موجيبة كةس موةحةزةس هةية لةسةرسش يةك كةس كةرةمكة.

بةريَز وال طاهر ابراهيم:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ليَرة اةطةر بيَة وةزارةتب ثقافةقوالتلابش كاتبَ قانونةكةمان دةرهيَناش اةطةر ثيَم غةلَة نةبيَنتش تةمـةنب
شا لةوةمان داناش لة بةينب  13تا  22سالَش باشة اةطةر ثياويَب  25سالَ بووش  23سالَ بيَـتش لةمـة زيـاتر
بيَت ذن بيَنيَتش اايا ليَرة مةمشول دةبيَـت يـان نـاش اةمـة ثيَشـنيار دةكـةمش باَـيَن بـةس( شارحيةقواساعةقمانق
املواطننيقحمدودىقالدخ ) بؤ اةوة هةمووس دةطريَنت وش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس ياسايب كةرةمكةن.
بةريَز عونب كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
مةبةست زياتر لة دةركردنب اةو قانونةش هاوكارس كردنب طةجنانةو (شبا ) واتةش شـةبا لـةوسَ موعالةجـة
كراوةش كة قانون هةيكةليةش بةةَم ليَرة قانونةكب تايبة مةندة زؤرش بؤ اةو حالَةتانةية تةنهاش عيالقةس بة
قانونب وةزارةتب رؤشنبريس نيةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بةريَزان كبَ لةطةلَ داية ايَستاش اةسبا موجيبة لةطةلَ طشت ثـرؤذة ياسـايةكةش دةخةينـة دةنطدانـةوةش كـبَ
لةطةلَ داية تكاية دةستب بةرز بكاتةوة ش سوثاسش كبَ لةطةلَ دانية تكاية دةستب بةرز بكاتةوة ش سوثاسش بة
كؤس دةنط ثةسـةند كـراش زؤر سـوثاسش تةمـةنا دةكـةينش حكومـةتب هـةريَمش كـ َب دذيـةتبش زؤرينـةس دةنـط
لةطةلَ بووش كبَ لةطةلَب دانية تكاية دةستب بةرز بكاتةوة ش اةوانةس دةستيان بةرز كردةوة تـةنها دوو كـةس
بوونش لةطةلَ دانةبوونش سبَ كةسش ببورنش بة زؤرينةس دةنـط ثةسـةند كـراش تةمـةنا دةكـةين طةجنـةكامنانش
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ىل وةربطــرنش حكومــةتين زوو خــؤس حــازر بكــا ش بــؤ اــةو وةزعــةش زؤر
خوشــكةكان برايــةكامنان ســوودس َ
سوثاسش ايَستا اةضينة برطةس دوو لة بةرنامةس كار كةرةمكةنش برطـة دووش خسـتنة روو و طفتوطـؤ كردنـب
ثيَشنيارس ياساي ماددة هؤشبةرةكان لة هةريَمب كوردستانش داوا لة ليذنـةس ياسـايب وش ليذنـةس تةندروسـتب
وش ليذنةس اةوقاف و كاروبارس ااينب وش ليذنةس ناوخؤ دةكـةينش كةرةمكـةنش ليذنـةس ياسـايب اـةو ثرؤذةيـة
خويَندراوةتةوةش ايَستا بةس راثؤرتب ليذنةكان خبويَننةوةش بؤاةوةس بمـينة سـةر مـاددة مـاددة بـؤ طفتوطـؤ
كردن.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةرس:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
بةريَزان اةندامانب ثةرلةمانش ايَستا دةقب راثؤرتب ليذنةس ياسايب دةخويَنينةوةش سةبارة بة ثرؤذة ياساس
ماددة هؤشبةرةكان بة زمانب عةرةببش
إىل/قرعاسةقبرملانقكوردستان-قالعراقق
م/قتقريرقحو قمترواقبانونقاملخدرا ق
إجتمعااتقجلنااةقالتااؤونقالقانونيااةقيااومقاألحاادق2قرةزبــةرق0212قكااوردي،قاملصااادفقليااومق()0212/1/03ق
امليالديةقلدراسةقمترواقبانونقمكافحةقاملخدرا قيفقإبليمقكوردستان-قالعراققاملقادمقمانقبلا قالعاددقالقاانونيق
ألعضاااءقالربملااانقوقاحملااا قإىلقجلنتناااقبعاادقالقااراءاقاألوىلقلااهقيفقاقلربملااانقجبلسااتهقاععتياديااةقاملربمااةق()15قيفق
()0212/3/02قوقبعدقاملنابتةقوقاملداولةقتوصلتقاللجنةقإىلقماقيلي:ق
التأكيدقعلىقمضمونقتقريرناقاملربمق()10قيفق()0212/3/0قخبصو قرفضقاملترواقلاسلابقالوارداقفياهقوق
التوصيةقإىلقالوزارا قاملعنيةقباألمرقوقمنهاقالصحةقوقالعم قوقالتؤونقاعجتماعيةقوقاألوبافقوقالتؤونقالدينياةق
وقالرتبيةقبتفعي قاملراكزقاملوجوداقملكافحةقاملخدرا قوقمتابعةقذل قمنقبل قأعضاءقالربملاانقوقاللجاانقاملعنياةقيفق
الربملان،قراجنيقالتفض قباعطالاقوقعرشقأص قمترواقوقرأيقاللجنةقالقانونيةقالواردقيفقتقريرناقاملربمق()10ق
يفق()0212/3/0قوقهذاقالتقريرقبتأنهقعلىقالربملانقللمنابتةقوقإبداءقالرأيقاملناس قوقالتصويت،قوقشكراً.ق
م قالتقديرق
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بةكوردين كةرةمكة.
بةريَز عونب كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بؤ /سةرؤكايةتب ثةرلةمانب كوردستان -عرياق
بابة  /راثؤرتيَب لة بارةس ثرؤذة ياساي ماددة هؤشبةرةكان
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ليذنةس كاروبارس ياسايب رؤذس يةك شةممة  2رةزبةرس سـالَب  0212كـوردس بةرامبـةر بـة 0212/1/03
زاينــب كؤبــووةوةش بــؤ ليَكؤلَينــةوة لــة ثــرؤذة ياســاي بــةرةنطار بوونــةوةس مــاددة هؤشــبةرةكان لــة هــةريَمب
كوردسـتانب عــرياقش كةلةةيــةن ذمـارةس ياســايب اةنــدامانب ثةرلـةمان ثيَشــكةش كــراوةش دواس خويَندنــةوةس
يةكةمب لة ثةرلةمان لة دانيشتنب ااسايب ذمـارة  15س رؤذس  0212/3/02نـاردراوة بـؤ ليذنةكـةمانش وة
دواي وتو ويَذو تاوتوسَ كردنب طةيشتينة اةمانةس خوارةوة:
جةخت كردنـةوة لةسـةر نووسـراوس راثـؤرتب ذمـارة  10س رؤذس  0212/3/0لـة بـارةس رة كردنـةوةسثرؤذةكةش لةبةر اةوة هؤيانةس كة تيَيدا هاتوونش وة وةزارةتـب ثةيوةنديـدار بـةم كـارة راسـثاردراوةش لةوانـة
تةندروســتب و كاروبــارس كؤمةةَيــةتب و اــةو قــاف و كاروبــارس اــاينب و ثــةروةردةوش بــة كــارا كردنــب اــةو
سةنتةرانةس كة هةنة بؤ بةرةنطار بوونةوةس ماددة هؤشبةرةكانش بة دواداضوونب اةمة لة ةيةن اةنـدامانب
ثةرلةمانش وة ليذنة ثةيوةنديـدارةكان لـة ثةرلـةمانش تكايـة بفـةرموون بـؤ اةسـاب ثرؤذةكـة بـؤ ااطـادارس و
وةراس ليذنــةس ياســايب كــة لــة راثــؤرتب ذمــارة  10س رؤذس  0212/3/0لــةو بارةيــةوة خبريَتــة بــةردةم
ثةرلةمانش بؤ وتو ويَذ كردنب و دةربرينب راس طوجناو لة بارةيةوةوش وة دةنطدان لةسةرسش لةطة َل ريَزدا.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس تةندروستب كةرةمكةن.
بةريَز د.حسن حممد سورة:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
اــةوةش راثــؤرتب ليذنــةس كاروبــارس تةندروســتب و ذينطةيــةش رؤذس ضوارشــةممة ريَكــةوتب 0212/12/3
ليذنةكةمان بـة اامـادةبوونب زؤرينـةس اةنـدامانب كؤبـووةوةش بـؤ ديراسـة كردنـب ثـرؤذة ياسـايب بـةرةنطار
بوونــةوةس مــاددة هؤشــبةرةكانش كــة لــة ةيــةن ذمــارةس ياســايب اةنــدمانب ثةرلــةمان ثيَشــكةش كــراوةوش لــة
دانيشتنب ذمارة  15س رؤذس يةك شةممةش ريَكةوتب  0212/3/02ش لة ثةرلةمانب كوردستان خويَندنةوةس
يةكةمب بؤ كراوةش اةمةس خوارةوة راس ليذنةمانة.
لة كوردستان كة بة ياساي بةرةنطار بوونةوةس ماددة هؤشبةرةكان ذمـارة  32س سـالَب  1135دةكريَـتش كـة
يةكيَكة لة ياسا توندةكان لة رووس سزادان بؤ هةموو اةوانةس هةلَدةسنت بة داضانديانش بازرطانب ثبَ كـردن
و يان بةكارهيَنانب ماددة هؤشبةركانش بة ثيَب حوكمـةكان كـة لـة ياسـايةكةدا هـاتووةش هـةروةها اةهميـةتب
جيَبةجآ كردنب اةو حوكمانةو اةو ةيةنانةس كة هةلَدةسنت بة جيَبةجبَ كردنـب بـؤ بـةرةنطار بوونـةوةس
ماددة هؤشبةرةكانش لةناو ياسايةكةدا ديارس كراوةش دووش دةركردنب ياسـايةكب نـويَب طوجنـاوتر بـؤ بـةرةنطار
بوونةوةس ماددة هؤشبةرةكانش داواكاريةكب نيَودةولَةتب ريَكخراوةكانب مافب مرؤ و وةزارةتب تةندروستيةش
سبَش ثرؤذة ياساي ثيَشكةش كراوس سةرةوة لةةيـةن ذمـارةس ياسـايب اةنـدامانب ثةرلـةمان رة دةكةينـةوة
لةبةر اةم هؤيانةس خوارةوة:
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أ-هــاوراين لةطــة َل راثــؤرتب ليذنــةس ياســايب كــة بــة ش ـيَكب ثرؤذةكــة بريتــب يــة لــة دامةزرانــدنب دةســتةس
بةرةنطار بوونةوةس ماددة هؤشبةرةكان لة هةيكةلية و اةرك و دةسةةَتةكانب اةم دةسـتةيةش هـةروةك لـة
خالَب يةك هاتووة كةلة راستيدا ياساي عرياقب اةهميةتب بةرةنطار بوونةوةكة بة هيَزتر و ياسايب ترة.
لة ماددةس  12ثرؤذة ياسايةكة هاتووة هةرضب لـة ياسـاو ريَكـارة كارطيَريـةكان و دادوةريـةكان و سـزاكاننةهاتووةش اةوة دةضيَتةوة بؤ ياسا عرياقية فيدرالَيـةكانش كةلـة راسـتيدا ثـرؤذة ياسـايةكةش خالَيـة لـة مـاددة
سزاكانب ثةيوةنديدار بة ماددة هؤشبةرةكان.
ج-ثرؤذة ياسايةكة خالَية لة خشتةكانب ماددة هؤشبةرةكان.
د -ثرؤذةكة بة ياسا اةرك و دةسةةَتةكانب وةزارةتب تةندروستب ريَب نةخستووةش بؤ دةست نيشان كـردن و
هاوردة كردنب ماددة هؤشبةرةكان و دابةش كردنب بؤ دام و دةزطاكانب تةندروستب و ضـؤنيةتب هـةلَطرتنب
و ســةرف كردنيــان لــة ةيــةن ثزيشــكان و دةرمــان ســازان و ريَطــا ثيَــدانب كارطــةكان و كؤطاكــانب دةرمــان بــة
دروست كردنيان و ضاوديَرس كردنب و بةدواداضوون و ثشـكنينيان لـة ةيـةن وةزارةتـب تةندروسـتيةوةش كـة
اةمة ةيةنب ثةيوةنديدارس ثرؤذة ياسايةكةية بة ليذنةكةمانش كة ثيَويسـتة لـةناو ثـرؤذة ياسـايةكة بيَـت و
ناكريَت بة ثةيرةو ريَنمايب ريَب خبريَت.
ضوار :ماددةس  13س ثرؤذة ياسايةكة تايبةتة بة ريَكخسـتنب نةخؤشـخانةس تايبـة بـؤ اةوانـةس بـةردةوام
مــاددة هؤشــبةرةكان و كارتيَكــةرة اةقاَيــةكان بــةكارديَنن و ضارةســةريان بــؤ فةراهــةم بكــةن و نؤرينطــةس
تايبةتيان بؤ دروست بكةن و كة اةمة ةيةنب ضارةسةر كردن و راهيَنانـةوةس اةوانـةس اـالَودةيب بـة مـاددة
هؤشبةرةكان وة اةمة لـة اـةرك و دةسـةةَتب وةزارةتـب تةندروسـتيةش دةبيَـت كرابيَـتش وة اةمـة لةمـةو دوا
باشـ بكريَــت و اــةركب اةنــدامانب ثةرلةمانــة ضــاوديَرس و بــةدوا داضــوونب بــؤ بكــةنش لةبــةر اــةم كــةم و
كوريانةس سـةرةوة ليذنـةمان بـة ثيَويسـتب نازانيَـتش ثـرؤذة ياسـايةكة بكريَتـة ياسـايةكب سـةربةخؤش رةتـب
دةكةينةوةو اةم رايةمان دةخةينة بةردةم ثةرلةمانش بؤ اةوةس لةناو هـؤلَب ثةرلـةمانش بريـارس كؤتـايب كـة
بريارس اةندامانب ثةرلةمانةش لةسةرس بدريَتش لةطة َل ريَزمان.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس ناوخؤ كةرةمكةن.
بةريَز قادر حسن قادر:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
بةريَزان اةندامانب ثةرلةمانش اةمـة دةقـب راثـؤرتب ليذنةكةمانـة ليذنـةس نـاوخؤ و ااسـاين و اةجنومةنـة
خؤجيَييةكانش سةبارة بة ثرؤذة ياساي بةرةنطار بوونةوةس ماددة هؤشبةرةكان
بؤ /بةريَز سةرؤكايةتب ثةرلةمان-عرياق
بابة  /راثؤرتب ليذنة سةبارة بة ثرؤذة ياساس ماددة هؤشبةرةكان
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ثاش ااراستة كردنـب دةقـب ثـرؤذة ياسـاي بـةرةنطار بوونـةوةس مـاددة هؤشـبةرةكان لـة ةيـةن سـةرؤكايةتب
ثةرلةمانب بةريَزةوةش بة نووسراوس ذمـارة ك  651لـة 0212/3/01ش ليذنةكـةمان لـة كؤبوونـةوةس رؤذس
ضوارشةممة ريَكةوتب  0212/3/06و كؤبوونةوةس دووةمش لة رؤذس يةك شةممة ريَكةوتب 0212/3/02ش
طفتوطؤو را طؤرينةوةس كرد لة نيَوان اةندامانب ليذنةش سةبارة بة ثرؤذة ياساس بةرةنطار بوونةوةس ماددة
هؤشــبةرةكانش بؤيــة ليذنــة بــةم شــيَوةية راس خــؤس دةردةبريَــتش ســةبارة بــة ثــرؤذة ياســايةكةش مــاددة
هؤشبةرةكان مةترسيةكب طةورةن لةسةر لةبار بردن و شيَواندنب ثيَكهاتةس كؤمةةَيةتب لة هـةموو جيهـانش
ايَمةش لة هةريَمب كوردستان لةم مةترسية بةدةر نةش وة اةم ياسايةس تاوةكو ايَستا كـارس ثـبَ كـراوةو لـة
عرياق و كوردستانينش بيَ طة لةوةس هاوشيَوةو هاوتةريبةش لةطةلَ ياساس نيَودةولَةتب و بةرةنطار بوونةوةس
ماددة هؤشبةرةكانش بة ثيَويستب نازانة هيض دةستةيةكب جودا و تايبة بؤ اةم بابةتـة دابنـدريَتش بـةلَكو
ثيَمان باشة كار بة ياساي ثيَشووش ذمارة  32لة سالَب  1135بكريَتش لةم بارةيةوة هـاوراين لةطـة َل بـةريَزان
لة ليذنةس ياسايبش دوا بريارين بؤ ايَوةس بةريَزةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس اةوقاف كةرةمكةن.
بةريَز عبدالقادر اكرام ويل:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
بؤ /بةريَز سةرؤكايةتب ثةرلةمانب كوردستان-عرياق
بابة  /راثؤرتب ليذنة دةربارةس ثرؤذة ياساي بةرةنطار بوونةوةس ماددة هؤشبةرةكان.
ليذنةس اـةوقاف و كاروبـارس اـاينب رؤذانـب  0212/2/02و  0212/1/15كؤبـووةوة بـؤ تـاوتوسَ كردنـب
ياساس بةرةنطار بوو نةوةس ماددة هؤشـبةرةكانش كةلةةيـةن ذمـارةس ياسـايب اةنـدامانب ثةرلـةمان ثيَشـكةش
كراوةش دواس خويَندنـةوةس يةكـةمب لـة ثةرلـةمانش لـة دانيشـتنب ااسـاي ذمـارة  15س رؤذس 0212/3/02
ااراسـتةس ليذنةكـةمان كـراوةش دواس طفتوطـؤ كـردن لةسـةر ثـرؤذة ياسـايةكةش ليذنةكـةمان اـةوةس خـوارةوة
ثيَشنياز دةكا :
لةبةر اةوةس اةم ثرؤذة ياساية ناونيشانةكةس لةطةلَ ناوةرؤكةكةس يةك ناطريَتةوةش وة ياساس ذمارة  32س
سالَب  1135س عرياقب بة شـيَوةيةكب ورد تـر و باشـ ضارةسـةرس اـةو ثرسـةس كـردووةش بؤيـة ايَمـة اـةو
ثـرؤذة ياسـايةش بــة ثيَويسـت نـازانةش وةلةهــةمان كاتـدا بـة ثيَويســتب دةزانـةش وةزارةتـةكانب ثةيوةنديــدار
تةندروســتب و كاروبــارس كؤمةةَيــةتب و اــةوقافش هــةولَب دامةزرانــدنب ســةنتةريَكب نيشــتيمانب بــدةنش بــؤ
بــةرةنطار بوونــةوةس مــاددة هؤشــبةرةكانش كــة اــةركب نةهيَشــنت و بــةرةنطار بوونــةوةوش ضارةســةر كردنــب
االَوودةبووةكان و هةموو اةو ريَكارانةس بالَو نةبوون و قةةَضؤ كردنب اةم ماددانة بطريَتة اةستؤس خؤسش
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بفةرموون بؤ ااطادار و اةساَب ثرؤذةكةش راس ليذنةكةمان لةبارةيةوة خبريَتة بةردةم ثةرلـةمانش بـؤ تـاوتوسَ
كردن و دةربرينب راس طوجناو لة بارةيةوةش وة دةنطدان لةسةرسش لةطة َل ريَزماندا.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بةريَزان ايَستا اةو سبَ ليذنة رةاب خؤيداش بؤ اةوةس كة اةو ثرؤذةية رة بكريَتةوةش ضوار ليذنـة يـةكين
لةطةلَةش بؤيـة ضـوار ليذنـة اـةكا  22اةنـدامش تةقريبـةنش ايَسـتا اـةوة دةخةينـة دةنطدانـةوةش كـآ لةطـة َل
اةوةيــة كــة اــةو ثرؤذةيــة رة بكريَتــةوةش تكايــة دةســتب بةرزبكاتــةوة ش زؤر ســوثاس .نوقتــةي نيزاميــةش
كةرةمكة.
بةريَز عمر صديق هةورامي:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةريَزان ايَمة دوو اةطةرمان لة ثيَن بووش يةكيان بةوةي كـة ثرؤذةكـة رة بكريَتـةوةش يـةكيان بـةوةي كـة
خبريَـتة طفتوطؤوةش لةبةر اةوةي ضوار ليَذنةي بةريَز ثَشـنياريان كردبـوو كـة رة بكريَتـةوةش تةصويتيشـي
لةسةر كراش اةطةر تةصويتةكة سةركةوتوو نةبواية اةو كاتة ايَمة طفتوطؤمان دةكردش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر زؤر دروستةش راستة نيزاميةكةي لة جيَطةي خؤيةتيش كـيَ لةطـةلَ اةوةيـة رةفـز بكـريَش رة بكريَتـةوة
موناقةشةكة بةردةوام نةبيَش تكايـة دةسـت بـةرز بكاتـةوة زؤر سـوثاسش كـ َي لةطةلَـة بـةردةوام بـة ()15
بةريَزش بة زؤرينـةي دةنـط اةوثرؤذةيـة رة كرايـةوةش بـؤ ثرؤذةيـةكي تـرش بـؤ خـالَي (( :)6خسـتنة روو و
طفتوطـــؤكردني ثيَشـــنياري ياســـاي ضـــاككردني مووضـــةي هيَزةكـــاني ااســـاين و ثيَشـــمةرطة لـــة هـــةريَمي
كوردستان)ش ايَستا داوا لة ليَذنةي ياساييش لة ليَذنةي دارايي و اابووري و كاروباري ثيَشمةرطةش ياسـاش نـاوخؤ
و ااساين و اةجنومةنة خؤجيَيةكان دةكةينش كةرةمكةن بؤ ايَرةش كةرةمكةن ليَذنةي ياسايي.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةريَزان اةنداماني ثةرلةمانش ايَستا دةقي راثؤرتي ليَذنةي ياساتان بـؤ دةخويَنمـةوة سـةبارة بـة ثـرؤذةي
ياساي ضاككردني مووضةي ثيَشمةرطةش بة زماني عةرةبي.
إىل/قرعاسةقبرملانقكوردستانق
م/قتقريرقحو قمترواقبرارقحتسنيقروات قالترطةقوقاألمنقوقبوا قالليتمرطةق
إجتمعااااتقجلنااااةقالتااااؤونقالقانونيااااةققيااااومقاعثااااننيق6قطــــةآلريَزانق0212قكااااوردي،قاملصااااادفقليااااومق
( )0212/12/05ميالدي،قلدراسةقمترواقبرارقحتسنيقروات قالترطةقوقاألمانقوقباوا قالليتامرقطـةقعبلايمق
كوردستان-العراق،قاملقدمقمنقبل قالعددقالقانونيقألعضاءقالربملاانقوقاحملاا قإىلقجلنتناقاقبعادقالقاراءاقاألوىلقلاهقيفق
الربملانقجبلستهقاععتياديةقاملربمةق()01قيفق()0212/3/01قوقبعدقاملنابتةقوقاملداولةقتوصالتقاللجناةقإىلقمااق
يلي:ق
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رغمقحتفظاتناقوقمالحظاتناقعلىقصياغةقاملتروا،قإنقجلنتناقملدعياًقم قفكراقحتسنيقاحلالاةقاملعاشايةقجلميا ق
شراعحقالتم قالكوردستانيقاملستمرينقيفقاخلدمةقوقاملتقاعدينقمباقفيهمقالترطةقوقاألمنقوقبوا قالليتمرطـة،ق
وقهااذاقماااقفقتثليتااهقيفقبااانونقموازنااةقإبلاايمقكوردسااتانقرباامق()1قلساانةق()0212قيفقاملاااداق()02قبفقراتهاااق
الثالثة،قوقيفقفقرتهاقالثالثةقورد قحتقيققاملساوااقبنيقروات قبوا قالليتمرطةقوقاآلسايشقوقالترطةقيفقاعبليمق
م قروات قأبرانهمقيفقاحلكومةقاعحتادية،قوقهنااكقناصقصاريحقيفقاملااداق()23قمانقالقاانونقربامق()62قلسانةق
،0222قبانونقاخلدمةقوقتقاعدقالليتمرطةق(حرسقاعبليم)،قيستفيدقالليتمرطةق(حارسقاعبلايمق)قاملتامولنيق
بأحكامقهاذاقالقاانونقمانقمجيا قحقاوققوقإمتياازا قأبراناهقماقنقمنتسا قاجلايشقالعرابايقاملتامولنيقبقاانونق
اخلدمةقوقالتقاعدقاعحتاديقالنافذ،قأوقأيقبانونقإحتاديقآخرقوقاملعلومقأنقامليزانيةقاملخصصةقلوزاراقالليتامرقطـةق
ضمنقاملوازنةقالعاماةقحلكوماةقاعبلايمقتصصاةقمانقبلا قحكوماةقاعبلايمقنفساهاقوقإنقاحلكوماةقالعرابياةقملق
ختصصقأيقمللغقضمنق()%12قوقالتزا قذمتهاقمتغولةقلإلبليمقحلسابقبوا قالليتمرطةق(حرسقاعبليم)قمنذق
سنةق0222قلغايةق،0212قوقمباقأنقإحداثقإلتزاما قماليةقجديداقعلىقعاتققاحلكومةقحتتاجقإىلقالوبوفقعلىق
رأيهاقألنقأيةقإلتزاما قجديداقعلىقاحلكومةقينلغيقتأمنيقوارداتهاقألنهقاليقل قإبرتاحقزيااداقنفقاا ،قأوقإحاداثق
نفقا قجديداقماقملقيكنقاملقرتحقمتفوعاًقبليانقوساع قحتقيققاعبرتاح،قلذاقنرىقإحالةقاملترواقإىلقاحلكومة.ق
م قالتقديرق
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنةي ثيَشمةرطةش كةرةمكة.
بةريَز حممد شارةزووري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة اةو ثرؤذة ياساية بؤ دوو بةشةش بةشيَكي بؤ ااساين و بةشيَكي بـؤ ثيَشـمةرطةيةش اـةوةي كـة عايـدي
ثيَشمةرطةية راثؤرتي ايَمةية:
بؤ /بةريَز سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان-عرياق
 /راثؤرتي ليَذنة دةربارةي ضاككردني مووضةي ثيَشمةرطة
سآلويَكي طةرم
سةبارة بة نووسراوتان ذمارة ( )212لة بةرواري ( )0212/3/62دةربارةي ثيَشنياري ياساي ضـاككردني
مووضةي ثيَشمةرطة لة هةريَمي كوردستانش دواي ضةندين كؤبوونةوة و سةردان لةطةلَ بـةريَزاني وةزارةتـي
ثيَشمةرطة طةيشتينة اةو اةجنامة:
 -1ويَـراي ثالَثشــيت كردمنــان لــة ضـاككردني مووضــةي هيَــزي ثيَشــمةرطةي كوردسـتانش بــةآلم لــة ميزانيــةي
حكومةتي عرياقي فيدرال كة دةنيَردريَت بـؤ حكومـةتي هـةريَمي كوردسـتان بةشـي وةزارةتـي ثيَشـمةرطةي
تيَدا نيةش هةرضةندة ريَككةوتن كراوة لة نيَوان حكومةتي هةريَمي كوردستان و حكومـةتي عرياقـي فيـدرالَ
داش كة ميزانية و خةرجي ثيَشمةرطة لةةيةن حكومةتي عرياقي فيدرالَةوة بيَتش بةآلم تا ايَستا اـةو بريـارة
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جيَبةجيَ نةكراوةش هةر بؤ زانياري بودجةي سالَي(0222ش 0222ش 0221ش  )0212نةهاتووة بؤ وةزارةتي
ثيَشمةرطةش وةك عـةجزي ميزانيـة لـة حكومـةتي هـةريَمي كوردسـتان ديـاري كـراوةش هةرضـي ميزانيةيـةك
ي تـا اـةو كاتـةي
وةزارةتي ثيَشمةرطة وةريدةطريَ لة حكومةتي هـةريَمي كوردسـتان وةك سـولفة وةريـدةطر َ
حكومةتي عرياق ميزانيةكةي صةرف دةكا .
 -0هيض ثارةيةك لة ناو بودجةي حكومةتي هةريَمي كوردستان كة لة ()%12يـة و لـة حكومـةتي عرياقـةوة
بودجةي وةزارةتي ثيَشمةرطةي تيَدا نية.
 -6اــةو بودجةيــة بودجــةي حكومــةتي هــةريَمي كوردســتان كــة لةةيــةن حكومةتــةوة هــاتووةش برةكــةي لــة
()%12ي بودجــةي حكومــةتي عرياقــي فيــدرالَ دابــةش كــراوة بةســةر هــةموو بوارةكانــةوة و لــة ثةرلــةمان
برياري لةسةر دراوةش لةبةر اةوة اةو ثرؤذة ياساية عونصوري مالي تيَدايةش بؤية ثيَويستة رةاي حكومـةتي
هةريَم وةرطريَت لةو بارةيةوةش ضونكة هةموو ثارةيةك زياد بكريَت دةبيَتة بـار لةسـةر حكومـة و نـازانيَ
لةكويَ دابيين بكا
 -2ثيَويستة هةولَةكامنان ضر بكةين بؤ طةرانةوةي بودجـةي هيَـزي ثيَشـمةرطةي كوردسـتان كـة لةسـةرةوة
ااماذةمان ثيَداوة بؤ اةوةي هيَزي ثيَشمةرطة مايف خؤي ث َي بدريـَت.
يب لة ليَذنةي
 -5سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان كارااساني بكا بة مةبةسيت ناردني شانديَب كة ثيَكهات َ
كاروباري ثيَشمةرطةي ثةرلةماني كوردستانش بةرثرسي هاوثةيوةندي وةزراةتـي ثيَشـمةرطةي كوردسـتان بـة
مةبةســيت ضارةســةر كردنــي كيَشــةكاني هيَــزي ثيَشــمةرطة و وةزارةتــي بــةرطري عــرياق و ســةرؤكايةتي
اةجنومةني وةزيرانش لةطة َل ريَزماندا.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنةي داراييش كةرةمكة.
بةريَز د .ااراس حسة حممود:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
دةربارةي اةو بابةتة ايَمة ثابةندين بة سيستةمي اةوةي نيزامي داخياي ثةرلـةمانش كـة مـاددةي ( )26بـة
حةقة راثؤرتيَكمان اامـادة كـردووةش راثؤرتةكـة تـا راددةيـةكي زؤر ثشـتطريي لـة هـةردوو راثـؤرتي ثيَشـ
دةكا ش كة خويَندرايةوةش لة دوو خالَي سةرةكي ثيَب ديَـتش خالَيَكيـان :ايَمـة ثشـتطريي لـة هـةر بريؤكةيـةك
دةكــةين كــة دةبيَتــة هــؤي زيــادبووني مووضــة و خؤشــطوزةراني هــةموو ضــينةكانش لةةيــةكي تــرةوة وةكــو
ليَذنةي دارايـي ايَمـة نـاتوانة بريـار بـدةين لةسـةر هـيض بابـةتيَب لـةو بـوارةش اةطـةر هـاتو راي حكومـة
بةتايبةتي لة ريَطةي وةزارةتي داراييةوة وةرنـةطرييَش ايَسـتاش ثوختـةي كؤنووسـةكة دةخويَنينـةوة بؤتـانش
اةطةر ريَمان ث َي بدةيش
كؤنووسي ذمارة ( )61ريَكةوتي ()0212/1/01
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ااماذة بة نووسراوي بةريَوةبةرايـةتي كاروبـاري ثةرلـةمانش ذمـارة (ك )212لـة ( )0212/3/62دةربـارةي
ثيَشنياري ياساي ضاككردني مووضةي هيَزةكاني ااساين و ثيَشمةرطةي هةريَمي كوردستاني عرياقش ليَذنةي
دارايي و كاروبـاري اـابووري ()61مـة كؤبوونـةوةي خـؤي اـةجنام دا بـة زؤرينـةي اةنـدامان بـؤ ليَـدوان و
ليَكؤلَينةوة لةسةر اةو ثرؤذة ياساية و طةيشتة اةو بريارانةي خوارةوة:
 -1ليَذنةكةمان بة زؤرينةي دةنط ثشـتطريي دةكـا لـة هـةر ثـرؤذة ياسـايةك لـة ثيَنـاو ضـاككردني بـذيَوي
ذياني ثـؤليس و ااسـاين و هيَـزي ثيَشـمةرطة و هاوتـاكردني مووضـةكانيانش كـة هـةروةك اـةو مووضـةيةي
بةرامبةرةكانيان هةيانة لة هيَزةكاني ثؤليس و ااساين و سةربازي لة عرياقدا جيَبـةج َي دةكريَـت بـة ثيَـي
ياساش بة هةموو دةرمالَةكاني ترسناكي و بروانامة.
 -0بــةآلم بــؤ جيَبــةجيَ كردنــي اــةو ثــرؤذة ياســاية ثيَويســتة راي حكومــةتي هــةريَمي كوردســتان لةســةري
وةربطرييَت لة رووي ياساييةوةش هةروةها لة رووي تواناي داراييـةوةش بؤيـة ليَذنةكـةمان ثيشـنيار دةكـا كـة
بةريَز سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان راي حكومـة وةربطريَـت لـةو بارةيـةوة ثـيَن بريـاردان لةسـةر اـةو ثـرؤذة
ياساية لةطة َل ريَزدا.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ناوخؤ رةايتانش كةرةمكة.
بةريَز نةرميان عبداهلل قادر:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةريَز اةنداماني ثةرلةمانش ليَذنةكةمان بة نووسراوي ذمارة ( )12لة رؤذي ( )0212/1/02كؤبوونـةوةي
خؤي سازداش اةوة راثؤرتي ليَذنةكةمانةش بة كؤي دةنطين قبولَ كراوة لةةيةن ليَذنـةي نـاوخؤ و ااسـاين و
اةجنومةنة خؤجيَيةكان:
ليَذنةي ناوخؤ سةر لة بةياني رؤذي دووشةممة ريَككةوتي ( )0212/1/02كؤبوونـةوة بـؤ تـاوتويَ كردنـي
ثـرؤذة بريـاري ضـاككردني مووضـةي هيَزةكـاني ااسـاين و ثيَشـمةرطة لـة هـةريَمي كوردسـتان كـة لةةيـةن
ذمــارةي ياســايي اةنــداماني ثةرلــةمان ثيَشــكةش كــراوةش لــة دواي خويَندنــةوةي يةكــةمي لــة ثةرلــةمان لــة
دانيشــتين ااســايي ذمــارة ()01ي رؤذي ( )0212/3/01ااراســتةي ليَذنةكــةمان كــراوةش نووســراوي ذمــارة
ي كـردن بـة اامـادةبووني
(ك )212لة رؤذي ( )0212/3/62كـة ثيَشـكةش كرابـووش دواي وتوويَـذ و تـاوتو َ
بةريَز وةزيري داراييش بةريَز باييز تالََةباني وةزيري داراييش بةريَز كةريم سـن اري وةزيـري نـاوخؤش بـةريَز
شيَا جةعفةر موستةفا وةزيري ثيَشمةرطةش ليَذنة طةيشتة اةو رايانةي خوارةوة:
-1بريار درا بؤ اةو ضوار مانطةي داهاتووش واتا لـةو كاتـةي كـة كؤبوونةوةكـة كـراوةش بـؤ مـانطي ()1ش ()12ش
()11ش ( )10بة شيَوةيةكي كاتي ضارةسةريةك بكريَت بؤ دةرمالَةي بةدةل اازووقةي هيَزةكـاني نـاوخؤ كـة
()012هةزار دينارةش لة بودجةي سالَي داهاتووش لة هةموو روويةكةوة وةكو هيَزةكاني ناوخؤي عرياقي ليَ
بكريَ.
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ســةبارة بــة هيَزةكــاني ثيَشــمةرطة كــة ســةر ب ـة وةزارةتــي ثيَشــمةرطةن بــةو ثيَيــةي كــة بــةريَز وةزيــري
ي حزووري هةبووش خالَي دووةم تايبةتة بة اةوان:
ثيَشمةرطةش لةو َ
-0سةبارة بة هيَزةكاني ثيَشمةرطة كة سةر بة وةزارةتـي ثيَشـمةرطةن لـة بودجـةي سـالَي ( )0211هـةولَ
بدريَ وةكو سةربازي عرياقي لة هةموو روويةكةوة هاوتا بكريَنش لةطة َل ريَزدا.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ ايَوةي بةريَزش بةريَزان ايَستا ليَذنةكان رايان وابووش بةآلم لة ناو كؤنووسةكان تةحـةفووز هةيـةش
بؤية ضوار كةس لةو بةريَزانة هةلَدةبذيَرين كة دةيانةويَ بـةردةوام بـيَ موناقةشـةش ضـوار كةسـين لةوانـة
هةلَدةبذيَرين كة ثشتيواني ليَذنةكان دةكةنش ايَستا ناوةكان دةنووسةش بةريَزان ايَسـتا اـةو بةريَزانـةي كـة
دةيانةويَ لةو مةشرووعة بةردةوام بة لة موناقةشة لةسةريش ضةند بةريَزيَكم دةويَتش نيزاميش كةرةمكة.
بةريَز عمر صديق هةورامي:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةروةكو ديارة ضوار ليَذنةي بـةريَز موناقةشـةي اـةو ثـرؤذة ياسـايةيان كـردووةش مـن ثيَشـنيار دةكـةم بـةر
لةوةي رةاي ضوار كةس وةربطرييَش كةم بيَش ضونكة كاتةكةي زؤر دةبا...
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةريَز تةحوياي ضوار ليَذنة كراوةش بـة قـةدةر ليَذنـةكان نةفـةر وةردةطـرينش اـةو بةريَزانـةي دةيانـةو َي لـة
طشت فراكسيؤنةكانش بؤ اةوةي تةوازوونةكةش د .صـباحش برهـان رشـيدش كويَسـتان حممـدش يـانش ناويـان ليَـرة
ي بـةردةوام بيَـتش ضـوار بـةريَزين اـةوةي دةيـةويَت ثشـتيواني لـةش كـاردؤ
هةيةش اةو ضوار بةريَزة دةيانةو َ
نيزامييةش فةرموو.
بةريَز كاردؤ حممد ثريداود:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بة ثيَي ثةيرةوي ناوخؤ بؤ ليَذنةكانش دويَنيَن تووشي اةو ايشكاليةتة بووينش بـؤ ليَذنـةكان نيـة بيَنـة نـاو
ثةرلــةمان دواي راثؤرتةكــة باَ ـيَة حةقــة ثــرس بــة حكومــة بكــةينش بــؤ منوونــة اــةوة ليَذنــةي نــاوخؤ
ثرسي........
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
رجااةنش تؤ طويَ لة براي خؤ بطرةش تؤ دانيشة بؤ روون دةكةمةوةش ايَوة راثؤرتةكةتان لةبةردةسيت منة
بــة زؤرينــةي دةنطــي اةندامــةكان راثؤرتةكــةتان نووســيوة داواي اــةوة دةكــةنش يــةعين ضــيتان ل ـ َي بكــةم
قةيناكةش تةواوش ايَستا قسة بكةش كاك عةدنانش كةرةمكـةش رجااـةن راسـتة قسـةكة زؤر مةنتيقيـةش دةبوايـة
ي بانطي وةزير بكةن و ليَي بثرسنش كةرةمكة.
اةو بةريَزانة لةو َ
بةريَز عدنان عثمان حممد:
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بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
من دةمةويَ اةو نوقتة نيزاميية بكةمش ثرس كردن بة حكومة كة لة راثـؤرتي ليَذنةكانـدا هةيـة بـؤ اـةو
تةوقيتةيــة لــة راســتيداش كــة ثــرؤذةي ياســا كةوتــة نيَــو هــؤلَي ثةرلــةمانش اــي مةســةلةي ثــرس كردنةكــة
دةوةستيَتش ثرس كردنةكة بؤ ثيَشةوةية...
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةلَيَش سوثاسش كاك حممد شارةزووريش كةرةمكة.
بةريَز حممد شارةزووري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ايَمــة لــة ليَذنــةي ثيَشــمةرطةش نــةك جاريَــبش دووجــار ضــووينةتة وةزارةتــي ثيَشــمةرطة لةطــة َل وةزارةتــي
ثيَشمةرطة دانيشتووينش ثرمسان ثيَ كردوونش وةزارةتي ثيَشمةرطة جةوابةكةي بؤ ايَمة اةوة بووةش دةلَيَ :لة
ثةرلةماني كوردستان ايقراري بودجة بؤ ايَمة نةكراوةش لـة بودجـةي هـةريَمي كوردسـتان ثـارةي وةزارةتـي
ثيَشمةرطةي تيَدا نيةش اةوة رةددةكـةيان بـووةش اـةطينا اـةوة نـةب َي ايَمـة ثرمسـان بـة وةزارةتـي ثيَشـمةرطة
نةكردبيَش بؤية ايَمة جـاريَكي تـر ثيَشـنيارةكةي خؤمـان و ثيَشـنيارةكةي ليَذنـةمان داوة بـة حكومـة ش بـؤ
اةوةي وةزارةتي دارايي و حكومة ضارةسةري........
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ايَستا اةو بةريَزانةي دةيانةويَ بةردةوام بيَتش اـةو بةريَزانـة دةيانـةويَ ايَسـتا موناقةشـة بكـةنش د .صـباح
بةرزجنيش برهان رشيدش كويَستان حممدش يان عبدالرحيمش اةو بةريَزانةي كة ثشـتطريي لـة رةاـي ليَذنـةكان
دةكةن :سؤزان شها ش حممد شارةزووريش ساةر حممودش صباح بيت اهللش كةرةمكة كاك د .صباحش فةرموو.
بةريَز د .صباح حممد جنيب:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
اةو ثرؤذة بريارةي يان اةو ثرؤذة ياسايةي كة اامـادة كـراوةش لـة راسـتيدا لـة فةراغـةوة نـةهاتووةش هةسـت
كراوة بةوةي كـة هيَزةكـاني ثـؤليس و ااسـاين و هيَـزي ثيَشـمةرطة لـة هـةريَمي كوردسـتاندا لـة غوبنيَكـدا
دةذينش بة نيسبة هاوشانةكانيان لة حكومةتي فيدرالَيش بؤيـة ايَمـة لـة ياسـاي بودجـةي سـالَي ()0212دا
وةكــو لــة مــاددةي ( )02هــةر سـيَ فةقةرةكــة هــاتووة كــة دةبـيَ تــةحقيقي اــةو مســاواتة بكــةينش لةبــةيين
هيَزةكاني ثؤليس و ااساين و ثيَشمةرطةي هةريَمي كوردستانش لةطةلَ هاوتاكانيان لة عرياقـداش يـةعين اـةو
كاتــة كــة اــةوة تةســبيت كــراش لــة راســتيدا راي حكومةتيشــي لةســةر بــووش ايَســتا ايَمــة كــة اــةوة هاتؤتــة
ي رةاي حكومة وةربطرينش اةو ماوة دوور و دريَذةش لة
بةردةستمان لة راستيدا اةطةر جاريَكي تر مبانةو َ
مةوز ووعةكة لةبةر دةمياندا بووةش بؤية من لة راستيدا وةكو ثةرلةماني كوردستان اةوةمان ليَ داوا دةكريَ
ي بـةوةي اـةو
كة اةو ضة و توويَذة طرنطة بةراسـيت ثشـتطرييان لـ َي بكـةينش دةبـ َي حكومـة مـولزةم بكـر َ
موساواتةي كة ايَمة تةحقيقمانش داوامان ليَ كردووةش تةاكيدمان ليَ كردووة لة ياساي بودجةداش جاريَكي تر
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تةاكيدي لـ َي بكةينـةوة و بيكـةين بـة ياسـايةكش يـان بيكـةين بـة بريـاري مـولزةم بـؤ حكومـة ش بؤيـة مـن
ثشتطريي لةوة دةكةم كة بةردةوام بةش اةوةش بكةين بـة ياسـاش يـان برياريَـب كـة تـةحقيقي اـةو مسـاواتة
بكا ش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار برهان رشيدش كةرةمكة.
بةريَز برهان رشيد حسن:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةمووةيةكمان دةزانة هيَزي ثيَشمةرطة و هيَزي ااساينش هيَزي ثيَشمةرطة كاري بةرطري ية لة شةرةف و
لة سنووري خارجيي هةريَمةكةمانش هيَزيَكيشة بة دريَذايي ميَذوو قوربانيةكي زؤري داوةش لة سايةي خةلَكة
تيَكؤشــةر و شــةهيدةكامنان و اــةو هيَــزة قارةمانانــةوة اــةورؤ زؤر شــت دةســتةبةر كــراوةش هيَــزي ااســاين
هيَزيَكة ديفاعي لة اةمنيةتي خةلَكي كوردستان كردووةش هةرضةندة ايَمة تةحةفووزمان لةسـةر ضـؤنيةتي
تةشكياةيان هةيةش بةآلم بةشيَكن لةو ميااةتةش ثيَويستة ااور لة مةعيشة و ذيانيـان بدريَتـةوةش بةريَزينـة
ثيَشمةرطة هةية تا ايَستا مانطيَ ( )652هةزار وةردةطريَش بةشـي كريَـي خانوووةكـةي ناكـا ش بةشـي ()12
رؤذي يةكةمي مانطةكةي ناكا ش كريَمةش مال و منالَيان هةيةش نيانةش زؤر دةطمةن هةيانة قةرزار نةبيَش من
حةز دةكةم ايحصا بكةن لة ناوياندا بزانن لـة هيَـزي ااسـاين و ثيَشـمةرطة ضـةنديان قـةرزارن ضـةنديان
موشكياةيان هةية دةعوايان لةسةر قةيد كـراوة كريَمـة ثيَيـان ضـؤ َل بكـريَش اةطـةر رةددةكـة اةوةيـة لـة
بودجةدا زياد دةكريَ بؤيانش بةريَز من دوو وةآلمم هةية بؤ اةوةش بودجة قانونيَكة بؤ سالَيَب دادةنـريَش بـؤ
يةك سالَ دادةنريَش بةآلم اةطةر ايَستا ليَرة بكريَ بة بريار و بة ياساش بريار ب َي يان ياسـا بـيَش بريـار و ياسـا
صيفةتي دةميوومةي هةية بؤ ضةندةها سالَش ايَستاش لة دةولَـةتي عرياقـدا قـانوني مـةدةني سـالَي ضـاةكان
ايشي ثيَ دةكريَش بة تةعديالتةوةش اةطةر دةلَ َي لة بودجةدا زياد دةكـةينش بـةريَز ايَمـة لـة مـاددةي ()02ي
ياسـاي بودجــةي ذمــارة ()1ي ســالَي ()0212دا زيادمــان كــردووةش بـة سـ َي برطــةش مةعاشــي مووضــة خــؤر و
خانةنشة و شةهيد و اةنفال و كةمئةندامش ثؤليس و ااساين و ثيَشمةرطةش بةآلم بة داخةوة اـةوةي جيَـي
نيطةرانية حكومة مولتةزيم نةبووة ثيَوةيش تا ايَستا جيَبةجيَي نةكردووةش اةو مواةسةسـةي ثةرلةمانـةش
كة طةورةترين مواةسةسةي رةقابيةش لةطة َل اةوةي بة موزةكةرة منش سةرؤكايةتي ثةرلـةمانش سـةرؤكايةتي
حكومة ش وةزيرة تايبةمتةندةكان ااطادارم كردوونةتةوة لة مانطي ()1وة كة طوناحة ضي اةو هيَزة اـاواي
ليَ دةكريَش بةآلم وةآلمم وةرنةطرتؤتةوةش......
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةريَز رجااةنش هةر بؤ تةوزيح بؤ جةنابتش ميزانيةي ثيَشمةرطة لة حكومـةتي عرياقيـةش بـةآلم حكومـةتي
هةريَمي كوردستان ميزانية دةدا هةتا وةكو اةو كيَشةية ضارةسةر دةكريَش اةوة بؤ مةعاوماتت.
بةريَز برهان رشيد حسن:
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بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةلَيَش جا بةراسيت طوناحي اةو هيَزة لةوةدايةش مامؤستايةك كة مووضةي كةم بيَ دةضيَ مـان دةطـريَش دووش
سيَ جار ماني طرتووةش داواي مايف خؤي كردووةش بةآلم بة ثيَي قانوني عقوباتي عةسـكةري هـةر ض هيَزيَكـي
عةسكةريش ااسايشةش ثؤليسةش سةربازةش ثيَشمةرطةيةش نيزامييـة اـةوة مـانطرتين بـة تةمـةروود حيسـابة لـة
قانوني عقوباتـداش نـة دةتـوان َي مـان بطـريَش نـة كـةس هةيـة ديفـا لـة مافةكـةي بكـا ش بةراسـيت مـن اـةوة
دةخةمة ويذداني هةموو ةيةكتانةوةش اةو هيَزانة طوناحنش حةقة ااوريَكيان لـيَ بدريَتـةوةش ايَسـتا بـة ياسـا
تةسبيت بكريَش بةريَز يةك قسةي ترم ماوةش من ايَستا تةاكيـدي قسـةكاني خـؤم دةكةمـةوةش حةقـة اـةورؤ
ااوريَكيان ليَ بدةينةوةش سوثاسي جةنابيشتان دةكةمش سوثاسي سةرؤكايةتين دةكةمش كة اةو مةوزووعة بـة
نةزة ري ايعتيبار وةرطريَش شايةني اةوةيـة اةطـةر يـةكيَب رةخنـةي ليَـي هةيـةش رة نةكريَتـةوةش بينيَرنـة
ي ثرؤذةي ياسا و بريارةكةش يان اةوةتة اةورؤ برياريان بؤ بدريَ اةوة رة
ليَذنةي تايبةمتةندش بة هيَز بكر َ
نةكريَتةوةش سوثاست دةكةم.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش كويَستان حممدش كةرةمكة.
بةريَز كويَستان حممد عبداهلل:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
مـن داوا دةكــةم طفتوطؤكــان بــةردةوام بيَــت لةســةر اـةو ثرؤذةيــةش مووضــة و دةرمالَــةي هيَزةكــاني ثــؤليسش
ااساينش ثيَشمةرطة هاوتـا بكريَـت بـة مةركـةزش لةبـةر اـةو هؤيانـةش هـةموومان دةزانـة اـةو هؤيانـةش اـةو
هيَزانة هيَزي هةستيارنش لةبةر هةستياري اةو هيَزانةش ثيَويستة لة ااستيَكدا بيَت كة بـذيَوي ذيانيـان لـة
ااستيَكي باشدا بيَتش خالَي دووةم اةوةية كة ااساين و اارامي اةو هةريَمة اةوان دابينيان كـردووةش نابيَـت
هؤكاري باشي ااساين و اارامي هةريَمةكة ببيَتة هؤكاري سزاداني اةوانش لةبةر اةوةي لةةي ايَمة ااساين
و اارامي هةيةش دةب َي مووضة و دةرمالَةي ايَـوة هاوتـا نـةب َي لةطـة َل مةركـةزش لةبـةر اـةوةي لـة مةركـةز نـا
اارامي هةيةش بة ثيَمةوانةوةش لةبةر اةوةي ليَرة اارامي هةية دةب َي موكافةاة بكريَنش نةك وةك اـةوان بـيَش
بةرزترين بيَ دةرمالَةكانيانش خالَي سيَيةمش بة ض مةنتقيَب هةمان ثؤستش هةمان وةزيفةش هةمان كار ليَرة
كةم بيَت وةك لة مةركـةزش بؤيـة ثيَويسـتة هـةموو هيَزةكـان ثـؤليسش ااسـاينش ثيَشـمةرطة بـة مووضـة و
دةرمالَةيانـــةوة هاوتـــا بكـــريَن بـــة مةركـــةزش خـــالَي ضـــوارةمم اةوةيـــة ناكريَـــت بـــة بيـــانووي كيَشـــة
هةلَثةسـيَردراوةكاني بــةيين مةركــةز و هــةريَم باجةكــةي اــةو هيَزانــة بيــدةنش هــةموو كــات َي اــةوةيان ث ـيَ
بوتريَتةوة ايَمة كيَشةمان هةية لةطة َل مةركةزش دةبـ َي ايَـوة باجةكـةي بـدةنش مـن ثيَموايـة اـةوة نارةوايـةش
ناحةقة اةو بيانووة ببيَتة هؤي سزادانيانش باجةكةي لةةية اةوانةوة بيدةنش بؤية من ثشتيواني اةو رايةي
هاوريَم كاك برهان دةكةم ناكريَت اةوة هةلَبطرين بؤ بودجةش هةموومان لةو هؤلَةدا بووينش سالَي ()0212
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كة موناقةسةي بودجةي سالَي ()0212مان كردووةش هةنديَكيشـمان سـالَي ( )0221هـةمان كيَشـة هـةبووةش
هةمان بريار د راوة و جيَبةج َي نةكراوةش بؤية دةبيَت اـةوة بـة ياسـايةك ريَـب خبريَـتش بـؤ اـةوةي لـة كـاتي
بودجةدا تووشي هةمان كيَشة نةبينـةوةش اـةو غـةدرةشش اـةو نايةكسـانيةي كـة هـةتا ايَسـتا لـة هيَزةكانـدا
ي اـةو هيَزانـة بكةينـة هيَـزي نيزامـيش
دةكريَت بةردةوام نـةبيَتش دوا قسـةم اةوةيـة اةطـةر ايَمـة دةمانـةو َ
اةطةر دةمانةويَ اةو هيَزانة هيَزي نةتةوة و نيشتمان بنش اةطـةر دةمانـةويَ اـةو هيَزانـة بةراسـيت ديفـا ش
بةرطري لة نيشتمان و نةتةوةكةمان بكـةن دةبـ َي بيانكةينـة نيزامـيش بةشـيَوةيةك هاوتايـان بكـةين لةطـة َل
مةركةزداش بؤ اةوةية بة مايف رةواي خؤيان بطةنش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار سؤزان شها ش كةرةمكة.
بةريَز سؤزان شها نوري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ي باَ ـيَم بــوون بــة (نظااامي) تــةنها لــة رووي داراييــةوة نيــةش بــوون بــة نيزامــي اــةو
ثيَشــةكي مــن دةمــةو َ
ريَكخستنةية كة ايَستا وةزارةتي ثيَشمةرطة دةسيت ثيَ كردووة بة دروست كردني.......
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
رجااةنش وةرة سةر بريوراي خؤ ش تكاتان ليَ دةكةم خوشكانن برايان جـوابي يـةك مةدةنـةوةش رةاـي خـؤ
لةو بوارةوة بدةش بةلَيَ.
بةريَز سؤزان شها نوري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
اةوة وةآلم نيةش اةوة شةرح كردنة بؤ حالَةتي نيزامي بووني هيَـزي ثيَشـمةرطة و ضـوونة نـاو ضوارضـيَوةي
ياساكاني عرياقةوةش بؤ اةوةي بممة سةر اةو خالَةي كة لة دواييـدا باسـي دةكـةمش ضـوونة نـاو ضوارضـيَوةي
ياساكاني عرياقش اةوةية كة اةو هيَزانة هيَزيَكي نيزامي بنش ضوار فرقة دةسيت ثيَ كردووةش ضـواري تـرين
بةريَوةيــةش هــةر بؤيــةش اــةو طفتوطؤيانــةيش خــؤ اــةوة كيَشــةي اــةو ســاأل نيــةش هــةتاكو باســي بكــةينش لــة
()0222ةوةش ()0222ش ()0222ش ( )0221حكومــةتي عــرياق لــة ميزانيةكةيــدا باســي بودجــةي هيَــزي
ثيَشمةرطةي كردووةش بةآلم جيَبةجيَي نةكردووةش اةوةش اةو خالَةية كة ض نويَنةراني كورد لة عرياقداش كـة
لة ناو اةجنومةني نويَنةران دانش بةراسيت اةوانين اي دةبيَ رؤلَـي خؤيـان ببيـننش بـؤ اـةوةي بانطهيَشـيت
وةزيري ديفا بكةن بزانن بؤضـي اـةو ياسـايةي كـة لـة نـاو اةجنومـةني نويَنـةراني عرياقـدا دةري كـردووة
ثابةند نةبووة ثيَيش اةوةي وةزيري ديفا لةطـة َل وةزيـري دارايـيش هيَزةكـاني ثيَشـمةرطةش ايَمـة هـةموومان
دةزانــة هيَزةكــاني ثيَشــمةرطة ثــاريَزةري اــةو وآلتــةنش هــةر لةبــةر اــةوةي ثــاريَزةري اــةو وآلتــةنش ايَمــة
نةماخنستنة اةو اةستؤيةي كة عرياق نايـدا اـي تـةواوش بـةلَكو حكومـةتي هـةريَمي كوردسـتان ثـار لـة نـاو
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بودجةيش لة ناو ميزانيةدا ( )262مايار ديناري بة عةجز داناش بؤية بؤ اةوةي بةردةوام ب َي لة ثيَداني اةو
برة ثارةيةش اوميَدم واية حكومةتي نويَش هي عرياقش ثابةند بيَ بةو ياسايانةي كـة خـؤي دةريكـردووة و لـة
ناو اةجنومةني نويَنةران ريَز بؤ اةو ياسايانة بطريَ كة لة ناو اةجنومةني نويَنةراني عرياقدا دةنطي لةسةر
دراوةش هيَزةكـاني ااسـاين مووضـةكانيان هاوتايـة تـةنها لـة رووي موخةصةصـاتةكة نـةبيَش موخةصةصـاتي
اازووقــــةش موخةصةصــــاتي اازووقــــة كــــة اــــةوين هيَزةكــــاني ااسايشــــي عــــرياق لةبــــةر بــ ـيَ شــــويَين
ي موخةصةصـــاتي اازووقـــةش دةيانـــدريَيتَش ايَمـــةش شـــوكور
موخةصةصـــاتيَكيان هةيـــة كـــة ثيَـــي دةوتـــر َ
ااسايشةكاني خؤمان لة ناو خؤماندا مالَ و حالَي خؤيـانش وايشـي دةوامةكـةيان بـؤ ريَكخـراوة كـة ( )15رؤذ
دةوام بكةن و ( )15رؤذ لة اي ازةدانش بةآلم هـةر ايَمـة بةوةشـةوة نةوةسـتاوينش بـةريَزان ليَذنـةي نـاوخؤش
وةزارةتي ناوخؤيان بان ط كردووةش وةزيري ناوخؤيـان بـانط كـردووةش وةزيـري دارايـيش لـة كؤتـايي كـة اـةوة
ي ثـارة ثةيـدا بكـةن اـةو بـرة زيادةيـة
قة لة دونيادا نةبووةش لة كؤتايي سالَي دارايي دا كة بتـوانن لـة كـو َ
خبةنة سةريش توانيان بريَب ثارة ( )122هةزار زياد بكةنش وةعد واية لـة ميزانيـةي داهـاتوودا ()012ةكـة
صةرف بكةنش بـؤ هيَزةكـاني ااسـاين و ثـؤليس بةيةكـةوةش يـةعين لـة سـالَي داهـاتوودا مـانطي ()1ش مـانطي
()12ش مانطي ()11ش مانطي ( )10اين ا لةيةكةوة كة دةسـت ثـيَ دةكـا ش اـةوةي كـة ()122ي وةرطرتـووةش
( )112كةي كة ماوة وةري دةطريَـتش اـةوةي كـة دةميَنيَـت اـي لـة سـةري سـالَةوة لـة دواي ايقـرار كردنـي
ميزانيةي تازةوة ()012كة وةردةطريَش كةواتة ايَمة غةدرمان ليَ نةكردوونش بطرة هةر لة دواي اةو ياسـاي
بودجةيةوة ايَمة يةكسةر اةو ثةيوةندييةمان دروست كردش بةريَزان لة ليذنةي ناوخؤ هةستان بةكارةكـةي
خؤيانش ليذنةي ثيَشمةرطةش بةهـةمان شـيَ وةش ايَمـة ليَـرةدا بـةريَزان كيَشـةيةكمان هةيـةش بـا بيخةينـة نـاو
كيَشةي نةتةوةييةوةش كيَشةي نةتةوةييمان هةية ايَسـتا لـة عيَراقـداش لـةناو اةجنومـةني نويَنةرانـدا ايقـرار
كــراوة بــة بريَــب ثــارة بــؤ هيَــزي ثيَشــمةرطةش بــةآلم اــةو حكومةتــةي كــة لــةوةو ثـيَن بــووةش ماــي نــةداوةو
ثارةكةشــي نــةداوةش هــةر بؤيــة نويَنــةراني كــورد لةبةغــدادش ض لــة وةزيرةكــان ض لــة بــةريَزاني اةجنومــةني
نويَنةرانش دةب َي بؤ اةمسـالَي بودجـة اـةو حوكمانـة ضـاك بكـةنش و اـةو ثارةيـةي كـة لـة سـالَي 0222ــةوة
نةدراوةش اةوة بطةريَننةوةش بؤية من ثشتطريي لة راي هةر ضوار ليذنةكـة دةكـةمش هيـوادارم اـةوة بـةو شـتة
تةفســري نــةكريَتش ضــونكة ايَمــة بــةكاري خؤمــان هةســتاوينش إنتاااءقاهلل ضــةنديَكين حكومــةتي هــةريَمي
كوردستان ثارةي زياد بـووش نـةك هـةر هيَـزي ثيَشـمةرطةش ااسـاينش ثـؤليسش بـةلَكو بتـوان َي داهـاتي تـاك لـة
كوردستاندا بطةيةنيَتة ااستيَب كةوا خؤش ين ذياني هةبيَتش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش بةريَزان ببورن يان خانش مابوو لةوانةي كة ثيَش داوايان كرد بةردةوام بيَتش يان خانش فةرموو.
بةريَز يان عبدالرحيم عبداهلل:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
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بيَطومان كيَشةي ثيَشمةرطة بؤ مـاوةي ضـوار سـالَةش لـة سـالَي  0222ـةوة يةكيَكـة لـة كيَشـة طرنطـةكانش كـة
لةواقيعي اةمرؤي هةريَمي كوردستاندا رووبةرووي ايَمة بووةتةوةش ثاش اـةوةي كـة بووةتـة هـؤي دروسـت
كردني عةجزي ميزانية لةهةريَمي كوردستانداش كةواتة ايَمة اةم عةجزة بووةتة هؤي خةلةليَكي طةورة لة
بودجةي هةريَمي كوردسـتانش كـة بـووة بـة كيَشـةش واتـة حـةقي خـةلَكانيَكي تـرة لةسـةر اـةم بودجةيـة كـة
ي ياسـا بـدريَتش لةوانـة مـاددةي
دةدريَت بة هيَزةكاني ثيَشمةرطةش راستة ايَسـتا لةوانةيـة ايشـارة بةهةنـد َ
( )02لةياساي بودجةي سالَي 0212كة برياري ضاككردني مووضةي هيَزةكاني ثيَشمةرطة دراوةش ثاش اةوة
ياساي ذمارة( )62لة ماددةي ( )23لةراذةو خانةنشيين هيَزةكاني ثيَشمةرطةش باس لةوة كراوةش بةماددةيةك
كة ماددةي ( )23ـة باسـي لـةوة كـردووة كـة دةبـ َي مووضـةي هـةموو هيَزةكـاني ثيَشـمةرطةو ااسـاين وةكـو
هاوتاكانيان بيَت لـة بةغـدادش بـةآلم ايَمـة اـةب َي اـةمرؤ بطـةريَة بـةدواي سـةبةبي يـان هؤكـاري جيَبـةجيَ
نةكردني اةم ياسايةش بؤية ايَمة ثيَش رةاي حكومة وةرطرياوة لةسةر اةم كيَشانةش كةبؤضي بووةتة هـؤي
جيَبةج َي نةكردنيش بةراشكاوانة وةزيري دارايـي اـةوةي ثـ َي وتـووين كـة هؤكـاري جيَبـةج َي نـةكردني يـان
ســةرف نــةكردني اــةو ثارةيــة لــة مةركــةزةوةش طوايــا لــة حكومــةتي مةركــةزدا بروايــان وايــة كــة هيَزةكــاني
ثيَشمةرطة يةكي نةطرتؤتةوةش بؤية ايَمة بةدةرةجةي يةكةم اةب َي بطةريَة بةدواي اةو خةلةةنـةي كـة لـة
ياساكةدا هةيةش بؤضي اةم خةلةةنة جيَبةجيَ ناكريَت تاكو لة مةركةزدا اةوان بودجةكة بـؤ ايَمـة بنيَـرنش
ثاش اةوة نويَنةراني ايَمة لة بةغداد كة اةركيَكي نيشتمانيان لةسةر شانةش كة نويَنةراني ميااـةتي كـوردنش
وابزامن هيَزةكـاني ثيَشـمةرطة يةكيَكـة لـة مواةسةسـاتة طرنطـةكان لةهـةريَمي كوردسـتانداش كةواتـة اـةركي
اةوانة اةبواية ثيَن ضوار سالَ اةم كيَشةيان يةكاليي بكردايةتةوةش نةك ايَسـتا ايَمـة ليَـرةدا لـة ثةرلـةمان
ب َايَة اةمة نةكراوةش لةبـةر اـةوةي بؤيـان نـةكراوةش اةمـة يةكيَكـة لةكيَشـةكانش بؤيـة ثيَويسـتة حكومـةتي
هةريَمي كوردستان اةو خةلةةنةي كة هةيةتي بؤ اةوةي ياساكان وةكو خؤيان جيَبةجيَ بكريَنش بـةنيزامي
كردني هيَزةكاني خؤيان بة مواةسةسا كردني هيَزةكاني خؤي بؤ اةوةي سوثايةكي نيشـتمانيمان هـةبيَت
لة هةريَمي كوردستانداش بؤ جيَبةجيَ كردني سةرجةم اةو ياسايانةي كة ااراستةيان كراوةش بؤ اـةوةي ايَمـة
بتوانةش بةشيَوازيَكي دةستووريانة رووبةرووي حكومةتي مةركةز ببينةوة بؤ داواكردنـي اـةو حةقـةي كـة
هةية لة مةركةزداش بؤ ثيَشمةرطةو ساكي ااساينش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار كاك حممد شارةزووريش فةرموو.
بةريَز حممد امحد عاي:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ويَراي ثالَثشيت كردني هةموومان بؤ ضاككردني ذيان و طوزةران و بةدةسـت هيَنـاني ايمتيـازاتي ثيَشـمةرطة
لــة كوردســتاني عيَراقــدا ث ـيَم وايــة كــةس ايخــتاليف لــةوةدا نيــةش ضــونكة اــةو خــةبا و هــيالك بــوون و
قوربانيةي ثيَشمةرطةش اةم رؤذةي كة هاتؤتة دي و اةم ثةرلةمانةي كة ايَمة لة ذيَر قوبةكةي دانيشـتووين
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و اةم اازاديية بةرهةمي هيالكي و قورباني داني اةوانةش بؤية اةركي سةرشـاني هةموومانـة كـة ثالَثشـت و
ثشتيواني هيَزي ثيَشمةرطة بةش من نالًَيَم فةزلَي ثةرلةماني كوردستان نيةش بةآلم بؤ ريَزطرتن لـةو خـةبا
و قورباني دان و ماندبوونةي هيَزي ثيَشمةرطةي كوردسـتان ثةرلـةماني كوردسـتان بـة سوثاسـةوة لـة سـالَي
0222ش سيَ ياساي دةركردووة بـؤ ثيَشـمةرطةش يـةكيَكيان :راذةو خانةنشـيين ثيَشـمةرطةيةش دووةميـان :ريَـز
ليَناني ثيَشمةرطةش سيَيةميان :خانةنشـيين كـةم اةنـدامي ثيَشـمةرطةش كـة  50مـاددة تـا  56مـاددة لـةخؤي
دةطريَتش هةمووي بؤ اةوةية كة بتوانة هاوكاري ثيَشمةرطة لةو خةبا و هيالكي و ماندوبوونةي بكـةينش
يةكيَب لةو ماددانةش كـة بةتايبـةتي باسـي كـردووةش مـاددةي  23ـةشة كـة دةلَيَـت( ثيَشـمةرطة (زيَرة ـاني
هــةريَم) اــةوةي حوكمــةكاني اــةم ياســاية دةيطريَتــةوة ســوود لةهــةموو مــاف و ايمتيــازاتيَكي هاوشــاني لــة
كارمةنداني سوثاي عيَراقي وةردةطريَـتش كـة ياسـاي خزمـة و خانةنشـيين كـارثيَكراو يـان هـةر ياسـايةكي
ديكــةي فيــدرالي دةيانطريَتــةوة) اــةوة ااماذةيــةكي ســةر ة بــؤ اــةوةي كــة هــةموو مــاف و ايمتيــازاتيَكي
ثيَشــمةرطة ليَــرةدا هــةبيَتش بــةآلم ايَمــة هــةموومان كيَشــةكاني ثيَشــمةرطة دةزانــةش يــةكيَب لــة كيَشــة
هةلَواسراوةكان تا ايَستا بةو شيَوة ما وةتـةوة لـةنيَوان حكومـةتي هـةريَمي كوردسـتان و حكومـةتي عيَراقـي
فيدرا َل و وةزارةتـي ثيَشـمةرطة و وةزارةتـي بـةرطري عيَـراقش مووضـةو ايمتيـازاتي ثيَشـمةرطةيةش بودجـةي
هيَزي ثيَشمةرطةيةش كة ثيَم واية لةسالَي  0225ـةوةش ايَمة كة سةرداني وةزارةتـي ثيَشـمةرطةمان كـردووةش
ضــوار فايــل بةلَطةنامــةيان داوينــةتيَ كــة ض ريَكــةوتنيَب كــراوةش لــةنيَوان بــةريَز ســةرؤكي هــةريَم و دواتــر
ســةرؤكي حكومــةتي هــةريَم و ثاش ـ وةزارةتــي ثيَشــمةرطةش لةطــةلَ بــةريَز نــوري مــالكيش دواتــر وةزارةتــي
بةرطري عيَراق و بة شاهيدي هةموو اةمريكيةكانش بةآلم دواتر كةهاتووةتة سةر اةوةش اةو شتة جيَبـةجيَ
نةكراوةش بؤية بةثيَي اةو ريَكةوتنانةي كة لـة سـالَي  0225ودواتـر سـالَةكان كـةش كـة كـراوةش اةبوايـة لـة
 %12ي بودجةي وةزارةتي بةرطري عيَـراق كـةوا لـة مووضـةو هـةموو ثيَداويسـتيةكاني ثيَشـمةرطةي بدايـة
بةوةزارةتي ثيَشمةرطةش بةآلم بةداخةوة اةوة جيَبةجيَ نةكراوةش سةرةراي ضةندين هةولَدانينش اـةوة ثـيَم
وايــة هــةموومان ااطــادارينش اــةم مــاوة تازةيــةش ايَمــة ســةرداني وةزارةتــي ثيَشــمةرطةمان كــردش تــازةترين
سةردانيان لة  10/2بووةش كة دانيشتوونةتةوةش لةطةلَ وةزارةتي بةرطري عيَراقدا تا اةم كيَشـانة ضارةسـةر
بكةنش وةعديان ثيَداون كة دواي تةشكيل بووني حكومةتي عيَراقي تازة و هاتين وةزارةتي بةرطريش وةعدي
اةوةيان داوة كة ضارةسةري اةوة بكريَتش خالَيَكي ترش حكومةتي هةريَمي كوردسـتان دواي اـةوةي لـة سـالَي
 0222و  0222و  0221و0212ش بةراسيت من وةكو اةنداميَب لة ليذنةي ثيَشمةرطةش سوثاسـي هـةردوو
كابينةي ثيَن ةم و شةشةم دةكةمش نةيان هيَشتووة ثيَشمةرطة وابةستة بكا بةوةي كة باَيَـت بـا ثارةكـة لـة
بةغداوة بيَتش بةلَكو توانيويةتي لة بودجةي حكومةتي هةريَم ثارة بربيَت بؤ وةزارةتي ثيَشمةرطةش اةوين
اةوةية لة ميزانيةي اةو ضوار سالَةش هـةموو جاريَـب ع ـزي ميزانيـة هـةبووة كـة  265مايـار دينـارةش كـة
حكومـــةتي هـــةريَمي كوردســـتان دابـــيين كـــردووة بـــؤ وةزارةتـــي ثيَشـــمةرطةش هةرضـــةند وةكـــو ثيَويســـت
ثيَداويستيةكاني هيَزي ثيَشمةرطةي ثـر نةكردؤتـةوةش بـةآلم حكومـةتي هـةريَم ضـاوي لـةهيالكي و مانـدوو
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بووني هيَزي ثيَشمةرطة بووةش بؤية لة ع زي ميزانية لة شويَنةكاني تري بريوة بـؤ وةزارةتـي ثيَشـمةرطةو
بة سولفة دةيداتيَش اوميَد دةكةين كةش اةطةر هةولَةكان سةركةوتوو بوون ثيَدابطرين لـةم ثةرلةمانـةوة كـة
لةسةر يةك شت خؤش نةبة لةو ريَكةوتنانةي كة لة سالَي  0222ـةوة كراوةش بودجةي هيَـزي ثيَشـمةرطة
بـــدريَتش ايَمـــة وةك اامـــاذةم ثيَـــداش ياســـا هةيـــة ليَـــرة لـــةم ثةرلةمانـــة دةرضـــووةش بـــةآلم بريارةكـــةي و
جيَبةجيَكردنةكةي لة بةغدايةش يةعين ايَمة ليَرة هةموو ماف و ايمتيازاتيَكي ثيَشمةرطةش كـة اينكـاري لـيَ
ناكريَت دةبيَ هةيبيَتش بةآلم بريارةكةو جيَبةجيَ كردنةكةي بةس اوة بة حكومةتي فيدرالي عيَراقةوةش كة
موعةلةق ماوةتةوة بؤ جيَبةجيَ كردنيش اةطينا اةو بريارة جيَبةجيَ كردنـي ثـيَم وايـة لـة بـةياني زووةوة
وةزارةتي ثيَشمةرطةي حكومةتي هةريَمي كوردستان هةموو اامادة باشيةكي حازرة بؤ اةوةي كة حكومةتي
عيَراقــي موافةقــة لةســةر بودجــةي لــة %12ي ثيَشــمةرطة بكــا ش كــة بــةس مووضــة نيــة بةتــةنهاش بــةلَكو
ثيَداويســتيةكاني كةشــة لةطــة َل اــةو لــة %12يــةش بؤيــة مــن جــاريَكي تــر داوا لةســةرؤكايةتي ثةرلــةمان لــة
اةنداماني ثةرلـةماني بـةريَز دةكـةمش جوهـدةكامنان خبةينـة ثـا َل جوهـدي بـةريَز سـةرؤكي هـةريَمش بـةريَز
سةرؤكي حكومة ش بةريَزان لة وةزارةتي ثيَشمةرطةش بؤ اةوةي ايَمـةش ثيَـداطر بـةش زةخـت لـة حكومـةتي
عيَراقي و وةزارةتي ديفاعي عيَراقي بكةينش بؤ اةوةي اةو بريارة جيَبةج َي بكا بؤ طةرانةوةي اةو شتانةش
خالَيَكي ترش حكومةتي هةريَمي كوردستان دانةنيشتووة بةوةشةوة كـة باَـيَة بيداتـة دةسـيت قـةدةرش بـةلَكو
دةسيت كردووة بة تةشكيل كردني ليواكانش تا ايَستا ضوار ليوا تةشكيل بووةش ضواري ترين بةريَوةيـةش اـةو
ضوار ليوايةي كة تةشكيل بـووة بـةنيزامي بـووةش هـةموو مـاف و ايمتيـازاتيَكي سـوثاي عيَراقـي هةيـةش كـة
اةدريَت بة عةسكةريَكي عيَراقيش لةو ضوار ليوايةي كـة حكومـةتي هـةريَمي كوردسـتان تةشـكياي كـردووةش
هةموو ماف و ايمتيازاتيَكي اةوانة ثاريَزراوةش اةوةشيان لة بةرنامـةدا هةيـة بـؤ سـالَي داهـاتوو كـةوا ضـوار
ليواي تر دامبةزريَنن و ببيَت بة هةشت ليواش لة بودجةي سالَي 0211شش هةم جاريَكي تر اةطةر اةوة ريَب
نةكةويَت بةتةاكيد حكومةتي هةريَمي كوردستان وةعديان لة حكومة وةرطرتووةش كة بودجةي اةو ضوار
ليوايةش دابة بكا بؤ اةوةي ببيَت بة هةشت ليواش من جاريَكي تر لة ايَوةي بةريَز تةاكيد دةكةمةوة كة
لــةم ثةرلةمانــةوة ياســا دةرضــووةش لــة ســالَي  0222لةبــةر اــةوةي جيَبــةجيَ كردنةكــةي كةوتؤتــة ســةر
حكومةتي عيَراقي بؤية نةبووةش من وةكو اةنداميَكي ليذنـةي ثيَشـمةرطةشش كـة ياسـا هـةبيَت جـاريَكي تـر
دةركردنــي ياســاش ايَمــة لــة ســالَي  0222ياســاكةمان دةركــردووةش هــةموو مــاف و ايمتيــازاتيَكي داوة بــة
ثيَشمةرطةش ايَستا جاريَكي تر ياسا دةربكةينةوة كة جيَبةجيَ كردنةكـةي لـة بةغـداد بيَـتش نـازامن اـةوةيان
اةضيَتة كويَوة ش اةوة برادةراني ياسايي باش اةزاننش من جـاريَكي تـر وةكـو سـةرؤكي ليذنـةي ثيَشـمةرطةش
وةكو اةنداميَكي ليذنةي ثيَشمةرطةش داوا لة بةريَزتان دةكـةمش داوا لـة ثةرلـةماني كوردسـتاني دةكـةمش كـةوا
هةموو هاوكارييةك و ثشتيوانيَكي ل يذنـةي ثيَشـمةرطة بكـةنش يـان هاوكـاري هةولَـةكاني سـةرؤكي هـةريَم و
وةزارةتي ثيَشمةرطة بة بؤ اةوةي بتوانة اةو لة %12ي بودجةي وةزارةتي ثيَشـمةرطة بطةريَنينـةوةش بـؤ
اةوةي ضي ثيَشمةرطة لةماف و ايمتيازاتةكاني خؤي بيَبةش نةبيَتش سوثاس.
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بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ريَزدار ساةر حممودش فةرموو.
بةريَز ساةر حممود مراد:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةراستيدا قسة كة ديَتة سةر ناوي ثيَشمةرطةو نـاوي اـةو هيَزانـةي كـة دةسـتكةوتةكاني اـةمرؤي هـةريَمي
كوردستان دةثاريَزنش مرؤ اةبيَت بة ماكةضيةوةش قسة لةسـةر مـاف و اـةرك واـازادي و ثيَداويسـتيةكانيان
بكا ش ناضمةوة سةراةو بابةتةي كة كاك حممد شارةزووري و خاتوو سؤزاني خالَـة شـها ااماذةيـان ثيَكـردش
بةآلم اةمةويَت يةك ااماذةي كور بكةم بؤ اةوةي كة ايَمة اةو بةرهةمانةي يـان اـةو دةسـتكةوتانةي كـة
لةميَذووي كوردةواري و كوردايةتيدا بةدةست هاتوونش لةريَطةي ناوي ثريؤزي ثيَشمةرطةو خـةباتي ثـريؤزي
ثيَشمةرطةوة بووةش كة كؤمةآلني خةلَكي كوردستان باش ين و ساغاَةم تـرين ايعتيمـاد و ثشـتيواني كـةريان
بوونش بةشيَكيان لةو ثيَناوةدا شةهيد بوونش وة اةو دةستكةوتانةشي كة ايَستاكة بةدةست هاتوون دةيبينة
بريتة لةو مواة سةسـة دةسـتووري و ياسـاييانةي كـة لةهـةريَمي كوردسـتاندا هـةنش وة اـةو اازادييـةي كـة
هةية يةكيَكة لةو دةستكةوتانةش اةوين اةم ثةرلةمانةية كة ايَستا ايَمةي كؤكردؤتةوةش بةهةموو دةنـط و
رةنط و بريورا جياوازةكانيةوةش وة ثاريَزطاري كـةري راسـتةقينةش لـةو دةسـتكةوتانةش هيَزةكـاني ثـؤليس و
ااسايشــنش اةمــة دريَــذة ثيَــدةري خــةباتي ثيَشــمةرطةو شــةهيدةكانةش بؤيــة قســةكردن لةســةر اــةم بابةتــة
مةســةلةيةكي زؤر زؤر هةســتيارةش وة هــيض كــةس و ةيــةنيَبش لةطــة َل ثــةرذيَين زؤرم بــؤ اــةم هؤلَــةش كــة
هةموومان نويَنةري خةلَكي كوردستانةش نويَنةري هيَزي ثيَشمةرطةو هيَزة ثاريَزةرةكاني اةم دامةزراوةينش
نــاتوانة لــة هــيض بابةتيَكــةوةش كــة جــاريَكي تــر دووبــارةي دةكةمــةوة ثــةرذيَن بيَــت لــةم هؤلَــةش هــةموومان
نويَنةري اةوانةش وة اةركة لةسةرمانش بؤ زياتر ثةرةثيَدان و طةشة ثيَـداني اـةم مواةسةسـة دةسـتووري و
ياســاييانة هاوكــارو يارمــةتي دةريــان بــة نــةك تــةنها لــةباري ماددةيــةوةش بــةلَكو لــةباري مةعنةويشــةوةش
تازةترين دةستكةوتي اةو هيَزانة بؤ ايَمة دويَينَ لة هةوليَر طـرتين ضـةندين كياـؤ مـاددةي تايـاك و ثيَـريَ
ااشكرا كردني طروثيَكي تريؤريسيت قاعيدة لة سايَماني و لةهةوليَرينش اةمانة بؤ خؤيان دةرخةري اةوةن
كة ايَمة اةبيَت بةهةموو باريَكةوة هاوكارو يارمةتي دةرييان بـةش جيَطـةي دةستخؤشـية لـة رابـردوودا كـة
حكومــةتي هــةريَمي كوردســتان تــواني بريَــب لــةو باآلنســة بةرزبكاتــةوة كــة تــواني  122هــةزار لــةو 012
هةزارةي كة لة اةستؤي حكومةتي مةركةزي بـووش بؤيـان دابـة بكـا ش بـةآلم بريمـان نةضـيَتش كـة اـريادةي
هــةريَمي كوردســتان لةريَطــةي ايئتالفــة كوردســتانيةكان لــة بةغــدادش كــة بــة  11خالَــةوة لةريَطــةي اــةم
ثةرلةمانـــةوة ايقـــراري لةســـةر كـــراش وة ضـــةندين ســـةعا طفتوطـــؤي لةســـةر كـــراش يـــةكيَب لةخالَـــة
جةوهةرييةكاني بريتية لة ضارةسةر كردني اةو طرفتانةي كة ثةيوةنـديان بـة ثيَشـمةرطةو نـاو وناوبـانطي
هيَزةكاني ايتيحاديةوة هةيةش كة اةبيَتة ضارةسةر بؤ اةو مةسااياةي كة اةمرؤ ايَمة موناقةشةي دةكةينش
جيَطةي دةستخؤشية كة هةموومان بة حريسةوة قسة لةسةر اةو مةسةلةية دةكةينش بةآلم بريمـان نةضـيَت
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كيَشةكة تةنها ماددي نيـةش بـةلَكو لـ ةباري مةعنةوييـةوة اـةبيَت نـاو وناوبـانطي ثيَشـمةرطةش نـاو وناوبـانطي
هيَزةكاني اةمنية و ثؤليسي مةدةني بثاريَزينش وة برييشمان نةضيَتش بةشيَب لـة كـةنالَي ميـدياش لةااسـيت
دةرةوة لة جيهانش وة لةناوضةيي و لةعيَراقي هةنـديَب جـار سـيَبةرةكةي دةطاتـة كوردسـتانين دةيانـةويَت
اةم ناوانة يان اةم دامودةزطايانة بةجؤريَب لة جؤرةكان بيَ هةيبة و ب َي ريَـز بكـةنش كـة اةمـةش اـةركي
هةموومانة لة راستيدا كة داكؤكيان ليَ بكةين و نةهيَاَة اةو سـووكايةتية بـةردةوام بيَـتش اةمـةش بةقـةد
مةسةلة مادديةكة بؤ اـةوان طرنطـةش بـةلَكو طـرنط ةش ضـونكة هةنـديَك ار مةسـةلةي مـاددي بةحالَـةتي تـر
تةعويز دةبيَتةوةش بةآلم تيَكشكاندني باري مةعنةوي اةمةيان قورسةش بؤية هيـوادارم اـةو هةوآلنـة لةهـةر
جيَطةيةكــةوة هــةنش هــةموومان وةكــو يــةكش ثيَكــةوة بةيةكســاني ايشــيان لةســةر بكــةينش وة داواكاريشــم
لةثةرلــةماني كوردســتان اــةوةي ثةيوةنــدي بــة ضارةســةر كردنــي طــرفيت مــاددي ثيَشــمةرطةو هيَزةكــاني
اةمنيــةوة هةيــةش بــؤ هاوكــاري كــردن لةوةفــدي ايئــتاليف فراكســيؤنة كوردســتانيةكان لــةباري اــةم بابةتــة
ليذنةيةك ثيَكبهيَندريَتش بؤ بةغدا بؤ اةوةي هاوكار بيَت بؤ داكـؤكي كـردن لةضارةسـةري اـةو مةسـةلةيةش
مــن ثشــتطريي لــة برطةيــةك لــةو برطانــة دةكــةم كــة ليذنــةي نــاوخؤ لــة ثةرلــةمان اامــاذةي ثيَكــردووة
لةراثؤرتةكةيداش كة اةم مةسةلةية لة بودجةي سالَي داهاتووي  0211كـة ايَمـة لـة مـاوةي مـانطي داهـاتوو
اةضينة ناو طفتوطؤ كردني ضارةسةر بكريَتش وة ليَرةدا تةقديرم بؤ بريو بؤضووني ليذنةكاني تر هةيةش وة
ثشــتيوانيامنش بــةآلم بةخالَيَكــةوة بيَينــةوة دةريَ كــة اــةو خالَــةي لــة راثــؤرتي ليذنــةي نــاوخؤدا هــاتووةش
بةنــةزةري ايعتيبــار وةربطرييَــتش خــالَيَكي تــر اــةوةي ثةيوةنــدي بــة اةصـاَي ثرؤذةكــةوة هةيــةش لةراســتيدا
ثرؤذةكة زؤر ايسراري لةسةر اةو بابةتانة نةكردووة كة لةو ياساو بريارانةي لـة رابـردوودا لـة ثةرلـةماني
كوردستان ثةسةند كراونش بةلَكو جؤريَب لة نـارووني ثيَـوة ديـارةش اـةبوو زيـاتر تـةركيزي بكردايةتـة سـةر
ضــةندين بــواري تــرش واتــة تــةنها مةســةلة ماددةيــةكاني نةطرتايةتــةوةش ضــونكة ايَمــةي موشــةرة اــةبيَ
هةمةةيةنانة بؤ اامادة كردني ثرؤذةيةك هةموو ةيةنةكان خبويَنينةوةش دوا قسةم اةوةيةش اةمرؤ كة دواي
نيوةرؤ هاتينة ناو هؤلَي ثةرلـةمانش دوو بـراي بـةريَز لـة ثؤليسـةكاني ثـاريَزةري ثةرلـةمانش ثرسـياريان لـ َي
كـردين وتيــانش اـةريَ كاكــة اــةو موناقةشـةيةي كــة اـةمرؤ دةيكــةنش بةمةبةســت زيـاد كردنــي مووضــةكاني
ايَمةيــةش ثشــتيوانيمان ليَدةكــةن ش ومتــان بــةلَ َي ثشــتيوانيمان ليَكــردوونش وة ليَشــتان دةكــةينش وة هاوكــارو
يارمةتيـــدةر دةبـــةش بـــؤ اـــةوةي هاوشـ ـيَوةي ثؤليســـي عيَراقـــي ودةزطاكـــاني ااسايشـــي عيَراقـــي و دةزطـــا
فيدراليــةكاني عيَراقــي بــنش ايَــوة ســوودمةند بــن و بةهرةمةنــد بــنش نــةك لــةرووي ماددةيــةوةش لــةرووي
مةعنةويشةوةش بؤية اةمـة دةبـ َي ببيَـت بـة موذدةيـةك كـة لـة بودجـةي سـالَي داهـاتوودا ايقـرار بكريَـت و
دريَذةي ثيَنةدريَتش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَزدار صباح بيت اهللش فةرموو.
بةريَز صباح بيت اهلل شكري:
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بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
اــةز بيَــذمش نــا بَ ثــريؤزسَ ثيَشــمةرطة مــةزن ين و ثريؤزتــرين و موقةدةس ـ ين نا ــةش وة بطرانيــا ضــا يَت
كوردســتانب شــةرةف ل ثيَشــمةرطة دبــارينتش يــةعنب اــةوة وةســفا ثيَشــمةرطةيةش ضــونكة ثيَشــمةرطةش اــة
دةســتكةوتةوش اــة ثةرلــةمان َب ــ َب طــا َب اــةم تيَــدا كــؤمبين َب دكــةينش دةســكة تيا اــة ب ثيَشــمةرطةس
قاهرةمانانةش اة اةزموونـةو اـة حكومةتـةوش اـة اازاديـةوش اـة اـةمن و ااسـاين و اا ـة دانيـةش سـايةس
سةريَت اة ان ثيَشمةرطيَت قاهرةماننش كة اة رؤكةش اـة سـةروبةر َس هينـا وجـودسَش ل بـةر هنـد َس مـة ثـ َب
باشة يارمةتيبَ ثيَشمةرطةي وش يارمةتيبَ هيَزيَت نا خؤش باند ترين يارمـةتب بيـت ل كوردسـتانيَداش ضـونكب
ي وان هاتية ثاراسـنتش ل بـةر هنـد َس مـة هـةميا ثـ َب خؤشـة كـو
اة دةسكة تةوش اة اةزموونة سايةس سةر َ
ذيانــا وان و ســةروبةرسَ وان ل هــةمب كةســةكب باشـ بيــت وش هــةمب ااريشـيَت وان بيَنــة ضارةســةر كــردنش
هةروةكب هة الَيَت منش سؤزان خالَة شها وش كاك حةمة شارةزوورسوش كاك ساةرس بةحس كرسش ياسايةك ل
ساةَ  0222سَش ياساس ذمارة  62ل ماددسَ 23ش دةربارةس ثيَشمةرطةس هاتيـة كـرنش بـةس هةقيقـة هيَشـتا
ث ـ بيَتــة دةولَةمةنــد كــرنش ضــونكب بــةس نةقةزيــةكا يارمةتيــة و يــان ذيانيَيــةش بــؤ ثيَشــمةرطةس ناحيــا
مةعنةوسش ل هةموو ناحيةكا ديكة ةش دبيا ريَز ل ثيَشمةرطبَ بيَتة كرنش ضونكب بؤ ش اة اةزموونة سايةس
ســةر َس خــةباتا ثيَشــمةرطةيةش ل بــةر هنــدسَش اــةم وةكــو اةنــدام ثةرلــةمانيَت كوردســتانبَش وة اــةز وةكــو
اةندامــةكبَ د ليَذنــةس ثيَشــمةرطةداوش وة د ليــذنا نــا خؤداش بــؤ هنــد َس مــة اهتيمامــةكا مــةزنش بــؤ هيَــزيَن
ثيَشمةرطةي و ثؤليس و ااسايش َب هةيةش ضـةندين جـار مـة سـةرةدانا هـةردوو وةزارةتـا كريـةش وة ضـةندين
كؤمبوون مة دطةل وان كرينةش بؤ هندسَ سةرو بةرسَ ذيانا وان بيَتة كرنش بةس اةم ليَرة با بةحسـبَ هنـدسَ
بكةينش اايا اةو غةدرة لة حكومةتا عرياقا فيدرالش ل هةريَما كوردستانبَ ديَتة كرنش اايا هةتا بَ طا َب اـةم
هاتينة جةوا ل سةر بَ مةوزوعةسش  0222و 0222و0221و 0212ش يارمـةتيآ وةزارةتـا ثيَشـمةرطةس
ثةرلةمانا عرياق َب هاتيـة ايقراركـرنش هـةتا ـ َب طـا َب يـةك درةم نةهاتيـة ايـتالق كـرنش نةبـةس يارمـةتي َي
ثيَشمةرطةيةش تةجهيزا ثيَشمةرطةيةش اةرزاقبَ ثيَشمةرطةيةش تـةموينا ثيَشـمةرطةيةش سـةكةنبَ ثيَشـمةرطةيةش
جل و بةرطبَ ثيَشمةرطةيةش هةمب تشتةكبَ ثيَشمةرطةيةش اايا اة ة هاتية كرن ش ل بةر هند َس اةز داخـازا ل
سةرؤكاتيبَ ثةرلةمانبَ دكةمش ليذنةك ل ثةرلةمان َب كوردستانبَش دطةل وةزارةتا ثيَشمةرطةسش دطـةل وةزارةتـا
دادش دطةل وةزارةتا نا خؤش بيَتة هناردنش بؤ بةغداش بؤ هندسَ ل سةرو بةر َس اة ب باساش هةرضـةندة جـةناببَ
سةرؤك َب هةريَما كوردستانبَش طةلةك ثيَداطر بويـة ل سـةر اـة ان خـاةَش وة تايبـةتب ايَـب ل وان كـة خـا َة
ثيَشمةرطةش هةتا بَ طا بَ خالَةكا هةةَ ويستيةش ييَت مابةينبَ مـةو مابـةينا حكومـةتا عرياقـا فيدرالَـداش اـةم
بمــة ببينــة ثــا َل ثشــت وش ببيَنــة هاريكــار دطــةل هــة ا َليَت خــؤ دطــةل ثةرلــةمان َب عرياقــبَش اــ َب دطــةل
كاربةدةستيَتمة ل حكومةتا عرياقا فيدرالش بؤ هندسَ اةم بشيَة ذيانا ثيَشمةرطةس باش و ضيَ بكـةينش وة
مة ثيَباشة ذيانا ثيَشمةرطةسش هيَزيَـت نـا خـؤ و ااسايشـبش ل هـةمب كةسـةكب باشـ بيـت ل كوردسـتانيَداش
ضونكب اة اةزموونةش سايةس سةرسَ شة خنونيا وانةوش سايةس سةرسَ اةوسَ قةهرةمانيا وانةش كة اة اـةوة
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هاتية وجودسَش ل بةر هند َس اةز ثشتة انياش راثؤرتبَ هة رضـار ليـذنا دكـةمش كـة ل سـةر اـة ب بابـةت َب وش بـؤ
هندسَ اة سةرو بةرسَ ثيَشمةرطبَ باش بيَتة كرنش هةرضب بؤ ثيَشمةرطةس بيَتة كرنش دطةل هنـدسَ داينـةش
ضونكب راستب ل اة رؤ ثيَنةش هةرضـب ل شـانامة دابـينت و وةكـو اةنـداميَت ثةرلـةمان َب كوردسـتانبَش وة
جهبَ شانازية بؤمةش ضةند كةس بَ طا بَ د وس هؤلَيَدا رس نيشتينةش اةم ثيَشمةرطة بووينة و بَ طا بَ اةم
اةنــدام َب ثةرلــةمانبَ كوردســتانيَينةش اــةم بــةرس هــةمب كةســةكب ديفــاعب ل ثيَشــمةرطة دكــةينش ضــونكب
ثريؤزترين و مةزن ين نا ة بَ طا يَت كوردستانيداش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ســوثاسش بــةريَزانش ايَمــة سوثاســي كــاك بورهــان رةشــيد دةكــةين موةحةزةيــةكي نــاردش كــة فةقــةرةي س ـيَ
خستنةروو و طفتوطؤ كردنـي ثيَشـنياري ياسـاي مووضـةي هيَزةكـاني ثيَشـمةرطة لـة بةرنامـةي كـار ثـؤليس
ةضــووةش يــةعين ثــؤليس دةبيَــت لــةويَ دابنريَــتش اــةو موةحةزةيــةي هــةبوو هةلَةيــةكي مةتبةعيــةش زؤر
سوثاسش بةريَزانش ايَمـة مـن نـاوي كـاك نـةرميامن نووسـي بـووش بـةس كـاك بورهـان لـة جيـاتي قسـةي كـردش
اةويشم نووساند بووش زياد بووش ايَستا لةبةر اةوةي سيقةكة تيَب نةضيَتش كاك دلَشاد و كاك نـةرميان قسـة
دةكةنش اةم لة دذي قسة دةكا ش اةوين ديفاعي ليَ دةكا ش بـا كـاك نـةرميان قسـة بكـا ش ثاشـان قسـة بكـةش
كةرةم بكةش فةرموو.
بةريَز نةرميان عبداهلل قادر:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةريَزان اةنداماني ثةرلةمان.
من ثيَم باش بوو هةنديَب راستكردنةوة بكةمش اةمة ثرؤذة ياسا نييةش كة هةنديَب لة بةريَزان باسيان كردش
اةمة ثرؤذة بر يارةش بؤ تةنسيق كردني اةو بريارانـةي كـة هةيـة بـؤ يةكسـان كردنـةوةو عةدالَـة دروسـت
كردنة بؤ جـ َي بـةج َي كردنـيش مـن بـةو ثيَيـةي كـة ماوةيـةكي زؤر خـؤم لـةناو اـةو هيَزانـة كـارم كـردووةش
موعانا و اةرك و ماندوو بـوون و قورسـايي اةركةكـةيان تيـا ذيـاوم و ااطـاداريمش مـن حـةز دةكـةم ضـةند
روون كردنةوةيةك بدةم.
سةبارة بةوةي ايَمة ليذنةي ناوخؤ يةكةم نـازامن ضـؤن تةفسـري كـراش ايَمـة لةطـة َل سـ َي ليذنةكـةي تـر لـة
رةاي جياوازميان هةيـةش ايَمـة داوامـان كـردووة ثـرؤذة بريارةكـة بكريَـتش بـةةَم بـةريَزيان داوايـان كـردووة
بطةريَتةوةش حةز دةكةم اةمة روون بيَت لةةي بةريَزانش من ديَمة سةر اةوةي لةسةر تـةاميين واريـدا بـؤ
ميزانيةو خةرجيش تواناي دارايي حكومة ش ايَمـة اـةو سـ َي بـةريَزةمان بـانط كـردووةش كـة بـةريَز وةزيـري
دارايي و وةزيري ناوخؤ و وةزيري ثيَشمةرطةش كة اةمانة مةعنةش نويَنـةري حكومةتيشـمان دةعـوة كـرد
بـووش بةداخــةوة نــةها ش لةبــةر اــةوةي خةلــةليَكي فــةني هــةبووش بــاش ااطــادار نــةكرا بــووش بؤيــة ايَمــة كــة
دانيشتة لةطةلَ اةم بةريَزانة لةسةر اةساسي ايتيفاقي اةوانين بووةش كة اةو بريارةمان دةركـردووةش كـة
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اةو بريارانة دةربكريَت لة هةموو روويةكةوة طومتان يةكسان بكريَتةوةش ايَمة لـة قـانوني موازةنـةي ذمـارة
()1ي سالَي  0212لة ماددةي (( )02حتقيققاملساوااقبنيقرواتا قباوا قالثيَشـمةرطةقواالساايشقوالتارطةقيفق
االبليمقم قالروات قابرانهمقيفقاحلكومةقاالحتادية) هاتووةش رةواتب و موخةصةصا ليَرة كيَشـةكةي دروسـت
كــردووةش بةراســيت موخةصةصــا اــةو كــا زؤر هــةولَ درا لةةيــةن ذمارةيــةكي زؤرش بــةةَم موخةصةصــا
نةكرا بةو ثيَيةي كة حكومة تواناي دارايي خـؤي بـة ااسـتةنط دةزانـيش مـن دةمـةويَت بـةراورديَب بكـةم
لةنيَوان اةركةكاندا وةكو هيَاَيَكي بةياني بكةينش لة سالَي 0226ـةوة اةو هيَزانة مووضةو موستةواي ذيـان
لة هةريَمي كوردستان لةعيَراقيشدا زؤر بةرز بؤتةوةش زيـاد كردنـي مووضـةي اـةم هيَزانـة كـةم ين ثشـكي
بةركةوتووة وةك كارمةنداني تري هةموو حكومة لةهةريَمي كوردستانش ثيَن اةم بةروارة مـن خـؤم لـةو
هيَزانةدا بووم ذمارةيةكي زؤر خةلَكي خاوةن شةهادةش خةلَكي خاوةن بةتواناش خةلَكي ليَهاتوو زؤر هـةولَيان
دةدا بيَنة ناو اةو هيَزانةش لةبةر اةوةي مووضـةكانيان اةوةنـدة بـةرز بـوو و بـاش بـووش اةمـة واي كـرد لـة
رووي نةوعيةوة هيَزةكاني ثؤليس و ااساين و ثيَشـمةرطة ذمارةيـةكي بـاش لـة خـةلَكي خـاوةن بروانامـةو
اةوانةي تيا بيَت بةهؤي مووضةكانيانةوةش كة ضةند قاتي مووضةي وةزارةتة مةدةنيةكاني تر بوونش ايَسـتا
ثيَمةوانة بؤتةوةش ايَمة لة سةردانةكامنان وةكو ليذنةي ناوخؤ سةردانيان دةكةين ثاـة بـةرزةكان لـة ااسـيت
بةرزيشداش اةطةر بؤيان بكريَت و بةريَز وةزيري ناوخؤ خؤي اةمةي لة كؤبوونةوةي ليذنةكةي ايَمة طوتيش
اةطةر ريَطةي نةقل بوون بدةمش طوتي زؤربةي زؤري خةلَكة كةفواو باش و خاوةن شةهادةكان لة وةزارةتـي
ناوخؤ دةضيَتة دةرةوةش بة هةمان شيَوة لة وةزارةتي ثيَشمةرطةش اةوين لةبةر خاتري مووضـةية بةراسـيتش
زؤريان بة ايَمةيان طوتووة اةطةر اةوة بـاش نـةكريَتش ايَمـة ناضـار دةبـة و دةرطـاي نـةقل كردنةكـةش مـن
ثيَمواية زؤربةي زؤريان اةو هيَزانةش لة رووي نةوعيةوةش لة رووي كةفااةتةوةش لة رووي تواناوة بةراسـيت
ةواز دةبيَتش اةطةر ثؤليسيَكي ااسايي لةم هةريَمةي ايَمةداش كة باسين كرا ثازدة رؤذ واجيب دةبينيَـت كـة
( )02سةعاتيةش واتا مانطانة ( )632سةعا اةرك دةبينيَتش اةمة لة رووي قانونيةوة نيية ثازدة رؤذةكـةش
هةنديَكيان هةية كة ( )02رؤذ دةوام دةكةنش اةوة دةكاتة ( )222سةعا لة مانطيَكدا دةوام دةكا ش اةطـةر
لة اينزاردا بيَت ( )202سةعا دةوام دةكا ش هةنديَب جارين بة مانط و دوو مـانط بـة اينـزار مةشـغول
دةبــنش بةرامبــةر بــة مووضــةي كارمةنــدةكانيان لــة بةشــةكاني تــري وةزارةتةكانــدا ( )125ســةعا دةوام
دةكريَتش سةرةراي اةوةي كـة جياوازييـةكي زؤر هةيـة لـة اي ـازة دانيـانش اي ـازة زؤر زةمحةتـةش لـة رووي
ياســاييةوة بــؤ دةوام كــردن هــةر كارمةنــديَكي ثــؤليس و ااســاينش عةســكةرين هةروايــة لــة ثؤليســيَكي
ايع تيادييـةوةش يـةعين لـة ثيَشــمةرطةيةكي ايعتياديـةوة تـاوةكو رةاـيس عورةفــا مـانطي يـةك رؤذ اي ــازةي
هةيةش بةريَزانش اةطةر ياسا جيَ بةج َي بكريَت بةسةريانداش بةةَم ايَستا يارمةتيان دةدريَتش اةوة جيَ بةجيَ
ناكريَتش اةطـةر بيَتـو اـةوة قيـاس بكـةين ( )313سـةعا دةوام دةكـةنش كةواتـة ضـةندين قـا اةوةنـدةي
هاوكارةكانيان لة وةزارةتةكاني تردا دةوام دةكـةنش سـةرةراي اـةوةي كـة موفـةوةزيَب تـا اـاخري ثاـةي ليـواو
فةريقين لة عةسكةريدا مانطانة سـيَ رؤذ مؤلَـةتي هةيـةش واتـا لـة مانطيَكـدا ( )322سـةعا دةبيَـت دةوام
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بكا ش اةمة بيَ طة لة ختـورةش لـة مةترسـي اـ ةم هيَزانـةش لـةناو اـةم هيَزانةشـدا شـةهادةش خزمـة ش منـدا َل
حيســا نــةكراوةش كــة لــة مةدةنيــدا حيســا كــراوةش اةمــةش كاريطــةري كردؤتــة ســةر ذيانيــانش واتــا لــة
كارمةنديَكي اةم هيَزانةش اةطةر سةلَت بيَتش يان اةطةر دة مندالَيشـي هـةبيَت مووضـةكةي مةقتوعـة وةكـو
يةكةش كةواتة اةمة ثيَويسيت بةوة هةيةش هةروةها لةناوخؤشياندا اةم هيَزانة ضةندين جؤر مووضة هةيـةش
بؤ منوونة اةوةي لة سالَي  0222دامةزرا بيَت سةد هةزار ديناري لةوة زياترة كة بة هـةمان ثاـة لـة سـالَي
 0225دامةزرا بيَتش اةمة تةنها هـةر مةسـةلةكة هاوتـا كردنـةوة نييـةش لـةناو خؤمشانـدا لـة نـاو هـةريَمي
كوردستان ثيَويستة ايَمة تيَبيين بكةينش هةروةها لةموخةصةصا ش موخةصةصـاتي مةترسـيش لـة %22يـان
هةيةش لة %12يان هةيةش لة لة %122يان هةيةش كة اةمـةش بةراسـيت جياوازييـةكي زؤرةش مـن ثيَموايـة لـة
رووي مةترسيةوة هـةموويان وةكـو يـةكنش لةوانةيـة يـةكيَب لـة رووي عةسـكةرييةوة مةترسـيةكي زيـاتري
هةبيَتش بةةَم اةوي لة رووي اةوةي كة لةسـةر اـةو جادةيـة دةوةسـتيَتش خـؤرش طـةرماش سـةرماش مةترسـيش
تووش بوون بةنةخؤشي لةسةر اةو جادةية تووشي دةبيَـتش مـن ثيَموايـة مةترسـيةكانيان هاوتـا دةبيَتـةوةش
بؤية ليَرة لةناو سيستةمي مووضةكةشداش لة موخةصةصاتي مةترسيشيدا اةو سيَ ثاة هةيةش اةم هيَزانة لة
هةموو بؤنةو خؤشييةكانداش كـة كؤمـةةَني خـةلَكي تـرو كارمةنـداني دةزطاكـاني تـرين لـة ثشـوودانش بـؤي
دةضن بةخؤيان و خيَزانةكانيانةوةش لةو كاتانـةدا روو دةكةنـة اـةو هيَزانـةش كـة دةبيَـت لـةم رؤذانـةدا بمـن
دةوامي زؤر بكةن بة خةسيتش بة مةترسيش بة سـةردانش بـة قةلـةقيش هـةموو اةوانـة لةطـة َل خيَزانـةكانيان
نابنش لةطةلَ هاوكارةكانياندا نابنش لةو رؤذانةدا اةركيان زياد دةبيَتش واتا لة بؤنةكانين زؤر بـ َي بةشـنش لـة
رةواتب و اياتيزاما و تةعايما و راثةراندن و اةركةكانياندا باس كراش كة ضةند اةركةكانيان قورس ة لة
وةزارةتةكاني ترداش لة مؤلَة و هاوكاري و اازادي و تةنانة سزا دانيشـدا زؤر جياوازييـةكي طـةورة هةيـةش
لة مؤلَةتدا اةوة بامسان كردش لةهاوكاريدا زؤر جياوازنش تواناشيان ثةنا ببةن بؤ هاوكارس كـردنش لةبةراـةوة
اياتزاماتب عةسكةرس زؤر سةختةش لـة اـا زادس دا اةمانـة بؤيـان نيـة اةسـاَةنش اةنـدام بـنش بـةريَزيَب باسـب
اةوةس كرد كة لـةرووس مةعنةويشـةوة اةمانـة تةنانـة بـة ثيَـب قـانونب حكومـةتب عرياقـب جـاران ايشـب
دةكردش اةمانة بؤيـان نيـة تةنانـة اةنـدام بـن لـةريَكخراويَكين داش نـاتوانن اـازاد بـن كـة رايـةكب خؤيـان
دةربربنش وة لة سزا دان بة سيت ترين موخالةفة طةورةترين سـزاس لةسـةرةش سـةرةراس اـةوةس اـةو هـةموو
مةترسيانةس كة لةسةر ذيانيان هةيةش دةواميان بةزؤرس بة شةو و رؤذةش بؤية اـةم هيَزانـة شـايةنب اـةوةن
كة ايَمة بة هةموومان ثيَكةوة هةولَ بدةين مووضةكانيان بةشيَوةيةك بيَت كة بةريَز و حورمةتـةوة لـةناو
خيَزان و كةسوكارس خؤيان و ناو ميااةتةكةيانش وة اياتزاماتيشيان زياتر ببيَتش بةريَزان ايَمة اةطـةر اـةوة
بكةين ثيَم وانية نـة مـاف و نـة ايمتيازامتـان ثـ َي داونش بـةلَكو حةقيَكـة و هةيانـة و بطةريَتـةوةش اةمـة لـة
حكومةتب عرياقب دا ضةندين قا مووضة زيـادس كـردووة و ايَسـتاش بـة ثيَـب هةوالَـةكان  %52حكومـةتب
عرياقب زيادس كردووةش بؤ بودجة و ميزانية و ايمكانيا ايَمة ثرسيارمان لـة بـةريَز وةزيـرس دارايـب كـردش
اــةو ثةميانــةس بــة ايَمــةس دا تــاوةكو لةبــةردةمب ليذنةكــة و كــراوة بــة بريــاريَكين كــة بــؤ  0211هــيض
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كيَشــةيةكيان نــ اب َب لــةو رووةوةش بؤيــة مــن داوا دةكــةم بــةردةوام بــة لةســةر ثرؤذةكــة و اةمــة ثــرؤذة
برياريَكيشة بؤ اياتزام كردنب حكومةتة بؤ اةوةس لةبةردةم بودجةس  0211داينش بـؤ اـةوةس جيَطـةس بـؤ
بكريَتةوةش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
نوقتةس نيزامب نيةش كاك دلَشاد كةرةمكة.
بةريَز دلَشاد شها حاجب:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
اةوةس جيَطةس دلَخؤشية من باوةر دةكةم لـة شـةرحيَكب زؤرس بـارودؤخب ثيَشـمةرطة و هيَزةكـانب ااسـاين
تةقديريَكب زؤر مةعنةوس و كؤدةنطيةك لةسةرس باسكراش من باوةر ناكةم نـة لـة تـةقريرس ليذنـةكان و نـة
لةو موداخةةتانةس كةوا طوتران خيالفيَب لةسةر هـيض يـةكيَب لـةو ريَزطرتنانـة ض لـةرووس مةعنـةوس و ض
لةرووس مادديةوة من هةستم ثيَب نةكردش كةوا بةراستب جيَطاس دلَخؤشية كة هةموومان كؤ دةنطـة لةسـةر
اةوةس كة اةم هيَزانة كؤلَةطةيةكب اةساسب ثاراسنت و بـةرطرس كـردنن لـة وآل ش وة كؤلَةطةيـةكب اةساسـب
ثاراستنب اةمنية و سةروةرس خاك و نيشتمان و ثاراستنب طيان و سةروة و سامانب هاووآلتياننش اـةوةس
كةوا جيَطاس خيالفة و جيَطاس ثرسيارة اةطةر بة واقعب سـةيرس بكـةينش اايـا فعاـةن موشـكياةس هيَزةكـانب
ثيَشمةرطة و هيَزةكانب ااسايشب ناوخؤ دةرضوونب اةم ثرؤذة بريارةية ياخود حةقيقةتةكـة لـة شـويَنيَكب
ترة من بؤية تةايدس اةم مةسةلةية دةكـةم كـةوا اةمـة كيَشـةيةك نيـةش واتـة شـتيَب لةسـةر دةرضـوون و
دةرنةضوونب اةم ثرؤذة بريارة نةوةستاوةش ليذنةكانب مةعنب زؤر جيَطاس تةقديرن كة بة دةست خؤشيةوة
تةشخيسب طرفتةكةيان كردووةش ضونكو اةم ثرؤذة بريارة هةية و لة ياساكانيشدا هاتووةش هيض شتيَكب ترس
تازة ناخريَتة سةر اـةوة لـة غـةيرس اـةوة بـةدواس دا بمـة كـة وةكـو اـةركيَكب تـةكمياب يـاخود اـةركيَكب
اةساسب كارس ثةرلةمانب بؤضب اةم ثرؤذة جبَ بةجبَ نةبووة ش ايَمة بيَينة سةر واقعةكة قسة بكةينش اايـا
جبَ بةج َب نـةبوونب اـةم بريارانـةس كـةوا ثةيوةسـنت بـة هاوتـاكردنب ايمتيـازاتب هيَزةكـانب ثيَشـمةرطة و
هيَزةكــانب نــاوخؤ وةكــو هاوثيشــةكانيان لــة مةركــةز ســةهو كارةكــةس لــة كويَيــة تةقســرية لــة هــةريَمب
كوردستان لة حكومةتب هةريَمب كوردستان ياخود بارودؤخيَكب تر ريَطـرة كـة دةرهـةقب اـةو مةسـةلةية
هةيـةش لــة هـةموو راثــؤرتب ليذنةكانـدا هــاتووة كــةوا اـةو ايمتيازاتــةس كـة ايَســتا لـة هــةريَمب كوردســتاندا
دةدريَــت بــة هيَزةكــانب ثيَشــمةرطة اــةوةس جةيشــب نيزاميــة و لــة زمنــب تةشــكيالتب جةيشــب عرياقــب دا
ريَكخراوة هيَـزس ثيَشـمةرطةس اـةم وآلتـةنش اين ـا بـةناوس تـر و شـ َيوازس تـر موعالةجـة كـراون و سـةر بـة
وةزارةتــب ثيَشــمةرطةنش هــةمان ايمتيــازا وةردةطــرنش اــةم ثرؤســةية بــةردةوامب هةيــةش كةواتــة ليَــب
جوداكردنةوةس حالَةتةكانين زةرورةتيَكة بةراستبش اةوةس هيَزةكانب ااسايشب هـةريَمب كوردسـتان هاوتـاس
مووضةكانيان وةكو اةوةية كـة لـة مةركـةز دا هةيـةش هيَزةكـانب ثـؤليس وةكـو لـة تـةقريرس بـةريَزانين دا
هاتووة و لة موراجةعة كردنب ياخود بانطكردنب وةزيـر و ةيةنـة ثةيوةنـدارةكانين دا هـاتووة لـة ضـوار
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مــانطب كؤتــايب ســالَب  0212بةش ـيَكب اــةو بــرة ثارةيــةس كــةوا موخةسةســاتب خؤراكــة و خواردةمةنيــةش
لةبةراةوةس خواردةمةنب لةبرس اازوقة دةدريَتة هيَزةكانب ثؤليسش بةشيَكب جبَ بةجبَ كراوة و بةشـةكةس
ترين بةلَيَن دراوة كةوا حكومة لة ااييندةدا جيَ بةجبَ س بكا ش بة ديتنب من اةمانة هةمووس ثرؤذةية
و هةيــةش ايســت ابة هةيــة و حكومــة رازيــة و اامادةســازس هةيــة و هةولَــةكانين بــؤ ضارةســةر كردنــب
طرفتةكة لةبةغدا هةيةش ايَمة اةم هةوآلنة ضر تر بكةينش اةوةس كةوا موتةعةلقة بة بةغداوة ضارةسـةرس
بكةينش اينتزارس بةلَيَنةكانب حكومةتين بكةين اةوةس كةوا دراوة لة ااييندة لـة بودجـةس  0211داش خـؤ
ايَمة اةم ثةرلةمانة هةر ماوةو اةو حكومةتةش انشاهلل هةر دةميَنيَت كة هةموومان مةوجودينش اةطةر لـة
كاتيَب دا طرفتيَب لةسةر هةبوونب ثرؤذة برياريَبش يةعنب بة ديتنـب مـن ايَمـة تؤزيَـب مةنصـف بـةش مـن
دةرهةقب خؤم قسة دةكةمش ماندووبوونب اةم هةموو تيَكؤشةرانة كـة شـةو و رؤذ ايَسـتا دةضـينة دةرةوة و
لةسةر شةقامةكان دةيان بينةش ايَمة لة واقعدا عالجب مةسةلةكةيان بكةينش نـةك بـةدواس اـةوة بطـةريَة
من وةرةقةيةكب تريان بؤ ايمزا بكةم و لة دةراةجنامدا ثرؤطرامب سالَب ااييندةو سالَب رابردوو و سالًَةكانب
رابردوويان دووبارة بيَتةوةش بؤية بة ديتنب من هيض شتيَب لةسةر اـةم مةسـةلةية نةكـةوتووة كـةموكورتب
ل ةســةر دةركردنــب ثــرؤذة بريار َيــب نيــةش اةمــة ثــرؤذة برياريَكــة اةس ـاَةن لــة ياســايةكدا اــةم مةســةةنة
موعالةجة كراون كة ياسا قوةتب قانونب و نيزامب لة بريارين بةهيَزترة و بةدواداضوونيَكب جدس لةةيةن
ثةرلةمان و ليذنةكانةوة بكريَتش هؤكارس جبَ بةجبَ نةكردنب و نةبوونبش اةطةر حكومةتب كوردستانة بـا
بانطب حكومة بكةين و ليَرة ىلَ ثيَمينةوةيان لةطةلَ بكةينش بؤضب اةمـة جـ َب بـةج َب نـةبووة اةطـةرين
هؤكارةكــانب تــرس خــارجب دةســةآلتب حكومــةتب هــةريَمن و ثةيوةنــديان بــة مةركــةزةوة هةيــةش تواناكــانب
خؤمان ضر بكةينةوة لةسةر اةم مةسةلةيةش بؤية من دةبينم راثـؤرتب ليذنـةكان زؤر مةدروسـن و زؤريـن
بة جوانب و بة وردس خالَيان لةسةر ثيتةكان داناوةش اـةم طرفتـة طرفتيَكـب طةورةيـةش تكـا دةكـةم لـة ثـرؤذة
برياريَب طةورةتر سةير بكريَت لة اةطةرس جبَ بةجبَ كردن و جبَ بةجبَ نةكردنب بكؤلَيَتةوةوش سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
نوقتةس نيزامب نيةش رجااةن نيةش بةريَزان ايَستا ك َب ثشتيوانب راثؤرتب ليذنةكان دةكا بؤ رةوانـة كردنـب
بؤ حكومـة تكايـة دةسـت بةرزبكةمـةوة زؤر سـوثاسش كـ َب لةطـة َل دانيـة خـؤس ثـرؤذة هـاتووةش اةسـاَب
ثرؤذةكة بؤ موناقةشةيةش رةاب موخالفب موناقةشةكة اةوةية كة دةلَبَ بنيَردريَتةوة بؤ اةوسَش تكاية وانيةش
ك َب لةطة َل دا نيـة كـة بنيَردريَتـةوة بـؤ حكومـة دةسـت بـةرز بكاتـةوة تكايـة  06بـةريَز لةطـةلَ دانيـةش
دةنيَردريَتةوةش كةرةمكةن بؤ شويَنب خؤتان ليذنةكانش ليذنـةس ياسـايب و ليذنـةس شـارةوانب كةرةمكـةن بـؤ
ايَرة فةرموونش ليذنةس شارةوانب كةرةمكةن بؤ خويَندنةوةس راثؤرتةكةتان.
بةريَز وال طاهر ابراهيم:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
بؤ سةرؤكايةتب ثةرلةمانب كوردستان
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بابة  /راثؤرتب ليذنةس شارةوانب و طواستنةوةو طةياندن و طةشتوطوزار دةربارةس ثرؤذة بريارس خانووة
ببَ تاثؤكان
ليذنةس طواسـتنةوة و طةيانـدن و طةشـتوطوزار سـةرلةبةيانب رؤذس  0212 /1/02س زايينـب كؤبوونـةوةس
خؤس سازدا بؤ تـاتو َس كردنـب ثـرؤذة بريـارس خـانووة بـ َب تاثؤكـان كـة لةةيـةن ذمـارةس ياسـايب اةنـدامانب
ثةرلــةمانب كوردســتان ثيَشــكةش كــراوة لةةيــةن ســةرؤكايةتب ثةرلةمانــةوة بــة ذمــارة ك ـ  222لــة رؤذس
 0212/3/62ااراستةس ليذنةكةمان كراوة لةدواس خويَندنةوةس يةكةمب لة ثةرلةمان لة دانيشتنب ااسايب
ذمارة  01لة رؤذس  0212/3/01بـة مةبةسـتب راس ليذنةكـةمانش ثـاش خويَندنـةوةس يةكـةمب و طفتوطـؤ
كردن لةسةرس دواجار بة كؤس دةنطب اامادةبووان برياردراش لةبةراةوةس اةمة كيَشةيةكب بآلوة لة زؤربـةس
زؤرس شــار و شارؤضــكةكانب هــةريَمب كوردســتانش اةطــةر ضــب لةةيــةن وةزارةتــب شــارةوانب و طةشــتوطوزار
هةنديَب كارس لةسةر كراوةش سةركةوتوو نةبووةش بؤية وةزارةتب شـارةوانب و طةشـتوطوزار ثـرؤذة ياسـايةكب
اامادة كردووة بة مةبةسـتب ليذنةيـةكب تايبـة لةةيـةن هةرسـبَ وةزارة (دادش شـارةوانب و طةشـتوطوزارش
كشتوكالَ و ااوديَرس) ش بـؤ اـةوةس دةسـةآلتب تـةواوس ثـ َب بـدريَت و بتـوان َب ضارةسـةرس هـةموو خـانووة بـ َب
تاثؤكان بكا ش بؤية ثيَمان باشة اةم ثرؤذة بريارة دوا خبريَت تا اةو كاتةس اـةم دةزطايـة دروسـت دةكريَـتش
لةطة َل ريَزدا.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ليذنةس ياسايب فةرموون راثؤرتةكةتان كاك شيَروان فةرموو.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةرس:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
بةريَزان اةندامانب ثةرلةمانش ايَمة لة راثؤرتةكة داوامان كردووة رةفزس مةشروعةكة بكريَتش بـةآلم ايَسـتا
ايَمة دواس ثيَداضوونةوة ثشتطريس لة رةاب ليذنةس شارةوانب دةكـةين بـؤ دواخسـتنب اـةم ثرؤذةيـةش لةبـةر
دوو هؤس سةرةكبش يةكـةم /ثةرلـةمانب كوردسـتان لـة سـالَب  0222ثـرؤذة ياسـايةك يـان ثـرؤذة بريـاريَكب
دةركرد بة تةمايكب موتةجاوزينش اةم مةسةةنة سالَب  0222هةمووس يةكالكراوةش تةمايكب موتـةجاوزين
كــرا لــة هــةريَمب كوردســتانش جــا نــازانة اايــا لــة ســايَمانب اــةوة نــافزة يــان نــا ش دووةم /ايَمــة داواس
كؤبوونةوةمان كرد لةطةلَ ةيةنب ثةيوةنديدار لة وةزارةتب شارةوانب لةطةلَ مودير عامب تاثؤ دانيشتة بة
ايَمـةيان طــو ش ليذنةيــةكب مةركـةزس تةشــكيل كــراوة لـة اةجنومــةنب وةزيــران بـؤ ديراســة كردنــب اــةو
مةسةلةيةش اةومةسةلةية جارسَ دواس خبةن بؤ اةوةس بتوانة لة اةجنامدا ايَمة ااطادارس يةك س بكةينةوة
بؤ ضارةسةر كردنب اةم كيَشةية .لةطة َل ريَزماندا
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
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بةريَزان اةندامانب ثةرلةمانش كةس هةية لةسةر اةو مةوزوعانة قسة بكا اةم ريَزدارانة دةيانـةو َس قسـة
بكــةن (ثــةميانش كويَســتانش برهــانش ســؤزانش شــايَرش شــؤرشش ســةرهةنطش شــةومنش كــاردؤش عبدالســالمش عمــر
نورةدينبش ناسبش ااشتبش عبـدالرمحن) ش كةسـب تـر هةيـة ليذنـةس كؤمةآليـةتين كةرةمكـةن وةرنـة ايَـرةش
كةرةمكةن ليذنةس كؤمةآليةتبش كاك عبدالسالم.
بةريَز عبدالسالم مصطفى صديق:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
اةمةية راثؤرتب ليذنةس كؤمةآليةتب و خيَزان و مندالَ دةبارةس ثرؤذةس ياساس بةخاوةن كردنب خانووة ببَ
تؤمارةكان.
ليذنةكةمان لة رؤذس ضوارشةممةش ريَكةوتب  0212/2/12كاتذميَر 12س بةيانب كؤبوونةوةس خـؤس سـاز
كرد بة اامادةبوونب طشت اةندامانب ليذنة كة طةيشتينة اةم اةجنامانةس خوارةوة:
 1ـ دواس خويَندنةوة و طفتوطؤكردنب ليذنةكةمان وامان بة بـاش زانـب كـة اـةم ثـرؤذة بريـارة ثيَويسـت بـة
دةرضوونب ناكا ش ضونكة هةر هاووآلتيةك دةتوانيَت و مافب خؤيـةتب اـةو خانووانـةس كـة تؤمـار نـةكراون
تؤمارس بكةن و وةك ثرؤسةيةك بةردةوامة لةةس حكومةتةوة.
 0ـ اةطةر مةبةست تـةجاوز بيَـت اـةوا هـةر ثـرؤذة بريارةكـة بـة ثيَمـةوانةس اـةو بريارةيـة هـةروةكو لـة
برطةس  2دةركةوتووةش لةبةراةوة هيض سووديَب ناميَن َب بة دةركردنب اةم بريارة.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بة عةرةبب اةطةر هةتانة كةرةمكةنش كاك  ............ .فةرموو.
بةريَز جةمال طاهرقابراهيم:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
مترواقبرارقمتلي قالدورقالغريقاملسجلةق
1اقلغرشقاصدارقخدما قاكثرقالهاىلقكوردستانقوبغيةقالتعاونقمعا،قتتك قجلنةقفىقوزاراقالعد قتقومقبتملي ق
الدورقالغريقاملسجلةقفىقابليمقكوردستان.ق
 0قاقتتاام قعمليااةقالتسااجي قهااذ قمجي ا قالاادورقالغااريقاملسااجلةقفااىقاملاادنقواالبضاايةقوالنااواحىقوباارىقابلاايمق
كوردستان.ق
6اققجترىقعمليا قالتسجي قبدونقمقاب .ق
 2قاقجتريقعمليا قالتملي قبدونقشروط،قفالترطقالوحيدقهوقعدمقتالفةقالدارقللتصااميمقاالقساسايةقللقضااءق
أوقالناحيةقأوقالقرية.ق
5اقفىقحالةقتالفةقالدارقللتصميمقاالساسىقي قختصيصقبطعةقارشقسكنيةقلصاح قالدار.ق
3قاقي قتنفيذقهذاقالقرارقخال ق2قاشهرقمنقبل قالوزاراقالعد .ق
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قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققاالسلابقاملوجلةق
لغاارشقالتظااامنقما قاهاااىلقكوردسااتانقومعاونااةقالطلقااا قالفقاارياقماانهم،قوباعتلااارقهااذ قاملهمااةقماانقواجلااا ق
احلكومة،قوانقمتكلةقالسكنقتتم قمجي قمناطققكوردستان،قوالج قحدقللمخالفا قاملتوارثةقمنقالظروفقغاريق
االعتياديةقالسابقةقوانهاءقمتاك قالسكن،قفقدقصدرقهذاقالقرار.ق
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
كةرةمكةن ليذنةس ياسايبش كاك عونب فةرموو.
بةريَز عونب كمال سعيد بةزاز:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
بريارس بةخاوةن كردنب خانووة ب َب تؤمارةكان
1ـ بةمةبةستب خزمة كردنب زياترس خةلَكب كوردستان و هاوكـارس كردنيـان ليذنةيـةك لـة وةزارةتـب داد
ثيَب دةهيَندريَت كة هةلَدةستبَ بة تةمايب كردنب خانووة ب َب تؤمارةكان لة هةريَمب كوردستاندا.
0ـ اةو كارة هةموو اةو خانووة ب َب تؤمارانة دةطريَتةوة كة لة شارو قةزا و ناحيةكان و طوندةكاندا هةية.
6ـ اةو تؤمار كردنة هيض نرخيَب لةبةرامبةرس دا وةرناطرييَت.
 2ـ اةم تةمايب كردنة بةدةرة لةهةر مةرجيَب تةنها مةرج اةوةية كة ثيَمةوانةس تـةمسيمب شـارو قـةزا و
ناحيةكان و طوندةكان نةببَ.
5ـ لةكاتب ثيَمةوانة بوونب لةطةلَ تةمسيم دا ثيَويستة ثارضةيةك زةوس تر بدريَت بةو كةسة.
 3ـ اةم بريارة ثيَويستة لةةيةن وةزارةتب دادةوة لةماوةس  2مانطدا جبَ بةج َب بكريَت.
هؤية ثيَويستيةكانب دةرضوونب اةم بريارة
بــة مةبةســتب هاوكــارس كردنــب خــةلَكب كوردســتان و ضــينة هــةذارةكان كــة اــةركب حكومةتــة وة ســةرةراس
اةوةس اةمة كيَشةيةكة لة تةواوس ناوضةكانب كوردستان بوونب هةية بؤ دانانب سـنووريَب بـؤ خـانووس بـبَ
تؤمار بةشيَوةيةكب كؤتايب كة دةراةجنامب بارودؤخب ناااسايب ثيَشووترس عرياق بووة.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بةريَزان ايَستا اةو بةريَزانةس كة ناويان تؤمار كرد بؤ اةوةس قسة بكةنش ثةميان خان فةرموو.
بةريَز ثةميان عزالدين عبدالرمحن:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
سةبارة بةم ثرؤذة بريارة يان ثرؤذة ياساية كة تةمايب كردنب خانووة ببَ تاثؤكانة ايَمة طرنطة جيـاوازس
بكةين لة بةينب دوو حالَةتب طرنطش يةكيَكيان حالَةتب تةجاوزة كة حالَةتيَكب بـةدةر لـة ياسـاية و تةسـةور
ناكةم هيض كةسيَب كة بيةو َس لـة ريَـب ياسـاوة كاروبارةكـانب هـةريَمب كوردسـتان ريَـب خبـا لةطـةلَ بـوونب
تةجاوز دابيَتش بةآلم حالَةتيَكب تر هةية كة اةمرس واقعة و با باَيَة ثةراويَز خستنب كؤمةلَبَ جيَطايـة كـة
دةبوواية زؤر لةميَذة خبرايةتة نةخشةس شارةوانب شار و قةزاو ناحيةكانةوةش ايَمة اةطةر ديقة بدةين بة

032

تايبةتب اةوةس كة من شارةزاييم ليَب هةية لة سنوورس سايَمانب دا بة دةرةجةس يةكةمش كؤمةلَيَب جيَطامان
هةيـة لـة شــارس سـايَمانب دا بــؤ منوونـة (عــةوالَانش كؤسـتةس ضـةمش كانيــة سـثيكةش قولةرةيســب) كـة اةمانــة
هةموويان دةيان و سةدان سالَة لة ثيَشا طوند بوون و دواتر طـةورة بـوون و بـة هـؤس فـراوان بـوونب شـارس
سايَمانيشةوة بوون بة طةرةكيَب لة شارس سايَمانبش بةآلم اةمانة كة تياياندا خيَزان هةية لةم طةرةكانـة كـة
ايَستا طةرةكب شارس سايَمانة ضةندين با باَيَة كةسب اةندامب خيَزانةكـةيان لـةويا ذنـب هيَنـاوة و شـووس
كردووة و هةر لةويا نيشتةجبَ بووةتةوةش واتة ضةندين نةوةيان لةويا طةورة بووة و ايَستاش نيشـتةجيَيةش
كة هةتاوةكو ايَستاش اةو طةرةكانـة لـةناو نةخشـةس شـارةوانب شـارس سـايَمانب دا نـةش كـة اةمانـة ناضـنة
خانةس تةجاوزةوةش لةكاتيَب دا كة اـةوان سـةدان سـالَة ديَهـاتيَكب طونـديَكب سـةر بـة شـارس سـايَمانب بـوونش
بةآلم ايهماىل كراوةش دةولَة ايه ماىل كردووة لةوةس كـة اةمانـة خباتـة نـاو نةخشـةوةش كـة دةراـةجنامب اـةم
نةخستنة ناو نةخشةيةوة هيض جؤرة خزمة طوزاريةك لة قريتاو كردنش لة كارةباش لة ااو وش لة خويَندنطا
وش لة نةخؤشخانة وش لة هيض خزمةتطوزاريةكيان بؤ دابة نـةكراوةش بؤيـة طرنطـة ايَمـة لةبـةر دوو حالَـة ش
يةكةم /لةبةر طيَرانةوةس ماف بؤ اةمانةس كـة سـةدان سـالَة وةكـو شـارس سـايَمانبش وةكـو شـارس هـةوليَر وش
وةكو دهؤكش نيشتةجيَب اةو جيَطايةن و حةقيان هةية خانووةكانيان تاثؤ بكريَتش بؤ اةوةس سوودمةند بن
لة خزمةتطوزارس لـة حالَـةتيَكب تـرين دا كؤمـةلَيَب طـةرةكمان هةيـة ايَمـة لـة هـةموو شـارةكانب هـةريَمب
كوردستاندا كة تةجاوز بوونيان بؤتة اةمريَكب واقك كة اةوانين دةيان سـالَة لـةو جيَطةيـة بوونيـان هةيـة
كة اةم اةمرس واقعةش يان دةبيَت تةعويزيان بؤ بكريَتةوة يان دةبيَت تةمايكب جيَطاكانيان بـؤ بكريَـتش كـة
من ثيَم واية بة تةمايب كردن و دانانب ميَذوويةكب تؤمار كردنب اةو خانووانة و بة تاثؤ كردنيانش دانـانب
حةديَب دةبيَت بؤ ريَطة طرتن لة تةجاوزةوة كة لةوةو بـةدواوة دواس اـةوةس هـةموو اـةو جيَطايانـة خرانـة
ناو نةخشةس شارةوانيةوة تؤ اةتوانب بة شيَوةيةكب قانونب ريَطة لة تةجاوز بطرسش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
كويَستان خان فةرموو.
بةريَز كويَستان حممد عبداهلل:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
لة زؤربةس شار و شارؤضكةكانب كوردستان ضةندين خـانوو هةيـة كـة بـ َب تؤمـارةش زؤريشـيان دةكةونـة نـاو
ماستةر ثالنب اةو شار و شارؤضكانةوةش ديارة ضةندين طةرةك هةية وةك هاوريَم ثـةميان خـان باسـب كـردش
خانووس ترين هةية و طةرةكب ترين هةية كة لة طةرةكة هةرة كؤنـةكانب شـارس سـايَمانيةش مـن سـايَمانب
وةك منوونة دةهيَنمةوة كة تا ايَستا تؤماريان نيةش من تةنها يةك منوونة دةهيَنمةوةش ديارة ثيَن ثرؤسـةس
اازاد كردنب عرياق كؤمةلَبَ خانوو ب ؤ ااوارة دروست كـراوة لـة كـاتب ثرؤسـةس اـازاد كردنـب عرياقـدا ثيَيـان
وتراوة ضؤلَب بكةن با ااوارةكان بمنةوة كةركووكش دواتـر بـة ثارةيـةكب طـران بيـان كـرنش ايَمـة دواتـر اـةو
خانووانةتان لةسةر تاثؤ دةكةينش اةمة بريـارس سـةرؤكب كؤمـار بـووة و بريـارس سـةرؤكب كابينـة يـةك لـة
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دواس يةكةكان بـووةش  622خـانوو لـةم بابةتـة لـة زيَرينـؤك هةيـةش  205خـانوو لـة راثـةرين هةيـةش 510
خانوو لة بةكرةجؤ هةيةش اةمانة  022مةترينش  022لة بةكرةجؤ هةيةش واتة  1262خانوو هةيةش تـةنها
اةوانةس كة بةس بؤ ااوارة دروست كراونش دواتر بة نرخيَكب طران كراونةتةوةو ثيَيان وتراوة برؤن بيكرن
دوايب لةسةرتان تؤمار دةكةين كة نةكراوةش اةمة جطة لة هةموو اةو طةرةكانةس كـة ثـةميان خـان طـوتب و
هب ترين هةية لـة ماسـتةر ثالنـين دان و تؤماريـان نيـةش كـة اةمانـة ديَنـة ة ش يـان كـة دةيمـيتة ةيـانش
ضــةندين بةلَطةنامــةيان بةدةســتةوةية كــة بريــار دراوةش اةمــة ســةرؤكب كؤمــارةش اةمــة بــةريَز د .بةرهــةمش
كابينةس ثيَشووس سايَمانبش اةمة بةريَز كاك عمر فتاحةش اةمة بةريَز كاك نيَمريةش هةموو اةمانة برياريـان
بؤ دةركردوونش بةآلم تا ايَستا تؤمار نةكراونش بؤية من داوا دةكةم اـةم خانووانـة يةكالبكريَنـةوةش ناكريَـت
كة اةمة كؤمةلَيَكب ثيَن راثةرينة و لة دوا راثةرينيشةوةش اةم كيَشةية هةتا كةس بةردةوام بيَت ش مـن داوا
دةكةم كة بةردةوام بة و بةردةوام بة و اةم بريارة دةربكةينش لةبةر اةم هؤكارانة :يةكـةم /هـةمووس لـة
حالَةتيَكب نةفسب خراثةش دووةم /هةموو اةمانـة لـةرووس خزمةتطوزاريـةوة بـبَ بةشـنش زؤرجـار ثيَشـينةس
خانووبةرة مشوليان ناكا ش خا َليَكب ترين بةداخـةوة هـةموو جـاريَكين لـة كـاتب هةلَبذاردنةكانـدا هـةموو
ليستة جيا جياكان دةيكةنة بانطةشةس هةلَبذاردنش اةطـةر ايَمـة دةرضـووين لةسـةرتان تـاثؤ دةكـةينش دواس
هةلَبذاردن بةلَيَنةكانيان بريدةضيَتش اةمانة لةم حالَةتة نةفسية خراثةدا جبَ دةهيَاَةش لةم حالَةتـة دةبيَـت
خزمةتطوزاريةدا جبَ اةهيَاَيَة و سةرطةردانيان دةكةين و هيميان بؤ ناكةينش بؤيـة داوا دةكـةم تكايـة اـةم
ثرؤذةية با رة نةكريَتـةوةو ايَسـتا ايَمـة اـةو بريـارة دةربكـةين لـة ثيَنـاوس اـةم خيَزانـة كـة باسـم كـردش
سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
كاك برهان فةرموو.
بةريَز برهان رشيد حسن:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ايَمــة وةك فراكســيؤنب طــؤران اــةم ثــرؤذة بريارةمــان لــة مــانطب  0221 /11اامــادة كــردووة و تةقــدميب
سةرؤكايةتب بةريَزمان كـردووة لـة ضـةند مـانطب رابـردوو دا خويَندنـةوةس يةكـةمب بـؤ كـراوةش ايَسـتا دوو
ثيَشنيارتان تةرح كرد بةريَزتانش يةكيَكيان اةوةية . .......
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
بةريَز بةناوس فراكسيؤن لة ياسا نية قانون ثيَشكةش بكةسش بةناوس ذمارةيةكب ياسايب اةندامانةش فةرموو.
بةريَز برهان رشيد حسن:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
بةلَبَ بةناوس ذمارةيةك لة اةندام ثةرلةمانةكانب طؤرانةوة ثرؤذةيـان تةقـديم كـردووةش اـةم دوو ثيَشـنيارة
هةبوو بةريَز تةرحت كردش يةكةميان /اةوةية كة اةمة ايحالةس حكومة بكريَتةوة بـؤ ديراسـة كردنـبش
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دووةميان /موناقةشة و بريارس لةسةر بدريَت ليَرةش بةريَز سةرؤكب ثةرلةمانش مـن دةمـةوسَ بـؤ جـةنابتانب
روون بكةمةوة اةم زةويانةس تـةجاوزس كراوةتـة سـةر حـةو نةوعـة هـيض كيَشةيةكيشـب تيـا نيـةش اةطـةر
ايَســتا ثةرلــةمان بريــار بــدا ش نــةوعيَكيان مــولَكب صــرفب زراعيــةش نــةوعب دووةميــان حــةقب تةســةروف
مةمنوحة بياةزمةية كة هةر زراعيةش نةوعب سيَيةميان حـةقب تةسـةروف مةمنوحـة بـب تاثؤيـة كـة هـةر
زراعيةش نةوعب ضوارةميان عةقدس ايسآلحة بة ثيَـب قـانونب سـالَب هـةفتاكانش نـةوعب ثيَن ـةميان اةمـةس
حالَةتب يةكةم و دووةم وسيَيةم ثيَويستة حكومة اةطـةر اـةو خـاوةن مولَكانـة خؤيـان نـةيان فرؤشـتووةش
خــاوةن مولَ ـب يــان حــةقب تةســةروف حكومــة خــؤس يــان اةطــةر خؤيــان نــةيان فرؤشــت بــوو حكومــة
تةعويزيَكيان بداتبَش نةوعب ضوارةميان كة عةقدس ايسـآلحة هـةر مـولَكب حكومةتـةش فـةةح كريَمـب بـووة
لةسةرس اةوة بةببَ قةيدو شةر دةتوان َب تاثؤس بكا بؤيانش نةوعب ثيَن ـةم اـةرزة سـةكةنيةكةس خةلَكـة
كة خةلَكب تر ضووة تةجاوزس كردووةتة سةرس و كردوويةتب بة بيناش اةمة ناكريَت بة ياسا حـةل بكريَـتش
خاوةن مولَب بؤس هةية اةو وةختة دةعواس غةصب بكا لـة دادطـا كـة حـةقب خـؤس وةرطريَتـةوةش نـةوعب
شةشةميانش اةرزس سةكةنية و هب كةس نيةش زياد لـة  15سـالَة تيايـةتبش اـةوة بـة ثيَـب قـانونب تةسـ ياب
عةقارس نيزاميَب هةية ثيَب دةلَيَن نيزامب تةس ياب موجةدةد دةتوان َب لة ريَـب دادطـاوة تـاثؤ بكريَـت بـؤسش
بةآلم اةمة اي راااتيَكب زؤر قورسة و زؤر ماوة دريَذة و مةسروفاتيشـب زؤرةش نـةوعب حةوتـةميان اـةرزس
خةدةماتةش اةم اةرزة خةدةماتة دةكريَت زةويةك يان اةرزيَكب تي ارية يان اةرزيَكب سناعيةش دةكريَـت لـة
جيَطاس تر زةوس بدريَتبَش بؤية ايَستا من هيض طريوطرفتيَب نـابينمش ثةرلـةمانب بـةريَز بريـار بـدا لةسـةر
موناقةشة بةردةوام ب َب و تاثؤ بكريَتش اةطـةر ايحالةشـب دةكـا بـؤ حكومـةتب ايحالـة دةكاتـةوةش دةكريَـت
بيَتــةوة ل يذنــةس نةزاهــة لــة مودةيــةكب كــةم دا بــة هاوكــارس مــودير عــامب تــاثؤ دةولَةمةنــدس بكــةينش
ايستيفادةس حكومةتب تياية ايَمة اةم كيَشانة حةل بكةينش لةبةراـةوةس خـانوو هةيـة كـة حـةو ش هةشـت
دةستب كردووة تا ايَستا حكومة نةيتوانيوة يةك دينار لة زةريبةكةشب موستةفيد بيَتش لةرسوماتب كرين
و فرؤشنت موستةفيد بيَتش ايستيفادةس بؤ خةلَكب تيايةش لةبةراةوةس ثيَشينةس خانووبةرة مشوليان ناكا ش
بةراستب ضةندةها طةرةك هةية لـة نـاو جةرطـةس سـايَمانب دا لـة سـالَب  1135ةوة طةرةكـةش وةك طـةرةكب
خةبا ش وةك طةرةكب حممد مصطفىش كة تا ايَستا نة خةريتةس ه ةيـة و نـة مةسـحب جزاـب بـؤ كـراوةش نـة
مةسحب كوىل بؤ كراوةش نة دةتوانبَ موستةفيد بيَت لة سافةس عةقار و ثيَشينةش ناحية هةية وةك خةليفانش
اةو ناحية طةورةية تاثؤس نيةش تةقتـةق بـة كـاماب نيـةتبش ةيـةك لـة كـةةر نيـةتب كـة طةرةكـة كؤنـةكانب
كةةرةش موجةمةعةكان نيانةش بةراستب هةم حكومةتين موستةفيدة و هةم هاووآلتيانينش بؤية من داوا لة
بةريَزتان دةكةمش لة كؤتايب قسـةكامن دا يـا اـةوةتا ليَـرة بريـارس لةسـةر بـدريَت موناقةشـة بـةردةوام بيَـتش
اةطــةر ايحالــةش دةكريَــت ثيَويســت ناكــا بم ـبَ بــؤ حكومــة ش لةبةراــةوةس دةكريَــت لــة ليذنــةس ياســايب
دةولَةمةند بكريَتش لة مودةتيَكب زؤر كةم دا كيَشةكةش اةوةندة موعةقةد نيةش ثيَش لة ايدارةس سايَمانب
دووش س َب بريارس وا هةبووةش بةآلم بة هؤس زؤرس اـةو ثارةيـةس كـة داوا تـةمايكب خـةلَب نـةيكردووةش ايَمـة
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بؤية مةشروعةكةمان بة ببَ موقابل و بةببَ هيض بةرامبةريَب لة هاووآلتب بسـةندرسَ و بـؤس تـاثؤ بكريَـتش
لةطة َل اةوةس بة نةزةرس ايعتبار وةرمان طرتووة كة خـةلَكب اـةم وآلتـة خـةلَكيَكب هـةذارة ثيَويسـتب بـةوة
ىل بدريَتةوةش سوثاس.
هةية ااورس َ
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
سؤزان خان فةرموو.
بةريَز سؤزان شها نوري:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
تةبعــةن اــةم ياســاية دوو رةهةنــدس هةيــةش دوو ةيــةنب هةيــةش يةكــةم /مــةوزوعب تــةجاوزا و دووةم/
مةوزوعب ببَ تاثؤكانش ببَ تاثؤكان شاريَكب وةك هةلَةةة من بة منوونة دةيهيَنمةوةش خـانووس تيايـةش زيـاد
لة  52سالَة تا ايَستا تاثؤس نيةش هةر بؤية حكومةتب هةريَمب كوردستان لة هةفتـةس ثيَشـوودا دوو بريـارس
ىل ببَش دوو بريارس دةركردش بريارس يةكةميان دةست كـردن
دةركرد كاك برهان اةطةر زةمحة نةببَ طويَت َ
بة تاثؤ كردنب خانووة ببَ تاثؤكانب هةلَةةةش لةطة َل دةست كردن بة تاثؤ كردنب خانووةكانب كةةرس كـؤنش
ضونكة كةةرةش باوة نورة و هةلَةةةية و اةم خانووانة لة ديَر زةمانةوة خةلَكيَب هةية دروستب كردووة و
كةس مودةعب نية لةسةريانش كةس نالَآ اةوة مولَكب منةش كةس نالَ َب اـةوة داطـري كـراوةش بـةلَكو هـاتووة لـة
شويَنيَب دا اةو خانووةيـان دروسـت كـردووة و تـاثؤ نـةكراوةش لةبةراـةوة حكومـة بريارةكـةس دةركـردووش
لةسةرةتاي سةرس سالَب تازةوة دةست دةكةن بـة تـاثؤ كردنـب خانووةكـانش سـةبارة بـة تـةجاوزين اةطـةر
تــةجاوزين ب ـبَش يةكــةم /بةراســتب تةش ـ يك كردنــب تــةجاوز بــةوةس كــة دةكريَتــة مولَــب حالَــةتيَكب زؤر
خةتةرناكةش ضونكة اةو اةرزانة كة بةرةاب من اةرزس حكومةتب هةريَمب كوردستاننش كة كةسيَب ب َب مـاف
بدا بة خؤس و ثارضةيةك زةوس داطـري بكـا ش سـبةس رؤذ َس مـاف دةدا بـة خـؤس مـولَكب كةسـيَكب تـرين
داطري بكا ش كة توانب هب حكومة داطري بكا ش دةتوان َب مولَكب يةكيَكب ترين داطري بكا ش بؤية اةمةس كـة
هةية بة كؤمةلَيَب ياسا ريَكخراوةش كؤمةلَيَب ياساتان بؤ باس دةكةم كـة اـةم كـارةس ثـبَ ريَكخـراوةش يةكـةم/
قـانونب ذمـارة  60س سـالَب 0222ش باانونقالتعادي قاالو قلقاانونقتنظايمقامللكياةقالزراعياةقفاىقكوردساتانقاق
العراققربمق12قلسانةق 1125ش كـة ايَمـة كيَشـةس هـةرة سـةرةكيمان اةوةيـة اـةرزةكان زؤرس دةضـيَتة بـابب
اةرازس زراعيةوةش دوو /قـانون التسـ يل العقـارسش رقـم  26لسـنة  1121العراقـب املعـدلش سـيَيةم /قـةرارس
 121س  0220/2/01العراقش ضوارةم /قـانونب ذمـارة 5س سـالَب  0222كـة لـةم ثةرلـةمانب كوردسـتانة
موناقةشة كراوة كة ثيَ س دةوتريَت (قانون تعديل اةول لقانون  6لسنةق 1112بانونقاطفاءقوافرازقاالراضىق
داخ قحدودقالللديا )ش مادام اةو اةرزانة ضوونةتة ناو حدودس بةلةدياتةوة كةواتـة اةطـةر لـة ثـيَن دا لـة
حدودس بةلةديا نةبوونش ايَستا ضوونةتة ناو حدودس بةلةديةوةش كةواتة حكومة مولزةمـة بـة :يةكـةم/
بة تاثؤ كردنيانش دووةم /بة طةياندنب خزمةتطوزاريةكانش بة مةرجيَب اـةرزس حكـومب بيَـتش نـةك اـةرزس
خةلَب ببَ و تةجاوزس لةسةر كراببَش ضونكة ايَستا سايَمانب كاتب خؤس ثيَنجش شـةش طـةرةكب اةسـاَب بـووةش
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هةر ثيَنجش شةش طةرةكة تاثؤس هةيةش كةواتة اةو خةلَكانةس كة ايَستا ضوون اةرزس تريان داطري كردووة و
تةجاوزيان لةسةر كردووة و بينايـةيان لةسـةر كـردووةش اـةوة لـة طةرةكـةش اةسـاَيةكانب اـةو شـارة نـة كـة
هةتاوةكو اةم دواييةش بوونيان هةبووة و بة ثيَب ياسـا تاثؤيـان هـةبووةش بـةلَكو اـةوة هـةمووس نةتي ـة و
ايفرازاتب كؤمةلَيَب حةر و ااوارة بوون و حصار و نةبوونيةش كاتب اةوة هاتووة اةم شتانة هةمووس ريَـب
خبريَتش بةآلم اايا دةكريَت ثةرلةمانب كوردستان لةبرس وةزارةتب شارةوانب و لةبرس وةزارةتب زراعة كة لـة
هةريَمب كوردستاندا اةرز تةنها مولَكب يةك شويَن نيةش مولَكب زراعةيةش مولَكب شارةوانيةش مولَكب وةزارةتب
ماليةيــةش مــولَكب وةزارةتــب اةوقافــةش لةبةراــةوة يــةعنب مــن تـ َب ناطــةم ضــؤن ايَمــة دةتــوانة لــةبرس اــةم
وةزارةتانةش اةم هةموو ايزبارة و فاياة بيَـنة و قتعـة بـة قتعـة ديـارس بكـةين باَـيَة اةمـة هـب وةزارةتـب
اةوقافةش اةرسَ وةزارةتب اةوقاف ثيَت خؤشة بيدةين بة خةلَب يان ثيَت خؤش نيـة ش لةبةراـةوة تكاتـان ىلَ
دةكةمش اةمة قة يارس كردن نيةش طوناحة يارس بكةين بة عاتيفةس خةلَبش طوناحة ايَستا ثيَيان باَـيَة كـة
ايَوة طوناحن بؤية دةبيَت بكريَتش بةلَكو دةبيَت حةليَكب مةنتقب هةببَش كة حكومةتب هـةريَمب كوردسـتان
توانيويةتب لي نةيةكب داناوة كة يةكـةم بريـارس اـةو ليذنةيـة اـةوة بـووة كـة لـة هةلَةةـةس شـةهيدةوة
دةستب ثبَ كردووة لةطةلَ كةةرس كؤنش زؤر سوثاستان دةكةم.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
شايَر خان فةرموو.

بةريَز شايَر حممد جنيب:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
بة نيسبة اةم ياسايةوة كة بؤ تةمايب كردنب اةو خانووانةس كة غةير موسةجةلنش اةطةر ايَمة تارخييَب
بةر استب دانةنيَةش شاريَكب وةكو سايَمانبش وابزامن هةموو سايَمانب لة دةرةوةس دةبيَت بة تـةجاوزش ضـونكة
هةموو شارةوانب سايَمانب كة ايَمة لةطةلَيان كؤدةبينةوة يةعنب ببَ دةسةآلتب خؤيان دةردةخـةن كـة ضـؤن
اةم دياردةية منك بكريَت ش لةبةراةوة اةطةر ايَمة مبانةوسَ اةوانةس كة بووة بة واقك حالش بة تاريا وةكـو
اةوةس كة لة هةوليَر كراوةش بةراستب لة هةوليَر لةوةس كة كاك شيَروان حةيدةرس باسب كردش اةوة شـتيَكب
باش بووة كة مةنعب زؤر شتب كردووةش اةوةس ثيَن اةوة كة هـيض تـةعاروزس نـةكردووة لةطـةلَ تـةمسيمب
اةساسب دا حةقب خؤس بووة كة تةمايب بكريَتش بةآلم اةوين هةر دةب َب بة ثيَـب ريَنماييـةك بيَـتش ايَسـتا
اةو دةستةية كة ايَمة ااطامان ليَية وةكو ليذنةس شـارةوانب تةقريبـةن سـالَيَكة خـةريكن هـةموو اامارةكـان
كؤدةكةنةوة بؤ اةوةس بة شيَوةيةكب ريَب و ثيَب ايَمة بتوانة شارةكامنان تةنزيم بكةين و هةر بؤ منوونة
بؤتانب دةهيَنمةوةش يةعنب لة عةوالَان و اةوانة شتيَب هةية ثيَب دةلَيَن موحةرةماتب اةو رووبارانـة و اـةو
ضةمانةش يةعنب باوةر بكةن اةو سالَة ةفاويَب رووس دا زؤربـةس خةلَكةكـة كـة مالَـةكانيان اـاو بـردس هـاتن
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داواس قـةرةبوويان دةكــردش خـؤس موتــةجاوزة و هـاتووة داواس قــةرةبوو دةكــا ش ثيَـب دةلَيَــب كاكـة تــؤ خــؤ
موتةجاوزسش لة زؤر شويَنب ترين اةوة كراوةش لةبةراةوة تكا دةكةم ايَمة اةوة بةجبَ بهيَاَة بؤ حكومة ش
من خؤم لةطة َل اةو خةلَكة قسة كـردووة موعاناتيـان دةزانـة و دةزانـة زؤريـان وةكـو اـةو شـويَنانةس كـة
بةراستب بؤ ااوارةكانب كةركووك كراوة كة اةوانة تةجاوز نةش كةس نةيوتووة اةوانة مولَكب شارةوانب نية
بة حيسا بة كرسَش بةآلم اةوانة اةطةر برياريَكب خؤيان لةسةر دةربكـةنش بـةآلم ايَمـة ليَـرةوة باَـيَة هـةر
خانوويةك ببَ تاثؤ بيَتش يةعنب وةكو طومت سةرؤكب شارةوانيةكان جارس وا هةية اةو هيَزانةس ثـؤليس تـؤ
تةسةور ناكةس لة  02سةعاتدا سةقفةكةشب تبَ دةكا و هةمووشيانب بةرد باران دةكريَتش لةبةراـةوة مـن
لةطةلَ اةوة نيم يةكسةر ليَرةوة قةراريَب دةربميَتش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
كاك شؤرش فةرموو.
بةريَز شؤرش ديد حسة:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
منــين هــةروةكو هاوريَيــامن لــة خوشــب و برايــانب اةنــدام ثةرلــةمان باســب اــةوةيان كــرد كــة لةبــةردةم
كيَشــةيةكة كــة بــةس تــةنها لــة ناوضــةيةك و دوو ناوضــة نيــةش بــةلَكو سةرتاســةرس ناوضــةكانب تــرس
طرتووةتةوةوش بطرة لة هةمووعرياقين اةو كيَشةية هةيةش اةوةشيان لة دوو شت دروست بووةش دوو هؤكارس
هةية و دوو جؤرةش هةروةكو خوشب و برايان باسيان كردش يةكةم /اةوانةس بةشيَب لة اؤردوطا و ديَيةكان و
شار و شارؤضكةكان كة هةر لة بنةرة دا تاثؤيان نةبووةش د َس بوونة و طةورة بوونةش اةوانة بةشـيَكيان لـةو
جؤرانةنش بةشـةكةس تريـان هـب تـةجاوزةش تةج اوزةكةشـيان دوو جـؤرةش بةشـيَكيان بـؤ تي ـارة ثـ َب كـردن
لةسةر اةرزس تةجاوزس حكومة ش جا رةنطـة هـب شـارةوانب بـوو بـ َب يـاخود هـب وةزارةتـب زراعـة بـوو بـ َب
خانوويان دروست كردووةش بةشيَكيشب خةلَكب نةدار بووةش لةبـةر نـةبوونب ضـووة اـةو خانووانـةس دروسـت
كردووة كة ببَ تاثؤيةش بؤ اةوةس ايَمة اةو حالَةتة تيَكةلَ نةكةينش اةوانةس لة اةساس دا خانوو بوونة يـان
طةرةك بوونة يان ديَها بوونةش طةورة بوونة و ايَستا كةوتوونةتة دةوربةرس شارة طةورةكان و كةوتوونةتة
ناو ماستةر ثالنـب شـارةكانةوةش بـؤ اـةوةس ناعةدالةتيـةكيان بةرامبـةر نـةكريَتش برياريَـب نـةدريَت لةطـةلَ
اةوانةس اي تيَكةآلو بكريَن لةطـة َل تـةجاوزةكانش اةوانـة برياريـان بـؤ دةرضـووةو لـة حالَـةتب جـ َب بـةج َب
كردن دايـة لةهةنـد َس شـويَن كـة لي انيـان بـؤ دةرضـووة بـؤ اـةوةس بةسـةريان دا تـاثؤ بكريَـتش ايَمـة ليَـرة
دةتوانة ثيَداطريس لةسةر اةوة بكةين حكومـة بري ارةكـانب خـؤس كـة ثيَشـ داويـةتب لـةو بارةيـةوة جـ َب
بــةج َب يــان بكــا و ايَمــةش بةدواداضــوونيان بــؤ بكــةينش حالَــةتب دووةميــان كــة حالَــةتب تــةجاوزة و
كةوتوونةتـة نـاو ماســتةر ثالنـب شـارةكان و ماســتةرثالنب شـارةكانيان شـيَواندووةش اةوانــة دةبـ َب ليَـب جيــا
بكريَنةوةو حكومة ااماريَكب ورد بكا ش بةدواداضوونيَكب ورد بكا لةريَطةس داارية مةعنيةكانةوةش اةوانة
تةسنيف بكريَن بؤ اةوةس هةموويان بة يةك ضاو تةمةشـا نـةكريَنش هـةروةكو دةزانـة لـة هةنـديَب شـويَن
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اي راااتب زؤر توندين كـراوةش لـة هةنـد َس شـويَن ريَطـةيان ثـ َب دراوةش لـةو شـويَنانةس كـة اي رااـاتب تونـد
كراوةش لةويَن رةنطة عةدالةتيَب ثةيرةو نةكراببَ بؤ هةندسَ كةس مةمسوح بوو ببَ و بـؤ هةنـد َس مـةمسوح
نــةببَش جــا بــؤ اــةوةس بــؤ هــةموو ةيــةك اــةو بريــارةس كــة دةردةكريَــت دواس اــةوةس دةوااــريس مــةعنب لــة
حكومةتب هةريَمب كوردستان زؤر بة وردس ديراسةس اةو وةزعـة بكـةن اـةو كاتـة بـةبرياريَب بؤيـان تـاثؤ
بكريَتش اةوانةس كة لة دةرةوةس شارةكان بوونة و طةورة بوونة لة اةساس دا ببَ تاثؤ بوونةش نةك اةوانـةس
كــة بــة تــةجاوز وةكــو طــومت هةنــديَكيان بــؤ تي ــارة كــردن لــة ســةر اــةرزس خــةلَكب تــر و لةســةر اــةرزس
وةزارةتــب زراعــة و شــارةوانب خــانووس تــةجاوزيان دروســت كــردووةش خةلَكــة هــةذارةكانين ااوريَكيــان ىلَ
بدريَتةوةش بةآلم دواس اةوةس كة زؤر بة وردس لة مةسـةلةكة دةكؤ َليَتـةوةش هـةر بـؤ ااطـادارس بـةريَزتان لـةو
رؤذانةس رابـردوو لـة حكومـةتب عرياقـب برياريَـب دةرضـووش ضـونكة ديـارة اـةوة كيَشـةيةكة لةسةرتاسـةرس
عرياقدا هةيةش بةشيَب لة شويَنةكانين ديارة اي راااتب رووخاندنب خانووة ببَ تاثؤكان كراوة كة رةنطة لـة
كوردستانين اةو حالَةتة هةبوو ببَش لة حكومةتب عرياقب لـةو 12ــ 15رؤذةس رابـردوو برياريَـب دةرضـوو
راطرتنب رووخاندنب خانووة ببَ تاثؤكـان بـووش بؤيـة اـةوانين بةخؤيانـدا دةضـنةوة و ديراسـةيةكب وردس
عياميانةس بؤ دةكةنش بؤ اةوةس برياريَب دةربكةن لة بةرذةوةندس طشتب دا ببَ وش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
كاك سةرهةنط فةرموو.

بةريَز سةرهةنط فرج حممد:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
من ثشتيوانب لة دريَذة دان بةم ثرؤذة بريـارة دةكـةمش لةبةراـةوةس بـة بريـاريَكب طرنطـب دةزامنش مـن قسـة
لةسةر اةو حالَةتة ناكةم كة خةلَب تةجاوزس كردبيَتة سةر اةرزس عامش با ايَمة دوو حالَـة هةيـة لةيـةكب
جيا بكةينةوةش اةب َب هةموومان اةوة بـزانة كـة ايَسـتا لـة شـار و شارؤضـكةكانب هـةريَمب كوردسـتان دا تـا
ايَستا بة هةزاران خانوو هةية كة تاثؤ نةكراوة و واقك حالـة و رةنطـة لـة سـالَانب هةشـتاكان و حـةفتاكان و
ثةجناكانيشةوة خانوو دروست كراببَش لة هةند َس لة شاروشارؤضـكةكاندا ايَسـتا تـاثؤس نيـةش مـن لةسـةر اـةو
حالَةتــة قســة دةكــةمش بــة منوونــة بــا مــن ضــةند شــويَنيَب بيَنمــةوةش ايَمــة ثيَن وينمــان هةيــة كــة زؤر لــةو
حالَةتةس تيايةش سةيد سادق هةية كة  10هةزار خانووس هةية و كةم لة نيوة تاثؤس هةيةش اةمة لة سالَب
 52كانيشةوة ناحيةية و ايَستا قةزاشة و لة واقعـين دا هةيـةش ناحيـةس عةربـةمتان هةيـة كـة موشـكياةس
هةيةش هةلَةةةس تازة هةيةتبش زةرايةن هةيةتبش باوةنور هةيةتبش من بؤية ثشتيوانب اةم بريـارة دةكـةمش
لةراستب دا بؤ حةل كردنب اةو كيَشانةيةش ايَستا حاليةن لة يةكيَب لـةو قةزايانـة ثـرؤذة هةيـة لـة تـةنفيز
دايةش كابرا مالَةكةس دةروخيَندريَت لةبةراـةوةس كـة تـاثؤ نـةكراوة حـةقب تةعويزيشـب نيـةش لـة ايَستاشـدا
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دةكريَتش يةعنب اةمةية اةو موشكيالنةش اين ا بةشيَكب زؤرس اةو خانووانةس كة تاثؤيان نيـة لةراسـتب دا
نةيانتوانيوة تا ايَستا سوودمةند بن لة وةرطرتنب عةقارش يةعنب مةسةلةن دةستب ااوةدانكردنةوة لةريَطةس
سولفةس عةقارةوةو تا ايَستا نةطةيشتووةتة اةو مةنتيقانةوةش خـةلَكب اـةو مةنتيقانـةش لةراسـتب دا هـيض
طوناهيَكيان نية كة تا ايَستا تاثؤيان بؤنةكراوةش خةلةلةكـة لـة اةوانـةوة نيـةش ضـونكة اـةو خانووةكـةس لـة
سالَب  22ضؤن كردووة و دواتر رووخيَندراوةو لةسـةر اةساسـب خانووةكـةس خـؤس خـانووس كردووةتـةوة و
ايَستا بة موتةجاوز حيسا دةكريَت و اةو طونـاحيَكب ن يـة بةراسـتبش بؤيـة مـن ثشـتيوانب دةركردنـب اـةم
بريارة دةكةم كة ايَستا لة ثةرلةمانب كوردستان دةربمبَ وش بةراستب اةمة موشكياةيةكة هةية لـة زؤربـةس
شاروشارؤضكةكاندا ايَمة دةببَ ايع اف بةو حالَةتة بكةينش بؤ حةل كردنيشب ثيَويستمان بةم شيَوة هةيـةش
بؤية من تكا دةكةم اةم بريارة دةربكةن و سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
شةومن خان فةرموو.
بةريَز شومن حممد غريب:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
قسةكانب من لةةيةن هاوريَم شايَر خانةوة كراش لةبةراةوة ثيَويست ناكا دووبارةس بكةمةوةش سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
كاك كاردؤ فةرموو.

بةريَز كاردؤ حممد ثريدواد:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
هاوكارامن روون كردنةوةيان دا سةبارة بة طرفتيَب كة هةيةش اةوين طرفتب خانووة ب َب تؤمارةكانةش ايَمـة
سةيرس سياسةتب بةعس بكةين بة تايبةتب بؤ اةو شويَنانةس كة هاوسنوورن لةطةلَ باَيَة باشـوورداش جطـة
لة خانةقة كة لة سـةردةمب اينطايزةكـان تاثؤيـان كـردووةش بـؤ منوونـة ناحيةيـةكب وةكـو بـاوةنور كـة لـة
 1162ةوة ناحيةية و تا ايَستا تاثؤس نيةش كة بتـوان َب حكومـة بـة ااسـانب تـةعريب لـةو ناوضـانة بكـا ش
بةرة بةرة هةلَكش َب بؤ سـةرةوةش اةمـة يـةكيَب لـة ااماجنـة سياسـيةكانة كـة دةبووايـة ايَمـة دةميَـب بووايـة
قةرةبووس اةم كيَشانةمان بكردابايةوةش ليَرة ايَمة قسة لةسةر كيَشة دةكةينش يةعنب اةم دامةزراوةس ايَمـة
لــة ثيَنــاو ض ياســايةك دةردةكــرسَش يــان ثــرؤذة بريــار دةردةكريَــتش يــان هؤكــارس ثيَويســت ضــية بــؤ اــةوة
كيَشةيةك هةية لة كوردستان كة ثيَب دةلَيَة كيَشةس خانووة ببَ تؤمارةكان كة ضـةندين ناحيـة و هـةزاران
خيَزانــب طرتووةتــةوةش اايــا ايَمــة توانيومانــة تــا ايَســتا اــةم كيَشــةية ضارةســةر بكــةين يــان نةيكــةين ش
نةمانتوانيوةش كةواتة ثيَويستة ليَرة برياريَب دةربميَت كة اةم كيَشةية ضارةسةر بكا ش بريارةكة حكومـة
مولزةم د ةكا ش مـن زؤر جـاران بةراسـتب ثرؤذةكـان يـان ثـرؤذة بريارةكـان سـةرةراس اـةوةس ثةيوةنـدس بـة
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بةرذةوةندس كؤمةلَانب خةلَكةوة هةية و ثةيوةندس بة هاووآلتيةوة هةيةش هيض ثةيوةنديةكب بـة عاتيفـة و
بـة سـؤز و بــة هؤنينـةوةس شـانامة نيــة تـا تــؤ ثيَشـةكيةكب زؤر زؤر جـوان ب َايَيــب بـؤ اـةوةس باَيَــب بـا اــةم
ثرؤذةية نةببَش لة كاتيَب دا هيض ثيَشةكيةكب ثبَ ناوسَش ثرؤذةكة زةروريـةش اةمـة ضـونكة كيَشـةيةك هةيـةش
قةزايةكب وةكو ضؤمان ايَستا ب َب تؤمارةش ناتوانبَش كةةر ناتوانبَش شارةوانب و ماستةر ثالنش هةتا بؤ هاوكارس
حكومة ش حكومة ضؤن دةتوانبَ نةخشةس خؤس لةرووس كشتوكالَبش لةرووس شـارةوانب ضـؤن جـبَ بـةجيَب
بكا ش اةطةر اةوة نةضيَتة ناو نةخشةس ماستةر ثالنةوةش تا ايَستا ايَمة دةلَـيَة لـة سـايةس حكومةتةكـةس
ايَمة خةلَب حةساوةتةوةش خةلَكيَب كة نـةتوان َب سـوودمةند بـ َب لـة كـارس خزمـةتطوزارسش لـةكارس سـولفةس
عةقارش لة ث يَشكةوتنةكانب كة اةمرؤ هةية لةرووس شارستانبش بـةوةوة هؤكـارس بـ َب تؤمـار بـؤ بـة برياريَـب
اةمة ضارةسةر نةكـةين ش اةمـة بـؤ قـازاجنب خـةلَكب تيَدانيـة ش هـةموو شـتيَب بطةريَنينـةوة بـؤ حكومـة
زةرورةتب ثةرلةمان ضية ش سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
كاك عبدالسالم فةرموو.
بةريَز عبدالسالم مصطفى صديق:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
من وةكو تاك قسة دةكةمش ايَمة ايَستا وةكو اةو بةريَزانةش باسيان كردش باسب ثرؤذة برياريَب دةكـةين كـة
بة حةقيقة لة ناوةرؤك دا دوو خالَ بة خؤيةوة دةطريَتش يةك /معامةلة كردن لةطة َل اةو خانووانةس كـة
تةجاوزنش ضب لةوانة بكةين ش دوو /اةو خانووانةس كة تـةمايب نـةكراونش مـن هـيض ايزافـة ناكـةم اةطـةر
باَيَم تةايدس هةموو اةو خوشب و برايانة دةكةم كة قسةيان كرد بـة بـ َب جيـاوازس كـة دلَسـؤزس زةرورةتـب
ضارةسةر كردنب اةو كيَشانةن و فعاةن منوونـةس هيَنـراو لـة هـةموو شـارو شارؤضـكةكانب تـر هةيـةش اةمـة
لةةيةكش لةةس دووةم وةكو لة راثؤرتب ليذنةكةش هاتووةش اةطةر مةبةست اةو خانووانة بن اةوانـةس اـةم
حالَةتانةيــةش ايَســتا خوشــكيَب س ـبَش ضــوار ياســاس بــؤ ايَمــة بــاس كــردش بــةريَزان ليذنــةس ثةيوةنــدار باســب
هةولَةكانيان كردش واتة اةمة دةمانطةيةنيَتة حةقيقةتيَب كة نة بؤشايب قانونب هةيةش ضونكة قانون هةيةش
نة ريَنماييةكان وازح نةش نة هةست كردن بة وجودس اةو كيَشة طةورةيةس كة هاوبريم لةطةلَ اةوانةس كـة
بة كيَشةيان دةزانن باَيَن اةوة لةدةست دراوةش واتة اةطةر هاتو اةم كيَشةية بـةردةوام بـوو نـة لةبةراـةوةس
نةبوونب ي اسايةش بةلَكو لةبةراةوةس ج َب بةج َب نـةكراوةش مـن تةسـةور دةكـةم اـةركب سـةرةكب ايَمـة وةكـو
ثةرلةمانش اةوةية بمة اةو ياسايانة دةربكةين و اـةو ريَنماييانـة دةربكـةينش اـةو حالَةتانـة تؤمـار بكـةين
ةس خؤمانش وة بة ايشب خؤمان هةستة كة بة دواداضوون و مراقةبـة و حماسـةبةيةش بةمـة حـةل دةبيَـتش
ايَمـة ياســايةكب تــر و بريـاريَكب تــر بيَــنة خبةينـة تــةك اــةو بريـار و اــةو ياســايانةش هيمـمان نــةكردش بــة
نيسبة خانووس تةجاوز كة لةخالَةكانب  2و  5هـاتووةش بةراسـتب مـن ثـيَم سـةيرة اةطـةر مـن يـةكيَب و
هةموو هةولَ بدةم ثارضة زةوس بة ثيَب اةو تةعايماتانة و اةو هـةموو ناريَكيانـةس هةيـة ثارضـة زةوس بـة

023

دةست من بكةويَت يان نةكةويَتش من بة بريـاريَكب ثةرلـةمان تةشـ يك بكـريَم بمـم تـةجاوز بكـةم تـاوةكو
خةآل بكريَم و قتعة زةويةك وةربطرمش بةو خةلَكانةس ريَب و ثيَب و مولتةزم بيَن باَـ َب خبـؤنش تـةجاوزتان
نةكردش بةراستب حةل كردنب تةجاوز بةوة ناكريَتش بةريَزان بةداخةوة اـةمرؤ و دويَنـب ايَمـة رووبـةرووس
حالَةتيَب بووين كة زؤر زؤر لة وةختب ليذنةكان و ثةرلةمان دةطريتش اةوين ثيَشكةش كردنب بـة ثةلـةس
ثرؤذة ياسا و بريارش بة ناويَكب زؤر سةرنج راكيَن كة ناوةكة دةةلةتيَب كة هـةموومان جوراـةتب اـةوةمان
نية و دذس اةو بابةتة بوةستةش كة ديَة موناقةشة دةكةين تةنانة هةتا اةوانةس بةرةنطارين دةكةن لـة
ثرؤذةيةك ........ش من تةايدس كاك كاردؤ دةكـةم بـةريَز سـةرؤكب ثةرلـةمان تـؤ ليَـرة نـةبووس كـاك كـاردؤ
قسةيةكب كردش من يةك شت دةلَيَمش مـن طاـةيب لـة كـ ةس ناكـةمش مـن واتـ َب طةيشـتوومة لـة كـارس خـؤم كـة
ثرؤذةيةك ثيَشكةش دةكةم ديفاعب ىلَ بكةم باَيَم اةم برطةية لةبةراةوة زةروريةش اـةم برطةيـة لةبةراـةوة
زةرورس نيةش اةمة تةعديل بكريَتش ايَمة بة داخةوة ديفا لة نـاوةرؤك و نـاو دةكـةينش ثرؤذةكـةمان لـةبري
كردووةش بؤية لة اةخريةوة وا ديار دةبيَت لةناو خةلَب كة كوتاةيةك لةطةلَ اةم بابةتـة بـووش كوتاةيـةكين
دذ بووش اةم زةرةرة بة ايشب ثةرلةمانش وابزامن اةمة وةختب ايَمة دةبـا ش مـن اـةوة دةلَـيَم نـةك ايتهـامب
هيض كةس بكةمش سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
كاك عمر فةرموو.

بةريَز عمر محد امة خدر(نورةديين):
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
لةراستب دا ايَمة لة هةريَمب كوردستان كيَشةيةكمان هةية بةناوس كيَشةس اةو خانووانةس كة تةجاوزن يـان
تا ايَستاش تاثؤ نةكراونش بةشيَب لةم كيَشةية لةرابردوو دا ضارةسةر كـراوةش اـةوةس ايَسـتا مـاوة ثامشـاوةس
اــةم كيَشــةيةيةش بــةريَزان باســب ضــةندين منوونــةيان كــردش بــؤ منوونــة لــة ســنوورس قــةزاس قــةآلدزسَ كــة
لــةرابردوو دا تووشــب تــةرحيل بــوو بــووش ســاألس  1110خةلَكةكــةس بــة ويســت و اــريادةس خــؤس اــاوةدانب
كردةوةش خةلَب ضووةوة خانووس دروسـت كـردش مـاوةس  12سـالَة مـا َل لـةناو جةرطـةس اـةم شـارة خانوويـان
دروست كردووةش لةبةراةوةس لة شويَنيَكة كـة خةدةماتـة تـا ايَسـتاش نـة بؤيـان تـاثؤ كـراوةش خانووةكانيـان
ايَستا ببينب خةريكة بة سةريان دا دةروخبَش ناتوانن تازةس بكةنةوةش هةرلةسـنوورس اـةم قةزايـةش ناحيـةس
سةنطةسةر هةية زياتر لة  22سالَة اةم ناحيةية بةهؤس ذيَر ااو كةوتنب كؤمةلَيَب طوند لةدروست كردنـب
بةنداوس دوكانش لةوسَ اةم ناحيةية دروست بووةش ايَستا دةلَيَن بؤتان تـاثؤ دةكـةين بـةآلم وةكـو موسـتةفيد
حيساباتيان دةكةينش لةراستب دا اةوةس كة بؤ اـةوان كـراوة لـةو َس وةكـو قـةرةبوو كردنةوةيـةش بؤيـة ايَسـتا
دةيانةوسَ خانوو دروست بكةنش لةبةراةوةس تاثؤيان نية لة مةسةلةس سافةس عةقارين ببَ بةش بنش بـةآلم
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اةطةر بيَة ايَمة كيَشةكة شب بكةينةوة و سةيرس تةبيعةتةكةس بكةينش تةبيعةتيَكب تةشريعب و قانونيـةش
بةقةدةر اـةوةس اـةم كيَشـةية كيَشـةيةكة تةبيعـةتب تـةنفيزس هةيـةش ضـونكةش يةكـةم /لـةرووس ياسـاييةوة
برياردانب ثيَويستةوة هةم لة ثةرلةمانش هةم لةةيةن حكومةتب هةريَميشةوة ياسـا و بريـارس ثيَويسـتب بـؤ
دةرضووةش بةشيَكيشب ضارةسـةر بـووةو يةكالبووةتـةوةش بةشيَكيشـب مـاوةش بؤيـة ضارةسـةر كردنـب كيَشـةكة
اةوةندةس ثيَويسـتب بةدواداضـوونب جديانـة هةيـة لةةيـةن ثةرلةمانـةوة و لةةيـةن حكومةتـةوة اةوةنـدة
ثيَويستب بة دةركردنب ياسايةكب تازة و برياريَكب تازة نيةش اةمة يةكش لةةيةكب تـرةوةش مـن بـؤ خـؤم اـةم
ماوةية يةكيَب لةو كيَشانةس كة بة جدس موتابةعةم كـردووة اـةوة بـووةش مـن ااطـام ليَيـة بـة خؤشـحالَيةوة
وةزارةتب شارةوانب و بةريَز وةزيرس شارةوانب لةطةلَ سةرؤكايةتب حكومة بةداداضوونيان بؤ اةم كيَشةية
كــرد تــا اــةو رادةيــةس طةيشــتة اــةو حالَةتــةس كــة ليذنةيــةكب بــاةس تايبــة لةةيــةن حكومــةتب هــةريَمب
كوردستانةوة ايَستا ثيَب هيَندراوةش كؤبوونةوةشيان كردووةش ضةندين ريَنمايب و خالَيشيان لةةيـةن خؤيـان
داناوةش بؤ اةوةس بةيةك ارس لة اايندةدا كؤتايب بة ثامشاوةس اةم كيَشةية بهيَننش ض اةوانةس ب َب تاثؤن و ض
اةوانةس كة تا ايَستا بة شيَوةس تةجاوز ماونةوةش بؤية اةركب ايَمةيـة ليذنـة ثةيوةندارةكانـة لـة ثةرلـةمان
موتابةعةس جدس بكةين و هةولَ بدةين وةزارةتة ثةيوةندارةكان و لةطةلَ حكومـة لـة موتابةعـة دابـة و
طفتوطؤ دابة بؤ اةوةس لـة داهـاتوو دا اـةو ياسـا و بريارانـةس كـة لةةيـةن ثةرلـةمان و حكومةتـةوة دراون
سةبارة بةم كيَشةية جبَ بةجبَ بكريَت و كؤتايب ثبَ بهيَندريَتش نةك ايَمة ثيَويست بةوة بكا ياسـايةكب
تازة يان برياريَكب تازة دةربكةينش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ناسب خان فةرموو.
بةريَز ناسب تؤفيق عبدالكريم:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
ديارة من لةويَوة باسب دةكةمش لة سةرةتاس دةست بةكاربوومن وةكـو اةنـدامب ثةرلـةمانش سـةردانب هةنـدسَ
ناوضةمان كرد وةكو هةلَةةة و خورمالَ و سةيد سادقش بةراستب كيَشـةيةك كـة لـةو شـويَنانة زؤر دووبـارة
دةبــووةوة مــةوزوعب خــانووة بـبَ تاثؤكــان بــووش مــن ليَــرة بــاس لــة تــةجاوز ناكــةمش ضــونكة بةراســتب اــةوة
مةوزوعيَكب ترةش ضونكة تةش يك كردن لةسةر تةجاوز بروا ناكةم كةمسان لةطةلَب بةش هةتا مـن شةخسـب
خؤم زؤر حةزم لةوةش نـةبوو كـة لـةكاتب هةلَمـةتب هةلَبذاردنةكانـدا وعـود دةدرا بـة تـاثؤ كردنـب شـويَنة
تةجاوزةكانش ديارة اةم كةسةس كة اةم وةعدة دةدا كات َب دةبين َب اةو خةلَكة اةوةندة نةبوونة و اةوةنـدة
وةزعب وايةش مةجبورة تاثؤس دةكا ش بةآلم ديَنةوة سةر اةساَب اةو خانووانـةس كـة خـانوون و ضـةند سـالَة
هــةن و شــويََنيَكب وةكــو هةلَةةــة كــة ســؤزان خــؤس ايشــارةتب ثيَــب دا و شــويَنيَكب وةكــو خورمــالَ يــاخود
شويَنيَكب وةكو سةيد سادق اةمانةش وة اـةو طةرةكانةشـب كـة لـةناو سـايَمانب دانش اةمانـة خـانوون خؤيـانش
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خاسةتةن اةوانةس هةلَةةة ضةند سالَة مالَن و تا ايَستا تاثؤيان نية كة اةمة طـرفيت بـؤ دروسـت كـردوونش
ايَمة لةسةرةتاس دةست بةكاربوونب حكومةتب هةريَمب كوردستانب اةم خولةش مةسـئولة و بةرثرسـةكان و
يةكة ايداريةكانب شارس هةلَةةة لةطةلَ سةرؤكب حكومة كؤ بووينةوةش ايَمة وةكو اةندامانب ثةرلـةمانب
نووسينطةس هةلَةةة حازر بـووين لـةو كؤبوونـةوةي اـةو كاتـة لةسـةرةتاس دةسـت بـةكاربوونب يـةكيَب لـة
داواكاريةكانب شارس هةلَةةـة تـاثؤ كردنـب خانووةكانيـان بـووش كـة مةعـةل اةسـةف اـةوة سـا َليَكة و ايَسـتا
موذدةمــان وةرطــر كــة اــةم هةفتــة دةســت بــةكار دةبــن بــؤ تــاثؤ كردنيــانش اوميَــدةوارم اــةوة بــؤ هــةموو
شارةكانب تر بيَتش اةمة يةكش دوو /مـن شـتيَكم بـؤ دةركـةو ش نـةك هـةر لـةم ياسـايةش هـةموو اـةو ثـرؤذة
ياسايانةس ترين كة رةد دةكريَتةوة بة حوكمب اةوةس كة ياسا هةية لةسةريانش كةواتـة شـتيَب دةردةكـةوش
كة لةم هةريَمةس ايَمة اةزمةس تةتبيقب قانومنان هةيةش نةك دةركردنب قانونش من دةلَيَم بؤ اـةوةس مـادام
قانونيَب هةية و لة 0222ش لة سالَب  1125يـنش بـةآلم هـةتا ايَسـتا اـةو خانووانـة تـاثؤ نـةكراونش كةواتـة
حــةقب خؤمانــة ايَمــة وةكــو ثةرلــةمان هةلَوةســتةيةك بكــةينش اايــا بــةدةركردنب برياريَــب بيَــت ااراســتةس
حكومةتب بكةين ياخود بة تيَثةراندنب اةم ثـرؤذة بريـارة بيَـتش بـؤ اـةوةس هةلَوةسـتةيةك بكريَـتش ديـارة
ياسا هةيةش يةعنب دةب َب ثةرلـةمان هـةتا اةوانـةس ثيَشـووشش ياسـاس نةهيَشـتنب تةعدياةكـةس لةشفرؤشـبش
اةوةس كشـتوكالَيةكةش ليذنـةكان يـةك دنيـا ثيَشـنياريان نووسـيوة بـؤ وةزارةتـةكانش يـةعنب مـادام اـةم شـتة
كيَشةية بة فعاـب حـةق وايـة ثةرلـةمان اةطـةر رةفـزين بـوو بـة زؤرينـةس دةنـطش يـةعنب برياريَـب بـة ض
االيةتيَب ليذنةس ياسايب ثيَب باشة لةسةر اةم شتانة اةطةر بكرسَ اةطةر هاتوو رةفزين بووش سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
ااشتب خان فةرموو.
بةريَز ااشتب عزيز صاحل:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
بةشيَب لة قسةكامن هاوكارامن كرديانش بةآلم يةكش دوو خالَ هةيـة مـن حةزدةكـةم لةسـةرس روون كردنـةوة
بدةمش يةكيَب لةوانـة مـن خـؤم بةةمـةوة ثرسـيارة اايـا ايَمـة دةمانـةوش لـةريَطاس كـة هةسـت دةكـةم اةمـة
تيَطةيشتنة ايشتيباكةية لةريَطةس ياسايةكةوة ايَمة دةمانةوسَ دياردةيةك شةرعيةتب ثبَ بدةينش واتة ايَمـة
لةريَطةس اةم ثرؤذة ياسايةوة دةمانـةو َس دياردةيـةك دروسـت بكـةينش يـان واقعةكـة اةوةيـة كـة دياردةيـةك
ىل
هةية و تؤ ياسايةكب بؤ دةردةكةسش دةتةو َس حـةد لـةو دياردةيـة بكـةس يـان ريَطـاس جؤريَـب لةبـةرطرتنب َ
بطرس بؤ اةوةس فـراوان تـر نـةبيَتش واقعةكـة اةوة يـة ايَمـة بـةدةركردنب اـةم ياسـاية بـة اامـاجنب اةوةيـة
دياردةيةك هةية كة دياردةيةكب زؤر بآلوةش وةكو ناسب خـان باسـب كـردش اـةو ياسـايانةس تـر و اـةو ثـرؤذة
بريارانةس تر نةيتوانيوة موعالةجةيةكب نةوعب كيَشةكة بكـا ش يـةكيَب لـة بةرطريـةكانب مـن بـؤ مانـةوةو
طفتوطؤ كردن لةسةر ا ةم ثرؤذةيـة اةوةيـة كـة ثيَشـنيازيَب لـةناو اـةم ثرؤذةيـة نيـة كـة ايَمـة داواس اـةوة
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بكةين بةشيَوازيَكب عةفةوس هةموو خانووة ببَ تاثؤكان بة ببَ هيض ريَنماييةك و بةببَ هـيض قيوديَـب هـةر
هةمووس تاثؤ بكريَت و تةعةدا كردن ببَ و تةجاوز كردن بيَت لةسةر مولَكب طشتب يان لةسةر مـولَكب تاكـة
كةسينش هةلَبةتة اةمة لة دةسةآلتب اةجنومةنب وةزيراندا هةيةش لة دةسةآلتب وةزارةتة ثةيوةندارةكانيشة
كة تةعايماتب ثيَويست لةكاتب موعالةجة كردنب ناو تةعايماتـةكاننش لـة كاتيَـب دا كـة ياسـايةكة دةردةضـبَ
كــة لةوانةيــة بــة زةرورة نــةزانرا بـبَ كؤمــةلَيَب شــت لةوانــة تؤمــار بكريَــت لــةناو ثــرؤذة ياســايةكةدا كــة
بطةريَندريَتــةوة بــؤ دةســةآلتب تــةعايما ش ســةرةيراس اــةوةش يــةكيَب لــة ثارســةنطةكانب ديفــا كردنــة لــةم
ثرؤذةية اةوةية كة لةبةرامبةر اةوةس كة  52سا َل ناوضةيةكة خانووةكان تاثؤيان نيـةش وةكـو باسـيان كـرد
شويَنيَكب وةكو باوةنورش قولةرةيسـيةش ايَمـة لةسـةردانيَكب مةيـدانيمان بـؤ دهـؤك طـةرةكب سـةرهةلَدان كـة
نزيكةس  022خانووة اةوانين هةرةشةيان ىلَ كراوة كة هةمووس خانووس مؤديَرنة كـة كؤمـةلَيَب سـيفةتب
تيا هةية كة اةطةر اةندازيارين نةبب دةزانب كة كؤمةلَيَب مقياس هةية رةضاو كراوة كة اةمانين لـةذيَر
هةرةشةس رووخاندنب خانووةكانياننش اايا ثرؤذةس بةدياب حكومة لة ماوةس اةم  52سالَ و  122سـالَةدا
كة ناحيةيةكب نـةكردووةش ثـرؤذة بةدياـةكان ضـية راسـتة هـةو َل هـةبووة بـؤ ثـرؤذة بريـارش بـةآلم ثـرؤذة
بريارةكان شويَنب خؤيان نةطرتووة لةبةرامبةرداش اايا ثيَشنيازةكان ضب بوون كؤمةلَطـةس نيشـتةجبَ بـوون
دانراوة بؤ خةلَب ايَمة ثرسياريَب لة خؤمان دةكةين اةوانةس ااستب بذيَويان بـةرزةش اةوانـةس مامؤسـتانش
اةوانةس كاديرن لة زانكؤكانداش لة ااستيَكب وةزيفب بةرزيشدانش اايا اةمانة ضةنديان هةية كة تا ايَستا بـبَ
زةوينش زةويان نةدراوةتبَش اةمة ماناس نية ايَمة مبانةوسَ مافب هةندسَ كةسب تر كةم بكةينةوة لةبةرامبةر
دا مـاف دةدةيـن بـة خـةلَكيَب كـة مافيـان نيـةش بـةآلم موعالةجـة كردنـب كيَشـةكة لـة ااسـتيَكب قـانونبش لـة
ااستيَكب دادثةروةريانةش ايَمة دةمانةوسَ لةريَطةس ياساوة كيَشةيةك هةية كـة ايَمـة اةطـةر يـةك حالَـةتين
هةب َب لة كوردستاندا من وةكو اةندام ثةرلةمان َب مافب خؤمة كـة داوا بكـةم ياسـاي بـؤ دةربمـبَش بـؤ اـةوةس
اةو تاكة حالَةتة نةبيَتة دياردةش بةآلم ايَستا ديـاردة هةيـةش بـةآلم لةطـة َل اـةوةدا اةطـةر ياسـايةكب زينـدوو
نــةبيَت كــة موعالةجــةس كيَشــةكةس نــةكردبيَت زؤر ااســايية كــة زؤر وآل هةيــة بــةردةوام ســاآلنة ياســا
دةردةكا بة ااماجنب تةفعيل كردن و ضارةسةر كردنب كيَشةكانش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان:
كاك عبدالرمحن فةرموو.
بةريَز عبدالرمحن حسة ابابكر:
بةريَز سةرؤكب ثةرلةمان.
بةراستب اةم ثرؤذة بريارة لة ةس من زؤر طرنطـة لـة دوو روويـةوةش يـةك /ايَمـة دةتـوانة بنـربس تـةجاوز
بكةين كة اي دروست نةبيَت لة شارو شارؤضكةكانب كوردستاندا و لة ناو كوردستان هةمووس بة تيَكرايـبش
دووةم /اةوةية كة ايَمة اةطةر بيَة ثرسيار بكةين و سـةير بكـةين اـةو خـانووة بـ َي تاثؤيانـة دانيشـتوونش
اةوانة كيَنة اةطةر سةيري بكةين دةبينة هةموو اةو كةسانةن لة ثيَن وةخت لة سالَي  1123تـا سـالَي
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1122ش اةو كةسانةن كة لة شا بووينةش لة ديَها بووينةش لة ذيَر تؤ و تةيارةي حكومة بووينةش ايَستا
هاتوونةتة خواريَ هةمووي فةقريو هةذارنش هةر كةسيَ ضووة جيَيةكي بؤ خؤي طرتووةش دوو باـؤكي دانـاوة
لة ذيَرينةش زؤربةيان لة ذيَر ناياؤننش يةعين ذيانيان اةوةندة بةدبةخت و بيَ كـارةش هـةر اينسـان ناتوانيَـت
سةيري ل َي بكا ش لةم هةموو اةندام ثةرلةمانة دةثرسـم كـ َي لـة ايَمـة دةتوانيَـت مانطيَـب لـةناو خـانوويَكي
وةك اةوة بذيت ايَستا حةقيَكي خؤي نةبيَتش ايَستا ايَمة تاثؤيةكي بدةين بةو كةسةش كة بةياني بؤ خؤي
ااوا بكا ش باؤكيَكي باش دانيَتة سةر يةكش سةبيَكي ل َي بكا ش لةبةر اـةوة مـن بةراسـيت زؤر ثشـتطريي اـةم
ثرؤذةية دةكةمش اةم ثرؤذة بريارة جيَ بةجيَ بكريَتش تةاكيدي ليَ بكةينـةوةو بينيَـرين بـؤ حكومـة ش بـؤ
جيَ بةجيَ كردني بة ثةلةش زؤر برادةران دةلَيَن برياريَب هةيةش يان ياسايةك دةرضووة هـي هـةموار كردنـي
ذمارة ()26ي سالَي  1121لة حكومةتي هةريَمش بةلَيَ راستةش بةةَم تا ايَسـتا زؤربـةي جـ َي بـةج َي نـةبووةش
زؤر فةرقي جياية لةطة َل اةم ثرؤذة بريارةش من باسي زاخؤ دةكةمش لة فرقةي زاخـؤ كـاتي خـؤي حكومـةتي
بةعسي ل َي بووش ايَستا هةمووي بؤتة خانووش تاكو ايَسـتاش يـةك خـانوو تـاثؤ نـةبووةش اةطـةر بمـن تـاثؤش
بكةنش دة َليَن اةوة تةجاوزةش هيض تةعويزيَكي ثـ َي نـادةنش يـان شـارعي لـ َي ديَتـة دةريَش يـان مةدرةسـةي تيـا
دةكةويَتش اةمة بيست سالَة لةناو اةم خانووة دةذيتش ايَستا تاثؤش نةكريَت ايَستا حةقي نـةبيَت اةطـةر
تـاثؤش بكريَـتش دة َل َيــت تـؤ ناب َيــت زةويش ذنةكـة اةطــةر مامؤسـتا بيَـتش يــان فةرمانبـةر ب َيــت زةويـةكي تــر
وةربطريَتش ضونكة تؤ موسـتةفيد بـووي لـةوةش يـةعين لـةوة دةضـيَت اـةو زةوييـة خـؤي ثيَـي داوةش وا بـؤي
دةضيَتش يةعين اةمةش غةدريَكة لة ةيةكةوةش كة ايَمة سةردامنان كرد لةو فةترةية ضووين بـؤ شـيالدزيَش
جوو سايتيَب دروست دةكةن لة شيالدزيَش كة خةريكن هةنديَ خانوو هةلَدةطرنش اةوانة هةمووي تةبعةن
تاثؤ نييةش ضيان ثيَ دةلَيَن دةلَيَن مادام تـاثؤ نييـةش هـيض بـة ايَـوة نـادةينش اةطـةر تـةعويزين بكـريَن بـة
ي بـة شـةش دةفتـةرو حـةو دةفتـةرةش لةوانةيـة دوو
كةمي تةعويز دةكريَنش يان دوكانةش ايَستا دوكان لـةو َ
دةفتةري ثـ َي نـةدةنش اةطـةر تـاثؤ بوايـةش لةوانةيـة بيسـت دةفتـةرين نـةدا بـة خاوةنةكـةيش يـةعين اةمـة
شتيَكي زؤر زؤر زةرورييةش كة ايَمة لةسةر اةمة بوةستةش هةموو عةرزو خانووي خةلَب تاثؤ بكةنش تا اةو
خةلَكة موستةفيد بن و خؤشحا َل بن لةو كوردستانة لـة ذيَـر سـايةي اـةو حكومةتـةش لـة ذيَـر سـايةي ايَمـة
هةموومانش ايَمة خؤمان بة بةرثرسيار دةزانةش خؤمان بة مةسئوول دةزانة لةو جيَطايانةش كةضي ااوريَب
لةو فةقريو هةذارانة نادةينةوةش هةر كةس لة ايَمة لة جيَي خؤي دانيشتووةو خانوو و اي يَالو سةيارةي
خؤمشان هةيةش ايَمة ضووينة طةرةكيَب لة دهؤكش طـةرةكي بةرؤشـكيَش كـة مةنتيقةيـةك هةيـة ثيَـي دةلَـيَن
سةرهةلَدانش اـةوانين هـةمووي خـانووي تـةجاوزنش اـةوانين هـةموو ثيَشـمةرطة بـوونش لـة دةرةوة بـوونش
ايَستا هاتوونةتة اةويَ نيشتةجيَ بوونةش ضيان ثيَ دةلَيَنش دةلَيَن ايَمة هةلَتان دةطرين و دةيكةينـة قةسـرو
يَالو نازامن شوقةو ضيش بةر ماستةر ثالني بازاري دهؤكيَ دةكـةويَتش باشـةش زؤر باشـةش شـتيَكي جـواني لـيَ
دةردةضيَتش بةةَم دةبيَت اةوانة تةعويز بكريَن و خانوو لةجياتي بؤ اـةوان بكـةنش لـة جيَيـةك ايسـتيقرار
بكةنش تا بتوانن اةوانة نةقل بكةنش هـةروا باَـيَن ايَمـة تـةعويز نـادةينش اـةوة تـاثؤ نييـةش اةمـةش دةبيَتـة
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كيَشةيةك بؤ اةوانش اةطةر تاثؤ بوايةش نةياندةتواني وايان ث َي باَيَنش خؤيان دةلَيَن ايَمة اةو عـاردة كرميانـة
لة مةهدي نزارش كة مةهدي ااغايةكة لةنزاركي هةموو دةيناسنش لةوي كريوةو ايَستا دةلَـيَن ايَمـة هـيض بـة
ايَوة نادةينش اي من بةراسيت ثشتطريي اةم ثرؤذة ياساية دةكةمش كة بـة ثةلـة دةريبكـةين و بمـيَت بـؤةي
حكومة بؤ جيَ بةجيَ كردنيش اةم هةموو خانوو و زةوييانة تاثؤ بكريَت و خةلَكيَب ليَي موستةفيد بيَتش
زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش بؤ طشتتانش كـاك عبـدالرمحن هـي بـن ناياؤكانيشـي بـاس كـردش بـةريَزانش ايَسـتا تـةواو بـووش تكايـة
نوقتةي نيزامي نييةش ليذنةي شارةواني ااخري ثيَشنيارتان تكاية.
بةريَز جةمال طاهر ابراهيم:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ي لة هةمي برادةران و هة اةَن طرتيش راسيت هةمي وةسا حةريس و كو هةر كةسةك ي وةَتيش
ثشيت مة طو َ
يان كوردستان ي هةر بيَتة بةرخودان خانيةك و خودان جيهـةكش اـةم ذيش كـو اـةذي وةك كةسـةك اـةذي
ثشتة انيا اة يَ ضةندان دكةمش اةطةر اةم بيَة و بةريَ خؤ بدةينة كيَشة عةرديش كيَشا عةردي نـة ز ـرتن
بؤ عاردي سةر حكومةتا هةريَميَش بةلكي بؤ ز رتن سةر عارديَ عومسانيش مةوزوعي مولَكيـاتي زراعـي ايـل
عيَراق َي و كوردستانيَش مـةوزوعيَكي اـالَؤزةش يـةعين بـؤ منوونـة اـةز دة بـؤ ايَـوة دةيـنم نوكـة مـةنتيقا مـة
دهؤك َي مةةك َي هةي اةرمةنيةش جنسـيةي مسـريةش هـةتا ـ َي كـا ـ َي مولَـب بـةنا َي وييـةش حكومـة هـةو َل
دةدا ش اة ة ضةند سالَة لةسةر ة كار دةكا ش كو اة ة كيَشانة ضارةسةر بكاتنش بؤ منوونة خانية ايدارةي
مةحةلي دوو هةزاري ويَرا هةمي هاتينة تةمايب كرنش قةرار اةو بوو بؤ (سـاكنها)ش يـةعين اـةوي كـو تيَـدا
ايَت ذيـانش اـةمري ايـداري بـؤ دةرخسـتينة بـة اةسـعاريَت رةمـزيش موجةمـةعاتي سـةكةني وةكـي هاتينـة
تةمايب كرن اب حةفيتَ هةزارةش ايل يَريَ ضةند كيَشةية ماينش كيَشة ذي وةختةكي وةسـا كـورد خـالس
ي
نابت و بريارةكاش يان ثرؤذةكي وةسا ضارةسةر نـابي نتش كيَشـاش كيَشـةكا اـالَؤزةش كيَشـةكا طشـتييةش ايـل يَـر َ
ي ااخـافيتش مـن
اةطةر اةم بـيَة بريـارةكي دةرخبـةينش ايحتيمالـة اـةم ديَـة اـالَؤزتر لـ َي كـةينش ض بـرادةر َ
ايحتريامم بؤ هةميا هةيةش كيَشةك وةسا دةست نيشان نةكر  %122اايا ضةندة قةبارةي ضةندة حةوي
ي ضي كرية ض ج َي هاتية كرن كـو اـةم بشـيَة ايتـارةكي قـانوني دةربـيَخة موعالةجـة
ضةندة ايل ك ري َ
اة ا كيَشانة بكا ش كيَشةمشان هةميا يا بةر فرةترةش بؤ منوونة َي طا ـيَ مولكيـةي زراعيـةي اا ـا خـاتوون
سؤزان بةحس كري قانونا ( )26بة تةنيَش دةلَ َي ايـل دهـؤك َي اـةز دبيَـذم سـةر ااسـيتَ زراعـا دهـؤكيَش اة ـة
ضةند ليذنة ض َي كرينش هةندي ضووينش هةتا ثيَـدا ـ َي نةشـاينة كيَشـةكا وةسـا مـةزن ضـارة بكـاتنش ريَـذةي
مـاددةي ريَـذا مـة هاتـة وةزعـي عيالقـا زراعـي كوردسـتان َي يَـي تيَـب دايـنش اـةذي ثشـتة امنش اـةز مــن وةك
ليذنةش ثشتة انةش كو اةم اةبيَ كيَشة هةنيَ ضارةسةر بكةنش بـةس بةشـيَوةيةكي ياسـايي كـو ايَـدي بنـرب
بيَنتش نة اةم بيَة جارةكا دي تر كيَشةيةكيَ اب ياسايةكيَ ثال ياسايةكي ويَنة بازاريَتـداش يـان بريـارةك و
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حكومة هةنديَ بيَت لة ثال االَؤز بيَنتش نةشيَنت ضارةسةريا بؤ بكا ش ليذنا شارةواني اـةم داوا نـةكريا كـو
ثرؤذة رةد بكا ش نةخيَر مة طو ليذنا وةزاريَ نوكة ليذنةكان ضيَ كريش وةزارةتي داد و شارةواني و زراعـة
ي َي سةر كيَشة ديراسة دةكا ش مة اين بةر هةنديَ داخوزاي كريش كـو بابـة بيَتـة دواخسـنتش هـةتا اـة
ليذنانة ديَتة اةجنامدانش اةم شيَة كيَشةي بنةرةتي ضارةسةر بكةينش زؤر سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةريَزانش ايَستا دوو بؤضوون هةيةش اةو ريَزدارانةي كة ويسـتيان بـةردةوام بيَـت رةاـي خؤيـان بةجوانيـداو
ديار بووش كة موناقةشة بكريَت و تةواو بكريَتش رةايةكي ترين هةبووش كة رةاي ليذنةكانين بنيَردريَتةوة
بؤ حكومة و دوا خبريَـتش ايَ سـتا كـ َي لةطـة َل اةوةيـة دواخبريَـت دةسـيت بـةرز بكاتـةوة زؤر سـوثاسش كـ َي
لةطةلَ اةوةية بةردةوام بة دةسيت بةرز بكاتةوة ( )00بةريَز لةطةلَ اةوةية بةردةوام بـةش زؤر سـوثاسش
بةزؤرينةي دةنط ثةسـند كـراش ايَسـتا بـؤ خـالَي اـةخري لـة بةرنامـةي كـارش زؤرينـة اـةوة بـوو دواخبريَـت و
جاريَكي تر موناقةشةي لةسةر بكريَتةوةش ايَستا بؤ جيَطاي خؤتانش داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي نـاوخؤ
دةكةم كةرةم بكةن بؤ شويَين خؤيانش خالَي ثيَنج لة بةرنامةي كار /خستنةروو و طفتوطؤ كردني ثيَشنياري
ياساي دةستةي كؤمسيؤني باةَي هةلَبذاردنةكان لة هةريَمي كوردستانش ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن.
بةريَز شيَروان ناصح حةيدةري:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةريَزان اةنداماني ثةرلةمان.
سةبارة بة ثـرؤذة ياسـاي دةسـتةي كؤمسـيؤني بـاةَي هةلَبذاردنـةكان لـة هـةريَمي كوردسـتانش ديـارة ايَمـة
ضــةند ماددةيــةكمان ثةســند كــردووةش ماددةيــةكي زؤريــن مــاوةش بــؤ اــةوةي طفتوطــؤي لةســةر بكريَــت و
موناقةشة بكريَتش بؤية ايَمة ثيَشنيار دةكـةين طفتوطـؤ كـردن لةسـةر اةمـة دواخبريَـت بـؤ خـولي داهـاتووش
بةتايبةتي اةمرؤ ااخري رؤذي خولةكةمانـةش اةطـةر هـاتو هةلَبـذاردني اةجنومـةني ثاريَزطاكـانين كـراش بـة
تةاكيد لةطةلَ كؤمسيؤني باةَي عيَراق اةو هةلَبذاردنة اةجنام دةدا ش بؤية ايَمة ثيَشنيار دةكةينش كة اةمة
دوا خبريَتش طفتوطؤ كردن لةسةري بؤ خولي داهاتووي ثةرلةمانش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي ناوخؤ رةايتان.
بةريَز امساعيل حممود عبداهلل:
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان.
ايَمة ثشت يواني لة رةاـي ليذنـةي ياسـايي دةكـةينش هةرضـةندة راثـؤرتي موشـتةرةكمان هةيـةش بـةةَم ايَسـتا
ضةند خا َليَكمان ماوةش ضةند ماددةيـةكمان مـاوة موناقةشـةي تـةواوي لةسـةر بكريَـتش بؤيـة تـا دةطـةين بـة
ايتيفاقي تةواوش ثشتيواني لة رةاي ليذنةي ياسايي دةكةين بؤ دواخستينش سوثاس.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
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بةريَزان اةنداماني ثةرلةمان.
رةايتان ضية موناقةشة بكريَت بةريَزانش ايَسـتا كـ َي لةطـة َل اةوةيـة دواخبريَـت بـؤ خـولي داهـاتوو دةسـيت
بةرز بكاتةوة زؤر سوثاسش كيَ لةطةلَدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة زؤر سـوثاسش سـيَ كـةس لةطةلَـدا نييـةش
بةزؤرينةي دةنط ثةسند كراش بةريَزانش تكاية دواية خولةش سبةي 61ي مانطةش لةبةر اةوة سـبةي سـةعا
( )12,62دانيشتين كؤتايي خول دةكةينش ضونكة دةبيَت دانيشتنيَكي جودا لةمة بيَتش نابيَت لةطةلَ اةمـة
تيَكةلَي بكةينش داوا لة بةريَزتان دةكةينش بةياني سةعا ( )12,62ليَرة بن كؤتايي ثيَ ديَنةش تةواوش باشة
سةعا ( )12ي بةياني ليَرة بن سةرضاوانش خوا حافيزتان بيَـتش كؤتاييمـان بـةم دانيشـتنة هيَنـاش تـا سـبةي
سةعا ( )12ضاوةروانتانةش خوا ااطادارتان بيَت.

فرست امحد عبداهلل
سكرتيَري ثةرلةماني
كوردستان – عيَراق

د .ارسالن بايز امساعيل
جيَطري سةرؤكي ثةرلةماني
كوردستان – عيَراق
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حممد قادر عبداهلل(د.كمال كةركووكي)
سةرؤكي ثةرلةماني
كوردستان  -عيَراق

ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()22
هةيين ريَكةوتي 2292\92\29
خولي سيَيةمي هةلَبذاردن
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()02
هةيين ريَكةوتي 2292/92/29
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كاتــذميَر ()12362ي ث ـيَن نيــوةرؤي رؤذي هــةيين ريَكــةوتي  0212/10/61ثةرلــةماني كوردســتان -
عيَراق بة سةرؤكايةتي بةريَز حممد قادر عبداهلل(د.كمال كـةركووكي) سـةرؤكي ثةرلـةمان و ,بـة اامـادةبووني
بةريَز د.ارسالن بايز امساعيل جيَطري سةرؤك و ,بةريَز فرست أمحد عبداهلل سـكرتيَري ثةرلـةمان ,دانيشـتين
ذمارة ()02ي خولي سيَيةم ,سالَي ( )0212ي خؤي بةست.
بةرنامةي كار:
بةثيَي حوكمةكاني برطة ()1ي ماددة ( )02لة ثةيرةوي نـاوخؤي ذمـارة ()1ي هـةمواركراوي سـالَي 1110ي
ثةرلةماني كوردستان  -عيَراق ,دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بريـاري درا دانيشـتين ذمـارةي ()02ي خـولي
س ـيَيةمي هةلَبــذاردن لــة كــا ()12362ي ث ـيَن ني ـوةرؤي رؤذي هــةيين ريَكــةوتي  0212/10/61دا بــةم
شيَوةية بيَت:
 - 1راطةياندني كؤتايي هاتين خولي طريَداني يةكةم لة خولي سيَيةمي هةلَبذاردنش سالَي دووةمي ثةلـةماني
كوردستان لةةيةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة.
بةريَز سةرؤكي ثةرلةمان:
بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بــةناوي طــةلي كوردســتانش دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوةش خــولي س ـيَيةمي هةلَبــذاردنش ســالَي دووةمش خــولي
طريَداني يةكةمش ذمارةي دانيشنت ()02ش رؤذي دانيشنت ()0212/10/61ش بةرنامةي كار:
بــةثيَي حوكمــةكاني برطــة ()1ي مــاددة ( )02لــة ثــةيرةوي نــاوخؤي ذمــارة ()1ي هــةمواركراوي ســالَي
()1110ي ثةرلــةماني كوردســتان  -عيَــراقش دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان برياريــدا بةرنامــةي كــاري
دانيشــتين ذمــارة ()02ي خــولي س ـيَيةمي هةلَبــذاردن لــة كاتــذميَر ()12ي ث ـيَن نيــوةرؤي رؤذي هــةيين
ريَككةوتي ()0212/10/61دا بةو شيَوةية بيَتش كاتةكةمان بؤ ماوةيةك دواخستش بؤ ( )12,62لـةجياتي
كاتذميَر (:)12
 -1راطةياندني كؤتايي هاتين خولي طريَداني يةكةم لة خولي سيَيةمي هةلَبذاردنش سالَي دووةمـي ثةلـةماني
كوردستان لةةيةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة.
بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
خوشب وبراياني بةريَز.
اةنداماني ثةرلةماني كوردستان.
بةريَزان.
وةك لـــةةي هـــةمووان ااشـــكراية خـــولي طريَـــداني يةكـــةمي ثةرلـــةماني كوردســـتان لـــة  0212/1/1تـــا
0212/10/61يــةش دانيشــتين دةســتثيَكي خــولي طريَــداني يةكــةم لــة ســالَي دووةمــي خــولي هةلَبــذاردني
ثةرلةماني كوردستان لة رؤذي سيَ شةممة لة ريَكةوتي  0212/1/2اةجنامدراوةش ثةرلةماني كوردستان بؤ
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دانيشتنة فةرميةكاني خؤي دةست بةكار بووش تاوةكو اةمرؤ  0212/10/61كاروضـاةكيةكاني ثةرلـةماني
كوردستان بةم شيَوةية اةجنامدراوة.
-1لةم خولةدا ( )05دانيشتين ااسايي ثةرلةماني كوردسـتان سـاز كـراوةش واتـا خـولي دةسـتثيَب كـة ذمـارةي
نييــةش بــةةَم ( )02دانيشــتين ااســايي بــة ذمارةمــان هةيــةش لةطــةلَ خــولي دةســتثيَب ( )05دانيشــتنمان
اةجنامداوةش كة هةنديَب جار دانيشتنةكان دوو جار بـووة لـة رؤذيَـبش لةبـةر زؤري طفتوطؤيـةكاني بـةريَزان
اةنداماني ثةرلةماني كوردستان.
بةريَزانش لـةم خولـةدا ثـرؤذة ياسـاو ثيَشـنياري ياسـا ااراسـتةي ثةرلـةماني كوردسـتان كـراوةش لةوانـة ()10
ثرؤذة ياسا لةسةرؤكايةتي اةجنومةني وةزيرانةوة بؤمان هاتووةو ( )52ثيَشنياري ياساش لةةيـةن ذمـارةي
ياســايي اةنــداماني ثةرلــةماني كوردســتانةوة اامــادة كــراوةو دراوةتــة ســةرؤكايةتي ثةرلــةمانش لــة ريَطــاي
سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة خراوةتة بةرنامةي كار بـؤ طفتوطـؤ كـردن لـةناو ثةرلـةماني كوردسـتانش لـة كـؤي
( )30ثرؤذة ياساو ثيَشنياري ياسا لة بةرنامةي كار دانراون وش لـة دانيشـتين ااسـايي ثةرلـةماني كوردسـتان
خويَندنةوةي بؤ كراوةو ااراسـتةي اةندامـة بـةريَزةكاني ثةرلـةماني كوردسـتان و ليذنـةي ياسـايي و ليذنـة
ثةيوةنديدارةكاني ثةرلـةماني كوردسـتان كـراونش دواي اـةوةي ليذنـةكاني ثةرلـةماني كوردسـتان طفتوطـؤي
لةســةر كـــردوون و وةزيـــرو بةريَوةبـــةرة طشـــتيةكانين بةشــداري طفتوطـــؤي ليذنـــةكانيان كـــردووةش اـــةو
ثرؤذانةش كة لة ليذنةكان طفتوطؤيان لةسةر كراوةو بة راثؤر ااراستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان كراوةو لة
0220/1/2ـةوة تاكو  )11( 0212/10/61ثرؤذة ياساو ثيَشنياري ياسا لـة ليذنـةكان طفتوطؤيـان لةسـةر
كــراوةو كاريــان تــةواو بــووةو بــة فــةرمي ااراســتةي ســةرؤكي ثةرلــةمان كــراونش ســةرؤكايةتي ثةرلــةمانين
لةبةرنامــةي كــاري ثةرلــةماني دانــاوةو لــة هــؤلَي فــةرمي خراونةتــة بــةر طفتوطــؤي بــةريَزاني اةنــداماني
ثةرلةماني كوردستانش واتا ( )11ثـرؤذة طفتوطـؤي لةسـةر كـراوةش بـة دةنطـدان يـةكال كراونةتـةوةش اـةوة وا
دةطةيةنيَت ( )26ثرؤذة ياساو ثيَشنيازي ياسا هيَشتا لـة ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان مـاونش بـؤ زيـاتر طفتوطـؤ
كردن لةسةريش يان بة تةواوةتي طفتوطؤي لةسةر كراوةو بة فةرمي جاريَكي تر ااراستةي ثةرلةماني بكةنش
لةكاتي فةرمي كاري ثةرلةمان لةناو هؤلَي ثةرلةمان جاريَكي تر طفتوطؤيان لةسةر بكريَـت و ايَـوةي بـةريَز
برياري لةسةر بدةن.
خوشكان و براياني بةريَز.
بةريَزان اةنداماني ثةرلةماني كوردستان.
بةدريَذايي اةم خولةش اةنـداماني ثةرلـةماني كوردسـتان ( )121ثرسـياريان ااراسـتةي وةزيـرة بـةريَزةكاني
حكومةتي هةريَمي كوردستانيان كردووةش تاكو اةمرؤ  )21( 0212/10/61ثرسيار لة كاتي ياسايي خؤيدا
وةةَمي طةراوةتـةوةو ( )32ثرسـيارين تـاكو ايَسـتا وةةَمـةكانيان نةهاتؤتـةوةش بـؤ بةدواداضـووني هؤكـاري
وةةَم نةدانــةوةي ثرســيارةكانين لــة دانيشــتين نيَــوان ســةرؤكايةتي ثةرلــةماني كوردســتان و حكومــةتي
هةريَمي كوردستان لة  0212/10/02اةو ثرسيارةمان ااراستةي سةرؤك و جيَطري سـةرؤكي اةجنومـةني
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وةزيرانــي هــةريَمي كوردســتامن كــردش اــةوانين هؤكارةكــةيان بــؤ ســةرقالَي وةزيــرة بــةريَزةكان طةرانــدةوةش
بةلَيَنياندا كة ضاك بكريَتش اةوانين نارةحة بوون و بةلَيَنيانـدا وةك سـةرؤكايةتي اةجنومـةني وةزيـران
لة هيض وةزيريَب قةبول نةكةن وةةَمةكاني اةنداماني ثةرلـةماني كوردسـتان دواخبريَـت لـة مـاوةي ياسـايي
خؤيش اةطةر دواخراش اةوةي هيَنا بانط بكريَت بؤ ثةرلةمانش وةكو لة ياساش اةو دةسةةَتةي هةية بـةكاري
ياسايي خؤي هةلَبستيَتش هةر بؤية ايَمةش لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دووبارة اةو ثرسـيارانةمان ااراسـتةي
سةرؤكايةتي اةجنومةني وةزيـران كـردش بةريَطـةي مونةسـيقي نيَـوان ثةرلـةماني كوردسـتان و سـةرؤكايةتي
اةجنومةني وةزيرانش ايَستا بةدواضووني اةو كارة دةكةنش كة هيَشتا وةةَمةكانيان بة فةرمي نةطةراوةتةوة.
بةريَزان.
ليذنةكاني هةميشةيي ثةرلةمانش كة ( )11ليذنةنش كة زؤر كاريان بة جددي كردووةش كة ثرؤذة ياسايةك لة
ي ناكريَـــتش اـــةوة ناطةيـــةنيَتش ضـــونكة ياســـا ثيَويســـيت بـــةوة هةيـــة
ماوةيـــةكي كـــور بـــةجواني تـــاوتو َ
بةدواداضووني باشي بؤ بكريَتش زؤر ليَكؤلَينةوةي لةسةر بكريَتش بةةَم ثرؤذة ياسـاكان زؤر بـوونش بؤيـة لـة
ماوةي ياسايي خؤي نةهاتةوةش بؤية ايَمة اةو عوزرةمان ليَيان قـةبول كـردش اوميَـدةوارين لـة داهـاتوو هـةر
ليذنةيةكي ثةرلةمانش كة ياسـايةكي ااراسـتة دةكريَـتش هـةو لَي تـةواوي خـؤي بـدا لـة كـاتي ياسـايي خـؤي
بطةريَتةوة بؤ سةرؤكايةتيش ضونكة ( )30ثرؤذة ياسـا لةبةردةسـيت ليذنـةكان بيَـت بـة ( )12رؤذ نـةختيَب
ااســان نييــةش اةطــةر بيَتــو زؤر بةباشــي جيَطــةي خــؤي نــةطرتبيَنتش حةرةكــةي زؤر لةبــةيين اةنــداماني
ليذنةكاني ثةرلةمان و وةزيرة بةريَزةكان و سةرؤكايةتي ثةرلةمان هةبووةش هةر بـؤ زانيـاري ايَـوةي بـةريَز
لة ماوةي اةم خولةمان ( )2601نووسـراو اـالَوطؤر كـراوة لـة نيَـوان ثةرلـةمان و شـويَنةكاني تـرو لـةنيَوان
ليذنةكانش اةمةش خؤي بؤ خؤي اةوة دةطةيةنيَتش كة اةو بةريَزانة لة حةرةكةتيَكي تةواو بوونةو كاريـان
كردووة.
بةريَزان.
بةنيسبة بودجةش ايَمة لةطة َل سةرؤكايةتي اةجنومةني وةزيران دانيشتة و بودجةكةيان اامـادة كـردووةش
هؤي نةناردني تاكو اةمرؤ بةشيَوةيةكي فةرمي بؤ ثةرلةماني كوردستانش طةراندييانـةوةش لةبـةر اـةوةي لـة
بةغدا االَؤزييةك هةية دةربارةي بودجةش تاكو يةكال بيَتةوةش بودجةكة لة ثيَن ايَوةي بةريَز دةبيَـتش هـةر
كاتيَكين هـا ش اةطـةر لـةناو ثشـووةكةش بيَـتش دانيشـتنيَكي ناااسـايي بـؤ دةكـةين و تـةحوياي ليذنـةكاني
دةكةينش اين ا بةريَزان اةنداماني ثةرلةمان وةكو سالَي ثيَشوو كاري لةسةر دةكةن.
كيَشةيةك هةبووش كيَشةي راطةياندنش باسي ليَوة دةكراش ضارةسةرمان كردش لـةم نزيكانـة كةنالَةكـةش دةسـت
بةكار دةبيَتش اي كيَشة ناميَنيَتش اةو كةنالَةش بؤ اةوةية دانيشتنةكاني ثةرلةمان و اةو ياساو بريارانةي
هةمانة بؤ خةلَكي خؤمان و بؤ دنيا رووني بكاتةوةش ياساي وةَتاني تري ثيَشكةوتوو جاروبـار لـيَ بـدا ش بـؤ
اةوة نيية بؤ مونافةسةي هيض ةيةنيَكي سياسي و هيض فراكسيؤنيَب و هيض حزبيَب نييـةش دةبيَتـة كـةنالَي
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اامســاني ثةرلــةماني كوردســتان بــة اةمانةتــةوة ايشــةكةو ثرؤفشــنةلي خــؤي دةثاريَزيَــت و لــة خزمــةتي
كوردستان و خةلَكي كوردستان دةبيَت.
هةر لةم خولةدا سةرؤكي ضاوديَري دارايي دةسـت نيشـان كـراوش ايَـوةي بـةريَز دةنطتـان بـؤداو بـةكار بـووةش
كيَشةي تر هةبووش شويَين اةنداماني ثةرلةمانش اةوين ضاك كراش تةمةنا دةكـةين لـة دةورةي داهـاتوو اـةو
خوشب و برايانةي كة هيَشتا لة شوقةكانن بريي ليَ بكةينـةوة شـويَين اـةوانين ضـاك بكـةينش بـؤ اـةوةي
بتوانن بة ايسراحة كارةكاني خؤيان بكةنش بةدواداضووني كارو ثرؤذةكان بكةن و لة بةرذةوةندي خةلَكي
كوردستان بيَت.
بةريَزان.
ثيَكهيَنــاني حكومــةتي عيَــراقش هــةموومان دةزانــة االَؤزييــةكي زؤري دروســت كــردش بريــار بــوو ايئتــياليف
فراكسيؤنةكان دانيشنش كة دواي اةوةي بةرنامةكة حازر دةبيَتش بؤ اةوةي بةشـداري لـة حكومـةتي عيَـراق
بيَتةوة اةم ثةرلةمانـةوةش ليَرانـة طفتوطـؤي لةسـةر بكريَـت و موافةقـةي لةسـةر بكريَـتش بـةةَم لةبـةر اـةو
االَؤزييةي كة لةناو عيَراق بووش من تةمةنام دةكرد بهاتبوايةش بةةَم شيَوةي عيَراق بـةو تـةوةتورةي هـةبوو
لة بةغداش هةنديَ جار اةو مةجالة نةدةكرايةوةو لة دانيشتنةكةش دةضوونة دةرةوةش لةبةر اةوة نةهاتـةوة
ثةرلةماني كوردستانش ايَمةش تةمةنا دةكةين لـة داهـاتوو اـةوة دووبـارة نةبيَتـةوةوش هـةموومشان دةزانـة
اةو رؤلَةي كة هةريَمي كوردستان نوانـديش بةتايبـةتي ريَـزدار سـةرؤكي هـةريَمي كوردسـتانش كـة زؤر بـةرز
نرخيَندراش نةك تةنها لةناو كوردستان و عيَراقش بةلَكو لة عالةمي عةرةبي و ايسالمي و لة دنياش لة هـةموو
ااســتيَب زؤر زؤر اــةو رؤلَــةي كورديــان بــةرز نرخانــدش كــة حكومــةتي عيَــراق تووشــي بــن بةســت ببــووش
نةدةتوانرا ثيَب بهيَنريَتش بةةَم بة هيمة و هةولَي دلَسؤزاني ةيةني كوردسـتاني تـوانرا اـةو كـارة اـةجنام
بدريَت.
بةريَزان.
ايَمة لة ثةرلةماني كوردستانش كة هةموومان نويَنةري خةلَكي كوردستانةش بؤ هةموو يةكيَب لة ايَمـة زؤر
طرنطــة اــةم هةريَمــة يــةكطرتوو بيَــتش يــةك هةلَويَســت بيَــتش طشــت ةيةنــةكاني سياســي ض لــة دةســةةَتةش ض
اؤثؤزسيؤنةش هةموو نويَنةري خـةلَكي كوردسـتان جيَطـةي ريَـزو ايحـتريامنش هـةموومان هـةو َل بـدةينش بـؤ
اةوةي يةك هةلَويَسيت ناو هةريَمي كوردستانش ض لة ماف وش ض لـة اـةرك ثـاريَزراو بيَـتش تـاكو بتـوانة اـةو
مافانةي ماوة هي ناوضة دابراوةكاني كيَشـة لةسـةرةكانش كـة هيَشـتا خةلَكةكـةي لـة نةهامـةتي دةذيـنش اـةو
كارانــة ج ـيَ بــةج َي بكــةين وش مةســةلةي نــةو و غــازةش مةســةلةي ثيَشــمةرطةيةش مةســةلةي اةجنومــةني
ايتيحادةش سةرذميَري عيَراقةش هةموومان كار بكةينش اـةو خوشـب و برايانـةمان لـة ض فراكسـيؤنيَكنش لـة ض
ةيةنيَكي سياسةش اةمرؤ لة بةغدان هةولَ بدةين جاريَكي تر لة دةوري يةك باش يةكيان بطرينـةوةش بـؤ
اةوةي بتوانة باش مافةكامنان بؤ خـةلَكي كوردسـتان ببيَـتش اةمـة اةمانةتيَكـة لةسـةر شـاني هـةموومان
ليَرةش بةو روحيةتةوةش بة هةموو توانامان هةو َل بدةين خوشب و براكامنان لة هةر ةيةنيَب بيَتش يـان هـةر
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بؤضوونيَكي هةبيَتش يان اينسانيَكي بيَ ةيةنةش هةموو يةك هيَز بنش تا بتوانريَت اةرك و مايف هةمووشيان
ثاريَزراو بيَت.
بةريَزان.
اــةو نوقتــةي بــؤ ايَمــة وةكــو ثةرلــةماني كوردســتان زؤر طــرنط و موهيمــةو ايشــي ثةرلةمانيــةش ضــاوديَري
حكومةتةش دةبيَت خؤمان خر بكةينةوةش اين ا باش ضاوديَري حكومة بكةينش ميزانية ديَتش دةبيَـت زؤر
زؤر بة وردي لةسةري بوةستة و زؤر بة ريَب و ثيَكي هةولَ بدةين اةوةندةي لة تواناماندا هةية باش بيَت
و زؤر شةفاف بيَت و لةثيَن خةلَكي كوردستان هةمووي ديـار بيَـتش طريَيـةكاني بـةجواني كـرا بيَتـةوةش كـة
هةموو تاكيَكي كوردستانش كة اةنداماني ثةرلةماني كوردستان اةمرؤ لةم هؤلَة دانيشتوونةو بة اةمانةتةوة
حةقيقةتةكان بؤ خةلَب روون بكةينش موحاوةلة نةكةين اةطةر شتيَب بؤمـان روون نـةبيَت باسـي نةكـةينش
هةولَ بدةين ليَي تيَ بطةينش اين ا بؤ خةلَكي كوردستان بة اةمانةتةوة ثيَيان رابطةيـةنةش اـةو ثرؤذانـةي
لةبةردةستمانةش ثرؤذة ياساكان لةم ثشووة فورسةتيَكي زؤر باشـةش ثشـووةكة ثشـوو نييـة دةرطـاي ثةرلـةمان
زؤر جار طوتوومانة داخبةين و اي هةر كةسيَب بة كةيفي خؤي بةةيةكدا بروا ش نةخيَرش تةنها دانيشـتين
فةرمي لةناو هؤلَي ثةرلةمان نابيَتش ليذنةكان بةدواداضوون بؤ هةموو كاري خؤيان دةكةنش ايسـتيفادة لـةو
ماوةية بكةنش زياتر ميوانداري وةزيرة بةريَزةكان بكةنش ثةيوةنديدارةكان لـة وةزارةتـةكانش بـؤ اـةوةي اـةو
ثرؤذة ياسايانةي كة ايَستا لةبةر دةستتان ماوة بـة ريَـب و ثيَكـي اـةجنامي بـدريَنتش ايَمـة لـة سـةرؤكايةتي
ثةرلةمان ( )11ثرؤذة هاتؤتة سةرؤكايةتي ثةرلةمانش بة اةمانةتةوة هةر ( )11ثرؤذةكةمان لة بةرنامـةي
كــار دانــاوةو خســتومانةتة بــةردةم ايَــوةي بــةريَزش هــةر ( )11ثــرؤذة بــة دةنطــداني ايَــوةي بــةريَز يــةكال
ين نـةبيَت
كراوةتةوةش لـة مـالَي ايَمـةش لـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان ايَسـتا هـيض ثرؤذةيـةك نييـةش تـةنها دويَـ َ
ثرؤذةيةك هاتووةش اةوين نةخراية بةرنامةي كارش ضونكة اةمرؤ كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهيَنة.
نوقتةيةكش اةو وةزيرانـةي كـة هاتوونةتـة ليذنـةكاني ثةرلـةمانش لةطـة َل اـةو بةريَوةبةرانـةش يـان اةوانـةي
ثةيوةنديدارن لة حكومةتي هةريَمي كوردستانش ثيَم خؤش بوو اةوةي لةبةر دةسـتمانة بـؤ ايَـوةي بـةريَزو
بؤ اةوانةي طويَيـان ليَمـان دةبيَـتش تةبعـةن هـةمووي بـة نووسـراوي سـةرؤكايةتي ثةرلةمانـةش اـةو وةزيـرة
بةريَزانةي هاتوونش وةزيري ناوخؤش وةزيري دارايـيش وةزيـري ثيَشـمةرطة بؤنـاوخؤ ااسـاين و خؤجيَيـةكان
هاتوونش ةيةني ثةيوةنديدار لة وةزارةتي ثيشةسـازي و بازرطـانيش نويَنـةري وةزارةتـي ثالنـدانانش نويَنـةري
وةزارةتي داراييش نويَنةري دةستةي وةبةرهيَنانش وةزيري كشتوكالَش وةزيري بازرطاني و ثيشةسـازيش ةيـةني
ثةيوةنديــدار بــة ثرؤذةكــة لــة ثاريَزطــاي ســايَمانيش وةزيــري ااوةدانكردنــةوةش وةزيــري دارايــي و اــابووريش
سةرؤكي دةستةي وةبـةرهيَنانش نويَنـةري وةزارةتـي شـارةوانيش اةجنومـةني ثاريَزطـاي هـةوليَرش اةجنومـةني
ثاريَزطاي سايَمانيش اةجنومةني ثاريَزطاي دهؤكش وةزيـري كشـتوكالَ و اـاوديَريش وةزيـري ثيشةسـازي و وزةش
بةرثرساني ثةيوةنديدار بة ثـرؤذةي سـاياؤي سـايَمانيش نويَنـةري وةزارةتـي سـامانة سروشـتيةكانش وةزيـري
سامانة سروشتيةكانش بةريَوةبةراني دابةش كردني سـووتةمةنيش هةرسـ َي ثاريَزطـاش بةريَوةبـةراني عـةمباري
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سووتةمةني هةرس َي ثاريَزطـاش سـةرؤك و بةريَوةبـةرة طشـتيةكاني دةزطـا وةبـةرهيَناني هـةريَمي كوردسـتانش
وةزيــري رؤش ـنبرييش وةزيــري دارايــيش بريكــاري وةزارةتــي دارايــيش راويَــذكاري ســةرؤكايةتي حكومــة بــؤ
كاروباري كؤمةلَةي مةدةنيش اةم بةريَزانة لة ليذنةكان اامادة بوونةو ميوانداري كراون و طفتوطؤيان لةطةلَ
كراوةش لةطةلَ اةوةش مةووعةيةك لة وةزيرة بةريَزةكان وةزيري اةوقافش وةزيري سـامانة سروشـتيةكانش
وةزيري رؤشنبرييش هاتوونةتة سةرؤكايةتي ثةرلةمانش وةزيري خويَندني باةَش زؤر وةزيري تـرين هـاتوونش
اةمة بةشيَب لةو بةريَزانةيةش كـة هاتوونةتـة ايَـرةش اين ـا بـؤ نـاو هـؤلَي طفتوطـؤي ثةرلـةماني كوردسـتانش
مةووعةيةك وةزير بةثيَي اةو ثرؤذةيةي كة ثةيوةندي بة ايشةكةيةوة هةبووة اامادة بوونة.
بةريَزان.
لة سةرؤكايةتي ثةرلةمانين ديباؤماتةكان و ريَكخراوةكاني كؤمةلَطاي مةدةني و قوتابيان و خويَنـدكاران و
هةموو اةو ريَكخراوانةي ترش كة لةطة َل خةلَكيَكي تري جوتيـارش يـان خـاوةني هـةر ثيشـةيةك بيَـت داوايـان
كــردووةش هــةر بــؤ ااطــاداري ايَــوةي بــةريَز لــةم ماوةيــةدا ( )212ســةردامنان هــةبووة بــة ســةرؤكايةتي
هةرسيَكمان بينيمانش بةتاك بينيمانش لـة هـةموو دانيشـتنةكانين هةلَويَسـيت دروسـيت كوردسـتان خراوةتـة
ثيَشـيانش لــة ااســيت بــةرزين لةطــةلَ باليؤزةكــان قسـة كــراوةش ســةرؤكايةتي ثةرلــةمانين لــة دانيشــتنةكاني
سةرؤكي هةريَم بؤ ثيَكهيَناني حكومة ش لةطةلَ ةيةنة سياسيةكان بةشدار بوونةو بةردةوامش اةمانـة مانـاي
اةوة نيية هةموو كاري ايَمةيةش هيَشتا كارمان زؤر ماوةش تةمةنا دةكةين زياتر كـار بكـةين لـةم ثشـووةش كـة
دانيشتين فةرميمان نييةش زياتر خةريب بةش بؤ اةوةي اةو ثرؤذانةي لةبةردةسـتمانة باشـ بةدواضـووني
ايشــةكاني حكومــة بكــةينش هــةولَ بــدةين بةرنامــةي تةنســيقمان هــةبيَت لةطــة َل اةجنومــةني نويَنــةراني
عيَراقش بةريَز سةرؤكي اةجنومةني نويَنةران لة هةوليَر بوو ثـيَن ماوةيـةش ايتيفاقمـان كـردووةش كـة خـؤي
ديَت زيارةتي اةم ثةرلةمانة دةكا ش اامادةييان هةية كة تةنسيقيَكي تةواو لةنيَوان ايَرةو ثةرلةماني بةغدا
هةبيَتش ايَمةش بة خؤشحالَيةوة قةبوملان كردووةش دووبارة سوثاسي يةكة يةكةي ايَوةي بةريَز دةكةينش كـة
بة روحيَكي بةرزو ثاكي مةسئووليةتةوة بةرامبـةر خـةلَكي كوردسـتان و ثةرلـةمان و حكومـة و راطـرتين
عيالقةي هة اةَيةتي نيَوان اةم خولة ثابةند بوونة ثيَيش اةوةش جيَطةي دلَخؤشكةريية بؤ خـةلَكي ايَمـةي
كوردستانش كة اةمرؤ ايَوة نويَنةريانن و خاوةن هةر بريو رايةكن لةناو هؤلَةكةش هةر كةس بريو راي سياسي
خؤي دةدا ش بريو راي خؤي عيامي دةدا ش بؤضووني تةواوي خؤي و قةناعـةتي خـؤي بـةو بابةتـة دةداتـنش
بةةَم لة دةرةوة هةموو خوشب و براي يةكن و هةر كةسيَب ديفا لةوةي تر دةكا ش تةمـةنا دةكـةين زيـاتر
ي لـة ايَـوةو لـة خوشـب و بـرا مةسـيحيةكان ثـريؤز
بتوانة خزمةتي ميااةتةكةمان بكةينش سةري سالَي نـو َ
دةكةين و تةمةنا دةكةين سالَي داهـ اتوو سـا َليَكي بةختـةوةري بيَـتش سـا َليَكي باشـ كـاري ثةرلـةماني بيَـتش
سا َليَكي كةم نوقتةي نيزامي بيَـتش اـي كؤتـايي بـة دانيشـتنةكةمان دةهيَـنة و كؤتـايي بـة خولةكـةمان
دةهيَنة.
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كؤتايي بة خولي طريَداني يةكةمي سـالَي دووةمـي خـولي سـيَيةمي هةلَبـذاردن دةهيَـنمش تةمـةنا دةكـةم بـة
سةةمةتي جاريَكي تر لةم هؤلَة بكةوينةوة طفتوطؤكردن و بريو بؤضوونةكامنان بة اازادي دةربربينش بؤ دوا
رؤذيَكي باش بؤ طةلةكةمانش خوا ااطادارتان بيَتش هةر سةركةوتوو بن.
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