
 

 

 

 

  

  

 عَيراق – كوردستان هةرَيمى
 

 

 كاريطةرى هةَلسةنطاندنى 

 داعش قةيرانى و سوريا شةِرى 

 كؤمةاَليةتى و ئابوورى بارى لةسةر 
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 جَيبةجَيكراو ثوختةى
 

كة  ،ةم هةَلسةنطاندنةئحكومةتى هةرَيمى كوردستان،  ِرَيزدار سةرؤكى لةسةر داواكارى - أ

كاريطةرى  دياريكردنى قةبارةى خواستى ،لةسةر بارى ئابوورى و كؤمةاَليةتىئةنجامدراوة 

قةيرانةكانى ناوضةكةية لةسةر حكومةتى هةرَيمى كوردستان  لةكةَل دةستنيشانكردنى دوايين 

ئةو ِرووداوانةى بوونة  .5102مطيركردنةوةى بارودؤخةكة لة ساَلى ثَيويست بؤ سةقا دارايىبِرى 

دةستى  1122هؤى ئةنجامدانى ئةم لَيكؤَلينةوةية بريتين لة: شةِرى ناوةخؤى سوريا، كة لة ساَلى 

(، كة ةولةتى ئيسالمى لة عَيراق و شامنى طروثى داعش )داياخيبوو ثةيدابوونى ثَيكردووة؛ لةطةَل

دةستى ثَيكرد. ئةو توندوتيذى و كارة دِرندانةيةى لةطةَل ئةم دوو ِرووداوة  1122لة ساَلى 

وةك  -اَلةكانيان بةجَيبهَيلن زؤربةياندروستبوون بوونة هؤى ئةوةى دةيان هةزار كةس م

هةرَيمى  -ةيرانى داعشئاوارةى ناوةخؤيى بةهؤى ق هةروةها "ثةناهةندة"ى شةِرى سورى و

كة ناوضةيةكة لة ئاراميدا سةقامطيرة. ئةم ِرووداوانة لة ميانى  رنكوردستان لة عَيراق هةَلبذَي

حكومةتى طواستنةوةى دارايى لة  % ى01كة بووة هؤى دابةزينى  ،راوةقةيرانى دارايى هاتنةئا

دةستى ثَيكرد. ئةم ِراثؤرتة هةَلسةنطاندنَيكى  1122ناوةندى لة بةغدا كة ئةويش لة سةرةتاى 

و خةرجى ثَيويست بؤ سةقامطيردنى  ئاكارةكانن دةكات دةربارةى تةكنيكى بؤ حكومةت دابي

لَيرةدا بارودؤخةكة كة لة ئةنجامى هاتنى ثةناهةندةكان و ئاوارة ناوةخؤييةكان دروستبووة. 

ئابوورى و بودجةى بوارى و دارايى لةسةر ئابوورى  كتوثِرةكانى ةئاكارئاماذةية بة  "رىكاريطة"

ئاماذةية بؤ خةرجى زياتر كة  "نرخى سةقامطيرى"حكومةتى هةرَيمى كوردستان، لة كاتَيكدا 

ئةم  ثَيويست دةبَيت بؤ طةِراندنةوةى خؤشطوزةرانى بؤ دانيشتوانى هةرَيمى كوردستان لة عَيراق.

ى لة طؤِرةثانى بارودؤخةكةدا كة تيمَيكى بانكى نَيودةوَلةتى بة ضِر ِرَيكارَيكةِراثؤرتة دةرئةنجامى 

 ىبؤ كؤكردنةوة ،لةطةَل دامةزراوة حكومى و هاوبةشة نَيودةوَلةتيةكان لة هةرَيمةكة سةرقاَلبووة

طؤِرينيان بؤ شَيوة باسَيكى ِرَيكخراو و نمايشى  دواتر ئامارةكان لة سةرضاوةى ثضرثضر و

نة بكَيشرَيت بؤ يارمةتيدان لة داِرشتن و دا وَيبةرذوةندارانى تَي تةكنيكى يةكخراو كة دةكرَيت هةموو

 جَيبةجَيكردنى ستراتيجيةكانى هةَلسوكةوتكردن لةطةَل قةيرانةكة. 

 

ئابوورى و دارايى كة لةسةر ئاستى هةرَيمى ئةنجامدراوة لة  ئاكارىئةم هةَلسةنطاندنةى  - ب

هةَلسةنطاندنى ثَيداويستية بنةرةتيةكان جياوازة بةهؤى سروشتى ئةو كَيشانةى كة حكومةتى 

تادَيت ، ئةويش لةبةر ئةو هؤكارانةية. يةكةم هةرَيمى كوردستان مامةلةيان لةطةَل دةكات.

دةبَيت و بةردةوام كاريطةرى ِرووداوةكانى سوريا زياترتان قةيرانةكة لة حكومةتى هةرَيمى كوردس

لةسةرة، بةاَلم بارودؤخَيك نية كة لة دواى شةِرَيك ياخود لة دواى  ىعَيراق بارطرذييةكانىو 

كارةساتَيك هاتبَيتة ئاراوة. دووةم، ماوة و قةبارةى قةيرانةكة ناديارة و لَيرةشدا كاريطةرية 

بةردةوام ثشتدةبةستَيت بة بارودؤخى سوريا و عَيراق. سَييةم، هيض كارةساتةكة ِراستةقينةكةى 

دارايى و بوارى نيشتةجَيبوون لة مرؤيى و  سةرمايةى ،تَيكضوونَيكى ماددى طرنط لة ذَيرخان

كارةساتةكة كاريكردووةتة سةر ثَيوةرى ضوولةى  ئاكارىهةرَيمى كوردستان نية. بةمةش، 

، داهاتةكان، (GDP) خؤماَلىبةرهةمى  تةواوى طةشةىذةى ضااَلكية ئابوورييةكانى وةك ِرَي

بوونى كةرستة و فةراهةموةبةرهَينانى ِراستةوخؤى ناوةخؤيى و بيانى لةطةَل دابينكردن و 

ٍراثؤرتة هةرَيمية هةَلسةنطاندنَيكى خَيراية كة ئةم  خزمةتطوزارية طشتيةكان بؤ دانيشتوان.

دابين وو زيانثَيكةوتكورتةيةكى ضِروثِرى هةَلسةنطاندنى ضةند كةرتَيكى هةَلبذَيردراو و زؤر 
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ناطرَيتةوة كة هاتوونةتة ئاراوة بةهؤى ثةيوةنداربوونيان بة  لَيكؤَلينةوةكة ئةو خةرجيانة دةكات.

 كَيشةى ثاراستنى ئاسايشةوة.

 

دةبَيتةوة كة تَيكةَلةيةكة لة مةترسية  ستان بةرنطارى قةيرانَيكى فرةاليةنحكومةتى هةرَيمى كورد

 ئابوورى و مرؤييةكان
 

ثةناهةندة سوريةكان  تةوذمى هاتنىلةطةَل  5105بارودؤخةكة، كة لة بنةرةتدا لةسةرةتاى ساَلى  - ت

َيكرد، ئَيستا بووتة طةردةلولى دةستيث 5102و دواتر بة هاتنى ئاوارة ناوةخؤييةكان لة ساَلى 

ثةناهةندةى سوري و  110111، 1122. لةوةتةى مانطى كانونى يةكةمى قةيرانَيكى مرؤيى تةواو

ئاوارةى ناوةخؤيى عَيراق هاتوونةتة هةرَيمى كوردستان. 029199
1

 %12ِرَيذةى ئةمةش  

ئاوارة ناوةخؤييةكان و زيادبوونى دانيشتوانى هةرَيمى كوردستان ثَيكدةهَينَيت. لة كؤى طشتى 

و ثةناهةندة سورييةكان  ارة زؤرةكةى ئاوارة ناوةخؤييةكان%(يان لة دهؤكن. ذم91ثةناهةندةكان، )

سةر  خستووتةزؤريان  بارطرانيةكىضةندين كؤمةَلطةى هةمان ناوضة نيشتةجَيبوونة، لة 

ئابوورى ناوةخؤيى و بةردةستةبوونى خزمةتطوزاريية طشتيةكان
2

طةريةكة و . نرخى كاري

دةرئةنجامة كؤمةاَليةتى و بؤ  بة هةمان شَيوةسةقامطيربوون زؤر بةرزة بؤ تةواوى ئابوورييةكة و 

تة بةردةست. ن. ئةم ِراثؤرتة مةزندةكردنى كارةساتةكان لةسةر بنةماى سَى سيناريؤ دةخاكاةذَيرخان

ندة سورييةكان و ئاوارة ذمارةى ثةناهة ئَيستا بريتية  لةوةى كةمةزندةكانى سيناريؤى بنةرةتى 

هةَلومةرجى بةرزى و نزمى دا. 1120دةمَينَيتةوة لة ساَلى  ةناوةخؤييةكانى عَيراق بةهةمان شَيةو

 .ىذمارةى ثَيشبينيكراوى ثةناهةندةكان بةهةمان شَيوة دابينكراوة بؤ مةبةستى شيكاركردنى هةستيار

 ئاوارةى ناوةخؤيى 1010111ثةناهةندةى ترى سورى و  010111هاتنى نزمةكة  سيناريؤ بارى

 0110111ثةناهةندةى ترى سورى و  2110111هاتنى  بةرزةكةسيناريؤ  دةردةخات، ئينجا

 دةردةخات. ئاوارةى ناوةخؤيى

 

دارايى لةطةَل قةيرانى ثةناهةندة و ئاوارةكان، كة بةشَيوةيةكى  نةناردنى قةيرانى لَيكةَلبوونى - ث

 كانىتَيبينى دةكرَيت، كاريكردووةتة سةر هةموو كةرتة 5102بةرضاو لة ناوةِراستى 

و ئينجا كاريطةرية فراوان و نةرَينيةكانيش هةر لة  و كؤمةاَليةتيةكان انبةرهةمهَين

وريدا مةزندة دةكرَيت كة هةردوو قةيرانة لةسةر ئاستى تةواوى ئابو بووندان.بةردةوام

تَيكهةَلكَيشراوةكةى دارايى و ثةناهةندة و ئاوارةكان ضااَلكية ئابوورييةكانيان دامِركاندووة و 

% لة 0بةِرَيذةى  و 1120لة % دابةزاندووة2تةواوى بةرهةمى ناوةخؤييان بة ِرَيذةى  طةشةى

داهاتى طةشةى . ئةمةش ئةوة دةطةيةنَيت كة ةةكانخاَلدابةزاندنى %ى 0لة ، واتا 1122 ساَلى

، سوودةكان، بةكاربردن، وةبةرهَينانى ناوةخؤيى و بيانى، داهاتى ناوةخؤيى حكومةتى كرَى

هةرَيمى كوردستان هةر هةموويان دابةزينى زؤريان تؤماركردووة. نرخةكان بةرزبوونةتةوة و 

ركردن و دةضنة نَيو بازارى كا يشو ئاوارةكانثةناهةندة كة ئينجا  ،ِرَيذةى بيكاريش بةهةمان شَيوة

دابةزيوة. سةبارةت بة هةذارى، ِراثؤرتى هةَلسةنطاندنى كاريطةرى  كرَيى كاركردنيش بةهؤيانةوة

بارى ئابوورى و كؤمةاَليةتى مةزندة دةكات كة ِرَيذةى هةذارى لة هةرَيمى كوردستان لة عَيراق لة 

                                                           
1
( بؤ ئاوارة ناوةخؤييةكان لة هةرَيمى IRPقؤناغى دووةمى ثالنى وةاَلمدانةوةى خَيرا ) حكومةتى هةرَيمى كوردستان و نةتةوة يةكطرتووةكان بةثَيى  

 .1122، كانونى يةكةمى 1120ى ئادارى 02بؤ   1122تشرينى دووةمى  20كوردستان لة عَيرا قلة ماوة نَيوان 
2
ئاوارةى  102110111ثةناهةندةى سورى و  1010111ئاوارة لةسةرتاسةرى عَيراقدا هةبوو: لة نَيويان  100010111، 1122لة كانونى يةكةمى   

 عَيراقى بوو.
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% بةرزبووبَيتةوة.202% بؤ 0.0
3

قةيرانةكة بووةتة هؤى دابةزينَيكى  ،ةت بة دارايى طشتىسةبار 

 ى، بةرزبوونةوةى ِرَيذةى قةرزكردن لة كةرتى تايبةت و كورتهَينانخت لة داهاتة ناوةخؤييةكانسة

%ى بِرى ئةو داراييةى كة 10مليار دؤالرى ئةمريكى )كة دةكاتة  0شَيوة داراييةكان بة نزيكةى 

وة بطوازريتةوة( بؤ ئةوةى بتوانرَيت كرَي و موضةى مانطانة دابين ثَيويستة لة حكومةتى ناوةندية

بكرَيت كة لة نَيويان دابينكردنى دابين بكات و هةروةها خزةتطوزارى طشتى و كةرستةكانى ثَي

 زؤر خراث و ، بَيطومان بة جؤريةتىرى و ئاوارة ناوةخؤييةكانهاوكاريية بؤ ثةناهةندةى سو

داوة بةاَلم لةسةر حيسابى خَيرا يارمةتى طةشةسةندني ئةم قةرزكردنة كردنيان.فةراهةم كةمتر

كةلةكةبوونى قةرزةكان لة ماوةيةكى زؤر كورت كة ئاكارى زؤر دةخاتةسةر بةردةوام هةبوونى 

 دارايى.

 

ئاكارانة لة نَيو ضوارضَيوةى سياسةتَيك دَينة ئةم لَيكؤَلينةوةية دووثاتى ئةوة دةكاتةوة كة ئةم  - ج

بؤ نمونة، داواكارى لةسةر ووزةى كارةبا بة  هةندَى الدانى درَيذخايةنيان هةية.ة ئاراوة ك

شَيوةيةكى سةخت بةرزبووةتةوة، لة كاتَيك كة حكومةت ثابةندة بة دابينكردنى سووتةمةنى كِردراو، 

تةزووى كارةبا. تايبةتيةكانى  ى كةرتى تايبةت بؤ وةبةرهَينةرةبة نرخَيكى ضةسثاو، لة ثااَلوطة

تةنطةذةى دابينكردنى بةخؤيةوة بينيوة ئةويش بةهؤى اليةنى ئابوورى ئةم هةرَيمة دةمَيكة 

قةيرانةكة. هةرضةندة دةرئةنجامةكانى  سةرهةَلدانىثيش هةرَيمةكة  ىطةشةسةندنَيكى خَيرا

ةاَلم لة طةياندنى خزمةتطوزارى كوردستان باشترينن لة عَيراق، ب ئابوورى كؤمةاَليةتى لة هةرَيمى

ى سستكردنى هؤ تةسنوورداربووة كة ئةويش بووة تةندروستى، ثةروةردة، هةروةها ذَيرخان

كارايى لةم كةرتانة. بؤية، لَيكؤَلينةوةكة بةووردى دةِروانَيتة ئةوةى كة  وةبةرهَينان و توانست و

 ضؤن ئةم كَيشانة كاردةكةنة سةر تواناكانى حكومةت لة بةِرَيوةبردنى قةيرانةكة.

 

وةبةردنى كاريطةرى ئةم تةنطةذانة، حكومةتى هةرَيمى كوردستان ثَيويستى بة سةرضاوةى بؤ بةِرَي

 كردنى خزمةتطوزارية طشتيةكانفةراهةمزياتر دةبَيت بؤ دووبارة 
 

نرخى طشتى سةقامطيركردنةوة لة هاتنى شةردَيرى دةرئةنجامى ِراثؤرتةكة ئةوةية كة  - ح

مليار دؤالر بؤ سيناريؤ سةرةكيةكةى  0,2ة دةبَيت لة ثةناهةندةكان و ئاوارة ناوةخؤييةكان بريتي

ثَيكدَينَيت ضطة لة  %ى تةواوى بةرهةمة ناوةخؤييةكان0.9ئةم نرخة نزيكةى  .5102ساَلى 

نةوت، بةمةش دةكةوَيتة بوارى ئةو نرخانةى كة بؤ كارةساتة طةوةرةكان تَيبينى دةكرَيت لة 

لَيكؤَلينةوةكة شيكارى ئاكارةكانى هةردوو كَيشةكان دةكات لة ِرَيطاى  .سةرتاثايى جيهاندا

هةَلسةنطاندنى ساقامطيرى ثَيشكةش دةكات بؤ  2كةرتةكان. خشتةى لَيكدانةوةى تةواوى دارايى و 

بوار و هةروةها كؤى ثَيداويستيةكانيش ديارى دةكات بؤ ضارةسةركردنى ثةرةثَيدانى مرؤيى و  0

لةسةر بنةماى  سيناريؤى نزم و بةرزةكان بة هةمان شَيوة ،1120بؤ ساَلى  ن.كَيشةكانى ذَيرخا

هاتنى ثةناهةندةى زياترى سورى و ئاوارة ناوةخؤييةكانى عَيراق شيكاركراون. هةروةها ئةم 

خةرجى تَيضوونى ناِراستةوخؤى خانةوادةكان بة طرنط دةزانَيت، بةاَلم سةختة  لَيكؤَلينةوةية

ة بةهؤى بةرزبوونةوى داهات بة لةخؤطرتنى لة دةستدانىئةويش كرَيت، قةبارةكةى ديارى ب

كةمكردنةوةيةكى لةطةَل  كة تةريبة و لة دةستدانى كاروثيشة، يكردنبازرطانخةرجى تَيضووى 

هةَلسةنطاندنَيكى  طشتى لة دابينكردنى كةرستة طشتيةكان بةهؤى بةرزبوونةوةى داواكارييةكان.

 خراوةتة بةردةست. 2ووردى كاريطةريةكة لة ثاشكؤى ذمارة 

                                                           
3
 ةوةى كة هةموو ثةناهةندة و ئاوارةكان هةذارنين. ئةمة طريمانة بؤ ئ  
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 : هةَلسةنطاندنى سةقامطيربوون2خشتةى 

 )مليؤن دؤالرى ئةمريكى(
 1120 

 ثَيشبينيكردن

بنةماى
4

سيناريؤى نزم 
5

سيناريؤى بةرز 
6

 
ثةناهةندةى 

 سورى

ئاوارةى 

 ناوةخؤيى

ثةناهةندةى 

 سورى

ئاوارةى 

 ناوةخؤيى

ثةناهةندةى 

 سورى

ئاوارةى 

 ناوةخؤيى

  ثةرةثَيدانى مرؤيى

 210.0 214.1 009.2 22.0 129.4 41.2 تةندروستى

 041.0 02.4 100.0 90.0 120.2 91.1 كانخةرجى دووبارةبووة
 292.2 22.4 204.0 04.0 220.9 02.0 بنكةى تةندروستى طشتى

 121.0 29.0 209.0 02.4 212.2 10.2 نةخؤشخانة

       

 00.2 20.0 21.0 22.2 02.0 21.0 طشتيةكانخةرجى 
 24.4 22.1 02.1 21.0 12.1 0.0 بنكةى تةندروستى طشتى

 0.2 2.1 2.0 1.0 0.2 1.0 نةخؤشخانة

 104.2 00.2 222.9 00.2 292.0 02.1 ثةروةردة

خةرجى 

 كاندووبارةبووة
21.0 20.0 21.0 02.0 29.9 00.1 

 19.9 2.4 29.2 0.0 22.0 0.1 مامؤستايانموجةى 
ك و كةرستةى وثةرتو

 قوتابخانة
4.0 00.9 2.2 22.2 22.2 99.2 

       

 112.2 09.0 201.2 14.2 222.9 10.0 خةرجية طشتيةكان
نؤذةنكردنةوةى قوتابخانة و 

 112.2 09.0 201.2 14.2 222.9 10.0 كابينةى زياتر

       

ئاسايشى خؤراك و 

 كشتوكاَل
02.0 2212.2 00.2 291.1 02.2 110.1 

خةرجية 

 دووبارةبووةكان
يكردنى كشتوكاَل و هاوكار

شَيوازى بةخَيوكردنى 

 110.1 02.2 291.1 00.2 2212.2 02.0 مةِرومااَلت

       

                                                           
4

 ئَيستا ذمارةى خةلََكى ثةناهةندةى سورى و ئاوارة ناوةخؤييةكان بة نةطؤِرى ماوةتةوة.
5

 ئاوارةى ناوةخؤييةكانة. 1010111ثةناهةندةى سورى و  010111هاتنى زياترى تةوذمَيكى  
6
 ئاوارةى ناوةخؤييةكانة. 0110111رى و ثةناهةندةى سو 2110111هاتنى زياترى تةوذمَيكى  
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 92.2 20.1 01.9 24.2 02.2 20.2 هةذارى

       

 144.0 00.0 202.9 21.1 222.0 ثةناطة

ثةرةثَيدانى كؤى 

 مرؤيي
200.9 2212.0 2000.4 

       

    ذَيرخان

 211.9 222.9 120.0 40.4 121.1 92.2 كارةبا

 149.4 20.1 121.2 92.0 222.2 91.1 خةرجى دووبارةبووةكان

 210.0 10.2 40.0 21.2 12.0 2.9 خةرجية طشتيةكان

 19.2 11.9 11.9 طواستنةوة

 خةرجية طشتيةكان
ضاككردنةوةى خةرجيةكانى 

 ِرَيطاوبان
11.9 11.9 19.2 

ضارةسةركردنى ئاوى 

 ثيس
0.0 11.1 9.4 19.0 2.4 00.4 

 11.1 0.1 29.2 2.1 21.1 0.0 خةرجى دووبارةبووةكان

 20.0 0.0 21.2 1.4 2.1 1.0 خةرجية طشتيةكان

 142.2 40.0 129.4 02.0 291.0 02.2 ئاو

 102.1 94.9 229.4 01.2 221.0 29.0 خةرجى دووبارةبووةكان
بةكارخستن و 

ضاككردنةوةى ثَيويست بؤ 

سةقامطيركردنى دةرةوةى 

 خيوةتطاكان

 12.0 4ز2 29.0 0.9 21.9 0.2

بةردةستةكردنى ئاو و 

 120.1 91.0 290.2 22.0 214.4 20.1 ئاوةِرؤ بؤ خيوةتطا

 04.9 2.0 01.1 9.2 11.1 0.0 خةرجية طشتيةكان
 وةبةرهَينانى طشتى ثَيويست

 04.9 2.0 01.1 9.2 11.1 0.0 بؤ سةقامطيركردنى خيوةتطا

       

 000.2 900.1 000.9 كؤى ذَيرخان

كؤى طشتى 

)ثةرةثَيدانى مرؤيى و 

 ذَيرخان(

2090.1 2222.2 1290.0 

 

ى سةقامطيرى و كةناَلة سةرةكيةكانى كاريطةريةكان لة خوارةوة بة ئةنجامةكانى هةَلسةنطاندندةر

 خراونةتةِرووتَيروتةسةلى 
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هاتنى ثةناهةندةى سورى و ئاوارة ناوةخؤييةكانى عَيراق بؤ هةرَيمى كوردستان تةوذمى  - خ

. لةوةش زياتِر، قةيرانى داعش لة ميانى قةيرانى كارَيطةرى زؤريان كردووةتة سةر ئابوورى

قةيرانة (، ئةم سَى 1122بودجةى حكومةتى هةرَيمى كوردستان ِروويدا )لةوةتةى مانطى شوباتى 

زؤر بة سةختى لة ئابووريانداوة. قةيرانى داعش هةِرةشةيةكى ِراستةوخؤية بؤ حكومةتى هةرَيمى 

كوردستان كة بة شَيوةيةكى ضةوت كارى كردووتة سةر ِرَيطاكانى بازرطانى. شةِريش لة دذى 

هةرَيمى خؤيى و نيشتمان هةريََميةكان كة ِرؤلى مةداعش بووتة هؤى ثضِرثضِربوونى بازارة ناوة

بازاِرى كوردستان سستكردوةتةوة وةك بنكةيةكى ئارام و ِرَيطايةك بؤ ئاَلوطؤِرى بازرطانى لةطةَل 

عَيراق. ِرَيضةكةى تر دؤزراوةتةوة بؤ طواستنةوةى كااَلكان،  كانى ترى فراوانة ناوضة

ؤذةكانى وةستانى ثِرخزطوزاريةكان و هةروةها تاكةكةسةكان، بةاَلم نرخةكةيان زؤر طرانة. بة 

وةبةرهَينانة طشتيةكان، كةرتى بيناسازى بة شَيوةيةكى تايبةت زيانى زؤرى ثَيكةوتووة، بة 

بةراوورد لةطةَل بةدواداضوونى ئاكارةكان لةسةر بةشةكانى ترى ئابوورى، و هةروةها كةرتى 

ِراستةوخؤيى قةيرانى داعش طومانى وةبةرهَينانى لة هةرَيمى كوردستان دارايى. 

 كردووة، لَيرةشدا طةشةسةندن و وةبةرهَينان لة بوارة نوَييةكانيش دةطرَيتةوة.طةورةتر

 

. كةناَلى %ى خاَلةكانى دابةزندووة لة دةرئةنجامى ئةو تةنطةذانة2هةاَلوسانى ئابوورى ِريََذةى  - د

سةرةتاى بؤ هةاَلوسانى نزم بريتيبوو لة نة ناردنى داهات لةاليةن حكومةتى ناوةندى لة عَيراق. 

%ى بودجةى  حكومةتى 24ثشكى حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة بودجةى فيدِرالى بريتية لة 

يكى سااَلنة، مليار دؤالرى ئةمر 21دواى دابِرينى خةرجية سياديةكان، كة دةطاتة نزيكةى ناوةندى 

%ى داهاتى طشتى حكومةتى هةرَيمى كوردستان، كة وةستَينراوة بةشَيوةيةكى طشتى 21ياخود 

بووتة ئيفليجكردنى  1122بةهؤى قةيرانى ِراميارى لة بةغدا، كة ئةويش لةوةتةى مانطى شوباتى 

مليار دؤالرى  2.2تةواوى ئةوة بِرة ثارةى كة تاوةكو ئَيستا نَيردراوة نزيكةى  كةرتة طشتيةكان. 

 دواخستنى ئةمريكية. بةمةش، داهات و خةرجيةكان دابةزينى زؤريان تؤماركردووة و حكومةتيش

جةى وةبةرهَينان وةستَينراوة و زؤر لة  دواخستووة. جَيبةجَيكردنى بود كرَى و موضةى زؤرى

بوارى بيناسازى زةبرى بؤ ماوةى ضةندين مانط ثَيشينةكانيان ثَينةدراوة. بةتايبةتى بةَلَيندةرةكان 

بة  زؤرى ثَيكةوتوو كة بةهؤيةوة ضةندين كؤمثانياى بضووك ئيفالسبوونى خؤيان ِراطةياندووة.

سةرهةَلدانى داعش لة ناوةِراستى ساَلدا، ئاراستةى قةيرانةكة ِرووى لة كةرتى ئابوورى و 

لةطةَل دابةزينى  كؤمةاَليةتى كرد كة فشارى زؤر زياترى خستة سةر طةشةسةندنيان. بةيةكةوة

ِرَيى كؤبوونةوةى داواكارى زياتر بةردةوام خةرجيةكانى كةرتى طشتى و كةرتى تايبةت، 

لَيدةطيرَيت بةمةش ضاوةِروان دةكرَيت كة طةشةسةندنى تةواوى بةرهةمى ناوةخؤيى تاِرادةيةك 

بطاتة زين دابةمةزندة سةرةتايةكان ئةوة دةريدةخةن كة  –كةمتر بَيت لةوةى ساَلى ِرابردوو 

 %ى خاَلةكان بة بةراوورد لةطةَل هَيلى بنةرةتى طةشةسةندنى ثَيشووتر.0نزيكةى 

 لة ميانى نةناردنى بودجة، وةزارةتى سامانة سروشتيةكان هاوكارى بؤ حكومةتى هةرَيمى - ذ

هؤى خؤثاراستن لة داِرمانى ئابوورى بةاَلم لةسةر مافى  كوردستان دابينكردووة كة بووتة

ئةركى دابينكردنى كرَى و وةزارةتةكة  دا.َيكساَل قةرزةكان لة ماوةى كةمتر لة نىكةلةكةكرد

زؤر  موضةكان دةطرَيتة ئةستؤ ئةويش بة ثشتطيريكردنى وةزارةتى دارايى، بةاَلم ئةم كارةش

مليار دؤالرى لة كةرتى تايبةت  2.0لةسةرخؤية. وةزارةتى سامانة سروشتيةكان بِرى 

فرؤشتنى  بة مةرجى ى ثَيش وةختة وةرطرتووةمليار دؤالرى تر 2.0قةزركردووة و هةروةها 

لة ئاييندةدا. هةروةها وةزارةتى سامانة  كؤمثانيا و دابينكارة نَيودةوَلةتيةكان نةوتى خاوى بة

هةروةها ئةم  هةناردةكردووة. مليار دؤالرى ئةمريكى  2.0بة بِرى نةوتى خاوى سروشتيةكان 

ة بِربةمةش . ةَلكى ئاوارة ناوةخؤييةكانى عَيراقى دابينكردووةوةزارةتة خرجى طواستنةوةى خ
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عَيراق  ىئاوارة ناوةخؤييةكاندابينكردنى هاوكارى سةرةتايى بؤ كة بؤ  َيتكردة مةزندة ثارةى

. بةم شَيوةية، وةزارةتى سامانة سروشتيةكان نزيكةى مليار دؤالرى ئةمريكى 2خةرجكراوة بطاتة 

سةرضاوةكانى ئةو بودجةية %ى 22بةكارهَيناوة، كة ئةويش تةنها مليار دؤالرى ئةمريكى  0بِرى 

هاوكاريية  بةكارهَينانى ئةم بؤ نَيو ئابووريةكة و بةكة لةاليةن حكومةتى ناوةنديةوة نةنَيردراوة، 

ئابوورى دوورخراوةتةوة. ئةطةر ئةم هاوكاريية هيض سوودَيكى   داراييةش داروخانَيكى تةواوى

، ئةو طةشةى ئابوورى بة نةرَينى دةبوو0 لة كاتَيك كة ئةم هةنطاوة ثَيشكةوتنَيكى ئةرَينيةنةبوواية، 

بؤ كةرتى طشتى  دارايين ىشَيوةلة بة شَيوةيةى سةرةكى ضااَلكى  كراونسةرضاوانةى كة قةرز

دةكرَيت  .1122هةرَيمةكة لة ى تةواوى بةرهةمهَينانى ناوةخؤيى %21يكةى كة بِرةكةى دةطاتة نز

ئامارى تةواو بةردةست  1122ئةمةش بخرَيتةسةر كورتهَينانى بودجة، كة ئةويش تا كؤتاى 

ى تةواوى بةرهةمى %20 -% 22، واتا ئةم كورتهَينانة بؤ ئةو ساَلة لةوانةية بطاتة نةبووة

بة تاِرادةيةك حكومةتى هةرَيمى كوردستان بووتة عةمبارى قةرزةكانى لة كاتَيكدا كة  . ناوةخؤيى

بة قةرزةكان لة ماوةى كةمتر لة يةك ساَلدا  ةكان دةخاتةسةريةك،كورتهَينانشَيوةيةكى كةم كةم 

كة ئةمةش  هةنطاو دةهاوَيذن%ى خاَلةكانى تةواوى بةرهةمهَينانى ناوةخؤيى 21 ِرَيذةى

 بوونى دارايى.فةراهةمئاكارى زؤر ضةوتى دةبَيت لةسةر بةرداوم سةرضاوةى نيطةرانية و 

 

بةربةستكردنى ِرَيضكةكانى طواستنةوة . بووتة هؤى تةنطةذة الوةكيةكان سةرهةَلدانى توندوتيذي - ر

متمانةى وةبةرهَينةران زؤر و كةمبوونةوةى بةرهةمة سووتةمةنيةكان،  لةطةَل لة دةستدانى 

طةياندنى ئابوورييةكان. مةترسية ثةيوةندارةكانى داعش لةسةر تة سةر ضااَلكية ةكاريكردوو

بوونى كااَلكان. فةراهةمكةمتر هؤى بوووةتة  بةشَيوةيةكى كاتى سستمى دابةشكردنى طشتى

بةهؤى ئةم قةيرانى ناضاربوو ثةنا بباتة  سةرةِراى ئةمةش، حكومةتى هةرَيمى كوردستان

% 22ئةويش بة ِرَيذةى  –نرخى سووتةمةنيةكانى بةرزتركردةوة ثااَلوطةكانى باشوور، كة ئةمةش 

بةهةمان شَيوة بؤ كارةبا و نرخةكانى  – % لة دهؤك10% لة هةولَير و 20لة سلَيمانى، بؤ 

دابةزيوة و كاركردنى كؤمثانيا هاتنى وةبةرهَينانى ِراستةوخؤى بيانى ئاستى طواستنةوةش. 

طةيشتووة. قةيرانةكة كاريطةرى ِراستةوخؤى لةسةر هةموو زيانيان ثَيبيانيةكانيش زؤر بة سةختى 

دا. بؤ نمونة، 1122ضارةك لة ساَلى دووِرَيذةى دابةزينةكةى بريتيبووة لة كة وةبةرهَينان هةبووة، 

تةن شيشى ثؤاليى بةرهةم دةهَينا لة مانطَيدا، لة مانطى  2201111كارطةى ئةربيل ستيل، كة 

نمونةيةكى تر بريتية لة كةرتى جةمةنتؤ  ردووة و كارطةكةش داخراوة.كرَيكارةكانى بةِرَيك تةمموز

 ماوةى ضةند مانطَيكة دابينكردنى بةرهةمةكةى بؤ بازاِرةكانى باشوور وةستاندووة.كة 

 

قةيرانى داعش كاريطةرى زؤرى لةسةر بازرطانيكردن بة كااَلكان و خزمةتطوزارييةكان  - ز

طواستنةوة بؤ باشوورى ِرؤلى هةرَيمى كوردستان لة عَيراق وةك وَيستطةيةكى كاتى . هةبووة

، 1122ة. لة ماوةى نَيوان مانطى ئازار و حوزةيرانى زيانى ثَيكةوتووتا ِرادةيةكى زؤر عَيراق 

% دابةزيووة. هةناردةكردنى 20% وة هاوةردةكردن بة ِرَيذةى 10عَيرا ق بة ِرَيذةى هةناردكردنى 

مليار دؤالرى  2.0كة طةيشتووةتة تةنها  كةمبووتةوة بة بِرى يةك ضارةط يا بؤ عَيراق تورك

هةمان ساَل. ِرَيذةى هةناردةكردنى  ئةمريكى  لة مانطى حوزةيران و تةمموز

يكردن لة ِرَيطاى بةهؤى كةمبونةوةى بازرطانئةويش  خزمةتطوزارييةكانيش دابةزيووة

ِرَيطاى توركياوة لة و كةمبوونةوةى طةشتياران. ذمارةى ئةو بارهةَلطرانةى كة لة  طومرطةكان

 911بارهةَلطر لة ِرؤذَيكدا بؤ  00111طومرطى سنوورى ئيبراهيم خةليلةوة دَينة ذوورةوة لة 

هةروةها قةيرانى داعش بووةتة كةمبوونةوةيةكى سةخت لة  .كةمبووةتةوةبارهةَلطر لة ِرؤذَيكدا 

 1120% لة ساَلى 00بةتايبةتى هاتنى طةشتيارةكان، كة بة ِرَيذةى  –ةشتيارى طبوارى 
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لة ، ئَيستا ِراثؤرتةكان ِرايدةطةيةنن كة طةشتيار مليؤن 0 دةطةيشتة نيزكةىكة ئةويش  زياديكردبوو

 .ةودابةزيو 2110111ذمارةكة بؤ تةنها دا 1122شةش مانطى يةكةمى ساَلى 

 

كةرتة  ناوةخؤيةكان قورسايةكى زؤريان خستووةتةسةر قةيرانى ثةناهةندة و ئاوارة

 كؤمةاَليةتيةكان، بؤية سةرضاوةى زياتر ثَيويستة بؤ ضارةسةركردنى كَيشة مرؤييةكان
 

سةقامطيركردنى كاريطةرية دووانيةكةى قةيرانى ثةناهةندة سوورييةكان و هاتنى ئاوارة  - س

دانى مرؤيى، لة نَيويان تةندروستى، لة كةرتة ثةيوةندارةكانى بوارى ثةرةثَيناوةخؤييةكان 

مليؤن دؤالرى  842ثَيويستى بة نزيكةى  ثةروةردة، تؤرى ئارامى كؤمةاَليةتى، ثاراستنى خؤراك

طةورةبوونى قةبارةى . 5102ى تةواوى بةرهةمهَينانى ناوةخؤيى( لة ساَلى 4.2ئةمريكى دةبَيت )

قيةكان بؤ نَيو هةرَيمى كوردستان لة ماوةى هاتنى ثةناهةندة سووريةكان و ئاوارة ناوةخؤيية عَيرا

فشارَيكى زؤرى خستووةتةسةر حكومةتى هةرَيمى كوردستان و بة  1122 – 1121سااَلنى 

ثاراستنى طةياندنى خزمةتطوزارييةكانى تةندورستى، ثةروةردة و ثِرؤطرامةكانى  سةختى

شَيوةى ذيانى بنةرةتى تَيكضووة و بِرَيكى زؤرى دانيشتوان  كؤمةاَليةتى بؤ دانيشتوان خاوكردووة.

بازنةى نَيو كايةى هةذاريةوة ياخود مةترسى  ئةوةيان لَيدةكرَيت كة بكةونة نَيو كةوتوونةتة 

  يةوة.هةذار

 

. ثشتطيريةهةذارى لة زؤربوونداية و ثِرؤطرامةكانى ثاراستنى كؤمةاَليةتى ثَيويستيان بة  - ش

يا و عَيراق كاريطةرى زؤريان هةبووة لةسةر خؤشطوزةرانى خةَلكى قةيرانةكان لة سور

لة هةرَيمى كوردستان لة عَيراق  كوردستان. لة دةرئةنجامى فرة قةيرانةكان، ِرَيذةى هةذارى

% 2.2بؤ  1122% بارى طةشةكردنَيكى ئاسايى دانشتوان لة ساَلى 0.0، لة دووجابووة

شت ثَينبةستراوى تَيكِراى بِرى سةرضاوةكان كة ثَيويستن بؤ خةماَلندنَيكى ث بةرزبووةتةوة.

مليؤن دؤالرى  0201ى " بَى قةيرانى" مةزندة دةكرَيت لة نَيوان دابةزاندنى ِرَيذةى هةذارى بؤ ئاست

 ثِرؤطرامةكانى ثاراستنى كؤمةاَليةتى ثَيويستة. 1120مليؤن دؤالر بَيت بؤ ساَلى  24.2ئةمريكى بؤ 

حكومةتى . ى لةسةر شَيوازى ذيانى دانيشتوانربؤ كةمكردنةوةى كاريطةرى هةذابكرَين تربةهَيز

يةتى. ياسا نوَييةكة ثاراستنى كؤمةاَلَيى فيدرالى دةستيكردووة بة جَيبةجَيكردنى ياسايةكى نو

تَيطِراى بطاتة مانطانةى هةر خانةوادةيةك دةرماَلةيةكى كؤمةاَليةتى زَيدةى دياريكردووة بؤ ئةوةى 

خانةوادةى كورديةكان كة دةكةونة ذَير هَيلى هةذارى شياودةبن بؤ  دينارى عَيراقى. 2110111

وةزارةتى كار و كاروبارى كؤمةاَليةتى ئاذانسى سةرةكية  وةرطرتنى ئةو بِرة ثارةيةى كة دةدرَيت.

ى ى سةاَلمةتلة دابينكردنى هاوكارييةكانى تؤِرلة حكومةتى هةرَيمى كوردستان كة بةرثرسة 

ثِرؤطرامى طواستنةوةى داراييةكانى تؤِرى هةرَيمى كوردستاندا. ئةم وةزارةتة كؤمةاَليةتى لة 

ية بؤ ضةند دالة ئةستؤ ىطةياندنى دارايئةركى  ئةم ثِرؤطرامة دةبات.بةِرَيوةسةاَلمةتى كؤمةاَليةتى 

 تايبةت كة بة نةدار هةذماركراون. توَيذَيكى

 

ثضِرانى ِرَيضكةكانى طواستنةوة  كوردستان بةهةرَيمى خؤراك بؤ  ئاسايشى - ص

، موصل و . ئةو ثارَيزطايانةى كة بة قةيرانى داعش زؤر زيانيان ثَيطةوتووةرفتداربووةط

%ى بةرهةمى جؤ بؤ 02نزيكةى سَى ضارةكى بةرهةمى طةنم و هةروةها نزيكةى سةالحةددين، 

بؤ دانيشتوانى هةرَيمى كوردستان ندَيكيان . زؤر لة سايلؤكانى دانةوَيَلة، كة هةعَيراق دابين دةكةن

 خؤراك لةسةر داواكارى ئةمةش كاردةكةن، لةاليةن ياخيبووةكانةوة دةستيان بةسةرداطيراوة.

تةنها كة  ةكةىزياتركردووة لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان بةهؤى زؤربوونى دانيشتوان
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كشتوكاَلى خؤماَلى، كة دةمَيكة لة  ةوةبووة.هاوردنى خؤراك بةتواوى لةسةرى يشضارةسةر

كةمكردنةوةى طرَيبةستة حكوميةكان. نرخى ووخان دةضَيت بةهؤى دابةزينداية، زياتر بةرةو داِر

كشتوكاَلى بؤ جوتياران، هةروةها تَيضووى سستمى دابةشكردنى طشتى، بودجةى هاوكاريكردنى 

ثشكى طةورةى خةرجيةكانى حكومةت  هاوكارية خؤراكيةكان بؤ ثةناهةندة و ئاوارةكان بةردةوام

ى هاتنى ثَيكدةهَينن. لة كاتَيكدا كة ئاسايشى خؤراك لة هةرَيمى كوردستان ثارَيزراوبوو لة كات

بارى ثةناهةندة سورييةكان، ثةيدابوونى ئاوارة ناوةخؤييةكانى عَيراق لةم دواية بووةتة تَيكضوونى 

ة نرخَيكى كةم، كة بنةرةتيةكان ب ةبابةتى خؤراكؤ . سستمى دابةشكردنى طشتى بئاسايشى خؤراك

نية. بةمةش زؤربةى كؤمةَلطةكان، هيض كاريطةريةكى بةشَيوةيةكى طرنط ئَيستا بةكاردةهَينرَيت، 

بِرة  .ةكةكاريطةري كةوتوونةتة بةر بةشَيوةيةكى ِراستةوخؤبةتايبةتى توَيذة نةدارةكانى ناوةوة، 

بة  ،1120لة ذَير سيناريؤى بنةرةتى بؤ ساَلى  ؤراكى ثَيويستبؤ دابينكردنى خ مةزندةكراوثارةى 

 دةخةمَلَينرَيت.مليؤن دؤالر ئةمريكى  200.2

 

. ثَيويستيةكى زؤر هةية بؤ نَيشتةجَيبوون و ثةناطة لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان - ض

ئاوارةى  1200111بةشَيوةيةكى خَيرا دابين بكرَيت بؤ زياتر لة دةبَيت بِرى ثَيويست لة ثةناطة 

ثةناطةى ثَيويست بؤ دانيشتوانَيكى فراوانى لةم جؤرة بوونى طرفتَيكى ناوةخؤيى نةدار. دابينكردنى 

حكومةتى هةرَيمى كوردستان و كؤمةَلطةى مرؤييى نَيودةوَلةتى. طةورةى سةلماندووة بؤ 

كةى زطاخيوةتطاى بؤ ئاوارةكان دةستنيشانكردووة لةسةرتاسةرى هةرسَى ثارَي 19حكومةتى 

ئاوارةى ناوةخؤيى. حكومةتى  1100401هةرَيمى كوردستان كة بة تَيكِرايى تواناى لةخؤطرتنى 

ئينجا خيوةتطاية.  19بؤ داراييكردنى سَى لةو دةربِريووة ثابةندى خؤي  هةرَيمى كوردستان

ئةو سَى كان دابين بكات. لة خيوةتطا 11ضاوةِروان دةكرَيت كؤمةَلطةى نَيودةوَلةتيش دارايى بؤ 

خيوةتطايةى دةمَينَيتةوة بَى داراييكردن دةمَيننةوة
7

نرخى سةقامطيركردنةوة بؤ حةواندنةوةى . 

مليؤن دؤالرى ئةمريكى دةخةمَلَيندرَيت 222.0ئاوارة ناوةخؤييةكان بة 
8
. 

 

يةكانى سةر كةرتى تةندروستى ئينجا قةيرانةكان بوونةتة هؤكارى سةرةكى زؤربوونى داواكار - ط

ةكانى ترى تةندروستى ئةنجامنةبوونى بودجةى زياتر بارى ئَيستاى نةخؤشيةكان و دةربة 

، 1122و ئةيلولى  1121لة ماوةى نَيوان تشرينى يةكةمى  .هةبَيت كاريطةرى ضةوتيان ِرةنطة

زؤربوونى دانيشتوان، كؤمةَلطةكان لة هةرَيمى كوردستان لة عَيرا قلة خةرجيةكانى بةهؤى 

ةشبوون، كة كاريطةرى زؤرى لةسةر تةواوى تووانستى سستمى تةندروستى تةندروستى بَى ب

دةبَيت. لة كاتَيكدا كة كؤمةكبةخشانى دةرةكى لة هةوَلدان بؤ ثشتطيرى كردنى حكومةتى هةرَيمى 

ِرَيطاى ضاكتركردنى ئاستةكانى بةردةستةكردنى خزمةتطوزارييةكان لة كؤمةَلطةكان  كوردستان

هَيشتا بِرَيكى زؤرى سةرضاوةى دارايى ثَيويستة بؤ  ةن بةاَلمبؤ كاتى ثَيش قةيرانةك

كردنى سةردانى لةسةر بنةماى ِراستى دةرئةنجامةكان .كةرتى تةندروستى ِراستةِرَيكردنةوةى

ئاشكراية كة خةَلكى ئاوارة مةترسى زؤريان لَيدةكرَيت ببنة خيوةتطاى ثةناهةندةكان و ئاوارةكان، 

زياتر بةركةوتنيان بة ذمارةيةك لة هؤكارة لة ئةنجامى هؤكارى تةشةنةسةندنى نةخؤشى 

ةكان(، هةروةها زياتر نالةباربوونى ئاو و ئاوةِرؤيى ناتةندروستى ذينطةييةكان )بؤ نمونة، دةزطا

اوةِروانى ئاستَيكى بةرزترى بةكارهَينانى بنكة تةندروستية ض خؤراك. لةذَير ِرؤشنايى ئةمةدا،

                                                           
7
 ؛ لةطةَل ثالنى وةاَلمدانةوى خَيرا لةاليةن حكومةتى هةرَيمى كوردستان.1121( ى SEINAِراثؤرتى )  
8

دؤالرى ئةمريكى . ئةمةش نرخى تَيضووى دابينكردنى  200ئةمة بةثَيى ئةو طريمانةية كة نرخَيك بؤ دابينكردنى ثةناطة بؤ هةر تاكة كةسَيك بكاتة  

تواناى ئةم  ناضارى هةية كة بةستراوةتةوة بة ئاسايشى خيوةتطاكان، بةاَلم ئةمة لة دةرةوةىضةندين خةرجى ترى ئاسايشى خَيوةتطاكان ناطرَيتةوة. 

 هةَلسةنطاندنةية.
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ت. بةمةش، مةزندة دةكرَيت كةرتى طشتيةكان و خزمةتطوزاريةكانى نةخؤشخانةكان دةكةرَي

 مليؤن دؤالرى ئةمريكى بَيت بؤ سةقامطيركردنى بارودؤخةكة. 024تةندروستى ثَيويستى بة 

 

سستمى ثةروةردةدا خستووةتة نَيو  كوردستانى لة نَيوقةيرانةكة تواناكانى حكومةتى هةرَيمى  - ظ

ثةناهةندة سورى و ئاوارة  كة لة نَيو 0100111.  ثَيشبينى دةكرَيت كة سنوورَيكى تةسكةوة

ى منداالنى كة تةمنيان بؤ زؤربة. بنى ساَل 22و لةذَير تةمةنى عَيراق منداَلبن  ةكانىناوةخؤيي

 دا.مَيننةوة لة هةرَيمى كوردستانة دةرةوةى سستمى ثةروةردة دةلبة ِرَيذةيةكى زؤر قوتابخانة شياوة 

%يان 22%يان لة نَيو ئاوارة ناوةخؤييةكان و 41 ،نلة تةمةنى قوتابخانةكة مندااَلنةى  لة نَيو ئةو 

لة كاتَيكدا ثَيشينةى سةرةكيةكان  و لة قوتابخانة ناويان تؤمار نةكراوة. لة نَيو ثةناهةندة سورييةكانن

و خوَيندنطاكان، فراوانكردن/ و  قوتابخانةنؤذةنكردنةوةى ثةيوةندارن بة ذَيرخان )بؤ نمونة، 

كة فَيركار و دروستكردنى ثؤَلةكان(ة، بةهةمان شَيوة زؤر طرنطة كة دَلنياى ئةوة بكرَيتةوة

اوطة دابين بكرَيت، بةربةستة زمانةوانيةكان بةكاربهَينرَين و موضةيان ثَيبدرَيت، ثةِرمامؤستاكان 

مسؤطةر بكرَيت. هةروةها طرنطة كة ثةناهةندة ضارةسةر بكرَيتن ئاسايش و ئارامى بؤ منداَلةكان 

دةكرَيت، ثَيشكةش تيايدا و ئاوارةكان لة بوونى دةرفةتى خويندن ئاطادار بكرَينةوة، لة هةر شوَينَيك 

ثَيشبينى دةكرَيت لةذَير سيناريؤية بنةرةتيةكةدا،  باشتر بكرَيت. بوونى دةرفةتةكانيشفةراهةمئينجا 

ثةناهةندةكان و مليؤن دؤالر دةبَيت بؤ  02.1حكومةتى هةرَيمى كوردستان ثَيويستى بة نزيكةى  كة

مليؤن دؤالر دةبيَت بؤ ئاوارة ناوةخؤييةكان بؤ ِراستةِرَيكردنى كةرتى  292.0هةروةها ثَيويستى بة 

 ثةروةردة.

 

ئاوى ئاو، ضارةسةركردنى  لةنَيويان كةرتةكانىقةيرانةكة فشارى زياترى خستووةتة سةر ذَيرخان 

 ثيس، كارةبا و طواستنةوة: نرخى سةقامطيركردنيش بةرزة
 

. ووزةى خؤماَلىردن و بةرزكردنةوةى نرخةكانى داواكزؤربوونى  كردووةتة سةرقةيرانةكة كاري - ع

، لة بؤ هةر ليترَيك دينارى عَيراقى 011بةرزبووةوة بؤ نرخى بةنزين دا، 1122لة حوزةيرانى 

دينارى عَيراقى بؤ هةر ليترَيك. ئةم  001بؤ  وةكاتَيكدا كة نرخى ديزل )كاس( دووجابووة

ثشت بة  زؤرىزيادبوونة كتوثِرة كاريكردة سةر ضااَلكية ناوةخؤييةكان، كةرتى كارةبا بة 

مانطانة  وةزارةتى دارايى، 1120لة ساَلى . ةبةستَيتهاوكارييةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان د

و ِرَيذةى كؤكردنةوةكان بةثَيى ثَيويست نية  مليار دينارى عَيراقى طواستَيتةوة. ئاستى نرخ 21بِرى 

لة زيادبوونداية: بؤ نمونة،  خواست ئينجا بؤ ثِركردنةوةى نرخى بةكاربردن و خةرجية طشتةيكان.

 1122ى هةولَير طةيشتووةتة بةرزترين ِرادةى لة مانطى ئابى كارةباتؤِرى خواست لةسةر بارى 

ى ز لة سلَيمانى، بِر1120زياديكردووة بة بةراوورد لةطةَل مانطى ئابى  %11ئةويش بة ِرَيذةى 

بِرَيكى بةرضاو لة ذَيرخان لةم ضةند ساَلةى دواييدا  هةرضةندةمَيطاواتى تر ثَيويستة. 210

 1120. نرخى سةقامطيركردنةوة بؤ ساَلى َيشة سستميةكان هَيشتا هةر ماونثَيدراوة، بةاَلم كثةرة

لة هةردوو بارى  مليؤن دؤالرى ئةمريكى بَيت 024مليؤن بؤ  140مةزندة دةكرَيت لة نَيوان 

 سيناريؤى بنةرةت و ئاست بةرزدا.

 

ين، بةتايبةتى لة داواكارى لةسةر ئاو لة بةردةوامبوونداية، بارودؤخى ئاوةِرؤيةكان جَيى نيطةران - غ

دابينكردنى ئاو و سستمى ئاوةِرؤييةكان ثَيش ِروودانى قةيرانةكة ِرووبةرووى . خيوةتطاكاندا

دا، داواكارى زياتر 1122و ئةيلولى  1121ضةندين طرفتبووةوة. لة ماوةى نَيوان تشرينى يةكةمى 

دةخةمَلَينرَيت. بةرزبوونةوةى كتوثِرى % 22بةِرَيذةى لةسةر ئاو بؤ ثةناهةندةكان و ئاوارةكان 
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. لة شانبةشانى وةبةرهَينان نةبووة لة ذَيرخانى ضارسةركردنى ئاوى ثيس داواكارى لةسةر ئاو

بِرَيكى ِرووبةِرووى دابينكردنى دةرئةنجامى قةيرانةكة، دةبَيت حكومةتى هةرَيمى كوردستان ئَيستا 

بارودؤخى  مةزندة دةكرَيت بؤ هةر ساَلَيك. 0يؤن ممل 24.2كة بة  ى ثَيويست ببَيتةوةترى ئاوزيا

ئاوةِرؤييةكان ثةيوةندارن بة ة طةورةكانى نَيو كةرتى تيانيش جَيى نيطةرانين، كةموكورئاوةِرؤيةك

توانا ماددييةكان: نةبوونى كارطةيةك بؤ ضارةسةركردنى ئاوى ثيس، نةبوونى تؤِرى نةبوونى 

تةنها لة ثارَيزطاى سلَيمانى نةبَيت. ئَيستا بةهؤى نةبوونى  كؤكردنةوةى ئاوى ئاوةِرؤييةكان

كارطةيةك بؤ ضارةسةركردنى ئاوى ثيس لة هةرَيمى كوردستان، ئاوى ثيس ِراستةوخؤ دةِرذَيتة 

. بةمةش مةزندة دةكرَيت كة ثَيويستيةكان ِراستةِرَيكردنى ئةم كةرتة بة نزيكةى نَيو ِرووبارةكان

  .1120يكى دةخةمَلَينرَيت بؤ ساَلى مليؤن دؤالرى ئةمر 122.0

 

 كة خؤى لة خؤييدا ضارةسةركردنى خاشاكفشارى زياتر دةخاتة سةر سستمى قةيرانةكة  - ف

 كيلؤطرام خاشاك 0.0بؤ  1.0ِرؤذانة بِرى . لة نَيو خَيوةتطاى ثةناهةندة و ئاوارةكاندا، ثةكةوتووة

ئةو ئاوارة و  خانةوادةى كيلؤطرام لةاليةن 2.1فِرَيدةدةرَيت، وة لةاليةن هةر خانةوادةيةك 

بوونةتة هؤى ئةوةى كة انةى كة لة نَيو خانوويةكى ئاسايى نيشتةجَين. ئةم زَيدة دانيشتوانة ثةناهةند

 ةبِر لةو ترةزيا% 19بةِرَيذةى  دروست ببَيت، كة ئةمةش  تةن لة خاشاك 2901زياتر لة ِرؤذانة 

ساَلى  ماوةى لةلة ِرؤذَيكدا فِرَيداوة ةتى هةرَيمى كوردستان هةر تاكة كةسَيك لة حكوم كة خاشاكةى

لةخؤطرتنى خاشاك، وا دةردةكةوَيت كة شارى دهؤك ئامادةبَيت بة سةبارةت بة تواناى  .1122

و  ثِركردنةوةو خاشاك بؤ بةكارهَينانى ثاشماوة بةردةوامى خاشاكى زياتر وةربطرَيت بةهؤى 

، هةروةها بةهؤى ئةو توانايةى كة ئَيستا هةيةتى لة دووبارة رةكانداكةندا خاكة لةذَير يانشاردنةوة

جؤرة ئةم ثَيويست بكات كة و دواتر،  1120خاشاكدا. ثَيشبينى دةكرَيت كة لة ساَلى  بةكارهَينانةوةى

: بؤ ضارةسةركردنى خاشاك لة حكومةتى هةرَيمى كوردستانثةيِرةو بكرَيت كردارانةى خوارةوة 

خاشاكى كؤكراوةى شارةوانى، شوَينة وااَلكان و كؤنتِرؤل نةكراوةكانى ندنةوةى ( داخستن و شيا2

دروستكردنى ثةين و جياكردنةوةى دامةزراندنى دةزطاى  (1بةتايبةتى لة هةولَير و سلَيمانى: 

خاكة كةندارةكان، بةتايبةتى لة هةولَير كة هيض ضااَلكيةكى دووبارة  خاشاك و ثِركردنةوةى

ذَيرخاكردنى ( دياريكردنى زةوى طونجاو بؤ دروستكردنى 0؛ لةطةَل بةكارهَينانةوةى خاشاكى نية

 ثاشماوةى تةندروستيةكان بؤ خزمةتكردنى شارى سلَيمانى و دةوروبةرى.

 

رة ناوةخؤييةكان و بة شَيوةيةكى ناِراستةوخؤ ثةناهةندة تةوذمى هاتنى ئاواقةيرانةكان، تَيكةَلةى  - ق

و هةروةها تَيكضوونى  تؤِرى ِرَيطاوبانةكان داخوران و ثةكةوتنىزياتر سورييةكان بوونة هؤى 

. قةيرانةكان بوونة ئةنجامى داخستنى يةكَيك لة وبانةكانضةندين بةشتى ترى ثرد و ِرَيطا

دا، لة دهؤك بؤ هةولَير لة لة نَيوان باكوور و باشوور سةرةكيترين ِرَيضكةكانى بازرطانيكردن

. ئةو ئاوارانةى كة لة ماَلةكانى خؤيان هةاَلتوون بة بةكارهَينانى ئؤتؤمؤبيلى خؤيان رَيطاى موصل

بة يان زيادكردووة. هةوَلةكانى فرياكوزارى مرؤيى % لة جةنجاَلى هاتووضؤ11بةِرَيذةى 

دةرمان، كةرستةى بيناسازى طواستنةوى خؤراك،  بةكارهَينانى بارهةَلطرى طةورة بؤ

كانى كةمدةرامةتن و لة ثةناطة زؤرينةيان كة  ،خؤيان )تاِرادةيةكى زؤريش ثةناهةندة سورييةكان

تؤِرى ِرَيطاوبانةكان.  دةرةوةى شارى دهؤك نيشتةجَيبوون( بوونةتة بارطرانيةكى زياتر لةسةر

كاتى زياترى طةشتكردن، بوونى جةنجاَلى، هةموو ئةم هؤكارانة هاوبةشبوونة لة دروست

تؤِرى ِرَيطاوبانى ناوةخؤ. قةيرانةكان، بة شَيوةيةكى سةرةكى ِرووداوةكانى هاتوضؤ و تَيكضوونى 

سةختى لةسةر بةشَيكى تؤِرى ِرَيطاوبانةكان هةبووة بةتايبةتى كة  شةِركردن لة داعش، كاريطةرى

تاوةكو ئَيستا شةِردا لةسةر سنوورى سوريا و هةروةها سنوورى ثارَيزطا موصل.  لة بةرةكانى
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بة تةواوى ياخود كةمَيكيان  هةشت ثرد لة سَى ثارَيزطاكة )هةولَير و دهؤك و سلَيمانى(

بةشَيوةيةكى ضةوت بةهةمان شَيوة قةيرانةكة  تَيكشكَيندراون بةهؤى دوايين ثَيكدادانى سةربازى.

 .شةقامة ناوخؤيةكانى شارةكان سةر ةكاريكردووةت

 

 ئاكاريان لةسةر ذينةطةدا تةوذمى هاتنى ئاوارة ناوةخؤييةكانى عَيراق و ثةناهةندة سورييةكان - ك

بة ذينطة بريتى دةبَيت لةو اليةنانةى كة ِراستةوخؤ ئاكاريان لةسةر  . طرنطيدانى ِراستةوخؤدةبَيت

دةركراودا، بؤ نمونة: نمونةى ميواندار و دةربةهةردوو كؤمةَلطةى تةندروستى مرؤظدا دةبَيت لة 

ِرذانى زيادبوونى خاوى، لة ناوةوة و لة دةرةوةى خَيوةتطاكان؛  ئاوى خواردنةوةى ناتةندروست

ذَيرخانَيكى نية بؤ ئاراستةنةكراو، لة كاتَيكدا كة حكومةتى هةرَيمى كوردستان هيض ئاوةِرؤى 

ئةوةى بةشَيوةيةكى ِرَيكخراو لة َيدانى خاشاك بةبَى ضارةسةركردنى ئاوى ثيس؛ هةروةها زياتر فِر

، فِرَيبدرَيت. لةطةَل نزيكبوونةوةى زستاننَيو ئاوةكان هةَلبطيرَيتةوة ياخود بة شَيوةيةكى طونجاو 

هؤى زياتر  ثَيويستى زياتر بة سووتةمةنى بؤ مةبةستى جَيشت لَينان و طةرمكردن ِرةنطة ببَيتة

نَيو خَيوةتةكان  ثيسبوونى هةواىبة كة  بؤ سووتاندنيان ،وةيةكى ناياسايىبةشَي ،بِرينةوةى دارةكان

توانستى  و بةسااَلضووةكان.، بةتايبةتى لةسةر مندااَلن لَيدةكةوَيتةوةئاكارى تةندروستى لة 

 كة نبةدرَيذايى كات بةكاردةهَينرَيبؤ نمونة ووزة و طواستنةوة، ، سةرضاوةكانى ذَيرخانسةرةكى 

 زياتر ثيسبوونى هةوا.دةبَيتة هؤى بةهةمان شَيوة 

 

 دةرئةنجامةكان
 

ئةم ِراثؤرتةى هةَلسةنطاندنى ئاكارى ئابوورى و كؤمةاَليةتةيكان لَيكدانةوةيةى تةكنيكى  - ل

دابين دةكات كة دةتوانَيت قةيرانةكان و ثَيداويستيةكانى سةقامطيركردنةوة  ىةكةكاريطةر

لةطةَل دابينكردنى  ديارى بكاتطفتوطؤى نَيوان حكومةتى هةرَيم و حكومةتى ناوةندى اليةنةكانى 

 .نَيودةوَلةتيةكان بؤ ضارةسةركردنى كَيشةكانى ئابوورى كؤمةاَليةتى زانيارى بؤ هةوَلة

قةيرانةكان بانطَيشتى ذمارةيةك كردار دةكةن بؤ جووالن بةرةوثَيشةوة. لة ماوةيةكى كورتخايةندا، 

دةرةوةى  دةكةونةكارةساتى مرؤيى ِروودانى دووركةوتنةوة لة زؤربةى ِرَيطاضارةكان بؤ 

وةاَلمدانةوة هةية لةسةر ئاستى نيشتمانى و بة  يانثَيويست و تواناكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان

بمَيننةوة،  ئةطةر ثةناهةندةكان و ئاوارة ناوةخؤييةكانى عَيراق لة هةرَيمى كوردستاننَيودةوَلةتيدا. 

بةكاربهَينرَيت وةك ثَيوةرَيكى ثَيويست بؤ سةرضاوة  دةكةرَيت ئةم ِراثؤرتى هةَلسةنطاندنة

ثشكى حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة بودجةى سااَلنة( بؤ داراييةكان )سةربارى 

لةوةش زياتر،  ضارةسةركردنى ثَيداويستيةكانى خةَلكى ئاوارةبوو هةروةها كؤمةَلطةى ميواندار.

دةرئةنجامى ثَيداويستيةكانى سةقامطيركردنةوةى ضةند كةرتَيكى دياريكراو دةكرَيت 

 ن.حكومةتى هةرَيمى كوردستا دياريكردنى بِريارةكانى تةرخانكردنى بودجةىبةكاربهرَينرَيت بؤ 

 

 . لة كاتَيكدا دابينكردنى فرياطوزارىمامناوةندا، ضاكسازى ثَيكهاتةيى ثَيويست دةبَيتلة ماوةيةكى  - م

تيانةى كة بةهؤى قةيرانةكةوة ئابوورى و كؤمةاَلية ةبؤ ضارةسةركردنى ئةو كَيشثَيشينةية  ويستثَي

طرنطة حكومةت بتوانَيت ستراتيجى درَيذخايةن دابِرَيذَيت بؤ  دروستبوون، بةهةمان شَيوة

ؤييةكان لةبةرئةوةى ثةناهةندة و ئاوارة ناوةخيى. ضارةسةركردنى كَيشةكانى ثةرةثَيدانى ثَيكهاتة

، ئةوا بةدواى دةرفةتى درَيذخايةن ماوةيةكىبؤ  لة هةرَيمى كوردستان هةية ئةطةرى مانةوةيان

و  ِرادة زؤرى ثشتبةستن ئةم دوايية تيشكيان خستووةتة سةر. قةيرانةكانى كاركردن دةطةِرَين

عَيراق و لةسةر طواستنةوةى دارايى لة حكومةتى ناوةندى بيتوانايى حكومةتى هةرَيمى كوردستان 
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حكومةتى  .ئابوورى هةرَيمى كوردستان نَيو كةمى هاوبةشية ِراستةوخؤيةكانى كةرتةكانى تر بؤ

مةجؤركردنى ئابوورييةكةى. ثَيطومان، ثَيويستبوونى هة هةرَيمى كوردستان دةمَيكة دانيناوة بة

 سةرضاوة سروشتيةبوونى بةهةروةها مى كوردستان، ى حكومةتى هةرَي1111بةثَيى ديدطاى 

، حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة توانايداية طةشةى ئابوورى بةرةوثَيش كان و هَيزيكارهةميشةيية

ثةرةثَيدانى ستوونةكانى ديدطاى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بريتية لة يةكَيك لة  ببات.

ا دةتوانَيت دةرفةتى ى كاريبةتَيكى تياتايبةتةوة. كةرتهةمةجؤركردنى ئابوورى لة ِرَيطاى كةرتى 

بؤ ثةناهةندة و ئاوارةكانيش دابين كار بؤ دانيشتوانى هةرَيمى كوردستان دابين بكات، هةروةها 

 "كردنطةشة دةستنيشانكردنىى لَيكؤَلينةوة" بانكى نَيودةوَلةتى لةسةر ىداهاتوو بكات. ِراثؤرتى

 تايبةتيش ِراميارى كردن و جَيبةجَيكردنى ئةم ديدطاية، هةوةرهاةدةبَيتة ئامرازَيك بؤ ثوخت

 دةكات.ثَيشنيار

 


