ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق

Kurdistan parliament- Iraq

كوردستان ـ هةوليَر

Kurdistan - Erbil

رِاسثاردةكانى ليذنةى مافةكانى مرؤظـ
 .1حكومةتى هةريَمء دةزطا ثةيوةنديدارةكان ئةوةى لةتوانايانداية رِيَكارى
ثيَويستء زياتر بطرنةبةر بؤ دابينكردنى ذيانى سةرةتايى ئاوارةكان.
 .2ضاوةرِوان دةكريَت دؤخيَكى خراثرتى مرؤيى لةئاوارةبوونةوةى خةلَكى ئةو
ناوضانةى كةلةذيَر كؤنرتِؤىل سوثاى عيَراقدا نةماون ،بةتايبةت لةكاتيَكدا
كة هةولَى طرتنةوةى ئةو ناوضانة دةدريَت.
 .3مووضةى هيَزةكانى ثيَشمةرطة لةثيَش هةموو وةزارةتةكان بدريَتء لةمؤ
دؤخةشدا ثاداشتى تايبةتيان ثيَشكةش بكريَت.
 .4داوا لةريَكخراوة نيَودةولَةتيةكان بكريَت هاوكارى مرؤيى ثيَشكةش لةو
ليَشاوة ئاوارة بكةن كةرِوويان لةهةريَمى كوردستان كردووة.
 .5لةرِيَطةى حكومةتى هةريَمةوة هةولَ بدريَت مووضةى فةرمانبةران ء ئةو
هيَزانةى ثؤليس سوثا لةاليةن حكومةتى عيَراقييةوة دابني بكريَت كة
كةوتوونةتة ناوضة كوردستانييةكانء سةر بةئيدارةى موسلَء ناوضةكانى
ذيَر دةسةآلتى حكومةتى عيَراقى بوون.
 .6ئةطةر ثةرلةمان لةتوانايداية هاوكارى ثيَشكةش بةئاوارةكان بكات
بةكردنةوةى كةمثيَكى تايبةت بؤيان.

 .7لةشةرِوثيَكدادانةكاندا داوا لةهيَزةكانى ثيَشمةرطة بكريَت زياتر رِةضاوى
مافةكانى مرؤظـ بكةن.
ثيَشنيار بؤدةزطاكاني رِاطةياندن:
 .1بةثيَي ماددةي ( )٩١جارِنامةي جيهانى مافى هةموو مرؤظيَك مافى
وةرطرتنى زانيارى هةية .ميدياكان ئةركي طةياندنى زانياريان هةية.
بةرِةضاوكردنى بةرثرسياريةتى كؤمةآليةتى ،ئيتكى ،ثيشةيى رؤذنامةنووس.
 .2رةضاوكردنى ئاسايشى نةتةوةيىء نةطواستنةوةى زانيارى هةستيار
دةربارةى ذمارةء جؤرى ضةكء سةربازء شويَنء جم و جولَةكانيان.
 .3ميدياكان :وةك بةرثرسياريَتييةكى نةتةوةيىء ئةخالقى بةر لةوةى بري
لةثةخشء بآلوكردنةوةى ويَنةء ظيديؤى هةر بابةتيَك بكةنةوة ،دةبيَـ بري
لةكاريطةريةكانى بكةنةوة كة كاريطةرييةكى زؤر خراثى لةسةر دةرونى
منالَء طةنجء ثريى كؤمةلَطا هةية.
 .4رةضاوى تةمةن بكةن لةكاتى بآلوكردنةوةى طرتةء بابةتةكان.
 .5ثيَويستة ميدياى كوردستانى بةطيانى هةستكردن بةليَثرسراويَتى نةتةوةيىء
نيشتمانى مامةلَة لةطةلَ رشووداو ثيَشهاتةكان بكات.
 .6ميديا رةضاوى هةستى نةتةوةيىء ئايينىء مةزهةبى طشت هاووآلتيانى
عيَراق بكات .بؤ ئةوةى بةبيَتة هؤى زياتر ورذاندنء ثةرةثيَدانى
ملمالنآيةكان.
 .7ناردنى ثةيامنيَرى راهيَنراوء ثيشةيى زؤر تايبةت بؤ رِوومالَكردنى جةنط
بةهةماهةنطى لةطةلَ هيَزة ئةمنيةكانء رةضاوكردنى ذيانء سةآلمةتيان
بةثيَدانى كةلوثةىل خؤثاراسنت وةك :هيَلةكى طولةنةبرِء خودةو ...هتد.
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 .8ليذنة ثشتيوانى لةثةيامى سةرؤكايةتى هةريَم ئةكات كة رؤذى
( )2114/6/22رايانطةياند سةبارةت بة بةكارهيَنانى ووشةى (شةهيد) بؤ
ثيَشمةرطة قارةمانةكان كة هةنديَك ميديا لةميديا كوردييةكاندا بة (كوذراو)!
ناو دةبريَن .داوا دةكةين ثةرلةمان برِياريَك لةم بارةوة دةربكات.
 .9ميديا دوور بكةويَتةوة لةقةبةكردنى دؤخةكةء ثيشاندانى ئةوةى رِؤذ بةرِؤذ
بارودؤخةكة توندء خراث تر دةبيَـء مةترسيةكان لةسةر هةريَم زياتر دةبن.
ئةوة لةثيَناو تيَكنةدانى ئارامى بارى دةرونى كؤمةآليةتى خةلَك.
.11

بؤ ثاراستنى ذيانء سةآلمةتيان وا باشرتة لةرِيَطةى ميدياوةء ناو

شويَ،ى ئةو ثلةدارانةى ثيَشمةرطة كة سةرثةرشتى شةرةكان ئةكةن،
بثاريَزريَتء تةنانةت خؤيان بثاريَزن لةثيشاندانى ويَنةى رِوخسارى
ثيَشمةرطةكان بةرِوونى ،ئةويش بؤ ثاراستنى ذيانيان لةحالَةتى ثيَك هةلَبذان
يان بةديل طريانيان.
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