Iraq _Kurdistan parliament
Kurdistan-hawler

ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق
كوردستان ـ هةوليَر
ليذنةى ناوخؤ وئاسايش
وئةجنومةنى خؤجييةكان
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ذمارة 71 :
رؤذ6172/8/62 :

بؤ بةريَز /سةرؤكايةتي ثةرلةمانى كوردستان ـ عرياق
ب/رِاسثاردةكانى ليذنةى ناوخؤ
َيةن وةزارةتى ثيَشمةرطةوة بيَت و بةسةر هةموو ميحوةرةكاندا
 .0وةرطرتن و دابةشكردنى ضةكة نويَكان لةال
َبدريَت يةكةى قةناس و ضةكة
دابةش بكريَت و لة سةر خاوةنداريةتى وةزارةتى ثيَشمةرطة بيَت و هةول
قورسةكان لة هةموو حموةرةكاندا دروست بكريَت.
َكانى بةرطرى ثيَشةوة كة طاريطةرى هةية لة سةر ورةي
َى بةرطري ثشتيوانى بؤ هيَل
 .3نةبوونى هيَل
ثيَشمةرطةو ثيَويستة ثةلة بكريَت لة دروست كردنى دا.
َن و دةبنة
 .2سزادانى ئةو فةرماندانةى بةبيَ طةرانةوة بؤ سةروي خؤيان شويَنةكانى خؤيان بةجىَ دةهيَل
هؤيي لة دةست دانى ناوضةيةك و ثاداشتى ئةو هيَزو فةرماندانةش بكريَت كة قارةمانيةتيان نواندوةو
هةروةها برِيارةكةى سةرؤكي هةريَم لة داهاتوودا بؤ هةموو ميحوةرةكان بيَت لة شةنطالةوة تا جةلةوَال.
َتوةكان و سزادانى ئةوانةى تائيَستا ثيَشمةرطة بوون و
 .4ريَكخستنةوةى هيَزةكان و ثاكردنةوةيان لة هةال
َم بةشدارى جةنط ناكةن و هةروةها بةردةوام بوونى دابةش كردنى مووضةى
موضةيان وةرطرتوة وبةال
ثيَشمةرطة بة ليذنة.
 .5ضارةسةر كردنى كيَشةى سوتةمةنى ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوةى هةريَمى كوردستان،كة كارى كردؤتة
سةر جولةى هيَزةكانى ثؤليس و ئاسايش لةو ناوضانةدا.
 .6ليذنةى ثسثؤرى وةزارةتى ثيَشمةرطةو ناوخؤ شويَنى سةربازطةكان و شيَوازى سةرنطةرةكان ديارى بكات و
لة ئيَستاوة بري لة زستان بكريَتةوة بؤ شويَنى مانةوةى هيَزةكان و ئةويش بة دروستكردنى بارةطاو
(قةلعة) لة شةرطةكاندا.
َكردنةوةى تةقينةوةكان.
 .7زياد كردنى تيمى ثوضةل
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 .8طواستنةى ثيَشمةرطةو هيَزةكانى ناوخؤ لةريَطةى هؤيةكانى وةزارةتى ثيَشمةرطةوة بيَت،لة هيَلى
دواوةى(خلفى)شةرطةكان بؤ هيَلى بةرطرى ثيَشةوةو راِطرتنى ئوتؤمبيلةكانى ثيَشمةرطةو ناوخؤ لة هيَلى
دواوةى بةرطرى.
 .9قةدةغةكردنى كارى حيزبايةتى لةناو رِيزةكانى ثيَشمةرطةو ناوخؤ و وةرنةطرتنى ليَدوان لة بةرثرسة
حزبييةكان و وةرنةطرتنى ئابونةى حزبى و ليَثيَضينةوة لةو ميديا حيزبييانةى كة لةم دؤخةدا نابةرثرسانة
َةيان كرد .
مامةل
َى بازطةكان بكريَت و بري لة ضارةسةرى
طرنطى ز ياتر بة ئاسايشى شارةكان بدريَت و باشرت كؤنرتِؤل
.01
طوجناو بكريَتةوة بؤ رِيَكخستنى ئاوارةكان كة ئيَستا لة هةموو شارو شارؤضكةكاندا ثةرش و بآلون .
لةطةلَ ريَزمان......

ايوب عبداهلل امساعيل
سةرؤكى ليذنةى ناوخؤ
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