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  بؤ بةرصز وةزيري دارايي حكومةتيكي هةرصم لة سليماينبؤ بةرصز وةزيري دارايي حكومةتيكي هةرصم لة سليماين
   

كاريان  هيوادارين سةركةوتوبن لةكارةكانتانا وةخؤبةخش بن بؤ خزمةيت ئةو كارمةندانةي   رصزوسآلوي تابيةبةتيمان بؤت
ش هاتة الي ئةكةوصتة الي بةرصزتان وةبةثصي توانا و ئةو دةسةآلتةي ثصتان دراوة خزمةيت ثص بكةن وةئةطةر كصشةيةكي

اليةنة بةرثرسيارةكان بةو كصشةية ضارة سةري بؤبكةن ونةبصتة كصشة  بةرصزتان بةدل فراواين وةري بطرن و لةطةل
  . كةم دةرامةتانةي ضاوةرواين ئةومووضةيةن كوردة بص بؤئةو
  : بةرصزم

كةسي دووهةم، وةهةندص كمان بؤ  ئصمة ضةند خانةنيشي نصكني لة هؤلندا ئةذين وةبةثصي ياسايي وةكالةمتان كردؤتةوة
لةئصمةوةبؤي وةهةندصك كردويةيت بةدياري بؤ خصزاين شةهيد ياكةم  وةكالةمتان كردؤتةوة بؤ دايكمان وةك دياريةك

لةذياين فةرمان بةرمياندا  بةرصزتان ئةزانن كةئةو مووضةي خانةنشينة هي خؤمانة كةلةكايت خزمةت كردمنان دةرامةت وة
ثارة مانطانة ئةبرص بؤ كايت خانةنشني كردين ئةو مووضة خؤرة وةئصستاش هةرهةمان ياسا ثةيرةو وةبةثصي ياسا هةندص 

  .  مانط نابص وةكالةمتان كردؤتةوة بؤ ئةو بةرصزةي كة وةري ئةطرص4وةهةندصكمان ماوةي .. ئةكرص
  : بةرصزم

وةهةمان فؤرميش دراوة بة وةكيلةكامنان  ) ) بةرحةيايت( (ئيستا فؤرمصك دابةش كراوة بةسةر خانةنشني كروةكاندا بةناوي 
 رصكةويت 2بنكةي خانةنشيين  لة ثشيت فؤرمةكة دوو مؤري ثصوةية يةكصكيان بةناوي وةبؤمنونة ئةوفؤرمةي طةيشتؤتة ئصمة

 ئارام كرمي وةناوي برايةكي بةرصزي لةسةرة بةناوي 3خةزنةداري ذمارة  وة مؤري دووهةم لةسةري نوسراوة7/11/2004
 :رمة ضةند خالصكي لةخؤي طرتوة وةكوةئةم فؤ.. ساحل
 هتد.. .. .. ناوي ضواري .1
 هتد.. . بةرواري دةرضون.. .. باري شارستاين ذمارةي .2
 هتد.. .. .. ذمارةي شارةواين.. شوصين دانيشتين خانةنشني كراو .3
  ذمارةي تلفون .4
5.  ..... 

 
هةرصمي  ووهةم ثصويستة لةرصطةي نوصنةري حكومةيتئةوخانة نشينةي لةدةرةوي ووآلتن وةكالةتيان كردؤتةوة بؤكةسي د

وةهةروةها نوسراوة بةلصن دةدةم .  بؤ ثربكاتةوة وةبة ثةسند كراوي بينثرنةوة بؤ كوردوستانبةرحةياتيمانكوردوستانةوة 
نةماين  ئةمةجصطةي خؤيةيت لةبؤ (لةسةر راسيت ئةوزانياريانةي لةسةرةوة وة ئاماذةم ثصداوة وة بر ثرسيارم نةثصب ياسا

  ) بةرصوةبةر) ئةمةش ياسايية(ئيمزاي خانةنشينكراو . وورد بني(وةهةروةها لةخواري فؤرمةكة نووسراوة  ) ) كاري ناياسايي
طةورة جوامبان بدةيتةوة ياخود رصي  ئصمة هةندص خال ئةخةينة بةردةم بةرصزت داواكارين وةك برايةكي: براي بةرصزمان

  طوجناوي بؤ دابنصيت تا ئةو بةرصزانةي مووضةكامنان وةر ئةطرن توشي كصشة نةبن وةمووضةكانيان بدرصتص و بص دةرامةيت
  -:روويان لص نةكات

  . ئصمة لصرة زؤربةي ئةوانةي هاتوة لةناو فؤرمةكةدا المان نية .1
 نةلةسايتة كورديةكان وةنةلة  ان وةبةراستيش لصرة تائيستا يةكصكوة ممكنة نوصنةري هةرصم زؤر دوور بص لصم .2

وةبةشةرمةوة ئةلصم ئايا نوينةري ئيدارةي (حكومةيت هةرصمة  رؤذنامةدا ناوي خؤي ئاشكرا نةكردوة كةنوصنةري
. كص ية وةئةو بةرصزة كص يةوةئةطةر دوانيشن ئةوبةرصزةي ئيدارةي سليماين ) هةريةك كسة سليماين و هةولصر

كة رووداو كارووزز ئةنصرص بؤكوردسات  وةئصمة بةس بةتةا زؤرجار ناوي بةرصز كامةران امحد سليمان ئةبيستني 
   . وةك ثةيام نصر

كةبةرصزتان ئةزانن ئيستا هاتو   وةئةو فؤرمة نوسخة ئةسليةكةي كةضون بطاتةوة دةست لص ثرسراوان لة سليماين .3
  . ضؤ زؤر كةمة

انص دةركةن بؤ جص بةجص كردين ئةو كصشةيةو ضارةسةري بؤبكرص ئةويش ئةوةية لةرصي ئةتوانن بةرصزتان فةرم .4
وةكيلةكامنانةوة فؤرمةكة ثربكرصتةوة بةيارمةيت هةندص لةوبةرصزانةي مووضةخؤرن لةفةرمانطةي خانةنشينين 

  . ثارصزراوة ةرصزيانكردين زانياري ناو فؤرمةكة لةرصي ئةو فايالنةي بؤمان كراوة وةلةالي ب سليماين بؤ ئاشكرا
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وةئةطةر كةم و كورية ك هةبص   بةثصي ياسايي وةكيلةكامنان ئةتوانن بةلصن بدةن بؤ راسيت ثركردنةوةي ئةوفؤرمة .5
  . بةرثرسياربص لةبةر دةم ياسادا و مووضةكةش بربص

   
صزتانني لةهةر وةآلمي بةر وةداواكاريةكةمان ثةسةند بكةن وةضاوةرواين  لةكؤتايدا رصزمان هةية بؤبةرصزتان

وةممكنة ئةم كصشةيةش . ئاطاداري وةكيلةكامنان بكرصتةوة ياخود لةرصي بنكةي خانةنشينةكانةوة بصت. رصطايةكةوةبصت
 .. تا بة زوويي جص بةجص نةكرص ذمارةيةكي زؤر نةطرصتةوة

  
ةواومان بؤ بدات بؤ بؤ كاك عومةرفارس بةرثرسي كوردستان نصت داوا كارين لةبةرصزي هةويل ت لةطةل رصزي زؤرمان
لةرصي نوصنةري كوردوستان  كارية بؤبةرصز وةزيري دارايي حكومةيت هةرصم لة سليماين ئةطةر ضيش طةيشتين ئةم داوا

  . زؤر سوثاس بؤ هةمووان لةسليماين ئةم كارةمان بؤ بكات زؤر نصتةوة
   

   لةبايت داواكاران 
   باوكي هةلؤ طةرمياين
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