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  بيستوون ئاكرةيي بيستوون ئاكرةيي  ...  ... بةِريوةبةري طشيت نةوت و كانزاكان بازرطاين بة سووتةمةين دةكاتبةِريوةبةري طشيت نةوت و كانزاكان بازرطاين بة سووتةمةين دةكات
 
   

 نةوت و طازو بةنزين ي طةورةيهةوليرو دهؤك ئةزمةيةك،  كة ئةو نووسينة دةنووسميتا ئةو لةحزةية
  .  طواستنةوةكاين هؤية تر بةتايبةيت كردؤتة سةر هةموو كةل و ثةلةكاينيبةخؤيةوة دةبينيت كة كاريطةر
  سووتةمةنية لة حكومةيتي سةرةكي نةوت و كانزاكانة بةرثرس طشيتيسريوان عةزيز كة بةِريوةبةر

  . هةولير
   :بابيينة سةر ثؤخلَةواتةكاين

 ئةو ئةزمةية تةا يلةماوة،  تيدايةليتر بةنزيين مليؤن) 25(ي  هةولير كة نزيكةيئةنبار .1
بؤ زانياريش شةوانة تانكةرو كاميؤن لةو ئةنبارة . . . . بؤ هاوالَتيان دابةش نةكردووة يليتريكيش

 ئةو ئةنبارة يئةطةر ئةو بةنزينة.   طران دةفرؤشريتي لة بازاِر بةنرخيكديتة دةرةوةو بؤ بةياين
  .  دةكردي كراو بةسةر خاوةن ئؤتؤمبيلةكان دابةش بكريت تا مانطيك زياتر بةشي دياريبةبِريك

 دةدات كة ي بةو خةلَكانةي داناوة بة كةيفي خؤي لة فةرمانطةكةي طةورةي تانكيةك طشيتيبةربةِريوة .2
 زانيارميان يي ثيدةكات ضونكة بةثي ئةو ئةزمةية ثانكردنةوةشيتةنانةت لةماوة،  مةبةستيةيتيخؤ

  .  دةكاتي هةولير لةو فةرمانطةية بةنزين لة سةيارةكةيثاريزطار
 هةبيت ي واشيض ثيناضيت شةهادةيةك،  هةيةي سةط و سواريسكرتيريك كة  طشيتيبةِريوةبةر .3

  .  طراني شةوان ديتة فةرمانطةو بةنزين دةفرؤشيتة خةلَك بة ثارةيةكي خؤيبةكةيف
 دا ية دوو ليدوايني زؤر ناتق و قسةزان ني هةموو ئةوانة كة كابرايةكي سةِرةِرا طشيتيبةِريوةبةر .4

 ي تر بةنزين ئاسايي دوو ِرؤذيدوا( (  يةكةم طوويت لةهةولير كردةوة كاتيك لة ليدواينيئاطر
ي،  وانةبوو بةنزين لةبازاِر فِريخةلَك هةموو كةيف خؤش بوون بةالَم كاتيك قسةكة. . . دةبيتةوة

ت ئيمة  لةدةس سووتةمةيني مةسةلةطوويت  بةهةلَة ضاك كردةوة كاتيك زؤر طيالنةيثاشان هةلَة
 ي خراثي بةلَطةيةك بؤيني دووةميكة ئةو تةسرحية ( ضاك بيتةوةية باوةِرناكةم وابةئاساينين

 ) . . . ) ) ليدةهات
 ي؟ ؟ ؟ يان ض،  ئةو سريوانة نةبيت و حكومةت ئاطايان لة حةرةكايت ثاريت دةثرسم دةبيت سةركردايةيتيئةر 

  جةنايبي خؤكة كايت) شةهيد مالزم حممد ( بكاتيت لة براكة وةكو سريوان خيانةييان بؤ دةبيت كابرايةك
  .  كردة موديرعام وةكو ِريزلينانيك لة مالزم حمةمةد سريواينسةرؤك بارزاين

  . . . .  كرد زؤر لة ثاريتي بةلَطة نةويست هةية كة سريوان خةلَكيبةالَم شتيك
  . . . . . . . كات وادانةنيت زؤر زةرةر دةي حةديك بؤ شةخسئةطةر ثاريت 
   

 هةولير
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