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 بةرِيزانةي كة لة دةرةوةي كوردستان دةيانةويت هاوكاري ئةم ضوار منالَةبكةن ، دةتوانن بةم ذمارة  بؤ ئةوتيبيين* 

كؤمةكةكانيان بنيرن و بنوسن بؤ   CFBRI بة ناوي كورت كراوةي سةنتةري مناآلن3-390804حيساب بانكيةيةدا 
ةو خؤمان بة بةرثرس دةزانني لة طةياندين ئةو ضوار منالَةكة، ئيمة لة برِي كؤمةكةكةو ناوةكانيان بآلو ئةكةينةو

  .كؤمةكانة بة دةسيت ئةم خيزانة
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باوكي ئةو ضوار منالَةي كة خةريكة ضاوةكانيان لة (كوردستان ، / دانيشتوي شاري كفري " ئاشيت باقي حممد"دةقي نامةي دةستنوسي هاووآليت 

 .بؤ سةنتةري بةرطري لة مافةكاين مناآلن) دةست دةدةن

 .  

    
  

 كورِ ، كة 1 كض و 3من هاووآليت ئاشيت باقي حممد دانيشتوي كفري باوكي ضوار منالَي نةخؤشم ، كة بريتني لة 
 بوون ياين لة دةستداين ضاوةكانيان ، جا بؤية داواكارم لة بةرِيزتان كة دةسيت قرنية مخروطةتووشي نةخؤشي 

زانةية و دةبيتة هؤي رِزطار كردنيان ، لةبةر ئةوةي خؤم تواناي يارمةتيم بؤ دريذ بكةن ، وة ئةميش كاريكي دلَسؤ
  دوو مليؤن و ثينج 2,500,000ضارةسةركردنيامن نيية ضونكي مةبلةغيكي زؤري دةوي  وة تةا ضاوي يةكيكيان  

داواكارييةكةم سةد هةزار ديناري دةوي ، ئةمة بيجطة لة هاتؤضؤي رِيطاوبان و نةخؤشخانةو حةقي دكتؤر ، تكاية 
  .جيطاي رِةزامةنديتان بيت

  لةطةلَ رِيزدا
  
  
  

  ئيمزا                                   ناوونيشان 
  ئاشيت حممد باقي           حي االشتراكي       / كفري 

    1361418                        ذمارةي مؤبيل      نزيك ثةميانطاي هونةرةجوانةكان  
  1/10/2005كفري                

 
  

ة كة باوكي هةرضوار منالَة نةخؤشةكةية ، لةطةلَ ) ئاشيت حممد( ئةو نامةيةي كة لةبةردةستانداية نامةي هاوآليت
رِاثؤريت دكتؤري نةخؤشخانةي كركوك و ئيران ، ئيمة دةقي نامةكةو داواكاري ئةم هاوآلتيية دةخةينة بةردةسيت 

و ئيسانيكي مرؤظ دؤست و رِيخراوةكاين بةرطريكةر لة هةردوو ئيدارةي حكومةيت هةريمي كوردستان و هةمو
مافةكاين مناآلن ، بؤ ئةوةي بة زووي و ثيش ئةوةي كة ثيش ئةوةي كة هةتاو ثرشنطي رِووناكايي خؤي لييان 
بشاريتةوة ،فرياي ئةو ثةثولة ضاوطةشانة بكةوين ،با بة هةموومان رِزطاريان بكةين و رِووناكي بؤ ضاوكانيان 

  .ةرِينينةوة بك
  

  شيَرزاد فاتح
  سةنتةري بةرطري لة مافةكاين مناآلن 

com.santarimnalan.www  
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