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  بيستوون ئاكرةييبيستوون ئاكرةيي ...  ... ))ئةئة..سس((سةرباز هةورامي يب ئاطاية لة سةرباز هةورامي يب ئاطاية لة 
 
  

 يلةطةلَ ِريزمان بؤ هةنديكيان كة ماية ( بةنزينخانة حكوميةكان دةست ثاك نني كارمةندايني بةزؤريخؤ
 بةنزينخانةكانة ئةطةر ئةوان مةبةستمان كارمةندةكاين)  خؤيان لةدةست نةداوةيشانازين و دةست ثاك

 باشيان بؤ ي هاوالَتيان شتيكي ثارةالوئيماليان نةبيت ِرؤذانة لة كةسرةكاينمةو ئةهيض تةتةلَ
  . دةمينيتةوة

 ي مةحكةم دذي سةنطةريكي ِراستيةو بؤ ئةوةي بكةم تةا ِرووداويكي مةبةستمة باسيبةهةرحالَ ئةوة
 ة)حةمةدةمني. م ( يكة برا) ةمنيحةمةد . و....  (كةسيك دروست بكةم كة بة ئاشكرا ديفاع لة دزةكان دةكات

 يدوا،  شةقالَوة بووي بةنزينخانةيبةِريوةبةر)  يةكييت عيراقة لةسةر ليسيت نةويتي وةزيريِراويذكار(
 ي دةكات و ئةمر دةكات لة بةنزينخانة دةربكريت ضونكة بةشيوةيةكي شةقالَوة دةستطريي قاميقاميئةوة

   .  كردبوو بةنزييني ئةزمة ئيستغاليليناياساي
 يلة ئيدارة/ نةوت و كانزاكان  طشيتيبةِريوةبةر)  ئة .س (بةهةرحالَ سةير لةوة دةست ثيدةكات كاتيك

كة ي  ِرزطاري بةنزينخانةيكاتيك ديت و دةيكات بة بةِريوةبةر، ناوة تةرفيع ثيدةكات) و (ئةو، هةولير
 ئيمة ي لة دزين بةردةوام بيت بةتةسةوريكة بؤ خؤبةلَ،  هةوليرةي شاري طرنط و ناوداريبةنزينخانةيةك

  : سةرةكية ي لةبةر دووهؤ)ئة.س( يئةو كارة
ضونكة ئةو ،  ثيبكاتي بؤخؤي دز داناوة تا بتوايني ثاك نية بؤية لةو شوينةيمادام ئةو كوِرة ِرابردوو. 1

ئيستاش هةولير ... ت دابةش دةكري يليبةنزينخانةية تةا بةنزينخانةية لة هةولير كة نةوتيش
) 100000(ي  بة نزيكةي ليتر200  نةويتي نةوت بة خؤيةوة دةبينيت كة بةرميليطةورةترين ئةزمة

 كة ي خؤي نةوت دةداتة خةلَكي خؤيبةكةيفيش  )ب.س(ي خوينةريش بؤ زانيار، يةي نويهةزار دينار
  ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ موديريةيت)و( دةطرن كة ي وةري رزطاريئةوانيش لة ويستطة

 بري كةويتةوة )ب.س( ئةويش جاربةجار ي ِراويذكار لة بةغدا بؤ ئةوةي)  حةمةدةمني .م (ماستاويكة بؤ. 2
و )  هةوليرو كؤيةية ثاالَوطةكاين دروست كرديني ليذنةيسةرؤك (مة دةلَين)م ( كة ئةوبةتايبةيت
  . ةالنراوة وي دزي لةسةر مةسةلةي خؤ زؤر توندِرةوةو كايتيجةالليةك

  ؟ ؟ ؟ ... دةنطة يب)ب.س(  لة كارةكاين ثيشترم ئاماذةم بةوةدا كة بؤ ثاريتيبةهةرحالَ لة نووسينةكة
  طشيتي دةستةي تازةي دةكةم كة سةرؤكي كاك سةرباز هةورامي قسةكامن ئاِراستةيِروو بةالَم ئةجمارة
  لة ثيسيتي كة خؤيطةلَ طورطيط كاردةكة دةلَيم ئاطاداربة تؤ لةيثي، و سريوان سةربةوة نةوت و طازة

 .. مةِرناوة
 ي نووسينةكةيدوا،  كوردستان نيتةي بةتوانايكة نووسةريك) ط.  م.ئا (بةِريز  ئةوةش لةبريبكةم كةنايب
  طوماين)ب.س (مني كة بةتةسةور،  كردي نةقلَي خؤيلة دائريةكة)ب.س( ِرؤذ ي دوازدةم بةدوو سيمانط

 ياسابووةو ي ئةو بةِريوةبةري لة دائريةكةي ئةوةي نووسيبيت بةحوكميوسينةكةلةو كردووة كة نو
  ...  هةية نووسييندةسيت

بؤية قةت كؤلَنادةم لة ،  طشت كارةكانيمةي نزيكم و ئاطاداريبةالَم سريوان دلَنيادةكةمةوة كة من زؤر لي
  .. فةزح كردين
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