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  هةردوو ئيدارةكةهةردوو ئيدارةكة. .  هةرصمي كوردستانةوة هةرصمي كوردستانةوةةيتةيت حكوم حكومةكاينةكاينبانطةوازصك لة شؤفصربانطةوازصك لة شؤفصر

  
تا أادةيةك بةدةر لة  (لة دواي أوخاين أذصم و تصكضووين باري ئاسايشي عصراق بة شصوةيةكي طشيت

أةنطدانةوةي ئةم بارة لةسةر زؤربةي اليةنةكاين ذياين خةلَك و بة تايبةيت ) هةرصمي كوردستان
كة . و فةرمانبةراين حكومي و لة نصوانيشياندا شؤفصرةكاين دةزطا جيا جياكاين حكومةتكارمةندان 

 بةهؤي كارة تريؤريسيت يةكانةوة ذيانيان دةكةوتة بةر مةترسي، وةزارةيت دارايي لة بةغدا بأياريدا
بؤ شؤفصرةكاين هةموو وةزارةتةكان و فةرمانطةكاين ) مخصصات الخطورة_ دةرمالَةي ترسناكي (
 دراوةتص لةبةرواري ١٠٨/٣١ذمارةي بةثصي ئةو بأيارة كة . ةبةستراو بة وةزارةتةكانةوة سةرف بكاتن
   . أيز بةندي بؤ شؤفصرةكان كراوة بةم شصوةيةي خوارةوة،٢/٣/٢٠٠٥
ديناري ضاثي نوص بؤ شؤفصري وةزيرةكان، بة مةرجصك ذمارةيان لة  مانطانة سةد هةزار) ١٠٠٠٠٠. (١

   .ةبصتسص شؤفصر زياتر ن
   .ص بؤ شؤفصري جصطري وةزير و بةأصوةبةري طشيتوديناري ضاثي ن حةفتاو ثصنج هةزار) ٧٥٠٠٠. (٢
   .ديناري ضاثي نوص بؤ شؤفصرةكاين تر مانطانة ثةجنا هةزار) ٥٠٠٠٠. (٣
ديناري ضاثي نوص بؤ شؤفصري ئةو ماتؤرسوارانةي كة أؤذانة  مانطانة بيست و ثصنض هةزار) ٢٥٠٠٠. (٤

   .هاتووضؤ صثدةكةنثؤست 
بيست و ثصنض هةزار ديناري ضاثي نوص بؤ ثاسةواناين شةو و ئةو فةرمانبةرانةي كة  مانطانة) ٢٥٠٠٠. (٥

   .هةموو شةوةكاين مانط لة ئصشكطرتندان
هةر ضةندة بةآلم تا ئصستا بة هيض شصوةيةك ئةو بأيارة شؤفصرةكاين هةرصمي كوردستاين نةطرتؤتةوة، 

 ٥/٤/٢٠٠٥لة بةرواري ) ٩ (ئةم بأيارة لة ئيدارةي هةولصر تةسديق كراوة و بة أصنمايي دارايي ذمارة
بةسةر هةموو دةزطاكاندا دابةشكراوة، لصرةوة داوا لة هةر دوو ئيدارةكةي حكومةت دةكةين كة بةزووترين 

   .ئةوة هةقي خؤمانةكات ئةو دةرماآلنةمان بؤ سةرف بكرصت و ضيتر دواينةخةن، ضونكة 
ة كةمةي ئصمة هةبصت؟ ئايا نازانني، تؤ بلَصت هةردوو ئيدارةكةي هةرصمي كوردستان ثصويستيان بةو دةرمالَ

 حكومةيت هةرصم ض بةربةستصك هةية لة أصطةياندا تا ئةو دةرمالَةية ئيدارةكةيوةزارةيت دارايي هةردوو 
   سةرف نةكةن؟

  وةزارةيت دارايي عصراق لةطةلَ وةزارةيت درايي هةرصمي كوردستانئةمةش دوو وصنةي هةردوو بأيارةكةي
هصشتا ئةو بأيارةيان لةالي خؤيان ) سلصماين ( بةداخةوة وةزارةيت دارايي هةرصمي كوردستان،)هةولصر(

   !!!!!!؟؟؟؟. .........؟؟زينداين ئينفرادي كردووة

1 



www.kurdistannet.org 
  كايت ناوةندي ئةوروثا  بة0:10 26-4-2005

2 



www.kurdistannet.org 
  كايت ناوةندي ئةوروثا  بة0:10 26-4-2005

 

3 


