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ثيويست لةسةر داواكردين ضاوثيكةوتين نوينةري وزارةيت داد لةطةلَ ئةو ثيويست لةسةر داواكردين ضاوثيكةوتين نوينةري وزارةيت داد لةطةلَ ئةو   رِونكردنةوةيةكرِونكردنةوةيةك

  ضاكضاك ...  ... كةسايةتييانةي ناوييان هاتبووكةسايةتييانةي ناوييان هاتبوو
  

بةطويرةي مةوقعييةيت  دةيةويت لةطةلَ هةر يةكيك لةو كةسايةتييانة دانيشنت ساز بكات وزارةيت داد
 وة زانيياريةكاين ئةوان زؤر بةكةلَك ،ةجبةو كيمييابارانةكانكارييان لة سةردةمي رِوداين كارةسايت هةلَ

  -: لةو بةرِيزانة،دةبيت بؤ سةرخستين دادطاييةكة و بة فةرمي ناسيين جينؤسايدكردين كورد لة ئايندةدا

  . بةرِيز حاميدي حاجي غايل وةك فةرماندةي هيزي ثيشمةرطةو شاهيد حالَي كارةسايت هةلَةجبة-

 وكةت حاجي مشري وةك فةرماندةي هيزي ثيشمةرطةو شاهيد حالَي كارةسايت هةلَةجبةبةرِيز شة-
   .)وزارةت زانيياري لةسةر شةهيد بووين نةبووة(

بةآلم ئةو كةسايةتييانةي سةربةرِذيمن و لة بانطةوازةكة ناوييان هاتووة وةك بةشيك لة دةزطاكاين 
ئةو بةرِيزانةي ديكةش شاهيدي . يت و بؤ دان نانة بة تاوانةكةرِذيمي رِوخاو ضاوثيكةوتنييان لةطةلَ دةكر

 قسةو باسي ئةوانيش زؤر بةكةلَك دةبيت بؤ بة فةرمي ،سظيلن و بؤ خؤيان قورباين كارةساتةكةن
  . تاوانةكان

لة كؤتاييدا داواي ليبوردن دةكةين لةوةي بانطةوازي رِابردومان نارِوين تيدا هةبوبيت لة شيوةي 
  . برِيندادةر
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وزارةيت دادي هؤلَةندي داواكارة لةطةلَ ئةم بةرِيزانة لة دريذةي دادطايي فرانس ظان ئةنرات ضاوثيكةوتن 
  ساز بكات

 ثيويستة هةموو اليةك هاوكاري دةزطا بةرثرسةكاين ،ين ثرؤسةي دادطايي فرانسظان ئةنراتبؤ سةرخست
  .  كة ليكؤلَينةوةيةكي هةمة اليةنة لة تاوانةكاين رِذيمي ثيشوو ئةجنامة دةن،هؤلَةندي بكةين

تواين لة شاري سةردةشت بة سةركةوتووانة دانيشتنةكاين ئةجنام  لة ماوةي رِابردوودا وةفدي ناوبراو 
 ئيستا ،بدات و زانيياري بة كةلَك لةسةر تاواين رذيمي ثيشوو بةرامبةر خةلَكي ئةم شارة كؤبكاتةوة

  :دةيةويت لةطةلَ ئةم بةرِيز و كةسايةتييانة ضاو ثيكةوتن بكات وزارةيت دادي هؤلَةندي

  . جي غايل فةرماندةي ثيشمةرطة بةرِيز حاميدي حا-

  .  محيد علوان اجلبوري ديثلؤماسي عيراقي-

  . نيطابان لةموخابةرايت عيراقي  خاليد سعيد عزيز اجلنايب-

M بارزان تكرييت براي سةدام .  
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M راق،جودت مصتةفا نةقيبذةنةرال لة سوثاي عي  . 

M ماهري عةيل سولَتان . 

M ز شوكت حاجي مشريشةهيد بووة (بةرِي(.  

M ز ئاراز جةالل سالَةحبةرِي . 

M نانةي خوارةوةشايةد و زينداين لةم شوي:- 

M نيطرة سةملان-دوبس-تكريت-تؤثزاوة (ئازاد بوو لة سةربازطاكاين(.  

M تبؤ ئةمة داواكارين كاك عةزيز وهاب عةيل لة  ( لة ئةنفال يان ئيعدامي بة كؤمةلَ رِزطار بوبي
  .) يان هةر كةسيكي كة– بكات يان ثيةهةر كوييةكة لة ئةمةريكا ثةيوةندمي

M رِزطار بوو لة ئؤردوطاي قؤرةتوو . 

M يانةوة كردووة ،داواكارين مةلَبةندي ينك لة موسلَ ثةيوةندي بكةنضةند جار وزارةت ثةيوةندي ثي 
 . وةآلمييان نةداوةتةوة

  . تكاية ثةيوةندي بةم ئيمةيل و تةلةفؤنةي خوارةوة بكةن

khadir8@yahoo. com  

  0031647812652:تيلي سةرةكي

0031626946619   

www. chak. info
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