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بةتةا بةتةا ) ) ث د كث د ك((خةليلةوة بةالَم خةليلةوة بةالَم   ئةضص بؤ ئةنقةرة لة دةروازةي ئيرباهيمئةضص بؤ ئةنقةرة لة دةروازةي ئيرباهيم) ) ي ن كي ن ك((وةفدصكي وةفدصكي 
     باوكي هةلؤ طةرمياين باوكي هةلؤ طةرمياين ...  ... خواحافيزيان لص ئةكـاخواحافيزيان لص ئةكـا

 
هاوينة هةواري  لةثاش ناردين نامةكةي بةرصز مام جةالل بؤ لصثرسراواين ئةنقةرة وة هاتين وةفدصك بؤ 

بةبص بةشداري ) ي ن ك ( تورك وةكؤبونةوةيان لةطةل سكرتصر و ئةندامايندوكان لة طةورة لصثرسراواين 
وة لةو كؤبونةوةيةدا و نةضوين وةفدي توركي بؤالي بةرصز كاك مسعود ) ث د ك(وةفدص لةاليةن 

وة ئيستاش وةفدص كي كوردي بانطصشة . بةرزاين،ئةبصتة هؤي ئالؤزي كصشةي كورد و دوارؤذي كوردوستان
وةئةم طؤران كاريانة ئةبصتة ) ث د ك(دوور لة  ) ي ن ك(رة بة يةك اليةين واتة بةتةا كراوة بؤ ئةنقة

روداوي كؤمنان بري ئةخاتةوة كة تورك هةر لة هةول  هؤي دوور خستنةوةي ئاوايت هةموو كورد وة زؤر 
ي وةكورد لةهةموو دنيادا زؤر دل شاد بوو بةوة. داندا بوة بؤ نةهصنانةدي ئاوايت طةلةكةمان

كةكوردوستاين باشور بةرةو سةربةخؤيي ئةروا وئيستا خاوةن ئيدارةي خؤيانن و بةيةك ليست 
و لة هةول داندان بؤ يةك بوونةوةي ئيدارةي كوردوستان بةثصضةوانةي  بةشداري هةلبذاردنيان كردوة

يدارةي كة لة هةول داندا بوون بؤ ناكؤكي لةناو كوردا و يةك نةطرتنةوةي ئ دوذمناين طةلةكةمان 
 ئةكةم؟) ي ن ك(خالصكي ئاشكرا وةك ثرسيارصك ئاراستةي سةراين  كوردوستان وة ضةند

 
 اليانة  ي هةبوو لةشةري برا كوذيدا،هةروةك ئيستا بةيةكالَ بري نةضؤتةوة كةتورك دةستصكي با-1 

 . كؤبةنةوةي لةطةل كورد ئةكا
   تاين دراوسص دذ بة مايف رةوايالَتورك هةر خةريكي كؤبونةوةبوون لةطةل رذصمي بةعس و وو-2

 طةلةكةمان،
 جارص بة   لةدواي نةماين رذصم بةجؤرصكي تر خةريكي ثيالن طصرانة جارص بةهؤي دابةش كردن عصراق-3

 .ثيالين دروست بووين دةولةيت كوردي
 .طفتوطؤ بةثةلة ية بؤ تصك داين يةك اليانةي كوردة و قانزاجي تورك  ئةم-4
 وكاك  لةسةر كةركوك كة لةاليةن كاك مسعود بةرزاين ) ث د ك(بةو راطةياندنانةي دل طرانة  تورك-5

 .نصضريظانةوة وتراوة
 وةزارةت   4 تورك دل خؤشة بةوةي دووئيدارةكة بةتةواوي يةكيان نةطرتؤتةوة،وةيةك نةطرتين -6

 . نةطرتنةوة يةك لةهةول دان دابن بؤ دواي يةك بوين دووئيداركة دةرطايةكي طةورةية بؤ تورك
  .  خؤي بةرثا ئةكا لةطةل يةكصك لةو دوو ثارتة دذي ئةوي تريان و قانزاجي بةردةوام طفتوطؤ تورك-7
 بةشداري  بةيةكةوة ) ينك وثدك(ئةم طفتو طؤية ض سودصكي بؤكورد تياية ئةطةر بةيةك اليانة  ئايا-8

 يةك  ماوةري كوردستان وةثتةو كردينبؤ ئاشكرا كردين راستيةكان لةاليةن ثارتةكانةوة بؤ جة . نةكةن
 بةخشة بؤ ئةوثارتة  نة درص ئةوا ئةو دانيشتنة سوود طةر بةيةك دةنطي دانيشنت ئةجنام ريزي جةماوةر

   .  لةخؤي وةدوور خستنةوةي جةماوةر. بةتةا وةبؤ بريي تةسكي ثارتايةيت
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