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   ئۆزگورەل دەستبرای ئابدوه ئۆجاالنی یا دل خوە گۆتیئاڤن
  
 لەزگورۆ ئینڤئا—٢٠٠٦ ١٧/٨ ،ەرنقئ

 ترکان ستخباراتای ئالتایشک تێندکارم
 یبراستە و دی-تی مێند کارمیانی
  کوردستاننر کارکای پارتێربر

 ینڤ ئاتناۆب گ. ییجاالنۆ ئهئابدو
 تی منرۆدیرۆ ژ کییبووانڤک ئا.ک.ژ پ هردو هو ئیلەزگورۆئ
 ی ترکایژنامۆ رستیلومنۆ کلەزگورۆ ئینڤئا.  ناس دکنڤه

 نیکل تر ل سکسڤینەز ری وی داونمە دانڤ و ی ژیکالیراد
 تڤ دەژ دبو ئە دێ چارای ە خوساڤی و د نیسڤیکوردان و ترکان ن

 ی بارزانیرمب ل هیجاالنۆ ئه و ئابدو بکزن منرتنۆ گوهیترک
 یانی” گوۆدیگون “ ی وتناۆ ب گێ د نانی نی ب کار بیبانو تال
  .ڤرکە دیی ترکستە ژ د کوردستانێباکور

  
 و کۆری چە دێر بنی ە خونسارڤی نرس د هیلەزگورۆ ئینڤئا
 و ە خو دلتای ن دەە خوساراڤی نڤ د ل ب لنیسڤی نتکییکاح
  جاران گوهکلکورد گ. یسڤی ترکان نتاولە و دتی م دلتاین

 و یکرڤ ترک ی ژێ هندر ترکان و ژ بنیژ نادن پالن و ستراتەخو
 ق د هکیژ ستراتنی ە خونسابح و ە خو دلتای نرائاشک

 ن سالهە دتا هیلەزگورۆ ئینڤ پالنا ئارۆل گ. ننیسڤی دنەکوردان د
 ێ باشوورل و دگتقڤ یی ژ ترکێد  کوردستانێ باکورید

  : وها بکی ترکتڤ دی ژێ ورگرتنالب رۆژ ب. كی  ببکوردستان
  

Omar
kn



 2

 یجاالنۆ ئه ئابدول دگهەرفر بکاکرنڤ لهتڤ دیترک. ١
 نیالتەمو هۆ ک بو ئتڤ دکرنڤ لهڤ کلنگ. نیکبپ
 بگرن ە رییک ترای یساس ژ قانوونا ئشمناق بکاەز رسلکوردع

 ە بدیخس شنی ی کولتورن مافزاۆ سی ترکتڤ دڤ یرمبو ل ه
  .وان

  
 د نس کیم و هننیم نتە شدناری کرۆ کەو ئڤ یکلنگ. ٢
  .یی ترکرنگڤ ەد ێ-ک.ک. پنفە رڤن
  
 ل دگی دنرپرس بک هنی ژێر و بتی مێشار موستمەماد. ٣
 ڤ ۆ مناسب بکنیمە زە دکارۆڤ مرانڤیج] یجاالنۆ ئهئابدو[

  .ک چهاتنڤله
  
 نژ دانووستاندن] یجاالنۆ ئه ئابدول دگهاتناڤله [ڤو ئ. ٤
  .ەتترکەر و بر ب خیبان و تالی بارزانلدگ
  
 اڤ گایکە وتڤ دیرۆ ژنڤ گاانڤ لدگ. رخ ن،س بڤما ئ. ٥
 ت بر بڤ بکیژ ێرۆر تن سووجۆ کی گشتکایفووع ۆیدد
 ۆ کەو ئییدا گرڤ یجاالنۆ ئه ب ئابدوی ڤ یئال... رخستنەد
 یزا جۆ کیی بۆڤ مرتڤ دیمرالیشوونا ئ.  بکبوول قڤ وئ

 جه بنە دخوازو ئۆ کک ل جهی و راکال ژ حیجاالنۆ ئهئابدو
 ە دکارنی بم لو ئۆ کجه. ل بهە دلۆنترۆ و د بن کبک
 یجبوور مای ی ومانا ل جهو و ئ بیکرڤ ێ ورارووبۆ دکاەڤیز
  .ب
  
  و کرنم کت هلبژارتنان بای یالتە باراژا وتڤ دی ژ هنگیپشت. ٦
 ن سالانڤ. کرنڤ ت بە رۆیتن ل پارالمای وان الیمس ژ تێر
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 کوردان کا  دابەماز و نس کر ه باش دابکارسە دتڤ دیداو
  . کرنت بەکارچ ن

  
 ای ە خوتا پاکە دە خوکاۆری د دی ترکتڤ د،س ب نی ژڤئ. ٧
 ر و ب بکەئاماد) اترمی (نتستمڤنیئ و ەردەرو پای زن میره

  .نیرک بهڤ مرب ه
  
 یجاالنۆ ئه ئابدویبراستە دلەزگورۆ ئینڤ پالنا ئاڤ رۆ گل
 ل ە خوای و ب ئازادڤرکە دیمرالی ژ ئجاالنۆ ئه ئابدوتڤد

 ڤئ ”ژن دبە رێ ژیب ترک.  ببجه بنە دخوازو ئۆ ککجه
  .” ل مالکرنایندب ”یانی” یهاپس

  
 ێ-ک.ک. پنفە رڤ د ننس کیم هتڤ دەژ دبلەزگورۆ ئینڤئا
 رت خر ژ بی ترکۆ برنگڤ ننی دم کوردستانێ ل باشوورۆ کەد
 وان ی دنک و هن بکلۆنترۆ کن واەکار نیک و ترک.ک. پۆ کیه

 د ی ژێ-ک.ک. پێرب رجاالنۆ ئه ئابدوەژخو. ننیب کار ب
 کا  نزانو ئتۆ گیرۆ بایفت هە دە خونقاتۆب ئل دگتنایدڤه
  .ی ماێ-ک.ک. پر ل سی ورایس تیجەرەاچ دت
  
 ایژنامۆ رستیلومنۆ و کی تی مێرۆ و پسپند کارملەزگورۆ ئینڤئا

 ە خویبراستە و دە خو داخوازا دللەزگورۆ ئینڤئا. یرادکال
  .نیسڤی دنیجاالنۆ ئهئابدو

  
 ینڤ ژ ئاتاسی سنرۆ ئاکتڤن-ژهالتاۆ و ر کوردستانل
 جاالنۆ ئهئابدو. زنیه دلزنتر پر میجاالنۆ ئه و ئابدویلەزگورۆئ

 ڤ د ل ب و ترکان لتی مایۆینار سگوورانی ف ببەدکار
  . نکچوون تکوومح وان مگوورانی ترک و فە دکۆستیهل


