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   زڕ بـه ینـه رخو
  

   قوتـان..  .ـهیۆر قـاسـملۆ دوکتیـدکردنی شـه هیـه  سـا17 یـادی 2006 .07 .13 یژۆڕلـه 
  
  
وم بـ ' ڵهـه وا ' ی له هـه فتـه نـا مه 2004 یـنی که له هـاویـه  ئـه و بـاسیسـتم زانیوـه بـه پیۆب

   .ـنـه ران خویتـه بـه ر ده ستتـه دا بخری له م سـاێسه ر له نو ،کرده وه
 2006 .07 .13 یژۆکـه لـه ر هیـه وه ئ هی تـازه سـه باره ت به و مـه سـه لـه ی بـاسـه شتیـانیشـا
ـوه ئـه ڕمـا ر به ۆ سـه ره ک کیشکۆبـه ره و ک ه نـنا وهییـڤ ی شـاریاستڕاوه ن  گـه وره لهیکوانـپڕ
 یه کانییاسیه نه سیپـارت و ال  ئـه وروپـا وی تریتانوو سـا ونـه م یرۆ زیک کوردیبه به شـدار ،تیچـ

ن یلـیتو هـ خـا( دوکتور قـاسملو دی شه هیزانخ یهه روه هـا بـه بـه شدار . کوردیستانۆنه مـسـا و د
   .لیر فـا زۆد دوکتی شه هیه بنه ماو )قاسملو

ت به به بچ وهڕبه  کنـاریمیس )س هـاوسینـگرۆک  (یۆـه له هـیـار وایژ بۆڕ هـه مان یواره ئـ 
 یزبیو ح ) نـه مـسـای سـه وزی پـارتـیـه تیسـه رکـردا یئـه نــدامـ( ـلزیتـه ر پیپـ رۆدوکت یشدار

   .یـران و ئی و نه مـسـاوی کوردی تریـکه نیال  ندران چهی ئـیکوردستـان یموکراتید
 یی په ناهه نده یـه ک که داواییرانئـک ه که بـه ر لـه چه نـد مـانگی بـاسه ئه وه ی جیئـه وه  

 ئه یبه بان )وه کردوی کاریران ئیه کانییخورییس  ویئه من شتر له ده زگاپ( کردووه له فه ره نـسـا
بـووه  که کی ،رانی ئـیستا ئیکۆسه ر ) نه ژادیئه حمه د( ه کهیـپ ی ته واویگـه  کرد که به یوه 

   .یه کانـاڤهه  ر قـاسملو وۆ دوکتیرکردنۆری کردووه له تیکه به شدار یستانه یرۆریله و تـ
   

 که یلـه ئوت  ئه وی تر و نا ویکخوری نه ژاد و چه ند سی ئه حمه دی سه فه ر کردنیتـی پلیژمـاره 
ه ییکیئه مر ، نه مسـایسیلۆ پیته به ر ده ستۆکه وت  داهی ئه و کاره نامه ردانه ی خه وتون له کاتیل

 نه مسا و فه یه کانیی ئابوری کورد و به رژه وه ندیکـه سم له به ر ببه  . ،ن ه ئـه زانی پشییکان
مه سه له که  UN نـه وهیۆک لۆب ار ده ر ئه کاتیب ران ئـڵ وروپـا له گه  ئهی تریتانره نسـا و وو

ق حه یه فڕ یرکردنۆریله ت ه کگرتوه کانی  نه ته وهی سازمانۆـنا بیئه گ .چه پ و گوپ کردووه انی
جه  و اـــر قاسملو که له نۆ وه کو دوکتیه کییه تیم که سابه  ،ن دائه نۆ بیژنه یو حـاکم و ل یریر

  .ـه تیم نـا  به وویکه س له سه ر ،ترئه کرۆری ئه وروپـا تیرگه 
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