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  !الوانی دڵ پ له هیوا !چرای رگای تکۆشانمانه بیری دوکتور قاسملوو

  
  !تی الوان کیه نگران و دۆستانی یه الیه، ندامان ئه

   !ستانکورد باتگی خه هاونیشتمانانی
ر مزی  سه  لهر قاسملوودوکتو،  وتی ئوتریش وپش لره له مه ساڵ له ڤده حهمووان ئاگادارین که  هه

  ! کرت هید ده  شه وه کانی کۆماری ئیسالمییه  ترۆریسته دیپلۆماتن  الیه ه لوتووژ
لی  ک گه ستی وه لکی بنده توانی گه ت و سیاسه رکی بلیمه  و ربه وره کی گه تییه سایه هیدکردنی که شه

 ربازی ئازادی و ری یکه  په  له  بوو که وره برکی گه زه،  وه رانی کۆماری ئیسالمییه ن نونه  الیه له، کورد
  . وت که، ت  دیکتاتۆرییه ی دژ به ره ری به نگه بیری مرۆڤویستی و سهو  دموکراسی

   
رکی  کوو ربه  وه دوکتۆر قاسملوو  بوون که ندانه هه و ره ئه ری مرۆیی روه  بۆ سه وه ڕانه  دموکراسی و گه

کانی جیھانی دوو  ندییه وه رژه بهوژمی   ژر ته دا و له وی ده  پناویاندا هه  لهمیانه رده مۆدن و سه
  .  وه  رگای ئاشتی و دانووستانه کان بوو له رکردنی کشه سه  دوای چاره  به دا زانستیانهر مسه جه

   
   نرخ بوو که  به وه  الی دوکتۆر قاسملووه  به نده وه ی کورد ئه ی کشه ری ئاشتییانه سه  چاره ڕ به باوه

   له نگاوه م هه ئه!  وه  ووتووژه وته  بکه ئازایانهرانی رژمکی تروریستدا ڵ نونه  گه  بوو له ئاماده
دموکراسیویستی و ستی  هه، شی بۆ درا وره  و نرخکی گه ترسی بووه نگاوکی پ مه  هه مانکاتدا که هه

واکانی  ره  و مرۆییه سیاسی   مافه لی کورد به یشتنی گه  پناو گه لها د رک نیشان ده ئازادیخوازی ربه
  . و کوردستان  ئران  مافی مرۆڤ له پاراستنیماکانی خۆی و جگیربوونی دموکراسی و بنه

   
   جیھان به بینین که وت و ئستا ده که رده  دوای رۆژ زیاتر ده ی دوکتۆر قاسملوو رۆژ له وره  گهتی سایه که

دا  که  ناوچه بت دموکراسی له  ده  که دایه ڕه و باوه  لهڕاست و تی نوه  رۆژهه ته گشتی چاوی بیوه
کانی تیرۆر  رچاوه نووسی خۆیان بن و سه ری چاره بیارده بت یان هه وه الن مافی ئه جگیربت وگه
  . تیسبوون بچن و قه ره دا به  ناوچه ملی له ژاری و زۆره برستی و هه بوشکندرن و

  ودا به  ساتوسه ئوتریش کرد کهمی وتی  وده ستانی ئه ده  و کاربه ت وه  ده ندی ئابووری وای له وه رژه به
نگی و   قوژبنی بده نه دا خۆ بده ته نایه و جه ر ئه رانبه  به ن و له  بکه وه لی ئمه هیدانی گه خونی شه

  . ی خۆیان ستانه ره تی قازانجپه  سیاسه قوربانی نه ی بکه واکه  ره لی کورد و دۆزه گه
 بۆ ووشکاندنی  وه ڕانه  گه  به  و پویسته یه می هه رده کی هه  ئاشتییه مۆ جیھان پویستی به ئه
مای  رنی بنه نگاوی ئه  هاویشتنی هه ن به وبده نگاوکی نوتر بنن و هه کانی تیرۆر هه رچاوه سه

ی دمۆکراسیخوازی کورد ل و گه گشتی  به که  ناوچهستی  بندهالنی ڵ گه  گه تی خۆیان له دۆستایه
  . ن ربوتر بکه وو به پته تی تایبه به
"  والیت فقیه " ی ستانه ره په می کۆنه کوو پشوو له ژر سیسته ئران وهرژمی کۆماری ئیسالمی نووکه  هه

   رکخراوه ی که وه  له  جگه سته به و مه ر بۆ ئه هه! ی دموکراسی ره  به ری دژ به مسه  جه ببتهکیه  ره دا گه
ر  هه، پاپشتیانه  وه ربازی و ماییه  بواری سه  ژربای خۆی و له ته ی داوه که کانی ناوچه ترۆریستییه

دان به  پیتنت و بۆ درژه نیۆم دهنکاتدا یوراما  هه م دنت و له رهه ککی نوێ به چه  و شوه جاره
  . دات کی ده کی ناوه تخستنی چهس ده وی وه  ههتی خۆی سه ده
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وانان  کی سڤیل و رۆژنامه رانی مافی مرۆڤ و خه  ناوخۆی وتدا تکۆشه  له رۆژ نییه، ش مانه  له جگه
گای ئران  کۆمه. ن خه کان دانه وگۆڤاره   و تۆقاندن رۆژنامه شه ڕه  هه ن و به ده یان نه نجه شکه گرن و ئه نه

ڵ دبلومات   گه ر مزی ووتووژ له  سه ک دوکتۆر قاسملوو له روه  هه  که ییه وه ته  نه کی فره گایه کۆمه
  قینه  راستهمکی دمۆکراتیکی سیسته  پویستی به، کات کانی کۆماری ئیسالمیدا باسی ده تیرۆریسته

  . ار وتد  سه  بکرت و دموکراسی باڵ بکشت به دابینکانی تدا  وه ته  مافی نه  که یه هه
  عبدالله" هیدان دوکتۆر قاسملوو و  لی کورد یادی شه گهکانی  ره روه  ڕۆله نیشتمانپه کاتکدا مۆ له ئه

مود مح" ، هید کردنیان  بۆ شه ی پیالنداڕژبووه و تیرۆریستانه کک له  یه گرن که رز راده به" ر قادری ئازه
رکوت رۆژله  تیرۆرو سه و  شه ڕه  زمانی هه بهقیه که  تی فه رۆککۆماری رژیمی ویالیه سه" دینژاد حمه ئه

  . بات دار ده ترسی و مه یرانی قوڵ و قه ره گای ئران به دوای رۆژ زیاتر کۆمه
  کانی و وانه و ووته وتکانی  خوازه دمۆکرات و ئازادی  ڕیبازی ڕۆلهمۆ بیری دوکتۆر قاسملوو بووه ئه

   کورد لهالوانی  رۆژ نییه. تی کوردستان رۆژهه  کورد لهماف ویستی لی  رزمانی گه  وردی سه ته بوونه
  چنه ی جۆراوجۆر نه  شوه کانی کۆماری ئیسالمی به  دزوه ته ڵ سیاسه  گه تی له بۆ دژایه، کوردستان

 دموکراسی و  یشتن به ودان بۆ گه هه. کان قامه  شه ڕژنه دا و نه و رژمه ڵ ئه  گه ری له ری دژبه نگه سه
 دوای   رۆژ له  کوردستاندا که باتکی گشتگیر له  خه  شوه  به وڕۆ بووه رمانی شارستانی ئه باتی نافه خه

  . میشه رووناکتره وتنی له هه رکه و ئاسۆی سهستنت   ده ره رۆژ زیاتر په
   

  ن  ی ویههیدان دی شهرز و پیرۆز بت یا به
  لی کورد تی گه وایه ته باتی نه  بت ئای خه کاوه شه

  !"پدانی رگایانه هیدان درژه باشترین پاداش بۆ شه"
  !ی وت وه ره  ده تی الوانی دموکراتی کوردستانی ئران له یهک تی گشتی یه رایه ی نونه سته هد

  ن ویه
13/7/2006   

 


