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   ! تكۆشانمانه  رگای  دوآتور قاسملو چرای بیری...  آوردستان -...تیی الوان  کیه یامی یه په
 
  
  

رگیز   هه هیدی شه، مان آه وه ته  نه زنی  مه ری  ربه  ترۆری مین سایادی یه ڤده  حه له
، ران ئ  ئیسالمی  آۆماری آانی ست دیپلۆمات ترۆریسته  ده مر دوآتور قاسملو به نه
  نگاوكی  وت هه ی وه ره  ده  ئران له  آوردستانی  دمۆآراتی  الوانی تیی آیه یه
  و شاره ربو له  به  رپوانكی  و به ناوه  ئوتریش هه ختی ن پته  ڤیه  له نرخی به
  آه،   بیر و مشكی ی  ئاوته  آردۆته  دوآتور قاسملوی ی یامه و په ق ئه حه به

توانین هیوادار بین  ده،  بھنین  ج  به  چاآی رشانمان به  سه رآی  ئه سله و نه ك ئه  وه ر ئمه گه هئ:"  ده
  " .  ب  نه هیدی  داهاتوومان شه سلی  نه آه

  !ویست ر و خۆشه روه  نیشتمان په الوانی
  !هیدان  شه  رگای گی مه  ئه  به شدار بوانی به
  
  ی1368   سای ڕی  پوشپه ی22  ساتی رز و دوژمن تۆقنمان آاره  به نگی  ده تا به  وه ته  آۆ بووینه مۆ لره ئه
ر  شه  به آان و ركخراوه آگرتوه  یه وه ته  نه ین و به  پرۆتستۆ بكه   زایینی ی1989   جوالی ی13  تاوی واته هه

  ری مبه دوآتور قاسملو پغه نین آه  یه  رابگه و جیھانه  ئه  ئازادیخوازی مو مرۆڤكی آان و هه دۆسته
  ستی  ده  وتووژ به ر مزی  سه ر له  ئازه بدو قادری ڵ آاك عه  گه  له  ئاشتیمان هاوڕێ ی قینه راسته
 ئران ترۆر آرا و   ئیسالمی  آۆماری رزی  به  پایه رانی  ربه رمانی  فه  و به زانی هل و نه  جه رانی پارزه
  وه  داخه م به به.  آوردستان تی  رۆژهه  آورد له ی وه ته  نه ی  ئاشتیخوازانه یامی  په  قوربانی بوو به

   آۆماری حویلی  ئوتریش ته وآاتی  ئه تی ن حكومه  الیه  دا له  بازرگانی آی ودایه  ساتوسه ترۆریستان له
. وه  ئران درانه ئیسالمی

  ڵ و ركخراوه مو آۆڕ و آۆمه  ئوتریش و هه تی  حكومه وڕۆدا داوا له  ئه ی نیانه ده  مه و رپوانه  له ئمه
مو   و هه وه ڕ خرته گه  دوآتور قاسملو وه  ترۆری ی نده روه ین په آه آان ده ر دۆسته شه به
 دا ریسوا   جیھانی  گشتی ر بیرو رای رامبه  به  له زنه  دته و تۆره  ئه ری به ڕوه  به آانی ندیه توپوهس ده

  . بكرن
   الوانی تیی آیه  یه  گشتیی ریی به ڕوه  به ی آۆمیته
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  تاوی  هه ی1385  ڕی  پوشپه ی22
 


