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  " دانی رگایانه هیدان درژه باشترین پاداش بۆ شه"
  دکتۆر قاسملو

  
ستھنانی مافی  ده باتمان بۆ وه ی خه شخه  مه هیدمان ببته رانی شه با خونی ربه

 تیمان وایه ته نه
  

  ی دکتۆر قاسملو  سارۆژی تیرۆری ناجوانمرانه  بۆ رپوان له شه بانگه
کانی کۆماری ئیسالمی ئران  دا، تیرۆریسته1989ی  ی ژوئیه13ژی  رۆ ر له وبه مه ساڵ له شازده

لی کورد و  ت و زانای گه ری بلیمه کی ناجوانمرانه دکتۆر عبدالرحمان قاسملو ربه یه  شوه به
ر  ئازهڵ کاک عبدو قادری   گه سکرتری گشتی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران له

ختی ئوتریش  ن پایته یهڤ  ان لهی یسو رزفازڵ ره ب و بهندی حیز ی ناوه ندامی کۆمیته ئه
نیا  ته  نه وه ودای بازرگانیه  هۆی سات وسه به) مسا نه(تی ئوتریش  وه ده. تیرۆر کرد
وان بۆ   ناردنی ئه کوو به کرد، به گرت و دادگایی نه کان و بکوژانی قاسملۆیان نه ترۆریسته
ری کۆماری ئیسالمی   هانده  کرد و بوو به  مرۆڤکوژیه وه  کردهو ستخۆشی له  ده وه  کرده ئران به
س   که70  نجامدا زیاتر له  ئه له. رانی ئمه و ئوپۆزیسیۆنی ئرانی دانی تیرۆری ربه بۆ درژه

ستی   ده نی ئوروپا به نجوومه  وتانی ئه نیا له کان ته  ئوپۆزیسیۆنه ندامانی رکخراوه  ئه له
 تیرۆری  توانین به  ده وانه  له ری ئیسالمی ئران تیرۆر کران، کهتیرۆریستانی کۆما

مان و کاک  که ندی سکرتری حیزبه رفکه هیدمان دکتۆر سادق شه ری شه ی ربه ناجوانمرانه
  .ین  پ بکه  ئامانیا ئاماژه  له  17.9.1992ن له رده بدولی و کاک هومایون ئه تاح عه فه
  

  و تیرۆره انی ئهر ه روه  به کک له یه یه  ناجوانمرانه  تیرۆرهو  ساڵ له16ئستا دوای 
  یه و شوه الکان و به رۆکۆماری رژمی مه ن سهمی شه  شه  بۆته "دی نژاد حمه حموود ئه مه"
 .ب هز ده  به ریکه  ئراندا خه  له شی دیکه ورانکی ره ده
 
ی تیرۆریستی  وه زارکردنی کرده رمه  و بۆ شه ساته و کاره مین سارۆژی ئه هه ی شازده  بۆنه به

تی  ئوتریش،  وه ی ده رانه روه تی قازانجپه حکووم کردنی سیاسه کۆماری ئیسالمی ئران و مه
  ممه رپوانک رۆژی چوارشهفینالند   ی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران له کۆمیته

  . خا مسا رک ده تی نه فاره رگای سه رده  بۆ به13.7.2005
  

 ر فه نده مه ی شه رگای وستگه رده  به رۆ له ی دوانیوه1.30 کاتژمر   له که رپوانه
RAUTATIETNTORIلسینکی دهده  ی شاری هر دووی دوانیوه ست پرۆ له کات و بۆ کاتژم  

  .کرێ  ده وه تی ئوتریش کۆبوونه فاره سهرگای  رده به
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شداری   به یه وه  ئه و ئازادیخوازانی جیھانکان و هاونیشتیمانان موو کوردستانیه  هه داوامان له
ج کردنی   ج بهکی کورد بۆ کانیان ویستی خه کگرتنی ریزه  یه ن و به  بکه یه و بۆنه ئه

  :نن یه  رابگه وه داواکانی خواره
 و دادگاکردنی   تیرۆریستیه وه و کرده ی یاسایی ئه) نده روه په( ی دۆسیه وه کردنه  - -

  ته و جینایه رانی ئه به روه ران و به دارژه
تی و بۆ  ر ویژدانی مرۆڤایه رانبه  به  له ین، که که تی ئوتریش ده وه  ده داوا له  - -

دا  ندیه و پوه ی لهرکی مژوویی خۆ ئه" خالقی ئاورۆپی ئه"ماکانی   بنه رزگرتن له
 .ن یه ج بگه به

هیدان و حیزبی دموکراتی  ی شه ماه ساری بنه ی زیان و خه وه بوو کردنه ره قه  - -
 کوردستانی ئران

-  
  فینالندی  کۆمیته –حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران 

  :فۆن بۆ زانیاری زیاتر له  ته ژماره
 
جید   ، مه0417009865 : بیبی یم حهر که، 032617189همھن سوتانی  هین به شه
، 0407736739 :یسی فشین وه ئه ،0409618070  گوجانپوور، فازڵ0414984503 :قی حه
  0442595596  :قادر قادری0407462588 : لیزاده لیل عه خه
الل سوبحانی  ،  جه0407709803خالدی ت  سره حه، 0414665461کر قادری  بووبه ئه

 0409133515ر  دفه هم  فازڵ محه 0407060148

 


