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  هوشیار قادر ...  ید قادر مال سه رتی دکتۆر که یدو شه ئازادی بی قه

  
ری  به گرتنه، کان  بورژواییه ته وله  ناسیونالیست وده کانی حیزبه  تاکتیکه کیک له یه

)  ئازاردان و زیندانیکردن وتیروره، روشوین کردن رفاندنی نھینی وبی سه (ک   وه توندوتیژییه
  . ۆیان دژی مخالیفانی خ له
  
  نگی ئازادی و نارازی دژ به ی بۆیان کرابیت ده نده وه  ئه  بورژواییانه ته وله م حیزب و ده ئه

  حزابی ناسیۆنالیستی له ئه. التی خۆیان سه ی ده وه  پیناو مانه له،  خۆیان خنکاندووه
  کدا که دی یهئازاموو   هه له،  لسه  و پی ی قهنگی نارازی قبول ناکات ده، دا کوردستانی ئیمه

  یه وره  گرتن لییان تاوانیکی گه خنه ره،  وه بینیته رگی خۆی تیا ده مه، لک خوازیاریتی خه
ی  که ره ویت نووسه یه نھا ده ر ته ک هه  نه مه ئه،  و زیندانی کردنه نجه شکه ی گرتن و ئه سزاکه
م  له ران و قه نووسه کی چاوترسین کردنی باقی ره ستی سه به لکو مه به، م کوت بکات پی ده

  . نوسن  ده م حیزبانه  دژی ئه ی که وانه ئه، ستانی نارازی یه ده به
  

عس  هاوکاری رژیمی به، ف نی یه له نی مه خاوه،  نفال چی نی یه ید قادر ئه مال سه دکتۆر که
   . کوشتووه یشی نهسیک  هیچ که وه،  بووه شیخ زانای قورئان خوین و تیرۆریست نه،  بووه نه
تی و دوای ئاشکرابوونی  نھینی رفاندویه  بۆچی پارتی دیموکراتی کوردستان به واته ی که ئه
  ؟ پاندووه ردا سه سه  سال زیندانی به30
  

  ی بارزانی گرتووه ماله  پارتی و بنه ی له خنه  ره ر نووسینیکی که  به نھا له مال ته دکتۆر که
  کیتی نیشتمانی باس له ک و یه ی پارتیش وه  ئه؟  تاوانه مه  ئایا ئه!  سال حوکم دراوه30

هۆل بۆ   ده  رۆژانه ئیوه نابانی حاکمانی کوردستان  جه!ربرین ناکات ئازادی و ئازادی راده
 ؟کانتان کوا ئازادییه، کوتن ئازادی ده

  
ل  گه و له شه نھا رووکه ن ته که  باسی لی ده ی ئیوه م ئازادی یه ئه، حاکمانی کوردستان

نھا  ر ئاو و ته ک و بلقی سه چیت وه وادا ده هه  به  ئیوه  له خنه نگی نارازی و ره رینی دهلب هه
  .  وه مینیته ده ز ر کاقه بی سه که ره ک و مه وه
  

التداران داو  سه ر ده سه پینن به ربرین بسه بیت ئازادی و ئازادی را ده لکی کوردستان ده خه
  ریخراوه، لکی کوردستان بیت خه دا ده م پیناوه له، سمی بیناسن  ره به ن ناچاریان بکه
جی ی  ست به رانی کوردستان داوای ئازادکردنی ده  نووسهشتی تایبه کان و به ئینسان دۆسته

  . ن مال بکه دوکتۆر که
ناو  تاوانباران له، ن جی ئازادی بکه ست به دهبیت   ده بۆیه،  مال تاوانبار نی یه دوکتۆر که

ک دکتۆر  نه، ن  بگرن و زیندانیان بکه وانه ئه،  ابی حاکمانی کوردستاندایهحز ئه کانی ریزه
  . مال که
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