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 هۆشمهندعهلی پوور 

حيزبه ههموو  داخه  گهی  ج می  كزۆر  ههر له  حيزبه  كان  به  وردستان 
تييهكانيشهوە  دەنگيان نوواندووە     ,رۆژهه له ئاست كهيسی ئيعدامی هۆشمهندی     ب

پهر بووە بهسهر   ٢ه  كعهليپور،   دەنگيهكدەستگير   ساڵ ت ی تهواويان  كردنيدا , ب
 يعدام بۆتهوە؟ ئ می كڕوبهرووی حو   دا ناوبراوكات كردووە لهك

يران گيراووە  ئ هستۆی خۆی؟ هۆشمهند لهئ دەيخاته سهر   بهرپرسايهتی ههيه وك
شهوەی شهڕ لهگهل داعشكلهسهنگهرە    هكاندا تا دوا چرك  كات كله بهشدار      انی پ

ی بپرسنهوە    ،ه خۆ به بهرپرس بزاننك  كهسان كبووە . هيوادارم     هی ك ههيسك  ول
بگات به    ههو پهيامهم ئ   ارمدهيواكاريانهوە.    ازادی هۆشمهند بخهنه دەستوریئ بۆ  

می كبهتايبهت  كدەستی ههمو خه  !!تانوردسكاربهدەستانی ههر

حيزبي ئ تا   هيچ  ر كی  كيستا  هيچ  له  كخراو كوردی،  مرۆڤ  مافی  و  سياسی  ی 
شمهرگهيهی  ئ نههاتووە بهدەنگی      وردستانك   ڵ ی دەستهو يهخه لهگه ڕ ه له شهك هو پ

شهوەی مهيدانی جهنگدا بووە كداعش دا له بهرە رۆريستانه كهئ   , انی پ ببوونه      هو ت
می    كوكهر ك   و مهترسی بۆ سهر   ههڕەشه ر و ههموو ههر وردستان  كو ههول

تی هۆشمهند ناكت  ت له كۆشان و قارەمان گا ياد ر ت و ڕ ت  و پشتگۆێ بخر بدر
دارك  .بدەن یە ه لهس

سياسييهكان:  ارينكداوا اليهنه  زۆترە  مافی    ههرچی  كخراوەكانی  ر و 
گيانی     مرۆڤ  نهجاتی  بۆ  بزانن  بهرپرس  داوای  خۆيان  و  هۆشمهندعهليپوور 

 .هنكيعدامی هۆشمهند ب ئ می ناعادالنهی كوەشاندنهوەی حوهه

هی   كيمه وەئ   ه    ٢هۆشمهند     بنهما كهی  كهمپهين كسا مان بۆ ئازادی ئهو و هاور
  بهختهوەرانه خستووە, كه  كهوە بهديل گيرابوون ر ك ه بهيهك مهحهمهد وەستا قادر  



ماوەيهك دو كرا   ای  ئازاد  ههروا  محهمهد  هۆشمهند  م  به رۆ,  ژە  چاوەڕوانی 
 يهتی. ناخۆشهكانی داهاتوو

چاال ئ می  كهۆكاری حو و  داعش  دژی  سياسی  كيعدامی هۆشمهند شهڕكردنی  ی 
ه  .!!هيهتی كبنهما

مه له چاوەڕوانی پشتيوانی ههموو اليهكين له دۆسيهی هۆشمهند  .ئ

ی  ئ ويستی    ك هس كههر   ات بۆ قسه ك پهيوەندی ب   ی خوارەوە يمهيله ئ هم  ئ هتوانی لهر
 .ندی برامهيسی هۆشمهك و باس لهسهر 

ن مان نهه مان بن بۆتي    هيوادارين بهتهنهای ج ازادبوونی هۆشمهند  ئ ۆشانی  كلهگه
 .علی پوور
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