گونئی آزربایجان میللی حرکاتینین "قارچیچهیی"نین آزادلیغا بوراخیلماسینی تبریک ائدیریک!

«بوی آتدیم ،آیا چاتدیم ،آیدان بیر سوزوب ایچدیم
ایچیب یولومو سئچدیم ،ائل گوجویله دورماغا ،ائل اوجاغین قوروماغا»
دوکتور لطیف حسنی-تبریز اطالعات تجریدخاناسی0202-

عزیز آزربایجان تورک میللتی !
گونئی آزربایجان میللی حرکاتینین دیرنیشلی قارچیچهیی ،ایران سؤمورگهچیلیگی ایله موباریزه آپاران دؤکتور لطیف بی حسنی عؤمرونون -۵
دن بیرینی آوتوریتار ایران رئژیمینین حبسخاناالریندا ییلمادان ،اوسانمادان ،اگیلمهدن ،هئچ بیر آن اولموش اولسا ترددود ائتمهدن کئچیرهرک،
نهایت ساختاکار و تهلوکهسیزلیک قورومالریندان امر آالن پوزوق (فاسد) محکمه سیستئمی طرفیندن عدالتسیزجه کسیلمیش حبس جزاسینین سونا
چاتماسی ایله سربست بوراخیلیب .
ان چتین و باسقیچی شرطلر آلتیندا اسارته قارشی دیرنیش ،آزادلیق و عوصیان سیموولو اوالن قارچیچهیی ،لطیف بی حسنینین عؤمور بویو
ظلمه ،عدالتسیزلیگه و حاقسیزلیغا قارشی موباریزه آپاردیغی اوچون بو سیموولو تمثیل ائده بیلن ان دوغرو شخصدیر.
ایران سؤمورگهچی سیستئمی ،آزربایجانیمیزین "قارچیچهیینی" حبسه آتماقال ،اونو سوسدورا بیلهجهگینی ،توتدوغو موباریزه یولوندان ساپدیرا
بیلهجهگینی ظن ائتمیشدی ،آنجاق دؤکتور لطیف بی حسنینین بوتون حبسده اولدوغو ایللر بویونجا هئچ بیر زامان سسسیز قالمادیغی و میللتینین
یانیندا اولدوغونو آزربایجانین دوشمنلری شاهید اولدو.
دئموکراسی و اینسان حاقالری چرچیوهسینده ایفاده و دوشونجه آزادلیغی ،پلورالیزم ،قادین حقوقو و برابرلیگی کیمی چاغداش دونیا دگرلرینی
منیمسهمیش ،آزربایجان تورک میللتینین اؤز موقدراتینی تعیین ائتمه حاقی اوغروندا سؤمورگهچیلیک ،دیکتاتورلوق و ایرقچیلیگه قارشی آپاردیغی
دینج سیاسی موباریزهسی آزربایجان گنجلیگی طرفیندن داوام ائتدیریلهجک.
بیز« ،آزربایجان سیاسی قورولوشالرینین امکداشلیق پالتفورماسی» اوالراق ،دؤکتور لطیف بی حسنینین سربست بوراخیلماسینی باشدا بیر آن
بئله لطیف بیی یالنیز بوراخمایان حیات یولداشی اعظم خانیما ،عائلهسینه ،میللی فعالالرا و آزربایجان تورک میللتینه تبریک ائدیب ،بوتون ویجدان
و سیاسی محبوسالر او جومله دن عباس بی لیسانی ،علیرضا بی فرشی ،سیامک بی میرزایی ،یوسف بی کاری و داها بیر چوخ محبوسوموزون
درحال قئیدسیز-شرطسیز آزادلیغا بوراخیلماسینی طلب ائدیریک .
بیز« ،آزربایجان سیاسی قورولوشالرینین امکداشلیق پالتفورماسی» اوالراق ،آزربایجان تورک میللتینین ایران حاکمیتینین تجریدخاناالری و
حبسخاناالریندا ساخالنیالن و ایشگنجه اوالن فداکار ،ایناملی و دیرنیش روحلو اؤوالدالری ایله بیرگه آزادلیق و قورتولوش یولوندا موباریزه
آندیمیزی یئنیلهییب ،میللتیمیزین و وطن تورپاقالریمیزین دوشمنلرینین الینی قیسالدانا قدر کسینتیسیز موباریزهمیزه داوام ائدجهگیمیزی اعالن
ائدیریک .
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