
 

 

 

 

 

 آزربایجان تورک ملت

 تمامیت امروز به تا گذشته سال دویست از که باشد می حوادثی سلسله از ای حلقه و زربایجانآ تورک ملت تاریخ از برگی 8531 فروردین 31

 ن،شائومیا توسط سلماس و اورمیه ،ومارضر ،قارص، باکو اشغال تاریخی حوادث در چنانکه. است داده قرار هدف را زربایجانآ ارضی

 58 در شد تروریسم خواهی زیاده قربانی  دفاع بی کودکان و زنان از بسیاری جان (میالدی 8081-8011)  سیمکو اسماعیل و مارشیمون

 .شد تروریسم قربانی  مالیاخولیایی تخیالت و فکری عقبه با آن اطراف روستاهای و سولدوز شهر نیز 8531 فرودرین

 تکیه با و آزربایجان فرزندان ملی مقاومت باتوسط گروههای تروریستی دارای تمایالت ناسیونالیستی کردی  سولدوز شهر اشغال پروژه اینکه با 

 خود پاسخ بار چندمین برای منطقه در فعال تروریسم و خنثی انسانی سنگین تلفات با 8531 اردیبهشت ششم در وطن راه در شدن فدا تئوری بر

 در گناه بی های انسان کشتار و 8531 سال در سولدوز شهر اشغال حوادث توان نمی وجه هیچ به ولی گرفت، زربایجانآ تورک ملت از را

 علیرغم اندیشه این متاسفانه که د،کر ارزیابی آزربایجان تاریخی اراضی اشغال گذشته سال دویست اندیشه از جدا راقارنا  ، جلدیان وسولدوز

 .باشد می تاریخ تکرار سازی بستر حال در و فعال آزربایجان غرب در همچنان اسامی و اشکال با خونین های شکست

و مناطق  سولدوز در گناه بی کودکان و زنان کشتار و سولدوز شهر اشغال برای تالش و آزربایجانتاریخی  ضیاار به تجاوز مسئله که البته

 پشت در همواره 8531 سال در انسانی فاجعه این کنندگان مدیریت تاسف کمال با ولی بوده اجین افراطی ناسیونالیستی اندیشه یک با اطراف

 شدن آشکار مانع ای رسانه هیاهوی با و پنهان اسالمی، جمهوری دیکتاتور رژیم با مبارزه و خلقی و ایدئولوژیک دار لعاب و رنگ شعارهای

 تورک ملت اذهان در سولدوز شهر 8531 فروردین 58 جنایات پرونده اما. اند شده" سولدوز در کودکان و زنان کشتار دردناک های واقعیت"

 ارضی خواهی زیاده و تروریسم خشونت، طبل بر همچنان و بوده حیات قید در کشتارها این کنندگان مدیریت و مسببین از برخی و باز آزربایجان

 .کوبند می زربایجانآ غرب در

 و 8531 سال در سیاسی زندانیان کشتار به ایران اسالمی جمهوری نظام مقامات گویی پاسخ خواهان بشر حقوق فعالین و جهانی جامعه اگرامروز

در  سولدوز های بی گناه در انسان کشتار در را گروها و افراد از بعضی مدیریتی و راهبردی نقش توان نمی هستند، رژیم این جنایت ها ده

 کنندگان مدیریت و مسببین ولی گذرد، می دردناک و خونین روزهای آن از  سال 18 اینکه با.  کرد یانالپوش و گرفت نادیده  را 8531 فروردین

 جهانی جامعه مقابل در خود تروریسم با توام خشونت خصوص در بایست می"  کومله" و" کردستان دمکرات حزب" رهبران جمله از حوادث این

 .باشند پاسخگو بشر حقوق مجامع و

 ستم تحت ملل اتحاد و دیالوگ همزیستی، خود، سرنوشت تعیین حق برای ملی مبارزات در زربایجانآ تورک ملت که ایم گفته تاکیدا و بارها ما

 دانیم می خود سرنوشت تعیین حق به ستم تحت ملل همه رسیدن و ایران در فاشیسم شکست و استعمار بر پیروزی اصلی عنصر را ایران در ملی

 .شد خواهد شمرده محترم آزاد ازربایجان فردای در دمکراتیک استاندارهای و اصول برپایه در مذهبی و دینی ،ائتنیکی های اقلیت همه حقوق و

 های جریان تاکید علیرغم و ، جلدیان و قارناسولدوز شهر در کودکان و زنان کشتار از بعد سال 18 و خونین تجربه سال از دویست بعد متاسفانه

 و تروریسم و خشونت بر همچنان دارای تمایالت ناسیونالیستی کردی خواه زیاده های جریان همزیستی اصول رعایت بر آزربایجان سیاسی

 فاسد نظام با مبارزه بهانه به و دیپلماتیک های نمایی مظلوم و ها شعار با  قبل سال 18 مانند به و بوده مصر آزربایجان غرب در ارضی ادعاهای

 .باشند می زربایجانآ غربی مناطق در سازی بحران مشغول اسالمی جمهوری

 دارد، قرار مان ملی مبارزات سرلوحه در  ملی سرنوشت تعیین حق که گونه همان آزربایجان سیاسیهمکاری سازمان های  پلتفرم بعنوان ما

 و زنان کشتار فاجعه سالگرد مین18 در لذا دانیم، می آزربایجان رهایبخش جنبش قرمز خطوط و اصول از نیز را آزربایجان سرزمینی تمامیت

 سواحل و آزربایجان غرب در سازی بحران فاجعه، این قربانیان و شهدا یاد داشت گرامی و احترام با مناطق اطراف و سولدوز شهر کودکان

 و همسایگان همه با آمیز مسالمت همزیستی و همجواری حسن بر تاکید با و ارزیابی جنوبی آزربایجان" ملی بقا و حیات" مسئله را خزر دریای

 را آزربایجان ملی منافع و ارضی تمامیت از دفاع ایران، در فاشیسم و استعمار شکستن هم در برای ستم تحت ملل همه بین اتحاد بحث به اعتقاد

 .دانیم می آزربایجان تورک ملت مشروع حق

 حق الزمه ابزار با و خاصه شرایط به توجه با ملت هر و بوده جهانی جامعه قبول مورد و اولیه اصول از" ملی بقا و حیات" از مشروع دفاع حق

  .باشد نمی مستثنا امر این از نیز زربایجانآ تورک ملت یقینا و باشد می دارا را خود ملی و ارضی تمامیت از دفاع
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