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 !جانیتورک آزربا ملت

 شهیبه اند یالحظه نکهیسال از عمر خود را بدون ا 8(، که ییچهی)قارچ یجنوب جانیآزربا یسمبل مقاومت حرکت مل یحسن فیلط دکتر

 ستمیاز عمر خود را صرف مبارزه با س یبخش بزرگ یبود. و یزندان رانیا خواهتیتمام میرژ یخود تردد راه دهد، در زندانها خواهانهیآزاد

 یتیامن یاز نهادها مایکه مستق رانیا یاسالم یوابسته و فاسد جمهور یستگاه قضائد یبه ناحق در از سو تیکرد اما در نها رانیا در یاستعمار

از زندان آزاد  تیبا اتمام دوران محکوم یو سربلند یسال حبس با سرافراز 8پس از گذراندن  اکنونبه زندان محکوم شد، اما  ردیگیدستور م

 شده است. 

. است و تولد دوباره در برابر ظلم انیعص ،یسمبل مقاومت در برابر اسارت، نماد آزاد جان،یآزربا یها( در فرهنگ تورکخی)گل  ییچهیقارچ

 یعدالتیخود با ظلم و ب بیپرفرازو نش یرا که در طول زندگ یحسن فیدکتر لط تیشخص تواندیاست که م ینماد نیتربرازنده دیسمبل شا نیا

 کند. لیمثمبارزه کرده است؛ ت

شمنان اش دور کند، اما دمبارزه ریتواند او را ساکت کرده و از مس یم یحسن فیکردن دکتر لط یکرد که با زندان یفکر م رانیا یاستعمار ستمیس

 .ستادیدر کنار ملت خود ا یاسیمراحل مبارزات س یزندان هرگز سکوت نکرد و همواره در تمام یدر طول سالها یشاهد بوده اند که و جانیآزربا

 جان،یرک آزرباسرنوشت ملت تو نییبه حق تع لین یبرا یو نژادپرست یکتاتورید ،یاستعمار ستمیبا س یدکتر حسن زیآمو مسالمت یاسیس مبارزات

 یو برابر ییو تفکر، کثرت گرا انیب یآزاد ،یمدرن جهان امروز و در چارچوب حقوق بشر از جمله اصول دموکراس یبر ارزشها یکه مبتن

 ادامه خواهند داشت. یجانیجوانان آزربا یاز سو بودحقوق زنان 

همسر وفادار ایشان که  خانم اعظم پیری را به یحسن فیدکتر لط ی(، آزادی)جنوب جانیآزربا یاسیس یسازمانها یبه عنوان پلتفرم همکار ما

رط و ش دیق یب یگفته و خواستار آزاد کیتبر جانیو ملت تورک آزربا ی، فعاالن ملایشان خانواده محترم وی را تنها نگذاشت،ای برای لحظه

از جمله آقایان عباس لسانی، علیرضا فرشی، سیامک میرزایی، یوسف کاری و بسیاری دیگر از زندانیان عقیدتی  یدتیو عق یاسیس انیزندان یتمام

 .میهست و سیاسی آزربایجان

 یمبارزات حرکت مل یهاکه در طول سال جانیسوگند با فرزندان آزربا دیبا تجد جان،یآزربا یاسیس یسازمانها یبه عنوان پلتفرم همکار ما

که دست دشمنان ملت و خاک  یکه تا زمان میکن یاعالم م شوند،یشده و م یشکنجه و زندان رانیا میرژ یانفراد یدر زندان و سلولها جان،یآزربا

 داد.  میوقفه خود ادامه خواه یبه مبارزات ب میاکوتاه نکرده نمانیرا از سرزم جانیآزربا نماوطن
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