 ۲۱آذر

بیر ایل ده رِکدچدی .خلقیمیز بیر ایل ده آمرتئق شوینیزمه مرکاب رِومرمه یه غُبیون غُقیمالئ غُالدو .بیر ایل ده باالالمرئمئز ،قئزلئ ،غُالغللنلئ اؤز دیل لرینده
غُی،خ ،یاد بیر دیلده یازئب غُاخوماق اؤمرگشمه یه باشلدئلمر .بیر ایل ده آلنا رِیرینه مادمر ،آتا رِیرینه پدمر اؤمرگتدیلر بیله لرینه.
 ۲۱آذمر اگر آمریکا ،اینگلیسین دایاق دومرماسئ و سیلئحئ ،و »وطن پرستلرین« الی ایله قان ایدچینده غُبوغولماسا ایدی ،بو گون اوشاقلمرئمئز رِبله
اولغومرسوزلولغا دوچامر غُالمازدئلمر .داها بیزه تهرالندان مأمومر آدئ ایله عملده شاه گؤلنده مره بیلمه زدیلر .کامرخالنلمرئمئزئ سؤکوب آپامرئب
شاهئن خصوصی مولکو غُاالن خزمر قئرالغئ ایالتلرینده قومرا بیلمه زدیلر .مینلرله ایش سیز قالمئش خلقیمیزی سیاسی سومرگولنه گؤلنده مکده ن
باشقا ،ایش آختامرماق اوچون ،بیله بیله و جینایتکامر قصدله ویرالنه کؤکه سالئنمئش آذمربایجالندان اؤلکه لنین آیرئ رِیرلرینه سومروتله یه
بیلمه زدیلر.
 ۲۱آذمر اگر آمریکا و اینگلیسین دایاق دومرماسئ و سیلئحئ گوجولنه »وطن پرستلر«ین الی ایله فنایه چکیلمه سه ایدی ،ایندی بیزیم
یومردوموزون گولنو ،هر باخئمدان توتوشدومرولماز بیر دمرجه ده بولندان یاخدچئ غُاالمردئ .آزئندان دؤمرد لنسلیمیز اؤز دیلینده تحصیل آلئب،
تهرالندا یا آیرئ رِیرلرده ایشله ییب آبادالیئنجا ،آذمربایجالنئ بهشته ده دؤلنده مرمه ایدی ،ایندیکینده ن یوز قات آباد رِاتمیشدی .اؤز لغلط
سیاستلری ایله کندلری غُبشالدئب ،یامراماز میلیولنلوق شهرلر یامرادئب و غُاالمرا سو تأمین رِاتمک و تئرپ رِیرکؤکو اکمک آدئ ایله آذمربایجالنئن
فیروزه سی »اومرمو گؤلو«لنه آخان چایلمرئ آلنلماز ،جینایتکامر سیاست له دایالندئرئب سدلرین دالئندا ساخلیا بیلمه زدیلر .آذمربایجالنئن رِدمه یه
سؤزو غُاال بیلسه ایدی ،آذمربایجالنئن »ملی ئحاکمیتی« غُالسایدئ ،غُالنون غُترپاقلمرئنا ،سویولنا ،هاواسئنا اؤز اوشاقلمرئ ،اؤز ایشدچیلری ،اؤز
مهندسلری باش غُقشسا ایدی ،بو فاجعه باش رِومره بیلمه زدی.
 ۶۷ایل قاباق آتابابامئز ،آذمربایجالنئن یومردولنا و خلقینه اومره یی یالنالنلمرئ بو فاجعه لرین باش توتماماسئ اوچون ،اؤز خلقینی آغ گولنه
چئخامرتماق لنییّتی ایله غُقل المرئنئ چئرماالمئشدئلمر و چتینلیک لره باخمایامراق میدالنا گیرمیشدیلر .آمما ،تامریخین غُایولنلمرئندان بیرینده» ،غُسیوق
محامربه«لنین باشللنئش لنقطه سینه دؤلنوب و بو محامربه ده غُاالن هر ایکی بلوکون لنامردجه سینه رِیریدیلن خیالنتینه قومربان رِگتدی.
عشقی وامر ایدی شهریامرئن گول لو چیدچکلی؛ ا فسوس قامرا رِیل اسدی ،خزان غُالدو باهامرئ.
رِکدچمیشلرده ن دمرس آلمالئ غُاالن خلقیمیز ،خامرجی قویّه لرین آلنجاق اؤز منافعینی گوددویولنو یاخدچئ بیلیب و غُالنلمرئن فئرئلداقلمرئنا اویمامالئ
دئر .اینسالنئن کومره یی قاشئنالندا اؤز الی غُامرالنئ قاشئماسا ،اؤزگه الی اومره یینی کومره یینده ن چئخامردامر .ملی ئحاکمیته چاتمایئنجا ان کیدچیک
ایسته کلریمیزه رِیتیشمه یی آلنجاق یوخودا گؤمرمک غُاالمر .بو غُیلدا چالئشماق گره ک.

