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اؤلکه ده باش وِره ن حادیثه لرله عالقه دار آذربایجان میللی جبهه سینین بیانیه سی  
 

عزیز آذربایجانلی وطنداشالر!  
ایللردیرکی، سیاسی صحنه ده اؤزونون اؤلکه دورومونو نظارت آلتیندا ساخالماق مقصدي ایله تهران مرکزي حاکمییتی اون 

قایدا "و "اصالحاتچیالر"یاراتدیغی  آراسیندا غیرطبیعی اصولال باالنسالشدیرما اویونو آپاریر. "قانونچیالر -  
حقیقتده ایسه اونالرین بو الیحه سی (اویونو) بحرانلی سوسیال دورومو و  عین حالدا اؤلکه ده کی سیاسی  ایقتصادي و میللی  -

باسدیر ائتمکدن باشقا بیر شئی دئیل. –گین سیماسینی ئؤت گرگینل   
اؤلکه ده کی بوتون بوگرگینلیکلرین اساس سببی موجود  تئوکراتیک حاکمیتین اداره ائتمه سیستمی و ائله جه ده اؤلکه ده کی  

خالقالرینین سیاسی کی، بیر داها سون گونلرده  اقتصادي و مدنی ایستکلرینین یئرینه یتیریلمه مه سیدیر. ائله بو سببدندیر -
لکه نین مختلیف بؤلگه لرینده خالق اعتراضالرینین شاهیدي اولوروق. موجود دوروم ؤا جی  - 1388  ایلده ده آذربایجانین  

مختلیف شهرلرینده باش ورمیش حادیثه لرین آردي و عین حالده تکراردیر. بوتون بونالر، مرکزي حاکمییتله اؤلکه ده کی  - 
آراسیندا اوالن دیرین سیاسی بحرانین موجودلوغوندان خبر وریر.خالقالرین   

بو بحرانا سون قویولماسی اوچون موجود سیستمین دیشیلمه سی اولدوقجا اهمییتلیدیر. تاریخی تجربه یه اساسالناراق هر زامان 
اولدوغو کیمی آذربایجان بو گونده اؤزونون ملی قویماقال اؤلکه ده کی خالقالرین سیاسی ایستکلرینی جیدي شکیلده اورتایا  -

اساس ایستکلرینین یئرینه یتیریلمه سینده ایستراتژیک سیاسیتینی قاباغا آپارا بیلر. بئله بیر تاریخی امکانی بوراخماق بؤیوك 
یانلیشلیقالرا یول آچار.  

آذربایجان سیاستچیلرینین، میللی دیرلَندیرمه دورومونو دوزگون سیاسی تشکیالتالرینین و میللی فعالالرنین بوگونکو حساس - - 
لکه ده کی پان ایرانیست جریانالرین سوء استفاده سینین قارشیسینی آال بیلر.ؤلري، ا  

اونا گؤره ده آذربایجان میللی سیاسی تشکیالتالري و میللی فعالالري اؤزلَرینین تاریخی و میللی - سیاسی وظیفه لرینی  -
آنالیاراق خالق حرکاتینین دوزگون استقامتده قاباغا گئتمه سی اوچون بیرگه حرکت ائتمه لیدیرلر. بونون اوچون ده خالق 

طرفیندن بوگونکو ایقتصادي طلبلرین اورتایا آتیلماسی ایله یاناشی س میللیاسا  سیاسی ایستکلرینی ده دوزگون سیاسی  -
صحنه یه گتیرمک الزیمدیر.   

سیاسی دورومو دوزگون یؤنده قاباغا آپارماق مقصدي ایله وعین حالدا خالقیمیزین اساس سیاسی، ایقتصادي، میللی وایجتماعی 
پرینسیپینی  "مقدراتینی تعین ائتمه"حقوقالرینی الده ائتمه سی اوچون، بین الخالق حقوقون اساس نورماالریندان اوالن 

خالقیمیزین و ائله جه ده اؤلکه ده کی دیگر خالقالرینین اساس شعارکیمی ایره لیه سورولمه سی اولدوقجا واجیبدیر.  
(AMC)آذربایجان میللی جبهه سی  
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