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 جٛیٓ وٙٓ ٚ اس تٛ یاری ٔی تزا پزستص ٔی                                                                          

 ها عقابان کرد در چنگال کرکس

، تزای چٙذٔیٗ تار .وطذ یٗ لتُ عاْ ارٔٙیاٖ را تز دٚش ٔیی ٍ٘ٙ أپزاتٛری ٔٙحط عثٕا٘ی وٝ پیطیٙٝی  تز سز الضٝتزویٝ ٘طستٝ 

ٞای پاٖ  خیاَ پزداسیوزدٞا سدٜ است. وطی  ، دست تٝ ٞجْٛ ٚحطیا٘ٝ ٚ ٘سُدر اختیارش ٌذاضتٝ «٘اتٛ»ٞایی وٝ  پزٚا تا سالح تی

ٞای ضْٛ  ی ٘مطٝ تٛا٘ستٝ است سیاستٕذاراٖ تزویٝ را در چٙثزٜ ،استعٕار ساختٝپایٝ ٚ  ، تزخاستٝ اس تٕٛٞات تیتزویسٕی

ٞای آٔزیىا ٚ  مٝ ایفا وٙٙذ ٚ دِخٛش تاضٙذ ٚعذٜرا در ٔٙط «ٌزي خٛ٘خٛار»ب ٌزفتار آرد تا تا افٙخار ٘مص ٞای ضزق ٚ غز أپزیاِیست

سضت رٚی ٚ سضت  یِ خٛد ضیفتٝ خزدِ ٞای تی ای جّٛی ٘ٛ عثٕا٘ی ، ٘اٖ پارٜای ٘أعّْٛ ٚ ٔثٟٓ آیٙذٜ اتحادیٝ ارٚپا وٝ ٕٔىٗ است در

زیاِیسٓ ٚ سزٔایٝ داری تحزاٖ رٞثزی أپ ی طّة آٔزیىا وٝ جأٌٝٛ ٚ جًٙ  رییس جٕٟٛر دالَ ٔسّه، پزیطاٖپزتاب وٙٙذ.  ،وزدار

ٖ اطٕیٙاٖ دادٜ است وٝ تا خیاَ راحت ٚ تٝ ٘اآٞا تٝ  ٖ چزاغ سثش تٝ تاسٔا٘ذٌاٖ عثٕا٘یتا ٘طاٖ داد ،ی جٟا٘ی را تز تٗ وطیذٜ است سدٜ

ا سىٛت رٚسیٝ ٚ ضٛرای أٙیت دست آٔٛس آٔزیىا، ٘سُ وزدٞا را اس تپزداس٘ذ ٚ ت «ٞا تا وزدٞا ساِٝ تزن 022اختالفات »سعٓ خٛیص تٝ 

تٝ ٞثزی جٟاٖ عزب آٖ سزجٛخٝ تغذاد وٝ ادعای ر ،«صذاْ حسیٗ»ٞای  خٛیی ا٘ذ در٘ذٜ جٟا٘یاٖ فزأٛش ٘ىزدٜا٘ذاس٘ذ. ٔٙطمٝ تز

 ی جثٟٝ ی تا تٕة ٞای ضیٕیایی ساختٝ ؛ٌٛر وزدٝ ٞشاراٖ تٗ اس وزدٞای ٔظّْٛ را س٘ذٜ ت ؛دٚراٖ جًٙ عزاق عّیٝ ایزاٖ را داضت

ٚ ٞٙٛس ٞٓ تاسٔا٘ذٌاٖ آٖ جًٙ  ستا٘ذحّثچٝ ٚ سزدضت ٌزد ٌز جٟا٘ی ٘یش جاٖ ٞشاراٖ تٗ اس وزدٞای  ٞای سّطٝ ٔتحذ لذرت

عثاس را  أیٝ ٚ تٙی پزیطاٖ احیای رٚسٌار تٙیداراٖ خالفت اسالٔی ٘یش وٝ خٛاب  عیٝدٞطتٙان تاَٚ تز جٍز ٚ چطٓ خٛیص دار٘ذ. دا

ذ٘ذ وٝ در تاریخ ٖ رٚسٌار تٛد تز جاٖ ٚ ٔاَ ٚ ٘أٛس وزدٞا یٛرش آٚرد٘ذ ٚ فجایعی آفزیتزیٗ رفتار وٝ یادآٚر ٕٞا دیذ٘ذ تا ٚحطیا٘ٝ ٔی

ٞای  تزیٗ جا٘ٛراٖ اعصار وٝ دست پزٚردٜ ٕٞاٖ جٟا٘خٛاراٖ ٞستٙذ اس پطتیثا٘ی ٘أحذٚد عزب ایٗ تٛیٙان .جٟاٖ تی ٘ظیز است

 .ٔٙذ ٞستٙذ ٔٙطمٝ ٘یش تٟزٜ ٔزتجعِ

 خواهران و برادران عزیز کرد

. ایزاٖ ٔیٟٗ تشري فالت تشري ایزاٖ است ٔیٟٗ ضٕا .دضٕٗ ضٕاست ،، پاٖ عزتیسٓ ٚ خالفت اسالٔیٔثّث ضْٛ پاٖ تزویسٓ

ٞز  ؛ٍ٘زاٖ ضٕاست ،در سزاسز ایزاٖ تشري ،ٞای عاضك ٚ خٛ٘یٗ ٚ چطٕاٖ پزاضه ٕٞٝ ایزا٘یاٖ تاضٙذٜ دَ .سزافزاس است وزدٞای ٌزد

 .جا ایزاٖ است آٖ ،وجا وٝ وزد ٞست

تزای ٚحذت ٕٞٝ ایزا٘یاٖ تاضٙذٜ در فالت ایزاٖ ٚ تا پیزٚی اس رٞثز ضٟیذ  ،أاٖ ساَ فعاِیت تی 02ی  تا پیطیٙٝ حزب ملت ایران

ضٕٗ ٕٞذردی تا خٛاٞزاٖ ٚ  ؛س٘ذٌی ضایستٝ خٛد را داضتٝ تاضٙذ ،وٝ ٕٞٛارٜ تالش داضت تا وزداٖ ٌزد «داریوش فروهر»خٛد 

تفاٚت ٘ثاضٙذ ٚ تٝ  ، تیتٝ ٘سُ وطی وزدٞا خٛاٞذ ٘سثت زاسز جٟاٖ ٔیٞای تیذار در س ٚجذاٖ ی اس ٕٞٝ ،وزد ی تزادراٖ ٔصیثت سدٜ

 ٌزاٖ تزویٝ عثٕا٘ی را ٔحىْٛ وٙٙذ. ٞای خٛد فطار آٚر٘ذ تا اس صذٚر سالح ٚ تجٟیشات ٘ظأی تٝ تزویٝ خٛدداری ٚ حىٛٔت دِٚت

 بژی ایران، بژی کرد

 حزب ملت ایران
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