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١٣٨۴شنبه يکم امرداد ماه   

 هم ميهنانم،
 
 ،رد ايرانی باری ديگر مورد ستم حکومت خودکامۀ دين ساالر قرارگرفته است، اين بار در مهاباد، ُکی ايرانردُک

باری ديگر از آستين بی عدالتی، دست استبداد مذهبی . هم مورد ضرب و شتم قرار می گيرد و هم به قتل می رسد
رد ايرانی را مورد يورش جاهالن مسلح خود قرارداده تبعيض قومی و ايران ستيزی بيرون آمده و جان و مال ُک

.است  
 

 برادران و خواهران کرد ايرانی ام،
 

يران در تاريخ ردهای اُک. در کنار ديگر برادران و خواهران ايرانی، فرياد دادخواهی تان را به روشنی می شنوم
بخصوص در سالهای اخير، در دفتر آزادی خواهی : در تاريخ معاصر ايران .طوالنی کشورما، افتخارها آفريده اند

ردهای ايرانی اختصاص صفحات درخشانی به تالش شرافتمندانۀ ُکو مبارزه برای ايجاد دموکراسی در ايران، 
ی شما که بخش جداناپذيری از مطالبات ملت ايران است، بر دفاع از حقوق اجتماعی، فرهنگی و سياس. يافته است

.فرد فرد ما واجب است  
 

 برادرانم، خواهرانم،
 

رد ايرانی؛ بلوج ؛ ُک. قوم ايرانی ثروت ايران است. ايران به تکثر و غنای قومی و فرهنگی و زبان خود زنده است
حاکميت بايد به همۀ مردم . ک تک اقوام و مردم ايران صاحبان برحق ايران اندی و فارس و تزوآذری؛ ترکمن؛ ُخ

.امنيت بايد به شهر و روستا و آشيانۀ فردفرد مردم ايران باز گردانده شود. ايران بازگردانده شود  
 

 خواهرم، برادرم، هم ميهنم،
 

ابراشک و درد خويشان او، در برابر غم ردم که وحشيانه خونش را ريخته اند در بردر برابر تن بی جان برادر ُک
.نزديکان او و در برابر حس همدردی شما ملت ايران به احترام سر تعظيم فرود می آورم  

 
ردمان برای احيای حق حاکميت همۀ مردم ايران و برای دست يافتن به هم ميهنان بيائيد دوش به دوش هموطنان ُک
.آزادی، رفاه و سربلندی ايران متحد شويم  

 
،خداوند نگهدار ايران باد  

 رضا پهلوی


