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 شاعیرین حیاتی  

آرازبالتاج تانينان محمد مح  ی  ایله  اوآدی  جی   -۱۳۳۲غلو  مدعلی 

بيرینده آیينين  آبان  سينده  بو مرند  آذربایجانين، گونئی  ایلين  لگه 

او گلميشدیر.  دونيایا  کندینده  دیزه  یوخاری  تحصيلينی یئرلشن  رتا 

چاتدیردیقد مرند  غومادو باشا  سونرا  شهرینده    ۱۳۵۳-۱۳۵۷ان 

ایستانبولون آراسيندا  صميمارسنا  ایللر  گوزل  اونيوئرسيته  نعتلرن 

 .سينده آلی تحصيل آلميشدیر

 

آنا یوردونا دو- ۱۳۵۷ ایلده  اوزوی وکده سوندجی  لچو تشکيالتين 

اووه شاه  کيمی  جه  سورئژیمين  ل  حاکيمييتينه،  ایسالم  ه نراالر 

ماندا ادبی چاليشماالری ایللرده عينی زا  یقارشی موباریزه آپاردیغ

ایللرده ایلک شعيرلری تهران دا   لموشدور. همينایله ده مشغول او

اوزو اشيق  درگيسينده  "یولداش"   .رموشدورگو  یایيالن 

او- ۱۳۶۸ ایلده  آناجی  قارشيسيندا  تحلوکسی   ترک   نویوردو  لوم 

الييتينی لمانيایا سيغيناراق سيياسی فعائتمک مجبوریيتينده قاليمش، آ

ائتدیرميشدیر  بورادا  .دوام 

 

او آراز  زامانی، بالتاجی  سواللسی  پهلوی  شعيرلرینده  و  مقاله  ز 

همين او  ائلجده  دوامی  ایسالم تفکورون  ایران  بوگونکی  الن 

فارسرئسپوبليکاسي  نين  ونيز شو  ندا  باسقيسی هئگه مومی  و  نلوغو 

ظول دینی  و  ميللی  معروضآلتيندا  آذربایجا  مه  و قالميش  نين 

غال حاقالرینی دو  آذربایجان تورکلرینين پروبلئملرینی، تاپتاالنميش

او آذربایجانين  اثرلرینده  یازدغی  گتيرميش،   زگورلوکدیله 

حوقوقی،  سياسی،  فلسفی،  بيليمسل،  مفکورسينی  )ایستيقالل( 

وئرميشدیر ...ایقتيصادی،   تحليلينی  نظری   .اساسالرینين 

پارچاال یارا  شاعير یوردوندان دیجيغيندا  آنا  خالقين  بير  نميش 

بوت .دانيشير آذربایجانين  قوزئی  ایله  حاققيندا وگونئی  ولشمسی 

 .قویور رتایادوشونجسينی او

 :شاعير یازیر

جاندیر،  او بیر  واحید  تای  بو  ایله  او   تای  یوردو   ردالآدی 

 !آذربایجاندیر

http://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99nubi_Az%C9%99rbaycan
http://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99nubi_Az%C9%99rbaycan
http://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99r%C9%99nd
http://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99r%C9%99nd
http://en.wikipedia.org/wiki/Marand_County
http://www.msgsu.edu.tr/msu/pages/default.aspx
http://www.msgsu.edu.tr/msu/pages/default.aspx
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"او اثر  شاعير  آدلی  وطندیر"  تای  بو  اوتای،  بوت ینده   ووخوجویا 

م  آذربایجان آشيالیير،  ميللی يلایدئياسئنی  و  سيياسی  لتيميزین 

شعورالنماسی  او  باخيمدان  اوایشينه  وئریر.  پایينی  اثرینده ز  بو   ،

بوت یانسي  آذربایجان  ووخالقيميزین  یينی  ایسته  و ادآرزوسونو،  ن 

بو  اورکلرده  سئور  دالغاالندران    آذربایجان  ووتیورد  بایراغينی 

پوئماسي اوگولوستان  یارادیجيسی  اونودولمازنين  خالق   الن 

 .شاعيریمز بختييار واهاب زاده یه ایتحاف ائتميشدیر

او دیگر  آرازین  بالتاجی  اثریشاعير   آدلی   اویقارالش  نملی 

اینسانال اثرینده  بو  شاعير  چاغداش   یرکيتابيدیر.  و  مدنی  اویقار، 

، آذربایجان چاغيریر. اوز حاقالرینی تانيييب قوروماغا  او  ،لماغااو

ایسالمين گئریجی احکامالرینا، عئرقيچی فيردوسو   تورک خالقينی

 دارگوروشلو باخيشالرا اویماماغا سه سليير. او  سایاغی آنتی قادین

گو دار  حاققيندا  تور  روشلو قادین   هکولتورون  کباخيشالری، 

  ه گئریده قالميش دوشونج  يش ایرتيجاچی ویجتيماعييه تينه آشيالنموا

باخيشالرینی یاراشان  اینسانا  چاغداش  تانيدیر،  قواو  نی  یور. رتایا 

اواو هر  آزادلغی  قادین  فيکرینجه،  او  هلک نون  و   نونده  تی  مدنييه 

 .لچوسودوراینسان حاقالرینی تانيماق او
 

آز دئييردی،  او  دا شاعير  آزاد  اینسالوآنا،  ر،  یئتيشدیره  سئوه  د  ان 

و اُونون روحون  رلييی  ااُوزگورلویو  آزاد روحلو  آشيلييار.  ینسان ا 

 .ز حاققينی آرایيب آالرائتمه ز و هر زامان او  هلکو  ماز،اولکُولۀ  

سو عمرونون  آراز  آذربایجانين بالتاجی  گونئی  ک  ده  نونا 

د  زگورلویو،او ائرمنی  ده  اشاائلئجه  طرفيدن  ال غیشناکالری 

قارا آزادليغیاولونموش  موباریزه   باغين  ایله  قلمی  اوغروندا 

حاققيندا  آپ لر  مسله  بو  ایله " حاضيرالدیغیارميشدیر.  تبریز 

بوتایلی   -تای لی    کيتابيندا او  آدلي "قاراباغیمیزی کیم قورتاراجاق؟ 

او دردی سویداشالریميزین  او - رتاق  توایشقالدا  ریميزی القرپاالن 

بي و  یودوشونمک  چيخيش  باغلی  لورگه  و   ایله  دوشونجه 

 .فيکيرلرینی یازميشدیر

خ داوریی  شاعيریميز  والقال  لعیونن  دقيقه  سون  رینده مرونون 

جی ایل   -۱۳۹۱وبتی شعرینی یازارکن  حصر ائتدیيی نو  آذربایجانا



-  هر گئچي  یده، ئوره ک اینفارکت  ۵ساحات    تير آیينين بئشينده سحر

جی ایل تير آیئنئن  -۱۳۹۱  یر. شاعيرره ک دونياسينی ده یيشمشد

یانين آلمانی  کی مونستئر   سگيزینده  ده)  شهرینده        الوهای 

Lawheide) ا تاپيشيریليبمزارليغيندا تورپاغ. 

یورد سئورگونئی آزربایجانين ایستيقالل شاعيری بالتاجی آرازدان 

 :آشاغيداکی

  تبریز ایله قاراباغ» ،«رید  -بو تای وطن  تای او »، « اویقارالش»

 «آذربایجان آبستن استقالل است »  « و یمیزی کیم قورتاراجاق؟ -

 .رادیگار قالميشدییری آدلی اثرل

او ثمشاعير  یاشامينیز  لی  خالقينين   ره  و  وطنينين  سئودیيی 

قویو  آزادليغی ارمغان  اثرللوندا  اونون  جی   -۱۳۸۲ری  یموشدور. 

ا تریبون  تيبارنعایلدن  گوناذ  و آزاد  ل سول  سيته  رینده اینتئرنئت 

 .یایيمالنماقدادیر

 

 یليائلدار گونئ۱۸ /۱۳۹۲/۷

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.muenster.de/
https://www.stadt-muenster.de/umwelt/friedhoefe/waldfriedhof-lauheide
https://www.stadt-muenster.de/umwelt/friedhoefe/waldfriedhof-lauheide
http://www.azadtribun.net/index.php/az/maq/4069-baltac-araz
http://www.solgunaz.com/Turkish.htm
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  :تابالر یآراز شاعردن چاپ اوالن ک یاجبالت 

                         

  (انديفباسيلاو عرب   ني! )التقارالشیاو – ۱

  (انديفباسيو عرب ال ني )الت ریدوطن یبوتا ،یاوتا – ۲

  (انديفباسيال نيقورتاراجاق )الت م يک یزيميقاراباغ لهیا زيترب – ۳

  (ايندفباس يو عرب ال نيالتقورتارار! ) قالليستیا یجانیآذربا – ۴

  (هيندلیس دار)فبویلودور قالاليستیا جانیذرباآ – ۵

  

 :ایتينداسوئب  نتئرنئتیا نیشاعر اندي ورماتف ف-د-پ رتاباليک

vetendir.com-butay-www.otay 

 .ریدادمالنماقیي ای

وورماماق  ال نهيیسچریهر کسه ا  یقحا ماقیا یو  چاپ نیتابالريک

  .ریبديليوراخسربست ب  ننديطرف ازاری لهيشرت

   

  يلیائلدار گونئ   ۱۰.۱۰.۲۰۱۳         

   

   

   

   

 

 

   

 

 

 

 

 

http://www.otay-butay-vetendir.com/


  !( مراجعتزایمی )فعالالر  زهیمیستلریویآکت یللیم

 

 یازیب سوندوغوم  یسویداشالریم، بيلدیگينيز کيم یعزیز و حورمتل

یازیجيس اثرلر  یاثرلرین  او  دا،  اولسام   ی گرچک صاحيبلر  ن یمن 

ک جکده  گله  و  آ  یتورانچ  یبوگونکو  بوتوو  تورک   یچذربایجانو 

ک سویداشالریميزدیرالر.البته  ميلل  ،یسویلو  ایله   یایرتيجاع 

سون قازیلدیقدان  کوکو  دیرلرین  راسومورونون  اثرلر   یسوندوغوم 

گون سينه  موزه  تاریخين  و  تاریخين دایتيریب  الکين  جکلر.  ریله  ه 

س اونموزه  دن  ریلمه  گونده  قالمالينه  گوندمده  دک  یه   یجه 

د هدیًرالر.چونکو  سوز  زامان  وز  آرازین ر  دوزدور  اوچون 

 .اسکيمز)کوهنلمز( سوزدور یسوزلر

 

دئدیگينه گوره   ، یفعالالریميزدان واردیر ک  یاوالراق ميلل  ییازیج

ميلل س  یآذربایجانين  بشيحاقق  یمسئله  یاز  ندا  فازال   ییوزدن 

یازدیغ الکين  یاخش  ییازیالر  ییازیبدیر،  بنزر  یازیالرا  او   ی ایله 

دا فوتوگراف  ییازیالراولدوقالر  یستژورنالي  یازیالر  -اوچون 

مظلومو دویغوالندیریب   یقارش  ظالمهتکين    یمحصولالر  الرینيچ

ميلل ميلل  یروحالرین  یو  و  دوغرولتوسوندا    یاویادیب  منفعتلرین 

آچيب وود لرینه یول  بيلمه   ی قدر سایغ  یاولدوقالر  ییارارل  شونه 

ژورناليس والکين  بيليبلر.  قازانا  اولیازیال  یتوحورمت   ی دوقالرر 

یعن سي  یسيياست  یاوچون،  بلکه  یوخ،  ایله  ایله    ياستایقتيصاد 

ائتدیکلر نييه   یایضاح  ایستيقالل؟  نييه  دن  جومله  او  اوچون، 

قاراباغ ق  یفئدئراليزم؟  کيمرتاراجاوکيم    ی ميلل  ی ق؟ 

ش بير  هئچ  حاققيندا  شئ  یئپروبلئملریميزین  بير  هئچ  اویرتمه   یو 

یعن ا  یيب  رنمهاوی  ی یيبلر.  کو  یيبلر  ...   ،یویرتمه  دن  جومله  او 

قارداش  یباج یار  ییا  پا  ییسنين  تارال   یقدر  اوچون،  یئتيشمک 

موساواتچ اوچون،    یسایيلميش  اولماق  آتانين  محصولو  آنانين 

یازقيقاضيل اوز  قادین  قيلينميش  یوخسون  حاققيندان  اوزو   یيسينق 

یعن اوچون،  دیي  ییازماماق  ليگين دونونو  فئکوله  ن وداليزميشدیرن 

دینایدئ )ایسالم  اوچون  سونماق  سا  یني ولوژوسونو   یآنت  یانمحترم 
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قورآن یازیليبدیر.   ایچه ره ن(  یقادین ائرککلرین اوره ک سوزلرین

ک  ییعن یيبلر  یرقو  ،یدئمه  کآن  آیر  ،یازیليب   ی قورآنين 

جهلين  و  قادینالر  لرله  کوله  قاالن  معروض  سئچکيليگينه 

 .ازیلسينلریدینالر اوالن آ یدوشمنلر

 

 مال؟ یآسيل یائدر آروادین کيم

 ،(مال؟ یآسيل ین یکيم ائدر اسير)

 بير فئدئرال؟  یائدر هر ائوین کيم

 ،   (فئدئرال؟ یئدر سومورگه سينکيم ا)

 مز بيت المالوال بيلاقارت  یوخسا

 .(... معدنلریميز، وئرگيلریميز، فآیيزلریميز و یميلل)

 

ورخان سویداشالر ایسترلر تمکدن قایضاح ائایقتيصاد ایله    یسيياست

 ،یک

اولچولر -1 دوشمنلریميزین  مئتودالر  یدیش  ميلل  یو    ی ایله 

 .ه دوشونکپروبلئملریميزین چوزومون

ب  یحاقالریميز  یميلل -2 ميلل  يساتماقال  اینکيشافيميزین رليکده 

 اوالن یدوشمنلر

 ایله ایچ   یو مئتودالر  یایچ دوشمنلریميزین اولچولر  ییاپيل  فئودال

 لریميزین چوزومونه دوشونک . ائله اونا گوره  پروبلئم

 .یباغيمسيزليق قورتارار بيت المال ،یدئمزلر ک -1

 .یقادین اولماساید یقورآن دوغمازد  ،یدئمزلرک  -2

 ،یلر کزدئم  -3

 کوله، کوله قاال ،یایستر ک قورآن

 آال  یوئریلمزحاققين ایستمز

 آال  یایستمز ایستيقالل حاققين 

 .آال یحاققين بيرئيسلایستمز  

 



فئدئراليزم سونموش سومورگه چ  ،یدئيرلر ک -3  ی قيزل بوشقابدا 

کوله لرینه فئدئراليزم سوناجاق سومورگه   یتکين ميلل  یروس ميللت

ميللت  یچ اولچولر  یفارس  جک  دیيشدیره  دون  ایله    ینين 

 .الزیمدیر بيزه )موفته قانينيز وار ایسه بویورون!( یمئتودالر

کولری  زگهوا لن  اوزگه  اوچون،  دونوشمک  سينه  آسيًللگه   یردن 

 .ائدن مونتاژچيليق ایله کمپرادوریزم الزیمدیر بيزه

 

 ی حاققين یانارد یاولماساید آراز

 ید راوزونو خان سانا یسيياس هر

 .یدانارد یین حاقالرین وئریلمه

 

دئوریمه گره  یالشدیرميش مارکس سوسياليست یکاپيتاليزم یک نئجه

ميلل  یکمونيست  کن ده  من  سونوبدور،  دئموکراتيک   یایدئولوژونو 

س  گرچکلشمه  ميلل  یدئوریميميزین  آنالميندا  تام   -یاوچون 

 :دئموکراتيک ایدئولوژو سونموشام

 

 ؟ ميشم هگزم یباغ یچيچکل یهانس

 سوزمه ميشم؟  یشانيًن بالين یهانس

 یازماميشام؟ ییين حاققيًندا یاز نه

 وشامسيزه ایدئولوژو سونم من

 .تنقيد ایله یاردیم اومموشام دنسيز

 الشدیرمک ایسته ین چوخدور یمن

 یوخدور یتئز  -یآنت ،یده واردیًر ک تئز

 

اودوب  ائله گوره  )سوس  -اونا  بوغولماغا  ده  ینلر  بيلمه  اغا( مآتا 

ک ائدیرم  ریجا  عزیزلریميزدن  سيز  سيزین   ،یمحکومدورالر. 

صاحيب  ز.چيخاسينيسوندوغوم اثرلریمه صاحيب  –اوچون یازیب 

س مرحله  اویانيش  اوچون  سوندوغوم   ی چيخمانيز  بویونجا 

وسيته لریميزده   شکلينده نين ساتيالجاق کيتابالر    یاثرلریمين هاميس

ساغالماقال بيرکيکده و   یکانالرماوچون گرکن ای  ییایياًل بيلمه لر
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ایتيب  ییارارل بيرليکده  یازیالرین   -اولماقال  چونکو  باتماسينالر. 

درینليکلرن  یه ریکلرایچ ليکلر  یين  نيته  بالتاج  یو   یباخيًميًندان، 

دئموکراتيک   -یللنين بوتونو تک باشينا نه فقط مي یآرازین یازیالر

لر  یدئوریم ذئهين  اوغدذئهينسل    یگرچکلشدیرجک  رادا  ئوریمه 

بيله جک ان بيليمسل، ان دوغرو، ان گوجلو اویره تيلر تومودور، 

تاریخ موکّمل   ییگ گرکدیرد  ضرورتلرین  یبلکه  دئوریميميزین 

س س  یپروژه  چرچيوه  اوزلليکلرین  ی نين  خاّص  اوزونه    ی ایله 

 .ردیرالربليردن بيليمسل یازیال

 

 .دیرسونان خزینه  لآرازیزم قیزی ،قیزیل ندیر ،یآنالیار ک  یقیزیلچ

 

  ۲۸.۰۴.۲۰۱۲آراز       یاولون! بالتاج ساغ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  رارقورتا  لقالی ستیا یجانیآذربا
   

اؤزت    شي لمي خارت ي چ  انمدي تاب ي ک  یآدل  ر«ی دوطن   یبوتا-یاوتا»   ی از ی بو 

سؤزده    یلرست ي فئدئرال شففاو  و   ی نچاالی اوالن    انای   انقدي فلدوغرولوق 

  .یدن لن اوچون دوز دماقي ان ت ده  یستلري فئدئرال

   

  ده آرا   اؤزون وخ،ی ده   اؤزگه سوچو

  چارا نهی اؤز درد مسنلي ب  بوال

 . باال نمزلري م ین ی  وئرمه شي ن ي م

  !دیيشمک ایسته سن اوزوندن باشال

  .شالبو یشی دوشر« اولسان بو ا-مهی د»

   

  !نامای سازا قارداش او ناني چال هر

  !ماان ی دا قا قازان یجی دی ار ري ب  هر

  !مه نهي چئ  ین ی زي ساقق ني باققال هر

  دنلر واراور  ري کي ف شي انلی  چونکو

  لر وارگوجو چورودن  یللي ده م هم

   

  توپلومون موتورودور مي کس نی دی آ

  ن قوتورودور خسته ائد  ین ي خالق

  ور آکتورودورقوت  ،یازار ی  قوتور

  چري ب -دا قوتورو اؤلچوب نين ی دی آ

  چری ا دن سوگؤزون ني ده بوالغ هم

   

  >>>   ،یائدر حاق یلبل  دئولوژوی ا

   ،یخالق رری رلشدي حاقالر ب  لمزی وئر

  ؛یلقباشقا چا لمزي ب  نادای او چونکو

  (اسامای)*               ردر،ي بل یهدف دئولوژوی ا

  (ماقوالی)او.   رلدی ری د یاؤلموش حاقالر  استي س

  (.اوالر یختتلر  یزي رمي قانونون ق لهی هر هدف  ا) 
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  دوربولماق اوچون -بی ری آراشد مي لي ب  

 دوردرس آلماق اوچون دانن ی بولدوقالر 

 .دور چونلی ساواشا دالماق اوبيليک

 دیر لی ساواشا داليب آراز بيليک

 .دیردان دوزگون درس آليب بولدوقالرین

  

 ی مدیر بيلی النا بيليبآراز قول 

 می دیر ائلی  بولدوقالری اویادیب

  .میدیر دیلی یبیردشهم ده زگينل

 دیر دویونلری  دیر کی، آچيب بيليم

 .بنزتمه رزیل ائدیب چيرکينلری

  

 دیر   بير مکتبسل م بيليمآرازیزم تا

 دیر   باغيمسيزليغا دوشونسل سبب

 دیر(   )اویقارالشماغا فيکيرسل سبب

 *  .دیر بيليمسل غضب اویقوالیانی

 دور  ن چتين پروبلئملری چؤزوب ا

 دور**    ان اونا دوداق بوزوبنسای جاهيل 

 

 سينفی و ميللی کين.   -*

 ایفشا ائتدیی قوندارما … »عاليم«لر.  -**

 

 ن دوزونو دئدیم هر سؤزومن سنه 

 نه توردن اولدوغو گؤزومو دئدیم 

 . یم ن اؤزومو دئدکيمه قوللوق ائد 

 م ی اوغلویاتچی، هم ميللقچرئ عمن هم 

 . ن سول قولویام دئموکراتيزه ائد

 

 )ایرق = ایرک = سوی(  

 م  سئور من چاپيلدیغيم اوچون یورد

 م سئور  سئوردی، من قورد روس آیی

  .مسئور  کورداق ... ی اوالرقلي يلقارش

 نلریمين دوشمانييام  ميللی دوشم

 . ميللی ایستيقالليمين قوربانييام

 

 



  اری آغال انی اولما یقچرعئ  رلريي دئ 

  اری داغال  یاورکلر ییمري ق  یسو

  .اری غالی د انی آلما ین يماقي نتی ا

  سن ده داغال یان ی داغال رميي دئ 

 . قولون باغال-ال ني ن  ین مائر داشناق

   

  اونوت آراما ونوی سو رلريي دئ 

  ارامای  نهی درد هندی گونلر سي پ 

  .ارامای  هی مه له ي دا چاره ائ  او

 دور،   تورک زي الن ی ستو تورکون دو رميي دئ 

  .دور  وکی آتاتورک بؤ نهي سؤزو دئ  بو

   

  رید ده کي رلي تورکون گوجو ب  رلريي دئ 

  ری د دهکي رلی دوغان د دننيي رلي ب  تورک

  .ری د  دهورلوک رو ی قانونو  تورکچولوک

  تورک گرک تورکه دوشونه رميي دئ 

  .نهي شی ا ني گلمز فارس یگي رلي ب  تورک

   

   ر،یي قوتال ین يي رلي عرب ب  هي ن  -*

  ر؟یي ومورتالی ترس  نجهي گل تورکلره

   

  شعورو یللي م یآزدخ چو ني مي خالق

  سو اولماز دورو یکئردهی  شعورسوز

 .  قوسورو دوروخ ی سا توتول -بي اووالن 

 .  آزاد اوالجاق  لسااو شي کلنمي لي ب 

  .گونه قاالجاق سي دان دا پ بون  ساوخی 

   

  قورومو خستخانادا دوکتورالر

  کاداي ت ي ولر پولاؤنچ یاسي س

 . زادا ري ائدرلر هر ب  نيي تع تالئ

  راری آماجالند یسیجلي مست  ني ائل

 . راری سونوجالند یآماجالر  کوتله

  !اول یباش ،یک وخی  روغوی گو ني ن کوتله 
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  دن،ک ي ل کک نر ی اؤ یدئد تورکه  ني لئن 

 دن،  تورکلوک  لهی ا کي وردسئورلی چک  ال

  .دنک ي رلي ب  یللي م یدی اخشی  زم«ي الي سوس»

  یساز یردی چالد ايي ل  في لي ق  فهله

  یازووبورژ  یچسؤمورگ   ویلسو  روس

  (ی بوروکرات بورژوواز ینکلروس کؤک) 

   

  دول اوالر للتي م انی اولما یدؤولت 

  رل اوالورو کوشع یللي م الني اخی 

  قول اوالر لرهي چسؤمورگه  یخالق

  هندي س  اؤز اؤلکه یقازانج الني چاپ 

  هندي س کؤلگه ای اشای  لمازی ري ات ی 

   

  *،یدسات  یحاقالر یللي م ینفي س ري تاج

  (هیوپل)چؤ   ،یآتد لهي ب ی ز  یلدآ یللت ي م فارس

  .یتدبا یغي وارل وردوی  یآد تورکون

 ر، چاپا-بي آالن چال یحاقالر یللي م

  .تاپار قاللي ست ی قووان ا ین ين ي تقسا

   

  .ری وارد یجي اؤنجه سات  دانیجي آل-*

   

  رکو فارساتو یتدسا ري جتا ویلسو تورک

  سهي مجل یدئپوتات گؤندرد ني ساتق

 .  اسای  ای ن قوچواو اق قالم دارانی ا

  (اسای  ای حاق ساتماق اوچون قو یللي م)

  تورک ساپا ،یک ستری ا ري تاج ویلسو تورک

  .ال تاپا نای ارالرازب  ني ران ی ا

   

  (رل ه ی سرما یجاري )ت    ليي دئ  یللي م لر  هی سرما ییهرجا

 ليي دئ  یللب  یئری  قالجای ري ات ی 



  .ليي دئ  یحل نی دردلر یللي م یدرد

  ری ندوطا اون  اؤلکه یبازارل چوخ

  .  ری نددوشم چی ساتان ا  یحاقالر یللي م
   

  بازار اوچون دوشونور ري تاج ني ساتق

  ري ن ي ائش دهني لدرد ع سهی ا یخالق

  .ري ن ي داش ستاناي فارس دنکي زلي شسی ا

  ري ام یجان ی آذربا یدؤولت  فارس

  .ري ستمی ا قي زلي سمي باغ یري تاج کتور
   

  بي ان ی گوج او نکگر قالالي ست ی ا

  بي ان ی ده دا  اؤنون ني ن ي چسؤمورگ

  .بي انی بو  ناي قان  ین   گره نهي س

  ريي ست ی بازار ا وکی بؤ ینفي س ري تاج

  .ريي ست ی که خزر ااوچون تور اوممان
   

  اولوشوب دان  یبورژوواز للتي م هر

  بي شي قانسورماغا آل ني تک یزال

 . بي شی دار ناي جان  ونونی سؤموردو

  ری دینفي س ري تاج یبورژوواز  وکی بؤ

  .ری دیکئف ني نفي ن او سدائ  یکولون 
   

  اوال  هی سرما  ،یسؤمورولور ک  خالق

  قاال داوردون ی  یقان  سؤمورولموش

  .الي چاره ق ناي شافي نک ی ا یللي م

  وردوی  رمازی چاپد  یبورژوواز کي چي ک

  .واورد ای قورو ،یائدر ک زي مسي باغ
   

  ری د ی بورژوواز  یللي م للتي م مساغال

  ری د  یاوندان راض یشافي نک ی ا یللي م

  .ری د  یاؤزو گرچک قاض الشانی راز

  الري سات  للتي م یلیاپ ی  فئودال

 .رالي قات  نهي صف ني ن دوشم یللي م

  وار یستعدادیا  قينليساتق  نیريتاج
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  سووار-بي سات یاسيس  رسئوريتاج

  .«اریویالده دؤنر اوزو  ،یال عل » 

  ريييسرحد تان یتورک آراز نيساتق 

  .ر يييقان زيارامیووردوغو  نیچار

   

  ییاوتا  رييسئوم  ريتاج یلیبوتا

  ییپا  قينلي ساتق ريدان آلچونکو فارس            

 . ییوا  بيالق بیگئد  ییها نیيبوتا

  هی  لمهچؤ ريدوواقالر تاپ  ییچگئر

  .هی لمهيبوتؤولشه ب زيمی الریتا

   

  دوشونر نهيبي ج للتيم  زيسرتيقئ

  ناريداش وردای  یغیساتد وردونوی

  نريدرددن ائش دوروی  یغیلديچاپ

  الريچاپ وردوی  نيللتيم  زيتسريقئ

  الريچاره تاپ  هگ رم یدنرتليقئ

   

 «پارآخداران تا»

     

  «»تورک خر     رلريائششک دئ  للتهيم  زيتسريئق 

  رلريئی ینيحاق یلليم  نيائششک  

  تورکلر( یلرتي)قئ     رلریاؤ ینيخالق ارادانی خیتار 

  ینيتلليم  ریيمايتان  یتورک خالق 

  (یني)سبب          ینيللتیا نين يغ یائششک آدالند 

   

  ر، ييليکؤله ائ ر،يسات  وردومویهم 

  !ريي لید یغیتدورور ساده اؤلدور هم

   

  «ري»ساپ انندولوی  ینجاپدتو  ویلتورک سو



  رياپی رئوياوچون گ  یوئرگ زیاوچ فا

  ر؟يچاپ ميک یجانیآذربا رييدئم

  ین جایآذربا بیریچاپد لیا سنسک

 .  یجان ريخيچ  هندريتیا زیاوچ فا

   

  اؤزونوز اوچون یوطن نیقورتار

  بو گون ر یریساتد ،یک  وخیاوچون  ريتاج

 . ونیدو -یدا توتا باشقا تونیاری یک

  قييي ازمالیا قدان سونرا بو حاندبو

 . قيييپوزمال یرانالریازدی ريتاج

   

  رید  کلييچ للتيم  ئولوژوموزدیا

  ری د کلي يچ تولدؤ یلليم زيميهدف

  .ری د کلييچ   اولماق رزالت یيلآس

  ائدر یيلدن آس  اؤزگه زميفئدئرال

  .گئدر  ولویو اؤز توتدوغ قالليستیا

   

  ریندازای  ین یيسازقیاؤز  یمچیدئور

  ری ندقازا ینیر ياؤز قب ستي رئفورم

  .ریدنگز  دهنيوعده پئش  بوشيچیا

  الریدیچلالقيست یتورکلر ا یچنیدئور

  .الریدیلچتورکلر فئدئرا ستي رمفورئ

     

  دهنیشهر ريهئچ ب نيجانیآذربا

  دهنیهم ده اهر ده،نیهم باشکند

 .  دهنیتهر کایفابر  دوروخی ارميف

  لهین فارس اائد تینا يبو حده ج

  اله؟-تورک وئرر ال یلرتيقئ یسهان

   

  رريگ  دانايم  قالليستیا یاوندا ک
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  وئرر یفئدئرال حاق یچسؤمورگه

 .زرر هیائتمه داننيمي کار باخ یک

  ر،یدیزليگ  یسیاری نياستيهر س

  .گؤزلودور قين آچائد کشف یزلريگ            

   

  ایلمایریآ ،یائدر ک ستيفارس فئدئرال

  ایلمایر یکؤرپو قا نرهیدبوتؤولش

  .ای لمایريق یبئل نيفارس ستيشووئن 

  ردن قورخابوتؤولوک سؤزون ستيفئدئرال

  .سوخار ئرهی  نونویبو  نيني رتيقئ

   

  ولودوری  ینفيص نیريتاج زميفئدئرال

  کولودور نيغ ينلي ساتق ینفيص ريتاج

 . بولودور  یگئن نیبازار رانیتدسا

  اوالجاق یلچقالي ستیده ا ستيفئدئرال

 .  قوووالجاق یارباب ،یاو زامان ک

  

    ساتار یحاقالر یللياورتاق م  نيساتق

  باتار الناریپا یجانقاز نيناؤلکه

 . آنجاق چاتار یبیقازان د ناي ساتق

  کهي ليبتجروبه دؤنوشه  مازیقو

  .کؤکه ینين اله، عهدوشک الد یک

   

  ريچاپ یجانیآذربا یللتيفارس م

  رياپی  اپمای  نايهم ده تورکون آلن

 «. ريتاپ نيدوواغ ريرالن يغ یچؤلمک د»

  خالقا زينيرس یریسئود زيس یندوشم

 . حاقا ینمد-یلليم هيهه دئ یک

   



  حاق( رانیازدی یازقی-(* )* ۱)فارسا؟   یکانيت يپول  شیوئرر د ميک

  *(۳) و * (۲)فارسا؟          یبانکان  الیساتار اوردو ميک

  *(۴)           فارسا؟ یهالکان میر ياتیوئرر  ميک

  (؟یدنه قال(*   )۵فارسا؟       ) یهالکان تيساتار امن  ميک

  (یحاق لید-)بورولموش ن،     وئره هیاؤزگه یرالاقح یلليبو م

  ن؟ار ریند سه،ليين دئدوشمه یلليم

   

 ساتار،  یمیحاقالر یلليم ستيفئدئرال

  .چاتار نایي هارا نيميندوشمه چیا

   

  ساتمازالر سالح للتهيدؤووزسوز م

  چاتمازالر نایداد نياوردوسوز خالق

  .ر هسابا قاتمازال یخالق زيسباکان

  وماييوئررلر ق یحاق یاسيس

  . حاق وئره قوما ینمده-یلليم یک

   

  دؤووزه ریدمیبانکا الز یمرکز

  سورونونو چؤزه خراجیا-لتهایا یک

 .  زهيم اؤلکه راياتی یزلریفا

  انک ب یاوالن مرک یلی آس اددانی

  .آال تانک اخودی ال،يپول باس  مازیقو

   

  یدچوبان ومييگؤره ق هی-بمت

  ید»گؤوم« قابان یغی اوتارد نيانوبچ

  یدابانيب ل،ييبمت دئ یئری

  اینايوار ساغا، ق یحاق نيچوبان

  اييتان  یحاق قلوونی قو ونایقو
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  اولماز یغيلباکان شید نيستيفئدئرال

  اولماز یغيلخاقان زيسميچونکو باغ

  اولما دورومو( هی)او      .اولماز یغيلبمت اوچون اورقان

  حاق وئررلر ینمده-یلليم مهقو

  سررلر ئرهی ووروب  ساشيچوخ دان

   

  اولماز یمرکز بانکاس نيستيفئدئرال

  اولماز یاسدامغ خراجاتیا-تتهاال یا

  .اولماز یداسی فا دنییسنا ريآغ

  *مرکزده قوروالر ییسنا ريآغ

  **.گوجو بوروالر هشميگل نيناؤزگه

   

  ؟یمیقورولماد ادايروس -*

  ؟یمیا بورولمادندتورا -**

   

  اوردوسو اولماز یلليم نيستيفئدئرال

  چاره بولماز  نهیدرد نیزيسسالح

  .سارالماز سولماز نهیلمهتؤکو یقان

  *قوالنار یقانون او لهیگوجو  نجيليق

  .غوالناریآنجاق دو  نسانیا زيسسالح

   

  .ناريآل لهیسالح ا لمز،یحاق وئر -*

   

  دوروخی یاوتا دهنيچیا نيزميفئدئرال

  دوروخی یقورماغا پا عیصنا ريآغ

  دوروخی* *یها لهیگوچ* ا یمرکزه قارش

  ***وار یسس ريه بکزدمر نيللتيهر م

  وار یسسهيپول ک  نيسس آالن  نيساتق

  اوردو یلليم -*



  یها نلهیوئر نایيها  نيني غي باکانل یشلریا شید -**

  لوآز نوفوس کاجایمئشه قانونونا او  ساوخی -***

  !اولسون قالریازی…  للتلرهيم

   

 قورماق،  کایفابر دهمیفئدئرال رئژ

 ،  قوروماق ونوی فئدئرال بوتؤولو

 ق، دامغا وورما  استهيس یجیخار

  ائتمک   اؤزگه ~ مرکز نييتالئ تع  نهیللتلريم

  (ونی)دو    تمکيک  نیيوورما ر،یدیحاق نيناؤزگه

   

  ساالر اولونیاودوزان  دادانيم

  ساواشا داالر دهسيفئدئرال مجل

  آالر یگوجو قدر پا یاقتصاد

  ایسرما شي لمیرياتیده هر اؤلکه

  ایبؤلدورر پا یلاوران ینتجهبو

  ایسا دهنیئری چوخ چوخاال، آز  یک

  ا یقانون قو نسافی ا مازیرقابت قو

   

  ده فئدئرال اؤلکه  یلنئچه اؤلکه

  هد گهلؤرالر ک قاال للتلريم وخسولی

  ده  بؤلگه نارالریرولو او یرجيک

  نه وار قولالنارالر دهن یلر اؤلکه

  ارالرولالنیمرکزه  لر هیرايک

   

  ر ید يهيیگؤره مرکز   مهزيفئدئرال

  رید هیه پ یس اؤلکه نيللت يم وخسولی

  ریده یداوار اوتارماق اوچون او-مال

  لمز يس ینياش یگؤز  نين ه یاو هييی

  لمزيب هشه لئیناص سالمایریآ
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  ری دیاو ريب زمهيفئدئرال للتيهر م

  ریدهيت  یتینؤو ا  ريب للتيم یوارل

 . ریدهیدو جکلهيکس  للتيم وخسولی

  ر يليحکومت ائ سوزهلو گوجگوج

 .«ري لي»چ هیاؤزگه  اغار«،یاؤزونه »

   

 «ری دني: »تاپان تاپان ريدئ زميفئدئرال

 «ری دنيساپان یحاق کيلکؤله یلليم»

  «ریدنيمال چوبان  زيسعقل یسهیي»

  .«ریدنيچاپان -بيچال ايچونکو بو دون »

  «هاالل اولسونفارسا  یغیچاپد نيفارس»

  .«گولسون ناي ساققال ونیسو  شيلميچاپ»

   

  ر«ی د ني: »تاپان تاپان ريدئ زميفئدئرال

  رید نيستان يفارس رالياکندستايفارس

  .رید نيجان یمانوفاکتورالر آذربا

  ده اوال اؤلکه هر یگرکمز هر شئ

 .  بوشلوق دوال  ال،يمال سات ،یک  ئتری

   

  (ییسنااوالن  میالز هی سؤمورگه) 

  (یی ور انابدقورولو اندستايفارس) 

  ( ییا قوروال تا ندتورا  مازالریقو)

 (اولماز هدر السیریآ جانیآذربا)

  (قدر  ستانياوالر فارس یسه عیصنا) 

   

  سوز دؤولتلر قوراردواور زميفئدئرال

  مرکز وورار یدؤولت رانيليباش قا

  بورار یللتيوز م جگو  للتيو مجلگو

  بي اتیسروتلرده  یلليگوج م  یلليم



 .  بيگوجو بات  یلليم نيخالق  شيلميچاپ

   

  آالر یو چوخ پاجلگو نمدزيئرالفئد

  وزو درده ساالرجسگو  للتيو مجلگو

  .چاالر  ینيالواسح نيرانیلدباش قا

  ریدندي س هیگوجو سرما نيلتليم

 .  ریدنيس هیده قا ینک ينه یسرما

 

  دئشر نايهر کس اودو اؤز قاباغ

  اوستون اولماغا اللشر داهر دال 

  .داوا دوشر  هسديمجل یتللليچوخ م

  ري زور دئ للتيو مجلگو یاقتصاد

    .ريئ ی نيگکؤت رانیشديکؤزو آل

 

  اولماز یحل ليشجیبار  نیشمازیبار

  اولماز یلاواالر بله یچاالجاغ

  >  اولماز یلليم سيمجل یلی آس اددانی

  ولودوری نيني سؤمورگچ زميفئدئرال

  قولودور نیريتاج نيساتق  ستيفئدئرال

   

  یتي قورتارماز مولک  زميفئدئرال

  یللتيم  یائتمز کولون زيمسيباغ

  یتي حاکم یاؤنجک  قورتارار

  آزاد ائدر ینيلید نیللتلريم

  مرکزه گئدر یرالیپا کيل هیيا

   

  ده فئدئرال اؤلکه یلللتيم نئچه

  ده قاالر کؤلگه لید انیاولما اورتاق

  ده اؤزگه یريقئ دریار لید اورتاق

  آالر ل يتحص هلدیاورتاق د چوخونلوق
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  بوالر ش یسه اگئت هی هر اؤلکه چونکو

   

  (لريئچوازک للردنید  شينمه خستل)

  (لريچسئ لیاورتاق د  لید شينالشميق یای)

  (لريچ يب-اؤلچوب نهی ريخئ  نيحاکم)

 ( لريچیا یقان نين  یتچیموختار ) 

  (؟یا نه ائتدباشق دنکي سليفارس تورکه پ)

  (!یتدگئ ولونو ی  نين یاقچحلیتورک ا یک)

  (!ر یتدگئ ولونوی  نيزميفئدئرال یک)

   

  ری قدحا ريب ینمده-یلليم یحاق لید

  >   ر یقدتاال یلليحاق م یلليم یاسيس

 . ریقدخال یلکي ليقورتاران ب وردونوی

  ری حدسال الیاوردو یلليم انیقورو

  .ریدهگونا وکیبؤ  مک رمهیندکل يليب

   

  آزاد اوالر یلید وردونی زيسميباغ

  اوچون آباد اوالر یغیتاالنماد

  .شاد اوالر یخالق ،یللتيم  وردسئوری

  لمزيقورتارا ب وردونوی لید ريب هئچ

  .لمزياوتارا ب  ینيان وبچ ونیقو

   

  ریيليدجاه نیملریرئژ( ۱) زميفئدئرال

  ریطيليدبا انندي ميباخ قيشلچاغدا (۲) 

  .ریيليد قات نيغي زليمسيده باغهم  (۳) 

  بؤلوجو اؤلدور ،یک ريدئ زميفئدئرال

  .ورلد وی یگ یسئچد نين جهلائد ليقات

   

  ید یا ادايروس زميفئدئرال یاخشی ان



  یيد يق ناي انجتورکون  یلچقاليستیا

  .ییدسا هندی ئری یشافي نک یا یلليم

  یپا نشيئت ی نمدزيفئدئرال تورکه

 . یئده زاا یواخت ،یاولدو ک یقيموس
   

  ؟ییمناماديس یاوتا یزميفئدئرال

  ؟ییمناماديق ونجایبو لیا شيئتمی

  ؟ییم»بورنو« قاناماد اندالیریآ

  یمزيفئدئرال نیللتلريم  ییچگئر

 . یزم ع قالليست یگرچکلشه ا مازیقو
   

  رطخ ريش هنليگؤرسه کس یچاقحلیا

  زرر هی ائتمه ،یک رریشدیيد دون

 . زهر هی چمهیا ،یاوالر ک یلچفئدئرا

  اولسا یلچقاليستیا نريچیا زهر

 . ده سوسا لیا یالل-رخيق ،یک مزيلئن ی
   

  ریسد ... فار ندوشون رانایا فئدئرال

  ریسدي پ زميون فئدئرالوچا یقالچيستیا

  .ریسدای...  ییپا نمدزيفئدئرال ونکوچ

  راریبؤلوجو تورکو آسد زميفئدئرال

  راریباسد لهيتورکون ال یلچفئدئرا

  .قان قوسدورار انایما یاو قانونا

   

  رییدري خئ ین شئائد  یلچفئدئرا یفارس

  ریدیریآ ولوی نيظالم  مظلومال

 .رییدریا ولویتورکون  سئور دوشمن

  چاپا ینتورااولوب  زيفسفارس شر

 قوپا  انیداولوب اوتا  زيفسشر تورک

  .ساپا انندولی اولوب  زيفسشر تورک
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 مانقورت ائده، تورکو  ،یدوشونور ک فارس

  ،گئده ولونوی  نيمانقورت تورک، فارس یک

  .دهیتورکو ... د-نی ستهیا یحاق االقط

 ز، تم ائ زيمس يباغ یحاق خالق ینمده

  .تمزئ ی نایداد نیادیاوردوسو  ادی

   

  نایاقتصاد یلليدوشونور م فارس

  نای الدووا نيتارالن دوغویقو ال

 .  نای »آرواد« هی وئرمه قاللي ستیا یک

  ليياوچون دئ لیور، دندپول اوچو داوا

  .>>>  لييمئ ناياالق حاقط ارادمازی لید
   

  ن قورومائد ليتمث  ینيللتيم فارس

  بوروم یگل سن ره يسا دئارف یريقئ

  >  قوروم میرئژ ريب یمرکزل فارس گئنه

  دن قووومپنجرن رسيگ انيدقاپ

 . اؤز بورنونو اوووم   لهیا نيلا اؤز
   

  دوشونور نهی ريخئ یلليؤز مکس ا هر

  دوشونور نهیريقئ ینلجایآذربا

  .دوشونور نهیريسئ  نينی ونالریاو

  وریدؤ  خايچونکو گاه ناال، گاه دا م

  . وریقو اندولوی زميفئدئرال ییبوتا
   

  ر یيدبو سونوجا وارمال یلچفئدئرا

  ری يدمالداوار اوتار للتيم وخسولی

  .ریيد قورتارمال وردونویاؤز  اخسوی

  سورسون زدانيمیي اوتا انینانما یا

 . قورسون کی فابر ريلميب رایيقا نيماش

  ا؟یدرس آلما نندي شيکئچم   ستریا ميک



  ا؟ی ان سالماتدتاخ  یزميفئدئرال یعنی

  ا؟یواشا دالمان سااوچو قالليستیا

  ،یاوتا یغی چاپد لیا شيئتمی  نيانيروس

  .ی... چا  رييلمياکه ب لهیگوجو ا اؤز

   

  یدیآزاد ا یلید ليصتح ایداوتا

  یدیائل شاد ا انیاوخو هنديلید تورک

  .یدیاقتصاد ا یلليم نسؤمورول

  >  یردیياقتصاد آ ،وخی لید ییاوتا

  .یرديقوروماغا چاغ ینيقازانج

   

  !سن ده ساغ ن،يس مله هنديلیاؤز د ی: قورييدئ ستيلدئرافئ

  .باغ یلويمئ  خاريچ ننديلا اخسوی

   

  ریاقتصادد یآناس نياستيس

  ری خالق آزادد زيمسيباغ یاقتصاد

  ریآبادد یس اؤلکه نيخالق زيمسيباغ

  ستر یا قيزليمسياقتصاد باغ یلليم

  !خالقا گؤستر  ولوین ائد زيمسيباغ

   

  اوچون قالليست یا قیدیاسا واشمسا زيب

  آل اوچون ديحوا جان،یآذربا ديحوا

  مورال اوچون دئولوژو،یا یلليم

  یرمزدیشدييدئ کي تاکت تورک ینچرایا

 *دی"م اوچون "سينه گرمزيزفئدئرال

    

  .زميدئرالفئ یک يتاکت ق،ييلنچرایا یهدف-*
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 ئدئراتيو حاق،ف دان آلينانلحاقچيای

 ن اوالر یاساق.زاما دوغوالزیم اول

   

  ر یکؤکونو قاز نيزميفئدئرال ايدون

  ریازی نهی ريخئ  نيزميفئدئرال نيساتق

  ریآز ريآلدان ل،ييدئ نيساتق بلکه

  .ریقاز رياؤزونه قب لهيال اؤز

  ریقدحا یلليم بوش-یچیحاق ا فئدئرال

  ريقاولما ینک ياؤزگن  اری م،يمن دآ

 .ریقدآلما ازيمتیا نهينف يص ريتاج

 

  قاال اندرایا ،یک ستریا ستيلفئدئرا

  آال یدن اونا اؤزگه ناييسازقی

 .  چاال ییه توت انیالیاونا اؤزگه

  رید ني تئهران   زياوچون ترب ستيرالفئدئ

  )ها ها ها! سن ده گول!( .رید نيرانیا یجانیآذربا-«رانیا»

   

  ریيدنچاریتورک ا نی ستهیا زميفئدئرال

  ریيد نچاالی ل،ييدئ ینچجایآذربا

 .ریيد نچستايگول ر،ییچيد تورکمنچا

  ونونین چار سوؤکوم سورح ندارایا

  .ونونی او ینچرایا ونجوسودور،یاو

   

 ریيدنچاریا نهیستهیا رانیا  بوتؤو

  ریيدابانج ی  ایتورک اوتا ینچرایا

 . ریيد نچجایتورک آذربا یلچقاليستیا

  ولودوریکون تور ینچرایا زميفئدئرال

  .گولودور نيتس يرانيپان  ستيفئدئرال

   



  یاؤز آنالم نيغي ليرانچیا بودور

  یقوالم نيفارس یقچاحلیقاالم ا یک

  . یاوبام-ؤز ائلا می لمهيب قورتارا

  یجانیم آذرباائد نکاریده ا هم

  .یجان  ديحونوب واؤلب  ئرهیاوچ  یک

   

  ائدر ل يتورکو تمث  نيساتق ست،يفئدئرال

  گئدر ولونوی  نيفارس ،یتورکو ک او

  (ادي)زامان    .درید ین هی گئتمه ولونوی نيسفار

  رییدريتاج نيتورک، تورکون ساتق نيساتق

  ریدیر«يجه »موست  نيرستورک، فا یغیساتد

   

  ن چؤزمزندکؤکو  یئمپروبل نيساتق

  ازماز ی ینيازقی نی سئومه یآغاس

  .آزماز اندلوی ییئتد گ نينيآغاس

  آالر ین حاقوئر یآغاس نيساتق

  .ساالر یگئر  ییفورم دئوررئ چونکو

   

  سلمزيپ  یغي مليليباغ ستيفئدئرال

  ستمزیا قيلزيمسيباغ یاقتصاد

 : زاولماغا سسلم زيمسي باغ یعنی

  ئتمزی للتهيحاق م نلیوئر قومه

  ائتمز زيمسيباغ ین  اؤلکه یحاق لید

  .گئتمز انندجایربایردوسو آاو ادی

   

  ری د  خسته دنزلهيکؤکونو گ نیدرد

  ریدوستاد نی ستهیا یحاق لید سؤزوم

  .رید  اقتصاد اوسته یلليم زيداوام

  ورنداقتصاد اوچو یلليم  قالليستیا

  ریندي رکيچ ستين فئدئرالائد یمليباغ
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  ریيدس گوده-تورکون گده  ،ستيفئدئرال

   ری ديسخودا نی رمهوئ یحاق تاالق

  . ریيدس نت« وعدهحاق »جن یآالجاغ

 وار یس گوده ،یس گده نيللتيم هر

 .الوار یدئمز  نی ستهیا یحاق تاالق

 

  ورمدتورکه اؤلو  اخارماقی بیالواری

  ورمدزولو وکی ک ان بؤاؤلدورم رتيقئ

 . ریمديساواشان ائل یقارش ظالما

  ریيدرتيو قئچکن تورتورک ائد  تورکو

  .ریيددوغان جسارت نندي رتيقئ

   

  ؟یک یشدداینئجه سو ريتاج  ویلسو ورکت

  ،یباک وانيناخچ ری»قوربت ائل«د رييدئ

  .«ماکی ... »دوروردویده  نين يللتيم فارس

  (وسیين،  )دائد اورتاق ناموسوناو ین اؤزگه

  .طنقورتوال و ،یک ریيدقووولمال

   

  ،یکاولوب  ستيتورک فئدئرال ینچرایا

   ،یماک هی لمهيب الیریآ انندرایا

  .یباک لهیا زيترب هی بوتؤولشمه

  ریا ساواشان ائلدنداوغرو قالليستیا

  .ریلدی ن ... دائد ینچتورا لهیا وکچتور

   

  قوووشا ایبوتا یلدیریآ یاوتا

  ؤمرو چوخ تئز سوووشاع نيغيلیریآ

  (شا یقار-بیينای)قا     . وووشای لهیاؤزو ا یالقخ اؤز یک

 



  ار یانیاو  نایساز نين دوشم ن،يساتق

  ارینایا قاندقازا نریه لشداؤزگل

  (ارینایقا انديقازان نين يرانچیا)

   

  (دئرلري)ل   ریدیساتان تورکون آغساققال تورکو

  (یفين يص ري)تاج         ریدیباققال«ا» لهیا یآغاس تورپاق

  (الرنیدی)آ   .ریدیناققال انیوی  ینين يده بئ هم

  ادایساتارالر  ینييبئ  والنیوی

  .دادا یمتين  یهر ناز نياتقس یک

   

  وار ینیار ی نيستيئدئرالف  بوگونکو

  سورونو وار لهیتورک ا یلچقاليستیا

  .وار ینیقار مازیدو ننديات آدام

  اوالجاق ليقات ستيدئرالفئ بوگونکو

  .ساواشا داالجاق لالقي ستی ا چونکو

   

  لمزيچؤزه ب یئمپروبل زميفئدئرال

  لمزيه بدؤز درده خالق نی چؤزولمه

  .زلميال اوزه ب نندي حاق قالليستیا

  !چؤزک  یلئما پروبشدبو با نيگل

  !ازک انديتانک آلت  یانواری یرمیي

  !گزک هندي پئش نیيما  زيسکک  یرمیي

   

  !نیيه سئچم  ولوین تورک اؤلدور نيگل

  !نیيه چميب-اؤلچوب لهیاؤلچوسو نيجهل

  !نیيه چمیآند ا والین ائد یيلآس

 آالق،  یدرس برتيع نشديم ئچک نيگل

  .ساالق یغيزليمس يباغ زايميآش
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  !باشا سال م،یزيقوجا، قارتال ترب یآ

  !ساواشا دال نریندلک يليب یخالق

  !آل ینيقالليست یا ننيجایآذربا

  لماز، يکه چاپؤلاوالن ا یقالليستیا

  .لمازيتاپ ده شیده ا اؤلکه النيچاپ

   

  ریلدييدئ  نیدیآ ینیدیآ نيميائل

 ریلدييدئتورکون  کي ليب شي لميته اور

 . ریلديي دئ نیاونا د قيچيل لقاليستیا

  اولسا ینیتورکون د قيچيل لقاليستیا

  وئرمز فارسا روسا ینيحاق االقط

   

  سؤموره یتوران ستریا ستانيفارس

  رهي فارسا ساتان سوموک گم رکوتو

  .عؤموره  لهیبؤ  ریيدلمالویقو سون

 ر یمدیالز لید اوچون تورکو ستانيفارس

  .ریمدی الز قاللي ستیا جانایآذربا

   

  *کهيفدا اولماز ائتن  قيزليمسيباغ

  کهي تاکت لمازيسات  زيمی ستراتئژیا

  .تورکه یئرلی ریمدی الز  قيزليمسيباغ

  ریمدی الز لید نهيکيتورک ائتن  نکؤچم

 ** . ری مدی ائل الز زيمسيباغ انديآرخاس

  .جانیآذربا ليموستق -ونه.  ** تورک ستانيفارس -* 

   

  (ریمدئیاووالیيجی )  رید بهانه لیتورک اوچون د ستيفئدئرال

  رید گانهيب لهیتورکچولوک ا  چونکو

 ر،ید وانهی تورک د  ستيفئدئرال ،یک سانما

  



  >>>   ا یالووا یخالق ،یک رید بهانه لید

 .  ایوالن مؤائد ینچرایا گؤندره

   

  وار ده لید هندي چیا نيغي زليمسيباغ

  ائل ده وار ازانیاؤزو   ینييسازقی

  ده وار ليم لهیا یخو کج بوتؤولش

  *«.ناريآل ،یک لمزی»حاق وئر البته

    ناريچال یدا هالواس نيحاق اخسوی

  .رنايآل قالليستیا لر، یوئر زميلفئدئرا -* 

   

  وار دوغما ائل هنديچ یا نيقالليستیا

  وار لی... د لهیوطن ا کج بوتؤولش

  .پول وار  یلليم لهیا اقتصاد یلليم

  ین ي للتيورک مقورتارار ت قالليستیا

 .  ینيمملکت  رهیشدبوتؤول یک

   

  )ایراندان آیریالر(  تورک نليقورا ب ینيدؤولت یلليم

  ورکهن تورکلردن ائد ینچرایا ريدئ

  (ورکادن ن تورکائد ورسئ  دوشمن ريدئ)

 . سؤک یاورتا دوواربؤلموش  الرایات

  رلشيب لهیا اؤزون ،یآت ک ین اؤزگه

  .ئرلشی ه نديچیا نينفيصاؤز  ن،يخالق اؤز

   

  اؤزودور نين یريب -ريب  زيمی الریتا

  سؤزودور نينيگ اور بوتؤولشمک

 . قوزودور-ونیوق انیرما یندای که راو

  راليداغ قيهر وارل نی بوتؤولشمه

  . الرياغی رینيددوشم ونگبوتؤولو 
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   ا،ييالتورک دوشونمز ... بورچ ستيفئدئرال

 بولونه بيلمز()      *ا،ييبوتؤو خال یرانیا بنزدر

  .اييزال یلچشقایائدر ا کيل کؤله

 قولودور،  نين يرانچ یتورک ا ستيفئدئرال

  .ولودور ی نين يلچشقایا ولی  ییگئتد

  (!سور انیداوتا  نانماسانیا)-*  

   

  گوره( نهيلي)مئ    ریيه لميب  وردوی ییاوتا یب ايض

  ریيه لميس یني اشین گؤز بدسب  بو

  .ر یيه اوچون گولم یغیندای نهیدرد

  (یشراف الادرص)   ريانی  ییآنجاق اور نييب ايض

 .  ريوطن اولدوغونو دان نیياوتا
   

  !وری دورما، بو سهیاوار  نيقان موفته

  !ريگيس اننديني ق ینينج يليق اخسوی

  !ریدئو ینوچون دوشما قيزليمسيباغ

  اق،ير وجوموزو آرت گ ،یک ریشدرليب

  .قورتوالق دهکيرلياؤلک، ب  دهکيرليب
   

  ائدر البينق یسفر ا ريب لينس هر

  اولماسا اوالر هدر ییلباشار

  .گئدر ولونویاونون  لينس  باشقا

  قالاليستیان اول اقسوالجاا قوربان

  .اولما باال یقوربان نيزميفئدئرال
   

  اولسا زميفئدئرال یهدف نيساواش

  وسااول ریدیلمالیيسا مقدس

 (  !ده دورونون اوستونسؤز)     .ر ناموساتجاووز ائد یآلچاغ

  ری کد وتمیبورجو بؤ  نيدوغان -بياک

  .ری کمدساپمادان گئتم ولوی توتدوغو



  مي قاالل اندرایا رييئتورک د  نيساتق

  ميحاق« آالل یللي»م وخسونی اوردودان

 .  ميساالل والی بیوفا ائد هدعه

  مي رلیشديئت ی لي« نس»پوزان یدعه

  .(ميرل یکديگئج یآلماغ قاللي ستیا ~) 

   

  اوردو بؤلوجو قوروماز فئدئرال

  ن حساب سورمازتددؤول یکمرکزده

  .( وورمازیدؤولت- یللتيم -)یرچيناخ

  آال قاللي ستیا سه ستهیا وجوبؤل

 . قلبه چاال ،یک ریيدساواشمال

   

  ده قالماق اوچون اؤلکه ريگل یلليم

  ماق اوچوناوردوسو اول وجویقورو

  .آلماق اوچون بیارقورت یقاراباغ

  ريگرک  قاللي ستیا جانایآذربا

  .ريتوخومو اک کيل کؤله ستيفئدئرال

   

  ری ندجایآذربا یهم بوتا ،یاوتا هم

  ریندجا  ريب  ديحبؤلونموش وا هی یک یا

  .ریندماوشهم ده د ر،ید گانهيهم ب فارس

  رریواوز چئ نهياؤز ائل ستيفئدئرال

 >   .رریدئو  ینيقاللچي ستیا اباجارس

 

  دؤولت قورسا  بيلیریآ جانیذرباآ

  قوردورار اولوسا کای فابر نلريم

 . قوردورور فارسا ستانيفارس ،یک نئجه

  آباد وردوموزی والر، شاد ا زيميخالق

  .قاراباغ اوالر آزاد هشسبوتؤول
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  هم ده قول گوجو وار ،ريکيهم ف تورکون

  ل گوجو واربو هگ مهریائتد شافي نک یا

  .ارول گوجو ون سائد زهيدئموکرات 

  »جننت« اوالر السیریآ جانیآذربا

  . ن گونه سوالرندا گولسقا اندرایا

   

  یلدآ یمیقالليستیا یلليم یاوتا

  یلدقاناد چا-قول نندينج یسئو یبوتا

  .یلداوچون ساواشا دا بوتؤولشمک

  ر یندبد  شيشاققاالنم  یبوتا-یاوتا

  .ر یندوط  جانی ذربابوتؤو آ تورکه

   

  ليي هونر دئ  چاتماق نایداد نيفارس

  لييساتماق هونر دئ ینيحاق تاالق

  .ليي گوناها باتماق هونر دئ   وکیبؤ

  ری ک هونرد ائتم فشایا یزميفئدئرال

  .ر یهونرد ئتمکی  قالاليستیا یلليم

   

  وار یهدف ريب یللب نيساواش هر

  وار یصف ريب یللده ب نيهدف هر

  .روا یفيئطو لچسو-یغچده سا نيصف هر

  >  ریيدصف ندوشم یئری نيستيفئدئرال

  . ریيدهدف رمکیندگوجل یندوشمه

   

  سؤمورگه قاال؟ وردوی ،یک  ستریا ميک

  اؤلکه قاال؟ یک یا ه،ی بوتؤولشمه

  بؤلگه قاال؟ یريب  ل،يموستق یريب

  اوال زيمسباغ وردوی  ستریس اک هر

 . ه بوالدرده چار مازیقو ستيفئدئرال



  ا؟ی پرور اولما نطو ،یک  ستریا ميک

  ا؟یچاره بولما نهیدردلر یلليم

  ا؟یقورتولما وردویهم ده  ،یخالق هم

  سؤمورگه قاال ،یک ستریا ستيفئدئرال

  .>>>   آال یحاق جارتيت  نايبابار

   

  قازا؟ ريبق اؤزونه ،یک  ستریا ميک

  پوزا؟ اؤزگهن ی سئومه یني غیازدی

  ازا؟ی یندوشم یلليم  ینييسازقی

  ارینا يس یشالرينانم يس ستيفئدئرال

 .  ارینايق ین نهرهیاؤ دنتجروبه

   

  نانا؟ يده قجک گله ،یک  ستریا ميک

  نانا؟یاولدوغونا ا یاخشی نيسيپ

  نانا؟ياولماق اوچون س یاخشی سهيپ

  یرانیرتارار« بوتؤو اقو» ستيفئدئرال

  یجانیپا آذرباچا ستانيفارس یک

   

  االل ائده؟ه یحرام ،یک  ستریا ميک

  مال ائده؟ نهيللتيم  فارس ینچيچاپق

  اوچون فئدئرال ائده؟ رماقیشدااللالح

  وماری ماال گؤز   شيلم يچاپ ستيفئدئرال

  آلماغا جومار ازيمتیا رهيتاج

   

  را؟یپدچا  وردونویاؤز  ،یک  ستریا ميک

  را؟یپدسا دانولونیاوچون  لماقيچاپ

  ؟رایپدقا زمهيفئدئرال یقالليستیا

 قاال،  اندرایا ،یک ستریا ستيفئدئرال

 آال،  یحاق دارهیا وخ،ی رادهیا

  .باال یهدف نيستيفئدئرال بودور
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  ا؟يي اشی زيس رادهیا ،یک  ستریا ميک

  ا؟ييقاش لهیقشووو ا زميفئدئرال

  ا؟ييداش ینيس رادهیا نين اؤزگه

  اوال  یخالتاس ،یک ستریا ستيفئدئرال

  .اوال یسالچاس ئمکی لره ؤزگها

   

  شا؟یاری لهیو اجلگو ،یک  ستریا ميک

  شا؟یآلمادان اؤنجه بار ینيحاق

  شا؟یقار هی اؤزگه وب،یقو اؤزونو

  ریبد يبات شيلم يچاپ ريليب ستيفئدئرال

  .ریبد ياتی ردهل هیگوج سرما  یلليم

   

  ساتا؟ ینيآغل یلليم ،یک  ستریا ميک

  قاتا؟ نای رياؤزگه ناخ زونواؤ

  باتا؟ یاقتصاد یلليم النيچاپ

  شاد اوال ندوشم ،یک ستریا ستيفئدئرال

  .اوال ادی ازانی  ینيقيسازی یلليم

   

  ه؟ی ئتمهی  نایموراد ،یک  ستریا ميک

  ه؟ی  اؤلکه ائتمه زيمسيباغ  ونووردی

  ه؟ی گئتمه  لووی ییگئتد نین می

  شاد اوال ندوشم ،یک ستریا ستيفئدئرال

  اوال ادی نهیريب -ريب  زيمی رالیتا

   

  قورخا؟ نکلردينلي چت یسترکیا ميک

  *خا؟يچ  وخای یرتيقئ وجویقورو

  درده سوخا؟ ینيباش لهيال اؤز

  راریلدیيان قورخودار ندقا ستيفئدئرال

  . راریلديحاکم ق رمز،یدئو یندوشمه



  ائده؟ کوتیبو یآراز ،یک  ستریا ميک

 ده؟گئ ولونوی نیرنلشمدو یلليم

  وعده؟ بوش-یچیه اوئر نيتک  ندوشم

  ودای او یخالق ،یک ستریا ستيرالفئدئ

  .ودای قو یغیگؤرر قازد اؤزونو

   

  گؤستر ولیمانقورتا  ،یگل ک اؤزونه

  ستریولماق اا یيلدن آس اؤزگه یک

 . ستارآ لهيب هی ستهیا ،یوئرمه ک اوز

  ریيدزليوغو گ تلمانقور نيستيفئدئرال

   .اوزلودور نيم دنهزليگ  ینیزلريگ

  (یشراف الصدرا  یب ايدن ض او جمله)

   

  اوالسان زيمسيباغ ،یگل ک اؤزونه

  بوالسان شيانلی ینائد یيلآس

  .والسانین ندکؤکو ولوغوتچمانقور 

  ریتدولو عدالحصم نيلقاليستیا

  .ریتدقضاو ستسرب لهیا قيآزادل

   

  بئل باغال  ونایسو ،یاؤزونه گل ک

  آغال نايحال نيبابک  شيدوغرانم

  .سن ده داغال ینیياور نيليقات

  وبیقورو ویلتورک سو ینيلينس  تورک

  .وبیتورک چورو نریاوز چئو ونایسو

   

  یتان یلر اؤزگه ،یگل ک اؤزونه

  >>>   یقان نیللتلريم ییدااولس ینيع

  .یجانیآذربا لریزدتمائ شقالیا

  ریندقا نتؤکول نریشدرليب  تورکو

  .ریندتورا ولوحصم نيقان ؤکولموشت
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  قورو ینيلیاؤز د ،یگل ک اؤزونه

  قورو ینيائل اشادانی اداناری

  .گولو قورو ییاکد یاکنديباغ

  نينگه ران اؤسدفار یاولماغ وسلنامو

 . نينه گریا انندي غيليالچشقیا نيفارس

   

  چال ینيگاؤز توت ،یگل ک زونهاؤ

  آل لقالي ستیا ،یک وخی یاقح دارهیا

 .  اوچون ساواشا دال لقالي ستیا آنجاق

  اشار یتورکه  ،یک وخیفارسا  عربه

 . اوچون ساواش قالليستیا نيتک  بابک

   

     ارای نهیاؤز درد ،یگل ک اؤزونه

  ارای  وورما نيتورک تک  دوشمنسئور

 .  ارای یاکیداولما اوتا گانهيب

  رکئچ  اننديهر کس جان  اندولوی اری

  .چریآند ا نایاری  ،یک وخی  نايجان

   

  ایآغالما نيباک ،یگل ک ؤزونها

  ایغالماید ،یقوووشا ک زهيترب

  .ایبئل باغالما  نايساتق غالدانید

  رید گانهيب  ایخو روس قولو

  .رید افسانه یس بوتؤولشمه یدئد

   

  واونوتما اؤزون ،یگل ک اؤزونه

  قاالن گؤزونو الدوی یکیداوتا

  .زونوسؤ نی یب یائلچ ریشدلگرچک 

  وردوی و لدبؤ ندوشم ،یک نیبؤلمد سن

  .ردوبوزقو نيخالق رهیشدبوتؤول یک



 

 *ی اوجاالرا قالدیرد یآراز شئعير

 ی شئعيره چالدیرد یسازین آغيلين

 یشئعير ایله جهله سالدیرد بيليمسل

 پئشينده گزر   یاووالیيج دویغو

 کوکونو آغيل قازار جهالتين

 

 وار  یآلچاق کونولولوگون ده حدد -*   

 وار ی کدد ،یشه هرل یتقليدچ  چونکو

 

 کوکله دیم یسيياستين سازین من

 شئعيره یوکله دیم یبيليک  یسيياس

 ساناتا اکله دیم یپوليتيکان

 انيشتاین تکين آختاردیم، تاپدیم، من

 یاپدیم.  یان گوجلو بومباسين شئعيرین

 

 وورون> یبومباالر ایله دوشمن بو

 هيروشيمادان سورون. یائتکيسين

 

 بير دیله  یچئویردیم قوال یعلم من

 آنالیا بيله اولمایان دا  عاليم

 ائله. یچاغداش دوشونجل دونوشه

 وار یعلمدن باشقا هر شئي چونکو

 تاپار.  یدوشونن چاره ن بيليمسل

 اثر چئوریلسه باشقا دیللره، بو

 ائتميش اوالر قارداش ائللره. قوللوق

 

 گزمه ميشم؟  یباغ یچيچکل یهانس

 سوزمه ميشم ؟  یشانين بالين یهانس

 ودان یازماميشام؟ دینسل قون یهانس
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 گورموشم یآیدینا دوشن ایش من

 سورموشم یره ایل یمی بيليکلر

 (ووردوغو یئردن وورموشام یووران)

 

 وار یبير دوشونجه نين رئکالم حاقق هر

 خار  یحورمت ائدرلر، پيس یاخشييا

 

 سن تاریخ یاراداجاقسان اثریم

 منيم آلين تریم ییاراتد یسن

 مقورتوال ... ائرکک اليندن پری یک

 دوغا یک یخالق اکد یدئوریمچ آراز

 یاغا  > ی... اینسان حاقالر بولودوندان

 

 یمن دارتيم دن ،یبيچ ک -سن دئدین اک

 یده یایيم سن یازان ... مقاله ن هم

 یاویادام ... زه نه ن ،یده یازدیم ک من

 ؟ یقارشيالیاجاقدین من یم بویله

 بویکوتچو یاز قلبه چاالجاق  یآ

 . "اوزو قاراليق کوموره قاالجاق

 

 !یبونالر یتان     

 بویکوت ائدن تورک جاهيلدیر یآراز

 عاقيلدیر ،یدئييلسه دئمک ک جاهيل

 ظاليما ساتان رذیلدیر مظلومو

 ساتيالر  ییانا سيياس ظاليمدان

 اوچون سيياسته قاتيالر  >  روتبه

 

 قولالنيب آتاالر، ،یمندیل اولما ک

 ... ساتاالر.  یامکلرین قویدوغون



 یایماق الزیمدیر ینیآرازین شئعير

 گنج یاشلييا قایماق الزیمدیر  چونکو

 دویماق الزیمدیر -بسلنيب قایماقدان

 شئعيرینده اوالن نئجه ليک آرازین

 دوغا باجاریق ،یاویادار ک اویله

 

 یئتيشدیره جک  یاثر بيزه تا بو

 یئتيشدیره جک  یوالر بسئک الیيک،

 یئتيشدیره جک یدورد گئجه ليک آ اون

 اولدوزدان سونرا گونش دوغاجاق -یآ

 بوغاجاق. -ایشيق توتوب  یقارانليق

 

 یئتيشدیره جک  یبو اثر بيزه تا

 یئتيشدیره جک  یسئکوالر ب الیيک،

 یئتيشدیره جک یدورد گئجه ليک آ اون

 اولدوزدان سونرا گونش دوغاجاق -یآ

 بوغاجاق. -ایشيق توتوب  یقارانليق

 

 ،ی حاققين یانارد یاولماساید آراز

 ،یاوزونو خان سانارد  یسيياس هر

 .یدانارد یین حاقالرین وئریلمه

 ،یخانخانليغين کوکونو قازد آراز

 .ییئتيشدیرن کيتاب یازد یدئوریمچ

 

 دوشونجه الزیمدیر ائله، یدئتایل

 تانييا بيله. یساپدیرانالر یک

 

  قيييکؤکونو قازمال نييکؤلل

  قيييپوزمال ینيازقی ازانی اؤزگه

  .قيييازمالیاؤزوموز  یزيميازقی
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  راالق زيمساومود اوالن شا هی هاؤزگ

 . آالر ینيسونرا حاق نلدیا شيئتمی

 

 گؤممه قارا  نيتک  کيکلک  ینيباش

 آرا  ئردهی  وخ،ی دایآ یالرني ساتق

 >> >  ارای یبنزتمه سهول یني ساتق

  تي بو گون تان  ینالري ساتق بوگونکو

 اولدوغونو اونوت!   نرتمیاؤ اخسوی

   

 آراز  یتاج بال     ۲۰.۰۱.۲۰۱۲          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    .(رید وهيمئ ريب یدادل زميفئدئرال ی)سانک: «مستيفئدئرال ريمن ب» 

  

   *(۱)   فارسا؟ یکانيت يپول  شیوئرر د ميک

  (یاقح رانیازدی یازقی) -* 

  *(۳) و (* ۲)فارسا؟       یبانکان  الیساتار اوردو ميک

  *(۴)       فارسا؟ یهالکان میر ياتیوئرر  ميک

  (؟یک یلدنه قا(* )<<< ۵)    فارسا    یهالکان تيساتار امن  ميک

  وردو،یقورتارماز  یحاق لید -بورولموش

  سور!( اند ستاني چئچن نانماسانی)ا رر فئدئرال اوردو.   اؤلدو بؤلوجو

  (یحاقالر  کی ستراتئژی)اساتان،   هی اؤزگه یحاقالر یلليبو م           

  )ماتان ~ گؤزل(ماتان؟(   الریياباشقا نه س انسدویي)د 

 ( اولماز. نوزویبو نيني)ساتقماتان؟   ریند سه،لسيين دئدوشم یلليم

 

خارج -۳" ست  پول  ،یسيا  ریز  ،یسياست  کالن   ی ها  یبرنامه 

]و سرکوب   یدر مقابله با تعرض خارج  یست دفاعياس  ،یاقتصاد

 یتسياست حفظ محيط زیست ... ]و امور امنيّ   ملّت "چچن". آراز[،

 یمسئوليت دولت فدرال ایران ]یعن  یو سانسور. آراز[ در حوزه  

 .ملت فارس. آراز[ خواهد بود یدولت ایالت

سياس ... قدرت  که  کم  یایالت  یدولتها  یچرا  دليل  به  و   ی مذکور 

ملت فارس   یبه آن اندازه باشد که بتواند با دولت ایالت  تواندي نم  یکيف

بپردازد خصومت  خش   .به  اگر  ملل   یونتبنابراین  با  رابطه  در 

دولت   یعنیبخش قدرتمند آن،    یتواند از سو  یمذکور بروز کند م

به منصه ظهور برسد  است  یقدرت برتر  یفارس، که دارا  یایالت

آن."           عکس  نه       و 

 

 ی ليشام سي ونی        

                                                 

 

 

 



اجاق رانی ایستیقالل قورتا آزربایج  

 47 

 

 

 

 

 

 

 ورودور، ی ری کیف   یبر لدنیا نیفارس م

 ، رید یدا ارفارس قازانی یتورکلر 

 .قوروتور ین الرییتورک ده آخار چا 

 ا، یآزما ،یرک یائد کوتیفارس تورکو بو

 . ایازمای ،یرک یائد کوتی تورکو بو تورک

 

 

 

 

 

 ،یجک تورکلر   رهیرلشدیب مزیآراز

 ،یشه جک درکلر سلل میلی ب چونکو

 . یرجک ارکل هیگرچکلشمه  خساوی

 نجه،ده ن او شمهیید یترز  دوشونوش

 .نچهقو یباغداک اریاوغرا  ای شاختا
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