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ائلــدار قاراداغلــي  )07.08.1955( 1334/05/16تاريخينــده تبريزيــن
قــارا آغــاج محلــه ســينده آنــادان اولــدو .ايلــك ،اورتــا و بيليــم
يــورد ائييتيمــي نــي تبريــزده آلــدي -1980 .جــي ايلــده تبريــز بيليــم
يوردونــدا كــي ايلــك اؤيــره نجــي الــه مــه ســينده عؤمورلــوك ائييتيــم
دن آتيلمــا جزاســينا چارپيلــدي .توتوقالنمــا تعقيبنــه اوغراركــن بيــر
ايلليــك تبريــزدن آيريلــدي-1982 .جــي ايلــده آشــيري ميلــت چــي
ليــك ســوچو ايلــه ايــران تــوده پارتيياســي نيــن حؤكمــو آلتينــدا اوالن
آذربايجــان دموكــرات فرقــه ســيندن آتيلــدي .هميــن ايلــده تراكتــور
فابريكاســيندا مســتقيل آذربايجــان ائــو شــركت لــر بيرلييــي آدلــي
قورومــون قورولتايينــي كئچيــرن لرلــه بيرليكــده يئنــي دن تعقيــب
آلتينــا آلينــدي .توتوقالنماســين دئيــه ،بئــش ايلــه ياخيــن تبريــزدن قاچــاراق تهرانــدا ياشــادي.
-1985ده تبريــزه دؤنركــن توتوقالنــدي .هــر آي تبريــز زينــدان ينــا بــاش وورمــاق شــرطي
ايلــه سربســت بوراخيلــدي-1986 .جــي ايلــده تبريــزده گيزليجــه يارانــان آذربايجــان اســتقالل
شوراســي نيــن اويــه ســي اولــدو-1987 .جــي ايلــده نئچــه فيكيرداشــي ايلــه بيرليكــده آذربايجــان
آزادليــق جبهــه ســيني ياراتديــار-1990 .جــي ايلــدن اعتيبــارن داهــا گئنيــش و قاپســام لــي بيــر
ميللــي تشــكيالتين يارانماســي ايلــه باغلــي آذربايجانيــن تانينميــش ميللي-سياســي فعالــاري
ايلــه گؤروشــلر گئچيريــب-1992 ،جــي ايلــده تبريــز و باكــي دا رســمي بيلديريشــيني يايــاراق،
آذربايجــان قورتولــوش تشــكيالتي نــي ( )AQTقــوردوالر و تشــكيالتين اؤرگــوت لنمــه ســيندن
يانــا مســئول ســئچيلدي-1995 .جــي ايلــده  - AQTنيــن فعالــي كيمــي تبريــزده توتوقالنــدي.
ائــوي باســيالركن ،چاپــا حاضيــر ايكــي شــعر و مقالــه لــري توپلوســو ايلــه بيرليكــده بوتــون ال
يــازي الري اطالعــات چــي الر طرفينــدن آپاريلــدي .زينــدان دان آزاد اوالر-اولمــاز باكــي يولونــو
توتــدو-1997 .جــي ايلــده باكــي دا ابولفضــل ائلچــي بــي يــن «بوتــوو آذربايجــان بيرلييــي»
تشــكيالتيندا ايلــك صدرمعاوينــي و  –BABيــن ايلــك تشــكيالت مســئولو ســئچيلدي .هميــن
ايللــرده –BAB ،صدرينيــن گونئــي آذربايجــان معاوينــي ســئچيله رك ميللي-سياســي يولونــدا
ســوردوردو-2000 .جــي ايلــدن ايســه ،آوروپــا دا ياشــايير« .دونيــا آذربايجانليالريــن كنگــره
ســينده»  DAKصدرينيــن سياســي معاويــن لييينــي و باشــقا سياســي فعاليــت لــري اولموشــدور.
حاضيــردا كئچميــش  – AQTنيــن اوزانتــي ســي اوالن «گونئــي آذربايجــان قورتولــوش
پارتيياســي» نيــن ( )GAQPديشــاري قولونــون سوروملوســو و پارتييــا سوزجوســودور-100 .
لرجــه ميللي-سياســي مقالــه لــري وار .ياييمــا حاضيرالنماقــدا داهــا نئچــه يازيســي وارديــر.
ائشــي آذر حيــدر قيــزي خانيــم ال  31ايلليــك اورتــاق ياشــامي وار .ســونا ،ســارا و ايپــك آدلــي
اوچ قيــز آتاســي ديــر.
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