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داوود توران حاققیندا
داوود توران  ۸۷۹۱ایلینده خوی شهرینین شیرین کندی سینده دونیایا گلدی.
ایلک اوخولونو او کند ده بیتیردیکدن سونرا خوی شهرینده اورتا اوخول و لیسهیه
دوام ائتدی .زنگان شهرینده سوسیولوژی اوخورکن شهریار آدلی اؤیرنجی
درگیسینی یاییمالدی 0222 .ایلینده ،تورکییهیه اوخومایا گئدن داوود توران،
استانبول اونیویرسیتهسینده سوسیولوژی اوزهره لیسانس و آنکارا حاجت تپه
اونیورسیتهسینده ماستر اوخودو .تورکییهنین استراتژیک آراشدیرما مرکزلرینده
اوزمان اوالراق چالیشدی 02۸۸ .ایله  02۸۲ایللری آراسیندا آذربایجان میللی
دیرنیش تشکیالتینین سؤزجولوک و دبیرلیک گؤرولرینی اوستلندی02۸۸ .
ایلینده آمریکایا کؤچ ائتدی.

سونوش
یاخالشیق بیر ایل اؤنجه قیسسا یازیالر یازماغا قرار وئردیم .قیسسا یازیالر
یازماغیمین آماجی هرکسین راحاتلیقجا یازیالرین اوخوماسی ایدی .آیریجا
تکنولوژینین گلیشیمی ایله هرکسین الینده عاغیللی تلفونالر اولدوغو اوچون
اوزون یازیالرین اوخونماسی رغبت گؤرمهمکدهدیر .سوسیال شبکهلرین گلیشیمی
ایله بیر چوخ اینسان ایلهتیشیم دونیاسینا آیاق باسیبدیر .بو بیزلر اوچون بؤیوک
بیر ایمکاندیر و بونو میللی مباریزهمیز یولوندا ایشلتمهلییک.
دوستالرین توصیهسی ایله یازیالرین توپلو شکیلده یاییالماسینا قرار وئردیم.
آذربایجان میللی حرکتی سورهجینده اوماریم بو قاراالماالر فایدالی اوالر .یازیالر
فرقلی قونوالر اوزهرینده دوروبدور .سیاسی ،توپلومسال و کولتورهل اوالراق اله
آلینان بو یازیالر آذربایجانیمیزین کیملیک مجادلهسیندهکی سورهجی الشدیرهل
یاناشما ایله اله آلیبدیر.

مارت 8102
واشنگتن
داوود توران
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آمریکایا داشیندیغیم ایلک گونلرده کارنگی آراشدیرماالر مرکزینده ایران ایله
باغلی بیر توپالناتیا قاتیلمیشدیم .اینگیلیزجهم یاخشی دئییلدی ،سادهجه
آمریکادا کنفرانس نئجه کئچیریلیر دییه ،گئتمیشدیم .کنفرانسدا دانیشانالر
آراسیندا مهدی خلجیده واریدی .کنفرانس سونراسی دوسالریمیزدان بیریسی
فرزین فرزاد ،مهدی خلجی-یه ایران داکی ائتنیکلر و آذربایجان تورکلرینین
دورومو ایله ایلگیلی سورو سوردو .خلجی ،تورکلرین ایران-دا آیری سئچکیجیلیگه
معروض قالمادیغینی و حتی ایران دینی لیدرینین تورک اولدوغونو ساووندو.
او اوالیدان اؤنجهده بیریسینین تورک اولوب اولمادیغی و اونون بیزیمله ایلگیسی
حاققیندا دوشونمهیه باشالمیشدیم .بیزیم حرکت ایرقچی بیر حرکت اولسایدی
البته بیریسینینده تورک اولوب اولمادیغی بیزی یاخیندان ایلگیلندیریردی .آما
آذربایجان میللی حرکتی ایرقچی بیر حرکت اولمادیغی اوچون اینسانالرین ایرقی
بیزی ماراخالندیرمیر .بیزیم اوچون بیریسینین تورکلویو (تورکلوک دن بورادا آماج
تورک میللی بیلینجینه صاحیب اولماق و اونو اؤز سیاسی ،اجتماعی ،کولتورل و
گونلوک حیاتیندا یانسیتماقدیر) اؤنم داشیماقدادیر .بیز اینسانالرین ایرقی ایله
دئییل ،ذهنیتی ایله ماراخالنیریق .بیزیم مبارزهمیز ،بیریسینین فارس اولدوغو
اوچون دئییل ،ذهنیتینین بیزه قارشی اولوب اولماماسی ایله دیر .بیزیم
کیملیگیمیزی انکار ائدن ذهنیتین ،تورک و یا فارس اولماسی اؤنملی دئییل.
البته آذربایجان تورکلری بیریسی تورک اولدوغو زامان ،اونو دستکلهیه بیلیرلر؛ اما
تورکلوک میللی بیلینجینه صاحیب اولمایان بیریسی اوچون هزینه وئرمزلر .نئجه
کی  ۸۸۱۱ایران جمهور باشقانلیغی سئچکیلرینده میرحسین موسوینی تورک
اولدوغو اوچون دستکلسهده ،اونون اوچون هزینه وئرمهمیشدیر.
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هانسی میللیتچیلیک؟ لیبرال می ،آنتی لیبرال می؟
گونئی آزبایجان میللی حرکتی اؤز فلسفی و سیاسی مجادلهسینی میللیتچیلیک
چرچوسینده اورتایا قویمایا چالیشماقدادیر .بو موضوعدا (قونودا) گونوموزه قدر
قایناق اولوشدوراجاق اکادمیک چالیشما اولماسادا ،حرکتین سؤیلملری بو
یؤندهدیر .میللی حرکت فارس فاشیزمی و شونیستی اوالراق آدالندیردیغی قارشی
جبههیه میللیتچیلیک و میللی کیملیگینی قوروماق سؤیلملری ایله قارشیلیق
وئرمکدهدیر.
میللیتچیلیک قورامالرینا عمومی اوالراق باخیلدیغی زامان ایکی قورام قارشیمیزا
چیخماقدادیر .لیبرال میللیتچیلیک و آنتی لیبرال میللیتچیلیک .لیبرال
میللیتچیلیک فرانسا و امریکا دئوریملرینین سونوجو اوالراق اؤزرک بیرئی و
ایلرلهمهیه دایالی آیدینالنماجی عاغیل ایله میللی کیملیگین بیر آرایا
گلمهسیندن اولوشماقدادیر .یوردسئورلیک و یورداشلیق اؤیرهتیلری ساوونار.
مونارشی و آریستوکراسییه قارشی دموکراسییی اؤنمسر .آنتی لیبرال
میللیتچیلیک ،ائتنیک و ایرقسال آنالمدا تمیز قالمایا چالیشار .بیرئی اؤزونو بیر
لیدئرین و یا پارتینین سؤزلرینده تانیمالماق ایستر.
البته بورادا هر ایکی قورامی گئنیش خطلری ایله گؤرمکدهییک .بو گئنیش
تعریفلری چرچویسنده سیزجه آذربایجان میللی حرکتی هانسی قوراما داها
یاخیندیر .ایدهآل اوالراق ،میللی حرکت لیبرال دیرلی ساوونسا دا ،بعضن آنتی
سؤیلملر ایله اؤزونو ایفاده ائتمکدهدیر .هانسی قورامین گونئی آذربایجان سوسیو-
کولتول یاپیسینا اویغون اولدوغودا آیریجا آراشدیریلمالیدیر.
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قاراباغ ،کرکوک و تبریز
تورکیهده یاشادیغیم زامان  0۸اینجی یوز ایل تورکیه انستیتوسو طرفیندن گونئی
آذربایجان ایله باغلی بیر توپالنتییا چاغیریلمیشتیم .توپالتنیدان سونرا تورکیه و
گونئی آذربایجان مسئلهسی دانیشیلدی .اومود اؤزداغ تورکیهنین دیش
سیاستینده سنیچیلیغین اؤنملی اولدوغونو دیله گتیردی و بونون اوچون گونئی
آذربایجان تورکلری ایله ایلگی قورماماقدادیر.
رحمتلیک ائلچی بیگ-ین مصاحیبهسینده تورکیه و ایران-دان هلیکوپتر
ایستهدیگینی ،اما آالمادیغی دئیینجه ،تورقوت اؤزال-ین :آزریلر شیعهدیر و بیز
سنیییک سؤزونو خاطیرالدیم .دونن عراق تورکمن جبههسینین باشقانی ارشاد
صالحینین دانیشیقالرینی دینلرکنده یئنه عینی دویغوالر یاشادیم.
بعضی دوسالر دئییرلرکی ،هئچ بیر اؤلکه اؤز خاریجی سیاستینی ائتنیک تمللی
قاباغا آپارماز .آما ،هئچ بیر اؤلکه خاریجی سیاستینی مذهب تمللیده قاباغا
آپارماز .بوگون تورکیهدهکی ایزلهنن خاریجی سیاست البتهکی تکجه آ.ک.پ-نین
خطاسی (سوچو) دئییل .تورکییهده آلیشیلمیش و گلنک حالینه گلن سورونلو
سیاستین نتیجهسیدیر .آ.ک.پ-دن اؤنجهده عراقداکی شیعه تورکمنلر هر زامان
دیشالنمیشدیر .ایللرجه تورکمنلرین آراشدیرما مرکزینده چالیشدیغیم اوچون
بودا بیر گرچکدیرکی تورکمنلرده اؤز آراالریندا سنی اولمایانالری
دیشالمیشالردیر.
قارشیمیشیزدا ایکی تاریخی و گونومزدهکی اوالیی گؤز اؤنونده توتاراق بئله بیر
فاجعهنین تبریزده یاشاماسینا اجازه وئریلمهمهلیدیر 0220 .ایلینده اؤزل بیر
توپالنتیدا بدرالدین داالن (اسکی استانبول شهرداری و یئدی تپه اونیورسیتهسی
قوروجوسو) دئدی :تورک دونیاسی تورکیهیه آبیلیک (بویوک قارداش) گؤزو ایله
9

داوود توران

باخماقدان وازکئچمهلیدیر .بیز قارداشیق ،آرامیزدا آبی قارداش ایلیشقیسی
اولمامالیدیر.
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اینجه صنعت و مجادله
یاخالشیق اؤن ایل بوندان اونجه ،تورکیهده ادبیات و اینجه صنعت درگیسی اوالن
 Kدرگیسینی هر هفته اوخوردوم .درگی فلسفه ،سیاسی ادبیات ،موسیقی
حاققیندا یازیالر یایینالردی .دوستالردان بیریسی اونو الیمده گؤردو و دئییشیک
حیاتالری اوخودوغوم اوچون منه ترس ترس باخدی .او درگیده ایلک دفعه باب
دیلن ایله تانیش اولموشدوم .سونراالر بوتون آلبومالرینی دوستوم نادیردن
آلمیشدیم .باب دیلن-ه من آمریکالی عاشیق دئییردیم .نه ایسه …بوگون باب
دیلندن دانیشماق ایستهمیرم .بوگون او درگی ایله تانیش اولدوغوم باشقا بیر
موغنی حاققیندا یازماق ایستهییرم .گنللیکله ،کالسیک راک و کانتری موزیک
قوالق آسیرام .لئد زاپلین ،ایقئلس ،شیکاگو ،جورنئی … آما التین آمئریکا
موسیقیسینده دینلهدیگیم بیریسی وار؛ ویکتور هارا(… )Victor Jara
شیلی-لی اوالن بو موغنی حیاتی بویونجا مجادله وئرمیش و سونوندا گیتاری ایله
بیرلیکده شیلی عسگری یؤنتمی طرفیندن توتوقالنیب بیر داها ماهنی
اوخوماماسی اوچون اللری سیندیریلیر و داها سونرا دا اؤلدورولدو .ویکتور هارا-
نین یاشامی و ماهنیالری گوجلو بیر شکیلده اینساناالرا سسلنن آیدین بیر
موغنیی اشارت ائتمیشدیر .بعضن دوشونورم ،هر بیر مجادلهنین گرک جسور
اینجه صنعتچی لری اولسون…
مانیفستو ماهنی سیندان بیر بؤلوم:
نه ماهنی سؤیلمه عشقیمدن نهده سسیمی
دینلتمک اوچون دئییل بونجا ماهنی اوخومام
منیم ناموسلو گیتاریمین سسی
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هم دویغولو همده حاقلیدیر
دونیانین اورهگیندن چیخار
بیر گؤورجین کیمی قانادلی
قوتسال سو کیمی شفقتلی
اوخشار گیتاریم اؤلنی و ایگیدی
ماهنیم آماجینا قاووشور.
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کولتورهل اورهتیمده هاراداییق؟
بیر دوشونجهنی یاراتماق و اونو دواملی حاال گتیرمک اوچون ،او دوشونجه توپلوم
ایچینده بیر کولتور حالینا گلمهسی الزیمدیر .کولتور ،توپلوم دیرلرینی نظرده
آالراق ،توپلومون دواملیلیغینی ساغالیان بیر اولگودور .زامانا گؤره اؤزونو یئنیلیر
و هر زامان اورهتیم حالیندا اوالر .اورتیمی اولمایان هئچ بیر دوشونجهنین یاشاما
شانسی یوخدور .اونون اوچون کولتورون ساحاسی اوالن ادبیات ،هنر ،موسیقی…
دورمادان اورهتمک گرهکیر .عئینی زاماندا کولتور اورهتیمینین آراجی اوالن
مئدیاییدا گؤزدن قاچیرماماق گرهکیر.
ایندی بو سورویو اؤزوموزدن سوروشمامیز الزیمدیر؛ بیز کولتورهل اورهتیمده
هارداییق؟ هر ایل نئچه آذربایجان تورکجهسینده رومان یایینالنیر؟ اؤزگون
آذربایجان موسیقیسینین گونئیده دورومو نئجهدیر؟ صنعت ساحهسینده دونیاجا
اونلو صنعتچیلر وار می؟ دردیمیزی کولتور و صنعت دیلی ایله دونیایا آنالتماقدا
نهقدر باشاریلییق؟
ائله دوشونورمکی آذربایجان میللی حرکتی ایکی ساحهده کولتورهل اورتیمی آز
دا اولسا باشارمیش دورومدادیر .بیرینجی اوشاقالرا وئریلن تورکجه آدالر،
ایکینجیسی ایش یئرلرینین آدالرینین تورکجه اولماسی .آما بیر توپلوما هر
ساحهده اؤزگورلوک وعد ائدن بیر حرکت گرک کولتورهل اورهتیمی بونالرال
سینیرلی اولماسین .دردیمیزی توپلوما و دونیایا تکجه سیاستچیلر دئییل ،کولتور
اورهتیجیلریده آنالتماالری گرهکیر.
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اؤزگورلوک اوچون آجلیق چکمک…
یاخالشیق سون ییرمی ایلدیر ،سورهکلی اوالراق هر زامان بیر و یا بیردن چوخ
میللی فعالین یولو ایران زندانالرینا دوشوبدور .آذربایجان اؤزگورلوک حرکتی
سیاسیلشدیکجه ،داها چوخ میللی فعال حبسه دوشموشدور .ایچریده اوالن میللی
فعالالر آراسیندا زندان حاققیندا بیر ایستاتیستیک توتولسا بلکه یوزده یئتمیشدن
چوخو ایران زندانالرینی تجربه ائتمیشلر .بوگونده یئنه اونالرجا گونئی آذربایجان
اؤزگورلوغونو سئوهن اینسانی ،ایران زندانالریندادیرالر .لطیف حسنی ،یوروش
مئهرعلی بیگلی ،سیامک میرزایی ،حسین علی محمدی ،رسول رضوی … .و بیر
چوخ دوستوموز کی آدالرینی بیلمیریک.
بو یازینی یازمادان اؤنجه رسول رضوی-نین دانیشیغینا قوالق آسدیم دفعهلرجه.
جملهلری ساده آما صمیمیت ایچریکلیدی .ظلمه قارشی عصیانینی دیله
گتیریدی .اونون اوچون یئنیدن آجلیق آکسیاسینا باشالیاجاغینی دئییردی.
اؤزگورلوک اوچون گونلردیر آج قالیر .رسول-ون آجلیق آکسیاسی تکجه اؤزونون
اؤزگورلوگو اوچون دئییل ،عئینی زاماندا مجادله وئردیگی وطنی اوچونده بیر
اعتراض سسیدیر .اؤزگورلوک یورویوشوموز گون کئچدیکجه یئنی قهرامانالر
یارادیر .بیز زامانالر امانی لر ،لسانی لر ،متین پورالر … قهرمانجا مجادلهمیزین
حئکایهسینی یازیردیالر و بوگون رسول رضوی اؤز دوروشو ایله بو مجادلهنی دوام
ائدیر.
بعضن اینسان یورولور و اومودسوز اولور .او زامانالر بئله قهرمانالری خاطیرالماق
اینساندا یئنیدن مجادله دویغوسونو یارادیر .بئله اینسانالریمیز وار اولدوقجا میللی
حرکت اؤز اماجینا اوالشانا قدر دوام ائدهجکدیر.
تورک فراکسیونو ،سیاسی بیر پارتی اولور مو؟
14
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بیر چوخ دارتیشمادان سونرا سونوندا ایران مجلسیندهکی تورک میللت وکیللری،
تورک فراکسیونونو یاراتمایی باشاردیالر .ایرانداکی فارس اولمایان میللتلرین
وارلیغینی هئچ بیر شکیلده قبوللنمهین قروپالر بو اولوشومون قارشیسندا جیددی
فعالیت گؤسترسلرده ،تورک میللت وکیللری بو فراکسیونون ایلک اوتورومونو
گرچکلشدیردیلر .فراکسیون اؤزونو سازمانی شکیلده قاباغا آپارماق اوچون یؤنهدیم
(یؤنهتیم) قورولونو سئچدی .فراکسیونون ایران سیاسی حیاتینداکی ایشلهوی و
ائتکیسی حاققیندا گلجک گونلرده داها ساغالم بیلگیلر الده ائدهجهییک.
فراکسیونون سیاسی دوروشو ایسه یئنه دوشونولمهسی گرکن بیر قونودور .ایران-
دا سیاسی آیریشماالردا اؤزونو نئجه تانیمالیاجاقدیر؟ فراکسیونون یاپیسینا
باخدیغیمیزدا ،ایندیلیک بو سیاسی آیریشیمدان اوزاق دوراراق ،هم
رئفورمچوالری هم ده ساغچیالری ایچینه آلمیشدیر.
بو فراکسیوندان بیر سیاسی پارتی اورتایا چیخار می؟ بوندان سونرا ایران مجلس
سئچکیلرینده تورک فراکسیونو کیملری و ندن دستکلهیهجکدیر؟ ایران جمهور
باشقانلیغی سئچکیلرینده تورک بیر آدایین بو پارتی ایچریسیندن چیخما
احتمالی اوال بیلر می؟ بو سیاسی پارتی تشکیل تاپارسا ،میللی حرکتین ایشلهوی
و دورمو نئجه اوالجاقدیر؟ میللی حرکتین سؤیلملرینی و ایستکلرینی ایران
قانونالری چرچوسینده و اونالرین ادبیاتی ایله دیللندیریرسه بونون سونوجالری
بیزیم آچیمیزدان نئجه اوخونماسی گرهکیر؟ ائله دوشونورم کی ایندیدن بیزیم بو
سوروالرا جوابیمیز اولمالیدیر.
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نییه بو قدر تورکییه مسئلهسینه حساسیق؟
سون واختالردا تورکیه حاققیندا یازمامایا قرار وئردیم .بعضی یانلیش آنالشیلماالر
ندنی ایله چالیشیرام تورکیه حاققیندا فیکیر بیلدیرمهیهم؛ اما دققتیمی چکن بیر
مسئله واردیر؛ ندن آذربایجان میللی حرکتی و میللی فعالالر تورکیه حاققیندا بو
قدر حساسالر؟ ندن بو حساسیت ایدهآلینی قوردوغوموز بوتؤو آذربایجانین بیر
پارچاسی اوالن قوزئی آذربایجان حاققیندا یوخدور؟ اؤرنهگین کئچنلرده
آذربایجاندا آنایاسا ایله باغلی رئفراندوم کئچیردی .ندن بو حاقدا گونئیلیلر
آراسیندا گوندم اولوشولمادی .ندن تورکیهده اوالن کیچیک بیر مسئله حاققیندا
فیکیر بیلدیرمک و گوندم یاراتماق ایستیریک؟ ندن هفتهلرجه گوندهمیمیز
اولماسی گرهکن مجلیسدهکی تورک فراکسیونو مسئلهسینی ،تورکیهنین ه.د.پ
میللت وکیللری دئییشیر؟
 -۸بیر چوخ میللی فعالیمیزین تورکیهده اولماسی و اورادا اوخوماالری میللی
حرکتین گوندهمینی یاراتمادا ائتکیلی رولالری واردیر.
 - 0تورکیه مسئلهسی ،ایران مئدیاسینین گوندهمینده اولدوغو اوچون و طرفلی
خبرجیلیکلرینه قارشی میللی فعالالردا اؤز رئاکسیاالرینی گؤستریرلر.
البته تورکیه اوالیالری بیزیم اوچون اؤنملی اولمالیدیر .آما میللی حرکتین
گوندمینی اولوشدوراجاق قدر ائتکیلی اولماسی دوشوندوروجودور .تورکیه دئولتی
یوز ایللر امپراتورلوغون نتیجهسینده اؤز دؤلتچیلیگینی قورموش بیر اؤلکهدیر.
بیزیم ایسه گوندم اولوشدوراجاق مینلرجه دردیمیز واردیر.
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مدرنلیگه اودوزان میللت
باتی توپلومالری اون سککیزینجی یوز ایلده اولوسال دئوریملرینی گرچکلشدیریب
اؤز میللی کیملیکلرینه دایالی سیاسال دولتلرینی قوردوقدان سونرا بو اوالی دوغو
توپلومالریندا اون دوققوزونجو ایللرین سونو و ییرمینجی یوز ایلین باشالریندا اؤز
وارلیغینی حیس ائتدیرمهیه باشالمیشدیر .دوغو توپلومالریندا میللی کیملیک و
یئنی دولت آنالییشی بعضی میللتلرین یوکسلیشینه ،بعضی میللتلرین ایسه
اودوزماسینا یول آچمیشدیر .نه یازیق کی بیزیم میللتده مدرنلیگه اودوزان
توپلووالر ایچریسینده یئر آلماقدادیر.
ندن گونئی آذربایجانداکی تورک میللتی ،اؤز میللی کیملیگینی سیاسالالشدیریب
میراثچیسی اولدوغو قاجار تورک دولتینی مدرن تورک دولتی حالینا گتیره
بیلمهدی؟ بو اولوشومون قارشیسینی االن سادهجه دیش گوجلر می ایدی؟
شیعهلیک فاکتورو میللی دولتچیلیگه دؤنوشمهمهمیزده رولو نهایدی؟ مدرنلیک
ایکینجی الدن بیزه گلدیگی اوچون مو بیز اونا آیاق اویدورانمادیق؟ او دؤنمده
میللی کیملیگیمیزه دایالی سیاسالالشمامانین قارشیسیندا ،سوسیالیزم نهقدر
ائتکیلی اولموشدور؟ بوتون بو سوروالرین جوابی ندن میللی فارس دولتینین
قارشیسیندا بیر انگل اولمادی.
گونوموزده ،تاریخسل اوالراق میللی کیملیگیمیزین سیاسالالشماسینی انگللهین
فاکتورلر هلهده اؤز وارلیغالرینی فرقلی شکیلده دوام ائتدیریرلر می؟
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ارک قاالسی و مکانسیز کیملیک
نئچه ایل بوندان قاباق بیر معمار دوستوم ایله ماکس وبر-ین ایده آل تیپلر
دوشونجهسینی ،ایده آل مکانالر حاققیندا نئجه اؤزونو گؤسترهجهگینی
دارتیشیردیق .بو دارتیشمادان بیر سونوج آلماماقال بیرلیکده داها سونراالر مکانالر
و کیملیکلر اوزرینده دوشونمهیه باشالدیم .کیملیکلر ،مکانالر ایله عئینیلشیر و
معنا تاپار .مکانالر ایسه اؤزلرینه بیر کیملیک الده ائتدیگی زامان تاریخسل و
توپلومسال اوالراق اؤنمینی آرتیریر .بعضی دوستالرین سویوت (ذهنی) کیملیک
تانیمالری مکانسیزدیر و بئله بیر کیملیین عئینیلشمهسی امکانسیزدیر.
ارک قاالسی تاریخی اوالراق بیزیم مجادله کیملیگیمیزین عئینیلشدیگی بیر
مکاندیر .بونون یانی سیرا ،شهرین تاریخی سیمگهسیدیر .اون دؤردونجو یوز ایلده
قوروالن بو قاال ،تبریزین کیملیگینین دواملیلیغینداکی مکانالردان بیریسیدیر.
بوگونو کیملیک مجادلهمیزده بیز تاریخی مکانالری گؤرمزدن گلهبیلمهریک .هر
بیر تاریخی مکانینین یوخ اولماسی ،بیزیم میللی بللهگیمیزدن (حافظه) بیر
اوبژهلر آزالدیر .اونون اوچون تاریخی مکانالریمیزا صاحیب چیخماق ،دوغامیزا
صاحیب چیخدیغیمیز کیمی بیزیم حرکتین اؤنجهلیکلریندن اولمالیدیر .ارک
قاالسی ییخیلماسین.
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سیاسی تشکیالتچیلیق و اؤن یارغیالریمیز
آذربایجان میللی حرکتی فعالالری ایله دانیشدیغیمیز زامان ان اؤنملی
سورونالردان بیریسی سیاسی تشکیالتچیلیغیمیزین ضعیفلیگی و حتی
اولماییشی دیله گتیریرلر؛ اما بو سورونون چؤزومو اوچونده پراتیک بیر چیخیش
یولو سونمازالر .میللی حرکتین البتهکی ان اؤنملی ضعف نقطهلریندن بیریسی
سیاسی تشکیالتچیلیقدیر .تشکیالتالرین قورومسال و اورتکن اولماییشی اونالرین
ائتکیسینی و گوجونو آزالتماقدادیر .بو سورون تکجه سیاسی تشکیالتالرین
دئییل ،گئنل اوالراق میللی حرکتین سورونودور دئییه بیلریک .میللی حرکت
ایچریسینده هانسی قورومساللیقدان سؤز ائده بیلهریک؟ هانسی ساحهسی اؤز
قورومونو اورتایا قویموشدا ان قارماشیق اوالن سیاسی ساحهسی بونو
باشارامامیشدیر؟ حرکتلر ایچریسینده اورتایا چیخان قورومالر بللی احتیاجالر
دوغرولتوسوندا اولوشمادیقالری اوچون بوگون بیز بو سورون ایله قارشی
قارشییاییق .دوغرودور آد اولسون دئییه اورتایا چیخان سؤزده قورومالریمیز بئله
واردیر .او زامان بیز بو سورونو نئجه آشمالییق؟
بیرینجی وار اوالن تشکیالتالریمیزا اؤن یارغیلی داورانماقدان اوزاق دورمالییق.
اونالرین وارلیغینی سورغوالماق یئرینه اونالرا میسیون یوکلهمهلییک .ایکینجی
سیاسی تشکیالتالرا و اورادا فعالیت ائدن میللی فعالالرا اؤجو گؤزو ایله باخمایاق.
هر میللی فعال فیکری و ذهنی اوالراق اؤزونه یاخین حیس ائلهدیگی بللی بیر
تشکیالت ایله ایشلهیه بیلر .سیاسی تشکیالتالریمیز میللی حرکتین گؤرونن
اوزودور .منه گؤره میللی حرکت گؤرونن و اؤنده اوالن باشقا ساحهلرده
یاراتمالیدیر .ایندیلیک گؤرونن اوزوه اؤن یارغیدان داها چوخ ،ائلشدیرل یازیالر
ایله گوجلنمهسینه یاردیم ائتمهلییک .سیاسی تشکیالتمالریمیزا فیکری اوالراق
دستک وئریرسک و اونالرین وارلیقالرینی قبوللنیب اورادا بیر زامانالر اوالن و یا
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هلهده فعالیت ائدنلره اؤجو گؤزو ایله باخماساق او زامان دورومو داها اوبیئکتیو
دیرلندیره بیلهریک.
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تورک فراکسیونو و سیاسی زیندانیلریمیز
مجلیسده تورک فراکسیونو قورولدوغوندا فارسالر دئمیشکن به فال نیک توتتدوم
و سس آلماق اوچون اولموش اولسادا آذربایجان-ا بیر ایشلر گؤرجکلرینی اومود
ائتدیم .ائله دوشونوردوم کی میللی فعالیت هر ساحهده اولمالیدیر .بوگون
مجلیسده قوروالن تورک فراکسیونو ایلک و اؤنملی سیناغی ایله قارشی قارشیادیر.
بلکهده بو سیناق اونون تورکلر نزدینده دیرلندیرهجهگی ایلک وظیفهسیدیر.
بعضی میللی فعالالر سوچسوز یئره حبسه آتیلیبالر .اونالرین بیر نئچهسی اؤز
سسلرینی توپلوما دویورماق اوچون آجلیق آکسیاسی کئچیریرلر .سون اوالراق
مرتضی مرادپور  ۲0گوندور آجلیق آکسیاسیندادیر .گؤرسن تورک فراکسیونو
آذربایجانین بو دهیرلی و غیرتلی اوغلو اوچون نه دوشونور؟ ندن بو اوالی حاققیندا
اؤز تپکیلرینی اورتایا قویمورالر؟ ندن  ۸22نفرلیک بیر فراکسیوندان بیر میلت
وکیلی مرتضی مرادپورون گؤروشونه گئتمیر؟ ندن فراکسیونون باشقانی پزشکیان
و سؤزجوسو ساعی بو مسئله حاققیندا ان کیچیک بیر آچیقالما وئرمیرلر؟
اگر تورک فراکسیونو ،تورک اینسانی اوچون بیر ایشلر گؤرهجهگی فلسفهسی ایله
یارادیلمیشسا ،او زامان مرتضی مرادپور اوچون بیر ایشلر گؤرمهسی گرکیر .اگر
تورک فراکسیونو ایچینده یئر آالن میللت وکیللری بو اوالی حاققیندا
سسسیزلیکلرینه دوام ائدرلرسه ،صاباح تورک اینسانیننین اوزونه نئجه
باخاجاقالر؟ نه اوزله گلیب بیر داها تورک توپلوموندان سس ایستهیهجکلر؟ اگر
بیر اینسانیمیزین جانینی قورویا بیلمهیهجکلر ،او زامان نئجه میلیونالرجا تورکون
دردینه چاره اوالجاقالر؟
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توپلوموموزا نئجه بیر گلهجک وعد ائدیریک؟
بیر حرکت دوشونون ،سون ییرمی ایلدیر کیتلهسل اوالراق فعالیت ائدیر .البته
بعضیلرینه گؤره بو حرکتین داهادا اوزون کئچمیشی واردیر اما کیتلهسل
دئییلدی .بو ییرمی ایل سورجده ،بیر چوخ میللی فعالی توتوقالنمیش و اوزون
حبسلرده قالمیشالر ،بیر چوخو ایشلریندهن و گلجکلریندن اولموشالر ،بیر
چوخالری دوغدوغو توپراقالری ترک ائتمک مجبوریتینده قالمیشالر و
بعضیلریده یاشامالرینی بو یولدا ایتیرمیشلر .بو حرکت اینسانی گوج اوالراق بو
قدر هزینه اؤدهمیشکن هلهده سؤیلم و ائیلم اوالراق اؤز ایستکلرینی سیستماتیک
بیر شکیلده اورتایا قویمامیشدیر .بو حرکت ،گونئی آ(ذ)زربایجان (هله آذربایجانی
نئجه یازماسینا بئله آنالشمامیش) تورک اینسانی اوچون نئجه بیر گلجک وعد
ائدیر سوالی جوابسیزلیغینی قوروماقدادیر .بیر حرکتین اورتایا چیخیش ندنی و
اونا سورهکلیلیک قازاندیران ان اؤنملی عنصرالردان بیریسی حرکتینین آماجیدیر.
گونئی آ (ذ) زربایجان-ین باغیمسیزلیغی و یا فدرال کیمی سؤزلر گئنل اولماقال
بیرلیکده ایچهریک اوالراق توپلوما سیاسال ،سوسیال و اقتصادی اوالراق بیر
گلهجک وعد ائتمیر .بو قاورامالرین ایچلری سوموت (عینی) وئریلر ایله
دولدورولمادیقجا بیز هر ساحهده سورونالرال قارشیالشاجاییق.
یاخالشیق  ۸۲ایل بوندان اؤنجه اؤیرنجیلر طرفیندن گلیشدیریلن میللی سعادت
قاورامی اوزهرینده چالیشیلسا ایدی ،بلکه بوگون بو سؤیلهمی داها درینلیگینه
دارتیشا بیلردیک.
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میللی حرکتین دیلی
هر بیر حرکت اؤزونو افاده ائتمک اوچون ،ماهیتینی و مخاطبلرینی دیققته آالراق
اؤزونه اؤزگو بیر دیل و ادبیات یارادار .بو دیل و ادبیات او حرکتین توم ساحهلرینده
اؤز وارلیغینی حیس ائتدیرر .آذربایجان میللی حرکتی اورتایا چیخیشینین ان
اؤنملی ندنلریندن بیریسی دیل مسئلهسی اولماسینا باخمایاراق بو گونه قدر
هلهده توم ساحهلرینده گوجونو گؤترهجک بیر دیل یارادا بیلمیش دئییلدیر .اونون
اوچون حرکت ایچریسینده فرقلی دیللر و ادبیاتالر اورتایا چیخمیشدیر .بو بلکه
بیر آچیدان حرکتین زنگینلیگی اوالراق دهیرلندیریله بیلر ،آما اؤزونوده حرکتین
اورتاق دیل اولوشماسینین قارشیسینی آلماقدادیر .میللی حرکت ایچریسینده
دهیرلندیرمهلره و یازیالرا باخدیغیمیزدا بو دیل داغینیقلیغینی گؤرمکدهییک.
 - ۸ایران ایچریسینده یازیالن یازیالرا باخیلدیغیندا گئنللیکله ایران سیاسی
فضاسینین ائتکیسی و سؤیلهمی ایله میللی حرکتی دهیرلندیردیکلرینی
گؤرمکدهییک .ایراندا غالیب سیاسی دیل اوالن رئفورمچو گؤزو ایله آذربایجانا
باخیرالر .گونئی آذربایجاندا یاشاماالرینا باخمایاراق اورانین سیاسی اتمسفرینی
دهیرلندیریب اؤزل بیر دیل گلیشدیرهبیلمیرلر.
 - 0سول سیاسی دیلی و ادبیاتی هر زامان میللی حرکتین بیر پارچاسی
اولموشدور .بللی بیر سورجده گوجلرینی ایتیرسهلرده ،یئنیدن گنجلر آراسیندا
مدرن سؤیلملر ایله اؤز وارلیقالرینی حیس ائتدیرمهیه باشالمیشالر .بو دیل میللی
حرکتی مللیتچیلیکدن آریندیراراق ،سادهجه کیملیک مسئلهسینه ائندیریب و
اوالیالرا او دیل ایله یاناشماقدادیرالر.
 - ۸تورکیهده اوخویان و یازان میللی فعالالر ایسه اؤزلرینه یئنی بیر دیل
گلیشدیردیلر .اؤزگو تورکجهنی عرب الیفباسی ایله یازاراق تورکیهده سیاسی
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ادبیات ایله میللی مسئلهیه باخمایا و دیرلندیمهیه چالیشدیالر .البته بورادا دا
تورکییهده کی سیاسی آیریشماالردان ائتکیلنهرک فرقلی ادبیاتالر اورتایا
چیخمیشدیر .بعضی ادبیاتالر داها میللیتچی اوالرکن بعضیلری ایسه ایدئولوژی
گوتمکسیزین داها اکادمیک بیر دیل قولالنمایا چالیشیرالر.
 - 4قوزئی آذربایجانین دیلیده میللی حرکتده گؤرونمکدهدیر .آما بو داها چوخ
شعر و ادبی یازیالردا گؤزه چارپیر و سیاسی بیر ادبیات یاراتمادا یئترسیز
قالمیشدیر.
البته هرکس ایستهدیگی دیلی و ادبیاتی اؤز یازیالریندا ایشلهده بیلر .آما میللی
حرکتین دیل آچیسیندان بیر کیملیگی اولمالیدیر .آذربایجانین سیاسی و
توپلومسال ایستکلرینی دیققته آالراق دونیا انسانالرینا خطابن بیر دیل
گلیشدیرمهلیدیر.
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و بیر دئویر قاپانیرکن؛ ایرفسنجانی نین اؤلومو
اون دؤرد یاشالریندا یای واختییدی دئدیلر ایرفسنجانی خوی-ا گلیر .داییم اوغلو
ایله گئتدیک اونو دینلهمهیه .او زامانالر بیز کندین پولتیک گنجلری ایدیک .داییم
اوغلو محافظهکار بیر میللتچیدیر .نامازیندا نیازیندا اوالر اما میللی مسئلهیه هر
زامان ایلگی دویموشدور .او مندن  ۱-۹یاش بؤیوک اولدوغو اوچون اونون
یؤنلندیرمهسی ایله او یاشالردا میللی مسئله ایله تانیش اولموشدوم .ایرفسنجانی
شهرین استادیوموندا دانیشیردی .خوی-و خووی ( )Xuyاوالرق تلفظ ائتمهسی
ایلگیمی چکمیشدی .او یاشیمدا ندن گلدیغی شهرین آدین دوغرو تلفظ ائتمیر
دییه سورغوالمیشدیم و بیزیم بونالر اوچون بیر اؤنمیمیزین اولمادیغینی حیس
ائتمیشدیم .آتام هر زامان ایرفسنجانی اوالرق خیطاب ائدردی آدامی ،اونون
اوچون منده ایله آتام کیمی یازیرام .آتام ایران حاکمیتینه باغلیلیغی یوخدو.
دیندار آدام اولماسینا باخمایاراق هئچ بیر زامان بو حاکمیته اینانمادی و اونا
گورهده ائله آیت اهلل خویییه تقلید ائدر .آتام اوچون ایران حاکمیتی ایچینده بیر
سیاستچی واردی و او دا ایرفسنجانی ایدی.
ایرفسنجانینین اؤلومو ایله بیرلیکده بیر چوخ دوشونجه اورتایا قویورالر .منه گؤره
ایرفسنجانینین ایلیملیلیغی و سرتلیگی ایران رژیمینین قوروماق اوچون
منیمسنن بیر تاکتیک ایدی .ایرفسنجانی سرت اولدوغو زاماندا ایران رژیمینی
قوروماق ایستیردی و ایلیملیلیگی ایلهده رژیمه ضرر گلمه سینین قارشیسینی
آلماق ایستیردی .ایرفسنجانی ،بعضن خامنه اینین بئله رژیمه ضرر وئردیگینی
دوشونهرک اونون قارشیسیندا یئر آلیردی .او ایران سیاسی حیاتیندا
دیشالنماسینا باخمایاراق آیاقدا دورمایی باشاردی و گوج دنگهسی اولدوغونو
قورودو .اونون اؤلومو ایران داکی سیاسی دنگهلری دئییشدیره بیلر.
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ایرفسنجانینین دورومونو بیر آز تورکیهده بولنت آرینج -ا بنزدیرم .او دا آ ک پ-
نین چیخارالرینی دوشونهرک بعضن سرت بعضنده یوموشاق اولوردو .طالعلریده
بیر بیرینه بنزهییر .بیر زامانالر تابانالری طرفیندن سئویلیردیلر ،آما داها سونرا
دیشالندیالر.
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عباس جوادی-نین سئودیگی آذربایجان
عباس جوادی ،بللی بیر صینیفین تمثیلجیسی اوالراق آذربایجان حاققیندا فرقلی
فیکیرلر اورتایا قویماقدادیر .بورادا هدفیمیز عباس جوادینین شخص اوالراق
دوشونجهلرینی اینجهلمک دئییل ،اونون عایید اولدوغو صینیفین آذربایجان
حاققیندا فیکیرلرینی آختارماقدیر .بو صینیف ،آذربایجاندا مارژینال بیر قروپ
حالینا گلسهلرده و توپلومسال بیر کیتلهیه صاحیب اولماساالردا یئنه فیکیر
دونیاسیندا اؤز وارلیقالرینی قوروماقدادیرالر.
عباس جوادی آذربایجانی سئویر و هر دفعه سینده ده بونو دیله گتیریر ،هله اونون
تبریز سئوگیسینده شبههم یوخدور .آما اونون آذربایجان و تبریز سئوگیسی
فرقلیدیر .او ،آذربایجانی تورک کیملیگی ایله اؤزدشلشدیرمیر .اونون آذربایجانیندا
تورکلر یاشامیر ،سادهجه دیللری تورکلشدیرمیش ایرانلیالر یاشیر .اونا گؤره
تورکلوک ،آذربایجان-ا تحمیل اولونماق ایستهنیلن بیر کیملیکدیر .او ،ایران
ایچریسینده تحقیر اولموش ،گئری قالمیش بیر آذربایجانی ،مدرن و باغیمسیز
بیر تورک آذربایجانا ترجیح ائتمکدهدیر .اونا گؤره ،اؤنملی دئییل ایران دولتی
دیش دولتلرین یاردیمی ایله  ۸۸0۱دا آذربایجانی اشغال ائتسین آما آذربایجان-
ین سویئت لرله ایلشیقیسی اونا بؤیوک بیر سوروندور .جوادی اوچون آذربایجان
مسئلهسینده اینسان حاقالرینین اهمیتی یوخدور ،اؤنملی اوالن ایران اراضی
بوتونلوگودور.
عباس جوادی-نی منسوب اولدوغو صینیفین دیگر تمثیلجیلری ایله
قیاسالدیغیمیزدا تورکجهیه اوالن سئوگیسینیده گؤروروک .آما او تورکجهنی،
آذربایجاندا دئییل ،تورکیهده سئویر .آذربایجاندا تورکجه اونون اوچون سادهجه
تاپماجاالردا و ادبی اولمایان بیر دیلدیر.
27

داوود توران

مئهران باهارلی-نین (سئومهدیگی) آذربایجان
اصلینده بوگون ندن آذربایجانی ذ ایله یازیرام؟ دییه بیر یازی یازاجاقدیم ،اما
کئچن یازیما مئهران باهارلینین یورومو بوگون بو یازیی یازماما ندن اولدو .کئچن
یازیدا اولدوغو کیمی بورادا دا مئهران باهارلینین فیکیرلیرینی دئییل ،اونون
تاریخی و آرشیو چالیشماالرینین دهیرلی اولدوغونون فرقینده اوالراق؛ منسوب
اولدوغو صینیفین آذربایجان سئوگیلرینی یازمایا چالیشاجاغام.
مئهران باهارلی-نین کیملیک آنالییشیندا آذربایجان-ین یئری یوخدور .اونون
ایران-دا تورک میللی کیملیگی مکانسیزدیر .بللی بیر جغرافیا تانمیالسا دا بو
جغرافیا آدسیزدیر .بیر دؤنه تورک ائلی قاورامینی اورتایا آتساالردا ،بو تانیم یئرینه
دوشمهدی .آذربایجانی تورکلوک قارشیدی گؤسترمهیه چالیشیرالر .میللی
کیملیگی اولوشدوران عنصرالرین باشیندا گلن تاریخی بیر تورپاق/اؤلکه یادا یورد
(باخینیز آنتونی اسمیت؛ میللی کیملیک کیتابی) مئهران باهارلی-نین میللی
کیملیک تانیمیندا بلیرسیزلیگینی قوروماقدادیر .اونون اوچون آذربایحان-ین
اولوب اولماماسی اؤنملی دئییل ،اؤنملی اوالن تورکلوکدور.
مئهران باهارلی و عباس جوادی آذربایجان قونوسوندا ایکی اوجدا یاشایان
دوشونجهنین تمثیلجیلریدیر .آما ماراخلی اوالن بو کی آذربایجان مسئلهسینده
اورتاق یؤنلریده واردیر .هر ایکیسیده میللی حکومته قارشیالر .هر ایکسیده
الریندن گلدیغی قدر آذربایجان تورپاقالرین کیچیلدیرلر .بیریسی تورکسوز بیر
آذربایجان خیال ائدیر ،بیریسی آذربایجانسیز بیر تورک یوردو قورور .بیریسی
آرشیولرده آذربایجاندا تورکلرین یاشامادیغینی آراشدیریر ،بیریسی ایران
جغرافیاسیندا آذربایجان دیشیندا تورکلرینده یاشادیغینی آختاریر .هر ایکسیده
تاریخسل اوالراق مسئلهیه باخماق ایستیر.
28

تورک اولماق می ،تورکلوک مو؟

دوغرودور  02ایل بوندان اؤنجه ،تورکلوک آذربایجانلیلیق ایله بو قدر
ایچسللشمهمیشدیر .آما آذربایجان میللی حرکتی گلییشیمینی تورکلوک ایله
ایچسللشهرک اؤز کیملیگینی اولوشدوردو.
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بیلگیلی اینسان و بیلیمسل اینسان
سون زامانالردا بیلگی و بلگه ییغینی ایله بیلیمسل آراشدیرما آراسینداکی فرق
دیققته آلینمادان هر بیلگی ایچریکلی یازییی بیلیمسل و آکادمیک یازی اوالراق
گؤروب بو بیلگیه صاحیب اینسانالریدا بیلیمسل بیریسی اوالراق بیزه سونمایا
چالیشانالری گؤرمکدهییک .بیلیمسل اولمایان یازیالرینی اثبات ائلهمک یئرینه،
های کوی ساالراق اؤز ایسته دیکلرینی قبولندیرمهیه چالیشارالر .بیلیمسل
چالیشما و بیلگی ییغینین و بیلگیلی اینسان ایله بیلیمسل اینسانین فرقینی
اورتایا قویماق اوچون اؤنجه بیلیمسل آراشدیرمانین نه اولدوغونو بیلمهلییک.
بیلگیلی بیریسی ایله بیلیمسل بیریسی آراسینداکی فرقی گؤرمهلییک.
بیلیمسل آراشدیرما ،تملده بیر آختارما ،اؤیرنمه ،بیلینمهیهنی بیلینیر قیلماق
سورهجی اوالراق دییه بیلهریک .بیلیمسل آراشدیرمادا سورونالرا گووهنیلیر
چؤزومهلر گتیرمک آماجی ایله پالنلی و سیستملی اوالراق وئریلرین توپالنماسی،
چؤزوملنمهسی و یورومالناراق دهیرلندیرمهسیدیر .بو دهیرلندیرمه سونوجو راپور
حالینا گتیریلیر و اکادئمیک بیر یاییندا یایینالنیر .آراشدیرما سورهجینده
آراشدیما یؤنتملرینه اویماق الزیمدیر .آکادئمیک بیر یاییندا یئر آلمایان
آراشدیرمایا ،بیلیمسل آدی وئریلمیر.
بیزیم توپلومدا بیلگیلی بیریسی؛ تجربهلرینه و اوخودوقالرینا دایاناراق بیلیمسل
بیریسی اوالراق گؤزوکور .آما بونالرین هر ایکیسی بوتونلوکله فرقلیدیر.
آرشیوچیلیک و قایناقالری الدهائتمک آراشدیرمانین سادهجه ایلک
آشاماالرینداندیر .بو بیلگیلری دوغرو دهیرلندیرمک و بیلیمسل بیر چالیشما حالینا
گتیرمک و اونو بیلیم دونیاسینا سونماق بیلیمسل چالیشمانین ان اؤنملی
ائورهسیدیر.
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من نئجه بیر آذربایجان سئویرهم؟
بوندان اؤنجه ایکی یازی ایله ایکی قروپون آذربایجانا قارشی توتومونو یازدیم.
آذربایجانی میللی کیملیگیندن یوخسولالشدیران و آذربایجان-ا وطن گؤزو ایله
باخمایان ایکی فرقلی گؤروشون باخیشالرینی آختارمایا چالیشدیم .بو یازیدا
ایسه منیم نئجه بیر آذربایجان سئودیگیمی یازمایا چالیشاجاغیم .منیم ده
منسوب اولدوغوم بیر حرکت واردیر و اصلینده بو حرکتین آذربایجان-ا قارشی
باخیش آچیسینی آنالتاجایام .بلکه تام اوالراق بو حرکتین توم باخیشالرینی
آنالتماقدا یئترسیز قالدیم و اوماریم حرکتین دیگر منسوبالرینین قاتغیسی ایله
بو اکسیکلیک تامامالنار.
منیم سئودیگیم آذربایجان-ین میللی کیملیگی تورک و دیلی تورکجه (آذربایجان
تورکجهسی) دیر .تاریخی بیر کئچمیشی واردیر .آذربایجان منیم اوچون سادهجه
بیر جغرافیا آدی دئییل ،منیم میللی کیملیگیمین بیر پارچاسیدیر .تاریخی
سورهجین اورتایا چیخاردیغی بیر سیاسی-جغرافیا کیملیگی واردیر .تورکلوگوم او
جغرافیادا بو کیملیک اوزهرینده تانیمالنمیشدیر .منیم وطنیمدیر .وطن ،یازیالردا
و مقالهلرده قوروالجاق بیر اولگو دئییل (تورک ائلی اؤنهریسی کیمی) ،تاریخسل
سورهجده ائدیلینن بیر یورد آنالییشیدیر .آذربایجان او جغرافیادا تورکلوگومون
قورویوجوسو اولموشدور نئجهکی تورکلوکده آذربایجانی قوروموشدور .وطنی
اولمایان میللی کیملیک یوخلوغا محکومدور .آذربایجانچی دئییلم .بو تئریمی
اؤزمو تانیمالرکن هئچ بیر زامان ایشلتمهدیم .میللی کیملیگیمه دایالی بیر وطن
قورماق ایستیرم.
نوت :آذربایجان-ا قارشی توتومالری یازارکن بلکهده آنتی تورک آذربایجانچیالری دا
یازمالیایدم دییه دوشومدوم ،آما اونالرین نسلینین توکنمک اوزره اولدوغو و سون نفسلرینی
وئردیکلری عاغلیما گلدیکجه یازماقدان واز گئچدیم.
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طنز و کومئدیمیز ،هاردان هارایا
بوگون آذربایجانلیلیق و تورکلوک بحثلری و پولئمیکلرینین (بحثلری) دیشیندا
باشقا بیر قونودان سؤز آچماق ایستیرم .سون گونلرده ایکی اوالی بو مسئله
حاققیندا دوشونمهمه و یازماما ندن اولدو .بیرینجیسی تبریزده کومئدی قروبو
اوالن بابک-ین اویونجوالریندان علیرضا رنجی پورون تبریزده اوینانان ارآرواد
اویونو حاققیندا یازدیغی و ایکینجیسی ایسه تورکیهلی کومئدین شاهان گؤک
باخار-ین رجب ایوهدیک فیلمیندهکی آذربایجانلی ایله دؤیوش صحنهسی.
شاهان گؤک باخار-ین رجب ایوهدیک فیلملرینی سئومم .منه گؤره
کومیکلیکدن داها چوخ بئلدن آشاغی دانیشیقالری ایله رئیتینگ آلیر .بیلمیرم
بلکهده من آنالمیرام .تورکیهده کومیک ایشلر گؤرن تولقا چئویک ،آتا دمیرال،
جم ییلماز ،احمد قورال و مراد جمجیر کیمی کئیفیتلی کومیدینلر وارکن ندن
بو آدامین ایشلری بو قدر بهیهنیلر هله آنالمیش دئییلیم .آما سون فیلمی رجب
ایوهدیکده بیر آذربایجانلی ایله بوکس رینگینده دؤیوشو چوخ ائلشدیریلدی.
بعضیلرینه گؤره بیزی تحقیر ائتمیش آما من بیر تحقیر گؤرمهدیم .بو قدر
حساسسیتهده آنالم وئره بیلمهدیم.
علیرضا رنجیپور و بابک نهرین-ینده جانالندیردیغی اویونالر اصلینده ائله شاهان
گؤک باخارین فیلملرینه بنزیر .طنز و کومئدی آنالییشیندان داها چوخ ،یامانالرال،
بیریلرینی یانسیالیاراق ،آشاغیالیاراق و چیغیراراق اینسانالری گولدورمهیه
چالیشیرالر .اینسان دوشونور ،بیر زامانالر طنز ساحهسینده مالنصرالدین-ه،
صابیر-ه و معجز شبستری-یه ائو صاحابلیغی ائلهمیش بو توپراقالردا ندن،
کئیفیتلی بیر ایش چیخماسین .آدام کئیفیتلی بیر ایش گؤرنده ده قودورور و اونو
ایسالم-ا ترس اوالراق گؤرور و رسمن مخبرچیلیک ائدهرک اویونو یاساقالتماق
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ایستیر .طنز و کومئدی اینسانالری گولدورمکله برابر ،توپلومسال ،سیاسال و
کولتورل اوالیالری الشدیرهرک اینسانالرا پیام وئرمک ایستر .آما…
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سینیق رادیو دینلهمهیی اؤزلهدیم
بیر سؤز واردیر یاخشی آدامالر تئز اؤلرلر ،بیزده ده یاخشی و گؤزل ایشلرین عؤمرو
آز اولور .بو گؤزل ایشلردن بیریسی شبههسیز سینیق رادیو ایدی .تبریزلی
(یانیلمیرسام) ایکی گنجین گیریشیمی ایله ایشه باشالمیشدی .حامد و ریضا
اوالراق چاغیریرالردی بیربیرلرینی .بیر نئچه واخت فعالیتدن سونرا ندن دوردو
آنالمادیم .باشالدیغی ایلک گونلرده دیققتیمی چکمهیه باشالمیشدی .اؤز اؤزمومه
دئمیشدیم بو ایش نهقدرده باشقا ایشلردن فرقلیدیر .ایچیمده آنالمسیز بیر
سئوینج دوغموشدو.
اوچ ایل قاباق دوستوم حسین خروشی ایله ماشینال تعطیله گئدرکن یول بویونجا
سینیق رادیونون یایینالرینی دینلهمیشدیق .گونئی کارولینا یولالریندا گونئی
آذربایجان-دان بیر سس دویماق بامباشقا بیر دویغو ایدی .پروقرامالر قیسسا و
اؤز ایدی .سونوجوالرین بعضن شیرین آتیشماالری ،بعضن آالیجی سؤزلری و
بعضنده جیددی دانیشیقالری یئرینده و آنالملی ایدی .سینیق رادیونو دینلرکن
*کایب ائدنلر کولوبو* فیلمی عاغلیما گلردی هر زامان .یایینداکی موزیکلر ایسه
باشقا بیر هاوا قاتیردی پروقرامالرا .هله حیدر بیات-ین بیر یاییندا شئعر
اوخوماسینی چوخ سئومیشدیم .کشکه حیدر بیات اؤز شئعیرلریندن سسلی بیر
سیدی یایسا.
اوماریم یاخین گلهجکده سینیق رادیو یئنیدن فعالیته باشالر .دهیرلی ایشلر
سورهکلیلیک قازاندیغی زامان داهادا دهیرلنیرلر.
نوت :بو یازینین یازدیقدان سونرا سینیق رادیو آدی ایله بیر وب سایت و تلگرام
کانالی گؤردوم .آما ائلهبیل آرتیق داها چوخ حیکایه اوزهرینده چالیشیرالر و
یایینالری یوخدور.
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بیر میللی فعالین  01ایللیک گونلویو
سیامک میرزایی ،آذربایجانلی میللی فعال  ۸2ایل حبسه و ایکی ایل سورگونه
محکوم ائدیلدی .سیامک-ین حؤکمونو اوخودوغوم زامان چوخ اوزولدوم .بیر
گنجین یاشامیندان  ۸2ایل چاالجاقالر .آما بیر طرفدنده سیامک-ی قیسقاندیم
اونون  ۸2ایللیک حیات حیکایهسینی اوخویورکن .آغاالر  ۸2ایله آکتیو میللی
فعالیته قارشیلیق  ۸2ایل حبس وئرمیشلر .سیامک کئچن  ۸2ایلده آذربایجانی
ماراخالندیران هئچ بیر اوالیدان اوزاق قالمامیش .بوتون تضییقلره و باسقیالرا
باخمایاراق هارا آذربایجاندان بیر سؤز گئتمیشسه سیامک اورادا اولوبدور .اصلینده
سیامک-ین حؤکمونه باخدیغیمیزدا میللی حرکتین کئچن اون ایللیک فعالیت
راپورونو دا گؤرموش اولوروق .بلکه سیامک اؤزونو اوتوروب یازسا بعضی اوالیالری
اونوداردی .آما آغاالر هئچ بیر اوالیی قلمدن سالمامیشالر .نه گؤزهل  ۸2ایللیک
بیر فعالیت ایچینده اولموش سیامک .بونون اوچون سیامک-ی قیسقاندیم.
کئشکه حقوقچوالریمیز ،سیامک میرزایی نین حؤکمونو حقوقی آچیدان
اینجهلهسهلر .نهلرین سوچ اولوشدوردوغونو ایران یاساالرینا دایاناراق آچیقالساالر.
منیم دققتیمی چکن ایلک دفعه ایران-دا سؤزده ائرمنی سوی قیریمینا قارشی
اوالن بیریسینین ایران محکمهلری طرفیندن سوچ اوالراق گؤرولمهسیدیر .بو
جیددی بیر مسئلهدیر .بو حؤکم ایله بیرلیکده ایران سؤزده ائرمنی سوی
قیریمینی رسمیته تانیماقال قالمیر اونا قارشی اوالنالری دا جزاالندیریر .بو بیر
رسمی بلگهدیر .اومود ائدیرم تورکیهده کی دوسالر بو حؤکمون هامیسینی تورکیه
تورکجهسینه چئویریب اوراداکی مئدیادا یایساالر .اؤزهللیکله ،ایران داشینی سینه
سینه ووران دوغو پرینجک و آیدینلیق قروبونون بو سؤزده ائرمنی سوی قیریمینا
قارشی ایران-ین توتومونو نئجه قارشیالیاجاقالرینی مراک ائدیرم.
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سیامک اون ایل گنجلیگینی ایران زندانالریندا کئچیرمهیه محکوم ائدیلدی.
بیریلری ایچریده وطن بورجالرینی اؤدهییرلر و وطن ایچینده وطنسیز قالیرالر،
بیریلریده وطندن اوزاق وطنسیزلر .آذربایجان میللی حرکتیده یولونا اینانجال
دوام ائدیر .اؤنملی اوالن سیامک میرزاییلری و باشقا سیاسی محبوسالریمیزی
اونوتمایاق.
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شرق و قانون قزئته لرینین تورک دوشمانلیغی
نئچه گون خستهلیکدن سونرا نهایت بوگون بیلگی سایار باشیندا اوتورا بیلدیم.
سویوق دهیمیشدی و دؤردگون یاتاقدا قالماق زوروندا قالدیم .خسته ایکن
یازابیلمهسمده اوخوماالرا دوام ائدیردیم .سون گونلرده شرق قزئتهسیندن
یاییمالنان بیر مصاحیبه دققتیمی چکدی .مصاحیبه سؤزده بیر ایران کؤکنلی
ارمنی آراشدیرماجی ایله آپاریلمیش .ندن ارمنی آراشدیرماجی ارمنیلرین دورومو
ایله ایلگیلی دئییلده تورکلر حاققیندا اؤز سفسطه لرینی بویورموشالر آنالمادیم.
مصاحیبه آسیمیالسیون سیاستینین ان سون پارچاالریندان اوالن تحریف ایله
دولودور .آسیمیالسیون سیاستینین انکار و تحقیر آشاماالری جواب وئرمهیینجه
ایندیده یئددی الدن باشالییبالر تحریفی یازیالر یازمایا .وارلیغیمیزی انکار
ائتدیلر اما بیز گون کئچدیکجه داها بؤیودوک .بیزی تحقیر ائتدیلر اون مینلرجه
آذربایجان تورک اینسانی مئیدانالردا "هارای هاری من تورکم" شعاری وئردی.
سون واختالردا ،اؤزللیکله تهران مرکزلی رئفورمچو قزئتلر آچیق شکیلده
آذربایجان و تورک دوشمانلیغی ائدیرلر .آراالریندا بو قونودا آمانسیز بیر رقابت
واردیر .بیر طرفدن قانون قزئتهسی آذریها سایتینین کاغاذی حالینا گلمیش و
شرق قزئتیده اونونال بیرلیکده وارلیغیمیزی هدف آلماقدادیر .تبریز
اونیویرسیتهسینده آذربایجان تورکجهسینده بؤلومون آچیلماسی و مجلسده
تورک فراکسیونون قورولماسی بو هدف آلماالری داها دا چوخالتمیشدیر .اونالر
کیملیگیمیزین رسمی اورگانالرجا سسسلندیرمهسیندن بلکهده قورخورالر .آما بو
قورخونون رئفورمچوالر طرفیندن گوجلو بیر شکیلده دیله گتیریلمهسی
دوشوندوروجودور .سونرا دا بیریلری چیخیر دئییر ندن میللی حرکت
رئفورمچوالردا اوزاق گزیر و اصولگراالرال اوتوروب دورور .میللی حرکتین ایران-دا
سیاسی جریانالرال ایلیشقیسینی باشقا بیر یازیدا قلمه آالجاغیم.
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ایران-دا آرتیق تورک و آذربایجان قارشیدالری بیرهر بیرهر ضعیف قونوما
گلدیکجه داها دا سرتلشیرلر .آذربایجان تورکلرینین میللی اویانیشی ،میللی
کیملیکلری اوالن تورکلوگه ساریلماالری و آذربایجانی بیر وطن آنالییشی ایله
سئومهلری البته پان ایرانیست ذهنیتی تالشا سالمیشدیر .اونا گؤرهده بوتون
گوجلری (فیکری ،سیاسی ،مئدیا… ) و جناحالری ایله اوستوموزه گلیرلر .اونالر
نهقدر سرتلشسهرده بیز او قدر صفلریمیزی سیخی توتاجاییق.
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تبریز اونیوئرسیتهسی تورک دیلی و ادبیاتی بؤلومو
بعضی مسئلهلری چوخ تئز اونودوروق و دالیسینی توتموروق .توپلوم حافظهسینین
ضعیفلیگی بیز میللی فعالالرا دا بوالشیر و اوالیالری چوخ تئز یادیمیزدان
چیخاردیریق .بو اوالیالردان بیریسی ایلک دفعه اوالراق تبریز اونیوئرسیتهسینده
آچیالن تورک دیلی و ادبیاتی بؤلومودور .بؤلوم نه دورومدادیر و اورادا اؤیرنجیلر
نئینیرلر و هانسی قایناقالری قولالنیرالر کیمی اؤنملی قونوالرین اوزهرینده
دورمادان بیر سوره سس کوی سالیب یئنه سسیزلیگه بوغولدوق.
بو مسئله نئچه واخت قاباق آغلیما گلدی و بو حاقدا یازی یازماق ایستهدیم .آما
الیمده بیلگی یوخایدی .اوالشابیلهجهگیم قایناقالریمدا یوخ ایدی .اینترنتده بیر
آز آراشدیردیم آما هئچ بیر شئی تاپا بیلمهدیم .تبریز اونیوئرسیتهسی فارس دیلی
و ادبیاتی فاکولته سینین سایتینا گیردیگینیز زامان سانکی تورک دیل و ادبیاتی
بؤلومو دئییه بیر بؤلوم یوخدور کیمی حیس ائلیرسینیز .سایتدا ایشلیینلر
بؤلومونده تکجه بیر قادینین بو بؤلومده چالیشدیغی آدینی گؤرورسونوز.
فاکولتهنین آدی فارس دیلی و ادبیاتی و یابانجی دیللر فاکولتهسیدیر.
پانفارسیزمین قوخوسو ائله فاکولتهنین آدیندان اینسانین بورنونا گلیر .بوتون
دونیادا ادبیات فاکولتهسی اوالراق کئچن بو فاکولتهنین آدی نهدن فارس دیلی و
یابانجی دیللر اوالراق کئچیر کی؟ تورک دیلی ادبیاتی بؤلومو فارس دیلی ادبیاتی
ایچینده می تعریف اولونور یوخسا یابانجی دیللر ادبیاتی ایچینده می؟ نه غریبهدیر
اؤز دوغما آنا دیلینی فارس دیلی و یابانجی دیللر فاکولتهسینده اوخویاسان .نه
ایسه…
آراشدیمامی بیر آز درینلشدیردیم و چوخ آز بیلگی الده ائتدیم .بو ایل کیالسدا
 0۹اؤیرنجی وارمیش و  ۱سی اوغالن  0۸ی قادینمیش .دیل قایداالری اوالراق
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دوکتور ذهتابی نین دیل قایداسی کیتابی اوخودولورموش .بونو ائشیدینجه
نهدئییم واهلل بیر آز سئویندیم .ذهتابی دیلچی اولماسینین یانی سیرا منه گؤره
میللی حرکتین معنوی قوروجوالریندان و آتاالرینداندیر.
کیالسالردا تورکجه می فارسجا می دانیشیلیر ،هانسی درسلر اوخودولور ،قایناقالر
نهلردیر ،کیالسالردا عمومی هاوا نئجهدیر ،باشقا بؤلوملرین اؤیرنجیلری بو بؤلومه
نئجه باخیرالر…کیمی سوروالریما ایسه جواب آالبیلمهدیم .اوماریم اونالرادا
یاخیندا جواب تاپارام.
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کندیمیزین شوراسی بیر قادین
فئمیستلر توپالنین ،سیزین سئوهجهگینیز بیر حیکایه آنالتاجایام .کندیمیزین
شوراسی بیر قادین .ائله سیرادان بیر اوالی دئییل ها… سیز بیزیم کندیمیزین
تانیسانیز بونون اؤنملی و یازیالجاق بیر اوالی اولدوغونو آنالردینیز .جلیل ممد
قولوزادهنین داناباش کندینین احواالتی فیلمی کیمیدیر بیزیم کند.
هلهده اینسانالر اکینلرینی توپالییب ساتدیقدان سونرا کربالیا گئدیرلر .کندده او
قدر کلبلی (بیزیم کندده کربالیی یئرینه کلبلی دئییرلر) وارکی آرتیق هر کسی
اؤز آدی ایله چاغیرمایا قرار وئرمیشلر .هلهده کندیمیزده قیز قاچیرما اوالیی
واردیر .کئچنلرده دویدوم باجیمین نوهسی بیر قیز قاچیرمیش و من بو اوالیی
واشینگتن-دا اوتوروب قاوراماقدا چتینلیک چکیردیم .اسکیدن گنجلر ائرگنلیگه
(بلوغ) آددیم آتدیقالریندا بیریسینی پیچاقالرالردی .بئلهلیکله آدالری چیخاردی.
نهایسه چوخ دئییب کندیمیزین چوخدا گؤزدن سالماییم.
کندیمیزه بیر قادینین شورا سئچیلدیگینی دوویونجا چوخ سئویندیم .منیم
دئییشدیرمک ایستهییبده دئییشدیرمه دیکلریمی آرتیق یئنی قوشاق
دئییشدیریر .خوی-دا یوزه یاخین کند وار و اورادا سادهجه  4کندده قادین شورا
وار ایمیش .خوی شهرینین اؤزونده ایسه  ۸0نفردن  0سی قادینمیش.
موتلویام و بو موتلولوق منه اومود وئریر .بو آرادا :فئمینیزم حاققیندا فیکیرلریمی
باشقا بیر یازیدا یازاجایام.
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آذربایجان میللی حرکتینین ال کیتابی
ال کیتابی بیر دوشونجهنی ساده دیل و سوروالر ایله آنالتان و گئنللیکله چوخ
قالین اولمایان کیتاب و یا کیتابچا شکلیدیر .هر بیر حرکت و قروبدا چالیشار اؤز
ایستکلرینی قیسسا و هر کسین آنالیابیلهجگی ساده دیل ایله آنالتسین .چونکو
بیر قروبون دوشونجهسی نهقدر ساده دیل ایله یازیلسا او قدر چوخ اینسان
طرفیندن اوخونوب منیمسنمه ایمکانی یارادار .آیریجا بیر دوشونجهنی قارماشیق
حالدان چیخاردیب اونون آنالشیلماسینی ساغالر.
آذربایجان میللی حرکتیده بللی بیر دوشونجهنی تمثیل ائتدیگی اوچون بئله بیر
ال کیتابینا احتیاجی واردیر .میللی حرکتین ایستکلرینی و هدفلرینی ساده دیل
ایله آنالتان بیر ال کیتابی بیزیم حرکتین گئنیشلهمهسینه ندن اوالبیلر .بو ال
کیتابی تورکجه ،فارسجا و اینگیلیزجه حاضیرالنیرسا اینسانالرا دردیمیزی
آنالتماقدا چتینلیک چکمهیهجهییک .میللی حرکت ندیر؟ نه ایستیر؟
دموکراسییه نئجه یاناشیر؟ قادین حاقالرینا نئجه باخیر؟ جینسیت
آیریمجیلیغینا فیکری نهدیر؟ قونشوالری ایله نئجه بیر عالقه قوراجاق؟ آذربایجان
ایچیندهکی دینی و ائتنیک آزینلیقالرا سیاستی نئجه اوالجاق؟ نئجه بیر اقتصادی
سیاست گودهجک؟ … کیمی سوروالرا قیسسا و ساده دیل ایله جوابالمامیز
گرهکیر.
الیمیزده یازیلی اوالراق بیزی آنالتان بیر کیملیک کیتاپچامیز اولمالیدیر .بو
کیتاپچا سیاسی تشکیالتالرین اؤزلرینی رئکالم ائتمک یئرینه ،میللی حرکتی
آنالتمالیدیر.
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آنامین دیلی
اوشاقلیغی آناسینین ناغیلالری و آتاسینین عاشیق سؤزلری ایله کئچن هرکس
بیلیر آنانین دیلی نئجه اولور .میللی کیملیگیم ایله ماراخالنمامدا فارس دیلینی
بیلمهین (نه موتلو اونالرا) آنامین و آتامین رولو بؤیوکدور .من اونالرین دیل
چارهسیزلیگی ایله بؤیودوم .اوشاق ایکن ایران تلویزیونالریندا سریالالرا باخاردیق.
آنام یانیمدا اوتورارادی و اودا باخاردی آما بیر شئی آنالمادیغی اوچون هر زامان
سوروشاردی نهدئدی باال دئییه .من الیمدن گلدیگی قدهر چئویرسمده بعضن
یوروالردیم و او زامان بیر آنانین چاره سیزلیگینی حیس ائدهردیم .آتام غرورورنا
یئدیریب بیر شئی سورمازدی ،بیز ایران فیملینه باخماق ایسترکن او آذربایجان
کانالینا چئویرمهمیزی ایستهردی.
بیر گون سؤزده اوستانی کانالین خبرلرینی تورکجه ایزلرکن ،آتام عصیان ائدیب
سوروشدو:
 اوغلوم بو نه دئییر؟ عمی (بیز آتامیزی عمی سسلهریک) تورکو دئییر دا. باال ائله تورکو اوالر؟ من نییه باشا دوشمورهم؟ من اونالرجا تورکودستان بیلیرم ،آما بو آدامی آنالمیرام.
آتامین اوخوما یازماسی اولماماسیانا باخمایاراق بیر چوخ عاشیق دستانینی ازبره
بیلیر .مینلرجه بیت شئعری ساعاتلرجه سیزه اوخویابیلر.
 ۸۹یاشالریندا تورکجه اوخومایا باشالدیغیمدا آنام اوچون کیتابالر اوخومایا
باشالدیم .بایاتینی هئچ سئومز ،اونا کدهرلی گونلری خاطیرالدیر .آما تورکجه
شئعر سئوهر ۸۷ .یاشیندا حئکایه یازدیغیم واختالر ایلک آناما اوخوردوم .منیم
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حئکایهلریم اونون منه آنالتدیغی ناغیلالرا بنزهمیردی آما منی دینلهمهیی
سئوردی.
آنامین دیلینی ،آیاقالریمی تندیره سالالییب اونون بیتمهیهن ناغیلالریندا
اؤیرندیم .اونون ناغیلالردا یاشاماق مجبوریتینده قاالن دیل ،بوگون منیم
مبارزهمین دیلیدیر.
دونیا آنادیلی گونو قوتلو اولسون.
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سؤیلملری و ائیلملری فرقلی اوالن حرکت
گونئی آذربایجان میللی حرکتینی دونیاداکی باشقا اؤزگورلوکچو حرکتلر ایله
دوشوندویوموزده هر حالدا ان معصوم و مدنی حرکتلردن بیریسیدیر .اورتایا
چیخیشیندان گونوموزه قدهر اولوسالر آراسی حقوقدا مدرک اوالراق
گؤستریلهجک هئچ بیر شدت ائیلمی اولمامامیشدیر .حتتا آذربایجان میللی
حرکتینین رئفرانسالری اوالراق قبول ائدیلن مشروطه حرکتی ،آزادیستان
دئولتی ،میللی حؤکومت و خلق مسلمان حرکتی دئوریمسل اولماالرینا باخمایاراق
ائیلملری شیددتدن اوزاق اولموشدور.
اسکی بیر آتاالر سؤزو واردیر؛ پامبیق ایله باش کسمک .بو سؤز آذربایجان میللی
حرکتینده تام ترسینه اویغوالنماقدادیر .بیز آشیری سؤیلملر ایله سادهجه ان ایلکل
حاقالریمیزی ان باریشجیل یولالر ایله ایستیریک.
بوتون بونالرا باخدیغیمیزدا ندنسه آذربایجان میللی حرکتینین سؤیلمی شیددته
یؤنهلیکدیر .شعارالری و بعضی یازیالری ائیلمینین ماهیتینی دانارجاسینا داها
سالدیرقاندیر .بیریسی باشقا ائتنیک قروپالری آشاغالییجی شکیلده گئن تومان
گیین خطاب ائدیر ،بیر باشقاسیدا عئینی یؤندم ایله داها سرت و سوییهسی
دوشوک اوالراق تانیمالییر (شئعر او قدر سوییهسیز ایدی کی بورادا یازماق
ایستهمهدیم ) .فارس ،روس ،ارمنی تورکون بوتوتن دوشمنی کیمی شعارالر ایسه
شدت ایچرلیکلیدیر.
آذربایجان میللی حرکتی عئینی زاماندا بیر اینسان حاقالری حرکتیدیر .اینسان
حاقالری فعالیتلری ایسه سؤیلملرینده داها ائورهنسل و باریشجیل بیر دیل
ایشلدیرکن ندن بیز دونیانین ان معصوم اؤزگورلوکچو حرکتینی
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رادیکالالشدیرماق ایستیریک؟ حتتا ائیلملرینده رادیکال اوالن قروپالر بئله بیزیم
قدهر دیلده سرت دانیشمیرالر.
میللی حرکت آرتیق اؤزونه دونیا سوییهسینده بیر کیملیک قازانماق
آشاماسیندادیر .بو آشامادا قولالندیغیمیز دیله و سؤیلملریمیزه داها دیققت
ائتمهلییک.
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دوشونجه دونیامین قادینی
یانیلمیرسام  0222ایلینده زنگان آزاد بیلیم یوردوندا اوخومایا باشالدیغیم زامان
دوستالر ایله شهریار آدیندا بیر درگی چیخارمایا قرار وئرمیشدیک .قرار
وئریجیلرین هامیسی ارکک ایدی .من دوستالر طرفیندن درگینین ایزنینی آلماق
اوچون بیلیم یوردونا باش وورموشدوم .اونالردا ایزین اوچون بیر مرامنامه
یازیلماسینی و یازارالر هئیتی اولماسینی ایستهدیلر .یازارالر هئیتی ان آز  ۸نفر
اولمالی ایدی .من بو تکلیفی ایکی قادینا و ایکی ارکهگه سونموشدوم .ارککلر بهانه
گتیرهرک یازارالر هئیتینده یئر آلمالیدالر .آما بیر خویلو و بیر تیکان تپهلی قادین
اؤیرنجی بهانهسیز و منی چوخ تانیماماالرینا باخمایاراق بو تکلیفی قبول ائتدیلر.
او زامان ائشیدلیک اولسون دییه دئییل سادهجه دوشونجه دونیاما یاخین اوالن
اینسانالرا بو اؤنهرییی گؤتورموشدوم .چونکو منیم دوشونجه دونیامدا جنسیتسیز
اینسان واردیر.
دوغرودور قادین دئمک مدنیت و اویقارلیق دئمکدیر.
دوغرودور قادینسیز بیر یاشام آنالمسیزدیر.
دوغرودور قادین وارلیغین ان سوموت (عئینی) حالیدیر.
آما دوشونجه دونیام بونالرین اؤتهسیندهدیر .بونالر دوشونجه دونیاما گیردیگی
زامان آیریمجیلیق دا بئینیمده یئر ائدینهجکدیر .اونا گؤره ،آیریمجیلیغین و
ائشیدلیگین اؤتهسینده دوشونجه دونیامی جینسیتسیزلشدیردیم.
 2مارت دونیا قادینالر گونو قوتلو اولسون.
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میللی حرکت و تمثیلیت مسئله سی
گونئی آذربایجان میللی حرکتی سیاسی بیر اورگانیزاسیون اولمادیغی اوچون
بعضن تمثیلیت سورونو یاشاماقدادیر .بو تمثیلیت مسئلهسی گئنللیکله اولوسالر
آراسی یئرلرده اؤز داغینیقلیغینی و دوزهنسیزلیگینی گؤسترمکدهدیر .میللی
حرکت ایچریسینده فرقلی سیاسی ،کولتورل ،سوسیال و اینسان حاقالری
قروپالرین یانی سیرا باغیمسیز اوالراق میللی حرکت منسوبو شکلینده فعالیت
گؤسترنلرده واردیر .بیریسی اؤزونو بو حرکتین قوروجوسو ،بیریسی میللی لیدری
و باشقا عنوانالرال آدالندیریرالر .هر قوروم و شخصده دوغال اوالراق اؤزونده بو
حرکتی تمثیل ائتمه حقی گؤرور .هر شخص و قوروم اؤز فیکیرلرینی میللی
حرکتین فیکیری کیمی گؤستریر و او شکیلده میللی حرکتی تمثیل ائدیر.
بعضن میللی حرکتین فرقلی شخص و قورومالری تضادلی بیر شکیلده گؤروش
اورتایا قویورالر .و بو میللی حرکت ایچریسینده تضادلی بیر بوتونون اولدوغونو
قارشی طرفه ایلقا ائدیر .بئله اولونجا میللی حرکت بوتونلوگونو ایتیریر .بیریسی
فرقلی گؤروشلرله اورپا اؤلکهلرینده گؤروش کئچیریر بیر باشقاسی ایسه بیر عرب
اؤلکهسینده میللی حرکتی تمثیل ائتدیگینی ایددعا ائدیر .ائله دوشونورهم کی
دونیانین ان گوجلو اؤلکهسی بئله گونئی آذربایجان میللی حرکتی قدهر دیپلماسی
چئشیدلیلیگی یاشامیر.
بوگون بو دوروم سورون اوالراق گؤزوکمهسهده یاخین گلهجکده میللی حرکت و
طبیعی اوالراق گونئی آذربایجان اوچون سورون یارادابیلر .اونا گؤره بو سورونو
اؤنلمک اوچون میللی حرکت ایچریسینده بو تمثیلیت مسئله سینی حل ائتمک
الزیمدیر .چونکو بو قدر داغینیق گؤروشلو حرکتی دونیا جیددیه آلماز .جیددییه
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آلیسنا بئله فرقلی شکیللرده یورومالنیب دونیا گوجلری طرفیندن اؤز چیخارالری
دوغرولتوسوندا حرکتی داهادا داغینیق حاال گتیره بیلرلر.
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آذریها محفلى و ایران تورکچولویونون قارشیالشدیرمالى آنالیزى
آذریها محفلی و ایران تورکچولری جریانی گؤرونوشده ایکی قارشید قروپ اوالراق
گؤرونسلرده ،گونئی آذربایجانی ماراخالندیران اوالیالرا اورتاق باخیش آچیالری
واردیر .بونون سونوجوندا ایسه اورتاق هدفه خدمت ائدیرلر.
بیر قروپ بیزه سیز تورک دئییلسینیز دئییر ،باشقا قروپ بیزه سیز آذربایجانلی
دئییلسینیز دئییر .بورادا هدف آذربایجان میللی حرکتینین منیمسدیگی یول
اوالن آذربایجان تورکلوگونو اورتادان قالدیرماقدیر .ایکی قروپدا فرقلی گؤرونوب
آما عئینی ذهنیتین اورونودورلر.
آذریها ،آذربایجان میللی حکومتی-نه گونئی آذربایجانی ایران-دان آییردیغی
اوچون خائیین دئییر ،ایران تورکچولریده میللی حکومتی تورکلوگو اؤن پالنا
چیخارمادیغی اوچون سالدیریر .هدف ایسه ،مدرن چاغدا آذربایجان میللی
حرکتینین الهام قایناغی اوالن آذربایجان دولتچیلیگینی اورتادان قالدیرماقدیر.
هر ایکی قروپ آذربایجانلی قهرمانالرینی ایرانلیالشدیرماق ایستیرلر .هر ایکی
قروبون مشروطیت حرکتی ،ستارخان ،شیخ محمد خیابانی… .اوالیالر و
شخصیتلرده یاخالشیمی عئینیدیر .آذربایجان-ا عایید اوالن تاریخی
ایرانلیالشدیرماق هر ایکی قروپون اورتاق اؤزهللیگیدیر.
هر ایکی قروپدا گونئی آذربایجان تئریمینه قارشیدیرالر .آذریهایا گؤره گونئی
آذربایجان باغیمسیزلیغی چاغیریشدیردیغی اوچون قولالنیمامالی ،ایران
تورکچولرینه گؤره ایسه ایران-دا یاشایان تورکلر آراسیندا آیریلیق سالدیغی
اوچون قولالنیلمامالیدیر.
هر ایکی قروبون اورتاق دغدغهسی ایران-ین توپراق بوتونلوگونون قورنماسیدیر.
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گونئی آذربایجان میللی حرکتی سون  02ایلده اؤزونه بیر کیملیک اولوشدوردو.
اسکی و چاغداش تاریخیندن درسلر آالرق سیاسی و میللی کیملیگینی
آذربایجانلیلیق و تورکلوگو بیر آرایا گتیرمهیی باشاردی .سیز میللی حرکت
ایچریسینده بیر نفر تاپابیلمزسینیز دئسین من تورک دئییلم و آذربایجانلیلیق
منیم میللی کیملیگیمدیر .گونئی آذربایجان میللی حرکتی-نین منیمسه دیگی
بو کیملیک آنالییشی پان ایرانیسمی قورخویا سالمیشدیر.
بیر قروب آذربایجان آدی آراخاسیندا گیزلنیب میللی کیملیگیکمیزی انکار ائدیر،
باشقا بیر قروپ ایسه تورکلوک آدی آلتیندا وطنیمیزی اینکار ائتمهمیزی ایستیر.
بو ایکی قروپ ،قیچینین هر ایکی طرفی کیمی آذربایجان میللی حرکتینی هدف
آلمیشالر.
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هانسی سئچکی؟
گونئی آذربایجان جمهور باشقانلیغی سئچکیلری مادم بو آراالر گوندم جمهور
باشقانلیغی سئچکیلریدیر ،بیزده بو حاقدا فیکیرلریمیزی یازاق .ایران
جمهورباشقانلیغی سئچکیلری اوزهرینه یازیالجاق بیر شئیلر اولمادیغینی اوچون
بو یازی گلهجک اوچون یازیلیر .اؤزگور و دئموکرات بیر گونئی آذربایجان
دوشونون ،اؤلکهسینی قورموش و ایلک جمهور باشقانلیغی سئچکیلرینی
کئچیرمک ایستیر .اوماریم او زامان شورای نگهبان کیمی بیر قوروم اولمازدا هر
کس ایسترسه سئچکیلره قاتاالبیلر.
بوگونکو سیاسی تشکیالت باشچیالرینی و باغیمسیرالری دوشوندویوموزده
هرحالدا گونئی آذربایجان جمهور باشقانلیغی سئچکیلرینه ییرمیدن چوخ آدای
قاتیالجاقدیر .شبههسیز بیرینجی توردا بیزیم جمهورباشقانی سئچمه میز
اوالناقسیز اوالجاقدیر .سسلرینه بیر چوخ یئره داغیلماسی سونوجو بیرینجی توردا
جمهور باشقانی سئچمهمیز ایمکانسیزدیر .بوگونکو گونئی آذربایجان سیاسی
دنکلمینی دوشوندویوموزده گؤرهسن کیم کیمین خئیرینه قیراغا چکیلهجک و
کیم کیمینله ائتالف ائدهجکدیر؟
گونئی آذربایجان جمهور باشقانلیغی آدایالری آراسینداکی جانلی آتیشماییدا
چوخ مراک ائدیرم .آدایالر بیر بیرلرینه نئجه خیطاب ائدهجکلر و هانسی قونوالر
اوزهرینده دارتیشاجاقالر؟ آدایالرین کئچمیشلری بو دارتیشماالرین ان ایلگینج
یانی اوالجاقدیر .اصلینده ایستیردیم بیر سیمیالسیون ایله بوگونکو سیاسی
لیدرلری گلجهیه گؤتوروم و دیالوقالرینی یازیم ،آما گرهکسیز یئره بحث
آچیالجاغینی دوشوندویوم اوچون واز کئچدیم .اوماریم او زامان آدایالریمیز
سیاسی اولقونلوق ایله بیر بیرینه یاناشیرالر.
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آذربایجان میللی حرکتی هانسی طبقهنی تمثیل ائدیر؟
اوزون زاماندیر بو مؤضونو بئینیمی مشغول ائدیردی .آذربایجان میللی حرکتی
توپلومسال اوالراق هانسی طبقهنی تمثیل ائدیر و بونون سونوجوندا میللی حرکت
مخاطب اوالراق هانسی توپلومسال طبقهنی گؤرور؟ سعید متین پور جمهور
باشقانلیق سئچکیلری آذربایجان حرکتینی عکس ائیدر می؟ یازیسیندا میللی
حرکت توپلومسال اوالرق آلت قاتالردان باشالمیش .سعید متین پور-ا گؤره:
آذربایجاندا اورتا صینیف طبقه اوالراق تورکچو اولمامیش .آذربایجان حرکتی آلت
قاتالردان باشالمیش و بوتون توپلومسال حرکتلرینده گئنلده یونتن و یونتیلن
آلت قاتالردان اولموشالر و بو حرکت اساس تپکیلرینی طبقه اوالراق آلت
قاتالردان آلمیشدیر.
گرچکدنده آذربایجان میللی حرکتی توپلومون آلت قاتالریندان می
اولوشماقدادیر؟ بو سورغونون  ۸۲ایل قاباق جوابی هه اولسادا بوگون منه گؤره
میللی حرکت اورتا طبقهنی اؤز ایچینه آلماقدادیر .البته بو آیریمی یاپارکن میللی
حرکتین مکان اوالراق فعالیت مرکزلرینده دیققیته آلمامیز گرهکیر .ائله
دوشونورهم بؤیوک شهرلرده و کیچیک یئرلشیم یئرلرینده میللی حرکتین
طبقاتی پتانسیلی دئییشیکلیک گؤسترمکدهدیر .بؤیوک شهرلرده میللی حرکت
اورتا طبقهنیده ایچینه آلیر و کیچیک یئرلرده میللی حرکتین گوجو آلت
طبقهلردهدیر .بو دا ایران-دا کیچیک یئرلرده اورتا طبقهنین گئنیش
اولماماسیندان قایناقالنماقدادیر .آما میللی حرکتین هلهده اوست قاتالری تمثیل
ائتدیگینی ایدعا ائتمهمیز دوغرو دئییل .چونکو توپلومون اوست طبقهسینه اویغون
و اونالرین منفعتلرینی قورویاجاق بیر ادبیات گلیشدیرهبیلمهمیشیک.
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آذربایجان میللی حرکتی اؤزونو میللی بیر حرکت اوالراق تانیمالییرسا ،توپلومون
بوتون کسیملری ایله دیالوگ قورا بیلهجک بیر دیل و ادبیات گلیشدیرمهلیدیر.
چونکو میللی حرکت توپلومسال بیر دئییشم هدفیندهدیر .بو توپلومسال دئییشیم
توپلومون بوتوت کسیملرینین قاتیلیمی ایله گرچکلشه بیلر .مشروطه حرکتینی
اؤزونه رئفرانس اوالراق گؤرهن بیر حرکت اونون ایزلهدیگی یولو یئنیدن
اینجهلهمهلیدیر.
نوت :آذربایجان میللی حرکتی ائتنیک اوالراق کیمین حاقالرینی ساوونور؟
آذربایجان-دا یاشایان توکلرین می یوخسا آذربایجان سیاسی جغرافیاسیندا
یاشایان بوتون ائتنیکلرین می؟ بو حاقدا گلهجکده یازاجاغیم.
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یئنیدن خرداد اوالیالرینی خاطیرالرکن
آنکارا-دا گلوبال استراتژی آراشدیرما مرکزینده ایشلیردیم .گونلوک
دهیرلندیرمهمی یازیردیم .آیریجا  ۸۷اردیبهشت آذربایجان اؤیرنجی گونونون
آدالنماسی ایله باغلی هلهده بحثلره قاتیلیردیم .اؤیرنجی سایتی وبالگ شکلینده
فعالیته باشالمیشدی .ایران قزئتینین او آشاغیالییجی یازی و کاریکاتورو
بحثلریده یاواش یاواش اینترنت ساحهسینده یاییلیردی .تبریزدن بیر تانیدیق
زنگ ائلهدی و تام بونو دئدی؟«داوود ،تبریز آیاغا قالخدی» تورکییهلیلیر
دئمیشکن "توکلریم دیکن دیکن اولدو" هیجانالندیم ،همن اینترنتده و ایمیلیمده
خبرلری تارادیم و اوالی ایله ایلگیلی خبرلری توپالدیم.
عئینی هیجانال باشالدیم راپور یازمایا «گونئی آذربایجان آیاکالندی» باشلیغی ایله
راپورومو یازیب ،شکیللریده آرتیراراق باشقانین اوتاغینا گئتدیم .هله توکلریم بیز
بیز ایدی .دورمو باشقانا آنالتدیم و باشقانین راپورومو آلیب تورکییهدهکی ایلگیلی
یئرلره گؤندردی ۸۲ .میلیون تورک ندن اؤز حاقالرینی الده ائتمک اوچون بیر
ایش گؤرمور ائلشدیریسینه بیر جواب ایدی خرداد آیاقالنماسی.
خرداد اوالیالریندان بیر نئچه آی سونرا گونئی-ه عائله می زیارت اوچون گئتدیم.
یاشلی و اوخوما یازما بیلمهیهن آنام هیجانلی بیر شکیلده آنالتیردی منه او
گونلری :آی باال ،بوردا تورک-فارس ساواشی دوشدو .چوخ آدامی اؤلدوردولر.
گونئی آذربایجانداکی خرداد  ۸۸۱۲اوالیالری هلهده درینلیگی ایله
اینجهلنمهییبدیر .آما او اوالیالر میللی حرکتین سورهجینده بیر دؤنوم نقطهسی
اولدوغو هرکس اوچون آیدیندیر.
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میللی اولماق مسئلهسی
آذربایجان میللی حرکتینده بعضی قاورامالرین تانیمالری فرقلی اوالراق
یانسیدیلماقدادیر .بو فرقلی تانیمالر سونوجوندا میللی حرکتین سورهجی،
گؤرونتوسو و طبیعی اوالراقدا ایستکلر و گؤزلنتیلرده فرقلی اولور .بو قاورامالردان
بیریسی میللیلیک مسئلهسیدیر .میللی لیدئر ،میللی بایراق و میللی مئدیا کیمی
قاورامسالالشدیردیغیمیز قونوالر نهقدر یئرینده و دوغرو ایشلهدیلیر؟
بیر شخصین و اولقونون میللی اولماسی اوچون ،توپلومون تومو و یا چوخونلوغو
طرفیندن قبوللنمهسی گرهکیر .بللی بیر سیاسی پارتینین لیدئری اوالبیلر و بو
دوغالدیر آما اونون میللی لیدئر اولدوغو آنالمینا گلمز .میللیتلشمه و دولتلشمه
سورهجینده لیدئرلرین اورتایا چیخماسی (منه گؤره آرتیق بونا دا گرهک
دویولماماقدادیر چونکو حرکتلر و دئوریملر لیدئره احتیاج دویماداندا
گرچکلشمکدهدیر) نورمال گؤرونسهده میللی لیدئر اولماالری اوچون توپلومون و
یا او حرکتین چوخونلوق قبوللوغونو قازانماالری گرهکمکدهدیر.
بایراق مسئلهسیده میللی لیدئر اؤزهللیکلرینی داشیمالیدیر( .گونئی آذربایجان-
دا بایراق مسئله سینی آیری بیر یازیدا یازاجاغیم).
هر بیر تشکیالتین و یا جبههنین مئدیاسینین اولماسی دوغالدیر .آما او مئدیایی
میللی اوالراق گؤسترمک ،اینسانالرین ذکاسی ایله آالی ائتمک دئمکدیر .اگر او
مئدیانین چالیشانالری و صاحیبی سیاسی بیر تشکیالتین منسوبوالر ایسه ،او
مئدیا یا میللی دئمک اولماز .حتی اینسان حاقالری چرچوسینده بئله یاخین
اولدوغو اینسان حاقالری قورمونو گوندمده توتورسا ،او مئدیا سادهجه او
تشکیالتین یایین اورقانیدیر .البته بو مئدیادا فرقلی پروقرامالرین و اینسانالرین
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اولماسی اونو میللی ائتمز .بیر یایین اورقانی بوتون قورومالرا طرفسیز اوالرسا او
زامان میللی اولماق اوچون بیر آددیم آتمیش اولور.
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ایران تورکچولوگو (تورک ائلی) پروژهسی کیمه عایید؟
بو گون ایران تورکچولوگو (تورک ائلی) و چاخما مئهران باهارلی حاققیندا
دؤردورنجو و سون یازییی یازاجاغیم .البته ایندیلیک بو حاقدا یازمایاجاغیم آما
زامانی گلینجه بو قونو حاققیندا یئنیدن فیکیرلریمی اورتایا قویاجاغیم.
ایران تورکچولوگو (تورک ائلی) بیر توپلومسال بیر ایستک می بیر پروژه میدیر؟
بو قروبون توپلومسال تابانینا باخدیغیمیزدا یوخ دئنیلهجک قدهردیرلر .او زامان بو
توپلومسال بیر ایستکدن داها چوخ بیر پروژهیه داها یاخیندیر .او زامان بو پروژه
کیملر طرفیندن سونولموش و دستکلنمکدهدیر؟ بو سورویا جواب تاپارساق بو
پروژهنین سونوجالرینیدا داها یاخشی آنالیا بیلهریک.
منیم فیکریمجه بو پروژهنین هم ایران همده تورکیه آیاقالری واردیر .هر ایکی
طرفینده تک قایغیسی دئولت (نظام) بقاسیدیر .تورکییه درین بیر قروب بو
فیکری پایالشیرالر کی ایران پارچاالنیرسا ،تورکییه پارجاالنار .بو دوشونجه ۸2
ایل اؤنجه باسقین بیر دوشونجه اولسایدیدا سون آنالدیقالریم ایله بو دوشونجه
ائتکینلیگینی ایتیرمکدهدیر .تورکییه جمهور باشقانینین فارس میللیتچیلیگی
اوزهرینه آچیقالماالری بو دئییشیمی گؤسترمکدهدیر .ایللرجه تورکیهلی فیکیر
آدامالرینا بونو آنالتمایا چالیشدیق؛ تورکییهیه قونشو بیر تورک دئولتی تورکیه
بوتونلوگو اوچون بیر تهدید دئییل بیر گوج قایناغی اوالجاقدیر .ایران-ین
پارچاالنماسی تورکییهیی پارچاالر قورخوسو نه یازیقکی ایللرجه تورکییه دیش
سیاستنی ائتکیلدی .درین دئولت آدامالریدا بو دوشونجهنی دستکلدی .بو تکجه
ایران اوچون کئچرلی دئییل ،عراق اوچونده بئله اولموشدو .اونا گؤره عراقداکی
تورکلره خیالی بیر وطن اوالن تورکمن ائلی (نه قدرده ایران-دا سونوالن
تورکائلینه بنزیر) دئدیلرو اونالرین باغیمسیزلیق حرکتلرینی انگللهدیلر .سونوج
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نهدیر؟ عراقدا بیر کورد دئولتی قورولور و عراقدا یاشایان تورکمنلر آوارا گزیرلر.
توکمنلرین بوگونه دوشمهسینده تورکمن ائلینین ادینی اونالرا بخش ائدهن
احسان دوغراماجی رولو دانیلمایاجاق قدهر چوخدور.
ایندی یازینین حساس بؤلومونه گلیریک .احسان دوغراماجی ایله عئینی
دوشونجهنی پایالشان و بیر زامانالر استانبول بلدیه باشقانی اوالن بدرالدین داالن
اولموشدور .بدرالدین داالن داها سونرا احسان دوغراماجینین یاردیمالری ایله
یئددیتپه اونیوئرسیتهنی قورموشدو .یئدیتپه اونیوئرسیتهسی تورکییهده
ایستک وقفینین بیر قورولوشودور .ایندی دییهجکسینیز بوندان ایران
تورکچولوگونون نه ایلگیسی وار؟ بوگون ایران تورکچولوگو (تورک ائلی) پروژه
سینین تئوریسیهنی؛ منیم چاخما مئهران باهارلی-یم (بابک جوانشیر)  0220دن
بری بو وقفین حمایه سیندهدیر .بو شخص بو وقف ایله ایلگیسیندن سونرا ایران
تورکچولوگو دوشونجهسینی منیمسهمیشدیر .تورکییهده اوخویان گونئی
آذربایجانلی اؤیرنجیلر چتین قوشولالردا درس اوخورکن بو آدام تورکییه
صنعتچیلرینین یاشادیغی بؤلگهده یاشاردی .ایندی بو آدام گلمیش آذربایجان
سئوگیسی (آذربایجانچیلیغی) نی بیر یامان اوالراق ایشلتمکدهدیر.
ایران تورکچولوگو (تورک ائلی) پروژه سینین بیر باشقا آیاغی ایسه ایران دئولتی
و اؤزهللیکله دئولت ایچریسینده تورک بروکراتالر و دئوریم محافیظالری
ایچیندهکی تورکلردیر .هر حالدا بو تیپ اینسانالرال قارشیالشیبسینیر و اونالرال
آذربایجان میللی مسئلهسینی دانیشماق ایسترکن؛ ذاتن ایران بیزیمدیر و بیز
یؤنهدیریک بورایی ،جوابی آلمیشسینیز .بو آیاغین تمثیلجیسیده قارشیمیزا
اسماعیل مئیدانی اوالراق چیخماقدادیر.
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بو پروژهنین تورکییه آیاغی سنی مذهبی ایچهریکلیدیر .بو پروژه نی ساوونانالرین
(گونتای گنج آلپ) شیعهلیگه سالدیرماسی و عئینی زاماندا بیزیم بعضی کوره
سنیلرین بو دوشونجهیه ماراخ دویماالرینین ندهنیده بو اولسا گرهک .ایران
آیاغی ایسه شیعه مذهبی ایچهریکلیدیر .ایندی سورو بوردادیر ،عئینی هدفی
گودن آما فرقلی ایستکلری اوالن بابک جوانشیر و اسماعیل مئیدانییی بیر آرایا
گتیرهن نهدیر؟
آذربایجان میللی حرکتی بو ایکی آخیمدان فرقلی اوالراق سئکوالر بیر حرکتدیر.
شیعهلیگه و سنیلیگه و بوتون دین و مذهبلره باخیشی ایسه بو سئکوالریزم
ایچرسینده دیرلندیریلیر .اونا گؤره کیمسه بورادا اؤزونه بیر پای آختارماسین.
آشاغیدا گؤردوگونوز کیمی تورکائلی نین خریطهسی واردیر .بو قروب منی اتهام
ائدیر کی تورکلرین بیرلشمهسینین قارشیسیندایام .او زامان بسیط بیر سورو
سوراجاغیم .بو خریطه ندهن ایران سیاسی جغرافیاسینین دیشینا چیخیب
افغانیستان و عراق-دا یاشایان توکلریده ایچینه آلمیر؟ سیزین دردینیز ایرانمی
تورکلوک مو؟
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نهدن ایرانچی تورکلر (تورک ائلی) ،ایران دئولتینین پروژه سیدیر؟
کئچن بیر نئچه یازیدا ایران سیاسی جغرافیاسینی دیققته آلیب تورکلوک آدی
آلتیندا بیر قروپدان سؤز ائتدیک .بوگونه قدر بو قروپو ایران تورکچولری
آدالندیریردیم آما بوندان سونرا ایرانچی تورکلر آدینین داها اویغون اوالجاغینی
دوشوندوم .چونکو ایرانچیلیقالری تورکلوکلریندن داها باسقیندیر .بوندان اؤنجه
کی یازیدا ایسه بو دوشونجهنین بیر پروژهدن عیبارت اولدوغونو یازدیم .بو
پروژهنین کیملر طرفیندن دستکلندیگینی آنا خطلری ایله آنالتمایا چالیشدیم .بو
یازیدا ایسه بو پروزهنین ندن ایران طرفیندن دستکلندیگینی آچیقالیاجاغیم.
 -۸بو پروژهنین اورتایا قویدوقو خریطهیه بیرینجی صینیف اولوسالر آراسی
ایلیشکیلر اؤیرنجیسی باخدیغی زامان بونون بیر دئولت قورماق آماجیندا
اولمادیغی ،بلکه دئولت اولماق اوچون اولوشماقدا اوالن پتانسیلی داغیتماق
اولدوغونو سؤیلر .سیاسی و استراتژیک درینلیکدن یوخسون بو خریطه هامیدان
چوخ بؤلونمکدن قورخان ایران دئولتینین ایشینه یاراماقدادیر.
 -0تورک ائلی آدی ،هئچ بیر زامان او توپراقالری آدی اولمامیشدیر .توپراقالرین
آدالری بیریلرینین تلگرام باشیندا اوتوروب آد وئرمهسی ایله اولوشمور .توپراغین
وطن آنالییشینین اولوشماسی اوچون تاریخسل سورج و اورتاق توپلومسال بللک
گرهکمکدهدیر .گونئی آذربایجان آدینین چکیلمهسی ایران محکمهلرینجه سوچ
ساییلدیغینی دوشونورسهک ،تورکائلی آدی گونئی آذربایجان-ین قارشیسیندا
اورتایا آتیلمیش بیر آددیر.
 -۸ایرانچی تورکلر (تورک ائلی) و آذریها سایتی پارالئل اوالراق آذربایجان میللی
قهرمانالرینی ایرانلیالشدیرماق ایستهمکدهدیر .شاه اسماعیلی بیریسی کورد
آدالندیریر ،بیریسی ایران قهرمانی .بابک جوانشیر (چاخما مئهران باهارلی) ایله
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دانیشیقالریمیزدا سید جعفر پیشهورینین تات اولدوغونو ایدعا ائدردی .هر ایکی
قروبا گؤره خیابانی تام بیر ایرانچی ایدی .آذربایجان تاریخی شخصیتلرینی
ایرانلیالشدیرماق ایران دئولتی اوچون ایشلنیلن بیر پروژهدیر.
 -4بعضن دوشونورهم ،ایرانچی تورکلر (تورک ائلی)-ین تام قارشیسیندا اوالن
(سؤزده آذریها سایتی) حاققیندا ندن یازی یازمازالر .ندن اونالرین یازدیقالری
حاققیندا (اؤرنک اوالراق آذریها و یاالنالری دئیه بیر تلگرام کانالی آچمازالر) یازی
یازمازالر آما آذربایجان میللی فعالالری حاققیندا اوزون اوزون یامانالر یازارالر.
 .۲ندن ایرانچی تورکلر (تورک ائلی) ایران دئولتینین سیاستلرینی و میللی فعالالرا
قارشی توتومو و بو دئولتین آذربایجان جمهوریتی سیاستی حاققیندا یازی
یازمازالر .آذربایجان جمهوریتی یوخسا تورک دئولتی دئییلمی؟ ندن بو آدامالر
ایران دئولتی ایله بیرلیکده قوزئی آذربایجان-ا آذربایجان آدینین داها سونرادان
وئریلدیگینی ساوونارالر؟ اوتانماساالر اورایا باکو جمهوریتی دییهجکلر .بابک
جوانشیر (چاخما مئهران باهارلی) گؤره کاوه بیات و ابراهیم پور داوود-ون
آذربایجان تئزلری دوغرودور.
 -۱آذربایجان میللی فعاالرینا قارشی ایرانچی تورکلر (تورک ائلی) و آذریها
سایتینین یؤندمی عئینیدیر .آشاغیالماق و یامان یوووز دئمک .بودا ایران
دئولتینین مخالفلرینه قارشی بیر توتومودور.
داها اؤنجهده دئدیگیم کیمی ایرانچی تورکلر (تورک ائلی) و آذریها سایتی ایکیسی
بیرلیکده گونئی آذربایجان تورکلوگونو هدف آلمیشالر .بیریسی کیملیگیمیزی
هدف آالراق بیزی تورکلوگوموزدن یوخسونالشدیرماق ایسترکن اوبیری
وطنیمیزی هدف آلیب بیزی وطنسیزلشدیرمک ایستکمدهدیرلر.
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بو یازی مسئلهنین تئوریک بویوتو ایدی .گلجک یازیدا ایران باغالنتیالری و
تلگرام قروپالریندا میللی فعالالرا قارشی قوردقالری توزاقالری یازاجاغیم.
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کالسیک مئدیا (تلویزیون) آنالییشینین چؤکوشو و یئنی آلتئرناتیولر
گلیشن ایلهتیشیم دونیاسیندا هر گون قارشیمیزا یئنی آلتئرناتیولر چیخیر.
اینسانالر بو ایلهتیشیم آراجالری ایله دوشونجهلرینی و دویغوالرینی آنالتمایا
چالیشیر .دوشونجه تکجه بیرئسل بیر ایستک اوالراق دئییل ،عئینی زاماندا
توپلومسال اورتاق بیر هدف اوچونده بورادا دوشونولمکدهدیر .ایلک ایلهتیشیم
آراچالریندان اوالن دیلین یازینسال حاال دؤنوشمهسی و یازینین یایغین (باسیم
و چاپ) بیر اوالی حاال گلمهسی ایله گونوموزده ایلهتیشیم آراجالریدا سرعتلی
بیر شکیلده دئییشمکدهدیر.
تلویزیون بیر زامانالر عصرین معجزهسی و سیحیرلی قوطو ایکن ،اینترنئت و
سوسیال مئدیانین یایغینالشماسی ایله اؤنمینی ایتیرمکدهدیر .آرتیق اینسانالری
خبرلری و فیلملری اؤزلرینین کنترولونده اوالن اینتئرنت ایله تعقیب
ائتمهکدهدیرلر .بئلهجه چاغیمیزین ان اؤنملی سورونالریندان بیریسی اوالن
زامانی اینسان اوغلو ایستهدیگی کیمی دهیرلندیرمک ایستهمکدهدیر .تلویزیونالر
آیاقدا قالماق اوچون فرقلی یؤندملر (یوالر) آراماقدادیرالر.
سوسیال مئدیا اینسانالرا بیر چوخ ایمکان سونماقدادیر .آرتیق هر بیر اینسان
ایستهدیگی زامان و یئرده سوسیال مئدیا ایمکانی ایله جانلی یایین یاپا بیلیر.
اؤرنهگین آمئریکا جمهورباشقانلیغی آدایالریندان برنی ساندرز فیسبوک جانلی
یایینالریندا یوزمینلرجهگی یایینا باغالییر .فیلملر تیوی کانالالریندان داها چوخ
نئتفلیکس و یا اچ بی او کیمی کانالالردا ایزلهنیلیر .اینسانالرین فیس یوک،
تویتئر ،اینستاگرام و تلگرام-دا کئچیردیکلری زامان تیوی قاباغیندا
کئچیردیکلریندن داها چوخدور .یئنی قوشاغین ایلهتیشیم آراجی آرتیق اینتئرنت
و سوسیال مئدیادیر.
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ایندی ۸۷۱2لر سایاغی پروقرام ایجرا ائدن بعضی تلویزیونالر ندن بو ایلهتیشیم
آراجالرینین یایغینالشماسیندان راحاتسیزالر ،آنالماق او قدرده چتین دئییل.
اونون اوچون اینتئرنت یایینجیلیغی آشاغیالییرالر ،چونکو آرتیق اونالرین
وارلیقالرنا احتیاج دویولماماقدادیر.
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موغان-دا بیر کپنک اوچدو
کپنک ائتکیسی بیر تئوری واردیر .بو تئوری یه گؤره بیر سیستمین باشالنقیج
وئریلرینده کی کیچیک دئییشیکلیکلرین بؤیوک و اؤن گؤرولمز سونوچالر دوغورا
بیلمهسینه وئریلن آددیر .ادوارد لورنز-ین چالیشماالریندان بیری اوالن کاوس
تئوریسی ایله ایلگیلیدیر .بیر کپنگین قاناد چالماسی ،دونیانین یاریسینی دوالشا
بیلهجک بیر قاسیرغانین اولوشماسینا ندن اوالبیلیر.
موغان-دا فجیع شکیلده اؤلدورولن آتنا اصالنی-نینده حیکایهسی بئله بیر ائتکی
یاراتمیشدیر .موغان-دا کیچیک بیر جان گئتدی ،آما ائتگیسی دونیاداکی
وجدانلی اینسانالرین اورهگینی آجیتدی.
آتنا اصالنی-نین ایشکنجه ائدیلمهسی ،تجاوزا اوغراماسی و اؤلدورولمهسی کپنک
باجیالرینین حیکایهسینی خاطیرالتدی منه .میرابل باجیالری اوالراق دا آنیالن
بو اوچ قادین  ۸۷۱2ایلینده قادین حاقالری و اؤزگورلوک اوچون مجادله ائدیردیلر.
دومینیک جمهوریتینین دیکتاتورو تروجیللو طرفیندن توتوقالنیر ،تجاوز ائدیلیر
و اؤلدورولورلر .جسدلری بیر درهیه آتیلیر.
بو گون مسئله ،آتنا اصالنی-نین قاتیلینین اؤلدورولمهسی و یا اعداما قارشی اولوب
اولماماق دئییل .مسئله اینسالیغین یوخ اولماسی و فیکیرلرین بوزوقلوغودور.
مسئله آتنا-نین تورک اولوب اولماماسی دا دئییل ،مسئله گووه نسیز بیر اورتامین
اولماماسیدیر .مسئله امیر تتلو کیمی بیر اسگییین بو اوالیدا حجابین اؤنمینی
وورغوالماسی دئییل ،مسئله دوشونجهنین ساپیخلیغیدیر .مسئله سوچو سادهجه
دئولتین بوینونا آتماق دئییل ،مسئله کولتورون یئنیدن گؤزدن
کئچیریلمهسیدیر.
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دئموکرات ایران و میللتلر
بوگون ایستیردیم شیکاگو چتهلری فیلمی حاققیندا تنقیدی یازی یازیم آما فیلم
و اویونجوالری کالیته سیز اولدوغو اوچون واز کئچدیم .اونون یئرینه دئموکرات
بیر ایران-ین گرچکلشمه احتمالی نین اولوب اولمادیغی و او جغرافیادا میللتلرین
دورومو ایله باغلی فیکیرلریمی سیزینله پایالشماق ایستهدیم.
ایللر اؤنجه فارسجا بیر سایت ایله مصاحیبهمده دئمیشدیم ایران-دا کی سورون
دئموکراسی دئییل ،بلکه ایران-دا کولتور و ذهنیت سورونو واردیر .فارس اولمایان
میللتلرین کیملیکلرینی قبوللنمهمه سورونو .ایران-دا آسیمیالسیون سورهجی اوچ
آشامادان اولوشور .اینکار ،تحقیر و باسقی .ایلک باشدا فارس اولمایان میللتلرین
وارلیقالری گؤرمزدن گلینیب و اینکار ائدیلیر .ساختا ایرانلیلیق کیملیگی
ایچریسینده بوتون میللتلری اریتمک ایسترلر .بو سیاست سونوج وئرمهیینجه
تحقیر سیاستی ایشه قویولور .فارس اولمایان میللتلرین دیللری ،کولتورلری و
دهیرلری حاکیملر و بو ذهنیته مالیک اینسانالر طرفیندن آشاغیالنیر .بو آشاغیالما
و تحقیره قارشی دیرهنیش اولونجا بو سفرده باسقی سیاستی اویغوالنیر.
بو سادهجه دئولت سیاستی دئییل ،عئینی زاماندا توپلومون بللی بیر کسیمینده
کولتور حالینه گلمیش بیر باخیش آچیسیدیر .بئله بیر ذهنیت ایله ایران-دا
دئموکراسینین گلیشمهسی ایمکانسیزدیر .ایران-دا دئولت و مخالفلرین فارس
اولمایان میللتلره باخیشی عئینیدیر .اونا گؤره دئموکرات ایران-ین اولوشماسی
بیر خیالدیر؛ و ائله بیر دئموکراسی اولوشمایاجاغی اوچون؛ گلین ایران-ی
اؤزگورلشدیرهلیم سونرا هر کس حاققینا چاتاجاق سؤزو بیر آلداتماجادیر.
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ایران-دا دئموکراسی نین گلیشمهسی اوچون او جغرافیادا یاشایان میللتلر اؤز
مقدراتینی الده ائتمهلیدیرلر .بئلهجه فارس توپلومودا اؤزونه اؤزگو
دئموکراسیسینی قورابیلر.
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مزدورلوغون سوسیو-پسیخولوژیک آنالیزی
مزدورلوق اینگیلیزجه ( )Mercenaryتورکجه ایسه پارالی عسگر آنالمینا گلیر.
مزدور وطن و دویغو اولماقسیزین صاحیبینین وئردیگی اوجرت قارشیلیغیندا اونا
بونا سالدیرار .بو سؤزجوک ایلک باشالردا عسگری انالم داشیسادا ،داها سونراالر
توپلومسال و سیاسال اولقوالر اوچونده ایشلدیلمهیه باشالنمیشدیر .مزدورلوغون
توپلومسال و سیاسال دالالریندان بیریسی قلمشؤرلوک ( )Hired penدور.
مزدور قلمشؤر اؤزو دوشونمز ،اونا وئریلن امیرلر دوغرولتوسوندا یازیالر قلمه آالر.
منطیق و قانیت یئرینه دامارالریندا قان آخار .هر یئرده ساواش و چاتیشما آختارار.
اؤز عئیبلرینی اؤرتمک اوچون باشقاالرینا افترا آتار .عاغیلجیلیغی رد ائدر و سس-
کوی سالماق ایستر .دشمنی اولماسا بئله ،دوستونو دوشمن یئرینه قویوب اونونال
چاتیشار.
مزدورالر توپلومسال استاسوسدن یوخسون اوالرالر .توپلومداکی دهیرلری
حاققیندا دوشنمزلر .سادهجه قیسیتلی بیر چئورهنین بهبه چهچه ایله اؤزلرینی
موتلو حیس ائدرلر .چونکو اونالر اوچون صاحیبینین وئردیگی پولالر ،توپلومسال
دهیردن اؤنملیدیر.
پسیخولوژیک اوالراق ،قورخاق و یالنیز اوالرالر .صاحیبلری اولمادان اؤزلرینین بیر
آنالم داشیمایاجاغینی دوشوندوکلری اوچون هر زامان بیر صاحیب آختارارالر .اؤز
ارادهلری ایله حرکت ائتمزلر .اوجرتلرینی کیم وئریرسه اونون امرینده اوالرالر.
صاحیبلری بیریسینه سالدیردیغی زامان اونالر اوندان داها کسکین سالدیریر.
صاحیبین گؤزونه گیرمک کیمی بیر یاریش اوالر مزدورالر آراسیندا.
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مزدورالر بیلیرلر بیر گون صاحیبلری اونالری قولالنیب آتاجاق ،اونا گؤره هر زامان
رنگ و قروپ دئییشدیریرلر.
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ایران-دا بیر تورک دئوریمی مومکون مو؟
دئوریم ،توپلومسال ،سیاسال و اقتصادی قوشولالردان اورتایا چیخان و تومدن
دئییشیمی اؤن گؤرهن بیر اولقودور .آذربایجان میللی حرکتیده گونئی آذربایجان
توپراقالریندا یاشایان تورک و غیر تورک (البته هله بو حاقدا آچیق بیر گؤروش
یوخدور) لرین حاقالرینی الده ائتمهسی اوچون مجادله ائدن بیر حرکتدیر.
آذربایجان میللی حرکتینین سؤیلملرینه باخدیغییزدا کؤکدن بیر دئییشیم ایله
بو ایستکلرینه یئتیشمک ایستهمکدهدیر .بو دا اؤزلوگونده بیر دئوریم ایله
گرچکلشه بیلر.
دئوریم بللی بیر دوشونجهنی درینلیکلرینده و دیلینده باریندیرسادا کیتلهسل بیر
حرکتیدیر .کیتلهسل حرکتلرین اورتایا چیخارماق ،یؤنتمک و سونوجا
اوالشدیرماق گئنیش بیر اورقانیزاسیونو گرهکدیرمکدهدیر .البته ایلهتیشیم
چاغیندا بو اورقانیزاسیون داها راحاتدیر .کئچدیییمیز ایللرده یاشانان تویتئر و یا
فیس بوک دئوریملرینی دوشوندویوموزده بونون گرچکلشمه اوالناغینین اولدوغونو
گؤرورورک.
آذربایجان میللی حرکتی شعارالریندا تومدن دئییشیمی سسلندیسهده ایران-دا
بیر تورک دئوریمینین سؤیلهمی اوزهرینده دورماماقدادیر .بو دئوریم نئجه
اوالجاق؟ کیتلهلرین قاتیلیمی ایله گئنیش آیاقالنماالر ایله می؟ یوخسا بو دئوریم
سئچیلمیشلر طرفیندن گرچکلشهجکدیر؟
آذربایجان میللی حرکتی  ۸۷۷2الردان سونرا مدرن سؤیلملر ایله اؤز
مجادلهسینی سوردورمکدهدیر .بو  0۹ایلده توپلومسال آیدینالنما (البتته بونو دا
دارتیشماق الزیمدیر) دیشیندا قورتولوشا یولدا هانسی یولالری ایزلهمیشیک؟
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بوتون بو سوروالری دوشوندویوموزده بلکهده گرچکلشه بیلهجک ایران-دا تورک
دئوریمی حاققیندا دا فیکیر صاحیبی اوالجاییق.
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یورغون توپلوم
بیر توپلوم دوشونون؛ سون یوز ایلده ایکی دئوریم گرچکلشدیرمیش ،ایکی سفر
دئولت قورموش و بیر نئچه دفعهده میللی و یئرهل آیاقالنماالر یاشامیش .آما
هلهده اؤز مقدراتینی الینه آالبیلمهمیش .بیر توپلوم اوچون بو قدهر اوالی یوروجو
دئییل می؟
دونیا توپلومالرینا باخدیغیمیزدا بیر و یا ایکی دئوریم و آیاقالنما ایله اؤز مقدراتینی
بلیرلهمیش و دونیا استانداردالری سئوییهسینده اؤزونو داشیمیشدیر .آما گونئی
آذربایجان تورکلری  ۸۷2۱ایله  022۱ایللری آراسینداکی یوز ایللیک سورهجده
دئوریملری و آیاقالنماالری بیر سونوجا وارمامیش .بیر توپلوم نئچه دئوریم ایله
سیاسی ،اقتصادی ،کولتورهل کیملیگینی دئولت چرچوسینده قورا بیلر؟
 ۸۷2۱دا مشروطیت دئوریمی ایله باشالیان بیر سورهج ۸۷02 ،آزادیستان
حرکتی ۸۷4۲ ،میللی حکومت دؤنمی ۸۷۹۷ ،خلق مسلمان اوالیالری۸۷۷2 ،
دان سونرا اؤیرنجی اعتراضالری ۸۷۷۲ ،ایلینده چهرگانی حرکتی0222 ،
ایللرینده بابک قاالسی یورویوشلری و  022۱دا اولوسال آیاقالنماالر دوام
ائتمیشدیر ۸۷2۱ .ایلی مشروطیت حرکتی ایستکلری و  022۱ایلیندهگی
آیاقالنماراین ایستکلری آراسیندا نئجه دئییشیکلیکلر واردیر؟
توپلوموموز یورغوندور و بو یوز ایلده آیدینالنما سورهجینی بللی کسیتلر ایله
یاشانمیشدیر .هلهده اؤز مقدراتینی بلیرلهمهمهسینین سوسیولوژیک و تاریخسل
ندنلری واردیر .بو ندنلر اوزهرینده جیددی آراشدیرما آپارمادان توپلوموموزون
یئنیدن بیر دئوریم گرچکلشدیرمهسی و سونوجالرینین نه اوالجاغی
بلیرسیزلیگینی قورویاجاقدیر.
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مسئله آیدینالنماقدیر
مسئله کئچیجی گوندهمه قاتیلیب و آخیب گئتمک دئییل ،مسئله آیدینالنماقدیر.
مسئله بیریلرینی سوچالماق دئییل ،مسئله آیدین دوشونه بیلمکدیر.
مسئله بیریسینه خائین و ساتقین دئمک دئییل ،مسئله آیدین ذهنیته صاحیب
اولماقدیر.
مسئله سن و من دئییلیک ،مسئله آیدین بیر توپلوم یاراتماقدیر.
مسئله بیر اوالی ایله بوتون حرکتی دهیرلندیرمکده دئییل ،مسئله آیدین بیر
شکیلده منظرهنین تومونو گؤرمکدیر.
مسئله سن ایله منیم خصومتیم دئییل ،مسئله سیامک میرزایی-ه ،حبیب
ساسانیان-ا ،مرتضی مرادپور-ا و … آیدین سحرین دوغاجاغینی حیسس
ائتدیرمکدیر.
مسئله بیریسینی آشاغیالماقدا دئییل ،مسئله بیریسینی آشاغیالماقدان چکیب
آیدین بیر دونیا یاراتماقدیر.
مسئله بیتیشی اوالن بیر سورهجده (مجادله سورهجی) بیر بیرینی قیرماق دئییل،
مسئله توپلومونا آیدین بیر گلهجک وعد ائتمکدیر.
مسئله توکنمیش بیر توپلومون انرژیسینی بوشا توکتمکده دئییل ،مسئله او
توپلومون بوتون بیرئیلری ایله آیدینالتماق و اؤزونونده اونالرال بیرلیکده
آیدینالنماندیر.

74

تورک اولماق می ،تورکلوک مو؟

مسئله دهدم منه کور دئییب هر گلنه وور دئییبده دئییل ،مسئله قارانلیغی و
کورلوغو آیدینالتماقدیر.
مسئله دوقمالرا تاخیلیب قالماق دئییل ،مسئله آیدینلیغا دوغرو آددیم آتماقدیر.
ایندی آنالدین می مسئله نهدیر؟
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بوگون هاوا چوخ سویوق
یایین اورتاسیدیر ،بلکه سیز ایستیدهن ائوینیزده کولئرلرینیزی یاندیریرسینیز ،آما
من چوخ اوشویورهم .ایکی پتو چکیرهم اوستومه ،آما یئنهده تیتریرهم سویوقدان.
دوکتورالر دئدیلر بدنیم ساوونماسینی الدن وئرمیش .تام  4۷گوندور بوغازیمدان
یئمک کئچمهییبدیر.
دونیانین رنگی گون کئچدیکجه آزالیر گؤزلریمین اؤنونده .ذاتن دونیا چوخدا
رنگلی دئییل منیم یاشادیغیم یئرده .بلکه ان فرقلی رنگ پنجرهمدن دیشاری
باخدیغیمدا گؤزوکن ماویلیکدیر .هانی سیزین هر گون آلتیندا آددیم آتدیغینیز
ماویلیک.
بلکه ایندی دوشونورسونوز ندن بو آجیالرا دایانیرام؟ سیز عدالتسیزلیک نهدیر
بیلیرسینیز؟ سیز عدالتسیزلیگین اوراقدان تانیقالریسینیز بلکه بلکهده یازیالردا
اوخورسونوز عدالیتسیزلیگین نه اولدوغونو .آما من بیر ایلدهن چوخدور بو
عدالتسیزلیگی وجودوم و روحومال یاشیرام .هر سحر یوخودان اویاندیغیمدا،
ساعاتالرجا سورغوالندیغیمدا ،یوخوسوز بوراخیلدیغیمدا… گونون هر آنیندا
یاشیرام بو عدالتسیزلیگی.
بعضن دوشونورهم گوناهیم نه ایدی؟ گوناهیم بیر خیال ایدی سادهجه .قاراباغ-دا
گئدیب ساواشماق خیالی .بو توپراقالردا خیال ائتمکده سوچ ایمیش مگر.
خیالسیز ،عدالتسیز یاشامالییق بوراالردا بیز.
خیالالریم ایله بیرگه دوستاقدایام .یاشار-یم و بابک-یمی چوخ اؤزلورهم.
سیز نئیلیرسینیز ائشیکده؟ سیزین خیالالرینیز نئیلیر؟ یوخسا خیالالرینیزی
بوراخیب خیاالتالرینیز ایله اوغراشیرسینیز؟
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قهوه خانا سیاستی
هر حالدا هامیمیز ایران قهوه خاناالرینین دووارالرینداکی بو یازینی گؤرموشوک؛
«بحث سیاسی ممنوع» ،یعنی سیاسی بحث یاساق .ائله دوشونورهم کی بو یازی
بیلینجلی اوالراق او دوارالرا آسیلیبدیر .او اصلینده بیر یاساق دئییل ،تام ترسینه
اینسانالرین سیاسی بحثه ماراغینین آرتماسی و سیاسی دوشونجهلرینی اورادا
دیله گتیرمهسی اوچوندور .قهوه خاناالردا دانیشیالن سیاستدن نه بیر دیل نهده
بیر حرکت اورتایا چیخار .توپلومون بللی بیر کسیمینین اولوشدوردوغو قهوه خانا
جاماعاتی ،توپلومدا آیدینالتما یاراتماز .حتتا توپلومو اویوشدورار.
نه یازیقکی قهوه خانا سیاستی بیزی بوراخمیر .بیر زامانالر چوخ یایقین اوالن
پالتالک اوتاقالرینا مودئرن قهوه خاناالر آدینی وئرمیشدیم .اینسانالر چایالرینی
آلیردی و بیلگی سایار باشیندا قهوه خانا سیاستینی دوام ائدیرلردی .بو گلنک
گونوموزده مئدیایا دا یانسیییبدیر .مئدیاالریمیزدا قهوه خانا سیاستی طرزینده
دانیشیقالر گئدیر.
بو سیاست طرزیندن قورتولمادیقجا ،سیاسی حرکتمیز قیسیر دؤنگوده دوام
ائدهجکدیر .اورهتیمی اولمایان بیر حرکت اؤلومه محکومدور .قهوه خانا سیاستیده
اورهتیم یئرینه توکهتیم(مصرف) اوزهرینه قورولوبدور .اینسانالرین انرژیلرینی و
اورهتیم گوجونو توکهتیر.
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آذربایجان میللی حرکتی و هزینه مسئلهسی
کندیمیزده یاشلی بیر کیشی وار ایدی .اوغلو بسیجی اوالراق ایران-عراق
ساواشیندا حیاتینی ایتیرمیشدی .او اوالیدان سونرا بیزیم بو کندلی خوی-ون
بنیاد شهید ادارهسینی جانا گتیرمیشدی .هر گون اورایا گئدهر و الی دولو گلردی.
سونوندا او ادارهنین باشقانی جانا گلیب دئمیشدی؛ اگر اهلل اولسادیم سنین اوغلونو
دیریلتیردیم.
هر حالدا هامیمیز اخراجی ها فیلمینه باخمیشیق .بو فیلمده ایشلهدیلن ایران
میللیتچیلیگی اوزهرینده آیریجا دورماق گرهکیر .آما منیم بوردا دئمک
ایستهدیگیم او فیلمده ایشلهدیلن هزینه مسئلهسیدیر .ساواشدان سونرا هزینهنین
نئجه بیر اؤلچود حالینا گلمهسیدیر.
آذربایجان میللی حرکتینده ده بوگون میللی فعالالریمیز هزینه وئرمکدهدیرلر.
بیریلری آزاد یاشامیندان اولور .بیریلری ایشلرینی الدن وئریر .بیریلریده
یاشادیغی توپراقالردان کؤچ ائدیر .بو هزینهلرین هامیسی منه گؤره دهیرلیدیر .آما
میللی حرکت سورهجینده بیر اؤلچود حالینا گلمهمهلیدیر .هزینهنین اؤلچود
حالینا گلمهسی ایران کولتوررونون بیر اورونودور .ایراندا جبههیه گئدن و داها
سونرا لیاقته باخمادان ایش اوستونه گلن اینسانالرین حئکایهسیدیر.
آذربایجان میللی حرکتینده بیر اؤلچود اوالجاقسا ،او دا میللی چیخارالریمیز
چرچوسینده لیاقت و اورهدیم آغیرلیقلی اولمالیدیر.
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مدنی توپلوم نئجه اولوشور؟
بوگون قورخاقلیغین و چاره سیزلیگین پسیخولوژیسی یازیسینی یازماق
ایستیردیم آما تلگرامدان آلدیغیم بیر نئچه سورویا یانیت اوالراق بو یازییی
یازماق ایستهدیم .تلگرامدان دوستالرین بیریسی گونئی آذربایجان-دا مدنی بیر
توپلومون اولوشماسی اوچون نئجه بیر یول ایزلهنهجگینی و ایران دئولتی
حاکمیتینده بونون نئجه اوالجاغی (رئفورم و دئوریم) سوروشموش.
اصلینده بو سوروالرین جوابی بیزیم حرکتین ماهیتینی و ایزلهیهجگی یوال دا
ایشیق توتا بیلر .بو قیسسا یازیدا البتته بونالرا جواب وئرمک ایمکانسیزدیر .بیز
نئجه بیر توپلوم ایستیریک؟ مدنی توپلومو قورماق اوچون رئفورمالر ایله بو توپلومو
الده ائدهبیلیرمییک؟
ایران سیتئمینده گوج مئکانیزماالری بیزیم الیمیزده اولمادیغی اوچون توپلوم
ایچینده رئفورم گلیشدیرمک چوخ چتیندیر .چتین قوشولالردا (سیاسی،
سوسیال ،اقتصادی) یاشایان توپلوموموز تاریخسل اوالراق مدنیت آخیمالرینین
قایناغی اولسا دا باشاریسیز دئوریملر گرچکلشدیرمیش.
چؤزوم دئوریم ایسه ،توپلوموموز آیدینالنما سورهجینی یاشامالیدیر .آیدینالنمادان
یاشانان دئوریملرین سونوجونو هامیمیز گؤرموشوک .آیدینالنماق اوچون
توپلوموموز بیرئیسل (فردی) و توپلومسال حاقالرینی تانیمالیدیر .بو حاقالرینی
بیلن توپلوم اونالرین الده ائدینمهسی و قورونماسی اوچون مجادله ائدر.
دئولت قوتساللیغی دوغو توپلومالری اوچون هلهده بیر سوروندور .توپلوم دئولتینی
سورغوالمالیدیر .بو اونون ان دوغال حاققیدیر.
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مسئله وطنمی ،کیملیکمی؟
آذربایجان میللی حرکتینین مجادله ادبیاتیندا آذربایجانلیلیق و تورکلوک
قاورامالری هلهده چاتیشما حالیندادیرالر .بیریلرینه گؤره مجادلهمیز وطن
مبارزهسیدیر ،بیریلرینه گؤرهده مجادله میز کیملیک مجادلهسیدیر.
وطن نهدیر؟ تورکجه بیلگی وبسایتیندا وطن قاورامی آنا خطلری ایله بئله
تانیمالنیر؛ وطن بیر کیمسهنین دوغوب بؤیودوگو ،بیر میللتین حاکیم اوالراق
اوزهرینده یاشادیغی ،باریندیغی ،گرهکیرسه اوغروندا جانینی وئرهجگی توپراقدیر.
بیر اولوسون باغیمسیز و ائگمن اوالراق اوزهرینده یاشادیغی یئر اوزو پارچاسی و
اونون هاواسی ایله توپراق سوالرینا دئییلیر .وطن ایله یورد عئینی آنالمدادیر.
همده اؤلکه اوالراقدا آدالدنیریلیر.
کیملیک نهدیر؟ بورادا کیملیکدن قصدیمیز میللی کیملیکدیر .میللی کیملیک؛
بیر مللتین اؤزونه خاص دوشونوش و یاشاییش بیچیمی ،دیل ،تؤره و گلنکلری،
توپلومسال دهیرلری و قورالالری ایله اولوشان اؤزهللیکلر بوتونو.
یوخاریدا وطن و کیملیک تانیمالرینی دیققته آلدیغیمیزدا هر ایکیسینینده
یاشاماق اوچون بیر بیرینه احتیاج دویدوغو آچیقدیر .بیریسی اولمادان اوبیری
اوزون سوره یاشایاماز .تورکلوگوموز اولمادان آذربایجان تورپاقالری بیزیم اوچون
نه آنالم ایفاده ائدر؟
بیزیم میللی مجادلهمیز تکجه وطن و یا کیملیک مجادله سی دئییل .بیز وطن
اوغروندا کیملیک مجادلهسی وئریریک.
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ایرانلیلیق قارشیسیندا آذربایجانلیلیق
دونن تلگرامدان بیر بحثین سس فایلالرینی بیریسی گؤندرمیشدی .بحث
آذربایجانچیلیق و ایران تورکچولوگو ایدی .آما بحثی آپارانالرین بؤیوک بیر
خطاسی وار ایدی .آذربایجانچیلیغی تورکچولوق ایله قییاسالیاراق یورودوردولر.
ایلک باشدا دئییم من آذربایجانچی دئییلم و اونا دا اینانمیرام .بو گونه قدرده هئچ
بیر یازیمدا بو قاورامی ساوونمامیشام .من اؤزومو وطن سئور اوالراق تانیملیرام.
وطنیمین آدی آذربایجان اولدوغو اوچون آذربایجان سئوهرده دئییه بیلرسینیز.
آذربایجان میللی کیملیگمین اؤنملی بیر بؤلومونو اولوشدورور آما هامیسی دئییل.
میللی کیملیگیم تورکدور .دیلیم تورکجهدیر .وطنیم آذربایجاندیر .ائله دوشونورهم
بو فیکری بیر چوخ آذربایجان میللی فعاللی دا داشییر.
ایران بیر سیاسی جغرافیانین آدی اولسا دا بوگون اعتباری ایله او جغرافیادا
یاشایان میللتلری آسیمیله ائتمک اوچون بیر کیملیک بیچیمیدیر .ایرانلیلیق
آرخاسیندا فارسالشان بیر مذهب ،تاریخ و کیملیک واردیر .ایران سیاسی بیر
جغرافیادان چوخ بیر کیملیگین فرقلی شکیلده بیزه سونولما شکلیدیر .اونا گؤرهده
بو آد ایله یان یانا گلن و قاورامسالالشدیرمایا چالیشیالن تانیمالماالرا قارشی
چیخیرام.
ایرانلیلیق کیملیگی ایله مجادله ائتمگ اوچون بیزده آذربایجانلیلیغیمیزا
سیغینمالیییق .چونکو بو مجادلهنی قازانما شانسیمیز بونا باغلیدیر .وطن ،میللی
کیملیگین عئینیلشدیگی اولقودور .بیر وطن ایسه کاغاذ اوستونده اولوشماز
(تورک ائلی کیمی) ،وطن بیر کیمسهنین دوغوب بؤیودوگو ،بیر میللتین حاکیم
اوالراق اوزهرینده یاشادیغی ،باریندیغی ،گرهکیرسه اوغروندا جانینی وئرهجگی
توپراقدیر.
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نژادپرستی دولتی
نزدیک  02سال است که مینویسم .در طول این بیست سال بیست نوشته به
زبان فارسی ندارم .اولین نوشتهی جدیام به زبان فارسی داستانی تخیلی به اسم
«بازگشت به خویشتن» بود ۸۷ .ساله بودم که این نوشتهام در نشریهی عصر
آزادی تبریز چاپ شد .از آن به بعد به زبان شروع به نوشتن به ترکی کردم زیرا
بیشتر مخاطبانم کسانی هستند که زبان ترکی (آذربایجانی ،استانبولی) را
میفهمند و من نیز نیازی به نوشتن در زبان فارسی احساس نکردهام .به آنهایی
که به زبان فارسی مینویسند هم خرده نمیگیرم ،چون هرکسی را بهانهای است
برای نوشتن و مخاطبی .امروز هم فارسی نوشتم تا در نوشتهام لهجهی ترکی من
دیده شود .من ترکی فکر میکنم و در ذهنم به فارسی ترجمه میکنم.
با اعالم بخشنامه وزارت آموزش پرورش ایران از این به بعد آنهایی که لهجهی
غلیظ دارند نخواهند توانست معلم مدارس ابتدایی و زبان فارسی شوند .بااینکه
این نوعی نژادپرستی دولتی است اما من باز از این عمل دولت ایران حمایت
میکنم .به خاطر اینکه سالیان سال است که دولت ایران سیاست نژادپرستی را
بهصورت پنهان دنبال میکند .این بخشنامه سند جرم بینالمللی دولت ایران
است .اگر ایران عضو یک دادگاه بینالمللی بود بیشک معلمان غیر فارس زبان
میتوانستند علیه دولت ایران اقامهی دعوا کنند .این بخشنامه سند تبعیض آشکار
و رسمی دولت ایران است .تبعیضی که سالهاست زیر نقاب ایران و ایرانیت ،ملل
غیر فارس را انکار و تحقیر میکند.
حال جای سؤال اینجاست که آیا به مناطق غیر فارس نشین معلمان فارس زبان
خواهند فرستاد؟ کدام نهاد و یا شورایی لهجهی معلمان را تست خواهد کرد؟
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تورکییه و آذربایجان میللی حرکتی
سون گونلردهکی مسئلهلردن بیریسی تورکیه جمهوریتینین گونئی آذربایجان
میللی حرکتی-نه باخیشی و یاخالشیمیدیر .بعضی چئورهلرجه بیز (گونئی
آذربایجان میللی حرکتی) تورکییه-یه یاخینالشمالییق .بعضی کسیملر و مئدیا
قورومالریدا آمانسیز شکیلده تورکییه دئولتیه سالدیرماقدادیرالر.
ایللر اؤنجه گونئی آذربایجان میللی حرکتی و سیاسی دنگلر یازیمدا تورکییه
مسئلهسینهده توخونموشدوم؛ گونئی آذربایجان میللی حرکتی اؤز میللی
حاقالرینی الده ائتمه سورهجینده تورکچولوک یولو ایزلهمیشدیر .تورک کیملیگی
و تورک وارلیغی گونئی آذربایجان میللی حرکتی-نین چکیرده گینی
اولوشدورماقدادیر .بو دورومدا یعنی گونئی آذربایجان-ین ائتنیک آچیدان تورک
و حرکت اعتباری ایله تورکچو اولماسی تورکییه ایله گونئی آذربایجان آراسیندا
ایلگی قورماقدادیر .تورکییه فاکتورو هر زامان گونئی آذربایجان اوچون اؤنملی
اولموشدور .آیریجا  ۷2الردان اؤنجه تک باغیمسیز تورک دئولتی اولماسی و
بؤلگهدهکی آغیرلیغی بو اؤنمی اورتایا قویور .بو یازییی بو لینکدن اوخویا
بیلرسینیزhttps://goo.gl/DCd7wR .
سون ایللرده تورکییهنین اؤزللیکله دیش سیاستی جیددی شکیلده دئیشمیدیر.
ایللرجه اوزنو باتییا دؤنن تورکییه ،دیش سیاستینده دئیشیکلیک ائدهرک دوغویا
دؤنمهیه باشالدی .دوغو و داها دوغروسو اورتادوغونون اویونجوالری بو دؤنوشدن
راحاتسیز اولدوالر .تورکییه بللی بیر سوره بو بؤلگهده مذهیه دایالی دیش سیاست
یوروتمهیه باشالدی و بو باشاریسیزلیقال سونوجالندی .احمد داووداوغلو و ائکیبی
ایللرجه تورکییه خارجی سیاستینده یانلیشلیقالر ائتدیلر .خاطیرالتمالییام او
زامانالر تورکییهده دیش ایشلری باخانلیغینا باغلی بیر قورومدا چالیشیردیم.
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گونئی آذربایجان مسئلهسی اوستونده اونالرال سورون یاشادیم و ایشدهن
آیریلدیم.
احمد داووداوغلو و ائکیبی تورکییه خاریجی سیاستیندن تمیزلندیکدن سونرا
تورکییه بؤلگهیه داها فرقلی باخمایا باشالدی .تورکییه جمهور باشقانی رجب
طیب اردوغانین فارس میللیتچیلیگی سؤزلری بو دئیشیمین بیر ایشارتی ایدی.
ائله دوشونورهم ایندیلیک تورکییه خارجی سیاستینده اردوغان-ین سؤزجوسو
ایبراهیم کالین-ین ائکیبی داها ائتکیندیر .ایبراهیم کالین ایله  SETAباشقانی
ایکن دانیشمیشدیم .فیکیرلری داها درین و منطیقلی ایدی.
گونئی آذربایجان میللی حرکتی بوتون دونیا دئولتلری و خصوصی ایله قارداش
اؤلکهلر ایله ایلیشکی قورمالی و اونالرین دستهگینی آلمالیدیر .تورکییه قارشیدی
سؤیلملر بیزه بیر شئی قازاندیرماز .آما بوتون اومودوموزا دا اونالرا باغالمامالییق.
بیزیم هز زامان اوچون بیر نئچه پالنیمیز اولمالیدیر.
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توپلومسال دوشونجه دونیامیزدا کیملر وار؟
اینسان یاپیسی اعتباری ایله دوشونن و یارادان وارلیقدیر .فرانسیز فیلوسوف رنه
دکارت-ین دوشونورهم ،ائله سه واریم ( )Cogito ergo sumسؤزوده بونون ان
آچیق ایفاده شکلیدیر .اینسان بیرئسل اوالراق دوشونجهیه صاحیب اولماسینین
یانی سیرا ،توپلومسال اوالراقدا بیر دوشونجهنی و یا بیر دوشونورون فیکیرلرینی
پایالشابیلر .حتی بیر اؤندرین سیاسی دوشونجهلریده بعضن توپلوم طرفیندن
قبول گؤرهر.
دوشونجه و توپلومسال دوشونجهنین بو قیسسا گیریشیندن سونرا ایندی بو
مسئلهنین گونئی آذربایجان تورک توپلوموندا نئجه اؤزونو گؤستردیگینه
باخمالییق .بیزیم توپلومسال و یا سیاسی اوالراق پایالشدیغیمیز بیر دوشونجه وار
میدیر؟ توپلومسال اوالراق قبول ائلهدیگیمیز بیر دوشونورون فیکیرلری بیزیم
توپلومدا حاکیم میدیر؟ تاریخسل اوالراق هانسی دوشونوروموزون فیکیرلری
بوگون توپلوموموز طرفیندن منیمسنمکدهدیر؟
ائله دوشونورهم بیزیم بو سوروالرا وئرهجهگیمیز نئت جوابالر یوخدور .چونکو بیزیم
دیلیمیزده دونیایا باخان و اونو دوشونجهلرینه یانسیدان بیر دوشونوردهن
دانیشماق چتیندیر .آیریجا دئولتسیز بیر توپلوم اولدوغوموز اوچون توپلومسال
روحوموزدا گلیشمهمیشدیر .بیر توپلومون میللت اولماسی اوچون اورتاق
دهیرلرینی و دوشونجهلرینی پایالشماسیدیر .بیلمیرهم ،بلکه من یانیلیرام.
میللتلشمه سورهجینده نئجه دورومداییق بونو آراشدیرمامیز گرهکیر .بو تکجه
دوشونجه ایله سینیرلی قالمامالیدیر ،اینانج دونیامیزین دا نئجه اولدوغونا
باخمالییق.
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حقیقتیمیز هاردا گیزلیدیر؟
هر بیر دوشونجهنین و حرکتین بیر حقیقتی واردیر .داها فلسفی دئسک هر بیر
وارلیغین بیر حقیقتی واردیر .وارلیق ،دوشونجه و حرکت هر نه قدهر حقیقتیندن
اوزاقالشیرسا او قدهر یوخلوغا دوغرو یاخینالشار .اگر حقیقتین یوخسا اونو
یاراتمالیسان .بو سادهجه یاراتماقالدا قالینمیر ،یاراتدیغینا دا سورهکلیلیک
قازاندیرمالیسان .چونکو سورهکلیلیگی اولمایان حقیقتینده یاشاما شانسی
یوخدور.
ایندی سورو بوردادیر؛ بیزیم (گونئی آذربایجان میللی حرکتی) حقیقتیمیز نهدیر؟
اگر بیر حقیقتیمیز وارسا بو هاردا گیزلیدیر؟ ندن بو حقیقتمیز بیزی بیر بیریمیزی
یاخینالشدیرماق و بیر دوشونجه اطرافیندا توپالماق یئرینه بیزی گون کئچدیکجه
بیر بیریمیزدن اوزاقالشدیریر؟ ندن اوزهرینده دورولماماسی گرهکن مسئله لری
درینلشدیریب بیر بیریمیزه دوشمانجا یاخالشیریق؟
ائله دوشونورهم؛ حقیقتیمیز ،بیر بیریمیزی دینلهمهمکده گیزلیدیر .چونکو بیر
بیریمیزی دینلرسک اورتاق حقیقتیمیز کشف ائده بیلهریک.
حقیقتیمیز ،دیلیمیزین آمانسیز شکیلده سرت اولماسیندا یوخ اولوب
گئتمکدهدیر .بیر بیریمیزی خطاب شکلیمیز مدنی توپلومالرین قوردوغو
دیالوقدان چوخ اوزاقدیر.
حقیقتیمیز ،میللی مجادله ایله کوچه بازار ساواشالرینین قاریشدیرماسی آراسیندا
سیخیشیب قالمیشدیر .میللی مجادلهده فرقلیلیکلری بو طرز ساواشالر ایله یوخ
ائتمک اولماز .یوخ اوالن حقیقتیمیز اوالجاقدیر.
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حقیقتیمیز ،اورهتیمسیزلیک سونوجو ضعیف دوشموشدور .هر زامان دئمیشم
اورهتیمی اولمایان دوشونجه سورهکلی اولماز و قیسیر دؤنگوده دؤنوب دورار.
قیسیر دؤنگونون ایچینده یاپای گوندملر ایله مشغول اوالر.
حقیقتمیمیز ،آیدینالنمامیزدا گیزلیدیر .هم بیرئیسل همده توپلومسال اوالراق
آیدینالنمادیقجا حقیقتمیزی کشف ائده بیلمهیهجهییک.
بونون اؤتهسینده هر شئی کئچیجیدیر .یا دا عبث ایله اشتغالدیر.
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میللی کیملیک قاورامی و بویوتالری 0 -
میللی کیملیک یایغین کیملیک تیپیندن آیریلماقدادیر .میللی کاراکترین
اورتدیگی بیر کیملیک عنصورو یایغین کیملیک اوالبیلر ،آنجاق ترسی هر زامان
دوغرو اولمایابیلر .بیر کیملیک عنصورو نهقدر یایغین اوالرسا اولسون ،میللی
کاراکتر و یا کولتور طرفیندن اؤزونه خاص بیر شکیلده میللیلشدیریلمدیکجه
میللی کیملیک عنصورو اوالراق قبول ائدیلمز (بیرکؤک  .)۱0 :0224بیر توپلولوق
حیات طرزی ایله بلیرلی بیر شئیه احتیاچ دویدوغوندا بونا اویغون توتوم و
داورانیش اورتیر ،بو توتوم و داورانیشالر کولتور عنصورونو اولوشدورور .بؤیلهجه
کولتور ،وار اولما سببی اوالراق ،عایید اولدوغو توپلوما اؤزل اولماقدادیر .میللی
کاراکتر توپلومالری بیربیریندن آییران فرقلیلیکلر و یا بیر آرادا توتان
بنزرلیکلردیر (لینتون.)۸۸4 :۸۷۲۸ ،
آنتونی د .اسمیت ،میللی کیملیگین تمل اؤزللیکلرینی بئله سیراالماقدادیر
(:)۸۸ :۸۷۷4
 .۸تاریخی بیر توپراق/اؤلکه یا دا یورد
 .0اورتاق میتلر و تاریخی بللک (حافظه)
 .۸اورتاق بیر کوتلهسل قامو کولتورو(ایجتماعی مدنییت)
 .4توپلولوغون بوتون بیرئیلری اوچون کئچرلی اورتاق یاسال حاق و گؤرولر
 .۲توپلولوق بیرئیلرینین اولکه اوزرینده سربست حرکت ایمکانینا صاحیب اولدوقالری اورتاق
بیر اقتصاد.

میللی کیمیلک قاورامینین تام آنالمی ایله آنالشیلماسی میللیتچیلیگین
دارتیشیلماسینی گرکدیریر .بو ندنله ،هابرماس 'ین ( )۸۷۷4وورغوالدیغی کییی
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میللیتچیلیک اؤزللیکله کولتورل بوتونلشمهنین سونوجوندا مئیدانا گلن مدرن
بیر اولگودور .بو ،بلیرلی کولتورل بنزرلیکلرین سیاسی توپلومون تملینی
اولوشدورماسی گرکدیگی گؤروشونه و عینی زاماندا سیاسی و میللی بیرلیگین
بیربیری ایله اویوملو اولماسی گرکدیگی گؤروشونه دایانماقدادیر (گئلنر:0222 ،
 .)۹۲اسمیت ،میللت قاورامینین کؤکلرینی اورتاق کیملیکلرین کئچمیشدکی
شکیللری ایله باغداشدیرماقدادیر .اسمیت-ه گؤره ،میللتین مدرنیست ایمگهسینه
گؤره میللی کیملیگی یارادان میللیتچیلیکدیر (اسمیت .)۸0۸ :۸۷۷۷ ،بیر
میللتین کیملیگینی تانیمالماق اوچون قولالنیالن  0آنا شرط؛ اتنیک یاپی
(ساختار) و کولتورودور .ایلک باخیشدا تک اوالراق آلغیالنماالرینا باخمایاراق بو
ایکی شرط  ،اولوس-دولتی اولوشدورما یولوندا و میللتلشمهیه دوغرو ائدیلن
یولجولوقدا بیربیریندن آیریلماز ایکی شئی اوالراق دوشونولمکدهدیر.
ائتنیک کیملیک ،بلیرلی بیر توپلولوغون اویهلرینین اؤزلرینی ،دیگر توپلولوق
اویلریندن آییرد ائدن ،فرقلیلشدیرن بیر عادییت دویغوسودور .بو دویغو ،توپلولوق
اویهلرینین اؤزلرینی بلیرلی بیر «بیز»ین منسوبالری اوالراق« ،اونالر» دان
فرقلیلیکلرینی وورغوالیاراق اؤز ایچلرینده بیرلشیریلمه سیدیر.
آنتونی د .اسمیت ( )40 :۸۷۷۷ائتنیک بیر توپلولوغون سوسیال کیملیگی
اولوشدورورکن آلتی آنا اؤزللیگی بئله آچیقالماقدادیر؛
 .۸کوللئکتیف (جمعی) بیر اؤزل آد
 .0اورتاق بیر سوی میتی
 .۸پایالشیالن تاریخی آنیالر

 .4اورتاق کولتورو فرقلی قیالن بیر یادا
داها چوخ عنصور
 .۲اؤزل بیر «یورد» ال باغ
 .۱چمعیتین اؤنملی کسیملری آراسیندا
دایانیشما دویغوسو
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میللی کیملیک قاورامی و بویوتالری8-
فرقلی ائتنیک توپلولوق چئشیدلرینین میللتلره دؤنوشومونده باشلیجا ایکی یول
ایزلدیکلری گؤرولموشدور.
بیرینجیسی؛ دولت دستکلیدیر و ائتنیک بیر دولتین چکیردگینی اولوشدوران
یاتای بیر ائتنیکدن یوال چیخماقدایدی .بو دولت داها مرکزی و بوروکراتیک بیر
یاپییا قاووشدوقجا ،عسکری ،مالی ،حقوقی و اداری سورجلر ائلی اورتا صینیفالری
و اوزاقالری اؤزونه داخیل ائتمهیه چالیشماقدایدی .چوخونلوقال فرقلی اوالن
جمعیتلری ائگمن(موستقیل) ائتنیک چکیردگین کولتورل میراثینا دایانان تک
بیر سیاسی توپلولوق حالینا گتیربیلرسه باشاریلی اولموش دئمکدیر.
ائنتئلئکتوئل صینیفین بو سورجده اوستلندیگی رول دوغال بیر رولدو .اورتا
صینیفین چوخ سونراالری صحنه آلدیغی ،آریستوکراتالر ایله دین ادامالرینین
چوغو زامان ایکیرجیکلی داوراندیغی بو اویونون آنا آکتؤرلری اؤندرلر ،ناظیرلر و
بوروکراتالردی .دولت بیر آنالمدا اونالریندی و میراثینی الده ائدیردی .سونوج؛
آریستوکراتالر ایله روحانین مارژیناللشمهسی اولدو .اونالرین میراث و کولتورلری
ایلکه اوالراق هرکسین اولدو.
ایکینجی یول ایسه داها پوپولئردی .ائتنو-دینی ‘من’ قاورامالشدیرماالری ایله
کیچیک دئموتیک توپلولوقالر داها ائیلمجی و سیاسی اوالنا دؤنوشدورولوردو.
باتیلیالشما و مودئرنیتهیه فرقلی قارشیلیقالر وئرمهلرینه باخمایاراق کیچیک
ائییدمن-ائنتئلئکتوئل چئورلرین نیتی ،توپلولوغون ادعا ائتدیکلری ائتنیک
کئچمیشلرینه سسلنمک صورتی ایله خالقی آریندیرماق و حرکته کئچیرمکدی.
بونو ائلمک اوچون بوگونکو قوشاقالرین اؤنونه توپلولوغون کئچمیشیندکی آلتین
چاغالردان و شئعرسل مکانالریندان چیخاریلمیش بیلیشسل خریطهلر ایله
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تاریخسل تؤرللیکلر یاپماالری گرکمیش یولال گئری قالمیش گئلنکسل ائتنیک
توپلولوغو دینامیک آما یئرلی بیر سیاسی میللته دؤنوشدورمهیی اومورالردی.
میللی کیملیک ایلک باشدا اؤز وارلیغینی دوشونسل اوالراق اورتایا قویسادا ،داها
سونرا بیزیم حیات طرزیمیزی اولوشدورماقدادیر .دوشونسل اوالراق میللی
کیملیگی دوشوندویوموزده ،ایلک اوالراق بیزیم فیکیر یاپیمیز و حیاتا
باخیشیمیزال ایلگیلیدیر .بیر اینسان حتی مدرنیته اؤنجهسی بئله میللی
کیملیگینی دوشونسل اوالراق یاشاماقدایدی و اونو دیگر توپلومالردان آییران ان
بلیرگین عنصورالردان بیریسی ائله میللی کیملیگی ایله ائدیندیگی وارلیغینی
بیلدیرمه چاباسی ایدی .بیز بوردا میللی کیملیگی بیرئیسل اوالراق دئییل،
توپلوسال بویوتو ایله اله آلیریق .توپلومدا کوللئکتیو دوشونجهنین اولوشماسی و
اؤزونه تانیم گتیرمهسی کیملیگین دوشونسل بویوتو ایله عالقهلیدیر .اگر توپلوسال
دوشونجهده میللی کیملیگین تمللری اولوشموش و یئرینده اوتورماشسا ،او زامان
دئییه بیلریککی میللی کیملیک دوشونسل آنالنمدا بو توپلومدا اؤز وارلیغینی
یئرلشدیریبدیر.
سوموت بویوتو ایله میللی کیملیگی اله آلدیغیمیز زامان ،قارشیمیزا تاریخسل اؤز
کئچمیش ،گئییم طرزی و توپلومون عنعنه و آداب رسومالرینی گؤرمکدهییک؛
یعنی میللی کیملیک ،توپلومالرین بیر گؤرونتوسو حالینه گلیر .تاریخسی اوالراق
الده ائدیلن کیملیک ،دؤنمسل دئییشیلری اؤز ایچینده یاشامیش و گؤرونتو
اوالراق بیر بیچیم ساغالمیشدیر .بو بیچیم میللی کیملیگین بیر بوسوتو اوالراق
اؤزونو توپلوم گؤرونتوسونده یانسیدیر.
میللی کیملیک ،هم کولتورهل همده سیاسی بیر کیملیگی ایچریر و کولتورل
توپلولوقدا اولدوغو قدر سیاسی توپلولوقدا دا یئرلشدیریلیر .بو بیر میللی کیملیک
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اورتیمینین عینی زاماندا ژئوپولیتیک بیر خریطهنین یئنیدن چیزیلمهسی ویا
سیاسی رئژیم ایله دولتلرین بیلشیمینین دئیشدیریلمهسی اوالن سیاسی بیر
حرکت آنالمینا گلدیگی اوچون اؤنملیدیر (اسمیت.)40 :۸۷۷۷ ،
میللی کیملیک توپلومالرین تاریخسل اوالراق ،اؤز کولتورل دیرلری ایله
منیمسدیکلری بیر اولگودور .میللی کیملیک اینسانالرین جوغرافی اوالراقدا
ائدیندیکلری بیر کیملیک بیچیمیدیر .اینسانالر میللی کیملیکلرینی تاریخسل
اوالراق یاشادیقالری جوغرافیادا کولتورلرینی ،دیللرینی ،دینی اینانجالرینی و
توپلومسال دیرلرینی قورویاراق اولوشدورورالر.
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میللی کیملیک و سورونالریمیز8-
دوننکی یازیدا میللی کیملیگین نه اولدوغونو و ندن اؤنم داشیدیغینی آچیقالمایا
چالیشدیق .بو یازیدا ایسه میللی کیملیگین اولوشماسیندا رول اوینایان تاریخسل
و سیاسال کیملیگیمیزی اله آلدیم
-۸تاریخسل کیملیک
تاریخ توپلومالرین سادهجه کئچمیشی دییلدیر .تاریخ کئچمیشده توپلومالرین
بیلینچلرینینده دوامینی اولوشدورماقدادیر .اگر تاریخه سادهجه “حیکایهجی
تاریخ" آچیسیندان باخارساق کیملیک مسئلهسی گؤزه چارپمایابیلر .آنجاق
تاریخه فلسفه تاریخی آچیسیندان باخدیغیمیخدا کیمیلیک مسئلهسینی و اونون
اولوشماسینا ،نئجه دوام ائتمهسینه دیقت ائتمهمیز گرکمکدهدیر.
توپلوموموز آکتیو تاریخ یارادان توپلومالر ایچریسینده یئر آلماقدادیر .یعنی
تاریخی یاراتمیشدیر .آما بو آکتیو تاریخ ایچریسینده اولمامیز بیزه اؤز ایچریمیزده
بیر دهیر اوالراق گؤز اؤنونده توتولمامیش .بلکه بو تیپ اؤزللیکلری اؤز ایچیمیزده
داشیدیغیمیز اوچون اؤز الیمیزده اوالن ایمکانالرا و دهیرلره سیستماتیک بیر
شکیلده باخمایی انگللهمیش .بو ندنله توپلوموموز سیستماتیک بیر شکیلده اؤزونو
تانیمالیامامیش (تعریف ائدمهمیش) .تانیمالمادیغیمیز اوچونده اؤزوموزه،
چورهمیزه و یاشام فلسفهمیزه دوغرو بیر شکیلده آنالم قازاندیرا بیلمهمیشیک.
تاریخسل اوالیالر آراسیندا ندنسللیک ایلیشگیسینی قورامادیغیمیز حالدا نئجه
بیر میللی کیملییه صاحیب اوال بیلیردیک؟ اوالیالری اؤز چیخارالریمیز
آچیسیندان دئییل باشقاالری اوچون اله آلدیق .باشقا بیر دئییشله اؤزوموز زنگین
وارلیقالرا صاحیب اولدوغوموز اوچون اونو گلیشدیرمهییب باشقا توپلومالرین
دیرلرینی یایمایا چالیشدیغیمیز اوچون آذربایجان-تورک توپلومو میللی
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کیملیگینی بلیرسیزلییه دوغرو سوروکلهمیشدیر .پروفسور دوکتور حمید نطقی
دئمیشکن یوخسول زنگیللریک.
-0سییاسال کیملیک
سییاست دونیاسینین یاراتدیغی شراییط ایچریسینده اؤزوموزه بیر یئر
آچامادیغیمیز و وار اولمامیزی اؤز دهیر و منفعتلریمیز آچیسیندان اورتایا
قویامادیغیمیز اوچون ایلک اؤنجه میللی کیملیگیمیزی قورویانمامیش و سونرادا
میللی کیملیگیمیزه دایاناراق سیاسی کیملیک ایچریسینده دئمهیه سؤزوموز
اولمامیش .ساواشالردا و موجادیلهلرده قازاندیغیمیز حالدا ماسا اوزرینده
اودوزموشوق .بو بیزیم اؤز ایچیمیزده بیر بوتون اولمامامیزدان و گئرچک
آماچالریمیزدان اوزاق گزدیگیمیز اوچون اورتایا چیخمیش اوالبیلر.
گونئی آذربایجان تورک میللی کیملیگینی سیاسال بیر شکیلده اورتایا قویامادیغی
اوچون چکیردک کیملیگی ضربه یئمیش .سییاست آالنی بیزیم قورویوجوموز
اولمالییدی .او ساحهده اؤز میللی منفعتلریمیزدن واز کئچمهمهلی ایدیک .گونئی
آذربایجان تئریمی گووهنیرلی و سیاسال اولدوغو زامان زنگانلی اونو بیر سیغیناق
گؤروب اورادا اؤزونه اساس آنالمی وئریب و دونیایا تانیتیلماقدان غورور دویاجاق.
آنجاق بو تئریم اساسی بیر شکیلده اورتایا قویولمادیغی اوچون اونالر اؤزلرینی
آذربایجانلی (سیاسی اوالراق) سایماقدان نه تکجه واز کئچرلر بلکه قارشی بئله
چیخارالر .نهقدر اؤزوموزو سییاست آالنیندا مطرح ائتمهدییسک او قدر میللی
کیملیگیمیز بلیرسیزلیک دورومونا یاخینالشاجاق.

94

تورک اولماق می ،تورکلوک مو؟

میللی کیملیک و سورونالریمیز-سون

-۸سوسیال کیملیک
کیملیک موضوسو بوتون درینلیکلرییله سوسیولوژیک بیر اولقو اوالراق
گؤرونمکدهدیر .سوسیولوقالر آچیسیندان کیملیک توپلومون گنهلینی و
گلنکلرینی قاپسایان و اونالری تئوریک و دوشونسل بیر شکیلده یانسیدان
فئنومندیر .توپلوموموز اوزرینده بو گونه قدر سوسیال بیلیملر آچیسیندان چوخ
آز بیلیمسل دیرلندیرمه اولموشدور .اونون اوچون توپلوموموزون پسیخولوژیسی
هلهده بیزیم الیمیزده دئییل .بو آچیدان کیملیک اوزرینده توپلومسال ندنینی
اینجلهمکده چتینلیک یارادیر .سوسیال پسیخولوژی آچیسیندان توپلوموموز
دئوریملر ،قییامالر و ساواشالر کئچیردیگی اوچون حسساس بیر توپلوم حالینا
گلمیش .کئچن یوز ایلده و قاجار دولتی زامانیندان بری آذربایجان توپراقالری یا
ساواش آالنی اولموش یادا قاجار دولتینین سونونا یاخالشیرکن مرکزی دولته
قارشی قییامالرا صحنه اولموش .بو اوالیالر توپلوموموزو پسیخولوژیک آچیدان
اولومسوز ائتکیلهمیش .باشقا بیر ایفادیله آنالتماق ایسترسک توپلوموموز
دوشونمک زامانی تاپابیلمهمیش .اوتوروب نه اولدوغونو ،نه ایستهدیگینی
اینجلمهمیش .مشروطییت حرکاتی بیتمهدن خییابانی باش قالدیریر.
خییابانی’نین آجیسی اونوتولمادان میللی حؤکومت ایش اوستونه گلیر و توتون
تا گونوموزه قدر .ایندی بیز یورغونلوغونو آتمایا چالیشان بیر توپلومال قارشی
قارشییاییق.
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-4دینسل کیملیک
کیملیک موضوسوندا بیزیم توپلوم ایچینده دین فاکتؤرو چوخ اؤنملی بیر
مسئلهدیر .دینین میللییته اؤنم وئرمهدیگینی بیر کنارا بوراخساق بئله ،شیعه
مذهبینین شاه عبباس دؤنمیندن سونرا ایرانلیالشدیرماسی بیزیم اینسانالریمیزی
اؤز کیملیکلریندن اوزاقالشدیرماق ایمکانی یاراتمیش .بلکه شاه ایسمایل’ین
قوردوغو قیزیلباش-بکتاشی شیعهلیگی یاشاسایدی هر حالدا اینسانالریمیز میللی
کیملیکلریندن یابانجیالشمازدیالر .یعنی بو گونکو شیعهلیک بیزی داهادا
ایرانلیالشدیرمایا یاخینالشدیرمیش .ایمام حسین’ین حیات یولداشینین ایران
شاهینا باغالماالری بیزیم اینسانالردا ایران شاهلیغینا و ایرانلیلیغا بیر اؤزلم
یاراتمیش .فردوسی بو آچیدان دهیر قازانیر .دین مقولهسی ایچریسینده
میللییتچیلیک داشیدیغی اوچون ایسالم دینی عرب میللییتچیلیگینی داشیمیش
و شاه عابباس’دان سونرا شیعهلیک ایران’دا فارس میللییتچیلیگی ایچریکلی بیر
مذهب حالینا گلمیشدیر .بیزیم توپلوموموز و میللی کیملیگیمیز آراسیندا قالین
بیر پرده تشکیل ائتمیشدیر .شیعه مذهبی ایران ایچریسینده بیر بیرلیک
اولوشدورماسینین اؤتسینده ایرانلیالشدیرما رولونو اوینامیشدیر.
سونوج
گونئی آذربایجان میللی حرکتینین اساس سورونالریندان بیریسینین
توپلوموموزون میللی کیملیگینی بیر بوتون و سیستماتیک اوالراق اورتایا
قویابیلمه سینی وورغوالدیقدان سونرا بیز و میللی کیملیگیمیز آراسیندا اوزاقلیق
یارادان ندنلری آچیققالمایا چالیشدیق .بو آچیدان میللی کیملیگیمیزی داها
سیستماتیک بیر شکیلده الده ائتمهمیز اوچون بو ندنلری دوغرو بیر شکیلده اله
آلیب توپلوموموزا آنالتمالییق .توپلوموموز اؤز تاریخی حققینده میللی بیر
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تاریخسل آنالیشا صاحیب اولدوغو زامان ،گونئی آذربایجان وارلیغینی سییاست
آالنینا داشیب ،توپلومسال دئییشیکلیکلر سورهجینی یاشادیغی و ایندیکی شیعه
مذهبینین (ایرانلیلیغی) گئرچک اوزونو تانیدیغی زامان میللی کیملیگینه دوغرو
بیر آدیم آتمیش اوالجاقدیر.
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سؤیلهم چئلیشکیمیز نه زامان دوزهلهجک؟
کئچن گون رحمتلیک مهندیس امانی-نین ایل دؤنومو مراسیمی فیلمینه
باخارکن دانیشانالردان بیرسینین سؤزلری عاغلیما تاخیلدی .او دئدی :بیز امام
حسین-ین وارثلرییک .بیز آتا بابک-ین یولوندان گئدنلریک .بو سؤزو نه آنالمدا
دیله گتیردیگینی بیلمیرهم آما بو سؤزدن یوال چیخاراق آذربایجان میللی
حرکتینده کی سؤیلم قارماشاسی و چئلیشکیلری دیققتیمی چکیر .اؤزهللیکله
سون واختالردا میللی حرکتده دین دویغوسونون یوغونالشدیغینی حیس ائدیرهم.
بیلمیرهم او دوستوموز امام حسین و بابک-ی نئجه و هانسی دوشونجهیه دایاناراق
بیر آرایا گتیریر و دالیسیجا دا بوتون میللی حرکتی اونالرین دوامچیسی اوالراق
گؤرور؟ بابک ،بوتون تاریخی قارانلیقالرینا باخمایاراق آذربایجان میللی فعالالری
اوچون بیر قهرمان اوالراق گؤرونور .عجبا امام حسین-ده اونون کیمی میدیر؟
بابک کیمینله ساواشدی؟ اگر معتصم-ین یئرینه حسین عائله سینده بیریسی او
دؤنم حاکیم اولسایدی ،بابک او حاکیمه بویون مو ایهجکدی؟
سؤیلهم چئلیشکیمیز سادهجه بونونال دا سینیرلی دئییل .حتتا ایلکل
تانیمالریمیزدا بئله بو چلیشکیندن قورتوال بیلمیریک .فارس میللیتچیلیگینی
محکوم ائدیریک آما تورک میللیتچیلیگینی ساوونوروق .میللیتچیلیک اولومسوز
بیر طرفی وارسا اونو تورک و فارس اولماسی نهیی دئییشدیرهر؟ دئیه بیلرسینیز
فارس میللیتچیلیگی باسقیجیدیر تورک میللیتچیلیگی ساوونماجی .او زامان
گونئی آذربایجان-دا حاکیم اوالجاق تورک میللیتچیلیگینین باسقیجی
اولمایاجاغی نین قارانتیسی وار میدیر؟ هله بعضی لری ایسه اؤزلزینی میللتچی
اوالراق تانیملیرالر .سوسیال بیلیملر سؤزلرینه باخدیم .بئله بیر قاورام تاپا
بیلمهدیم .آنالریمی بیلن وارسا لطفن یازسین.
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گونئی آذربایجان-ین قورتولوش نسخهسی تورک میللیتچیلیگینده می گیزلیدیر؟
بو سورویا دوغرو و اطرافلی چواب وئریرسک سؤیلهم قارماشالیغیمیزدان دا قورتوال
بیلهریک بلکه…
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آذربایجان سیزین اویونجاغینیز دئییل
ایران مجلیسینده تورک فراکسیونو قورولدوغو زامان اونا قارشی یازی یازماقدان
قاچینمیشدیم .ائله دوشونورم میللی مجادله میزی بوتوتون ساحهلرده قاباغا
آپارمامایز الزیمدیر .حتتا اورمو میللت وکیلی هادی بهادری آذربایجان میللی
گئییمی ایله مجلیسده چیخیش ائلهدیگی زامان اونون بو حرکتینی
آلقیشالمیشدیم.
دوغرودور گلجک اؤزگور گونئی آذربایجان-دا نه بهادری ،نه قاضی پور و نه ده
پزشکییان آذربایجانلیالری تمثیل ائدهجک ظرفیتلری اولمایاجاق آما بوگونو
قوشولالردا بیزیم ایرادهمیز دیشیندا اونالر آذربایجانی تمثیل ائدیرلر .بو میللت
وکیللری سئچکی کامپانیاالریندا او اینسانالرین ماراخالرینی قورویاجاقالرینی
سؤز وئریب میللت وکیلی سئچیله بیلمیشلر .ایندی ایسه بو ماراخالری ،سیاسی
باغلیلیقالرینین گئریسینه آتمیشالر.
بورادا مسئله روحانی-یه یاخین اوالن میللت وکیللرینین اورمو گؤلو ایله باغلی
ایران جمهور باشقانی نا سورو سورماق ایستهگینی رد ائتمهلری دئییل .چونکو
روحانی قارشیدی آذربایجان میللت وکیلی ،احمدی نژاد دؤنمینده دؤلتین اورمو
گؤلونون قورودولماسینا بیر سوچونون اولمادیغینی ساوونموشدو .مسئله هر ایکی
طرفینده آذربایجانی سیاسی یاخینلیقالرینا اویون ائتمهلریدیر.
آذربایجان تورکلری ،آذربایجانی اؤز ایدولوژینیزه اویونجاق ائدهسینیز دئییه سیزی
میللت وکیلی سئچمهییبدیر .سیزین بو اویونبازلیقالرینیزی سانمایینکی گؤرهن
یوخدور .صاباح یئنیدهن سس ایستهمک ایسته دیگینیز زامان بونو سیزه
سوراجاقالر.
دؤولت بیزیمله اگلهنیر آغام!
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تورکییه -ده ان چوخ سئودیگیم یاشیل جام فیلیملریندن بیریسی کیبار فئیضو
فیلمیدیر .باش رولالریندا شنر شن ،کمال سونال ،الیاس سالمان ،عادیله ناشیت
و مژده آر اویناییبالر .بو فیمله ان آز قیرخ دفعه باخسام دا یئنه جانیم سیخیلدیغی
زامان باخارام .او فیملیم بیر پارچاسیندا کندلی رولو اوینایان کمال سونال-ا
یاخشی داورانان ماهو آغا (شنر شن) -ین بو داورانیشی قارشیسیندا شاشیریر و
«آغام بیزیمله اگلهنیر» جمله سینی قورور .بو جمله بیزیم دوروموموزا دا
کئچرلیدیر دئیه دوشونورهم .ایران دؤلتی بیزیمله رسمن اگلهنیر.
بعضن دوشونورهم آذربایجان میللی حرکتی ائیلملرینی ندن و نئجه اورتایا قویور؟
بیزیم ائیلملر گئنللیکله ایران دؤلتینین ائتدیکلری و ائتمهدیکلری قارشیسیندا
اؤزنو گؤستریر .بونودا ایران دؤلتی بیلدیگی و فرقینده اولدوغو اوچون بیزیمله
ایستهدیگی کیمی اویناییر .بیر زامانالر تورک دیلی قورومو ایله باشیمیزی قاتیر،
بیر زامانالر ائتنیکلره اؤزهل یاردیمجی آتاماسی ایله ،بیر زامان تورک دیلینین
اونیوئرسیتهلرده اوخودولماسی ایله ،سونرا خامنه ای -نین تورکجه حاققیندا
سؤزلری ایله ،تراختور تیمینین اودماسی و قهرمانلیغا یاخینالشماسی سونرا
اودوزماسی و اورمو گؤلونو قورتارما چاباالری داها سونرا قوروتما حرکتلری…
یعنی ایران دؤلتی بیزیمله رسمن اگلهنیر.
ندن ایران دؤلتی بیزیمله بئله اگلهنیر و یا اگلنه بیلیر؟ گوندهم یارادا بیلمهیهن
حرکت اونا یارادیالن گوندهملر ایله مشغول اوالردا اوندان .آذربایجان میللی
حرکتی اؤز گوندهمینی یاراتمادیقجا و اونو ایران دؤلتی و دونیایا
قبوللندیرمهدیکجه بئله کئچیجی گوندهملر ایله اویاالنیب دوراجاقدیر .گوندهم
نئجه یارادیلیر؟ اونودا بیر سونراکی یازیدا اله آالجاغیم.
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تجربی تئوریسین و ایدئولوق
بو گون «گونئی آذربایجان میللی حرکتی؛ میللیتچیلیکدن وطن سئورلیگه
کئچیش» باشلیغی ایله بیر یازی یازماق ایستیردیم آما ایزلهدیگیم بیر ویدئو
دانیشیغی سونوجوندا فیکریمی دئییشدیم.
اسکیدن تجربی دیشچیلر وار ایدی .بیلمیرهم ایندیده وارالر یا یوخ؟ اونالر
اؤزلرینی دیشچیلیک ساحهسینده پروفسور اوالراق گؤررلردی .ایندی باخیرام بئله
بیر تجربی دیشچیلرده آذربایجان میللی حرکتینده یاییلمایا باشالییبالر .آدام ائله
تئوریدن دانیشیر سانکی تئوری حاققیندا اونالرجا کیتابالر یازمیش و یا
ایدئولوژینی ائله آنالدیر سانکی سوسیال بیلیملر ساحهسینده قبول ائدیلن بیر
آغیرلیقدیر.
آذربایجان میللی حرکتینی ان اؤنملی سورونالریندان بیریسی سورومسوزجا
فیکیر بیلدیرمک و هر کسین هر شئیی الده ائتمک ایستهگیدیر .هر کس اؤزونو
ابن سینا و یا فارابی کیمی هر ساحهده اوزمان گؤرور .سیاست ،توپلوم ،توپلومسال
تاریخ ،فلسفه و اقتصاد ساحهلرینده فیکیر اورهتیرلر .و گئنللیکله بو فیکیرلرین
هئچ بیر بیلیمسل طرفی یوخدور.
بیلگی ایله بیلیم آراسینداکی فرق دیققته آلینمادان بیلگیلی (چوخونلوقال دا
قوالقدان دویما بیلگیلر) اینسان ایله بیلیمسل اینسان قاریشدیریلماقدادیر.
بیلیمسل اولمایان چؤزوملر ایسه قورتاریجی شکلینده توپلوما سونولماقدادیر.
بوتون بونالر بیزیم هلهده توپلومسال اوالراق جیددی سورونالرال قارشی قارشییا
اولدوغوموزو گؤسترمکدهدیر.
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او گؤزل اینسانالر گؤزل آتالرا بینیب گئتدیلر
اوستا یازار یاشار کمال-ین دمیرجی چارشیسیندا جنایت کیتابی یوخاریداکی
شئعر ایله باشالر و اونونال دا بیتر .بو گون یازاجاغیم یازی بیر آز اؤزلم بیر آزدا
ائلشدیری ایچریکلی اوالجاقدیر .یاشار کمال-ین بو سؤزونو بیر چوخ دورومدا
ایشلهدرلر .منده بو یازینی آذربایجان میللی حرکتینین بوگونکو دورومونو دیققته
آالراق بورادا گتیردیم.
بیر زامانالر میللی حرکتین چوخ گؤزل اینساالری واریدی .ایندیده البتده واردیر.
آما دوروم گون کئچدیکجه اینسانین ایچینده اؤزلم دویغوسو اویاندیریر .سیزه بو
حیاتدان کؤچموش اوچ بؤیوگوموزو آنالتاجاغیم .اونالر فیکیرلری و حیات طرزلری
ایله بیزه بیر میراث بوراخدیالر .بو میراث دا آذربایجان میللی حرکتی دیر.
آذربایجان میللی حرکتی نین گلیشیم سورهجینده بیر چوخ اینسانین امگی
کئچمیش آما بو اوچ کیشی نین یئری منده بام باشقادیر .او اوچ اینسان محمد
علی فرزانه ،محمد تقی زهتابی و حمید نطقی دیر .بو اوچ دوشونوروموز ایدعاسیز
یاشادیالر آما بؤیوک ایشلره امضا آتدیالر .دیلیمیزی ،کولتوروموزو و
کیملیگیمیزی یازیلی حاال گتیرهرک میللی وارلیغیمیزین اولوشماسیندا جیددی
ایشلر گؤردولر .هئچ بیریسینین لیدئرلیک ادعاسیدا یوخ ایدی .گونئی آذربایجان
تورک اینسانی نین وارلیغینی مدئرن حیاتدا کیملیکلرینه یانسیتدیالر .هله
دوکتور زهتابی آذربایجان میللی حرکتی نین تشکیالتالنماسیندا ایلک
آددیمالری آتدی .بو اینسانالر بوشونا اؤزلریندن تئوریلر اورهتمهدیلر .ساوادلی
ایدیلر ،اونون اوچون ساوادسیزلیقالرینی گیزلتمک اوچون دانیشیقالریندا بؤیوک
کلمهلرده ایشلتمهدیر .ایکیسی غربتده بو دونیایا وداع ائتدی و بیریسیده غریب
شکیلده بو دونیادان کؤچدو.
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او گؤزل اینسانالر گؤزل آتالرا بینیب گئتدیلر.
ایندیایسه بیریسی چیخمیش بورنونو چکهچکه گوندمده قالماق اوچون اونا بونا
سالدیریر .اؤز آنادیلینده ایکی سطیر یازی یازا بیلمیر آما میللی حرکته نوسخه
یازیر .او بیریسی ایسه یاسدیغی وورموش قوجاغینا آذربایجان میللی حرکتی نین
آغساققاالرینا سؤز آتماق ایله بیر یئره واراجاغینی دوشونور .بیر باشقاسی ایسه
اوتورموش اؤزونو میللی حرکتین لیدئری اوالراق گؤرور و چارپیق تئوریلر اورهتیر.
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بیزیم بیر دؤولتیمیز وار ایدی
بیر توپلوم دوشونون ،بیر زامانالر یاشادیغی تورپاقالردا اوزون ایللر امپراتورلوق
قورموش آما مدرنلیگین گلیشی ایله بیرلیکده میللی کیملیگینی یئنی دونیا
تانیمالری ایله اورتایا قویا بیلمهمیشدیر .اورتایان چیخان یئنی رسمی کیملیک
اونون وارینی یوخونو هدف آلمیش و وارلیغینی او توپراقالردان سیلمک
ایستهمیشدیر .بو باسقیالرین سونوجوندا یئنیدن میللت اولما و اؤز دؤولتینی
قورما اولکوسونو گرچکلشدیرمک اوچون ایکینجی دونیا ساواشی سونراسیندا
مجادلهیه باشالمیش و قازانمیشدیر.
مدرن دؤولتچیلیک قورومالرینی قورموش و گونئی آذربایجان تورک اینسانینا
یئنی بیر دونیا وعد ائتمیشدیر .گلهنکسل دؤولت آنالییشینی ییخاراق توپلومون
قاتیمیلی ایله دؤولت-میللت ایلیشکیسینی یئنیدن تانیمالمیشدیر .دؤولت ،اوست
قوروم و تانریساللیقدان چیخاراق توپلوم قارشیسیندا سورومولولوق آلمیشدیر.
 ۸۷4۲ایلینده قوروالن آذربایجان میللی حؤکومتی ،گونئی آذربایجان تورک
اینسانی نین اؤز میللی کیملیگینه دایالی گئجیمیشده اولسا قوردوغو میللی
دؤولتی ایدی .بیزیم بیر دؤولتیمیز وار ایدی .بیزیم اینسانین اؤز سسلری ایله
قوروالن بیر دؤولت.
 80آذر گونئی آذربایجان دؤولتچیلیک گونو قوتلو اولسون.
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توپلومسال چؤکوش
بیر توپلوم ،توپلومسال اخالقدان ،سایغیدان و تاریخی اوالراق الده ائتدیگی
دهیرلردن یوخسون اوالرسا او توپلوم بیر چؤکوش ایچیندهدیر دئمکدیر .بونون
سونوجوندا ایسه توپلوم ایچریسینده موتسوزلوق ،اویوشدوروجو و اومودسوزلوق
یایقینالشیر .بو دورومدا توپلوم روحونو ایتیریر و دؤولتین اسیری حالینا گلیر.
توپلومسال چؤکوشه ندن اوالنالریندان باشیندا دؤولت گلیر .چونکو دؤولتلر
توپلومالرینی یئنیلمک و یوجلتمک ایله سوروملودورالر .نه یازیق کی توتالیتیر
دؤولتلر اوچون یئنیلهنن و یوجلن بیر توپلوم هر زامان تهلیکهلیدیر .توپلومسال
روحا مالیک توپلومالر دؤولتلرینی سورغوالرالر .دؤولت بئله توپلومالردا حئساب
وئرهر .آما توتالیتیر دؤولتلر حئساب وئرمهمک اوچون هر زامان توپلومو سیخینتیدا
ساخالماق ایسترلر.
ایران دؤولتینین اسارتینده یاشایان توپلومالردا چؤکوش ایچیندهلر .توپلومسال
دهیرلر آرادان گئتمکده و اقتصادی چتینلیکلر ایله بیرگه موتسوز اینسانالر
چوخالماقدادیر .خاطیرالریم ایللر اؤنجه قوزئی آذربایجانلی بیر آراشدیرماجی
دوستومون ایران سفری اولموشدور .اوندان ایران حاققیندا فیکرینی
سوروشدوغومدا :اوراسی موتسوز بیرئیلر توپلولوغودور دئمیشدی.
بیزیم میللی مسئلهلریمیزین یانیسیرا توپلومسال سورونالریمیزدا واردیر .یئنیدن
توپلوم اوال بیلمک و اونون روحونو دیرچلتمک اوچون توپلوموموزا جانلیلیق
گتیرهجک فیکیرلری اورهتمهلییک .توپلومسال موتلولوق و سایغی اولمادان
مجادلهمیز اکسیک اوالجاقدیر.
گلجک یازیدا یئنیدن توپلوم قورولوشو مسئله سینیزی یازاجاغام.
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سو دئییبدیر منه آنام ،آب کی یوخ
اوزون بیر شئعرین ایلک جملهسیدیر بو سؤزلر .ایللردیر آذربایجان میللی
حرکتینین کیتلهسللشمسینده ایشلدیلن بیر سؤزدور .بو شئعرین یارادیجیسینین
ایل دؤنومو ایدی دونن .اون دوققوز ایل یوندان اؤنجه غریب بیر شکیلده آرامیزدان
آیریلدی .سویوق قیش پیشهوری و آذربایجان میللی حؤکومتینین میراثینی
بیزدن آلدی قوتوردو .سسسیز و قوشقولو اوچدو گؤک تانری داغینا .بیر زامانالر
سورولموشدو آتا باباالرینین کئچدیکی تورپاقالرا .گئتمدهدن اؤنجه ایشینی گؤردو
و بوگون هلهده اونون آچدیغی یولالردان آذربایجان میللی حرکتی یولونا دوام
ائدیر.
پروفسور دوکتور محمد تقی ذهتابی حیاتی بویونجا آذربایجان و تورکلوک اوچون
چالیشدی .میللی حکومتین بدینینه اوفلهدیگی روحو یاشاتدی .ایللرجه وطنیندن
اوزاقدان سورگون حیاتی یاشادی آما اومودسوزلوغا قاپیلمادان اوخودو ،دوشوندو
و یاراتدی .وطنینه دؤندوکدن سونرا یئنه دورمادان مبارزهسینه دوام ائتدی.
سانکی میللی حؤکومت دموکراتالرینا وئردیکی سؤزو وار ایدی .شبیستردن هر
هفته تبریزه گئتدی و اورادا آذربایجان دیل و کولتور کیالسالری قوردو .عئینی
زاماندا گنجلری سیاسی تشکیالتالنماغا تشویق ائتدی .بونونالدا قالمادی و گونئی
آذربایجان اؤیرنجیلرینین تورکییهده اوخوماالری اوچون ایلک آددیمی او بؤیوک
اینسان آتدی.
بوگونلرده اورهتیمی بوش بوغازلیق اوالن بیریلری لیدئرلیق ادعاسی ائتدیگینده
دوکتور محمد تقی ذهتابی کیمیلر داهادا اؤزلنیلیر حاال گلیر .امینم بیر گون
گلهجک او بؤیوک اینسانین هئیکللری گونئی آذربایجان شهرلرینده دیکیلهجک.
روحو شاد یولو دواملی اولسون.
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یئنیدن توپلوم قورولوشو
بوندان بیر اؤنجهکی یازیدا توپلومسال چؤکوش مسئلهسینی چوخ قیسسادا اولسا
آنالتمایا چالیشدیم .بو یازیدا ایسه توپلومسال چؤکوشون قارشیسینی آالجاق
یئنیدن توپلوم قورولوشونو آچیقالمایا چالیشاجاغیم .توپلومسال قورولوش
( )Social constructionismیا دا گئرچکلیگین توپلومسال قورولوشو،
سوسیولوژی و ایلهتیشیم تئوریسینده ،گئرچکلیک ایله ایلگیلی پایالشیالن
وارساییمالرین تملینی اولوشدوران دونیانین اورتاقالشا قورولموش
آنالییشالرینین گلیشیمینی آراشدیران بیر بیلگی تئوریسیدیر .تئوری،
اینسانالرین توپلومسال دونیانین مودئللرینی اولوشدوراراق تجربه لرینی راسیونال
حاال گتیردیگی و بو مودئللری دیل یولویال پایالشدیغی و دوغروالیاجاغی
دوشونجهلری آنالدیر.
بو مسئلهنین تئوریک طرفیدیر .ایندی ایسه ساده دیل ایله یئنیدن توپلومسال
قورولوشومپزا دؤنک .توپلوم دینامیک بیر وارلیقدیر .هر کئچن گون اؤزونو بیز
بیلمهدن یئنیلر .عئینی زاماندا توپلومون حافیظهسی ضعیف اوالر .سیاسی
یؤنهدیملر توپلومالرین بیر اورونودور .حتتا دیکتاتورالری بئله توپلوسال
گئرچکلیکلر اورتایا چیخارار.
گونئی آذربایجان تورک توپلومودا یوخاریدا وورغوالدیغیم اؤزهللیکلری
داشیماقدادیر .توپلوموموز اوزهرینده بیر چؤکوش واردیر .بونون قارشیسینی آنجاق
اؤزوموزو یئنیدن تانیمالیاراق و توپلومسال قورولوشوموزو الده ائدهرک آال
بیلهریک .توپلومسال قورولوشوموزون بیرینجی آشاماسی اوالراق اینسانی
دهیرلریمیزی اؤنه چیخارتمالییق و بیرلیکده سایغییی اؤیرنمهلییک .بونو باشا
دوشمهلییک توپلوم چؤکوش سورهجی یاشارکن بیرئیسل موتلولوغوموزدا اوزون
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سورمهیهجک .بو دئییشیمی اؤز ایچیمیزده ائتدیگیمیز زامان سیاسال یاپینیدا
دئییشه بیلهریک .مسئلهیه تکجه میللی اوالراق باخماماق الزیم عئیتی زاماندا
بوتون اینسانی و توپلوم دهیرلریمیز ایله یاناشمالییق.
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 810۲ایلی بیترکن بیر چاغیریش
نئچه گون سونرا  02۸۹اینجی ایل بیتهجک و  02۸۱ایله باشالیاجاییق02۸۹ .
ایلی آذربایجان میللی حرکتی آچیسیندان نئجه بیر ایل اولدو؟ هانسی اوغورالری
قازاندیق؟ سیاسی ،اولوسالر آراسی ایلیشکیلر ،توپلومسال و کولتورل اوالراق نئجه
ایشلره امضا آتدیق؟ آذربایجان میللی حرکتی-نین سسینی اؤز توپلوموموز
ایچینده و دونیا توپلوموندا نئجه سسلندیردیک؟ توپلوموموز و دونیا بیزی نئجه
دهیرلندیردی؟ بو و بونا بنزر سوروالرین جوابالرینی دوشونوب حرکتیمیزین
آنالیزینی ائتمهلییک.
بونون یانی سیرا آذربایجان میللی حرکتی چرچوسینده فعالیت گؤسترن سیاسی
تشکیالتالریمیز و بوتون قورومالریمیزدا  02۸۹اینجی ایلده فعالیت راپورالرینی
حاضیرالییب یایمالیدیرالر .اینسان حاقالری درنک و توپلولوقالریمیز  02۸۹ایلین
اینسان حاقالری راپورالرینیدا حاضیرالمالیدیرالر 02۸۹ .ایلی ایچینده نه ایشلر
گؤردولر؟ هابئله کولتورل و ادبی درنکلرده اؤز فعالیت راپورالرینی
پایالشمالیدیرالر .بیرده سون زامانالردا یاییقینالشان تئلقرام کانال و قروپالریدا
 02۸۹ایلینده نهلر گؤردوکلرینی قاپساملی شکیلده توپلوموموزا سونمالیدیرالر.
نییه بونالری ائتمهلییک؟ میللی فعالالر ،توپلوموموز و دونیا آذربایجان میللی
حرکتی-نین بو ایل ایچینده نهلر گؤردوگونو گؤرمهلیدیر .ایشلریمیزی و هدفیمیزه
دوغرو نئجه آددیمالر آتدیغیمیزی بو شکیلده دهیرلندیره بیلهدیک .آیریجا
اکسیکلیکلریمیزیده بئلهجه داها آیدین بیر شکیلده گؤره بیلهریک.
داغینیق و ایز بوراخمایان ایشلر یئرینه تاریخده آد ساالجاق ایشلر گؤرمهلییک.
ایللیک فعالیت راپورو و دهیرلندیرمهلر تاریخده قاالجاقدیر.
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صاباحی گؤزلهیه بیلمهدیم
گئنللیکله یازیالریمی آمئریکا واختی ایله گئجهلری یازارام آما بوگون ایران-دا
اوالن اوالیالر و تراختور-پرسپولیس اویونوندا سسلنن راسیزم شعارالری ندنی ایله
گوندوز واختی بیلگی سایار باشیندا اوتوردوم.
نئچه گون اؤنجه توپلوم حاققیندا ایکی یازی یازدیم و اورادا توپلومون هر زامان
حرکت حالیندا اولدوغونو یازدیم .ایندی ایسه ایران-داکی بو اعتراضالر بو
حرکتلیلیگین بیر گؤسترگهسیدیر .اقتصادی سیخینتیالرا اعتراض اوالراق اورتایا
چیخان بو اوالیالر عئینی زاماندا اؤزگورلوک شعارالرینیدا ایچینده بسلهمکدهدیر.
آما نه یازیق کی اعتراضالرین دیلی اینانیلماز راسیزم و تحقیر قوخور.
اعتراضچیالر ،حؤکومتین کیملیگینی دئییل بیر مللتین وارلیغینی هدف آلیرالر.
شعارالر ایران توپلومونون بللی بیر کسیمینی مخاطب آلدیغی و باشقا کسیملری
دیشالدیغی اوچون یایغینالشماسی چتین اوالجاقدیر .او توپراقالردا یاشایان بوتون
میللتلرین ایستکلری گؤز آردی ائدیلهرک باشالتیالن هر حرکت عقیم قاالجاقدیر.
بوگون بو اعتراضالر ایله بیرگه تهرانین آزادی ایستادیوموندا تراختور-پرسپولیس
اویونوندا تورکلره قارشی ائشک شعاریدا سسلندی .کیچیک بیر قروپون الیله می
دئییلدی ،تام ترسینه اورقانیزه بیر شکیلده مینلرجه پرسپولیس طرفداری بو
شعاری وئردی .او گؤرونتولره باخارکن دوشوندوم بیر میللت نئجه بو قدهر راسیزم
دوشونجهسینی منیمسهیه بیلر؟ سیزین آشاغیالدیغینیز میلیونالرجا اینسان
سیزین راسیزم قوخان اعتراضالرینیزا دستک می وئرهجک؟ بو اوالی هر هانسی
بیر اؤزگور اؤلکهده یاشانسا او تیمه آغیر جزاالر وئررلر آما ایران-دا سسیز
قاالجاقالر.
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ایران-دا بیر تورک قارشیدلیغی بیر ذهنیت خستهلیگی واردیر .بو هم ایران
حاکمیتی ایچریسینده همده توپلومون بللی بیر کسیمینده اؤز وارلیغی آچیق
شکیلده گؤسترمکدهدیر .بو ذهنیت ایله بوتون آزادلیق آراییشالی سونوجسوز
قاالجاقدیر.
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ما درد مشترکیم اما…
با شروع تظاهرات سراسری در ایران علیه فشارها و نابسامانیهای اقتصادی و ظلم
دستاندرکاران این ماجرا سعی درکشیدن آذربایجان به این مسئله داشتند.
آذربایجان که نقطهی عطفی در تغییرات ایران داشته باتجربه سالهای گذشته
به این مسئله با تأمل مینگرد؛ اما با درک شرایط منطقهی و جهانی سیاسیون
حرکت ملی آذربایجان به این نتیجه رسیدند که دوشادوش مردم به خواستههای
ملی خود گامی بردارند.
کانال تلگرامی آمدنیوز که ستارهاش در این تظاهرات درخشیده است با انتشار
پوسترهای منسوب به فعالین آذربایجانی گامی در جهت شکستن تابوی انکار
هویت ملی آذربایجانیها برداشت؛ اما بعد از چند ساعت با حذف پوسترها
سازندگان آنها را تجزیهطلب و جداییطلب خواند.
آری این است واقعیت جنبشی که شما داعی عدالتخواهی و آزادی دارید .شمایی
که تاب تحمل نام سرزمین من را ندارید میخواهید همگام با شما برای فردایی
مبارزه کنم که هویت ملی مرا انکار ،تحقیر و سرکوب کند .ماسالیان سال است
که برای آزادی ،عدالت و علیه تبعیض مبارزه میکنیم و شما ما را بایکوت
میکنید.
آری ما درد مشترکیم اما درمان این درد متفاوت است .من تورک آذربایجانی
برای فردایی مبارزه میکنم که احترام متقابل به همنوع خود داشته باشم نه اینکه
یک عقیدهی متفاوت از من را حذف کنم .ما درد مشترکیم اما اصول مبارزه من
حفظ تمامیت ارضی نیست .اصول مبارزه من احترام به حقوق انسانی است .شمای
آمد نیوز مثل رادیو فرادایتان و بیبیسیتان وقتی سخن از کاتاالن و کردها
میشود آنها را استقاللطلب خطاب میکنی و من میشوم تجزیهطلب.
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ایندی آنالدینیز می تبریزی؟
ایران-دا سراسری اعتراضالر باشالدیقدان سونرا هر کسین گؤزو گونئی
آذربایجان-دا و اؤزهللیکلهده تبریزده ایدی .ایران دئوریملرینین قیویلجیمی و
سون نقطهسی اوالن تبریزین بو اوالیالر حاققیندا تپکیسینی هرکس دوشونوردو.
ایران-دا شاه و شیخ آراسینداکی داوادا هر ایکی طرفده تبریزی یانیندا گؤرمک
ایستیردی.
بیریلری تبریز آدینا یاالندان بیلدیری یاییردی و بیریلریده یاالندان ویدئوالر
گؤستریردی.
بو گونلرده تبریزین سیاسی دوروشونو سرگیلهین سهند استادیومونداکی اویوندا
تبریز توتومونو اورتایا قویدو .بیر ایکی یئرسیز شعار دیشیندا تبریز آغیرلیلیغینی
آذربایجان-دان و راسیزمه قارشی اوالراق گؤستردی.
شاهدا شیخده ایستهدیگی شعارالری بو استادیومدا سسلندیره بیلمهدی .تبریزین
او قدهر درین یاراسی وار کی سیزین اقتدار اویونجاغینیز اولمایاجاق قدهر آجی
چکیر و هر فرصتده اؤز دردینی هایقیریر.
تبریز دفعهلرجه آلداتیلمیش وفالی قادین کیمیدیر و آرتیق اؤزوندن باشقا
کیمسهیه گؤنمیر .تبریز باشا دوشوب آلداتیلماماق اوچون اؤز کیملیگی و وارلیغی
ایله مئیداندا اولمالیدیر.
تبریزی مئیدانالردا گؤرمک ایستهینلر تبریزی آنالمیرالر .تبریزین قارنی بوش
سؤزلرله دولودور و سیزین بو اویونالرینیزا تبریز گولومسهیهرک باخیر.
بوگون بیر باشقا گؤزهلدین تبریزیم .گؤزلریندن اؤپهریم.
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یئنیدن توپارالنمالییق
ایرانداکی سون اوالیالر ایله بیرلیکده آذربایجان-ین بو اوالیالرا یاخالشیمی
دیشیندا دیققیت ائتمهمیز گرهکن بیر قونو میللی حرکت اوالراق توپلومسال و
کیتلهسل اوالیالردا ائتکینلیگیمیزی یئنیدن دهیرلندیرمهلییک .عجبا آذربایجان-
ین بو اوالیالرداکی توتوموندا آذربایجان میللی حرکتی و اؤزهللیکه گؤنئی
آذربایجان قورومالرینین رولو نه قدهر اولموشدور؟
هر زامان بونو ساوونموشام؛ گونئی آذربایجان-دا آدی قویولماسادا سیاسی جریان
آذربایجان میللی حرکتیدیر .آما بو حرکتین کیتلهلری حرکته کئچیرمه و
یؤنلندیرمه گوجو نه قدهردیر؟ بو اوالیالر سیراسیندا من داخیل بیر چوخ میللی
فعال آذربایجان بو اوالیالرا قاتیلسا دوشونجهسی ایدی .ایللردیر اددعا ائدیریک
میللی حرکت کمیت باخیمیندان گوجلنیبدیر آما حرکت بو کمیته ندن حاکیم
دئییل.
تراختور-پرسپولیس اویونونداکی تورکلری آشاغیالیان شعارالر اولماسایدی
تراختور-استقالل اویونوندا تپکیسل اوالراق بیزیم ایستهدیگیمیز (بیر نئچه
تحقیر ایچریکلی شعارالری سایماساق) شعارالر سسلنیر می ایدی؟
ائله دوشونورهم آذربایجان میللی حرکتی اوالراق کیتلهسل حرکتلری یؤنلندیمک
اوچون یئترینجه تجربهمیز و گوجوموز یوخدور .کیتلهلری یؤنلندیرن اؤرگوتلر و
قورومالر اوالر .اؤرگوتسل و قورومسال اوالراق سیلکهلنیب اؤزموزه گلمهمیز
الزیمدیر .یوخسا بئلهنچی کیتلهسل حرکتلر بیزی سیلیب سوپورهر .هر آغیزدان
بیر هاوا چاخماق یئرینه دوغرو دوزگون بیرلیکده حرکت ائتمه مسئلهسینی
گؤزدن کئچیرمهلییک.
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بیزی کیم تمثیل ائدیر؟
بلژیک-ین بروکسل شهرینده ایران خلقلری و حرکتلرینین دئموکراتیک پالتفورم
کنفرانسی پژاک اؤندرلیگینده گرچکلشمیش .بو کنفرانسیندا گونئی آذربایجان
تورکلرینیده فرهاد بشارت آدلی بیریسی تمثیل ائتمیش .بو آدامی بیر آز
آراشدیردیم و سولجو اولدوغونو گؤردوم .بو توپالنتینین آماجی و ایچهریگی
حاققیندا باشقا بیر یازی یازماق الزیم آما بورادا مسئله ندن آذربایجان تورکلرینی
بیلینمهیهن بیریسی تمثیل ائدیر و بو تمثیلیته بیر اعتراض سسی چیخمیر؟
کئچن ایل (بیز و تمثیلیت سورونو) باشلیغی ایله بیر یازی یازدیم و او یازیدا
آذربایجان میللی حرکتی-نین تمثیلیت سورونونو اورتادان قالدیرماسی
گرکدیگینی یازدیم.
گونئی آذربایجان میللی حرکتی سیاسی بیر اورقانیزاسیون اولمادیغی اوچون
بعضن تمثیلیت سورونو یاشاماقدادیر .بو تمثیلیت مسئلهسی گئنللیکله اولوسالر
آراسی آرئنادا اؤز داغینیقلیغینی و دوزهنسیزلیگینی گؤسترمکدهدیر .میللی
حرکت ایچریسینده فرقلی سیاسی ،کولتورهل ،سوسیال و اینسان حاقالری
قروپالرین یانی سیرا باغیمسیز اوالراق میللی حرکت منسوبو شکلینده فعالیت
گؤسترنلرده واردیر .بیریسی اؤزونو بو حرکتین قوروجوسو ،بیریسی میللی لیدری
و باشقا عنوانالرال آدالندیریرالر .هر قوروم و شخصده دوغال اوالراق اؤزونده بو
حرکتی تمثیل ائتمه حقی گؤرور .هر شخص و قوروم اؤز فیکیرلرینی میللی
حرکتین فیکیری کیمی گؤستریر و او شکیلده میللی حرکتی تمثیل ائدیر.
بعضن میللی حرکتین فرقلی شخص و قورومالری تضادلی بیر شکیلده گؤروش
اورتایا قویورالر .و بو میللی حرکت ایچریسینده تضادلی بیر بوتونون اولدوغونو
قارشی طرفه ایلقا ائدیر .بئله اولونجا میللی حرکت بوتونلوگونو ایتیریر .بیریسی
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فرقلی گؤروشلرله اورپا اؤلکهلرینده گؤروش کئچیریر بیر باشقاسی ایسه بیر عرب
اؤلکهسینده میللی حرکتی تمثیل ائتدیگینی ایدعا ائدیر .ائله دوشونورهم کی
دونیانین ان گوجلو اؤلکهسی بئله گونئی آذربایجان میللی حرکتی قدهر دیپلماسی
چئشیدلیلیگی یاشامیر.
بوگون بو دوروم سورون اوالراق گؤزوکمهسهده یاخین گلهجکده میللی حرکت و
طبیعی اوالراق گونئی آذربایجان اوچون سورون یارادابیلر .اونا گؤره بو سورونو
اؤنلمک اوچون میللی حرکت ایچریسینده بو تمثیلیت مسئلهسینی حل ائتمک
الزیمدیر .چونکو بو قدر داغینیق گؤروشلو حرکتی دونیا جیددیه آلماز .جیددییه
آلیسنا بئله فرقلی شکیللرده یورومالنیب دونیا گوجلری طرفیندن اؤز چیخارالری
دوغرولتوسوندا حرکتی داهادا داغینیق حاال گتیره بیلرلر.
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دشمنیمیزین دیلینی بیلمهلییک
کئچن یازیدا آنالتدیغیم کیمی بیر هفته اؤنجه عرب میللی فعاالرین دعوتی
اوزهرینه بلژیک-ین باشکندی بورکسلده بیر کنفرانسا قاتیلمیشدیم.
قاتیلیمجیالر آراسیندا عربلر ،تورکلر و کوردلر وار ایدی .ایلک دفعه بیر نئچه کورد
میللی فعاللی ایله یاخیندان گؤروشمک و دارتیشناق ایمکانیم اولدو .بو یازیدا بو
گؤروشلرین و دارتیشمانین و آیریجا گؤزلملریمی قیسساجا سیزینله پایالشماق
ایستیرهم.
اؤنجهلیکله بونو بلیرتمهلییهم؛ گؤردوگوم کورد فعالالری هم بیزیم تورکجهنی
همده تورکییه تورکجهسینی چوخ یاخشی بیلیرلر .من بیر باشقا آذربایجان میللی
فعالالر آرامیزدا دانیشیرکن بیریسینین بیزی یاخیندان دینلهدیگینی حیس
ائلهدیم و داها سونرا آنالدیم کی او آدام ماکیدا یاشامیش بیر کور فعال ایدی.
بیریسیده شوخلوق اوالراق دئدی کی بیز دوشمنلریمیزین دیلینی یاخشی
بیلهریک .بیر باشقا کورد ایسه :بیز نئجه تورکجه بیلیریک سیزده کوردجه
اؤیرنملیسینیز دئدی.
کورد میللی فعالالر ایله بیر یئرده اولوب اونالرین آذربایجان تورپاقالرینداکی
ادعاالری حاققیندا دارتیشماماق مومکون دئییل .کوردلر آراسیندا بو قونو ایله
باغلی اوچ یاخالشیم ایله قارشیالشدیم .بیر قروبا گؤره بو ایدعاالری ایندی دیله
گتیرمک و تورک-کورد آراسیندا اریشیم یاراتماق حاکمیتین ایشینه یاراماقدادیر
و بوندان قاچینماق گرهکیر .ایکینجی قروب ایسه بیرلیکده یاشاما طرفداریدیرالر
چونکو تورکلر و کوردلر آراسیندا دئدیکلرینه گؤره توپلومسال ایلیشکیلر دریندیر.
اوچونجو و ان تهلیکهلی قروب ایسه یاالن ایدعاالر ایله آذربایجان تورپاقالرینی
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کوردستان اوالراق گؤرورلر و حتی بیریسی منیم گؤزلریمین ایچینه باخاراق دئدی
کی خوی-ون کندلرینین یوزده سکسنی کوردور.
تورکجه بیلن کوردلر بیزیمله تورکجه دارتیشدی و بونداندا قوجونمادیالر آما
تورکجه بیلمهینلر فارسجا دانیشماغی ترجیح ائتدیلر.
مارخلی اوالن بیر نکته ایسه عربلر و کوردلر آراسیندا دا تورپاق ادعاالری واردیر
و عربلرین دئدیکلرینه گؤره کوردلر اونالریندا تورپاقالرینی کوردستان اوالراق
گؤرمکدهدیرلر .آما ایندیلیک بونو سورون حالینا گتیرمک ایستهمیرلر.
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بیر آرزوم وار؛ باشی آچیق قادینالر
نئچه ایلدیر ایچیمده بیر آرزو ایله یاشیرام؛ بیر گون کیچین باجیمین باشی آچیق
الیندن توتوب اونونال کندیمیزین ،شهریمزین و تارالالریمزین اورتاسیندا یئریمک.
یئل اونون ساچالرین سرسین هر طرفه و من بو آرزومو یاشاییم .بو آرادا کیچیک
باجیم مندهن  ۸۲یاش بؤیوکدور .بو آرزوم گئرچکلشجکمی بیلمیرهم آما بوگون
ایران جغرافیاسیندا یاشایان قادینالرین باشالرینی آچما ائیلملری
سئویندیریجیدیر.
 02۸۸ایلینده تورکییه-ده گزی پارکی اعتراضالری باسدیریلدیقدان سونرا
بیریسی تاکسیم مئیدانیندا آیاقدا دوراراق ائیلم یاپدی .دوران آدام ائیلمی بیر
نئچهگون تورکیه گوندمی اولدو و توپلومسال ائتکیلری اولوملو ایدی .داها سونرا
بو ائیلم کیتاب اوخویان ائیلملر ایله دوام ائتدی.
ایران جغرافیاسیندا باشالیان قادینالرین باشالرینی آچما ائیلملری دونیا
سویهسینده یانقیالری گئنیش اولسادا ایران ایچریسینده آجیماسیز سالدیریالرا
معروض قالیندی .بو سالدیریالر اخالقسیزجا ایدی و قارشید طرفین بو اوالی
قارشیسینداکی توتومونو آچیق شکیلده گؤستردی .ایران توپلومو البتته بیر گون
اؤز دئییشیمینی پراتیک اوالراق گؤسترهجکدیر و قارشی طرفین بو دیرنجی
قیریالجاقدیر.
باش اؤرتوسو بیر بیرئیسل ائیلمدیر و حاکمیتلرین اونا قاریشما حاققی یوخدور.
اوماریم بیر گون او جعرافیادا یاشایان قادینالر اؤزگورجه اؤز گئییملری حاققیندا
قرار وئرهرلر.
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ایکی فیلیم و عئینی حئکایه؛ ستارخان
دونن اینترنتده گزینیرکن ایران تلویزیونوندا یاییمالنان ستارخان سریالی
حاققیندا بیر نئچه یازی گؤزومهدهیدی .آچیقجاسی بو سریالین وارلیغیندان
خبریم یوخ ایدی اونون اوچون نهلر اولور دئییه فیلمین ایکی بؤلومونه باخدیم.
اینترنتده ستارخان فیلمینی آختاریرکن بیر باشقا ستارخان فیلمیده گؤزومه
چارپدی ۸۸۲۸ .ایلینده علی حاتمی یؤنتمنلیگینده ستارخان فیلمی دوزهلمیش
آما مجلیسین و قزئتهجیلرین اعتراضی سونوجوندا فیلمین گؤستریمی
یاساقالنمیشدیر.
ایران تلویزیونوندا یاییمالنان ستارخان سریالی بورام بورام ایرانجیلیق قوخور او
قدهر کی ایران ایرقجیلیغی قوخوسو اینسانین معدهسینی بوالندیریر .اینسانین
گؤزونه ایرانچیلیغی ائله سوخورالر کی چیپالق شکیلده گؤرسهنیر .فیلمین
راویسی بیر دوکتوردور و همده فارس آدی ایسه سهراب و قیزینین آدی
ایراندخت .فیلیمن ایلک اون بئش دقیقه سینده نئجه بیر حئکایهنین بیزی
گؤزلهدیگینی گؤره بیلهریک .فیلمین بیرینجی رولو ستارخان دئییل بو دوکتورا
وئریلمیش و دوکتوردا ساغلیق گؤرهولیسی دئییل سانکی علی میسیو .ستارخانین
بایراغی ایران-ین اوچ رنگلی یاشیل قیرمیزی آغدیر .دورمادان تورکمنچای
آنالشماسینی خاطیرالدیر و قفقازالرین ایرانلی اولدوغونو .فیلمین یاپیمجیسی
سانکی آذریها محفلیدیر.
علی حاتمی-نین فیلمی ایسه قیزلی میللیتچیلیک داشیسا دا بعضی اوالیالرا
صادیق قالمیش .ستارخانین بایراغی قیرمیزیدیر و فیلیمده علی میسیو و حیدر
خان عمی اوغلونون رولو اؤنه چیخسادا ستارخانین بیر باشقا آغیرلیغی واردیر.
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فیلمده او زامانین اؤنملی اویونجوالری علی نصیریان ،عزت اهلل انتظامی ،عنایت
بخشی کیمیلر اویناییبالر .بو فیلمه یوتوب-دان باخا بیلرسینیز.
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گجیل رادیوسو دینلهیین قانینیز دورولسون
اوزون زامان سینیق رادیو دینلهدیم و چوخلودا لذت آپاردیم .سینیق رادیو داها
چوخ ادبیات و شئعر آغیرلیقلی ایدی .او رادیونون دوام ائتمهمهسینه اوزولموشدوم.
سون گونلرده باشقا بیر رادیو گؤزومهدهیدی تویتئرده .گجیل رادیوسو آدی ایله
فعالیت گؤسترن یئنی بیر رادیو کشف ائتدیم .بو رادیونون فورماتی سینیق
رادیودان فرقلی اوالراق سادهجه بیر قونو حاققیندا جیددی دانیشیقالر یئرینه
فرقلی قونوالردا آالیلی بیر یاخالشیمی واردیر.
رادیونون بیر نئچه بؤلومونو دالبادال دینلهدیم .تلویزیون دیزیسی کیمی اینسانی
آراخاسیجا چکیر بیر بؤلومونو دینلهدیکدن سونرا .کیچیک باجاق و بؤیوک باجاناق
رادیونون ایکی آنا آپاریجیسیدیر .آما اونالر ایله بیرلیکده بیر چوخو پروقراما
گیریش یاپیرالر .پروقرام آپارانالر آراسیندا قادینالرین اولماسی منی دریندن
سئویندیرمیشدیر .قولالندیقالری دیل چوخ شیریندیر .تبریز آغزی ایله تورکجه
دانیشیرالر آما چالیشیرالر اؤز تورکجه کلمهلر ایشلتسینلر .سیاسی ،توپلومسال و
اقتصادی مسئلهلره ساتریک یاخالشیمالریندا توتدوقالری یول ائتکیلهییجیدیر.
هر زامان دئمیشم و یئنهده دئییرهم؛ کولتورهل اورهتیمی اولمایان و اورهتیمی
سورهکلی اولمایان هئچ بیر دوشونجه و حرکت باشاریلی اوالبیلمز .هر زامان ایشه
گئدهرکن ماشیندا بابی جونز شو آدلی پروقراما قوالق آسارام .ایندی ایسه آرا
سیرادا اولسا گجیل رادیوسونا واشینگتون یولالریندا قوالق آسیرام .بیرگون
تبریزین جاداالریندا قانیمیزی دورولدان رادیوالرا قوالق آسماق دیلهگی ایله.
گجیل رادیوسونو تئلقرامدان تعقیب ائدهرک و اوالرا دستک اوالق .بورادا اؤز آدیما
بو دهیرلی ایشی باشالدان و دوام ائتدیرنلره تشککور ائدیرم.
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ندیر بو قورخونوز؟
یوز ایلدیر آذربایجان تورکلرینین وارلیغی و میللی کیملیکلری مرکزیتچی فارس
ذهنیتی طرفیندن سالدیری آلتیندادیر .بو ایللر عرضینده اللرینده کی گوجلری
قولالناراق بیزیم وارلیغیمیزی او تورپاقالردان سیلمک ایستهدیلر .اونالر بیزی یوخ
ائتمهیه چالیشیرکن بیز میللی کیملیگیمیزه یئنیدن دؤندوک ،تاریخیمیزی
یئنیدن کشف ائتدیک و الیمیزدهکی آز اوالناقالر ایله کیملیگیمیزی و
وارلیغیمیزی قورومایا چالیشدیق.
بوگون ایسه یئنه عئینی ذهنیت بوتون گوجو ایله وارلیغیمیزی هدف آلمیش
دورمدادیر .اسکیدن یئرهل مئدیا شکلینده بیزه سالدیران ذهنیت (اؤرنهگین
آذریها و اونا بنزر سایتالر و یا طرح نو کیمی درگیلر) بوگون بونونال یئتینمهییب
سراسری یایینالردا دیلیمیزی و کیملیگیمیزی ساپتیرماق ایستهییرلر.
بیریسی ستارخان آدی ایله فیلم چکیر و اونون حیات یولداشینین الینه شاهنامه
وئریر اوخوسون و ستارخانین دیلیندن ایران سؤزونو دوشورمهییر بیر باشقا سؤزده
قزئتهچیده آذربایجان تورکلرینین میللی کیملیکلرینین یوخ اولماسینی میللی
سیاست کیمی گؤرسهدیر.
او قدهر سؤزده بیلیم آدامالرینیز و دوشونورلرینیزی ،سیاسی و امنیتی گوجونوز
ایله بیر یئره گتیریرسینیر آما یئنهده بو اویانیشین قارشیسینی آالبیلمیرسینیز.
بیلیزسینیز ندن؟ چونکو سیز حاقسیزسینیز .حاقسیز اوالراق بیر میللتین
وارلیغینی یوخ ائتمک ایستیرسینیز .ندیر سیزین بو قورخونوز؟
آذربایجان تورکلری گؤللرینین قورورماماسی اوچون بیر گون اؤنجه سوسیال
مئدیادا کامپانیا باشالدیرکن بیر گون سونرا ایران مئدیاسی اونالرا آجیماسیز
شکیلده سالدیریر .ایشده بودور سیز و بیزیم فرقیمیز…
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بیزه بیر وطن گرهک!
میللی حاقالرا صاحیب چیخماق ،تاریخینه گئری دؤنمک ،حاقسیزلیقالر
قارشیسیندا اعتراض سسینی یوکسلتمک ،چئورهنین یوخ اولماماسی اوچون
دیرنمک ،آیری سئچکیلیگه عوصیان ائتمک و میللی وارلیغینی قوروماق ایله
بیزیم تورپاقالریمیزدا آذربایجان میللی حرکتی دئدیگیمیز توپلومسال و سییاسال
بیر حرکت باشالمیشدیر .بو حرکت بیر طرفدن اؤز آیریمینی ایران-ین باشقا
حرکتلری ایله اورتایا قویمایا چالیشیرکن عئینی زاماندا اؤز ایچینده ده کیملیک
و وطن دارتیشماالرینی سوردورمکدهدیر.
بیر طرفده آذربایجانی وطن اوالراق گؤرنلر .ایران سیاسی جعرافیاسینی
دوشوندویوموزده هر آذربایجانلی تورکدور و تورک آذربایجانلیدیر سؤزو دوغرو
دئییلدیر .چونکو آذربایجاندا تورک اولمایان ائتنیکلرده یاشاییر و آذربایجان
دیشیندا دا تورکلر واردیر .ایندی ایسه ندن وطن آذربایجاندیر .ندنی چوخ
آچیقدیر؛ چونکو او جغرافیادا تورکلرین چوخو آذربایحاندا یاشاییر و آذربایجانلیالر
بؤیوک چوخونلوق ایله تورکدورلر .او زامان وطن آذربایجاندیر.
بیزیم میللی مجادلهمیز وطن آنالییشی ایله عئینیت تاپیر .وطنسیز بیر مجادله،
ذهنی و خیالیدیر .گلهجک قوشاقالریمیزا بیر اؤلکه و وطن بوراخمالییق .چونکو
وطنی و سیاسی جعرافیاسی اولمایان توپلومالرین میللی کیملیکلری ایله یاشاما
شانسی یوخدور .اونون اوچون بیزه بیر وطن گرهک
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دونیانین ان گؤزل و معصوم اعتیراض سسی
تبریز-ی بیلمک و آنالماق چتیندیر .آنسیزین و کیمسهنین گؤزلهمهدیگی زامان
حرکته کئچیر و سسینی دونیایا یوکسهلدیر ۸۸۱۲ .میللی قیامالر زامانیدا
هامینی شاشیردمایی باشارمیشدی تبریز .دونن تبریزده یئرهلشن آذربایجان
مدنی بیلیم یوردوندان یئنه شاشیردیجی بیر سس یوکسلدی .بیر قروب اؤیرنجی
اوتورما ائیلمی ایله ندن تورکجه درس وئریلمیر دئییه اعتراض ائتدیلر .قادینلی و
ارککلی بو اؤیرنجیلر آنادیلینده سسیز شعارالر وئردیلر .بیر بیلیم سوردونون
سالونوندا باشالیان بو اعتراض آنیدن بوتون دونیاداکی آذربایجان تورکلرینی
هیجانالندیردی .بو اوالیال باغلی یوزلرجه تویت آتیلدی.
بیر نئچه گون قاباق ایدی سؤزده بیر قزئتهجی ایران-ین رئفورمچو بیر قزئتینده
تورک دیلینین یوخ اولماسینی ایرانین میللی سیاستی اوالراق دهیرلندیرمیشدی.
بیر نئچه آی اؤنجه ایدی آذریها محفلی یاالن خبر یایارق تورک دیلی درسلرینه
ایلگینین اولمادیغینی ایدعا ائتمیشدی .ستارخانین حیات یولداشینین دیلی ایله
شاهنامه اوخوتموشدوالر کئچن هفته .بوتون بونالر بیر قروپ اؤیرنجی اؤنلرینده
اوچ رنگلی (ماوی ،قیرمیزی ،یاشیل) سیمگه ایله جواب وئردیلر.
سادهجه اوتورموشدوالر :رئیس گرک تئز گله
آذربایجان میللتی-چکنمز بو ذیللتی
اؤز دیلینده مدرسه-اولمالیدی هر کسه
آذربایجان وار اولسون-ایستمهین کور اولسون
شعارالر سسلندیریردیلر .دونیانین این گؤزهل و معصوم اعتیراض سسی ایدی بو
سس.
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گونئی آذربایجان میللی حرکتی-نین  8۲ایللیک تاریخی
دبیرستانین سون ایللری ایدی میللی مسئله لر ایله تانیش اولمام ۷2 .اینجی
ایللرین سونوندا و  0222ایللرین باشالری ایدی .او زامانین بیر چوخ میللی فعالی
کیمی تورکجه شئعر یازاراق میللی حرکته باشالدیم .ایلک شئعریم امید زنجان
درگسینده یاییمالندیغیندا گئجه یاتا بیلمهمیشدیم .داها سونرا زنگان شهرینه
اوخوماق اوچون گئتدیم و اوراداکی دوستالر ایله تانیش اولدوم.
بیلیم یوردوندا تورکجه کیالسالر قوردوق و شهریار درگیسینی یاییمالدیق .او
زامانالر میللی حرکت ایچریسینده سیاسی آیریشیمالر یوخ ایدی چونکو سیاسی
تشکیالتالر هله اؤز وارلیقالری میللی حرکتده بوگونکو کیمی گؤسترمهمیشدیر.
 0222ایلینده تورکییه-یه گئتدیکدن سونرا سیاسی آیریشیمالر و تشکیالتالر
ایله قارشیالشدیم .مگر  ۷2اینجی ایللرین باشیندا ایلک سیاسی تشکیالتالر
قورولموشدور .حتی بیزی خبریمیز اولمادان بیر تشکیالت اوخوماق اوچون
تورکییه -یه آپارمیشدی.
دونن گئجه دوشونوردوم؛ گونئی آذربایجان میللی حرکتی  ۷2اینجی ایللردن
سونرا اؤز وارلیغینی باشقا بیر بویوتدا اورتایا قویموشدور و بوگونکو دوروما گلیب
چاتمیشدیر .چئیرک یوز ایلدن چوخدور میللی حرکت فرقلی بویوتدا فعالیت
ائدیر .میللی حرکت حاققیندا داغینیق بیلگیلر هر طرفدن واردیر آما میللی
حرکتین سون  0۲ایللیک تاریخی قاپساملی شکیلده هلهده یازیلماییبدیر .بئله
بیر قایناق هم گونوموزده آراشدیرماجیالر اوچون و همده گلهجک قوشوقالر
اوچون گرهکلیدیر.
اوماریم تاریخ ایله ماراخالنان میللی فعالالر بو قونو حاققیندا بیر ایش گؤرهلر.
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هانسی الیفبادا یازمالییق؟
یازیالریمیزی فارسجا می یازاق یوخسا تورکجه می بحثلریندن سونرا بوگون
تورکجه یازیرساق هانسی الیفبادا یازمالییق قونوسو دارتیشیلماقدادیر .هانسی
الیفبانی قولالنماق آذربایجان میللی حرکتینین هدفینه دوغرو گئدن یولدا نئجه
ائتکی بوراخاجاقدیر؟ التین الیفبانی و یا عرب الیفباسینی قولالنماغین بیر اؤنمی
وار می دیر؟
بوگون یازیالرین چوخونلوقال تورکجه یازیلماسی آذربایجان میللی حرکتینین بیر
باشاریسیدیر 02 .ایل اؤنجه شئعرلرده یاشایان دیلیمیز؛ گونوموزده دوز ،سیاسی
و توپلومسال یازیالردا دا اؤز آغیرلیغینی گؤسترمکدهدیر .آذربایجان
تورکجهسینده رومانالر یایینالنیر حتتا سوسیولوژیک و سیاسی کیتابالر بئله
چیخیر.
یازیالریمیزین التینجه یازیالماسینی ساوونانالرا گؤره آسیمیالسیون قارشیسیندا
مدنی دیرنجلردن بیریسی الیفبامیزین رسمی و حاکیم الیفبادان آیری
اولماسیدیر .آیریجا یازیالریمیز التین الیفباسی ایله اولونجا باشقا تورک اؤلکهلری
ایله اؤزهللیکله آذربایجان و تورکییه جمهوریتلری ایله یاخین ایلیشکی قورا
بیلهریک.
عرب الیفباسیندا یازیلماسینی ساوونانالر ایسه؛ بو الیفبا ایله یازیالن یازیالرین
داها چوخ و گؤز آلیشقانلیفی ندنی ایله راحاتجا اوخوندوغو دیله گتیریرلر.
قوشقوسوز اؤزگور گؤنئی آذربایجان الیفباسی التینجه اولمالیدیر .آما بوگون بو
قونونون دارتیشیلماسیندان یانا دئییلیم .اینسانالر مخاطبلرینه گؤره دیلی و
الیفبانی قولالنماقدا اؤزگوردورلر.
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دیلیمیزدن دؤولتیمیزه گئدن یول
آنادیلی آذربایجان میللی حرکتی نین چکیرده گینی اولوشدورماقدادیر .بو حرکت
ایلک و تمل ایستکلریندن بیریسی اؤز آنادیلی اوالن تورکجهده تحصیل حاققی
اولوبدور .بو ایستک زامان سورهجینده وطن آنالییشینین گلیشیمینه ندن اولموش
و دؤولتچیلیگیمیزی قورما هدفینی دوغورموشدور .تورکلوگوموزو یئنیدن کشف
ائتمهمیز و اونا مودرئن آنالمالر یوکلهیهرک توپلوموموزا بیر گلجک وعد ائدیریک.
آنادیلیمیزه بعضی دؤنملر گرهکن اؤنمی وئرمهسکده میللتلشمه میزین ایلک
حلقهسینی دیلیمیز اولوشدورماقدادیر .میللی حرکتین کولتورهل دؤنمینده
دیلیمیز و اونا اؤزلم حاققیندا سوزلرجه شئعر و یازی یازیلیبدیر.
دونیا آنادیلی گونو یاخالشیرکن بو ایل سوسیال مئدیادا آذربایجان میللی
فعالالری تورک دیللی حاققیندا هشتگلر ایله اونو گوندهمه گتیرمهیه چالیشیرالر.
AnaDili
#TürkDiliResmiOlsun#AnaDilimizResmiOlsun #
#آنادیلی #آنا_دیلی #دیلسیزلیک کیمی هشتگلرین آلتیندا هرکس آنادیلی
حاققیندا فیکیر و ایستهکلرینی یازیر .کئچن ایللره باخدیغیمیزدا بو ایل اؤزهللیکله
بو آالندا میللی فعالالر داها آکتیولر.
بو یازیالرا باخدیغیمدا بیر توییت دیققتیمی چکدی .قولالنیجیالردان بیریسی بو
ایچهریکده بیر توییت آتمیشدی :دیلیمیز رسمی اوالرسا ،وطنیمیزده اوالجاقدیر.
بورادا اینسانین بئینینده بیر سورو اولوشور؛ هانسی وطن؟ بیزیم مجادلهسینی
وئردیگیمیز وطن (گونئی آذربایجان) می یوخسا بیزه بیچیلمک ایستهنیلن
(ایران) وطن می؟
دیلیمیزین رسمی اولماسی اوچون البتده بوتون چابامیزی گؤسترمهلییک .آما
اونوتماماللیق کی دیلیمیزی بیزیم دؤلتیمیز رسمی ائتمهلی و قورومالیدیر .اونون
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اوچون گونئی آذربایجان دؤولتچیلیگی اوزهرینده ایندهدن آنادیلیمیز کیمی
دوشونمهلییک.
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میللی حرکت-ده قادین اولماق
قادینالر حاققیندا فیکیر بیلدیرمک و یازی یازماقدان هر زامان چکیندیم .بوندان
اؤنجه بیر ایکی یازی دیشیندا قادینالری یازماق منیم اوچون هر زامان چتین
اولموشدور .ائله دوشونورهم بیر ارکک اوالراق قادینالری یازماق منیم اوچون
چتیندیر .اونالرین دوشونجه و دویغو دونیاسینی بیلمیرهم .آما منیم اؤز دوشونجه
دونیامدا هئچ بیر زامان قادین و ارکک آیریمی اولمادی .حتتا بیر اؤرگوتده قادین
قولالرینین اولماسیدا منه آنالمسیز گلدی .منه گؤره قادین قولالرینین اولماسی
آیریمجیلیغین بیر شکلیدیر.
آذربایجان میللی حرکتینین ایلک ایللرینده قادینالرین ساییسی چوخ آز ایدی.
خاطیرلیرام  0222ایللرین باشالریندا بیر نئچه ایل قادین آدی ایله شئعرلریمی
درگیلرده یایینالداردیم .بونون بیر چوخ ندنی اولسادا ایران توپلومسال یاپیسینین
ائتکیسی چوخ ایدی .آما زامان سورهجینده میللی ایستکلری دیله گتیرهن
قادینالرین وارلیغی جیددی شکیلده آرتدی.
ایندی ایسه هم مجازی دونیادا همده حقیقی دونیادا آذربایجان میللی حرکتینین
سؤیلمی ایله اؤنده اوالن قادینالریمیز واردیر .کئچن تبریزده آذربایجان مدنی
اونیورسیتهسینین تورک دیلی اوچون باشالتدیقالری اعتراضین ایلک صفلرینده
قادینالر وار ایدی .آذربایجان تورک قادینی آرتیق هم کولتورهل همده سیاسی
آالندا اؤز وارلیغینی گؤسترمکدهدیر .تاریخسل اوالراق قادینالرین توپلومسال
آالندا ائتکیسینی دوشوندویوموزده بوگون آزدا اولسا پیشهورینین باشالتدیغی
حرکت سونوجالرینی وئرمکدهدیر.
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کئچن یازیدا بیلدیردیغیم کیمی بوگون آذربایجان میللی حرکتینده قادین
اولماغین چتینلیکلرینی یازماق ایستیرم .نه یازیقکی شرق دونیاسیندا و
اؤزهللیکله ایران جغرافیاسیندا قادین اولماق باشلی باشینا چتیندیر و بونون
سونوجوندا دا او جغرافیادا اورتایا چیخان حرکتلرده ده بو چتینلیک دوام
ائتمکدهدیر .باشقا بیر ایفاده ایله بو چتینلیک آذربایجان میللی حرکت منشالی
دئییلدیر .البتده بو حرکتینده قادینالرا یاراتدیغی چتیکلیکلر واردیر و اونو
قادینالریمیز داها آیدین و درین یازا بیلرلر .سیاسی تشکیالتالر و اؤرگوتلرده
قادینالریمیزین آزلیغی بو چتیکلیکلرین بیر سونوجودور.
قادین قوتسالدیر و اسکی تورک تاریخینده قادینالر دهیرلی ایدی کیمی حماسی
سؤزلرین آرخاسیندا گیزلنمکده ایستهمیرهم .قادین قوتساللیقدان داها چوخ
اینساندیر و اونا اینسان کیمی یانارشیرساق اونالرین چتینلیکلریده اورتادان
قالخاجاقدیر .بعضی فیزیکی فرقلیلیکلر دیشیندا قادین و ارکک آراسیندا بیر آیریم
یوخدور و تئکنولوژینین گلیشیمی ایلهده بو فیزیکی فرقلیلیکلر ارکهگی اوستون
قیلماماقدادیر .اؤز گرچکلیگیمیز ایله قارشیالشمامیز گرهکیر.
قادینالرین سیاسی و توپلومسال حرکتلرده روللری دانیلمازدیر .قادینالری
گوجونو یوخا سایان هئچ بیر حرکت باشارییی الده ائده بیلمز .اونون اوچون بو
چتیکلیکلری بیرگه آشمالییق و آذربایجان میللی حرکتینده قادینالری وارلیغینی
و ائتکیسینی داها دا آرتیرمالییق.
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