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. لدیگ دونیایا سینده کندی شیرین نینشهری خوی ایلینده ۸۷۹۱ توران داوود

 یهیسهل و اوخول اورتا شهرینده خوی سونرا بیتیردیکدن ده کند او اوخولونو ایلک

 اؤیرنجی آدلی شهریار اوخورکن سوسیولوژی شهرینده زنگان. ائتدی دوام

 توران، داوود گئدن اوخومایا یهتورکییه ایلینده، 0222. یاییمالدی درگیسینی

 تپه حاجت آنکارا و لیسانس رهاوزه سوسیولوژی سیندهاونیویرسیته استانبول

 زلریندهمرک آراشدیرما استراتژیک نینتورکییه. اوخودو ماستر سیندهاونیورسیته

 میللی آذربایجان آراسیندا ایللری 02۸۲ ایله 02۸۸. چالیشدی اوالراق اوزمان

 02۸۸ .اوستلندی گؤرولرینی دبیرلیک و سؤزجولوک نینتشکیالتی دیرنیش

 .   ائتدی کؤچ آمریکایا ایلینده

  





 سونوش

 الریازی قیسسا. وئردیم قرار یازماغا یازیالر قیسسا اؤنجه ایل بیر یاخالشیق

 آیریجا. ایدی اوخوماسی یازیالرین راحاتلیقجا هرکسین آماجی یازماغیمین

 اوچون دوغواول تلفونالر عاغیللی الینده هرکسین ایله گلیشیمی تکنولوژینین

 یشیمیگل لرینشبکه سوسیال. دیرمکدهگؤرمه رغبت اوخونماسی یازیالرین اوزون

 بؤیوک اوچون بیزلر بو. باسیبدیر آیاق دونیاسینا تیشیمایله اینسان چوخ بیر ایله

 .لییکایشلتمه یولوندا میزمباریزه میللی بونو و ایمکاندیر بیر

. وئردیم رارق یاییالماسینا شکیلده توپلو یازیالرین ایله سیتوصیه دوستالرین

 ازیالری. اوالر فایدالی قاراالماالر بو اوماریم جیندهسوره حرکتی میللی آذربایجان

 لها اوالراق لکولتوره و توپلومسال سیاسی،. دوروبدور ریندهاوزه قونوالر فرقلی

 لالشدیره جیسوره کیسیندهمجادله کیملیک آذربایجانیمیزین یازیالر بو آلینان

 .آلیبدیر اله ایله یاناشما

 

 8102 مارت

 واشنگتن

 توران داوود

  



 تورک اولماق می، تورکلوک مو؟

 

7 
 

 مو؟ تورکلوک می، اولماق تورک

 ایله انایر مرکزینده آراشدیرماالر کارنگی گونلرده ایلک داشیندیغیم آمریکایا

 جهادهس دئییلدی، یاخشی ماینگیلیزجه. قاتیلمیشدیم توپالناتیا بیر باغلی

 انیشانالرد کنفرانسدا. گئتمیشدیم دییه، کئچیریلیر نئجه کنفرانس آمریکادا

 یبیریس دوسالریمیزدان سونراسی کنفرانس. واریدی دهخلجی مهدی آراسیندا

 تورکلرینین آذربایجان و ائتنیکلر داکی ایران یه-خلجی مهدی فرزاد، فرزین

 جیلیگهسئچکی آیری دا-ایران تورکلرین خلجی،. سوردو سورو ایلگیلی ایله دورومو

 .ساووندو اولدوغونو تورک نینلیدری دینی ایران حتی و قالمادیغینی معروض

 لگیسیای بیزیمله اونون و اولمادیغی اولوب تورک بیریسینین دهاؤنجه اوالیدان او

 سایدیاول حرکت بیر ایرقچی حرکت بیزیم. باشالمیشدیم یهدوشونمه حاققیندا

 آما. یردیایلگیلندیر یاخیندان بیزی اولمادیغی اولوب تورک دهبیریسینین البته

 یرقیا اینسانالرین اوچون اولمادیغی حرکت بیر ایرقچی حرکتی میللی آذربایجان

 آماج بورادا ند تورکلوک) تورکلویو بیریسینین اوچون بیزیم. ماراخالندیرمیر بیزی

 و ورلکولت اجتماعی، سیاسی، اؤز اونو و اولماق صاحیب بیلینجینه میللی تورک

 ایله یرقیا اینسانالرین بیز. داشیماقدادیر اؤنم( یانسیتماقدیر حیاتیندا گونلوک

 اولدوغو فارس بیریسینین میز،مبارزه بیزیم. ماراخالنیریق ایله ذهنیتی دئییل،

 بیزیم. دیر ایله اولماماسی اولوب قارشی بیزه ذهنیتینین دئییل، اوچون

 .ییلدئ اؤنملی اولماسی فارس یا و تورک ذهنیتین، ائدن انکار کیملیگیمیزی

 اما یلیرلر؛ب یهدستکله اونو زامان، اولدوغو تورک بیریسی تورکلری آذربایجان البته

 نئجه. رمزلروئ هزینه اوچون بیریسی اولمایان صاحیب بیلینجینه میللی تورکلوک

 ورکت نیموسوی میرحسین لریندهسئچکی باشقانلیغی جمهور ایران ۸۸۱۱ کی

 .میشدیروئرمه هزینه اوچون اونون ده،دستکلسه اوچون اولدوغو
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 می؟ لیبرال آنتی می، لیبرال میللیتچیلیک؟ هانسی

 لیتچیلیکمیل سینیمجادله سیاسی و فلسفی اؤز حرکتی میللی آزبایجان گونئی

 درق گونوموزه( قونودا) موضوعدا بو. چالیشماقدادیر قویمایا اورتایا چرچوسینده

 بو سؤیلملری حرکتین اولماسادا، چالیشما اکادمیک اولوشدوراجاق قایناق

 ارشیق آدالندیردیغی اوالراق شونیستی و فاشیزمی فارس حرکت میللی. دیریؤنده

 قارشیلیق هایل سؤیلملری قوروماق کیملیگینی میللی و میللیتچیلیک یهجبهه

 .دیروئرمکده

 رشیمیزاقا قورام ایکی زامان باخیلدیغی اوالراق عمومی قورامالرینا میللیتچیلیک

 لیبرال .میللیتچیلیک لیبرال آنتی و میللیتچیلیک لیبرال. چیخماقدادیر

 و رئیبی اؤزرک اوالراق سونوجو دئوریملرینین امریکا و فرانسا میللیتچیلیک

 ایاآر بیر کیملیگین میللی ایله عاغیل آیدینالنماجی دایالی یهمهایلرله

. وونارسا تیلریاؤیره یورداشلیق و یوردسئورلیک. اولوشماقدادیر سیندنگلمه

 لیبرال آنتی. اؤنمسر ییدموکراسی قارشی یهآریستوکراسی و مونارشی

 بیر اؤزونو یبیرئ. چالیشار قالمایا تمیز نالمداآ ایرقسال و ائتنیک میللیتچیلیک،

 .ایستر تانیمالماق سؤزلرینده نینپارتی یا و لیدئرین

 یشگئن بو. ییکگؤرمکده ایله خطلری گئنیش قورامی ایکی هر بورادا البته

 داها قوراما هانسی حرکتی میللی آذربایجان سیزجه چرچویسنده تعریفلری

 نتیآ بعضن دا، ساوونسا دیرلی لیبرال حرکت میللی اوالراق، آلایده. یاخیندیر

-وسیوس آذربایجان گونئی قورامین هانسی. دیرائتمکده ایفاده اؤزونو ایله سؤیلملر

  .آراشدیریلمالیدیر آیریجا اولدوغودا اویغون یاپیسینا کولتول
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 تبریز و کرکوک قاراباغ،

 ونئیگ طرفیندن انستیتوسو تورکیه ایل یوز اینجی 0۸ زامان یاشادیغیم دهتورکیه

 و تورکیه سونرا دانتوپالتنی. چاغیریلمیشتیم توپالنتییا بیر باغلی ایله آذربایجان

 دیش نینتورکیه اؤزداغ اومود. دانیشیلدی سیمسئله آذربایجان گونئی

 گونئی وناوچ بونون و گتیردی دیله اولدوغونو اؤنملی چیلیغینسنی سیاستینده

 .قورماماقدادیر ایلگی ایله تورکلری آذربایجان

 رکوپتهلی دان-ایران و تورکیه سیندهمصاحیبه ین-بیگ ائلچی رحمتلیک

 بیز و ردیشیعه لرآزری: ین-اؤزال تورقوت دئیینجه، آالمادیغی اما دیگینی،ایسته

 رشادا باشقانی سینینجبهه تورکمن عراق دونن. خاطیرالدیم سؤزونو ییکسنی

 .یاشادیم دویغوالر عینی یئنه دهدینلرکن دانیشیقالرینی نینصالحی

 تمللی یکائتن سیاستینی خاریجی اؤز اؤلکه بیر هئچ دئییرلرکی، دوسالر بعضی

 اقاباغ دهتمللی مذهب سیاستینی خاریجی اؤلکه بیر هئچ آما،. آپارماز قاباغا

 نین-پ.ک.آ تکجه کیالبته سیاست خاریجی ننایزله کیدهتورکیه بوگون. آپارماز

 ورونلوس گلن حالینه گلنک و آلیشیلمیش تورکییهده. دئییل( سوچو) خطاسی

 زامان هر تورکمنلر شیعه عراقداکی دهاؤنجه دن-پ.ک.آ. سیدیرنتیجه سیاستین

 وچونا چالیشدیغیم مرکزینده آراشدیرما تورکمنلرین ایللرجه. دیشالنمیشدیر

 اولمایانالری سنی آراالریندا اؤز لردهتورکمن گرچکدیرکی بیر بودا

 .دیشالمیشالردیر

 بیر ئلهب توتاراق اؤنونده گؤز اوالیی کیگونومزده و تاریخی ایکی قارشیمیشیزدا

 بیر اؤزل ایلینده 0220. لیدیرمهوئریلمه اجازه یاشاماسینا تبریزده نینفاجعه

 سیرسیتهونیوا تپه یئدی و شهرداری استانبول اسکی) داالن بدرالدین داتوپالنتی

 ایله زوگؤ( قارداش بویوک) آبیلیک یهتورکیه دونیاسی تورک: دئدی( قوروجوسو
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 ایلیشقیسی قارداش آبی آرامیزدا قارداشیق، بیز. لیدیروازکئچمه باخماقدان

 .اولمامالیدیر
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 مجادله و صنعت اینجه

 اوالن درگیسی صنعت اینجه و ادبیات دهتورکیه اونجه، بوندان ایل اؤن یاخالشیق

K موسیقی ادبیات، سیاسی فلسفه، درگی. اوخوردوم هفته هر نیدرگیسی 

 ئییشیکد و گؤردو الیمده اونو بیریسی دوستالردان. یایینالردی یازیالر حاققیندا

 باب دفعه ایلک درگیده او. باخدی ترس ترس منه اوچون اوخودوغوم حیاتالری

 ننادیرد دوستوم آلبومالرینی بوتون سونراالر. اولموشدوم تانیش ایله دیلن

 باب نبوگو… ایسه نه. دئییردیم عاشیق آمریکالی من ه-دیلن باب. آلمیشدیم

 بیر اباشق اولدوغوم تانیش ایله درگی او بوگون. میرمایسته دانیشماق دندیلن

 وزیکم کانتری و راک کالسیک گنللیکله،. ییرمایسته یازماق حاققیندا موغنی

 یکاآمئر التین آما … جورنئی شیکاگو، ایقئلس، زاپلین، لئد. آسیرام قوالق

 …( Victor Jara)هارا ویکتور وار؛ بیریسی دیگیمدینله سیندهموسیقی

 ایله اریگیت سونوندا و وئرمیش مجادله بویونجا حیاتی موغنی بو اوالن لی-شیلی

 یماهن داها بیر توتوقالنیب طرفیندن یؤنتمی عسگری شیلی بیرلیکده

-هارا ویکتور. اؤلدورولدو دا سونرا داها و سیندیریلیر اللری اوچون اوخوماماسی

 بیر آیدین سسلنن اینساناالرا شکیلده بیر گوجلو ماهنیالری و یاشامی نین

 ورجس گرک نینمجادله بیر هر دوشونورم، بعضن. ائتمیشدیر اشارت موغنیی

 …اولسون لری صنعتچی اینجه

 :بؤلوم بیر سیندان ماهنی مانیفستو

 سسیمی دهنه عشقیمدن سؤیلمه ماهنی نه

 اوخومام ماهنی بونجا دئییل اوچون دینلتمک

 سسی گیتاریمین ناموسلو منیم
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 حاقلیدیر دههم دویغولو هم

 چیخار گیندناوره دونیانین

 قانادلی کیمی گؤورجین بیر

 شفقتلی کیمی سو قوتسال

 ایگیدی و اؤلنی گیتاریم اوخشار

 .قاووشور آماجینا ماهنیم
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 هاراداییق؟ تیمدهاوره لکولتوره

 لومتوپ دوشونجه او اوچون، گتیرمک حاال دواملی اونو و یاراتماق نیدوشونجه بیر

 نظرده یدیرلرین توپلوم کولتور،. الزیمدیر سیگلمه حالینا کولتور بیر ایچینده

 ئنیلیری اؤزونو گؤره زامانا. اولگودور بیر ساغالیان دواملیلیغینی توپلومون آالراق،

 امایاش نیندوشونجه بیر هئچ اولمایان اورتیمی. اوالر حالیندا تیماوره زامان هر و

 …موسیقی هنر، ادبیات، اوالن ساحاسی کولتورون اوچون اونون. یوخدور شانسی

 اوالن آراجی تیمینیناوره کولتور زاماندا عئینی. کیرگره تمکاوره دورمادان

 .کیرگره قاچیرماماق گؤزدن دامئدیایی

 تیمدهاوره لکولتوره بیز الزیمدیر؛ سوروشمامیز اؤزوموزدن سورویو بو ایندی

 اؤزگون یایینالنیر؟ رومان سیندهتورکجه آذربایجان نئچه ایل هر هارداییق؟

 دونیاجا سیندهساحه صنعت دیر؟نئجه دورومو دهگونئی موسیقیسینین آذربایجان

 دانالتماقآ دونیایا ایله دیلی صنعت و کولتور دردیمیزی می؟ وار چیلرصنعت اونلو

 باشاریلییق؟ قدرنه

 آز میاورتی لکولتوره دهساحه ایکی حرکتی میللی آذربایجان کیدوشونورم ائله

 آدالر، تورکجه وئریلن اوشاقالرا بیرینجی. دورومدادیر باشارمیش اولسا دا

 هر لوماتوپ بیر آما. اولماسی تورکجه آدالرینین یئرلرینین ایش سیایکینجی

 بونالرال تیمیاوره لکولتوره گرک حرکت بیر ائدن وعد اؤزگورلوک دهساحه

 کولتور ییل،دئ سیاستچیلر تکجه دونیایا و توپلوما دردیمیزی. اولماسین سینیرلی

 .کیرگره آنالتماالری دهتیجیلریاوره
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 …چکمک آجلیق اوچون اؤزگورلوک

 وخچ بیردن یا و بیر زامان هر اوالراق کلیسوره ایلدیر، ییرمی سون یاخالشیق

 تیحرک اؤزگورلوک آذربایجان. دوشوبدور زندانالرینا ایران یولو فعالین میللی

 یللیم اوالن ایچریده. دوشموشدور حبسه فعال میللی چوخ داها سیاسیلشدیکجه،

 یئتمیشدن وزدهی بلکه توتولسا ایستاتیستیک بیر حاققیندا زندان آراسیندا فعالالر

 ذربایجانآ گونئی اونالرجا یئنه دهبوگون. ائتمیشلر تجربه زندانالرینی ایران چوخو

 روشیو حسنی، لطیف. زندانالریندادیرالر ایران اینسانی، نسئوه اؤزگورلوغونو

 بیر و. … رضوی رسول محمدی، علی حسین میرزایی، سیامک بیگلی، مئهرعلی

 .بیلمیریک آدالرینی کی دوستوموز چوخ

. لرجههدفع آسدیم قوالق دانیشیغینا نین-رضوی رسول اؤنجه یازمادان یازینی بو

 دیله عصیانینی قارشی ظلمه. ایچریکلیدی صمیمیت آما ساده لریجمله

. یردیدئی باشالیاجاغینی آکسیاسینا آجلیق یئنیدن اوچون اونون. گتیریدی

 ونوناؤز تکجه آکسیاسی آجلیق ون-رسول. قالیر آج گونلردیر اوچون اؤزگورلوک

 ربی دهاوچون وطنی وئردیگی مجادله زاماندا عئینی دئییل، اوچون اؤزگورلوگو

 رقهرامانال یئنی کئچدیکجه گون یورویوشوموز اؤزگورلوک. دیرسسی اعتراض

 یزینممجادله قهرمانجا  … پورالر متین لر، لسانی لر، امانی زامانالر بیز. یارادیر

 دوام نیمجادله بو ایله دوروشو اؤز رضوی رسول بوگون و یازیردیالر سینیحئکایه

 .ائدیر

 خاطیرالماق قهرمانالری بئله زامانالر او. اولور اومودسوز و یورولور اینسان بعضن

 میللی وقجااولد وار اینسانالریمیز بئله. یارادیر دویغوسونو مجادله دنیئنی اینساندا

 .جکدیرائده دوام قدر اوالشانا اماجینا اؤز حرکت

 مو؟ اولور پارتی بیر سیاسی فراکسیونو، تورک
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 کیللری،و میللت تورک کیمجلسینده ایران سونوندا سونرا دارتیشمادان چوخ بیر

 لرینمیللت اولمایان فارس داکیایران. باشاردیالر یاراتمایی فراکسیونونو تورک

 جیددی نداقارشیس اولوشومون بو قروپالر ینقبوللنمه شکیلده بیر هئچ وارلیغینی

 وتورومونوا ایلک فراکسیونون بو وکیللری میللت تورک گؤسترسلرده، فعالیت

 دیمیؤنه اوچون آپارماق قاباغا شکیلده سازمانی اؤزونو فراکسیون. گرچکلشدیردیلر

 و ویشلهای حیاتینداکی سیاسی ایران فراکسیونون. سئچدی قورولونو( تیمیؤنه)

. کییجهائده الده بیلگیلر ساغالم داها گونلرده گلجک حاققیندا ائتکیسی

-ایران. دورقونو بیر گرکن سیدوشونولمه یئنه ایسه دوروشو سیاسی فراکسیونون

 سینایاپی فراکسیونون تانیمالیاجاقدیر؟ نئجه اؤزونو آیریشماالردا سیاسی دا

 هم دوراراق، اوزاق آیریشیمدان سیاسی بو ایندیلیک ،باخدیغیمیزدا

 .آلمیشدیر ایچینه ساغچیالری ده هم رئفورمچوالری

 مجلس نایرا سونرا بوندان می؟ چیخار اورتایا پارتی سیاسی بیر فراکسیوندان بو

 جمهور رانای جکدیر؟یهدستکله ندن و کیملری فراکسیونو تورک سئچکیلرینده

 یخماچ ایچریسیندن پارتی بو آدایین بیر تورک سئچکیلرینده باشقانلیغی

 ویایشله ینحرکت میللی تاپارسا، تشکیل پارتی سیاسی بو می؟ بیلر اوال احتمالی

 یرانا ایستکلرینی و سؤیلملرینی حرکتین میللی اوالجاقدیر؟ نئجه دورمو و

 ونوجالریس بونون دیللندیریرسه ایله ادبیاتی اونالرین و چرچوسینده قانونالری

 بو یزیمب ایندیدن کی دوشونورم ائله کیر؟گره اوخونماسی نئجه آچیمیزدان بیزیم

 .اولمالیدیر جوابیمیز سوروالرا
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 حساسیق؟ سینهمسئله تورکییه قدر بو نییه

 شیلماالرآنال یانلیش بعضی. وئردیم قرار یازمامایا حاققیندا تورکیه واختالردا سون

 بیر چکن میدققتی اما م؛یهبیلدیرمه فیکیر حاققیندا تورکیه چالیشیرام ایله ندنی

 بو ققینداحا تورکیه فعالالر میللی و حرکتی میللی آذربایجان ندن واردیر؛ مسئله

 یرب آذربایجانین بوتؤو قوردوغوموز آلینیایده حساسیت بو ندن حساسالر؟ قدر

 کئچنلرده گیناؤرنه یوخدور؟ حاققیندا آذربایجان قوزئی اوالن پارچاسی

 یلرگونئیل حاقدا بو ندن. کئچیردی رئفراندوم باغلی ایله آنایاسا آذربایجاندا

 اققینداح مسئله بیر کیچیک اوالن دهتورکیه ندن. اولوشولمادی گوندم آراسیندا

 میمیزگونده لرجههفته ندن ایستیریک؟ یاراتماق گوندم و بیلدیرمک فیکیر

 پ.د.ه نینتورکیه سینی،مسئله فراکسیونو تورک کیمجلیسده کنگره اولماسی

 دئییشیر؟ وکیللری میللت

 یمیلل اوخوماالری اورادا و اولماسی دهتورکیه فعالیمیزین میللی چوخ بیر -۸

 .واردیر رولالری ائتکیلی یاراتمادا مینیگونده حرکتین

 رفلیط و اوچون اولدوغو میندهگونده مئدیاسینین ایران سی،مسئله تورکیه - 0

 .گؤستریرلر رئاکسیاالرینی اؤز فعالالردا میللی قارشی خبرجیلیکلرینه

 ینحرکت میللی آما. اولمالیدیر اؤنملی اوچون بیزیم اوالیالری تورکیه البته

 ئولتید تورکیه. دوشوندوروجودور اولماسی ائتکیلی قدر اولوشدوراجاق گوندمینی

. دیرؤلکها بیر قورموش دؤلتچیلیگینی اؤز سیندهیجهنت امپراتورلوغون ایللر یوز

 .واردیر دردیمیز مینلرجه اولوشدوراجاق گوندم ایسه بیزیم
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 میللت اودوزان مدرنلیگه

 چکلشدیریبگر دئوریملرینی اولوسال ایلده یوز سککیزینجی اون توپلومالری باتی

 دوغو اوالی وب سونرا قوردوقدان دولتلرینی سیاسال دایالی کیملیکلرینه میللی اؤز

 اؤز الرینداباش ایلین یوز ییرمینجی و سونو ایللرین دوققوزونجو اون توپلومالریندا

 و یملیکک میللی توپلومالریندا دوغو. باشالمیشدیر یهائتدیرمه حیس وارلیغینی

 ایسه للتلرینمی بعضی یوکسلیشینه، میللتلرین بعضی آنالییشی دولت یئنی

 زاناودو مدرنلیگه دهمیللت بیزیم کی یازیق نه. میشدیرآچ یول اودوزماسینا

 .آلماقدادیر یئر ایچریسینده توپلووالر

 اسالالشدیریبسی کیملیگینی میللی اؤز میللتی، تورک آذربایجانداکی گونئی ندن

 هگتیر حالینا دولتی تورک مدرن دولتینی تورک قاجار اولدوغو میراثچیسی

 ایدی؟ می گوجلر دیش جهساده االن قارشیسینی اولوشومون بو دی؟بیلمه

 درنلیکم ایدی؟نه رولو میزدهمهدؤنوشمه دولتچیلیگه میللی فاکتورو لیکشیعه

 دهدؤنم او اویدورانمادیق؟ آیاق اونا بیز مو اوچون گلدیگی بیزه الدن ایکینجی

 قدرنه یزمسوسیال قارشیسیندا، سیاسالالشمامانین دایالی کیملیگیمیزه میللی

 ینیندولت فارس میللی ندن جوابی سوروالرین بو بوتون اولموشدور؟ ائتکیلی

 .اولمادی انگل بیر قارشیسیندا

 یننگللها سیاسالالشماسینی کیملیگیمیزین میللی اوالراق تاریخسل گونوموزده،

 می؟ ائتدیریرلر دوام شکیلده فرقلی وارلیغالرینی اؤز دههله فاکتورلر
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 کیملیک مکانسیز و قاالسی ارک

 لرتیپ آل ایده ین-وبر ماکس ایله دوستوم معمار بیر قاباق بوندان ایل نئچه

 گینیجهگؤستره اؤزونو نئجه حاققیندا مکانالر آل ایده سینی،دوشونجه

 مکانالر رسونراال داها بیرلیکده آلماماقال سونوج بیر دارتیشمادان بو. دارتیشیردیق

 و لشیرئینیع ایله مکانالر کیملیکلر،. باشالدیم یهدوشونمه اوزرینده کیملیکلر و

 و خسلتاری زامان ائتدیگی الده کیملیک بیر اؤزلرینه ایسه مکانالر. تاپار معنا

 یملیکک( ذهنی) سویوت دوستالرین بعضی. آرتیریر اؤنمینی اوالراق توپلومسال

 .یزدیرامکانس سیعئینیلشمه کیملیین بیر بئله و مکانسیزدیر تانیمالری

 بیر گیلشدیعئینی کیملیگیمیزین مجادله بیزیم اوالراق تاریخی قاالسی ارک

 ایلده وزی دؤردونجو اون. سیدیرسیمگه تاریخی شهرین سیرا، یانی بونون. مکاندیر

. یریسیدیرب مکانالردان دواملیلیغینداکی کیملیگینین تبریزین قاال، بو قوروالن

 هر. ریکبیلمهگله گؤرمزدن مکانالری تاریخی بیز میزدهمجادله کیملیک بوگونو

 بیر( ظهحاف) گیمیزدنبلله میللی بیزیم اولماسی، یوخ مکانینین تاریخی بیر

 دوغامیزا چیخماق، صاحیب مکانالریمیزا تاریخی اوچون اونون. آزالدیر لراوبژه

 ارک. رمالیدیاول لیکلریندناؤنجه حرکتین بیزیم کیمی چیخدیغیمیز صاحیب

 .ییخیلماسین قاالسی
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 یارغیالریمیز اؤن و تشکیالتچیلیق سیاسی

 اؤنملی ان زامان دانیشدیغیمیز ایله فعالالری حرکتی میللی آذربایجان

 حتی و ضعیفلیگی تشکیالتچیلیغیمیزین سیاسی بیریسی سورونالردان

 یخیشچ بیر پراتیک دهاوچون چؤزومو سورونون بو اما گتیریرلر؛ دیله اولماییشی

 یریسیب لریندننقطه ضعف اؤنملی ان کیالبته حرکتین میللی. سونمازالر یولو

 اونالرین یشیاولمای اورتکن و قورومسال تشکیالتالرین. تشکیالتچیلیقدیر سیاسی

 الرینتشکیالت سیاسی تکجه سورون بو. آزالتماقدادیر گوجونو و ائتکیسینی

 حرکت میللی. بیلریک دئییه سورونودور کتینحر میللی اوالراق گئنل دئییل،

 اؤز یسساحه هانسی ریک؟بیله ائده سؤز قورومساللیقدان هانسی ایچریسینده

 بونو سیساحه سیاسی اوالن قارماشیق ان داقویموش اورتایا قورومونو

 اجالراحتی بللی قورومالر چیخان اورتایا ایچریسینده حرکتلر باشارامامیشدیر؟

 قارشی ایله سورون بو بیز بوگون اوچون اولوشمادیقالری دوغرولتوسوندا

 ئلهب قورومالریمیز سؤزده چیخان اورتایا دئییه اولسون آد دوغرودور. قارشییاییق

 آشمالییق؟ نئجه سورونو بو بیز زامان او. واردیر

. یقدورمالی اوزاق داورانماقدان یارغیلی اؤن تشکیالتالریمیزا اوالن وار بیرینجی

 ایکینجی .لییکمهیوکله میسیون اونالرا یئرینه سورغوالماق وارلیغینی اونالرین

. باخمایاق ایله گؤزو اؤجو فعالالرا میللی ائدن فعالیت اورادا و تشکیالتالرا سیاسی

 بیر بللی دیگیائله حیس یاخین اؤزونه اوالراق ذهنی و فیکری فعال میللی هر

 ؤروننگ حرکتین میللی تشکیالتالریمیز سیاسی. بیلر یهایشله ایله تشکیالت

 لردهساحه باشقا اوالن اؤنده و گؤرونن حرکت میللی گؤره منه. اوزودور

 یالریاز ائلشدیرل چوخ، داها یارغیدان اؤن اوزوه گؤرونن ایندیلیک. یاراتمالیدیر

 اوالراق یکریف تشکیالتمالریمیزا سیاسی. لییکائتمه یاردیم سینهگوجلنمه ایله

 یا و والنا زامانالر بیر اورادا قبوللنیب وارلیقالرینی اونالرین و وئریرسک دستک
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 اوبیئکتیو داها دورومو زامان او باخماساق ایله گؤزو اؤجو ائدنلره فعالیت دههله

 .ریکبیله دیرلندیره
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 لریمیززیندانی سیاسی و فراکسیونو تورک

 توتتدوم نیک فال به دئمیشکن فارسالر قورولدوغوندا فراکسیونو تورک مجلیسده

 وداوم گؤرجکلرینی ایشلر بیر ا-آذربایجان اولسادا اولموش اوچون آلماق سس و

 بوگون. اولمالیدیر دهساحه هر فعالیت میللی کی دوشونوردوم ائله. ائتدیم

. ارشیادیرق قارشی ایله سیناغی اؤنملی و ایلک فراکسیونو تورک قوروالن مجلیسده

 .سیدیروظیفه ایلک گیجهدیرلندیره نزدینده تورکلر اونون سیناق بو دهبلکه

 اؤز سیئچهن بیر اونالرین. آتیلیبالر حبسه یئره سوچسوز فعالالر میللی بعضی

 والراقا سون. کئچیریرلر آکسیاسی آجلیق اوچون دویورماق توپلوما سسلرینی

 فراکسیونو تورک گؤرسن. آکسیاسیندادیر آجلیق گوندور ۲0 مرادپور مرتضی

 اققینداح اوالی بو ندن دوشونور؟ نه اوچون اوغلو غیرتلی و یرلیده بو آذربایجانین

 میلت بیر فراکسیوندان بیر نفرلیک ۸22 ندن قویمورالر؟ اورتایا تپکیلرینی اؤز

 پزشکیان باشقانی فراکسیونون ندن گئتمیر؟ گؤروشونه مرادپورون مرتضی وکیلی

 وئرمیرلر؟ آچیقالما بیر کیچیک ان حاققیندا مسئله بو ساعی سؤزجوسو و

 ایله سیهفلسف گیجهگؤره ایشلر بیر اوچون اینسانی تورک فراکسیونو، تورک اگر

 اگر .گرکیر سیگؤرمه ایشلر بیر اوچون مرادپور مرتضی زامان او یارادیلمیشسا،

 حاققیندا اوالی بو وکیللری میللت آالن یئر ایچینده فراکسیونو تورک

 جهنئ اوزونه نیناینسانین تورک صاباح ائدرلرسه، دوام سسسیزلیکلرینه

 اگر ر؟جکلیهایسته سس توپلوموندان تورک داها بیر گلیب اوزله نه باخاجاقالر؟

 تورکون رجامیلیونال نئجه زامان او جکلر،یهبیلمه قورویا جانینی اینسانیمیزین بیر

 اوالجاقالر؟ چاره دردینه
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 ائدیریک؟ وعد جکگله بیر نئجه توپلوموموزا

 البته. رائدی فعالیت اوالراق سلکیتله ایلدیر ییرمی سون دوشونون، حرکت بیر

 سلکیتله اما واردیر کئچمیشی اوزون داهادا حرکتین بو گؤره لرینهبعضی

 اوزون و توتوقالنمیش فعالی میللی چوخ بیر سورجده، ایل ییرمی بو. دئییلدی

 یرب اولموشالر، گلجکلریندن و نایشلرینده چوخو بیر قالمیشالر، حبسلرده

 و قالمیشالر مجبوریتینده ائتمک ترک توپراقالری دوغدوغو چوخالری

 بو اوالراق وجگ اینسانی حرکت بو. ایتیرمیشلر یولدا بو یاشامالرینی دهلریبعضی

 تماتیکسیس ایستکلرینی اؤز والراقا ائیلم و سؤیلم دههله میشکناؤده هزینه قدر

 ذربایجانیآ هله) زربایجان(ذ)آ گونئی حرکت، بو. قویمامیشدیر اورتایا شکیلده بیر

 وعد کگلج بیر نئجه اوچون اینسانی تورک( آنالشمامیش بئله یازماسینا نئجه

 و ندنی چیخیش اورتایا حرکتین بیر. قوروماقدادیر جوابسیزلیغینی سوالی ائدیر

 .آماجیدیر نینحرکتی بیریسی عنصرالردان اؤنملی ان قازاندیران کلیلیکسوره اونا

 اولماقال گئنل سؤزلر کیمی فدرال یا و باغیمسیزلیغی ین-زربایجان( ذ) آ گونئی

 یرب اوالراق اقتصادی و سوسیال سیاسال، توپلوما اوالراق ریکایچه بیرلیکده

 ایله وئریلر( عینی) سوموت ایچلری قاورامالرین بو. ائتمیر وعد جکگله

 .قارشیالشاجاییق سورونالرال دهساحه هر بیز دولدورولمادیقجا

 عادتس میللی گلیشدیریلن طرفیندن لراؤیرنجی اؤنجه بوندان ایل ۸۲ یاخالشیق

 گینهدرینلی داها میسؤیله بو بوگون بلکه ایدی، چالیشیلسا ریندهاوزه قاورامی

 .بیلردیک دارتیشا
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 دیلی حرکتین میللی

 الراقآ دیققته مخاطبلرینی و ماهیتینی اوچون، ائتمک افاده اؤزونو حرکت بیر هر

 لریندههساح توم حرکتین او ادبیات و دیل بو. یارادار ادبیات و دیل بیر اؤزگو اؤزونه

 ان نینچیخیشی اورتایا حرکتی میللی آذربایجان. ائتدیرر حیس وارلیغینی اؤز

 قدر نهگو بو باخمایاراق اولماسینا سیمسئله دیل بیریسی ندنلریندن اؤنملی

 اونون. یردئییلد بیلمیش یارادا دیل بیر جکگؤتره گوجونو لریندهساحه توم دههله

 بلکه بو .چیخمیشدیر اورتایا ادبیاتالر و دیللر فرقلی ایچریسینده حرکت اوچون

 حرکتین هاؤزونود آما بیلر، یرلندیریلهده اوالراق زنگینلیگی حرکتین آچیدان بیر

 یندهایچریس حرکت میللی. آلماقدادیر قارشیسینی اولوشماسینین دیل اورتاق

 .ییکهگؤرمکد داغینیقلیغینی دیل بو باخدیغیمیزدا یازیالرا و لرهیرلندیرمهده

 سیاسی ایران گئنللیکله باخیلدیغیندا یازیالرا یازیالن ایچریسینده ایران - ۸

 ینییرلندیردیکلرده حرکتی میللی ایله میسؤیله و ائتکیسی فضاسینین

 جاناآذربای ایله گؤزو رئفورمچو اوالن دیل سیاسی غالیب داایران. ییکگؤرمکده

 فرینیاتمس سیاسی اورانین باخمایاراق یاشاماالرینا آذربایجاندا گونئی. باخیرالر

 .بیلمیرلرگلیشدیره دیل بیر اؤزل یرلندیریبده

 پارچاسی بیر حرکتین میللی زامان هر ادبیاتی و دیلی سیاسی سول - 0

 راسینداآ گنجلر دنیئنی لرده،ایتیرسه گوجلرینی سورجده بیر بللی. اولموشدور

 میللی دیل بو. باشالمیشالر یهائتدیرمه حیس وارلیقالرینی اؤز ایله سؤیلملر مدرن

 و ندیریبائ سینهمسئله کیملیک جهساده آریندیراراق، مللیتچیلیکدن حرکتی

 .یاناشماقدادیرالر ایله دیل او اوالیالرا

 لدی بیر یئنی اؤزلرینه ایسه فعالالر میللی یازان و اوخویان دهتورکیه - ۸

 یاسیس دهتورکیه یازاراق ایله الیفباسی عرب نیتورکجه اؤزگو. گلیشدیردیلر
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 دا وراداب البته. چالیشدیالر یهدیرلندیمه و باخمایا یهمسئله میللی ایله ادبیات

 ورتایاا ادبیاتالر فرقلی رکائتکیلنه آیریشماالردان سیاسی کی دهتورکییه

 یدئولوژیا ایسه بعضیلری اوالرکن میللیتچی داها ادبیاتالر بعضی. چیخمیشدیر

 .چالیشیرالر قولالنمایا دیل بیر اکادمیک داها گوتمکسیزین

 وخچ داها بو آما. دیرگؤرونمکده حرکتده میللی دهدیلی آذربایجانین قوزئی - 4

 زیئترسی یاراتمادا ادبیات بیر سیاسی و چارپیر گؤزه یازیالردا ادبی و شعر

 .قالمیشدیر

 میللی آما. بیلر دهایشله یازیالریندا اؤز ادبیاتی و دیلی دیگیایسته هرکس البته

 و سیسیا آذربایجانین. اولمالیدیر کیملیگی بیر آچیسیندان دیل حرکتین

 یلد بیر خطابن انسانالرینا دونیا آالراق دیققته ایستکلرینی توپلومسال

 .لیدیرگلیشدیرمه
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 اؤلومو نین ایرفسنجانی قاپانیرکن؛ دئویر بیر و

 اوغلو یمدای. گلیر ا-خوی ایرفسنجانی دئدیلر یدیواختی یای یاشالریندا دؤرد اون

 داییم. یدیکا گنجلری پولتیک کندین بیز زامانالر او. یهمهدینله اونو گئتدیک ایله

 هر یهلهمسئ میللی اما اوالر نیازیندا نامازیندا. میللتچیدیر بیر کارمحافظه اوغلو

 اونون اوچون اولدوغو بؤیوک یاش ۱-۹ مندن او. دویموشدور ایلگی زامان

 رفسنجانیای. اولموشدوم تانیش ایله مسئله میللی یاشالردا او ایله سییؤنلندیرمه

 سیائتمه تلفظ اوالرق( Xuy) خووی و-خوی. دانیشیردی استادیوموندا شهرین

 ئتمیرا تلفظ دوغرو آدین شهرین گلدیغی ندن یاشیمدا او. چکمیشدی ایلگیمی

 یسح اولمادیغینی اؤنمیمیزین بیر اوچون بونالر بیزیم و سورغوالمیشدیم دییه

 اونون آدامی، ائدردی خیطاب اوالرق ایرفسنجانی زامان هر آتام. ائتمیشدیم

. خدویو باغلیلیغی حاکمیتینه ایران آتام. یازیرام کیمی آتام ایله منده اوچون

 اونا و اینانمادی حاکمیته بو زامان بیر هئچ باخمایاراق اولماسینا آدام دیندار

 بیر ندهایچی حاکمیتی ایران اوچون آتام. ائدر تقلید یهخویی اهلل آیت ائله دهگوره

 .ایدی ایرفسنجانی دا او و واردی سیاستچی

 گؤره منه. قویورالر اورتایا دوشونجه چوخ بیر بیرلیکده ایله اؤلومو نینایرفسنجانی

 وچونا قوروماق رژیمینین ایران سرتلیگی و ایلیملیلیغی نینایرفسنجانی

 مینیرژی ایران زاماندا اولدوغو سرت ایرفسنجانی. ایدی تاکتیک بیر منیمسنن

 یسینیقارش سینین گلمه ضرر رژیمه دهایله ایلیملیلیگی و ایستیردی قوروماق

 یگینیوئرد ضرر رژیمه بئله نینای خامنه بعضن ایرفسنجانی،. ایستیردی آلماق

 حیاتیندا سیاسی ایران او. آلیردی یئر قارشیسیندا اونون رکدوشونه

 اولدوغونو سیدنگه گوج و باشاردی دورمایی آیاقدا باخمایاراق دیشالنماسینا

 .بیلر دئییشدیره لریدنگه سیاسی داکی ایران اؤلومو اونون. قورودو



 داوود توران

 

26 
 

-پ ک آ اد او. بنزدیرم ا- آرینج بولنت دهتورکیه آز بیر دورومونو نینایرفسنجانی

 دهریطالعل. اولوردو یوموشاق دهبعضن سرت بعضن رکدوشونه چیخارالرینی نین

 سونرا داها ماآ سئویلیردیلر، طرفیندن تابانالری زامانالر بیر. ییربنزه بیرینه بیر

 .دیشالندیالر
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 آذربایجان سئودیگی نین-جوادی عباس

 فرقلی ینداحاقق آذربایجان اوالراق تمثیلجیسی صینیفین بیر بللی جوادی، عباس

 قاوالرا شخص نینجوادی عباس هدفیمیز بورادا. قویماقدادیر اورتایا فیکیرلر

 جانآذربای صینیفین اولدوغو عایید اونون دئییل، لمکاینجه لرینیدوشونجه

 قروپ یرب مارژینال آذربایجاندا صینیف، بو. آختارماقدیر فیکیرلرینی حاققیندا

 یکیرف یئنه اولماساالردا صاحیب یهکیتله بیر توپلومسال و لردهگلسه حالینا

 .روماقدادیرالرقو وارلیقالرینی اؤز دونیاسیندا

 اونون لهه گتیریر، دیله بونو ده سینده دفعه هر و سئویر آذربایجانی جوادی عباس

 سیسئوگی تبریز و آذربایجان اونون آما. یوخدور مشبهه سئوگیسینده تبریز

 ربایجانینداآذ اونون. اؤزدشلشدیرمیر ایله کیملیگی تورک آذربایجانی او،. فرقلیدیر

 گؤره ااون. یاشیر ایرانلیالر تورکلشدیرمیش دیللری جهساده یاشامیر، تورکلر

 ایران ،او. کیملیکدیر بیر نیلنایسته اولونماق تحمیل ا-آذربایجان تورکلوک،

 مسیزباغی و مدرن آذربایجانی، بیر قالمیش گئری اولموش، تحقیر ایچریسینده

 ولتید ایران دئییل اؤنملی گؤره، اونا. دیرائتمکده ترجیح آذربایجانا تورک بیر

-آذربایجان آما ائتسین اشغال آذربایجانی دا ۸۸0۱ ایله یاردیمی دولتلرین دیش

 بایجانآذر اوچون جوادی. سوروندور بیر بؤیوک اونا ایلشیقیسی لرله سویئت ین

 یاراض ایران اوالن اؤنملی یوخدور، اهمیتی حاقالرینین اینسان سیندهمسئله

 .بوتونلوگودور

 ایله تمثیلجیلری دیگر صینیفین اولدوغو منسوب نی-جوادی عباس

 نی،تورکجه او آما. گؤروروک دهسئوگیسینی اوالن یهتورکجه قیاسالدیغیمیزدا

 جههساد اوچون اونون تورکجه آذربایجاندا. سئویر دهتورکیه دئییل، آذربایجاندا

  .دیلدیر بیر اولمایان ادبی و تاپماجاالردا
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 آذربایجان( دیگیسئومه) نین-باهارلی مئهران

 اما یازاجاقدیم، یازی بیر دییه یازیرام؟ ایله ذ آذربایجانی ندن بوگون اصلینده

 کئچن .اولدو ندن یازماما یازیی بو بوگون یورومو نینباهارلی مئهران یازیما کئچن

 ونونا دئییل، فیکیرلیرینی نینباهارلی مئهران دا بورادا کیمی اولدوغو یازیدا

 وبمنس اوالراق؛ فرقینده اولدوغونون یرلیده چالیشماالرینین آرشیو و تاریخی

 .چالیشاجاغام یازمایا سئوگیلرینی آذربایجان صینیفین اولدوغو

 اونون .یوخدور یئری ین-آذربایجان آنالییشیندا کیملیک نین-باهارلی مئهران

 بو دا الساتانمی جغرافیا بیر بللی. مکانسیزدیر کیملیگی میللی تورک دا-ایران

 یئرینه انیمت بو آتساالردا، اورتایا قاورامینی ائلی تورک دؤنه بیر. آدسیزدیر جغرافیا

 میللی. چالیشیرالر یهگؤسترمه قارشیدی تورکلوک آذربایجانی. دیدوشمه

 یورد یادا کهاؤل/تورپاق بیر تاریخی گلن باشیندا عنصرالرین اولوشدوران کیملیگی

 میللی ینن-باهارلی مئهران( کیتابی کیملیک میللی سمیت؛ا آنتونی باخینیز)

 ین-انآذربایح اوچون اونون. قوروماقدادیر بلیرسیزلیگینی تانیمیندا کیملیک

 .تورکلوکدور اوالن اؤنملی دئییل، اؤنملی اولماماسی اولوب

 یاشایان اوجدا ایکی قونوسوندا آذربایجان جوادی عباس و باهارلی مئهران

 سیندهمسئله آذربایجان کی بو اوالن ماراخلی آما. تمثیلجیلریدیر نیندوشونجه

 دهایکسی هر. قارشیالر حکومته میللی دهایکیسی هر. واردیر دهیؤنلری اورتاق

 بیر ورکسوزت بیریسی. کیچیلدیرلر تورپاقالرین آذربایجان قدر گلدیغی الریندن

 ریسیبی. قورور یوردو تورک بیر آذربایجانسیز بیریسی ائدیر، خیال آذربایجان

 رانای بیریسی آراشدیریر، یاشامادیغینی تورکلرین آذربایجاندا آرشیولرده

 دهیکسیا هر. آختاریر یاشادیغینی دهتورکلرین دیشیندا آذربایجان جغرافیاسیندا

 .ایستیر باخماق یهمسئله اوالراق تاریخسل



 تورک اولماق می، تورکلوک مو؟

 

29 
 

 قدر بو ایله آذربایجانلیلیق تورکلوک اؤنجه، بوندان ایل 02 دوغرودور

 ایله لوکتورک گلییشیمینی حرکتی میللی آذربایجان آما. میشدیرایچسللشمه

 .اولوشدوردو کیملیگینی اؤز رکایچسللشه
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 اینسان بیلیمسل و اینسان بیلگیلی

 فرق داکیآراسین آراشدیرما بیلیمسل ایله ییغینی بلگه و بیلگی زامانالردا سون

 اوالراق ازیی آکادمیک و بیلیمسل یازییی ایچریکلی بیلگی هر آلینمادان دیققته

 سونمایا یزهب اوالراق بیریسی بیلیمسل دااینسانالری صاحیب بیلگیه بو گؤروب

 یئرینه، مکائله اثبات یازیالرینی اولمایان بیلیمسل. ییکگؤرمکده چالیشانالری

 لبیلیمس. چالیشارالر یهقبولندیرمه دیکلرینی ایسته اؤز ساالراق کوی های

 فرقینی سانیناین بیلیمسل ایله اینسان بیلگیلی و ییغینین بیلگی و چالیشما

. یکلیبیلمه اولدوغونو نه آراشدیرمانین بیلیمسل اؤنجه اوچون قویماق اورتایا

 .لییکمهگؤر فرقی آراسینداکی بیریسی بیلیمسل ایله بیریسی بیلگیلی

 قیلماق ربیلینی نییهبیلینمه اؤیرنمه، آختارما، بیر تملده آراشدیرما، بیلیمسل

 یرنیلگووه سورونالرا آراشدیرمادا بیلیمسل. ریکبیله دییه اوالراق جیسوره

 النماسی،توپ وئریلرین اوالراق سیستملی و پالنلی ایله آماجی گتیرمک لرچؤزومه

 اپورر سونوجو یرلندیرمهده بو. دیرسییرلندیرمهده یورومالناراق و سیچؤزوملنمه

 جیندههسور آراشدیرما. یایینالنیر یاییندا بیر اکادئمیک و گتیریلیر حالینا

 انآلمای یئر یاییندا بیر آکادئمیک. الزیمدیر اویماق یؤنتملرینه آراشدیما

 .وئریلمیر آدی بیلیمسل آراشدیرمایا،

 بیلیمسل اراقدایان اوخودوقالرینا و لرینهتجربه بیریسی؛ بیلگیلی توپلومدا بیزیم

. رفرقلیدی بوتونلوکله ایکیسی هر بونالرین آما. گؤزوکور اوالراق بیریسی

 ایلک جهساده آراشدیرمانین ائتمکالده قایناقالری و آرشیوچیلیک

 حالینا الیشماچ بیر بیلیمسل و یرلندیرمکده دوغرو بیلگیلری بو. آشاماالرینداندیر

 نملیاؤ ان چالیشمانین بیلیمسل سونماق دونیاسینا بیلیم اونو و گتیرمک

  .سیدیرائوره
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 م؟سئویره آذربایجان بیر نئجه من

. ازدیمی توتومونو قارشی آذربایجانا قروپون ایکی ایله یازی ایکی اؤنجه بوندان

 ایله ؤزوگ وطن ا-آذربایجان و یوخسولالشدیران کیملیگیندن میللی آذربایجانی

 داازیی بو. چالیشدیم آختارمایا باخیشالرینی گؤروشون فرقلی ایکی باخمایان

 هد منیم. چالیشاجاغیم یازمایا سئودیگیمی آذربایجان بیر نئجه منیم ایسه

 یقارش ا-آذربایجان حرکتین بو اصلینده و واردیر حرکت بیر اولدوغوم منسوب

 رینیباخیشال توم حرکتین بو اوالراق تام بلکه. آنالتاجایام آچیسینی باخیش

 ایله غیسیقات منسوبالرینین دیگر حرکتین اوماریم و قالدیم یئترسیز آنالتماقدا

 .تامامالنار اکسیکلیک بو

 آذربایجان) تورکجه دیلی و تورک کیملیگی میللی ین-آذربایجان سئودیگیم منیم

 جهادهس اوچون منیم آذربایجان. واردیر کئچمیشی بیر تاریخی. دیر( سیتورکجه

 تاریخی .پارچاسیدیر بیر کیملیگیمین میللی منیم دئییل، آدی جغرافیا بیر

 او کلوگومتور. واردیر کیملیگی جغرافیا-سیاسی بیر چیخاردیغی اورتایا جینسوره

 ازیالردای وطن،. وطنیمدیر منیم. تانیمالنمیشدیر ریندهاوزه کیملیک بو جغرافیادا

 اریخسلت ،(کیمی ریسیاؤنه ائلی تورک) دئییل اولگو بیر قوروالجاق لردهمقاله و

 گومونتورکلو جغرافیادا او آذربایجان. آنالییشیدیر یورد بیر ائدیلینن جدهسوره

 وطنی. قوروموشدور آذربایجانی دهتورکلوک کینئجه اولموشدور قورویوجوسو

 ریمیتئ بو. دئییلم آذربایجانچی. محکومدور یوخلوغا کیملیک میللی اولمایان

 وطن بیر دایالی کیملیگیمه میللی. دیمایشلتمه زامان بیر ئچه تانیمالرکن اؤزمو

 .ایستیرم قورماق

 دا آذربایجانچیالری تورک آنتی دهبلکه یازارکن توتومالری قارشی ا-آذربایجان: نوت

 ینینفسلر سون و اولدوغو اوزره توکنمک نسلینین اونالرین آما دوشومدوم، دییه ایدمیازمالی
  .گئچدیم واز یازماقدان گلدیکجه عاغلیما وئردیکلری
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 هارایا هاردان کومئدیمیز، و طنز

 دیشیندا( ریبحثل) پولئمیکلرینین و بحثلری تورکلوک و آذربایجانلیلیق بوگون

 لهمسئ بو اوالی ایکی گونلرده سون. ایستیرم آچماق سؤز قونودان بیر باشقا

 روبوق کومئدی تبریزده بیرینجیسی. اولدو ندن یازماما و مهدوشونمه حاققیندا

 وادارآر اوینانان تبریزده پورون رنجی علیرضا اویونجوالریندان ین-بابک اوالن

 گؤک انشاه کومئدین لیتورکیه ایسه ایکینجیسی و یازدیغی حاققیندا اویونو

 .سیصحنه دؤیوش ایله آذربایجانلی کیفیلمینده دیکایوه رجب ین-باخار

 گؤره منه. سئومم فیلملرینی دیکایوه رجب ین-باخار گؤک شاهان

 بیلمیرم. رآلی رئیتینگ ایله دانیشیقالری آشاغی بئلدن چوخ داها دنکومیکلیک

 میرال،د آتا چئویک، تولقا گؤرن ایشلر کومیک دهتورکیه. آنالمیرام من دهبلکه

 دنن وارکن کومیدینلر کئیفیتلی کیمی جمجیر مراد و قورال احمد ییلماز، جم

 رجب میفیل سون آما. دئییلیم آنالمیش هله نیلریهبه قدر بو ایشلری آدامین بو

. یلدیائلشدیر چوخ دؤیوشو رینگینده بوکس ایله آذربایجانلی بیر دهدیکایوه

 قدر وب. دیمگؤرمه تحقیر بیر من آما ائتمیش تحقیر بیزی گؤره بعضیلرینه

 .دیمبیلمه وئره آنالم دهحساسسیته

 شاهان ئلها اصلینده اویونالر جانالندیردیغی دهین-نهرین بابک و پوررنجی علیرضا

 امانالرال،ی چوخ، داها آنالییشیندان کومئدی و طنز. بنزیر فیلملرینه باخارین گؤک

 یههگولدورم اینسانالری چیغیراراق و آشاغیالیاراق یانسیالیاراق، بیریلرینی

 ه،-مالنصرالدین سیندهساحه طنز زامانالر بیر دوشونور، اینسان. چالیشیرالر

 دن،ن توپراقالردا بو میشائله صاحابلیغی ائو یه-شبستری معجز و ه-صابیر

 اونو و قودورور هد گؤرنده ایش بیر کئیفیتلی آدام. چیخماسین ایش بیر کئیفیتلی

 یاساقالتماق اویونو رکائده مخبرچیلیک رسمن و گؤرور اوالراق ترس ا-ایسالم
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 و اسالسی توپلومسال، برابر، گولدورمکله اینسانالری کومئدی و طنز. ایستیر

 …آما. ایستر وئرمک پیام اینسانالرا کرالشدیره اوالیالری کولتورل
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 دیماؤزله ییمهدینله رادیو سینیق

 عؤمرو نایشلری گؤزل و یاخشی ده بیزده اؤلرلر، تئز آدامالر یاخشی واردیر سؤز بیر

 زلیتبری. ایدی رادیو سینیق سیزشبهه بیریسی ایشلردن گؤزل بو. اولور آز

 ریضا و حامد. باشالمیشدی ایشه ایله گیریشیمی گنجین ایکی( یانیلمیرسام)

 دوردو ندن سونرا فعالیتدن واخت نئچه بیر. بیربیرلرینی چاغیریرالردی اوالراق

 اؤزمومه اؤز .باشالمیشدی یهچکمه دیققتیمی گونلرده ایلک باشالدیغی. آنالمادیم

 بیر آنالمسیز ایچیمده. فرقلیدیر ایشلردن باشقا قدردهنه ایش بو دئمیشدیم

 .دوغموشدو سئوینج

 بویونجا یول گئدرکن تعطیله ماشینال ایله خروشی حسین دوستوم قاباق ایل اوچ

 گونئی یندایولالر کارولینا گونئی. میشدیقدینله یایینالرینی رادیونون سینیق

 و ساقیس پروقرامالر. ایدی دویغو بیر بامباشقا دویماق سس بیر دان-آذربایجان

 و سؤزلری آالیجی بعضن آتیشماالری، شیرین بعضن سونوجوالرین. ایدی اؤز

 ینلرکند رادیونو سینیق. ایدی آنالملی و یئرینده دانیشیقالری جیددی دهبعضن

 ایسه لرموزیک یایینداکی. زامان هر گلردی عاغلیما فیلمی* کولوبو ائدنلر کایب*

 رشئع یاییندا بیر ین-بیات حیدر هله. پروقرامالرا قاتیردی هاوا بیر باشقا

 بیر لیسس شئعیرلریندن اؤز بیات حیدر کشکه. سئومیشدیم چوخ اوخوماسینی

 .یایسا دیسی

 یشلرا یرلیده. باشالر فعالیته یئنیدن رادیو سینیق جکدهگله یاخین اوماریم

 .یرلنیرلرده داهادا زامان قازاندیغی کلیلیکسوره

 تلگرام و سایت وب بیر ایله آدی رادیو سینیق سونرا یازدیقدان یازینین بو: نوت

 و چالیشیرالر ریندهاوزه حیکایه چوخ داها آرتیق بیلائله آما. گؤردوم کانالی

  .یوخدور یایینالری
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 گونلویو ایللیک 01 فعالین میللی بیر

 سورگونه ایل ایکی و حبسه ایل ۸2 فعال میللی آذربایجانلی میرزایی، سیامک

 بیر. اوزولدوم چوخ زامان اوخودوغوم حؤکمونو ین-سیامک. ائدیلدی محکوم

 قیسقاندیم ی-سیامک دهطرفدن بیر آما. چاالجاقالر ایل ۸2 یاشامیندان گنجین

 میللی آکتیو ایله ۸2 آغاالر. اوخویورکن سینیحیکایه حیات ایللیک ۸2 اونون

 آذربایجانی ایلده ۸2 کئچن سیامک. وئرمیشلر حبس ایل ۸2 قارشیلیق فعالیته

 الراباسقی و تضییقلره بوتون. قالمامیش اوزاق اوالیدان بیر هئچ ماراخالندیران

 لیندهاص. اولوبدور اورادا سیامک گئتمیشسه سؤز بیر آذربایجاندان هارا باخمایاراق

 عالیتف ایللیک اون کئچن حرکتین میللی باخدیغیمیزدا حؤکمونه ین-سیامک

 الریاوالی بعضی یازسا اوتوروب اؤزونو سیامک بلکه. اولوروق گؤرموش دا راپورونو

 ایللیک ۸2 لگؤزه نه. سالمامیشالر قلمدن اوالیی بیر هئچ آغاالر آما. اونوداردی

 .سقاندیمقی ی-سیامک اوچون بونون. سیامک اولموش ایچینده فعالیت بیر

 آچیدان حقوقی حؤکمونو نین میرزایی سیامک حقوقچوالریمیز، کئشکه

. ساالرآچیقال دایاناراق یاساالرینا ایران اولوشدوردوغونو سوچ لریننه. لرسهلهاینجه

 ارشیق قیریمینا سوی ائرمنی سؤزده دا-ایران دفعه ایلک چکن دققتیمی منیم

 بو .سیدیرگؤرولمه اوالراق سوچ طرفیندن لریمحکمه ایران بیریسینین اوالن

 سوی ائرمنی سؤزده ایران بیرلیکده ایله حؤکم بو. دیرمسئله بیر جیددی

 بیر بو .جزاالندیریر دا اوالنالری قارشی اونا قالمیر تانیماقال رسمیته قیریمینی

 ورکیهت هامیسینی حؤکمون بو دوسالر کی دهتورکیه ائدیرم اومود. دیربلگه رسمی

 سینه نیداشی ایران للیکله،اؤزه. یایساالر مئدیادا اوراداکی چئویریب سینهتورکجه

 یریمیناق سوی ائرمنی سؤزده بو قروبونون آیدینلیق و پرینجک دوغو ووران سینه

 .ائدیرم مراک قارشیالیاجاقالرینی نئجه توتومونو ین-ایران قارشی
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. دیائدیل محکوم یهکئچیرمه زندانالریندا ایران گنجلیگینی ایل اون سیامک

 یرالر،قال وطنسیز ایچینده وطن و ییرلراؤده بورجالرینی وطن ایچریده بیریلری

 نانجالای یولونا دهحرکتی میللی آذربایجان. وطنسیزلر اوزاق وطندن دهبیریلری

 یمحبوسالریمیز سیاسی باشقا و لریمیرزایی سیامک اوالن اؤنملی. ائدیر دوام

 .اونوتمایاق
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 دوشمانلیغی تورک لرینین قزئته قانون و شرق

. بیلدیم ورااوت باشیندا سایار بیلگی بوگون نهایت سونرا لیکدنخسته گون نئچه

 ایکن خسته. قالدیم زوروندا قالماق یاتاقدا دؤردگون و یمیشدیده سویوق

 سیندنقزئته شرق گونلرده سون. ائدیردیم دوام اوخوماالرا دهسمیازابیلمه

 ؤکنلیک ایران بیر سؤزده مصاحیبه. چکدی دققتیمی مصاحیبه بیر یاییمالنان

 ومودور ارمنیلرین آراشدیرماجی ارمنی ندن. آپاریلمیش ایله آراشدیرماجی ارمنی

. آنالمادیم ربویورموشال لرینی سفسطه اؤز حاققیندا تورکلر دئییلده ایلگیلی ایله

 ایله تحریف اوالن پارچاالریندان سون ان سیاستینین آسیمیالسیون مصاحیبه

 یینجهوئرمه جواب آشاماالری تحقیر و انکار نینسیاستی آسیمیالسیون. دولودور

 نکارا وارلیغیمیزی. یازمایا یازیالر تحریفی باشالییبالر الدن یئددی دهایندی

 مینلرجه اون ائتدیلر تحقیر بیزی. بؤیودوک داها کئچدیکجه گون بیز اما ائتدیلر

 .وئردی شعاری "تورکم من هاری هارای" مئیدانالردا اینسانی تورک آذربایجان

 شکیلده آچیق قزئتلر رئفورمچو مرکزلی تهران اؤزللیکله واختالردا، سون

 قابتر بیر آمانسیز قونودا بو آراالریندا. ائدیرلر دوشمانلیغی تورک و آذربایجان

 و میشگل حالینا کاغاذی نینیسایت آذریها سیقزئته قانون طرفدن بیر. واردیر

 تبریز. آلماقدادیر هدف وارلیغیمیزی بیرلیکده اونونال دهقزئتی شرق

 دهمجلس و آچیلماسی بؤلومون سیندهتورکجه آذربایجان سیندهاونیویرسیته

 راونال. چوخالتمیشدیر دا داها آلماالری هدف بو قورولماسی فراکسیونون تورک

 بو آما. الرقورخور دهبلکه سیندنسسسلندیرمه اورگانالرجا رسمی کیملیگیمیزین

 یسگتیریلمه دیله شکیلده بیر گوجلو طرفیندن رئفورمچوالر قورخونون

 حرکت میللی ندن دئییر چیخیر بیریلری دا سونرا. دوشوندوروجودور

 دا-نایرا حرکتین میللی. دورور اوتوروب اصولگراالرال و گزیر اوزاق رئفورمچوالردا

 .آالجاغیم قلمه یازیدا بیر باشقا ایلیشقیسینی جریانالرال سیاسی
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 قونوما ضعیف ربیره ربیره قارشیدالری آذربایجان و تورک آرتیق دا-ایران

 یللیم اویانیشی، میللی تورکلرینین آذربایجان. سرتلشیرلر دا داها گلدیکجه

 ایله یآنالییش وطن بیر آذربایجانی و ساریلماالری تورکلوگه اوالن کیملیکلری

 بوتون دهگؤره اونا. سالمیشدیر تالشا ذهنیتی ایرانیست پان البته لریسئومه

 اونالر .گلیرلر اوستوموزه ایله جناحالری و(  …مئدیا سیاسی، فیکری،) گوجلری

 .توتاجاییق سیخی صفلریمیزی قدر او بیز ردهسرتلشسه قدرنه
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 بؤلومو ادبیاتی و دیلی تورک سیاونیوئرسیته تبریز

 سینینظهحاف توپلوم. توتموروق دالیسینی و اونودوروق تئز چوخ لریمسئله بعضی

 زدانیادیمی تئز چوخ اوالیالری و بوالشیر دا فعالالرا میللی بیز ضعیفلیگی

 سیندههاونیوئرسیت تبریز اوالراق دفعه ایلک بیریسی اوالیالردان بو. چیخاردیریق

 لراؤیرنجی اورادا و دورومدادیر نه بؤلوم. بؤلومودور ادبیاتی و دیلی تورک آچیالن

 ریندهاوزه قونوالرین اؤنملی کیمی قولالنیرالر قایناقالری هانسی و نئینیرلر

 .بوغولدوق سسیزلیگه یئنه سالیب کوی سس سوره بیر دورمادان

 آما. مدیایسته یازماق یازی حاقدا بو و گلدی آغلیما قاباق واخت نئچه مسئله بو

 بیر دهرنتاینت. ایدی یوخ قایناقالریمدا گیمجهاوالشابیله. ایدییوخ بیلگی الیمده

 دیلی فارس یساونیوئرسیته تبریز. دیمبیلمه تاپا شئی بیر هئچ آما آراشدیردیم آز

 ادبیاتی و دیل تورک سانکی زامان گیردیگینیز سایتینا سینین فاکولته ادبیاتی و

 لیینلرایش سایتدا. ائلیرسینیز حیس کیمی یوخدور بؤلوم بیر دئییه بؤلومو

. گؤرورسونوز آدینی چالیشدیغی بؤلومده بو قادینین بیر تکجه بؤلومونده

. رسیدیفاکولته دیللر یابانجی و ادبیاتی و دیلی فارس آدی نینفاکولته

 نبوتو. لیرگ بورنونا اینسانین آدیندان نینفاکولته ائله قوخوسو پانفارسیزمین

 و دیلی فارس دننه آدی نینفاکولته بو کئچن اوالراق سیفاکولته ادبیات دونیادا

 ادبیاتی لیدی فارس بؤلومو ادبیاتی دیلی تورک کی؟ کئچیر اوالراق دیللر یابانجی

 دیرغریبه هن می؟ ایچینده ادبیاتی دیللر یابانجی یوخسا اولونور تعریف می ایچینده

 نه. اناوخویاس سیندهفاکولته دیللر یابانجی و دیلی فارس دیلینی آنا دوغما اؤز

 …ایسه

 یالسداک ایل بو. ائتدیم الده بیلگی آز چوخ و درینلشدیردیم آز بیر آراشدیمامی

 اوالراق قایداالری دیل. قادینمیش ی 0۸ اوغالن سی ۱ و وارمیش اؤیرنجی 0۹
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 هائشیدینج بونو. اوخودولورموش کیتابی قایداسی دیل نین ذهتابی دوکتور

 گؤره منه راسی یانی اولماسینین دیلچی ذهتابی. سئویندیم آز بیر واهلل دئییمنه

 .آتاالرینداندیر و قوروجوالریندان معنوی حرکتین میللی

 ایناقالرق اوخودولور، درسلر هانسی دانیشیلیر، می فارسجا می تورکجه کیالسالردا

 بؤلومه وب اؤیرنجیلری بؤلوملرین باشقا دیر،نئجه هاوا عمومی کیالسالردا لردیر،نه

 اونالرادا اوماریم. دیمآالبیلمه جواب ایسه سوروالریما کیمی…باخیرالر نئجه

 .تاپارام جواب یاخیندا

  



 تورک اولماق می، تورکلوک مو؟

 

41 
 

 قادین بیر شوراسی کندیمیزین

 کندیمیزین .آنالتاجایام حیکایه بیر گینیزجهسئوه سیزین توپالنین، فئمیستلر

 دیمیزینکن بیزیم سیز …ها دئییل اوالی بیر سیرادان ائله. قادین بیر شوراسی

 ممد یلجل. آنالردینیز اولدوغونو اوالی بیر یازیالجاق و اؤنملی بونون تانیسانیز

 .کند بیزیم کیمیدیر فیلمی احواالتی کندینین داناباش نینقولوزاده

 او کندده. یرلرگئد کربالیا سونرا ساتدیقدان توپالییب اکینلرینی اینسانالر دههله

 کسی هر رتیقآ وارکی( دئییرلر کلبلی یئرینه کربالیی کندده بیزیم) کلبلی قدر

 اوالیی قاچیرما قیز کندیمیزده دههله. وئرمیشلر قرار چاغیرمایا ایله آدی اؤز

 ییاوال بو من و قاچیرمیش قیز بیر سینوه باجیمین دویدوم کئچنلرده. واردیر

 رگنلیگهائ گنجلر اسکیدن. چکیردیم چتینلیک قاوراماقدا اوتوروب دا-واشینگتن

. چیخاردی ریآدال لیکلهبئله. پیچاقالرالردی بیریسینی آتدیقالریندا آددیم( بلوغ)

 .سالماییم گؤزدن داچوخ کندیمیزین دئییب چوخ ایسهنه

 منیم .سئویندیم چوخ دوویونجا سئچیلدیگینی شورا قادینین بیر کندیمیزه

 شاققو یئنی آرتیق دیکلریمی دئییشدیرمه دهییبایسته دئییشدیرمک

 شورا قادین کندده 4 جهساده اورادا و وار کند یاخین یوزه دا-خوی. دئییشدیریر

 .قادینمیش سی 0 نفردن ۸0 ایسه اؤزونده شهرینین خوی. ایمیش وار

 یرلریمیفیک حاققیندا فئمینیزم: آرادا بو. وئریر اومود منه موتلولوق بو و موتلویام

 .یازاجایام یازیدا بیر باشقا
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 کیتابی ال نینحرکتی میللی آذربایجان

 چوخ هگئنللیکل و آنالتان ایله سوروالر و دیل ساده نیدوشونجه بیر کیتابی ال

 اؤز الیشارچ داقروب و حرکت بیر هر. شکلیدیر کیتابچا یا و کیتاب اولمایان قالین

 چونکو. سینآنالت ایله دیل ساده جگیآنالیابیله کسین هر و قیسسا ایستکلرینی

 اینسان چوخ قدر او یازیلسا ایله دیل ساده قدرنه سیدوشونجه قروبون بیر

 اشیققارم نیدوشونجه بیر آیریجا. یارادار ایمکانی منیمسنمه اوخونوب طرفیندن

 .ساغالر آنالشیلماسینی اونون چیخاردیب حالدان

 بیر بئله چوناو ائتدیگی تمثیل نیدوشونجه بیر بللی دهحرکتی میللی آذربایجان

 دیل ساده هدفلرینی و ایستکلرینی حرکتین میللی. واردیر احتیاجی کیتابینا ال

 ال بو. والبیلرا نند سینهمهگئنیشله حرکتین بیزیم کیتابی ال بیر آنالتان ایله

 یزیدردیم اینسانالرا حاضیرالنیرسا اینگیلیزجه و فارسجا تورکجه، کیتابی

 ایستیر؟ نه ندیر؟ حرکت میللی. ییکجهیهچکمه چتینلیک آنالتماقدا

 جینسیت باخیر؟ نئجه حاقالرینا قادین یاناشیر؟ نئجه یهدموکراسی

 آذربایجان قوراجاق؟ عالقه بیر نئجه ایله قونشوالری دیر؟نه فیکری آیریمجیلیغینا

 اقتصادی یرب نئجه اوالجاق؟ نئجه سیاستی آزینلیقالرا ائتنیک و دینی کیایچینده

 جوابالمامیز ایله دیل ساده و قیسسا سوروالرا کیمی … جک؟گوده سیاست

 .کیرگره

 بو. دیراولمالی کیتاپچامیز کیملیک بیر آنالتان بیزی اوالراق یازیلی الیمیزده

 حرکتی للیمی یئرینه، ائتمک رئکالم اؤزلرینی تشکیالتالرین سیاسی کیتاپچا

 .آنالتمالیدیر
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 دیلی آنامین

 هرکس نکئچ ایله سؤزلری عاشیق آتاسینین و ناغیلالری آناسینین اوشاقلیغی

 دیلینی ارسف ماراخالنمامدا ایله کیملیگیم میللی. اولور نئجه دیلی آنانین بیلیر

 لدی اونالرین من. بؤیوکدور رولو آتامین و آنامین( اونالرا موتلو نه) ینبیلمه

. باخاردیق اسریالالر تلویزیونالریندا ایران ایکن اوشاق. بؤیودوم ایله سیزلیگیچاره

 زامان هر اوچون آنالمادیغی شئی بیر آما باخاردی اودا و اوتورارادی یانیمدا آنام

 ضنبع دهچئویرسم رقده گلدیگی الیمدن من. دئییه باال دئدینه سوروشاردی

 ورورناغر آتام. ردیمائده حیس سیزلیگینی چاره آنانین بیر زامان او و یوروالردیم

 ذربایجانآ او ایسترکن باخماق فیملینه ایران بیز سورمازدی، شئی بیر یئدیریب

 .ردیایسته میزیچئویرمه کانالینا

 ائدیب انعصی آتام ایزلرکن، تورکجه خبرلرینی کانالین اوستانی سؤزده گون بیر

 :سوروشدو

 دئییر؟ نه بو اوغلوم -

 .دا دئییر تورکو( ریکسسله عمی آتامیزی بیز) عمی -

 تورکو اونالرجا من م؟دوشموره باشا نییه من اوالر؟ تورکو ائله باال -

 .آنالمیرام آدامی بو آما بیلیرم، دستان

 زبرها دستانینی عاشیق چوخ بیر باخمایاراق اولماماسیانا یازماسی اوخوما آتامین

 .اوخویابیلر سیزه ساعاتلرجه شئعری بیت مینلرجه. بیلیر

 اوخومایا کیتابالر اوچون آنام باشالدیغیمدا اوخومایا تورکجه یاشالریندا ۸۹

 رکجهتو آما. خاطیرالدیر گونلری رلیکده اونا سئومز، هئچ نیبایاتی. باشالدیم

 منیم. اوخوردوم آناما ایلک واختالر یازدیغیم حئکایه یاشیندا ۸۷. رسئوه شئعر



 داوود توران

 

44 
 

 ییمهدینله منی آما میردیبنزه ناغیلالرا آنالتدیغی منه اونون لریمحئکایه

 .سئوردی

 ینداناغیلالر نیهبیتمه اونون سالالییب تندیره آیاقالریمی دیلینی، آنامین

 منیم بوگون دیل، قاالن مجبوریتینده یاشاماق ناغیلالردا اونون. اؤیرندیم

 .دیلیدیر مینمبارزه

 .اولسون قوتلو گونو آنادیلی دونیا
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 حرکت اوالن فرقلی ائیلملری و سؤیلملری

 ایله لرحرکت اؤزگورلوکچو باشقا دونیاداکی نیحرکتی میللی آذربایجان گونئی

 اورتایا. بیریسیدیر حرکتلردن مدنی و معصوم ان حالدا هر دوشوندویوموزده

 اوالراق مدرک حقوقدا آراسی اولوسالر رقده گونوموزه چیخیشیندان

 للیمی آذربایجان حتتا. اولمامامیشدیر ائیلمی شدت بیر هئچ جکگؤستریله

 آزادیستان حرکتی، مشروطه ائدیلن قبول اوالراق رئفرانسالری نینحرکتی

 خمایاراقبا اولماالرینا دئوریمسل حرکتی مسلمان خلق و حؤکومت میللی دئولتی،

 .اولموشدور اوزاق شیددتدن ائیلملری

 یللیم آذربایجان سؤز بو. کسمک باش ایله پامبیق واردیر؛ سؤزو آتاالر بیر اسکی

 ایلکل ان جهساده ایله سؤیلملر آشیری بیز. اویغوالنماقدادیر ترسینه تام حرکتینده

 .ایستیریک ایله یولالر باریشجیل ان حاقالریمیزی

 شیددته میسؤیل نینحرکتی میللی آذربایجان ندنسه باخدیغیمیزدا بونالرا بوتون

 داها ینادانارجاس نیماهیتی ائیلمینین یازیالری بعضی و شعارالری. لیکدیریؤنه

 تومان گئن شکیلده آشاغالییجی قروپالری ائتنیک باشقا بیریسی. سالدیرقاندیر

 سیسوییه و سرت داها ایله یؤندم عئینی داباشقاسی بیر ائدیر، خطاب گیین

 یازماق بورادا کی ایدی سیزسوییه قدر او شئعر) تانیمالییر اوالراق دوشوک

 یسها شعارالر کیمی دوشمنی بوتوتن تورکون ارمنی روس، فارس،(.  دیممهایسته

 .ایچرلیکلیدیر شدت

 اینسان .دیرحرکتی حاقالری اینسان بیر زاماندا عئینی حرکتی میللی آذربایجان

 یلد بیر باریشجیل و نسلائوره داها سؤیلملرینده ایسه فعالیتلری حاقالری

 حرکتینی اؤزگورلوکچو معصوم ان دونیانین بیز ندن ایشلدیرکن
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 بیزیم ئلهب قروپالر اوالن رادیکال ائیلملرینده حتتا ایستیریک؟ رادیکالالشدیرماق

 .دانیشمیرالر سرت دیلده رقده

 قازانماق کیملیک بیر سیندهسوییه دونیا اؤزونه آرتیق حرکت میللی

 تدیقق داها سؤیلملریمیزه و دیله قولالندیغیمیز آشامادا بو. آشاماسیندادیر

 .لییکائتمه
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 قادینی دونیامین دوشونجه

 امانز باشالدیغیم اوخومایا یوردوندا بیلیم آزاد زنگان ایلینده 0222 یانیلمیرسام

 قرار. وئرمیشدیک قرار چیخارمایا درگی بیر آدیندا شهریار ایله دوستالر

 آلماق یایزنین درگینین طرفیندن دوستالر من. ایدی ارکک هامیسی وئریجیلرین

 مرامنامه بیر اوچون ایزین اونالردا. وورموشدوم باش یوردونا بیلیم اوچون

 نفر ۸ آز نا هئیتی یازارالر. دیلرایسته اولماسینی هئیتی یازارالر و یازیلماسینی

 بهانه رککلرا. سونموشدوم گهارکه ایکی و قادینا ایکی تکلیفی بو من. ایدی اولمالی

 قادین لیپهت تیکان بیر و خویلو بیر آما. آلمالیدالر یئر هئیتینده یازارالر رکگتیره

 .ائتدیلر لقبو تکلیفی بو باخمایاراق تانیماماالرینا چوخ منی و سیزبهانه اؤیرنجی

 والنا یاخین دونیاما دوشونجه جهساده دئییل دییه اولسون ائشیدلیک زامان او

 یتسیزجنس دونیامدا دوشونجه منیم چونکو. گؤتورموشدوم ریییاؤنه بو اینسانالرا

 .واردیر اینسان

 .دئمکدیر اویقارلیق و مدنیت دئمک قادین دوغرودور 

 .آنالمسیزدیر یاشام بیر قادینسیز دوغرودور 

 .حالیدیر( عئینی) سوموت ان وارلیغین قادین دوغرودور

 یگیگیرد دونیاما دوشونجه بونالر. دیرسیندهاؤته بونالرین دونیام دوشونجه آما

 و نآیریمجیلیغی گؤره، اونا. جکدیرائدینه یئر بئینیمده دا آیریمجیلیق زامان

 .جینسیتسیزلشدیردیم دونیامی دوشونجه سیندهاؤته ائشیدلیگین

 .اولسون قوتلو گونو قادینالر دونیا مارت 2
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 سی مسئله تمثیلیت و حرکت میللی

 وچونا اولمادیغی اورگانیزاسیون بیر سیاسی حرکتی میللی آذربایجان گونئی

 اولوسالر یکلهگئنلل سیمسئله تمثیلیت بو. یاشاماقدادیر سورونو تمثیلیت بعضن

 میللی. ردیگؤسترمکده نسیزلیگینیدوزه و داغینیقلیغینی اؤز یئرلرده آراسی

 حاقالری اینسان و سوسیال کولتورل، سیاسی، فرقلی ایچریسینده حرکت

 عالیتف شکلینده منسوبو حرکت میللی اوالراق باغیمسیز سیرا یانی قروپالرین

 لیدری للیمی بیریسی قوروجوسو، حرکتین بو اؤزونو بیریسی. واردیر گؤسترنلرده

 بو اؤزونده اوالراق دوغال دهشخص و قوروم هر. آدالندیریرالر عنوانالرال باشقا و

 یمیلل فیکیرلرینی اؤز قوروم و شخص هر. گؤرور حقی ائتمه تمثیل حرکتی

 .ائدیر تمثیل حرکتی میللی شکیلده او و گؤستریر کیمی فیکیری حرکتین

 ؤروشگ شکیلده بیر تضادلی قورومالری و شخص فرقلی حرکتین میللی بعضن

 ولدوغونوا بوتونون بیر تضادلی ایچریسینده حرکت میللی بو و. قویورالر اورتایا

 بیریسی. ریرایتی بوتونلوگونو حرکت میللی اولونجا بئله. ائدیر ایلقا طرفه قارشی

 عرب بیر سهای باشقاسی بیر کئچیریر گؤروش لریندهاؤلکه اورپا گؤروشلرله فرقلی

 کی مونورهدوش ائله. ائدیر ایددعا ائتدیگینی تمثیل حرکتی میللی سیندهاؤلکه

 دیپلماسی رهقد حرکتی میللی آذربایجان گونئی بئله سیاؤلکه گوجلو ان دونیانین

 .یاشامیر چئشیدلیلیگی

 و حرکت میللی جکدهگله یاخین دهسهگؤزوکمه اوالراق سورون دوروم بو بوگون

 نوسورو بو گؤره اونا. یارادابیلر سورون اوچون آذربایجان گونئی اوالراق طبیعی

 ائتمک لح سینی مسئله تمثیلیت بو ایچریسینده حرکت میللی اوچون اؤنلمک

 ددییهجی. آلماز جیددیه دونیا حرکتی گؤروشلو داغینیق قدر بو چونکو. الزیمدیر
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 چیخارالری ؤزا طرفیندن گوجلری دونیا یورومالنیب شکیللرده فرقلی بئله آلیسنا

 .بیلرلر گتیره حاال داغینیق داهادا حرکتی دوغرولتوسوندا
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 آنالیزى قارشیالشدیرمالى تورکچولویونون ایران و محفلى هاآذری

 والراقا قروپ قارشید ایکی گؤرونوشده جریانی تورکچولری ایران و محفلی آذریها

 ریآچیال باخیش اورتاق اوالیالرا ماراخالندیران آذربایجانی گونئی گؤرونسلرده،

 .ائدیرلر خدمت هدفه اورتاق ایسه سونوجوندا بونون. واردیر

 آذربایجانلی زسی بیزه قروپ باشقا دئییر، دئییلسینیز تورک سیز بیزه قروپ بیر

 یول گیمنیمسدی نینحرکتی میللی آذربایجان هدف بورادا. دئییر دئییلسینیز

 ؤرونوبگ فرقلی داقروپ ایکی. قالدیرماقدیر اورتادان تورکلوگونو آذربایجان اوالن

 .اورونودورلر ذهنیتین عئینی آما

 یآییردیغ دان-ایران آذربایجانی گونئی نه-یحکومت میللی آذربایجان آذریها،

 الناپ اؤن تورکلوگو حکومتی میللی دهتورکچولری ایران دئییر، خائیین اوچون

 میللی آذربایجان چاغدا مدرن ایسه، هدف. سالدیریر اوچون چیخارمادیغی

 .رماقدیرقالدی اورتادان دولتچیلیگینی آذربایجان اوالن قایناغی الهام نینحرکتی

 ایکی ره. ایستیرلر ایرانلیالشدیرماق قهرمانالرینی آذربایجانلی قروپ ایکی هر

 و اوالیالر. …خیابانی محمد شیخ ستارخان، حرکتی، مشروطیت قروبون

 تاریخی اوالن عایید ا-آذربایجان. عئینیدیر یاخالشیمی شخصیتلرده

 . للیگیدیراؤزه اورتاق قروپون ایکی هر ایرانلیالشدیرماق

 ونئیگ گؤره آذریهایا. قارشیدیرالر تئریمینه آذربایجان گونئی داقروپ ایکی هر

 ایران قولالنیمامالی، اوچون چاغیریشدیردیغی باغیمسیزلیغی آذربایجان

 دیغیسال آیریلیق آراسیندا تورکلر یاشایان دا-ایران ایسه گؤره تورکچولرینه

 .قولالنیلمامالیدیر اوچون

 .دیرقورنماسی بوتونلوگونون توپراق ین-ایران سیدغدغه اورتاق قروبون ایکی هر
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. اولوشدوردو کیملیک بیر اؤزونه ایلده 02 سون حرکتی میللی آذربایجان گونئی

 کیملیگینی میللی و سیاسی آالرق درسلر تاریخیندن چاغداش و اسکی

 حرکت میللی سیز. باشاردی ییگتیرمه آرایا بیر تورکلوگو و آذربایجانلیلیق

 ربایجانلیلیقآذ و دئییلم تورک من دئسین تاپابیلمزسینیز نفر بیر ایچریسینده

 دیگی یمسهمن نین-حرکتی میللی آذربایجان گونئی. کیملیگیمدیر میللی منیم

 .سالمیشدیر قورخویا ایرانیسمی پان آنالییشی کیملیک بو

 ائدیر، نکارا کیملیگیکمیزی میللی گیزلنیب آراخاسیندا آدی آذربایجان قروب بیر

. ایستیر زیمیائتمه اینکار وطنیمیزی آلتیندا آدی تورکلوک ایسه قروپ بیر باشقا

 هدف نیحرکتی میللی آذربایجان کیمی طرفی ایکی هر نینقیچی قروپ، ایکی بو

 .آلمیشالر
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 سئچکی؟ هانسی

 هورجم گوندم آراالر بو مادم سئچکیلری باشقانلیغی جمهور آذربایجان گونئی

 انایر. یازاق فیکیرلریمیزی حاقدا بو بیزده سئچکیلریدیر، باشقانلیغی

 اوچون یاولمادیغین شئیلر بیر یازیالجاق رینهاوزه سئچکیلری جمهورباشقانلیغی

 آذربایجان گونئی بیر دئموکرات و اؤزگور. یازیلیر اوچون جکگله یازی بو

 سئچکیلرینی باشقانلیغی جمهور ایلک و قورموش سینیاؤلکه دوشونون،

 ره اولمازدا قوروم بیر کیمی نگهبان شورای زامان او اوماریم. ایستیر کئچیرمک

 .قاتاالبیلر سئچکیلره ایسترسه کس

 وزدهدوشوندویوم باغیمسیرالری و باشچیالرینی تشکیالت سیاسی بوگونکو

 آدای خچو دنییرمی سئچکیلرینه باشقانلیغی جمهور آذربایجان گونئی هرحالدا

 یزم سئچمه جمهورباشقانی بیزیم توردا بیرینجی سیزشبهه. قاتیالجاقدیر

 توردا نجیبیری سونوجو داغیلماسی یئره چوخ بیر سسلرینه. اوالجاقدیر اوالناقسیز

 یاسیس آذربایجان گونئی بوگونکو. ایمکانسیزدیر میزسئچمه باشقانی جمهور

 و جکهچکیل قیراغا نهخئیری کیمین کیم سنگؤره دوشوندویوموزده دنکلمینی

 جکدیر؟ائده ائتالف کیمینله کیم

 دااییآتیشم جانلی آراسینداکی آدایالری باشقانلیغی جمهور آذربایجان گونئی

 ونوالرق هانسی و جکلرائده خیطاب نئجه بیرلرینه بیر آدایالر. ائدیرم مراک چوخ

 لگینجای ان دارتیشماالرین بو کئچمیشلری آدایالرین دارتیشاجاقالر؟ ریندهاوزه

 یاسیس بوگونکو ایله سیمیالسیون بیر ایستیردیم اصلینده. اوالجاقدیر یانی

 بحث یئره کسیزگره آما یازیم، دیالوقالرینی و گؤتوروم یهگلجه لیدرلری

 آدایالریمیز زامان او اوماریم. کئچدیم واز اوچون دوشوندویوم آچیالجاغینی

  .یاناشیرالر بیرینه بیر ایله اولقونلوق سیاسی
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 ائدیر؟ تمثیل نیطبقه هانسی حرکتی میللی آذربایجان

 تیحرک میللی آذربایجان. ائدیردی مشغول بئینیمی مؤضونو بو زاماندیر اوزون

 حرکت لیمیل سونوجوندا بونون و ائدیر تمثیل نیطبقه هانسی اوالراق توپلومسال

 جمهور پور متین سعید گؤرور؟ نیطبقه توپلومسال هانسی اوالراق مخاطب

 میللی ایازیسیند می؟ ائیدر عکس حرکتینی آذربایجان سئچکیلری باشقانلیق

: هگؤر ا-پور متین سعید. باشالمیش قاتالردان آلت اوالرق توپلومسال حرکت

 آلت حرکتی آذربایجان. اولمامیش تورکچو اوالراق طبقه صینیف اورتا آذربایجاندا

 یونتیلن و یونتن گئنلده حرکتلرینده توپلومسال بوتون و باشالمیش قاتالردان

 آلت اوالراق طبقه تپکیلرینی اساس حرکت بو و اولموشالر قاتالردان آلت

 .آلمیشدیر قاتالردان

 می قاتالریندان آلت توپلومون حرکتی میللی آذربایجان دهگرچکدن

 گؤره منه بوگون اولسادا هه جوابی قاباق ایل ۸۲ سورغونون بو اولوشماقدادیر؟

 میللی کنیاپار آیریمی بو البته. آلماقدادیر ایچینه اؤز نیطبقه اورتا حرکت میللی

 هائل. کیرگره آلمامیز دیققیته دهمرکزلرین فعالیت اوالراق مکان حرکتین

 ینحرکت میللی یئرلرینده یئرلشیم کیچیک و شهرلرده بؤیوک مدوشونوره

 حرکت یللیم شهرلرده بؤیوک. دیرگؤسترمکده دئییشیکلیک پتانسیلی طبقاتی

 لتآ گوجو حرکتین میللی یئرلرده کیچیک و آلیر ایچینه دهنیطبقه اورتا

 گئنیش نینطبقه اورتا یئرلرده کیچیک دا-ایران دا بو. دیرلردهطبقه

 مثیلت قاتالری اوست دههله حرکتین میللی آما. قایناقالنماقدادیر اولماماسیندان

 اویغون سینهطبقه اوست توپلومون چونکو. دئییل دوغرو میزائتمه ایدعا ائتدیگینی

 .میشیکبیلمهگلیشدیره ادبیات بیر قورویاجاق منفعتلرینی اونالرین و
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 وپلومونت تانیمالییرسا، اوالراق حرکت بیر میللی اؤزونو حرکتی میللی آذربایجان

. لیدیرمهگلیشدیر ادبیات و دیل یرب جکبیله قورا دیالوگ ایله کسیملری بوتون

 دئییشیم التوپلومس بو. دیرهدفینده دئییشم بیر توپلومسال حرکت میللی چونکو

 حرکتینی طهمشرو. بیلر گرچکلشه ایله قاتیلیمی کسیملرینین بوتوت توپلومون

 یئنیدن یولو دیگیایزله اونون حرکت بیر نگؤره اوالراق رئفرانس اؤزونه

 .لیدیرمهلهاینجه

 ؟ساوونور حاقالرینی کیمین اوالراق ائتنیک حرکتی میللی آذربایجان: نوت

 جغرافیاسیندا سیاسی آذربایجان یوخسا می توکلرین یاشایان دا-آذربایجان

 .یازاجاغیم دهجکگله حاقدا بو می؟ ائتنیکلرین بوتون یاشایان
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 خاطیرالرکن اوالیالرینی خرداد یئنیدن

 گونلوک. ایشلیردیم مرکزینده آراشدیرما استراتژی گلوبال دا-آنکارا

 گونونون اؤیرنجی آذربایجان اردیبهشت ۸۷ آیریجا. یازیردیم مییرلندیرمهده

 شکلینده وبالگ سایتی اؤیرنجی. قاتیلیردیم بحثلره دههله باغلی ایله آدالنماسی

 وروکاریکات و یازی آشاغیالییجی او قزئتینین ایران. باشالمیشدی فعالیته

 تانیدیق بیر تبریزدن. یاییلیردی سیندهساحه اینترنت یاواش یاواش دهبحثلری

 لیلیرتورکییه «قالخدی آیاغا تبریز داوود،»دئدی؟ بونو تام و دیائله زنگ

 ایمیلیمده و اینترنتده همن هیجانالندیم، "اولدو دیکن دیکن توکلریم" دئمیشکن

 .توپالدیم خبرلری ایلگیلی ایله اوالی و تارادیم خبرلری

 ایله اشلیغیب «آیاکالندی آذربایجان گونئی» یازمایا راپور باشالدیم هیجانال عئینی

 بیز وکلریمت هله. گئتدیم اوتاغینا باشقانین آرتیراراق دهشکیللری یازیب، راپورومو

 ایلگیلی کیدهتورکییه آلیب راپورومو باشقانین و آنالتدیم باشقانا دورمو. ایدی بیز

 بیر اوچون ائتمک الده حاقالرینی اؤز ندن تورک میلیون ۸۲. گؤندردی یئرلره

 .آیاقالنماسی خرداد ایدی جواب بیر ائلشدیریسینه گؤرمور ایش

. تدیمگئ اوچون زیارت می عائله ه-گونئی سونرا آی نئچه بیر اوالیالریندان خرداد

 او همن آنالتیردی شکیلده بیر هیجانلی آنام نیهبیلمه یازما اوخوما و یاشلی

 .اؤلدوردولر آدامی چوخ. دوشدو ساواشی فارس-تورک بوردا باال، آی: گونلری

 ایله درینلیگی دههله اوالیالری ۸۸۱۲ خرداد آذربایجانداکی گونئی

 سیقطهن دؤنوم بیر جیندهسوره حرکتین میللی اوالیالر او آما. ییبدیرلنمهاینجه

 .آیدیندیر اوچون هرکس اولدوغو
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 سیمسئله اولماق میللی

 اوالراق فرقلی تانیمالری قاورامالرین بعضی حرکتینده میللی آذربایجان

 جی،هسور حرکتین میللی سونوجوندا تانیمالر فرقلی بو. یانسیدیلماقدادیر

 قاورامالردان بو. اولور فرقلی گؤزلنتیلرده و ایستکلر دااوالراق طبیعی و گؤرونتوسو

 کیمی مئدیا للیمی و بایراق میللی لیدئر، میللی. سیدیرمسئله لیکمیللی بیریسی

 دیلیر؟ایشله دوغرو و یئرینده قدرنه قونوالر قاورامسالالشدیردیغیمیز

 وغوچوخونل یا و تومو توپلومون اوچون، اولماسی میللی اولقونون و شخصین بیر

 بو و اوالبیلر لیدئری نینپارتی سیاسی بیر بللی. کیرگره سیقبوللنمه طرفیندن

 لتلشمهدو و میللیتلشمه. گلمز آنالمینا اولدوغو لیدئر میللی اونون آما دوغالدیر

 کگره دا بونا آرتیق گؤره منه) چیخماسی اورتایا لیدئرلرین جیندهسوره

 دادویمادان احتیاج لیدئره دئوریملر و حرکتلر چونکو دویولماماقدادیر

 و مونتوپلو اوچون اولماالری لیدئر میللی دهگؤرونسه نورمال( دیرگرچکلشمکده

 .دیرکمکدهگره قازانماالری قبوللوغونو چوخونلوق حرکتین او یا

-آذربایجان یگونئ. )داشیمالیدیر للیکلرینیاؤزه لیدئر میللی دهسیمسئله بایراق

 .(یازاجاغیم یازیدا بیر آیری سینی مسئله بایراق دا

 مئدیایی او آما. دوغالدیر اولماسی مئدیاسینین نینجبهه یا و تشکیالتین بیر هر

 او اگر. دئمکدیر ائتمک آالی ایله ذکاسی اینسانالرین گؤسترمک، اوالراق میللی

 او ایسه، رمنسوبوال تشکیالتین بیر سیاسی صاحیبی و چالیشانالری مئدیانین

 نیاخی بئله چرچوسینده حاقالری اینسان حتی. اولماز دئمک میللی یا مئدیا

 او جهساده مئدیا او توتورسا، گوندمده قورمونو حاقالری اینسان اولدوغو

 اینسانالرین و پروقرامالرین فرقلی مئدیادا بو البته. اورقانیدیر یایین تشکیالتین
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 او والرساا طرفسیز قورومالرا بوتون اورقانی یایین بیر. ائتمز میللی اونو اولماسی

 .اولور آتمیش آددیم بیر اوچون اولماق میللی زامان
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 عایید؟ کیمه سیپروژه( ائلی تورک) تورکچولوگو ایران

 حاققیندا باهارلی مئهران چاخما و( ائلی تورک) تورکچولوگو ایران گون بو

 ماآ یازمایاجاغیم حاقدا بو ایندیلیک البته. یازاجاغیم یازییی سون و دؤردورنجو

 .مقویاجاغی اورتایا فیکیرلریمی یئنیدن حاققیندا قونو بو گلینجه زامانی

 دیر؟می روژهپ بیر می ایستک بیر توپلومسال بیر( ائلی تورک) تورکچولوگو ایران

 بو زامان او. ردیرلرقده جکدئنیله یوخ باخدیغیمیزدا تابانینا توپلومسال قروبون بو

 روژهپ بو زامان او. یاخیندیر داها یهپروژه بیر چوخ داها ایستکدن بیر توپلومسال

 بو قتاپارسا جواب سورویا بو دیر؟دستکلنمکده و سونولموش طرفیندن کیملر

 .ریکبیله آنالیا یاخشی داها داسونوجالرینی نینپروژه

 یایک هر. واردیر آیاقالری تورکیه همده ایران هم نینپروژه بو فیکریمجه منیم

 بو روبق بیر درین تورکییه. بقاسیدیر( نظام) دئولت قایغیسی تک دهطرفین

 ۸2 ونجهدوش بو. پارجاالنار تورکییه پارچاالنیرسا، ایران کی پایالشیرالر فیکری

 وشونجهد بو ایله آنالدیقالریم سون دااولسایدی دوشونجه بیر باسقین اؤنجه ایل

 یللیتچیلیگیم فارس نینباشقانی جمهور تورکییه. دیرایتیرمکده ائتکینلیگینی

 فیکیر یلتورکیه ایللرجه. دیرگؤسترمکده دئییشیمی بو آچیقالماالری رینهاوزه

 تورکیه تیدئول تورک بیر قونشو یهتورکییه چالیشدیق؛ آنالتمایا بونو آدامالرینا

 ین-ایران. اوالجاقدیر قایناغی گوج بیر دئییل تهدید بیر اوچون بوتونلوگو

 دیش هتورکیی ایللرجه کییازیق نه قورخوسو پارچاالر ییتورکییه پارچاالنماسی

 تکجه بو .دستکلدی نیدوشونجه بو داآدامالری دئولت درین. ائتکیلدی سیاستنی

 عراقداکی گؤره اونا. اولموشدو بئله دهاوچون عراق دئییل، کئچرلی اوچون ایران

 سونوالن دا-ایران ردهقد نه) ائلی تورکمن اوالن وطن بیر خیالی تورکلره

 سونوج. دیلرلهانگل حرکتلرینی باغیمسیزلیق اونالرین دئدیلرو( بنزیر نهائلیتورک
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. زیرلرگ آوارا تورکمنلر یاشایان عراقدا و قورولور دئولتی کورد بیر عراقدا دیر؟نه

 نئدها بخش اونالرا ادینی نینائلی تورکمن سیندهدوشمه بوگونه توکمنلرین

 .چوخدور رقده دانیلمایاجاق رولو دوغراماجی احسان

 عئینی ایله دوغراماجی احسان. گلیریک بؤلومونه حساس یازینین ایندی

 داالن لدینبدرا اوالن باشقانی بلدیه استانبول زامانالر بیر و پایالشان نیدوشونجه

 ایله یاردیمالری نیندوغراماجی احسان سونرا داها داالن بدرالدین. اولموشدور

 دهکییهتور سیاونیوئرسیته تپهیئدی. قورموشدو نیاونیوئرسیته تپهیئددی

 ایران بوندان جکسینیزدییه ایندی. قورولوشودور بیر وقفینین ایستک

 پروژه( ائلی تورک) تورکچولوگو ایران بوگون وار؟ ایلگیسی نه تورکچولوگونون

 دن 0220( جوانشیر بابک) یم-باهارلی مئهران چاخما منیم نی؛تئوریسیه سینین

 ایران ونراس ایلگیسیندن ایله وقف بو شخص بو. دیرسینده حمایه وقفین بو بری

 گونئی اوخویان دهتورکییه. میشدیرمنیمسه سینیدوشونجه تورکچولوگو

 تورکییه آدام بو اوخورکن درس قوشولالردا چتین اؤیرنجیلر آذربایجانلی

 ربایجانآذ گلمیش آدام بو ایندی. یاشاردی دهبؤلگه یاشادیغی صنعتچیلرینین

 .دیرایشلتمکده اوالراق یامان بیر نی( آذربایجانچیلیغی) سئوگیسی

 دئولتی رانای ایسه آیاغی باشقا بیر سینین پروژه( ائلی تورک) تورکچولوگو ایران

 محافیظالری دئوریم و بروکراتالر تورک ایچریسینده دئولت للیکلهاؤزه و

 اونالرال و قارشیالشیبسینیر اینسانالرال تیپ بو حالدا هر. تورکلردیر کیایچینده

 بیز و ربیزیمدی ایران ذاتن ایسترکن؛ دانیشماق سینیمسئله میللی آذربایجان

 ارشیمیزاق دهتمثیلجیسی آیاغین بو. آلمیشسینیز جوابی بورایی، دیریکیؤنه

 .چیخماقدادیر اوالراق مئیدانی اسماعیل
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 اوونانالرینس نی پروژه بو. ریکلیدیرایچه مذهبی سنی آیاغی تورکییه نینپروژه بو

 کوره یبعض بیزیم زاماندا عئینی و سالدیرماسی لیگهشیعه( آلپ گنج گونتای)

 انایر. کگره اولسا بو دهنینده نیندویماالری ماراخ یهدوشونجه بو لرینسنی

 دفیه عئینی بوردادیر، سورو ایندی. ریکلیدیرایچه مذهبی شیعه ایسه آیاغی

 آرایا یرب ییمئیدانی اسماعیل و جوانشیر بابک اوالن ایستکلری فرقلی آما گودن

 دیر؟نه نگتیره

. رکتدیرح بیر سئکوالر اوالراق فرقلی آخیمدان ایکی بو حرکتی میللی آذربایجان

 والریزمسئک بو ایسه باخیشی مذهبلره و دین بوتون و لیگهسنی و لیگهشیعه

 .ینآختارماس پای بیر اؤزونه بورادا کیمسه گؤره اونا. دیرلندیریلیر ایچرسینده

 اتهام منی قروب بو. واردیر سیخریطه نین ائلیتورک کیمی گؤردوگونوز آشاغیدا

 سورو یرب بسیط زامان او. قارشیسیندایام سینینبیرلشمه تورکلرین کی ائدیر

 چیخیب دیشینا جغرافیاسینین سیاسی ایران ننده خریطه بو. سوراجاغیم

 مییرانا دردینیز سیزین آلمیر؟ ایچینه دهتوکلری یاشایان دا-عراق و افغانیستان

 مو؟ تورکلوک

  



 تورک اولماق می، تورکلوک مو؟

 

61 
 

 ؟سیدیر پروژه نیندئولتی ایران ،(ائلی تورک) تورکلر ایرانچی ندهن

 آدی لوکتورک آلیب دیققته جغرافیاسینی سیاسی ایران یازیدا نئچه بیر کئچن

 تورکچولری ایران قروپو بو قدر بوگونه. ائتدیک سؤز قروپدان بیر آلتیندا

 نیاوالجاغی اویغون داها آدینین تورکلر ایرانچی سونرا بوندان آما آدالندیریردیم

 اؤنجه دانبون. باسقیندیر داها تورکلوکلریندن ایرانچیلیقالری چونکو. دوشوندوم

 وب. یازدیم اولدوغونو عیبارت دنپروژه بیر نیندوشونجه بو ایسه دایازی کی

 بو. الیشدیمچ آنالتمایا ایله خطلری آنا دستکلندیگینی طرفیندن کیملر نینپروژه

 .اجاغیمآچیقالی دستکلندیگینی طرفیندن ایران نند نینپروزه بو ایسه دایازی

 اسیآر اولوسالر صینیف بیرینجی یهخریطه قویدوقو اورتایا نینپروژه بو -۸

 اآماجیند قورماق دئولت بیر بونون زامان باخدیغی سیاؤیرنجی ایلیشکیلر

 داغیتماق پتانسیلی اوالن اولوشماقدا اوچون اولماق دئولت بلکه اولمادیغی،

 امیدانه خریطه بو یوخسون درینلیکدن استراتژیک و سیاسی. سؤیلر اولدوغونو

 .یاراماقدادیر ایشینه نیندئولتی ایران قورخان بؤلونمکدن چوخ

 نتوپراقالری. اولمامیشدیر آدی توپراقالری او زامان بیر هئچ آدی، ائلی تورک -0

 توپراغین .اولوشمور ایله سیوئرمه آد اوتوروب باشیندا تلگرام بیریلرینین آدالری

 للکب توپلومسال اورتاق و سورج تاریخسل اوچون اولوشماسی آنالییشینین وطن

 سوچ لرینجهمحکمه ایران سیچکیلمه آدینین آذربایجان گونئی. دیرکمکدهگره

 یسینداقارش ین-آذربایجان گونئی آدی ائلیتورک ک،دوشونورسه ساییلدیغینی

 .آددیر بیر آتیلمیش اورتایا

 یللیم آذربایجان اوالراق پارالئل سایتی آذریها و( ائلی تورک) تورکلر ایرانچی -۸

 وردک بیریسی اسماعیلی شاه. دیرمکدهتهایس ایرانلیالشدیرماق قهرمانالرینی

 ایله (باهارلی مئهران چاخما) جوانشیر بابک. قهرمانی ایران بیریسی آدالندیریر،
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 ایکی ره. ائدردی ایدعا اولدوغونو تات نینوریپیشه جعفر سید دانیشیقالریمیزدا

 یشخصیتلرین تاریخی آذربایجان. ایدی ایرانچی بیر تام خیابانی گؤره قروبا

 .دیرپروژه بیر ایشلنیلن اوچون دئولتی ایران ایرانلیالشدیرماق

 والنا قارشیسیندا تام ین-(ائلی تورک) تورکلر ایرانچی م،دوشونوره بعضن -4

 یازدیقالری اونالرین نند. یازمازالر یازی نند حاققیندا( سایتی آذریها سؤزده)

 یازی( آچمازالر کانالی تلگرام بیر دئیه یاالنالری و آذریها اوالراق اؤرنک) حاققیندا

 .یازارالر یامانالر اوزون اوزون حاققیندا فعالالری میللی آذربایجان آما یازمازالر

 فعالالرا میللی و سیاستلرینی دئولتینین ایران( ائلی تورک) تورکلر ایرانچی ندن. ۲

 ازیی حاققیندا سیاستی جمهوریتی آذربایجان دئولتین بو و توتومو قارشی

 امالرآد بو ندن می؟دئییل دئولتی تورک یوخسا جمهوریتی آذربایجان. یازمازالر

 ونرادانس داها آدینین آذربایجان ا-آذربایجان قوزئی بیرلیکده ایله دئولتی ایران

 بابک .جکلردییه جمهوریتی باکو اورایا اوتانماساالر ساوونارالر؟ وئریلدیگینی

 ون-داوود پور ابراهیم و بیات کاوه گؤره( باهارلی مئهران چاخما) جوانشیر

 .دوغرودور تئزلری آذربایجان

 هاآذری و( ائلی تورک) تورکلر ایرانچی قارشی فعاالرینا میللی آذربایجان -۱

 ایران بودا. دئمک یوووز یامان و آشاغیالماق. عئینیدیر یؤندمی سایتینین

 .توتومودور بیر قارشی مخالفلرینه نیندئولتی

 یکیسیا سایتی آذریها و( ائلی تورک) تورکلر ایرانچی کیمی دئدیگیم دههاؤنج داها

 لیگیمیزیکیم بیریسی. آلمیشالر هدف تورکلوگونو آذربایجان گونئی بیرلیکده

 اوبیری ایسترکن یوخسونالشدیرماق تورکلوگوموزدن بیزی آالراق هدف

 .دیرلرایستکمده وطنسیزلشدیرمک بیزی آلیب هدف وطنیمیزی
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 و ریباغالنتیال ایران دایازی گلجک. ایدی بویوتو تئوریک نینمسئله یازی بو

 .یازاجاغیم توزاقالری قوردقالری قارشی فعالالرا میللی قروپالریندا تلگرام
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 رناتیولرآلتئ یئنی و چؤکوشو آنالییشینین( تلویزیون) مئدیا کالسیک

. یخیرچ آلتئرناتیولر یئنی قارشیمیزا گون هر دونیاسیندا تیشیمایله گلیشن

 التمایاآن دویغوالرینی و لرینیدوشونجه ایله آراجالری تیشیمایله بو اینسانالر

 امانداز عئینی دئییل، اوالراق ایستک بیر بیرئسل تکجه دوشونجه. چالیشیر

 یمتیشایله ایلک. دیردوشونولمکده بورادا دهاوچون هدف بیر اورتاق توپلومسال

 باسیم) یایغین یازینین و سیدؤنوشمه حاال یازینسال دیلین اوالن آراچالریندان

 لیسرعت داآراجالری تیشیمایله گونوموزده ایله سیگلمه حاال اوالی بیر( چاپ و

 .دیردئییشمکده شکیلده بیر

 و تاینترنئ ایکن، قوطو سیحیرلی و سیمعجزه عصرین زامانالر بیر تلویزیون

 اینسانالری آرتیق. دیرایتیرمکده اؤنمینی ایله یایغینالشماسی مئدیانین سوسیال

 تعقیب ایله اینتئرنت اوالن کنترولونده اؤزلرینین فیلملری و خبرلری

 والنا بیریسی سورونالریندان اؤنملی ان چاغیمیزین جهبئله. دیرلرکدهائتمه

 لویزیونالرت. دیرمکدهایسته یرلندیرمکده کیمی دیگیایسته اوغلو اینسان زامانی

 .آراماقدادیرالر( یوالر) یؤندملر فرقلی اوچون قالماق آیاقدا

 نسانای بیر هر آرتیق. سونماقدادیر ایمکان چوخ بیر اینسانالرا مئدیا سوسیال

. بیلیر اپای یایین جانلی ایله ایمکانی مئدیا سوسیال یئرده و زامان دیگیایسته

 جانلی فیسبوک ساندرز برنی آدایالریندان جمهورباشقانلیغی آمئریکا گیناؤرنه

 چوخ داها دانکانالالرین ویتی فیلملر. باغالییر یایینا گییوزمینلرجه یایینالریندا

 یوک، یسف اینسانالرین. نیلیرایزله کانالالردا کیمی او بی اچ یا و نئتفلیکس

 قاباغیندا ویتی زامان کئچیردیکلری دا-تلگرام و اینستاگرام تویتئر،

 ینتئرنتا آرتیق آراجی تیشیمایله قوشاغین یئنی. چوخدور داها کئچیردیکلریندن

 .مئدیادیر سوسیال و
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 تیشیمایله بو ندن تلویزیونالر بعضی ائدن ایجرا پروقرام سایاغی لر۸۷۱2 ایندی

. یلدئی چتین ردهقد او آنالماق راحاتسیزالر، یایغینالشماسیندان آراجالرینین

 ریناونال آرتیق چونکو آشاغیالییرالر، یایینجیلیغی اینتئرنت اوچون اونون

 .دویولماماقدادیر احتیاج وارلیقالرنا
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 اوچدو کپنک بیر دا-موغان

 اشالنقیجب سیستمین بیر گؤره یه تئوری بو. واردیر تئوری بیر ائتکیسی کپنک

 دوغورا ونوچالرس گؤرولمز اؤن و بؤیوک دئییشیکلیکلرین کیچیک کی وئریلرینده

 اوسک اوالن بیری چالیشماالریندان ین-لورنز ادوارد. آددیر وئریلن سینهبیلمه

 دوالشا اریسینیی دونیانین چالماسی، قاناد کپنگین بیر. ایلگیلیدیر ایله تئوریسی

 .اوالبیلیر ندن اولوشماسینا قاسیرغانین بیر جکبیله

 ائتکی یرب بئله سیحیکایه دهنین-اصالنی آتنا اؤلدورولن شکیلده فجیع دا-موغان

 دونیاداکی ائتگیسی آما گئتدی، جان بیر کیچیک دا-موغان. یاراتمیشدیر

 .آجیتدی گینیاوره اینسانالرین وجدانلی

 پنکک سیاؤلدورولمه و اوغراماسی تجاوزا سی،ائدیلمه ایشکنجه نین-اصالنی آتنا

 آنیالن اد اوالراق باجیالری میرابل. منه خاطیرالتدی سینیحیکایه باجیالرینین

. ائدیردیلر مجادله اوچون اؤزگورلوک و حاقالری قادین ایلینده ۸۷۱2 قادین اوچ بو

 ائدیلیر جاوزت توتوقالنیر، طرفیندن تروجیللو دیکتاتورو نینجمهوریتی دومینیک

 .آتیلیر یهدره بیر جسدلری. اؤلدورولورلر و

 اولوب ارشیق اعداما یا و سیاؤلدورولمه قاتیلینین نین-اصالنی آتنا مسئله، گون بو

. غودوربوزوقلو فیکیرلرین و اولماسی یوخ اینسالیغین مسئله. دئییل اولماماق

 اورتامین ربی نسیز گووه مسئله دئییل، دا اولماماسی اولوب تورک نین-آتنا مسئله

 اؤنمینی حجابین اوالیدا بو اسگییین بیر کیمی تتلو امیر مسئله. اولماماسیدیر

 جهادهس سوچو مسئله. ساپیخلیغیدیر نیندوشونجه مسئله دئییل، وورغوالماسی

 گؤزدن دنیئنی کولتورون مسئله دئییل، آتماق بوینونا دئولتین

  .سیدیرکئچیریلمه
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 میللتلر و ایران دئموکرات

 فیلم آما ازیمی یازی تنقیدی حاققیندا فیلمی لریچته شیکاگو ایستیردیم بوگون

 راتدئموک یئرینه اونون. کئچدیم واز اوچون اولدوغو سیز کالیته اویونجوالری و

 لتلرینمیل جغرافیادا او و اولمادیغی اولوب نین احتمالی گرچکلشمه ین-ایران بیر

 .دیمایسته پایالشماق سیزینله فیکیرلریمی باغلی ایله دورومو

 ورونس کی دا-ایران دئمیشدیم مدهمصاحیبه ایله سایت بیر فارسجا اؤنجه ایللر

 ولمایانا فارس. واردیر سورونو ذهنیت و کولتور دا-ایران بلکه دئییل، دئموکراسی

 اوچ جیورهس آسیمیالسیون دا-ایران. سورونو مهقبوللنمه کیملیکلرینی میللتلرین

 تلرینمیلل اولمایان فارس باشدا ایلک. باسقی و تحقیر اینکار،. اولوشور آشامادان

 لیگیکیم ایرانلیلیق ساختا. ائدیلیر اینکار و گلینیب گؤرمزدن وارلیقالری

 یینجهرمهوئ سونوج سیاست بو. ایسترلر اریتمک میللتلری بوتون ایچریسینده

 و تورلریکول دیللری، میللتلرین اولمایان فارس. قویولور ایشه سیاستی تحقیر

 آشاغیالما وب. آشاغیالنیر طرفیندن اینسانالر مالیک ذهنیته بو و حاکیملر یرلریده

 .اویغوالنیر سیاستی باسقی دهسفر بو اولونجا نیشدیره قارشی تحقیره و

 سیمیندهک بیر بللی توپلومون زاماندا عئینی دئییل، سیاستی دئولت جهساده بو

 دا-یرانا ایله ذهنیت بیر بئله. آچیسیدیر باخیش بیر گلمیش حالینه کولتور

 ارسف مخالفلرین و دئولت دا-ایران. ایمکانسیزدیر سیگلیشمه دئموکراسینین

 ماسیاولوش ین-ایران دئموکرات گؤره اونا. عئینیدیر باخیشی میللتلره اولمایان

 ی-ایران گلین اوچون؛ اولوشمایاجاغی دئموکراسی بیر ائله و خیالدیر؛ بیر

 .آلداتماجادیر بیر سؤزو چاتاجاق حاققینا کس هر سونرا لیماؤزگورلشدیره
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 ؤزا میللتلر یاشایان جغرافیادا او اوچون سیگلیشمه نین دئموکراسی دا-ایران

 اؤزگو اؤزونه توپلومودا فارس جهبئله. لیدیرلرائتمه الده مقدراتینی

 .قورابیلر سینیدئموکراسی

  



 تورک اولماق می، تورکلوک مو؟

 

69 
 

 آنالیزی پسیخولوژیک-سوسیو مزدورلوغون

. رگلی آنالمینا عسگر پارالی ایسه تورکجه( Mercenary) اینگیلیزجه مزدورلوق

 اونا داقارشیلیغین اوجرت وئردیگی صاحیبینین اولماقسیزین دویغو و وطن مزدور

 راالرسون داها داشیسادا، انالم عسگری باشالردا ایلک سؤزجوک بو. سالدیرار بونا

 ورلوغونمزد. باشالنمیشدیر یهایشلدیلمه دهاوچون اولقوالر سیاسال و توپلومسال

. دور( Hired pen) قلمشؤرلوک بیریسی دالالریندان سیاسال و پلومسالتو

 .الرآ قلمه یازیالر دوغرولتوسوندا امیرلر وئریلن اونا دوشونمز، اؤزو شؤرقلم مزدور

. تارارآخ چاتیشما و ساواش یئرده هر. آخار قان دامارالریندا یئرینه قانیت و منطیق

-سس و درائ رد عاغیلجیلیغی. آتار افترا باشقاالرینا اوچون اؤرتمک عئیبلرینی اؤز

 اونونال قویوب یئرینه دوشمن دوستونو بئله، اولماسا دشمنی. ایستر سالماق کوی

 .چاتیشار

 یرلریده توپلومداکی. اوالرالر یوخسون استاسوسدن توپلومسال مزدورالر

 زلرینیاؤ ایله چهچه بهبه نینچئوره بیر قیسیتلی جهساده. دوشنمزلر حاققیندا

 پلومسالتو پولالر، وئردیگی صاحیبینین اوچون اونالر چونکو. ائدرلر حیس موتلو

 .اؤنملیدیر یردنده

 بیر ناؤزلرینی اولمادان صاحیبلری. اوالرالر یالنیز و قورخاق اوالراق، پسیخولوژیک

 ؤزا. آختارارالر صاحیب بیر زامان هر اوچون دوشوندوکلری داشیمایاجاغینی آنالم

. الراوالر امرینده اونون وئریرسه کیم اوجرتلرینی. ائتمزلر حرکت ایله لریاراده

. یریرسالد کسکین داها اوندان اونالر زامان سالدیردیغی بیریسینه صاحیبلری

 .آراسیندا مزدورالر اوالر یاریش بیر کیمی گیرمک گؤزونه صاحیبین
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 زامان هر گؤره اونا آتاجاق، قولالنیب اونالری صاحیبلری گون بیر بیلیرلر مزدورالر

  .دئییشدیریرلر قروپ و رنگ
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 مو؟ مومکون دئوریمی تورک بیر دا-ایران

 نتومد و چیخان اورتایا قوشولالردان اقتصادی و سیاسال توپلومسال، دئوریم،

 ذربایجانآ گونئی دهحرکتی میللی آذربایجان. اولقودور بیر نگؤره اؤن دئییشیمی

 ؤروشگ بیر آچیق حاقدا بو هله البته) تورک غیر و تورک یاشایان توپراقالریندا

. حرکتدیر بیر ائدن مجادله اوچون سیائتمه الده حاقالرینی لرین( یوخدور

 ایله ییشیمدئ بیر کؤکدن باخدیغییزدا سؤیلملرینه نینحرکتی میللی آذربایجان

 ایله مدئوری بیر اؤزلوگونده دا بو. دیرمکدهایسته یئتیشمک ایستکلرینه بو

 .بیلر گرچکلشه

 بیر سلیتلهک باریندیرسادا دیلینده و درینلیکلرینده نیدوشونجه بیر بللی دئوریم

 سونوجا و یؤنتمک چیخارماق، اورتایا حرکتلرین سلکیتله. حرکتیدیر

 تیشیمایله البته. دیرکدیرمکدهگره اورقانیزاسیونو بیر گئنیش اوالشدیرماق

 یا و یتئرتو یاشانان ایللرده کئچدیییمیز. راحاتدیر داها اورقانیزاسیون بو چاغیندا

 ولدوغونوا اوالناغینین گرچکلشمه بونون دوشوندویوموزده دئوریملرینی بوک فیس

 .گؤرورورک

 دا-ایران هدسسلندیسه دئییشیمی تومدن شعارالریندا حرکتی میللی آذربایجان

 نئجه دئوریم بو. دورماماقدادیر ریندهاوزه میهسؤیل نیندئوریمی تورک بیر

 دئوریم بو ایوخس می؟ ایله آیاقالنماالر گئنیش ایله قاتیلیمی لرینکیتله اوالجاق؟

 جکدیر؟گرچکلشه طرفیندن سئچیلمیشلر

 اؤز ایله سؤیلملر مدرن سونرا الردان ۸۷۷2 حرکتی میللی آذربایجان

 دا وبون البتته) آیدینالنما توپلومسال ایلده 0۹ بو. دیرسوردورمکده سینیمجادله

 یک؟میشایزله یولالری هانسی یولدا قورتولوشا دیشیندا( الزیمدیر دارتیشماق
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 تورک دا-ایران جکبیله گرچکلشه دهبلکه دوشوندویوموزده سوروالری بو بوتون

 .اوالجاییق صاحیبی فیکیر دا حاققیندا دئوریمی
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 توپلوم یورغون

 سفر کیای گرچکلشدیرمیش، دئوریم ایکی ایلده یوز سون دوشونون؛ توپلوم بیر

 آما .یاشامیش آیاقالنماالر لیئره و میللی دهدفعه نئچه بیر و قورموش دئولت

 وروجوی اوالی رقده بو اوچون توپلوم بیر. میشآالبیلمه الینه مقدراتینی اؤز دههله

 می؟ دئییل

 مقدراتینی اؤز ایله آیاقالنما و دئوریم ایکی یا و بیر باخدیغیمیزدا توپلومالرینا دونیا

 گونئی ماآ. داشیمیشدیر اؤزونو سیندهسئوییه استانداردالری دونیا و میشبلیرله

 جدهسوره ایللیک یوز آراسینداکی ایللری 022۱ ایله ۸۷2۱ تورکلری آذربایجان

 ایله مدئوری نئچه توپلوم بیر. وارمامیش سونوجا بیر آیاقالنماالری و دئوریملری

 ر؟بیل قورا چرچوسینده دئولت نیکیملیگی لکولتوره اقتصادی، سیاسی،

 آزادیستان ۸۷02 ج،سوره بیر باشالیان ایله دئوریمی مشروطیت دا ۸۷2۱

 ۸۷۷2 اوالیالری، مسلمان خلق ۸۷۹۷ دؤنمی، حکومت میللی ۸۷4۲ حرکتی،

 0222 حرکتی، چهرگانی ایلینده ۸۷۷۲ اعتراضالری، اؤیرنجی سونرا دان

 دوام آیاقالنماالر اولوسال دا 022۱ و یورویوشلری قاالسی بابک ایللرینده

 گیایلینده 022۱ و ایستکلری حرکتی مشروطیت ایلی ۸۷2۱. ائتمیشدیر

 واردیر؟ دئییشیکلیکلر نئجه آراسیندا ایستکلری آیاقالنماراین

 ایله لرکسیت بللی جینیسوره آیدینالنما ایلده یوز بو و یورغوندور توپلوموموز

 تاریخسل و سوسیولوژیک نینسیمهمهبلیرله مقدراتینی اؤز دههله. یاشانمیشدیر

 توپلوموموزون آپارمادان آراشدیرما جیددی ریندهاوزه نلرند بو. واردیر نلریند

 اوالجاغی نه نینسونوجالری و سیگرچکلشدیرمه دئوریم بیر دنیئنی

  .رویاجاقدیرقو بلیرسیزلیگینی
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 آیدینالنماقدیر مسئله

 .دینالنماقدیرآی مسئله دئییل، گئتمک آخیب و قاتیلیب مهگونده کئچیجی مسئله

 .بیلمکدیر دوشونه آیدین مسئله دئییل، سوچالماق بیریلرینی مسئله

 صاحیب تهذهنی آیدین مسئله دئییل، دئمک ساتقین و خائین بیریسینه مسئله

 .اولماقدیر

 .یاراتماقدیر توپلوم بیر آیدین مسئله دئییلیک، من و سن مسئله

 بیر دینآی مسئله دئییل، دهیرلندیرمکده حرکتی بوتون ایله اوالی بیر مسئله

 .گؤرمکدیر تومونو نینمنظره شکیلده

 بحبی ه،-میرزایی سیامک مسئله دئییل، خصومتیم منیم ایله سن مسئله

 حیسس دوغاجاغینی سحرین آیدین … و ا-مرادپور مرتضی ا،-ساسانیان

 .ائتدیرمکدیر

 چکیب دانآشاغیالماق بیریسینی مسئله دئییل، داآشاغیالماق بیریسینی مسئله

 .یاراتماقدیر دونیا بیر آیدین

 دئییل، اققیرم بیرینی بیر( جیسوره مجادله) جدهسوره بیر اوالن بیتیشی مسئله

 .ائتمکدیر وعد جکگله بیر آیدین توپلومونا مسئله

 او سئلهم دئییل، دهتوکتمک بوشا انرژیسینی توپلومون بیر توکنمیش سئلهم

 دهبیرلیک اونالرال دهاؤزونون و آیدینالتماق ایله بیرئیلری بوتون توپلومون

 .آیدینالنماندیر
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 و غیقارانلی مسئله دئییل، دهدئییب وور گلنه هر دئییب کور منه دمده مسئله

 .آیدینالتماقدیر کورلوغو

 .تماقدیرآ آددیم دوغرو آیدینلیغا مسئله دئییل، قالماق تاخیلیب دوقمالرا مسئله

 دیر؟نه مسئله می آنالدین ایندی
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 سویوق چوخ هاوا بوگون

 آما اندیریرسینیز،ی کولئرلرینیزی ائوینیزده نایستیده سیز بلکه اورتاسیدیر، یایین

. وقدانسوی متیتریره دهیئنه آما اوستومه، مچکیره پتو ایکی. ماوشویوره چوخ من

 بوغازیمدان گوندور 4۷ تام. وئرمیش الدن ساوونماسینی بدنیم دئدیلر دوکتورالر

 .ییبدیرکئچمه یئمک

 وخداچ دونیا ذاتن. اؤنونده گؤزلریمین آزالیر کئچدیکجه گون رنگی دونیانین

 رییشاد مدنپنجره رنگ فرقلی ان بلکه. یئرده یاشادیغیم منیم دئییل رنگلی

 یغینیزآتد آددیم آلتیندا گون هر سیزین هانی. ماویلیکدیر گؤزوکن باخدیغیمدا

 .ماویلیک

 دیرهن عدالتسیزلیک سیز دایانیرام؟ آجیالرا بو نند دوشونورسونوز ایندی بلکه

 یازیالردا دهبلکه هبلک تانیقالریسینیز اوراقدان عدالتسیزلیگین سیز بیلیرسینیز؟

 بو چوخدور نایلده بیر من آما. اولدوغونو نه عدالیتسیزلیگین اوخورسونوز

 اویاندیغیمدا، یوخودان سحر هر. یاشیرام روحومال و وجودوم عدالتسیزلیگی

 آنیندا هر گونون …بوراخیلدیغیمدا یوخوسوز سورغوالندیغیمدا، ساعاتالرجا

 .عدالتسیزلیگی بو یاشیرام

 دا-غقارابا. جهساده ایدی خیال بیر گوناهیم ایدی؟ نه گوناهیم مدوشونوره بعضن

 .مگر ایمیش سوچ دهائتمک خیال توپراقالردا بو. خیالی ساواشماق گئدیب

 .بیز بوراالردا یاشامالییق عدالتسیز خیالسیز،

 .ماؤزلوره چوخ یمی-بابک و یم-یاشار. دوستاقدایام بیرگه ایله خیالالریم

 یالالرینیزیخ یوخسا نئیلیر؟ خیالالرینیز سیزین ائشیکده؟ نئیلیرسینیز سیز

  اوغراشیرسینیز؟ ایله خیاالتالرینیز بوراخیب
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 سیاستی خانا قهوه

 ؛گؤرموشوک یازینی بو دووارالرینداکی خاناالرینین قهوه ایران هامیمیز حالدا هر

 یازی وب کی مدوشونوره ائله. یاساق بحث سیاسی یعنی ،«ممنوع سیاسی بحث»

 ترسینه امت دئییل، یاساق بیر اصلینده او. آسیلیبدیر دوارالرا او اوالراق بیلینجلی

 اورادا لرینیدوشونجه سیاسی و آرتماسی ماراغینین بحثه سیاسی اینسانالرین

 دهنه لدی بیر نه سیاستدن دانیشیالن خاناالردا قهوه. اوچوندور سیگتیرمه دیله

 خانا هوهق اولوشدوردوغو کسیمینین بیر بللی توپلومون. چیخار اورتایا حرکت بیر

 .اویوشدورار توپلومو حتتا. یاراتماز آیدینالتما توپلومدا جاماعاتی،

 والنا یایقین چوخ زامانالر بیر. بوراخمیر بیزی سیاستی خانا قهوه کییازیق نه

 یالرینیچا اینسانالر. وئرمیشدیم آدینی خاناالر قهوه مودئرن اوتاقالرینا پالتالک

 گلنک وب. ائدیرلردی دوام سیاستینی خانا قهوه باشیندا سایار بیلگی و آلیردی

 رزیندهط سیاستی خانا قهوه مئدیاالریمیزدا. ییبدیریانسی دا مئدیایا گونوموزده

 .گئدیر دانیشیقالر

 وامد دؤنگوده قیسیر حرکتمیز سیاسی قورتولمادیقجا، طرزیندن سیاست بو

 دهیسیاست خانا قهوه. محکومدور اؤلومه حرکت بیر اولمایان تیمیاوره. جکدیرائده

 و لرینیانرژی اینسانالرین. قورولوبدور رینهاوزه( مصرف)تیمتوکه یئرینه تیماوره

 .تیرتوکه گوجونو تیماوره
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 سیمسئله هزینه و حرکتی میللی آذربایجان

 عراق-ایران اوالراق بسیجی اوغلو. ایدی وار کیشی بیر یاشلی کندیمیزده

 ون-ویخ کندلی بو بیزیم سونرا اوالیدان او. ایتیرمیشدی حیاتینی ساواشیندا

. لردیگ دولو الی و رگئده اورایا گون هر. گتیرمیشدی جانا سینیاداره شهید بنیاد

 اوغلونو نینس اولسادیم اهلل اگر دئمیشدی؛ گلیب جانا باشقانی نیناداره او سونوندا

 .دیریلتیردیم

 رانای دیلنایشله فیلمده بو. باخمیشیق فیلمینه ها اخراجی هامیمیز حالدا هر

 دئمک بوردا منیم آما. کیرگره دورماق آیریجا ریندهاوزه میللیتچیلیگی

 نینهزینه راسون ساواشدان. سیدیرمسئله هزینه دیلنایشله فیلمده او دیگیمایسته

 .سیدیرگلمه حالینا اؤلچود بیر نئجه

. دیرلرهوئرمکد هزینه فعالالریمیز میللی بوگون ده حرکتینده میللی آذربایجان

 دهبیریلری. وئریر نالد ایشلرینی بیریلری. اولور یاشامیندان آزاد بیریلری

 آما. یدیریرلده گؤره منه هامیسی لرینهزینه بو. ائدیر کؤچ توپراقالردان یاشادیغی

 چوداؤل نینهزینه. لیدیرمهگلمه حالینا اؤلچود بیر جیندهسوره حرکت میللی

 اهاد و گئدن یهجبهه داایران. اورونودور بیر کولتوررونون ایران سیگلمه حالینا

 .سیدیرحئکایه اینسانالرین گلن اوستونه ایش باخمادان لیاقته سونرا

 چیخارالریمیز میللی دا او اوالجاقسا، اؤلچود بیر حرکتینده میللی آذربایجان

 .اولمالیدیر آغیرلیقلی دیماوره و لیاقت چرچوسینده
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 اولوشور؟ نئجه توپلوم مدنی

 ماقیاز یازیسینی پسیخولوژیسی سیزلیگین چاره و قورخاقلیغین بوگون

 ییازیی بو اوالراق یانیت سورویا نئچه بیر آلدیغیم تلگرامدان آما ایستیردیم

 بیر دنیم دا-آذربایجان گونئی بیریسی دوستالرین تلگرامدان. دیمایسته یازماق

 دئولتی ایران و جگینینهایزله یول بیر نئجه اوچون اولوشماسی توپلومون

 .سوروشموش( دئوریم و رئفورم) اوالجاغی نئجه بونون حاکمیتینده

 دا یوال جگییهایزله و ماهیتینی حرکتین بیزیم جوابی سوروالرین بو اصلینده

 بیز. سیزدیرایمکان وئرمک جواب بونالرا البتته یازیدا قیسسا بو. بیلر توتا ایشیق

 توپلومو بو هایل رئفورمالر اوچون قورماق توپلومو مدنی ایستیریک؟ توپلوم بیر نئجه

 مییک؟بیلیرائده الده

 وپلومت اوچون اولمادیغی الیمیزده بیزیم مئکانیزماالری گوج سیتئمینده ایران

 سیاسی،) قوشولالردا چتین. چتیندیر چوخ گلیشدیرمک رئفورم ایچینده

 ینآخیمالرین مدنیت اوالراق تاریخسل توپلوموموز یاشایان( اقتصادی سوسیال،

 .گرچکلشدیرمیش دئوریملر باشاریسیز دا اولسا قایناغی

 النمادانآیدین. یاشامالیدیر جینیسوره آیدینالنما توپلوموموز ایسه، دئوریم چؤزوم

 اوچون آیدینالنماق. گؤرموشوک زهامیمی سونوجونو دئوریملرین یاشانان

 حاقالرینی بو. تانیمالیدیر حاقالرینی توپلومسال و( فردی) بیرئیسل توپلوموموز

 .ائدر مجادله اوچون قورونماسی و سیائدینمه الده اونالرین توپلوم بیلن

 ئولتینید توپلوم. سوروندور بیر دههله اوچون توپلومالری دوغو قوتساللیغی دئولت

 .حاققیدیر دوغال ان اونون بو. سورغوالمالیدیر
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 می؟کیملیک می،وطن مسئله

 لوکتورک و آذربایجانلیلیق ادبیاتیندا مجادله نینحرکتی میللی آذربایجان

 وطن میزمجادله گؤره بیریلرینه. حالیندادیرالر چاتیشما دههله قاورامالری

 .دیرسیمجادله کیملیک میز مجادله دهگؤره بیریلرینه دیر،سیمبارزه

 لهبئ ایله خطلری آنا قاورامی وطن وبسایتیندا بیلگی تورکجه دیر؟نه وطن

 اوالراق محاکی میللتین بیر بؤیودوگو، دوغوب نینکیمسه بیر وطن تانیمالنیر؛

. وپراقدیرت جگیوئره جانینی اوغروندا کیرسهگره باریندیغی، یاشادیغی، ریندهاوزه

 و یپارچاس اوزو یئر یاشادیغی ریندهاوزه اوالراق ائگمن و باغیمسیز اولوسون بیر

. دادیرآنالم عئینی یورد ایله وطن. دئییلیر سوالرینا توپراق ایله هاواسی اونون

 .آدالدنیریلیر دااوالراق اؤلکه همده

 کیملیک؛ لیمیل. کیملیکدیر میللی قصدیمیز کیملیکدن بورادا دیر؟نه کیملیک

 کلری،گلن و تؤره دیل، بیچیمی، یاشاییش و دوشونوش خاص اؤزونه مللتین بیر

 .بوتونو للیکلراؤزه اولوشان ایله قورالالری و یرلریده توپلومسال

 دهینایکیسین هر آلدیغیمیزدا دیققته تانیمالرینی کیملیک و وطن یوخاریدا

 یریاوب اولمادان بیریسی. آچیقدیر دویدوغو احتیاج بیرینه بیر اوچون یاشاماق

 چوناو بیزیم تورپاقالری آذربایجان اولمادان تورکلوگوموز. یاشایاماز سوره اوزون

 ائدر؟ ایفاده آنالم نه

 وطن یزب. دئییل سی مجادله کیملیک یا و وطن تکجه میزمجادله میللی بیزیم

 .وئریریک سیمجادله کیملیک اوغروندا
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 آذربایجانلیلیق قارشیسیندا ایرانلیلیق

 بحث .گؤندرمیشدی بیریسی فایلالرینی سس بحثین بیر تلگرامدان دونن

 یرب بؤیوک آپارانالرین بحثی آما. ایدی تورکچولوگو ایران و آذربایجانچیلیق

. دولریورودور قییاسالیاراق ایله تورکچولوق آذربایجانچیلیغی. ایدی وار خطاسی

 هئچ دردهق گونه بو. اینانمیرام دا اونا و دئییلم آذربایجانچی من دئییم باشدا ایلک

 .تانیملیرام اوالراق سئور وطن اؤزومو من. ساوونمامیشام قاورامی بو یازیمدا بیر

. زبیلرسینی دئییه ردهسئوه آذربایجان اوچون اولدوغو آذربایجان آدی وطنیمین

 .دئییل یهامیس آما اولوشدورور بؤلومونو بیر اؤنملی کیملیگمین میللی آذربایجان

 مدوشونوره لهائ. آذربایجاندیر وطنیم. دیرتورکجه دیلیم. تورکدور کیملیگیم میللی

 .داشییر دا فعاللی میللی آذربایجان چوخ بیر فیکری بو

 داجغرافیا او ایله اعتباری بوگون دا اولسا آدی جغرافیانین سیاسی بیر ایران

 ایرانلیلیق .بیچیمیدیر کیملیک بیر اوچون ائتمک آسیمیله میللتلری یاشایان

 یرب سیاسی ایران. واردیر کیملیک و تاریخ مذهب، بیر فارسالشان آرخاسیندا

 دهگؤره اونا. یرشکلید سونولما بیزه شکیلده فرقلی کیملیگین بیر چوخ جغرافیادان

 ارشیق تانیمالماالرا چالیشیالن قاورامسالالشدیرمایا و گلن یانا یان ایله آد بو

 .چیخیرام

 زاآذربایجانلیلیغیمی بیزده اوچون ائتمگ مجادله ایله کیملیگی نلیلیقایرا

 میللی وطن، .باغلیدیر بونا شانسیمیز قازانما نیمجادله بو چونکو. ییقسیغینمالی

 لوشمازاو اوستونده کاغاذ ایسه وطن بیر. اولقودور لشدیگیعئینی کیملیگین

 حاکیم نمیللتی بیر بؤیودوگو، دوغوب نینکیمسه بیر وطن ،(کیمی ائلی تورک)

 گیجوئره جانینی اوغروندا کیرسهگره باریندیغی، یاشادیغی، ریندهاوزه اوالراق

  .توپراقدیر
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 دولتی نژادپرستی

 هب نوشته بیست سال بیست این طول در. نویسممی که است سال 02 نزدیک

 اسم هب تخیلی داستانی فارسی زبان به امجدی ینوشته اولین. ندارم فارسی زبان

 عصر ینشریه در امنوشته این که بودم ساله ۸۷. بود «خویشتن به بازگشت»

 زیرا کردم ترکی به نوشتن به شروع زبان به بعد به آن از. شد چاپ تبریز آزادی

 را( استانبولی آذربایجانی،) ترکی زبان که هستند کسانی مخاطبانم بیشتر

 هاییآن به. امنکرده احساس فارسی زبان در نوشتن به نیازی نیز من و فهمندمی

 تاس ایبهانه را هرکسی چون گیرم،نمی خرده هم نویسندمی فارسی زبان به که

 من ترکی یلهجه امنوشته در تا نوشتم فارسی هم امروز. مخاطبی و نوشتن برای

 .کنممی ترجمه فارسی به ذهنم در و کنممی فکر ترکی من. شود دیده

 یلهجه که هاییآن بعد به این از ایران پرورش آموزش وزارت بخشنامه اعالم با

 نکهباای. شوند فارسی زبان و ابتدایی مدارس معلم توانست نخواهند دارند غلیظ

 حمایت ایران دولت عمل این از باز من اما است دولتی نژادپرستی نوعی این

 را ینژادپرست سیاست ایران دولت که است سال سالیان اینکه خاطر به. کنممی

 رانای دولت المللیبین جرم سند بخشنامه این. کندمی دنبال پنهان صورتبه

 بانز فارس غیر معلمان شکبی بود المللیبین دادگاه یک عضو ایران اگر. است

 آشکار ضتبعی سند بخشنامه این. کنند دعوا یاقامه ایران دولت علیه توانستندمی

 للم ایرانیت، و ایران نقاب زیر هاستسال که تبعیضی. است ایران دولت رسمی و

 .کندمی تحقیر و انکار را فارس غیر

 انزب فارس معلمان نشین فارس غیر مناطق به آیا که اینجاست سؤال جای حال

 کرد؟ خواهد تست را معلمان یلهجه شورایی یا و نهاد کدام فرستاد؟ خواهند
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 حرکتی میللی آذربایجان و تورکییه

 ذربایجانآ گونئی نینجمهوریتی تورکیه بیریسی لردنمسئله کیگونلرده سون

 ونئیگ) بیز لرجهچئوره بعضی. یاخالشیمیدیر و باخیشی نه-حرکتی میللی

 مئدیا و ملرکسی بعضی. یاخینالشمالییق یه-تورکییه( حرکتی میللی آذربایجان

 .سالدیرماقدادیرالر دئولتیه تورکییه شکیلده آمانسیز داقورومالری

 ورکییهت یازیمدا دنگلر سیاسی و حرکتی میللی آذربایجان گونئی اؤنجه ایللر

 میللی اؤز حرکتی میللی آذربایجان گونئی توخونموشدوم؛ دهسینهمسئله

 یملیگیک تورک. میشدیرایزله یولو تورکچولوک جیندهسوره ائتمه الده حاقالرینی

 گینی چکیرده نین-حرکتی میللی آذربایجان گونئی وارلیغی تورک و

 ورکت آچیدان ائتنیک ین-آذربایجان گونئی یعنی دورومدا بو. اولوشدورماقدادیر

 راسینداآ آذربایجان گونئی ایله تورکییه اولماسی تورکچو ایله اعتباری حرکت و

 لیاؤنم اوچون آذربایجان گونئی زامان هر فاکتورو تورکییه. قورماقدادیر ایلگی

 و اولماسی دئولتی تورک باغیمسیز تک اؤنجه الردان ۷2 آیریجا. اولموشدور

 خویااو لینکدن بو یازییی بو. قویور اورتایا اؤنمی بو آغیرلیغی کیدهبؤلگه

 https://goo.gl/DCd7wR. بیلرسینیز

. ئیشمیدیرد شکیلده جیددی سیاستی دیش اؤزللیکله نینتورکییه ایللرده سون

 دوغویا رکئدها دئیشیکلیک سیاستینده دیش تورکییه، دؤنن یاباتی اوزنو ایللرجه

 دؤنوشدن بو اویونجوالری اورتادوغونون دوغروسو داها و دوغو. باشالدی یهدؤنمه

 سیاست شدی دایالی مذهیه دهبؤلگه بو سوره بیر بللی تورکییه. اولدوالر راحاتسیز

 ئکیبیا و داووداوغلو احمد. ندیسونوجال باشاریسیزلیقال بو و باشالدی یهیوروتمه

 او مالییامخاطیرالت. ائتدیلر یانلیشلیقالر سیاستینده خارجی تورکییه ایللرجه

. ردیمچالیشی قورومدا بیر باغلی باخانلیغینا ایشلری دیش دهتورکییه زامانالر
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 نایشده و یاشادیم سورون اونالرال اوستونده سیمسئله آذربایجان گونئی

 .آیریلدیم

 ونراس تمیزلندیکدن سیاستیندن خاریجی تورکییه ائکیبی و داووداوغلو احمد

 جبر باشقانی جمهور تورکییه. باشالدی باخمایا فرقلی داها یهبؤلگه تورکییه

. ایدی ارتیایش بیر دئیشیمین بو سؤزلری میللیتچیلیگی فارس اردوغانین طیب

 وسوسؤزج ین-اردوغان سیاستینده خارجی تورکییه ایندیلیک مدوشونوره ائله

 باشقانی SETA ایله کالین ایبراهیم. ائتکیندیر داها ائکیبی ین-کالین ایبراهیم

 .ایدی منطیقلی و درین داها فیکیرلری. دانیشمیشدیم ایکن

 قارداش هایل خصوصی و دئولتلری دونیا بوتون حرکتی میللی آذربایجان گونئی

 قارشیدی ییهتورک. آلمالیدیر گینیدسته اونالرین و قورمالی ایلیشکی ایله لراؤلکه

. ییقباغالمامال اونالرا دا اومودوموزا بوتون آما. قازاندیرماز شئی بیر بیزه سؤیلملر

 .اولمالیدیر پالنیمیز نئچه بیر اوچون زامان هز بیزیم
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 وار؟ کیملر دونیامیزدا دوشونجه توپلومسال

 رنه وسوففیل فرانسیز. وارلیقدیر یارادان و دوشونن ایله اعتباری یاپیسی اینسان

 ان بونون سؤزوده( Cogito ergo sum) واریم سه ائله م،دوشونوره ین-دکارت

 نینیاولماس صاحیب یهدوشونجه اوالراق بیرئسل اینسان. شکلیدیر ایفاده آچیق

 یرلرینیفیک دوشونورون بیر یا و نیدوشونجه بیر دااوالراق توپلومسال سیرا، یانی

 رفیندنط توپلوم بعضن دهلریدوشونجه سیاسی اؤندرین بیر حتی. پایالشابیلر

 .رگؤره قبول

 بو دیاین سونرا گیریشیندن قیسسا بو نیندوشونجه توپلومسال و دوشونجه

 هگؤستردیگین اؤزونو نئجه توپلوموندا تورک آذربایجان گونئی نینمسئله

 وار دوشونجه بیر پایالشدیغیمیز اوالراق سیاسی یا و توپلومسال بیزیم. باخمالییق

 بیزیم فیکیرلری دوشونورون بیر دیگیمیزائله قبول اوالراق توپلومسال دیر؟می

 فیکیرلری دوشونوروموزون هانسی اوالراق تاریخسل دیر؟می حاکیم توپلومدا

  دیر؟منیمسنمکده طرفیندن توپلوموموز بوگون

 بیزیم کوچون. یوخدور جوابالر نئت گیمیزجهوئره سوروالرا بو بیزیم مدوشونوره ائله

 ندوشونورده بیر یانسیدان لرینهدوشونجه اونو و باخان دونیایا دیلیمیزده

 ومسالتوپل اوچون اولدوغوموز توپلوم بیر دئولتسیز آیریجا. چتیندیر دانیشماق

 اورتاق اوچون اولماسی میللت توپلومون بیر. میشدیرگلیشمه روحوموزدا

. لیرامیانی من بلکه م،بیلمیره. پایالشماسیدیر لرینیدوشونجه و یرلرینیده

 تکجه بو. کیرگره آراشدیرمامیز بونو دورومداییق نئجه جیندهسوره میللتلشمه

 ااولدوغون نئجه دا دونیامیزین اینانج قالمامالیدیر، سینیرلی ایله دوشونجه

 .             باخمالییق
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  گیزلیدیر؟ هاردا حقیقتیمیز

 بیر ره دئسک فلسفی داها. واردیر حقیقتی بیر حرکتین و نیندوشونجه بیر هر

 یندنحقیقت رقده نه هر حرکت و دوشونجه وارلیق،. واردیر حقیقتی بیر وارلیغین

 اونو یوخسا حقیقتین اگر. یاخینالشار دوغرو یوخلوغا رقده او اوزاقالشیرسا

 یککلیلسوره دا یاراتدیغینا قالینمیر، یاراتماقالدا جهساده بو. یاراتمالیسان

 نسیشا یاشاما دهحقیقتین اولمایان کلیلیگیسوره چونکو. قازاندیرمالیسان

 . یوخدور

 دیر؟نه میزحقیقتی( حرکتی میللی آذربایجان گونئی) بیزیم بوردادیر؛ سورو ایندی

 بیریمیزی یرب بیزی قتمیزحقی بو ندن گیزلیدیر؟ هاردا بو وارسا حقیقتیمیز بیر اگر

 ئچدیکجهک گون بیزی یئرینه توپالماق اطرافیندا دوشونجه بیر و یاخینالشدیرماق

 لری مسئله کنگره دورولماماسی ریندهاوزه نند اوزاقالشدیریر؟ بیریمیزدن بیر

  یاخالشیریق؟ دوشمانجا بیریمیزه بیر درینلشدیریب

 بیر ونکوچ. گیزلیدیر مکدهمهدینله بیریمیزی بیر حقیقتیمیز، م؛دوشونوره ائله

 .ریکبیله ائده کشف حقیقتیمیز اورتاق دینلرسک بیریمیزی

 اولوب یوخ اولماسیندا سرت شکیلده آمانسیز دیلیمیزین حقیقتیمیز،

 غوقوردو توپلومالرین مدنی شکلیمیز خطاب بیریمیزی بیر. دیرگئتمکده

 .اوزاقدیر چوخ دیالوقدان

 راسینداآ قاریشدیرماسی ساواشالرینین بازار کوچه ایله مجادله میللی حقیقتیمیز،

 یوخ ایله رساواشال طرز بو فرقلیلیکلری دهمجادله میللی. قالمیشدیر سیخیشیب

 .اوالجاقدیر حقیقتیمیز اوالن یوخ. اولماز ائتمک
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 مدئمیش زامان هر. دوشموشدور ضعیف سونوجو تیمسیزلیکاوره حقیقتیمیز،

 .دورار دؤنوب دؤنگوده قیسیر و اولماز کلیسوره دوشونجه اولمایان تیمیاوره

 .اوالر مشغول ایله گوندملر یاپای ایچینده دؤنگونون قیسیر

 والراقا توپلومسال همده بیرئیسل هم. گیزلیدیر آیدینالنمامیزدا حقیقتمیمیز،

 .ییکجهیهبیلمه ائده کشف حقیقتمیزی آیدینالنمادیقجا

 .اشتغالدیر ایله عبث دا یا. کئچیجیدیر شئی هر سیندهاؤته بونون
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 0 - بویوتالری و قاورامی کیملیک میللی

 اراکترینک میللی. آیریلماقدادیر دنتیپین کیملیک یایغین کیملیک میللی

 زامان هر یترس آنجاق اوالبیلر، کیملیک یایغین عنصورو کیملیک بیر اورتدیگی

 یللیم اولسون، اوالرسا یایغین قدرنه عنصورو کیملیک بیر. اولمایابیلر دوغرو

 مدیکجهلشدیریلمیللی دهشکیل بیر خاص اؤزونه دنطرفین کولتور یا و کاراکتر

 توپلولوق بیر(. ۱0: 0224 بیرکؤک) ائدیلمز قبول اوالراق عنصورو کیملیک میللی

 و توتوم اویغون بونا دادویدوغون احتیاچ هشئی بیر بلیرلی ایله طرزی حیات

 جهیلهبؤ. اولوشدورور عنصورونو کولتور داورانیشالر و توتوم بو اورتیر، داورانیش

 یمیلل. اولماقدادیر اؤزل توپلوما اولدوغو عایید اوالراق، سببی اولما وار کولتور،

 وتانت آرادا بیر یا و فرقلیلیکلر آییران دنبیربیرین توپلومالری کاراکتر

 (.۸۸4: ۸۷۲۸ نتون،لی) بنزرلیکلردیر

 ماقدادیرسیراال بئله لیکلرینیاؤزل تمل کیملیگین میللی اسمیت،. د آنتونی

(۸۷۷4 :۸۸:) 

 یورد دا یا اؤلکه/توپراق بیر تاریخی. ۸

 (حافظه) بللک تاریخی و میتلر اورتاق. 0

 (مدنییت ایجتماعی)کولتورو قامو سلکوتله بیر اورتاق. ۸

 گؤرولر و حاق یاسال اورتاق کئچرلی اوچون بیرئیلری بوتون توپلولوغون. 4

 اورتاق ریاولدوقال صاحیب ایمکانینا حرکت سربست دهاوزرین اولکه بیرئیلرینین توپلولوق. ۲
 .اقتصاد بیر

 گینمیللیتچیلی آنالشیلماسی ایله آنالمی تام قاورامینین کیمیلک میللی

 کییی وورغوالدیغی( ۸۷۷4) ین' هابرماس ندنله، بو. گرکدیریر دارتیشیلماسینی
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 مدرن گلن امئیدان داسونوجون نینبوتونلشمه کولتورل لیکلهاؤزل میللیتچیلیک

 ملینیت توپلومون سیاسی بنزرلیکلرین کولتورل بلیرلی بو،. اولگودور بیر

 لیگینبیر میللی و سیاسی دازامان عینی و گؤروشونه گرکدیگی اولوشدورماسی

: 0222 نر،گئل) دایانماقدادیر گؤروشونه گرکدیگی اولماسی اویوملو ایله بیربیری

 شدکیکئچمی کیملیکلرین اورتاق کؤکلرینی قاورامینین میللت اسمیت،(. ۹۲

 سینهیمگها مدرنیست میللتین گؤره، ه-اسمیت. باغداشدیرماقدادیر ایله شکیللری

 بیر(. ۸0۸: ۸۷۷۷ اسمیت،) میللیتچیلیکدیر یارادان کیملیگی میللی گؤره

 یاپی اتنیک شرط؛ آنا 0 قولالنیالن اوچون تانیمالماق کیملیگینی میللتین

 بو باخمایاراق آلغیالنماالرینا اوالراق تک باخیشدا ایلک. کولتورودور و( ساختار)

 نائدیل دوغرو یهمیللتلشمه و دایولون اولوشدورما دولتی-اولوس ، شرط ایکی

 .دیردوشونولمکده اوالراق شئی ایکی آیریلماز بیربیریندن یولجولوقدا

 توپلولوق یگرد اؤزلرینی، لرینیناویه توپلولوغون بیر بلیرلی کیملیک، ائتنیک 

 توپلولوق ،دویغو بو. دویغوسودور عادییت بیر لشدیرنفرقلی ائدن، آییرد اویلریندن

 دان «اونالر» اوالراق، منسوبالری ین«بیز» بیر بلیرلی اؤزلرینی لرینیناویه

 .دیرسی بیرلشیریلمه ایچلرینده اؤز وورغوالیاراق یلیکلرینیفرقل

 کیملیگی سوسیال توپلولوغون بیر ائتنیک( 40: ۸۷۷۷) اسمیت. د آنتونی 

 آچیقالماقدادیر؛ بئله اؤزللیگی آنا آلتی اولوشدورورکن

 آد اؤزل بیر( جمعی) کوللئکتیف. ۸

 میتی سوی بیر اورتاق. 0

 آنیالر تاریخی پایالشیالن. ۸

 ادای بیر قیالن فرقلی کولتورو اورتاق. 4

 عنصور چوخ داها

 باغ ال «یورد» بیر اؤزل. ۲

 داآراسین کسیملری اؤنملی چمعیتین. ۱

دویغوسو دایانیشما
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 8-بویوتالری و قاورامی کیملیک میللی

 یول ایکی لیجاباش دؤنوشومونده میللتلره چئشیدلرینین توپلولوق ائتنیک فرقلی

 .گؤرولموشدور ایزلدیکلری

 ولوشدورانا چکیردگینی دولتین بیر ائتنیک و دیردستکلی دولت سی؛بیرینجی 

 بیر بوروکراتیک و مرکزی داها دولت بو. دیچیخماقدای یوال ائتنیکدن بیر یاتای

 فالریصینی اورتا ائلی سورجلر اداری و حقوقی مالی، عسکری، قاووشدوقجا، یاپییا

 ناوال فرقلی چوخونلوقال. چالیشماقدایدی یهائتمه داخیل اؤزونه اوزاقالری و

 تک ایاناند میراثینا کولتورل چکیردگین ائتنیک( موستقیل)ائگمن جمعیتلری

. ردئمکدی اولموش لیباشاری گتیربیلرسه حالینا توپلولوق سیاسی بیر

 اورتا. دولرو بیر دوغال رول اوستلندیگی سورجده بو صینیفین ائنتئلئکتوئل

 رینینادامال دین ایله آریستوکراتالر آلدیغی، صحنه سونراالری چوخ صینیفین

 و رلرناظی اؤندرلر، آکتؤرلری آنا اویونون بو داوراندیغی لیایکیرجیک زامان چوغو

 ونوج؛س. ائدیردی الده میراثینی و دیاونالرین داآنالم بیر دولت. بوروکراتالردی

 لتورلریکو و میراث اونالرین. اولدو سیمارژیناللشمه روحانین ایله آریستوکراتالر

 .اولدو هرکسین اوالراق ایلکه

 یلها قاورامالشدیرماالری ’من‘ دینی-ائتنو. پوپولئردی داها ایسه یول ایکینجی 

. دودؤنوشدورولور اوالنا سیاسی و ائیلمجی داها توپلولوقالر دئموتیک کیچیک

 یچیکک باخمایاراق لرینهوئرمه قارشیلیقالر فرقلی یهمودئرنیته و باتیلیالشما

 ائتنیک ائتدیکلری ادعا توپلولوغون نیتی، چئورلرین ائنتئلئکتوئل-ائییدمن

. یرمکدیکئچ حرکته و آریندیرماق خالقی ایله صورتی سسلنمک کئچمیشلرینه

 آلتین یکئچمیشیندک توپلولوغون اؤنونه قوشاقالرین بوگونکو اوچون ائلمک بونو

 لهای لرخریطه بیلیشسل چیخاریلمیش دانمکانالرین شئعرسل و چاغالردان
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 ائتنیک سلگئلنک قالمیش گئری یولال گرکمیش یاپماالری تؤرللیکلر تاریخسل

 .الردیاومور ییدؤنوشدورمه میللته سیاسی بیر یئرلی آما دینامیک توپلولوغو

 داها سادا،قوی اورتایا اوالراق دوشونسل وارلیغینی اؤز باشدا ایلک کیملیک میللی

 میللی اوالراق دوشونسل. اولوشدورماقدادیر طرزیمیزی حیات بیزیم سونرا

 احیات و یاپیمیز فیکیر بیزیم اوالراق ایلک دوشوندویوموزده، کیملیگی

 یللیم بئله سیاؤنجه مدرنیته حتی اینسان بیر. ایلگیلیدیر باخیشیمیزال

 ان ییرانآ توپلومالردان دیگر اونو و یاشاماقدایدی اوالراق دوشونسل کیملیگینی

 وارلیغینی یائدیندیگ ایله کیملیگی میللی ائله بیریسی عنصورالردان بلیرگین

 ئییل،د اوالراق بیرئیسل کیملیگی میللی بوردا بیز. ایدی چاباسی بیلدیرمه

 و اولوشماسی نیندوشونجه کوللئکتیو توپلومدا. آلیریق اله ایله بویوتو توپلوسال

 توپلوسال اگر. رلیدیعالقه ایله بویوتو دوشونسل کیملیگین سیگتیرمه تانیم اؤزونه

 زامان وا اوتورماشسا، یئرینده و اولوشموش تمللری کیملیگین میللی دهدوشونجه

 وارلیغینی زاؤ توپلومدا بو آنالنمدا دوشونسل کیملیک میللی کیبیلریک دئییه

 .یئرلشدیریبدیر

 اؤز اریخسلت قارشیمیزا زامان، آلدیغیمیز اله کیملیگی میللی ایله بویوتو سوموت

 یک؛یگؤرمکده رسومالرینی آداب و عنعنه توپلومون و طرزی گئییم کئچمیش،

 اوالراق اریخسیت. گلیر حالینه گؤرونتوسو بیر توپلومالرین کیملیک، میللی یعنی

 رونتوگؤ و یاشامیش ایچینده اؤز دئییشیلری دؤنمسل کیملیک، ائدیلن الده

 اوالراق وسوتوب بیر کیملیگین میللی بیچیم بو. ساغالمیشدیر بیچیم بیر اوالراق

 .یانسیدیر گؤرونتوسونده توپلوم اؤزونو

 ولتورلک و ایچریر کیملیگی بیر سیاسی همده لکولتوره هم کیملیک، میللی

 کیملیک یللیم بیر بو. یئرلشدیریلیر دا توپلولوقدا سیاسی قدر اولدوغو توپلولوقدا
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 ویا سیمهچیزیل دنیئنی نینخریطه بیر ژئوپولیتیک دازامان عینی اورتیمینین

 بیر یاسیس اوالن سیدئیشدیریلمه بیلشیمینین دولتلرین ایله رئژیم سیاسی

 (.40: ۸۷۷۷ اسمیت،) دیرلیاؤنم اوچون گلدیگی آنالمینا حرکت

 هایل دیرلری کولتورل اؤز اوالراق، تاریخسل توپلومالرین کیملیک میللی 

 داالراقاو جوغرافی اینسانالرین کیملیک میللی. اولگودور بیر منیمسدیکلری

 تاریخسل ینیکیملیکلر میللی اینسانالر. دیربیچیمی کیملیک بیر ائدیندیکلری

 و نیاینانجالری دینی دیللرینی، کولتورلرینی، جوغرافیادا یاشادیقالری اوالراق

 .اولوشدورورالر قورویاراق دیرلرینی توپلومسال
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 8-سورونالریمیز و کیملیک میللی

 چیقالمایاآ داشیدیغینی اؤنم نند و اولدوغونو نه کیملیگین میللی یازیدا دوننکی

 تاریخسل اناوینای رول اولوشماسیندا کیملیگین میللی ایسه دایازی بو. چالیشدیق

 آلدیم اله کیملیگیمیزی سیاسال و

 کیملیک تاریخسل-۸

 لومالرینتوپ کئچمیشده تاریخ. دییلدیر کئچمیشی جهساده توپلومالرین تاریخ

 جیحیکایه“ جهساده تاریخه اگر. اولوشدورماقدادیر دوامینی دهبیلینچلرینین

 جاقآن. چارپمایابیلر گؤزه سیمسئله کیملیک باخارساق آچیسیندان "تاریخ

 اونون و ینیسمسئله کیمیلیک باخدیغیمیخدا آچیسیندان تاریخی فلسفه تاریخه

 .دیرگرکمکده میزائتمه دیقت سینهائتمه دوام نئجه اولوشماسینا،

 یعنی .آلماقدادیر یئر ایچریسینده توپلومالر یارادان تاریخ آکتیو توپلوموموز

 ایچریمیزده اؤز بیزه اولمامیز ایچریسینده تاریخ آکتیو بو آما. یاراتمیشدیر تاریخی

 ایچیمیزده اؤز اؤزللیکلری تیپ بو بلکه. توتولمامیش اؤنونده گؤز اوالراق یرده بیر

 یرب سیستماتیک یرلرهده و ایمکانالرا اوالن الیمیزده اؤز اوچون داشیدیغیمیز

 اؤزونو شکیلده بیر سیستماتیک توپلوموموز ندنله بو. میشانگلله باخمایی شکیلده

 اؤزوموزه، دهاوچون تانیمالمادیغیمیز(. میشائدمه تعریف) تانیمالیامامیش

. شیکمیبیلمه قازاندیرا آنالم شکیلده بیر دوغرو میزهفلسفه اشامی و میزهچوره

 نئجه الداح قورامادیغیمیز ایلیشگیسینی ندنسللیک آراسیندا اوالیالر تاریخسل

 چیخارالریمیز اؤز اوالیالری بیلیردیک؟ اوال صاحیب کیملییه میللی بیر

 زنگین موزاؤزو دئییشله بیر باشقا. آلدیق اله اوچون باشقاالری دئییل آچیسیندان

 نتوپلومالری باشقا ییبگلیشدیرمه اونو اوچون اولدوغوموز صاحیب وارلیقالرا

 میللی توپلومو تورک-آذربایجان اوچون چالیشدیغیمیز یایمایا دیرلرینی
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 نطقی میدح دوکتور پروفسور. میشدیرسوروکله دوغرو بلیرسیزلییه کیملیگینی

 .زنگیللریک یوخسول دئمیشکن

 کیملیک سییاسال-0

 ئری بیر اؤزوموزه ایچریسینده شراییط یاراتدیغی دونیاسینین سییاست

 اورتایا آچیسیندان منفعتلریمیز و یرده اؤز اولمامیزی وار و آچامادیغیمیز

 سونرادا و قورویانمامیش کیملیگیمیزی میللی اؤنجه ایلک اوچون قویامادیغیمیز

 سؤزوموز یهدئمه ایچریسینده کیملیک سیاسی دایاناراق کیملیگیمیزه میللی

 اوزرینده ماسا حالدا قازاندیغیمیز لردهموجادیله و ساواشالردا. اولمامیش

 گئرچک و اولمامامیزدان بوتون بیر ایچیمیزده اؤز بیزیم بو. اودوزموشوق

 .اوالبیلر چیخمیش اورتایا اوچون گزدیگیمیز اوزاق آماچالریمیزدان

 قویامادیغی رتایااو شکیلده بیر سیاسال کیملیگینی للیمی تورک آذربایجان گونئی

 جوموزقورویو بیزیم آالنی سییاست. یئمیش ضربه کیملیگی چکیردک اوچون

 گونئی .ایدیک لیمهکئچمه واز منفعتلریمیزدن میللی اؤز دهساحه او. اولمالییدی

 یغیناقس بیر اونو زنگانلی زامان اولدوغو سیاسال و نیرلیگووه تئریمی آذربایجان

. اقدویاج غورور تانیتیلماقدان دونیایا و وئریب آنالمی اساس اؤزونه اورادا گؤروب

 لرینیاؤز اونالر اوچون قویولمادیغی اورتایا شکیلده بیر اساسی تئریم بو آنجاق

 بئله قارشی بلکه کئچرلر واز تکجه نه سایماقدان( اوالراق سیاسی) آذربایجانلی

 یمیلل قدر او دییسکائتمه مطرح آالنیندا سییاست اؤزوموزو قدرنه. چیخارالر

 .یاخینالشاجاق دورومونا بلیرسیزلیک کیملیگیمیز
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 سون-سورونالریمیز و کیملیک میللی

 

 کیملیک سوسیال-۸

 راقاوال اولقو بیر سوسیولوژیک درینلیکلرییله بوتون موضوسو کیملیک

 و لینیگنه توپلومون کیملیک آچیسیندان سوسیولوقالر. دیرگؤرونمکده

 سیدانیان شکیلده بیر دوشونسل و تئوریک اونالری و قاپسایان گلنکلرینی

 چوخ دانآچیسین بیلیملر سوسیال قدر گونه بو اوزرینده توپلوموموز. فئنومندیر

 یپسیخولوژیس توپلوموموزون اوچون اونون. اولموشدور دیرلندیرمه بیلیمسل آز

 دنینین توپلومسال اوزرینده کیملیک آچیدان بو. دئییل الیمیزده بیزیم دههله

 موموزتوپلو آچیسیندان پسیخولوژی سوسیال. یارادیر چتینلیک مکدهاینجله

 الیناح توپلوم بیر حسساس اوچون کئچیردیگی ساواشالر و قییامالر دئوریملر،

 یا ریتوپراقال آذربایجان بری زامانیندان دولتی قاجار و ایلده یوز کئچن. گلمیش

 تهدول مرکزی یاخالشیرکن سونونا دولتینین قاجار یادا اولموش آالنی ساواش

 دانآچی پسیخولوژیک توپلوموموزو اوالیالر بو. اولموش صحنه قییامالرا قارشی

 موموزتوپلو ایسترسک آنالتماق ایفادیله بیر باشقا. میشائتکیله اولومسوز

 دیگینیایسته نه اولدوغونو، نه وروباوت. میشتاپابیلمه زامانی دوشونمک

. قالدیریر باش خییابانی دنبیتمه حرکاتی مشروطییت. میشاینجلمه

 توتون و گلیر اوستونه ایش حؤکومت میللی اونوتولمادان آجیسی نین’خییابانی

 ارشیق توپلومال بیر چالیشان آتمایا یورغونلوغونو بیز ایندی. قدر گونوموزه تا

  .قارشییاییق
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 کیملیک دینسل-4

 یرب اؤنملی چوخ فاکتؤرو دین ایچینده توپلوم بیزیم موضوسوندا کیملیک

 شیعه ئله،ب بوراخساق کنارا بیر دیگینیوئرمه اؤنم میللییته دینین. دیرمسئله

 انالریمیزیاینس بیزیم ایرانلیالشدیرماسی سونرا دؤنمیندن عبباس شاه مذهبینین

 ین’لایسمای شاه بلکه. یاراتمیش ایمکانی اوزاقالشدیرماق کیملیکلریندن اؤز

 میللی میزاینسانالری حالدا هر یاشاسایدی لیگیشیعه بکتاشی-قیزیلباش قوردوغو

 داهادا یبیز لیکشیعه گونکو بو یعنی. یابانجیالشمازدیالر کیملیکلریندن

 یرانا یولداشینین حیات ین’حسین ایمام. یاخینالشدیرمیش ایرانلیالشدیرمایا

 اؤزلم ربی ایرانلیلیغا و شاهلیغینا ایران اینسانالردا بیزیم باغالماالری شاهینا

 ایچریسینده سیمقوله دین. قازانیر یرده آچیدان بو فردوسی. یاراتمیش

 داشیمیش میللییتچیلیگینی عرب دینی ایسالم اوچون داشیدیغی میللییتچیلیک

 بیر ریکلیایچ میللییتچیلیگی فارس دا’ایران لیکشیعه سونرا دان’عابباس شاه و

 قالین ینداآراس کیملیگیمیز میللی و توپلوموموز بیزیم. گلمیشدیر حالینا مذهب

 رلیکبی بیر ایچریسینده ایران مذهبی شیعه. ائتمیشدیر تشکیل پرده بیر

 .اوینامیشدیر رولونو ایرانلیالشدیرما اؤتسینده اولوشدورماسینین

 سونوج

 بیریسینین سورونالریندان اساس حرکتینین میللی آذربایجان گونئی

 ورتایاا اوالراق سیستماتیک و بوتون بیر کیملیگینی میللی توپلوموموزون

 اوزاقلیق ینداآراس کیملیگیمیز میللی و بیز سونرا وورغوالدیقدان سینی قویابیلمه

 اهاد کیملیگیمیزی میللی آچیدان بو. چالیشدیق آچیققالمایا ندنلری یارادان

 اله کیلدهش بیر دوغرو ندنلری بو اوچون میزائتمه الده شکیلده بیر اتیکسیستم

 یرب میللی حققینده تاریخی اؤز توپلوموموز. آنالتمالییق توپلوموموزا آلیب
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 یاستسی وارلیغینی آذربایجان گونئی زامان، اولدوغو صاحیب آنالیشا تاریخسل

 شیعه یندیکیا و یاشادیغی جینیسوره دئییشیکلیکلر توپلومسال داشیب، آالنینا

 دوغرو ینهکیملیگ میللی زامان تانیدیغی اوزونو گئرچک( ایرانلیلیغی) مذهبینین

 .اوالجاقدیر آتمیش آدیم بیر
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 جک؟لهدوزه زامان نه چئلیشکیمیز مسؤیله

 فیلمینه مراسیمی دؤنومو ایل نین-امانی مهندیس رحمتلیک گون کئچن

 امام یزب: دئدی او. تاخیلدی عاغلیما سؤزلری بیرسینین دانیشانالردان باخارکن

 آنالمدا نه سؤزو بو. گئدنلریک یولوندان ین-بابک آتا بیز. وارثلرییک ین-حسین

 یمیلل آذربایجان چیخاراق یوال سؤزدن بو آما مبیلمیره گتیردیگینی دیله

 للیکلهؤزها. چکیر دیققتیمی چئلیشکیلری و قارماشاسی سؤیلم کی حرکتینده

 .مئدیرها حیس یوغونالشدیغینی دویغوسونون دین حرکتده میللی واختالردا سون

 اناراقدای یهدوشونجه هانسی و نئجه ی-بابک و حسین امام دوستوموز او مبیلمیره

 اوالراق دوامچیسی اونالرین حرکتی میللی بوتون دا دالیسیجا و گتیریر آرایا بیر

 عالالریف میللی آذربایجان باخمایاراق قارانلیقالرینا تاریخی بوتون بابک، گؤرور؟

 دیر؟می کیمی اونون ده-حسین امام عجبا. گؤرونور اوالراق قهرمان بیر اوچون

 او یریسیب سینده عائله حسین یئرینه ین-معتصم اگر ساواشدی؟ کیمینله بابک

 جکدی؟ایه مو بویون حاکیمه او بابک اولسایدی، حاکیم دؤنم

 لایلک حتتا. دئییل سینیرلی دا بونونال جهساده چئلیشکیمیز مسؤیله

 تچیلیگینیمیللی فارس. بیلمیریک قورتوال چلیشکیندن بو بئله تانیمالریمیزدا

 ولومسوزا میللیتچیلیک. ساوونوروق میللیتچیلیگینی تورک آما ائدیریک محکوم

 لرسینیزبی دئیه ر؟دئییشدیره یینه اولماسی فارس و تورک اونو وارسا طرفی بیر

 زامان او. ساوونماجی میللیتچیلیگی تورک دیرباسقیجی میللیتچیلیگی فارس

 باسقیجی میللیتچیلیگینین تورک اوالجاق حاکیم دا-آذربایجان گونئی

 للتچیمی اؤزلزینی ایسه لری بعضی هله دیر؟می وار قارانتیسی نین اولمایاجاغی

 تاپا رامقاو بیر بئله. باخدیم سؤزلرینه بیلیملر سوسیال. تانیملیرالر اوالراق

 .یازسین لطفن وارسا بیلن آنالریمی. دیمبیلمه
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 گیزلیدیر؟ یم میللیتچیلیگینده تورک سینسخه قورتولوش ین-آذربایجان گونئی

 ورتوالق دا قارماشالیغیمیزدان مسؤیله وئریرسک چواب اطرافلی و دوغرو سورویا بو

 …بلکه ریکبیله
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 دئییل اویونجاغینیز سیزین آذربایجان

 دانیازماق یازی قارشی اونا زامان قورولدوغو فراکسیونو تورک مجلیسینده ایران

 اغاقاب لردهساحه بوتوتون میزی مجادله میللی دوشونورم ائله. قاچینمیشدیم

 میللی آذربایجان بهادری هادی وکیلی میللت اورمو حتتا. الزیمدیر آپارمامایز

 نیحرکتی بو اونون زامان دیگیائله چیخیش مجلیسده ایله گئییمی

 .آلقیشالمیشدیم

 ده نه و پور قاضی نه بهادری، نه دا-آذربایجان گونئی اؤزگور گلجک دوغرودور

 وگونوب آما اولمایاجاق ظرفیتلری جکائده تمثیل آذربایجانلیالری پزشکییان

 میللت بو .ائدیرلر تمثیل آذربایجانی اونالر دیشیندا میزایراده بیزیم قوشولالردا

 رینیقورویاجاقال ماراخالرینی اینسانالرین او کامپانیاالریندا سئچکی وکیللری

 سیاسی ،ماراخالری بو ایسه ایندی. بیلمیشلر سئچیله وکیلی میللت وئریب سؤز

 .آتمیشالر گئریسینه باغلیلیقالرینین

 باغلی هایل گؤلو اورمو وکیللرینین میللت اوالن یاخین یه-روحانی مسئله بورادا

 ونکوچ. دئییل لریائتمه رد گینیایسته سورماق سورو نا باشقانی جمهور ایران

 ورموا دؤلتین دؤنمینده نژاد احمدی وکیلی، میللت آذربایجان قارشیدی روحانی

 ایکی ره مسئله. ساوونموشدو اولمادیغینی سوچونون بیر قورودولماسینا گؤلونون

 .لریدیرائتمه اویون یاخینلیقالرینا سیاسی آذربایجانی دهفینطر

 سیزی ییهدئ سینیزائده اویونجاق ایدولوژینیزه اؤز آذربایجانی تورکلری، آذربایجان

 نگؤره کییینسانما اویونبازلیقالرینیزی بو سیزین. ییبدیرسئچمه وکیلی میللت

 زهسی بونو زامان دیگینیز ایسته مکایسته سس نیئنیده صاباح. یوخدور

 .سوراجاقالر

 !آغام نیراگله بیزیمله دؤولت
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 فئیضو یبارک بیریسی فیلیملریندن جام یاشیل سئودیگیم چوخ ان ده- تورکییه

 اشیتن عادیله سالمان، الیاس سونال، کمال شن، شنر رولالریندا باش. فیلمیدیر

 خیلدیغیسی جانیم یئنه دا باخسام دفعه قیرخ آز ان فیمله بو. اویناییبالر آر مژده و

 ا-سونال کمال اوینایان رولو کندلی پارچاسیندا بیر فیملیم او. باخارام زامان

 و رشاشیری قارشیسیندا داورانیشی بو ین-( شن شنر) آغا ماهو داورانان یاخشی

 دا دوروموموزا بیزیم جمله بو. قورور سینی جمله «نیراگله بیزیمله آغام»

 .نیراگله رسمن بیزیمله دؤلتی ایران. مدوشونوره دئیه کئچرلیدیر

 قویور؟ ایااورت نئجه و ندن ائیلملرینی حرکتی میللی آذربایجان مدوشونوره بعضن

 قارشیسیندا لریدیکائتمه و ائتدیکلری نیندؤلتی ایران گئنللیکله ائیلملر بیزیم

 یزیملهب اوچون اولدوغو فرقینده و بیلدیگی دؤلتی ایران بونودا. گؤستریر اؤزنو

 قاتیر، یزیباشیم ایله قورومو دیلی تورک زامانالر بیر. اویناییر کیمی دیگیایسته

 نینیدیل تورک زامان بیر ایله، آتاماسی یاردیمجی لاؤزه ائتنیکلره زامانالر بیر

 احاققیند تورکجه نین- ای خامنه سونرا ایله، اوخودولماسی لردهاونیوئرسیته

 ونراس یاخینالشماسی قهرمانلیغا و اودماسی نینتیمی تراختور ایله، سؤزلری

 …حرکتلری قوروتما سونرا داها چاباالری قورتارما گؤلونو اورمو و اودوزماسی

 .نیراگله رسمن بیزیمله دؤلتی ایران یعنی

 نیهبیلمه ادایار مگونده بیلیر؟ اگلنه یا و نیراگله بئله بیزیمله دؤلتی ایران ندن

 میللی آذربایجان. اوندان اوالردا مشغول ایله ملرگونده یارادیالن اونا حرکت

 دونیایا و دؤلتی ایران اونو و یاراتمادیقجا مینیگونده اؤز حرکتی

 مگونده .دوراجاقدیر اویاالنیب ایله ملرگونده کئچیجی بئله دیکجهقبوللندیرمه

 .آالجاغیم اله یازیدا سونراکی بیر اونودا یارادیلیر؟ نئجه
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 ایدئولوق و تئوریسین تجربی

 رلیگهسئو وطن میللیتچیلیکدن حرکتی؛ میللی آذربایجان گونئی» گون بو

 ویدئو یرب دیگیمایزله آما ایستیردیم یازماق یازی بیر ایله باشلیغی «کئچیش

 .دئییشدیم فیکریمی سونوجوندا دانیشیغی

 راونال یوخ؟ یا وارالر دهایندی مبیلمیره. ایدی وار دیشچیلر تجربی نداسکی

 بئله رامباخی ایندی. گؤررلردی اوالراق پروفسور سیندهساحه دیشچیلیک اؤزلرینی

 ائله آدام. بالرباشالیی یاییلمایا حرکتینده میللی آذربایجان دیشچیلرده تجربی بیر

 یا و یازمیش کیتابالر اونالرجا حاققیندا تئوری سانکی دانیشیر دنتئوری

 بیر ئدیلنا قبول سیندهساحه بیلیملر سوسیال سانکی آنالدیر ائله نیایدئولوژی

 .آغیرلیقدیر

 جاسورومسوز بیریسی سورونالریندان اؤنملی ان نیحرکتی میللی آذربایجان

 اؤزونو سک هر. دیرگیایسته ائتمک الده شئیی هر کسین هر و بیلدیرمک فیکیر

 لومسالتوپ توپلوم، سیاست،. گؤرور اوزمان دهساحه هر کیمی فارابی یا و سینا ابن

 فیکیرلرین وب گئنللیکله و. تیرلراوره فیکیر لریندهساحه اقتصاد و فلسفه تاریخ،

 .یوخدور طرفی بیلیمسل بیر هئچ

 دا وخونلوقالچ) لیبیلگی آلینمادان دیققته فرق آراسینداکی بیلیم ایله بیلگی

. ادیرقاریشدیریلماقد اینسان بیلیمسل ایله اینسان( بیلگیلر دویما قوالقدان

. دادیرسونولماق توپلوما شکلینده قورتاریجی ایسه چؤزوملر اولمایان بیلیمسل

 ارشییاق قارشی سورونالرال جیددی اوالراق توپلومسال دههله بیزیم بونالر بوتون

 .دیرگؤسترمکده اولدوغوموزو
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 گئتدیلر بینیب آتالرا گؤزل اینسانالر گؤزل او

 ییوخاریداک کیتابی جنایت چارشیسیندا دمیرجی ین-کمال یاشار یازار اوستا

 آزدا یرب اؤزلم آز بیر یازی یازاجاغیم گون بو. بیتر دا اونونال و باشالر ایله شئعر

 مدادورو چوخ بیر سؤزونو بو ین-کمال یاشار. اوالجاقدیر ایچریکلی ائلشدیری

 دیققته ونودوروم بوگونکو نینحرکتی میللی آذربایجان یازینی بو منده. درلرایشله

 .گتیردیم بورادا آالراق

. واردیر البتده دهایندی. واریدی اینساالری گؤزل چوخ حرکتین میللی زامانالر بیر

 بو یزهس. اویاندیریر دویغوسو اؤزلم ایچینده اینسانین کئچدیکجه گون دوروم آما

 رزلریط حیات و فیکیرلری اونالر. آنالتاجاغیم بؤیوگوموزو اوچ کؤچموش حیاتدان

. ردی حرکتی میللی آذربایجان دا میراث بو. بوراخدیالر میراث بیر بیزه ایله

 مگیا اینسانین چوخ بیر جیندهسوره گلیشیم نین حرکتی میللی آذربایجان

 حمدم اینسان اوچ او. باشقادیر بام منده یئری نین کیشی اوچ بو آما کئچمیش

 یزایدعاس دوشونوروموز اوچ بو. دیر نطقی حمید و زهتابی تقی محمد زانه،فر علی

 و کولتوروموزو دیلیمیزی،. آتدیالر امضا ایشلره بؤیوک آما یاشادیالر

 جیددی دااولوشماسین وارلیغیمیزین میللی رکگتیره حاال یازیلی کیملیگیمیزی

 آذربایجان گونئی. ایدی یوخ داادعاسی لیدئرلیک نینبیریسی هئچ. گؤردولر ایشلر

 هله. الریانسیتدی کیملیکلرینه حیاتدا مدئرن وارلیغینی نین اینسانی تورک

 کایل تشکیالتالنماسیندا نین حرکتی میللی آذربایجان زهتابی دوکتور

 اوادلیس. دیلرتمهاوره تئوریلر اؤزلریندن بوشونا اینسانالر بو. آتدی آددیمالری

 ؤیوکب دانیشیقالریندا اوچون گیزلتمک ساوادسیزلیقالرینی اوچون اونون ایدیلر،

 غریب دهیبیریس و ائتدی وداع دونیایا بو غربتده سیایکی. دیرایشلتمه لردهکلمه

 .کؤچدو دونیادان بو شکیلده
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 .گئتدیلر بینیب آتالرا گؤزل اینسانالر گؤزل او

 بونا ااون اوچون قالماق گوندمده چکهچکه بورنونو چیخمیش بیریسی ایسهایندی

 نوسخه هحرکت میللی آما بیلمیر یازا یازی سطیر ایکی آنادیلینده اؤز. سالدیریر

 نین تیحرک میللی آذربایجان قوجاغینا وورموش یاسدیغی ایسه بیریسی او. یازیر

 ایسه باشقاسی بیر. دوشونور واراجاغینی یئره بیر ایله آتماق سؤز آغساققاالرینا

 .تیرورها تئوریلر چارپیق و گؤرور اوالراق لیدئری حرکتین میللی اؤزونو اوتورموش
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 ایدی وار دؤولتیمیز بیر بیزیم

 تورلوقامپرا ایللر اوزون تورپاقالردا یاشادیغی زامانالر بیر دوشونون، توپلوم بیر

 دونیا ئنیی کیملیگینی میللی بیرلیکده ایله گلیشی مدرنلیگین آما قورموش

 یملیکک رسمی یئنی چیخان اورتایان. میشدیربیلمه قویا اورتایا ایله تانیمالری

 سیلمک توپراقالردان او وارلیغینی و آلمیش هدف یوخونو وارینی اونون

 ولتینیدؤ اؤز و اولما میللت دنیئنی سونوجوندا باسقیالرین بو. میشدیرایسته

 داسونراسین ساواشی دونیا ایکینجی اوچون گرچکلشدیرمک اولکوسونو قورما

 .قازانمیشدیر و باشالمیش یهمجادله

 ینااینسان تورک آذربایجان گونئی و قورموش قورومالرینی دؤولتچیلیک مدرن

 توپلومون راقییخا آنالییشینی دؤولت نکسلگله. ائتمیشدیر وعد دونیا بیر یئنی

 اوست دؤولت،. تانیمالمیشدیر یئنیدن ایلیشکیسینی میللت-دؤولت ایله قاتیمیلی

 .شدیرآلمی سورومولولوق قارشیسیندا توپلوم چیخاراق تانریساللیقدان و قوروم

 تورک آذربایجان گونئی حؤکومتی، میللی آذربایجان قوروالن ایلینده ۸۷4۲

 میللی قوردوغو اولسا دهگئجیمیش دایالی کیملیگینه میللی اؤز نین اینسانی

 ایله ریسسل اؤز اینسانین بیزیم .ایدی وار دؤولتیمیز بیر بیزیم. ایدی دؤولتی

 .دؤولت بیر قوروالن

 .اولسون قوتلو گونو دؤولتچیلیک آذربایجان گونئی آذر 80
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 چؤکوش توپلومسال

 یائتدیگ الده اوالراق تاریخی و سایغیدان اخالقدان، توپلومسال توپلوم، بیر

 ونونب. دئمکدیر دیرایچینده چؤکوش بیر توپلوم او اوالرسا یوخسون یرلردنده

 قاومودسوزلو و اویوشدوروجو موتسوزلوق، ایچریسینده توپلوم ایسه سونوجوندا

 .گلیر ناحالی اسیری دؤولتین و ایتیریر روحونو توپلوم دورومدا بو. یایقینالشیر

 تلردؤول چونکو. گلیر دؤولت باشیندا اوالنالریندان ندن چؤکوشه توپلومسال

 وتالیتیرت کی یازیق نه. سوروملودورالر ایله یوجلتمک و یئنیلمک توپلومالرینی

 وپلومسالت. لیدیرتهلیکه زامان هر توپلوم بیر یوجلن و ننیئنیله اوچون دؤولتلر

 ئسابح توپلومالردا بئله دؤولت. سورغوالرالر دؤولتلرینی توپلومالر مالیک روحا

 ینتیداسیخ وموتوپل زامان هر اوچون مکوئرمه حئساب دؤولتلر توتالیتیر آما. روئره

 .ایسترلر ساخالماق

 لومسالتوپ. لرایچینده چؤکوش داتوپلومالر یاشایان اسارتینده نیندؤولتی ایران

 سانالراین موتسوز بیرگه ایله چتینلیکلر اقتصادی و گئتمکده آرادان یرلرده

 آراشدیرماجی بیر آذربایجانلی قوزئی اؤنجه ایللر خاطیرالریم. چوخالماقدادیر

 فیکرینی حاققیندا ایران اوندان. اولموشدور سفری ایران دوستومون

 .دئمیشدی توپلولوغودور بیرئیلر موتسوز اوراسی: سوروشدوغومدا

 یئنیدن. اردیرو سورونالریمیزدا توپلومسال یانیسیرا لریمیزینمسئله میللی بیزیم

 جانلیلیق توپلوموموزا اوچون دیرچلتمک روحونو اونون و بیلمک اوال توپلوم

 اداناولم سایغی و موتلولوق توپلومسال. لییکتمهاوره فیکیرلری جکگتیره

 .اوالجاقدیر اکسیک میزمجادله

  .یازاجاغام سینیزی مسئله قورولوشو توپلوم یئنیدن یازیدا گلجک
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 یوخ کی آب آنام، منه دئییبدیر سو

 یمیلل آذربایجان ایللردیر. سؤزلر بو سیدیرجمله ایلک شئعرین بیر اوزون

 ارادیجیسینینی شئعرین بو. سؤزدور بیر ایشلدیلن سللشمسیندهکیتله نینحرکتی

 زدانآرامی شکیلده بیر غریب اؤنجه یوندان ایل دوققوز اون. دونن ایدی دؤنومو ایل

 ینیمیراث نینحؤکومتی میللی آذربایجان و وریپیشه قیش سویوق. آیریلدی

 امانالرز بیر. داغینا تانری گؤک اوچدو قوشقولو و سسسیز. قوتوردو آلدی بیزدن

 گؤردو ینیایش اؤنجه دنگئتمده. تورپاقالرا کئچدیکی باباالرینین آتا سورولموشدو

 وامد یولونا حرکتی میللی آذربایجان یولالردان آچدیغی اونون دههله بوگون و

 .ائدیر

 وچونا تورکلوک و آذربایجان بویونجا حیاتی ذهتابی تقی محمد دوکتور پروفسور

 وطنیندن ایللرجه. یاشاتدی روحو دیگیاوفله بدینینه حکومتین میللی. چالیشدی

 دوشوندو اوخودو، قاپیلمادان اومودسوزلوغا آما یاشادی حیاتی سورگون اوزاقدان

 .ائتدی دوام سینهمبارزه دورمادان یئنه سونرا دؤندوکدن وطنینه. یاراتدی و

 هر نشبیسترد. ایدی وار سؤزو وئردیکی دموکراتالرینا حؤکومت میللی سانکی

 ئینیع. قوردو کیالسالری کولتور و دیل آذربایجان اورادا و گئتدی تبریزه هفته

 گونئی و دیقالما بونونالدا. ائتدی تشویق تشکیالتالنماغا سیاسی گنجلری زاماندا

 یوکبؤ او آددیمی ایلک اوچون اوخوماالری دهتورکییه اؤیرنجیلرینین آذربایجان

 .آتدی اینسان

 تدیگیندهائ ادعاسی لیدئرلیق بیریلری اوالن بوغازلیق بوش تیمیاوره بوگونلرده

 ونگ بیر امینم. گلیر حاال اؤزلنیلیر داهادا کیمیلر ذهتابی تقی محمد دوکتور

. جکیکیلهد شهرلرینده آذربایجان گونئی هئیکللری اینسانین بؤیوک او جکگله

  .اولسون دواملی یولو شاد روحو
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 قورولوشو توپلوم یئنیدن

 اولسا اداقیسس چوخ سینیمسئله چؤکوش توپلومسال یازیدا کیاؤنجه بیر بوندان

 الجاقآ قارشیسینی چؤکوشون توپلومسال ایسه دایازی بو. چالیشدیم آنالتمایا

 قورولوش توپلومسال. چالیشاجاغیم آچیقالمایا قورولوشونو توپلوم یئنیدن

(Social constructionism )قورولوشو، توپلومسال گئرچکلیگین دا یا 

 ایالشیالنپ ایلگیلی ایله گئرچکلیک تئوریسینده، تیشیمایله و سوسیولوژی

 قورولموش اورتاقالشا دونیانین اولوشدوران تملینی وارساییمالرین

 تئوری، .تئوریسیدیر بیلگی بیر آراشدیران گلیشیمینی آنالییشالرینین

 راسیونال نیلری تجربه اولوشدوراراق مودئللرینی دونیانین توپلومسال اینسانالرین

 دوغروالیاجاغی و پایالشدیغی یولویال دیل مودئللری بو و گتیردیگی حاال

 .آنالدیر لریدوشونجه

 وپلومسالت یئنیدن ایله دیل ساده ایسه ایندی. طرفیدیر تئوریک نینمسئله بو

 بیز اؤزونو گون کئچن هر. وارلیقدیر بیر دینامیک توپلوم. دؤنک قورولوشومپزا

 اسیسی. اوالر ضعیف سیحافیظه توپلومون زاماندا عئینی. یئنیلر دنبیلمه

 التوپلوس بئله دیکتاتورالری حتتا. اورونودور بیر توپلومالرین دیملریؤنه

 .چیخارار اورتایا گئرچکلیکلر

 للیکلریاؤزه وورغوالدیغیم یوخاریدا توپلومودا تورک آذربایجان گونئی

 نجاقآ قارشیسینی بونون. واردیر چؤکوش بیر ریندهاوزه توپلوموموز. داشیماقدادیر

 آال رکائده الده قورولوشوموزو توپلومسال و تانیمالیاراق یئنیدن اؤزوموزو

 اینسانی اوالراق آشاماسی بیرینجی قورولوشوموزون توپلومسال. ریکبیله

 باشا بونو .لییکاؤیرنمه سایغییی بیرلیکده و چیخارتمالییق اؤنه میزییرلریده

 وزونا موتلولوغوموزدا بیرئیسل یاشارکن جیسوره چؤکوش توپلوم لییکدوشمه
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 دااپینیی سیاسال زامان ائتدیگیمیز ایچیمیزده اؤز دئییشیمی بو. جکیهسورمه

 زاماندا عئیتی الزیم باخماماق اوالراق میللی تکجه یهمسئله. ریکبیله دئییشه

 .یاناشمالییق ایله یرلریمیزده توپلوم و اینسانی بوتون
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 چاغیریش بیر بیترکن ایلی 810۲

 02۸۹. باشالیاجاییق ایله 02۸۱ و جکبیته ایل اینجی 02۸۹ سونرا گون نئچه

 وغورالریا هانسی اولدو؟ ایل بیر نئجه آچیسیندان حرکتی میللی آذربایجان ایلی

 نئجه والراقا کولتورل و توپلومسال ایلیشکیلر، آراسی اولوسالر سیاسی، قازاندیق؟

 وزتوپلوموم اؤز سسینی نین-حرکتی میللی آذربایجان آتدیق؟ امضا ایشلره

 نئجه زیبی دونیا و توپلوموموز سسلندیردیک؟ نئجه توپلوموندا دونیا و ایچینده

 نحرکتیمیزی دوشونوب جوابالرینی سوروالرین بنزر بونا و بو یرلندیردی؟ده

 .لییکائتمه آنالیزینی

 سیاسی گؤسترن فعالیت چرچوسینده حرکتی میللی آذربایجان سیرا یانی بونون

 راپورالرینی فعالیت ایلده اینجی 02۸۹ قورومالریمیزدا بوتون و تشکیالتالریمیز

 ایلین 02۸۹ توپلولوقالریمیز و درنک حاقالری اینسان. یایمالیدیرالر حاضیرالییب

 ایشلر نه ایچینده ایلی 02۸۹. حاضیرالمالیدیرالر داراپورالرینی حاقالری اینسان

 راپورالرینی فعالیت اؤز درنکلرده ادبی و کولتورل هابئله گؤردولر؟

 داقروپالری و کانال تئلقرام یاییقینالشان زامانالردا سون بیرده. پایالشمالیدیرالر

 .الیدیرالرسونم توپلوموموزا شکیلده قاپساملی گؤردوکلرینی لرنه ایلینده 02۸۹

 یللیم آذربایجان دونیا و توپلوموموز فعالالر، میللی لییک؟ائتمه بونالری نییه

 هدفیمیزه و ایشلریمیزی. لیدیرگؤرمه گؤردوگونو لرنه ایچینده ایل بو نین-حرکتی

 یجاآیر. دیکبیله یرلندیرهده یلدهشک بو آتدیغیمیزی آددیمالر نئجه دوغرو

 .ریکبیله گؤره شکیلده بیر آیدین داها جهبئله دهاکسیکلیکلریمیزی

. لییکگؤرمه ایشلر ساالجاق آد تاریخده یئرینه ایشلر بوراخمایان ایز و داغینیق

 .قاالجاقدیر تاریخده لریرلندیرمهده و راپورو فعالیت ایللیک
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 دیمبیلمه یهگؤزله صاباحی

 دا-یرانا بوگون آما یازارام لریگئجه ایله واختی آمئریکا یازیالریمی گئنللیکله

 ایله دنین شعارالری راسیزم سسلنن اویونوندا پرسپولیس-تراختور و اوالیالر اوالن

 .اوتوردوم باشیندا سایار بیلگی واختی گوندوز

 امانز هر توپلومون اورادا و یازدیم یازی ایکی حاققیندا توپلوم اؤنجه گون نئچه

 بو اعتراضالر بو داکی-ایران ایسه ایندی. یازدیم اولدوغونو حالیندا حرکت

 اورتایا اوالراق اعتراض سیخینتیالرا اقتصادی. سیدیرگؤسترگه بیر حرکتلیلیگین

. دیرمکدهبسله ایچینده شعارالرینیدا اؤزگورلوک زاماندا عئینی اوالیالر بو چیخان

. قوخور تحقیر و راسیزم اینانیلماز دیلی اعتراضالرین کی یقیاز نه آما

. آلیرالر دفه وارلیغینی مللتین بیر دئییل کیملیگینی حؤکومتین اعتراضچیالر،

 سیملریک باشقا و آلدیغی مخاطب کسیمینی بیر بللی توپلومونون ایران شعارالر

 بوتون انیاشای توپراقالردا او. اوالجاقدیر چتین یایغینالشماسی اوچون دیشالدیغی

 .االجاقدیرق عقیم حرکت هر باشالتیالن رکائدیله آردی گؤز ایستکلری میللتلرین

 رسپولیسپ-تراختور ایستادیوموندا آزادی تهرانین بیرگه ایله اعتراضالر بو بوگون

 می لیلها قروپون بیر کیچیک. سسلندی داشعاری ائشک قارشی تورکلره اویونوندا

 بو رفداریط پرسپولیس مینلرجه شکیلده بیر اورقانیزه ترسینه تام دئییلدی،

 راسیزم رقده بو نئجه میللت بیر دوشوندوم باخارکن گؤرونتولره او. وئردی شعاری

 ینسانا میلیونالرجا آشاغیالدیغینیز سیزین بیلر؟ یهمنیمسه سینیدوشونجه

 یهانس هر اوالی بو جک؟وئره می دستک اعتراضالرینیزا قوخان راسیزم سیزین

 سسیز دا-ایران آما وئررلر جزاالر آغیر تیمه او یاشانسا دهاؤلکه اؤزگور بیر

 .قاالجاقالر
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 رانای هم بو. واردیر لیگیخسته ذهنیت بیر قارشیدلیغی تورک بیر دا-ایران

 آچیق وارلیغی اؤز کسیمینده بیر بللی توپلومون همده ایچریسینده حاکمیتی

 وجسوزسون آراییشالی آزادلیق بوتون ایله ذهنیت بو. دیرگؤسترمکده شکیلده

 .قاالجاقدیر

  



 تورک اولماق می، تورکلوک مو؟

 

113 
 

 …اما مشترکیم درد ما

 ظلم و اقتصادی هاینابسامانی و فشارها علیه ایران در سراسری تظاهرات شروع با

 .داشتند مسئله این به آذربایجان درکشیدن سعی ماجرا این اندرکاراندست

 تهگذش هایسال باتجربه داشته ایران تغییرات در عطفی ینقطه که آذربایجان

 ونسیاسی جهانی و یمنطقه شرایط درک با اما نگرد؛می تأمل با مسئله این به

 هایخواسته به مردم دوشادوش که رسیدند نتیجه این به آذربایجان ملی حرکت

 .بردارند گامی خود ملی

 ارانتش با است درخشیده تظاهرات این در اشستاره که آمدنیوز تلگرامی کانال

 نکارا تابوی شکستن جهت در گامی آذربایجانی فعالین به منسوب پوسترهای

 پوسترها حذف با ساعت چند از بعد اما برداشت؛ هاآذربایجانی ملی هویت

 .خواند طلبجدایی و طلبتجزیه را هاآن سازندگان

 شمایی. دارید آزادی و خواهیعدالت داعی شما که جنبشی واقعیت است این آری

 فردایی برای شما با همگام خواهیدمی ندارید را من سرزمین نام تحمل تاب که

 تاس سال ماسالیان. کند سرکوب و تحقیر انکار، مرا ملی هویت که کنم مبارزه

 بایکوت را ما شما و کنیممی مبارزه تبعیض علیه و عدالت آزادی، برای که

 .کنیدمی

 آذربایجانی تورک من. است متفاوت درد این درمان اما مشترکیم درد ما آری

 اینکه هن باشم داشته خود همنوع به متقابل احترام که کنممی مبارزه فردایی برای

 من مبارزه اصول اما مشترکیم درد ما. کنم حذف را من از متفاوت یعقیده یک

 مایش. است انسانی حقوق به احترام من مبارزه اصول. نیست ارضی تمامیت حفظ

 هاکرد و کاتاالن از سخن وقتی تانسیبیبی و فرادایتان رادیو مثل نیوز آمد

  .طلبتجزیه شوممی من و کنیمی خطاب طلباستقالل را هاآن شودمی
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 تبریزی؟ می آنالدینیز ایندی

 گونئی گؤزو کسین هر سونرا باشالدیقدان اعتراضالر سراسری دا-ایران

 و میقیویلجی دئوریملرینین ایران. ایدی تبریزده دهللیکلهاؤزه و دا-آذربایجان

. وشونوردود هرکس تپکیسینی حاققیندا اوالیالر بو تبریزین اوالن سینقطه سون

 مکگؤر یانیندا تبریزی دهطرف ایکی هر داوادا آراسینداکی شیخ و شاه دا-ایران

 .ایستیردی

 ویدئوالر یاالندان دهبیریلری و یاییردی بیلدیری یاالندان آدینا تبریز بیریلری

 .گؤستریردی

 اویوندا استادیومونداکی سهند ینلهسرگی دوروشونو سیاسی تبریزین گونلرده بو

 آغیرلیلیغینی تبریز دیشیندا شعار یئرسیز ایکی بیر. قویدو اورتایا توتومونو تبریز

 .گؤستردی اوالراق قارشی راسیزمه و دان-آذربایجان

 تبریزین. دیبیلمه سسلندیره استادیومدا بو شعارالری دیگیایسته دهشیخ داشاه

 یآج رقده اولمایاجاق اویونجاغینیز اقتدار سیزین کی وار یاراسی درین رقده او

 .هایقیریر دردینی اؤز فرصتده هر و چکیر

 اشقاب اؤزوندن آرتیق و کیمیدیر قادین وفالی آلداتیلمیش لرجهدفعه تبریز

 وارلیغی و کیملیگی اؤز اوچون آلداتیلماماق دوشوب باشا تبریز. گؤنمیر یهکیمسه

 .اولمالیدیر مئیداندا ایله

 بوش ارنیق تبریزین. آنالمیرالر تبریزی ینلرایسته گؤرمک مئیدانالردا تبریزی

 .باخیر رکیهگولومسه تبریز اویونالرینیزا بو سیزین و دولودور سؤزلرله

  .ریماؤپه گؤزلریندن. تبریزیم لدینگؤزه باشقا بیر بوگون
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 توپارالنمالییق یئنیدن

 مییاخالشی اوالیالرا بو ین-آذربایجان بیرلیکده ایله اوالیالر سون ایرانداکی

 و ومسالتوپل اوالراق حرکت میللی قونو بیر کنگره میزائتمه دیققیت دیشیندا

-آذربایجان عجبا .لییکیرلندیرمهده یئنیدن ائتکینلیگیمیزی اوالیالردا سلکیتله

 ئیگؤن للیکهاؤزه و حرکتی میللی آذربایجان توتوموندا اوالیالرداکی بو ین

 اولموشدور؟ رقده نه رولو قورومالرینین آذربایجان

 یانجر سیاسی قویولماسادا آدی دا-آذربایجان گونئی ساوونموشام؛ بونو زامان هر

 و کئچیرمه حرکته لریکیتله حرکتین بو آما. دیرحرکتی میللی آذربایجان

 یللیم چوخ بیر داخیل من سیراسیندا اوالیالر بو ردیر؟قده نه گوجو یؤنلندیرمه

 یریکائد اددعا ایللردیر. ایدی سیدوشونجه قاتیلسا اوالیالرا بو آذربایجان فعال

 حاکیم نند کمیته بو حرکت آما گوجلنیبدیر باخیمیندان کمیت حرکت میللی

 .دئییل

 یاولماساید شعارالر آشاغیالیان تورکلری اویونونداکی پرسپولیس-تراختور

 نئچه یرب) دیگیمیزایسته بیزیم اوالراق سلتپکی اویونوندا استقالل-تراختور

 ایدی؟ می سسلنیر شعارالر( سایماساق شعارالری ایچریکلی تحقیر

 نلندیمکیؤ حرکتلری سلکیتله اوالراق حرکتی میللی آذربایجان مدوشونوره ائله

 و وتلراؤرگ یؤنلندیرن لریکیتله. یوخدور گوجوموز و میزتجربه یئترینجه اوچون

 میزگلمه اؤزموزه لنیبسیلکه اوالراق قورومسال و اؤرگوتسل. اوالر قورومالر

 آغیزدان هر. رسوپوره سیلیب بیزی حرکتلر سلکیتله نچیبئله یوخسا. الزیمدیر

 یسینمسئله ائتمه حرکت بیرلیکده دوزگون دوغرو یئرینه چاخماق هاوا بیر

  .لییککئچیرمه گؤزدن
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 ائدیر؟ تمثیل کیم بیزی

 پالتفورم دئموکراتیک حرکتلرینین و خلقلری ایران شهرینده بروکسل ین-بلژیک

 آذربایجان یگونئ کنفرانسیندا بو. گرچکلشمیش اؤندرلیگینده پژاک کنفرانسی

 آز ربی آدامی بو. ائتمیش تمثیل بیریسی آدلی بشارت فرهاد دهتورکلرینی

 ریگیایچه و آماجی توپالنتینین بو. گؤردوم اولدوغونو سولجو و آراشدیردیم

 کلرینیتور آذربایجان ندن مسئله بورادا آما الزیم یازماق یازی بیر باشقا حاققیندا

 چیخمیر؟ یسس اعتراض بیر تمثیلیته بو و ائدیر تمثیل بیریسی نیهبیلینمه

 دایازی او و یازدیم یازی بیر ایله باشلیغی( سورونو تمثیلیت و بیز) ایل کئچن

 قالدیرماسی اورتادان سورونونو تمثیلیت نین-حرکتی میللی آذربایجان

 .یازدیم گرکدیگینی

 وچونا اولمادیغی اورقانیزاسیون بیر سیاسی حرکتی میللی آذربایجان گونئی

 اولوسالر یکلهگئنلل سیمسئله تمثیلیت بو. یاشاماقدادیر سورونو تمثیلیت بعضن

 میللی .دیرگؤسترمکده نسیزلیگینیدوزه و داغینیقلیغینی اؤز آرئنادا آراسی

 حاقالری اینسان و سوسیال ل،کولتوره سیاسی، فرقلی ایچریسینده حرکت

 عالیتف شکلینده منسوبو حرکت میللی اوالراق باغیمسیز سیرا یانی قروپالرین

 لیدری للیمی بیریسی قوروجوسو، حرکتین بو اؤزونو بیریسی. واردیر گؤسترنلرده

 بو اؤزونده اوالراق دوغال دهشخص و قوروم هر. آدالندیریرالر عنوانالرال باشقا و

 یمیلل فیکیرلرینی اؤز قوروم و شخص هر. گؤرور حقی ائتمه تمثیل حرکتی

 .ائدیر تمثیل حرکتی میللی شکیلده او و گؤستریر کیمی فیکیری حرکتین

 ؤروشگ شکیلده بیر تضادلی قورومالری و شخص فرقلی حرکتین میللی بعضن

 ولدوغونوا بوتونون بیر تضادلی ایچریسینده حرکت میللی بو و. قویورالر اورتایا

 بیریسی. ریرایتی بوتونلوگونو حرکت میللی اولونجا بئله. ائدیر ایلقا طرفه قارشی
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 عرب بیر سهای باشقاسی بیر کئچیریر گؤروش لریندهاؤلکه اورپا گؤروشلرله فرقلی

 کی منورهدوشو ائله. ائدیر ایدعا ائتدیگینی تمثیل حرکتی میللی سیندهاؤلکه

 دیپلماسی رهقد حرکتی میللی آذربایجان گونئی بئله سیاؤلکه گوجلو ان دونیانین

 .یاشامیر چئشیدلیلیگی

 و حرکت میللی جکدهگله یاخین دهسهگؤزوکمه اوالراق سورون دوروم بو بوگون

 نوسورو بو گؤره اونا. یارادابیلر سورون اوچون آذربایجان گونئی اوالراق طبیعی

 ائتمک لح سینیمسئله تمثیلیت بو ایچریسینده حرکت میللی اوچون اؤنلمک

 ددییهجی. آلماز جیددیه دونیا حرکتی گؤروشلو داغینیق قدر بو چونکو. الزیمدیر

 چیخارالری ؤزا طرفیندن گوجلری دونیا یورومالنیب شکیللرده فرقلی بئله آلیسنا

 .بیلرلر گتیره حاال داغینیق داهادا حرکتی دوغرولتوسوندا
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 لییکبیلمه دیلینی دشمنیمیزین

 عوتید فعاالرین میللی عرب اؤنجه هفته بیر کیمی آنالتدیغیم دایازی کئچن

 .قاتیلمیشدیم کنفرانسا بیر دهبورکسل باشکندی ین-بلژیک رینهاوزه

 کورد نئچه بیر دفعه ایلک. ایدی وار کوردلر و تورکلر عربلر، آراسیندا قاتیلیمجیالر

 بو دایازی بو. اولدو ایمکانیم دارتیشناق و گؤروشمک یاخیندان ایله فعاللی میللی

 ایالشماقپ سیزینله قیسساجا گؤزلملریمی آیریجا و دارتیشمانین و گؤروشلرین

 .مایستیره

 نیرکجهتو بیزیم هم فعالالری کورد گؤردوگوم م؛لییهبلیرتمه بونو لیکلهاؤنجه

 میللی جانآذربای باشقا بیر من. بیلیرلر یاخشی چوخ سینیتورکجه تورکییه همده

 حیس نییدیگدینله یاخیندان بیزی بیریسینین دانیشیرکن آرامیزدا فعالالر

. یاید فعال کور بیر یاشامیش داماکی آدام او کی آنالدیم سونرا داها و دیمائله

 شییاخ دیلینی دوشمنلریمیزین بیز کی دئدی اوالراق شوخلوق دهبیریسی

 وردجهک سیزده بیلیریک تورکجه نئجه بیز: ایسه کورد باشقا بیر. ریکبیله

 .دئدی اؤیرنملیسینیز

 اکیتورپاقالریند آذربایجان اونالرین اولوب یئرده بیر ایله فعالالر میللی کورد

 یلها قونو بو آراسیندا کوردلر. دئییل مومکون دارتیشماماق حاققیندا ادعاالری

 دیله دیاین ایدعاالری بو گؤره قروبا بیر. قارشیالشدیم ایله یاخالشیم اوچ باغلی

 اماقدادیریار ایشینه حاکمیتین یاراتماق اریشیم آراسیندا کورد-تورک و گتیرمک

 اریدیرالرطرفد یاشاما بیرلیکده ایسه قروب ایکینجی. کیرگره قاچینماق بوندان و

. دریندیر یلرایلیشک توپلومسال گؤره دئدیکلرینه آراسیندا کوردلر و تورکلر چونکو

 نیتورپاقالری آذربایجان ایله ایدعاالر یاالن ایسه قروب لیتهلیکه ان و اوچونجو
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 دئدی راقباخا ایچینه گؤزلریمین منیم بیریسی حتی و گؤرورلر اوالراق کوردستان

 .کوردور سکسنی یوزده کندلرینین ون-خوی کی

 ماآ قوجونمادیالر دابوندان و دارتیشدی تورکجه بیزیمله کوردلر بیلن تورکجه

 .ائتدیلر ترجیح دانیشماغی فارسجا ینلربیلمه تورکجه

 اردیرو ادعاالری تورپاق دا آراسیندا کوردلر و عربلر ایسه نکته بیر اوالن مارخلی

 والراقا کوردستان تورپاقالرینی دااونالرین کوردلر گؤره دئدیکلرینه عربلرین و

 .میرلرایسته گتیرمک حالینا سورون بونو ایندیلیک آما. دیرلرگؤرمکده
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 قادینالر آچیق باشی وار؛ آرزوم بیر

 آچیق اشیب باجیمین کیچین گون بیر یاشیرام؛ ایله آرزو بیر ایچیمده ایلدیر نئچه

. یئریمک اورتاسیندا تارالالریمزین و شهریمزین کندیمیزین، اونونال توتوب الیندن

 یککیچ آرادا بو. یاشاییم آرزومو بو من و طرفه هر سرسین ساچالرین اونون یئل

 گونبو آما مبیلمیره میگئرچکلشجک آرزوم بو. بؤیوکدور یاش ۸۲ نمنده باجیم

 ائیلملری آچما باشالرینی قادینالرین یاشایان جغرافیاسیندا ایران

 .سئویندیریجیدیر

 ونراس باسدیریلدیقدان اعتراضالری پارکی گزی ده-تورکییه ایلینده 02۸۸

 بیر میائیل آدام دوران. یاپدی ائیلم دوراراق آیاقدا مئیدانیندا تاکسیم بیریسی

 سونرا اهاد. ایدی اولوملو ائتکیلری توپلومسال و اولدو گوندمی تورکیه گوننئچه

 .ائتدی دوام ایله ائیلملر اوخویان کیتاب ائیلم بو

 یادون ائیلملری آچما باشالرینی قادینالرین باشالیان جغرافیاسیندا ایران

 الدیریالراس آجیماسیز ایچریسینده ایران اولسادا گئنیش یانقیالری سیندهسویه

 یاوال بو طرفین قارشید و ایدی اخالقسیزجا سالدیریالر بو. قالیندی معروض

 گون بیر تهالبت توپلومو ایران. گؤستردی شکیلده آچیق توتومونو قارشیسینداکی

 رنجیدی بو طرفین قارشی و جکدیرگؤستره اوالراق پراتیک دئییشیمینی اؤز

 .قیریالجاقدیر

. یوخدور حاققی قاریشما اونا حاکمیتلرین و ائیلمدیر بیرئیسل بیر اؤرتوسو باش

 قینداحاق گئییملری اؤز اؤزگورجه قادینالر یاشایان جعرافیادا او گون بیر اوماریم

 .رلروئره قرار
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 ستارخان حئکایه؛ عئینی و فیلیم ایکی

 ریالیس ستارخان یاییمالنان تلویزیونوندا ایران گزینیرکن دهاینترنت دونن

 انوارلیغیند سریالین بو آچیقجاسی. یدیدهگؤزومه یازی نئچه بیر حاققیندا

. اخدیمب بؤلومونه ایکی فیلمین دئییه اولور لرنه اوچون اونون ایدی یوخ خبریم

 گؤزومه هدفیلمی ستارخان باشقا بیر آختاریرکن فیلمینی ستارخان اینترنتده

 لمیشهوزد فیلمی ستارخان یؤنتمنلیگینده حاتمی علی ایلینده ۸۸۲۸. چارپدی

 گؤستریمی فیلمین سونوجوندا اعتراضی جیلرینقزئته و مجلیسین آما

 .یاساقالنمیشدیر

 او وخورق ایرانجیلیق بورام بورام سریالی ستارخان یاییمالنان تلویزیونوندا ایران

 اینسانین. بوالندیریر سینیمعده اینسانین قوخوسو ایرقجیلیغی ایران کی رقده

 لمینفی. نیرگؤرسه شکیلده چیپالق کی سوخورالر ائله ایرانچیلیغی گؤزونه

 آدی قیزینین و سهراب ایسه آدی فارس همده و دوکتوردور بیر راویسی

 بیزی نینحئکایه بیر نئجه سینده دقیقه بئش اون ایلک فیلیمن. ایراندخت

 دوکتورا بو دئییل ستارخان رولو بیرینجی فیلمین. ریکبیله گؤره دیگینیگؤزله

 ستارخانین .میسیو علی سانکی دئییل ولیسیگؤره ساغلیق دوکتوردا و وئریلمیش

 تورکمنچای دورمادان. آغدیر قیرمیزی یاشیل رنگلی اوچ ین-ایران بایراغی

 مجیسییاپی فیلمین. اولدوغونو ایرانلی قفقازالرین و خاطیرالدیر آنالشماسینی

 .دیرمحفلی آذریها سانکی

 اوالیالرا بعضی دا داشیسا میللیتچیلیک قیزلی ایسه فیلمی نین-حاتمی علی

 حیدر و ومیسی علی فیلیمده و قیرمیزیدیر بایراغی ستارخانین. قالمیش صادیق

. رواردی آغیرلیغی باشقا بیر ستارخانین چیخسادا اؤنه رولو اوغلونون عمی خان
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 نایتع انتظامی، اهلل عزت نصیریان، علی اویونجوالری اؤنملی زامانین او فیلمده

 .بیلرسینیز باخا دان-یوتوب فیلمه بو. اویناییبالر کیمیلر بخشی
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 دورولسون قانینیز ییندینله رادیوسو گجیل

 اهاد رادیو سینیق. آپاردیم لذت چوخلودا و دیمدینله رادیو سینیق زامان اوزون

. دوماوزولموش سینهمهائتمه دوام رادیونون او. ایدی آغیرلیقلی شئعر و ادبیات چوخ

 ایله یآد رادیوسو گجیل. تویتئرده یدیدهگؤزومه رادیو بیر باشقا گونلرده سون

 ینیقس فورماتی رادیونون بو. ائتدیم کشف رادیو بیر یئنی گؤسترن فعالیت

 رینهیئ دانیشیقالر جیددی حاققیندا قونو بیر جهساده اوالراق فرقلی رادیودان

 .واردیر یاخالشیمی بیر آالیلی قونوالردا فرقلی

 اینسانی میکی دیزیسی تلویزیون. دیمدینله دالبادال بؤلومونو نئچه بیر رادیونون

 باجاناق کبؤیو و باجاق کیچیک. سونرا دیکدندینله بؤلومونو بیر چکیر آراخاسیجا

 وقراماپر چوخو بیر بیرلیکده ایله اونالر آما. آپاریجیسیدیر آنا ایکی رادیونون

 ندندری منی اولماسی قادینالرین آراسیندا آپارانالر پروقرام. یاپیرالر گیریش

 تورکجه لهای آغزی تبریز. شیریندیر چوخ دیل قولالندیقالری. سئویندیرمیشدیر

 و وپلومسالت سیاسی،. ایشلتسینلر لرکلمه تورکجه اؤز چالیشیرالر آما دانیشیرالر

 .ییجیدیرائتکیله یول توتدوقالری یاخالشیمالریندا ساتریک لرهمسئله اقتصادی

 تیمیاوره و اولمایان تیمیاوره لکولتوره م؛دئییره دهیئنه و دئمیشم زامان هر

 ایشه زامان هر. اوالبیلمز باشاریلی حرکت و دوشونجه بیر هئچ اولمایان کلیسوره

 راآ ایسه ایندی. آسارام قوالق پروقراما آدلی شو جونز بابی ماشیندا رکنگئده

 گونبیر. آسیرام قوالق یولالریندا واشینگتون رادیوسونا گجیل اولسا سیرادا

 .لهای گیدیله آسماق قوالق رادیوالرا دورولدان قانیمیزی جاداالریندا تبریزین

 آدیما اؤز بورادا. اوالق دستک اوالرا و رکائده تعقیب تئلقرامدان رادیوسونو گجیل

  .ائدیرم تشککور ائتدیرنلره دوام و باشالدان ایشی یرلیده بو
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 قورخونوز؟ بو ندیر

 فارس تچیمرکزی کیملیکلری میللی و وارلیغی تورکلرینین آذربایجان ایلدیر یوز

 گوجلری یک اللرینده عرضینده ایللر بو. آلتیندادیر سالدیری طرفیندن ذهنیتی

 یوخ بیزی راونال. دیلرایسته سیلمک تورپاقالردان او وارلیغیمیزی بیزیم قولالناراق

 خیمیزیتاری دؤندوک، یئنیدن کیملیگیمیزه میللی بیز چالیشیرکن یهائتمه

 و کیملیگیمیزی ایله اوالناقالر آز کیالیمیزده و ائتدیک کشف یئنیدن

 .چالیشدیق قورومایا وارلیغیمیزی

 میشآل هدف وارلیغیمیزی ایله گوجو بوتون ذهنیت عئینی یئنه ایسه بوگون

 ینگاؤرنه) ذهنیت سالدیران بیزه شکلینده مئدیا لیئره اسکیدن. دورمدادیر

 ییبتینمهیئ بونونال بوگون( درگیلر کیمی نو طرح یا و سایتالر بنزر اونا و آذریها

 .رلرییایسته ساپتیرماق کیملیگیمیزی و دیلیمیزی یایینالردا سراسری

 شاهنامه هالین ینیولداشین حیات اونون و چکیر فیلم ایله آدی ستارخان بیریسی

 سؤزده قاباش بیر ییردوشورمه سؤزونو ایران دیلیندن ستارخانین و اوخوسون وئریر

 میللی ینیاولماس یوخ کیملیکلرینین میللی تورکلرینین آذربایجان دهچیقزئته

 .دیرگؤرسه کیمی سیاست

 وجونوزگ امنیتی و سیاسی دوشونورلرینیزی، و آدامالرینیز بیلیم سؤزده رقده او

. البیلمیرسینیزآ قارشیسینی اویانیشین بو دهیئنه آما گتیریرسینیر یئره بیر ایله

 للتینمی بیر اوالراق حاقسیز. حاقسیزسینیز سیز چونکو ن؟ند بیلیزسینیز

 قورخونوز؟ بو سیزین ندیر. ایستیرسینیز ائتمک یوخ وارلیغینی

 سوسیال اؤنجه گون بیر اوچون قورورماماسی گؤللرینین تورکلری آذربایجان

 ماسیزآجی اونالرا مئدیاسی ایران سونرا گون بیر باشالدیرکن کامپانیا مئدیادا

  …فرقیمیز بیزیم و سیز بودور ایشده. سالدیریر شکیلده
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 !کگره وطن بیر بیزه

 حاقسیزلیقالر دؤنمک، گئری تاریخینه چیخماق، صاحیب حاقالرا میللی

 وناوچ اولماماسی یوخ نینچئوره یوکسلتمک، سسینی اعتراض قارشیسیندا

 ایله قوروماق وارلیغینی میللی و ائتمک عوصیان سئچکیلیگه آیری دیرنمک،

 سییاسال و توپلومسال دئدیگیمیز حرکتی میللی آذربایجان تورپاقالریمیزدا بیزیم

 اشقاب ین-ایران آیریمینی اؤز طرفدن بیر حرکت بو. باشالمیشدیر حرکت بیر

 یملیکک ده ایچینده اؤز زاماندا عئینی چالیشیرکن قویمایا اورتایا ایله حرکتلری

 .دیرسوردورمکده دارتیشماالرینی وطن و

 جعرافیاسینی سیاسی ایران. گؤرنلر اوالراق وطن آذربایجانی طرفده بیر

 ودوغر سؤزو دیرآذربایجانلی تورک و تورکدور آذربایجانلی هر دوشوندویوموزده

 ایجانآذرب و یاشاییر ائتنیکلرده اولمایان تورک آذربایجاندا چونکو. دئییلدیر

 چوخ نیند. آذربایجاندیر وطن ندن ایسه ایندی. واردیر تورکلر دا دیشیندا

 انلیالرآذربایج و یاشاییر آذربایحاندا چوخو تورکلرین جغرافیادا او چونکو آچیقدیر؛

 .آذربایجاندیر وطن زامان او. تورکدورلر ایله چوخونلوق بؤیوک

 مجادله، یرب وطنسیز. تاپیر عئینیت ایله آنالییشی وطن میزمجادله میللی بیزیم

 ونکوچ. بوراخمالییق وطن و اؤلکه بیر قوشاقالریمیزا جکگله. خیالیدیر و ذهنی

 یاشاما یلها کیملیکلری میللی توپلومالرین اولمایان جعرافیاسی سیاسی و وطنی

 کگره وطن بیر بیزه اوچون اونون. یوخدور شانسی
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 سسی اعتیراض معصوم و لگؤز نا دونیانین

 زامان گیدیمهگؤزله نینکیمسه و آنسیزین. چتیندیر آنالماق و بیلمک ی-تبریز

 دازامانی قیامالر میللی ۸۸۱۲. لدیریوکسه دونیایا سسینی و کئچیر حرکته

 ایجانآذرب لشنیئره تبریزده دونن. تبریز باشارمیشدی  شاشیردمایی هامینی

 اؤیرنجی وبقر بیر. یوکسلدی سس بیر شاشیردیجی یئنه یوردوندان بیلیم مدنی

 و قادینلی .ائتدیلر اعتراض دئییه وئریلمیر درس تورکجه نند ایله ائیلمی اوتورما

 وردونونس بیلیم بیر. وئردیلر شعارالر سسیز آنادیلینده اؤیرنجیلر بو ارککلی

 ینیتورکلر آذربایجان دونیاداکی بوتون آنیدن اعتراض بو باشالیان سالونوندا

 .آتیلدی تویت یوزلرجه باغلی اوالیال بو. هیجانالندیردی

 زئتیندهق بیر رئفورمچو ین-ایران جیقزئته بیر سؤزده ایدی قاباق گون نئچه بیر

. دیرمیشدییرلنده اوالراق سیاستی میللی ایرانین اولماسینی یوخ دیلینین تورک

 رینهدرسل دیلی تورک یایارق خبر یاالن محفلی آذریها ایدی اؤنجه آی نئچه بیر

 ایله یلید یولداشینین حیات ستارخانین. ائتمیشدی ایدعا اولمادیغینی ایلگینین

 ریندهاؤنل اؤیرنجی قروپ بیر بونالر بوتون. هفته کئچن اوخوتموشدوالر شاهنامه

 .وئردیلر جواب ایله سیمگه( یاشیل قیرمیزی، ماوی،) رنگلی اوچ

 گله تئز گرک رئیس: اوتورموشدوالر جهساده

 ذیللتی بو چکنمز-میللتی آذربایجان

 کسه هر اولمالیدی-مدرسه دیلینده اؤز

 اولسون کور ینایستمه-اولسون وار آذربایجان

 بو یدیا سسی اعتیراض معصوم و لگؤزه این دونیانین. سسلندیریردیلر شعارالر

  .سس
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 تاریخی ایللیک 8۲ نین-حرکتی میللی آذربایجان گونئی

 اینجی ۷2. اولمام تانیش ایله لر مسئله میللی ایدی ایللری سون دبیرستانین

 عالیف میللی چوخ بیر زامانین او. ایدی باشالری ایللرین 0222 و سونوندا ایللرین

 زنجان دامی شئعریم ایلک. باشالدیم حرکته میللی یازاراق شئعر تورکجه کیمی

 شهرینه زنگان سونرا داها. میشدیمبیلمه یاتا گئجه یاییمالندیغیندا درگسینده

 .اولدوم تانیش ایله دوستالر اوراداکی و گئتدیم اوچون اوخوماق

 او. دیقیاییمال درگیسینی شهریار و قوردوق کیالسالر تورکجه یوردوندا بیلیم 

 سیاسی چونکو ایدی یوخ آیریشیمالر سیاسی ایچریسینده حرکت میللی زامانالر

. میشدیرهگؤسترم کیمی بوگونکو حرکتده میللی وارلیقالری اؤز هله تشکیالتالر

 شکیالتالرت و آیریشیمالر سیاسی سونرا گئتدیکدن یه-تورکییه ایلینده 0222

 رتشکیالتال سیاسی ایلک باشیندا ایللرین اینجی ۷2 مگر. قارشیالشدیم ایله

 اوچون اوخوماق تشکیالت بیر اولمادان خبریمیز بیزی حتی. قورولموشدور

 .آپارمیشدی یه- تورکییه

 ایللردن اینجی ۷2 حرکتی میللی آذربایجان گونئی دوشونوردوم؛ گئجه دونن

 گلیب وروماد بوگونکو و قویموشدور اورتایا بویوتدا بیر باشقا وارلیغینی اؤز سونرا

 لیتفعا بویوتدا فرقلی حرکت للیمی چوخدور ایلدن یوز چئیرک. چاتمیشدیر

 للیمی آما واردیر طرفدن هر بیلگیلر داغینیق حاققیندا حرکت میللی. ائدیر

 بئله .یازیلماییبدیر دههله شکیلده قاپساملی تاریخی ایللیک 0۲ سون حرکتین

 قوشوقالر جکگله همده و اوچون آراشدیرماجیالر گونوموزده هم قایناق بیر

 .کلیدیرگره اوچون

  .لرؤرهگ ایش بیر حاققیندا قونو بو فعالالر میللی ماراخالنان ایله تاریخ اوماریم
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 یازمالییق؟ الیفبادا هانسی

 ونبوگ سونرا بحثلریندن می تورکجه یوخسا یازاق می فارسجا یازیالریمیزی

 هانسی .دارتیشیلماقدادیر قونوسو یازمالییق الیفبادا هانسی یازیرساق تورکجه

 نئجه ولدای گئدن دوغرو هدفینه نینحرکتی میللی آذربایجان قولالنماق الیفبانی

 اؤنمی بیر نقولالنماغی الیفباسینی عرب یا و الیفبانی التین بوراخاجاقدیر؟ ائتکی

 دیر؟ می وار

 بیر نینیحرکت میللی آذربایجان یازیلماسی تورکجه چوخونلوقال یازیالرین بوگون

 یسیاس دوز، گونوموزده دیلیمیز؛ یاشایان شئعرلرده اؤنجه ایل 02. باشاریسیدیر

 آذربایجان. دیرگؤسترمکده آغیرلیغینی اؤز دا یازیالردا توپلومسال و

 بئله بالرکیتا سیاسی و سوسیولوژیک حتتا یایینالنیر رومانالر سیندهتورکجه

 .چیخیر

 ارشیسینداق آسیمیالسیون گؤره ساوونانالرا یازیالماسینی التینجه یازیالریمیزین

 آیری الیفبادان حاکیم و رسمی الیفبامیزین بیریسی دیرنجلردن مدنی

 لریاؤلکه ورکت باشقا اولونجا ایله الیفباسی التین یازیالریمیز آیریجا. اولماسیدیر

 قورا ایلیشکی یاخین ایله جمهوریتلری تورکییه و آذربایجان للیکلهاؤزه ایله

 .ریکبیله

 یازیالرین نیازیال ایله الیفبا بو ایسه؛ ساوونانالر یازیلماسینی الیفباسیندا عرب

 .گتیریرلر دیله اوخوندوغو راحاتجا ایله نیند آلیشقانلیفی گؤز و چوخ داها

 بو وگونب آما. اولمالیدیر التینجه الیفباسی آذربایجان گؤنئی اؤزگور قوشقوسوز

 و دیلی هگؤر مخاطبلرینه اینسانالر. دئییلیم یانا دارتیشیلماسیندان قونونون

  .اؤزگوردورلر قولالنماقدا الیفبانی
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 یول گئدن دؤولتیمیزه دیلیمیزدن

 حرکت بو .اولوشدورماقدادیر گینی چکیرده نین حرکتی میللی آذربایجان آنادیلی

 حاققی تحصیل دهتورکجه اوالن آنادیلی اؤز بیریسی ایستکلریندن تمل و ایلک

 اولموش دنن گلیشیمینه آنالییشینین وطن جیندهسوره زامان ایستک بو. اولوبدور

 کشف دنیئنی تورکلوگوموزو. دوغورموشدور هدفینی قورما دؤولتچیلیگیمیزی و

. دیریکائ وعد گلجک بیر توپلوموموزا رکیهیوکله آنالمالر مودرئن اونا و میزائتمه

 ایلک میزین میللتلشمه دهسکوئرمه اؤنمی کنگره دؤنملر بعضی آنادیلیمیزه

 ندهدؤنمی لکولتوره حرکتین میللی. اولوشدورماقدادیر دیلیمیز سینیحلقه

 .یازیلیبدیر یازی و شئعر سوزلرجه حاققیندا اؤزلم اونا و دیلیمیز

 لیمیل آذربایجان مئدیادا سوسیال ایل بو یاخالشیرکن گونو آنادیلی دونیا

. الیشیرالرچ یهگتیرمه مهگونده اونو ایله هشتگلر حاققیندا دیللی تورک فعالالری

#AnaDili #TürkDiliResmiOlsun#AnaDilimizResmiOlsun 
 نادیلیآ هرکس آلتیندا هشتگلرین کیمی دیلسیزلیک# دیلی_آنا# آنادیلی#

 للیکلهاؤزه ایل وب باخدیغیمیزدا ایللره کئچن. یازیر کلرینیایسته و فیکیر حاققیندا

 .آکتیولر داها فعالالر میللی آالندا بو

 بو یریسیب قولالنیجیالردان. چکدی دیققتیمی توییت بیر باخدیغیمدا یازیالرا بو

. الجاقدیراو وطنیمیزده اوالرسا، رسمی دیلیمیز: آتمیشدی توییت بیر ریکدهایچه

 سینیهمجادل بیزیم وطن؟ هانسی اولوشور؛ سورو بیر بئینینده اینسانین بورادا

 نیلنایسته بیچیلمک بیزه یوخسا می( آذربایجان گونئی) وطن وئردیگیمیز

 می؟ وطن( ایران)

 آما. لییکگؤسترمه چابامیزی بوتون البتده اوچون اولماسی رسمی دیلیمیزین

 اونون. دیرقورومالی و لیائتمه رسمی دؤلتیمیز بیزیم دیلیمیزی کی اونوتماماللیق
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 میکی آنادیلیمیز دناینده ریندهاوزه دؤولتچیلیگی آذربایجان گونئی اوچون

 .لییکدوشونمه
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 اولماق قادین ده-حرکت میللی

 بوندان .چکیندیم زامان هر یازماقدان یازی و بیلدیرمک فیکیر حاققیندا قادینالر

 چتین زامان هر اوچون منیم یازماق قادینالری دیشیندا یازی ایکی بیر اؤنجه

 اوچون منیم یازماق قادینالری اوالراق ارکک بیر مدوشونوره ائله. اولموشدور

 وشونجهد اؤز منیم آما. مبیلمیره دونیاسینی دویغو و دوشونجه اونالرین. چتیندیر

 ادینق اؤرگوتده بیر حتتا. اولمادی آیریمی ارکک و قادین زامان بیر هئچ دونیامدا

 ولماسیا قولالرینین قادین گؤره منه. گلدی آنالمسیز منه دااولماسی قولالرینین

 .شکلیدیر بیر آیریمجیلیغین

. ایدی آز خچو ساییسی قادینالرین ایللرینده ایلک نینحرکتی میللی آذربایجان

 ریمیشئعرل ایله آدی قادین ایل نئچه بیر باشالریندا ایللرین 0222 خاطیرلیرام

 نیناپیسیی توپلومسال ایران اولسادا ندنی چوخ بیر بونون. یایینالداردیم درگیلرده

 نگتیره دیله ایستکلری میللی جیندهسوره زامان آما. ایدی چوخ ائتکیسی

 .آرتدی شکیلده جیددی وارلیغی قادینالرین

 ینحرکتین میللی آذربایجان دونیادا حقیقی همده دونیادا مجازی هم ایسه ایندی

 دنیم آذربایجان تبریزده کئچن. واردیر قادینالریمیز اوالن اؤنده ایله سؤیلمی

 فلریندهص ایلک اعتراضین باشالتدیقالری اوچون دیلی تورک سینیناونیورسیته

 سیاسی همده لکولتوره هم آرتیق قادینی تورک آذربایجان. ایدی وار قادینالر

 سالتوپلوم قادینالرین اوالراق تاریخسل. دیرگؤسترمکده وارلیغینی اؤز آالندا

 التدیغیباش ورینینپیشه اولسا آزدا بوگون دوشوندویوموزده ائتکیسینی آالندا

 .دیروئرمکده سونوجالرینی حرکت
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 ادینق حرکتینده میللی آذربایجان بوگون کیمی بیلدیردیغیم یازیدا کئچن

 و ادونیاسیند شرق کییازیق نه. ایستیرم یازماق چتینلیکلرینی اولماغین

 بونون و چتیندیر باشینا باشلی اولماق قادین جغرافیاسیندا ایران للیکلهاؤزه

 دوام چتینلیک بو ده حرکتلرده چیخان اورتایا جغرافیادا او دا سونوجوندا

 منشالی تحرک میللی آذربایجان چتینلیک بو ایله ایفاده بیر باشقا. دیرائتمکده

 اونو و یروارد چتیکلیکلر یاراتدیغی قادینالرا دهحرکتین بو البتده. دئییلدیر

 وتلردهاؤرگ و تشکیالتالر سیاسی. بیلرلر یازا درین و آیدین داها قادینالریمیز

 .سونوجودور بیر چتیکلیکلرین بو آزلیغی قادینالریمیزین

 حماسی کیمی ایدی یرلیده قادینالر تاریخینده تورک اسکی و قوتسالدیر قادین

 وخچ داها قوتساللیقدان قادین. ممیرهایسته دهگیزلنمک آرخاسیندا سؤزلرین

 ورتادانا دهچتینلیکلری اونالرین یانارشیرساق کیمی اینسان اونا و اینساندیر

 آیریم بیر ینداآراس ارکک و قادین دیشیندا فرقلیلیکلر فیزیکی بعضی. قالخاجاقدیر

 اوستون گیرکها فرقلیلیکلر فیزیکی بو دهایله گلیشیمی تئکنولوژینین و یوخدور

 .کیرگره قارشیالشمامیز ایله گرچکلیگیمیز اؤز. قیلماماقدادیر

 یقادینالر. دانیلمازدیر روللری حرکتلرده توپلومسال و سیاسی قادینالرین

 بو اوچون اونون. بیلمز ائده الده باشارییی حرکت بیر هئچ سایان یوخا گوجونو

 وارلیغینی ریقادینال حرکتینده میللی آذربایجان و آشمالییق بیرگه چتیکلیکلری

 .آرتیرمالییق دا داها ائتکیسینی و


