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ای آذربایجان

ای آذربایجان
ای آذربایجان
سنه ا ُولسون جانیًم قوربان
سن منیم وطنیم ،یوردوم ،یووام
نئجه آیریًلسیًن سنده ن ائلین ا ُوبان؟
سنده من د ُوغولدو ّم  ،گ ُوز آچدیًم بو دونیایا
سنده من دیل آچدیًم ،ب ُویودوم بو دونیادا.
ای آذربایجان
ای آذربایجانیم،
)(E heyائ هئی .........آذربایجان
سنه ا ُولسون جانیًم قوربان
سن منیم وطنیم ،یوردوم ،یووام
نئجه آیریًلسیًن سنده ن ائلین ا ُوبان؟
سنین وار ق ُوجا تاریخین
ا ُودالر یوردو آدالنیًر آدیًن
آل ُووالنیًر یانیًر هر یانیًن!
سن بابکلر یوردوسان،
اولو خلیل ،ممد آرازالر
ي
قوردوالر شومالیًندا ایستیقاللیًن ً
ي گولوستان پایئماسیًن اولو بختییار،
یاراتد ً
ي گونئیینده خالقیًنا ،
آشیًالد ً
ي بالتاج ًي آراز:1
بو ایدئیان ً
ا ُوتای ایله بوتای واحید بیر جاندیًر ،
ي ا ُودالر یوردو آذربایجاندیًر
آد ً

- 1گونئی آذربایجانیًن میللی ایستیقالل شاعیری http://www.otay-butay-vetendir.com/ir/
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ای آذربایجان

ای آذربایجان
ای آذربایجانیم،
) (E heyائ هئی .........آذربایجان
سنه ا ُولسون جانیًم قوربان
سن منیم وطنیم ،یوردوم ،یووام
نئجه آیریًلسیًن سنده ن ائلین ا ُوبان؟
سن آل ُووالر یوردوسان
س ُونمه یه جک ک ُوزون ،یاخاجاق دوشمانالریًن
آالجاق تورُپاخالریًن ،داشناک ائرمنی ده ن
هارایالریًن گونئیینده ،گ ُویه قالخاجاق
شومالیَنا یان قاالجاق
ا ُوتای بوتای ا ُولمایاجاق
بوت ُوو آذربایجان یاراناجاق
خالقیًمیًز بیرلشیب ،بیر یاشایاجاق
ای آذربایجان
ای آذربایجانیم،
) (E heyائ هئی .........آذربایجان
سنه ا ُولسون جانیًم قوربان
سن منیم وطنیم ،یوردوم ،یووام
نئجه آیریًلسیًن سنده ن ائلین ا ُوبان؟
ای آذربایجانیم ،
)(E heyائ هئی .........آذربایجان
 ۸۱بهمن ۸۹۳۱
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بالتاجی آرازیًن زیروه لره چیًخان سسی!

بالتاجی آرازیًن زیروه لره چيًخان سسی!
۸
اوشا قلیًقدان ب ُویودون وطن دردیله
وطنیمیمیزی قورتارماق هاواسیًیال
یاشادیًن خالقیًن د ُویونن اوره ییله
سن دوغولدون میللتینه خدمت ائده سن
ي گئده سن.
الی د ُولی س ُون منزیلیوه سار ً
۱
مکتبی باشالدیًن باشقا دیل ایله
آنا دیلینی اونوتماق شرطی ایله
ا ُویرنمه دین ا ُوز آنا الی الی سسی ایله
دیلیمیزی یاساق ائدنلره آر ا ُولسون
ا ُونالریًن پئشینده گئدنلر خار ا ُولسون.
۹
مکتبده فارس دیلینی ا ُویرنمک ایستمه دین
تر آغاجیًال ،ک ُوتکله ُزور آلتیًنا گتمه دین
نه ده ن لرین آراشدیًریًب آختارماغا باشالدیًن
2
ي ایفشا ائده سن
فارس دیلینی ا ُویره ندین ،فارسجا فارسالر ً
فارس شو ُونیزمین نه ائتدیگینی خالقیًنا گ ُوستره سن.
۴
مکتبده ا ُوخوتدوالر فارسالرا چوماق ا ُوالسان
فارسالریًن پیالنالریًن چیزمیه قول ا ُوالسان
خالقیًن ًي سنده آسیمیلشدیریب قویروق ا ُوالسان
سن باجاریًب معمار ا ُولدون د ُوغما یوردونا
وطنین ،خالقیًن آزاد ا ُولوب قورتولماسیًنا.

 - 2فارس ش ُو ُونیزمینده ن صوحبت گئدیر
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بالتاجی آرازیًن زیروه لره چیًخان سسی!

۵
ع ُومور قیًسسا ایدی ،اللی سگگیزده جانیًن ًي آلدي
ي
سن گئتدین آدیًن یوردون آذربایجانا قالد ً
اثرلرین کیتابالشیًب خالقیًمیًزا قالديً
3
بوگون آدیًن چیًخیًر آذربایجاندا زیرولره
آذربایجان فخر ائدیر سنین کیمی ایگیت لره.
۶
وطنین احتییاج ًي وار سنین کیمی ایگیت لره
یازیًالریًن ،کیتابالریًن یاییًب یئتیرسین میلله تیوه
میللتین ا ُوخویوب باجارسیًن دردلرینی چ ُوزمه یه
خاقیًمیًزیًن میللی شوعورو دیرچکلشمکده دیر
سنین گ ُوستردیین دوشونجه گرچکلشمکده دیر.
۷
سن بئجردین بوت ُو آذربایجان 4ایدئیاسیًن
آشیًالدیًن خالقیًمیًزا ا ُوزگورلویون 5هاواسیًن
ق ُوشدون ،یاراتدیًن بویُلجه خالقیًمیًز آنالسیًن
ا ُو تای ایله بو تای واحید بیر جان دیًر
ي ا ُودالر یوردو آذربایجان دیًر.
آد ً
۸
قاراباغیًن ایشقالیًنی گتیردین گونده مه
بیر میلیوندان چوخ ق ُوچاغ ًي یاشاییًر سورگونده
باشچیًالریًمیًز یئییب-ایچیب یاتی ًر ایلنجه ده
یازدیًن ،یاراتدیًن خالقیًن ا ُوخویوب آنالیاجاق
ي کیم قورتاراخاق6؟
تربیزایله قاراباغیًمیًز ً

http://www.azadliq.info/faq/357-kiv/32398-arazn-susmayan-ssi.html - 3
 - 4شاعیرین یازدیًغ ًي ا ُوتای ،بوتای وطن دیر آدل ًي کیتاب
 - 5استیقالل ،آزادلیًق
 - 6شاعیرین یازدیًغ ًي کیتابیًن آديً
http://www.otay-butay-vetendir.com/PDF/3_La_Terbiz_ile_Qarabagh.pdf
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بالتاجی آرازیًن زیروه لره چیًخان سسی!

۳
ي ایًشیًق اوزونه
اویقارالش آدل ًي کیتابیًن چیًخد ً
حاق نه دیر ،حاقل ًي کیم دیر س ُویله دین میلله تیوه
بو فیردوسوچوالر 7نه گتیریب وطنیمیزه؟
ي چاغداش ،مدنی ا ُولماغا چاغیًردیًن
اینسانالر ً
ا ُوزحاقالریًن ًي تاییًیب ،ق ُوروماغا چاغیًردیًن.
۸۰
سن بیزه ا ُورنک ا ُولوب یول گ ُوستردین میلله تیوه
دردلریمیزین سبب لرین گ ُوستردین چ ُوزمه یه
ي بو دوزلره
سن گئتدین ایگیت لریمیز چیًخمالیًد ً
آناالر بالتاج ًي آراز کیمی ایگیت لر د ُوغمالیًدیًر
ي بو دورمدان قورتارمالیًدیًر.
یوردوموزو ،خالقیًمیًز ً
۸۸
مکتبی بیتیردین معمار ا ُوالسان
وطنینده ائو تیکمده اوستاد ا ُوالسان
8
ا ُوخودون ،یازدیًن وطنین قورتاراسان
ي
آذربایجان ًي قورتارماغا سندن بیزه اوچ-اثر قالد ً
ي خالقیًمیًزا یایديً؟
کیملر قورتولوشا اینانیًب آدیًو ً
 ۱بهمن۸۹۳۸

 - 7عیًرقیًچ ًي ،نژادپرست
ي (آذربایجانی ایستیقالل قورتاراجاق).
 8شاعیرین یازدیًغ ًي کیتابیًن آد ً
http://www.otay-butay-vetendir.com/ir/PDF/3_Azerbaycani%20istiqlal%20qurtarar.p df
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آذربایجان ایگیتی نه یاتیبسان آیاغا دور!

آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور!
۸۱
گونئیینده اورمو گولون سوسوزالدیًرالر
آنا وطنین قورودوب دوزالشدیًریًرالر
خالقیًن ائوین -ائشییین الیندن آلیًرالر
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
۸۹
ي ایشسیزلیکدن یوردونو ساتدیًریًرالر
خالقیًمیًز ً
ایش اوچون فارسیستانا سیًغادیًب وطنیندن آییًریًرالر
کوردلری یئرلشدیریب شیمالی کوردیستان یارادیًرالر
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
۸۴
بیلیکسیزلیکدن خالقیًمی ًز فارس کولتورونده اریییرلر
خالقیًمیز یوخالییًب ا ُویانماق ایستمه ییرلر
سببلرینی دوشونمه ین ،ک ُوک لریندن کسیلیرلر
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
۸۱
مکتبده اوشاقالریًن آسیمیله شدیریرلر
ا ُونالری ا ُوزگه دیلییله گه لیشدیریرلر
ي یئر اوزوندن سیلیرلر
وارلیًغیًمیًز ً
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
۸۶
داغالرین ،چایالریًن ،آتاالریًن و آناالریًن
آدالریًن دییشیب فارسجا آدالندیًریًرالر
آدیًنا تمدون 9دئییب بیزلری آلچالدیًرالر
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
 -9گلیشمه
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آذربایجان ایگیتی نه یاتیبسان آیاغا دور!

۸۷
ن ُووروز بایرامیًندا فارس دیل لیله ری تبریک ائدیرلر
ي زیر -زیبیل 11ساییًب کیملییین سیلیرلر
باشقا خالقیًالر ً
بیزیمکیله ره آر اولسون فارسالرا قویروق ا ُولماق ایسته ییرلر
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور
10

۸۱
گلجکده فارس دیلینی گلیشدیرمک ایسته ییرلر
باشقا دیللری ایران خریته سینده ن سیلمک ایسته ییرلر(ها ها ها!)
12

(ایسرائیل دولتینیده دونیا خریته سینده ن سیلمک ایسته ییرلرها ها ها!)

نه یازیًق بیزلره فارسجا ن ًي لهجه سیز ا ُویره نمک ایسته ییرلر
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
۸۳
بیزیم وئرگیلرایله افغانا ،تاجیکه  TVآچیًرالر
فارس دیلینی تبلیغ ائتمگه ایمکان یارادیًرالر
باشقا دیل لری یاساقالییًب ،اینسان حاقالریًندان دانیًشیًرالر
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
۱۲
ي ب ُولوب یادالرا وئریرلر
تورپاقالریًمیًز ً
ي سورگون ائدیرلر
ایشسیزلیکدن خالقیًمیًز ً
سورگونده باشقا کولتورله مانقورت ائدیرلر
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
۱۸
فابریکاالریًن آذربایجاندا کاپادیًرالر
یئرآلت ًي ثروتین فارسیستانا داشیًییًرالر
فارسیستاندا یئرلشدیریب یارادیًرالر
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
 - 10ایرن پرئزیدئت لرینده ن ص ُوحبت گئدیر
 - 11خس و خاشاک (پرئزیدنت احمدی نژادیًن دئییشی)
 14 - 12ایلیک دولت پروقرامی ) چشم انداز  14ساله دولت)
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آذربایجان ایگیتی نه یاتیبسان آیاغا دور!

۱۱
آیدیًنالریًن آسیمیلشیب مانقورت الشیًر الر
ي ایله فارسجا دانیًشیًب ،یازیًشیًرالر
اوشاقالر ً
نه یازیًقالر اولسون ک ُوکلریندن آیریًلیًرالر
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
۱۹
توی ،دویونلرینده فارس ماهنیًسیًیال شادالنیًرالر
گ ُوره سن نه اوچون فارسالریال حالالنیًرالر
البته کی ک ُوکوندن آیریًالنالر ساتقیًنالشیًرالر
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
۱۴
نیه عیًرقیًچ ًي فیردوسوچوالر بیزه ترس یاناشیًرالر؟
اولمایا عیًرقیًچي ا ُولدوقالریًن ًي باشقاالریًندا آراییًرالر؟
اینسان حاقالریًن پ ُوزوب ،ا ُوزلرینی حاقلي ساییًرالر
ي
بئلده ایش اوالر؟ اوز دئیر ده للک قاییًش ً
بونالرا نه دئسن ،گرچک یاراشیًرالر
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
۱۱
عیًرقیًچ ًي فیردوسوچوالر  ۲۱۰۰ا ُونجه دن س ُویله ییرلر
-۲۸جی اثیرده عینی ایمپئریا قورماق ایستییرلر
اوتانماییًب ا ُوزلرینی چاغداش اینسان گ ُوستریرلر
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
۱۶
عیًرقیًچ ًي فیردوسوچوالر بیلملیدیرلر
بئیینلرین گئریده ن سیلملیدیرلر
چاغداش اینسان حاقالریًن گ ُورملیدیرلر
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
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آذربایجان ایگیتی نه یاتیبسان آیاغا دور!

۱۷
 -۲۱۰۰ایل ا ُونجده تاریخ یاراددیًالر
فیروتئشلرین بورنون کسیب آسدیًالر
بیستون داشالریًندا بو ایشلرین 13یازدیًالر
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
۱۱
عیًرقیًچ ًي فیردوسوچوالر جینایتلرینه فخر ائدیرلر
انوشیروان ،کوروش کیمی جینایت ائدنلر
بوگون عادیل آدالنیًب کبیرده دئییرلر
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
۱۳
گئچمیش  ۸۲۰۰ایل تورک تاریخین آدیًن ًي سیلیرلر
فارس تاریخی آدالندیًریًب میلتینه یئم وئریرلر
اینگیلیس گوجو ایله داماد اولوب بیزلره حوکوم ائدیرلر
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
۹۰
تاریخیمیزده ت ُومریس کیمی جنگ آورلرین وار
قاتیل کوروش الرا ا ُوز قانیًن ًي یئدیده ن لرین وار
آیاق اوسته دورماقا بویوک تاریخین وار
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
۹۸
سنین تاریخینده ب ُویوک ضییالیًالریًن وار
بالتاج ًي آراز کیمی ایستیقاللچ ًي شاعیرلرین وار
وطنین قورتولوشونا یازمیًش  -۳جیلد ده اثرین وار
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.

 - 13جینایت لرین
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آذربایجان ایگیتی نه یاتیبسان آیاغا دور!

۹۲
"آذربایجان حامیله دیر ایستیقالال "
16
"اویقارالش "15ایله "اوتای بوتای وطن دیر " کیتابالر
آذربایجان ا ُوالدیًنا قالمیًشدیًر شاعیردن یادیگار
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
14

۹۹
سنین  ۴۲میلیون ایگیت قوچاغیًن وار
میللی شوعور و ایستیقالل اوچون یازیلًمیًش اثرین وار
ي تئوریزه ائدن بالتاج ًي آراز کیمی معماریًن وار
بونالر ً
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
۹۴
آذربایجان حامیله دیر ایستیقالال
آدیًندان بللی دیر نه الزیًمدیر آذربایجانا؟
رذالت ده ن قورتولسون یئتیشسین کاما
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
۹۱
اویقارالش ًي ا ُوخویان یئتیشر بو گونکی چاغا
ا ُویره نر ا ُوز آیاغ ًي اوستونده دورماغا
قورتارار آنا باجیًسیًن ًي آذربایجاندا
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
۹۶
اوتای بوتای وطن دیر ،17آدیًندان بللیدیر
پارام -پارچا اولموش بیر خالقیًن ،وطنین دردیدیر
بو اوچ  -اثرین معماری بالتاجی آراز شاعیردیر
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
http://www.otay-butay-vetendir.com/ir/PDF/4_Azerbaycan_hameleye_istiqlal_ast.pdf 14
15
http://www.otay-butay-vetendir.com/ir/PDF/1_Uyqarlash.pdf
16
http://www.otay-butay-vetendir.com/ir/PDF/2_Otay_Butay_Vetendir.pdf
17
http://www.otay-butay-vetendir.com/ir/otay-butay.htm
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۹۷
بیز بوگون میللی شوعورا سیالحالنمالیًییًق
تاپتاالنمیًش حاقالریمیًزی ظالیًمدان آلمالیًییًق
ا ُوز آیاغیًمیًز اوستونده دورماغا الییق اینسانالریًق
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
۹۸
میللی شوعورا سیالحالنماق اوچون
ي تانیًییًب آلماق اوچون
حاقالریًمیًز ً
18
بالتاجی آراز شاعیری تانیًمالیًییًق
ي اسارت دن قورتارمالیًییًق
وطنیمیزی ،خالقیًمیًز ً
آذربایجان ایگيتی نه یاتيبسان آیاغا دور.
 ۱۶بهمن ۸۹۳۱

18

http://www.otay-butay-vetendir.com/ir
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21آذر خاطیره سینه

 12آذر خاطيره سينه
۹۳
ایرمی بیر آذر خاطیره گونودور
هم شانل ًي همده کدرلی گونودور
بیر خالقیًن یادداشیًندان چیًخماز بو گون
ي بو گون
ي چیًخد ً
خالقیًمیًزیًن فریاد ً
ي بو گون.
وطنی ظولموده ن قورتارد ً
۴۲
ایرمی بیر آذری دون باسدیردیًالر
ا ُوتوز بئش مین خالقیًن آسدیًردیًالر
نه قده ر آنا  ،باجیًن قاچدیًردیًالر
کیتابالریًندا یاخیًب یاخدیًالر
ایُرتمه نینده ا ُوددا یاندیًردیًالر.
۴۸
ایرمی بیر آذر آل ُووالر گونودور
یاندیًریًب دوشمان ًي یاخان گونودور
دوشمان ًي وطنده ن قووان گونودور
سینه میزده یانیًخالریًن ک ُوزودود
ي آزاد ائده ن گونودور.
خالقیًمیًز ً
۴۱
دیریلتمه لییز یئنه ا ُو د ُوران ًي
ي
فیرقه دئم ُوکرات یارادان د ُوران ً
ي
دوشمان ًي چاش باش قویدوران د ُوران ً
ي
آذربایجان دان ق ُودوران د ُوران ً
میللی حاقالریًن آلدیًران د ُوران ًي.

14
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۴۹
سن د ُوغولموسان آل ُووالر یوردوندا
آل ُووال یاندیًر ظالیمی یوردوندا
آل ُوو ق ُویماز قاال ظولوم یوردوندا
ک ُورا ُوغلو سازيً ،میسری قیًلیًنجیال
بالتاج ًي آرازیًن فریادالریال.
۴۴
ي شاعیرین
آراز قان آغالر یاراتد ً
وطنین قورتولسون دئدی سیزلرین
بو قدر ظولم خالقیًمیًزا ا ُولماسیًن
ایرمی بیر آذر شهیدلریمیزین
ي یئرده قالماسیًن.
ت ُوکولموش قانالر ً
19

۴۱
خالقیًمیًز آیاغا دورمالیًدیًرالر
نه قده ر ظولمه گ ُوز یوم مالیًدیًرالر؟
وطنی یاددان قورتارمالیًدیًرالر
وطن بیزیم شرف ،ناموسوموزدور
ا ُونا صاحیب چیًخماس ًي ب ُورجوموزدور.
 ۹۲مهر۸۹۳۱

http://www.otay-butay-vetendir.com/ir/otay-butay/205-5.html 19

15
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شاعير بالتاجی آرازیًن کيتاب ًي گيرسه خالقيًن رفينه
نه الزیًمدیًر خالقیًمیًزا ،بایات خیالچ ًي مفکوره سینه
۴۶
دئییرلر بعضلری 20معنوییات دان دانیًشیًرالر
ي آلدادیًب خیالچیًلیًقدان 21دانیًشیًرالر
اینسانالر ً
آذربایجان خالقیًنا دردلرینده ن دانیًشیًرالر
دئییرم نییه سبب لرینی بوراخیًب
نتیجه و س ُونوجالریًندان دانیًشیًرالر.
۴۷
دئییرلر ۸۰۰۰ایلدیر معنوییات دان دانیًشیًرالر
ي گلنده ،هللا دان دانیًشیًرالر
ي آد ً
اینسان حاقالر ً
آراشدیًریًجیًالریًمیًز چالیًشیًب ،سببلرینی تانیًدیًرالر
دئییرم نییه آراشدیًریًجیًالرین دوشونجه سی یاییًلماییًر
ي خالقیًمیًزا "شوعورسوز و اخالقسیًز" 22تانیًدیًرالر.
ا ُونالر ً
۴۱
دئییرلر گئچمیشیمیز ،بیزیم تاریخیمیزدیر
تاریخیمیزی الشدیرمک بیزه نه الزیًمدیر
بیز هله خیالچیًلیًق سببینی آراشدیًرماییًریًز
ي گلیشدیرمک ایستمه ییریز)
(بیز هله خالقیًمیًز ً
23
دئییرم  ۱۰۰۰ایلدیر خیالچیًالر بیزی بوگونه ق ُویدوالر
ي کافر آدالندیًردیًالر.
ي تانیًییًب ،تانیًدانالر ً
ا ُونالر ً

 -20جاواد ایسمائیل بیلی )(10.07.2013 GünAzTV-də
21
ي ،دیًش دونيا گرچگ
 "ایچ دونيا" خيالد ًگرچگلره دوشون ،خيالدان الچک!
بالتاجی آراز
( -۰۳جو بند شعر اویقارالش کيتابی سحيفه )۱۱
 -22جاواد ایسمائیل بیلی  48.43.1423گون آذ تئوه ده
 23بوگونکی کيرواتل ًي شئيخ لرده:
ي قویورالر.
ي اخالقسيًز آد ً
ي تانیًییًب ،تانیًدانالر ً
ي شوعورسوز آدالندیًردیًالر ،ا ُونالر ً
ي تانیًییًب ،تانیًدانالر ً
ا ُونالر ً

16
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۴۳
دئییرلر  ۸۴۲۲ایل یئتمدی ۹۱ ،ایلده سیًنادیًق
دردلریمیزین اوستونه یئنه ده درد قاالدیًق
شئیخلریندن قورتولمامیًش ،کراواتل ًي الریًنا راسالندیًق
دئییرم گ ُورسن هارا گئدیر ساباحیًمیًز؟
بو یئنی یئتمه کراواتل ًي "آیدیًنالریًمیًز" ؟
۱۲
دئییرلر گئچمیشین شاعیرلری ،تاریخده آنیًنمالیًدیًر
ي ساییًلماماقدادیًر
بوگونکی چاغداش شاعیرلرین آد ً
چونکی چاغیًن دوشونجسی خالقیًمیًزا یاییًمالنماماقدادیًر
دئییرم بالتاج ًي آرازیًن 24کيتاب ًي گیرسه خالقیًن رفینه
نه الزیًمدیًر خالقیًمیًزا ،بایات خيالچ ًي مفکورسینه.
۱۸
دئییرلر خیالچیًلیًق بیزیم خالقیًن معنوییاتیًدیًر
خیالچیًلیًقا ت ُوخونان بیزیم دوشمانيًميًزدیًر
بیز هله  ۸۴۲۲ایلده ن ا ُونجه یه دوشونمه لیییز
دئییرم بو سبب ده ندیر ت ُوپلولوموز گليشمه یير
آوروپا تکین ،مملکتیمیز صنایه لشمه یر.
۱۱
آراز خالقیًنیًن ایًشیًق ساچان بیر گونه شیدیر
داها بولوتالر ک ُولگه سینده قالمایاجاقدیًر
سسی و دوشونجه سی خالقیًنا چاتاجاقدیًر
ي داها تانیًیاجاقدیًر
خالق ًي بایکوتچوالر ً
بایکوتچوالر خالق ًي نئجه یانیًتالیاجاقدیًر؟
بوگونون یاریًن ًي وار

 ۱۹تیر۸۹۳۱

24

http://www.otay-butay-vetendir.com/ir
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تنقيدچييه اخالقسيًز دئمک تورکه یاراشماز
۱۹
دئییرلر دیکتات ُورالر تنقیدچیلری ا ُولدوره رلر
بعضه ن حبس ائدیب بعضه نده یئره ووروب سرره لر
بیریسی 25تنقیدچییه "فيتنه"،ا ُوبیریسی" 26بوزغاله" دئیرلر
بیریسی"27خس و خاشاک" 28ا ُوبیریسی" 29وطن خائينی" س ُویلرلر
دئییرم دیکتات ُورلوقون محصولو بودور
ي س ُوزه س ُورونلوغو ی ُوخدور.
چونکو دانیًشدیًغ ً
۱۴
دئییرلر دیکتات ُورلوقون محصولو گئری قالمیًشلیًقدیًر
دئم ُوکراس ًي دان دانیًشیًب اومتچيلری ا ُووالماقدیًر
ا ُووالدیًقدان س ُونرا ،ت ُووالییًب ساغماقدیًر
دئییرم گلین بیزده آنالییًب قانالیًم
تنقیدچینی پیسله ییب اخالقسیًز سانما یالیًم.
۱۱
دئییرلر دینچی جاواد بی ایسمائیل بیلی ده
ي اوزه رینده
دئم ُوکرات ا ُولور دانیًشیًر اینسان حاقالر ً
گاه ناال وورور گاه دا میًخا ،تنقیدچینین پئشینده
دئییرم سنده 32ا ُوخویوب بیلملیسن
اینسان حاقالریًن ًي سئویب به یه نمه لیسن.
30

25
26
27
28
29
30
31
32

31

علی خامنه ای
موال احمد خاتمی
ماحمیًد احمدی نژاد
زیر -زیبیل
حوسئین شریتمداری
زئحینده ن گئری قالمیًش
(  48.43.1423گون آذ تئوه)
جاواد ایسماعیل بیلی
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۱۶
دئییرلر جاواد بی ده تنقیدچینی پیسله ییر
ا ُویرندیی فئودال سیستیمینین بیلیملری
33
ف ُورماالشدیًریًب ایسمائیل بیلی کیمی زئهینلری
ي ق ُویوب س ُویله ییر)
(تنقیدچیه "اخالقسيًز" آد ً
دئییرم  ۸۴۲۲ایل ا ُوالندیًق دینله دیک
آمئریکادا ا ُوتوروب دئم ُوکراسیًن ًي ا ُویرنمه دیک.
۱۷
ي تنقید ائدیر
دئییرلر ایسمائیل بیلی ده دیکتات ُورالر ً
ا ُونالریًن اوز دریسین قاشیًییًب ،فاشیست ا ُولدوقالریًن گ ُوسته ریر
دئمک جاواد بی ده دیکتات ُورالریًن کیم ا ُولدوغون س ُویله ییر
دئییرم نییه ا ُوزوموزه گلنده ترس یومورتالییًر

فئ ُودال سیستیمین به یه نن شاعیرینی ،تنقید ائده نی "اخالقسیًز" ساییًر.

۱۱
دئییرلر ایسمائیل بیلی دئم ُوکراسیًدان دانیًشیًر
پر ُوگرام ًي بیتدیکده ،موسلمانالرال ساغ ُولالشیًر
باشقاالریًن "خس و خاشاک" 34گورور تنقیدچیه د ُوالشیًر
دئییرم دینچی دارگ ُوروشلو ذئهینلی ا ُوالر
ضییال ًي تورکچو ،تنقیدچینی" 35دوشمان" سایار.
۱۳
ي تانیًدیًرالر
دئییرلر گون آذ تیوی ده ،ضییال ًي الر ً
فئودال سیتیمین به یه نه ن شاعیرلرده ن دانیَشیًرالر
چاغداش دئم ُوکراس ًي ایله ،اینسانسئورلیکدن یاپیًشیًرالر
36

ب ُویک ُوت ائدیب

دئییرم نیه تورکچو ،ایستیقاللچ ًي شاعیری
آدیًن ًي چکمه کده ن ق ُورخوب ،جین ایله بیسمیلاله دان دانیًشیًرالر.

ي ق ُویور س ُویله ییر
 33تنقیدچییه اخالقس ًي آد ً
 34پرئزیدنت ماحمیًد احمدی نژادیًن دئییشئ (زیرزیبیل)
 35گونئی آذربایجان تنقیدچی شاعیری بالتاج ًي آراز
http://www.azadliq.info/faq/357-kiv/32398-arazn-susmayan-ssi.html 31
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۶۲
دئییرلر آذربایجان ضییال ًي الریًن آراشدیًریًرالر
اولولری دیریلدیب دوشونجه لرین یاییًرالر
سای ًي  -۸۳دا داها صالحييت 38آلماییًرالر
دئییرم احمد بی ا ُوبال ًي* ایزین وئریرسه
ایشچیلری چالیًشیب ،ساییًن ًي آرتیًریًرالر.

37

* -ماشا هللا ق ُوچاغا باخ ق ُوچاغا!
تای ًي ی ُوخدور گ ُوره سه ن یوردوندا!
آذربایجان دا حاکیم ا ُولورسا؟
گ ُوره سن نه وئره جک خالقیًنا؟
۶۸
دئییرلر گونئی آذربایجانل ًي ،ساواشا دالماقدادیًر
ضییال ًي الریًن تانیًدیًب ،دوشونجلری یاییًمالنماقدادیًر
ي ساییًلماماقدادیًر؟
گ ُوره سن نییه
بالتاجي آرازیًن آد ً
ً
دئییرم دیکتات ُورلوقون محصولو ،دار گ ُوروشلو ا ُوالر
ا ُوزونده ن بیگانه نی ،خالقیًمیًزا دوشمان سایار.

GünAz TV-də - 37
 - 38ردده صالحییت ا ُولورالر ،موقایسه ائدین ایران ایسالم رئپوبلیکاسیًنیًن شورایه نیگهبان ارُگان ًي ایله .آذربایجانا ایستیقالل
وا ُونون اومتچیلرینده ن ص ُوحبت گئدیر) .ب ُویله بیر حاکیمییت قوروالجاقم ًي؟ ب ُویله گئتسه
ایسته یه نلر(احمد بی ا ُوبال ًي
آیت آلاله جنتی وعلی خامنه ای کیمی لرینده ن نه فرقنیز وار ؟.
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۶۱
ي وار
دئییرلر احمدی نژادیًن جیبینده  ۹۲۲کیشینین آد ً
تئلئویزیی ُوندا ا ُوزونو پ ُوپ ُولیست گ ُوسترمه یه س ُوزو وار
جاواد بی ده دئییر ،فوضولونو تحقیر ائدن بعضلری وار
دئییرم آدیًن ًي ،دوشونجه سینی س ُویله مه دن نه یین وار؟
ا ُولمایا آدیًن ًي س ُویلمه مه کده ،جیبینده سیچان ذیلی وار؟
ح ُورمتلی جاواد بی ایسمائیل بیلی لوطفن گون آذ تيویده س ُورونلولوق
حیسسی داشیًییًب و بیر تورکچو ضییالیًن ًي تنقید ائتدیی بیر باشقا
شاعیری هئچ بیرسند ا ُورتایا ق ُویمادان ،اخالقسیًز و شوعورسوز
آدالندی ًر ماییًن .بو ایشلر پرئزیدئنت ماحمیًد احمدی نژاد الرا
یاراشسادا ،بیز تورک لره یاراشماز.
 ۱۹تیر۸۹۳۱
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آنا دیليميزده اویرنمک ،خطر سایيًليًر
۶۹
نئچه آی بوندان ا ُونجه سئچیملر ا ُولدو
روحانی خالقیًنا قرارل ًي ا ُولدو
بیرینجی وه ده سی اورمو گولو ا ُولدو
وده لری ایله میلله تیمیزه س ُورونلو ا ُولدو
ي ا ُووالیاراق پرئزیدنت ا ُولدو.
خالقیًمیًز ً
۶۴
ي آلداتماق اوچون ک ُونوشدو
خالقیًمیًز ً
ي یئنه ده گ ُوروشدو
 -۹۱ایل یاالنچیًلیًقالر ً
آمما دئمه دی س ُوزلریمین ایچی ب ُوشدو
آلدانیًب آرخاسیًنا گئدنلر کیملر ا ُولدو؟
آذربایجان خالقیًنا هانچ ًي بيرایش گ ُورولدو؟
39

۶۱
اورمو گ ُولون حللی آرخیوه ق ُویولدو

( یعنی دئمک کی اورمو گ ُولو قوروتولدو)

دیل مسله سی اوچون معمور تعیین ا ُولوندو
قئیر فارس دیللری مکتبلرده ا ُوخونسون
بو گون 40دیل فرهنگیستان ًي قراریًن ًي وئردی
قئیر فارس خالقیًنا یاشام حاقق ًي گ ُومولدو.

 - 39استانبول شیوه سی
40
 دوشنبه،هفتم بهمن  ۸۹۳۱مخالفت فرهنگستان زبان فارسی با آموزش به زبان مادریhttp://chaparak.ir/detail/News/482634
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۶۶
تاجيکه افغانا بیزیم وئرگيلرایله کیتاب یازیًرالر
خالقیًالریًن آنا دیلينده دانیًشماغیًن تحدید ساییًرالر
بونیاد سعدی ده قئیر فارسالرا  ۱۲۲کیشی آرتیًریًرالر
آنا دیلیمیزی کسیب ،فارس دیلینی آغیًزالرا سالیًرالر
او ُزلرینی اینسان سانیًب ،بیزلری بوجک ساییًرالر.
41

۶۷
آنا دیلیمیزده ا ُویرنمک ،خطر ساییًلیًر
بيگانه 42دیلینی ا ُویرنمک ،قانونی آدالنیًر
فارسالرا نوکر ا ُولماق عدالت ساییًلیًر
ایران ایچینده قئیر فارسالریًن کوکون کسیرلر
ي ایسته ییرلر.
فارسالرا بیزدن یانا اینسان حاقالر ً
۶۱
زامانکي فارس دولتی 43حاکیم ا ُولدو
ا ُو
ً
باشقا دیللرین ایراندا قاتيلی ا ُولدو
شو ُونیست 44پالتاریًن گئییب خایین ا ُولدو
خایینلرین جزاسیًن ًي لیبی ده گ ُوردوک
بو خایینلرین جزاسیًن ًي وئرملی ا ُولدوق.
۶۳
ایسالم آدیال باشیًمیًزا ب ُورک ق ُویدوالر
ي" شوعاری ایله د ُون دییشدیلر
"ایستیقالل ،آزاد ً
پهلوی سواللسین پالنالریًن یوروتدولر
شاه الریًن سیًنادیًق ،ا ُوزوموزه گلمه دیک
شئخ لرین گ ُوردوک ،آیاغا دورمالیًییًق

http://chaparak.ir/detail/News/482634 - 41
 - 42فارس
 - 43پهلوی سوالله سیندن باشلیًیاراق بو گونه قه در داوام ائدیر
 - 44راسیستی دوشونجه
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۷۲
ایسالم حاکيمييتی ازیلميشه حاق وئرمه ییر
وعده وعید ایله ،ایللردیر جننته گ ُونده ریر
 ۹۱ایلدیر ایراندا عدالتسيزليييين گ ُوسته ریر
حاق وئریلمز ،حاقق ًي آلماغا دالمالیًییًق
الیمیزی ال اوستونه ق ُویماییًب،
ساواشا حاضیًرالن مالیًییًق.
 ۱بهمن ۸۹۳۱
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خالقي دوشونور ایستیقاللیًنا
آذربایجان
ً

آذربایجان خالق ًي دوشونور ایستيقالليًنا
م ُوحسون ایبراهیمی یه یانیًت)(1
۷۸
دئییرلر حیزب "ک ُومونیست" کارگری
ایددئا ائدیر نجات وئرجک "ایشچیلری" !
ایشچی پرُبلئمینی چ ُوزه ر ایشچی صینفیلری(حیزبلری)
سیز اگر تمثیل ائدیرسینیز ایران ایشچیلرین؟
بوراخیًن خالقیًن 45ا ُوزونه میللی مسله سینین.
۷۱
آذربایجان خالق ًي دوشونور ایستيقالليًنا
میللی حاقالریًن آلیًب آزاد ا ُولماسیًنا
س ُون ق ُویسون ثروت لرینین چاپیًلماسیًنا
س ُون وئرسین داحا سومورگه قالماسیًنا
قورتارسیًن خالقیًن ًي اسارتده یاشامیًنا.
۷۹
"ک ُومونیست" قیًلیًفل ًي م ُوحسون ایبراهیمی لر
ا ُوزلرینی "ایشچی" لره دستک آدالندیًریًرالر
چالیًرالر ش ُو ُونیست فارسالرا ب ُویوک دفلر
وورورالر آذربایجانلیًیا چ ُوخلو ت ُوحمت لر
ش ُو ُونیستلره قارش ًي موجادیله دن ال چکسینلر.
46

۷۴
فارسجا یازیًر چاریًخ گئیه ن آیله سینه
دئمه ییر چاپیًلیًر ثروت لری وطنینده
آذربایجانل ًي ایش آراییًر شیراز ایله یزدینده
س ُوکولور سونگون میسی ایله تيکان تپه قیًزیًلی
ي فارسيستان شهرلرینده.
قورولور فابریکاالر ً
 - 45آذربایجان خالقی ًًي
 - 46م ُوحسون ایبراهیمی
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۷۱
آلیًرالر آذربایجانلیًدان وئرگیلری
تیکیرلر فارسیستاندا اونیوئرسیته لری
گلیشدیریرلر بیگانه دیلی ایله بیزلری
محسولو ا ُولور مانقورت م .بی ایبراهیمی لری
فارس ش ُو ُونیزمینه قوللوق ائتسین دوشونجه لری.
۷۶
بیز هله اسارت ده ن قورتولمامیًشیًق
ا ُوزوموزو فارس الر کیمی اینسان سایمامیًشیًق
ي ا ُوزوموزه آلمامیًشیًق
آین ًي حاقالر ً
ي ایسته ینلره "خر" دئییرلر
حاقالریًمیًز ً
47
ووروب یئره سرمه یه "پان تورکیست " ده دئییرلر.
۷۷
ي بیر اینسان کیمی تانیًمالیًییًق
ایلک ا ُونجه وارلیًغیًمیًز ً
ي 48کیمی آیاق اوسته دورمالیًییًق
ایکینجیسی باشقاالر ً
اوچونجوسو وطنیمیزه ،ثروت لرینه صاحیًب له نمه لییک
مملکتیمیزی قوردوقدان س ُونرا ،بیر ک ُومونیست کیمی
ایشچی ،قادیًن حاقالریًن ًي تانیًییًب ،اینسان کیمی یاشامالیًییًق.
۷۱
آذربایجانلی ًي حاقالریًن آلماقا آیاغا دوروبدور
ي تحلوکه یه دوشوبدور
فارس ش ُو ُونیزمین قوللوقچوالر ً
مانقورت ا ُولوب ا ُوزونده ن بیگانه لر ،ال آیاغا دوشوبدور
ي ایله میلله تیمیزی جایدیًریًرالر
"ک ُومونیست" آد ً
فارس ش ُو ُونیزمینه قوللوق ائتمه یه اوتانماییًرالر.

 - 47و یا ناسی ُونالیست  ،تجزیه طلب
 - 48فارسالر کیمی
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۷۳
م ُوحسون بی ایبراهیمی لر ایران "ک ُومونیست" لری دیرلر
ا ُونا گ ُوره ده فارس ش ُو ُونیزمین ایشینه گلملی دیرلر
آذربایجان ک ُومونیست لری ا ُوز خالقیًنا دوشونورلر
آذربایجانل ًي آیاغا دوروب ایستیقاللیًن آالجاق
ایشچی ،قادیًن حاقالریًن ق ُورویوب ،اینسان کیمی یاشایاجاق.
۱۲
آذربایجان ک ُومونیست لری ا ُوز پارتییاالریًن قورمالیًدیًرالر
ایران بآیجانچ ًي پارتییاالریًندان داحا چیًخمالیًدیًرالر
فارس ش ُو ُونیزمین آذربایجان دان ق ُوومالیًدیًرالر
ا ُونجه آذربایجانیًن ایستیقاللیًن ًي آلمالیًییًق
س ُونرا باشقا خالقیًالرا یان دورمالیًییًق.
 ۸۴بهمن ۸۹۳۱
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ي طلب ائدر!
ناسيوناليزم ميللی حاقالر ً
م ُوحسون ایبراهیمی یه یانیًت ()1
۱۸
بو گونلر حیزب "کومونیست" کارگری
ال آیاغا دوشوبدور ساتقیًن اویه لری
ا ُوزونده ن بیگانه ا ُولموش ابراهیمی لری
شو ُونیزمه 49خیدمت ائدیر دوشونجه لری.
۱۱
بو گونکی ایران آدالنان مملکتینده
دیرچه لیر خالقالریًن میللی دوشونجه لری
ا ُوز حاقالریًنا صاحیب ا ُولماق ایسته کلری
راحاتسیًز ائدیب م ُوحسون ایبراهیمی 50لری.
۱۹
بوراخیًبالر عیًرقج ًي شو ُونیست لری
ي
آتیًبالر ا ُورتایا ساچما 51ایدئولوژوالر ً
جایدیًریًرالر خالقیًمیًزین میللی حرکتین
شو ُونیستلره قارش ًي موباریزه ائتمسین.
۱۴
دئمه ییرلر آذربایجان ایالتی
بیر ا ُولکه دیر ،فارسیستان بولگه سی دئییل
ثروت لری ا ُوز خالقیًنا آییددیر
فارس شو ُونیست لرینه آیید دئییل.

 49فارس شو ُونیزمی
آذربایجانلي تانیًدان
 50مانقورت ا ُولموش ا ُوزونو
ً
ایران ایشچی “کومونیست" پارتییاسیًنیًن اویه سی
51

ب ُوش س ُوز ،احمقانه ،پوچ ،یاوه
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۱۱
بیز هله س ُوسیالیزمه دوشونمه ییریز
چونکو ش ُو ُونیزمین 52اساره تینده ییز
حه له موسته مله که دیر آذربایجانیًمیًز
ایستیقالل ًي اوچون ،آیاغا دورمالیًییًز.
۱۶
حدداد کیمی ایرانچیًلیًغا ایسراریًنیًز وار!
چونکو ساتقیًنلیًغا قابلییه تینیز وار!
آذربایجانا نه بیچیم ماراغيًنيًز وار؟
ایستيقالليًميًزیًن کیملره ضرری وار؟
53

۱۷
ي طلب ائدر
ناسيوناليزم میللی حاقالر ً
آذربایجان خالق ًي ا ُو ی ُولی تمثیل ائدر
ي ایبطال ائدر
فارس ش ُو ُونیزمی میللی حاقالر ً
حداد ایله موحسون بی ،بو یولو تحميل ائدر.
۱۱
فارس فرهنگستانیًنیًن اویه لری
قئیر فارس خالق الرا قرارالریًن ًي 54وئردیلر
سیزینده موناسیبت لرینیزی ا ُونالرا،
بو حاقدا خالقیًمیًز یئترلی قدر گ ُوردولر.
۱۳
فارس ش ُو ُونیزمی چالیًپ-چاپیًر آذربایجان ًي
آلیًرالر وئرگی لری ،گومروک ایله فائيزلری
یاتیًریًرالر فارسیستاندا بیزیم ثروتلری
صنایه له شدیریرلر ا ُوز فارس شهرلرینی.

 52فارس ش ُو ُونیزمی
 53حداد عادل = رئیس فرهنگستان فارس
 54دوشنبه،هفتم بهمن http://chaparak.ir/detail/News/482634 ۸۹۳۱
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۳۲
آلیًنیًر اونيوئرسيته لره  07%فارس دیللی لری
آلیًرالر  07%قالمیًش سهمینی قئير فارس میللت لری
ایران بودجه سینین  34%فارسيستان دا یاتیًریًلیًر
56 55
قاالن ًي گ ُور نئچه ..............ایالت لره ب ُولونور ؟
۳۸
نئچه فائیز ثروت لر فارسیستاندا یاتیًریًلیًر؟
ا ُونون نئچه ده ….بیری آذربایجاندا یاتیًریًلیًر؟
نئچه فائیز اونيوئرسيته لرده فارس دیللی لر آلیًنیًر؟
ا ُونون نئچه ده  .............بیری آذربایجانل ًي آلیًنیًر؟
نئچه فائیز خسته خاناالر فارسیستان دا تیکیلیر؟
ا ُونون نئچه ده  ..............بیری آذربایجاندا تیکیلیر؟
نئچه فائیز فابریکاالر فارسیستان دا تیکیلیر؟
ا ُونون نئچه ده  .......بیری آذربایجاندا تیکیلیر؟
نئچه فائیز آوتوبان الر فارسیستان دا تیکیلیر؟
ا ُونون نئچه ده  .........بیری آذربایجاندا تیکیلیر؟
ان ا ُونملیسی
ایران میللتینین نئچه فائیزی فارس میللتیدیر؟
ا ُونون نئچه .... .........فائیزی تورک میللتیدیر؟
(آختاران تاپار!)

۳۱
آذربایجان خالق ًي بو سببده ن دیر،
میللی حاقالریًن ًي آلماغا دالیًب
"ک ُومونیست" قیًلیًفل ًي ایبراهیمی لر،
راسیزمین 57خئیرینه آیاغا قالخیًب ۱۹ .بهمن ۸۹۳۱
55

ي ا ُورتایا ق ُویون
یاالنسا دوغرو آمارالر ً

56

(آذربایجان ،کوردیستان،ل ُوریستان ،عربیستان ،بلوچیستان و تورکمنیستان……………)
 57فارس ش ُو ُونیزمین
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آنا دیلی ندیر؟
۳۹
اوشاق ائشیده ر ایلک آنا دیلینده
س ُونرا ا ُویره نر بو دویدوغو دیلده
باشالر دانیَشماغا د ُوغدوغو دیلده
دیلی اینسان سسلرده ن یارادیًب دیًر
ا ُوزونو حئیوانالردان آییًریًبدیًر.
۳۴
دیل اوشاغیًن آنا الی الی سسی دیر
آنا بطنینده ن دویدوغو سسی دیر
بطینده یارانان دوشونجه سی دیر
دوشونجه نی کیمسه دن آلماق ا ُولماز
باشقا دوشونجه یه د ُونده رمک ا ُولماز.
۳۱
اوشاق ایلک ا ُونجه ایچینده دوشونر
س ُونرا دوشونجه سین ،سه سه گتیره ر
سسلر ف ُورماالشیًب دیلی یارادار
دیل اینسانيًن دوغال دوشونجه سيدیر
دوشونجه نين دویدوران شکيليدیر.
۳۶
ي یاشامدا گلیشدیره ر
دیل اینسان ً
حیوان سوییسینده ن ائنیشدیره ر
اینسانلیًق قابیلییه تی یارادار
س ُونرا قلمی ایله یازیًیا گئچه ر
یازیًيا گئچه ن دیللر مکتب لشر.
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۳۷
قلمسیز دانیًشیًق حیوانا بنزر
چونکو یالنیًز مئشه لرده سه سله نر
مئشه لرده ن اینسان چ ُوخدان چیًخیًبدیًر
باشقا اینسانالرال ق ُونشو ا ُولوبدور
بیرلیکده بیر یئرده ت ُوپلوم قوروبدور.
۳۱
بوتون اینسانالریًن آنا دیلی وار
ا ُونو دانیًشماغا دوغال حاق ًي وار
دیلی یازماغا قانونی حاق ًي وار
بیر دیلی یاساقالماق مومکون دئییل
ا ُونا قارش ًي چیًخانالر اینسان دئییل.
۳۳
بو تون دونیادا ا ُوالن ا ُولکه لرده
یاشاییًرالر نئچه دیللی میللت لر
هامیًسیًنیًن اوزه ل دیللری واردیًر
هرکسین ا ُوز دیلی ا ُوزونه خوشدور
چونکو ا ُوز دیلی ایله ب ُویوموشدور.
۸۲۲
دیل ایکی ف ُورمادا گلیشدیریلر
بیرینجیسی آغيًزدا ف ُورماالشار
ایکینجیسی یازیًدا ف ُورماالشار
یازیًلمایان دیللر ایندیکی اثیرده
محو ا ُولوب گئدر ایکی اوچ نسیلده.
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ناسیونالیزم میللی حاقالريً طلب ائدر!

۸۲۸
آنا دیلی اینسانیًن کيمليييدیر
کیملیک هراینسانیًن توم وارليًغيًدیًر
هر اینسان وارلیًغیًن قورومالیًدیًر
هر خالقیًن دیلین الینده ن آلیًرسان
یئراوزونده ن اونون کوکون قازیًرسان.
۸۲۱
آنا دیلی خالقیًن گنجینه سیدیر
ف ُورماالشماس ًي مینلر ایل چکمیشدیر
اجدادالریًمیًزدان قالمیًش ایرثیدیر
ق ُوروماس ًي خالقیًن وظيفه سيدیر
ی ُوخسا ا ُو خالقیًن محو ا ُولماس ًي دیًر.

 ۹۸بهمن ۸۹۳۱

33

دئییرلر ایرانچیًالر قضب لشیبدیًر!

دئييرلر ایرانچيًالر قضب لشيبدیًر!
۸۲۹
دئییرلر ایرانچیًالر قضب لشیبدیًر
میللی حرکاتیًن قارشیًسیًندادیًر
آغیًزدان تحقیرلر چیًخاردماقدادیًر
دئییرم ایرانچیًالر خسته له نیر
چونکو میللی حرکات ًي دیرچه لیر.
58

۸۲۴
آذربایجانلی آیاغا دوروبدور
ایرانچیًالر ال آیاغا دوشوبدور
ایرانیستان تهلوکه یه دوشوبدور
ایرانچ ًي عصب لشمسیین نئیلسین؟
فارس ش ُو ُونیزمینه قوللوق ائتمه سین؟
۸۲۱
دئییرلر میللی فعالالر بیرله شیر
گئچمیشده کی سهولردن ایُره نیر
ایستیقالال بیر آددیًم یاخینالشیًر
میللی حاقالریًمیًز آیدیًن الشیًر
ایرانچیًالر ائشیدیب سانجیًالنیًر.
۸۲۶
دئییرلر بای بک بی آذربایجانلیًدیًر
ي سیته ایرانچیًدیًر؟
نییه یایدیًغ ً
آذربایجانچیالرا قارش ًي چیًخیًر؟
ا ُولمایا فارس ش ُو ُونیزمین ق ُولودور؟
ا ُونالرا خیدمت ائتمکده بولونور!

 - 58ا ُوزونو س ُوزده آذربایجانل ًي ساییًب فارسالرا ک ُوله اوالنالر
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دئییرلر ایرانچیًالر قضب لشیبدیًر!

۸۲۷
کیم ا ُولدوغو یازیًالریًن دان چیًخیًر
میللی فعالالرا کینیندن چیًخیًر
یوروتدویو دوشونجه سیندن چیًخیًر
کیمسه ا ُونا ح ُورمت سیزلیک ائتمه ییر
بلکی یازدیًغ ًي سوزلر ده یرلنیر.
۸۲۱
فارس ش ُو ُونیزمی ایچیندن چورویور
ي ا ُوزایچینده بورودور
مانقورتالر ً
چامیًر آتماغا دوشونجه یورودور
تانیًنمیًش ایرانچیًالریًن ساتیًن آلیًر
آذربایجان خالقیًنا چامیًر آتیًر.
۸۲۳
گ ُورسه ن بو ایران چیًالر کیملردیر؟
آذربایجان خالقیًنا نه ائتمیشدیر؟
خالقیًمیًزا نیسبت گ ُوروی 59ندیر؟
ا ُولمایا گ ُوروی چامیًر آتماقدیًر؟
فارس ش ُو ُونیزمینه قوللوق ائتمکدیر؟
۸۸۲
کیملر ایستیقالال اینانمیًشدیًرالر؟
ي آیدیًنالشدیًرمیًشدیًرالر؟
خالقیًمیًز ً
بای بک بیلر هارادا قالمیًشدیًرالر؟
چامیًر آتانا سییاسی دئمزلر
ي تحقیر ائتمزلر.
میللی فعالالر ً

 59وظیفه
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دئییرلر ایرانچیًالر قضب لشیبدیًر!

۸۸۸
تنقیدچی هر زامان سهوی گ ُوسته ره ر
د ُوغرو یولو خالقیًنا تکلیف ائدر
دوشمانیًن چیزدیینی آلت اوست ائدر
تبریزلی بای بک بی تنقیدچی دئییل
ش ُو ُونیزمین 60چیزدییی یولو گئدیر.
۸۸۱
خالقیًمیًز هر کسی تانیًمالیًدیًر
گله جیینی پالنالمالیًدیًر
میللی شوعورا سیالح النمالیًدیًر
ميللی شوعورا سیالح النان بیر خالق
تالئیینی ا ُوز الی ایله قورار.
 ۹اردیبئهئشت ۸۹۳۹

 - 60فارس ش ُو ُونیزمینین
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یئتر آرتیًق اوتانماق یاخش ًي شئیدیر! ()2

یئتر آرتيًق اوتانماق یاخش ًي
۸۸۹
فارسیًن شوعار یازان ش ُو ُونیست لری
ایران فوتب ُول تاکیًمیًنیًن آدیًن ًي
ساچما "فارس ایفتیخاريً" سسلندیریب
ایرانل ًي الری فارسجا آدالندیًریًرالر
ا ُوزگه گوجو ایله داماد ا ُولورالر
فخرلرینی فارس آدیًنا یازیًرالر.
61

۸۸۴
ایران ،ایراق شلمچه جبهه سینده
آذربایجان اوردوسو گوجو ایله
ایران ًي ساواشدا قالیب ائده نلر
ایرانل ًي ی ُوخ بلکی فارس آدالندیًریًرالر
آذربایجانل ًي یا هموطن دئییب
فخرلرینی فارس آدیًنا ساتیًرالر.
۸۸۱
عرب ا ُولکسینین نئفتین -قازیًن ساتیًب
سرمایه سین فارسیستاندا یاتیًرانالر
خالقیًالریًن دیلین یاساقالییًب
ي فالکتده یاشادانالر
ا ُونالر ً
عربلری هموطن آدالندیًریًب
فخرلرینی فارس آدیًنا ساتیًرالر.
62

 61راسیت
 - 62ال اهواز(بوگونکی خوزئستان ب ُولگه سی)
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شئيدیر! ()2

یئتر آرتیًق اوتانماق یاخش ًي شئیدیر! ()2

۸۸۶
بوگون یرمی بیرینجی اثیرده
نئچه دیللی قورولموش بیر ا ُولکه ده
باشقا خالق الر ایله یاشاییًب
ا ُونالرا هموطن دئینلر
ا ُوزلرینی چاغداش اینسان گ ًوستریب
فخرلرینی فارس آدیًنا ساتیًرالر.
۸۸۷
ای ا ُوزلرینی فارسجا دئم ُوکرات ساییًب
آذربایجانل ًي یا هموطن دئینلر
ي ا ُولکسینده گ ُوروب
میللی حاقسیًزلیًقالر ً
فارس ش ُو ُونیزمین قارشیًسیًندا سوسانالر
فوتب ُول تاکیًم ًي فارسالردان اولوشماییًب
ي فارس خالقیًنا یاراشماییًر.
ایفتیخار ً
۸۸۱
ای ا ُوزلرینی آذربایجانل ًي ساییًب
فارسالرا هموطن س ُویله ین لر
ا ُولکنین یارادیًجیًلیًغیًندا جانیًن -مالیًن وئریب
ش ُو ُونیست لرین تحقیرینه معروض قاالنالر
حاچانا قه در ا ُولکه نیزده قول یاشاییًب؟
فخرلرینیزی ا ُوزگه لر آدیًنا ساتاجاقالر؟
۸۸۳
ي
ای آذربایجانیًن ساتقیًن دئپوتاد ً
آذربایجان آدیًنا آلیًرسان ماعاش ًي
ي
تمثیل ائدیرسه ن مجلیسده فارسالر ً
ي؟
خالقیًمیًزا آلیًرسان حانک ًي حاقالر ً
ساتیًرسان ثروتلریمیزی فارسیستانا
گتیریرسن فالکتی آذربایجانا.
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یئتر آرتیًق اوتانماق یاخش ًي شئیدیر! ()2

۸۱۲
ای آذربایجانیًن پولیتیکاچیًالريً
ي
ساندالیًیا اوسته داوا ق ُوپارانالر ً
ا ُوزوندن باشقاالریًن ًي سئومه ینلری
ي
-۸۲۲ایلدن بری ا ُولولری دیریلدیب تانیًدانالر ً
چاغیًن استیقاللچ ًي شاعیرین 63بایک ُوت ائدنلری
خالقیًن ایچینده گووه نلرین ایتیره نلری.
۸۱۸
ي
ای آذربایجانیًن ایستیقاللچیًالر ً
ي
مسعولییت داشیًمایان یاالنچیًالر ً
ي
ي میللی شوعورا ی ُوخسون ق ُویانالر ً
خالقیًمیًز ً
آذربایجان ًي اسارتده ن قورتارماغا
خالقیًمیًز ميللی شوعورا سیالحالنمالیًدیًر
ميللی شوعورون مانیفئستی 64تانیًنمالیًدیًر
 ۱۶اردیبئهئشت ۸۹۳۹

 63شاعیر بالتاج ًي آراز
 64اوتای بوتای وطندیر
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یئتر آرتیًق اوتانماق یاخش ًي شئیدیر! ()1

یئتر آرتيًق اوتانماق یاخش ًي

شئيدیر! ()1

۸۱۱
پرئزیدئنت سئچیملری بیر ایل ا ُوتوشدو
روحانی وه ده لرینی اونوتدو
اورمو گ ُولونون سویونو قوروتدو
دانیًشدیًراندا حاقالردان دانیًشیًر
ي دوستاقا سالیًر.
ائتیراضچیًالر ً
۸۱۹
هللا آدیًیال حکومت ائدیرلر
حاققا یئتیشمه یه دعوت ائدیرلر
حاقق ًي ایسته یه نی دوستاق ائدیرلر
باش ایمه یه نی ائدام ائدیرلر
اووسته لیک مئیید ینده 65وئرمه ییرلر.
۸۱۴
قئیر فارسالرا بو قه ده ر ظولم ائدیرلر
ي دولو حاقالردان س ُویله ییرلر
آغز ً
حاققیًن ًي ا ُولکه ده طلب ائده نلر
کافه ر ا ُولوب ،دوشمان دا آدالنیًرالر
ک ُوله ا ُوالرسا وطن داش ساییًرالر.
۸۱۱
وطنین ی ُولوندا جانیًن وئره نده
وطنداش ایله ایرانل ًي دئییرلر
میللی حاقالریًن طلب ائده ن ده
سئپاراتیست ایله دوشمان گ ُورورلر
ي وئریرلر.
اووسته لیک " تورک خر" ده آد ً

 - 65ستتار بئهیشتی کیمیلر
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یئتر آرتیًق اوتانماق یاخش ًي شئیدیر! ()1

۸۱۶
میللی قوروروموزو ا ُولدوروب لر
ي آسیمیله شدیریب لر
خالقیًمیًز ً
ا ُوزله رینی داها اوستون گ ُورورلر
آیدیًنالریًمیًز تاماشا ائدیللر
ي 66بایک ُوت ائدیرلر
یازارالریًمیًز ً
نییه بس راسیزمه یاردیًم ائدیرلر؟
۸۱۷
خالقیًمیًز بیلیکسیزلیکده ن مه له ییر
بیگانه 67کولتورده ا ُوزون اریدیر
آکتیویستلر مئدیادا سه رگیله نیر
میللی شوعورا بیگانه باخیًرالر
ا ُوزله رین خالقا تمسیلجی ساییًرالر.
۸۱۱
اینتئرنئت ،فئیسبوکداک ًي فعالالر
ایت ،آت -پیشیک شکیللرین یایانالر
میللی شوعورا بیگانه باخانالر
ا ُوزله رینی ایستیقاللچ ًي آدالندیًریًب،
خاقیًمیًزا ا ُونده ر یاراشماییًرالر.
۸۱۳
ایستیقاللچ ًي آدالندیًرانالریًمیًز
میللی شوعوردان یوخسونلوالریًمیًز
خالقیًنا یاالن ساتانالریًمیًز
سیز آذربایجانا بیگانه سینیز
گه له جه یین حمید کارزایالریًسیًنیًز.

66
67

بالتاج ًي آراز کیمی ایستیقاللچ ًي شاعیری
فارس کولتورونده
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یئتر آرتیًق اوتانماق یاخش ًي شئیدیر! ()1

۸۹۲
ای آذربایجانل ًي آیدیًنالریًمیًز
بایک ُوتچوالریًمیًزال هم آوازالریًمیًز
اوممتچی تربیت ا ُوالنالریًمیًز
خالق ًي آیدیًنالشدیًرمایانالریًمیًز
خالقیًن ایشینه گلمه یه ن له ریمیز
یئتر آرتیًق اوتانماق یاخش ًي شئیدیر.
 ۱۱خرداد ۸۹۳۹
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خالقي نه زامان ا ُویاناجاقدیًر؟
تورک
ً

تورک خالق ًي نه زامان اویاناجاقدیًر؟
۸۹۸
نییه اردوغان تورکه اوز د ُونده ریر؟
تورک خالق ًي ا ُونو زیروه یه گتیریر
خالق ًي اوندان گ ُوره وینی به کله ییر
ا ُوز سهولرینی خالقیًن آدیًنا یازیًر
تورکلری داشناکالرا سوچالدیًر؟
۸۹۱
خ ُوجال ًي س ُویقیًریًم ًي اونوتولور!
سندسیز س ُویقیًریًم ًي قبول ائدیر؟
داشناکالر ل ُوبوسون تبلیغ ائدیر؟
نه دن ساتقیًنلیًق ایچیمیزدن چیًخیًر؟
ا ُوز الی ایله ا ُوزوموزو ییًخیًر؟
۸۹۹
تورکه دوشمانچیًلیًق هر یئرده ن واردیًر
تورکون بیرلشمه سیندن هر کس ق ُورخور
آذربایجان پارام-پارچا ا ُولوبدور
گونئی ییًنه ایران صاحیب چیًخیًب دیًر
اردوغان بو ایشلره گ ُوز یوموبدور.
۸۹۴
ي داغیًدیًرالر
ایراقدا تورکمانالر ً
کرکوکو تورکمانالردان اییًریًرالر
کوردلری یئرلشدیریب ا ُوتوردورالر
68
اردوغانا پئتر ُول وئریب آلیًرالر
روشوتله تورک خالقیًندان آییًریًرالر.

 68ساتیًن آلیًرالر
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خالقي نه زامان ا ُویاناجاقدیًر؟
تورک
ً

۸۹۱
ي ایله حاکیم ا ُولدو
عدالت آد ً
ا ُولکه نین سرمایه سین ساتیًب س ُوودو
تورکییه لینی برباد گونه ق ُویدو
ایرتیجانیًن تملینی ا ُولکه ده
سئکوالر د ُوولتین یئرینه قویدو.
۸۹۶
روشوت آلدیًغیًن ًي عیان ائتدیردی
ي خالقیًن ایچینده گئتدی
ی ٌوخ آبیًر ً
یاپدیًغ ًي ایشلره یانیًت 69وئرمدی
یئرینه تویتئری 70فیلتئر ائتدی
ا ُوی وئردییی خالقیًنا خیانت ائتدی.
۸۹۷
تورک خالق ًي نه زامان ا ُویاناجاقدیًر؟
وارلیًغیًن دوشماندان ق ُورویاجاقدیًر؟
بیری بیرینه دستک ا ُوالجاقدیًر؟
فارس ،روس ،ائرمنی پرده آرخاسیًندا
ت ُورپاغ ًي پارام -پارچا ا ُوالجاقدیًر؟
 ۸۸خرداد ۸۹۳۹

 69جاواب
 70اینتئرنئتی
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آنا دیلینده مدرسه آچیًلمالیًدیًر هر کسه!

آنا دیلينده مدرسه آچيًلماليًدیًر هر کسه!
۸۹۱
ي
بیر خرُداد دا خالقیًمیًزیًن هارای ًي چیًخد ً
ي
حاقالریًن آلماغا کوچه لره چیًخد ً
ي
آنا دیلينده مدرسه آچماغا چیًخد ً
هللا هیًن حاکیم ا ُولدوغو بیر ا ُولکه ده
حاقسيًزليًقالریًن هارای ًي گ ُویلره چیًخديً.
۸۹۳
آنا دیلینده مدرسه آچیًن بیزلره
هارایالدیًالر خالقیًمیًز کوچه له رده
دویمادیًالر حاقالریًن ًي دئیه ن ایسته کلرده
د ٌویمه کله قناعت ائتمه دی ظولم لر
سيالحال ا ٌولدوردولر ،کور ا ُولدو نئچه گنجلر
۸۴۲
آنا دیلینده آچیًلسیًن خالقیًمیًزا مدرسه
بسیط بیر حاقدیًر بو گون بیزله ره
خ ُوشالریًنا گلمه ییر حاقق ًي ایسته ینلره
هللا آدیًنا حاقالردان دانیًشیًرالر
حاقیًن ایسته ینلری گ ُور نه گونه سالیًرالر؟
۸۴۸
آنا دیلینده مدرسه ایسته ین گنجلر
دوستاقدا یاتیًرالر یوزلرجه هموطن لر
هللا ها دوشمان ساییًلیًر حاقالریًن ًي ایسته ینلر
ي هللا یارادیًبدیًر
دئییرلر بو اینسانالر ً
نیه یاراددیًغیًنا آنا دیلینی یاساقالیيًبدیًر؟
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۸۴۱
آنا دیلینده آچیًلسیًن اینسانالرا مدرسه
د ُوغال حاقدیًر یارانمیًش هر بیر کسه
هللا ها دوشمانچیًلیًق نه دیر؟ بو ایسته کلرده؟
آنا دیلینده مدرسه گوناه دیًرسا بیزلره؟
حاق ندیر؟ حاقل ًي کيمدیر؟ یارانمیًش بشره!
۸۴۹
خالقیًمیًز یئنه ده کوچه لره چیًخیًب هارایالمالیًدیًر
ي تانیًد مالیًدیًر
هللا دان دانییًشانالرا ،حاقالریًمیًز ً
گ ُوره سن بو هللا نییه فارسالریًن هللا هیًدیًر؟
فارسا آنا دیلینده مدرسه حاقدیًر!
آذربایجانليًيا ا ُوز دیلینده مدرسه گوناه دیًر؟
۸۴۴
آنا دیلینده مدرسه آچیًلمالیًدیًر هر کسه
بو بیر دوغال حاقدیًر دونیادا بشریيه ته
اینسان تحصیل ائتمه لیدیر یارانمیًش دیلینده
کیمسه اینسانالریًن دیلین یاساقليًيا بیلمز
ی ُوخسا اینسان حاقالریًندان دانیًشا بیلمز.

 ۸۳خرداد ۸۹۳۹
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آوروپا اینکیشاف ائدیب صنایه له شیب دیر!
۸۴۱
دئییرلر ا ُو زامانکی آمئریکا ی ُوخودی
ي ح ُوکوم سوروردو
آوروپالیًیا یئر هللا الر ً
خالق ًي جهل ایله خورافاتدا یاشام سوروردو
باشقا دوشونجه لیلر گاليله ایله ژاندارک الر
سلیبه چکیلیب ا ُودا یاندیًریًلیًب ،ا ُولدورولوردو.
۸۴۶
ت ُوپلوم د ُوغودا باغداد دان سمرقنده
ضییالیًالرفلسفه ایله ائلیمه مشغول ایدی
ح ُوکوم دارالر داحا اوستون د ُولت قوروردو
آوروپادا باشقا دوشونجه لی باسق ًي آلتیًندا
د ُوغودا باشقا دوشونجه لی ح ُورمت گ ُوروردی.
۸۴۷
دئییرلر د ُوغودا ب ُویوک ضییالیًالر وار ایدی
زکریيایه رازی الر ایله خييام الر یاشاییًردی
ي
ماراغادا آراشدیًرما غا مونه ججیم شوناسلیًق آچیًلد ً
نه خییام دینچی ایدی نه زکرییایه رازی
ا ُونالر دینی بئیینلرینده ن سیلدیلر ا ُولدوالر راض ًي.
۸۴۱
گلین آج ًي حقیقت لری د ُوغودا قبول ائده لیم
گئچمیشه بوقه ده ر نازالنیًب فخر ائتمه یه لیم
ا ُونون تملله ری 71ایله بو گونو ده یه رله ندیره لیم
نئجه ا ُولدو؟ آوروپا اینکيشاف ائتدی صنایه له شدی؟
ي؟
ایسالم دونیاسی یئرینده سایاراق گئری قالد ً
 71ایسالم دینینین حاکیم ا ُولدوغو نتیجه سینده
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۸۴۳
ایسالم دئییر ماددی دونیایا دوشونمه یین
آخیرتی بوگونکی لذت له رله دییشمه یین
آخیرته دوشونون ،بو دونیادان 72ال چه کین
بو دونیانیًن گه لیشمه سینه 73چالیًشماییًن
جهالتده 74یاشاییًن ائلمه 75فیکیرلشمه یین.
۸۱۲
هر گون  -۸۷ده فه اییلین دورون ،عربجه ا ُوخویون
واختیًنیًز قالیًرسا قورآن ًي 77ایل ب ُویو تکرار ا ُوخویون
"ایقتیصاد حئوانا آییددیر" 78ا ُونا واخت ق ُویماییًن
ایلین بیر آییًن 79کوچه 80له رده زنجیر وورون
ا ُو بیریسی آییًن 81سحرده ن آخشاما ا ُوروج توتون.
76

۸۱۸
ایلین  -۹۱گونونده ن 82چ ُوخون ائوده -مسجیدده ا ُوتورون
پئیغمبر ایله ایمامالریًن ماته مله رین توتون
ایقتیصاد "حئیوان مالیًدیًر" ،تیجارت له مشغول ا ُولون
آخیره تی اونودوب ،ماددی دونیایا دوشونمه یین
جننت ده کيله رله دونیاداکی لذت لری دییشمه یین.

 72قورآنیًن چوخ یئرده بیان ائتدیی آیه لر
 73آخوند میصباح یزدی( بیز ایقتیصاد اوچون اینقالب ائتمه میشیک ،بلکی آلالهیًن احکامالریًن ًي ایجرا ائتمک اوچون).......
 74دینین گ ُوستردییی خورافاتالر
 75ائلمی ا ُویرنه ن کافر ا ُوالر
 76ناماز قیًلماق
 77یالنیًز عرب دیلینده(حتتا محرم و رمضان آیالریًنیًن دیًشیًندا)
78
ًشي
روحولاله خ ُومئینیین ایقتیصادا باخی ً
 79محررم آی ًي
 80کوچه له رده ،مسجید ده
 81رمضان آی ًي
 82داها نه قه ده ر زامان قالديً
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۸۱۱
آوروپدا جهاله تله خورافاتدا یاشایانالر
هفته ده  -۱ساحات کنیسه ایله کلیسایا گئده رله ر
ي قالیًرسا بو دونیادا لذ ت له یاشیًیارالر
واخت الر ً
ایقتیصاد ایله ائلمه فیکیرله شیب زامان ق ُویورالر
ا ُولکه له رین صنایه له شدیریب ،جننت قورورالر.
۸۱۹
د ُوغودا ایسالمیًن گ ُوسته ردییی اصول الر
ماددی دونیادا کی یاشاما باخیًش الر
تیجاره ت له مشغول ا ُولوب ،بیری ایکییه ساتان الر
اینکیشافا دوشونمه یه ن ناماز قیًالن الر
اقتیصاد "حئیوان مالیًدیًر" آدالندیًران الر
اینکيشاف دا آور ُوپالیًدان گئری قالیًبالر
اقتيصاد دا آور ُوپادان آسيًل ًي دیًر الر
سيياست ده آور ُوپالیًیا کوله ده ا ُولوب الر.
83

 ۱۱خ ُورداد ۸۹۳۹

 83ا ُورتاد ُوغو(خاورمیانه) و عرب ا ُولکه لرینده
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