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  نه باخيشنورالدين غروی مرعشی و علی حصوری نين گؤروشلري

  

 يوخسا اؤلولرينی ، میفارس راسيستليگينه يالتاقليق ائدنلر

  ؟قبيردن قبيره سوخانالر می
  

  :گيریش

  

 آذربایجان ميللی حؤکومتی،  گونئی اینجی ایل یارادیلميش1945 ی 21ليندیگی کيمی آذر آیی نين بي

 و اونالرین  فارس تماميتچيلریينده فارس تماميتچيليک حاکيميتی،یل ا1946  ی21آذر آیی نين 

ان فدایيلری فارس یئنيلگه اوغرادیقدان و چوخلو آذربایجآذربایجانداکی قویروقالری واسيطه سی ایله 

یاراتدیقالری قان دنيزینده بوغولدوقالریندان سونرا آذر آیی نين  تماميتچيلری و اونالرین عوام عاميللری

 درسليک کيتابالری و آذربایجان دیلينده یارادیلميش اثرلر  دیلينده ایلينده آذربایجان1946 سی 26نين 

 آذربایجان مؤسسيسه لریندن و ائولریندن فارس راسيستليگينه اویونجاق اولموشالر واسيطه سی ایله 

 ایل 60ئله نين اوزریندن بو مس. )18 (توپالناراق آذربایجان شهر و کندلری نين مئيدانالریندا اودا چکيلدی

ن اوز قاراسی  اوزدن ایراق دئموکراتالری بو بشریتي نينکئچمه سينه باخمایاراق فارس ایجتماعيتی

زامان . رلری اوچون ميللی شرف حئساب ائتميشل قارشيسيندا سوسمانی اؤزاوالن داورانيشالر



  آذربایجانطه سی ایلهاعمال اولموش باسقيالر واسيگئدیشی ایله شاهليق سيستيمی طرفيندن 

 فيکير باخيميندانالرنصرت اهللا جهانشاهلوآلميشالر او جومله دن ) وظيفه(ده گؤرئو ينميللی حاکيميت

 فارسليق سيستيمی نين ایسته رکيب حيصصه سی اولماغا چاليشاراقفارسليق سيستيمی نين ت

نون اهلوجهانش. چاليشميشالرگی اساسيندا آذربایجان ميللی حؤکومتينی خاریجی عاميللره باغالماغا 

) 2001(1380آدلی یایين ائوینده " بنياد ورجاوند"طرفيندن  فارس راسيستلری  دئيه کيتابفيکيرلری

ایل ایسالم ) 1979(1358 بونال دا سونا چاتاجاق دئييل،مسئله . )1(ميشن یایينال تهراندااینجی ایل

 اولماقال فارس مهدی بازرگان باشالریندا اینقالبی نين نتيجه سينده شاهليق سيستيمی نين یئرینه

ئنه  گ اوتوراراق کابينه سيندهحاکيميتو حزب ميللت فارس  نهضت آزادیچيلری و جيبهه ميلليچيلری

   . قارابولوت باسماغا باشالدیآذربایجان سماالری نی

 وریحزب جمه" ایلين فروردین آیيندا فارسليق سيستيمی نين تمثيل ائدن 1358بيليندیگی کيمی 

 اکثریتی آذربایجان تورکلری  نينپارتيسی" خالق مسلمان"پارتيسينه پارالئل اوالراق "  ایراناسالمی

  درگيسیبو تشکيالتين یایين و باسين.  سيد کاظم شریعتمداری باشچيليغی ایله یاراندیاولماقال

وضوعالرینی گوندمه فارسچا اولماسينا باخمایاراق دوالیيلی یولالر ایله آذربایجان م" خلق مسلمان"

غاليبينده اورتایا آتاراق آیت " والیت فقيه" آیت اهللا خمينی فارس مرکزیتچيليگينی .چيخارماغا باشالدی

اهللا ليق آچيسيندان داها یوکسک مقامدا یئر آلميش سيد کاظيم شریعتمداریه مئيدان اوخوماغا و اونو 

ایسه والیت فقيه موضوعسو ایله آیت اهللا سيد کاظيم شریعتمداری . سوسدورماغا چاليشدی

تبریز الينده اوالن  مه سينه باخمایاراق فارسليق حاکيميتی خالق ایجتماعيتينه بيلدیرادیغينیشمراضيال

سس وئرمک موضوعسونا سئچيملرده " والیت فقيه "آدینا  آیت اهللا شریعتمداری  و تئلویزیونوندان رادیو

بير بومبا کيمی تبریز و  شریعتمداری طرفيندن اورتایا چيخدیقدا، آیت اهللان  بو یاال.دیتاوچون فتوا یایينال

 ایلينده تبریز ساکينلری تبریزده 1979) 1358 ( دئسامبئر 6.  آراسيندا قارشی دورماالرا یول آچدیتهران

ق اوچاق آالنينی دا اله چوخ زامان کئچمه دن خال .کی رادیو تئلویزیون ایداره سينی اله کئچيردیلر

 ن پارتيسی تبریز رادیوسوندان آیت اهللا خمينی یانچيالری نينبو آرادا خالق مسلما. ه باشاردیمگکئچير

 بو مسئله یئنی . )2( سی ایله چيخيش ائتمگه باشالدیآذربایجان ایداره لریندن اوزاقالتما ایفاده

 جيبهه لموشعوضو اوفارس تشکيالتالریندا  (ی تازا نفس قووه لرحاکيميت اورقانالریندا پوست آلميش

 )نداکی گوجلرییموقت حاکيميت اورقانالر ميللی، نهضت آزادی، ميللی مذهبی یانچيالری دئيه

توده، فدایی،  ( تشکيالتالری نين قویروقالریپوزیسيون ميللی مسئله آچيسيندان فارس و طرفيندن

 .قارشييا گتيردیآذربایجاندا خالق مسلمان پارتيسی ایله قارشی )  و سایيره قوروپالشماالریمجاهيد

اؤزونو دوغرو و دوزگون آذربایجان ایجتماعيتينه نتيجه ده چوخ زامان کئچمه دن خالق مسلمان حرکاتی 

فارسليق سيستيمينه آلت اولموش موختليف ساغ و تانيدا بيلمه دن آمریکا یانچيليغی ایتتيهامی ایله 

   .ریلدی طرفيندن باسدیسولچولوق ایددعاسيندا اوالن شخص و تشکيالتالر

بونالرا باخمایاراق بوگون گئنه آذربایجان ميللی حرکتی ایران مماليکی محروسه سينده جانالنماغا 

سيندا فارس راسيستلری و اونالرا اویونجاق اولموشالر 26 آذر آیی نين ين اینجی ایل1946راق باشالیا

، 3: باخ (یرمگه باشالميشالرواسيطه سی ایله یاندیریلميش کيتابالری بير مدنيت ایتگيسی دئيه دگرلند

 ایل کئچمه سينه باخمایاراق ایشاره ائده جه گيميز 60بو مسئله نين اوزریندن . )3.4 و 3.3، 3.2، 3.1

آغاالری  - شخصلر یئری گلدیکده اؤزلرینی آذربایجانلی کيمی تقدیم ائتمه لرینه باخمایاراقبعضی 

ليک آذربایجان ميللی اوسته . لرزيشماق دا ایسته ميز آچيب دانبو مسئله اوزره آغ - اینجيمه سين دئيه



 دویونله مگه چاليشاراق آذربایجان ميللی مسئله سينی دونيا نا آدیپارتيسی تودهحرکتی نی 

  . ایجتماعيتی نين دیققت مرکزیندن یایيندیرماغا چاليشميشالر

بيل فارس ی تصویرلر )شایعه (رمااویدوآذربایجان ایجتماعيتينه دورومو بللی اوالن پيمان پاکمهر، بو آرادا 

حفل واسيطه سی باغلی اولدوغو پان ایرانيست و راسيست م دئيه ) 4(کيتابالری یاندیریليميش 

. )5.2 و 5.1، .5(آذربایجان ميللی حرکتی نی دونيا ایجتماعيتی نين دیققتيندن یایيندیرماغا چاليشير

 یاندیریالجاق کيتابالرین سرگيسیاساسيندا ایددعا ائتدیکلری یئری گلميشکن فارس راسيستلری نين 

  : تانيش اوالق ایله

 )6(  

. اوسته گؤروندوگو کيمی بو عکس بير کيتاب یاندیرما صحنه سی دئييل، کيتاب سرگيسينی خاطيرالدیر

ایچریده کی پوليسی شرایيطی نظره آالراق بو . فارسالرین ایددعاالرینا گؤره بو کتابالر یاندیریلميش

مسئله سينی " توطئه" ایددعا ائتمک ده فارس راسيستليگی نين نین یاندیریالجاغيکيتابالری

بو کتاب سرگيسينده یالنيز فارسچيليق خولياسينی اساس گؤتورموش فيردوسی . خاطيرالتميش اوالر

 کوروش داستاننامه سی و آریاچيليق ایرقينی تبليغ ائتمه آراجينا چئوریلميش "شاهنامه "کيتابی

گلستان و بوستان سعدی نين ،  نين دیوانیلدین رومی اموالنا جالل، )7(دئييل "رکوروش کبي"

 دئمک، فارس راسيستلری بو. ادیر سایيره ده یئر آلماقد فارس درسليک کتابالری  ووکيتابالری 

ه سرگيله مکدن هدفلری ایران مماليکی محروسه  کيمی ایجتماعيتسوسيناریوکيتابالری بير فيليم 

 گودور دئيه نظریندن یایيندیرماق مقصدی  نينلليتلر مسئله سی نی دونيا ایجتماعيتیسينده کی مي

تصویرلر  یانيق نی ده سيموله اولموشبو آرادا آیت اهللا خمينی نين توضيح المسائيلي. دوشونمه لی یيک

تی رکآذربایجان ميللی حگؤسترمگه چاليشماق دا ایسالم دونونا بورونموش فارس راسيستليگينی ایله 

پان فارس ، منوچهر یزدیکئچميشده .  دئيه دوشونمه لی یيک داشيير مقصدیکعليهينه سفربر ائتم

و یئری  ده آیت اهللا محسن شبيستری نين قولتوغونا قارپيز قویماغا ،ین تئوریسيئن نيایرانيستلری

دئور   اوچونکائتم ایشغال -  ایران شمالی دئيه– ذربایجان جمهوریتينیگلرسه اونالرا اؤز تجروبه لرینی آ

بو ذات عاليلرین ساققيزالری نين چورومه سينی نظره ). 8 (ائده جه گيندن سؤز صؤحبت آچميشدی



فارس راسيستليگينی اساس توتموش آالراق بو شایعه لر اساسيندا گؤرک ایسالم اینقالبيندان سونرا 

موش موقت حاکيميت و حزب نهضت آزادی، حزب ميللت  تشکيالتالریندان اولوشحزب جبهه ميللی 

 فارس ذات عاليلرنورالدین غروی مرعشی  ا اینتيصاب اولموش والی لری،آذربایجان نين کابينه سی

     :، اوخویوروقعوامفریبليگينه نئجه قویروق بوالماغا چاليشميشراسيستلری نين 

 پنجاه نهمين سالگرد فروپاشی فرقه دموکراتنا به خبرهای منتشره، بمناسبت ب " 

 انجام شده که در آن کتابهائی جدائی طلبان پان ترکيستم کتاب سوزان بدست مراس

، دیوان  ، زندگی نامه کوروش ، کتابهای ادبيات و دستور زبان فارسی مانند شاهنامه فردوسی

، از  ، متروپل پان ترکيسم دانند گرچه در ترکيه که این جماعت اورا ترک می(، مثنوی مولوی بلخی  حافظ

تر  ، و بوستان و گلستان سعدی و از همه شگفت انگيز )برند شاعر و اندیشمند ایرانی نام میاو بنام 

شهریاری که او را در باکو و دیگر جاهای قفقاز بنام اوز . اند دیوان فارسی شهریار را هم به آتش کشيده

  )9"(.اند رچم ایران را هم به آتش کشيدهپ. برند نام می) فرزند خودمان(باالميز 

آذربایجان ميللی حؤکومتی نين گؤروندوگو کيمی بو ذات عالی وسته کی مقامالرا دیققت یئتيردیکده ا

خالقين ميللی وارليغی، دیل و  آذربایجان مسئله سينه اؤزگه یاناشدیغی و بو  اینجی ایل چؤکوشونو60

  اونجو ایل59  طبيعی قلمه آلدیغی اوچونو اولدوغو ظولم طرفيندنمدنيتی عليهينه فارس راسيستلری

 ناوسته ليک فارس راسيستلری طرفيند.  بير سياسی پارتی نين لغو اولماسی کيمی قلمه آليرو یالنيز

) مشت(باتمانين اؤرنگی سيخيم . آلماغا چاليشيرووروالن ایفتراالری اولموش بير واقعه کيمی قلمه 

عبداهللا یين اولموش  فارس سيستيمی طرفيندن والی تأا آذربایجاناولدوغونو قبول ائدرسک،

لموش  قویو یا نؤکر و گئنه ده اوستاندار)20 (محسنی، معاریفی رئيسی اولموش )19 (لرمستوفی

یستيخاره سی اساسيندا دئييل،  بير چوخالری حدس ووردوقالری حال حافظ انورالدین غروی مرعشی

اوچون  ائتدیکلری  خوش خيدمتليک، فارس دوشونجه سينه صاحيب اولدوقالری وفارسليق سيستيمينه

  .مقام و منصب باشينا اوتوردولورالر

 یحاکيميتفارس نؤکرلری اوچون دئييل، راسيستليک قاچميش فارس و بو گؤروشلر یالنيز اللری آچيليب 

 سبحان اللهی. طرفيندن بوگون ده آذربایجان والیتلرینه والی اولموش حضراتالر اوچون ده کئچرليدیر

 سورقوسونا  اوزره نين ایجرا اولماسی اینجی اصلی15ليستين آنایاسانين بير ژورنا اینجی ایل 1381

  : بئله جاواب وئرميشدیدایير

 جی اصليندن -15يمسه بو گون آناياسانين ؟ کديرسیقانون اساسی مگر قرآن آيه "...

ی تحقير  ایل ایران روزنامه سی آذربایجانليالر)2006(1385بو ایل، . )10"(... وديرينئخا ،دانيشيرسا

خبرگزاری " ایران قازئتينی اوزره  معمارزادهمحمد آذربایجانا والی قویولموش  تهراندانائتدیکدن سونرا

  : ایفاده لری ایشلتميشدیرئيس و مسئولالرینا آشاغيداکی" جمهوری اسالمی

و در اين ارتباط راهكارهاى مناسب  آند اى حمايت مى حرفه هاى مديريت استان از روزنامه :"..

روزنامه  به عنوان» ايران«روزنامه  معمارزاده از .مورد بررسى قرار خواهند داد را براى تقويت آنها

نبايد به هيچ وجه  اين روزنامه به عنوان نماد ملى و همبستگى ايرانى :و گفت ملى ياد آرد

عه مطلبى در ويژه نامه جم وى با اشاره به حوادث حاشيه اين روزنامه درپى چاپ .تضعيف شود

به دليل خطاى يك نويسنده ازآب گل  نبايد اجازه داد افرادى :بيست ودوم ماه جارى يادآور شد

درشرايط حساس آنونى آشور نيازى  .... .آلود ماهى بگيرند و آب به آسياب دشمن بريزند

  )11(" هوى نيست، و به جوسازى وهاى



  :اوخویوروقنورالدین غروی مرعشيدن  گئنه ده 

به اسکندر که کبير نبود و . اندیشم بندم و به کتاب سوزانهای دیگر می فرو میچشمانم را ".. 

اند  های به دستور قدرت نوشته بنام کبير ناميده شده ، تا بحال هيچيک از آنانی که در کتاب شاپور جندی

 به ، گویند در زمان خليفه دوم روی داده ، به کتابسوزانی که می ام نشانی از بزرگی و سترگی ندیده

خاکستر گویند   که میهزار کتابی که در ری به آتش کشيد سلطان محمود غزنوی و هزاران

  )9..."(اگرچه شاید اغراق باشد ، شد  میکتابهای سوخته بار چند هزار شتر

. دیقدا پاالن دا یاالن دانيشانی آلتينا باشميش اوالر آشنیاوسته گؤروندوگو کيمی یاالن حددی

 غزنه لی سالله سی باشالریندا سلطان محمود غزنوی اوالراق فارس دیل و خدهبيليندیگی کيمی تاری

اونون زامانيندا یالنيز ابولقاسم فردوسی شاهنامه کتابينی . ادبياتينا اولدوقجا بؤیوک خيدمت ائتميشلر

و بونون یانی سيرا عنصری، عسجدی، فرخی سيستانی . ده یاراتميشدیر یازميش دئييل، باشقا اثرلر

 ابو نصر ایسه دربار بيتيکلرینی. فارس شعرینی خراسان سایاغی دئمگه باشالميشالرهری منوچ

 غزنه ليلر زامانی اوسته ليک،). 12( حاليندا یازماغا داوام ائتميشدی)متين(دوزیازی  )مکتوبالرینی(

له فارسچا افغانيستانداکی اؤلو و نيقاحت وضعيتيندن قالخاراق سلطان محمد غزنوی واسيطه سی ای

گؤروندوگو کيمی اؤزونه آغا اولماق لياقتينده اولماق ایسته مه گن . )13(هندوستانا یول تاپابيلميش

بونون یانی سيرا بيليندیگی کيمی فارس دیلی . لردوزگون نؤکر ده اوالبيلمزدوغرو و اؤزگه سينه ذاتالر 

 داها اؤنجه  اوندان.یلدیرينه غزنه ليلر واسيطه سی ایله گتيریلميش بير دایران مماليکی محروسه س

دئمک، نورالدین غروی مرعشی نين اغراق ائتدیکلری یاالنالر آیاق . عرب دیلی آغيرليق باسيرميش

دئيه دوشونمه لی ) شميل اولماز(آچيب یئریمگه باشالرالرسا، بو مسئله فارس کيتابالرینی ایچرمز 

ش عرب کی محروسه سينه حاکيم اولمو ایلدن آرتيق ایران ممالي300اوسته ليک او زامانا دک . یيک

دئمک، .  هئچ بير صحيفه ده تاریخده یانما سؤز قونوسو اولماميشدیر کتابالر اوزره دهیازیالنلينده دی

 هانکی ده ده سی نين کاروانسراسينداکول یوکلری ایله  لری نورالدین غروی بو یاالنالری ایله بو دوه

نورالدین  .اولماليدیردین غروی مرعشی ذات عاليه عایيد ه ده جکدیر مسئله سی ده گئنه نورالیئمل

  :غروی ایران مماليکی محروسه سينده ميللی ظولوم اوزره یازیر

ام عضو سازمان جوانان جبهه ملی  ، که در آنسال پيش از سالگرد شانزده سالگی ١٣٣٩ در فاصله .... "

گویند که آن برنامه یکسان سازی فرهنگی رضاخانی تنها در شش  به آنها نمی... ،  شده بودم

 که در آن سخت تحت هفت سال آخر سلطنت او یویژه پس از بازگشت او از سفر به ترکيه بود

او عکس برگردانی از یکسان سازی ترکی مصطفی کمال را به . تاثير مصطفی کمال قرار گرفته بود

 ایران به اجرا گذاشت که بيگمان برای کسی که نه سوادی از تاریخ شکل یکسان سازی فارسی در

داشت اگر اندیشه به  داشت و نه از فرهنگ بجز زورگوئی و چپاول و سرقت دارائيهای مردم آگاهی می

  ). 9"(.توانست حتی بيندیشد ها نبودند به آنهم نمی مزدانی چون محمد علی فروغی

و اولموش ذات عالی تشکيالتينا عوضو" جبهه ميللی فارس"ت اوسته گؤروندوگو کيمی حزب نژادپرس

 ایران مماليکی ميللی ظولمون ندنی نیری آلتيندا قاالراق ي تأث تبليغاتگی نينفارس راسيستلي

 ایله ایضاح ائتمه گه و فارس مدا دئييل، قونشو مملکتلرمحروسه سينده کی حاکيم نيظام و اینتيظا

  . اليشير چشوونيستليگينی تبرعه ائتمگه

ميللی و مه ميشدن اؤنجه فارس ميلليتچيلری ائله جه ده بيليندیگی کيمی رضا خان حاکيميته گل

تاریخی دوشونجه دن یوخسول آذربایجان تورکلریندن بير سيراسی رضاخانين قولتوغونا گيره رک ایران 



نالر ون پال کيمی تقدیم ائتمک اوچ"بير دیل، بير دؤلت و بير مملکت"مماليکی محروسه سينی 

 حاکيمته یفشار یزدی باشچيليغی ایله رضاخانآینده مجله سی محمود ا. الرميشحاضيرالماغا چاليش

کئچميش یازیالردا ایشاره اولوندوغو کيمی رضاشاه سونراکی . گلدیگی بير گوندن مشایعت ائدیردی

  . )14 (ميشدئييل، آلمان نازیستلریندن آليرتأثيرینی تورکيه حاکيميت باشچيالریندان 

، )15( اوالنتانيش آنتی تورک دوشونجه لری ایله آذربایجان ایجتماعيتينه ایندیسه یئری گلميش ووجودو 

" فرهنگ آتش بر جان " عالی نينبو ذات. گؤروشلرینی نظردن کئچيرک  الی نينعلی حصوری ذات ع

  :یازیسيندا اوخویوروق

کنند، وحشت و   برخی از آذربایجانيان میبه عنوان یک ایرانی آذربایجانی از کارهائی که"

کنم که اعراب و مغوالن و ترکان به کتابسوزی دست  اینک من کامال باور می... . ننگ دارم

در سه سال اخير ... . اند زده و چه بسا با حرارت حاصل از سوختن کتاب به گرمابه رفته

در . برد هی به دهی نمیهای ایرانيان آذر بایجانی هستيم که به نظر من را شاهد کوشش

 و فارسی حرف زدن در دانستند فارسی نمیاستکهلم شاهد فرزندان یکی از ایشان بودم که 

  ).16"(.ی ایشان قدغن بود خانه

لر اوچون ایسویچده بير آذربایجانلی باالسی نين فارسچا بيلمه علی حصوریاوسته گؤروندوگو کيمی 

ی نين آذربایجان دیلينی بيلدیگی آشاغيدا اؤز اوشاغآنجاق . رااغيشالنماز گوناه کيمی قلمه آليندیگی ب

 تقی ارانیبو تئوریلر . راورتایا قویوال  و مدنيت نيشانه سی کيمیگؤره جه گيميز دک چوخ ده یاخشی

  سایيندا اینجی5فرهنگيستان مجله سی نين  نه چاپ اوال شهریند برلين ایلينده آلمانيانين1924نين 

 کومپيلئکسينه اسکيکليکآدلی مقاله ده  اورتایا آتميش " حياتی و مماتی ایرانآذربایجان مسئله "

دئمک، نورالدین غروی نين ایددعاسينا باخمایاراق رضا شاه ). 17( دوشونجه لرینه اساسالنيرقاپيلميش

ليک و اؤزلرینی اودوزما آذربایجان نين اوزدن ایراق  حاکيميته گلمه دن اؤنجه ده فارس مئييللی

فارس راسيستلری ده بو مسئله دن اوستاجا . ميشالری نين ایچينده آغيرليق باسيرموشاوخو

پان ایرانيست ده  گئنه ين بو نقده چکدیگيميز یازیسينیعلی حصوری ن). 15(فایداالنماغا چاليشيردیالر 

ليک بير وسيله اوالراق اؤز فاشيستمسئولالری آدلی سيته " باهماد آذربادگان جاوید"کيمی تانينان 

  :گئنه ده اوخویوروقعلی حصوریدن ). 21 (الرگؤروشلرینه یئم ائتمگه چاليشميش

ی اقوام ایرانی مثال بياورم که نيازی به  بر همه) ونه ترکزبانان(توانم شواهد فراوان از ستم ترک  می".. 

های ما  ر چشمایم؟ آیا اشکال د ها را بدهکار و در نتيجه زبان فارسی را خوار کرده چرا فارس. آن نيست

زبان که  نه ترکی جدابافته و بسياری حتی خود را  جهت خود را تافته این هموطنان که بی نيست؟

، چرا از ستمی که ترکان بر اهالی جنوب غربی آسيا، آناتولی، شرق اروپا، بخصوص انگارند ترک می

  )16"(اند غافلند؟ کردان، ارمنيان، روميان و یونانيان کرده

فارس باستانگرایليغی علی حصوری نين حصيری نی باشينا وگو کيم اوسته گؤروند

 اینسانالری اؤزلرینی ایفاده ائتدیکلری و تانيتدیقالری کيمی بئله ليکله او. یئر آلير چئویرميش مقامدا

راسيستليک تئوریسنه . بو دوشونجه راسيستليک تئوریسينه اساسالنير. قبول ائتمک ایسته مير

دیل و مدنيتلری ده آرادان گئدرسه، اونالر قان باخيميندان اؤز کئچميشلریندن اساسن اینسانالرین 

 ایکينجی دونيا ساواشيندا ميليونالر اینسانين نتيجه سيندهآلمان نژادپرستليگينی . ازدیرالرآیریلم

 اؤلومونو نظره آالراق بو ذاتالردان دوشونجه و فيکير باخيميندان تبرری ائتمک بوگونکو اینسانليق

کی  بو ذات ایران مماليکی محروسه سينده یاوسته گؤروندوگو کيم. روپلومالرینا داها اویقون گؤرونت

"



دئمک، ميليونالر . آچيقجا دانماق ایسته یيراوستون توتولدوغونو  بوگون ی نيندیل و مدنيتفارس حاکيم 

 . ن ذات عاليلردیرحيب اوال اوالیينی دانانالر بو ذهنيته صاهالوکاستاینسانين اؤلومو ایله نتيجه له نن 

  : یازیرقلمه آالراقاؤزونو بير دیری شهيد کيمی علی حصوری 

در تبریز با شمار اندکی از همين ترکزبانان متعصب برخورد داشتم، تنها کاری که با من نکردند، زدن یا " 

ع است، مانند کفر ی دوزبانگی را که اکنون در بسياری از نقاط دنيا شای اغلب آنان پدیده. کشتن من بود

این را هم بگویم که شمار . های دیگر کمتر از فارسی بود ی ایشان با زبان شمردند و البته ستيزه می

های اخير و در رویاروئی با جمهوری اسالمی و تبليغات جمهوری آذربایجان و دیگران  اینان در سال

های  در پزشکی و رشته( کردهای مدعی تحصيل  بيشترشده و مثال پانزده سال پيش محدود به عده

داشتن اشخاصی چنين متعصب،  خبر نگه اتفاقا برای عقب و بی. ... .بود) غير زبانشناسی

خواهد چشم بر واقعيات  کسی که نمی. بهترین راه ميدان دادن به زبان خود ایشان است

یخ جهان بگشاید و باجعل علم و تاریخ و ساختن ستم دروغين فارس بر ترک و انکار تار

  ).16"(.خواهد به تشخيص خود راه برود، خوب بگذاریم برود دیگران، می

 اؤز دیلينده دانيشماق ایستمک بو ذاتالرین  واوسته گؤروندوگو کيم اؤز دیل و مدنيتينه صاحيب چيخماق

  بونالرین نظرینده بو ذاتالر فارس حئيرانی اولدوقالری اوچون. نظرینجه باغيشالنماز گوناه سایيالر

بو تئوری ده . آلينار قلمه دونيادان خبرسيز، جاهيل،  گئری قالميشرس دیلی بيلمه گهفا

رینا ، فارس راسيستلری آغيزاله اساسالنميربونالرین اؤزلری طرفيندن اورتایا آتيلميش دوشونجه لر

رس  فابوگون ایران ممالکی محروسه سينده. توپوردوکلری توپورجکلرین قاليغی کيمی قلمه آلينماليدیر

ایمتحانالردان ) مدرسه لرده(ایلک اوخوالردا اق، فارس اوالن اؤیرنجيلری نظره آالراولمایان اؤیرنجيلری و 

 داها دا یاخشی باشا دوشه بيله  نی آنا دیلی نين اؤنم و اهميتی،اقسقبوللوق نيسبتينی نظره آالر

و بيليم صاحابی اولماق ایسته اوسته ليک اؤز منليک و کيمليگينه اؤزگه قالماق قيمتينه عئليم . ریک

نی عئلم دیلی دئيه سئچمه الکن فارس دیلیگن ذات عاليلر، نه اوچون اینگيليسجه نی بوراخاراق 

ليدیر مسئله سی ده اؤز کيمليکلرینی اودوزماق ایسته گنلری داها دا آرتيق دوشوندورمه ليدیر 

بئله . رآتيالفعللری ایله اورتایا "  کردنوزدن، خوردن  "ر چوخ ایفاده لرليندیگی کيمی فارسچادا بيبي(

  ). ... و سایيره) زمين خوردن(، یئر یئييلر )تلفن زدن(ليکله تلفون دؤیولر، ووروالر 
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