
 هانکی اساسدا اولمالیدیر؟ یازیشما و نقد ائتمک

 نین مقاله سینه باخیش! دکتر ح.ک.ص️✍حسن کریمزاده، 

و نقد ائتمک هر هانکی بیر شخصی تئرورا معروض قویماق مقصدی دئییل، انسان  قیازیشما

گؤرمدیگی مقامالری آچیقلیغا قارشی طرفین و  بیلگیلندیرمک و اجتماعیتی توپلومونو

دکتر ️✍بو باخیمدان حسن کریمزاده . مقام ساییلمالیدیربیر قاویشدیرماغا خدمت ائتمه لی 

ین احمد قلم وورماسی دقت چکیجی ساییالر. بو ذات سایق ذاتین مجازی دونیادا ح.ک.ص

حئساب اولوب اولمادیغی اونون اؤزونه عایید  شخصی اوبالی ایله هرهانکی بیر چوروده جک

حسن کریمزاده نین بیر خادیم اولدوغو اوچون اجتماعی  احمد اوبالی  اولماسینا باخمایاراق

 بو باخیمدانیول وئریملز ساییالر.  ینا خرج ائتمگیشخصی حئساباؤز اجتماعیت حئسابیندان 

 ی" گؤروشو اوزره ائتدیگی چیخیشی"تورک ملتی، یوخسا تورک ملتلر لیاحمد اوباسایقین 

یئری گلمیشکن بیر داها او سورقو  .1جاواب وئرمه لی اولدومسوروشولموش بیر سورقویا اوزره 

 وجاوابی سرگیله مه لی اولوروق:

ادعا ائدرلر. بو  ینیگیانکار ائتد ینیشییآنال یتورک ملت نی" نی"احمد اوبال یلریسورقو: بعض ��

 ز؟ینیستردیدوغرولتودا نه دئمک ا

 ل،ییشخص دئ ریداناجاق ب ینیغیوارل یلبگ، تورک م یاحمد اوبال نیقیجاواب: سا ��

احمد  ینیاؤزلر وخسایگؤرنلر،  بیرق نهیاؤزلر ینیاحمد اوبال نیقیسا ندانیمیدوشونجه باخ

 ینیشییتورکلوگو" آنال جانی"آذربا شانالریائتمگه چال میتقد یمیک بیرق نایسیقارش یاوبال

ائتمگه  میتقد هیقهرمان و پهلوان دئ ینیبوکه رک اؤزلر نهیملت وخسای یمییعموم "تورک" دئ

و تورپاق  یکلریاؤزلل تیمدن تیمدن ل،ید یشییملت آنال نیبگ ی. احمد اوبالشارالریچال

 یتورکلوگونه منسوب اوالن شخصلر جانی. بو اساسدا او آذرباالرییسا شییآنال ریب یاساسل

" یملت جانی"آذربا یتورکلر انیاشای ندایاسیجغراف جانیآذربا کیتورکو"، ائتن جانی"تورک، آذربا

تورکلوگونو دانماق و انکار ائتمک  جانیگؤروشو آذربا نین یقلمه آالر. دئمک، احمد اوبال هیدئ

 ریب شینظره آلم ندایو تورپاق اساس تیمدن ل،یتورکلوگونو د جانیآذربا ل،ییدئ ندایاساس

 ندایاسیدون نتئرنئتیده ا سترسهیا ونوندا،یزیگوناز تئلو ستریا ا. بو دوغرولتودالرییسا شییآنال

 ل،ییدئ دییبگه عا یاحمد اوبال زیالنیاولموش. دئمک، بو گؤروش  میده گؤروشلر میمن

و  تلریمدن ل،یسؤنمز و باشقا د قیشیاصغرزاده، تورکولوق و ائتنولوق ا رضایعل ولوقیسوس

 .ولموشیقو ایبو دوغرولتودا اورتا یگؤروشلر یلمده عئ نیاوغراشان شخصلر لهیا اتالریادب

 :ناقالریقا �� 



 جانیآذربا یگونئ کیو ائتن یملت جانیتورکو، آذربا جانیآذربا وخسای یسؤنمز، آذر قیشی(  ا1

 : یتوپراقالر

http://isiqsonmaz.com/Seite%20299.htm 

 : یملت جانیآذربا وخسای یتورک ملت جانیسؤنمز، آذربا قیشی(  ا2

http://isiqsonmaz.com/Seite%20300.htm "2. 

بیلدیردیگی مناسبت دقت چکیجی ین ن  دکتر ح.ک.ص️✍ حسن کریمزادهجاوابا  بو سورقو

 بورج. قضاوتی اوخوجوالرا بوراخاراق بو ذاتین گؤروشلرینی نقد ائتمگی ده اؤزومه بیر ساییالر

سوروشولموش سورقویا  حئساب ائدیرم. 

دوغرولتودا یازمیش جاواب یازارکن من بو 

آذربایجان " ؛ده لینکینی ایکی مقاله مین

و  "یتورک ملتی یوخسا آذربایجان ملت

آذری یوخسا آذربایجان تورکو، آذربایجان "

ائتنیک گونئی آذربایجان  ملتی و

دئیه اوخوجوالرا داها   3"یتوپراقالر

حسن رینتیلی بیلگی وئرمگه چالیشدیم. آی

ایسه احمد    دکتر ح.ک.ص️✍ کریمزاده

اوبالی اوزره گلن گئدنی چکدیگی و 

احمد اؤلدورمک قصدینه قاپیلدیغی اوچون 

لری اوزره وئردیگیم بالی نین گؤروشاو

ایضاحی اسکرینشات ائده رک منیم 

مسئله یه نئجه یاناشمامی گؤز آردی ائده 

منه ده خالص اوخونو آتماغا رک 

 .4)باخ ایسکرینشات( چالیشمیش

یئری گلمیشکن احمد اوبالی نین 

یه رک حسن  گؤروشلرینی سرگیله

ائتمگه گؤروشلری گؤتور قوی  یه یازیلمیشمقاله  ایمضاسی ایله  دکتر ح.ک.ص️✍ کریمزاده

وار. بو مسئله نین ایضاحی  "تورک دیللی ملتلر"گؤره الی نین گؤروشونه چالیشاق. احمد اوب

یئری  . 5و تامامالیان بیر آنالییش ساییالرو وطن آنالییشی ایله اؤزون بؤلگه ایسه جغرافی

 نیمنیم یازدیغیم جاوابا موناسبتیایمضاسی ایله  دکتر ح.ک.ص️✍ حسن کریمزادهگلمیشکن 



 اجتماعی و سیاسی مسئله لره موناسبت هانکی اؤلچودهبو ذاتین گؤتور قوی ائده رک 

 اوخویوروق:مقاله نین باشلیغیندا  نی اؤیرنمیش اوالق. بیلدیرمه

 .6"جانیجان آذربا ی" ها بالدیس""

فارس مدنیت  ینلر جواد طباطباییسید احمد کسروی و سید اوسته گؤروندوگو کیمی 

و  مؤلیف اوزونه الک ائده رک بیر عموم حؤکم صادیر ائتمگه لرینیگؤروش راسیستلیک

آذربایجانداکی بوتون بو گؤروشه اساسا . "سیدلری" آذربایجانا بیر بال قلمه آلماغا چالیشمیش

یر بال ساییالرمیش. بو گؤروش بیر تمامیتچی و توتالیتئر و ب تورکلوگونه سیدلر آذربایجان

فاشیستلیک بیر گؤروش ساییالر. آدولف هیتلر ده بئلنچی بیر تمامیتچی گؤروشدن 

انسان یاخماق کوره لری ایشه  ( قلمه آلماقالSündenbockیوالچیخاراق یهودیلری "گر کئچیلر )

لیندیگی کیمی ایران ممالیکی محروسه سینده پان ایرانیستلیک و باشالمیش. بیسالماغا 

احمد کسروی و جواد طباطباییلر  فارس مدنیت راسیستلیگی نین اساسینی قویموشالر

حسین کاظمزاده )ایرانشهر( جالل الدین میزه قاجار، دئییل، بونالر دا میرزه فتحعلی آخوندزاده، 

ادبیاتدان  خمیشگئری بوراو بیر چوخ فارس راسیستلری راسیستلری  آدلی فارس مدنیت

 اوخویوروق: مقاله سینده دکتر ح.ک.ص️✍ حسن کریمزادهتغذیه اوالراق انحرافا چکیلمیشلر. 

فعاالن  گرید ی" براسیلغت نامه نو شناس، مولوژ،زبانیچون "ات یبا آوردن القاب ینوع به"

بر وجود نداشتن و  ی" مبنیاحمد اوبال دیالقا کنند که سخنان  "س نیشده است چن یسع

 نیبودن عنوان "ملت تورک" درست است چون دکترها و زبان شناسان هم ا یاشتباه و جعل

 .7"کنند یم دییمورد را تا

کوم ؤمؤلیف ح سورقویا جاواب اوالراق آرتیردیغیم مقاله لری اوخوماداناوسته گؤروندوگو کیمی 

یئری گلمیشکن قیساجا آذربایجان تورکلری نین تاریخده نئجه صادیر ائتمگه باشالمیش. 

 ق. آدی کئچن مقالردن اوخوموش اوال تیلمیشینیآدالنماسی اوزره بیلگیلرین قیسا

خالقالر طرفیندن  آذربایجان تورکلری اؤزلرینی تاریخ بویو تورک آدالندیرماالرینا باخمایاراق قونشو"

و ساییره(، تاتار )روسالر  آذربایجان تورکلری یئرینه گؤره تورک )فارسالر، کوردلر، لور، گیلکلر

باشالیاراق   فرانسه انقالبیندان .طرفیندن( و قیزیلباش )عثمانلیالر طرفیندن( آدالنمیشالر

باخمایاراق بیلیم و عئلیمین  دونیادا میللتلشمه سورج و پروسئسی حیاتا کئچمه سینه

ندان سیاست میللی منلیک آچیسی گلیشمه سی ایله دونیا آذربایجانلیالری میللی بیلینج و

سونمادیقالری )تقدیم ائتمدیکلری( اوچون  آالنیندا اؤزلرینی دونیا ایجتماعیتینه توپلوم اوالراق

بیلیم اوجاقالری اوالراق آذربایجانلیالرا آد وئرمه گه  دونیا بیلیم اوجاقالری باشدا آوروپاداکی

ن قارشیالشدیرما اینجی ایل قافقاز دیللری نی 1848ماکاروو  چالیشمیشالر. روس مترجیمی

آذربایجان تورکچه سینده دانیشانالری بوگون روس دیلینده یازیلمیش  گئرامئری کیتابیندا



 بیچیمینده دئییل، آدئربیدژانسکی بیچیمینده قلمه آالراق روس چارلیغینداکی آذربایجانسکیی

 . 8چالیشمیش غادئییمینی بیلیم اوجاقالریندان گئری اوتورتما” تاتار“آذربایجانلیالرا وئریلمیش 

آدلی یازمیش و آلمانیانین  Türkenvolk اینجی ایل Herrmann Vambery 1885 اساسدا بو

 دانیشانالری درئسدن شهرینده چاپ اولموش کتابدا آذربایجان تورکچه سینده

Aserbaidschaner "اونجو  1903آلمان تورکولوقو کارل فوی  .9دئیه آدالندیرمیش  "آذربایجانلیالر

ایران دیللری بیلگینی  .10شآدالندیرمی” آذربایجانلی“ ایل آذربایجان تورکجه سینده دانیشانالری

” آذربایجانلی“شانالری دانی اینجی ایل آذربایجان تورکچه سینده 1921ان( هئلموت ریتئر )آلم

اینجی  1920روسیه ده اوکتیابر اینقالبی باش وئردیکدن و قوزئی آذربایجاندا  . 11شقلمه آلمی

 آذربایجان میللی حؤکومتی روسیه بولشویکلری نین ایشغالینا معروض قالدیقدان سونرا ایل

اوالراق  آدی رسمی” آذربایجانلی“بیلیم اوجاقالری طرفیندن قبول اولونموش آذربایجانسکیی 

میللی آد  روسیه سؤیئتلیک حاکیمیتی طرفیندن آذربایجان تورکجه سینی دانیشان اینسانالرا

میللی کیملیک  نموش. او تاریخدن اعتیبارن آذربایجان جمهوریتی وطنداشالریدئیه قبول اولو

بیرینجی دؤنه  اوالراق آذربایجانلی قلمه آلینار. اوسته سیراالدیغیمیز فاکتالرا اساسن

طرفیندن  آذربایجانلی یوخسا آذربایجانسکیی آدینی بیر خالق آدی اوالراق استالین

گؤرونر. بوگون  ک تاریخی گئرچکلیک و واقعیتلر ایله اؤتوشمزآذربایجانلیالرا قویولموش آد دئم

تورکچه سینده  ایران ممالیکی محروسه سینده میللی منلیک مجادیله سی وئرن و آذربایجان

تورکیه لی،  دئدیکلرینه باخمایاراق” هارای هارای من تورکم“دانیشان انسانالرین 

باشقیردیستانلی،  تاریستانلی،قازاقیستانلی، اؤزبکیستانلی، تورکمنیستانلی، تا

سیراالمادیغیمیز مملکت  یاقوتیستانلی، اویغوریستانلی، تووالی، چوواشلی و آدالرینی داها

آذربایجانلی" ساییالرالر. بئله لیکله دونیا " وطنداشالری دئییل، دیل، مدنیت و تاریخ آچیسیندان

ی کیملیک باخیمیندان دونیا بیلیم و ایسترسه ده میلل (آذربایجانلیالری ایستر اویروق )تابعیت

بو یازییا بیر داها  ینیازیلمیش مطلبلر .آذربایجانلی آدالنارالر اوجاقالری و سیاست دونیاسیندا

ئیه ماراقلی اوالنالر اوچون "تورک دیللری" اوزره مقاله نین لینکی آرتیریلماسی یاخشی اولماز د

  .12آرتیریالر

 ذات عالی نین یازی سی نین داوامیندا اوخویوروق: دکتر ح.ک.ص️✍ حسن کریمزاده،

در  ییجواد طباطبا دیو س یاحمد کسرو دیس یعنی دهایس گرید یمنطق شما، ادعا نیا با"

و  ی" ها)کسرودی"س نیا یادعا چون هم درست است. یو زبان تورک جانیمورد آذربا

 ،حسنیروس اکونفی،دییکایآمر ،اومستدیفرانسو رشمنی( هم توسط دکتر گییطباطبا

 جانیکنند آذربا ی" ها و  دکترها ادعا کرده اند و مدی"س نیا است. دییمورد تا یرانیا یایرنیپ

بر وجود  ی" هم مبنیاحمد اوبال دی"س یادعا پس زبان هستند. یبلکه آذر ستیتورک ن

 ینظر نیسونمز هم چن قیشیو ا یاست چون دکتر اصغر حینداشتن "ملت تورک" صح

 .13"دارند)!(



اجماعسی طرفیندن فارسلیق اوچون یازیلمیش تاریخ اوسته گؤروندوگو کیمی مؤلیف یهود 

 تاریخده آذربایجان تورکچه سینده دانیشان توپلومااراجیف ایله دیلچیلیک آنالییشی اساسیندا 

یندیگی کیمی یهود وامفریبلیک ائتمگه چالیشار. بیلآد وئرمک چاباالرینی دگیشیک سالماقال ع

تورات الییش آنماهیتلی اجماعسی طرفیندن فارسلیق اوچون قوراشدیریلمیش جعل تاریخ 

ایله یاخین آذربایجان  250کن کئچمیش اورتایا قویوالرروایتلرینه یئنی داستانالر دوزه له رک 

ربایجان ائتمکلر آذو ملت اوالراق تقدیم ر ملی توپلوم تورکلوگونه آد وئرمکلر و اونالری بی

ورتایا قویولموش فاکتالر اؤزللیکلرینی و تورکلوکلرینی نظره آالراق ا و مدنیت کلوگونون دیلتور

. بیزلرین ده هدفی آذربایجان تورکلوگونو تانیمالر و تعریف ائدرکن اساسیندا اورتایا قویولموش

اونو عئلمی تعریفلر اساسیندا هوری و قیلمان دالیسیجا قاچماق دئییل،  آذربایجان تورکلوگونو

 دونیا دونیا بیلیم اوجاقالری طرفیندن قبول اولونموش و دونیا دؤلتلری وو ک ایضاح ائتم

 حسن کریمزاده،  .فاکتالرا اساسالنارساحه سینه قالدیراجاق و قبول اولوناجاق  یسیاست

 گئنه ده یازمیش: ذات عالی دکتر ح.ک.ص️✍

و  ایدن نیدر ا شیپا کیسنگ مزارش است و  قیرف لیکه عزرائ یاست بر فرد بیع انیپا در"

کند و ادعا  یکم سن سال از خودش چاپلوس یشخص یدر آن جهان است برا گرشید یپا

 یاحمد اوبال دیس بیخواهند خودشان را رق ی" میاوبال دیمنتقدان از آن سخنان "س ایکند گو

 .14"شوند یکس بید رقکنن ینم یهم دارند اما سع بیقلم دارند رق آنانکه نشان دهند و ...

شخصدن الده ائتمیش متیندن و یازیلمیش مطلبدن دئییل،  اوسته گؤروندوگو کیمی مؤلیف

ساحه سینه اؤزومو دوشورمگی ذاتین  خیالی ایله کوچه بازار یامانی دئمگه چالیشار. بوتصور و 

گئنه ده  ذات عالی دکتر ح.ک.ص️✍ حسن کریمزادهاویقون حئساب ائتمیرم.  اؤزومه ایسه

 یازمیش:

ما با  دیبهتر است بدان دیکن یم یکه در نوشته خود، خودتان را زبان شناس معرف جناب"

" از یلاحمد اوبا دیمثال "س یعنیوارونه بود  هی. اگر قضمیننوشت یو یمرسوم آن ت اتیادب

بنام "ملت  یملت دیکرد یادعا م یدر کامنت یبود و شما حت یخوردن شما ناراض یچا وهیش

داد که  یجواب م زیجواب هجو و هزل آم نیشما چن ی" برادی"س حتماتورک" وجود ندارد 

 میحک کی"رحم" داشته به  یماریخانم که ب کی یروز :میخواه یاز مخاطبان عذر م شیشاپیپ

کند همراه خانم زود  یکند و او شروع به درمان با آغشته کردن ماست م یمراجعه م یسنت

هللا  دیکن یحاال شما چگونه درمان م مییگو ی" مزشی"آم وهیش نیجناب دکتر ما به ا دیگو یم

 .15"اعلم

ایله  "اوسته گؤروندوگو کیمی مؤلیف یئرلی و یئرسیز مطلب یونتاماغا چالیشار کن "رحم

تورک "ایله  "تورک دیلیبو ذاتین "رحیم" مسئله لرینی بیر بیرلرینه قاریشدیرمیش اوالر. بو دا "



یئری گلمیشکن بو  یالر.بیر ناشیلیک سایبیر بیرلرینه قاریشدیردیغیندان ایلری گلن  "دیللرینی

 :سونگولمجه نی بیزدن ائشیتمیش اول

دوقتورا  اوشاق گتیرمک ایستمزکنآرتیق بیر خانیم نئچه قارین اوشاق گتیردیکدن سونرا داها "

خانیمین اری پیسلیگیندن  شانسینر. گئده رک اوشاق گتیرمک ایستمدیگینی دوقتورا بیلدیر

 خانیمی باشا سالماغا چالیشار.آدی "رحیم" ایمیش. دوقتور  ده نین

آغزینا قویار و سونرا  ین"رحمو حبی "آخشام ارینله یاخینلیق ائتمدن قاباق ب !خانیم -"دوقتور: 

 !"یاخینلیق ائتمگه اقدام ائدرسینیز

"رحم" کلمه سی ایله "رحیم" کلمه سینی بیربیرلریندن آییرد ائده بیلمدیگی  ،نیم ایسهخا

قوز آیدان دوقاری نین )رحیمین( آغزینا قویار و یاخینلیق ائدرلر.  ،ق حبیاوچون یاتمادان قابا

. خانیم بیر داها دوقتورا گئدر و حبین فایداسی اولمادیغیندان سونرا بیر داها اوشاقالری اوالر

شار. اوندان نئجه حبی ایشلتدیگینی سورودوقتور بو ایشدن تعجب ائده رک شیکایت ائدر. 

یق و یاخینل رحیمین آغزینا قویدوغونو نین، خانیم ایسه یاخینلیق ائتمدن اؤنجه حبی اری

 تعریفلر."آنالدار و ائتدیکلرینی دوقتورا 

لره بیر ذات عالی دکتر ح.ک.ص️✍ حسن کریمزادهسایقین  اوسته کی گولمجه ده بیزدن

 ایله "تورک ملتلری" "؛تورک دیلی" ایله "تورک دیللری"سوغات اولسون. بئله لیکله بو ذات 

 ینی بیربیرلریندن آییرد ائتمگه و و اجتماعی بحثلر ایله کوچه باجا یامانالر " نیتورک ملتی"

 تشخیص وئرمگه چالیشسین!

 او اومود ایله!
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