ترکی یا آذری؟
یىی اص ٔؼضالت فىشی  ٚاجتٕبػی جٛا٘بٖ  ٚحتی جبٔؼ ٝدا٘ـٍبٞی آرسثبیجبٖ ،تشع  ٚاثب اص تشن ٘بٔیذٖ خٛد اػت چشا
و ٝدس دٚساٖ حىٔٛت پّٟٛی و ٝآثبس آٖ ٛٙٞص  ٓٞثبلی اػت ٘بجٛإ٘شدا٘ٝتشیٗ ضشثٞٝب ثش ؿخصیت تشوبٖ ایشاٖ ٚاسد
آٔذ.
دس ع َٛحىٔٛت  ۳۵ػبِ ٝسضب خبٖ  ٚفشص٘ذ ا ،ٚتشوبٖ ایشا٘ی اص ٞش ٘ٛع تٞٛیٗ  ٚتحمیشی دس أبٖ ٘جٛدٖ  ٚأشٚصٓٞ ٜ
ٌٛیی وّٕ ٝترک ،وبثٛػی اػت و ٝثش ػی ٝٙجٛا٘بٖ آرسثبیجبٖ  ٚجٛا٘بٖ تشن دیٍش ٘مبط وـٛس ػٍٙیٙی ٔیوٙذ  ٚچٙبٖ
ؿذ و ٝجٛا٘بٖ تجشیضی ،اسٔٚیٝای ،ص٘جب٘ی ،اسدثیّی  ...ٚثب دٛ٘ ٚع ٛٞیت ،تحمیش ؿذ ٜتشوی  ٚافتخبس آٔیض آرسی سٚثشٚ
ؿٛد .تشوی صحجت ٔیوشد ِٚی خٛد سا آرسی ٔی٘بٔیذٚ .لتی اص أ ٚیپشػیذی تشن ٞؼتی یب آرسی ٔیٌفت آرسی،
ٚلتی ٔیپشػیذی آرسی یؼٙی چٙٔ ٚ ٝظٛس اص آرسی چیؼت چیضی ثشای ٌفت ٘ذاؿت.
ِٚی ٚلتی ٕٞیٗ آرسی پبی اص ٚعٗ ثیشٔ ٖٚیٌزاؿت ایشا٘ی ثٛدٖ خٛد سا ا٘ىبس ٔیوشد  ٚخٛد سا تشن اصیُ ٔؼشفی
ٔیوشد آٖ  ٝ٘ ٓٞاص ٘ٛع ایشا٘ی!
تشن ػتیضی اص صٔبٖ ػمٛط حىٔٛت لبجبس آغبص ؿذ  ٚتٛػظ سٚؿٙفىشاٖ ٘ظاد پشػتی چٔ ٖٛحٕٛد افـبس (ثٙیبٍ٘زاس ثٙیبد
افـبس)  ٚاحٕذ وؼشٚی (وؼی و ٝتئٛسی صثبٖ آرسی سا تمذیٓ سضب خبٖ وشد) ث ٝاجشا دسآٔذ وٍٕٞ ٝی اص ٔٛاجت ثٍیشاٖ
حىٔٛت پّٟٛی ثٛدٖ .تئٛسی وؼشٚی ثش ایٗ اػبع ثٛد ،چ ٖٛاٞبِی چٟبس سٚػتب دس اعشاف ٔش٘ذ  ٚلش ٜداؽ تشن ٘یؼتٗ
دِیّی ؿذ ثش ایٙى ٝػبوٙبٖ اصّی  ٚثٔٛی آرسثبیجبٖ تشن ٘یؼتٙذِٚ .ی حتی اٞبِی آٖ سٚػتب  ٓٞث ٝصثبٖ تبتی  ٚتبِـی
تىّٓ ٔیوشد٘ذ ِٚی وؼشٚی ثب اصشاس  ٕٝٞآٖٞب سا آرسی ٘بٔیذ٘ .ىت ٝجبِت ایٙجبػت و ٝاٌش فشضی ٝوؼشٚی سا ث ٝتٕبْ
ایشاٖ تؼٕیٓ دٞیٓ ث ٝایٗ ٘تیجٔ ٝیسػیٓ وٛ٘ ٝد دسصذ ایشاٖ تشن ٞؼت چ ٖٛوٕتش اػتب٘ی ٚجٛد داسد و ٝدس آٖ یه
سٚػتبی تشن ٘جبؿذ.
وؼشٚی دس سػبِ ۳۵ ٝصفحٝای خٛد و ٝدس صٔبٖ سضبخبٖ ٔٙتـش وشد ،دس آٖ ٘مُ وشد و ٝاص ایٗ صثبٖ غیش تشوی ٔشدْ
آرسثبیجبٖ (آرسی) دس تبسیخ ٞیچٍ ٝ٘ٛآثبس ٘ ٚـب٘ٞٝبی ادثی ٔ ٚىتٛة ٞش چٙذ ثؼیبس ا٘ذن دیذ ٚ ٜیب ؿٙیذ٘ ٜـذ ٜاػت.
ثش ایٗ اػبع پشٚطٜٞبی وٛتبٔ ٜذت  ٚثّٙذ ٔذت ثب ٞضیٞٝٙبی ػشػبْ آٚس ث ٝسا ٜافتبد  ٚصثبٖ ػبصی ٛٞ ٚیت تشاؿی ثشای
ایشا٘یبٖ غیش فبسع س٘ٚك ٌشفت  ٚدؿٕٙی  ٚتجّیغبت ػّی ٝصثبٟ٘بی غیش فبسع ثخصٛف تشن دس اِٛٚیت ایٗ ثش٘بٔٞٝب
ثٛد٘ .بْٞبی ثٔٛی  ٚتشوی ؿٟشٞب ،سٚػتبٞب ،سٚدٞب  ٚوٟٞٛبی آرسثبیجبٖ ثب ٘بْٞبی ػبختٍی فبسػی ػٛض ٌشدیذ ٔثُ
اسٔٚی ٝث ٝسضبئی ،ٝػّٕبع ث ٝؿبٞپٛس ،صبئیٗ لّؼ ٝث ٝؿبٞیٗ دط ،لش ٜداؽ ث ٝاسػجبساٖ ،آجی چبی ث ٝتّخ ٝسٚد ،لش ٜچٕٗ
ث ٝػیب ٜچٕٗ ٔ ٚثبِٟبی ثؼیبس دیٍش. ...
اص آ٘جب و ٝثشٌشدا٘ٙذٌبٖ ایٗ ٘بْٞب اعالػبت ٔ ٚؼّٔٛبت دسػتی اص فش ًٙٞصیجبی تشن ٘ذاؿتٙذ ٕ٘یدا٘ؼتٙذ دس تشوی
«لش »ٜػال ٜٚثش ػیبٔ ،ٜؼٙی ثضسي  ٚثّٙذ ٚ ٚاالٔمبْ سا ٔ ٓٞیدٞذٔ .ثُ لش ٜثبؽ یؼٙی ثبؽ ثضسي  ٚلش ٜچٕٗ یؼٙی چٕٗ
ٚػیغ  ٚلش ٜثٛالق یؼٙی چـٕ ٝثضسي .لش ٜسا فمظ ثٔ ٝف ْٟٛػیب ٜث ٝوبس ثش٘ذ  ٚاػٓ سٚػتبی لش ٜچٕٗ تجشیض سا چٕٗ
ػیب٘ ٜبٔیذ٘ذ  ٚد٘یبی سا ث ٝخٛد خٙذا٘ٙذ ٘ ٚذا٘ؼتٙذ ٞیچ جبی د٘یب چٕٗ ػیب ٜپیذا ٕ٘یؿٛد!
ثؼضی اص وؼشٚیؼتٟبی افشاعی حتی پب سا اص دیذٌبٟٞبی احٕذ وؼشٚی ٘یض فشاتش ٌزاؿتٝا٘ذ  ٚث ٝاصغالح تحٕیُ صثبٖ
تشوی ثش ٔشدْ آرسثبیجبٖ سا ثٔ ٝغٛالٖ ٘ؼجت دادٜا٘ذ!
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ایٗ افشاعی ٖٛحتی ٕ٘یدا٘ٙذ  ٚیب خٛد سا ث٘ ٝبدا٘ی صدٜا٘ذ و ٝصثبٖ ٔغِٛی چیضیؼت ٔتفبٚت اص صثبٖ تشوی  ٚاٌش
ٔیخٛاػتٙذ صثبٖ خٛد سا ثش ٔشدْ ایشاٖ  ٚآرسثبیجبٖ تحٕیُ وٙٙذ چشا صثبٖ ٔغِٛی خٛد سا تحٕیُ ٘ىشد٘ذ  ٚصثبٖ تشوی سا
تحٕیُ وشد٘ذ اص آٖ ٌزؿتٔ ٝغٛالٖ فمظ وٙتشَ آرسثبیجبٖ سا دسػت ٘ذاؿتٙذ ثّى ٝاص چیٗ تب ػشاق دس دػت آٖٞب ثٛد ٚ
اٌش دس پی تحٕیُ صثبٖ تشوی ثٛدٖ چشا ٕٛٞعٙبٖ فبسع ٔب تشن ٘ىش٘ذ؟!
 ٚثب  ٕٝٞایٗ حشفٞب ایٗ دس حبِی اػت و ٝتشوبٖ ٕٞیـ ٝدس ع َٛتبسیخ ث ٝسؿذ ٌ ٚؼتشؽ صثبٖ فبسػی وٕه وشدٜا٘ذ
 ٚدس ٞیچ وجب ٕ٘یتٛاٖ ٔذسوی سا پیذا وشد و ٝتشوبٖ ،ػّی ٚ ٝثشای اص ثیٗ ثشدٖ ایٗ صثبٖ وبسی ا٘جبْ داد٘ذ .صثبٖ تشوی
صثب٘یؼت صیجب ثب لذٔت ثیؾ اص ٞفت ٞضاس ػبِ ٚ ٝػٔٛیٗ صثبٖ ص٘ذ ٚ ٜثب لبػذ ٜد٘یب (ث٘ ٝمُ اص ٔجّ ٝپیبْ ی٘ٛؼى ٚ )ٛحك
سػٕی  ٚػشتبػشی ؿذٖ دس ایشاٖ ث ٝػٛٙاٖ دٔٚیٗ صثبٖ سػٕی وـٛس دس وٙبس صثبٖ فبسػی سا داسد.
از دیگر خصًصیات زبان ترکی:
صثبٖ تشوی؛ ػٔٛیٗ صثبٖ ثب لبػذ ،ٜلبٕ٘ٙ٘ٛذ  ٚثیٗ إِّّی د٘یب (پغ اص اٍّ٘یؼی  ٚػشثی) ثٛد ٚ ٜثِ ٝحبػ وثشت ٔتىّٕیٗ
آٖ دس جٟبٖ ،پغ اص صثبٖٞبی چیٙیٙٞ ،ذی ،اٍّ٘یؼی  ٚاػپب٘یبیی؛ دس جبیٍب ٜپٙجٓ لشاس ٔیٌیشد.
صثبٖ تشوی ثب لذٔتی ثیؾ اص  0077ػبَ ثٛد ٜو ٝثِٟ 02 ٝجٛ٘ ٚ ٝع ٔختّف اص وـٛس چیٗ دس ؿشق آػیب تب ٔٙغمٝ
ثبِىبٖ دس لّت اسٚپب تىّٓ ٔیؿٛد و ٝاص ایٙبِٖٟ 00 ،ج ٝداسای ٌشأش  ٚادثیبت ٔؼتمُ ٔیثبؿذ  ٚثش خالف صثبٖٞبی
ٙٞذی اسٚپبیی ،دس ثیٗ صثبٖٞبی ایٗ خب٘ٛاد ٜاختالف چـٍٕیشی ٚجٛد ٘ذاسد.
ػّت تفشق ٌ٘ٛ ٚبٌ٘ٛی صثبٖ تٛإ٘ٙذ  ٚػشؿبس تشوی؛ حٛادث تبسیخی ،ؿشایظ الّیٕی ٚ ٚیظٌیٞبی آٚایی ثٛد ٜاػت.
ٞیچ یه اص صثبٟ٘بی ص٘ذٔ ٚ ٜشد ٜد٘یب ث ٝا٘ذاص ٠صثبٖ تشوی داسای ا٘ٛاعٌٞٝ٘ٛ ،بِٟ ،جٞٝب  ٚؿیٜٞٛبی فشاٚاٖ ٘یؼت.
صثبٖ تشوی حذٚد  0۰777فؼُ داسد و ٝدس فبسػی ثیؾ اص ٕ٘ ۳777یثبؿذ.
حذٚد ِ ۰۵۳7غت تشوی آرسثبیجب٘ی ؿٙبخت ٝؿذ ٜاػت و ٝثشای آٖٞب ِغبت ٔؼتمّی دس فبسػی ٘یؼتٔ .ب٘ٙذ یبیخبالٔبق،
یٛثبٕ٘بق ،یٛدٚستٕبق . ...ٚ
چٙذ ٞضاس ِغت ثب سیـ ٝتشوی دس صثبٖ فبسػی ٔٛجٛد اػت و ٝاص ایٗ ِغبت ثیؾ اص ِ ۵77غت جضء وّٕبت ٔصغّح ٚ
سٚصٔش ٜاػت.
لذٔت صثبٖ :ثیؾ اص  0077ػبَ.
تىّٓ ثیؾ اص ٔ ۵۵7یّی٘ ٖٛفش دس د٘یب ث ٝصثبٖ تشوی.
حبٚی ثیؾ اص ٞ ۰77ضاس ٚاط ٜاصیُ.
سیـٝداس ثٛدٖ تٕبٔی وّٕبت.
وبّٔتشیٗ آٚای خّمت ثب  2آٚا.

بیان حقیقت مسایای زبان ترکی وسبت بٍ فارسی بر اساس دالیل علمی ،دلیلی بر برتری ملت ترک
بر فارس ومیشًد ي چىیه مىظًری ویس در ایه وًشتٍ مد وظر ویست.
بلکٍ َدف ،افشای حقایقی است کٍ بیش از  ۰۸سال ،مغرضاوٍ جُت تحقیر ي وابًدی ملت ما
کتمان ي تحریف شدٌ است!
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 )0۳آرسثبیجبٖ  ٚیه لشٖ جٙبیبت اسأٚ ،ٝٙیظ٘ ٜبٔٔ ٝجٕغ دا٘ـٍبٞیبٖ آرسثبیجب٘ی ،ثٟبس .۳۰
 )02لتُ ػبْ ٔؼّٕب٘بٖ دس دٚػٛی اسع ،صٕذػشداسی ٘یب٘ ،ـش اختش.۰۵۳۵
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 )۵7ایشٚاٖ یه ٚالیت ٔؼّٕبٖ ٘ـیٗ ثٛد ،صٕذػشداسی ٘یب.
 )۵۰آرسثبیجبٖ دس ػیش تبسیخ ،سحیٓ سییغ ٘یب.
 )۵0تٛسو ٖٛلیضیُ ویتبثی ،سفیك اؤصرن ،وؤچٛسٖ ثبلش عحبٖ ؿیضسی.
٘ )۵۵مُ اص ٔمبِ« ٝپیبْ پیـٚ ٝسی» ث ٝلّٓ ٘ٛؿبد ،ویٟبٖ ؿٕبسٛٔ ۳۵۵ ٜسخ 0۵ ٝدی .۰۵0۰
٘ )۵۰ـشی ٝدیّٕبج ،ؿٕبس ،۰ ٜدی .۰۵۳۵
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