ناصر فکوهی نین "ناسیونالیسم بازمانده فاشیسم است /تکثر
فرهنگی و مدیریت تفاوت" آدلی گؤروشونه باخیش!

بیلیندیگی کیمی فارس حاکیمیتچیلیک مفکوره سی پهلوی شاهالری
زامانیندا کئچمیشه دوغرو فارسلیق حسرتچیلیگی (باستانگرایلیغی) و
یهود

اجماعسی

تاریخ

فارسلیق اوچون یونتادیغی
یاالن

روایتلر

اساسیندا

ایدیرسه ،جمهوری اسالمی
حاکیمیتی

ایش

اوسته

گلدیکدن سونرا بو فارسلیق
آنالییشی علی شریعتی نین اورتایا آتدیغی "ایران فرهنگی"
باشلیغی آلتیندا ایفاده اولونار .بو ذاتالر فارسلیغا برائت قازاندیرماق
اوچون "مدیریت" کلمه سینی بیر آچار و کلید دئیه اؤز چیخیش و
دانیشیقالریندا ائتنیک مسئله لر اوزره ایفاده ائتمگه چالیشارالر .بو
مدیریت آنالییشی اساسیندا سیدمحمد خاتمی زامانی "مدیریت
منازعات قومی در ایران" آدلی بیر کتاب یازیلمیش .بو کتابا او زمان
جمهور باشقانی اولموش سیدمحمد خاتمی اؤزو ده اوزون بیر گیریش

یازمیش ،iو بوگونکو جمهور باشقانی حسن روحانی و اونون ائتنیک
مسئله لر اوزره مشاوری علی یونسی ده بو کتابا گیریش ،آلقیش و
تشویق یازمیشالر .iiسیدجواد میری مینق ده ائتنیک مسئله لر اوزره
دانیشیقالریندا "مدیریت" کلمه سی اوزرینه اوداقالنماغا چالیشار .بو
ذاتا ظولم اولماسین دئیه اونون دا گؤروشونو اولدوغو کیمی "مدیریت"
اساسلی اوخویوروق:
"" در نگاه من ،یکی از مطالبات مسئله تدریس زبانهای غیر فارسی (و
از همه پر رنگتر زبان ترکی و و عربی و بلوچی  )..در ایران است که
تبدیل به یک مطالبه اجتماعی گردیده است ولی بحث این است که
این مطالبه را چگونه باید مطرح کرد و چگونه باید مدیریت کرد.
اگر مطرح نمودنش در قالب سیاسی یا امنیتی و یا اسطوره ای باشد،
آنگاه دچار خطای استراتژیک شده ایم ولی اگر در چارچوب حقوق
شهروندی مطرح گردد آنوقت هم مدیریت آن معین میگردد و
هم طرح آن قابلیت عملیاتی شدن پیدا میکند و این بحثی است که نه
ربطی به نفوذ دارد و نه پای عامالن بیگانه بل نشان از بی تدبیری ما
دارد که فهمی از امر متکثر اجتماعی و قاعده مند کردن این امر متکثر
به سیاستگذاری امر متنوع نداریم".iii

اوسته گؤروندوگو کیمی سیاسی و اجتماعی مسئله لره سیاسی
حل یولو تاپماق یئرینه ائله بیل اورتادا هئچ بیر مسئله یوخدور دئیه،
سید جواد میری ایران ممالیکی محروسه سیندکی اجتماعی و
سیاسی مسئله لره حل یولو تاپماقدان ،یوخسا تکلیف ائتمکدن
چکینمگه چالیشار .سید جواد میری نین بو مسئله-دن چکیندیگینی
باشا دوشمک چوخ دا چتین دئییل ،آنجاق بئله بیر سیاسی و
اجتماعی آچیلماز و حل اولونماز ملیتلر مسئله سینی فارسلیغین آلت
بیریمی (زیر مجموعه سی) و وطنداشلیق آنالییشی ایله ایضاح ائتمک
اوخوموش آکادئمیک انسانالرا یاراشماز گؤرونمز .ملی مسئله لره
بئلنچی یاناشماالر فارس حاکیمیتچیلیگینه یول خریطه سی ساییالر.
سیدمحمد خاتمی زمانیندان فارس حاکیمیت مسئولالری و فارس
حاکیمیتی خدمتینده اولموش آکادئمیسئینلر "مدیریت" دئیه ائتنیک
مسئله لر اوزره مانور وئرمگه و بئله لیکله ده فارس اولمایان ملی
توپلومالری اریتمک سیاستینه خدمت ائدرلر .ناصر فکوهی نین "تکثر
فرهنگی و مدیریت تفاوت (ها)" آدلی چیخیشی و دانیشیغی،
فارسلیق آنالییشینی "ایران فرهنگی" دئیه ایران ممالیکی محروسه
سینه تحمیل ائتمگی منظور ائدر .بو دوغرولتودا ناصر فکوهیدن
اوخویوروق:

"بیز یوز ایل بوندان قاباق عئینیلشدیرمک سابیقه سی اولمایان
فرانسه مودئلی بیر ملی ملیتچیلیگه باشالمیشیق .بو مودئل ملیت
اؤلدورمگه ،دیل اؤلدورمگه و عئینیلشدیرمک مدنیتینه اساسالنار.
مملکت داغیلمازسا ،بو مسئله اوالجاق و حیاتا کئچه جک دئییل .ایران
نین ایران قالماسینی ایسترسک ،فرانسه-ده اولموش ژاکوبین ملت
آنالییشیندان اَل چکمه لیییک ....فرانسه انقالبیندا بیر مرکزیتچیلیگی
باسقیسی و خشونتی اولدوغو اوچون ،ژاکوبین سیستیمی نی
یئرینده اوتورتماق (فرانسه دؤلتچیلیگی یارانماق اوچون) چوخلو سوی
قیریمی و نسیل کسمک حیاتا کئچمیش .بو مودئل ایراندا یئرینه
اوتورمامیش و اوتورماز دا".iv
اوسته گؤروندوگو کیمی ناصر فکوهی ده بیر چوخالری کیمی بیر دیل و
بیر مدنیته اساسالنمیش "دؤلت ملیتچیلیگی" ایله "ملت دؤلتچیلگی"
آنالییشالرینی بیربیرلریندن آییرد ائتمک قابیلیتی یوخدور .ناصر فکوهی
نین فارسلیق اساسیندا دؤلت ملیتچیلیگی نین باشاریسیز اولدوغونو
درک ائتمه سینه باخمایاراق فارس مدنیت راسیستلیگی نین قالیغی
ناصر فکوهی نین ده روحونا اوتوردوغو اوچون دئمیش:
"ایران

سیستیمی قدیم

اولدوغو

و

ایراندا

مدنیتلر

بیربیرلرینه

قاریشدیقالری اوچون ایراندا فئدرال بیر سیستیم جاواب وئریجی دئییل.

بیز

گرک

مختلیفلیگی

مدیریت

ائتمکله

چوخ

مدنیتلیلیک

مودئلینی سئچک و اختیار ائدک".v
ناصر فکوهی نین فئدرالچیلیگی رد ائتدیگی فرانسه مودئلی نین دیل
مونوپوللوغونا تاپینماسینا و تعظیم ائتمه سینه اساسالنار .بو دا خالق
آراسیندا یایقین اولموش آتاالر سؤزونو خاطیرالدار" :پیشیگین آغزی اَتَه
یئتیشمزکن ،اَتی پیسلمگه چالیشار" .دئمک ،فارسلیق اساسیندا
"ایران فرهنگی" آرزوسوندا اوالن ذاتالر فرانسه مودئلی ،بیر چوخ دونیا
دؤلتلرینه اولگو اولموش فرانسه دؤلتی کیمی بیر الئیک ،سئکوالر
توپلوم یارادابیلمدیکلری اوچون آچیقجا فرانسه نین دیل سیاستیندن
دیفاع ائده بیلمدیکلرینه باخمایاراق فارس ائلیتینه فرانسه مودئلی بیر
دیل سیاستی یئریتمه نی تکلیف ائدرلر .ناصر فکوهی اوسته
گؤروشون داوامیندا دئمیش:
" بونون دا دلیلی بو مدنیتلری تشکیل وئرن توپلومالرین یاییلماسی
یالنیز ایران دئییل ،ایران سرحدلریندن ائشیکده و خاریجده بو مدنیتلرین
اوزنتیالری نین یاشاماقالریدیر .بئله بیر دوروم و حالتده ایراندا ژاکوبین
مودئلی بیر دؤلت سیستیمی بیزی مقصدیمیزه (اوخو :فارس ملی
دؤلتینه) آپاراجاق دئییل ،ایران ایچریسینده چاتیشماالرا (اوخو :ملی
چاتیشماالر) یول آچار".vi

اوسته گؤروندوگو کیمی ناصر فکوهی ملیتلر مسئله سینده ایران
ممالیکی محروسه سی چالخاندیغی دورومدا ،قونشولوقداکی قارداش
خالقالر دا بو مسئله یه جلب اوالبیلر دئیه داش داش اوسته
قالمایاجاغیندان قورخو حیسسی کئچیرر .دئمک ،ظاهیر ده دئموکرات
گؤرونمه سینه باخمایارق کئچمیشده ایران ممالیکی محروسه سی
تاریخینده اولموش "سنتی فئودال" بیر سیستیم اساسیندا اداره
َ
شهَرداشلیق (شهروندی)
اولوندوغوندان یوال چیخاراق وطنداشلیق و
دئیه

"فارس دؤلتی وطنداشی" آنالییشینی تبلیغ ائتمگه،

فارسلیغین اوتوریته سینی و توخونولمازلیغینی وورقوالماغا چالیشار.
ناصر فکوهی نی داها آرتیق باشا دوشمک اوچون اوخویوروق:
"ملی ملتچیلیک باشاریسیز اولدوغونا باخمایاراق "اودوز ،اودوزسون"
(منطیقی) ملیتلرین ملتچی اولدوقالرینا یول آچمیش .ملیتلرین
آیدینالری مرکز دؤلتین عملینه عکس العمل دئیه اونون مودئلی نی
اؤزلرینه اولگو ائده رک اؤزلری اوچون قیراق و حاشیه مودئل یاراتماغا
چالیشمیشالر .بو عمل سئچکینلرین (نخبه لرین) لومپئنلری اصالح
ائتمه سی یئرینه ،لومپئنلر سئچکینلری اصالح ائتمگه یول آچمیش .بیز
بو سایاق حرکتیمیز ایله قیراق و حاشیه لر اوچون پیس بیر اولگو

اولدوغوموز اوچون یاپیق و مصنوعی بیر قارشی دورما یارانمیش و
مخالفت اورتایا چیخمیش".vii
اوسته گؤروندوگو کیمی ناصر فکوهی بورادا فارس ائلیتی نین ملیتلر
اوچون اؤرنک و اولگو اولدوغو آرزوسو ایله فارس ایستعمارچیلیغینا
معروض قالمیش توپلومالری "لومپئن"لر ایله مقایسه ائتمگه چالیشار.
ناصر فکوهیدن گئنه ده اوخویوروق:
"ملیتلرین ملیتچیلیگی مرکز ملیتچیلیگینی اؤزونه اولگو ائتدیگی اوچون
اؤزونده اوالن مدنیت مختلیفلیگی نی آرادان آپارماق ایستر .اؤرنک
اوالراق کورد دیلی ،یوخسا کورد مدنیتی دئیه بیر دیل و مدنیت
اولمادیغینا باخمایاراق (کورد) اؤزونو خالیصلشدیرمک ایستر .بو مسئله
"آذربایجانلیالر" اوچون ده کئچرلی ساییالر .ایرانین قیراغینداکی ادبیاتالر
ملیت ملتچیلیگینه اساسالنمیش و ملیتچلیگه تمرکز ائتمیش بیر
ملیتچیلیک ادبیاتی ساییالر".viii
اوسته گؤروندوگو کیمی ناصر فکوهی ده ظاهیرده فارسالرین دیلی
ایله دئسک" :خوش خط خال" گؤرونمه سینه باخمایاراق ایران
ممالیکی محروسه سینده کی مختلیف دیل و مدنیتلری "خرده
فرهنگ" ،یوخسا دیلسیز و مدنیتسیز قلمه آلماقال اونالری زامان
آخاریندا حذف ائتمک سیاستینی یئریتمک دوغرولتوشوندا بیر "خوش

خط خال ایالن" ساییالر .جمهوری اسالمی حاکیمیتینه باش وزیر و
نخست وزیر اولموش ،فارس اصالحاتچیالری طرفیندن جمهوریت
باشقانلیغی پوستونا کاندید اولموش میرحسین موسوی خامنه لی ده
بوگؤروشو فارسلیق اساسیندا سون چیخیشالریندا ایفاده ائتمیش.ix
ناصر فکوهیدن اوخویوروق:
"بیزیم "قازان! ،قازانسین! (برد-برد)" دئیه بیر سیاستیمیز وار .او
سیاست مدنیت مختلیفلیگینی ،مدنی سیاست یئریتمه نی،
مختلیفلیگی مدیریت ائتمک اساسیندادیر .بو سیاستین چوخ شانسی
وار .بو سیاست  2500ایل بوندان اؤنجه باشالنمیش یاخشی
جاواب وئرمیش .بو مودئلده سیاسی قدرت اؤزونو باشقاالرینا تحمیل
ائتمز .ایراندا قودرتده اولموشالرین بیر چوخو او ملیته باغلی
اولمامیشالر .اونالرین سونونجوسو قاجار حؤکومتی ساییالر .قاجارالر
تورک اولدوقالرینا باخمایاراق تورکچه نی اجبار دیلی ائتمه میشلر .بو
مودئلین منطقی ،بؤیوک مملکتین مدنیت مختلیفلیگینی ،اونون مدنیت
صاحابالری نین مدنی موقعیتلرینی

نظره

آالراق اداره ائتمک

مودورلوگونه و مدیریتینه ساییالر".x
او سته گؤروندوگو کیمی ناصر فکوهی نوستالوژیک خیال و دوشونجه لر
ایله چیخیش ائتمک ایله پوپولیست گؤرونمگه و حاکیمیتچیلیگی دیل و

مدنیتلرین برابرلیگی اساسیندا دئییل ،فارسلیق اساسیندا ،مودورلوگو
و مدیریتی فارسلیق الینده ساخالماغین یولونو فارس حاکیمیتچیلیگی
کسیمینه تانیتماغا چالیشار .بو آرادا "خاخام اَنشان"الرین ایران و
ایرانیت دئیه فارسلیق ایله هر هانکی بیر ایلگی و ایلیشکی سی
اولمادیغینی دا درک ائتمز مقامدا یئر آالر .اوسته لیک چاغ و زامانیمیزین
تحصیل ،مدنیت و اینتئرنئت چاغی اولدوغونو دا درک ائتمز .ناصر
فکوهی بیر چوخ کیچیک بؤیوک ائتدیکدن (صغرا و کبری) سونرا،
فارسلیغین سون اوخونو آتماغا چالیشار ،اوخویوروق:
"دیلیمیزین فارس ملیتی ،یوخسا فارس ملتی ایله ایلگی و
ایلیشگیسی یوخدور .بوگون دانیشدیغمیز فارسچا ،کئچمیش یوز ایلده
شکیللنمیش بیر مودئرن فارسچادیر .بیز دیلیمیزین دگر و قدرینی بیلمه
لی ییک .بو چوخ دگرلی بیر دیلدیر .بیز ایکی ،یوخسا اوچ دیللی
اولمانی بیر اوستونلوک و امتیاز دئیه قلمه آلمالیییق .دیل ،مدنیتین
شکیل تاپماسیندا تمل و بینووره ساییالر".xi
اوسته گؤروندوگو کیمی ناصر فکوهی ده بیر ایستعمار و حاکیم قووه
عامیلی کیمی حاک یم دیل و مدنیت صاحابالرینی اجتماعیت اوچون
آچیقالماق ایستمز .او دا بیر چوخ ایستعمار دوشونور و متفکیرلری

کیمی فارسلیق اطرافیندا "هامی بیرلیکده فارسلیغا دوغرو" دئیه
فارسلیق آنالییشینی بیر ملت آنالییشی دئیه تبلیغ ائتمگه چالیشار.
ناصر فکوهی نین آذربایجان مشروطه حرکاتی نین سونوچ و نتیجه
سی اوالراق فارس دؤلتی نین قورولماسی اوزره تثبیتی دوغرو
اولماسینا باخمایاراق فرانسه-ده کی دؤلت آنالییشی ناصر فکوهی
ایفاده ائتدیگی ملیت ملیتچیلیگی (ناسیونالیسم ملی) آنالییشی
اساسیندا دئییل" ،فرانس ایمپراتورلوغونون ملتی" آنالییشینا
اساسالنالر .بو آنالییش قاجار ایمپراتورلوغو زامانیندا دا "قاجار دؤلتی
نین ملتی" آنالییشی اساسیندا اورتایا قویولموش .جالل الدین میرزه
ده قاجار دؤلتچیلیگی اوچون فارس دیوان دیلی آنالیشینا سؤیکنمیش و
زامان آخاریندا ساچما "ایران ملتی" و "ایران مدنیتی ،ایران فرهنگی"
آنالییشی اورتایا چیخمیش" .فرانس دؤلتی نین ملتی" آنالییشینا
اساسن فرانسه-ده تاریخدن سوره گلمیش فرانسیز دیلی ،حاکیمیت و
ادبیات دیلی اولدوغو اوچون ،فرانسه بورژوازی انقالبینا قاتیلمیش
انقالبچیالرین دا دیل بیلینجی و شعورو فرانسیز دیلی اساسیندا
بیچیملنمیش و ش کیللنمیش .بو مسئله نین اساسیندا فرانسه-ده
قانونچولوق مسئله سی ،بیر ده فرانس ایمپراتورلوق دیلی نین یایقین
اولماسی یاتمیش .بو گئرچکلیکلره باخمایاراق بیر چوخ فرانس دیللی

اولمایان ملی توپلومالر فرانسالرین ایستعمارچیلیق سیاستی نتیجه
سینده یوخلوغا محکوم اولموشالر .اورتاچاغدا و قورون وسطادا التین
دیلی کیلیسادا ،بیلیم اوجاقالریندا و سیاستچیلر و محللی لهجه لر
اوزره ده بؤیوک اتکی و تأثیر بوراخمیش .بو دوروم و وضعیت  17اینجی
یوز ایله دک فرانس ایمپیراتورلوغوندا خالق آراسیندا داوام ائدرکن،
کیلیسادا و بیلیم اوجاقالریندا التین دیلی نین تأثیری داها آرتیق حؤکوم
سورموش .او دؤنمده فرانس ایمپراتورلوغو دیلی ایکی موختلیف
آغیزالرا (لهجهلر)بؤلونموش ایمیش (باخ خریطه) .فرانس ایمپراتورلوغو
دیلی نین قوزئی لهجه سی (" )1لونگ دئیل
گونئی لهجه سی (" )2لونگ دئ اوک

 “langue d’oeilو

” “langue d’ocدئیه

بیربیرلریندن فرقلهنیرمیشلر.

بونالرا باخمایاراق اورتاچاغدا فرانس

دیلی

گه

ایمپراتورلوق

ادبیات

شاهلیقالردا

(سرایالردا)گلیشمه

باشالمیش .فرانس ایمپراتورلوق تورپاقالری نین قوزئیینده وارلی خالق
کیتلهسی آراسیندا "لونگ دئیل

 )1( “langue d’oeilآغیز و لهجه

سینده تئرویئرئس  trouyéresدئیه داستان و قوشماالر یازیلماغا و
یاییلماغا باشالرکن ،گونئییندکی خالقین عادی کوتله سی دانیشدیغی
”" )2( “langue d’ocتروبادور " troubadoursآغیز و لهجه سینده
فقط اوخوماقالر (ترانهلر) یازیلماغا و یاییلماغا باشالمیش.

بو لهجه لرده
کی یازیلی و
شفاهی
گلیشمکلره
باخمایاراق
1539
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کوتورئت

نظامنامه

سی

Villers-

de

Ordonnance

(Frz.

”)Cotterêtsدئیه بیر بویوروق و فرمان ایمضاالمیش .او بویوروقدا
بیرینجی فرانس ،سیاسی مسئله لری خالقین دا باشا دوشمهسی
اوچون

بوتون

قانونالرین

التینجهدن

فرانس

ایمپراتورلوق

دیلینه

چئوریلمه سی نی ایسته میش .بئله لیکله اون آلتینجی عصرده (بئش
یوز ایل بوندان اؤنجه) حاکیمیتچیلیک باخیمیندان دیل بیرلیگینه
گئدیلمیش و فرانس ایمپراتورلوغونون و دؤلتچیلیگی نین حاکیمیت
دیلی ده فرانسیز دیلی اولموش .بو اساسدا فرانسه لیلرین آوروپادا

تجربه ائتدیگی بوتون گلیشمه لر فرانسیز دیلی ایله خالق کوتله لرینه
یئریدیلمیش و بو بئش یوز ایل یئریدیلمیش فرانسیز استعمارچیلیغی
سیاستی نین نتیجه سینده فرانسه ملی دیلی آنالییشی اورتایا
چیخمیش .بیرینجی فرانسین بویوروق و فرمانینا اساسن بوتون
سیاسی و دینی ال یازیالری نین فرانسیز دیلینه چئوریلمهسی داها دا
گرکلی ساییلمیش .بئلهلیکله فرانسیز دیلینده سؤزلوک کیتابالری دا
اورتایا چیخماغا باشالمیش .فرانسه بیلیم یوردو “Académie
”Françoiseآدلی قورومون و مؤسسیسه نین یارانماسی ایله
بیلگینلر و آیدینالر دا فرانسیز دیلی نین قیرامئری،یازی بیچیمی و
ایفادهسی اوزره آراشدیرماالر آپارماغا باشالمیشالر .فرانسیز دیلی
آیدینالنما دؤنمینده چوخ سایلی سؤزلوک و کیتاب و آنسکلوپئدی
یایینالری واسیطهسی ایله شاهلیقالر و ائلچیلیکلر ،ائلجه ده دونیا
دؤولتلری آراسیندا دیپلوماتالر دیلی ده اولموش .اون سکیزینجی
عصرین سونالریندا فرانس ایمپراتورلوغوندا بورژووازی دئوریمی باش
وئررکن یئنی اورتایا چیخمیش یئنیلیکلر اوچون فرانسیز دیلینده یئنی
دئییملر

و

اصطالحالر

اورتایا

قویولدوغونا

باخمایاراق

فرانس

ا یمپراتورلوغونا محکوم اولموش دیللر ده چیچکلنمگه و ادبیات صاحابی
اولماغا باشالمیشالر .بئلهلیکله محللی دیللرین جومله قورولوشو

گلیشرکن بعضی دئییملر

و اصطالحالر دا بؤلگه و محللی دیللره

التینجهدن اولدوغو کیمی داشینمیشالر ،اؤرنک اوالراق –Citoyen
بؤلگه سینده التینجه اورتا اوخولالر (مدرسه متوسطه) آچیلماغا و
Larousseو

Littréسؤزلوک کتابالری نین یئنیسی یایینالنماغا

باشالمیش .بونالرین یانیسیرا یئرلی خالق دیلی و کؤچری توپلومالرین
سؤزلو (شفاهی) ادبییاتی دا یایینالنما حاقینی قازانمیش .بو چاباالرا
باخمایاراق فرانس دیل ایمپراتورلوغو آنالییشی فرانسه انقالبی
زامانیندا ناصر فکوهی ده ایشاره ائتدیگی کیمی ژاکوبینلر طرفیندن
محکوم دیل و مدنیت صاحابلالرینا تحمیل اولموش.
خریطه ده گؤروندوگو کیمی فرانس تورپاقالریندا فرانسیزجه-دن باشقا
فرانسیز اولمایان دیل و مدنیتلر او جومله-دن نورماند ،برئتون ،روماند،
نوردوقچیتان ،زوددوقچیتان ،ایبئرو رومان ،ایتالیان رومان ،آلمان ،باسک،
کاتاالن و باشقا دیللر یوخلوغا محکوم اولموش .بو باخیمدان بئش یوز
ایل اؤنجه فرانسه ایمپراتورلوغوندا تؤکولموش و چکیلمیش سیاست
اساسیندا بوگون فارس اولمایان و سایی فارسالردان داها دا چوخ اوالن
ملیتلری فارس ائتمک هئچ ده راحات اولمایاجاقدیر .ملت آنالییشینا
گلدیکده ناصر فکوهی نین ملت آنالییشی فرانس مودئلیندن هئچ ده
فرقلی دئییل .فرانس مودئلی بئش یوز ایل اؤنجه فرانسه-ده فرانس

ایمپراتورلوغو و دیل ایستعمارچیلیغینا اساسالنارکن ناصر فکوهی یهود
تاریخ اجماسی طرفیندن فارسلیق اوچون قونداریلمیش  2500ایل
خاخام آنشان تاریخی دئیه فارسلیغا دیل و مدنیتلر باخیمیندان بشر
حاقالرینی مراعات ائتمک شجره نامه سی یاراتماغا چالیشار .بو دا
تاریخ باخیمیندان آغ یاالن ساییالر .بئله لیکله تورک آتالری اوزنگیسینده
گتیریلمیش فارسچانی عوموم ملت دیلی دئیه قلمه آالر و فارس
دؤلتچیلیگی نین نئجه مودورلوگو (مدیریت) مسئله سینی فارس
حاکیمیتی و سیاستچیلرینه مطرح ائتمگه چالیشار .تاریخ باخیمیندان
فرانسیز دیلی فرانسه ایمپراتورلوغوندا یایقین اولدوغونون ترسینه ایران
ممالیکی محروسه سینده فارسچا یایقین بیر دیل اولمادیغی اوچون بو
فرموله اولموش گؤروشلر ده بیر شیادلیق ساییالر.
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