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کئچمیش دانیشیقالردا ایشاره اولوندوغو کیمی علی شریعتی ایستر سنتی
روحانیت ،ایسترسه ده تئوکرات روحانیت کسیمی طرفیندن ایسالمیت مقوله
سی باخیمیندان التقاطی (غرب مدنیتی ایله ایسالمی قاریشدیرمیش) بیر
شخص دئیه قلمه آلینمیش و اثرلری نین اصالح اولونماسی مرتضی مطهری
طرفیندن اصالح اولوناجاغی دوغرولتوسوندا دا قرار قبول اولونموش .اوسته لیکه
علی شریعتی ایسالمیتی روحانیتسیز "تشیع علوی" دئیه فارسلیق اوچون یئنی
بیر مذهب آنالییشی دئیه اورتایا قویماغا چالیشارکن "تصوف" آنالییشینی یوخ
ائتمکله تشیع صفوی دئیه "سنتی شیعه" آنالییشینی دا آرادان قالدیرمانی و
اونون یئرینه "تشیع علوی (روحانیتسیز ایسالم)" آنالییشینی فارسلیق اوچون
گرکلی حئساب ائتمیش .علی شریعتی ساسانیلیگه گئری دؤنمگه دوغرو
اویدوردوغو "تشیع علوی" گؤروشلرینی اساسالندیرماق اوچون اؤزگه لشمک ،اؤز
ملی منلیگی و کیملیگینه اؤزگه یاشاماق مسئله سینی آچیقالماقال دوشونجه
لرینه اساس یاراتماغا چالیشمیش.

اؤزگه لشمک (الیناسیون)

علی شریعتی "باز شناسی هویت ایرانی – اسالمی" کتابیندا "ب" بسم هللا -
دان باشالیاراق ایران ممالیکی محروسه سینی فارسلیق گؤزو ایله تانیمالماغا و

تعریف ائتمگه باشالمیش .علی شریعتی اؤز ملی کیملیک و منلیگینه (اوخو:
فارسلیغا) اؤزگه لشمک اوزره یازمیش ،اوخویوروق:
اؤزگه لشمک " :اؤز میللی منلیگی و کیملیگیندن اوزاقالشماق آنالییشینی بیر
مدنی انسان دئیه یوخ ائده رک اؤزگه بیریسینی اؤز یئرینه اوتورتماق ترجمه
ائدرسک ،بو حالتده آیری بیر شخصی و ملتی بیچیملندیرن و اونو شکیللندیرن
عونصورالر ،او شخصین و ملتین مدنیتی و روحیه سینده اورتایا چیخاراق اونو
اؤزگه لشمگه و آیری بیر مدنیت صاحیبی اوالن انسان یوخسا ملی توپلوم
اولماسینا یول آچار دئیه بیله ریک .بو عونصورالرین بیر شخصده تجلی ائتمه سی
شکسیز بیر ملتین اؤزگه لشمه سی و خسته لنمه سی دئییل ،اوسته لیک او
مدنیتین زنگینلشمه سینه و وارلی اولماسینا دا یول آچابیلر .بو دئدیکلریمیزه
باخمایاراق بو مدنیتین و روحیه نین نئجه بیر باشقا شخصه و ملته آشیالنماسی
و اونا گیرمه سی (تداخل ائتمه سی) اونون ساغالم ،یوخسا خسته و مریض
اولدوغونا داییر بیزه بیلگی وئره بیلر".1
علی شریعتی نین بو گؤروشلرینی ایضاح ائدرسک ،بئله دئمک اوالر :انسان اؤز
دیل و مدنیتی حاکیم اولموش توپلومون بیر عضوو و اووالدی اوالراق هر هانکی
مملکتده تحصیل اوچون گئده رسه ،اورادا تحصیل آالرسا ،او دیل و مدنیته صاحیب
اولموش ملتدن بیر شئیلر اؤیرنرسه ،یئنی اؤیرندیکلرینی اؤز دیلی و مدنیتی نین
زنگینلشمه سینه و گوجلنمه سینه قاتارسا  ،بو ایش اولدوقچا مثبت ساییالر.
آنجاق محکوم و ایستعمارا تابع توتولموش بیر ملت اووالدی اؤرنک اوالراق گونئی
آذربایجان تورکو دئیه اؤز دیلی نین یازیب اوخوماسیندان محروم قاالرسا ،باشقا
دیلی اؤیرنمکله اؤزگه دیلی و مدنیتی نی اؤز ملی توپلومونا بیر سوغات دئیه

گتیررسه ،بو شخص اؤزگه لشمیش و ائلمینه اولموش (اؤز کیملیگینه اؤزگه
اولموش) بیر شخص اوالراق ملی فاجعه-یه و ملی وارلیغین یوخ اولماسینا
کؤمکچی ساییالر .بئله لیکله بو اؤزگه لشمیش شخص ایستعمارچی دیلی و
مدنیتی اؤز ملی توپلومونا آشیالر و تزریق ائدرکن ،یوخ اولماغا محکوم اوالن
منسوب اولدوغو مدنیتی اریتمک سیاستینه تابع توتماغا ،اونون ملی روحونو یوخ
ائتمکده قاتقیدا بولونماغا ،اؤزگه لشمه سینه ،اؤز مدنیتینی شکیللندیرن
عونصورالرین یوخ اولماسینا ،و آیری بیر ملتین مدنیتی و ملی روحونا تسلیم
اولماسینا و بیر ملی وارلیغی یوخ ائتمه سینه یول آچار .دئمک ،حاکیم ملتین
دیلی و مدنیتی نین روحو محکوم ملتین دیلی و مدنیتی نین یئرینه اوتوراراق ،او
دیلی و مدنیتی یوخ ائتمگه و او توپلومو اؤزگه لشدیرمگه ،اؤزو ده اؤز ملی
منلیگی و کیملیگینه دوشمن کسیلمیش مقامدا یئر آالر .بو دوغرولتودا اؤزلرینی
"آذریها" اؤزلرینی قلمه آالن ،پان ایرانیست و فارس ایستعمارچیلیق محفلینه
باغلی ،آذربایجان تورکلوگو ایله با ریشماز دوشمن ساییالن ذاتالر "روزنامه
آذربایجان " آدلی گئنه ده پان ایرانیستلیک دوشونجه لرینی یایماقال مشغول
اوالن گؤنده لیگین باش یازاری (سر دبیر) دئیه جالل محمدی آدلی بیر مؤلیفین
تبریز امام جمعه سی "آل هاشم" علیهینه یازدیغی مقاله سینی نظردن
کئچیرمک مسئله نین هارادا اولدوغونو آچیقلیغا قاویشدیرار .2بو آرادا بو شخص
باشقا "جالل محمدی"لر ایله یانلیش آنالشیلماسین و فارس مدنیت
راسیستلیگینه ائتدیگی خدمتی ضایع اولماسین دئیه اونون تصویری ایله تانیش
اولماق یئرلی ساییالر.

جالل محمدی آدلی مؤلیف "دیدگاههای رهبر معظم انقالب درباره زبان فارسی و
دیدگاه امام جمعه تبریز" آدی باشلیغی آلتیندا سیدعلی خامنه ای نین
گؤروشلریندن یوال چیخاراق تبریز امام جمعه سینی مذمت ائتمه سینه دقت
یئتیرمک یاخشی اوالر دئیه دوشونورم .جالل محمدی نین یازیسی نین
گیریشینده اوخورویوق:
"ملی دیلین و آنا دیلین (زبان مادر ،نه زبان مادری!) اهمیتی مسئولالر ،خصوصا
بؤیوک پوستالردا اوالنالر اوچون اولدوقچا
گرکلی و واجیب ساییالر .فارس دیلی
ایرانلیالرین ملی دیلیدیر .بیر

سیرا

مدنیتدن خبرسیز انسانالر فارس دیلی
نین

قورونماسینی

و

یاییلماسینی

"ناسیونالیسم ایرانی یا فارسی" دئیه
ایراندا اوالن مختلیف دیل و لهجه لر ایله
دوشمنلیک

ائدیلر

دئیه

یورماغا

چالیشارالر".3
اوسته گؤروندوگو کیمی جالل محمدی
آدلی مؤلیف بیر آذربایجانلی ،آنجاق
آذربایجان تورکلوگونه اؤزگه لشمیش،
ائلمینه اولموش

بیر فارس مدنیت راسیستی اوالراق فارس آموزش و پروش

وزیری ،سید محمد بطحائی نین "زبان فارسی در مدارس خط قرمز ماست"
آدلی فارس ایستعمارچیلیق گؤروشلرینه بیر دستک اوالراق اورتا چیخار .جالل

محمدی نین اؤزگه لشمیش مدنیتی و ملی روحوندا عربلیک و ایسالمیت
آنالییشی دئییل ،علی شریعتی وورقوالدیغی "ایران فرهنگی" ،فارس مدنیتی و
فارس روحیه سی اورتایا چیخار .بئله لیکله او فارس حاکیمیتی نین بؤیوک
پوستالرین دا اوالن انسانالرین فارس روحیه لی اولماسی نین واجیب اولماسینی،
فارسلیغین یاییلماسینی فارس ملیتچیلیگی دئییل ،یالنیز ملی بیرلیک اراده سی
نین تجلی سی دئیه اورتایا قویماغا چالیشار .جالل محمدی اؤز گؤروشلرینی
اساسالندیرماق اوچون سیدعلی خامنه ای نین ده کئچن ایللرده فارسلیق
اوچون اورتایا آتدیغی گؤروشلرینی بیر وسیله دئیه آلینتی اوالراق سرگیلمگه
چالیشار ،جالل محمدی سیدعلی خامنه ای نین  1392اینجی ایلین مرداد آییندا
ملی دیل اوزره بیلیک یوردو اوستادالرینا عنوانالدیغی دانیشیقدان اوخویوروق:
" عزیز باجی قارداشالر! بیر مملکتین ملی دیلی هله ده چوخالرینا بیلینمیش و
تانینمیش دئییل .فارس دیلی گرک یاییلسین! فارس دیلی و مدنی نین تأثیری
دونیا چاپیندا گونو گوندن آرتمالیدیر .فارسچا یازینیز! فارسچا لغت و اصطالح
دوزتینیز! .مملکتین گلیشمه سیندن گلجکده فایداالنماق ایستگن انسانالرا
فارسچا اؤیرنمگی مجبور ائتمه لیییک".4
اوسته گؤروندوگو کیمی سیدعلی خامنه ای فارسلیق سیستیمی ایله تربیت
اولوندوغو اوچون هر هانکی بیر فارس کیمی دوشونر .خاریجیلری فارسچا
اؤیرنمگه زورال ماق تکلیفی بیله حتی فیضیه قوم شهرینده درس ماتئریالالری
عربچه اولماسینا باخمایاراق حیاتا کئچر .آذربایجان جمهوریتیندن شیعه دئیه قوم
شهرینه عربچه تحصیل آالن آلماغا گلن طلبه لر بیله فارسچا اؤیرنمدن درسلیکلره
قاتیلماالرینا اجازه وئریلمز .جالل محمدی سیدعلی خامنه ای نین گؤروشلریندن

یوال چیخاراق تبریز امام جمعه سی "آل هاشم" علیهینه سالدیریق دوزنلمگه
چالیشار ،اوخویوروق:
"فارس دیلی نین یاییلماسی اوزره جمهوری اسالمی حاکیمیتی نین یوکسک
مقامی سؤز آچدیغینا باخمایاراق بعضیلری هر دلیل ایله ایستر اولسون ،ایستر
کئچمیش شاهلیق ظولمون دن پیس خاطره لری اولدوغوندان ،ایسترسه ده طایفا
ذهنیتی نین اونالرین ذهنینده یاراتدیغی قالیقالرین (رسوبات) تأثیر داییره سینه
دوشدوکلری ،یوخسا دوشمنلرین قومی و اختالف ساالن دوشونجه لری نین تأثیر
داییره سینه دوشدوکلری اوچون فارس دیلی نین یاییلماسینی "فارس
ملیتچیلیگی" یوخسا آیری "ایرانی دیللر"ین ظعیفلنمه سینه یول آچار دئیه تعبیر
و تفسیر ائدرلر".5
اوسته گؤروندوگو کیمی ظاهیرده سیدعلی خامنه ای نین موریدی و بیر امتچی
کیمی چیخیش ائتمه سینه باخمایاراق دیل ،مدنیت و ملی روحیه باخیمیندان
مؤلیف فارسلیغا تسلیم اولموش فارس مدنیت راسیستی ساییالر .جالل
محمدی سیدعلی خامنه ای جنابالری نین  1375اینجی تیر آیی نین  29اونجو
تاریخیندکی ائتدیگی چیخیشالرینی سرگیلمگه چالیشار ،اوخویوروق:
"فارس دیلی باشقا دیللردن داها چوخ ایشلندیگی ،انقالب ایسالمی نین
پیامینی ،ائله جه ده انقالبی اسالمی نین دوشونجه سینی یایماق اوچون
دونیانین هاراسیندا اولمانیزا باخمایاراق فارسچانی یایماغا چالیشین! فارس
دیلینی یایماق فارس ملیتچیلیگی آنالییشی دئییل ،دونیانین هاراسیندا ایستر
اولسون ،فارسچانی بیلن انقالب ایسالمی نی دوزگون ،دقیق و دریندن درک

ائده جک .بئ له لیکله ایران ایسالم انقالبی نین ایچریگی و محتواسی مخاطبلرینه
یئتیشه جک".6
اوسته گؤروندوگو کیمی ایسالمیت آنالییشینی قیراغا قویارساق ،بئله بیر
دوشونجه و تفکر هر کسین ایستر آغزیندان چیخسین ،ایستعمارچی بیر شخص
ساییالر .دئمک ،هر هانکی بیر دوشونجه و فکری یایماق اوچون باشقا
توپلومالری هر هانکی بیر دیل ایله زینجیره و بنده چکمک ایستعمارچیلیق
آنالییشی ساییالر .بئلنچی گؤروشلر اولسا ،اولسا ،علی شریعتی نین "ایرانیت"
دئیه فارس شعوبیه چیلیک آنالییشینا اساسالنار .بو باخیمیدان بئله بیر دوشونجه
یه صاحیبی اولماق دا دین خادی ملیگی و امتچیلیک آنالییشینا اؤزگه ساییالر.
جالل محمدی گئنه ده سیدعلی خامنه ای جنابالری نین  1390اینجی ایل ،یای
آیی نین شهریور آییندا فارس دؤلت کابینه سی عضولرینه ائتدیگی چیخیشینی
سرگیلمگه چالیشمیش ،اوخویوروق:
"منیم سیزه

ایران و ایران مملکتی اوزره نئچه سفاریشیم وار :بیرینجی -

اهمیتیلی بؤلوم دیل و ادبیاتدیر .ایرانا ایلگی و عالقه دیل و ادبیات ایله یارانار.
مملکتده مختلیف دیللر وار .آنجاق فارسچا ملی دیلیمیزدیر .فارس دیلی نی
یایانالر و ترویج ائدنلر آراسیندا فارس دیللی اولمایان شخصلر بیرینجی یئرده یئر
آالرالر .فارس دیلی اوزره اَن یاخشی و دولقون مقاله لری تورکلر یازمیشالر .من
بونو بیلگی و معلوماتالرا اساسن سیزه دئییرم".7
خامنه ای جنابالری نین بئلنچی فارس حئیرانلیغی و یارانین اوستونه بارماق
قویماسی سیدمحمد حسین شهریارین اورک آغریسی ایله ایفاده اولونموش،
شهریار:

باغچامیز فاسد الوب هر گول اکرسن آچماز
یئری داشلیقدی گرک توپراغی غربیللنسین
مدعاسی چوخ اوالن طبل تهی پر بادوخ
نیله یک،ضرناچی نین بورنی گرک یئللنسین
"سعدی"نین باغ گلستانی گرک حشره قدر
آلماسی سلله نیب،خرماسی زنبیللنسین
لعنت اول باد خزانه کی نظامی باغی نین
بیــر یاوا گلبسرین قویــمادی کاکـللنسین"

8

دئمک ،آذربایجان تورکلوگونون فارسلیغا ائتدیکلری بو قدر خدمت قارشیسیندا
ایستر فارس ایستعمار حاکیمیتی و ایسترسه ده بو حاکیمیته وسیله اولموشالر،
تورکلرین فارس دیلی و ادبیتا ائتدیکلری خدمتلرینه قارشین یالنیز نان کؤرلوک
ائدرلر .جالل محمدی گئنه ده سیدعلی حسینی خامنه ای جنابالری نین 1377
اینجی ایلین ،اوردیبهشت آیی نین -23اونده اوشاقالر باغچاسی (مهد کودک)
مسئولالری ایله گؤروشون ده کی چیخیشینی سرگیلمیش ،اوخویوروق:
"دیله اؤنم و اهمیت وئرینیز؛ اوشاغیمیز بوگون فارسچانی دوزگون اؤیرنر ،فارسچا
لغتی دوزگون یئرینده ایشلده بیلرسه ،شاعیر ،اینجه صنعت خادیمی ،مودئرات،
کتاب مؤلیفی اوالرسا ،سیزین ده (اونون باشاریلی اولماغینا) خیالینیز راحات
اوالر".9
اوسته گؤروندوگو کیمی سیدعلی خامنه ای جنابالری چیخیشالریندا آغیرلیقلی
اوالراق بیر دین خادیمی دئییل ،فارس حاکیمیت مسئولو و فارس والیتی فقیه
کیمی چیخیش ائتمگه چالیشمیش .ایسالمیت آدینا فارسلیق اطرافیندا جوالن

وورماقالر علی شریعتی نین شعوبیه چیلیک گؤروشلرینه اساسالنار .جالل
محمدی آدلی مؤلیف سیدعلی خامنه ای جنابالرینی تبریز امام جمعه سینی
وورماق اوچون فایداالندیقدان سونرا اؤز دوشونجه لری ایله اورتایا چیخماغا
چالیشار ،اوخویوروق:
" ...تبریز امام جمعه سی نین دانیشیغی "آموزش و پروش وزیری" ،سید محمد
بطحائی نین مدرسه لرده فارسچا درس وئریلمه سی نین الزیم اولدوغونو
وورقوالدیغی چیخیشین علیهینه اولموش و اونو قییمسیزجا و رحمسیزجه تنقید
آتیشینا توتموش .امام جمعه نین موضوعا بئلنچی یاخالشیمی محترم وزیرین
ائله بیل هر هانکی بیر فارس اولمایان دیل و یا آذربایجان دیلی ایله مخالف
اولدوغو ایزلنیمینی اورتایا قویار.10".
اوسته جالل محمدی نین بیر فارس مدنیت راسیستی و ایستعمار یانچیسی
اوالراق تبریز امام جمعه سی آل هاشم علیهینه موضع توتماسی علی شریعتی
نین ایستعمار اوزره یازدیغی گؤروشلری دوغروالر .علی شریعتی یه گؤره
ایستعمار مستملکه ائتدیگی توپلومالردا اؤزونه یئر آچدیقدان سونرا اورادا
ایستعمار دیلی و مدنیتینی منیمسه میش بیر ائلیت یارانار .او ائلیت ،یئرلی بیر
طبقه حالینا گلر .اؤرنک اوالراق آذربایجان تورکلوگوندن بیر طبقه فارس کیمی
تظاهیر ائدر و یئرلی خالقی فارس اولماغا ترغیب و تشویق ائدر.
بو گؤرونوم آذربایجان مشروطه حرکاتیندان باشالرایاراق گونوموزه دک یازیلی
تورک بیلینجی و شعوروندان یوخسول ،احمد کسروی ،سیدحسن تقی زاده،
تقی ارانی ،یحیی ذکاء ،منوچهر مرتضوی ،رضا عنایت،گونوموزده سید جواد
طباطبایی ،افشین جعفری ،ساالر سیف الدینی سای دا سای .بئلنچی بلکه -دن

بیلمدن ایستعمارا عامیل اولموش شخصلر طرفیندن آذربایجان تورکلوگو علیهینه
اعمال اولونار .بو عامیللر ایستعمار دیلی و مدنیتینی یئرلی قلمه آلماغا چالیشار
و یئرلی خالقی ایستعمار گوجلرینه و مستملکه چیلیگه تابع اولماغا تشویق ائدر
و آذربایجان تورکلوگو ایله دوشمنلیک ائدرلر .جالل محمدی گؤروشلرینی داوام
ائدر ،اوخویوروق:
"" ...آموزش و پروش وزیری" ،سی دمحمد بطهایی نین دانیشیقالری نین علیهینه
امام جمعه نین قیرمیزی خطی دئیه بو گؤروشلر ترسیم اولدوقدا ،ائله بیل
آیریالری آذربایجان خالقی نین وطنلری دئیه ایران اورزه جانفشانلیقالرینی دانارالر.
بونا باخمایاراق تاریخ بویو آذربایجان ایرانین تورپاق بوتونلوگو و ایرانی کیملیگی
اوزره اوینادیغی رولونون بؤیوک اولدوغونو بیلیریک .آذربایجان شاعیرلری ملی دیل
دئیه فارس دیلی نین گلیشمه سینده دانیلماز رولالری اولموش .قطران تبریزی،
صائب تبریزی ،نظامی گنجوی ،خاقانی شروانی ،شهریار ،یوزلرجه شاعیر و آیری
یازارالر وار .بوتون ایرانلیال ر ،فارس دیللیلر ،فارس بیلنلر اونالرین قاالرقی و ابدی
اثرلرینی اوخورالر .بونالر فارس دیلی نین و ایران کیملیگی یاییلماسیندا بؤیوک
نقشلری اولموش".11
اوسته گؤروندوگو و علی شریعتی ده ایران ممالیکی محروسه سینده کی
ائتنیکلر اوزره دانماق و انکار سیاستی ایله گلدیگی قناعته اساسا ایستعمار
عامیللری اؤز خالقالرینی تحمیق ائتمگه و اونالرین بصیرت گؤزلرینی باغالماغا
ایستعمار قوه لریندن داها دا باشاریقلی اوالرالر .اوندان یانا "بنیاد موقوفات محمود
افشار یزدی" وفقی آذربایجان تورکلوگو علیهینه بو آدی چکیلمیشلرین یازدیقالری
کتاب و مقاله لری مجانی چاپ ائتمگه و یایماغا چالیشمیش و چالیشار .جالل

محمدی آذربایجان شاعیرلرینی فارس دیللی شاعیر دئیه "ایران کیملیگی"
آنالییشینی دا فارسلیق اساسیندا تانیمالماق و تعریفلمک ایله فارس
ایستعمارچیلیق عامیلی و اؤز فارس مدنیت راسیستی اولدوغونو دا اورتایا قویار.
دئمک ،دیل آنالییشی مسئله سی انسان توپلومالریندا اولدوقجا اهمیتلی
ساییالر .ذاتن فارس دیلی ایله اؤیرَنیم و آموزش گؤرموش سیستیمده تربیت
اولموشالردان بوندان آرتیق دا گؤزلمک اولماز .جالل محمدی اؤز نظرینده تبریز
امام جمعه سینه سون اوخو آتیم دئیه گئنه ده سیدعلی خامنه ای جنابالریندان
فایداالنماغا چالیشمیش ،اوخویوروق:
"تبریز امام جمعه سی نین اوشاقالر باغچاسیندا (مهد کودک ده) طایفاالرین و
محلی دیللرین اؤیرنیلمه سی اساسینداکی گؤروشلری مقام معظمین
گؤروشلری نین علیهینه ساییالر .مقام معظم اوشاقالر باغچاسیندا اوشاقالرا
فارسچا اؤیرتمه نی سفاریش ائدرکن تبریز امام جمعه سی نین اوشاقالر
باغچاسیندا اوشاقالرا محلی دیللری اؤیرتمک اوزه سفاریشلری نین نه معناسی
اوالبیلر؟".12
بیلیندیگی کیمی سیدعلی خامنه ای جنابالری نین گؤروشو بیر فارس حاکیمتی
مسئولو اوالراق فارسلیق حاکیمیتی گؤروشلرینی شیعه لیک قالیبینده توپلوما
سیریماق ساییالر .آذربایجان و تبریزده کی یئرلی خالق ایسه اؤز دیلی و مدنیتی
ایله یاشامانی اؤزونه غرور قایناغی بیلر .آل هاشم جنابالری او جماعتین امام
رجمعه سی اوالراق خالقین نبضینی هر هانکی فارس مدنیت راسیستی و
ایستعمار یانچیسیندان داها دا یاخشی باشا دوشدوگو اوچون "شیش ده
یانماسین کباب دا" دئیه ،ایستر تورک دیلی نین خط قرمز اولدوغونو ،ایسترسه

ده ایران دؤلتچیلیگی دئیه فارسلیغا مخالف اولمادیغین ی سرگیلمیش اوالر.
بوگونکلو دوروم و وضعیتده آذربایجان تورکلوگو امام جمعه لریندن ده اَن آزی بئله
یاناشماق گؤزلر.
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