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 سونوش

 محمدرضا هیئت •

 دگرلی اوخویوجوالر،

 ساییسینی سونماقدان موتلولوق دویوروق. وج-19نین نین ایکینجی دؤنمیوارلیق درگیسی

میّلی روحلو ، و صنعت آدامی ین تانینمیش موسیقیآذربایجان ،درگیمیزین بو ساییسی

اؤلومو مناسبتی ایله یازیلمیش اوالن بیر مقاله ایله نین شخصیت رحمتلیک حسن دمیرچی

 نینیلقبی ایله ده تانینان حسن دمیرچ« آذربایجان»، شامیل ینین یازاری علباشالر. مقاله

بیلگی وئرمکله لگیلی ییه باخیشی ایله احیاتی، فعالیتلری، شخص کاراکترلری و میلّی مسئله

بو مناسبتله ده  لرینه ده یازیسیندا یئر وئرمیشدیر. اوالن بعیی خاییرهیاناشی، اونونال

 یه آیریلمیشدیر.نین قاپاق رسمی، حسن دمیرچیدرگیمیزین بو ساییسی

ذربایجان اتنوگئنئزینه نین آدوکتور جواد هیئت و دوکتور م.ت. زهتابی»زاده جلیل یعقوب

کنی اوزرینه نین اتنیک کؤآذربایجان اهالیسیسینده، باشلیقلی مقاله« ایلیشکین گؤؤوشلری

شیدلی لی چئلمیش اوالن آراشدیرماالردان یوال چیخاراق، بو مسئله ایله باغایندییه قدر یاپی

ین رسمی تاریخ تئزی و اونا قارشی دوکتور رتدیکدن سونرا، ایرانیبلوش و یاخالشیمالری گؤر

نین اورتایا آتدیقالری پارادیگماالری و بو پارادیگماالرین چیخیش نقطههیئت و دوکتور زهتابی

 آچیقالر.تکیلرینی و ائلرینی 

چاغداش گونئی »یوانین یازدیغی آذربایجان علملر آکادمیسی اوزمانی دوکتور قنداب علی

یرلری شاعگنج ده، گونئی آذربایجان آدلی مقاله« ذربایجان شعرینده لیریک پسیکولوگیزمآ

، شاعیرین فردی لنمیشپسیکولوژیک آچیدان اینجه ،لینان شعر اؤرنکلرییرفیندن قلمه آ
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راسیندا نئجه بیر دویغوالری و پسیکولوژیک دورومونون شعره نئجه یانسیدیغی، صنعتله انسان آ

 لینمیشدیر.آاله ایلیشکی قورولدوغو 

یریمجیلیقالرین اورتادان آتوپلومداکی یئری و حاقسیزلیقالر و  ،دا قادینالرین دوروموایران

سینده اینجهنین مقالهابراهیم رمیانی ،قالدیریلماسی اوچون قادینالرین وئردیگی مجادله

زللیکله ؤاسی اوچون قادینالرین نین دموکراتیکلشمهلکهؤا ،بو یازیسیندالنمیشدیر. رمیانی 

کی نوندهؤدا قادینالرین اوورغوالر و ایران لماسی گرکدیگینیآکتیو رول آالنیندا آسیاست 

 چیقالر.آسیاسی و توپلومسال انگللری 

سببلرینی  ننیسینده اردبیل اوستانینداکی کوچه داعواالری و چاتیشماالریبالسینی مقالهد میال

و اقتصادی  گیسیزلیایش ،نیرتیشیآیوخسوللوغون  ؛رکیهلهنجهنتمله ایؤبیلیمسل بیر ی

نین وئریلری ایراناردبیل اوستانی ،دهمقاله ستریر.ؤوالراق گنملی سببلر اؤان ا یغاستقرارسیزلی

یندا ین رسمی استاتیستیکلری اساسین باشقا اوستانالری ایله ده قارشیالشدیریلمیش و ایران

 نمیشدیر.لیآنملی سورونالریندان بیری اله ؤتوپلوموموزون ان ا ،تابلوالر حاضیرالناراق

یئر  باشلیقلی شعرینهدسیز شعر آیوانین اوالراق دا قنداب علیلومو ؤبسون ایمیزین س بو

 ■ وئریلمیشدیر


