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Ayetullah Amoli; Uluslararas Siyonizm'in Gz dikeni Mir Nebi Aziz Zadeh
Neden, Kafkasya blgesindeki son siyasi ve askeri gelimelerden ve ardndan, igal altndaki Dalk
Karaba'n bir ksm ile ilgili kalan zlmemi sorunlar sonras niin Azerbaycan cumhuriyeti medyas ve
sanal ortam Azeri halkn yaad blgelerin en tannm fakih ve mtehitlerinden Ayetullah Seyyid
?Hasan Amoli’ye kar youn bir psikolojik ve medya propagandas balatlm bulunmaktalar

Arannews :Bu medya saldrsndan hangi uluslararas siyasi cephe fayda salyor ve hangi kesim zarar g&ouml;r&uuml;yor? Bu olumsuz ve ykc
?propaganda Azerbaycan, ran ve T&uuml;rkiye halklarnn hangi sorununu &ccedil;&ouml;zmektedir
Kukusuz, Sovyetler Birlii&#39;nin &ccedil;&ouml;k&uuml;&uuml;n&uuml;n balangcndan bu yana, Dalk Karaba&#39;da iki &ouml;zel cephe her
:zaman kar karya gelmitir
Ermeni Tanak ter&ouml;r hareketini kullanarak, ayrca Avrupa&#39;nn ve igalci Filistin rejiminin tam desteini arkasna alan, Amerika Birleik 1Devletleri, Fransa ve Rusya dahil olmak &uuml;zere Hristiyan &uuml;lkelerin ortak komutasndaki Uluslararas Siyonizm ve Ha&ccedil;l cephesi
slam topraklarn [Dalk Karaba] savunmak ve Ermeni igaline kar koymak ve Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarnda d&uuml;mann ilerlemesini 2.engellemek konumunda bulunan Azerbaycan cumhuriyeti halk ve devleti ile slam D&uuml;nyas Cephesi
Bug&uuml;n, ran ve slam nklab&#39;nn bilge liderine hakaret ve Erdebil vilayetindeki Veliyyi Fakih&rsquo;in temsilcisi Ayetullah Seyyid Hasan
Amoli&#39;ye s&uuml;rekli iftira ve hakaretler balamnda ran slam Cumhuriyetine kar psikolojik propaganda ve medyann anahtar kelimesi,
"ran&#39;n Karaba savanda Ermenilere destek verdii" yalandr. Halbuki, Ermeni igalinin balangcndan itibaren k&uuml;resel ve b&ouml;lgesel
d&uuml;zeyde Azerbaycan Cumhuriyeti halkna ve devletine korkusuzca destek veren tek &uuml;lke ran slam Cumhuriyetiydi. Dalk Karaba
savann ta ilk bandan itibaren Ermenileri igalci, saldrgan ve zalim olarak nitelendiren slam d&uuml;nyasnn tek ve yeg&acirc;ne ahsiyeti
Ayetullah Seyyid Ali Hamanei&rsquo;di. &Ouml;yle ki son otuz ylda &ccedil;ok net ve a&ccedil;k bir ekilde unu ifade etmilerdir: "Dalk Karaba
".slam yurdudur ve t&uuml;m bu topraklar igalden kurtarlp Azerbaycan Cumhuriyeti&#39;ne iade edilmelidir
Bu dorultuda Ayetullah Seyyid Hassan Amoli tannm en mehur ranl ahsiyetlerinden biri olarak, 20 yllk Erdebil Cuma maml ve o vilayetteki Dini
Liderin temsilcisi olarak a&ccedil;k bir ekilde gerek Cuma namaz hutbelerinde olsun gerekse siyasi tavrlar sergilemek suretiyle, Karaba
topraklarnn kurtarlmasnda Azerbaycan Cumhuriyeti&#39;nin kesin hakkn savunmu ve igalci Ermenilere lanetler yadrmtr. &Ouml;yle ki 44
g&uuml;nl&uuml;k Dalk Karaba sava srasnda igalcilere kar savamaya ve Dalk Karaba&#39; kurtarmaya hazr olduunu ilan etti ve &uuml;lkenin
d&ouml;rt kuzeybat ilindeki Veliyyi Fakih&rsquo;in temsilcileriyle ortaklaa Azerbaycan halkn desteklemek y&ouml;n&uuml;nde
.g&uuml;&ccedil;l&uuml; ve kararl a&ccedil;klamalarn yer ald bir bildiri yaynlad
[16:31 26.09.21] ,ﺍﻣﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ
Ancak slam nklab Lideri ve Erdebil vilayetindeki temsilcisinin g&uuml;&ccedil;l&uuml; dini ve siyasi tutumlarna ve t&uuml;m bu
s&ouml;ylenenlere ramen, ran&#39;n Dalk Karaba&#39;daki destekleyici tutumunu zayflatmak ve Ayetullah Amoli&#39;ye hakaret ve iftira
etmek hi&ccedil; kukusuz uluslararas Siyonizm ve CIA ve Mossad ajanlarnn planlayarak hayata ge&ccedil;irmeye &ccedil;altklar uursuz bir
komplodur. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; Dalk Karaba&#39;n igalindeki bu Ermeni yanls cephe, ran slam Cumhuriyeti&#39;nin Dalk Karaba&#39;
savunmadaki salam duruunun, y&uuml;zeysel &ccedil;karlardan kaynaklanan bir siyasi konumdan deil, dini inancn M&uuml;sl&uuml;manlar ve
mazlumlar destekleme y&ouml;n&uuml;ndeki tezah&uuml;r&uuml;nden kaynaklandn &ccedil;ok biliyor. Uluslararas Siyonizm&rsquo;in kurnaz
unsurlar bilmektedir ki, ilim, amel, l&uuml;tuf, takva mertebelerine sahip, cesaret ve direni vasf ile s&uuml;slenmi olan Ayetullah Amoli,
L&uuml;bnan&#39;daki Seyyid Hasan Nasrallah gibi bir ahsiyet haline gelmitir. Dalk Karaba T&uuml;m din alimlerinin ve ran kamuoyunun
Karaba sorununda Azerbaycan ii milletinin destek&ccedil;isi olduu ink&acirc;r edilemez bir ger&ccedil;ektir, slam d&uuml;nyasnn ba
d&uuml;man ancak unu da &ccedil;ok iyi biliyor ki, bilge liderin varlndan sonra Azerbaycan halkn savunma ve Siyonist srail rejiminin
komplolarn ifa etme, Kafkasya&#39;da Dalk Karaba sorununun imdiye kadar neden &ccedil;&ouml;z&uuml;lemedii ger&ccedil;einin ortaya
.&ccedil;karlmasnda konusunda Ayetullah Amoli&#39;nin tutumu &ouml;zel bir &ouml;nem tamaktadr
ran&#39;n Dalk Karaba&#39;daki t&uuml;m hizmetlerini kanalizasyona d&ouml;k&uuml;yoruz" gibi &ccedil;irkin bir ifade kullanan Azerbaycanl"
politikac, yazar ve medya adam, Gobadl ve Zengilan&#39;da 400.000 Azeri kadn, &ccedil;ocuk, yal ve gencin hayatlarnn ger&ccedil;ek bir
kuatma ve katliam tehlikesi altnda olduu ve ran silahl kuvvetlerinin Ermenilere y&ouml;nelik top&ccedil;u ateiyle kurtarld g&uuml;nlerde bu
sahte davaclar neredeydi? Kendi ev ve yurtlarndan edilmi bir milyonu akn Azerbaycanl vatanda ve m&uuml;lteciyi barna basarak Kurtaran ran
myd yoksa i&ccedil; sava ve tefrika bataklnda boulmakta olan Halk cephesi mi? Araz kylarnda Bilgan ve Bak&uuml;&#39;ye doru ilerleyen
Ermeni saldrganlna kar ran yardmc g&uuml;&ccedil;leri silaha sarldnda, ABD ran&#39; m uyard yoksa sahte srail rejimini ve
.M&uuml;sl&uuml;man &uuml;lke T&uuml;rkiye&#39;yi mi? Tabii ki Amerika ayn d&ouml;nemde, ran&#39;dan hemen &ccedil;ok ar bir yant ald
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Haydar Aliyev&#39;in u s&ouml;z&uuml;n&uuml; tarihi hafzanzdan nasl silebilirsiniz: "Bu adam benim kardeimdir ve ran&#39;dan gelmitir ve
" .Dou Azerbaycan vilayetinin valisidir. Onlar olmasayd ben bug&uuml;n hayatta olmazdm donup kalmtm diyorum
Azerbaycan siyaset adamlar ve mesuliyetini m&uuml;drik medya organlar Ayetullah Amoli&#39;nin, "ran d&uuml;nya siyasi haritasndan
silinecek ve 2024&#39;e kadar b&ouml;l&uuml;necek" diyen Azeri Milletvekilini knamasna tepkide bulunacaklarna ve onun hakl ve mantkl
konumasna tepki g&ouml;stereceklerine slam d&uuml;nyas ve ran&rsquo;a hyanet eden bu Azerbaycanl siyaset&ccedil;inin sa&ccedil;ma
.sapan a&ccedil;klamalar karsnda tavr ortaya koymallar
Medyanz ve politikaclarnz Azerbaycan y&ouml;netiminin ve eski bakanlar Haydar Aliyev&#39;in siyasetlerine mi tabiiler yoksa uluslararas
Siyonizm&rsquo;in paral konumundalar m? Azerbaycan&rsquo;n M&uuml;teveffa Cumhurbakan Haydar Aliyev&rsquo;in &ouml;yle bir ifadesi
:olduu ne &ccedil;abuk unutulmutur
Azerbaycan cumhuriyeti cumhurbakan olarak ran &uuml;lkesi ve toprak b&uuml;t&uuml;nl&uuml;&uuml;n&uuml;n korumas ve onun snrlarnn"
.kesinlikle tartlmasz olmas Azerbaycan devleti ve halk i&ccedil;in kutsal bir mesele olarak kabul edilmektedir
Haydar Aliyev&#39;in bu s&ouml;z&uuml;, slam d&uuml;manlar ve ran ve Azerbaycan&rsquo;n ortak d&uuml;manlarnn meum namelerine atfen
?"kutsal mesele" kelimesini kullanldn biliyor muydunuz
[16:31 26.09.21] ,ﺍﻣﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ
Aldatlm ve vehme kaplm politikaclar ve medya, ran&#39;n d&uuml;nya siyasi haritasndan &ccedil;karlmas gibi yaftalar hangi tarihsel ve siyasi
mantkla mrldanyorlar? Siyonist rejimin bu hayali plannn tasarmcs olarak kabul ediyorsanz ve onun g&uuml;c&uuml;yle gurur duyuyorsanz,
bilin ki o rejim &ouml;r&uuml;mcek evin &uuml;zerine yuva kurmutur ve L&uuml;bnan Hizbullah ve Filistinli M&uuml;sl&uuml;man cihat&ccedil;
direni g&uuml;c&uuml;ne kar dehet ve korku i&ccedil;inde kendisi i&ccedil;in topran en derinliklerinde snak ina etmitir. B&uuml;y&uuml;k direni
g&uuml;c&uuml; D&uuml;nya kendine bir snak ina etmi ve Bat Asya&#39;da ran&#39;la deil, hatta ran nurunun nlaryla y&uuml;zleme
.g&uuml;c&uuml;ne dahi sahip deil
ran&#39;n par&ccedil;alanmas, Azerbaycan ve T&uuml;rkiye&#39;nin g&uuml;&ccedil; kazanmas arzusuyla, bu &ccedil;irkin s&ouml;zleri komu
&uuml;lkelerdeki politikaclarn ve medyann azna koyanlar bu uursuz plan uygulamadan &ouml;nce, Azerbaycan&#39;n ve
T&uuml;rkiye&#39;nin par&ccedil;alanmas i&ccedil;in kesin plan hazrladklarn &ccedil;ok iyi biliyorlar. ran&#39;a kar savata ha&ccedil;l ve
Siyonist d&uuml;mann hi&ccedil;birinize merhamet edeceini sanmayn. Roma ve ran savalarnda, ran&#39;n Bat&#39;daki cephe devletleri olan
sizin ve imdiki milletlerin topraklar, Romallar tarafndan yamalanmad m? Ve ran&rsquo;n &ouml;teki eyaletleri sava srasnda ate altna almamlar
myd? Bu tarihin vermi olduu bir derstir ki sava srasnda hain olan kimse daha fazla kayp vermitir. Bunun bir &ouml;rnei, g&ouml;zlerinizin
&ouml;n&uuml;nde Roma igali srasnda paral asker olan ve d&uuml;mann d&ouml;n&uuml;&uuml; annda yok edilen, katledilen ve yerinden
.edilen Ermenistan&#39;n tarihidir
A&ccedil;k&ccedil;a belirtmek isterim ki, Allah&#39;n yaratnn doas ve ran, T&uuml;rkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti, Irak, Suriye ve Arap ve slam
&uuml;lkeleri milletlerinin tarihi kaderleri &ouml;yle i&ccedil; i&ccedil;edir ki, bar, dostluk, safa ve samimiyet i&ccedil;inde yaamaktan baka bir
.&ccedil;areleri yoktur
Bu balamda, komu &uuml;lkelerin toprak b&uuml;t&uuml;nl&uuml;&uuml;ne ve bamszlna sayg duymann ve ortak d&uuml;manlarn komplolarna
kar uyank olmann yan sra, slam toplumlarnn manevi erkannn kapasitesini dikkate almak gerekir. Bug&uuml;n Seyyid Hassan Nasrallah ve
Seyyid Hasan Amoli&#39;lerin varl ve onlarn ran slam nklab lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei&rsquo;nin maneviyat ve deerli fikirlerinden
ilham almalarn slam toplumlar i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k bir nimet ve ilahi bir hasene, direniin g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir kalesi olarak kabul
etmek, Ha&ccedil;l, Siyonist ve Tanak d&uuml;manlar karsnda eytani vesveselerle slam toplumlarnn maneviyat ve temel r&uuml;k&uuml;nlerini
.yok etmeye izin vermemek gerekir
ran&#39;n kuzeybat snrlarnda slam nklab Devrim Muhafzlar ordusunun d&uuml;zenledii askeri tatbikat ve kendi kudret ve imkanlarn
sergilemesi ile ilgili olarak bilmeniz gerekir ki, Azerbaycan h&uuml;k&uuml;meti ilk etapta ran slam Cumhuriyeti ile iyi komuluk ilikisi
i&ccedil;inde olmak ve igalci Ermenilerin saldrganlklar ve tecav&uuml;zleri karsnda ran devleti ve milletinin verdii destek ve hizmetleri takdir
etmek amacyla ilk &ouml;nce Ermenistan&rsquo;la olan savata g&ouml;n&uuml;ll&uuml; olarak Azerbaycan silahl g&uuml;&ccedil;lerini
silahlandran, te&ccedil;hiz eden ve eitim veren ve hatta bu uurda ehid veren ran slam Cumhuriyeti silahl kuvvetlerini askeri tatbikat i&ccedil;in
davet etmeli ve ondan sonra &ouml;teki slam &uuml;lkelerini davet etmeliydi. imdi bunu yapmadklarna g&ouml;re, Devrim Muhafzlar&#39;nn
varln Emir el-M&uuml;minin Ali (a.s)&#39;n bu buyruunun bir &uuml;r&uuml;n&uuml; olarak bilin ve slam nklab Muhafzlar&#39;nn
:g&uuml;c&uuml; ve kudretiyle gurur duyun
"....  ﺣﺘّﻲ ﻳَﺼِﻞِ ِﻟَﻴَﻪَ ﻃَﺎﻟِﺒُﻬﺎ ﻭ، ِ ﺗَﻨَﺎﻡُ ﻋَﻠﻰ ﻃُﻞ ﺍﻟﺪّﻡ:ُ"ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﺍﻛﻮﻥ ﻛﻠﻀﺐ
".Yani: " Vallahi arayan ona ulancaya kadar kan &uuml;zerinde uyuyan srtlan gibi olmayacam
Bu makale, sadece Karaba&#39;n kurtuluu i&ccedil;in cereyan eden 44 g&uuml;nl&uuml;k savata, Azerbaycan ii halknn m&uuml;dafaas ve
.Ermenilerin tarihi su&ccedil;larnn tehir edilmesi y&ouml;n&uuml;nde 44&#39;ten fazla makale yazan bir tarih&ccedil;inin eseridir
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Mir Nebi Aziz Zadeh / Azerbaycan snr muhafzlar tarihi aratrmacs
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