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 انقالب یولوندا، فهرست مطالب 

 سیاسی مجموعه،  –ادبی 

 1359آذر   1، 1 جلد

 تا 

 1359بهمن   15، 6جلد 
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   ،سیاسی مجموعه  –ادبی ، انقالب یولوندافهرست مطالب 

 1359آذر  1، 1 جلد

 

 لینک به فایل 

 صفحه نویسنده  عنوان

 2 ح. صدیق گیریش سؤزو 

 5  کیچیک شیطانالر! -انقالب مدافعه میز و بؤیوک

 9 اورمو اوغلو  قازامات 

 12  آمریکا ولینعمتی و نوکرلری 

 14 اولکر  اولسون آلقیش 

 14 بختیار واهابزاده ییخیلماق 

 15 نبی خزری  آنادیلی 

 کالسیک ادبیاتیمیزدان: 

 سید ابوالقاسم نباتی    

 16 ابوالفضل حسینی 

 اوشاقالر ادبیاتنا مربوط شعرلر 

 روایت یئری اسکو  

 18 سالور -ب

 19 مروارید دلبازی  یای نغمه سی 

 20 ص.. –بازنویس: رباب  مال بؤلن تولکو 

 21 دمیرتاش جیحون  آسیه

 23 عمران صالحی  استانبول

 24 باالش آذراوغلو  بیرذره اولسایدیم 

 25 حبیب ساهر  بیررسام ایچون 

 27 یوسف ...زاده  میرزا علی معجز و دیل 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-09/enghelab-yolunda-01.pdf
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   سیاسی مجموعه،  –انقالب یولوندا، ادبی فهرست مطالب 

 1359آذر  15، 2 جلد

 

 لینک به فایل 

 صفحه نویسنده  عنوان

 2  میز عرفی و شرعی وظیفه 

 4 ل. فلکی  آذر نهضتی حاققیندا.... 21

 8 حبیب ساهر  یوردوموز 

 9 آدسیز  –چئویرن: ع  کارلیق اقتصاد درسی: اضافه

 10 مورتوز آصالن  نمایش وئریلمیش فیلیم لره بیر باخیش..

 12 م. گول اوغالن  لر آراسیندا حکایه: خمپاره

 14 غالمرضا مجدفر غزل فورموندا

 16 محمد فضولی لیلی و مجنون 

   سی اوشاقالر صحیفه

 19 مرتضی مجدفر  لرین ایشی نه دیر؟ عالم - 

 19 محمد اسماعیل  یه اوزونو گوسترمه - 

 19 راسیم فرهادی دایچا و کولک  - 

 20  دل بابا اع - 

 21  صدا –داغالردا عکس  - 

 22  ننه و نوه - 

 معاصر تورک ادبیاتی...:

 توسباغاالر  

 23 فقیر بایقورد 

 24 غالمحسین صبری  شجاع نسلیمیز 

 25 غالمرضا مجدفر )قان حماسه سی( 

 26 ا. ی دیلینده مطبوعات ایراندا آذربایجان 

 میزه گلن شعرلردن: مجله

 یوردوم آخیرجان  

 27 توفارقانلی حسین 

 28  یاشاسین شهریار حریت! 
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   سیاسی مجموعه،  –انقالب یولوندا، ادبی فهرست مطالب 

 1359دی  1، 3 جلد

 

 لینک به فایل 

 صفحه نویسنده  عنوان

 2  طاغوتی بازار

 4  لریمیز انقالبچیالرین اتحادی و گلجک غلبه

 کالسیک ادبیاتیمیزدان 

 محمدعلی هیدجی  

 6 حسین دوزگون 

 11 توتورقانلی حسین  قویما قاچا! 

 12 عاشیق حسن  گؤزل ایران! 

 13 فلسفه معلمی فلسفه درسی 

 15  بو 

 17 ح. ساهر شعر 

 17 الادری شیطان 

   سیاوشاقالر صحیفه

 18 شکور لطفی قورو چای  - 

 18  الیال 

 22 ایپی قیریق  دئدیم، دئدی 

 معاصر تورک ادبیاتی...

 ت اوخچو بسه 

 23 اوغلو اومید قافتانجی 

 26  عاشیق حسن ین یئنی کاستی 

 28 حبیب ساهر  لر دفتریندن خاطره

 29  هرات اهلیندن نقل اولونوب 

 30 حمید محمدزاده  ظریفه و ژاندارماالر
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   سیاسی مجموعه،  –انقالب یولوندا، ادبی فهرست مطالب 

 1359دی  15، 4 جلد

 

 لینک به فایل 

 صفحه نویسنده  عنوان

 3 م.م جکدن ایندی یه قدرلیبرالیزم کئچه

 خق گلدی باطل گئتدی  57بهمن  12

 مکتوبالرا جواب  

 5 م.م

 کالسیک ادبیاتیمیزدان 

 خلخالی محمدباقر  

 6 حسین دوزگون 

 12 غالمرضا مجدفر ملت دوستاغی

 12 سید رضی قوامی قوشالر

 13 ع. سالمی مائله بیر شعر یازماق دیله ره

 13 ع. سالمی کدیله

 14  دده قورقود بویالری

 کرکوک ادبیاتیندان 

 نقابی  

 16 تورک اوغلو 

 19 ح. ص مطبوعات تاریخیمیزدن 

 21  بایاتیالر 

 21 نقابی  میزدن فلکولور خزینه

 22 ص –ح  تبریزلی آناالرین نازالماالریندان 

 22  لر عامیانه مناظره

 23 ع. یاشار  سینده( )تبریز شیوهایتگین لغتلر 

 دونیا خلقلری معاصر ادبیاتی

 ییلماز گونئی  

 26 ح. ص.

 29 ع. سالمی م قافالنتیمی سئویره

 29 نبی خزری  اولدوزوم منیم 

 30 شاهین تاج گذارلیغی اولکر 

 31 عزیزه جعفرزاده  آخار سوالر 

 33  مطبوعات عالمینده 

 36  یئنی نشر اولموش کتابالر 

 38 رحیم دقیق قارداشلیق جبهه سینده 

 41  خوراسان تورکلری ایچون  –لری کلنل ادبی صحیفه

 44 نواچی قولیان بی لرین ائشیگه سالین افغانلی قولدور دسته

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-09/enghelab-yolunda-04.pdf
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   سیاسی مجموعه،  –انقالب یولوندا، ادبی فهرست مطالب 

 1359دی  30، 5 جلد

 

 لینک به فایل 

 صفحه نویسنده  عنوان

 1 ح. صدیق انقالبچی مطبوعاتیمیزی قورویاق

 4 آخیرجانلی  –ح  یولوندا، وطن یولوندا انقالب 

 5 اولکر  زامانین سیری 

 کالسیک ادبیاتیمیزدان 

 ابوالحسن راجی 

 6 حسن دوزگون 

 14 حبیب ساهر  سو دیلنچیلری 

 میزدن فلکلور خزینه

 میاندواب روایتی 

 16 سالور  –ب 

 ( 1کندلرایله تانیش اوالق ) 

 گوگان حقیندا عمومی معلومات  

 18 

 21 فضولی مجنون لیلی و 

 23 هاشم ترالن  سنهخلق شهیدی: فریدون ابراهیمی خاطیره

 لرینین بیریندنلیک نشریههفته –تهرانین فکاهی 

 قبتی! ابو علمین ع 

 24 ترجمه ف. م. دبیر 

 24 افالطون جفرلی  "کوراوغلو قاالسی" 

 27 رحیم دقیق ( 2قارداشالر جبهه سینده )

 29 مرتضی مجدفر  دونیانین بویوک لوگو 

 سوریه دفتریندن 

 "عرب قیزی" 

 30 رسول رضا

 31 رسول رضا انسان 

 31 رسول رضا  یولالر 

 32 رسول رضا دمشقی گورمگه یوزگون گرک 

 32 رسول رضا امیه مسجدی 

 33 افراسیابی  -مدیرکل آموزش و پرورش  ، لهجه آذری8/54/ 12بخشنامه 
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   سیاسی مجموعه،  –انقالب یولوندا، ادبی فهرست مطالب 

 1359بهمن  15، 6 جلد

 

 لینک به فایل 

 صفحه نویسنده  عنوان

 2  انقالب یولو و لیبرال بورژوازیا 

 4 ع. سالمی سن دؤیوش! 

 4 صالحی عمران  ستار

 5 عباسعلی یحیوی  دیریلیک سیمفونیاسی 

 کالسیک ادبیاتیمیزدان 

 - 2- محمد علی هیدجی 

 6 ح. دوزگون 

 10 مرتضی اصالن  فلسطین، تاریخ و شعر

 14 ائلچین  –بهرام  آرماندو 

 15 ساهر ی یأس! اوخوما آیه

 15 ساهر باغدا گل! 

 15 ساهر سنده قوشماجا! زینب پاشا باره

 16 ناصر دلی قانلی  مالال نصرالدین حاققیندا 

 17 لی چیدوه –م  یاریشیمیز 

 18  مسیحیت و علم 

 21 ر. دقیق  سینده قارداشلیق جیهه

 24 ح. ص. نیمایوشیج و یئنی شعر 

 24 نیمایوشیج  اجاق سرد

 25 ، ترجمه: ح. ص.نیمایوشیج سویوق اوجاق 

 26 نیمایوشیج  مرغ مجسمه

 27 ، ترجمه: ح. ص.نیمایوشیج هیکل قوش

 28 اولکر  شیرین صحبت!  

 29 میرزا ابراهیموف تونقال باشیندا 
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