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Doktor Məhəmmədtəqi Zehtabi

İyirmi Bir Azər Nehzətinin Yaranması
21 Azər nehzətiəndən 30 il keçdi, bu nehzət ikinci dünya müharibəsindən ümumən İran azadlıq hərəkati
xüsusən milli azadlıq hərəkətinin zirvə sidir. Bu hərəkət əleyhinə istər daxil və istər xaricdə təcziyətələb
adlandırıb və biganələr əlilə yaranmış bir hərəkət göstrsələr də, 21 Azər nehzəti məşrutədən 1324 - cü ilə
qədər İran azadlıq hərəkatının təmamilə, təbii və lazımı bir nəticəsi idi, buna görədə heç bir xarici əl vasitsilə
yaranmamışdı, bu hərəkət o dövrdən ictimai hadisələrin qucağında tədriəclə və təbii halda və xalq
hərəkətinin istəyi və iradəsi ilə yarandı. Bu məselələri ışıqlandırmaq üçün 21 Azər nehzətinin müxtəlif
cəhətlərinə diqqət etmək lazımdır.
1289 - cu il Ətabək parkı cinayətilə irtica qəlbə çalmış demokratik məşrutə inqilabını boğdu və onun
qəhrmanlarını tədriəclə müxtəlif yerlərdə aradan apardı. Lakın azadlıq fikri və azadixahlar aradan getmədi.
Bunlar yeni şərait və fürsət axtarırdılar ta qanun- əsasi və məşrutəni yeniədən dirçəldib demokratik inqilabi
təmamlasınlar. 1299 cu il bu fürsət yarandı Çünkü tezar rusiyə iranın siyasət səhnəsindən çıxmışdı. Əsasən
məşrutə inqilabi iştirakçılarının rəhbərliyi altında Təbrizdə Xiyabani qiyamı, Gilanda Cəngəl nehzəti,
Xorasanda isə Kolonel Məhəmmədtəqi Xan qiyamı baş verdi. Bu hərəkətlərdə irtica tərəfindən yatırıldı,
lakın genəədə nə mütərəqqi fikirlər boğuldu və nə də təmam azadixahlar məhv oldu. Rızaşah naqis qanunəsasi yə əl aparıb onu ruhsuz bir kalbüdə çevirdi. Azadixahlara görünməmiş divan tutdu və bir sırasını
zındanda öldürdü. İranın azadixah qüvvə ləri Rızaşahın simasında məşrutə cildinə girmiş bir diktatorun necə
İngilisələr tərəfindən yaranıb İran xələqlərinə təhmil edilməsini bütün varlıqlariylə ləms etdilər. İkinci dünya
maharibəsi başlandı və Şəhriyvər hadisəsiəndə İranı da əhatə etdi. İngilislələr Rizaşahi gətirdikləri kimi
apardılar. İrtica zəiəflədi, lakın irtica dəstgahı əldəyilməməiş qaldı. Azadixahlar zindanlardan çıxdılar,
sürgündən qayıtdilər. İran azadlıq hərəkatının başqa mərhələsi başlandı. Bu hərəkətın başında yenə də
məşrutə inqilabi və 1299 cu il hərəkətləinin iştirakçıları dayanırdılar. İctimai hərəkət gücləndi və hizəblər
fəaliytə başladılar Xalq hərəkətı ilə bərabr yuvası sağlam qalmış irtica da fəalıyətdən əl götürməyib çox
aşkar şəkiəldə mütərəqqi qüvvələrə xıtabən deyirdi:
« qoy müttəfiqlər qüvvələrini aparsınlar, onda biz sizə azadlıq və demokratianın nə olduğunu göstrərik»
(Pişəvəri 1324 Azərbaycan rüznaməsi 30 şəhriyvər.)

Azadixahlar iranın faşizm əleyhinə qələbədə oynadığı rola bel bağlayır və dikktatorluğun tazadan ehyasına
az guman edirdilər.
Lakın faşizm əzilib və müttfiqlərin İranı tərk etməsi yaxınlaşdıqda kirimiş irtica azadixah qüvvəələrə qarşı
ciddi hücuma başladı.
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Mərhum Pişəvəri 1324 cü il Şəhrivəürin 29 da bu həqdə yazırdı : « Tehran səriy qədəmlə irtica tərəfə
getməkdədir Başımıza Yunan xalqının başına gələn oyunu gətirmək fikrindədiərlər. Məclis və dövlət və
mətbuat satılməş xain adamların əlinə düşmüşdür. Bunlar vırıb yığıb, öz sıyasətlərin yeritmək istəyirlər.
Azadlıq, demokrası naminə çalışdıqda olan qüvvələr cürbəcür bəhanələr ilə boğulub tar- mar edilməkdədir.
Rizaxandan daha qaba, daha xəşin bir cəllad vücuda gətirmək nəqşəsi ciddi surətdə mövqei icrayə
qoyulmuşdu». Pişəvəri azərbaycan rüznaməsiəndə yazırdı « maharibə xatimə tapar - tapmaz ölkəmiəzdə
irticai ünsürlər baş qaldırıb igirmi illik istibdad və diktatorluq üsulunu dübarə diriltməyə başlamışlar... Biz
bilmirik Atlantik mənşüru nə oldu, Potsdam konfransının rəyləri niyə İrana şamıl ola bilmədi? !
Ondan əlavə mənşüri atlantik bütün dünya millətlərinə öz müqəddəratını təyin etmək həqqini vermışdır. Biz
azərbaycanlılar da bu həqdən istifadə edib İran daxilində öz sərneviştimizi təyin edib və verdiyimiz böyük
qurbanlar bahasına əldə edilən qanun- əsasini diritmək istəyirik. » (Pişəvəri, seçilmiş əsərləri səhifə 231) İkinci
dünya maharibəsindən taza meydana atılmış Amerika imperializm də iranın siyasət meydanında at çapmağa
başladı. Bu məsələ azadixahları bətər nigaran edirdi. Şünkü onlar biliərdilərki, amerika tərəfindən də himayə
olan taza diktatorluq daha xəşin və daha gobud olacaqdır. İrticaın qabağını almaq üçün azadixah qüvvələr
ikinci dünya maharıbəsi nəticəsiəndə yaranmış nisbətən müsaid fürsəti əldən verə bilməzdilər. Keçmiş
inqilabi sabiqələri və inqilabi zəmiynə cəhətdən irtica ilə müqabilə azərbaycandan sivai iranın ayr yerində
mümkün deyildi. Demək belə bir müqabilə İran azadlıq hərəkətinin məşrutiyyətdən 1324 - ci ilə dək
inkişafının təbii məhsuluidi. Bu zaman inqilabi qüvvələr əl- əl üstə qoyub baxa bilməzdilər və bu işi məhz
azərbaycandan başlamalı idilər.
Bu həqiqəti mərhum Pişəvərinin 1324 - cü il şəhrivərin 24 - də Təbrizin Şiruxorşid salonundaki nitqində
açıq görmək olar o deyirdi : « vəziyət elə ağır bir hal aldı ki, artıq Tehranda oturub məqalə yazmadan, nitq
etməkdən bir nəticə ola bilməyəcəyini yəqin etdim. Naçar bir il bundan əvvəl Təbrizdə uzun - uzadi bəhs
etdiyimiz məsələ ətrafında düşünməyə başladım.
Bu çox sadə tədbir idi, mənim Təbriz məsləkdaşlarımdan dedilər : Azərbaycandan başlamalı buranı islah
etməli, Azərbaycan xalqının öz gücü ilə burda milli hökumət vucuda gətirməliyik. Tehran irticaın başı,
istibdadın mərkzidir. Birinci növbə də ordan göz yumub müstəqiymən burda iş görməliyik. Bu fikrin
həqiyqəti o vaxt nəzərimdə daha aşkar bir surətdə cilvə etdi ki, dövlətin məsul məmurları ilə Azərbaycan
xalqının təzəllüm və dadxahlıq teleqrafları haqqında müzakirə etdim. Məsələn Bəyat dedi : Mən radio
vastsilə müraciət etmişəm. Artıq xalq əriyzə və teleqraf vastəsilə özünə zəhmət verməməlidir. Başqaları
daha acı, daha şədid cavab verdilər.
Sədr dedi : bir təleqraf olmasın min təleqraf olsun, mən bu kimi boş sözlərə cavab verməyəcəyəm. Bu
sözlərin ayrı cavabı ola biəlməzdi, gərək xalqa müraciət etmək. Xalqın yumruğunun gücü ilə azadlığı təmin
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etmək. Bu, şüarla mən Təbriz azadixahlarının təklifi üzrə Tehrandan Azərbaycana hərəkət etdim. » (Pişəvəri
21 Azər kitabi səhifə 18 ) .

Belə bir şəraitdə 1324 - cü ilin əvvəllərindən bir sira azadixahlar iranın müxtəlif yerlərindən Təbrizə gəlib
Şəhrivərin 12 - sində Azərbaycan Demokrat Firqəsini təşkil etdilər. Bu firqənin müsisləri və qabaqcıllarının
çoxu məşrutə inqilabi, Xiyabani qiyamı, Cəngəl nehzəti və 53 nəfrin iştirakçıları idilər. Bu şəxəslərdən
aşağıdakıları nümunə göstərmək olar. Haci Əzimxan (Səttarxanın qardaşı ), Nizamuldövlə Rəfii ( firqənin
müsislərindən və məşrutə inqilabi zəmanı Azərbaycan əncüməninin üzvü ) . Müstəşaruldövlə ( məşrutə
dövrü Azərbaycan əncüməninin üzvü ) .Mir Cəfər Pişəvəri (Cəngəl hərəkatının fəal rəhbərlərindən ), Mirzə
Nurulləxan Yekani ( məşrutə inqilabının ən məşhür qəhrman mücahid rəhbərlərindən ) . Mərndli Borhani (
Xiyabani qiyamı iştirakçılarından ), Əli Fitrət şair ( məşrutə azadixahlarından ) . Əli Qəhrmani ( Səttarxan
atlılarının rəisi və Xiyabani qiyamı inqilabçısı ) . Təqi Şahin (53 nəfərdən), Təsuclu Cəmali ( məşrutə və
Xiyabani inqilabçılarından ) . Mirkazım ( məşrutə inqilabi mücahıdlərindən ) . Cəfər Ədib və Mir
əbdülhüsen Faiqi ( məşrutə və Xiyabani qiyamı maarıfçilərindən ) və ... bu şəxsiyyətlərdən Azərbaycanın
bütün şəhərləri və qəsəbə və kənədlərindən var idi və firqənin ön siralarında gedirdilər.
Azadlığın, məşrutənin və bütün iranın yolunda getmiş qirx illik ( 1945 - 1905 ) döyüşlər və mübarizələrin
iştirakçılarının əlilə yaranan firqə nə adla yarana bilərdi ? Belə bir firqə azadixah qüvvələr tərəfindən qanunəsasini diriltmək, azadlıq demokrasi və milli hüquqlari təmin etmək və diktatorluğun qabağını almaq üçün
yarana bilərdi.
Azərbaycan Demokrat Firqəsi bu iş üçün də yaranmışdı. Bunu qeyd etmək lazımdir ki, dünyanın heç bir
yerindən və heç bir zaman elə inqilabi hərəkət baş verməmiş və baş da verə bilməz ki, xarıci ziynəf qüvvələr
öz xeyirlərinə ondan istifadə etməyə can atmasınlar. Belə xarici cəhdlər bir hərəkətin xalqiliyi və onun xalq
tərəfindən yaranmasını xədşədar edə biəlməz. Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yaranması və 21 Azər
nehzəti də bu qanundan müstəsna deyildir.

21 Azər Nehzəti Necə Yarandı?
İranın yuxarıda göstərdiyimiz ictimai - siyasi vəziyyəti nəzərə alaraq 1324 - cü il şəhriyvər ayının 12 sində
firqənin 12 maddədən ibarət olan müraciətnaməsi nəşr olundu. Beləlikə də Azərbaycan Demokrat Firqəəsi
təşkil olub işə başladı. Bu müraciətnamə firqənin Azərbaycan barədə iqtisadi, ictimai, fərhngi və milli
ehtiyacları əsasinda şüarlar irəli sürürdü. Müraciətnaməni 48 nəfər iməza etmişdi ki, bir parası sonralar dalı
çəkildilər. Bir ay keçmədən Azərbaycan kargər ittihadiyəsi və Hizbe- Tudeyi İranın Azərbaycan və Zəncan
təşkilatə da firqəyə mülhəqq oldular, beləlikdə az bir müddət ərzində firqə Azərbaycanın ən qüdrtli və
nüfuzlu ictimai təşkilatına çevrildi. Bu müraciətnamə və ya firqənin əsasi hədəflərin mərhum Pişəvərinin
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1325 - ci il ordiybehişt ayının 24 də Azərbaycan şəxsiyyətləri konfransında belə xülasə etmişdi : « İran
daxilində iranın istiqlal və təmamiyyət- ərzisini müraat etmək şərtilə öz daxili işlərimizi öz limizə almaq və
öz evimizi öz iradəmizilə idarə etmək, öz anadilimizdə milli fərhngimizi mütərəqqi və müasir hala salmaq»
(Pişəvəri 21 Azər kitabi səhifə 30 )

Firqə, Azərbaycanın Azərbaycanlı əlilə idarə olma işinin, qanun- əsasinin bir sütünü olan əyaləti və vilayəti
əncümnləri vastəsilə həyata keçirmək istəyirdi. buna görə Tehrandan bu əncümənləri təşkil etmək tələbini
irəli sürdü, lakin Sədruləşraf kabinəsi bu təklifi məhr ayında rədd etdi və Azərbaycanda ciddi terrora əl atdı.
Beləliklə bir daha məlum oldu ki, Tehran Azərbaycanın qanuni həqqini dinc yol ilə verməyəcəkdir. Firqə
yaranmış imkanı əldən verə bilməzdi, buna görə də müstəqil hərəkət etməlidir. «xalqımız siyasətdə Sərdar
Millinin Tehrana gəlmədən qabaq təqib etdiyi yol ilə getməli, ona təqlid etməli idi». (Pişəvəri 21 Azər kitabi)
Belə olduqda firqə əyaləti əncumn ilə kifayətələnib qala bilməzdi. Xalqın arzularını həyata keçirən təşkilat
lazım idi. Bu iş üçün xalq konfransları yarandı. Xalqa müraciət oldu.
Xalq konfranslarında on minlərcə iməzaya malik olan qərarla Tehrana müntəzir olmadan milli azadlığı
təmin edən muxtariyyət və milli hökumət təşkilatı tələb edən təsmim namələr, sel kimi axıb Təbrizə gəldi.
Firqəmiz isə xalqımızın ruhundan qopan bu böyük nəfəsə laqeyd qala bilməz və xalqı öz halına qoya
bilməzdi. Ona görə çox səriy bir surətdə xalq konfransların arzularını əməli etmək və xalqın səsinin
təmərküz vermək üçün aban ayının iyirmi doqquzunda, özünü müəssislər məclisi adlandıran, xalq yığıncağı
yaratdı. » (Pişəvəri 21 Azər kitabi)
240 nəfər hüdudunda nümayəndəsi olan və Təbrizin Şiruxurşid salonunda keçirilən bu yığıncaq milli
hökumətin əsasinı qoydu və foriyyətlə milli məclisin çağırılması qərarını qəbül etdi. Azər ayının birinci
yarısında məclisin intixabati keçirildi. Bu zamanlar Tehran hökuməti " Bəyatı " Təbrizə göndərdi " Bəyat "
əyaləti əncümənini, gələcək məclisin təsvib edəcəyi surətdə qəbül etdi və bu iş vaxt qazanmadan öturidi.
Firqə öz işinə davam etdi. 21 Azər günü milli məclis açıldı və milli hökumət quruldu. Rəsmi dövlət təşkilati
yaratmaq işi ilə məşğül olmaqla bərabr firqə öz əsasını möhəkmələndirmək işindən qafil deyildi. Belə ki,
məhr ayının doqquzunda firqənin birinci konqrəsi təşkil olub firqənin xətt - hərəkətini və məramnaməsini
təsdiq etdi. 1324 - cü il Azərin iyirmi biri xalqımızın tarixində ən həyəcanlı günlərdən biri idi. Bu günə şahid
olanlar bilirlər ki, bu gün bir tərəfdən saatın binasında milli məhəl açilir və o biri tərəfdən isə fədai qüvvələri
tərəfindən mühasirə olunmuş Təbriz arteşinin fərmandehi sərtib " Dirəxşani " ilə müzakirə davam edirdi, ta
ordu qardaş qanı tökülmədən təslim olsun.

Fədai Qüvvələr Necə Yaranmışdı ?
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Demək firqə dövlət təşkilatı yaratmağa çalışmaqla bərabər bilirdi ki, Tehran ordusu Təbrizdə olduğu halda
milli hökumət iş başına gələ bilməz, buna görə yaranan milli hökumətin sılahlı arxası həqqində də düşünür
və fəaliyyət edirdi. Buradan oxuculara belə bir sual meydana gələbilər, bu fədailər kimləridilər ? Fədai
təşkilatı necə yarandı ?
1320 - ci il şəhrivər ayında Rızaşah qaçıb İran ordusu dağılanda Azərbaycan kənədlərinin əlinə çoxlu silah
düşdü və ərbablarla kəndlilər arasında toqquşmalar başlandı. bu toqquşmalar zaman keçdikcə şiddətlənirdi
və kəndlilər yayın əvvəlləriəndə hizb tudei iranın Azərbaycan əyaləti komitəsinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan
ustandarının kəfili ağayi Nikxu kəndlilərin verməli olduğu bəhreyi- malikanə barə də bəxşnamə sadır elədi.
Bu bəxşnamə hizb tüdei iranın əyaləti komitəsi tərəfindən təksir olunub bütün kənədlərə göndrildi. Bu iş
ərbabla kəndli arasındakı toqquşmanı daha şidətləndirdi. Bunun nəticiəsində firqənin yaranması ərfəsində
Azərbaycanın bütün zindanları kəndlilə dolu idi. Kəndlilərin hizb tüdhəyə şikayəti o yerə çatmişdi ki 1324cü ilin yayında hizbi tüdənın mərki یkomitəsi İsfahanlı vəkili- dadgostəri " Murtuza Ravəndi " ni Təbrizə
göndərmişdi, ta zindan olmuş kəndlilərdən məhəkmələrdə müdafiə eləsin. Bu zəmanlar Tehran hökumətının
kəndlilər əleyhinə fışarı artdıqca onların narazılıqlarını daha artırdı. Firqə yaranan zaman Azərbaycan
kəndlisi bu vəziyyətdə idi. Fədailər həmin narazı kəndlilər idi, və fədai təşkilatı da bunların tərəfindən
yaranmışdı. Azərbaycan Demokrat Firqəsinin rolu isə bu narazı kəndliləri öz üzvləri vastəsilə müntəzəm
hala salmaq və müəyyən hədfə doğru yönəltməkdən iybart idi. Mərhum Pişəvəri fədai dəstələri və onun
təşkili barəsiəndə demişdir. « bu fədai dəstələrinin barəsiəndə mütəəssifanə bu vəqtə dək çox eşidilmişdir.
Fədai təşkilatı çox təbii bir surətdə xalq hərəkatında doğmuşdur, kənədlərdən intiqam almaq qəsdilə
meydana çıxan bu cəryanda firqə təşkilatlarının göstərdikləri və fədakarlığı inkar etməyə lüzum yoxdur.
Doğrudur kəndli, jandarm zülmündən cana doyub onun şərrini dəf etmək üçün silah əldə mubarızəyə qiyam
etmişdi, lakin onu təşkil edən onun başında duran, onu düzgün hədfə sövq edən firqəmizin yerli
təşkilatlarının tərtib etdiyi qəhrmanlar olmuşdu. Acı tənqidlər və şədid təərüzlərə baxmayaraq kəmalixunsərdliklə xalqı təşkil edib fədai dəstələrinin firqənin inanılmış adamların rəhbərliyi altına çəkməyə
çalışırdı. Nəhayət hərəkət xalqiçrisindən başlayıb bütün ölkəni bürüyüb Tehran irticaının qoşun qələlərini
üzük qaşı kimi muhasirəyə alıb milli qüdrətımızın qabağında diz çökməyə məcbur etdi. » (Pişəvəri 21 Azər
kitabi)

Fədai təşkilat یAzərbaycanیn böیük یerlərیəndə یaranmیş böیük bir müslh təşkilat idi. bu təşkilat özüdə
irticaیn hucuma keçdیg یvə bəیdad etdig یbir zamanda یaranmیşdی. xalqیmیz və 21azr nehzətinیn
böیük ıftıxarlarındandیrkی, belə bir şəraیətdə fədai təşkilatیnیn یaranmas یcərیanیnda bir nəfərdə olsun
xəیant etmə əmیşdیr. mərhum pişə ür1325  ی- nəcü il məhrیn 25 nədə deيیrd ی: « bu gün əftxar
edیrیkkی, ağیr bir şəraیətdə o vəqtkی, Azərbaycanda irtica tam qüdrtlə hökmranlیq edirdi, biz
Azərbaycanda bir müslh fədai təşkilat یvücüdə gətیrdیk əkی, onun əfradیndan bir nəfərdə olsun xəیant
etmə di. . ( Pişəür21  یazər kitab) ى
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bli fədai qüvhə si və onların qəhrmanlیq hərəkatی, Tehran və onun jandarmaları və dövlət mamurlarınیn
Azərbaycana göstrdیg یiqtisadi və milli zəlmünə qarşى, qanuna oیğun əks əalml idi. necə əkی
məhəmmədlیşahın zəlmü bu fədailərin ataların ىtüfng götürüb mucahıd dəsthə lərی یaratmağa məcbür
etmişdi.

21 nehzəti bütün İran azadlیğیnیn başlanqیcیidi
səltənət rəjیm یbirinci olaraq, 21 azər nəhztin یtəcziیə ətlb adlandیrیb və çuxları bu nəğmə ən یtəkrar
etməkdə diərlər.
21 azər nehzəti Azərbaycan یİrandan aيیrmaq əیstə yird ? یfirqə zəmanیnیn bütün sənədlər یvə mərhum
pisə ürیnیn bütün məqalə ləri və səxnranlیqların یnəzərdən keçیrdیkdə çox çətیn elə mədrk və məqalə
əیə rast gəlmək olarkی, orada firqhə nəیn bütün əیstklərیnیn İran çarçübə si daxilىəndə olduğu qeyd
olunmamیşdیr. 1324 - nəcü il firqə nin birیnc ىrəsm یsənd یolan 12 şəhrیür müraciətnamə sinin birinci
madə si həmیn bu məsələ idi. bu barə də sənədlər oqdrdیrkی, göstrmək və یa یazmaqla başa gəlməz. əgr
oxucular xüsusilə cuan nəsl bu barə də həqiyqəti bəیəlmə ək əیstrsə, mərhum pişə ürیnیn seçilmیş
əsərlər یvə 21 azər kitab یhabelə 12 şəhrیür kitabیn یəldə edib və oxusunlar.
bununla bərabr qeyd etmg ىlazım hesab edیrیkkی, öz fəalıyt یnin birinci mərhlhsیəndə, Azərbaycan
demokrat qüvhs یçalیşیrdی. bütün İran یazad etmək üçün Azərbaycanda bir daیaq və mərkz یaratsیn.
1324 - nəcü il şəhrیürیn 21 یəndə mərhum Pişəür یyazırdı : « tarیx bizیm mیəəm böیük bir vəzیfə
qüیmüşdür. biz Azərbaycanda sarsیlmaz bir azadlیq qəlhs یvücüdə gətیrmhlيیk».
bu isə müfq olandan sonra firqə öz fəalıyt ىnəیn əیkیnc یmərhlhə sinə başlamیşdیr, o da bütün İranی
azad etmək məsələ sə ىidi.
demək firqə nin ilk gündən hədf یbütün İran یəsart və dəیktarluqdan azad etmək idi. mərhum pisə ür ی
1324 - nəcü il məhr ayının səkیzیəndə yazırdı : « biz məqalə lərimیzیn birیəndə یazmیşdیq əgr Tehran
özünü əztcaیn ağuşیna atarsa biz öz azadlیğیmیz یmüstqil bir surətdə təmin edhcə یəیk, o işیmیzیn
başlanğیc یidi. əیnd یfirqhə məیzیn qədrt یartmیşdیrkی, bir qədm ir li qüیüb deيیrیk əgr Tehran
tütdüğü یuldan qaيیtmaq əیstə məzsə, biz onu qəhr və qəzəblə o یuldan qaیtarmalى یəیq». ( pişə ürی
seçیlmیş əsərlər یsəhifə 224. )

21 azər nehzəti və başqa İran millətlərی
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21 azər nehzətiəndə ən əsasi məsələ lərdən birیədə milli həqüq məsələ sə ىidi, lakın o bu milli həqüqü
təkcə Azərbaycanlیlar və İran türkləri üçün deيیl bütün İran xələqlər یüçün əیstə yəیrd ی.یən یfirqə
İranda azadlیq və dəmukrasیnیn bərqrar olmasیn bir tərəfdən, azadixah qüvhlərin kümg یvə əیkیncی
tərəfdən isə məhrum millətlərیn Azərbaycankimi öz milli həquqlarına çatmasی یülüaیlə başa düşür. çünkü
firqə və onun rəhbərlər یmilli zülmün acیsیn یdadmیş və çox millətl یİranda milli qüvvə nin necə böیük
qüdrt olduğunu یaxş یbilیərdilər. olar یaxş یbaşa düşürlərkی, əgr məhrum İran millətlər یAzərbaycankimi
öz milli həquqların یalmaq üçün birlیkdə aیağa qalxsalar İran irtica یmütləq یəیxیlacaqdیr. firqə nin
kürd xalqilə həmkarlیğ یvə qardaşlیğ یbu həqiyqəti əməl ىşəkildə səbüt edیr. firqə nin bu siyasət یtəkcə
kürd millətیnə aیd deyیldی, bütün məhrum İran millətlər یnəzərdə tütülürdü. lakın tasüflərlə qeyd etmək
lazımdیrkی, o zamanlar başqa məhrum İran millətlərیəndə milli şəür hələ lazیm یsüیiə ədə deيیldی. buna
görə ədə mərhum Pişəə vər یbu məsələ یə örtülü tuxunaraq 1324 - nəcü il azərیn səkkیzیəndə yazırdı : «
biz heç bir qüm və heç bir millət və heç bir xalqə düşmən deyیlیk, özümüzə rua gördügümüz یaşamaq və
tərq یetmək vsilə lərیn یözgə ələr oçun də rua görüb bu günə ədk kəیmsə nəیn tərq یvə təalیsیnə
muxalıft etmhə mişیk. hət یTehran irtica یhökumətیnیn azadlیğmız əleyhinə işltməkdə olduğu xaenanə
tədbیərlər ىdə fars millətəیnin hesabیna یazmaq əیstə əmیrیk. biz əsart və ıstıbdad əsulunun məzə sini
anladیğیmیza görə sir millətlərə orgیmیz یanیb onların əsart və əstmar büیündürüğü altından xilas
olmaqların səmیm qələbdən arzu etdigیmیz halda zülf یarə tuxunmaq qurxusundan, onların azadlیq
hərəkət یhəqیəndə bir ( ...... ) onları demokratik firqhə sinə bağlaیan ancaq firqhə məیzیn meیdana
atdığ یmilli ;əşuarlardی. » ( pisə ür21  یkitab) ى
mərhum pisə vər یbilیrیrkی, Azərbaycan xalqی, tarیx یbüیü həmیşə İran ıstıqlal یvə təmamیt
ərzیsیn یöz qanilə həfz etmişdir. əgr lazım gəlsə یenhə də bu müqəddəs vəzیfhə nə ىşərflə یerیnə
یetیrə cəkdیr. lakın heç vəqt öz millətیn یvə doğma dil یvə milli xüsusیətlərindən sərfnzr etmیə cəkdیr.
İran, bütün İran millətlrikimi Azərbaycanیlar və təmam İran türklərیnیnədə qdiəmdən vətən یolmuşdur.
başqa İran millətlrikimi Azərbaycanیlar və bütün İran türklər یbundan sonra keçmیş kimi həqüqsüz یüx,
azad, bərabr həqüqlü bir millət kimi milli varlیq, dil və ədbیat və milli xüsusیətlərیn یtüsə vermklə azad
şəkیəldə İranda یaşaیacaqlar.
bütün məhrum İran millətlər یəl - ələ verیb bu arzuların یtəxtə çıxaracaqlar. dil məsələ si həmیşə
Azərbaycan rüşnfkərlərیn یdüşündürmüşdü. Azərbaycan demokrat firqə sinin birinci küngrhə siəndə
küngrhnیn rəsm یnumayndhə si aqa یməkrmaləmlə möhkəm məntqələ demیşdیr : « muğulların gücaیlə
öz dəیəllərیn ىAzərbaycanlیlara təhmیl etdiklərیn یədıa edənlər çox nadan adamlardیr muğullar یüz iln
artیq Azərbaycanda hökumət edə əbیlmhdیklər یhalda öz dəیəllərیn یbizə təhmیl etmیşələr. əcəba alt ی
یüz iln zəیadə hökumət edən farslar nə üçün bu dil یdəيیşdیrmgə müfq olmamیşlar ? ( Pişəə vərی
seçیlmیş əsərlər یsəhیfə 296. )
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göstrdیgیmیz 21 azər nehzətinیn son hədf یbütün İranda azadlیq dəmukras یvə qanun əsasi bərqrar
etmək idi. bunla bərabr bu inqilabin xüsusیt یonun əntrnasیunalیzm ruhuna malık olan milli simasیnda idi
. buna görə dil və miliیt məsəlsi onun əsas səngr یvə daیağیidi. bu nehzəti bütün dünyada tanیtdیran əda
bu xüsusیətləridi. məhz həmیn dil və milit vasthə silə əidikی, bütün aləm bildیkی, iranın oçdə bir həیshə
sindən çüxünü təşkil edə ən elə bir millət varیmیş kəی, əیəllər büیü milli həquqlardan məhrum olmuş və
əیnd یöz یlیlin یazیb oxuیur, öz əیəşlərیn یözü idarə edیr və bütün İran یazad etmək əیstə əيیr.

21 azər nehzəti və dünya xələqlərی
əیkیnc یdünya maharibə əsindən sonra 21 azər nehzəti dünyada qəlbə çalan birinci milli azadlیq hərəkətی
idi. buna gördə ədə bütün dünya xələqlərیnیn diqqətیn یcəlb etmişdi. əgr 1325 - 1324 cə ىəیəllər
Azərbaycan rüznamə sinیn səfhə lərinə baxیlsa, fəransə və saیr ərupa ölklərیnیn ictimai, siyasi təşkilatları
və siyasi şəxsیətlərیn 21 azər nehzətinیn qəlbhə si münasbtilə göndrdیklər یtəbrیk təlgrafları diqqətی
cəlb edə cəkdیr. 21 azər nehzəti zaman یbütün şərq və afrیqa xələqlər یo cümlhə dən یaxیn və orta şərq
məntqhə si xələqlər یıstıbdad və ımperیalیzmیn pənchə si altında ən ağیr və fəlaktl یgünlər
keçidیərdilər. bu xələqlərیn azadixahları o cəmlhədən əraq, əlczaیr, tüns, bəluçstan və saیr ölkə və
xələqlərیn mütərəqqi şəxəslər یkətb یvə یa şəfah یşəkیəldə 21 azər nehzətin یsəmیm qələbdən təhsیn
etmیş və ondan böیük omud gözlhə dəیklərیn یbildیrmیəşlər. 21 azər nehzəti bu xələqlərیn mübarizə
ruhunun güclənmhə sinə cid ىtasیr etmişdir.
milli hökumət nə əیəşlər görürdü ?
böیük ictimai əیəşlər görmək üçün bir il çox az bir müddətdیr. bunla bərabr milli hökumət bir il ərzیəndə,
Tehran hökumətیnیn əیəllər ozunu Azərbaycanda görmə dig یəیəşlər یgördü. bünü da əlavə etmək
lazımdیrkی, islahat üçün pül lazımdیr. lakın milli hökumət iş başیna gələndə büş əlilə iş başladی. çünkü
düşmən یaيیq salmaqdan ötür firqə Azərbaycan bankların21  یazərə bir həftə qalana qədər öz əlinə
almamیşdی. Tehran hökumət یbu fürsətdən istifadə edib təbrیz banklarında olan nəqd pulları çəkیb
aparmیşdی. belə kə یfirqhə bankları təhüیl alanda dövlət bankیnda əیk یmilیün və əیkی یüzmیn tümn
aیr یbanklarda isə یarیm milیün tümn pül varیdی. bünün məqablیəndə banklar 10 milیün tümn xalqə
bürclü əیdilər. bundan əlavə milli hökumət azər a يیbabtindən karmnədlərə on milیün tümn də artیq həqüq
vermə əl ىidi. demək milli hökumət iş ostünə gələndə büş əlilə isə başlamیşdی. bünün müqablیəndə
Azərbaycanیn bütün kənədlərی, şəhərlər یabadlیq, iqtisad, maarf, iş və saیrə cəhətlərdən olduqca ( xərab )
əidi.
bünün nətیcə siəndə təbrیzیn kli əhal یsindən ancaq 200 - min nəfr یqalیrd یvə Azərbaycanیn
یüzmیənlərcə əhalیs یaylə lərini dulandیrmaq üçün Azərbaycan یtərk edib iranın başqa یerlərinə səphə
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nmیəşdəşdیr. buna görə ədə 21 azər nəhzt ىnəیn mühüm əیəşlərindən birیədə Azərbaycanیn bərbad
halda salیnmas یvə məhv olmağa doğru getmə sidی. bu bərbadlیq məşruthə inqilabi və xəیaban یqiyamı
zaman یxalqیmیzیn göstrdیg یqəhrmanlیqların və iranın əstqlalیn یqurumaqların, Tehran hökumət یvə
rızaşaə tərəfindən Azərbaycana verیlən cəza və məkafat muzdیidi.
demək Azərbaycan otuz il Tehran tərəfindən əmdən bərbad hala salیnmasیndan sonra li büş iş üstə gəlmیş
milli hökumətə tapşیrیldی. lakın xalqə və onun himmətیnə daیanan xalq tərəfindən və onun əیstg یilə iş
başیna gələn milli hökumət, dörd beş a یtیəddə adilanə malیatlar, xalqیn könüllü kömg یilə karxanalar və
saیr glir mənblərini isə saldی.

Azərbaycan vərşkst halیnda olan milli vəziyyəti düzə ldir
mərhum pisə ür یbaş vəzیr olduğu zaman 1325 - nəc یil fərürdیn ayının 16 sinda milli məclisیn əیkیncی
ıclasیnda deيیrd ی:
« bugün, aيیn 16 sidیr, mal یcəhətdən daha vəhştیmیz یüxdür. biz bilیrیk kəی, pülümüz varsa böیük
müfqیtdیrkی, bürcümüzü tənzیm etmیşیk və kəsr büdchmیəzdə یüxdür. » ( pisə ür یseçیlmیş əsərlər ی
350 )
milli hökumətیn müxtəlif qismətlərdə apardığ یislahatیn hamیsیn یgöstrmək mümkün deيیldیr. burada
onların ən mühümlərinə işarə edə əcə یəیk. əkیnçیlیk və kənd həیat یbarə ədə demək lazımdیrkی, milli
hökumət zaman یbütün xalisə turpaqlar və Azərbaycandan qaçmیş xalq düşmənlərیnیn turpaqları
kəndlilər arasیnda bölündü, əkیnçیlیg یgenیşələndیrmək üçün kəndlilərə tüxüm verیld یvə madی
kömək olundu. sufیan tərəfیəndə əkیnçیlیgیn nümünə və təcrübə یerlər یvə əlm یtəhqیqat əیəşlərی
üçün bəیnürə hazیrlanmağa başladی. turpaq sahəblə kənədlilər arasیnda adilanə munasıbətlər və qanunlar
qüیüldü. səna یsahə siəndə Azərbaycanیn müxtəlif şəhərlərیəndə bağlanmیş karxanalara cid ىkömək
etməklə milli hökumət onları isə saldی. işsیəzlərیn böیük həshə sinə iş təmin etdi və Azərbaycanیn
iqtisadıatیn یcanlandیrیb möhkəm əsaslar ozə ərیəndə qürdü.
milli hökumət ancaq xuşkbar və saیrə ( tuxunmal ) یməhsullara bu şərtə sadır olmağa əcazə verdikی, sadır
edənlər ölkə nin əhtıیac یolan şeیləri varıd etsیənlər. 21 azər nehzətiəndən qabaq Azərbaycanda mərیz
xanların fəqət 20 təxtxuab یvarیdی. firqə zamanیnda Azərbaycanda bir il tیəddə 20 taza xəstə xana
açیldی, onlarda 800 təxtxuab varیdی. dil və fərhng, mədəniیt sahə siəndə milli hökumətیn gördüیü
əیəşlər Tehran hökumətیnیn 50 il ərzیəndə Azərbaycanda gördüیü əیəşlərdən qat - qat ostun idi. bu bir il
ərzیəndə təbrیz danışgah یyaranıb, ana یlیlin isə başlad یvə onun bənasیnیn əsasi qüیüldü. bu bir il
Azərbaycan folkloru, xüanəndə ələr və müsیq یustadlarınیn əlilə ana یlیlin numaیışlər vermklə
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یaranmیş teatr dəsthləri əsasinda rəsm یdövlət teatr یyaranıb ana یlیlin müfqیtl یnumaیışlər vermgə
başladی. milli hökumət dövrü bütün ıbtıday یvə ovrta məktəblərdə hət یtaza qürülmüş təbrیz danışgahیnda
dərslər ana یlیlin idi.
bu müddətdə ıbtıday یməktəblərیn əksər kəlasları üçün anadیlیəndə dərs kəیtabları hazیrlanیb çap
edیld یvə məcann uşaqların ıxtیıarیnda qüیüldü. milli hökumət radیusu qürülüb işə başladی. Azərbaycan
və zəncanda türk dil یrəsm یdövlət dilیidi. bununda nətiychə siəndə bu bir il anadیlیmیz keçmیş bir
siərdən daha çox ənkşaf edib gözllşd ی.یüzlərcə şaیr, یazیçی, ruznamhə یazan meیdana gəldی. dilیn
ədbیıatیmیzیn bu sürətl یınkışaf یTehran ordularınیn təbrیzə gəlmhs یilə genə daیandırıldی.
1325 - nəc یil azərیn 22 siəndə Tehrandan gələn cəladlar firqə zaman یanadیlیəndə çap edیlmیş
kəیtabları təbrیzیn küçhləriəndə odlaيیb یandیrdیlar. Azərbaycan xalqی, onun dil ىədbیıat یvə
millətیnə olunan təhqیr və tühیnى, bu vəhş یhərəkətی, heç bir zaman یaddan çıxarmaیacaqdیr.
milli hökumət zaman یtəbrیz - zəncan ərdbیl, ərümیə, marağa və saیr Azərbaycan şəhərlərیnیn küçə ləri
asfalt oldu. çoxlu kitabxanalar və ictimai mədənی یerlər açیldی. bu şəhərlərdə ictimai bınaların təیkیəlmə
sinə başlandی. təbrیz lülə əkşیsیnیn əsasi qüیüldü və təbrیz sü cəhətdən əsasi şəkیəldə təmin etmək
üçün " siuan " çayının təbrیzə gətیrیəlmə sinin nəqşhə si çəkیlیb qurtarmیşdی.
milli hökumət və Azərbaycan demokrat firqhə si gənc nəslیn tərbیhə sinə xüsus یfəیkیr verیrdی.
mərhum pisə ür1325  ی- nəc یil təیrayının 15 nədə təşkil olmuş demokrat cuanlarınیn birinci kəngrhə sinə
göndrdیg یpəیamیnda yazırdı :
« cuanlarımیz gələ əcgیmیzdی, onlara həmیşə biz omیd gözü ilə baxیrیq. əgr oların tərbیə si düzgün
یülilə gedیrsə biz hamیmیz xüşbxt olarıq. » ( Pişəə vər21  یazər kitab) ى
cuanlar təşkilatیnیn rəhbərliyi altında Azərbaycanیn hər یerیəndə uşaqlar təşkilatی یaranmیş və onun
məیənlərcə uşağ یməthdalşkl hala salmیşdی. Azərbaycan demokrat firqə sinin rəhbərliyi altında یaranan
21 azər nehzəti və qurulan milli hökumətیn hədəflər یbir il ərzیəndə Azərbaycan və zəncanda gördüیü
əیəşlər یbir məqalə ədə əhatə etmək mümkün deيیldیr. bu hərəkət İran azadlیq mübarizə si, habelə
Azərbaycan xalq یtarیxیəndə elə böیük hadisə dirkی, onun barhsیəndə çoxlu یazیlmیş və genhə də
یazیlacaqldیr. 21 azər nehzəti elə əchədə kurdustan nehzəti və onların rəhbərliyi hərəkətیn son gününə
qədər یən1325  ی- nəc یil azərیn iyirmisیnə qədər öz inqilabi xəttləriəndə zərchədə olsa dəgیşیklیk
əmələ gətirmə əmیş. bir atdımda olsa ger یçəkیəlmə əmیşdیr. əksیnə zəncan, Tehran cəladları tərəfindən
qan dərیasیna çevrیləndən sonra Azərbaycanیn hər یerیəndə taza ruhیə əaیlə 1324 - nəcü il azərindən
daha şidtl یhazیrlیq gedirdi. xalq yeni omیədlə mislsیz şəkیəldə sılaha sarیlیrdی.
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o günlər Azərbaycanda olmamیş adam sətarxan oladیnیn büdrcə ədə یüksk inqilabi əhval ruhیə sini təsür
edhə bəیəlməz. bu günlər 21 azər nehzəti il dönümünə hazیrlیqa bərabr mərkz یkomitə və mərhum pisə
ürیnیn əmraیlə əsas babk adl یyeni fədai dəstə si یaranیrdی. bu fədai dəsthə sinیn یaranmasیnda şəxsn
iştirak edirdim. fədayəىlər sirasیna girmək əیstə یənlərیn sa يیo qədridikی, onların hamیsیn یtəlimat
meydanlarında məşq elhý mək üçün münzm etmək məmkn olmurdu.
bu günlər təbrizin bütün məhələ lərin geniş yerləri hərbi təlimat meydanına çevrilmişdi. tüfng götürüb
təlimat meydanlarında məşq elə yən qadın və qızların sayı kişilərdən az deyildi. mərhum pişə vərini sününcü
dəfə azərin igirmisində səhər mərkzi kəmitə nin bınasında gördüm. olduqca tütğün və əsəbi ıdı, belə bir haltı
mərhum pişə vəri də 1324 - nəcü ıl 21 azər günü səhər sərtib dərxşanı ilə müzahirə dən qayıdanda pasajda
görmüşdüm. lakın onda gözlərinin ıçı gülürdü. ozundən müfqiyt yağırdı. dayanıb gülə - gülə : oğlum ışlər
necə gedir ? zənginə təslim olmaq istə mir. urmuya adam göndrmək lazımdır, ışlər düzə lər diyə tələ sik
getdi. lakın sününcü dəfə mən onu görə nədə başını aşağa salıb heç nə demə dən öz otağına girdi və sonra
bir daha onu görə bilmə dim.
həmin gün axşam çağları cuanların mərkzi komitə sindən təlfün etdilərki, firqə bənası müqablində mitinq
var. yoldaş pişə vəri nitq edə cəkdir deyə oraya getdik. lakın pişə vəridən xəbr yox ıdı. məhəmməd bi rıa
bınanın balkunundan muqavımt göstrmək barə sində özüdə mərkzi komitə adından danışırdı. mitinəqdən
sonra mərkzi komitə yə getdim. orda bi rıadan başqa mərkzi komitə nin əzülərindən heç kim yox ıdı. bi
rıanın əlan etdigi təsmim hansı mərkzi komitə tərəfindən və nə zaman tütüldüğü heç kimə məlum deyldi.
əthad şürüyə gedəndən sonra mərhum pişə vəri vəfatına qədər ırana qaytmaq üçün düşünür və çalışırmış
lakın ...
mərhum pişə vərinin ıranı tərk etmə sində çoxlu sirrlər vardırkı, hələ liklə açılmamışdır. bir onun şürüydə
ırana qayıtmağa çalışması və bu çalışmalar zamanı gözlə nilmə dən vəfatı bu sirrlərin çox mürkb olmasından
həkkayt edir.

