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    پئيام سينه  آونقره  بيرينجي نين  جاوانالري  دموآرات آذربايجان
  

پيشه ورى. ج. س    
    
اولدوغوما   مريض سينده  آونقره  بيرينجي ، موباريز جاوانالريميزين  آي  موتأسيفم چوخ  
   اونون گؤندرمكله يه  آونقره  تبريكاتيمي ونال اؤز صميميبون.  ديم  بيلمه  ائده  شيرآت گؤره

  . ديم  ايسته مند اولدوغومو بيلديرمك  عالقه  اورآدن مووفقييتينه
  

 اولدوقجا آغير،   وظيفه  قارشيسيندا دوران  جاوانالرين دموآرات    
   مووفقيتلره  بؤيوك سينده  نتيجه  شديد موباريزه  آيليق ميز اون فيرقه. دير اولدوقجاجيدي

   ايراناياييلماسينا يول  بوتون  نهضتيميزين  و دموآراتيك  ائتميش  تشكيل ، خلقيميزي اولموش نايل
  .آچميشدير

  
   مودافيعه  ايله لري  وار قووه  مووفقيتلري  ائديلن  آسب جاوانالر ايسه    

  سياسي  جاوانالر تشكيالتي تيكدموآرا. ليديرلر  ائتمه  تكميل  سعادتيني  نسليميزين جك گله رك ائده
. ليديرلر  و اعتيناائتمه  ديقت  درجه  آرتيق  ايشينه  و تربيه  برابر عومومو تعليم  ايله بيليك

   هدف سونرا دا سيسي.  بوگونكو دونيادا سعادتمند اوالبيلمز ماعاريفسيز و معلوماتسيز بير ميلت
  جگيني  هارا گئده  گرك  آذربايجانلي ر بيرجاوانه.  مئيدانا چيخير سي  مسأله  دوشونجه و سياسي
 آخيردا   بير جمعيت  ائدن آور آورانا حرآت. ائدير  موباريزه  اوچون ، نه  آي او بيلسين.  بيلسين
  . قاالر  اولوب  بير يانا چيخا بيلمز و صحراالرداسرگردان هئچ

  
   ائديب  تأمين يني آزادليغ نين  خلقي  آذربايجان  اول  هدفيميز ايسه بيزيم    

   هاميسيني  ايرانليالرين  برپا ائتمكله  رژيميني  ايراندا دموآراسي سونرابوتون
  . وئرمكدير  نيجات بويوندوروغو آلتيندان ايرتيجاع

  
.   باخيريق  اوميد گؤزو ايله اونالرا بيز هميشه. جگيميزدير  گله جاوانالر بيزيم    

،   اوالريق  بيز هاميميز خوشباخت  گئديرسه  ايله ول ي  دوزگون سي  تربيه اگراونالرين
  .جكدير  هدرگئده  زحمتلري  خلقين لر اوندا بوتون  يوال دوشسه  اونالر يانليش اگرخودانكرده

  
 خوصوصا   مووفقيتلره  آز بير زاماندا بؤيوك  جاوانالريميزين من    
 اونالرهاوا   اوميدوارام  توتوب نيك  فال ريني اولماال  مووفق سينه  ائديلمه  تشكيل نين آونقره بيرينجي
  . مووفقيتلر قازاناجاقالر  داها بؤيوك  يو ياله  دوزگون  آنارا قويوب و هوسي

  
  !  جاوانالر تشكيالتي  دموآرات ين  ائله  رهبرليك  نسليميزه  جاوان ياشاسين
  !ميز  فيرقه  ائدن  تأمين  آزادليغيني  خلقيميزين ياشاسين
  !  آذربايجان- آناميز  شانلي  وئرن  آغوشوندا پروريش  خلقيميزي  قهرمان ياشازين
 و   ايران  تاپان  نيجات  بويوندوروغوآلتيندان  ايرتيجاع سينده  زوربازوسو سايه نين  قهرمانالري  آذربايجان ياشاسين
  !ايرانليالر

  
)  دؤوره  ايكينجي242  ه شومار  ايل  جي-1325-تير- 6  شنبه -1  سي روزنامه»  آذربايجان(  
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   تياترسالونوندا  دؤولت  موناسيبتيله  ايلدونومو بايرامي  بيرينجي ميزين فيرقه
  

    ائديرم  تبريك  طرفيندن  و فيرقه  اوال اؤز طرفمدان  بوبايرامي من...    
  

  ردهشهريو12  ، آئچن  ياديمدادير آي ، منيم  تئز آئچدي  چوخ  نظريمجه  شهريور منيم12    
   بوتون  اوالراق  دفعه  بيرينجي بيلميشديك يه  ائله سيله  استيثنا ايجازه نين  دوآتور اورنگي  بو سالوندا آقاي هامان

  .  ائدك  اعالن  خلقه مقصديني ميزين  و فيرقه  بو سالونا ييغيب طبقاتدان
  

 و  سوروشدوق نالردان او  نواقصيني نين بو اعالميه.   دئديك  خلقه ديكلريميزي بيز ايسته    
 مونتشير   وارسا اونودئسينلر تا بيز دوزلديب  بير شئي  ائتملي  ايصالح  ده ، اگر اعالميه  آي  ائتديك خاهيش
  . ائدك

  
 و  ايصالحات  و بوزوم  ائتديم  تشريح سيني  نقشه  بو سالوندا ايران  هامان  او زامان من    

  ميزين  فيرقه ، بيزيم  بيرايلدير آي ، ايندي  قئيد ائتديم  اولماغيني  ايچينده  موحيطي  ايران آزادليغيميزين
   ايصالح  آذربايجاني  نهضتيميز تك ، بيزيم  آي اولوب  دونيايا ثابيت  ايچينده  آئچير و بو بير ايل تأسيسيندن
  .  اؤترو ايدي  تأمينيندن ايراندا ايستيقاللين ، بوتون  بلكه  اؤترو دئييل ائتمكدن

  
  ائدن  تجزيه  بيزي  ديشمنلريميز وئرديكلريميز ايمتاحانالرا باخماياراق  بيزيم ايندي    

  . ائديرلر  حساب  دوشمني نين  آزادليغي  ايران آدالنديريرالر و بيزي
  

   واونالري  دوشمنلري نين  خلقي ، چونكو، بو آدامالر ايران  خوشبختيك بيز بير طرفدن    
   دئينده ، بونالر بو سؤزلري  دونيايا آيدينديرآي  بوتون  ايشلري مالرديالر و بو آدامالرين آدا  ساخاليان اسارتده
 ايفتيرا   ده  بو سؤزلري  آيمي  دئديكلري  تهمت اوچون  اؤز منفعتلري ، بو آدامالر هميشه  بيلير آي  خلق بوتون
   ديليميزجه  واختدا بيزيم  آپارديغي  دانيشيق له اي  دؤولتي لريميز تهران نوماينده  راديوسو بيزيم لندن. دئييرلر

.   راديوسو دا بو سؤزوتكرار ائديب ، دهلي ييريك  ايسته  آيريلماق ، گويا بيز ايراندان  ائديبدير آي راديوپخش
  . ائديبلر  درج  ايله  تاب-  بوسؤزو آب لرده  و سايير روزنامه سي روزنامه»  اطالعات « تهراندا نشر اولونان

  
  ، بوجورآدامالر هارادان  بيلير آي  خلقي  ايران ، بوتون ميز بورادادير آي  خوشبختليگي بيزيم    

  بيز ده.   سؤز اولماسين  ائتمگه ايشغال ، خوزيستاني لر ياييرالر آي لر بوجور شاييعه  آليرالر و بيگانه ايلهام
  .» آئچر  هورر آروان ايت«:  دئييريك

  
  ايفتيتاح  موسيسه  بؤيوك  ايلي  دونن  چوخدور، هله  سايي ايشلرين گؤردوگوموز  بيزيم    
   اورآسترين  ميلي اولمايان  ايراندا نظيري  ده سيدير، او بيريسي  فاآولته  ماماليق بيريسي: ائتميشيك
  . اوالر  قووتلي سؤزدن  عمل  ده  عملدير و هميشه بونالر سؤز دئييل. دير آچيليشي

  
.  حسابا آلدي  موحيطي  فيرقه ميزدير، او واخت  فيرقه  اساسي موز ايشلرين گؤردوگو بيزيم    
،   آي بيز فيكير ائتفيك.  اينتيشار وئرديك  يازيب سين  شهريور اعالميه12  رك  دوشونه  احتياجالرين بيز خلقين

 دالينجا   گرك بيلمز، خلقي ره گؤ  اؤزباشينا ايش  تك ،هر بير فيرقه  آي  بيليرديم چونكو من.  ييق  دايانمالي خلقه
   عيبارت دن  ماده12   يازيب سيني  شهريور اعالميه  ايكي بيز اون.   اونااينانسين خلق.  آپارسين
   مسأله ، اورادابؤيوك  ائتديك  تشريح  وضعيتين  و آذربايجان ، ايران  مئيدانا آتديق شوعارالريميزي اوالن

   اولماسا خلقين  موختاريتي  اگرآذربايجانين فيكير ائديرديك. سيدير سأله م  موختاريت  داخيلي آذربايجانين
  .بيلر  ائده  تأمين  احتياجالرين  خلقين حؤآومتي  خلق فقط.   بيلمريك  ائده  تأمين احتياجالرين

  
اگر  حتي.  دئييلدير  تازا بير مسأله سيدير، بو مسأله  مسأله  ميليت  آذربايجانين بير ده    
 اونو  ، الآين  آديناوئريلدي نين  ميلتي  و تلقرافالر آذربايجان  فرماني ، مشروطه  باخساق  تاريخينه مشروطه
 فيكير ائديرديلر   موتعصيبلري فارس. ايدي  قووه  ايكي  آپاران  آپارميشالر، بونو آرادان  آرادان سورتوب



  
چونكو اونالر . چيخيرديالر  علئيهيميزه  وبيزيم  آرتيق  مورتجعلر هرآسدن آذربايجاندا اوالن    

.  آدالنديريرديالر چي تجزيه   بيزي اوناگؤره.   چيخسين  اليندن  اونالرين  موقدراتي ، داها خلقين قورخوردوالر آي
   ايرانين  موختارييتيميز اولسايدي  داخيلي اگر بيزيم.  ميرديك ايسته  ائتمك  تجزيه ، بيز ايراني  آي بير صورتده

  . ايستيقالليتيدير  ايرانين  ائدن  تشكيل  اساسيني ميزين  اعالميه بيزيم.  مؤحكملشردي مرآزيتي
  

  جومهوريت ، آذربايجان  مورتجعلر دئييرديلر آي  زامان  آالن  خلقي  آذربايجان ني مشروطه    
  . اولدو  خالقي  آذربايجان  آالن ني مشروطه  ايسه  قورخوردو، حقيقتده  تهران او واخت. يير  ايسته  وئرمك تشكيل

  
  تحؤآوم اوندا مرآزي.  ميردي  بنزه  انجومنينه  ايالتي  اينديكي  انجومني  ايالتي او زامانين    
   تصديق  خالقي ، آذربايجان  گؤندرميشديلرآي  تبريزه  اساسيني  قانون او زامان.  قورخوردو  ايالتيدن انجومن
  . ائتسين

  
.  ييردي ايسته  بوغماق  نهضتيميزي  خايينلر بيزيم  اولمايان  آرتيق  دؤرد نفردن اوچ    
  .  چاليشيردي  اينكار ائتمگه  ديليني نين  خالقي آذربايجان

  
. دير مسأله  بؤيوك سي  مساله ديل.  واردير  و ادبياتي  ديلي نين  خالقي ، آذربايجان حالبوآي    
.   و قورخماديق  گؤسترديك ، بيز اوشهامتي ييردي  ايسته  شهامت  ائتمك  موباريزه  و مورتجعلر ايله بونو آلماق

  )گورولتولو آلقيشالر(
  عومومي. باشادوشموردو  معناسيني  بونون  تهران عه دف اول.   ايدي  مسأله بو بير سياسي    

 سؤز حاليندا   آيمي  وتلقرافالر قاباقكي ، بو اعالميه  آي او فيكير ائديردي.   بيليردي دانيشيقالر و سؤزلر آيمي
  . آدامالردير  مجهول  موأليفلري دئييرديلر بونالرين.ميرديلر  ايسته  وئرمك ، بونالرا جاواب قاالجاق

  
بيز .  ائديردي  حساب  بير قانون  گئتميش  آرادان سيني  مسأله  ايالتي  انجومن  بيزيم تهران    
  .  اولموشوق  آلماغا موفق  صورتده  اونو رسمي بوگون

  
  .سيدير مسأله  ديريم  اؤلوم  اوچون  بيزيم بو مسأله.   ايدي سي  مسأله  ديل  مسأله ايكينجي    

  
  سيني مسأله  ديل اونا گؤره.   اؤز اطرافيميزا توپالياق  خالقي  بيلرديك ئليه ا  ايله سي  مسأله ديل    
  ، بيزيم  آي  و او تاريخچيلره قورتاراق  ياد ديلدن ، اوشاقالريميزي  آي چاليشديق.   اورتايا قويدوق  دفعه بيرينجي
  نين  ديلي  فارس  ديلي بونالرين يوخدور،   ديلي ،بونالرين  آپاريرديالر و بئييرديلر آي  آرادان ديليميزي
  . بير ديلدير  ديليميز موستقيل ، بيزيم  آي ائتديك سيدير، بيز ايثبات شؤعبه

  
   دانماق بوديلي.  بير ديلدير ، مخصوص  دئييل سي  شؤعبه نين  ديلي  فارس  ديلي آذربايجان    
 دئيير   بيلمز، دئينده  ديلي ،اؤزو فارس اردير آي آدامالر و  بير عيده  ايچيميزده بيزيم.  آيميدير  دانماق حقيقتي

  . ديليدير  فارس  ديليم ، منيم آي
  

  اؤز ديليني. ديليدير  آذربايجان  ديليم  منيم الآين.  ديلدير  پيس  ديلي  فارس  آي  دئميرم من    
   دير؟  دئييلدير نه  خايين  آذربايجانلي دانان

  
  موباريزه  دئينلر ايله  تؤهمت بيز بوتون. يميز واردير ايفتيخارات  اؤزوموز اوچون بيزيم    

   اورتا و حتي ، بوتون  اولدوقكي  دانيشديقدامووفق  ايله بيز تهران.   ائتديك  مغلوب ليك  هميشه  و اونالري ائديب
  . يازيلسين  ايله  ديلي  آذربايجان لرده  و ايداره  مكتبلرده عالي

  
   خط قيرميزي  اوستونه  قارا تبليغاتين  ساالن  ايللر بويو آؤك.  گؤرموشوك  ايش بيز بؤيوك    
  . چكميشيك

  



  ديلينده ، تياترالر دا فارس  او قدر محدود ائتميشديلر آي  قاباق  نهضتدن  ديليميزي بيزيم    
  .  ائتميردي  تياترا رغبت  خلق  ده اونا گؤره.  آپاريليردي

  
  .ائشيدير  اؤز ديلينده چونكو ايندي.  ائدير غبت ر  و تياترا چوخ  موسيقي  ايندي خلق    

  
   خاصييتيندن ميلي  نهضتيميزين بيزيم.   ائديردي  جلب  حرآتيميز خالقي  اينقيالبي  بؤيوك بيزيم    
.   اوالبيلدي  ماليك دونيادا نوفوذ و شؤهرته  ايله سي  واسيطه  نهضتيميز ديل بيزيم.   ايدي سي  مسأله  ديل بيريسي
.  قهرمانليقدير  ائتمك بونو ايثبات.  اوخويور  يازيب ، اؤز ديلينده  وارآي  بير خالق  ميليونلوق5،   آي  بيلديدونيا
   صولح ايندي. باخيرالر  آيمي  بير ميلت  وئرن  نيجات  ائديرلر و بيزه  تحسين  بيزه  ميلتلري مظلوم  دونيانين ايندي

   بيزيم  ده لري  نوماينده  مطبوعات گلن  الجزايير و تونيسدن ، بلكه دئييل   شرقدن  ياخين  تكجه آونفرانسينا گلن
   ائتسك  هرجور گوذشت بيز ايندي.  ائديرلر  تحسين ايشيميزي  بؤيوك ، اونالر بيزيم  دئميشلر آي لريميزه نوماينده

   سنگرالدن  اساس الآين.  اوالر مك گئت  قاباق  دالي  ده  موباريزه سياسي.   آئچمريك گوذشته سينده  مسأله  ديل ده
.  اولماز  باخماق بوناسرسري. دير  بير مسأله ميز اساس  مسأله  ديل  ده بيزيم.  اوالر  اولماق  مغلوب وئريلسه

،   آي  ائتديك بيز سعي. سيدير  مسأله  توپراق ده  بيريسي لردن  سوردويوموز مسأله  ايرلي ميزده موراجيعتنامه
   قانونوندان مشروطيت. آندليدير  وئرن  تشكيل  اآثريييني  ايرانين آيمي اينييه.   بؤلك  يئرلري يصه خال تئزليكله
  علئيهينه  اونالرين  مجليسده الآين.  اولوردوالر  وآيل  ايله  رأيي ، ماليكلر رعيتلرين ييب ائتمه ايستيفاده

،   آي  اونالرا گؤسترديك بونهضتده. ميرديلر  ايسته مك وئر  بئله  بير آولبه  آيچيك  آندلييه حتي. دانيشيرديالر
   آندليلري بيز بو نهضتده.   اولسون  گرك اونالرين  هاميسي  يئرلرين  خاليصه ، بلكه  يوخ  ائوي نين آندلي

  اونالرين، بيز  ميشدي  آال بيلمه  بير شئي  هئچ  اوچون  آندلي  اينقيالبي مشروطه.  قورتارديق  اليندن ژاندارمالرين
  . آلديق حاقيني

  
،   آي ارباب.  ائتديك بيز اونا عمل.  موساويدير  موقابيلينده  قانونون  قانونوندا هامي مشروطه    

   ظولوم  آندليلره ، اربابال بيرليكده ژاندارمالر آي.  محدود ائتديك  ايختياراتين  اونون  ايدي  موطلق  حاآيم آندده
  .  ائتدي  تأمين  هر جهتدن  وضعيتيني  نهضتيميزآندليلرين بيزيم.  آپارديق دان دا آرا ائديرديلر اونالري

  
  اوصولونو آرادان بيگليك  دره  ده  بيريسي لريندن  ماده  موهوم نين سي  شهريور اعالميه12    
  .  ايدي قالديرماق

  
اطرافينا  يزينم  فيرقه  خالق ، بوتون  آي  اثريند ايدي  شهريور شوعارالريميزين12  بيزيم    
 بير   اونالردان حتي.   ايدي  نفر ايمضاائتميش48 اونو   مونتشير ائدنده سيني  شهريور اعالميه12بيز .  توپالندي
   سونرا بيزيم  نشر اولوندوقدان سي  شهريور اعالميه12 الآين.  چكيلديلر  دالي  باهاناالرا گؤره  دا بعضي پاراسي
 سونرا  بير آيدان.  اولدوالر  مولحق  بيزه  و آارگرلر تشكيالتي  توده لدو و حيزب عوضووموزاو  فيرقه  مين اون

  اوالندا فيرقه  تشكيل آونقره.   ائتديك  ايداره  ياخشي ني  و بو آونقره  وئرديك  تشكيل ميزي بيزآونقره
 اطرافيندا   اونالرين فيرقه. وئرديلر  سوآل300   بيزه ده بو آونقره.   ايدي  باليغ  يوزمينه  سايي نين عوضولري
  .  ائتدي موذاآيره

  
 حياتا  دئديكلريميزي  ده بير طرفدن.   ائديب  جذب  آزاديخاهالري  بيز بير طرفدن او زامان    
 هر  بيزيم.   آدامالر تاپيلمادي  خايين ايچريميزده ، او زامان  آي  بير ايفتيخاريميز دا بو ايدي بيزيم.  آئچيرديك
بير پارا آدامالر دا فيكير ائديرديلر .   ايدي  اوسته آذر قيياميميز دا نقشه21  حتي.   ايدي  اوزرينده شهايشيميز نق

  قاباق  آونفرانسيندان  مجليسيميز لندن ، ميلي  آي  ائديرديك  بيز جيديت او زامان.  گؤرموروك ، بيز ايش آي
   نفردن700سونرا بيز .  ائتديك  اعالن  تأسيسيني  حؤآومتين  ميلي  قاباق  آونفرانسيندان  لندن  ده  و ائله اولسون
   حؤآومتيميزين  و ميلي  مجليس  ميلي ده بو آونقره.  وئرديك  تشكيل سي  آونقره  بير خالق  بؤيوك عيبارت
  . اولدو  چاتميش يه  نتيجه نهضتيميز موعين  بؤيوك ليكله بئله.   قويدوق بيناسيني

  
.   گؤتوردوك  قدم  بؤيوك وئرمكله  حاقي  سئچيلمك اباتيندا قادينالرا سئچيب اينتيخ بيز مجليس    
     اولونسون  و تصديق  وئرسين  مجليسه  صورتينده ، بو قانونو الييحه آي  ائتديك  دانيشاندا دا شرط  ايله بيز تهران

  
  و قانون ديك وئر  ياشينا تنزول21   ياشيندان27 حوقوقونو   اينتيخابات بيز جاوانالرين    
   ده  بيريسي  ايشلريميزدن  ايفتيخارائتملي بيزيم.   اولسون سي  نوماينده42   مجليسده ، آذربايجانين  آي آئچيرديك
   و خاربارين  آبادليغينا باشالديق سونرا شهرلرين.  بيرايشدير ين بو دونيادا گؤرونمه.   ايدي  ائتمك  حيفظ امنيتي



  
  سعادتيني  خالقين  ايندي  بيز گرك لريميز قورتارماييب  وظيفه بيزيم!  مسلكداشالر مؤحترم    
آما .  يوخدور  قودرت  اليميزده بيزيم چونكو اوندا دئييرديك.   قورتاراق  فالآتدن  و خالقي  ائدك  تأمين داها آرتيق

 بير  بورادا گرك.   ائدك  تأمين  و خوشباختليغيني سعادتيني  خالقين ر، گرك وا  قودرت  اليميزده ، بيزيم  آي ايندي
لر   روزنامه  اوالن  آزاديخاه  بعضي  تهراندا اوالن  نهضتيميزده ، بيزيم  آي چيخارماياق  فيكيريميزدن  ده شئيي

  . ائديرديلر  آؤمك  بيزه  عوضسيز اوالراق  ما، ظفر و سييرلري مثالرهبر، ايران
  

 تشكور   بيزاونالردان  گرك ايندي.  سوتونو ايديلر  ايكينجي  نهضتيميزين  اونالر، بيزيم دئمك    
   اونون   بير خالقدير، هر آيمسه  خالقيميزحقشوناس ، بيزيم  آي  دوشوندورك  و اونالري  ائدك و قدردانليق

   ايقدام  ضيدينه  اونون هر آسده. ؤتورر گ  قدم  اون عوضينده  او، اونون  گؤتوررسه  يولوندا بير قدم منفعتي
  . آپارماغا چاليشار  و اونو آرادان گؤستريب  اونا نيفرت  خالق ائدرسه

  
   شكيله قانوني  آلديغيميز آزادليغي بيريسي:  شوعار دورور  قاباغيميزدا ايكي  بيزيم ايندي    
  !  گئنيشلنديرمك  و تشكيالتالريميزي سالماق

  
  !  ايراندا حياتا آئچيرمك  بوتون  و دموآراسيني ميز آزادليق شوعاري ايكينجي    
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