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موكراتيك ور شاميل قوربانوفون آذربايجان دري، پروفسوتكوتاب فيلولوژي علملري ديك
ليغينا حصر نين حيات و ياراديجي زادهيجيالريندان بيري  محمدامين رسولنين ياراد یمهوريتيوج

قَتله ي داها دلريني بير ي تاريخيميزين اَن ماراقلي صحيفهق كي، بو اثر شانلياينانير. اولونموشدور
  .مك و اؤيرنمك ايستين اوخوجوالريميز اوچون ماراقلي اوالجاقدير ايزله

    
تي جومهوريسي حاقيندا آذربايجان  نين كئچيريلمه يگليل اي۸۰نين  تيجومهوريآذربايجان خالق 

  پرزيدنتينين سرانجاميندان
 استقالليتيميزي تيجومهورييك دولت قورولوشونو ياراتميش آذربايجان خالق دموكراتشرقده ايلك 

  .يك نمايش اتديرميشديرموستقلاعالن ائدرك خالقيميزين 
تي اولكه نين داخلينده و خارجده يارانميش  كسكين و مركب اجتماعي جومهوريآذربايجان خالق 

بو دولتين قيسا بير مدتده حياتا كئچيرديي تدبيرلر . ـ سياسي شرايطده فعاليت گؤسترميشدير
ملتيندن ، سياسي و ديني منسوبَيتيندن ، جنسيندن . يوك ايز بوراخميشديرخالقيميزين تاريخينده بؤ

سي ، دولت سرحدلرينين معين  هآسيلي اولماياراق بوتون وطنداشالرا برابر حقوقالر وئريلم
سي ، آنا ديلينين دولت ديلي اعالن  هاولونماسي ، آذربايجان دولتچيليي آتريبوتالرينين قبول ائديلم

يك دموكرات.  زمين ياراتميشدير مؤحكم  اوچونموستقلليگينين گله جك اولونماسي آذربايجا
 آيليق ۲۳تينين جومهوريدولت قوروجولوق ساحه لرينده آتيلميش آدديمالر آذربايجان خالق 

  .فعاليتيني عكس ائتديرن اساس استقامتلردير
  

  في   حيدر علي
 تي پرزيدنتي جومهوريآذربايجان 
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ه چاليشديالر، اما گللرده بيزيم يادداشيميزدان سيلمسونراكي اييك دولتيميزي دموكراتايلك 
  .   چونكي تاريخه دوشموش تاريخي حادثه ني تاريخدن سيلمك اولماز. باجارماديالر

  

 گيريش اوزي  

  
بو واختا قدر گاه ايران و گاه دا روسيانين تأثير  .جي عصرآذربايجان خالقينين اويناما دؤرودور -۲۰

 ياواش اؤزونه گلميش، كئچن -سويولوب سوغانا دؤنموش آذربايجان ياواش ش،آلتيندا قالمي
 لنميش، يئني عصرين الپ  مؤحكم زردابي عنعنه لري اوزرينده.آخوندوف و ح.ف.عصرده م

 جي ايل انقالبيندان سونرا او، سيلكلنيب اويناميش و بو پروسس -۱۹۰۵اّوللرينده،خصوصاً 
رسولزاده، .ا.محمدقلي زاده، عمرفايق، م.نريمان اف، ج.قايئو، نآ.بونو ا. دورمادان ايرلي لميش دير

بونالرين . آشكار شكيلده گؤرمك ممكن دور-حسين زاده كيمي جوان ضيالياريميزدا آچيق .ع
يوك اكثريتي روسيانين مدني مركزلرينده، آوروپادا،تركيه ده تحصيل بؤاّما .هاميسي جوان ايدي

الر خالقي اوياتماق، اينكشاف يولالرينا چيخارماق اوچون اون.آلميش گؤز آچيق آدامالر ايدي
او .بونالرين ايچريسينده ان ايستاژلي پوبليسيت احمدباي آقايئو ايدي.فداكارليقال مبارزه آپاريرديالر

 مناسبت ده احمدباي آقايئو خصوصاً ديَن.روس مطبوعاتيندا چوخ يازيردي، سوزونو آچيق دئيردي
، خرافاتا قارشي مباريزه آپارسادا ديني  تامام اينكارئتمير و  او.باشقاالريندان فرقلنيردي

او آخيرا قدرده بو ايستقامتده گئتدي، فيكريني .١"ايسالم خاريجينده بيزه نيجات يوخدور:"يازيردي
 قازتينده چاپ "كاسپي"جوايلده۱۹۰۴.تك بيرجه دفعه احمدباي آقايئو يومورا كچدي.آچيق دئدي

  .رال يازيلميشديرؤمقاله سي محض يوم" قادينالرينين بئشيك نغمه سي آذربايجان "ئتديرديي 
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اون ايليدي كي يازيب يارالديردي، اما يازيالري جدي . رال يازماميشديرؤاينديه قدراحمدباي يوم
بوندان سونرادا اونون آذربايجان و روس ديللرينده نشر ائتديرديي .ايدي، او مجازا گئتميردي

 هم تركيه ده، هم (ري مطبوعاتدا اودلي آلولي چيخيشالري اولدي قازئتلرده، باشقا دؤو
بو باخيمدان مقاله انون مؤلفيني بوتون اَولكي، حتّاسونراكي .رال يازماديؤيئنه ده يوم.)آذربايجاندا

احمدبايين رمزه كئچمه يي، داهادوغروسو بيرجه دفعه رمزله يازماغي .يازيالريندان دا فرقلنيردي
زامانكي قاباغجيل ضيياليالرينين قارشيسندا درحال گئنيش اوفقلر آچدي و اساس آذربايجانين او 

  .مبارزه فورماالريندان بيري تاپيلدي
يات، "احمدباي يه گؤره آذربايجان قادينالري اوز كؤرپه سينه او زامان بئله اليال چاليردي

رت اولمالي سنين بوتون حياتين، وظيفه ن ياتماقدان عبا ! يوخوال      منيم باالم
گؤرورسن هامي شيرين يوخودادير، آتاندا، قارداشالريندا، عمي و خاالالريندا، حتّا .دير

گله جكده سن :آخي سن بوتون حياتين بويو ياتماليسان! ايتيميزده ياتير، سنده يات
 بونون هچ بير فرقي يوخدور، حياتدا –تاجيرمي اوالجاق سان، يوخسا علما، باي، يا خان 

دير اولماياجاكسان، يالنيز منه عذاب وره جكسن، منيم اوره يمي هچ نيه قا
سنين خوشبختليين، بوتون شرقين خوشبختليي يالنيز ياتماقدان، حياتا گؤز .پارچاالياجاقسان

بونو ايسه آنجاق ياتماقال الده .يومماقدان، بوغوجو وارليقدان اوزاقالشماقدان عبارت دير
زومون ايشيقي، يات، برك يات، هچ باشيني بس بله، يات، يات گؤ.ائتمك اوالر

                 .٢"شرقده هله ليك هچ ايشارتي، هچ بير شفق گؤرونمور.قالديرما
مؤلفين داخيلي گؤز ياشالريني .بوسوزلرده نه قدر آجي كدر، گيزلي حزن، درين ايضطراب واردي

ركي، همين مقاله چاپ له وادي اما بير مسه.دا كدرو غم يوكونوده حيس ائتمك چتين ديلدير
 امضاسي ايله بيرمقاله "مسلمانالرين دوستي "الوناندان ايكيجه هفته سونرا كريمدان، آلوپكادان

يوخ جانلي انسان ابدي ":  آدالنان همين مقاله ده دييردي"ياتميش شرقي نئجه اوياتمالي؟". گلدي
اونو . يوخودا عمر سورورهله ليك شرق يالنيز.ابدي يوخو اولوم دمكدير.يوخيه گئتمك اولماز

ياتاني اوياتماق اچون صبرله ائله ائتمك الزيمديركي، . …اوياتماق اچون واسيطه تاپماق الزيمدير
  ."يوخاليان آدام اؤزو حيس ائتسين كي ياتماق اونا ضرردير
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احمدباي ده داخيل اولماقال آذربايجانين او زامانكي بوتون قاباقجيل ضيياليالري خالقي غفلت 
 -واسيطه لر، يولالر بير.سوندان اوياتماق اچون عصرين ايلك ايللرينده واسيطه آختاريرديالريوخو

خالقي اوياتماق، اوني اينكشاف ائتميش خالقالرين سويه سينه :بيريندن فرقلنسه ده، مقصد بيريدي
  .قالديرماق

يب ايشين حياتا آذربايجان خالقيني اوياتماق ايسته ين گنج قوه لره بو نج"مسلمانالرين دوستي"
ياتميش . سوادسيزقارداشالرينيزی داها چوخ سئوين":كئچمه سي اوچون بئله بير توصيه ائديردي

بيزيم اوزامانكي يئني روحلو گنج قوه لري، . "شرق اوچون معاريف شفقي آنجاق اوزامان دوغابييلر
سين زاده ني، عمر ح.محمدقلي زاده ني، ا.رسولزاده ني، ج.ا.آقايئوي م.نريمانوفو، ا.خصوصاً ن

نريمانوف .ن.فايقي بو يئني حيات اوغروندا موباريزه ميدانينا آتان بو سئوگي، بو محبت ايدي
.     آناسيني سئوميين آدام ميلتيني سئوه بيلمز."من ميلتيمي سئويرم، چونكي آنامي سئويرم":يازيردي

   
 ترك شعرينين باني سي محمدامين آقايئو معليمي جمال الدين افقاني اؤز شاگيردي، يئني.واختيله ا

نلييني اونودوب و بدنلرين اوزلرينه منسوب سيزده نه زامان اؤز شخصي َم":يورداقوال دئميشدي
اولمايان اينسانالر يئتيشيرسه، او زامان قارا گونونوز آغ اوالجاق، دوشدويونوز يئردن 

 ."قالخاجاقسينيز

قارا گونونو آغ "اونالر هموطن لرينين .آدامالريديبيزيم ضيياليالريميزدا محض همين قبيلدن اوالن 
اونالرين . اوچون خالقين قاباغيندا شام كيمي اَريريديلر"دوشدويي يئردن قالديرماق"، "ائتمك 

 "مالنصرالدين"ساتيريك يولو توتانالر.مقصدي، آمالي بير اولسادا، توتدوقالري يول مختلفي دي
  . اطرافيندا بيرلشيرديلر"فيوضات"، "ترقي"،"ارشاد"،"حيات"رژورنالي اطرافيندا، مستقيل يولو سئچنل

محمدقلي زاده وعمر فايق نمانزاده تز . آدي آلتيندا ژورنال چيخاتماغا حاضيرالشان ج"تورپاق"
آديندا ايلك يوموريستيك ژورنالي نشره "مالنصرالدين"فكيرلريندن دونموش و 

 سينين اوزقابيغيندا ياتميش آذربايجانينين آلمان جي نمره-۱ ژورنالينين "مالنصرالدين".باشالديالر
هامي ياتير، :رّسامي تفليس ده ياشايان شمئرليگ طرفيندن چكيلميش باريز نمونه سي وئريلميشدير

بير نئچه نومره سونرا يئنه ده ميلليت اعتباري ايله آلمان اوالن .بيرجه نفر اويانيب، اودا شيلالق آتير
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اونالرين بيرينده آذربايجانلي .نين ايكي كاريكاتوراسيني وئرميشديرروتتئر ياتميش آذربايجانلي
يوخودان آييلير، آما اوتورموش وضيعت ده دير، ايكينجيده ايسه  ائله اوتوراـ اوتورا گؤزلريني 

آهللا ها شكر، مسلمان :ژورنال هر ايكيسينين آلديغي وضيعته گؤره روسجاو آذربايجانجا يازير.آچير
 جي ايلدن بو ايستقامتده گئدن، اطرافينا ۱۹۰۶. "همده گؤزلريني آچير"سينده ايسه اويانير، ايكينجي

 ژورنالينين آذربايجان خالقينين "مالنصرالدين"يك قوه لري توپالييب بوتون شرقه ياييالندموكرات
  .حياتيندا نئجه بؤيوك رول ايناديغي آيدين دير

  .خصوصي ايله سئچيليرديرسول زاده .ا.مستقيل يولو توتانالر ايچريسينده م
ـ جي ۱۹۱۹تصادفي دئيل دير كي، اوزون مدت تفليس ده سئنزور ايشله ميش شريف  ميرزه يئو 

قافقاز مسلمانالري ايچريسينده يالنيز دؤرد نفر حقيقتاً "ايلده يازيردي كي، بيرينجي روس اينقالبي 
باي آقايئو، محمدامين رسول علي باي حسين زاده ، احمد:ايستعدادلي پوبليسيست ميدانا چيخاددي

  ."زاده و عمر فايق نئمان زاده
رسول زاده حقيقتـاً نفوذلـو و توتـارلي    .ا.م. شريف ميرزه يئو بوسوزلري دئمكده چوخ حاقلي ايدي 

ــدي ــده ۱۹۰۳او،. ژورناليســت اي ــدن باشــالميش "شــرقي روس"ـــ جــي ايل دعــوت ـ   " قازئتين
 ژورناليندا چوخ آكتيـو     "ديريليك"لرينين هاميسيندا و   قازئت "ترقي"،"فيوضات"،  "تكامل"،"ارشاد"،"قوچ

ـ جي ايلده چاريزم طرفيندن سيخيشـديريليب ايرانـا گئدنـده ده بـاكي        ۱۹۰۹او،. چيخيش ائديردي 
مطبوعاتينا يازيالر گؤندرير، تركيه ده اوالندادا چوخ قيزقين شكيلده پوبليسيستكا و ترجمه چيليكله             

 قـازتيني   "آچيـق سـوز   "ـ جي ايلده باكي دا      ۱۹۱۵نندن سونرا   نهايت باكي يه دو   . مشغول اولوردي 
 سـوزلريني ايلـك دفعـه قـازئتين     "ترك لشمك،ايسـالم الشـماق، معاصيرلشـمك   "نشره باشالييرو   

  .ائپيگرافينا چيخارير
بئله بيرآدامين، توتارلي قلم صاحيبينين تأسف كي، باكي دا سون واختالرا قدر نه حاقينـدا بيـر اثـر              

امـا مهـاجرت ده بـو اثرلـر گـئن ـ بـول نشـر         . ده اولمز اثرلري چاپ اولونموشدوريازيلميش، نه
ــ  ۱۹۴۱خصوصاً اونون مونومئنتـال اثـري   .ائديلميش، حاقّيندا كوللي ميقداردا ماتريال وئريلميشدير 

جي ايلده يازيلسادا مؤليف محاريبه نين ياراتديغي چتينليكلر نتيجه سينده اونون چاپ ائتديره بيلمـه     
  .ـ جي ايلده آنكارادا چاپ ائديلميشدير۱۹۵۱و ميش 
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 "چاغداش آذربايجـان ادبيـاتي    "،  "عصرين سياووشو "،  "تيجومهوريآذربايجان  "بوندان سونرا اونون    
  .وسايراثرلري آذربايجان اوخوجوالرينا چاتديريلدي

 اثرلـر  ـ جي ايللردن باشالميش، گـؤزل ۱۹۹۰رسول زاده نين حاقيندا صحبت اساساً  .ا.آذربايجاندا م 
خصوصـاً منـيم   .مرحوم مؤسوم علي يئو بو جيغيري آچدي، گـؤزل مقالـه لـر يـازدي       .يازيلميشدي

رسـول زاده نـين   .ا.معليميم پروفسور شيرممد حسين اف بؤيوك زحمت حسـابينا حاضـيرالديغي م    
رسول زاده نـين    .ا.تأسف كي، بو م   .ـ جي ايلده چاپ دان چيخدي     ۱۹۹۲اثرلرينين بيرينجي جيلدين    

ـ جي ايله قدر اوالن دؤوروني احاطـه     ۱۹۰۹جيليغينين آنجاق بير حيسه سيني داها دوغروسو        يارادي
  .ائدير، اونون پوبليسيستسك فعالييتينين ان قيزقين دؤورلري هله اوز تدقيقاتچيسيني گؤزلير

" محمـدامين رسـول زاده    "اونـون   .رسول زاده حاقيندا ان چـوخ يـازان نسـيمان يـاقوبلي ديـر             .ا.م
" آذربايجان ميلي ايستيقالل موباريزه سـي و محمـدامين رسـول زاده           "،)۱۹۹۱باكي،(اسي  مونوگرافي

اما تأسـف   .بواثرلرده ياخشي يئرلر چوخ دور    .وسايره اثرلري ايشيق اوزو گؤرموشدور    )۲۰۰۱باكي،(
رسول زاده نـي نريمـان نريمـانوف ال    .ا.كي، نسيمان ياقوبلي تدقيقاتيني بيرطرفلي آپارير، خصوصاًم  

نريمـانوف اوز  ."ـ قارشيا قويور، دؤورو نظره آلمادان نريمانوفا بهتان ياغديرماقدا دوام ائديرقارشي  
من بو كيتابـا واختـي ايلـه راي         .ديه اونا ايفتراالر ياغديرير   " توتدوغو يانليش يولدان ال چكميردي    

يـب  اودا گل .ورميشم و نريمانوفا عاييد بو كيمي يئرلري اثردن چيخاردمـاغي مصـلحت گؤرموشـم             
اثر چـاپ اولونانـدان سـونرا       .دئدي كي، بعضي يئرلري چيخاتميشام، بعضي لرينيده يوموشاتميشام       

او،دؤوري مطبوعاتدا مقاله لرينـده  . گؤردوم كي، نريمان نريمانوفا يئنه اولكي موناسيبت يئرينده دير        
) ۲۰۰۱باكي،" (نياسينريمان نريمانوف دو  "من بونالري   .ده نريمانوفا ايفتيراالرياغديرماقدا دوام ائدير    

  .اثريمده تنقيد ائتميشم
ــ  ۱۹۹۳انـون   .رسول زاده ياراديجيليغيندان بحث ائدن عاليملردن بيري ده واقيف سلطانلي ديـر           .ا.م

ـ جي ايلـده يـارديغي      ۱۹۹۶،  "محمدامين رسول زاده نين ادبي دونياسي     "جي ايلده چاپ ائتديرديي   
  .واقيف معليمين باشقا اثرلري ده واردير. اثرلري ماراقال اوخونور" آغير يولون يولچوسو"
منـيم  .نريمانوفودا همـين ائحتيراسـال تنقيـد ائـديرلر        .رسول زاده ني ائحتيراسال تبليغ ائله ينلر ن       .ا.م

بونالرين ايكيسـي ده آذربايجـان خـالقينين ليـدري دير،ايكيسـي ده             .عالميمده بو بئله اولماماليدير   
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اوسـته ليـك بيرــ      .ولونا چيخارماغا چاليشان وطنپرورلريدي   خالقيني ، وطنيني سئون، اونو نيجات ي      
بيريني سئون، قيمتلنديرن، هچ بيري او بيرينين باشيندان بير توك ده اسكيك اولماسيني ايسته ميـين                 

كيتابينـدان دانيشـان حـورمتلي پروفسـوروموز، آغ         " نريمان نريمانوف دونياسـي   "منيم  .آدامالريدي
نريمـانوفو قارشـي ـ قارشـي يـه      .رسـول زاده ايلـه ن  .ا.م" يازيركي،ساققال عاليميميز پناه خليلوف

دا سـويله يـن   "ذره قـدر پـيس فيكيرلـري اولمـاديغيني         "اونالريـن بيرــ بيرينـه       .اولماز" قويماق  
خليلـوف  .پروفسـور ر  ".هرايكي بابـاميز حاقينـدا حورمـت وسـئوگي ايلـه دانيشـير            "قوربانوف.ش

قوربـانوف  .اونـاگؤره عيبرتلـي ديركـي ش      .مده عيبرتلي دير  بو ه : "فيكيرلريني دوام ائديررك دئيير   
نريمانوفا موناسيبتده ياشيدالريندان يا طلبه لريندن كيمينله سه باريشماديغي كيمي، ياشـاديغالري           .ن

باريشمايان گرك باريشـمازليغيني فـاكتالرال    .دؤوره گؤره نفوذلوشخصيتلرينده سهوي ايله باريشمير     
كيتابينين مـؤليفي ايـدعاالريني ثبـوت سـوز         " نريمان نريمانوف دونياسي   "بلي،. ثبوته يئتيره بيلسين  

  .٣"قويمور
 ـ ايلـه قـدر    ۲رسول زاده نين قوردوغو دؤلت .ا.م.بوايكي داهينين موباريزه سي پيس واختا دوشدو

نريمانوفون باشچيليق ائتديي رئسپوبليكا نريمانوف ال بيرليكده اونـدان بيـر قـدر آرتيـق       .ياشادي، ن 
  .زامان دوغروداندا قاريشيق ايدي.ديياشا

رسول زاده  .ا.نريمانوفال م .او الوريشسيز واختدان، سياسي چاخناشماالردان باش چيخاران بيلمينلر ن        
بيرينجينين سيماسيندا خيانتكار، ايكينجينين سيماسيندا فـداكار ميللـت   "ني قارشي ـ قارشييه قويور،  

پروفسور خيراهللا ممداف بو سوزلري دييركن بئله بيـر      .لرياراتماغا سعي گؤسترير  " خاديمينين نقشيني 
دييـان بيـر    " موستملكه چيليـك  "ايستر نريمانوف، ايسترسه ده رسول زاده       : "ماراقلي آنالوگيياگتيرير 

اونالر و اونالر تمثيل ائتديكلري سياسي قـوه        . فاجعه اثرينين برابر اولچييه ماليك قهرامانالري ايدي      
بو آلـي نّيتـي حياتـه     .بايجان دؤولتي ياراتماق اوغروندا موباريزه آپاريرديالر     لر آزاد و موستقيل آذر    

عيني سياسي جمعييتـده الـوان،      .كچيرمك واسيطه لرينه گلديكده ايسه اونالر خيلي رنگارنگ ايدي        
عكسـينه  .حتا بيرـ بيرينه ضيد سياسي عقيده لرين ميدانا چيخماسـي، شـوبهه سـيز قباحـت دئيـل                 

بونـدان اوتـري متمـدن      .له دن بو ايده آالرين داشييجيالرين طبيعي حقوقـودور        اينسانالرين، او جم  
  .٤"ه سينه چكميرلر مؤحكم جمعييتلرده اينسانالري اّيتهام ائديب تاريخين
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خبـيس نييتلـري، آچيـق ـ آيـدين تـرورالري       .بيزيم قان دوشمنيميز ائرمنيلر بيزه ايمكان وئرميرديلر
يتين مجلـيس   جومهـوري دموكراتيـك   . ؤز آچماغا قويمـوردي   آذربايجاني قانا چالخاماالري بيزي گ    

" آذربايجـان ."عضولري اوالن ائرمنيلر يـا ايجالسـالرا گلميـر، گلنـده ده پوزوجولـوق سـاليرديالر         
: ــ دا يـازيردي    ۱۶ـ جي ايـل دكـابرين       ۱۹۱۸قازئتينين اوزامانكي رئداكتوري اوزير حاجي بييف       

يياسي نامينه ايش گـؤرن حريفلـر       دموكرات روس   آغزيميزي آچيب سؤز دئمك ايسته ديكده محترم      "
باشيميزا ائله قاپازالر سالماغا باشالديالر كي، يئريميزي، يوردومـوزو دا قاپـاز وورانـالرا قويـوب                

  ".هرميز بير دييارا قاچماغي صالح بيليرديك
 تؤكدوك، بيز اوز پاييميزا دوشن حيّسه ني آلماق اوچون قان دا     "بؤيوك بسته كار اونودا دئييرديكي،    

اون مينلرجه قوربـان وئرديـك، چايالرجـا قـان          "داها دوغروسو،   ".جان دا ورديك، باش دا يارديق     
يت تسليم پئيمانينا قـول چكنـدن درحـال         جومهورييك  دموكراتنظره آلماق الزيم ديركي،     ".آخيّديق

 طرفينـدن   سونرا اونون باشچيالريندان فتعلي خان خويسكي، حسن بيگ آغايئو وباشقاالري ائرمنيلر          
  .خايينجه سينه اولدورولدي

يتي ييخيالندان خيلي سونرا باكي يـه گلـن نريمـانوف تامـام تـك      جومهورييك  دموكراتآذربايجان  
اونون بؤيوكلويو اوراسيندا ايديكي،    .اساس حلل ائديجي رهبر دئييلدي    .اوزوده ايجراچي ايدي  .ايدي

ن مسـه للـرين حياتـا كئچميينـه مـانع      يوخاريدا حل ائديلن و آذربايجـان خـالقينين ضـررينه اوال    
نريمان نريمانوفو اينقالب كوميته سينينين صدري سـئچه ريـك، امـا          "ميكويان دئييرديكي،   .اولوردي

  ".اونو ائله احاطه ائدريك كي، اوز نوفوزوندان ايستفاده ائده بيلمه سين
ختي اوندا كسدي كـي،     اورسول زاده نين ب   .م.نريمان نريمانوف بير ده اولومونه فرمان وئرمه ميشدي       

نريمانوف گلنده تفليسه گئدركن قارا مـريم ده        . او نريمانوف باكييه گلنه قدر الهيج دا گيزلنميشدي       
نريمـانوف  . خالق دا چوخ ناراحات ايـدي .توتولوب پانكراتوف كيمي بير جالدين الينه كئچميشدي 

اسـتالين  .ر تحلوكه گؤزله مير   رسول زاده ني هئچ بي    .ا.كمونيست قازئتينده اعالن ورديرميشديركي،م   "
ــدي و م    ــونال دانيش ــانوف اون ــدي، نريم ــه گل ــكوايا    .ا.باكيي ــونال موس ــي اون ــول زاده ن رس

مهمانـدارووي دابـو يـولال پـانكراتوفون الينـدن آليـب            .شيخلينسكيني، س .ژنرالالردان ا .گؤندردي
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اوزوده . ايـدي  اليندن گلـن بـونالر    .خيالص ائله دي، اوزير حاجي بيگ اووو اولومومدن قورتاردي        
  .بؤيوك شئي لريدي

نريمان نريمانوف حاقيندا قاتي دوشمنچيليك موقعيندن      .يئري گلميشكن بير مسه له ني ده قئيد ائديم        
دونيا .قازئتي بو ياخينالردا چوخ ماراقلي بير مصاحيبه درج ائتميشدير        " يئني موساوات "چيخيش ائدن 

 ياشـلي قـديم سـولئيمان       ۸۴فرانسـادا ياشـايان     آذربايجانليالرينين بيرينجي قورولتايينـا گلمـيش،       
: رسول زاده ايله ياخينليغيندان، اونونال صحبتلريندن دانيشماقال برابر بير مسه له يـه ده توخونـور   .ا.م
علي مردان بيگ توبچوباشييه و آغارضا تقي يئوه خاريجـه گتمـك اوچـون پاسـپورتي و ويزانـي          "

  ".نريمان نريمانوف شخصاً تقديم ائتدي
اما داها ماراقلي سـي و قيمتلـي   .ائتمه يه ده بيلردي" پاسپورتي و ويزاني شخصاً تقديم    "ريمانوف  ن.ن

آرادان چيخـين يوخسـا موسـاواتا يـاخين         : "نريمـانوف اونـالرا دئميشـدي     .سي او ايدي كـي، ن     
بونالرين هر ايكي سي اولَنـه دك نريمـان نريمانوفـا اهللا دان             . اولدوغونوزا گؤره باشينيزي اكجكلر   

  .٥"رحمت ديلييردي
بولشئويزمدن زحله سـي گئـدير، اونـو        . دئيلدي، سوسياليست ايدي   بولشويكنريمانوف  .چونكي ن 

. لرين گؤردوكلري ايشي گؤرموردي و ياخود بونا ايمكان وئرميـردي         بولشويك.رذالت آدالنديريردي 
ذالـت بيـزه   ليك نـه ديـر؟ بـو ر    بولشـويك : "همين ايللرده تورك ديپلوماتي ريضا نـورا دئميشـدي        

  .٦"ياراشماز
او خالقيني اورجونيكيدزه، ميكويان، ميرزه يان كيمي جـالدالردان قورويـوب           .نريمانوف  .بوييدي ن 

خالق دا مودريك لري وليدرلري ايله، گـؤركملي ونـادير آدامـالري ايلـه تـانينير و                  .ساخالماليدي
نين محو ائديلمـه سـيني ايسـته        نه نريمانوف، نه ده رسول زاده خالقينين گؤركملي آدامالري        .ياشايير
  .مزديلر

زميش و  نريمانوفا مكتوب يـا   .ـ جي ايلده ن   ۱۹۲۱بيزيم يوخاريدا آديني چكديميز احمد باي آغايئو        
قارئتينـده درج   " كومونيست"بو مكتوب اوزامان    .ي خواهيش ائله ميشدير   گوطنينه گلميه ايجازه وئرم   

احمد باي آغايئو ايكينجي دفعـه      .يي معلوم دئييل  اما نريمانوفون اونا نه جواب وئردي     .٧اولونموشدور
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بونالرين هچ بيـري تصـادفي   .دئميشدير" سنين گؤزلريندن اوپورم"نريمانوفا مكتوب گؤندرميش و .ن
  .دئييل
نريمانوفا بهتان ياغديرانالرين حركتيندن حيرصلنن حورمتلي و قوجامان يازيچيميز قيلمان ايلكين           .ن

 قوي بيردفعه ليك باشا دوشسونلركي، نريمانوفـا قارشـي يئنـه بئلـه              اوزدن ايراق ضيياليالر  : "يازير
قوربانوف دئييل بلكـه ده بوتـون قاباقجيـل ضـيياليالر آياغـا           .اّيديعاالرال ميدانا آتيلساالربودفعه ش   

    . ٨"قالخاجاقالر
رمـاق،  يوخ، بيزه بومسه له ده آياغا قاخماق، قارشي دورماق الزيم دئييل،آرا قاريشديرماق، ايز آزدي             

بـوايكي شخصـييتين باشـينا نـه لـر گلـدييني            .دئيه اوزونو گؤزه سـوخماق يارامـاز      "من ده وارام  "
نريمانوفونـدا، هرايكيسـينين باشـي باللرچكـدي،      .رسول زاده نـين ده، ن     . ا.م.دوشونمك الزيم دير  

ـ   .ايكيسي ده وطنيندن كناردا اولدي ـ بيري موسكوادا اوبيـري ايسـه آنكـارادا     ا اينـدي مـن دونياي
سپلنميش ضيياليالريميزين طالعيندن دانيشميرام، هله قولدور ائرمنيلرين غافيل هجوم نتيجه سينده په            
له سنگ اولوب داغيالن، نامردجه سينه محو ائديلن، آناـ باالدان، باالـ آتادان آيري دوشن، بعضـاًده      

باباالريميزين نه نه   .وحشي جه سينه اولدورولوب، هچ آدي دا قالمايان طالع سيزلردن سوز آچميرام           
بوتـون بـونالر، عمـر      .لريميزين ساچ يولوب، قان توكوب فرياد قوپارماغيندان صـحبت سـالميرام          

حاديثه لر اولوب بيزين خالقيميزين باشـينا گتيـريلن         " اولومدن ده بئتر  "فاييقين سوزلري ايله دئسك     
نريمان نريمـانوف دا بيـزيم   .ماياقگلين بونالري خالقيني سئون بير آدامين آدينا باغال    .فاجعه لر ايدي  

بونالر ميللت آدالنان بير آغاجين ايكي بـوداغي ديـر، بيـر            .دير، محمدامين رسول زاده ده بيزيم دير      
بـونالري بيرــ بيرينـدن آييرمـاق و بيرينـي ديگرينـه قارشـي قويمـاق                 .ميللتين ايكي گـؤزو دور    

 . اولسون، يئري بهشت اولسونهرايكيسينين روحو شاد.بوبيزيم هاميميزين بورجودور.اولماز
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    محمدامين رسول زاده
  
ايشـلميش ميـرزه    " سانسـور "ـ عصرين اّوللرينده تفليسده مطبوعات اوزره اوزون مّدت سـئنزور         ۲۰

: " ـ جو ايلده آذربايجانين ميللي اويانيشينين خـاراكتئريزه ائـدرك يـازيردي   ۱۹۱۹شريف ميرزه يئو  
قالبينين بخش ائدييي قيسـا مـدتّلي مطبوعـات آزادليغـي قافقـاز موسـلمانالري               بيرينجي روس اين  

بونالر علي بيگ حسـين     : ايچريسينده يالنيز دؤرد نفر حقيقتاً استعدادلي پوبليسيست مئيدانا چيخاّدي        
  .٩"زاده، احمدباي آغايئو، محمدامين رسول زاده و عمرفاييق نئمان زاده اييدي

آذربايجـان  "بيرآز سونرا بونالرين سـايي گئتديكجـه آرتـدي و         .ريديبوسوزلرده بؤيوك حقيقت وا   
يك عنعنـه  دموكراتزردابينين بو ساحه ده كي     .حساب اولونان ح    )رسول زاده .ا.م"(مطبوعاتينين پيري 

اما بـو دؤرد نفـرين طـالع يولـو          .لريني داوام و اينكشاف ائتديرن بؤيوك بير قلم اوردوسو ياراندي         
الكئن اونالر فالكتلره دوچاراولساالردا دوغما تورپاقـدان       .مشقّتلردن كئچدي چتين بورولغانالردان،   

ديدرگين سالينساالردا، وطنين فضـاالريندا هميشـه سـؤنمز اولـدوزكيمي پـارالديالر، اوركلـرده               
 .اندي ده باشيميز اوزرينده اونالرين روحو دوالنماقدا، يولوموزو ايشيقالنديرماقدادير.ياشاديالر

دوده سياسي و اجتماعي خاديم كسكين قلملي واوتگون سؤزلو پوبليسيست، عـاليم ـ   بونالرين دؤر
فيلوسوف اولماقدان عالوه، همده آييريليقدا هر بيري يوكسك بـديعي ذوق صـاحيبي، اسـتعدادلي               

  .شاعير، مترجيم و يازيچي ايدي
ترن بوتون ضـيياليالر  خالقيميزين ميللي موباريزه تاريخينده ياخيندان ايشتراك ائدن وفداكارليق گؤس  

اونـون بوتـون   .آنالردان بيري ده محمـدامين رسـول زاده ديـر   .بؤيوك احتراماو سجده يه الييق دير 
  .فعالييتي دوورونده گؤردويو ايشلر بوحقيقتي آچيق ـ آشكار تصديق ائدير

ن  ده باكي نين نوخاني كندينده روحـاني عايلـه سـينده آنـادا     ۳۱) ژانويه(ـ جي ايل يانوارين   ۱۸۸۴
اولموش،عايله تربييه سي گؤرموش هچ بير خصوصي تحصـيل آلماميش،تكجـه بيرــ نئچـه ايـل                 
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تئخنيكي مكتب ده اوخوموش محمدامين نين سياسي خـاديم، ميللـي ليـدئر وتـاريخي شخصـييت                
كيمي فعالييت دايره سي چـوخ گئنـيش، توخوندوغومسـله لـر مختليـف ، فيكيروموالحظـه لـري             

و او شرقين و غربين فيلوسوفالرينين ايرثيني منيم سـيه رك هـچ بيرينـه             داها دوغروس .اورژينال دير 
كؤرــ كؤرانــه وورغونلـوق گؤســترمميش، آنجـاق اونالريــن مـدعاالرينين ميللــي پســيخالوگييا     

بـو ايسـه   .سوزگجيندن كئچيريب عاغيال اويغون و يئرلي شراييطه موناسيب اوالنيني گؤتورموشدور        
دان اوالن، ائو تربييه سيندن باشقا هچ بير خوصوصي عالي تحصـيلي         باكيدا روحاني عايله سينده آنا    

  .اولمايان بير آدام اوچون او قدرده آسان مسله دئييلدير
باكيـدا بيرباسـين    "كيتابيندا يازيركي، اوفعالييتـه     )آذربايجان ايستيقالل موجاديله سي   (حسين بايقارا   

سين ائوي ائمين بـاي يـه بيـر حيـات مكتبـي      چاليشديغي بو با  .ائوينده مورتّيب ليكله باشال ميشدير    
ائمين باي يـن يازارليغـا هـوس ائتمـه سـي            .باسين ائوي او مورتّيبليك ياپميشدي    " كاسپي."اولمور

تخمين ائديليركي بـورادا باشـالميش و يـازارالرين يـازيالريني قورشـون حرفلرلـه دوزركـن او                  
 سيسـتئملي  …يده ايرليلميش و گليشميشديريازيالرين ائتگيسينده قالميش و بئله ليكله گئنئل بيلگيس    

حيـاتيني يـازانالر مكتبـه      .بير شكيلده بيرمكتبه گتدييي وهانسي بير مكتـب بيتيرديـي اولماميشـدير           
  .  ١٠"گئتديييني يازييورالرسادا، دوغرو دئييلدي

مـن كاسـيبليق اوجونـدان عـالي تحصـيل          "محمدامين اوزوده هله اوزامان اعتراف ائديردي كـي،         
عكس تقـديرده   .الكئن باكيدا صنعت مكتبينده بير نئچه ايل اوخودوغو معلوم دير         . ۱۱"مه ميشم آالبيل
بونـا باخمايـاراق او هـر طرفلـي ايسـتعداد، فيطـري       .قازئتينه مورتّيبليه گؤتورمزديلر " كاسپي"اوني  

خينـه  شخصي مطالعه يولوايله دونيا خالقالرين ادبياتينـا، فلسـفه سـينه، تاري           .قابلييت صاحيبي ايدي  
اوزونون اورژينال دوشونجه طرزي، فيكيـر دونياسـي، سـاغالم منطقـي،            .دريندن بلد اولموش دور   

هـچ واخـت   "رسول زاده اعتراف ائـديرديكي،      .ا.يازيالرينين بيرينده م  .سليس وآيدين ديلي واريدي   
 بونـاگؤره ده اجتمـاعي ـ سياسـي    . ١٢"بيلمه دييم شئيدن بيليرم كيمي بحث ائتمك عادتيم دئيلـدي 

  .حياتين چوخ ساحه لرينده اونون موقعي ثابيت ايدي
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رسول زاده ني سوزون حقيقي معناسيندا بيرلشديريجي وآپاريجي بير قووه كيمـي تصـورائتمك              .ا.م
اچون اونون فورماالشديغي محيطي، مسلكداشالريني و اونالرين آپارديغي بيرگه موباريزه نين قيسـا    

  .منظره سيني نظردن كچيرمه لييوك
ي گئريليك گيردابيندان خالص ائديب مدني اينكيشافين، ترقي نين حقيقـي يوالنـا چيخارمـاغ               خالق

اونالرين مقصدلري بيراولسادا،   .اوچون اوزامان آذربايجاندا مختليف اجتماعي جريانالر يارانميشدي      
 قـوالريميزا "يك قـووه لـر بـوفيكيرده ايـديكي،          دموكراتبوتون  .موباريزه فورماالري مختليف ايدي   

اما بونون ايجراسـي مسـله سـينده باخيشـالر          .الزيم دير " وريالن ظلم زنجيريني قوپاريب تولالماق    
الركهنه لييه واينكشافا مـانع اوالن جهتلـره آتـش آچماغـا،            دموكراتمعاريفچيلر معاريفه،   :آيريليردي

بيـري اوز  اينقيالبچيالر ايسه صينفي موباريزه يه ، اينقيالبـي چئوريليشـه اوسـتونلوك وريـرو هـر           
ــديردي     ــو حئســاب ائ ــه چيخــيش يول ــوقعيني يگان ــي  .م ــونونجوالر، يعن ــوكراتس الرال دم

بيرچوخ مسله لـرده بيرــ   " اونالردا اوز آراالريندا آيري ـ آيري گروپالرا بولونوردولر "اينقيالبچيالر
ـ .اما بونالرين آراسيندا معاريفه بئل باغاليانالر چوخ ايدي       .بيري ايله همفيكير ايديلر    ك واخـتالر   ايل

  .رسول زاده ده اونالرال ايدي.ا.م
نئمـان زاده،  .ف.آغـايئو، او .حسـين زاده، ا   .يك حركاتين اؤنونـده اوزامـان اساسـاً ع        دموكراتعموم  

وميللتچي دامغاسي  " بورژوا ايديولوقو "ـ ايلده بيز اونالرين هاميسينا      ۷۰سون  .نريمانوف گئديردي .ن
بـو آزادليـق   .يولوق اولـدوقالريني اعتـراف ائتميشـيك     نه ياخشي كي، هچ اولماسا ايد     .وورموشوق

فداييلرينين آراسيندادا اوزامان فيكير اختيالفي عيني ميللـي مسـله اطرافينـدا بيرــ بيرينـدن فرقلـي           
رسول زاده نين موقعيني، پرينسـيپلريني ، شـرحلريني جيـّدي          .ا.اما م .يوزومالر، موباحيثه لر واريدي   

عكسينه، اونون چيخيشـالری و ايرلـي سـوردويو مـدعاالر           . ييب تنقيد ائدن فاكت منه راست گلمه     
باشــقاالرينا نيســبتاً چــوخ طرفــدارالر قازانيرورغبتلــه قارشــيالنيردي، اوزو ايســه معاصــيرلرينين 

تربييـه لي،قـووتلي وسـاغالم منطـق صـاحيبي، تميـز قلبلـي، دوغـرو سـوزلو، متـانتلي،             "نظرينده
كيمـي  )حسـن تقـي زاده    "(اكار مجاهيد و اورنك بيراينسـان     فيكيرويولونا درين بيراينام بسله ين فد     

  .   جاننانيردي
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باكي ايسـه اوزامـانن   . ـ جي ايله قدر اساساً باكي محيطينده فورماالشميشدي  ۱۹۰۸رسول زاده .ا.م
بونا گؤره ده محمـدامين شـرق اينتيباحينـدان داهـاچوخ        .روسيانين اينقيالب اوجاقالريندان بيريدي   

الرال دمـوكرات همين ايللرده سوسيال .احوال ـ روحييه سينين تاثيري آلتيندا ايدي روسينين اينقيالبي 
  .باغلي اولماسي دا بونونال عالقه داردي

بير مسـله ده واركـي، يـاراداجيليغين ايلـك دؤورونـده او پوبليسيسـتكادان داهـا چـوخ بـديعي                    
ــوردي  ــغول اول ــاراداجيليقال مش ــدير، درام :ي ــر ائ ــه ل ــديع ترجم ــعريازير، ب ــل ش ــا مئي اتورگيياي

بونالري شرح ائتمه دن اونون اينكشاف مرحله لريني، آختاريشالريني، گلـديي نتيجـه             .گؤستريردي
 .بونالري آيريليقدا شرح ائتمك الزيم دير.لري اياني شكيلده گؤسترمك ممكون دئييلدير
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   پوييتيك ياراديجيليغي  
ــون اَي  ــدامين اوچ ــاراديجيليق محم ــديعي ي ــدان   ب ــاريزه فورماالرين ــي موب ــل، سياس ــه دئيي لنج

محمدامين بـديعي يـاراديجيليغي ايلـه آذربايجـان         "تدقيقاتچي واقيف سلطانينين فيكرينجه،   .بيريدي
ادبياتيندا ميللي ـ آزادليق مؤضـوع سـونون اساسـيني قويمـوش وادبيـاتين بـو اؤزول عرضـينده          

ولماسـادا، ايلـك دؤورون سياسـي پروگرامـي،     بو فيكير دقيق ا   . ۱۳اوجالماسينا تأثير گؤسترميشدير  
او مطبوع فعالييتينه دئمك اوالركي، ائلـه شـعرله         .اجتماعي اونون شعرلرينده ده عكس اولونمشدور     

داكـي تبريـك مكتوبونـو نظـره        "شـرقي روس  "ــ دا    ۲۶ـ جـي ايـل آپـريلين        ۱۹۰۳.باشالميشدير
ــ ده   ۱۸ونون ايلك مقاله سي، مـايين       ـ  ده همين قازئتده، ا     ۲بيرنئچه گؤن سونرا مايين     ,١٤آلماساق

بوايلك شعر علمه، معاريفه چـاغيريش روحونـدا ايـدي و      . ١٥یايسه ايلك شعري درج ائديلميشد    
بورادا محمـدامين اوز هموطنلرينـه      .هله جوان مؤليفين سياسي مؤوقئني آيدين شكيلده بيلديرميردي       

بيرقـدر  " سـوزلري "دئيـرك همـين     " آچ قوالغيني بير ائشيت بـو سـوزلري       "معين توصيه لر ائدير،     
" هرنه وار دونياده بيل كـي، علـم ايلـه اولموشـدور قبـول      "،"علمه راغيب اول  "كونكرئدلشديرير و   

  .دئييردي
بونالر هله ليك اوتن عصرين يني عصره كئچن معاريفچي طلبلري، خصوصاً سيد عظيم شـيروانيين               

  .ريك سسلنميرديتوصيه لريدي ودؤوراوچون ايلك باخيشدان اوقدرده خارئكتي
بيرآز سونرا باكيدا، عموميتله بوتون روسيادا بـاش وئـرن سياسـي حاديثـه لـرين تـأثيري آلتينـدا                    
محمدامين ده تام اويانماق پروسسي باش وئرير، اوفيكريني مؤوقعيني داهادا دقيـق لشـديريروقطعي    

محيطين دهشـتيني   او آرتيق سوسيال عدالتسيزليين واونون اساس ميوه سي اوالن بوغوجـو          .لشديرير
ــ  ۱۹۰۶.درك ائديرواوزونون بوتونلوكله آزادليق اوغروندا مؤباريزه يه صرف ائتمك قرارينه گليـر           

محمدامين ايلك سياسي پالتفورماسـيندا   " بوشالدان  "اثرينده اوريني "حسبئ حال "جي ايلده يازديغي    
سسـيني ايفـاده ائـدرك      اوداخيلينده باش وئـرن اويانمـا پرو      .مطبوعاتدا محض بو شعرله بيان ائدير     

  :يازيردي
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             قارانليقدير بانادونيا،
            بوتون دونياوو مافيها،

           ديورالر جومله سي گوياـ
  !                          چكيل بيريانا ساكيت لش 

 گـؤرور،   دونيا ايله با هم اطرافيندا اورك آغريدان، قلب قوينـه دن بوغوجـو محـيط              " قارانليق"اوبو
فيكري ايله وطنداشالرينا يارديم الي اوزاتماق      " اوزقيدينه قال   "،"كناراچكيل"،  "سه نه "بعضي لرينين   

  :مئيلي آراسيندا چيرپينير
             دارالدي قلب واسئكن،

             قارالدي شمس المع ايكن،
             ائشيتميرگوش سامع ايكن،

  !يل بيريانا ساكيتلش                             چك
  

             چيخيب الدن چيلو، گلمز،
             منه ياروـ اعدوگلمز،

  !                        چكيل بير يانا ساكيتلش      
  

              دولو حيرتله هريان،
              توخونموش داشه پيكانون،

              اعدووي ـ اينصافا اخوانون ـ
  !                  چكيل بير يانا ساكيتلش           

  
              نه وحشي دير بني آدم،

              مجّسمي ـ ظلومدور عالم،
              ديورالر جومله سي يكدم ـ
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  !                             چكيل بيريانا ساكيتلش 
   

ا، آرتيق اويـانميش وطنداشـيدي،بئله      اوزامان محمدامين سياسي پالتفورمالي بير ايدولوگ اولماساد      
اوخـالقين، وطنـين دردينـي چينينـده      . بير واختدا او كنارا چكيليب ساكيت گوشه ده دايانابيلمزدي        

همين آنـالردا گلـدي قرارقطعـي دي، ايشـدي آنـد طبيعتينـدن خـاراكتر                .گَزديرمه يه حاضيريدي  
  :بوتوولييندن دوغوردي

                چكيلمم اي حريفان من،
                بو ميداني ـ سياستدن ،

                بوتون دونيا بانا دئركن ـ 
  ١٦"!چكيل بيريا نا ساكيتلش                               "

فعالييتينين ايلك ايللرينده محمدامينين عقيده سي بئله ييـدي و سـون نفسـينه قـدر بوعقيـده ايلـه                    
  .ياشادي
 ايلليي قيد الوناركن نـاطيقلردي  ۵۰ن ادبي ـ پوبليسيستيك فعالييتينين  ـ جو ايلده تركيه ده انو۱۹۵۳

ـ جي  ۱۹۰۷اونون ايچينده بيرسس، هر     "بيري اوز چيخيشينده دئميشديكي، بوتون بو ياريم عصيرده         
چكـيلمم اي   "ناطيقين ميثال گتيرديي پارچا     .١٧"ايلده يازديغي شعرين بيرپارچاسي تكرارالنماقدادير    

رسـول  .ا.شعري م . بو اونون حيات دئويزي ايدي    .راسي ايله باشاليان شاه بندي دير     ميس" حريفان من 
 ـ جـو ايلـين يانوارينـدا اوزونـون آد گؤنـو موناسـيبتيله بوتونلوكلـه         ۱۹۵۳زاده ايكينجي دفعـه  

  .درج ائتديرمه سي ده بونو ثبوت ائدير" آنكارادا"ژورناليندا " آذربايجان"
" چكـيلمم "ژورناليندا درج اولوناركن سون بنددن      " فيوضات"لده  ـ جي اي  ۱۹۰۷حتّاشعر ايلك دفعه    

بوندان سارسـيالن شـاعير درحـال رئداكسـييايا مكتـوب           .كيمي گتميشدي " چكيلديم"سوزو سهواً   
بونـونالدا ژورنـال   .گؤندرميش و بيلديرميشديركي، بو شعرين معناسيني بوس بوتـون دايشميشـدير          

  .تكذيب وئرمه يه مجبور اولموشدور
ي، محمدامين ايلك آدديمالريندان اعتباراً آزادليق يولوندان چكيلمه يه جيي قطعـي بيلـديريرو            دئمل

چـوخ مـاراقلي ديركـي، اونـون پوييتيـك      .اوزونون بو يولون فداييلريندن بيري حسـاب ائـديردي      
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دونيـانين  .اينكيشاف مرحله سينده هر شئي دوشونولموش سياسـي بيـر خـط اوزره ايـره ليلييـردي          
ني درك ائتمك، بو قارانليغي ايشيقالنديرماق اوچون شخصي فـداكارليق وبونـون يئكونـو              قارانليغي

نـوبتي  .كيمي الده اولوناجاق آزادليغين تصوري اوندا تام آيدين شكيلده اوزونو بـوروزه وئريـردي             
ل البته بو خيـا .، يعني آزادليق حاقيندا تصورلر"تصوراتي ـ احره راني : شعري ائله بئله جه ده آدالنير

  .دئيلدي، قطعييتين آيدين دونياگؤروشون حاديثه لردن باش چيخارماق باجاريغين ايفاده سي دي
                   گؤرونجه اختيالفي من جهاندا،
                    حقيقت يوخ تساوي بوزاماندا،
                   بوتون اربابي ـ ظلمو كهكشاندا،

  جيزي ـ فغاندا                 فقيري داييما عا
                    اولوب آلودئيي ـ وهيم تفكي
  .١٨ر                 بويولدا ائيلرم بيرچوخ تصو

، كيمينـين  "پوررنج وخوسراني ـ مشقّت "اجتماعي برابرسيزليين حكم سورمه سي جميعتده كيمينين 
  .اينسانالرين ديل سيري نعمت اولماسي اوني چوخ دوشوندورور"ده 

  لم ايله دولموش چرخي تيره بوتون ظ
  تظلّومده بوتون داشالرا داغالر ـ دئيير

حتا حوصله سـيز اوخوجـوالريني دا     .او چيخيش يولو آختارير و قناعتيني هاميه آشيالماق ايسته يير         
  :آخيراجان اونو ديلل ميه دعوت ائدرك اونالرين ديقتيني اساس مقصده يونلدير

  آيا قاري دايان بير ائتمه طغيان 
  .ئمه بو شعريمه آثاري ـ كفراند

اسـاس مسـله ده     ". گرك اينسان اوال آزاده مطلـق     : "اونون قاري لرينه تلقين ائتدييي بيرجه فيكيروار      
  چونكي اونون فيكرينجه، .بوييدي

                       سياستجه نه روتبه اولسا آزاد،
                       تاماميله اولونماز رفعي ايفساد،

                  جماعت مالي اولسا عرضي آباد،     
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                       اولور مسعود اوآندا آحاد،
                       گئدر اول دمده دونيادان تنوّر
  .                     بوبندي دينله قاري، ائت تصور

د ومسـعود گؤرمـك ايسـته       محمدامينين او زامان گلديي نتيجه بئله ايدي و دونياني بوتونلوكله آزا          
بو ايشده او آپاريجي قووه ني نه ده گؤرودو؟ بو مسـله ده اونـدا چـوخ كـونكرد و آيـدين                    .يردي
حيـاتي دايشـن، يئنيلشـديرن ده    .بوقووه ازيلن، ايستيثمار اولونان ميليونالرال خالق كوتله سيدي      .دير

  .اونالر اولمالي ايدي
ونرامخاطبلريني تاپمــالي، ســوزلريني دئملــي اودوركــي، محمــدامين مــوقعيني معينلشــديرندن ســ

عصرين اولرينده سيخيشديريليب حياتين آشاغي قاتالرينا ائنديريلميش گئنيش خـالق كوتلـه            .ايدي
اوالن " مجسـمه ي ـ ظلـم   "، "قـارانليق دونيـانين  " همين بـو . سي بو مدعاالرين دينلييجيلري ايدي

ــون   ــي نصــيب بوت ــاقالري اوالن ب ــرين دقتينــي جلــب دموكراتعــالمين اســاس داي ــوه ل يــك ق
سـوزلري ايلـه باشـاليان      " رد اول قاپيدان، آغالما زارـ زارديلنچـي      "صابرين  .ا.بؤيوك م .ائتميشدي

شاعرين موقعيي ده آيدين دير، يعني حاكم طبقـه نـين صـدقه             .شعريني بيلمه ين اوخوجو يوخدور    
  .سيندن اميديني كس، ديلنمكله گذران كچيرمك اولماز

مظلوملـوق ان   "عمرفـايق   .وتون مترقي قوه لري مظلملوغون، ديلنچيلين عليه نه ايـدي         آذربايجانين ب 
مشـهور كالمـي ايلـه      " حقـوق وئريلميـر، حقـوق آلينيـر       "بـودا   .١٩دييـردي " بؤيوك ظالمليق دير  

اوزونـو انسـان سـانديغينا گـؤره        "ده  " مظلوملوق اديب فريادا باشاليان اكينچـي     "يعني  .سسلشيردي
يلن فهله ده حاقيني، حقوقونو آلماق اوچون مئيدانينا آتيلمالي، ديلنچيليكـدن،           ريشخند هدفينه چئور  

  .مظلوملوقدان ال چكمه لي دير
قازئتينـده چـاپ   " ارشـاد "ــ جـو ايلـده    ۱۹۰۹اونـون  .بو موضوع دا محمدامين ده شعر يازميشدير     

صـابرده همـين   انتهاسـي  .شعرينين ده اساس قايه سي، معناسي صابرانه ديـر     " ساحيللره  " ائديلديي  
  :فيكير دوالييدير، محمدامين ده بيرباشا

                        بوحال نه دير، نه دير بو شيون
                        افالكه اوجالميش آه و ناله ن،
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                        بسدير بو فغان بول بير آران،
  .                      دينله بو حقيقتي اول ايمن

   اينامما، كس اميدين،…                حيهات      
  .                      چون صبرينه حديوخ وحيدين

  
                      مظلومي ـ خدا نه ديلليورسان،
  .                    گؤيدن ائنه جك نه بكليورسان
                      عجزيله باخيب مدام محبوط

  بره نهايه مي گؤزليورسان؟                    اول ص
  اينامما، كس اميدين،…                    حيهات

  .                    چون صبرينه حد يوخ وحيدين
  

                      دونيايا گيريب ده قهرمان اول
                      عجزي تلف ائت ده قهرمان اول،

  لما محتاج                    سعي ائت ده،چاليشدا، او
  اينانما، كس اميدين،…                    بيلمرره

  .                    چون صبرينه حد يوخ واحيدين
اليميـزين آلتينـدا اوالن     . محمدامينين بديعي ياراديجيليغي عصرين ايلك اون ايلينه تصـادف ائـدير          
محمـدامينين آرخيـوي    .رشعرلر، درام اثرلري و بديع ترجمه لرده اساسـاً او دؤورون محصـولو دو             

اونون ال يازماسي حاليندا باشقا بديع اثرلـري و مهـاجرت ايللرينـده       . بوتؤوليكده اليميزده يوخدور  
الكـن بيـر شـئي آيـدين     .بديع ياراديجيليقال مشغول اولوب ـ اولماديغي حله ليك منه معلوم دئيـل  

نـي بيـر آنـدا اولسـا راحـات          ائله مسله لر واردي كـي، او      . ديركي، عمومييتله او شعر آز يازيردي     
ياخشي سـيدا واردي،    .بو مسله لرين حزينلوسوده واردير، فرحلي سيده      .بوراخمور و ترك ائتميردي   

گؤنلر واركي، سئوينجينين بؤيوكلـوي     "اؤزونون دئديي كيمي،  .اما هچ بيري اونودولموردي   .پيسي ده 
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او همين بو اونودولماز مسله    . ۲۰"ايله، گؤنلرده واركي، فالكت و غصه نين عظمتي ايله اونودولمور         
اونون اوچـون آيالريـن ان گـؤزلي مـاييز،          .ني فرحلي طرفينه سئوينير، غصه لي طرفينه كدرلنيردي       

همـين گـؤن شـرقين ايلـك كونستيتوسـيالي دولتـي اوالن             .ـ ديـر  ۲۸گؤنلرين ان فرحليسي مايين     
 و فرحلـي گـؤنلر   تي ـ عصرين سياوشي كيمـي مئيـدانا گلمـيش    جومهورييك دموكراتآذربايجان 

ماييسين سئوينجي،  .ـ ده ايسه روس اوردوسو طرفيندن استيال اولونموش دور        ۲۷كئچيرميش، آپرلين   
مـاييز  "سونراالر مهـاجرت ايللرينـده يـازديغي     .آپرئلين ايسه كدري اونو هچ واخت ترك ائتميردي       

  :آدلي شعرينده دئييردي" دوشونجه لري
  گؤزل موسومون،                  ايلك چاغينداايدي 

                    قيشدان چيخيلميشدي، باهار گلميشدي،
  …                  ايرمي سككيزينده ايدي ماييسين

گؤزل ماييس گؤنونون بخش ائتديي سـئوينجين اوزون سـورمه مـه       "محمدامينين مأيوس ائدن ده بو    
گؤزل باهاري قيشا   "دا، تاريخينده   ، گوزئيدن قوپان غافل قاسيرغانين آذربايجان خالقينين حياتين       "سي

  :ايدي" دوندرمه سي
                     اركن قوپدي بير قاسيرغا گوزئيدن،
                     باهاريميز حيهات دوندو قيش اولدو،

                     آذربايجان موسكووالرين الينده
                     اسارتين زهريني دادميش اولدو،

صوصــي قيــد اولونماليــديركي، محمــدامين نيــك بــين آدام ايــدي، مــوقتي بــودره ملــر، او دا خ
  :اوغورسوزلوقالر اونو روحدان سالمير، گله جه يه بؤيوك اميدله باخيرو اينانيركي

                   تاريخين يئني بير گؤزل چاغيندا،
  .                 قارانليق قيش كئچيب باهار گله جك

       هرهانسي بير ايلين، آيين گؤنونده            
  .٢١                 آذربايجان استقالال ائره جك
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مونوگرافيياسـينا عـالوه ائتـديي      " نظـامي "محمدامينين مهاجرت ايللرينده يازديغي شعرلردن بيـري        
مدنيت تاريخينده چوخ نادر تصادف ائديلن بو فرمانين ان گـؤزل نمونـه سـيني              .منظوم خالصه دير  

نوايي و باشقاالري اتحا ف شعرلرينده تكجه نظـامي         .خسرو دهلوي، ع  . رسول زاده ياراتميشدير  .ا.م
  :خسرودهلوي يازيردي.دوهاسينين بؤيوكلويوندن بحث ائتميشلر

                       گنجه لي نظامي هاميدان اول،
  .                      صنعت باده سينه ايلكين باسدي ال

          صافيني او ايچدي، خلط بيزه قالدي،              
                       او خلطدان ايچرك چالسام دا قلم،

  .                         من اونا برابر اوال بيلمرم
 نظامينين دوامچيالرينين هاميسي اونا بو موقعي دن ياناشميش، اوز بؤيـوك سـلفلريني ال چاتمـاز                

 محمدامين نظامينين بؤيوكلويونو، يوك سكليني پوييتيك فرمادا وئرمكله         زيروه ده سانميشالر، تكجه   
برابر همده اونون توخوندوغو مسله لري، ان باشليجاسي ايسه ميللـي منسـوبييتيني پوييتيـك افـاده                 

  :سيني وئرميشدي
              ايستنيلرسه بيزدن قيسا نتيجه،
  :            آنالتيريز نظامييه شويله جه

       فارسچيليغي يوخ اونون،       
              تركلويه چوخ باغليدير
              قافقاز دييه ذوق آلير،

  .            روسدان جاني داغليدير
              گؤزل قادين تيپلري،
  .            يا ترك، يا قافقازليدير
              شبهه يوخدوركي، او
              بير آذربايجانليدير
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.  

  ترجمه چيليك فعاليتي                
بوترجمه لرده اونون .رسول زاده اوريژينال شعرلري ايله برابر، چوخلي بديعي ترجمه لري ده وار.ا.م

سياسي مباريزه سينين، آزادليق ايده آلينين تركيب حيصه سي اولوب خصوصي اهميت كسب 
توپالنيب نشر ائديلمه دييلدن اونالرين تأسف كي اونون باشقا اثرلري كيمي ترجمه لري ده .ائدير

  .تام سياهي سي الده يوخدور
هله ليك بيزه معلوم اوالن او دؤورون مختليف مطبوعات اورگانالريندا چاپ ائديلميش ترجمه لري 

، جمال الدين "اعتراف"تولستويون .، ل"فهله صينفينه نه طؤور آزادليقالرگرك؟"بليومون.آ:بونالردير
داستايوسكي نين .م.،ف" ـ جينسييت فلسفه سي وديل بيرلينين حقيقي ماهييتيوحدتي"افغانينين

سونونجو "، آلفوني دودئنين "آرواد وآنا"،"خان و اوغلي"گوركي نين .،م"قارتال"
  .وساييره" سّرلر خزينه سي"گنجوينين .، ن"اسماعيل باي"لرمانتوفون .ي.،م"درس

حكايه لر ترجمه ائديب اولجـه قـازئتلرده سـونرا    ـ جي ايلده روس ادبياتيندان سئچمه    ۱۹۱۲اوهله  
اونـون دا  .گوركي دن سئچمه لرده بو قبيلدن دير      .تولستوي وم .ل.كيتاب شكلينده چاپ ائتديرميشدير   

گوركي نين اوزامان عرب دونياسيندا گئنيش ياييلميش يـالنيز قـاهره ده اون             .قيد ائتمك اوالركي، م   
  .آذربايجان ديلينه ايلك دفعه محمدامين ترجمه ائتميشديراثريني ده " آنا  "۲۲دفعه نشر ائديلميش

ترجمه ائده جيي اثرلرين هاميسي او اؤزو سئچير وايده آلينا اويغون اوالن الري وزمانه نين طلبلرينه         
يوخاريدا آدالري چكـيلن اثرلـردن   .جواب وئرنلري آذربايجان اوخوجوسوناچاتديرماغا چاليشيردي   

اودا آذربايجانا بلد اوالن، مسـلمان      .اهيشي و مصلحتي ايله چئويرميشدي    آنجاق بيريني مؤليفينين خو   
رسـول زاده نـين اؤزو يـازيركي،    .ا.م.گـوركينين اثـري ديـر   .شرقينين عادت ـ عنعنه لريني بيلن م 

دئيه بير رساله نشر ائتديرميش، بورايـاروس علمـاي         " روس ادبياتي مجموعه سي     "استانبولدا ايكن   
رگي ايله گراف تولستويون كيچيـك حمايـه لرينـدن بيـر نئچـه سـيني درج                 بيناميندان ماكسيم گو  

  .ائتميشديم
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مذكوررساله دن بيردانه سيني ده او واخت ايتاليا كاپري جزيره سينده اقامت ائتمـك اوالن اديـب ـ    
محترم ماكسيم گوركيه گوندرميش واؤزلرينه يازديغيم بيرمكتوبـدا دخـي ذاتـي ـ اديبانـه لـرينين       

يـازديقالري  .هانكيسينين تركجه ترجمه سينين گورمك مئيلينده اولدوقالريني سوروشدوم       اثرلريندن  
حكايه سي بلكه " خان واوغلو"جوابنامه لرينده بو سطرلري قارااليان عاجز حاقيندا لطفي ـ زمينينده  

لـه  عروضي اديبانـه لرينـي اجـرا ائتمك   .دئيه بير مطالعه بيان ائتميشدير   "تركلرين ماراغيني جلب ائدر   
  .     مذكور حكايه تركجه يه ترجمه اولونموشدور

   بوكيچيك قيدن آيدين اولوركي، محمـدامين او زامـان دونيـا اجتمـاعييتينين خصوصـي مـاراق                 
گؤرونـور او   .گؤسترديي ماكسيم گوركي ايله مكتوبالشميش ايلـك آذربايجـان ضـيياليالرينداندير          

يوخاريدا . چاليشميش و درحال جواب دا آلميشدير      روس يازيچيسينين مئيليني، ماراغيني اويرنمه يه     
آدي چكيلن رساله يه روس ادبياتيندان كونكرئد اوالراق هانسي اثرلرين سالينديغي هله ليـك بيـزه           

" آرواد و آنـا   "و" خان واوغلـو  "معلوم اوالن اودوركي، يازيچينين آرزوسونا رغماًاونون       .معلوم دئييل 
قازئتينـده، سـونرا    " اقبال"ـ جو ايلده    ۱۹۱۳جمه ائتميش، اولجه    اثرلريني مجمدامين دوغما ديلينه تر    

  .۲۳ايسه باكيدا ايكيسيني بيريئرده كيتاب شكلينده چاپ ائتديرميشدير
چـونكي اونـون ترجمـه     .رسول زاده نين بوتون ترجمه لري دؤورونه گؤره مترقي حادثه ايـدي           .ا.م

مـه ديلــي خصوصـي ايلــه   اوچـون سـئچديي اثرلــرين هـم ايــده ياسـي، همـده اونالريــن ترج     
اما نثروعلم ديلي هله اصيل آخارينا      .اوزامان بيزده پوييتيك ترجمه آرتيق فرماالشميشدير     .سئچيليردي

بو تيپ ترجمه لرين اكثريتينده عرب ـ فارس تركيبلري اولمادان كئچينمك ممكـن    .دوشمه ميشدير
بونـاگؤره ده اونـون ترجمـه    .لنيـر محمدامين ترجمه ديلينين تميزليي مسله سينده نيسبتاً فرق      .دئييلدي

اثـرينين ترجمـه سـيندن    " اعتـراف "تولسـتويون  .ل.ديلي معاصر طلبلر باخيميندان قنـاعتبخش ديـر      
  :آشاغيداكي پارچايا دقت يئتيرمك كفايت دير

بـو اثنـادا خارجـه سـفر ائلـه      .ائولنمه يمدن آلتي ايل اول من بويله بير ده ليليك ايچينده ياشـاديم  "
 حياتيم و آوروپا عالملري ومتفكيرلري ايله ائله دييم مالقات و مصاحبه لريمده كي              آوروپاداكي.ديم

تذكيره ي عمومييه عقيده سيني داها قووتلنديردي، چونكي بوعقيـده نـين عينينـي مـن اونـالردادا                  
بوعقيده عصرميزين منوره افكاري مسله سينده نه كيمي بير شكيلده ايسه منده ده ائيلـه بيـر        .گؤردوم
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او واخـت منـه اويلـه گليرديكـي، بـو        .سوزوايله افاده اولونوردو  " ترقي"مذكور عقيده   .ا ايديم حالد
او واخت من هله هر بيرانسانين سيخديغي كيمي منيمـده قلبمـي ازن             .سوزله بير شئي بيان ائديلييور    

ين هجومونـا  دييه جواب وئرمنين طوفانا توتولوبدا لپه لر     " ترقيه موافق   "سوالينا  " نه جور ياشاماليام،  "
بيـزي  "، دئيه ائيله ديـي سـوالونا   "آواري نه طرفه چكك "گرفتار اوالن بير قايق ايچينده كي انسانين        

تولسـتويه  .ل".دئيه جواب وئرمك كيمـي اولـدوغونو دوشـونمويوردوم        " مجهول بير سمته آپاريور   
بوترجمـه  ـ جـو ايلـين      ۱۹۱۳خاص اوالن  جمله تركيبي، مركب وپله لي قورلوشونو نظره آلساق            

رسول زاده آذربايجان ودونيـا كالسـيكلري ايچريسـينده ان چـوخ            .ا.م. سينه آز ايراد توتماق اوالر    
او بو بؤبوك داهينـي گنجلينـدن اويرنسـه ده، عمرونـون ان كامـل               .نظامي گنجويه دقت يئتيريردي   

عري آذربايجان شـا "ـ جي ايلده   ۱۹۴۱دؤورونده ده اونون تدقيقي ايله خصوصي مشغول اولموش،         
ـ جـي ايلـده آنكـارادا چـاپ         ۱۹۵۱منوگرافياسيني يازميش، آنجاق اون ايل سونرا       " نظامي گنجوي 
  . ائتديرميشدير

رسول زاده نظامي ياراديجيليغي اؤزره گئنيش تدقيقات آپارسادا اوندان خصوصـي ترجمـه لـر               .ا.م
 حكايـه لـري اؤزو      ـ آيري  ندن آيري " سّرلر خزينه سي  "تحليل پروسسينده مثاالري و   .ائتمه ميشدير 

بونالر يوكسك پئشه كار شاعر قلميندن چيخماسا دا، هر حالـدا نظـامي ارثينـين               .ترجمه ائتميشدير 
ده اسكندرين اوغورالرينين سببيني شـرح ائـدن        "اسكندرنامه"مثالً  .ياييلماسيندا آز رول آيناماميشدير   

  :رسول زاده نين ترجمه سينده بئله سسلنيردي.ا.بيت م
      بيلگينلره داييم قوالق آساردي،             

  .                 ايشلريني بيلگينليكله ياپاردي
                   يوخسا بو روم قالپاغي گئيميش بيرترك

                   هنده، چينه نه صورتده چاپاردي؟
  :ندن آشاغيداكي پارچايا دقت ائدك"سرلر خزينه سي"ياخود

  ؤرموش، عاجز اختيارننه،                   ظلم گ
  .                   ال آتدي سلطان سنجرين اتيينه

                     سندن دئدي، گؤرمه ديم هچ عنايت،
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                      ظلم گؤردوم، دييه ائتدي شكايت
  .                    درديني آنالتدي شكايتيده
  :تينده                    سويله خطاب ائتدي نهاي

                      تركلرين چون يوكسلدي دولتلري،
  .                   عدالتدن سوسلندي هر ايللرين

                     مادامكي، سن ظلمه عامل اولموسان،
  .                   بيرترك دئييل، چامول چو بيرهندوسان
" اسـماعيل بـاي   " لرمانتوفون.ي.ك شاعرين ممحمدامينين ترجمه لري ايچريسينده روسيانين رومانتي    

اوال بـو پوئيتيـك ترجمـه ديـر، ايكينجيسـي عـادي             .پوئماسينين ترجمـه سـي مهـم يئـر توتـور          
تولستوي كيمي، لرمونتوفوندا آذربايجـانلي مترجملـري       .بوندان عالوه اوزامان ل   .شعردئيير،پوئيمادير

وف وباشـقا شـاعرلرين ترجمـه لـري         افنـدي .شاييق،ر.صحت، آ .اونالرين ايچريسينده آ  .چوخ ايدي 
صحتين ترجمـه سـينده روس شـاعرينين وطنپـرور روحلـو            .خصوصاً آ .اوريژنال قدر قوتلي ايدي   

اسـماعيل  "بئلـه بيـردؤورده محمـدامينين    . پوئيماسي چـوخ مشـهوري ايـدي      " متسيري"شعرلري و 
  .كيمي ان ايري پوئيمانين ترجمه سينه گيريشمه سي جدي حادثه ايدي"باي

داها دؤغروسو، پويئمانين تـام   .رسول زاده لرمانتوفدان ائتديي بو ترجمه تام دئييلدي       .ا.ي، م تأسف ك 
" ديريليـك "ــ جـي ايلـده       ۱۹۱۴اونون بيـر حيصّـه سـي        .ترجمه سي اليميزه گليب چيخماميشدير    

بونمره لرده اثرين تـام و يـا ناتمـام ترجمـه            .آدي ايله درج ائديلميشدير   " اسماعيل باي "ژورنالينده  
 بـودا   ۲۴.سؤزوده عـالوه ائديلميشـدير    " بيتمه دي "عكسينه سونونجو نمره ده   .دن صحبت گئتمير  سين

ــانتي و   ــاپ واري ــرين چ ــتريركي، اث ــوريگؤس ــاخالنان جومه ــتوتوندا س ــاالري اينس يتين ال يازم
لرمونتوفون آذربايجـانال   .ي.هرحالدا بونالرهم روس شاعري م    .پارچاالرترجمه نين هاميسي دئييلدي   

  .رسول زاده نين ترجمه ليك فعاليتي حاقيندا معين فيكير سؤيلميه امكان وئرير.ا.همده مباغليليغي، 
بئله بير حقيقتي ده قيد ائتمك الزيم ديركي، لرمانتوفون اثرلري يئني دؤورون اساس مسله لري ايلـه           

ين روس شـاعرين .سسلشديينه گؤره او زامان بيزيم ضيياليالر لرمونتوفا تزـ تـز مراجعـت ائـديرديلر        
آغـاالروقولالر  "اونون  .ديلي ايله دانيشماق بيزيم ضيياليالر اوچون هم آسان، همده الوئريشلي ايدي          
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سونسوز نفرت، قافقـازا و قافقـاز خالقالرينـا محبتـي     " خايين آتاالردان نيشان خلفلره"،  "اؤلكه سينه 
ز موضوعسوندا  روس شاعرينين قافقا  .بيزيم ضيياليالرين اؤريندن ايدي وچوخ معاصر سسله شيردي       

رسـول  .ا.م.يازديغي اثرلرده بوفسونكار اؤلكه واونون آزادليق سئون خالقي الهامال ترنّم اولونـوردي           
پوئماسي ايلـه ايلـك سـطرلريندن قافقـازا         "اسماعيل باي "زاده نين ترجمه اوچون مراجعت ائتديي       

  :مراجعت له باشاليير
  .                 قوجا قافقاز سنه سالم اولسون

                 دئيلم من يابانجي داغالرينا،  
                   تا جوجقكن اوداغالر كوله يي 

  .                  مني يوكسّدي آسمانالرينا
  

                   اوزاماندان بري دوشونجه لريم،
  .                 هم جنوب آسماني، هم قاياالر

  ن اي قافقاز                 حّرسن، نه گؤزل س
  !                 سيزده اي يوكسك، اي گؤزل داغالر

روس شاعريني الهاما گتيرن تكجه قافقازين فسـونكارليغي، داغالريـن عظمتـي، طبيعتينـين تكـرار               
همده بوفسونكارليغا، بواوجاليغا ياراشيق وئرن مبـارز انسـانالري، اونالريـن           .اولونمازليغي دئييلدي 

بونو لرمانتوف بوتـون وارليغـي ايلـه درك         .وكسك اخالقي كيفييتلري ايدي   معنوي زنگينليكلري وي  
  .ائتميش و پوئتيك سطريلرينده اريده بيلميشدير

رسول زاده نين دقتني جلب ائدن عامل ده محض بويـودي، يعنـي قافقـاز خـالقالرينين ايگيـد                   .ا.م
  :اوغوالري ايدي

                     عاشقم من سنين، اي اولو قافقاز
                    ايگيد اوالدينين رشادتينه، 

                    الجوردي سمايي ـ صافيني من
  .                  سئويرم، واله ام لطافتينه
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تزاريسمين يئرلي خالقالرا ديوان توتماسينين لرمانتوف بواثرده گوجلي پوئيتيك بير ديلده وئـرميش،           
اونـودا  .بونـو بيـزيم ضـيياليالردا بيليـردي       .لده گوسترميشـدير  نفرتين نفرت اوياتديغيني اياني شكي    

بيليرديلركي، تزار ژنراالرينين و مأمورالرينين قافقازدا، او جمله دن آذربايجـان تورپاغينـدا ائتـديي             
اما اونالر بو احواالتالري اورژينال اثرلرينـده دئيـه         .وحشيليك دنيانين هچ يئرينده گؤرونمه ميشدير     

دوغروسو، نفرت و محبت چلنگي هورمكده اونالرين لرمـانتوف كيمـي امكـانالري         داها  .بيلميرديلر
  .يوخيدي

بومناسبتي، غضب وكيني بيزيمكلر هر آدديمدا حيس ائديرديلر، اما اوركلريندن كئچنلـري ديللرينـه       
چـوخ گمـان كـي، محمـدامين ده     .اوندا روس ديليندن ترجمه لـر كـارا گليـردي      .گتيره بيلميرديلر 

  :عيني مقصدله ال آتميش و همين پارچاني بئله سسلنديرميشديربوترجمه يه 
                       هر هجوم، چنگ قضاووـ قدر،
                       رشديني هرقضا ايچينده گؤرر،
                       بورادا آنله لر جوجقالريني ،
  .                    مسكو آدي ايله هر اخافه ائدر

سوزونو يا سانسور چيخاردميش، يادا مترجمين اوزو بونو بير قـدر يوموشـاتماغا             " روس"گؤرونور،
  .مجبور اولموشدور

اودا .لرمانتوف قافقاز خالقالرينا خاص اوالن بير خاركتريك خصوصـيتي ده دوزگـون وئرميشدسـر           
  :اصيل دوستا سونسوز محبت، ياغي دوشمنه ايسه حدسيز نفرتيدي

  ي قتل بيرگناه دئييل،                   دوشمن
  .                  عهُد قلماق وفا ـ بوبيرعادت

   دير انتقام آلماق، مؤحكم                   داها
  .                  قانا قان ديردا، خيره ده خيرت
  .                  نفرتين يوخ كي، حّدي، پاياني
  .                  يوخ، محبتده ائيله بي پايان
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بورادا روسالر طرفيندن   . وئيمادا محمدامينين اوزونون طالعي ايله سسلشن ماراقلي بير يئرده واردي         پ
وطنينـي  .داغيديلميش خان مانالر، يانديريلمي آوولالر، ديدرگين سالينميش اهالي تصـوير اولونـور        
  :سئون بير خالقين وطنيني ترك ائتمه سي مين بير سوال دوغورور وايضاحات طلب ائدير

                 وطني تُرك غربتي ترجيح،  
                  ائتديرن بير سبب نه اولسا گرك،

                  قهر پيغمبرين يا لعنتي مي؟
  .               يوخ دئييل اويله، يا نه اولسا گرك

نفرتـه نفرتلـه    دوغروداندا آزادليغي و خوشبختليي آنا تورپاق اوستونده ياشاماقدا گؤرن، قانا قانال،            
جواب وئرن، حتا قادينالري دا ووروش دا قيلينج اويناتماقدا كيشيلردن گئري قالمايـان قورخمـاز،               

  :جسور ايگيدلرين وطنيني ترك ائتمه سينه سبب نه اوال بيلردي؟ سبب ايسه آيديني دي 
                  ائتمزدي اونو بو هجرته سوق،

  .نه خوف ـ قبور                نه اولوم قورخوسو، 
                  دوشمنين حامل اولدوغو زنجير
  .                يوردونو تركه ائيله ميش مجبور

بلي، امانسيز دوشمنين اود آلوو ساچان هجومالرينا تاب گتيره بيلمه يه جييني حيس ائـدن و كولـه               
ه يه مهاجير حياتي ياشاماغا     زنجيرلريني بوينونا كئچيرمك ايسته مين خالق دوغما يوردونو ترك ائتم         

  .مجبور اولور
محمدامين ده، لرمانتوفون دئدييكيمي، بوينونا دوشمنين روسوايچي زنجيريني كئچيرممـك اوچـون            

 ۳۵او دوز   .جانيندان عزيز سئوديي وطنيني، خالقيني، اهل عياليني ترك ائتمه يه مجبور اولموشـدور            
يـازيقالر اولسـون    .ي بيرآن دا اولسا ايتيرمه ميشـدير      ـ ايل مهاجرتده ياشاميش، وطنه قايتماق اميدين      

ايندي اونون دوغما وطنينه اوزو يوخ ، پاك روحو، تميز عمللري، ايلك دفعه وطـن گـؤي لرينـده             
بودا اونون حق يولونون اوغرونـدا  .دالغاالنديرديغي اوچ رنگلي آي ـ اولدوزلو بايراغي قاييتميشدي 

  .اوامي وفرحلي يئكونودورووروشدوغو ايده آل الرينين منطيقي د
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                دراماتورژي ياراديجيليغي
شعرلرينده .محمدامينين بديع ياراديجيليغينين مهم ساحه لرين دن بيريني ده دراماتورژيا تشكيل ائدير           

اولديغي كيمي، درام اثرلرينده ده اونون آزادليغ اوغروندا مبارزه جلب ائتمك استه ديي اساس طبقه              
اونون چاغريش نداسـي اهـالينين   . ثباتسيزالر، داها دقيقي ـ گئنيش خالق كوتله سي دي بي نصيبلر،

چـونكي اصـيل دراماتورژيـا ايلـه مشـغول         .بودا تصـادفي دئيلـدي    .بو زمره سي اوزرينده كؤكلنير    
ادبيـاتين بوتـون    "اوستروفسـكينين دئـديي بئلـه بيـر حقيقتـي اسـاس گؤتـورودولركي               .اوالنالرآ

ينجي نوبه ده اوخونوش، سوادلي آدامالراوچون يازيلديغي حالدا، صحنه اثرلري          فرماوژانريالري بير 
ـ ۲۰.يعني اوخوماغي و يازماغي باجارمايانالردا اونا باخيب فايداالنا بيليللر        . ٢٥هامي اوچون يازيلير  

جي عصرين اوللرينده انقالبي بورولغانالر دوورونده محمـدامين ده بـو حقيقتـي درك ائتمـيش و                 
قارانليقـدا  "، "ناگهـاني بـال  "و ايله قدربيرـ بيرينين آردينجا حله ليـك بيـزه معلـوم اوالن     ـ ج ۱۹۱۰

قارانليقـدا  "اونالريـن بعضـي لـري، خصوصـاً         .كيمي بيرنچه ماراقلي پيئست يازميشـدير     " ايشيقالر
معاريف جمعيتي طرفينـدن تاماشـايا قويولمـوش        " نجات"ـ جي ايلده باكيدا     ۱۹۰۸اثري  " ايشيقالر
خصوصـاً اودؤورون گـؤركملي ومشـهور آكتـورالري اوالن حسـين            .ش رأي اوياتميشـدير   وگئني

عربينسكي، حسين قلي سرابينسكي وباشقاالرينين بوتاماشادااساس رولـالردا چيخـيش ائتمـه سـي              
  .گئنيش مندرجه لي بير صحنه اثري اولموشدور" قارانليقدا ايشيقالر"گؤستريركي، 

قـارانليق  "آدلـي شـعرينده   " حسب حال"بيرآزاول چاپ ائتديرديي محمدامين بواثرين تاماشاسيندان   
دئيرك همين بوغوجو محيطَ عصيان ائدير خالق اوچون معنوي ايشيق آرايير وبو ايـده              " دير بانا دنيا  

چكيلمـه يـه جيينـي قطعيتلـه     " ميـدان شـجاعتدن   "آل اوغروندا مباريزه يـه آتيلـديغيني بئلـه بيـر     
دا محض بو ايـده الر ايشـيغيندا يـازيلميش وهـر            " قارانليقدا ايشيقالر "و  " ناگهاني بال ."بيلديريردي

  .ايكيسينده ماراقلي صحنه لر ياراديلميشدير
مؤليـف  .اثرينده حادثه لر باكو ميليونچـوالرينين بيـرينين اداره سـينده جريـان ائـدير              " ناگهاني بال "

خونـور، آيـري ـ آيـري     آرتماقدا اوالن ميللي ديرچه ليشـه، اجتمـاعي ـ سياسـي حادثـه لـره تو      
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صينيفلردن، سياسي پارتياالردان، پرولتارياتين وضيعتين دن وحاكم ـ محكـوم آراسـينداكي ايلـك     
  .ضّديتلردن دانيشير

ميليونالرا وخالق آراسيندا بؤيوك نفوذا مالك اوالن مراد اونون پولي ايله آوروپانين مختلـف عـالي        
اوگؤروركي، بو ضـيياليالر    . حركتيندن ناراضي دير   مكتبلرينده اوخويوب گلميش ميللي ضيياليالرين    

ميليونچونون ضييالي مشاوري مرادي باشـا      .ميللي اويانيشا تكان وئرير، مظلومالري آياغا قالديريرالر      
ساليركي، اوزلريني سوسياليست آدالنديران بو آدامالر جمعيتي يئني دن قورماق فيكرينه دوشـوبلر،             

 فهله اوسـتون رول اويناسـين وبونـونالدا بوتـون مظلـومالر آزاد              ايسته يللركي، صينفي مباريزه ده    
  .اولسون

مشاورين دئدينه گؤره، اونالر بئلـه بيـر عـدالتلي طلـب ده ايرلـي سـوروللركي، حيـاتي يـارادان               
حالبوكي ايندي موجود حيـات ائلـه ديركـي، بيـري           .زحمتكش خالق دير، اودا ياخشي ياشاماليدير     

اونالريـن فيكريجـه، بـو    . ايسـه اونـون حسـابينا فـراوان دوالنيـر        چاليشير اذيت چكير، باشقاسـي    
  .عدالتسيزليك دير و اونا دوزمك اولماز

بورادا محمدامين بير سوسيال دمكرات كيمي چيخيش ائدير و اونون ضـيالي قهرمـاني سـرمايه دار               
آوروپـادا  .ديـر مرادال صحبتينده آچيقجا بيلديريركي، بو مبارزه امكله سرمايه آراسينده گئدن مبارزه            

  .بوايش چوخدان باشالميشدير، ايندي ده روسيه ده جريان ائتمكده دير
ضيالي مشاور كاپيتاليست آغاسيني خبردار ائديركي، بو حياتين طبيعي اينكشاف قانوني دير و يقـين         

بئلـه گمـان   .مراد اولجه بونا جدي اهميت وئرمير. كي، اونون مؤسسه لريندن ده يان كئچمه يه جك        
مسلمان كوتله سي اينديكي زاماندا     "كي، مسلمان عالمينده هله ائله بير سياسي تهلكه يوخدور،          ائدير

امـا مشـاورينين   ".هچ بير تبليغات اونـالري بيـزيم عليـه ميـزه قالـديرا بيلمـز        .خيرخواه عنصرلردير 
اونـو هرشـئيدن اول ناراحـات ائـدن         .اينانديريجي سوزلريندن سونرا كاپيتاليست تشويشَ دوشـور      

اولماق عوضـينه اونـو     " خالقا داياق "دوركي، اؤز پولوايله اخوتدوردوغو طلبه لر قاييديب گلير و        او
يولدان چيخارير، دونيانين گئديشيندن هله باش آچمايان مسلمان فهله لري صاحبكارين اؤزونـو آغ             

  .ائديرلر
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ارداشـليق  حريـت، مسـاوات، ق    "الرين  دمـوكرات باكي كاپيتاليستيني ان چوخ حرصلنديرن سوسيال       
آَد مـن ايللرايلـه زحمـت       "او ضييالي مشاوريله صحبتينده هيجانال اونودا بيلـديريركي،         .سؤزلريدير

چكيب قازانديغيم دولتي گؤتوروم ايندي بير ابله ين بيري ايله بولوشومكي، نه واركي، بو مسـاوات        
  .٢٦"دير

روس سـالداتالريني و    "تـا   او فهله لر آراسيندا گيزلي تشكيالتالرين قارشيسيني آلمـاق اوچـون ح           
  .گؤرمه يينه ده بئل باغالير" كازاكالريني 

باش وئريرـ فهلـه صـينيفينين   " ناگهاني بال"حادثه لر دراماتيك شكيلده اينكشاف ائدير، گؤزلنيلمدن  
  .تعطيلي حاقيندا خبر آلينير، اؤزونو ايتيرميش مراد تعطيلچيلرله دانيشماغا جان آتير

ين سياسي اينكشاف مرحله سيني، فعاليتينين ايللرينـده هانسـي ايـدئياالرال            بو كيچيك اثر محمدامين   
  .ياشاديغيني گؤسترن ماراقلي فاكت دير

اوال نظره آلمالي ديركي، بيرينجي روس انقالبي آذربايجـانين ايـري صـنايع مركـزي اوالن باكيـدا          
حادثه لر كور طبيعي اينكشاف     آذربايجانلي فهله لر آراسيندا انقالبي شعور هال تام يئتيشمه ميشدير،           

بيز توتاليتار دؤورون تاريخي ادبياتيندا بـونالري بيـر قـدر شيشـيرتميش، چـوخ واخـت                 .ائديردي
باكي صنايع موسسه لرينده ده، گـده بـاي   .بو اصلينده بئله دئييلدير! اؤزوموزدن تعطيل دوزتميشيك  

الكـن بـونالرين هاميسـي    .ر واريديميس معدنلرينده ده و باشقا يئرلرده ده آيري ـ آيري اغتشاشال 
اكثـر حالــدا حيـات شــرايطينين ياخشـي الشديريلماســي اوغرونـدا گئــدن كـورطبيعي مبــاريزه      

بونـون آجيسـيني داّديغـي    .چوخوندا آيدين دوشونولموش مبارزه پروگرامي دا يـوخ ايـدي   .لريدي
 كيمي باكيـدادا آيـدين      اتهام ائتديي " يولسوزلوقدا"اوچون دوركي،محمدامين ايران انقالبچيالرينين     

ـ جي ايللرده باكي حادثـه لرينـدن      ۱۹۰۷ـ۱۹۰۵او  . مبارزه پروگرامينين اولماماسيندان شكايتلنيردي   
بونو بيلن تك ـ تـك   .بوتالطمده بيز نه ايسته دييميزي بيلمه ديك:            " بحث ائدرك يازيردي

او مشهور سندلرده بيز بيـر      .خت يوخ ايدي  فردلريميز وار ايديلرسه، بيلديكلريني بيزه بيلديرمه يه وا       
تالطمه دچار اوالن گمييه بنزيرديك كي، هارايا گئده جييميـزي و سـاحل نجـات هانسـي طرفـده        

بيـزده بيزيملـه   . هرحالدا بير طرفه اولسادا، سكان ساخالماق الزيم گليـردي        . اولدوغونو بيلميرديك 
ينه باخـديق، يولومـوزو اونالريـن گئتـديي         برابر تالطمه توتولموش اوالن ديگر ميلتلرين گميچيلر      
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ــر عاقبــت قارشيســيندا  . ســمتَ دوزتــديك ــز مجهــول بي ــز ســكاندا تيتــره ييــر، اوركلريمي اليمي
  .٢٧"چيرپينيردي

خالقا يول گؤسترن، رهبرليك ائـدن الزيـم ايـدي، او        .او دؤورون حقيقي وضييتي تخميناً بئله ايدي      
مقصـديميزي نشـان وئـرن اوپـارالق     "ي كـي،  محمـدامين آچيـق يـازيرد     .ايسه هله گؤرونموردي  

دوها كشـف  "فقط .كشفيني آختارانالر بلكه ده واريدي. ييلديزيميزي،دوهاني كشف ائده بيلمه ديك    
ياخود گؤرونموشسـه ده گـؤردوكلريني عمـومي        . ـ ديه ميدانا چيخانالر گؤرونمه دي     !" اولوندي  

  ".لشديره بيلئه ميشلردي
آذربايجـانالر آراسـيندا سياسـي مقصـد آيـدينليغي معـين مبـارزه           ـ جي ايل انقالبي زاماني      ۱۹۰۵

طوفانا توتوالن بير گمي اوچون هدفسيزليك نه     ."پروگرامي، عملي ايش دئمك اوالر كي، يوخ ايدي       
قدر تهلكه ايسه تاريخي ساعتالردا بونلونان بيرميلت اوچون ده عمل سـيزليك او قـدر تهلكـه لـي        

اثرينـده ده  " ناگهاني ."گؤرور و اونون آغريسيني چكيردي" سيزلييعمل "ـ ديَين محمدامين بو     " دير
آختـارير و مبـارزه     " سـاحل نجـات   "او تالطمون سـويودوغو آنـالردا معـين مقصـد آيـدينليغي،             

ــ جـي    ۱۸۴۸او فرانسيز انقالبچالرين هلـه      . يولداشالريني دا بومقصده دوغرو فعاليتَ چاغريردي     
" حريت، مساوات، قارداشـليق  "سوزلريني " يق، برابرليك، قارداشليقآزادل"ايلده بايراقالرينا يازديغي   

شكلينده اؤز شعارينا چئويرمك ايستييردي كي، بودا او زامان بيزيم ادبياتيميزدا تامـام يئنـي حادثـه             
سـوزلري اؤزلرينـده    " بؤيوك و محتشم    "اودا جمالدين افغاني كيمي بئله گمان ائديركي، بو         . ايدي

  .ناسي ظلمو، دئسپوتيزمي كؤكوندن محو ائده بيلرقوراالن سعادت بي
مـؤليفين دفعـه لرلـه تاماشـايه     .پييئسـيدير " قارانليقـدا ايشـيقالر  "محمدامينين ان مشهور درام اثري      

اثرينـده  " ناگهـاني بـال  "هچ شبهه سيزكي،   .قويولوب گئنيش رأي اويادان يگانه درام اثري ده بودور        
دئيلن بير چوخ اجتماعي ـ سياسي مسـله لـر بـورادا نسـبتاً      قويوالن وهله ليك بير قدر جسارتسيز 

اما ايلك  .تأسفله دئملييم كي، اثرين متني اليميزده يوخدور      .گئنيش دراماتورژي حلّيني تاپا بيلميشدير    
ــمونا       ــا مض ــؤلفلر آزدا اولس ــازان م ــئنزيا ي ــع دن رئس ــف موق ــا مختل ــاني اون ــي زام تاماشاس

ه، همده مسله لرين قويلوشو حاقيندا معين تصور ياراتماغا         بونالر هم توخونوالن مسل   .توخونموشالر
آزادليق وسوسياليزم ايـدئاالرينا اوركـدن ووروالن قهرمـان آدلـي جـوان بيـر طلبـه                . امكان وئرير 
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تحصيليني بوراخيب خالق ايچريسينه گلير و دوغما خالقيني دا بو ايدئاالرا گؤووشدورماق، همـين               
الكـن  .چون اؤزونه بير نئچه همفيكير تاپاراق فعاليتَ باشـاليير        گؤزل فيكيرلري حياتَ كئچيرمك او    

اوجهالت محيطينده دير، آنايوردونو آزادليق گؤزَللينه قوووشدورماق ايسـتركن والـدينلري اونـون             
بونـا َرد جـوابي وئـرن    .اؤزونو سئومه ديي بير قيزال ائولنديريب ال ـ آياغيني باغالمـاق ايسـتييرلر   

انسان ان شرير دشمني " الكن يولداشالريندان بيري   . او گيزلي فعاليتَ كئچير    .قهرمان ائودن قووولور  
بئلـه ليكلـه،    .عقيده سيندن دونور و دوستالرينا خيانت ائدير      " وان عزيز دوستي اوالن پوال آلدانيب       

بوندان سونرا حادثه لر حبس خانادا جريان       .قهرمان اؤز صادق دوستالري ايله بيرليكده حبس الونور       
  .ائدير

قـوچي  .حبس خانادا قهرمان بير قوچو ايله راستالشير و حـبس اولونمـاغينين سـببيني سوروشـور               
اثرين قهرماني قوچونو مزّمت ائـديب، بيلـديريركي،        ".آدام اولدورميشَم "بؤيوك فخرله بيلديريركي،    

قـارداش  "قهرمان اونو دا دئيركي، ".قارداش قانينا باعث اولماق، اؤز همجنسيني اولدورمك گناه دير "
قانينا ال بوالنديرماقال پول و شهرت قازانماقدانسا دوز ـ دوغرو بير صنعت دالينجا گئتمـك الزيـم    

بو عاغيللي، منطقلي سؤزلريندن بير قدر يوموشاالن قوچو سانكي اؤزو ايله دانيشيرميش كيمـي        ".دير
  ".مي؟بوخرابه  قالميش باكيدا آدام اولدورمكدن باشقا آيري بير صنعت وار: " دئير

بير گئجه قهرمـان يوخـودا گـؤروكي،        .قهرمانين و يولداشالرينين حبس خانا حياتي چوخ سورمور       
استبداد، جهالت وظلمت مجّسـمه سـي اوالن هيـوال ابلـيس شـكلينده گليـب قهرمـاني بوغمـاق                    

بونـون دالينجـا قارانليقـدا     .الكن قهرمان او آندا گؤيدن دوشن بير خنجرله ابليسي اولدورور         .ايستيير
ايشيقالر گؤرونور، آغ بولودالر اوزَرينده پيدا اوالن منّور بير ملك نوازيشكارانه بير صورتده حرّيت              

بيزيم قهرمـان يوخـودان آييليـر، گـؤردوكلريني يولداشـالرينا      . مژده سي ايله قهرماني تبريك ائدير 
قووشـماق اؤزره  بيـز حريـتَ   .دانيشير وآنالري اينانديريركي، بو يوخو دئيل، بو آرتيق حقيقت ديـر  

ـ اكتبر  ۱۷" دوزه چيخير . "دوغروداندا بير نئچه دقيقه دن سونرا قهرمانين يوخوسو چين اولور         . ايك  
اهالي حبس خانايـه دولـوب سـئوينجيني محبوسـالرال بولوشـور و اونـالر            .مانفستي اعالن ائديلير  

  . بورويوربونونالدا قارانليقالر ايچينده گور ايشيق سلي اطرافي.آزادليغا چيخيرالر
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بو قيسا تفصييالتدان حيس اولونوركي، عصرين اوللرينده آذربايجاندا حلـي واجـب اوالن بيرسـيرا        
گئريليـك، جهالـت،    . ميللي و سياسي پروبلملر قيسماً بورادا اؤز دراماتورژي عكسـيني تاپميشـدير           

بونالرا .دورورديقوچوبازليق، قارداش قاتيلي و ساير مسله لر اوزامان بوتون مترقي قوه لري دوشون            
قارشي مبارزه آپاران و باش وئرن فاجعه لري بديع شكيلده جانالنديران قلم صاحبلري چوخ ايـدي         

  .و اونالردان بيرده محمدامين رسول زاده اولموشدور
محمدامينين باشقاالريندان فرقي اوندان عبـارت ايـدي كـي، او تكجـه معيشـت درامـالري ايلـه                    

رابلمين گئنيش مقياس آلماسينا، سياسي خاراكتر كسب ائتمه سـينه          محدودالشميردي، توخوندوغو پ  
مجّسمه سي اوالن ابليسي پارچااليب محو ائتمك،       " استبداد، جهالت و ظلمت   "خصوصاً  .چاليشيردي

آزادليق ملَيينين قانادالريندا ظلمت قارانليقدان چيخيب ايشيقلي دنيايا جـان آتمـاق اونـون اسـاس                
اثرينـي  " ميـف "ژورنالينـدا چـاپ ائتـديرديي       " عـروه الـوثقي   " لـدينين   بونون جمال ا  (ايدئاليدي  

  ).خاطرالديغيني دا اونوتمايان 
" سوسياليزم فيكرينـه عاشـيق    "اثرينده قهرمانين   " قارانليقدا ايشيقالر " اونودا قيدائتمك الزيمديركي،    

رونده سوسـيال  چونكي، محمدامين فعاليتينين ايلك دؤو  .اولماسي سؤزلري تصادفي ايشلنمه ميشدير    
اونون گيزلـي امضـاالريندان     . الرا ياخين اولوب سوسياليزم ايدئاسينين تأثيري آلتيندا ايدي       دموكرات

اونالر جمعيتي انقالب يولي ايله َدايشديرمك، يئنـي لشـديرمك       .اولموشدور" سوسياليست"بيري ده   
ي فرماالشانا و عيني آدلـي      محمدامينده مساوات فيكر  .ايستيرديلركي، بودا زامانين طلبيندن دوغوردو    
اونون درام اثرلريده اساساً بو ايدئيانين تأثيري آلتينـدا       .پارتيا يارانا قدر بو عقيده اوندا گوجلی ايدي       

  .يازيلميشدير
 ـ ده تاماشـا قويولـدو و گئنـيش رأي     ۵ــ جـي ايـل دكـابرين     ۱۹۰۸اثـري  " قارانليقدا ايشيقالر"

 ۷قـازئتينين   " اتفـاق "تاماشادان درحال سونرا    .اناشديالرداها دوغروسي، مختلف موقع دن ي     .اوياتدي
رئسـئنزيا خـوش نّيتلـه      .امضاسي ايله بؤيوك رئسئنزيا درج ائديلـدي      " تئاترچي  "دكابر نمره سينده    

تنقيدچي رئسئنزيادا اثري تحليل ائتمك عوضينه هم جـوان مؤليفـه، همـده دؤورون              .يازيلماميشدير
او .مشهور آكتيورالرينا آغيل درسي وئرمه يـه چاليشـيردي   عربينسكي، سرابسكي، شريف اف كيمي      

تنقديني ان چوخ اپيزوديك لوحه لرو معيشت دئتالالري اؤزرينده دوراراق مؤليفه آچيـق ـ آشـكار    
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حتا باشقا مشهور يازيچي و شاعريه لريميـز كيمـي محمـدامينين ده قـان انتقامينـا،                 .هجوم ائديردي 
: ني قطعياً راضي سالمير و او بئله بير فيكيـر ايرلـي سـوروردي             " تئاترچي  "حقّابازليغا توخونماسي   

محمدامين رسول زاده البته فاجعه نويس دئيل، فاجعه نويس اولسايدي قطيعاً گتيرديي اميُد و مهـم                "
بير مسله ني بير طريقه باره سينده اوالن تعليمـات و نظريـاتيني كنـارا قويـوب هـردن بيـر باكييـا                     

ت ده بير او قدر بؤيوك اهّميته اليق اولمايان بـاكي قوچوبـازالرينين   مخصوص و معيشتي ـ عمومي 
  ".تصويراتيني اؤز فاجعه سينه قاتمازدي

زاماني پـرده آرخاسـيندان گلـن گولّـه         " قهرمان ايله مرتضي آراسيندا شيرين مساوات صحبتي        "او  
بـاكي  "ب دقتـي  سسلريني ده يئرسيز حساب ائدير و گؤستريرديكي، بئله بير جدي صحبتين پوزولو         

  ".قوچوسونون كوچه ده آدام اولدورَميينه دونَدرمك بؤيوك بيرخطا دير
محمدامينين اثرينده يئري گلديكجه ياالنچي مؤمنچيليه اعتراض، قرآني آذربايجان ديلينه چئوريلمـه            

نـي تـأمين ائتميـر    " تئاترچي" بودا.سينه ضروري ليي كيمي بعضي ديني مسله لره ده توخونموشدور 
" اوندان سونرا صحنه ي تاماشا اوچـون بيـر شـئي يازمـاق ايسـته يـن                  "رسول زاده يه و     .ا. م واو  

قرآنا و آيين اسالما داخل اوالن شئيلري و سوزلري صحنه ي تاماشايا چيخارماقـدان بيـر              " جوانالرا
توصيه ائدير و بو فيكريني دوغرولوغونو اساسالنديرماق اوچون گؤستريردي كـي،   " آز چكينمه يي    

ثانيـاً  . اوال بو نوع چكيلمك ايندي آوروپا فاجعـه نويسـلري طرفينـدن ده اكثـراً قبـول اولونـوب          "
جماعتيميز هله او مقامه گلميـب كـي، اشـاره و كنايـه نـي، تصـديق و تكـذيبي آسـانليقال باشـا             

  ".دوشسون
عليهينـه  تنقيدچي محمدامين ين چوخ اوستاليقال اثره داخل ائتديي شيطان و ملك سيمبل الرينين دا  

نـه شـيطان مسـلمان    "اونون فيكرينجه بو سيمبل الر مسلمان عالمينه قطعيـاً اويمـور، گويـا           . ايدي
  ". شيطاني دير، نه ده ملك مسلمان َملَيي

تاماشاسينين ياخشي جهتلريني ده انكار ائتميـر ويـاري    " تئاترچي"حاق اوچون دئمك الزيمديركي،     
بلي رسول زاده فاجعه نويس دئيلسه ده، گؤزل شـكيللري،          : " تنقيد، ياري تعريف شكلينده يازيردي    

قشنگ گؤزلري، معنالي حركتلري بير يئره جمع ائتمكله قارانليقدا ايشيقالرا جالب نظر ائديب سـاير              
  ".فاجعه نويس آدالنانالريميزدان آرتيق اوستادانه و ماهرانه بير طرزده فاجعه سيني آخره يئتيريب
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اونـالردان  .اويونچوالر رولالريني ياخشي ايفا ائتـديلر   : " يدي و يازيردي  او ايفاچيالردان دا راضي ا    
سرابسكي، رجب اوف، الوندي، حاجينسكي، كنگرلنسكي، كـاظم اوف، تقـي اوف و ميخايئـل اوا                

  ".خانم اؤز رولالريني چوخ طبيعي و گؤزل اويناديالر
آلمان آرتيستي حسـاب ائـديب      اؤزلريني بير فيرنگ، يا     "آكتيورالردان عربينسكي ني و شريف اوفو       

دانيشديغينا، گولدويونـه،  آغالديغينـا      " باكي حالتي و معيشتينه اصال نسبتي اولمايان بير قاييده ايله           
مـراداوف حاقينـدا اونـودا    . گؤره، مراداوفو ايسه كوميك روال ياراشماديغينا گؤره تنقيـد ائـديردي        

  ".ه ائديريك كي، او كوميك رولدان ال چكسيننئچه دفعه لرله دئميشيك و يئنه توصي" دئييرديكي، 
گؤروندويو كيمي ايلك رئسئنزيا اثرين خرداـ پارا دئتالالرينا توخونور و اونون ايزلَديي اساس قايه              

بونـاگؤره ده   .قيدلردي بير قدر فيتنه كار خاراكتر داشـييردي       . سيني آچمير و يا آچماق ايسته ميردي      
آدلـي  " رفع شـيطنت  "قازئتينده  " ترقي"رسول زاده   .ا.ؤن سونرا ن  همين رئسئنزيانين چاپيندان ايكي گ    

هر بير  "جنابالري اؤز رئسئنزياسيندا    " تئاترچي"اعتراض مكتوبو ايله چيخيش ائتدي و گؤسترديكي،        
بعضـي مالحظـه لرينـي اعتراضسـيز        " بونـاگؤره ده    .حركت ائتميشدير " تنقيد قاعده سيندن خارج     

  ".بوراخماماغا مجبورام
او بير ايـرادا خصوصـي   . ين تنقيدچينين بوتون ايرادالريني اينجه ليير و بيرـ بير رد ائديردي       محمدام

سـنه  " تنقيديني بير يئرينده حاجي سيد عظيم جنابالرينين   " تئاترچي: " ايله اعتراض ائدرك يازيردي   
ريلمـه سـينده    سوزلرينين قهرمانين ديلينـه وئ    " ساز اولماسا زمانه اگر، اؤزونو ساز قيل زمانه يه سن         

بوصـورتده ده منـيم     .ساختاكارليق، دنياني بيجليك ايلـه كئچيرمـك و غيرنـاروا صـورتلر گـؤرور             
  .شخصيتيمه توخونموش اولور

زمانه يه ساز اولماق ايستَممكديركي، عالم اسـالم بـو قـدر دالـدا              "محمدامين اونودا گؤستريركي،    
  ".يي ايندي ائتمه يه مجبوردور ايل بوندان اقدم ائله ديكلري شئ۵۰قاليب، اؤزگه لرين 

مؤلف تنقيدچينين موقعيني و مقصديني باشا دوشوردي وچوخ گمـان كـي، اونـون شخصـيتيني ده       
او عليه دارالرينين بئلـه بيـر    .سرلوحه سي قويمازدي  " رفع شيطنت "عكس تقديرده مكتوبونا    .بيليردي

ؤليفين اؤزونون يا اونـا يـاخين       گويا قهرمانين باشينا گلن سرگذشت م     " فيكريني ده رد ائديرديكي،     
  .اوالن بير آدامين يا بير نئچه اشخاصين سرگذشتي دير
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عمومييتله اثر مؤليفي تنقيـدچينين هـر بيـر بـد نيتينـي آچيقجـا اوزونـه وريـر و آخـرده اونـودا                         
  ".بو تنقيد ده موفتديندن باشقا بير شئي گؤرمه ديك"گؤستريرديكي، 

بـورادادا  .امضاسي ايله باشقا بير رئسئنزيا چاپ اولونـدو " بيطرف "قازئتينده" ترقي" ـ دا  ۱۰دكابرين 
عوام الناس اوچون آنناشيلماز بعضي سوز و ايفاده لر قصور          "تنقيد واريدي، خصوصاً اثرين ديلينده      

) متخصـيص (اما عموميتله اثر اوبيئكتيو موقع دن تحليـل اولونـور، اونـا پروفسسـيونال             . ساييليردي
قيدچي اثرين يئني ليني، قهرمانين آزادليق ايدئاليني و بو ايـدئال اوچـون هـر               تن. جهتدن ياناشيردي 

شئيدن كئچَميه  حاضراولدوغونو، آكتيورالرين بؤيوك ايفاچيليق مدنييتيني يوكسك قيمت لنـديرير            
رسول زاده جنابالرينين بو اثري بيزيم بوتون موجود درام اثرلري آراسيندا مستثنا بيـر              : " و يازيردي 

  .۲۸"اشغال ائدييورموقع 
ــي هميشــه يوكســك    ــرين اهميتين ــدقيقاتچيالري دا اث ــونراكي ت ــدامينين معاصــرلري ده، س محم

پييئسين آنا خطيني ميللي اويانيش و استقالل حركتينين        : "قيمتلنديررك بئله بير فيكير ايرلي سورورلر     
فيكرينـي يايماغـا   محمدامين اؤزونون بـو اثـري ايلـه آذربايجانـا مختاريـت             .تدقيقي تشكيل ائدير  

بو پييئس آذربايجاندا ميللـي اسـتقالل حركـاتي     .باشاليارق تزاريسم استبداديني يخماغا چاليشيردي    
  .۲۹"ايله باغلي ايلك درام اثري دير

 ايليـك   ۷۰ـ جي ايلده مبارزه ميدانيندا بيرگه فعاليت گؤسترن حسين جمال ايسه محمدامينين             ۱۹۰۴
  :شعرپاچاسي دا عالوه ائتميشدييوبليينده كي چيخيشينا بئله بير 
  ايشيقالر آرادين قارانليق يئرده 

   پرده، ۵ ـ ۶پيئسده يازاردين  
  مخبري اولدون،" ترقي"ايراندا

  .٣٠انقالب فيكري ايله بوشالدين، دولدون
بونالر گؤستريركي، محمدامينين بديع ياراديجيليغي اونون سياسي فعاليتينين تركيب حيصه سي ديـر    

  .رـ بيريندن تجريد ائتمك ممكن دئيلديوبونالري بي
يك دموكراترسول زاده باشقا سلفلري،     .ا.اوسته ليك بعضي فاكتالردان اودا حيس اولونوردي كي، م        

روحلو معاصرلري، اينديكي حالدا جمال الدين افغاني كيمي، اساس دقتيني ميللي گئرليكده جهالت             
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اونون سونراكي آختاريشالري دا بـو  .ا يونلتميشديرو نادانليقدان خالص اولماغا، آزاد و حر ياشاماغ    
  .ايدئالال باغلي ايدي

  .رسول زاده بديع نثر ساحه ده ده معين نائلييتلر الده ائتميشدير.ا.م
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  نه مطلق ليبراليزم، نه ده مطلق كلكتيويزم
ـ جي ۱۹۱۱ـ جو ايلده سيخيشدريليب باكيدان چيخاريلدي و ۱۹۰۹رسول زاده .ا.معلوم دوركي، م

  .ايله قدر ايران دا ياشادي، داها دوغروسو اورادا فعاليت گؤستريردي
زواللي ايران متصيل فرياد ائديردي، الكن اونون فريادني        "اثرينده گؤستريركي ،    " ايران تركلري   "او  

ايرانا امداد ائتمك ايستينلردن بيـري ده  ".ائشيدنلر وارسادا امداد ائده بيلميرديلر. هچ كس ائشيتميردي 
يك روحلو ضيياليالرال گؤروشور، بيرگه فعاليـت ميـدانينا آتيليـر،          دموكراتاو تهراندا ميللي    .ايدياو  

خصوصاً سيد حسين تقي زاده كيمي ضيياليالرال او ايران دا، سونرا اسـتانبول دا اوزون مـدت بيـر                   
م متفكرلـرين  ايراندا شرق انطباهنين باني لـري اوالن اسـال  .ائوده ياشاميش، بيرگه مبارزه آپارميشدير   

چوخ گمان كي، جمال الـدين افغـانيني فلسـفي          .فلسفه ايرثي ايله داها اطرافلي تانيش اولموشدور      
  .ايرثي و طلبلري ايله ياخينليغدا بو دؤوره تصادف ائدير

رسول زاده ايراندا ياشاديغي ايللرده انقالب رهبري ستارخانال گؤروشور، اونونال فيكيـر مبادلـه              .ا.م
آدلي آوروپـا تيپلـي قازئـت       " يئني ايران   " رس ديلينده حسن تقي زاده ايله بيرليكده        سي آپارير، فا  

اما ايلك ايللرده جمعيتين انكشـاف يـولالري حاقينـدا اونـون آيـدين، دوشـونولموش و            .چيخارير
چكيـل بيـر   " شعرلرينين بيرينـده  .َدايشمز نظريه سي يوخ ايدي، آزادليق حاقيندا عمومي دانيشيردي   

چكيلمـه اي حريفـان مـن بـو ميـدان ـ       "تكليفينه عصبي و قطعي بيـر شـكيلده   " ت لش يانا ساكي
حاقيندا اونون هله ليك معين پالني و مرامنامـه  " شجاعت ميداني"جوابيني وئرسه ده، بو  " شجاعتدن  

  .سي حيس اولونموردو
الييـرو  رسول زاده هله رومانتيك خيال الردا ايـدي، گـؤزل حيـات آرزو            .ا.ـ جي ايله قدر م    ۱۹۰۸

بير اوووج انسانالرين سعادت و راحاتليغي اوچـون        .دنيا گرك هامي اوچون بير اولسون     : "دئييردي  
  .۳۱"ميليونالرجا انسانالرا جبر اولونماسين
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بــوفكرين صــاحبي ائلــه او زامانــدان اعتبــاراً حريــت و مســاوات مســله ســينده چوخالرينــدان  
قازئتينـه گؤنـدرديي مكتـوبالردا ايـران      " ترقـي " ه  ـ جو ايلده ايراندان باكي ي     ۱۹۰۹حتا  .فرقلنيردي

ايــران . …:انقالبينـين كــور طبيعــي لينــه اشــاره ائــدرك بئلـه بيــر مــاراقلي آنالوگيــا گتيريــردي  
ايشده بيزده روس يولو ايله گئتَمين بيزيم كيمي بو يـوال دوشـموش بيـر چـوخ ايـران       .يولسوزدور

معلـوم  . دعواسيندان خبر بيلمك ايسـتَديك    مشروطه  .يولسوزالرينا راست گليب احواالت سوردوك    
يعنـي مسـلك    (اولدي كي، ايراندا طبيعي يولالر اولماديغي كيمـي معنـوي يـول دخـي يوخـدور               

مشـروطه ارابـه سـي سـره منزلـه          .مشروطه دن اوتري مبارزه ائديرير، اما يولسوز ائديرلر       ).يوخدور
 لوك دوركـي، بونـدان آنجـاق        سالمت آپارماق اوچون اؤز يول الري موافق دئيل، داشليق ، چول          

استبداد قاطري، ظلم ائشّيي حريت كاليسكاسي كئچه بيلر، مشروطيت ارابه سي ايسـه داشـا، قايايـا            
مشروطيت ارابه سيني سالم آپارماق اوچون قاباقجا بير مشروطيت         .توخونوب ازيلير، توكولر، كئچمز   

  .٣٢يولو قاييرمالييق
الرال مسلك بيرليي ياراتميش، دموكراترموش، سوسيال ـ جي ايل روس انقالبيني گؤ۱۹۰۵ ـ  ۱۹۰۷

كيمي پيئسلر و مبارزه يـه چـاغيريش روحلـو شـعرلر يـازميش            " قارانليقدا ايشيقالر "،  "ناگهاني بال "
ضـروري لينـدن رمـزي شـكيلده        " مشروطيت يولو قاييرمـاغين   "رسول زاده بير نئچه ايل سونرا       .ا.م

نه دن عبارت اولـدوغونو گؤسترميشسـه ، دئملـي او هلـه             دانيشيرسا وكونكرئد اوالراق بو يولون      
  .آختاريشدا دير، نجات يولو سراغيندادير

ساحل نجاتين هانسي طرفده اولـدوغونو      "تالطمه دوشموش گمينين سكانينين ساخالماق يولونو و        "
همين ايـل او    . ـ جي ايلدن سونرا اؤزو اوچون قطعي شكيلده آيدينالشديردي        ۱۹۱۱رسول زاده   .ا.م
ميللـي تـرك شـاعري      .يراندان تركيه يه گلدي و بورادا مشهور تركچولرين احاطه سـينه دوشـدو            ا

. جمعيتينه داخـل اولـدو    "ترك يوردي "آزادليق نغمه كاري محمدامين  يورداقولون باشچيليق ائتديي       
ـ   ش بورادا ضيا گؤي آلپ ، يوسف آقچورا و باشقاالري ايله اُنسييته گيريب اونالرال بيرگه فيكير و اي

آغا اوغلودا همـين جمعيتـده   .حسين زاده، اَ.بيرقدر اول باكيدان استانبوال گلميش ع     . بيرليي ياراتدي 
ني يازان ضيا گؤي آلپ اونون ايـدئا انكشـافيندا          " تركچولويون اساسالري "اونالر خصوصاً   . ايديلر

ائله ديـي وداع  ـ جو ايلده ضيا باي ين مزاري باشيندا       ۱۹۲۴رسول زاده   .ا.م.چوخ مهم رول اوينادي   
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ضيا گؤي آلپين ميلتچيليك و تركچولوق ساحه  سـينده علمـي تبليغـاتي قلبلـره                : "نطقينده دئييردي 
اينديكي ترك نسلي وجودا گتيرديي بيناي استقالل اوچـون ضـيا بـاي يـن     . چؤكن حزني داغيتدي  

  .۳۳"تمثيل ائتديي ميلليت فكيرلرينه مديوندور
وجـودا  " ه نين اؤزونـه ده عايـد ائتمـك اوالر، چـونكي اودا              رسول زاد .ا.بو سؤزلري عيني ايله م    

گتيرديي بيناي استقالل اوچون احاطه سينده اولدوغو ترك وطن پرورلينه و جمال الدين افغاني يـه              
محمـدامين بـاي يـن امـت چيليكـدن ميلتچيليگـه            "ميرزاباال محمـدزاده يـازيركي،      .بورجلو ايدي 

ه شيخ جمـال الـدين افغـاني فلسـفه سـينين مهـم رولـو               واسالمچيليقدان تركچولويه كئچمه سيند   
  .٣٤"اولموشدور

شــيخ جمــال الــديني آذربايجــان ضــيياليالري آراســيندا ان چــوخ .بــورادا بؤيــوك حقيقــت وار
اونـون نظرينـده   . رسـول زاده ايـدي  .ا.قيمتلنديرينلردن و اثرلريني ترجمه ائديب يايانالردان بيري م   

اسينين عوض سيز مجاهدلريندن و فدايي لريندن بيري اولمـاقال   شرقين بو بؤيوك متفكري اسالم دني     
اؤنونده دايانان  بيـر داهـي    " شرقين انكشاف و ترقي بايراغني يوكسكلره قالديرانالرين      "برابر، همده   

  .رسول زاده يه چوخ شئي وئرميشدير.ا.بئله بير داهينين ايدئاالري ايله تانيشليق م.دير
. رسول زاده نين بير نئچه اثـري و ترجمـه سـي ده درج ائديلميشـدير          .ا.ژورناليندا م " ترك يوردي "

وحدت جنسيه فلسفه سـي و ديـن بيـرليينين حقيقـي         "اونالردان ان مشهورو جمال الدين افغانينين       
آنجاق بوندان سـونرا  .آدلي مشهور مقاله سيدير" ايران تركلري" آدلي اثرينين ترجمه سي و " ماهيتي  

  .رلري فرماالشير، سانكي، او آختارديغي ايدئاليني تاپيررسول زاده نين فيكي.ا.م
. او ترك وطنپرورلريندن تورانچيليغي و تركيه چيليغي يـوخ ، محـض تركچولوغوقبـول ائـديردي               

تركيه چيليق و تورانچيليق حتا اتحاد اسالم دا اونون نظرينده رومانتيـك بيـر خيـال اولـوب ريـال             
  .اساسي يوخيدي

. رسول زاده اساسالنديغي ايدئا منبعلرينه احكـام كيمـي بـاخميردي          .ا.ي، م اونودا دئمك الزيمديرك  
او اسـالم بيرليـي   . هميشه يئرلي شرايطي، ميللي پسـيكولوگياني و دؤورون طلبينـي نظـره آليـردي        

طرفدارالرينين، عموميتله اتحادچيالرينين آراسيندا اولسادا، ديني و ميللي معنـادا اسـالم ويـا تـرك      
مشـترك ديـن و مـدنيت      ..…" ندا يـازيردي    " عصريميزين سياووشو ."نه اولموشدور بيرلينين عليه ي  
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صاحبي اوالن ملتلر آراسيندا، دوالييسي ايله مسلمانالر آراسيندا بوتون مسـلمانالرين بيـر مكـان دا              
  ".اسالم بيرليي ممكن اولمايلجاق بير خيال ، بير اوتوپيادير.اوال بيلمز" اتحاد اسالم"بيرلشديرن 

رسول زاده بو بيرليين فئدراسيا فرماسيني قبول ائدير وگله جكده اونـون ممكـن اوالجاغينـا                .ا.اما م 
بوتون تركلرين، بوتون فارسالرين، بوتون عربلرين اجتماعي بير وجود كيمـي بيرلشـمه             : " ايناناراق

 مسـلمان اوالن ملتلـر بيـر ميلـت وبيـر حكومـت حالينـا              . لري ممكن، همده ايستنيلن بير حال دير      
. بـو محمـدامينين اوزاق گـؤرنلييني گؤسـترير        ". اسالم اتفاقي اوال بيلر   .گلديكدن سونرا اتحاد دئيل   

اونودا خاطرالداق كي جمال الدين افغاني ده اسالمي بيرليك دئينده آوروپا مستملكه چيلينه قارشـي    
  .دايانماق اوچون بئله بير اسالم اتفاقي و بلوكو ياراتماغي نظرده توتوردو

رسـول زاده تركچولويـو آنجـاق    .ا.دا اسالم دنياسيندا و تركچولوك احاطـه سـينده اوالن م       هر حال 
اونـون جمـال الـدين     .آذربايجانچيليق شكلينده گؤتورور و مبارزه سيني ده بو استقامتده آپـاريردي          

بيزيم ميللي ايـدئولوگياميزين خصوصـاً      ." …وحدت جنسيه فلسفه سي     " افغاني دن ترجمه ائتديي     
بو معتبر منبع نين تأثيري     .نين اؤزونون انكشافيندا چوخ بؤيوك و حل ائديجي رول اوينادي         محمدامي

ايله او ميللي َمفكُره نين اساس تركيب حيصه لري اوالن ميلت، ديل، دين، مـدنيت وسـاير حاقينـدا        
  .اينانديريجي مدعاالر ايرلي سوره بيلدي

ل اونـو نظـره آلمـاق الزيـم دي كـي،            همين ميللي مفكره نين تركيب حيصه لرينـه كئچمـزدن او          
آذربايجاندا آزادليق حركاتي امت چيليكدن باشالدي و امت چيليـك اؤزونـده بيـر مـدت كئچيـد                  

آدالنماسـيني، ملتيميـزه مسـلمان ميلتـي،     " امـت "ايلك سياسي تشكيالتيميزين   .مرحله سي ياشاتدي  
ه مسـلمان مكتبـي وسـاير دئيلمـه         ديليميزه مسلمان ديلي، تدبيرلريميزه مسلمان تدبيري، مكتبلريميز      
مشهور خطـابيني  " مالنصرالدين . "سيني وياخود سيزه دئيب گلميشم ، اي منيم مسلمان قارداشالريم      

نـه  .سـؤزوايله ده عـوض ائـديرديلر      " تاتـار "سؤزونو چوخ واخت    " مسلمان  ."نظره آلماق كفايتدير  
اما فيكير مبادله سي حاقدا سـؤز    .يشديرميلتين اؤزو، نه ديلينين آدي بير مفهوم كيمي هله فرماالشمام         

امضاسـي ايلـه درج     " آذربايجـانلي "ـ جي ايلـده     ۱۸۸۷قازئتي هاه   " كشكول."صحبت باشالميشدي 
هانسـي ميلتـه منسـوب      . ائتديي بير يازيدا اجنبي نين بير آذربايجان تركـي ايلـه صـحبتيني وئريـر              

اسـالم دينينـه منسـوب اولـدوغونو     دئيب دوران آذربايجـانلي نـين   " مسلمان"اولدوغونو بيلمه ين    
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تاتـارالر كريمـدا،   .سيزه تاتار دئين غلط ائـدير    "بيلديرن اجنبي اونون ميللتيني ده باشا سالير و دئيير          
آرازين او تاينداكي مملكتـين طايفـه      . …سيزين ميلت آذربايجانلي دير   .غازاندا اوالن مسلمانالر دير   

  .۳۵"سيدا سيزينله بيرليكده آذربايجان ميلتي دير
زردابـي قـازئتين نشـرينه    .اما اونـون رئـداكتورو ح    .سؤزويوخدور" آذربايجاندا"قازئتينده  " اكينچي"

اجازه آلماق اوچون باش مطبوعات اداره سينه يازديغي عريضه سينده آذربايجان سؤزونوده عـالوه              
  .ائديب 

حتا نظاميـه  .يشلتميشديرا" آذربايجان تركجه سي "رسول زاده بوتون ياراديجيليغي بويو هر يئرده     .ا.م
اماملـت و   . دئيـردي " شبهه يوخدوركي، اوبير آذربايجـانلي ديـر      " حصر ائتديي شعرلرينين بيرينده     

بودا تصادفي دئيل، آخي اونون فعاليتينين اساس ماهيتي مللـي  . مليت حاقيندا اونون تدقيقاتالري وار  
ن نظرينـده مللـي مفكـره اوچ عامـلَ          اونو. َمفكُره ايشيغيندا ايرله مك ميللي كؤكه سؤيكنمك ايدي       

طلـب اولونـان يئنـي انكشـاف سـويه سـينه           . مللي وارليق، ديني رئاليق و يئني ليك      : اساسالنيردي
چاتماق اوچون خالق هرشئيدن اول اؤزوني تانيلمالي، ديني اعتقـاديني قورومـالي و دنيـا مدنّيتينـه      

رسول زاده نين تركچولردن و اونالرين      .ا.م.يرداها دوغروسو بونالر خالقا اويرديلمليد    .ايَيلنمهلي دير 
ايدئولوگو جمال الدين افغانيدان اخذ ائتديي بو عاملر اونون نظرينده آذربايجاندا ميللـي شـعورون،            

بـو  .ميللي َمنليين اويانماسينا، ميللي بيرليين يارانماسينا،نجات يولونون تاپيلماسـينا كمـك ائتمليـدير            
قـازئتي َمفكُـره    " آچيق سـوز  "  سينده نشَر باشالديغي     ۲ اكتبرين   ـ جي ايل  ۱۹۱۵مقصدله ده اونون    

" توتاجـاغيميز يـول  "او قازئتين بيرينجي نمره سـينده   . استقامتيني بو پرينسيپ اساسيندا قورموشدور    
  ".و اوچ اساسا ساريلمالييز. …زمانه آدامي اولماليز"بيز هاميميز : آدلي مقاله ده آچيقجا يازيردي

: زئتين اوچ نمره سينده انون اپيگرافنا چئوريلن بئله بير فرمـوالدان عبـارت ايـدي              همين اساسالر قا  
  ".توركلشمك ، ايسالم الشماق، معاصرلشمك"

اوزون آختاريشالردان و مباحثه لردن سونرا يارانان بو فرموال آرتيق بوتون توركچولر طرفيندن قبول          
فكـريمين  "بـو فرمـوالنين آتـاتوركون       . ائديلدي و ايلك گئنـيش انتشـاريني آذربايجانـدا تاپـدي          

شـكلينده  " تورك ملتيندنم، ايسالم امتيندنم، آوروپا مدنيتينـدنم "آدالنديرديغي ضيا گؤي آلپ     "آتاسي
تكليف ائتميشدير، اما علي باي حسين زاده اونـون اينـديكي فرمواليـا سـالميش و هاميـدا قبـول                     
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او باكي يا قايداندا آرتيق همـين       . اك ائديردي رسول زاده ده ايشتر   .ا.همين مباحثه لرده م   . ائتميشدير
حسـن بيـگ    . قازئتي ايله آچماغا شرح اتمه يه و خالقا چاتـديرماغا باشـالدي           " آچيق سوز " فكري

قـوي  . جماعت بيلمير، بيلدير، دئمه سـن بيلمـز  : " زردابي كيمي اودا بئله بير پرينسيپه اساسالنيردي  
  .۳۶"آخيرده بيللّر.يتمسينلر، عيبي يوخدوراول سني دؤيسونلر، وورسونالر، سؤزونو ائش

رسول زاده نين خالقا دئيه جيي اساس سؤز ، اوخوجوالرا چاتديرديغي اساس فيكير ميللي مسله               .ا.م
اونـون فيكرينجـه ، اؤزونـو تانينماسـان، كيملينـي        .ايدي، بونوندا مركزينده اؤزونو تانيما دوروردو     

  .و ده بيلمزسنبيلمسن هارا گئتديني ده، نه ايش گؤردويون
. ميللي مسله بيرينجي دنيا محاربه سي ارفعه سينده بوتون دنيادا گئنيش مذاكره اوبيئكتي اولموشدور             

آذربايجاندا بو مسـله حاقينـدا قبـول        .لنينين و استالينين ملت حاقيندا مدعاالريني چوخ اَزبرلميشيك       
  . ايديرسول زاده.ا.اولونموش عمومي استاندارتا اويغون شكيلده يازان م

ملتپرست ليين وميللي ديريلين نه اولدوغونو ياخشي بيلمك اوچون اولجه ملتين نه          "اونون فيكرينجه   
  ".اولدوغونو اويرنمك و نه كيمي واسطه لره رجوع ائتمك الزيم اولدوغونو آنالماق الزيم دير

ينـي تشـكيل   بو بيزيم متفكرين دنيا گؤروشونده مهم نقطه ايدي و آپـارديغي مبـارزه نـين آنـا خط                
او ميللي ديريليين دار، محدود چرچيوه سينده يوخ گئنيش معنادا گوتورور، اوردا سياسـي        . ائديردي

فيلسوفالر نه دئيللـر دئسـينلر،      : " سوالينا جواب وئررك يازيردي     " ديريليك نه دير؟  ."َدير گؤروردي 
ـ          در قـوتلي اولماقـدان   ديريليك دنياني سئومكدن و اؤز حقوق و ناموسونو محافظه ائده بيله جك ق

  ".عبارت دير
  .بئله بير قوه يه ماليك اولماق اوچون گرك اؤزونو تانييسان ، ملت اولدوغونو درك ائده سن

ملت ديل بيرليي، عادت بيرليي، عنعنعـه ي تاريخيـه   " رسول زاده نين ايلك مالحظه لرينه گؤره،   .ا.م
  .        ۳۷" بير محصولدورو نهايت اعتقادي ـ دينيه بيرليكلرين مجموعوندا متشكّل

ان بؤيـوك اوسـتونلويو ديلـه       ) حيصّه جيکلردن (او ملتي تشكيل ائدن، فرماالشدران كومپونئنتلردن     
ملتلـري  .او اونون ظاهري و بئينـي ديـر  .ديل ملتين بؤيوك حيصّه سيدير" وئرير و اونودا دئيرديكي،     

  .٣٨" ديربيرـ بيريندن آييران ان بؤيوك عالمت ايشته بو ديل دامغاسي
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افغانينين فيكيرلريلـه اوسـت ـ    .رسول زاده نين فيكيرلري بوتونلوكله س.ا.دين و ديل مسله سينده م
افغـاني  .ميللي بيرليك اوچون او دينين رولونا يوكسك قيمت وئريـر، امـا سـلفي س              .اوسته دوشور 

 ديل دائمـي  چونكي. دين، ديل قدي متين ومحكم اوال بيلمز : " كيمي اوستونلويو ديل ده گؤروردي    
حال بـوكي تاريخـده   . ترقي و تكامل ائدرسه ده، اساسلي بير اعترافا وتغييره اوغراماز   .دير، باش دير  

اخالق و عادت اؤزرينـده كـي فـوق العـاده           .. …بير چوخ دين دايشميش اوالن ملتلر موجود دور       
دينـده ده بيـر اوالن    ديل له برابر  .تأثيري نقطه ي نظريندن دينينده ملتده بؤيوك بير اشتراكي واريدي         

ملتين معرفت قوميه لري داها تئز حاصـل اولـوب آراالرينـدا ميللـي وجـدان داهـا اول انكشـاف                    
  ".ائديبدير

بونالرين هاميسي بيرينجي نوبـه ده محـض ميللـي وجـدانين ، ميللـي بيـرلين ، ميللـي شـعورون                      
  .اويانماسينا و انكشافينا خدمت ائتمه لي دي

اؤزـ اؤزلويونده معلومدوركي بيرليـي درك ائلـه   : "  ائتديررك يازيرديمحمدامين فيكريني انكشاف  
مك و اونو آرزو ائله مك تاريخي بيـر زمينـده انسـانالري تـدريجاً قوميتـدن ملـت درجـه سـينه                      

  ".چيخماالري ايله حاصل الويور
كـرين  كالسيك ارثميزده خصوصاً ، اجتماعي ـ فلسـفي في  .بورادا بير عامله دقت يئتيرمك الزيم دير

تاريخيميزده،                 ملت ، ميليت ، ديل ، دين، اخالق، مدنيت كيمي ميللي ايـدئولوگياميزين                     
ياراديجي عامل لريني هچكس رسول زاده كيمي اينانديريجي شكيلده شرح ائديب معين بير فلسفي              

  .سيستم ياراتماميشدير
 بـو مسـله نـي اورتايـا آتـان و ميللـي       آدلي مشـهور اثرينـده  " ميللي ديريلييميز"ـ جي ايلده  ۱۹۱۴

رسـول زاده سـونراالردا همـين فيكـره دفعـه لرلـه             .ا.ايدئولوگياني دا بو ستون اؤزرينده قـوران م       
ملـت  : " ژورناليندا يـازيردي    " آذربايجان  "ـ جي ايلده تركيه ده نشي ائتديي        ۱۹۵۲او  . قاييتميشدي

بونالردان بيرينجيسي لساني ، ديني ، عيرقـي         . ميليت و ملت  .آنالميني ايفاده ائدن ايكي سؤز واردير     
، قومي ، تاريخي ، جغرافي ، اقتصادي و سياسي عامل لرين تأثيري ايلـه ميـدانا گلـن ائتنيـك بيـر            

  .۳۹"ايكينجيسي ايسه بو توبلومدا عمومي بير افاده يي آنالدير.توبلومو افاده ائدير
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رينـدن مـادزي و دوركهـيم دن فرقلـي          اوبو ساحه ده خصوصي تدقيقات آپـارميش آوروپـا عالمل         
عنصـري و تـاريخي     "اوالراق ملت سؤزونو شرح ائدرك گؤستريركي، بيرينجيسينين نظريندن ملت          

. بيـري ائتنيـك آناليشـيدير   .بير آلت دير، ايكينجيسينده ايسه ملت اجتماعي وارادي بير حادثـه ديـر    
جوقدور، او آغاج ديـر، بـو ميـوه    او روشئمدير، بو جو   " داها دوغروسو   .ديگري سياسي آنالمي دير   

  .۴۰"دير، او آنادير، بو ياورو دور، اوميليت دير، بو ملت دير
رسول زاده نين فيكرينجه ، ميليتين  ملت حالينا كئچمه سـي فئـودال سيسـتمينين داغيلماسـي ،                   .ا.م

ض بو  مح". عمومي شعور و كلكتيو اراده نين محصولودور      . "بورژوازيانين ظهورو ايله باغلي اولوب    
عمومي شعور و كلكتيو اراده كامل لشيب وطن و خالق آزادليغـي اوغرونـدا مبـارزه سـويه سـينه                

سـؤزون حقيقـي معناسـيندا هاميـدا ملـت      .قاخمالي ، هر كس ين معنوي طلباتينا چئوريلمه لي دير         
ملـت چيليـك فيكـري ان    " چونكي محمد امين نـين فيكرينجـه        .حيسي ، ملت غروري يارانماليدير    

همده انسان ليق كولتورونـون ان طبيعـي و ان نرمـال    . …، ان مدني و ان ايرلي بير فيكيردير    طبيعي  
  .٤١"انكشاف يولودور

رسول زاده ميليت چيليك له ملت چيليي بيرـ بيريندن آييرمـاغي، آراالرينـدا چـوخ     .ا.بوناگؤره ده م  
له افاده ائتديكلري آنالم    آوروپاليالرين پاتريوت ترميني اي   : " جدي فرقي درك ائتميي طلب ائديردي     

آوروپاليالرين ناسـيوناليزم سـؤزو     .بيزيم ميلت چي سؤزو ايله آنالتماق ايستديميز آنالمي عيني دير         
  ".ايله كسب ائتديكلري آنالم تمامي ايله باشقا شئي دير

ه رسول زاده حاقلي اوالراق گؤستريركي ، او زامان آذربايجاندا بئله بير عمومي شعورون يئتيشم             .ا.م
مطبوعات يولو ايله ميليـت     " اونالر  . سي و تربيه سينده مهم رول اوينايان اساس قوه ضياليالر ايدي          

بـونالرين  .  لنديرن فيكير آدامالري ايله صـنعتكارالر يئتيشـديردي         مؤحكم   ده كي كلكتيو اراده ني    
  ".سايه سينده ميليت توپلولوغو بير ملت اولماق عزمينه گلدي

بؤيوك ايشي و تاريخ قارشيسيندا ان فايـدالي خـدمتي آذربايجـانين  دولـت     رسول زاده نين ان  .ا.م
آذربايجانـا مختاريـت    "او زامان بلشويكلر و داشـناك الر        .چيليك مسله سيني اورتايا آتماسي ايدي     

قازئتينين مطبعـه  " آچيق سؤز"مارت حادثه لري ،  .دئيه واهيمه ياراديردي  " يئرينه مزارستان وئرجيك    
اسماعيله بيناسـينين يانديريلماسـي بونـونال عالقـه دار          "پارتياسينين يئرلشديي   " واتمسا" سينين ،   
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قافقـاز مسـلمانالرينين   " ـ جي ايلـين آپريـل آينـدا باكيـدا توپالنـان       ۱۹۱۷بونا باخماياراق . ايدي
يلك ندا ا " روسيه مسلمانالرينين كنفرانسي    " يندا و همين ايلين مايندا مسكوادا توپالنان        " قورولتايي

 سسـله قبـول اولونـان    ۴۴۶ سسـه قارشـي      ۲۴۱رسـول زاده طرفينـدن ايرلـي سـورونن          .ا.دفعه م 
  .۴۲وآلقيشالرال قارشيالنان اساس مسله ميللي دولت مسله سي ايدي

تزار مطلقيتـي داغيالنـدان سـونرا امپريايـا داخـل اوالن خـالقالرين گلـه جـك طـالعي هـاميني                      
يتجه اوسئتين ، اختصاصجا حقوق شـناس اوالن احمـد          ميل. دوشوندورسه ده ايكي تكليف واريدي    

رسـول زاده ايسـه فـدراليزم تكليـف ائـدير و هـر ايكيسـي مـوقعيني                  .ا.ساليكوف ميليتـاريزم ، م    
  .دوغرولوغونو ثبوت ائتمه يه چاليشيردي

رسول زاده نين مسكوا چيخيشيني دينلركن تمـام  .ا.مشهور تاتار ضياليالريندان اوالن عبداهللا تايماز م  
بوتـون  " اوپارالق فيكير سايه سينده محمدامينين      : باشقا بير منظره ني يارانديغيني خاطراليير و يازير       

روسيه توركلويو تانيميش، آرتيق او ساده جـه آذربايجـان توركجولويونـو دئيـل ، بوتـون روسـيا            
  .۴۳"توركچولويون عزيزي اولموشدور

رسـول زاده   .ا.م.لت ايشيغا دوغرو گئـديردي    عصرلر بويو ظلم گؤرموش خالق بوتونلوكله ميللي دو       
بوتون تورك اولكـه    : "همين ايللرده آذربايجانداكي ميللي اوقاتي سونراالر خاطرالياراق يازيرديكي       
   .۴۴"لري كيمي آذربايجان توركلري ده ميللي َمفكُره آتشي ايله توتوشموشالردي

ي، اونالريـن معـين بيـر اسـتقامته     بئله ليكله خالقين احوال و روحيه سينين بـو وضـيعته قالخماسـ    
ملتـين  "يونديلمه سي عين زاماندا خالقين اراده سيني، آزادليق ، برابرليك آرزوسـونو افـاده ائـدن،                 

ــاني ــدانينين ترجم ــدزاده " (وج ــاال محم ــاوات"اوالن ) ميرزاب ــونولموش " مس ــينين دوش پارتياس
تينين يارانماسـي  جومهورييك دموكراتپروگرامينين مرحله ـ مرحله حياتا كئچيريلمه سي آذربايجان  

  .ايله نتيجه لندي
رسول زاده نين اجتماعي ـ سياسي وفلسفي ارثينده دقتي جلب ائدن مهم عامـل لـردن بيـري ده     .ا.م

آذربايجـان  " ميثلـي آوروپـادا اولمايـان     " اؤزونـون دئـدييكيمي     .دولت سيستمي مـدعاالري ديـر     
اونـون  . كَنن سوسيال سيستمي بير دولـت ايـدي  يك اساسالرا سويدموكراتتي  جومهورييك  دموكرات

  .سوسيال اساسالري نه دن عبارت ايدي
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پرولتاريـات  . اوال او زامان دولت سيسـتمي حاقينـده فكيرلـر مختليـف اولسـادا ، موجـود ايـدي                  
ديكتاتوراسي حاقيندا ماركسين، لنين نين تعليمي هله ليك نظريه ايدي، حياتـدا تجربـه دن كئچمـه       

ه دن كئچندن سونرا، دنيـانين كاپيتـاليزم و سوسـياليزم جبهـه لرينـه بولونـدويو                 حتا تجرب .ميشدي
ــ جـي    ۱۹۵۳. رسول زاده ميللي دولت سيستمي حاقيندا فكيرلريني دايشمه ميشدي        .ا.واختالردادا م 

سؤزده سياستَن حّر، معنن حّر و اقتصـاداً ّحـر          " آدلي اثرينده يازيردي كي ،      " ميللي تصانود   " ايلده  
كيمـي  " يـاريني مجهـول بيـر ديلـيم اتمـك قـازانجيني اسـيري        "بير دولتين وطنداشالري " اوالن  

ذاتيندا بير صنفين ديگر صينفي     "، نه ده لنين نين      " ليبرال دولت سيستمي  "ياشاياجاقالرسا، نه بئله بير     
  .قبول ائتمك اولماز" ازمك و كندينه تابع ائتمك اوچون قورموش اولدوغو جبر ماكيناسيني

" مفريـت جريـان   "رسـول زاده    .ا.دئين ماركسين فكرينـي ده م     " له نين نه وطني وار، نه ده ملتي       عم"
يئني بير مطلقييت ايـدئالي دوغـوروركي ، اونـون ان كامـل و ان               "اونون نظرينده بو    .آدالنديريردي

  .٤٥"آمانسيز نمونه سي كمونيزم و روسياداكي ميثالي ايسه بولشوويزمدير
تزار روسيانين ظلمو آلتينـدا     .بير آجيدان يانغيداندا بوغوردو   " ميللي تصانودو  " رسول زاده نين بو   .ا.م

 ايل عذاب چكميش آذربايجانليالرين بوتون طبقه لري ظلملري گؤزو قيپيـق، باشـي قاپـازلي                ۱۰۰
اوزئير حـاجي بـاي   .هئچكس اؤز انساني حاقيني ، حقوقونو قوروماق اقتداريندا دئيلدي       .اولموشدور

روسيا ملتلري ايچريسينده اسارتين ان آغير يوكونو چكـن، اسـتبدادين ان شـدتلي        " :اوف يازيردي 
ظلم لرينه دچار اوالن ، ديني، ميللي حقارتين ان آجي ضربه لرينه معـروض قـاالن ، حقوقونـون ان     
ضروري لريندن بئله محروم ائديلن و دوننه قدر ذلت و رذالت له عمر كئچيرن ، آغيز آچيپ احوال                 

ين مشقّتيندن شكايت ائتمه يه قدرتي اولمايان بير ملت واريديسه ، اودا يـالنيز آذربايجـان      واوضاع ن 
    .٤٦"تورك ملتي ايدي

. يئني ميللي دولت خالقي بو آجيناجاقلي وضيعتدن قورتارمالي ، خالقين اؤز دولتي اولمـالي ايـدي               
اده اونـا بئـل بـاغالميردي،       رسـول ز  .ا.بولشئويزم بونو روسياداكي بوتون خالقالرا وعد ائله سده م        

  .طبيعتيني حس ائديردي" ياخيجي و ييخيجي " اونون 
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هر ايكيسيني تـأليف    " رسول زاده نه مطلق ليبراليزم ، نه ده مطلق كلكتيويزمي قبول ائديردي، او              .ا.م
بو سيستمده حرّيت ده ، ملكّيت ده مطلق دئيـل ،           : " استونلوك وئرير و يازيردي   " ائدن سوليداريزمه 

  . ۴۷"شروط دور، شرط ايسه عمومون منفعتي و دولت له ملتين سالمتي ديرم
صنفلري اساس اوالراق اُالن كمونيزم كيمي ، فردلري نظری اعتبـارا آالن ليبراليـزم   " اونون نظرينده  

  .".سوليداريزم ايسه ميللي دير.ده داها جهانوطن و انترناسيونال دير
ديل، دين ، تـاريخ     " داياقالريني ، بيرلشديريجي عامليني او      هم رأي ليكده كي بو ميللي لين معنوي         

  .گؤروردي" و عموميبتله كولتور و اورتاق ايدئال كيمي معنوي قوت لرده
رسول زاده دنيادا حاكم اوالن ايكي اسـاس سيسـتمدن فرقلـي اوالراق بئلـه بيـر مـدعا ايرلـي         .ا.م

سـتقالني مدافعـه ائـدييوروز، او حالـدا         مادامكي ملت چييز، مادامكي ، ميللي دولت ا       : " سوروردي
بيزجه مدافعه ائديله جـك يگانـه       .بيزيم اوچون نه جهانوطن ليبراليزم و نه ده كمونيزم جاييز اولماز          

  ".سوسيال سيستم ميللي تصانود سيستمي دير
ه  ايلليي مناسبتي ايله يازديغي بير مقاله ده بو فيكري بيـر قـدرد      ۱۰تينين  جومهورياو سونراالر تركيه    

روس كمونيزمينين ييخيجـي و يـاخيجي تطبيقـاتي يانينـدا تـورك        : " آيدين الشديراراق دئيرديكي  
    .٤٨"ييخيجيليق كئچر، ياپيجيليق قاالر.يزمينين ياپيجي وياراديجي اجراتي وارديردموكرات

دولت سيستمي اولماليدي ، بو آسـان       " ياپيجي  " تي محض بئله بير     جومهورييك  دموكراتآذربايجان  
رسول زاده دئيرديكي، بيزيم ان ياخين .ا. ـ جي ايلده پارالمنت آچيالركن م ۱۹۱۸.باشا گلمه ميشدير

اونا گـؤره ده بيـزي سـاغدان دا دويـدولر،           . مقصديميز آذربايجان مختاريتيني مدافعه ائتمك ايدي     
اليريق ساغدان بيزه دئيرديلركي، آذربايجان چيليـق شـعاري ايلـه بيـز مسـلمانالريپارچا             ."سولداندا

سولدان .وآذربايجانچيليق بايراغي يوكستمكله بيز ـ اهللا گؤسترمه سين ـ اسالميتين تمليني پوزوروق  
يـك جبهـه نـي      دموكراتايسه دئيلـديلركي، آذربايجانـا مختـاريتي ايسـته مكلـه بيـز بيرلشـميش                

  .۴۹"پوزوروق
ــدئولوقو م ــودا دئيلــدي .ا.عصــرين سياووشــونون اســاس اي ــ: " رســول زاده اون زيم سياســي بي

آذربايجـان فيكـري ملتـين شـعورونا        .. …پراگراميميزين اكثر حيصه سي آرتيق گئرچكلشميشـدير      
موجود فاكتين  " تبليغ يوخ،   " آذربايجان ايدئاسيني   " بونا گؤره ده ايندي اساس وظيفه       .يئرلشميشدير
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غير و شـرفلي ايشـين   بو آ.مشغول اولماقدان عبارت دير" سياستاً ، حقيقتاً و خارجاً مدافعه سي ايله       
  .رسول زاده و باشقاالري داشيميشدير.ا.و اونون رهبري م" مساوات"بوتون يوكونو 

ـ يك  دموكراتتي شرقده ايلك    جومهورييك  دموكراتآذربايجان   اونـون يارانيشـي    .ت ايـدي  جومهوري
مدت تلره نسبتاً چوخ چتينليكله باشا گلسه ده ، سرعتله انكشافا قدم قويموش و آز               جومهوريقونشو  

آذربايجان ضياليالري ميللي دولت ياراتماقدا سـانكي بيـر معجـزه           . ده بؤيوك ناعليتلر قازانميشدير   
چونكي دولت ياراتماق امكاني وياشادماق تجربـه سـي اولمايـان بـو ضـياليالرين               .گؤسترميشديلر

دولت دئمك اوالركي، بـوش يئـرده يـالين ال لـه            . حركتي چوخ بؤيوك فداكارليق طلب ائديردي     
 سـينده پـارالمئنتين     ۷ـ جي ايلين دكـابرين      ۱۹۱۸باش ناظر فتحعلي خان خويسكي      .اراديلميشديي

بو گؤن ائله بؤيوك عزيـز و       ! محترم آذربايجان پارالمئنت عضولري     : "بيرينجي اجالسيندا دئميشدير  
بـو گـؤن او گؤنـدوركي،       . مبارك گؤنودوركي، بونو بيز آذربايجانليالر يوخوموزدا دا گؤرمزديـك        

  ".يللي مقدراتيميزي اؤز اليميزه آلديزم
حكومتين باشچيسي عصرلر بويو مستملكه وضيعتينده ياشايان آذربايجـان خـالقي اوچـون نهايـت               

گؤنون هانسـي چتينليكلـردن دوغـدوغونو ، هانسـي خـارجي و             " بؤيوك ، عزيز و مبارك      " همين
كومتيميزي ائيله زاماندا تشكيل    ح"داخلي مانع لره سينه گرديني شرح ائدرك اونودا گؤستريرديكي،          

ائتميشيك كي ، بير كنددن ديگرينه گئتمك قورخولو ايدي، هئچكسين عرضي، ناموسي مالي الينـده            
دمير يول الر تمامي ايلـه يـاتميش كيمـي ايـدي ، پسـت وتلگـراف مخـابراتي بـل مـّره                       .دئيلدي

خيـدي، دولـت ماكيناسـيني      كسيلميشدي، دولتين ان آرتيق محتاج ماليات نامينه هئچ بير شـئيي يو           
تشكيل ائدن اداره لرين هپسي داغيلميش خدمتچيلر قاچميشـدي، اداره لـرين بعضـي لـرينين آدي                 

 آدام ييغيشـيب بيـر حكومـت دوزلـدير، بيـر قـانون       ۱۰ ـ  ۵هـر يئـرده   . واريديسه اوزو يوخيدي
فيندن سـئچيلميش   بؤيله بير زاماندا بوتون آذربايجان طر     .هركس اؤزونه بير حكومت ايدي    .وئريوردو

فقط بونونال برابـر داخلـي      .…ميللي شورا حكومتي تعين ائديب مملكتين مقدراتيني اونا تاپيشيردي        
ايشلر او قدر پريشان اوالن بير زاماندا حكومت داخلينده قانون و آسايش برپاسـيندا آجيـز ايـدي،                  

  . ۵۰"زيرا نه اسگري قوه ميز واريدي ، نه سالحيميز
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رسـول  .ا.حكومتي تشكيل ائدركن حتا پليسين بئله اولماديغي بير زاماندا ميللي شورانين صـدري م              
زامان آغيـر، گئچـه جيميـز يـول تيكـانلي و عاريضـه لـي        " زاده همين پارالمئنتده بيلديريرديكي،   

افنديلر بو مانعه لي يول الردان محبوس       . ايَرليده بير چوخ مشكالت و مانعه لريده گؤزه آلماليق        .دير
، بير چوخ فداكارليقالر ابراز ائتمه لي، تمثيل ائتديينيز ملته ثبـات و متانـت گؤسـترمك اؤزره بيـر                    

  .نمونه يه امثال ائتمه لي سينيز
تي ايلك گؤنـدن اؤز  جومهورييك دموكراتبئله بير عمومي سعي ثبات و متانتله يارانميش آذربايجان      

ه ، خصوصاً قونشي اولـدوغو ملـت ودولتلرلـه دوسـتلوق       بوتون ملتلرل " پروگراميني اعالم ائتميش    
ت اراضي سينده ياشايان بوتون ملتلـره سربسـت      جومهوريمناسبتلري ساخالياجاغيني،                                 

پرينسپلريني وار قوه سـيله  " يا دموكراتخالق چيليق و " آچاجاغيني " انكشاف اوچون گئنيش مئيدان     
قـانونال  " ات ، سؤز، وجدان ، جمعيتلرو اتفاقالر آزادليقالرينـين     مطبوع"قورونماسينا چاليشاجاغيني   

حكومـت  " اونودا آچيق شكيل ده اعالن ائتميشـديركي،        . تأمين ائديله جيني قطعييتله بيلديرميشدي    
آذربايجـان  .. …باشليجا اوالراق ايشچي و كندلي كيمي اكينچي انسانالرا ايسـتناد ائتمـه لـي ديـر            

  . ٥١"آذربايجاندا اوگئي دوغماليق اولماماليدير.ليديرآزادليق اولكه سي اولما
 ساعتليق ايش گؤنؤ معين ائدرك اونودا بيلـديريرديكي ، هـر            ۸تي  جومهورييك  دموكراتآذربايجان  

عوضـي ايشـچينين معاشـيندان      .  سـاعتليق اسـتراحت حاقينـا مالـك ديـر          ۲۴بير اََمكچي  هفته ده      
گئجـه  .ر آيليق معضونيت حاقّي ايله ده تأمين اولونماليدير        ساعتدان باشقا ايلده بي    ۲۴چيخيلمايان بو   

 قدر اوالن  ۱۸ـ۱۶ياشي  .  ياشينا قدر اوالن جوجوقالرين چاليشماسي قدغاندير      ۱۶.خدمتي ياساقدير 
قـادينالر صـحت و وجودالرينـا ضـررلي ايشـلرده      . ساعتدان آرتيق ايشـله مملـي ديـر       ۶ايشچيلر  

  .۵۲چاليشماماليديرالر
مسـله سـيني اسـاس طلـب     " ري تورپاقال ، ايشچيلري ايسه ايشله تأمين ائتمك        كندلي ل " حكومت  

كيمي ايرلي سورسه ده ، هله ليك صاحبكارالري معين مالحظه لـره گـؤره سيخيشـديريب آرادان                  
آدلـي اثرينـده    " عصـريميزين سياووشـو   " رسول زاده اؤزونون مشهور     .ا.م.چيخاتماق ايسته ميردي  

 دوشونوردولركي، ُملكيتي تمامي ايله اورتادان قالديرماق ، شـيمدي كـي            آذربايجانليالر: " يازيردي
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بـو قـوت    .دوروم ايچريسينده انسانالردا شخصي تشبُّث قوتيني زوراكي اوالراق اورتادان قالديرار           
  .۵۳"سوسيال حيات ايرلي لمه دن نظامي پوزوالر.اولماديقجا دنيا نه مامور اولور، نه ده گؤزل

انسان نه وارينا گـؤره حـاقلي، نـه ده          .بورادا بير صنف ديگر صنفه حاكم دئيلدي      " اودا وارديركي،   
  ".يوخسول لوغونا گؤره حاقسيز گؤرونموردي

 ايل تبليغ ائدنلر، اونون اوچون دلي ـ ديوانه اوالن الر ايندي يـازيرالركي،   ۷۰ماركسيزم ـ لنينيزمي  
بـو اويـدورما اينديـه قـدر     .يندا اويدورمادير بو ياالنچي علم دير، افسانه دير، اولمايان بير شئي حاق         

كانت دئينده كي، باشقاالريني فيكيرلريني كورـ كورانـه ازبرلمكدنسـه، اؤزؤن           .آنجاق ازبرلنميشدير 
فيكيرلشمه يي باجارماليسان، انگلس اوچون ماركس ، لنين اوچون هر ايكيسي ، بوتـون سـونراكي                

زه دؤورونده ياشايان محمدامين اوچـون آيريجـا        باش كسنلراوچون اساس ايدئال ايسه ، عيني مبار       
  .انسان سعادتي: اونون اوچون بير ايدئال وار ايدي.استناد نقطه سي عاغيل ال اويغون اوالن ايدي

او زامان مبارزه مئيدانينا آتيالنالرين بؤيوك اكثريتي نجات يولونو صنفي مبـارزه ده و يـا عكسـينه                   
ـ       ال عالقـه   "بـاريش   " و اؤزونـه مخصـوص شـكيلده        صنفي صلحده گؤروردوسه، محمـدامين بون

: او بؤيوك فردوسينين شاه اثريندن واونـون اؤلمـز قهرمانينـدان دانيشـاركن يـازيردي              . لنديريردي
سياووشون ديگرلريندن فرقي بودوركي، او بيرليي دوشمنليك و زورالماقال دئيل ، باريشال اتفـاقال              "

  ".مئيدان گتيرمك ايسييوردي
آدالنـديرير و اؤزوده بونـا عمـل      " ربين دئيل، باريشـين گئـري دؤنمـز قهرمـاني           ح" او سياووشو   

او خرابه  . بيز اونون اثرلرينده و فعاليتينده اؤلوم حكمونه ، قان حريصلينه راست گلميريك           . ائديردي
لر اؤزرينده يوكسلن ، گؤز ياشالري ايله يوغروالن سـعادت بيناسـي قورمـاغين قطعـي عليـه نـه              

اونون استانبولدان استالينه يازديغي مكتـوب      . لرينين آجي عاقبتيني اولجه دن گؤروردي      او بئله .ايدي
دادا ، باشقا اثرلرينده ده ظلمون ، رزالتين اوزاقا گئده بيلمه يه جيينه اشـاره لرينـي سـئزمك چتـين           

  .۵۴دئييلدير
لمـالي  عكسـينه اونـون قـان قارداشـي او    .انسان اوچـون چاليشـان انسـانين دوشـمني اوال بيلمـز        

او ژان ژاك روسـونو و داستايوســكي نـي ده ، فردوسـي نــي و    .محمـدامين ده بئلــه ايـدي   .ديـر 
" حـافظين   " دريـن حكمتينـه   " تولستويودا، نظامي ني و منتسكيونوندا منيمسه ميش، سعدي نـين           .ل
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 ،"داغـالردا اوچـان روحونـا     " ، لرمانتوفون   "سوكيمي آخان نطقينه  " ، پوشكينين   " دادلي غزل لرينه    
بـو بلـدچيلييي اؤز هموطنلرينـه ده مصـلحت          .بلـد ايـدي   " مسيحانه فلسـفه سـينه      " تولوستويون  
  ".توركي كندي سعدي لريندن، تولوستوي الريندان محروم ائتمك اولماز"اما بير شرط له .گؤروردي

دئيردي و صنعتين منبعيني ده بو گؤزل ليكده آراماغي توصـيه   " گؤزل حيات دير  " چرنشئوسكي.ق.ن
بيرليـك دنيـاني سـئومكدن      : " آذربايجانين فطري استعدادلي اوغلو ايسه دئيلـدي      .لب ائديردي و ط 

اونون فيكرينجه اگر دنيا پيس ديرسه اونو داغيتمـاق ، محـو ائتمـك يـوخ ، ياخشـي              ". عبارت دير 
  ". الشديرمك، گؤزل لشديرمك ، يئني دن قورماق الزيم دير

 فـايزيني قيرماغـا     ۹۰ كمونيزمده ياشـادماقدان اوتـري        فايزيني وعد ائلديكلري   ۱۰اهالي سين ين    "
لنينيزمي اويدوروب اؤزونو ياشادماق خاطرينه روس امپرياسيندا كـي         ) سولوخين.و" ( حاضراوالن  

) رسـول زاده    .ا.م" (تورك خالقالرينين قدار وقـودوز دشـمني        " بوتون انسان الرين بيرينجي نوبه      
اونون اورژينال ليغي ، بشـرليي ، انسـان         .  زاده كيمي    استالين كيمي يوخ محض محمد امين رسول      

  .پرورلي ده بوندا ايدي
 ـ جي ايلده روس اوردوسو طرفيندن يخيالنـدان سـونرا    ۱۹۲۰تي جومهورييك دموكراتآذربايجان 

طـالعين حكمـي ايلـه دنيايـه سـپلنميش          . رسول زاده نين حياتينين مهاجرت دؤوري باشـالدي       .ا.م
رين تؤره مه لرينه ، بوتون يئني نسله اميدلر وئردي، بير آندا اولسا آذربايجـان         مسلكداشالرينا ، اونال  

فيكريني، آذربايجان طالعيني ياددان چيخادمادي، دوغما آذربايجانيني يئني دن آزاد گؤرمك اميـدي             
درين منطقي، يئتگين محاكمه سي ايله دنياني استالين ، هيتلر كيمـي جـالدالري ايلـه                . ايله ياشادي 

اونون خارجـده   .خارجده كي آذربايجان ميللي حركاتينا رهبرليك ائله دي       .ير مبارزه سي آپاردي   فيك
" اودلو يورد" ،  )۱۹۲۸ـ ۱۹۲۹" (آذري ـ تورك " ،  ) ۱۹۲۳  ـ  ۱۹۲۸" ( يئني قافقازيا" نشر ائتديي 

كيمـي  ) ـ جـي اينديـه قـدر      ۱۹۵۲" (آذربايجان"،   )۱۹۳۴ـ  ۱۹۳۸" (قورتولوش"،   )۱۹۲۹ـ  ۱۹۳۱(
طبوعات ارگـان الرينـدا ، آيـري ـ آيـري كتـاب و نشـرلرده معتبـر يغينجـاقالردا، كنفـرانس و           م

او بوتون مهاجرلرين پناهي ، اميدگاهي ،       .گورولتايالردا مبارزه سيني بير آندا اولسا دايانديرماميشدير      
يا معاصـرلريندن بيـري ضـ     .اونالرين دوستونا دوست ، دشمنينه دشمني ايـدي       . ايدئيا رهبري ايدي  
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رسـول زاده اوچـون سـويله دينـي قيـد           .ا.پاشانين تورك ملتينه عايد آشاغيداكي بيتيني سـانكي م        
  : ائديردي

  ايكي خصوصيتيميز وار: تركيبي عجيبيز
  .دوستالريميزين دولتي يز، خصمينه باليز

، محمدامين ده بئله ايدي، دوستالريني بيرينجي نوبه ده جانيندان آرتيق سـئوديي خـالقينين دولتـي            
  .عليه دارالرينين ايسه باشينا بال ايدي

 اونو تكجه آذربايجان مهاجرلري يوخ ، روسيادان گلمـيش بوتـون تـورك ـ تاتـار مهـاجرلري ده       
ــ جـو    ۱۹۵۴كريم تاتارالرين ين مشهور ضياليالريندان اوالن صفر سيد، احمد كريمـر            . سئويردي

: " نه گؤندرديي مكتوبو بو سـؤزلرله بيتيريـردي        ايليك يوبلئيي  ۷۰رسول زاده نين    .ا.ايلين يانواريندا م  
بير گؤن حياتيميزي يازاجاق بخت ور بير تورك گنجي ، يا خود دا شخصـيتيميزي جانالنـديراجاق         
بير تورك صنعتكاري عمروموزون هر دؤورونو قاورايب آنناديقجا ، نه خوشبختم كي، بو ياشـاماغا               

  . ۵۵ديرـ ديه سئوينه جك " َدير سهولري جانالنديريرام
رسول زاده ني سون منزله يوال ساالندا مهاجر شـاعريميز كـريم يـايجلي دا اولـو      .ا.بير ايل سونرا م   

  : رهبرين مزاري باشيندا اوخودوغو شعرينده دئيردي
  داشدا، تورپاقدا، قومدا،:نه هيكل، نه ده ايز وار

  باتان گئدن افقدا! بير گونشده دي، بير گونش 
  ني قلبيميزي،سارميشكن آتش ايله ايما

  …بير سؤيوق آخشامي ترك ائديب گئتدي بيزي
  تسلي سي گوج اوالر اونا ووروالنالرين ،

  او اميد گونشي گئريده قاالنالرين،
  !بير نسله حيات وئرن ايشيقدي، عرفاندي او

  ياشادمازدي قلبلرده اميدسيزليك و مالل 
  !  حاك ، مساوات، استقالل: اونون َمفكُره سيدي 

  نه آنكارا يوردومون زينتيني،سار كؤكسو



www.ocaq.net  
 
 
 

57 

  گونو گلينجه ايستر سندن امانتني ، 
  شوكرانيني سوناركن بيرگؤن حرمتله سانا
  !او كميكلر گئدجك، گئدجك او وطنينا
  ساخال قوينوندا اونو وئرمه يابانا ، يئله

  .٥٦بير هديه ن اوالجاق يوردومداكي هيكله
تورپاغيندا اويوسادا، روحو بيزيملـه ديـر، هـر بيـر     رسول زاده نين اؤزو آنكارا .ا.م. او گؤن گلدي    

  .                آذربايجانلينين قلبينده اونون معنوي هيكلي واردير
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  .تيجومهوري آذربايجان خالق 
همين گؤن آذربايجان خالق .ـ ايل تاريخه قيزيل حرفلرله يازيلدي۲۸ـ جي ايل ماي آيينين ۱۹۱۸

بو بوتون شرقده و مسلمان عالمنده ايلك . تينين ياراديلماسي بوتون دنيايا اعالن اولوندوجومهوري
او .بو آندا محمدامين رسول زاده كناردا ـ باتومدا ايدي. تي ايديجومهوريكونستيتوسيالي تورك 

 ۴۴داغيلماغدا اوالن قافقاز پارالمئنتينين ـ . غيابي اوالراق ميللي شورانين صدري سئچيلميشدي
تينين يجومهورهمين اجالسدا آذربايجان خالق . نفر اشتراك ائديردي۲۴آذربايجانلي نماينده سيندن 

. باشچيسي فتحعلي خان خويسكيه حواله اولوندوكي، بو مسله ني بوتون دنيايا بيان ائتسين 
اودا خصوصي وورغوالندي كي .  ساعت ليق ايش گؤنو معين ائتدي۸تي جومهوريآذربايجان خالق 

بورادا بير صنف ديگر صنفه حاكم دئيل، انسان نه وارينا گؤره حاقلي ، نه ده يوخسوللوغونا " ،
  ".گؤره حاقسيز گؤرونمه ملي دير

تي حكومتي تفليس ده ياراديلدي، بير آز كئچميش  گنجه يه كؤچدؤ، جومهوريآذربايجان خالق 
 ـ جي ۱۹۱۸يك لريندن نهايت تورك گونشوالري باكيني ارمني داشناك الريندان و روس بولشو

  . ده آزاد ائتديكدن درحال سونرا باكي يه كؤچوب بورادا فعاليتيني دوام ائتديردي۱۵ايل سئنتابرين 
اجالس دا .  دا باكيدا اؤز ايشيني يئني دن برپا ائتدي۱۶آذربايجان ميللي شوراسي نوامبرين 

غو اوچون حكومتين خويسكي بيلديردي كي، واخت آز، زامان گرگين اولدو.چيخيش ائدن ف
مؤسس لر مجلس ني چاغيرماغا امكان اولماميشدير و بو ايشي ميللي شورا اؤز بوينونا گؤتورمه لي 

رسول زاده نين صدرليي ايله كئچن .ا. دا م۱۹نوامبرون .ميللي شورا بو تكليفه راضي اولدو. دير
نده حسابي ايله مسلمانالر ـ  مين نفردن بير نماي۲۴اجالس دا بو مسله گئنيش مذاكره ائديلدي و هر 

، نماينده  يئر آيريلماسي و آذربايجان ۱، يهودي لرـ ۱، آلمانالرـ ۱۰، روسالرـ ۲۱ ، ارمني لرـ ۸۰
 نفري باشقا تشكيالت الر ۶قاالن . نفردن عبارت فرم ماالشديرماق قراره آليندي۱۲۰پارالمئنتي 

  .وئرملي ايدي
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الكن باكيدا فعاليت گؤسترن ارمني و .آچيلمالي ايدي ده ۳ ـ جي ايل دكابرين ۱۹۱۸پارالمئنت 
 سينه ۷نهايت تاريخي گؤن دكابرين . روس ميللي شوراالري بونا هر جور مانع اولماغا چاليشديالر

گئچيريلدي و همين گؤن اؤچ رنگلي آيلي ـ اولدوزلو بايراغيميز ايلكدفعه قالديريلدي و 
سؤزلري ديل لر ازبري " وكسلن بايراق بير داها ائنمزبير كره ي" محمدامين رسول زاده نين دئديي 

  . اولدو
تقي ئوين گيز مكتبينين بيناسيندا مسلمان شرقينده ايلك .ز. سينده ح۷ ـ جي ايل دكابرين ۱۹۱۸

 . آي ياشادي۲۳آذربايجان پارالمئنتينين بيرينجي اجالسي تنته نه لي شكيلده آچيلدي و او 
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  .انان ايلك دولتيمملكلرين گولوشوندن يار
 ده تاريخين كئچميشلريندن ظلموندن سينه سي جادارـ جادار اولموش ۲۸ـ جي ايل ماين ۱۹۱۸

تي جومهورييك دموكراتتي اوالن آذربايجان جومهوريآذربايجان تورپاغيندا دنيانين ايلك تورك 
وغان يئني خالقميزين عصرليك آرزوالري چين اولدو اميدلري چيچك آچدي، بختيميزه د.ياراندي

  گؤنشين شعاع الري قلبلره حرارت ، گؤزلره نور، قولالرا قوت وئردي، شاعر احمد جواد دئميشكن
  سن قدرتين آشيب ـ جوشان واختيندا،

  .ملكلرين گولوشوندن ياراندين
  سحر ديللي بير فرچانين الي ايله 
  .آهوالرين دوروشوندان ياراندين

   
  آي ايشيغي، گؤزلليين، قيزليغين،

  .لرله اوپوشوندن ياراندينچيچك
  َسرينلَتدين باخيشينال كؤنلومو،

  .بولوتالرين اوچوشوندان ياراندين
قارانليقدا " تي خالقيميز اوچون اونون طالعينه دوغان دان اولدوزو جومهورييك دموكراتآذربايجان 

اني اميدسيزليه قاپيلديغي بير واختدا گؤيدن ائنميش الهي بير قوه نين ارمغ" بوغوالركن 
شاعري وانون اوخوجوالرينين بئله بير يوكسك پؤيئتيك افاده لره سوق ائدن ده ، گؤزونه .ايدي

  .ايشيق ، قلبينه سئوينج وئرنده محض بو معجزه لي بير وارليغي دي
اونون باني لري بئله بير .تينين يارانماسي حقيقتاً بير معجزه ايديجومهورييك دموكراتآذربايجان 

فتحعلي خان . ل له ، توپ سيزـ تفنگ سيز عرصه يه گتيريب اونا نفس وئرديلرمعجزه ني يالين ا
:  سينده پاراالمانين بيرينجي اجالسيندا همين چتينليكلره اشاره ائدرك دئيردي۷خويسكي دكابرين 

هئچكسين . حكومتميزي ائله بير زاماندا تشكيل ائتديك كي، بير كتدن ديگرينه قورخولو ايدي"
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دمير يول الر تمامي ايله ياتميش كيمي ايدي، پست و .، مالي امينده دئيلديعرضي ، ناموسي 
دولتين ان آرتيق محتاج اولدوغو ماليه نامينه هئچ بير شئي . تلگراف مخابراتي بيل معّره كسيلميشدي

دولت ماكيناسيني تشكيل ائدن اداره لرين هپيسي داغيلميشدي، خدمتچيلر قاچميشدي، . يوخيدي
 آدام يغيشيب بير ۵ـ ۱۰هر يئرده . عضي لرينين آدي وارايديسه، اؤزو يوخ ايدياداره لرين ب

بويله بير زاماندا بوتون .هركس اؤزونه بير حكومت ايدي. حكومت دوزلدير، بيرقانون وئريوردي
آذربايجان طرفيندن سئچيلميش ميللي شورا حكومتي تشكيل ائديب مملكتين مقدراتيني اونا 

نونال برابر داخلي ايشلر اوقدر پريشان ايديكي، حكومت داخلده قانون و فقط بو.. …تاپيشيردي
  .۵۷"آسايش برپاسيندا عاجز ايدي ، زيرا نه اسگري قوه ميز واريدي ، نه سالحميز

بو چتينليكلره كادر آزليغيني اولكه ده كي هرج ـ مرجليي ، دولتي ياراتماق و ياشاتماق تجربه 
سياووشونون عرصه يه گلمه سينين حقيقتاً معجزه ليي آيدين سيزليني ده عالوه ائتسك عصرين 

اودا توركون اوخ اولوب .بوندان داها تهلكه لي           داها قورخولو بير عامل ده واريدي.اوالر
بونون تهلكه سيني تاريخاً بيز آذربايجانليالر داها چوخ دادمالي .باشقاالرينين گؤزونه باتماسي ايدي

آذربايجان و اونون "ژورناليندا رسام عظيم عظيم زاده "زنبور" ايلده ـ جو۱۹۱۹.اولموشوق
بو كاريكاتورادا تصوير اولونان بير آذربايجانلي .آدلي بير كاريكاتورا وئرميشدي" دوستالري 

آيي سيندان توتموش جاناوارينا، پلنگيندن توتموش . باالسي وحشي حيوانالرين احاطه سينده ايدي
توتموش چاقّالينا قدي هاميسي اونا ديش قيجارير، اونو ديديب پارچاالماغا، شيرينه، تولكوسوندن 

حتا لئشيندن پاي اومان قارغاـ قوزغون دا تصوير .يارانديغي گؤنه پشيمان ائتمه يه چاليشيرديالر
  .اولونموشدور

بير درياي جهالته غرق اولموش، ."ـ جي ايلده يازيرديكي۱۹۰۵بوآزميشكيمي احمدباي آقايئو 
  .٥٨"مت ايچينده ال آياق چيرپان طايفايزظل

او ايشقلي دنيايا .تي طالعينه دوشن تاريخي قسمتجومهورييك دموكراتبو ايدي آذربايجان 
گؤزلريني بئله بير محيطده ، بئله بير وضعيتده آچدي، اما بو دوشمنلر احاطه سينده سييرمه قلينج 

  .درتيني ثبوت ائتديكيمي پارالدي، اؤز َمنليني ، اؤز وارليغيني، اؤز ق
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ـ جي ايلده تزاريسمين چؤكمه سي ايله دنيانين خريطه سينده و خالقالرين ۱۹۱۷معلوم دوركي، 
دنياني يئنيدن بؤلوشدورمك .دئيللر ضررسيز خير اولمور.طالعينده جدي دايشيكليك عمله گلدي

ير واختدا روس اچون بؤيوك دولتلرين كله ـ كله گلرك بشر اوالدينين قان ايچينده بوغدوغو ب
حساب اولونان روسيانين محاربه دن چكيلمه سي قوه " آوروپا ژاندارم"انقالبي باش وئرمه سي و 

بئله اولماسايدي دنيانين خريطه سينده ، خصوصاً تورك .لري ترازليغيني پوزدو و وضعيت دايشدي
لدا روسيانين محاربه هر حا.عالمينده نه لر باش وئره بيله جيني ايندي تصوره گتيرمك ممكن دئيلدي

دن چكيلمه سي ايله محاربه نين ان قزغين يئرلريندن بيري اوالن قافقازدا بؤيوك آنارخيا ياراندي و 
آرتيق نظامي پوزولموش روس اوردوسو بورادا مسيحيت تعصب ِكشليندن چيخيش ائدرك 

  .آذربايجان خالقينين دوشمنلري ايله اونون باشينا نه گتيرديكلري معلوم دور
بئله بير واختدا .روسيادا بولشويكلر حاكميته گلسه لرده ، قافقاز هله هرج مرجليك گردابيندا ايدي

 ـ جي ۱۹۱۸اولكه ني اداره ائتمك اوچون قافقازآرخاسي خالقالريندان سئچيلميش نماينده لر 
 ايلين فوراليندا مجلس ياراتديالر ، الكن مجلس ائله بير جدي ايش گؤره بيلمدي، جمي ايكي

 سيندا مجلسين گرجي نماينده لري آلمان ۲۶ ـ جي ايل ماين ۱۹۱۸.آيدان بير آز آرتيق عمر سوردو
همين گؤنون . دولت اعالن ائتديلرموستقلقيوم لوغونا آرخاالناراق مجلس دن چيخيب اؤزلريني 

 سينده آذربايجانلي نماينده لري ده فوق العاده اجالس چاغيريب ميللي شورا ۲۷سحري ماين 
ميللي شورانين صدري )او همين گؤن باطوم دا ايدي(رسول زاده غيابي اوالراق .ا.تديالر و ميار

بو كميته موقتي حكومت . نفردن عبارت اجرائيه كميته سي ياراديلدي۹همين اجالسدا .سئچيلدي
  .تشكيل ائتمه لي ، تعجيلي تدبيرلر گؤرمه لي ايدي

 موستقلن ايلك اجالسي اولدو و آذربايجانين  ده ميللي شوراني۲۸بير گؤن سونرا، يعني ماين 
(  نفرين ۲نفردن ۲۴اجالس دا اشتراك ائدن . ت كيمي اعالن ائديلمه سي تكليف اولوندوجومهوري

همين . نفر همين تكليفين ِلهينه سس وئردي۲۲بيطرف قالماسي ايله ) آخوندوف.قنييئو و ج.م.س
 ماده دن عبارت ۶.امه سي اعالن اولوندوتينين بيان نجومهورييك دموكراتاجالس دا آذربايجان 

  :اوالن همين بيان نامه ده دئيليردي



www.ocaq.net  
 
 
 

63 

بوگؤندن اعتباراً آذربايجان خالقي حاكميت حاقينا مالك اولدوغو كيمي جنوبشرقي قافقازدان .۱
  . بير دولت ديرموستقلعبارت اوالن آذربايجان تام حقوقلو 

  .تي ديرجومهوريق  آذربايجان دولتينين شكلي ـ اداره سي خالموستقل.۲
تي بوتون ملتلر و قونشوسو اوالن بوتون ملت و دولتلره دوستلوق جومهوريآذربايجان خالق .۳

  .مناسبتي ساخالياجاق
تي ملت، مذهب، صنف، مسلك و جنس فرقي گؤزله مه دن اراضي جومهوريآذربايجان خالق .۴

  .رسينده ياشايان بوتون وطنداشالرين حقوقالريني تأمين ائدجكديرو ساي
سووئرينليك حاقيندا بيانات دينله ينلردن و اعالن اولوناندان سونرا بير ساعتليق فاصله اعالن 
ائديلدي و فتحعلي خان خويسكيه آذربايجان حكومتيني ياراتماغي وتصديقه تقديم ائتمه يي 

  .خويسكي ايلك آذربايجان حكومتيني آشاغيداكي تركيبده تقديم ائتدي.تاپيشيريلدي
  .خويسكي. خ.وراسينين صدري و داخلي ايشلر ناظري ـ فناظرلر ش.۱
  .حربي ناظر ـ خسروپاشا سلطانوف.۲
  .خالق معاريفي و ماليه ناظري ـ نسيب باي يوسف باي اوف.۳
  خارجي ايشلر ناظري ـ محمد حسن حاجينسكيو.۴
  .پست تلگراف و يولالر ناظري ـ خداداد باي  ملك اصالنوف.۵
  . اكبر شيخ االسالم اوفاكينچيليك و امك ناظري ـ.۶
  .عدليه ناظري ـ خليل باي خاص ممداوف.۷
  .تجارت و صنايع ناظري ـ محمد يوسف جعفروف.۸
  .  دولت نظارتي ناظري ـ جموباي حاجينسكي.۹

يك دموكراتائله همين گؤن بوتون دنيانين اساس دولتلرينه موافق كانال الرال آذربايجان 
لدي و بو كيچيك گروه چيينلرينه گؤتوردوكلري چوخ بؤيوك تينين ياراديلديغي بيلديريجومهوري

حكومت .تاريخي يوكو ساخالماق و منزل باشينا چاتديرماق اوچون گرگين ايش رژيمينه كئشديلر
جولون اوللرينده گنجه يه كؤچدي، چونكي باكودا مارت حادثه لريندن سونرا شهرده ارمني 

آذربايجان حكومتي و اونون ليدرلري آنجاق .داشناك الري و بولشويكلر آغاليق ائديرديلر
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 سينده ايكينجي كابينه سي ۱۷جونون .ديپلوماتيك گوجه ، يئنيلمز اراده يه اساسالنيرديالر
خصوصاً آذربايجان ديپلوماسياسينين .ياراديلدي و بودفعه حكومتين تركيبي خيلي گئنيشلنديريلدي

له ليك غيرمعين ناظركيمي حكومته داخل اساسني قويانالردان علي مردان  باي توپچي باشوف ه
  .اولدو، اما بوندان سونرا بوتون ديپلوماتيك كانالالردا اساساً او اشتراك ائديردي

حكومتين تشكيلي زاماني حتا پليسين بئله اولماديغي بير واختدا قدملريني آتان ميللي دولت ايلك 
تلوق مناسبتيني ساخالياجايني ، دوس" بوتون ملتلره "گؤندن اؤز پراگراميني اعالم ائتدي، 

" بوتون خالقالرا سربست انكشاف اوچون گئنيش ميدان " ت اراضيسينده ياشايان جومهوري
پرينسبلرينين وار قوه سي ايله ، قورولماسيينا " خالقچيليق ودئموكراسيا" آچاجاغيني ، 
قانونال تأمين ائديله  " مطبوعات، سؤز، وجدان ، جمعيتلرو اتفاقالر آزاديقالرينين"چيليشاجاغينا، 

حكومت "اونودا آچيق شكيلده بيلديرميشديركي، .جيني قطعيتله بوتون دنيايا اعالن ائتميشدير
 آذربايجان ……باشليجا اوالراق ايشچي و كندلي كيمي امكچي انسانالرا استناد ائتمه لي دير

  ".الي ديرآزادليق اولكه سي اولمالي دير، آذربايجاندا اوگئي ـ دوغماليق اولمام
بير عصرليك روس تعزيقينده اوگئي ـ دوغماليقدان جانا گلميش ، آغالسيغماز وحشيليكلره ، 
مشقّتلره دچار اولموش آذربايجان ايندي بئله بير بشري و انساني عاملي هاميا اعالن ائدير و حياته 

  .كئچيرمه يه چاليشيردي
هربير "عين ائدرك اونودا بيلديرديكي،  ساعتليق ايش گؤني م۸تي جومهورييك دموكراتآذربايجان 

عوضي ايشچينين معاشيندان چيخيلمايان .  ساعتليق استراحت حاقينا مالك دير۲۴امكچي هفته ده 
گئجه .حاقّي ايله ده تأمين اولونمالي دير" مرخصي" ساعتدان باشقا ايلده بير آيليق معزونيت ۲۴بو 

 قدر ۱۶ ـ ۱۸ياشي . ين چاليشماسي قاداغان دير ياشينا قدر اوالن جوجوقالر۱۶.خدمتي ياساق دير
قادينالر صحت و وجودالرينا ضرريلي ايشلرده .  ساعتدان آرتيق ايشله ممليدير۶اوالن ايشچيلر 
قادين ايشچيلري اوالن مؤسسه لرده اوشاق باخچاسي آچيلمالي .چاليشماماليديالر

مؤسسه لرده صحيه ائوي .لمالي ديرصاحبكارالرين حسابنا ايشچيلرين سيغورتا صندوقو يارادي.دير
  .آچيلمالي دير
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انسان نه وارينا .بورادا بير صنف  ديگر صنفه حاكم دئيلدي" اودا خصوصي وورغوالنيرديكي، 
  ".گؤره حاقلي ، نه ده يوخسول لوغونا گؤره حاقسيز گؤرونمه مه لي دير

گئتديكجه ساغارالنير، . البته بونالرين هاميسني بيردن ـ بيره حياتا گئچيرمك ممكن دئيلدي
جيالالنيردي، داخلي و خارجي سياستده بوراخيالن سهولردن ده اويرنيلير، هر بير ايش 

هاميا عيني . تكميلشديرير و بو پرينسيبلري ممكن قدي حياتا كئچيريلمه سينه سعي گؤستريليردي
چي ژنرال حتا متخصص حربي.گؤزله باخيلماسي ، عيني مناسبت گؤستريلمه سي طلب اولونوردي

صمدباي مهمانداروف حربي ناظر وظيفه سينه گلندن سونرا اوللر بوراخيلميش نقصانالري تنقيد 
دولتليلرين و باي لرين , اسگري خدمته آنجاق فقير اوشاقالرين گؤتورولمه سي"ائدرك دئيرديكي،

ئديلمه  سي اوشاقالرينين اسگري خدمتدن آزاد ائديلمه سي ، لباسدا ، يئمكده آيري ـ سئچكيليك ا
  ".تورپاق هاميميزين دير، اونون كئشيينده ده هاميميز عيني محبتله دايانماليق.يول وئريلمزدير

تي اعالن اولوناندان و گنجه يه كؤچوب معين ايشلر گؤرندن سونرا جومهورييك دموكراتآذربايجان 
 ارمني جايناقيندان آذربايجانا كمكه گلن تورك قشونالري خالقي.اونون داها آغير گؤنلري باشالدي

 ده باكييه داخل اوالندان ايكي گؤن سونرا حكومت ۱۵ـ جي ايل سنتابرين ۱۹۱۸قورتاراندان و 
بوتون اساس پارتياالر .حكومت چوخ پارتياليدي .باكييه كؤچدو و پارالمان سئچگيسينه باشالدي

 ني ۸۰ريندا آنجاق اونال. نماينده نظرده توتولموشدور۱۲۰پارالماندا .بورادا تمثيل اولونوردو
آزليقدا قاالن هچ بير خالق نظردن .آذربايجان توركلريندن ، قاالني باشقا ملتلردن اولماليدي

ايشين نورمال گئديشينه چوخ . اما هر گون گؤزلنيلمز حادثه لر باش وئريردي.قاچيريلماميشدي
 ده ، بعضي نفوذلي اوال حكومت هله گنجه ده ايكن تورك نماينده لري.جدي انگل لر تؤرديليردي

ينه راضي دئيلديلر، توركلر بين الخالق رأي دن احتياط ائدير، موستقليئرلي ضياليلردا آذربايجانين 
. دئيلديلر" بيز سيزين اوچون دولت قورماغا يوخ ، ارمني قيريميندان خالص ائتمه يه گلميشيك"

ين موستقلآغايئو ميللي ضياليالر خصوصاً نوري پاشانين مشاوري كيمي گلميش احمدباي 
حتا حكومت باكي يا كؤچنده ده  بو سؤز ـ صحبت .قورونوب ساخالنيلماسينا شبهه ايله ياناشيردي

دن داها چوخ الحاق دان صحبت موستقلايندي . بير داها شدتلنميش و باشقا خاراكتر آلميشدي
قصدله تورك بيزيمكلردن اولكه نين تركيه يه الحاق اولونماسيني آرزو ائدنلر و بو م.گئديردي
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بعضي لري ده روسيايا الحاقي اوستون .كوماندانليغين يانينا خواهشَ گئدنلرده آز دئيلدي
حتا احمدباي آقايئو روسيه قازئتلرينين بيرينه وئرديي مصاحبه ده ده ايكينجينين .توتوردوالر

  .طرفداري اولدوغونو بيلديردي
 توركيه محاربه ده مغلوب اولدو و اكتبرون بو آز ايميش كيمي، بئله بير گرگين و مركب بير دؤورده

دا مغلوبيت آكتنا قول چكدي و بير هفته نين عرضينده تورك قوشونو قافقازدان چيخماق امريني ۳۰
تينين يئني قارا گونلري باشالندي، چونكي باكي يا تومسونون باشچيليغي جومهوريآذربايجان .آلدي

تومسون ايسه هله ايراندا ايكن بيانات .گلمه ليديايله انزلي ده دايانميش غالب انگليس قوشونو 
آدينا سياسي قوروم تانيمير، گويابو ، تورك قوشونون گوجو ، اونون سؤزو .ج.د.وئرميشدي كي، آ

اوندا ايرانا ژنرال تومسونون يانينا نصيب باي يوسف .ايله ياراديلميشدير" اينتريقاسي"ايله دئسك 
بو هئيت تومسونو اينانديرمالي . عبارت بير هئيت گؤندريلديرفيئودن.بايوف، احمدباي آغايئو و م

خالقين اراده سي ايله ياراديلميشدير و تورك قوشونو قافقازا گلمزدن اول فعاليته .ج.د.ايدي كي، آ
اول بو باره ده صحبت ائشيتمك بئله ايستمه ين غالب دولتين كامانداني تومسون بيزيم .باشالميشدير

" گلريك ، باخاريق" يريجي دليل لري قارشيسيندا بير قدر يوموشالميش و ديپلوماتالرين ايناند
  .دئميشدير

بواجالسدا چيخيش . دا باكيدا اؤز ايشيني يئنيدن برپا ائتدي۱۶آذربايجان ميللي شوراسي نوامبرين 
خويسكي بيلديرميشديكي، واختين آز، زمانين گرگين اولدوغونا گؤره حكومتين مؤسسلر .ائدن ف
ميللي . چاغيرماغا امكاني اولماميشدير و بو ايشي ميللي شورا اؤز بوينونا گؤتورمليديرمجلسيني

 دا محمدامين رسول زاده نين صدرليي ايله كئچن ۱۹نوامبرين .شورا بو تكليفه راضي اولدو
 مين نفردن بير نماينده حسابي ايله مسلمانالرـ ۲۴اجالسدا بو مسله گئنيش مذاكره ائديلدي و هر 

بئله ليكله . نماينده گؤندرملي ايديلر۱، يهودي لر ـ ۱، آلمانالرـ ۱۰، روسالرـ ۲۱رمني لرـ، ا۸۰
  . نماينده دن عبارت اولماسي قرارا آليندي۱۲۰آذربايجان پارالمئنتينين تركيبينين 

 ميللي شورانين بو مسله ايله باغلي قبول ائتديي قانوندا گؤستريليردي كي، آذربايجاندا آزليقدا قاالن
 ميللي شورا عضوي ۴۴اوللر قافقاز مجلسينه . ملتلرين سئچديكلري يئني نماينده لري اوالجاق
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عمومي سس وئرمه يولو ايله سئچيلديكلري اوچون يئني پارالمانا عضو كيمي داخل اولدوالر، 
  .  نفر ايسه عالوه شخصلر كيمي جلب ائديلديلر۳۶قاالن 

 و قضاالري اؤزره عالوه گؤندريلجك نماينده لرين سايي بو قانوندا آذربايجانين آيري ـ آيري شهر
 ۸ گنجه دن ، ۸ ارمني نماينده سيندن ۲۱بئله كي، پارالمئنته يئني سوچيلجك . معين ائديلميشدير

 ، آلمان ۱۰باكيداكي روس اهالي سيندن . باكي ارمني كميته لريندن سئچيلملي ايدي۵شوشادان و 
 و لهستان كميته سيندن ۱، گرجي كميته سيندن ۱، يهودي لردن ۱اهالي سي ميللي تشكيالتالريندان 

تينين پارالمئنتينه باكي جومهوريبوندان باشقا آذربايجان . نفر نماينده گوندريلملي ايدي۱ده 
 نماينده نين گوندريلمه ۲، باكي صنايع ـ تجارت جمعيتي طرفيندن ۳همكارالر شوراسي طرفيندن 

  .سيده نظرده توتولوردي
تينين ايلك پارالمئنتينين چاغريلماسي ايله عالقه دار ميللي شورا آديندان جومهوريجان خالق آذرباي

 دا آذربايجان و ۲۹ـ جي ايل نوامبر آينين ۱۹۱۸رسول زاده نين امضاسي ايله .ا.اونون صدري م
همين مراجعت ده .مراجعت درج اولونموشدور" بوتون آذربايجان اهالي سينه" روس ديللرينده 

محاربه و انقالب زاماني فوق العاده اهاليني نظره آالراق تعطيل ائتميش ! وطنداشالر: "يردييئيل
اقتضاي زامان تكرار آذربايجانين پايتختي باكيدا " شوراي ميللي سي "اوالن آذربايجان 

شوراي ميللي نين ان اول قبول ائتدي قانون صرف آذربايجان مسلمانانالرينا مخصوص .توپالندي
 دا ۱۹بو آين .وراي ميللي نين ميللي بير شكيلده چيخاريب دولتي بير شكله سالماق اولدياوالن ش

 اعضاليق بير مجلس مبعوثان ۱۲۰ـ نه ۳قبول ائتديي قانوننامه يه گؤره شوراي ميللي دكابرين 
بو مجلسه آزليقدا قاالن ملتلردن نماينده لر جلب اولوندوغوكيمي .حالينا گلجكدير) پارالمئنت(

بو صورتله يغيالجاق مبعوثان ايرلي ده عمومي .كتين واليتلريندن ده وكيل لر چاغيريلميشديممل
انتخاب اصولو ايله آذربايجان مجلس مؤسسه ني يغيشينجايا قدر يوردميزين صاحبي اوالجاق ، 

  ".اونون مقدراتيني حل، حكومتيني تشكيل و منافعيني مدافعه ائدجكدير
لي و خارجي چتينليكلره باخماياراق اؤز ايشيني مدني دولتلره آذربايجان ميللي شوراسي داخ
  .خاص بير اصول ال آپاريردي
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. نوامبردا باكييه گلن انگليس كوماندان خالقميزين دشمنلرينين فتواسي ايله چم ـ خمه باشالميشدير
ن ايشه آذربايجان ديپلوماتالري اؤز منطقي و قطعيتلي مدعاالري ، اينانديريجي دليل لرين يئني د

  :من ايسترديم همين آنالرين بير يازيسيني سيزين نظرنيزه چاتديرام.سالماغا مجبور اولموشالر
آذربايجان حكومتينين باشچيسي فتحعلي خان خويسكينين تومسون ال گؤروشو و صحبتلري چوخ 

تيني تانيماديغيني و متفقي اولدوغو جومهوريتومسون آذربايجان .گرگين و عصبي كئچميشدير
فتحعلي خان گئنيش خالق كوتله سينين قراري و ايسته يي ايله .يا تورپاغينا گلديني بيلديريرديروس

آذربايجان استقاللي اعالن ائديلديني و بو باره ده بوتون دنيا دلتلرينين خبردار اولدوغونو بيلديريرو 
ير ملت سينيز، بيزيم عيني زاماندا مدني ب.سيز بؤيوك بير ملت و بؤيوك بير امپراتورلوق سوز: " دئير

  ".استقاللميزي تانيمالي سينيز
اونالر ايكي دولت آراسيندا .بو سويله ديكلرينيز سياسي شئيلردير: " تومسون ايسه جوابيندا دئير

  ".حال بوكي من بير اسگرم .جريان ائده بيلر
ان مادامكي ، سيز اسگرسينيز ، منده استقالليني اعالن ائتميش آذربايج" فتحعلي خان ـ 

سيزدن مملكتيميزي ترك . بيز سيزي بورايا دعوت ائتمه ميشيك.تينين دولت رئيسي امجومهوري
  ".ائتمنيزي طلب ائديرم

هر هانسي بير اسگري قوه : باش وكيل حضرتلرينه سؤيله ينيز"ژنرال تومسون ترجمانا دؤنه رك ـ 
 قوردوغونوز معلوماتيما گؤره.ني چيخاردماق اوچون اوردويا صاحب اولماق الزيم دير

  ".تين اوردوسو هله قورولماميشديرجومهوري
ژنرال حضرتلرينه سؤيله ينيز كي، او يالنيز اسگري بيليه مالك " فتحعلي خان ترجمه چيه ـ 

اگر .مگر خالقين گوجونون نه اولدوغونو بيلمير، ياخود هر خالقي هندوستان خالقي ظن ائدير.دير
يني قهرمان خالقيميزين گوجوايله دنيزه تؤكمك  بير نچه عناد ائدللرسه، بير اوووج انگليس اسگر

  ".آنجاق يبز نه اونالردان فناليق گؤرمك، نه ده اونالرا فناليق ياپماق ايستيريز. ساعتليق ايشدير
ياخشي ، اوندا حكومت ."بئله بير قطعيت قارشيسيندا تومسون يئنده يوموشالميش و دئميشدي

  ".والجاقديررئيسينيز يالنيز ميرزا اسداهللا ا
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بو تكليفينيز بيزيم داخلي ايشلريميزه مداخله ديركي، هچ . ـ بو قطعياً اوالبيلمز : " فتحعلي خان 
  .۵۹جور قبول ائديلمز

" آهوالرين دوروشوندان " ، " ملكلرين گولوشوندن " نه اينكي .ج.د.بئله بير مبارزه لر نتيجه سينده آ
بير كره يوكسلن " پارالمانين ايلك اجالسيندا . انميشدير، همده اولوم ـ ديريم مبارزه لريندن يار

محترم ملت وكيل لري : " رسول زاده اجالسي آچاركن دئميشدير.ا.دئين م" بايراق بير داها ائنمز
تينين ايلك پارالمئنتوسونو آچماق سعادتينين ، سيز محترم ملت وكيل جومهوريآذربايجان ميللي 

  . دوشمه سي ايله فخر ائديرملريني تبريك ائتمك شرفني عهده مه
افندي لر ، روسيادا ظهور ائدن بؤيوك انقالب ديگر حقيقتلر آراسيندا بؤيوك بير حقيقتي دخي 

عيني منطق نهايت .. …بوحقيقت ملتلرين حريت واستقالل حاقالري ايدي .اعالن ائتميشدير
سوق ، بو ميللي شورا آذربايجان اهالي سي طرفيندن سئچيلن وكيل لرين شوراي ميللي تشكيلينه 

آذربايجان استقاللي اعالن . ايسه آذربايجان استقالليني اعالن ائتمك ضرورتي قارشيسيندا قالدي
  ".اولوندو

بيز آذربايجانليالر بوتون موجوديتيميزله " رسول زاده اونودا خصوصي اوالراق بيلديردي كي ، .ا.م
ظه ده اسرار ائدرسك ، ثبات و متانت اؤز مقدراتيميزي ، اؤز استقالليميزي مدافعه و محاف

فقط بونون اوچون ثبات ، .تي پايدار اوالرجومهوريگؤسترسك، هچ شبهه سيز كي، آذربايجان 
  ". ايستركي ، بيز اؤزوموزون استقالال اليق اولدوغوموزو اثبات ائدك . متانت ، فداكارليق ايستر

آذربايجان " اونودا عالوه ائديردي كي، ايلك ميللي آذربايجان دولتينين معماري همين چيخيشيندا 
بو آتش اسگي .وطنيميز اؤز سينه سينده بير آتش مقدس بسله ميشدير.بير آتش منبعي دير

قوي بو آتش . زامانالردان بري حقيقت پرستلره رهبر بير شعله ي اميد و ايمان تشكيل ائله ميشدير
اؤركده بو آتش ابدياً سؤنمز بير مشعل ميليونالرال .آذربايجان اوالدالرينين سينه سينه دولسون

  ".تشكيل ائديب حريت و استقالال دوغرو گئتديميز مانعه لي يوالري ايشيقالنديرسين
اونون گؤردويو . تي ياشاديغي دؤورده چوخ بؤيوك ايشلر گؤرديجومهوريآذربايجان خالق 

حه سينده ايشلردن ان واجبي، خالق اوچون ، وطن اوچون داها چوخ گركليسي معاريف سا
چوخ مركب و ضديتلي شرايط ده فعاليت گؤسترمه سينه باخماياراق علم، تحصيل ساحه .ايدي
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اولكه نين آيري ـ آيري . سينده ، خالق معارفينين بوتون ساحه لرينده آغيله گلمز ايشلر گؤردي
ا مدت ده يئرلرينده تعجيلي اوالراق مختلف پله لي مكتبلر، قيز مكتبلري ، اوشاق باخچاالري ، قيس

پارالمئنتين رهبرلري باشا دوشوردولركي، .معلم حاضراليان كورسالر، كتابخاناالر و سايره آچيلدي
ـ ده باكي دولت ۱ـ جو ايل سنتابر ۱۹۱۹.تحصيل اولماسا هئچ بير شئيه نايل اولماق ممكن دئيل

يان آذربايجان ايندي اينديه قدر هچ اورتا مكتبي ده اولما.انيوئرسيتَسينين آچيلماسي بو قبيلدن دير
تين ان بؤيوك عالي تحصيل جومهوريانيوئرسيِتت يارادا بيلدي و همين انيوئرسيِتت بو واختا قدر 

بو انيوئرسيِتت آذربايجاندا معاريف ايشينين انكشافندا ، چيچكلنمه سينده .مؤسسه لريندن بيري دير
نا مختلف اختصاص صاحبلري بيرده آذربايجا. بو مسله اؤز يئرينده .چوخ بؤيوك رول اوينادي

بوزامان آذربايجان پارالمئنتي . بونسوز اولكه ني انكشاف ائتديرمك اولمازدي. الزيم ايدي
 نفر آذربايجانلي گنجين دولت حسابنا تحصيل آلماق اوچون مختلف ۱۰۰حكومتين تكليفينه اساساً 

ي بيرده اوندا بو ايشين خصوصي اهميت.اولكه لره گوندريلمك حاقدا قانون قبول ائتدي
رسول زاده نين باشچيليغي ايله مهدي باي حاجينسكي، احمدباي پئپينوف، قارا .ا.گورونوركي، م

همين .باي قارابايوف، عادل باي افندي اف دان عبارت خصوصي مسابقه كوميسياسي ياراديلميشدير
 نفر ۱۰فر ايتاليايا ،  ن۲۳ نفر فرانسه يه ، ۴۵كوميسيانين قرارينا اساساً عالي تحصيل آلماق اوچون 

 نفر گنج اورادا ۱۳روسيايا اوخوماق اوچون آيريلميش . نفر تركيه يه گؤندريلدي۹انگليسه ، 
يك دموكراتآذربايجان .وطنداش محاربه سي اولدوغونا گؤره تحصيل آلماغا گئده بيلمديلر

. ن بير دولت ايدييك بير قورلوش، حاقّا ، عدالت ، انسانليغا سوكندموكراتتي حقيقتاً جومهوري
اونون هيمنيندن ، بايراغينين رمزلردن توتموش بوتون باشقا سيمبل الرا قدر هاميسي آغليم ، ذكانين 
محصولو ايدي، دوشونولموش، اولچولوب بيچيلميش ، شبهه و ايراد دوغورمايان آكتالر 

آوروپادا دا تي ميثلي جومهورييك دموكراتآذربايجان " محمدامينين سؤزلري ايله دئسك .ايدي
و اونو يالنيز عمومي سعي ين ، متانتين ، غيرتين " تي ايديجومهوريتطبيق اولونمايان حقيقي خالق 

رسول زاده هم يوك سك تريبون دان .ا.بونا گؤره ده م.سايه سينده ساخالماق ممكن ايدي
ن و بو گؤن فرقه احتراضالري ، شخصي غرضلر وبوتون بوكيمي وط: "خبردارليق ائدرك دئيردي
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وطن قايغيسي و ملت دويغوسو هر .ملت قايغيسي قارشيسيندا سفل قاالن غرض لر آتيلمالي دير
  ".شئيدن اوجا توتولمالي دير

فرد يوخ، جمعيت وار، حاق يوخ ، " تورك دنياسينين مشهور فيلوسفي ضيا گؤي آلپ دئيرديكي، 
تينين باشچيالري درك ائدير جومهوريبو سون درجه الزملي افاده ني آذربايجان خالق " . وظيفه وار

  .و خالق اوچون ، وطن اوچون چاليشيردالر
. يك تدبيرلريندن بعضي لريني سيزين نظرينيزه چاتديرماق ايستيرمدموكراتايلك ميللي دولتيميزين 

بوتون مدني دولت لرده قبول اولونموش قانونا گؤره بير آدام عيني واختدا ايكي مسنده ايله شه 
يني بير آدامين هم حكومت قوللوغوندا، همده دولت ايشينده چاليشماغي يول بيلمز، يعني ع

آذربايجان پارلماني فرماالشيب سياسي آخارينا دوشنده معلوم اولديكي، اونون نماينده .وئريلمزدير
 نفري هم حكومت قوللوغوندا دير، اونالرا تكليف اولونديكي، هانيسنس ايستيرلرسه ۶لريندن 

مشهور پداگوگ فريدون باي كؤچرلي ده اونالرين آراسيندا ايدي . ني ساخالسينالراونالردان  بيري
 ـ جو ۱۹۱۹پارالمان . و گوريدن قازاق شهرينه كؤچوردويو مكتبي مديري وظيفه سينده چاليشيردي

ـ جي اجالسيندا فريدون باي ين عريضه سيني مذاكره ائديب ۱۲ـ ده اؤزونون ۴ايل فورالين 
ايله اونو پارالمان عضولويوندن آزاد ائتدي و مكتب ده مدير وظيفه سينده خواهشي و تأكيدي 

عبداهللا قبول اف ، حسين افندي زاده ، بهرام باي وزيروف و رشيدباي آخوندزاده دولت  . ساخالدي
تك بيرجه نفر اوزامان معارف كوميسارنين معاوني .قوللوغوندان استفاء وئرديلر و پارلماندا قالديالر

ن حميدباي شاه تختينسكي هر ايكي سينده قالماغي اسرار ائتدي، سونرادا اؤز ايشله ي
  .همكارالريندان كوسوب بلشويكلره قوشولدو

او زامان اينديكي كيمي كادر بولّوغودا .تي چوخ پارتيالي دولت ايديجومهوريآذربايجان خالق 
يك پرينسپ اساسينده ايرلي دموكراتاما رهبر دستگاهيندا و اداره ارگانالريندا چاليشانالر .يوخ ايدي
گؤرولن هر بير ايشده ، قبول ائديلن هر بير قانوندا مدني دولتلره خاص اوالن بوتون .چكيليرديلر

  .مسله لر اوچولوب ـ بيچيلير، سؤز صحبتين ياراديلماسينا امكان وئريلميردي
اما اداره چيليکده بير ين ليدري ايدي، " مساوات" رسول زاده اساس و نفوذلو پارتيا اوالن .ا.م

بعضاً اونو اساس سيز يئره اتهام ائديب . ايشي ايش باجارانا تاپيشيرماق: پرينسيپه اساسالنيردي
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بونون . پارتياسينين عضوي اولمايانالري رهبر وظيفه يه ايرلي چكميلّر" مساوات" دئيلديلركي، گويا 
آدلي " اويدورما حقيقت" و ايلده ـ ج۱۹۱۹رسول زاده .ا.اساس سيزليغيني ثبوت ائتمك اوچون م

گويا داخلي ايشلر ناظرليي تمامي ايله مساواتچيالرين الينده : " مقاله ايله چيخيش ائدير و يازيردي
  .گلين گؤرك بو ، دوغروداندا بئله دير؟ باشالياق الپ يوك سك انظباطي وظيفه لردن. دير
ين عضوي دئيل ، عكسينه، بو " مساوات " سلطانوف ـ نه اينكي .پ.قاراباغين ژنرال فرمانداري خ.۱

  .ياخينالردا نمايشكارانه شكلده اونون تركيبيندن چيخميشدير
قازاق دا داخلي ايشلر ناظيرلينين خصوصي صالحيتلي نماينده سي رضا قاراشاروف ـ .۲

  .سوسياليست دير
  .شاه ماليئو ـ بيطرف دير.زاقاتاالنين ژنرال فرمانداري م.۳
نريمان باي يوف ـ هر ايكي .آخوندزاده و اينديكي فرمانداري آ.ش فرمانداري رباكي نين كئچمي.۴

  .سي بيطرف دير
  .پليس مفتّيشي فايق نيمانزاده ـ بيطرف دير.۵
  رفيباي يوفو هانسي پارتيايا مايل ائتديي اوچون اتهام ائتمك اوالر ؟.و.گنجه نين فرمانداري خ.۶
  ۶۰ر؟ يا خود زالدمان مساواتچي اوال بيلرمي؟قوليايئوين مساواتچيليغينا كيم اينانا.۷

بو تاريخي اعترافن اؤزو گوؤستريركي ، ايلك ميللي دولتين رهبرلري اؤزگؤرنليك ، قوهومبازليق، 
  .يئرلي بازليق ائده بيلمزدي

البته .يك طلبلره عمل ائتمه يه چاليشميشديرموكراتدآذربايجان دولتيني عالي اورگاني هميشه 
آيليق فعاليتي عرضينده اونون حياتا كئچيره بيلمديي شئيلرده چوخ  ۲۳نين .ج.د.آ

معين حركتلري تكجه دشمن جبهه سينده يوخ ، قاباقجيل .نقصانالرداندا خالي دئيلدي.ايدي
اما من او نقصان الري قابارتماق فكريندن اؤزاقام و .ضياليالرين اؤزونده ده اعتراض دوغروردي

بؤيوك شاعريمز جعفر جبارلي دان دانيشاندا .له قورتاريراميازيمي صمد ورغونون سؤزلري اي
بيرچوخالري منه سوال وئريركي ، سن جعفرين ياراديجليغيندا يالنيز مثبت جهتلري : " دئيردي

  بس اونون چاتيشمايان ، يا خود نقصانلي جهتلري يوخدورمو؟. گؤروسن
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" بير هئيكل تراشين يارادديغي و سيز تصور ائدينكي، من بو ساعات ماهر : منيم جوابيم حاضردير
بلكه بو گؤزل آبيده نين صفتينده كي .آدي وئرديي بير هئيكل قارشيسيندايام" گؤزل ليك آبيده سي 

  بس نه اوچون من اونالري گؤرمورم؟ .بعضي جيزگي لرده اؤز يئرينده دئير
گؤزلرينده " سينين گؤزل ليك آبيده " چونكي منيم بوتون هوش و دقتيم ، بوتون داخلي عالميم بو 

بلي ، بو صنعتده كي علويت مني اؤزونه مفتون . كي ، صورتينده كي معنايا باغالنميشدير
فقط گؤزل ليكله . منيم فكريم و دقتيم جزگي لرله دئيل ، معناالرال مشغول دور.ائتميشدير

  .لرديچيرکينليك ، ياخشيليقال يامانليق ، ايشيقدا قارانليق آختارانالر ايسه يامان گؤز
 آي غيربرابر قوه لرله ۲۳.ايدي" گؤزل ليك آبيده سي" يك دولتيميزده بئله بير دموكراتايلك 

ووروشا ـ ووروشا اؤزونون وارليغينا عصرين ببكلرينه سانجميش ، خالقيميزا شان شهرت 
 ايلده بيزه يادالشديريلدي، اونو يادداشالريميزدان سيلمه يه ۷۰او سونراكي . گتيرميشدير

يشديالر، اما باجارماديالر ، چونكي تاريخه دوشموش بير تاريخي حادثه ني تاريخدن سيلمك چال
بيز ايندي ده اونون حرارتي ايله ايسينيريك، اونون واريسيك، اونون اوجاتديغي بايراغين . اولماز

 اونون بير ايدئال كيمي اوجالتديغي وطنپرورليي ، تورپاغيميزين …كؤلگه سينه سيغينميشيق
بيز قهرمانليغي .تووليونو، بؤلونمزليني ميللي ايدئولوگياميزين تركيب حيصه سينه چئويرمليكبي

استقاللين . ايندي بونون اوچون بيزيم هر جور حاقّيميز و اساسيميز واردير.اونالردان اويرنمليك
برپاسيندان سونراكي هرج مرج ليك ، وظيفه و مقام داواالري ، تخريباتچليق ، شخصي منافع 

ايندي بيزيم برپا ائتديميز استقاللميزي قورويوب ساخاليا بيله . حريصليي آرتيق آرخادا قالميشدير
جك بايراغيميزين بير داها ائنمسينه امكان وئرمه جك، خالقيميزي دوشدويو بالالردان خالص ائتمه 

ولماز چاتديرماغا گوجوـ قدرتي اوالن حيدرعلي يئو كيمي مدريك ، يور" ساحل نجاتا" يه ، 
ايندي هاميميز بير آمال ، بير مقصد، بير ايدئال اوغروندا بيرلشملي و وارثي .رهبريميز واردير

  .يوخسا تاريخ بونو بيزه  هچ واخت باغيشالماز. اولدوغوموز او بؤيوك ايدئالي قورماليق
استقالليميزين عوض سيز نغمه كاري احمد جواد اوچ رنگلي بايراغيميز ايلك دفعه باكي 

  :غاالناندا يازيرديدال
                  كؤكسومده طوفانالر گلديم ايرلي 



www.ocaq.net  
 
 
 

74 

  .                 اؤپوم كؤلگن دوشن مقدس يئري
                   اهللا ين يلديزي او گؤزل پري 

  .                 سيغينيب كؤكسونده آيا بايراغيم
  !       ه ابدي اوالراق دالغاالنسينبو مقدس بايراغيميز قوي هميشه خالقيميزين باشي اؤزريند
  .  ۲،  ن ـ ۱۹۹۸      باكي انيورسيتئتين خبرلرـ هومانيتار علملر ِسرياسي، 
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    عصرين قورخونج آدامي حاقيندا حقيقت۲۰       
كه بشر تاريخينده استالين قدر اؤزو حاقيندا ضديتلي ، خوفلو فيكير اويادان ايكينجي شخصيت بل

" تاريخين بو ان بؤيوك مستبدي" اونونال شخصاً اُنسيتده اوالنالردا، اولمايانالردا . ده اولماميشدير
 ۲۰بعضي لري اونو .بير ـ بيرينه دابان ـ دابانا ضد فكيرلر سؤيله ميشلر) رسول زاده .ا.م(حاقيندا 

بته بونالرين هر ال. عصرين معجزه سي ، بعضي لري ايسه عصرين طبيعي فالكتي آدالنديريردي
چونكي استالين حياتا كئچيريلمسي چتين و آز قاال ممكن اولمايان شئيه . ايكيسينده حقيقت واردير

نايل اولموش، بوتون سياسي وضيعتلرده ، صحبتلرده ، دانيشيقالردا رقيبينه اوستون گلميش، معجزه 
زونون دقتيني اؤزونه جلب لي شكيلده موفقيت قازانميش، يئنيلمز بير انسان كيمي بوتون يئر او

الكن اونون اوغورالري كوتلوي قيرغين و ترور شكلينده گئتديندن هاميسيندان قان . ائتميشدير
مبارزه " بلكه ده عكسينه "اونون لنين دن اخذ ائتدي . قوخوسو گلير، اولوم فريادي ائشيديليردي 

  . پرينسيپينه اساسالنيردي" قير و قور" متدو
گياسي واونون اساسيندا جمعيتي يئنيدن قورما پرينسيپي روسيا اوچون يئني ماركسيزم ايدئولو

روسيا تاريخينده كوتلوي قرغين پرينسيپي ايله ياشايان . اولسادا ، قيرماق مسله سي يئني دئيلدي
البته سونونجوني لنين دن . ايوان گروزني ، بيرينجي پتر و استالين : اساساً اوچ حكومت اولموشدور

بونالرين هاميسينين گئنيش امتيازلي حكمدار كيمي ايلك آّديمالري . يرماق اولمازهچ جور آ
تصادفي دئيلديكي، معاصر روس تاريخچيلري پترين اؤزونوده ايلك . قيرماقال باشالميشدير

  .استالينچي حساب ائديلر
بو حيس .انسانالري كوتلوي شكليده قيرماق ، عموميتله انسانا قصد بشري حسي ايتيرمك دئمكدير

لنين ده اوالد يوخ ايدي، ايوان گروزني و . بيرينجي نوبه ده آيله يه، اوالدا مناسبتله فرماالشير
استالين آيله سينه و . بيرينجي پتر بيرينجي اوغلونو اولدورميش، بيري ايسه گؤزونو چيخراتميشدير
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يس يوخ ايدي و اوال دا دئملي بونالرين هچ بيرينده  بشري ح. اوالدالرينا مناسبتي ايسه معلومدور
  .كوتلوي قرغينالردا اساساً بونالردان تظاهر ائديردي. بيلمزدي

قورماق مسله سينه گلديكده ايسه انصافال دئمك الزيمديركي، روسيا و روس خالقي اوچون بو 
ايوان گروزني دا ، بيرينجي پتردا ، لنين ده ، : مستبدلرين هاميسي چوخ بؤيوك ايش گؤرموشدور

  . دهاستالين
اونالرين قوروب ياراتماق اصول الري ، تربيه سيستملري و واسطه لري قان درياسندان انسان 
. سؤموكلري اؤزريندن ، آه ـ ناله و فرياد دومانالريندان كئچديي اوچون توك اورپديجي ايدي

واهمه خصوصاً بيزه تاريخ اعتباري ايله داها ياخين اوالن استالين قدارليغي ، جالدليغي و اونون 
  .سي ، خوفي اينديده اوركلردن سيلينمميشدير

ماركسيزم ايدئولوگياسي لنين اوچون ، ماركسيزم ـ لنينيزم ايسه استالين اوچون مقصدن داها چوخ 
فلسفه سي " مقصد فعاليته حاق قازانديرير" بولشويكلر . واسطه ايدي، بايراق ايدي، شعار ايدي

داها دوغروسو صحبت آخماق . نجيب  طرفلريني گؤتورورديلرپرينسيپينين ظاهراً نجيب ، داخالً نا
آلدادان كمونيزمدن ، قارداشليق و برابرليك دنياسيني قورماقدان ، صنفي دشمندن انتقام آلديقدان 
سونرا سوت گؤلونده اؤزمكدن گئدنده ظاهري جلب ائديجيليك ايشين فاجعه لي ماهيتيني گؤرمه 

  .  بو چوخ واخت آغيل صاحبلرينيده آلداديردي و چاشديريردي.يه و درك ائتمه يه مانع اولوردي
 فايزيني وعد ائله ديي كمونيزمدن ياشاتماق ۱۰لنين اهالي نين " يازيچي سولولواوخين يازيرديكي، 

. بو پرينسيپ ايسه استالينين اتينه ـ قانينا هوپموشدو" .  فايزيني قيرماغا حاضر ايدي۹۰خاطرينه 
يز شكيلده حياته كئچيرمه يه چاليشلراق حتا اؤزونون بؤيوك سلف لري اونو چوخ قدار و رحمس

نامينه چوخ " بؤيوك ايشلر" ايوان و پتردان دا قاباغا گئتميش،  اونالرين ائتدي وحشليي و قدارليغي 
دنيانين .واخت اؤزونون ملتچي گؤروشلري و مسيحي تعصب كئشليي خاطرينه حياتا كئچيريردي

آدالنديرديغي " اجينّلر اولكه سي " بونينين . تاريخين هچ بير دؤورونده ايهچ بير اولكه سينده و
  .بوتاريخي قصد ايدي. سووت لر روسياسيندا اوالن قدر ائلليك له سورگون حالي اولماميشدير

ـ جي ايلده مسكويا ۱۹۲۱او زامان روسيانين توركيه يه وعد ائتديي مادي يارديمي آلماق اوچون  
او بير نئچه گؤن باكيدا . اينده هئيتينه تورك ديپلماتي رضا نوردا داخل ائديبگؤندريلن يئني نم
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" اونو . قالميش ، سياسي وضعيتي اويرنميش و نريمان نريمانوف اونا چوخ بؤيوك تأثير ائله ميشدير
ايپ ايجه، سيخ ـ سيخ و باش ـ باشا : " آدالنديراراق يازيردي" آغلي باشيندا اوالن بير آدام

" آچيلدي و دئدي كي، . كندي سنه اعتماد تلقين ائتديم. باخديم كي، ايي بير آدام دير.مگؤروشدو
چوخ خوشوما ". بيز توركوك ، مليت ايله ياشاريق. بو رضالت بيزه ال وئرمز. بولشويكليك نه دير
  .٦١"گئتدي وپك سئوديم

 دوشونجه صاحبلريني ده بوتون بونالرال ياناشي استالين سياسي بير سحربازكيمي  دنيانين بير چوخ
اونون حاقيندا يا حيرتله ، وجدله . اوسانالميش، سيرلي بير بته ، افسانه يه چئوريلميشدير

بو فكير قطبلري پارادوكس شكلينده جريان ائتميش، عمومي . دانيشميشالر، يادا نفرت و غضبله
چيخيشالرينين  ـ جو ايلده كي ۱۹۵۹چرچيل هله .او. وضعيته گلمكده چتينليك تؤردميشدير

استالين بؤيوك و يئنيلمز بير سركرده نين آغير ايللرده دولتين باشيندا دورماسي " بيرينده دئيردي 
استالين بؤيوك اراده گؤجونه و انرژيه ماليك اوالن بير . روسيا اوچون بؤيوك خوشبختليك ايدي

 اونون مدعاالرينا اعتراض .صحبتلرده كسكين و امانسيز ، اما عدالتلي ، آچيق اولوردي. آدام ايدي
ائتمك ، حتا بؤيوك بريتانيا پارلمتنيندا پيشيب بركميش منيم كيمي بير آدام اوچون ده چتين و 

او چوخ واخت مثاحبينين هله دئيلمميش فكيريني قاباقجادان اوخوماغي . غيرممكن اولوردو
 صحبتده اشتراك ائدنلره باجاريردي بو قابليت اوندا او قدر انكشاف ائتميشديركي ، مثاحبينه و

آل چاتماز خاراكتري . همده او چوخ مركب آدام ايدي . …چوخ بؤيوك تأثير گؤستريردي
او . او بؤيوك بير امپرياني تك باشينا ياراتدي و بوتونلوكله اؤز اراده سينه تابع ائله دي. واردير

  .٦٢"دشمنيني اونون اؤز الي ايله اولدورميي باجاران بير داهي ايدي
ستالين له اُنسيتده اوالن داخلي وخارجي دولت خادملري ، حربي سركرده لر،متفكرلر، يازيچي و ا

. ن. فلوسوف الر ساغليغيندا و اولوموندن بير مدت سونراالرا قدر اونا بو موقعدن ياناشيرديالر
رت خروشوفون تاريخي خدمتيندن سونرا استالين سيستمينين دمير پرده سي گؤتورولدو،واهمه و حي

كولگه سي چكيليب گئتدي، بت صابون كؤپويوكيمي داغيلدي و اينديكي بعضي غيرجدي 
حاقيندا يازديقالري َسِفه افسانه لره، اويدورماالرا و " خالقالر آتاسي " مطبوعات ارگانالريني 

  .گنجلينده كي اينتيم خيالالرا قدر گليب چاتدي
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ه همده اؤزو بير تاريخ ايدي و روسيانين هر حالدا استالين نادر بير شخصيت اولماقدان عالو
  .ـ جي ايوان، بيرينجي پتر ولنين كيمي بوتون ضديتلري ايله بيرليكده ياشاياجاقدير۴تاريخينده 

استالين حاقيندا دوزوـ دوز ، ايريني ـ ايري يازانالر ، هر شئيه عيني تاريخي قيمت وئرنلرده 
يك جمهورتينين باني لريندن و باشچيالريندان بيري دموكراتبونالردان بيري ده آذربايجان .واردير

 ـ جي ايلين مي ـ جون ۱۹۵۴اونون استالين اولندن بيرآز سونرا .محمدامين رسول زاده ايدي
آدلي يازيسي " بير تورك ملتپرستين استالينه اختالل خاطرلري" قازئتينده " دنيا"آيالريندا توركيه نين 

اونون بير واخت باكيدا تزارا قارشي بيرگه مبارزه ده امكداشليق بونالر .  نمره ده چاپ ائديلدي۲۸
همين خاطره لر مؤلفين وطنينده آنجاق كئچن ايل ، اولجه . ائتديي استالين حاقيندا خاطرلري ايدي

چاپا حاضرالينين نصيب .( دؤوري مطبوعاتدا ، سونرا ايسه كتاب شكلينده چاپ اولونموشدور
  ). يك ضيا بونيادوف دورنصيبزاده ، رئداكتورو آكادم

محمدامين خاطره لري استالين حاقيندا يازيلميش بوتون علمي ، پوبليست يازيالرين ، قيدلرين 
بو استالين طرفيندن تؤرديلن . بونو بلكه ده خاطره آدالنديرماق دوز اولماز. هاميسيندان فرقلنير

اغلي اوالن حادثه لرين ين فالكتلرين و عموميتله عصريميزين كمونيست ايدئولوگياسي ايله ب
بوتون دينلري انكار ائدن " استالينه گلديكده ايسه محمدامين اونو .سياسي سالنامه سي دير
." حساب ائديردي" نرونالرا، چنگيزلره رحمت اوخوتدوران بير تيران"، "كمونيست دينينين پيغمبري

 لرده تاريخين و دنيانين ان قدار و بو خاطره" ژورنالي او زامان يازيردي كي، ) آنكارا" (آذربايجان 
مستبد بير جهانگيري اوالن استالين ين بيلينَمَين طرفلري افشا ائديلميش، دواليي سي ايله آذربايجان 

   .۶۳"داواسي دا عمومي افكارا تكراراً تانيديلميشدير
يندا بير مدت محمدامين استالين له ايدئا و مسلك جهتدن اوزاق و باريشماز اولسادا ، مبارزه ميدان

بو ياخينليق بعضي حال الردا ساده جه خيرخواه ليقال يوخ ، هر ايكيسنه يئنيدن . ياخين اولموشدور
محمدامين ين بيوگرافياسيني يازانالر گؤستريرلركي او . حيات بخش ائتمكله نتيجه لنميشدي

اليندن آليب خالص  ـ جي ايلده باكيدا نفت قويوسونا ساليب ، بوغماق ايستينلرين ۱۹۰۷استاليني 
او استانبولدا كامويا و ديگر انقالبچيالرا بئله جه حيات بخش ائديجي يارديم الي . ائتميشدير

ـ جي ايلده ايسه استالين بير نوع عوض چيخميش، محمداميني اؤزوايله ۱۹۲۰. اوزاتميشدير
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بت گؤستردينه و رغ" مساواتا"  ـ جي ايلده ۱۹۲۰تكجه . مسكويا آپاريب گوللنمكدن قورتارميشدير
يا پارتيانين عضوي اولدوغونا گؤره جالد پانكراتوفون الي و گؤستريشي ايله مينلرله آدامين 
سورغوسوزـ سوالسيز قيريلديغي بير واختدا اونالرين ليدرلرينين ساغ بوراخيلماسي، حرمت و 

 ده توركيه يه محمدامين. قايغي ايله احاطه اولونماسي اوچون استالين هر جور تشكره اليق ايدي
اما يئنده اؤز فكرينده اسرار . چاتان كيمي اونا گؤندرديي مكتوبدا بو تشكرو درحال بيلديرميشدير

 ايل اول جريان ائدن حادثه لردن باشقا ۱۰۰" ائدير و استالينه دئيرديكي، بولشويك رژيمي روسيادا 
  ".بير شئي دئيلدي

اونون .  قوردوغو سيستم داغيديلميشديردئيه بيلرلركي ، محمدامين حاكميتدن سالينميش ،
 ـ جي ايلده مملكتي قيزل روس حيصه لري طرفيندن ۱۹۲۰ نيسان ۲۷" اؤزسؤزلري ايله دئسك 

  بئله اولدوغدا بو استيالچيالرا قارشي او باشقا بير فيكير سؤيله يه بيلرديمي؟". استيال ائديلميشدير
او يازيالريندا ، چيخيشالريندا هچ واخت . ديمحمدامين اوبيكتيو و سون درجه مدني بير آدام اي

او استالين حاقيندا دا حسياتال دانيشمير، اونا اؤز حركتلرينه ، دوشونجه لرينه و . حسياتا قاپيلميردي
اوندا مشاهده گوجلي اولدوغوكيمي چيخارديغي . اطرافداكيالرين مناسبتينه گؤره قيمت وئرير دي

لوندا كي داياناجاقالردا يئني ايدئولوگيانين پيغمبري ماركسين او مسكوا يو. نتيجه ده دوغرو ايدي
" تازاجه قويولموش هيكلين قيزيل اسگرلر طرفيندن موردانالنماسيني گؤرركن بو منظره يه 

اوچوروم كيمي باخير و بو " كمونيست انقالبي عنصرلري ايله كمونيست ايدئالي آراسينداكي
  .يقورلوشون باش توتاجاغينا شبهه ائديرد

سيزين : " ـ جي ايلين ژانويه سينده استانبولدان استالينه گؤندرديي مكتوبدا دئير دي۱۹۲۳او 
شرق ملتلري كمونيست حياتي ايله دئيل، اؤز ميللي حياتالري ايله . ايستَينيز باش توتا بيلمز

  ". ياشاماق ايستيرلر
. رورچولوق احتراسي ايدياستالين محمدامين كيمي معاصرلريني ان چوخ دهشته ساالن اونداكي ت

باكي ـ مسكوا قطاريندا محمدامينه . او گنجلينده قان توكمكدن ، آدام اولدورمكدن لذت آليردي
بئله بير احواالتي فخرله دئيرميشكي، انقالبين ايلك ايللرينده ولگابويونداكي گميني بوشالتماق 

وئرميش و گميني " درس"االرينا  نفريني گولّه لمكله باشق۲۰ايستمين فهله لردن كوتله حاليندا 
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 انگليسي اؤز اليمله ۵۹" استالين اونودا عالوه ائديرميشكي، . درحال بوشالتديرميشدير
پرينسيپينين ماهيتيندن " قير و قور" البته ، ترورچولوق سيستمين طبيعتيندن ، ". اولدورموشم

جوشقون احتراسي حياتا دوغوردو و سيستمين اساسالنديرديغي ايدئولوگيانين اؤزو بئله بير 
استالين كيمي ترورچودا بو محيطين يئتيرمه سي . كئچيرمك اوچون الوئريشلي شرايط ياراديردي

محمدامينله . او بؤيوك استادي لنين كيمي كوتلوي قيرغينسيز انقالب تصور ائتميردي. ايدي
 اؤز فعاليتينه حاق دئيرك" ترورون همده كوتلوي ترورون تاريخده كي رولو مهم دير" صحبتلرينده 

بيز تربيه ائتمك اوچون : " قازانديرير و گله جكده بئله بير دهشتلي مقصد ايزله ديني بيلديريردي
كوتله حاليندا تعليم وئرجك ، بو تعليماتيميزا آسانليقال اويماالري اوچون اونالري الزيم گلسه 

  ".كوتله حاليندا جزاالنديراجاغيق
نه دئمك " كوتله حاليندا جزاالنديرمانين " و " تربيه نين "  بو سوسياليزمين بدنام تجربه سي

اولدوغونو ميليونالرال انسان قانينين هوايي آخيديلماسي ، ائل ليكله يوردوندان ـ يوواسيندان 
ديدرگين سالينميش آغيالسيغماز مشقتلره مبتال ائديلميش خالقالرين كوتلوي قيرغينالري ثبوت 

  .ائتدي
 قيردي، اما ايستَديي آلينمادي، اونون ظلمله قوردوغو بؤيوك امپريا بيناسي استالين قيرماغا

. اوچولوب توكولدي، هاميني زهرلَميش ايدئولوگيا آخيردا صابون كوپويو كيمي پاتاليب داغيلدي
: بئله بير قديم تورك مصلي وار. چونكي سونگو ايله آلينان بينا سونگو اؤزرينده دايانا بيلمز

  ".يغين اولكه ني عدالت له اداره المه سن ، تئزليكله داغيالر قلينجال آلد"
آغلي اوستونده اوالن . استالين ين قدارليغي ، قان ايچن ليي بوتون معاصرلرينه بللي ايدي

كئچميش باكي فهله سي لنين ين . آدامالردان هچ بيري اوندان ياخشي شئي گؤزله ميردي
او لنين فهله " يلده محمدامين رسول زاده يه دئيرديكي،  ـ جي ا۱۹۲۱اينفارماسيا وئرنلردن بيري 

اما تكجه فهله صنفين يوخ، بوتون بشريتين ، . بئله ده اولدي". صنفينين باشينا بال اوالجاقدير
  .خصوصاً تورك خالقالرينين

 .ـ جي ايل۱۹۹۲مارس ۶قازئتي، " آختاريش      "
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  پاتياسينين تاريخي " مساوات" 
تينين يارانماسي و فعاليتينده حل ائديجي رول جومهورييك دموكراتيميز آذربايجان ايلك ميللي دولت

دولت چوخ پارتيالي اولسادا، اونون اساس آپاراجي قوه . دير" مساوات " اوينايان يگانه پارتيا 
اوناگؤره ده دولتين اؤزو .لريني ، داياغيني و ايدئولوژي سالحيني مساواتچيالردا تشكيل ائديردي

تي جومهوريتأسف كي، شرقين ايلك مسلمان .ده آدالنيردي" مساوات دولتي" ن منبعلرده بوتو
بونونال بئله سون .  ـ جي اوردو طرفيندن اشغال اولوندو۱۱ـ جي ايلده ۱۹۲۰اوزون سورمه دي و 

سؤزونه منفي " مساوات "  ايلده توتاليتار دؤورون رسمي سندلرينده ، تاريخ و ادبياتشناسليغيندا ۷۰
الر هوپدورولموش ، دشمن دونو گئيديريلميش و يارانان هر يئني نسل مساواتچيالرا قارشي چا

اورتا . خوفلو ، اوركك هاوادا كؤكلنميش ، اونالرا ملتين دشمنلري كيمي ياناشماق اويرديلميشدير
آنجاق " مساوات " مكتب درسليكلريميزدن توتموش بوتون تاريخي ، فلسفي ، ادبي منبعلريميزده 

اينديه قدر اليميزده اونون تام اوبيئكتيو انكشاف تاريخي ، مبارزه . و آسپئكتده شرح ائديلميشديرب
. ياشاير و ووروشوردي " مساوات " اما . لري و نائليتلريني عكس ائتديرن سمبللي وسيله يوخ ايدي

( ي اولدو نين كنفرانس" خالق فرقه سي " مساوات"ميللي آذربايجان "  ـ جي ايلده ورشودا ۱۹۳۶
ين ايدئولوگ الريندان بيري " مساوات " بو تاريخي حادثه دن سونرا ). بعضاً بو قورولتاي دا آدالنير

اوالن ميرزا باال ممدزاده پارتيانين كئشديي تاريخي يولو قلم آلميش و چوخ بؤيوك چتينليكله 
 آدي ايله چاپ ميللي آذربايجان حركاتي"  ـ ايلده برلين ده ۱۹۳۸عرصه يه گتيرديي اثري 

  .ائتديرميشدير
آيري ـ آيري خاطره لري و نشرلري نظره آلماساق بوندان سونرا اوزون مدت نه پارتيانين تاريخي ، 

ممدزاده نين . ب.يالنيز م. ممد زاده نين بو سمبللي و قيمتلي اثري چاپ ائديلمه ميشدير. ب.نه م
ـ جي ايلده ۱۹۹۱)  دا وفات ائتميشدير ـ جي ايلده استانبول۱۹۵۹او، ( اولوموندن چوخ سونرا 

آنكاراداكي آذربايجان كولتور درنينين گَنل سكرتاري احمدباي قاراجانين گئنيش مقدمه سي ايله 
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احمدباي كتابين اوزون و توتوملو آدينين آنجاق بيرينجي . اثر يئنيدن ايشيق اؤزو گؤره بيلدي
اصلينده ائله . آدي ايله چاپ ائتميشدير" ميللي آذربايجان حركاتي " حيصه سيني ساخالميش و 

چونكي موجود تاريخ علميميزده سونو شكيلده دوزوب . ين تاريخي دئمكدير" مساوات" بودا 
" مساوات " تاريخنه باخماياراق اصيل ميللي حركاتيميز ائله " مبارزه " قوشدوغوموز بولشويزمين 

معاصر آذربايجان گنجليي و اونالرين . ديرين و اونون ايدئا سلفلرينين آپارديغي مبارزه تاريخي 
نسبتاً ياشلي نسلي حاقسيز اوالراق بو تاريخي حقيقته يادالشديريلميش و اوندان 

حالبوكي تاريخيميز نام اينه اويرنملي ، بيلملي ، آچيلمالي شانلي ، شرفلي . اوزاقالشديريلميشدير
  .صحيفه لر بودور

 محدود امكانالرينا باخماياراق مهاجرت ادبياتينين نشري آذربايجان ژورناليستلر بيرليي اؤزونون
الماس ايلدريم ، اعّمول بانو ، احمدجواد و . ساحه سينده چوخ فايدالي ايشلر گؤرموشدور

  .باشقاالرينين زنگين ارثيني معاصر اوخوجوالرا چاتديريلماسيندا اونون خدمتلري تقديره اليق دير
ممدزاده نين همين اثرينين آذربايجان الشديريلميش .ب.ه بو ايل مبيرليين فايدالي ايشلريندن بيري د
ديليميزه اويغونالشديران راميز اسگر، رئداكتورو حاجي ( واريانتيني چاپ ائتمه سي دير

احمدباي قاراجا كيمي ، اونالردا اثري عيني آدال ، عيني فرماتدا ، عيني ترتيب له ). حاجيئودير
 ۵۰( اثردن احمدباي قاراجانين گئنيش مقدمه سي . اما بير فرقله. اوخوجوالرا چاتديريلميشدير

و سؤزلويو چيخاريلميش ، آنجاق كتاب مؤلفينين واختي ايله قلميندن چيخان ) صحيفه يه قدر
آدلي " ميرزاباال ممدزاده كيمدير؟" ايلك متن ساخالنيلميش و آذربايجان عالمي محسن علي يئوين 

  .وه ائديلميشديرچيچيك بيوگرافيك معلوماتي عال
بئله بير .  فصل و سون سؤزدن عبارت دير۱۲كتاب ايلك نشره مؤليفين اؤن سؤزوندن ، گيريش 

گئنيش مندرجه لي اثرده كئچن عصرين آخرالري واينديكي عصرين اولّريندن اعتباراً روسيا و 
ي اوالراق تركيه ده باش قالديران توركچولوق ايدئاالرينين يارانماسي و انكشافي ايله باغل

آذربايجان دا ميللي حركاتي ، اونون امت چيليكدن ملتچيليه قدر كئچديي مرحله لر ، ايزله ديكلري 
  .نجيب مقصد و آمال الر اطرافلي شرح ائديلير
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ميرزا باال ممدزاده آذربايجان ميللي حركاتينين ايلك منبعلريني حاقلي اوالراق كئچن عصرين 
" ميللي اويانيش " سن باي زردابيه آپارايب چيخارير و بو دؤورو آخوندوف و ح.ف.اورتاالرينا ـ م

 ـ جي ايل انقالبيندان سونراكي اويانيشي ۱۹۰۵آدالنديرير، " مدني ملتچيليك حركاتي" دؤورو ، 
مؤليفين فيكرينجه ، همين دؤورون . كيمي سجيه لنديرير" ديو آدديمالري " ايسه ميللي حركاتين 

 بيليرديلركي ، ميللي مدنيتيني و ميللي خصوصيتلريني قوروماغا موفق گؤزل" مترقي ضياليالري 
ميللي مدنيتين تمللريندن ان مهمي ديل و " اونودا بيليرديلركي، ". اولمايان ملت اولومه محكوم دير

مللي شعورون، ) مكتب، مطبوعات، تأتر، صنعت وساير( اونو تشكيل ائدنلري ايسه ". ادبيات دير
بو جهتدن كتاب مؤلفي كريمدان . ك ائتمه نين انكشافيندا حل ائديجي رول اويناييرميللي اؤزونو در

اسماعيل باي قاسپيرالينين ، شرقدن جمال الدين افغاني ، تركيه دن ضيا گؤي آلپين ، آذربايجاندان 
احمد آغااوغلونون، علي باي حسين زاده نين توركچولويون فرماالشماسينداكي رولالرينا چوخ 

 ـ جي ايلده ۱۹۰۶يمت وئريب و حاقلي اوالراق اونودا گؤستريركي ، علي باين هله يوكسك ق
فكري بوتون سونراكي دؤورده " توركلشمك، اسالمالشماق و معاصرلشمك" فرماالشديرديغي 

ميللي حركاتين شعارينا چئوريلدي، حتا ميللي دولتين رمزينده بايراغينين رنگينده اؤز عكسيني تاپا 
ين ليدري " مساوات " بوتون بو ايشلرده آذربايجان ميللي حركاتينين ايدئا رهبري و مؤلف . بيلدي

  .رسول زاده نين آپاريجي رولونو قاباريق شكيلده وئره بيلميشدير.ا.م
رسول زاده نين فيكري انكشافيندا مهم رول اوينايان ايكي عاملي كتاب مؤلفي خصوصي ايله .ا.م

ن مشهور فيلوسوفو جمال الدين افغاني ، ايكينجيسي استانبول دا اونالردان بيري شرقي. قيد ائدير
ـ جي ايلده ۱۹۱۱داها دوغروسو ، . اصلينده بونالر بيرـ بيري ايله باغلي ايدي. تورك اوجاغي دير

تورك اوجاغيني يارادانالرين اكثريتي قافقازدان و روسيادان گئدن تورك ضياليالري ايدي، 
رسول زاده ايران و .ا.م. ريندان بيري جمال الدين افغاني اولموشدوراونالريندا اساس ايدئولوگال

تركيه مهاجرلينده اونون ايدئياالري ايله تانيش اولموش، اثرلريني تورك ديلينه چئويرميش ، ملتين 
ميللي شعورون اويانماسينين آزادليق اوچون واجب شرط . خصوصيتلريني اوندان اخذ ائتميشدير

بيري دين بيرليي، : نين فكرينجه ميللي بيرليك اوچون ايكي واجب شرط وارحساب ائدن جمال الدي
بو فيكري محمدامين . ديل بيرليي داها واجب دير، چونكي او َدايشمير، ابدي دير.ديگري ديل بيرليي



www.ocaq.net  
 
 
 

84 

رسول زاده كيمي ضياليالريميز اخذ ائديب داها دا انكشاف ائتديرديكدن سونرا آذربايجاندا 
داها دوغروسو، . حاد اسالم دان توركچولويه ، ميلتچيليه ، ميللي آزادليغا كئچدياجتماعي فيكير ات

  . تي ايله نتيجه لنديجومهورييك دموكراتآذربايجانچيليغا گلدي، آذربايجان 
: ميرزا باال ممدزاده گؤستردي كي، عصرين اوللرينده آذربايجاندا اساساً اوچ  فيكير جرياني واردير

اونالردان سونونجوالر موجود اجتماعي قورلوش ٍدويرمك . الالر و انقالبچيالرمحافظه كارالر، ليبر
" اساساً بو ايكي سياسي جريانين قوه لريندن ياراندي و " مساوات . "طلبي ايله چيخيش ائديرديلر

" " اُمتچيليكله " آذربايجاندا ايلك دفعه اوالراق سربست و آوروپا تيپلي فرقه يه چئوريلدي، 
بير " تچي جومهورياستقاللچي، خالقچي و "  ايدئال شكيلده بيرـ بيريندن فرقلنديررك ، "ملتچيليي

  .پارتيا اولدو
محمدامين رسول زاده ، محمدعلي ( ـ جي ايلده اساساً اوچ نفرين ۱۹۱۱ايدئياسي " مساوات " 

ريلمه تشبصي ايله ميدانا چيخاركن اونون گئنيش قوروما چئو) رسول زاده و عباسقلي كاظم زاده 
  .ينينده رولو آز اولماميشدير" دفاعي " سينده 

تشكيالتينين يارانما و فعاليتينه خصوصي دقت " دفاعي " بيزيم موجود تاريخي ادبياتيميزدا 
يئتيريلمميشدير، حاقيندا سطحي صحبت گئدنده ايسه او، مرتجع بير تشكيالت كيمي 

 بؤيوك تاريخي بير ايش گؤرن و اساساً حالبوكي ميللي وارليق اوچون چوخ. قيمتلنديريلميشدير
ارمني ترورونون ، فتنه فسادينين قارشيسيني آلماق، دفع ائتمك اوچون ياراديالن بو پارتيا اؤز 

فرقه سي امين اولسونكي، هچ بير واخت بيز اؤز ملتيميزين " داشناك : " بياننامه سينده يازيردي
سعادت و خوش گذرانليق قورماسينا يول وئرُمريك خارابازارليغي و كولي اوزرينده ارمني ملتينين 

تشكيالتي " دفاعي" ـ جي احمدآغااوغلي باكيدان سيخيشديريليب چيخارالندان سونرا۱۹۰۸". 
  .ايسه اساساً اونون ايدئا بازاسي اساسيندا ياراديلدي" مساوات " فعاليتيني دايانديردي، 

لده بيرينجي قورولتايي چاغيريلدي و بيرآز ـ جي اي۱۹۱۷ ايل سونرا ۶ياراديالندان " مساوات " 
" پارتياسي ايله بيرلشيب " عدم مركزيت" اول گنجه ده نصيب باي يوسف بايلينين ياراتديغي 

آدي ايله " مساوات " آديني آلدي و ساده جه " تورك عدم مركزيت مساوات خالق فرقه سي 
يك پروگراما دموكراتدئولوگيا سالحينا ، بو دؤورودن اعتباراً او ، آيدين، دوشونولموش اي. تانيندي



www.ocaq.net  
 
 
 

85 

بو پارتيا روسيا . مالك اولوب آذربايجان خالقينين ايستك و آرزوالرينين تمثيلچيسينه چئوريلدي
داخلينده كي مسلمانالرين سياسي توپالنتيالريندان، قورولتايالريندان ، قافقاز اولكه لري مجلسينين 

رسول زاده .ا.بيرينجي قورولتاي م. مالردان بيري اولموشدورياراديلماسي و فعاليتينده نفوذلي قورو
نين باشچيليغي ايله اؤزونون مركزي كميته سيني سئچدي و تصديق اولونموش پروگرام اوزره 

  .                       فعاليته باشالدي
ي ين فعاليتيني، سياس"مساوات"ـ جي ايللرين بوتون سياسي انكشاف پروسسينده۱۰ممدزاده.ب.م

حادثه لره، خصوصاً محاربه يه مناسبتيني، فورال انقالبيندان سونرا روسياداكي ميللي وارليق الرين، 
 آذربايجان ياراتماق حاقيندا مدعاالريني موستقلخصوصاً تورك خالقالرينين گله جك طالعي ، 

اونون حياتا ينين اعالن اولونماسي و موستقلآذربايجانين . فاكتيك ماتريالالر اساسيندا شرح ائدير
كئچيريلمه سي اوغرونداكي گرگين مبارزه لره حصر اولونموش صحيفه لري هيجانسيز اوخوماق 

ائله باكيدا مارت حادثه لري ده، جدي سياسي چاخناشماالردا، بولشويك تخريباتالري . ممكن دئيل
ل رسو.ا.م. و فيتنه كارالري دا خالقين بو استقالل عشقيني قيرماق مقصديني داشييردي

: ـ جي قورولتايني آچاراق دئميشدي ۲ـ ده ۲ـ جي ايل دكابرين ۱۹۱۹پارتياسينين " مساوات"زاده
اما بير تورك كيمي . عزيز آركاداشالر، بيز هاميميز چوخ بؤيوك چتينليكلرله قارشيالشديق" 

 جك و بيز اينانيرديق كي، حاق ايشيميز قالب گله. ايشيقلي گله جيه اوالن ايناميميزي ايتيرمديك 
  ".بيزي خالص ائدن بو اينام اولدو

رسولزاده پارتيانين مركزي كميته سي و پارالمنتين مساوات فراكسياسينين ايشي حاقّيندا .ا.م
حسابات معروضه سينده ده مارت حادثه لرينه توخونور و دئيردي كي، آزادليق اوغروندا ايلك 

بعضي لري . " ي گناه النديريرديالر" مساوات " بو حادثه لرده . شهيدلريميز مارت قيرغينيندا اولدو
البته بو تامام اساس سيز اتهام ايدي، چونكي . شورايا محاربه اعالن ائتدي" مساوات "دئيردي كي، 

حالبوكي بيزده بئله قوه . محاربه اعالن ائتمك اوچون هئچ اولماسا معين قدر فيزيكي قوه اولماليدير
 اونا گؤره اتهام ائديركي، او آذربايجانين استقالليني احتراسال ي" مساوات " باشقاالري . يوخ ايدي

اگر بيز اؤز . بورادا معين حقيقت واردير. مدافعه ائتدينه گؤره مارت حادثه لرينه امكان ياراتميشدي
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اما . دشمنلريميزين قارشيسيندا بوينوموزو بوكوب دايانسئيديق، بلكه ده بو حادثه لر باش وئرمزدي
  ". ايش توتا بيلمزيديكبيز بئله بير

ميللي ايدئيانين " فرقه سي ايدئولوگياسينين قورولماسي و پروگرامي " مساوات " كتابدا 
آذربايجان استقاللي و مساوات " وقافقاز استقاللي ، " مساوات " ، " گرچكلشمسي اوغروندا مبارزه 

استياليا قارشي ساواشدا " ، "آپريل استيالسي و مساوات" ، "دولت قوروجولوغوندا مساوات " ، " 
فصللرده پارتيانين كئچديي مبارزه يولالري . ين يئني پروگرامي و ساير" مساوات " ، "مساوات

ايزلنير و سؤزون حقيقي معناسيندا بو پارتيا خالقين ايستك و آرزوالريني افاده ائدن ، توتدوغو 
او دا . ير قوروم كيمي تقديم ائديليريولون حاّق يولو اولدوغونا اينانان و بو يولدان چكينمه ين ب

ين دقيق دوشونولموش پروگرامينين بوتون ماده لري مرحله ـ مرحله " مساوات"گؤستريليركي،
رسول زاده دئيرديكي، بيزيم ان .ا.ـ جي ايلده ايلك پارالمان آچيالركن م۱۹۱۸. حياتا كئچيريليردي

اونا گؤره ده بيزي ساغدان دا . يديياخين مقصديميز آذربايجان مختاريتيني مدافعه ائتمك ا
ساغدان بيزه دئيرديلر كي، آذربايجانچيليق شعاري ايله بيز مسلمانالري . " دؤيوردولر، سولدان دا

پارچاالييريق و آذربايجانچيليق بايراغي يوكسلتمكله بيز اهللا گؤسترمسين اسالميتين تمليني 
يك دموكراتيتي ايسته مكله بيز بيرلشميش سولدان ايسه دئيرديلركي، آذربايجان مختار. پوزوروق

  ".جبهه سيني پوزوروق 
اونون اساس . بئله مبارزه لردن ياراندي و تاريخي فاكت كيمي تاريخه يازيلدي" عصرين سياوشو " 

بيزيم سياسي پروگراميميزين اكثر حيصه سي : " رسول زاده يئنه ده همين ايل دئيردي.ا.ايدئولوگو م
" تبليغ يوخ، " آذربايجان ايدئاسيني " بوناگؤره ده ايندي اساس وظيفه . " آرتيق گرجكلشميشدير

بو آغير و . مشغول اولماقدان عبارت دير" موجود فاكتين سياستاً، حقوقاً و خارجاً مدافعه سي ايله
  .داشيميشدير" مساوات " شرفلي ايشين بوتون يوكونو 

كتالر اساسيندا يوخ ، همده شاهدي و ممدزاده بوتون بونالري تكجه موجود و محدود فا.ب.م
ين يارانما و انكشاف "مساوات"چونكي . اشتراكچيسي اولدوغو تاريخي حادثه كيمي قلم آلميشدير

بيز پارتيانين . تاريخي اونون گؤزلرينين قاباغيندا و اوزونون فعال اشتراكي ايله باش وئرميشدير
تكجه پارتيانين . شاهدي اوال بيلريك باكي دا كي آرشيو سندلريني ايزله سك بونون آياني 
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" او قورولتايي . ايكينجي قورولتايندا كتاب مؤلفينين چوخ فعال اشتراكينا نظر سالماق كيفايت دير
رسول زاده نين معروضه سي اطرافينداكي . ا.رئداكسياسي آديندان تبريك ائتميش ، م" بصيرت 

حتا كند تصرفاتي مسله سي .  سورموشدورمذاكره لرده نطق سؤيلميش ، ايشگزار تكليفلر ايرلي
ايله عالقه دار اوالراق معروضه چيه وئريلن سوالين جوابي دا اونو قانع ائتمميش و عالوه چيخيشا 

پارالمان عضوي محمدعلي رسول زاده ني يئنه بو مسله ايله باغلي چيخيشينا . مجبور اولموشدور
فاكتالر .  ايشله مك ده اتهام ائتميشديريئريندن ايكي دفعه سوز آتيب اونالري كهنه متدال

  .ين اساس قوه لريندن بيري محض اوايدي" مساوات " گؤستريركي، 
ـ جي ايلدن باشالياراق ۱۹۲۲ـ دان اعتباراً پارتيانين گيزلي فعاليتي ده ۲۹ ـ جي ايل آوريلين ۱۹۲۰

 جدي مبارزه اثرده خارجده كي مهاجر دؤوروده خصوصاً بو ايللرده اونون بولشويكلرله آپارديغي
  .گئنيش عكسيني تاپميشدير

ـ ۱۹۳۷ـ جي ايل كنفرانسينا قدر ايزله ير، چونكي اثر ۱۹۳۶فعاليتيني " مساواتين " ممدزاده .ب.م
پارتيانين سونراكي فعاليتينين ايشيقالنديريلماسي اوچون آرتيق ايندي . جي ايلده يازيلميشدير

ـ جي قورولتاينين ۳ين " مساوات " ونرا وطنينه قايدان  ايليك مهاجرتدن س۷۰. شرايط يارانميشدير
صنف سيز ، حريت سيز ، ملكيت سيز و " ـ دا باكي دا چاغيريلماسي دا اونون ۶بو ايل نوامبرين 

انسان الرا حريت ، " مليت سيز جمعيت قورماق عشقينه دوشن بولشويكلرين عكسينه اوالراق 
" ، ممدزاده نين دئديي كيمي " مساوات " يعني .  ثبوت ائديرپرينسيپينين حياتيليني" ملتلره استقالل 

فردين فرد اوزرينده حكمونو رد ائتديي كيمي ، ملتينده ملت اوزرينده حاكميتينه قارشي عصيان 
ي ياشاداندا ، سئوديرنده ، بوتون قاداغاالرا ، فتنه لره ، تخريباتالرا " مساوات" . " ائتميشدير

  .  يئنيدن دنيايا ياييلماسينا سبب اوالن دا بو بؤيوك حقيقت ايدي باخماياراق اونون سسينين
اَللرينين آلتيندا ماتريال بوللوغو يوخ ايدي، بيري . ممدزاده اثري مهاجرتده يازميشدير.ب.م

مهاجرت حياتيندا، محدود مأخذ و سندلره اساسالناراق " اؤزو ده اعتراف ائديركي، . تاپيلميردي
  ".ن بو اثرين قصورلو اوالجاغيني درك ائديريك ميدانا گتيريلميش اوال

خصوصاً منيم ده نظريمه چارپان بعضي آنالري .اثرده دوغوردان دا معين قصورالر واردير
يازيميز، ديليميز، بيرينجي " مثالً علي باي حسين زاده نين اثرينين آدي . آچيقالماق الزيم گلير
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درسليك آدي ايدي، " ايكينجي ايل. "دير"  ايليميز يازيميز، ديليميز، ايكينجي" يوخ، " ايليميز 
ده " ترقي"دا يوخ ، " حيات"اؤزوده كتاب مؤلفينين دئديي كيمي، بو درسليك حاقّيندا همين اثر 

  .ـ جو ايلده و ساير۱۹۰۹ـ جي ايلده يوخ ، ۱۹۰۵درج اولونوب ، 
ملتين وارليغي . ديراودا ديل مسله سي . بير مسله نين ده اوستوندن شرح سيز كئچمك اولماز

ـ جي عصر آذربايجان مترقي ضياليالرينين فعاليتينين ۲۰اوچون اساس فاكتر حساب اولونان ديل 
عثمانچيليق و آذربايجان : بو ساحه ده اساس ايكي جريان واردير. چيخيش نقطه سي ايدي

اندا بو مسله بير دا ايلك ميللي دولت ياران. اكثر ضياليالر ايكينجينين طرفداري ايديلر. توركچولويو
.  آذربايجان وارديرسا ، اونون رسمي دولت ديلي ده اولمالي و اعالن ائديلمه ايديموستقل. قاخدي

آذربايجان . خصوصاً دولت ديلينين تعليم و اداره فونكسياسينا رسمي مناسبتيني بيلديرمه لي ايدي
ين .ج.د.اما آ. بت وار ايديتوركجه سينين دولت ديلي فونكسياسيني اجرا ائده جيي حاقيندا صح

ـ جي ۲ين " مساوات" حتا . فعاليت گؤسترديي دؤورده ايشلر روس ديلينده آپاريلميشدير
: رسول زاده دئميشدي.ا.قورولتايندا احمد جواد بونا اؤز اعتراضيني بيلديريب دولتي تنقيد ائدنده م

يني اورتايا آتان يولداش الرين دولت اداره لرينده بوتون ايشلري تورك ديلينده آپاريلماسي فيكر"
  ". آرزوسي مني سئوينديرير، اما تأسف كي بونا هله امكان يوخدور

تعليم ديلينين مطلق آذربايجان توركجه ميز اولمالي "قازئتينين "آچيق سؤز"تعليمه گلنده ايسه ،
ي مكتب لرده پارتياسي پروگراميندا هم ائدادي، همده آل" مساوات"دئمه سينه باخماياراق  . ۶۴"دير
  ".عثمانلي شيوه سينين لسان اوالراق تدريسيني مجبوري حساب ائتميشدير" 
ليدرلرينين بو فيكريني و حركتيني باشا دوشمك اوالر ، چونكي او زامان آذربايجان " مساوات"

ايلك ايللر درسليكلرده، . توركجه سينده نه فايدالي درسليك وار ايدي، نه ده گوجلو كادر
آيدين مسله ديركي، گلنلر ده تدريسي اؤز لهجه لري ايله . توركيه دن گتيريليرديكادرالردا 

  .آپارمالي ايديلر
 موفقيتله ۱۹۱۹ـ ۱۹۲۰ميللي حكومت دؤورونده   " ممدزاده تأسف حسي ايله بيلديريركي، .ب.م

 ادبي تطبيق ائديلن بو ديل بيرليي سياستي شورا استيالسي دؤورونده لغو اولونموش، يئرينه آذري
  ).۶۲.صح" (تطبيق اولونموشدور)پيجين (ديل دئيل ، كوچه ديليندن عبارت بير پرولتار ژارگوني 
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" كوچه ديلي"اوال آذربايجان توركجه سي . ممدزاده بورادا حاقسيزليغا يول وئرير.ب.مرحوم م
نميش ، او بير نئچه مهم ديالئكتين اساسيندا يارا. دا اولماميشدير"پرولتار ژارگوني" دئيلدي،

تكميللشميش و بوتون تورك ديللري ايچريسينده ان چوخ تدقيق اولونان ، اويرنن ، ثابت لشن 
ن تورك .ت.ايندي ب. بئله بير گؤزل ، شيرين ديل اوالراق دا قاالجاق دير. گؤزل بير ديل دير

 مسله بو تَزه. دنياسي عمومي ـ مشترك هامي اوچون آنالشيقلي ادبي ديل حاقيندا فيكير يورودور
وضعيتدن " قاتيش ـ بوالش " اولماسادا اينديكي توركيه توركجه سيني دوشدويي آجيناجاقلي 

منجه آذربايجان توركجه سي بو ايشده اساس رول اويناياجاق ، . خالص اوچون يگانه يول دير
  .آپاريجي آذربايجان توركجه سي ، فضولي توركجه سي اوالجاق دير

. پارتياسينين تاريخي دير"مساوات" كتابي صرف" ي آذربايجان حركاتيميلل"ميرزا باال ممدزاده نين
اونون آذربايجان ديلينده يئني نشر آلقيشالنماليدير، چونكي اورتا و آلي مكتبلرده آذربايجان 

بو عصر اونالر .  تاريخيني تدريس ائدن معلم لرين اللرينده توتارلي ، اوبيئكتيو ماتريال آزدير
  . ديراوچون قيمتلي وسايت

  .ـ جي ايل۱۹۹۲ نوامبر ۲۱" خالق قازئتي " 
       

  
  

  رسول زاده آدام اولدورن اولماميشدير.ا.م
من . قازئتينين ايكي نمره سينده ناميق سليم افون بير مقاله سي درج ائديلميشدير" يئني آذربايجان " 

دا اولماديغيم گونلرده اوخوجوالردان عذر ايستييرم كي، خدمتي وظيفه امله عالقه دار اوالراق باكي
الكن هچ اولماقدانسا، گئج اولماغي . چاپ اولونموش بو مقاله يه واختيندا جواب وئره بيلمميشم

   .۶۵"رسول زاده نين علي وارمي؟.ا.دودنگينسكينين اولومونده م: " مقاله بئله آدالنير. ياخشيدير
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گويا ! چوخ تعجبلو؟.  جوابيني وئرير"هه"مؤلف بورادا هئچ بير فاكتا اساسالنمادان قويدوغو سواال 
آيري ـ آيري لژيون دسته لري آراسيندا "رسول زاده آلمانيايا گئدركن اوراني ترك ائتمزدن اول .ا.م

  ".نفاق سالماق و دودنگينسكيني لكه له مك مقصدي گودموشدي
، فتحعلي "وستواستالينين ياخين د"،"تصادفي"،"تحصيل سيز"رسول زاده .ا.مقاله مؤلفينين فيكرينجه م

. اولموشدور" ياخشي حربي تحصيل آلميش و زاده گان نسلينين نماينده سي"دودنگينسكي ايسه 
رسول .ا.ه سيز گوللنملري ده م مؤحكم "اسير دوشموش هموطنلريميز گئري قاييداركن" اوستليك 
بيني گويا رسول زاده يه گؤندرديي مكتوبدا رقي.ا.حتا دودنگينسكي م. ايميش " خدمتلري"زاده نين

يميزين تانينيب ـ تانينماماسيندا آسيلي اولماياراق بو آغير موستقلبيزيم : " افشا ائدرك يازيردي 
بورادا ". واختدا هموطنلريمزي ميللي رهبرليكدن محروم ائتمه يه بيزيم معنوي حاقّيميز يوخدور 

نالردان بيري آلمانيادا، او چونكي او. فتحعلي باي دوز دئيردي. افشا و يا بونا بنزر بير شئي يوخدور
ميللي "، ديگري ايسه"رابطه هئيتي"بيري هيتلرين اؤزونون گؤستريشي ايله.بيري توركيه ده ايدي
. بونالرين آدالري گئت ـ گئده دييشيب جيالالنيردي . ياراتميشدي "آذربايجان كميته سي

ذربايجان قورولتايي ـ جو ايلده برلين ده اؤزونون رهبرليي ايله ميللي آ۱۹۴۳دودنگينسكي 
ـ جي ايله قدر دوام ۱۹۲۰ آوريل ۱۹۱۸ـ ۲۷ مای ۲۸"چاغيرميش و اورادا قيد ائديلميشدير كي،

ائتميش ميللي آذربايجان حكومتي دؤورده شانلي تاريخيميزين اَن پارالق صحيفه سيني تشكيل 
ايجان ميللي شوراسينين او آذرب. رسول زاده ايدي .ا.بو دؤورده ده اساس سيماالريندا بيري م". ائدير

بو حكومتده اساس . پارتياسينين رهبري ايدي " مساوات"صدري ايدي،
  .  و بو پارتيانين عضوو ايدي ۳۰ نفر عضودن ۴۴قافقازمجلسيندن چيخاندا .ايدي"مساوات"پارتيا

رسول زاده .ا.پارتياسي ياراديالندا م"مساوات"ناميق سليموف اونو دا خصوصي قيد ائديركي،
اما .رسول زاده باكيدا يوخ ايدي.ا.پارتياسي ياراديالندا م"مساوات"بودا دوزدور،. ك ائتميب ايشترا

ـ جو ايلده گليب ۱۹۱۴او باكييا . بو اونون گناهي دئيلدي، اولكه دن قووولموشدو، تركيه ده ايدي 
  .چيخدي

يالنيز بير مقصد اورتا تحصيلينني بير تهر باشا ووران آخوند اوغلونون عمللريني قابارتماقدا " 
  ".اولوب 
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اما .  ايليك پئشه مكتبي بيتيرميشدي ۴. رسول زاده هئچ اورتا تحصيل ده گؤرمميشدي .ا.اوال م
  .باشقا جور اولسا ايدي، اونو قزئته يغيجي گؤتورمزديلر. گؤرورسن ، نه قدر سوادلي ايدي 

اما . رسول زاده باتومودا ايدي .ا.تينين يارانماسي اعالن اولوندا دا مجومهورييك دموكراتآذربايجان 
رسول زاده گلنه قدراونون وظيفه سيني .ا.م. اونو غيابي شكيلده ميللي شورانين صدري سئچديلر

تركيه ايله باغالنان موقاويله ده آذربايجان ميللي شوراسينين صدري . حسن باي آغايئو آپارميشدير
ـ جي ايل جون ۱۹۱۸تي جومهورييك دموكراتآذربايجان . رسول زاده نين امضاءسي واردير.ا.م

 ـ جي ۸ و ۷ـ ده گنجه يه كؤچركن بورادا كئچيريلميش ايكي اجالسيني ، يعني ۱۷آيينين 
ـ جي ۱۹۱۸ دكابر ۷ـ جي اجالسالريني آپارميش ، ۱۱، ۱۰، ۹اجالسالريني ، باكييا گلنده ايسه 

  .ررسول زاده آچميشدي.ا.ايلده آچيالن پارلمانت اجالسيني ده يئنه م
رسول زاده هارادا اولورسا اولسون ، هر دوالشديغي دياردا مكتبي و طلبه لري اوالن بير اؤيرتمن "

كريم . دئين شاعر كريم يايجيلي يوز دفعه حاقلي ايدي"  او ياشايير و ابديياً ياشاياجاق دير…ايدي
. ياشاياجاقديراو اؤلدوسه ، داعواسي و اثرلري ايله " يايجيلي بير شئيده ده حاقلي ايدي كي،

هرآذربايجانلي وطنپرور اوندان بير پارچادير . آذربايجان دوردوقجا امين باي ده دائم ياشاياجاقدير
   . ۶۶"و اونون اثرلريني يوروَدجك و ياشاداجاق دير

ـ جي ايلده ۱۹۴۰. او بؤيوك حربيچي كادر ايدي . ايندي گلك عبدالرحمان فتحعلي باي ليه 
محاربه باشالناندا  بالتيك ياني اراضي ده ايدي و اوردان . ي بيتيرميشديمسكوادا حربي آكادميان

سيف اهللا آدلي بير قارداشيدا وار ايدي، او اؤزوندن اول برلينده .  آلمان الرين طرفينه كئچميشدي
بونالرين هر ايكي سي ناخجوان دودنگي كندينده بير حربيچي آيله سينده آنادان . اولموشدو
  .اولموشدو

ييخالن بير دولتين ليدرلري آراسيندا گيزلي و يا آچيق شكيلده چكيشمه و يا چكيشديرمه اوال 
. بؤيوكلوك بو چكيشملري شيشيرديب ميللي مناقشه يه چيخارتماماليدير. هميشه اولموشدور

منطق "رسول زاده نين آراسيني وورماق قدر.ا.بؤيوك ديپلومات علي مردان باي توپچوباشوف ال م
رسول زاده كيمي .ا.توپچوباشوفون آذربايجان تاريخينده توتدوغو يئري م". عا اوال بيلمزسيز بير ايد

  .۶۷هئچ كس معين لشديره بيلمه ميشدير
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آشاغيدان سؤينلر آزليق . رسول زاده مهاجرت ايللرينده يوخاريدان دا سؤيولوردي ، آشاغيداندا .ا.م
ي گؤزل بير ديار تاپداغا آذربايجان كيم. تشكيل ائديرديلر، اما سهو ائديرديلر

نه حكومت ، " رسول زاده نين تاريخيميزدكي رولونو كيچلتمك اوچون اونون .ا.م."چئوريلميشدير
 آوريل ۲۷اما . ديله گتيريلير"نه ده پارالمنت رئيسليي ، نه ده حتا بير باكان موقعينده بولونماديغي

بوآدام . بو انصافسيزليق ايدي .٦٨ررسول زاده دن ايستييرديل.ا.فاجعه سي نين حسابيني تكجه م
آخي هر بير كيشينين بير عمومي ايشيندن باشقا بير . خالقين ، وطنين خاطرينه هر شئيدن كئچميشدي

رسول زاده خالق اوچون .ا.م. بونو اونون اليندن آلماق چوخ چتيندير. ده شخصي حياتي اولور
نبوقون دعوتي ايله برلين  ـ جو ايلده فون شيلئ۱۹۴۳بلي او . بوندان دا كئچميشدي

دعوتي ايله گئتديي كيمي ده گئري ". سونرا هيتلره سوقصده گؤره اعدام ائديلميشدير"گئتميشدير
فتحعلي باي لي اوندا جبهه ده ايدي، جبهه دن . اونون فيكيرلري هيتلري آچماميشدير. قايتميشدير

 يوردوموز آذربايجانين يورولماز عزيز! چوخ محترم جناب محمد امين : "رسول زاده يه يازيردي.ا.م
جبهه ده كي . …حريت مجاهدي اوالن سيزي جبهه ده مي بوتون اسگرلريميز آديندان سالمالييرام

دودنگينسكي ـ فتحعلي .سيزين ا. سيزه ياخشي سياحتلر آرزواليرام. بوتون اسگرلردن سيزه سالمالر
  ).          مكتوب روسجا يازيلميشدير" (باي لي
.  آي اول اؤلموشدو۳رسول زاده دن .ا.ر ايهام ، بير اشاره وارمي ؟ قطعياً، فتحعلي باي لي مبورادابي

رسول زاده درحال مونيخ جئيحون حاجي باي لينين آديناتلگرام .ا.اؤلومو مناسبتي ايله م
مرحوم حرارتلي بير وطنپرور و آتيلقان بير مجاهد : " رسول زاده يازيردي.ا.م. گؤندرميشدي

دثه لرين سوقو ايله ، بيلدييميز فعاليت ساحه سينده بيردن آتيلمادان ، جبهه ده آدي حا.ايدي
". دييلمايان بير اسگر ايكن آچيغا وردوغو حّسيات اونون صميمي بير وطنپرور اولدوغونو گؤسترير

  .بئله آدامين قتل ده اَلي اوال بيلمز
ئدن آدامين قتل بازليق انون اثرليندن، قتلي ا.رسول زاده كيمي بيرليدره قاتل سؤزو ياراشماز.ا.م

بس كيم اولدورموشدو دودنگينسكيني ؟ مؤلف ناميق . داورانيشيندان ، سؤزلريندن معلوم اوالر
دودنگينسكي ائوينده تك ايدي، آيله . سليموف ياالن دئيركي ، او آرخادان آتش له وورولموشدو
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ئيل اسماعيل اف طرفيندن باشينا ائديريلميش اونون يانيندا اوالن آدام ميكا. سي استراحت ده ايدي 
  .۶۹چكيج ضربه سي ايله اؤلدورولموشدو

او زامان بئله فاكتالر اورادا اوال بيلردي، . ناميق سليم اف بو فاكتي بيزيم آرشيولردن گؤتورموشدور
ا رسول زاده ني كيرلتمك اوچون خيردا فاكتالر، ايهامالر ، ياپيشمايان صحبتلرده كار.ا.چونكي م
  .گله بيلردي

قارداش قاني تؤكمك مساواتين سئويملي تاكتيكاسي اولدوغوندان محمدامين بوندان هئچ "
مساوات باشچيسينين هيتلر آلمانياسي ايله امكداشليغي، گمان ائتمك اوالركي، . ناراحات اولموردي

  ".مسكوانين پالني ايدي
ري هاميسي ـ باكيدا ، تفليسده ، مساوات پارتياسينين باشچيال. بوفيكرين ايكيسي ده سهودير

قارداش قاني تؤكمك مساواتين سئويملي "يعني.ارمني لر اؤلدورموشدو.…استانبولدا
رسول .ا.ايكينجي مسله يه گلديكده ايسه بو مسكوانين پالني اوال بيلردي، اما م.دئيلدي"تاكتيكاسي

  .زاده ايله باغلي دئيلدي
ختالف رسول زاده يه اؤزنو سيغورتاالماق اوچون اساس دودنگينسكي ايله آراالريندا اوالن ا. ف"

  ". بو زامان اونون بئينينه بئله بير پالن دوشدوـ دودنگينسكي اؤلدورولمليدير. وئرمير
تپه دن ديرناعا قدر وطني سئون،يوردو سئون آدامي هئچ واخت اؤلدورمك فيكرينه . بو آغ ياالندير
  .ماميشديرعموميتله ، او آدام اؤلدورن اول.دوشمزدي

داها ياخشي،مگر ".دودنگينسكي نريمان نريمانوفون فعاليتيني چوخ يوكسك قيمتلنديريردي"
نه نريمانوف دا رسول زاده حاقيندا ، نه . قطعياً يوخ. رسول زاده بوندان رنجيده دوشملي ايدي.ا.م

الر آيري ـ ساده جه، اون. ده رسول زاده نريمانوف حاقيندا خاطره َدَيجك هئچ بير شئي يوخدور
بيز نريمانوفون ايسته دييني ايسته :"رسول زاده يازيردي. آيري ايدئولوگيانين طرفداري ايديلر

  .واسالم".ميريك
بونا خصوصي . بونالر عاغيللي آدامالر ايدي، هر خيردا شئيي بؤيودوب دشمنچيليه چئويرمزديلر

 وئرسيانين دا خصوصي يئري دودنگينسكي نين اؤلومونده بو"معنا وئرن مقاله مؤلفي يازيركي،
  ".چونكي نريمانوف نه رسول زاده نين آدامي ايدي، نه ده مسكوانين . اولموشدور
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 عصرده ۲۰. بونالرا اساسالنيب فرضيه يوروتمك اولماز" . يئني فاكتالري"بونالردير همين مقاله نين
بونالر . ر زامان يئتيشميربونالر ه. آذربايجان خالقينين سياسي جهتدن يئتيرديي اوچ نهنگ آدام وار

بونومقاله مؤلفي گرك بيلَيدي وبئله جفنگيات .نريمانوف، رسول زاده وحيدرعلي يئودير
  .شئيلريازمايايدي

                                                                                                                                          
  .ـ جي ايل ۱۹۹۸ دكابر ۲۰قازئتي ، " آذربايجان " 
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  "تورك لشمك ، اسالم الشماق و معاصرلشمك " 
حسين زاده اونو بو .ع. بو سؤزلري پرينسيپ اعتباري ايله جمال الدين افغاني يه مخصوصدور

  . چيخادميشديررسول زاده ايلك دفعه قازئتين ائپيگرافينا.ا.شكيلده فرماالشديرميش و م
نده قوناغيميز ميللي مجلسين انسان حقوق الري دائمي كوميسياسينين عضوو، " نماينده كورسو"

  .ملت وكيلي ، پروفسور شاميل قربانوف دور
  ــ نماينده كورسو سيزه نه وئردي ؟
ايلك نوبه ده من فكريمي داها آچيق ، داها كسكين دئمك  .ــ بو كورسو منه چوخ شئي وئردي

  .ني الده ائتميشم امكا
بونون سببيني و نتيجه سيني سيز . شاميل معلم ايندي مخالفت اقتدارا قارشي چوخ فعال الشيب ــ

  نه ده گؤرورسوز ؟
. اوزوده آنجاق حيدر علي يئوين سايه سينده . اونو دئيمكي ، حاضرده اقتدار چوخ گوجلي ديرــ 

مخالفتين ايسته ديي .  بوغولدوغونو گؤستريرمخالفتين فعالالشماسي اونون گوجونون آزالديغيني ،
گلين گؤرك ، بو بئله . رسول زاده يه مناسبتي اونالري تأمين ائله مير.ا.نه دير ؟ گويا اقتدارين م

 ـ سيندا ميللي مجلس ـ ين اجالسيندا بوتونلوكله آذربايجان خالق ۲۶ديرمي ؟ ماي ين 
اؤزو ميللي مجلس ـ ين اجالسيندا گلدي ، پرزيدنت .  ايليينه حصر ائديليب۸۰تي نين جومهوري

اونون . رسول زاده دن حرمت و عزت له دانيشيرديالر.ا.نماينده لرين هاميسي م. چيخيش ائتدي
همين اجالسدا من ده دانيشديم و . آدي بوتون چيخيشالردا بيرينجي يئرده گئديردي

. بوجمال الدين افغاني ايدي.اردياودؤورون ضياليالرينين باشينين اوستوندا بير ايدئولوق و:"دئديم
تورك لشمه ، اسالم الشماق و معاصرلشمك . رسول زاده اونون اثرلريني ترجمه ائديب ياييردي.ا.م

مسله سي پرينسيپ اعتباري ايله افغاني دن گليردي ، بايراغيميزين دا سونراالر رمزلرينه 
  ".چئوريلميشدير 
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بشريتين خوشبختليي اوغروندا :"بيرينده دئميشديجمال الدين افغاني مصرده كي چيخيشالرينين 
ووروشانالرين اساس مقصدي آزادليق، برابرليك و قارداشليق كيمي بؤيوك و محتشم سمبل الرا 

قّدارليغين ، ديسپوتيزمين بونووره سيني داغيتماق .اساسالنان خوشبختليك بيناسي قورماق دير
  ".دئمكدير 

چيالري اؤز بايراقالرينا يازميشديالر و سونراالر بير چوخ اولكه بو سؤزلري واخت ايله فرانسا انقالب
بونو جمال الدين افغانيني . نين يازيچيالري بو و يا باشقا شكيلده اوندان استفاده ائله ديلر
قازئتيني چيخارداندا " ارشاد " شاگردلريندن و اونونال هميشه تماسدا اوالن احمدباي آغايئو باكيدا 

  : ئپيگراف يازميشديراونا بئله بير ا
  ".حريت ، مساوات ، عدالت "

" تورك يوردو " خصوصاً ، . بو گئت ـ گئده جيالالندي ، آيري ـ آيري فرماالردا اؤزونو گؤستردي
ژورناليندا تركيه نين بؤيوك فيلوسوفو ضيا گؤي آلپين اشتراكي ايله مباحثه ياراناندا بئله بير 

تورك قلبلي ، "،"ك ملتيندنم ، اسالم اُمتيندنم ، غرب َمدنيتيندنمتور:"وارييانتالري دا ميدانا چيخدي
اوندا علي باي حسين زاده دئدي كي، من باكيدا اوالندا . و ساير" اسالم ايمانلي ، آوروپا قافالي

  :ژورناليندا اون بئله يازميشديم" فيوضات"
همين صحبتلرده . يلديبو هامي تعريفيندن َبين". تورك لشمه ، اسالم الشماق ، معاصرلشمك " 

قازئتينده اونو قازئتين ائپيگرافينا " آچيق سؤز"رسول زاده باكييا قايدان كيمي.ا.اشتراك ائدن م
  .چيخارتدي

ـ جي ايلده اونون حاقيندا يازيالن كتابا ۱۹۹۰.رسول زاده بيزي اؤزونه بئله جلب ائتميشدير.ا.بلي، م
رسول زاده يه نئجه ياناشير ؟ مي آيين .ا.سي مايندي گلين گؤرك خالق جبهه . من رأ ي وئرميشم

هارادا اجالس ائده . ـ سيندا ميللي مجلس ين يوبلئي اجالسيندا جبهه چي نماينده گلمديلر۲۶
اگر اونالر خالق جبهه سيني تمثيل ائديرلرسه ، خالقال بيرليكده بايرام ائتملي .جكلري ده بيلينمدي

  .رينين دئيل، بوتون آذربايجان خالقينينديررسول زاده اونالردان هچ بي.ا.م. ايديلر
  سيزجه، بو گون ضيالي سؤزونون كسرليليي يئترينجه ديرمي ؟ــ 
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اوال حاضرده آذربايجان دا ضيالي ساي اعتباري ايله هميشه كيندن ! يوخ، يئتيرينجه دئيل ــ
ونو ضيالي تكجه اوخوموش و ذهني امكله مشغول اوالن آدامالرال يوخ ، عموميتله اؤز. چوخدور

بونالرين سسي هاردان گلمه لي دير؟ . حساب ائدن،جمعيتين انكشافينا تأثير ائدن آدامالر اعتباريله
اقتدار و : جمعيتين حياتينين گوزگوسو حساب اولونان قازئتلر ايكي يئره بؤلونور.دؤورو مطبوعاتدان
ضيالي دا سؤزونو بئله . بونالرين هچ بيري اؤز وظيفه سيني يئرينه يئتيرمير. مخالفت قازئتلري
بونا گؤره ده اونالر يا يازمير، چؤَريني قازانماق اوچون اؤزونو اودا ـ كؤزه . قازئتلرده دئيه بيلمز

بعضاً ده اؤزونو ضيالي حساب ائدن ائله آدامالر دا . وورور، يادا گؤرور كي، يازيالري ائشيديلمير
 جفنگّيات يازماقدان ، خالقي تحقير ائتمكدن اولوركي، اؤزونون خسته تفكّرو ايله آغيلي گلمه ين

  .ده چكينمير
  ــ حاضرده جمعيت ضياليدان ، ضيالي ايسه جمعيتدن اومدوغونو آال بيليرمي؟

بيرينجي و ان . بو ساعات ضياليالريميز بير نئچه گروپا بؤلونور.  بو پروسس چوخ چتين گئديرــ
باياق دئدييم كيمي ، اؤزونو اودا .  قيدينده قاليربؤيوك حيصّه سي هچ نه يازمير، اؤز دوالناجاغينين

بعضاً ده اؤزونو سؤيور،نيه من تميز قالميشام، اوشاقالريما بير .ـ كؤزه وورور، بير تهر باشيني گيرلَير
بير گروپ ضيالي ايسه . كئچميشده تميزليين آجيسيني ايندي اؤزوندن چيخير! گون آغالماميشام ؟

 ۵۰ساغ اولسون پرزيدنتيميز حيدر علي اف ، . ونالري قيمتلنديريرلرخارجه اوز توتور، خارجده ا
نفر دنيا شهرتلي قوجامان علم و صنعت آداميني احتياجين پنجره سيندن قورتاردي، هره سينه بير 

يئرده قاالن . بو اونالر اوچون هاوا ـ سو كيمي الزم ايدي. ميليون ماناتليق تمينات وئردي
  . تشكيل ائديرضياليالريميز ايسه آزليق

  انيورسيتئت محيطي ايله ميللي مجلسين اجالس سالوني مقايسه ائتمك اوالرمي ؟ــ 
  .بونالر آيري ـ آيري شئيلردير. يوخ اولمازــ 
طلبه لرين سوال الرينا جواب وئرن معلم ملت وكيلي كيمي سئچيجيلرين سوال الرينا جواب ــ 

  وئره بيليرمي ؟
بيرينجي  اونو دئميشديم كي، من سيزين . يرعادي وعد ائتمه ميشديماوال ، من سئچيجيلريمه غــ 

  :رقيبلريم چوخ شئي وعد ائديرديلر. منافعنيزي قوروياجاغام
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الكتريك چكديرجيم ، يول الرينيزي دوزلتديرجيم، سود گتيرَدجيم كي، سود گؤلونده اوزه 
منيم : ن  عذر ايستديم و دئديم بونالر دئيلندن سونرا من سئچيجيلرين هاميسيندا. جكسينيز و ساير

بونالري نماينده ائلَمَملي دير، بونالر اوچون آيري . سود َوزيلريم يوخدور ، هامي دا گولوشدو
  .نماينده هاردا انسان حقوقو پوزولور، اورادا اونون دادينا چاتماليدير. آدامالر واردير

  دردينيز ؟ ميللي مجلسين  منفي و مثبت جهتلريني نئجه خاركتريزه ائــ 
بيليرسينيز، ميللي مجلسين سويه سي نماينده لرين ، اونالرين حاضرليغيندان ، يئتكينلييندن ، ــ 

بير نماينده هر شئي بيله . حاضرجوابليغيندان ، عمومي حالدا قويوالن مسله لرين اهميتيندن آسيليدير
 بيليرم كيمي بحث ائتمك هچ واخت بيلمديم شئيدن: " رسول زاده نين بير سؤزو وار.ا.م. بيلمز

اما ائله . يعني او شئيدن كي، چتينليك چكيرسن ، اوندا گرك دانيشماياسان". عادتيم دئيلدير 
  .…نماينده وار كي، الزم اولدي ـ اولمادي ، هر اجالسدا دانيشير

  
  .  ـ جي ايل ۱۹۹۸ جون ۲قازئتي ، " يئني آذربايجان " 

                       
    
رسول زاده نين صدرليي ايله كئچيريلن اجالسيندا .ا. ـ دا ميللي شورا م۱۹ايل نوامبر ـ جي ۱۹۱۸ 

قافقاز ياني اولكه لرين .  نماينده دن عبارت اولماسي قراري آليندي۱۲۰آذربايجان پارلماني 
 عضوو عمومي سسوئرمه يولوايله سئچيلديكلري اوچون يئني پارالمنته عضو كيمي ۴۴مجلسينين 
بئله ليكله ، پارالمنتين نماينده لري .  نفر نماينده يئنيدن سئچيلملي ايدي۳۶الر، قاالن داخل اولدو

  :آشاغيدا گؤستريلن ملتلري و تشكيالتالري تمثيل ائديردي
   نفر،۸۰آذربايجانليالر ـ 

   نفر،۲۱ارمني لرـ 
   نفر،۱آلمان الرـ 
   نفر،۱يهودي لرـ 

   نفر،۱گورجي لرـ 
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   نفر،۱لهستان ليالرـ 
   نفر،۳ي همكارالر شوراسيندان ـ باك

  . نفر۲باكي صنايع ـ تجارت جمعيتيندن ـ 
 ـ ي باكيدان ۵ ـ ي شوشادان ، ۸ ـ ي گنجه دن ، ۸ ارمني نماينده دن ۲۱پارلمانا يئني سئچيلن 

  .اولمالي ايدي
  
  
  

  :فتحعلي خان خويسكي 
. گرينه گئتمك قورخولو ايديــ حكومتيميزي ائله بير زاماندا تشكيل ائتديك كي، بير كنددن دي

دمير يولالري تامامي ايله ياتميش كيمي ايدي، . هچ كسين ايرزي، ناموسو، مالي امينده دئيلدي
دولتين اَن آرتيق محتاج اولدوغو ماليه نامينه هچ بير . پست و تلگراف مخابراتي بيلمَره كسيلميشدي

هپسي داغيلميشدي، خدمتچيلر دولت ماكيناسيني تشكيل ائدن اداره لرين . شئي يوخ ايدي
هر يئرده بئش ـ اون آدام .قاچميشدي، اداره لرين بعضي لرينين آدي وار ايديسه ، اؤزو يوخ ايدي

بؤيله بير . هر كس اؤزونه بير حكومت ايدي. ييغيشيب بيرحكومت دوزلدير، بير قانون وئريوردي
ي تشكيل ائديب مملكتين زاماندا بوتون آذربايجان طرفيندن سئچيلميش ميللي شورا حكومت

 فقط بونونال برابر داخلي ايشلر او قدر پريشان ايدي كي، حكومت …مقَدراتيني اونا تاپشيردي
  .داخلينده قانون و آسايش برپاسيندا عاجز ايدي، زيرا نه اسگري قَوه ميز وار ايدي، نه سالحيميز

  
  

  .     ـ جي ايل۱۹۱۸ دكابر ۷
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ت انكشاف ائتديرمك جومهوريبونسوز . ادرالر الزم ايديآذربايجانا مختلف اختصاص لي ك
 نفر آذربايجانلي گنجين ۱۰۰بو زامان آذربايجان پارلماني حكومتين تكليفينه اساساً . اولمازدي

بو . دولت حسابينا تحصيل آلماق اوچون مختلف اؤلكه لره گؤندريلمك حاقيندا قانون قبول ائتدي
رسول زاده نين باشچيليغي ايله مهدي باي .ا.يدي كي، مايشين خصوصي اهميتي بير ده اوندا ا

هاجينسكي ، احمد باي پئپينوف ، قاراباي قاراباي اوف ، عادل باي افنديوف دان عبارت خصوصي 
 ۴۵همين كمسيون نين قرارنا اساساً عالي تحصيل آلماق اوچون . مسابقه كمسيونو ياراديلميشدير

روسيانين مدني .  نفر تركيه يه گؤندريلدي۹ نفرانگليسه ، ۱۰ نفر ايتاليايا ، ۲۳نفر فرانسيه ، 
الكن اورادا وطنداش محاربه سي گئتدينه .  نفر سئچيلميشدير۱۳مركزلرينده تحصيل آلماق اوچون 

  .   گؤره بونالر همين واختي اوخومايا گئده بيلمديلر
  
  
  :رسول زاده .ا.م
ه لري كوالنماق اوچون كاپيتاليست بو آنجاق چاليشان كوتل. نه ملت وار، نه ده دولت"

ليبرال دولت كاپيتاليستلرين . وار اوالن صنفلردير. ايدئولوقالري طرفيندن اويدورولموش بير ياالندير
حاكميتيني اؤَرتمك اوچون ، اوزونه وطن ، استقالل و وطنداش حريتي ماسكاسي تاخميش صنف 

 ين تعبيرينجه ، حّدي ذاتيندا بير صنفين حكومت ، دئمك لنين". حاكميتيندن باشقا بير شئي دئيل
ديگر صنفلري ازمك و كندينه تابع ائتمك اوچون قورموش اولدوغو جبر ماكيناسيندان باشقا بير 

وطن و ملت . بونون اوچون ده ماركسا گؤره ، عمله نين نه وطني وار، نه ده ملتي. شئي دئيلدير
" ديكتاتورلوقالرين" پرولتاريات ـ بورژوا حسيندن محروم اوالن بو يئني انسانالر زُمره سي ـ

دئويَرَرك ، كندي حاكميتيني قوراجاق و تدريجله بوتون صنفلري اورتادان قالديراجاق  صنف سيز 
  .و تضادسيز بير جمعيت ياراداجاقميش

ُحّريَّت و ُملكيت پرينسيپلري اوزَرينده قوروالن مدنَيتي بوتون اثرلري ايله انكارا قالخيشان بو 
ايدئالي دوغرويوركي، اونون اَن كامل و اَن آمانسيز " مطلقيَّت" فريت جريان ، يئني بيرآبسوليوتيزمُمو

  . مومّسيلي كمونيزم و روسياداكي بولشئويزم دير
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  .۱۲، ن۱۹۵۳ژورنالي ، آنكارا ، " آذربايجان " مقاله سي ، " ميللي تصانود " 
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  :اتک يازيالری و قايناقالری

  . جی ايل-۱۹۰۵ ايون ۷,قازتی" حيات "                     -۱
  .۱۹۰۴, دکابر۱۵, قازتی" کاسپی."کاليِبلنايا ِپسنايا موسولمانکی. آقايئو.آ                     -۲
 جی -۲۰۰۱ سنتابر۱۵,قازتی"آذربايجان","نريمان نريمان اف دونياسی."پناه خليل اف                     -۳

 .ايل

 جی -۲۰۰۱ نوامبر۹, "ايمپلوس",نريمان نريمان اف حاقيندا حقيقت.  ممدوفخيراهللا                     -۴
 .ايل

 نوامبر ۱۰, قازتی" يئنی مساوات."حاجی بای ليلرباکيدا توپالشيبالر.ِال بای حسنلی                     -۵
  . جی ايل-۲۰۰۱

 .۵۶.صح,۱۹۹۱, استانبول,  ساکاريا خاطره لری -مسکوا. رضا نور                     -۶

 . جی ايل-۱۹۲۱, ايول۱۲, قازتی " کومونيست."نريمان افا مکتوب.ن.احمدبای آقايئو                     -۷

 جی -۲۰۰۱ اکتبر۳۰,قازتی"ِرسپوبليکا."خالقيميزين هميشه ياشاراوغلی.قيلمان ايلکين                     -۸
 .ايل

 .ايل جی -۱۹۱۹ مارس۱۶,قازتی" قروزييا"                     -۹

 .۷۵صح ,۱۹۷۵,استانبول ,آذربايجان استقالل مجادله سی تاريخی.حسين بای قارا               -۱۰

 . جی ايل-۱۹۱۷, آگوست۲۴,قازتی "آچيق سوز"               -۱۱

 . جوايل-۱۹۱۴ ژانويه ۲۴,قازتی" اقبال"               -۱۲

 ,انيورسيتتين نشرياتی.باکی.ن ادبی دونياسیمحمدامين رسول زاده ني.واقيف سلطانلی               -۱۳

 .۱۴صح,۱۹۹۱

 . جوايل-۱۹۰۳, آپريل۲۶, قازتی"  روس-شرقی"               -۱۴

  . جوايل-۱۹۰۳,  می ۱۸,قازتی" روس-شرقی"               -۱۵
  .۳۰نمره,۱۹۰۷,ژورنالی"فيوضات"-۱۶

  .۳نمره, ۱۹۵۳,آنکارا, ژورنالی" آذربايجان  "-۱۷          
 .۳۲نمره , ۱۹۰۷,ژورنالی"فيوضات"         -۱۸

 .۱۶۸صح ,۱۹۹۲باکی .سچيلميش اثرلری.عمرفايق ِنمانزاده"         -۱۹

 . جوايل-۱۹۱۹ مارس ۳۱,قازتی" استقالل"         -۲۰
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 . ۱۲نمره, ۱۹۵۵, آنکارا,"آذربايجان",مايس دويغوالری.محمدامين رسول زاده"         -۲۱

 .۱۹۱۰,فورال۱۲,زتیقا"کاسپی"         -۲۲

 .۱۹۱۴,باکی.آرواد آنا؛خان ايله اوغلی.ماکسيم گورکی         -۲۳

 .۱۰نمره ,۱۹۱۴,ژورنالی"دريليک"         -۲۴

 .۱۲۳ص,۱۲توم,۱۹۵۲,م.سوچ.سوبر.پولی.اوسترووسکی.ن.آ         -۲۵

 . جی ايل-۱۹۰۷, فورال۳,قازتی" تکامل"         -۲۶

 .۵مرهن,۱۹۱۴؛"دريليک"         -۲۷

 . جی ايل-۱۹۰۸دکابر۱۰,قازتی" ترقی"         -۲۸

 .۱۹۹۱ جون۷, قازتی" زامان"         -۲۹

 .۱۰نمره, ۱۹۵۴آنکارا , "آذربايجان"        -۳۰

 .۱۸۸.صح, ۱۹۹۲,باکی.جلد۱.اثرلری.رسول زاده.ا.م         -۳۱

 . جوايل-۱۹۰۹می ۲۷,قازتی" ترقی"         -۳۲

  .۱نمره,۱۹۲۴, آنکارا,ژورنالی"دوتورک يور "        -۳۳
 .۴۹.صح, ۱۹۹۲,باکی,ميللی آذربايجان حرکاتی.ميرزا باال ممدزاده         -۳۴

 .۶۰نمره,۱۸۸۷,قازتی"کشکول"         -۳۵

 .۱۸۷.صح,۱۹۹۲, باکی, جلد۱.اثرلری. رسول زاده .ا.م         -۳۶

 .۱نمره,۱۹۱۴, ژورنالی"دريليک"         -۳۷

 .۲۷نمره , ۱۹۱۳, ژورنالی " شالله."ديل اجتماعی بير عامل کيمی.رسول زاده.ا.م         -۳۸

 .۵-۱نمره ,۱۹۱۴, ژورنالی"دريليک"         -۳۹

 .۵نمره,۱۹۵۲, آنکارا,ژورنالی" آذربايجان"         -۴۰

 .۷نمره,۱۹۵۲, آنکارا,ژورنالی" آذربايجان"         -۴۱

 . ۳۰۰ صح۱۹۸۸,استانبول.ينجی مسلمان کنگره سیروسيادا بير.احسان ايلقار"         -۴۲

 .۴نمره,۱۹۵۵, آنکارا,ژورنالی" آذربايجان"         -۴۳

 .۸نمره,۱۹۵۴, آنکارا,ژورنالی" آذربايجان  "        -۴۴

 .۱۲نمره,۱۹۵۳, آنکارا,ژورنالی" آذربايجان"         -۴۵

 . جی ايل-۱۹۱۸,  دکابر۳, قازتی" آذربايجان"         -۴۶

 .۱۲نمره,۱۹۵۳, آنکارا,ژورنالی" آذربايجان"         -۴۷

 .۷نمره,۱۹۵۳, آنکارا,ژورنالی" آذربايجان"        -۴۸
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 .۱۰۶صح, ۱۹۹۲,باکی,ميللی آذربايجان حرکاتی.ميرزا باال ممدزاده         -۴۹

 . جی ايل-۱۹۱۸,  دکابر۹, قازتی" آذربايجان"         -۵۰

 .۱۰۸صح, ۱۹۹۲,باکی,ميللی آذربايجان حرکاتی.ادهميرزا باال ممدز         -۵۱

 .۱۱۰صح, ۱۹۹۲,باکی,ميللی آذربايجان حرکاتی.ميرزا باال ممدزاده         -۵۲

 .۴۱صح,۱۹۸۹,آنکارا,عصريميزين سياوشو,محمدامين رسول زاده"        -۵۳

 .۷۸. صح,۱۹۹۱, باکی.استالين له ايختيالل خاطره لری.محمدامين رسول زاده"         -۵۴

 .۱۱-۱۰نمره,۱۹۵۴, آنکارا,ژورنالی" آذربايجان"        -۵۵

 .۵۸.صح,۱۹۶۲,آنکارا.وطنی و ميللی شعرلر.کريم يايجيلی         -۵۶

 . جی ايل-۱۹۱۸,  دکابر۹,قازتی" آذربايجان"         -۵۷

 . جی ايل-۱۹۰۵ ايون ۲۱,قازتی" حيات "         -۵۸

آذربايجان استقالل مجادله سی , )شيخ زامانلی(کئيقوروننغی : اطرافلی باخ         -۵۹
  .۸۳-۸۲.صح,۱۹۶۴, استانبول,تاريخی

 . جی ايل- سپتامبر۲۴, قازتی" آذربايجان"         -۶۰

 .۵۶.صح,۱۹۹۱, استانبول,  ساکاريا خاطره لری -مسکوا. رضا نور         -۶۱

 .۱۷مره ن,۱۹۵۹, ژورنالی"بريتانسکی سايوزنيک:"باخ         -۶۲

 .۳-۲نمره,۱۹۵۴, آنکارا,ژورنالی" آذربايجان"-۶۳

 . جی ايل-۱۹۱۶,مارت۲۸,قازتی "آچيق سوز"-۶۴

 . جی ايل-۱۹۹۸سپتامبر ۲۹،۳۰, قازتی " يئنی آذربايجان"-۶۵

 .۱۲نمره , ۱۹۵۵, آنکارا,ژورنالی" آذربايجان ".يوك مجاهيد بؤ,کريم يايجيلی-۶۶

 .۳-۲نمره,۱۹۵۴, آنکارا,ژورنالی" آذربايجان"-۶۷

 .۴نمره,۱۹۵۴.آنکارا,ژورنالی" آذربايجان"-۶۸

 ۴نمره,۱۹۵۴.آنکارا,ژورنالی" آذربايجان"-۶۹

 

  
  
  

 
 


