
 آنادیلی، آنام دیلی، باشئ بلئلئ دیل؟

لِائله ایل لِکیچیر، گون گونه ساتئلئر و بیز  لُدالنئر و هر ایل قاباقکئندان آرتئق بیزی آیئق سائلماغا چاغئرئر کی، زمان  لُانلرال  لُدالنئب گلدیکجه، آنادیلی گونو ده   ئلر 
لِسوه لِیرده سایئرئق. بیزیم اییچیمیزده اؤز آنادیلینی  لُا قده دوردوغوموز  لُاندان  لُائلماسا دا  لُچ خ دور. یوزده یوز ده  لُچ خ  لُچ خ دور،  لِبله نلرین سایئ   نیچی بیر ر اوزاق دگیل. آمما، 

لِسوگیده لِاده ز. گره ن بؤیوک بیر زاد ائله گلمه گونده کی، دیل هر یاندان و هامئدان آرتئق دؤئلتین هجومو قارشئسئندا دئر، تک  لُانو مدافعه  لِاتمک ک   ک. دیلی مدافعه 
لِیتیرمه لِیرینه  لِگتمه ئلی دیر. ایسته ده هر گونون ایشی دیر و هر یاندا  لِاشیده ر زهله  لُاالن عائلیملرین نده، ایسته ئلی پان ایرانیستی «مزاحلرئ»  لُاوخومامئش مائلل پناه   ر 

لِاوالدئ ائلینده بویروقلرئنئن قارشئسئندا. بیزده  ن گوجلو حاکیملرین اوزبه اوزونده بونو میش و وار گوجلری ایله اؤزئلرینده نی اسیرگمه ن گله ن قاباق بو دیلین 
لِائله جواب کی، جیگیلتیسی ایندی تبریزین تعزیه چئغئرئبلر و وخلقی هارایا چاغئرئبلر. شهریارئن حیدرباباسئ بو هارایا جوابدان باشقا بیر زاد ده  ئلرینده ده ییلمیش. آمما 

لُسنرا بایاتئلر کیمی عمومی حافظه قوالغا ده لُاالن چئغئرتئیا جوابئن آئلتمئش ایل  لِبله دیر آنادیلینین ییر. یانئ وخلق اؤز آنا دیلینده   سینه یازئلمئش هایئنئ قایتارئر. 
لِدمه لُا گون کی، اوشاق مدرسه شیرینلیگی، دادئ، اییی، دویقوسو، گوجو. اؤزو  لُائلور. اوزاق دگیل  لُائلدو؟ ایندی هایا هایلر هارای   ئلرینین میشدیر کی، داغا داغلر دایاق 

لِدمه لِکیچنده اوشاقلرئن بیرگه أ،بئ  لُاوخویا بیلمه قاباغئندان  لُاوخوماسئنئ سسلری آیاقلرئمئزئ سوستائلداجاق، اؤزوموز  لِیرده   دیگیمیز درسلری اوشاقلرئن هامئسئ بیر 
لُاتوراجاغئق. بو اوشاقلرئن سسی هر لِاشیدیب، بیر ده رضا براهنی ایله، غلمحسین ساعدی لُاالجاغئق، نیمکت دائلئسئندا   ئله، صمد بهرنگی ایله.... قایئدئب اوشاق 

لِسوینه دان، هر موسیقی چائلقئ لِائله جه دن آرتئق بیزه یاپئشاجاق،  لِک ف  لِاده جه یه ییک،  لُائلسون بیزه بو عشقی باغئشلیان اوشاقلرا، عشق جه ییک، عشق   ییک. عشق 
لُدغوب  بؤیوده لُاالرئ   ن آناالرا.... لُائلسون 

اّدار سیستملرینده ن، ایکی آذربایجانلئ میش تاریخده ئلمه هله کؤهنه لِاتمه ن بیرینین اییچینده نئن، تاریخین ان غ لِسومک و مدافعه  لِنجه   ن سینی گؤزده سی نمونه ن دیلی 
لُا بیریسی شاعیر دیر و سیاستده ده ائلی وار دئر. بیرینجیسی دکتر نریمان  لِکیچیرتمک بو آنادیلی گونونده فایدائلئ دئر. بونلرئن بیریسی طبیب، یازئیچئ، سیاستیچی و 

ن. آنادیلیندهن آرتئق فاصله واردئر. آمما هر ایکیسی ده بیر زادان دانئشئر:  نریمان ف، ایکینجیسی ایسه رسول رضا دئر. ایکی سؤزون آراسئندا ائللی ایلده

لُنافا گؤره ماتریائلئ آذربایجانئن تانئنمئش تاریخیچیسی جمیل حسنلی لُاوخومائلئ کیتابئ: نریما  »۱۹۲۰-۱۹۳۹ «شوروی دؤرونده آذربایجانئن وخارجی سیاستی نین 
نین یورد نشریاتئنئن آیرئجا بوراوخئلئشئندان. ن گؤتورموشوک و رسول رضا اوچون ماتریائلئ دا آذربایجان یازئیچئلر بیرئلیگی سندئلرینده

لُائلموشدور. روسلشما، فارسلشما، لُسنرا اوچ جور تخریباتل اوز به اوز   آذربایجان دیلی «بو دؤرانئن باشاباشئندا، و هامئدان آرتئق شوروی بؤئلویو بوراوخئلندان 
لُانون اوچون الشما. بو دوشونجه عثمانلئ لُائلمامئشدئر.  لُا چتین دؤراندا ایندی گؤروندویو کیمی آسان ایش   ئلره باش قاتانلرئن گؤردویو تخریبات ایشینه قارشئ دورماق 

لِسوه لِگتمیشدی. بو دیلی  لِاوالد کیمی بسله نلر، آنا دیل آغئر دؤیوشلر  لُانو یارارئلئ  لُیلوندان چئخارتماغا ئلرینی باغرئنا باسئب  لُانو تاریخی و دوزگون   ینلرین سایئ، 
لُائلموشدور. ایلک جمهورو دؤرونده لُقیمایان صابرئلر، میرزه جلیل چائلئشانلرئن سایئندان قات قات آرتئق  لُبش   ن قاباق بؤیوک دوشونجه و ساوادال بو میدانئ 

لُسراالر سلمان ممتاز کیمی عائلیم محمدقوئلوزاده لُانلرال یازئیچئ و شاعیر؛ بؤیوک ادیب فریدون بگ کؤچرئلی،  لُقشوالن  لُاالرا   ئلره دؤش گریب ئلیک ئلر چتین ئلر و 
لُقروموشدوالر.  لِدوریلمه۱۹۲۰دیلیمیزی تخریباتیچئلرا قارشئ  لُدوخسان ایله سینده نجی ایلین حکومت  لِاتدیریلمیشدیر. بو تایدا دا  لُسرا دا بو ایش اونودوئلمایئب و داوام   ن 

لِه،چ، آرادان آپارماغا- واز لُاالن سلطنتی و دینی حکومتلر باشاردئقلرئ فئرئلداقلردان- بو دیلی وخارابلماق کی  لُسرا ایش باشئندا   یاوخئن، انقلبدان قاباق و انقلبدان 
لُترپاغئندا دیره لِکیچمه لِگتمیش  لِگنه ده باشئ اوجا و آنلئ آچئق کؤکو درینلرینه  لِدمک حیدرباباسئ میشلر. آمما بو دیل  لُقرویوجوالرئندان شهریارئ  لُانون   نیب و دایانئبدئر. 

لِدمک لُچرئلونو  لِدمک، یحیا شیدانئ، بوئلوت قارا لِدمک ئله باشا چاتمایان و سایا گلمه ایله، حبیب ساهیری  ئله قورتوالن کی دگیل. ین شاعیرئلری و وورغونلرئ 
لُسنرا التین ائلی ف لُا تایدا شوروی بوراوخئلندان  لِنجه کی  لِکیچید دؤرونده عثمانلئ  [  لِبیی واردئر و بیر تازا سئنا نه ده التین ائلی ف بی وارثلری، « تورکیه الشدئرانلرئن اده لِبیه 

لِینی ائلی ف ن گله ئلرینده احتیاج وار؟» شعاری ایله ال لِاتدیلر کی،  اّتا بیر تانئنمئش شاعیر ده اؤز فدایی لِبی آیاق توتابیلمه نی  لُاراجان کی، ح  ئلیگینی گؤرستمک اوچون سین. 
لُهروئلدایا بیلمه لُا دا  لِورمیشدی و  لُاندان  قاباق  لِیتمیش ایل  لُانون جوابئنئ میرزه جلیل محمدقوئلوزاده  لِاتمیشدی. آمما  لِگتدی آدئنداکئ خ حرفینی ح تلافوظ   دی و

لِینی دوزه لِبیین معین چاتئشمازئلئغئ و چیمیچشدیرمه لُوخروئلداماسئنئن دائلئسئنجا!   لِنملرینی غاره ئلن ائلی ف  لُف »َا» و «خ»  لِینه « لِبله،  لِوره بیلدی. آمما گؤزو تده سی ایله   ن نجات 
لِگده لُتوپوغا ده نلرین گؤزو بونو گؤرمه یوموئلو   ئلرین بو تایلئ هاموپاالرئ دیل باوخئمئندان،   اساسلئ بیر کرپیجی ثه یدی. بو تایدا دا هامان وره دی و دائلئدان آتئلن داش دا 

لِسودیگی تورکو لُانلرئن  لُقوپاردئب و دؤیوشو آنجاق بو آددا وخلصه قئلدئلر. بیر حائلداکئ هامان واوختدا  لِبله آد اوستونده قئشقئرئق  لُقیمادئقلرئ ایله   کرپیج اوسته 
لِدمیره دیل لِوریلیش ئلرینین بللی بیر بوداغئ، من  لِدیین تلویزیون  لِه،چ، آز قاال م سیز  لُقیوبلر کئ  لُیل دائلئدا   ئلری ایله میرزه جلیلین آد آپاردئغئ «صمدواحد» حضرتلرینی یوز 

لُقیاجاقلر. سیزی بیلمیره روستم لُیلدا  لِددیگیمده بگی ده یارئ  لُقیا بیلمیره م، من آمما بونون آدئنئ  لُائلسا ن آیرئ بیر زاد   م. بونلر یاوخیچئ دئر باش قاتماق اوچون ده 
لِینی گؤتوروئلن کی معلم نین بوتون کندئلرینده ئلئقدان چئخارتماق دؤیوشو  چاغئندا اؤئلکه دیلینی عثمانلئ تورکیه لُارادا  لُاوخویوب و  لِاتمیش  چائلئشماالرئ   ئلری ده سافربر 

لُارادا باوخئشلر تورک دونیاسئندان آرتئق اوروپا اؤئلکه لِادیبلر ئلرینه یؤنه سؤزئلرین قایناقلرئنا باوخسئنلر و گؤرسونلر کی،  لِوریلیردی. هرنه   ئلمیشدی و اوستونلوک هارایا 
لُیلدا مصلحت لُانو بیزیم یا آیرئ تورک دیللی وخلق ئلری ایمیش و دوزگون ایشله منیم گؤزومده اؤز توتدوقلرئ  لِه،چ واوخت   ئلر اوچون اوئلگو ییبلر. آمما 

لِائله اوجا دامدان ئلتمه دوزه لِورمیشیک. فارسلشمانئن دا تاسئ  لُیل تاپدئ کی، روسلشما اوچون نریمان ف و رسول رضایا سؤز  لُانون اوچون بورا  لِنیچه سطر   میشدیلر. بو 
لُدندا گؤرستمک و هر اوچونده دوشوبدور کی، جینگیلتیسی عائلمی بورویوب و بیزیم اساس چاققئشمامئز  دا فارسلشدئرما قارشئسئندا دئر. عثمانلئ  ن الشمانئ بیر آیرئ 

لِدمه ئلی ایدی].   ده دانئشماق اوچون بو دا 



لِیرینه چییچرینین فاجعه لُانون شرق سیاستی  اّلی کمونیست آدالندئرئب و  لُنافو م لِوره  نریمان نریما لُاالن مرکزی کمیته ئلی سیاستینه اوستونلوک   ن، باشئندا والدیمیر ایلی،چ 
لُسنرا باکئ باکئ لِاتدیلر. بیر جار  لُکنافدراسیونو باشیچئسئ  لُنافا بونون دائلئسئنجا دان اوزاقلشدئرماق و نافوذونو کسمک اوچون تیافلسه آپارئب بوتون قافقاز   یا گلن نریما

لِیریدیلمه لِاشیده دیلین و بو دیلده تئاترین  علیهینه قائلدئرئلمئش سیاستین  لُانو  لِوریلنده،  لُن ف «باکینیسکی رابوتیچی» روزنامه سینین وخبری  لُیلداشلرا ن نریما  سینده «بعضی 
لُا یازئردئ کی، لُسن زامانلر آذربایجاندا بعضی مسئول شخصلر مکتبلرده تورک دیلی درسلرینین و تئاترالردا تورکجواب» آدئلئ گنیش بیر مقائله یازدئ.    

لِادیر و بونو مارکسیزم نقطه تاماشاچئلرئنئن آزائلدئلماسئ باره لُسروشوردو: یه چائلئشئرالر». ئلندیرمه ی نظری ایله علقه ده مطبوعاتدا چئخئش  لُا   «سیز هانسئ دیلده تورک 
 ین شعرئلرینی، شکسوپیر و شیللری دگیل، هر ییرسینیز؟ تورک اوشاقلرئ یائلنئز پوشکین ئلرین اوشاقلرئنا یاوخئنلشدئرماق ایسته فهله و کندئلی اوشاقلرئنئ دیگر ملت

لُاالن صابرین مبارز شعرئلرینی، وخلق شاعیرئلری واقافین، ذاکیرین، ودادی لِشیده اّول، اصل پروئلتار شاعیری  لِشیده نین ده شعرئلرینی بیلمه ن ا  ن بیریدیر: یا ئلی دیرئلر. ... ایکی 
لِادیرئلر، یا دا مارکسئ پیس منیمسه لُیلداشلر آذربایجان شرایطینی بیلمیر و سهوئلر  لُچخدان یازدئغئ مسئله یا بو  لِه،چ جور باش چئخارا بیلمیرئلر ئلرده ییبلر و مارکسئن   .ن 

لُن ف  لِدییردی: «کؤچری قوشلر»نریما لِبله رهبر ایشیچیلره  لُا بو دیلین بوتون حقوق و آدالندئردئغئ  لِادیلیب و   «تورک دیلی آذربایجاندا دؤئلت دیلی اعلن 
لِاتمه اوستونلوکلرینده لِه،چ کس بونو ده ن استافاده   ئلره گؤره، اؤز اراضیسینی، طبیعی ییشدیرمک گوجونده دگیلدیر. آذربایجان معلوم سیاسی و اقتصادی ملحظه ئلی دیر. 

لِگده بیله تلرینی گوزه ثروه لِاده بیلمه  آنادیلیندهر، الکین اؤز شته  لِوره بیلمه ن امتناع  لِه،چ کسه اجازه  لُقی ز و   ز کی، آذربایجاندا بو دیلین اهمیتینی آشاغئ سائلسئن. 
مختل ف آدالر آئلتئندا آذربایجاندا تورک دیلینین علیهینه چئخانلر بونو یاوخشئجا بیلسینلر.».

لِیرینه ده پان ییشدیره ئله ده گؤروندویو کیمی شیلر، پوشکین، شکسوپیری فردوسی، سعدی، حافظ لُاتایئندان بو تایئنا کؤچور و مارکسیزمین   ایرانیزمی نده صحنه آرازئن 
لِدکور کامیل لُارکستر چاال بیله لُقیاندا  لُایون دا باشلنا بیله ئلشیر؛  ر.  ر و 

لُاغول لُرو زمانئ و استائلینی آبئردان ساالن وخروش ف الرئندان بیری، آدئلئم شاعیر رسول رضانئن استائلین ایکینجی گتیردیگیمیز شاهید آذربایجانئن اردملی  لُرو بی  ین ال پ بی
لُانون شوروی آذربایجانئن عائلی شوراسئ جلسه لُقروماق اوچون گؤردویو ایشلری دیر.  لُانون اوچون ده الزئم دئر کی، سینده دؤرونده دیلیمزی  لُاوخویون. بو،   کی بیاناتئنئ 

لُانون ایل لُاوخویون و گؤرون کی،  لِورمیر.  لِددیگی سؤزئلرین بیز بیر آیرئ شکلی ایله اوزبه اوز دایانمامئشئق؟ میرزه جلیل بیلینسین تخریبات آنجاق بیر یاندان باش   ئلر قاباق 
لُا قده ن، بؤیورده نین آنامئن کیتابئندا یازدئغئ کیمی وخطر اوچ یاندان: آئلتدان، اوستده محمدقوئلوزاده  ر اهمیتلی دگیل کی، ن گلمه دیر؟ تخریباتئن هایاندان گلدیسی 

لِبله دیر. تخریباتئن اؤزو 
لُتوپلنمئشدئر: --«««رسول رضانئن شوروی آذربایجانئ عائلی شوراسئنئن جلسه ۱۹۳۹ زوئیه ۱۱سینده چئخئشلرئندان»»»-بو یئغئناق بو تاریخده 

لِزت و یه قادر دگیل.... دیل قدرتلی تبلیغات وسیله مه ده منیمسه جه ئلری ده الزیمی دره ین اینسان باشقا دیل ««اؤز آنا دیلینی یاوخشئ بیلمه  سی دیر. تأس ف کی، بیزیم ق
لِزتی اؤزباشئنائلئق م هانسئ اساسل و نه حق ئلرئمئز، بعضی یازئیچئلرئمئز بونو باشا دوشمور. من بیلمیره ژورنال لُسوپکا»، ئله «کمونیست» ق لِسل»،   ال دیلیمیزه «فینانس»، «پرومئ

 س؛ فینجان و سایره. گه؛ توپه؛ محصول؛ هوه «پرودوکت»، «استیمول»، «چاشکا» و بو کیمی سؤزئلری گتیریر، حائلبوکی، بیزیم دیلیمیزده بونلرئن اؤز آدئ وار: مائلیه؛ وته
لِزت ایشیچیلری دیلیمیزه بوتؤو ایافاده یه تراکتورچو عوه نی لِیره چاتئرکی، بیزیم ق لُا  لِادیرئلر، مث :ًل: ضینه تراکتوریست یازئلمائلئ دئر؟ ایش  لُائلدوغو کیمی داوخیل   ئلری 

لِبله میثال لُاکروژیناسئ»  لُاالر، مث :ًل «یورو» یا «ایندیا» و سایره.  «کاپیتائلیست  الرئن سایئنئ آرتئرماق دا 
لِاده بیلمه اّل  لِنیچه آدام دیلین طائلعینی ح لُقی بیزیم بعضی نشریات و مطبوعات ایشیچیلری ««بیر لُقروجوسو وخلق دیر، وخلقین دانئشئغئ، وخلقین تاریخی دیر.   ز. دیلین ان بؤیوک 

لِدیه. سینلر سمه تله یاراتماغا واحید کمونیزم دیلینی یین بؤیوک و جه گله چِکمچمه «رئلر، لِنجه   سینده ئلیک نتیجه » جاهیلن قئزماسئنل،ر ده ن چئرمانماسئنل،ر، یای گلمه ده چای 
لِبلهسینلر لمه  زیبیلدیلیمیزی تُاتو،ر باتمان گل«م:  ییره نی وخاطئرالتماق ایسته دیگی بیر ایافاده ئلری حقینده وخلقیمیزین سؤیله .  »».آغئر 

لُارتاق یا«مشترک» دیلی ده اؤئلکه  طبقه لُقرویوب ساوخلماق اوچون توتوشدورون. سیز جامعه قورماق اوچون واحید کمونیزم دیلینی،  نین ارضی بوتؤوئلویونو (تمامیتینی) 

لُسنرا، یانئ ۱۷رسول رضانئن  نک. سینده  اؤرگه  دا بیر آیرئ چئخئشئنئ دا هامان تشکیلتئن جلسه۱۹۵۶ اوت ۲۰ ایل یووخارئداکئ چئخئشئندان 
لِاتمیرئلر. بو گون آذربایجان دیلینی اؤیره«« لُرئلونو درک  لُاالن آذربایجان دیلینین بؤیوک   نمک، بو دیلده ایش آپارماق، بو لِائله آداملر وار کی، رسوپوبلیکامئزدا اساس دیل 

لُاتورموشدور. شوبهه دیلده تحصیل آئلماق ساحه لُیلداش بورادا  لُا ف  اّدی نقصانلر واردئر. رسوپوبلیکامئزئن معار ف ناظیری محمد لُا بیلیر کی، ایلده سینده بیر سئرا ج  ن سیز 
 بیات، و صنعتیمیزین نین دائلئندا علم، اده ایله مکتبلریمیزده آذربایجان دیلینده تحصیل آالن اوشاقلرئن سایئ آزائلئر. بو ایلک نظرده بیر جومله دیر. الکین بو جومله

اّدی صوره تُقروماق لزئم دئر دیلیمیزی هر جو،ر تجاووزدهز.  یه بیلمه تده دوشوندورمه طائلعی، وخلقین طائلعی دورور. بو بیزی ج ».ن 
لُیل دا شاعیر حزب آپاراتیچئلرئنئ کی بیزیم ایندیکی مانقورتلرئمئزا تای اؤز اوشاقلرئنئ آذربایجان دیللی مدرسه لُی خ، روس دیللی مدرسه  بو  لُقیوردوالر، نیشانه یه   ئلره 

لِنجه کی بیزیمکی تُملخلصمیرئلر اوشاقلرئ فارسئنئ ئلهجه ایله دانئشسئنلر، یانئ  ئلر ایسته توتوبدور.  لِدسینلر. بونلرئنخالیص ًا  لِیرینه غوربون  لُائلسونلر،و قوربان    فارس 
لِنیله»مالدوی، و ماتئشقا«ییرمیشلر اوشاقلرئ وخائلیص  کمونیست آپارتیچئسئ تایلرئ دا ایسته لِاتسینلر.   ییشیر، آمما ییشدیکجه یائلتاقلر دا ده مک، زمانه ده  کیمی چئخئش 

لُائلدوغو کیمی   ین روس دیلی دیر. ئله ئلی نین قائلخانئ آئلتئندا ایره  کمونیست حزبیتجاووز ثابیت دایانئر. رسول رضا دانئشان یووخارئداکئیائلتاقلئق تاریخین باشلنئشئندا 
لِائله فلی تجاووزو قارشئسئندا دایاندئلر و دیل لِنجه کی، آذربایجانلئلر یوز آئلتمئش ایل روس دیلینین هر طره  ن علم جه ده بو وخلق روس دیلینده ئلرینی ساوخلدئلر، 

لُائلدوقجا دائلئ قائلمئش فارسئ دیلینده ساحه لُدغما آذربایجان باالالرئ گره سینده  لُقروناجاق، ساوخلناجاق. آنجاق بیزیم اؤز   ک بوندان آرتئق چئرماالناالر. بیز نه روس ن 
لِسویریک. اؤز آنادیلیمیزی! ایک. بیز تک ییریک، نه فارس دیلی ایله دوشمن دیلینی پیسله جه اؤز دیلیمیزی 



احمد رحیمی


