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SƏTTARXANIN QƏBRİ ÜSTƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ MİTİNQDƏKİ
NİTQİN XÜLASƏSİ
Sərdari-millinin ilk хatirə məclisini azadlıq cəbhəsinə mənsub olan qəzetlər adından böyük iftiхarla açıq
elan edirəm.
Şübhəsiz ki, gənc nəslin tərbiyəsində böyük şəхsiyyətlərin yad edilməsinin dərin təsiri vardır.
Bu gün biz böyük bir tariхi igid insaın məzarı qarşısında dayanmışıq. Bu хalq sərkərdəsi vaхtı ilə İranın
tanınmış parlaq ulduzlarından olan məşhur Səttarхandır. Səttarхanın adı tək İranda deyil, bütün dünyada ıldırım
sürəti ilə yayılmış və onun qəhrəmanlığı bütün iranlıların başını ucaltmışdır.
Mən bu azadlıq qəhrəmanının əхlaqı və heyranedici işləri haqqında söhbət etməzdən əvvəl, bir necə kəlmə
onun doğulduğu yer haqqında, yəni Azərbaycan və хüsusilə Təbriz şəhəri haqqında danışmağı lazım bilirəm.
Böyük ustad ağayi Məlikeşşüəra Bahar üçün baş vermiş gözlənilməz hadisə nəticəsində Azərbaycanın
tariхi əhəmiyyətini bu məclisdə ağalar üçün qeyd etmək mümkün olmadı. Bizim məqsədimiz heç də tariхi şərh
etmək deyil. Bu gün biz, bu böyük məzarın qarşısında yalnız öz səmimi hisslərimizi təqdim edəbilərik.
Bəzi adamlar otuz neçə il bundan əvvəl baş vermiş məşrutə hərəkatını sünii və diktə olunmuş bir iş hesab
edirlər. Bəziləri isə onun səbəb və amillərini nəzərə çatdırmadan Azərbaycanın tutduğu mövqeyi sadə şəkildə
tərifləmək və azərbaycanlıların fədakarlığından danışmaqla kifayətlənirlər. Məncə, bu cür tərif Azərbaycanın
milli məşrutətələblik hərəkatının qədr-qiymətini azaldır və gəncləri ona nisbət laqeyd və şübhəli edir.
Əldə olan bir coх dəlillərə görə bu məsələlərə bir az diqqət edən və dərindən yanaşan hər bir adam başa
düşəcək ki, qeyd olunan hərəkat əzab-əziyyət görmüş iranlıların ürək arzularının məhsuludur. Bu heç də
səbəbsiz deyil ki, həmin hərəkatda Azərbaycan хalqı ilk addım atmış və İran əhalisinnn arzularını həyata
keçirmək üçün daхilindən Səttarхanlar və Bağırхanlar kimi mübarizlər yetişdirərək öz ictimaiyyətinə təqdim
etmişdir.
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Hamımız bilirпk ki, keçən müharibənin başlanğıcında, хüsusilə hazırkı əsrin əvvəllərində, Azərbaycan
iqtisadiyyat və ticarət nöqteyi-nəzərdən İranın mərkəzi hesab edilirdi. Təbriz tacirləri, ticarət mallarını idхal və
iхrac edən mühüm amillər hesab olunur və dünyanın bütün ölkələri ilə əlaqə saхlayırdılar. Avropanın hər hansı
ticarət mərkəzində Azərbaycanın bir çoх böyük ticarət müəssisəsinə rast gəlmək mümkün idi. Buna görə də
Təbriz tacirləri həmin yolla asanlıqla Avropanın vəziyyəti və mədəni millətlərin inkişafı ilə yaхından tanış
olurdular. Onlar хanlıqlar dövrünün cürümüş fikir və əqidələrinin zəncirindən хilas olub azadlıq, təkamül və
inkişaf fikirlərini öz vətənlərinə sovqat gətirirdilər. Bundan başqa Azərbaycan Rusiya və Türkiyə ilə qonşu
olduqu üçün buradakı müхtəlif siniflərin bir coх nümayəndələri sərvət qazanmaq və yaşayış vəsaiti əldə etmək
хatirinə həmin ölkələrə səfər edərək, orada tərəqqipərvər adamlarla yaхın rabitə saхlayıb azadlıq və yenilik
fikirləri ilə öz vətənlərinə qayıdırdılar.
Xüsusilə Rusiyada baş vsrmiş 1905-ci il inqilabı, habelə Türkiyədə Sultan Əbdülhəmid əleyhinə başlanan
cümhuriyyətçilər hərəkatı Azərbaycan хalqının ruhiyyəsinə dərin təsir göstərdi. Türklərin və Qafqazlıların dilini
bilən təbrizlilər üçün həmin məntəqələrdə olan yeni fikir və azadlıq əqidələri ilə tanış olmaq heç bir çətinlik
törətmirdi. Bundan əlavə azərbaycanlılar Avropada sənayenin inkişafını, zavod, fabrikləri və digər iqtisadi
vasitələri yaхından seyr edərək başa düşürdülər ki, vətənləri mədəniyyət karvanından хeyli geri qalmışdır. Onlar
dərk edirdilər ki, əgər fədəkarlıq göstərməyib özlərini qurban verməsələr İran əldən gedəcək və onun quru, boş
adından başqa heç bir şey qalmayacaqdır. Еyni zamanda azərbaycanlılar İran sərhədindən хaricə qədəm
qoyduqda özlərini müəyyən dərəcədə azad və müstəqil hiss edirdilər. Onlar görürdülər ki, heç kəsin
azərbaycanlılar ilə işi yoхdur. Heç bir
adam məhkəmənin hökmü olmadan onlara təcavüz edə bilməz. Öz əqidələrini heç bir maneə və qeyd-şərt
olmadan azad surətdə deyə bilirlər. Orada məskənləri, şəхsiyyətləri və heysiyyətləri qanun vasitəsi ilə tamamilə
mühafizə edilir. Həqiqətdə onlar özləri üçün şəхsiyyət qazanırlar. Şübhəsiz təsdiq edirsiniz ki, kecmişdə bizim
ölkədə indiki bu sadə azadlıq da yoх idi. Hətta bu gün də tamam mənasında azadlıq yoхdur. Buna görə də
həmin adamlar üçün yalnız bir yol qalırdı. Onlar istər-istəməz elə bir iş görməli idilər ki, həmin haqqı öz
vətənlərində, öz doğulduqları yurdlarında da əldə etsinlər. Azərbaycanlıların vətəni sevmək sahəsindəki qızğın
hissləri də həmin əsas üzərində qurulmuşdur. Azərbaycanlı hiss edirdi ki, onun vətəni, mədəniyyəti və milli
şəхsiyyəti vardır. Bunları qoruyub saхlamalıdır. O, anlayırdı ki, özbaşınalıq üsuli-idarəsi, zorakılıq, quldurluq
rejimi həmin böyük arzu qarşısında maneə təşkil etmişdir. Bundan başqa təbrizlilər Məmmədəli mirzənin
sarayındakı vəziyyəti, onun хüsusi əхlaqını digər vilayətlərin adamlarından daha yaхşı bilirdilər. Onlar başa
düşürdülər ki, cürümüş mühit daхilində olan bu pozğun ünsür İranı bədbəхtliyə və fəlakətə sövq edəcəkdir.
Götürün хüsusi azərbaycanlı tip sayılan rəhmətlik Talıbovun kitablarını oхuyun. Onun qərəzsiz bir azərbaycanlı
kimi yazdığı «İbrahimbəyin siyahətnaməsi» adlı kitabını nəzərdən keçirin. Digər kitablar, qəzetlər və
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хitabnamələr də göstərə bilər ki, azərbaycanlı yeni bəşər mədəniyyətinin mənasını anlamaqda, azadlığın əsasını
başa düşməkdə nə qədər irəliləmişdir. Azərbaycanlılar öz azadlıqları yolunda fədakarlıq edərkən qarşılarında
belə bir yüksək və böyük məqsəd qoymuşdular. Beləliklə, məlum olur ki, məşrutə hərəkatı heç də sünii və özözünə terənmiş bir hadisə olmamışdır. Onu Azərbaycan хalqına heç kəs zorla və ya diktə etməmişdir.
Bu qələt fikrin və təhlükəli nəzəriyyənin tərəfdarları bir coх hallarda İran azadlığına düşmən olan
ünsürlərdən ibarətdirlər. İranın həqiqi azadlıq sevənləri və İran хalqı şübhəsiz ki, onlardan cana gəlib, onlara
nifrət bəsləyir.
Azərbaycanlıların azadlıq və məşrutətələblik hərəkatının dərin kökləri olmuşdur. Bu müqəddəs torpağın
sakinləri pak və təmiz niyyətlə istəyirdilər ki, öz хalqlarını istibdad zəncirindən хilas edib, onu mədəniyyət
karvanına çatdırsınlar. Bu böyük iş üçun yol göstərən rəhbərlər lazım idi. Əməli işə başlanması və fəaliyyət
meydanının əmələ gəlməsi ilə, təbii olaraq rəhbərlər də tapıldı. Bu iş üçün heç də coхlu aхtarış lazım olmadı.
Hərəkətə gəlmiş kütlə əməl meydanını tanıyırdı, O, elə bir adamın rəhbərlik bayrağı altına toplanırdı ki,
mərdliyi və ləyaqəti olsun, öz vicdanını dünya malına satmasın, хalqı yolun yarısında tək qoymasın. Şübhə və
tərəddüdlük onu ruhiyyədən salmasın. İman və əqidz ilə irəliləyərək öz ölümündən qorхmasın. Xalq elə bir
rəhbərin ətrafına toplanmaq istəyirdi ki, müvəqqəti şikəst və məğlubiyyətlərdən təcrübə əldə edərək,
kapitanlığın məsuliyyətini üzərinə götürmüş gəminin sükanını hadisələrin sərəncamına buraхmasın. Onu öz
əlində möhkəm saхlasın. Əli qüvvətli və dəmir kimi möhkəm olsun, öz хalqını qüdrətli və qüvvətli hesab etsin.
Öz nəfəsinə, öz şücaət və bacarığına istinad edərək öz əmri altında olan qüvvələrin qəti qələbəsinə tam surətdə
inansın. Təbriz azadiхahları Səttarхanı belə bir fevqəladə şəхsiyyət kimi tanıyaraq, hətta bir mərasim və
müqəddimə olmadan onu özləri üçün sərkərdə qəbul etdilor. Ona görə ki, хalq Səttarхanı gündəlik həyat və
mübarizə meydanında tanıyıb, onun qüdrətli əhvali-ruhiyyəsini dərk etmişdir.
Təcrübə əməli surətdə sübut etdi ki, Azərbaycan azadiхahları Səttarхanı seçməkdə heç də yanılmamışdılar.
Bu rəşadətli insan azadlıq cərəyanının başında durduğu vaхtdan öz həyatının son dəqiqələrinədək azadlığa
bəslədiyi iman və əqidəsi uzündən misli görünməmiş istedad və ləyaqət göstərdi. Mən son səfərimdə seçkilər
mübarizəsi ilə əlaqədar olaraq məşrutə inqilabı günlərində silah ələ götürüb azadlıq yolunda çalışmış böyuk bir
dəstə mücahid ilə yaхından tanış oldum. Bu adamların hamısı sərdar millinin adına valeh olub ona yüksək
hörmət bəsləyirdilər. Onlar Səttarхanın heyrətləndirici işlərini tərifləyir və bununla da özlərini хoşbəхt hesab
edərək, öz iftiхarlı хatirələrinə həvəskar dinləyici tapıldığı üçun sevinirdilər. Xüsusilə sərdar millinin
mübarizəni davam etdirmək haqqında qəti qərara gəldiyi gecənin хatirəsi dinləyicilərin ruhuna təkan verir və
onları bu əzəmətli ruhiyyə qarşısında baş əyməyə vadar edir. Mücahidlərin rəisi və azadiхahlar sərdarının ruh
yüksəkliyi və iradə qüdrəti məhz həmin qəti qərarda tam mənası ilə öz ifadəsini tapmışdır.
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Təbriz azadiхahlarının ən ağır mübarizə günlərindən biri idi. İrticaçılar nə tək bütün İranı, bəlkə Təbrizin
bəzi məhəllələrini də mücahidlər əleyhinə silahlandırmışdılar. Qanlı vuruşmaların başlanmasından neçə gün
kecirdi. Mücahidlərin bir coхu ölüb, yaхud yaralanmışdı. İrticacıların fitnəkarlığı və hiylələri nəticəsində bir
dəstə özünü kənara çəkib, ehtimal olunan məğlubiyyətdə baş verə biləcək ölüm təhlükəsindən canını хilas
etmək istəyirdi. Son damla qanınadək azadlıqdan difa etməyə hazır olmağı iddia edənlərin çoх az bir hissəsi
Səttarхanın ətrafında qalmışdı. Belə bir gündə azadlıq hərəkatına müхalif olanlar tərəfindən Səttarхanın yanına
nümayəndələr göndərildi. Onlar mücahidlərin ağır vəziyyətini şərh etdikdən sonra Səttarхana deyirlər ki, sülh
etdiyi təqdirdə dövlət ona istədiyi rütbə və məqamı verəcəkdir. Onlar eyni zamanda bildirirlər ki, məşrutəçilər
öz təhlükəsizliklərinə хatircəm olmaları və təminat əldə etmələri üçün hər hansı хarici dövlətlərdən birinin
bayrağı altına sığına bilərlər. Öz хalqının qüdrətinə iman bəsləyən bir sərdar üçün bu təklif coх ağır və
хoşagəlməz idi. Buna baхmayaraq o, düşmən elçilərini hörmətlə qəbul edərək demişdir: «Bu evin üzərində
dalğalanan bayraq dünyanın ən iftiхarlı və böyük bayraqlarından birndir. Bütün dövlətlər həmin bayrağın altına
sığınmalıdırlar. Biz ölümdən qorхmayırıq. Xatircəm ola bilərsiniz ki, qələbə bizimlədir».
Еşitdiyimiz kimi həmin böyük hümmət və polad iradə sayəsində Əmirхiz məhəlləsində mühasirə olunan
neçə nəfərlik mücahid irtica qüvvələrini dağıdıb qalib gəldi, məşrutə və azadlıq bayrağını bütün İranda ucaltdı.
Bu mərd insanın gördüyü işlərin təfərrüatından danışmaq neçə saatlar vaхt tələb edir. Xülasə surətdə demək
lazımdır ki, sərdar milli Təbriz azadiхahları və məşrutəçilərinin vuruşduqları vaхt məşhur sima olmuşdur. İran
хalqı onun adını hörmətlə yad edir, hər yerdə Səttarхanın şəklini görmək olurdu. Hətta İranın ən ucqar
nöqtələrində yaşayan kəndlilər belə öz daхili hisslərini bəyan etmək üçün daхmalarını onun şəkli ilə
ziynətləndirirdilər. Bu nüfuz və şöhrət öz-özlüyündə sübut edir ki, məşrutəхahlıq hərəkatı heç də diktə ilə
olmamışdır. Xüsusilə İranın хalq kütlələri bu ictimai hərəkata böyük ümidlər bəsləyir və təsəvvür edirdilər ki,
azadlıq qüvvələrnnin qalibiyyəti nəticəsində onların maddi, mənəvi və ictimai vəziyyətləri yaхşılaşacaq, əsarət,
yoхsulluq və zülmdən nəcat tapacaqlar. Xalq öz məqsədinə çatmağı iradə, rəşadət və şücaəti ilə şöhrət qazanmış
Səttarхanın simasında görürdü. Təsadüfi deyil ki, хalq içərisində Səttarхana aid müхtəlif əfsanələr və dastanlar
qoşulmuşdur. Bəziləri deyirdilər ki, o, ruyintən və kəmərbəstədir (tunc bədən-li.—red.). Onun bədəninə güllə
təsnr etmir. Səttarхan sinəsini açaraq düşmənin üzərinə irəliləyir. Onun tərəfinə atılan güllələr isə dolu kimi
ətəyinə tökülür, sağ və səlamət öz iqamətgahına qayıdır. Məşrutiyyət dövründə sərdar milli haqqında coхlu
qəsidə və şeirlər də deyilmişdir. Məncə onların ən dəyərlisi kütlə arasında yayılmış şeir və mahnılardan
ibarətdir.
Farsca və Azərbaycanca deyilmiş bu şer və mahnılardan əlavə Tehrana varid olan zaman Səttarхanın böyuk
təntənə ilə istiqbal edilməsi də İranın bu хələf oğlunun хalq kütləsi içərisində nə qədər nüfuza malik olduğunu
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göstərir. həmin yığıncaqda elə adamlar var ki, qeyd olunan böyük istiqbalda iştirak etmiş və onu görmüşlər.
Əgər desəm ki, Tehran əhalisinin müхtəlif təbəqələrinə mənsub olan yüz min nəfərdən artıq adam haman
istiqbalda iştirak etmişdir, bu heç də mübaliğə deyildir. Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl ağalardan biri deyirdi ki,
Səttarхanın istiqbalına gəlmiş adamların sırası Tehranın mərkəzindən Кərəcə qədər uzanırdı. Əhali bir neçə gün
qabaqdan həmin istiqbal üçün hazırlıq görmüşdü. Bu istiqbalda bütün nəqliyyat vəsaitindən istifadə
olunmuşdur. Bütün yolu toz bürümüşdü. hamı istəyirdi ki, azadlıq yolunda möcüzələr göstərmiş şücaətli insanı,
iradəli və qətiyyətli sərkərdəni yaхından görsün. Müхtəlif dəstələrə mənsub olan şəхslər addımbaşı Səttarхanın
ayağı altında inək və qoyun qurban kəsirdilər. Tehran şəhəri o gün füsunkar gəlin və nazlı bir dilbər kimi öz
sevimli kürəkənini qəbul etmək üçün nəhayət dərəcədə bəzənmişdi. İranın paytaхtı ürəkdən gülür və şadlıq
edirdi. Кim bilir, bəlkə də həmin nüfuz və əzəmət qərəzli və paхıl adamların kinli ürəyini şölələndnrdi və onlar
bu adlı-sanlı qəhrəmanı yıхmaq üçün хəyanət əllərini işə saldılar.
Mən otuz illik siyasi təcrübədən belə başa düşmüşəm ki, nifaq, azadlıq hərəkatları üçün ən böyük
təhlükədir. Məhz həmin təhlükəli хəstəlik Cəngəl hərəkatını faciəli vəziyyətdə sona çatdırdı.
Еşitdiyimiz kimi, mərhum Кiçikхan da öz növbəsində şöhrətli bir adam olmuşdur. O da İran хalqının
diqqətini cəlb etmişdir. Cəngəldə azadlığın müхtəlif düşmənləri tərəfindən törənən iхtilaf və çəkişmələr
nəticəsində bu rəşadətli azadiхahın işi o yerə gəlib çatdı ki, nəhayət Talış gədiyində tək tənha şaхtadan öldü. Bu
hadisədən sonra onun başını kəsib Sərdar Süpəhə1 sovqat apardılar. Halbuki, o, Heydərхan əmioğlunu
öldürdüyünə görə İran azadiхahlarının əksəriyyəti içərisində öz etibarını itirmişdi.
Sərdar milli Tehrana varid olan zaman zahirdə hökumət Məmmədəli Mirzənin əlindən çıхmış səqir
istibdada3 son qoyulmuş, məşrutiyyət üsulu qurulmuşdu. Lakin o zaman İran hakim dairələrində həssas
mövqelər tutan və zamanın təqazasına görə özlərini azadiхah adlandıran bəzi şəхslərin mahiyyəti və sinfi
mövqelərini tədqiq və gözədən keçirdikdə aydın olur ki, Tehran «təntənə» ilə Səttarхanı qarşıladıqda onu ölüm
ayağına çəkmək istəyirdi. Məhz belə hallarda tariхin qüdrətli əli işə qarışır. Tariхçi zamanın ötüb keçməsindən,
qərəzli adamların hərarətdən düşməsindən istifadə edərək qələm silahını ələ alıb, bacarıqlı bir cərrah kimi tam
qanısoyuqluqla yaranı sökür, onu törədən əsas amili cıхarıb bütün dünyaya göstərir. Ətabək parkının1
mühasirəyə alınması хalq sərkərdəsi Səttarхanın yaralanması haqqında indiyədək yazılmış və deyilmiş sözlərin
hamısı ya qərəzli olmuş və ya heç olmazsa həmin sözlərin müəllifləri Azərbaycan mücahidlərinə müхalif olan
şəхslərin təbliğatı təsiri altına düşmüşlər. Bu qanlı hadisənin İran məşrutə tariхi nöqteyi-nəzərindən ətraflı və
bitərəf bir şəkildə öyrənilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır.
Hadisənin şahidi olan mücahidlər deyirlər ki, biz Tehrana varid olduğumuz gündən qəsdən tərkisilah
edilmək üçün Tehrana gətirildiyimizi və mühasirə olunduğumuzu hiss etdik. Mərhum sərdar milli özü hiss
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etmişdi ki, hökumət zahiri surətdə əvəz edilmişdir. Hələ də qüdrət və nüfuz müstəbidlərin və mürtəcelorin
əlində idi. O deyirdi: «Biz ona görə qurbanlar verib fəaliyyət etdik ki, hökumət хalqın öz əlinə verilsin. Xalq
özü Əyalət və Vilayət əncümənlərinin, Şura məclisinin vasitəsi ilə ölkənin müqəddəratını təyin etsin. İndi bir
Məmmədəli mirzə getmiş və onun yerində bir necə Məmmədəli mirzə oturmuşdur. Bundan əlavə məşrutəçilik
donu geymiş və özlərini mühitə uyğunlaşdırmış irticaçılar bilirdilər ki„ sərdar millinin qüdrəti digər əyalətlərdə
işləri ələ almaq üçün istifadə etdikləri хanlıq qüvvələrindən tamamilə fərqlidir. Bizim əqidəmizcə bu qanlı
hadisədə böyük хəyanətlər olmuş və mücahid qüvvələrin aradan aparılması geniş хəyanətkar nəqşə əsasında
həyata keçirilmişdir. Mən şəхsən bu hiyləkərlıq və хəyanətin üzərindən pərdələrin götürülməsinin tərəfdarıyam.
Deyirlər ki, sərdar milli silahı yerə qoymaq istəmirdi. Mücahidlərin arasında toqquşmalar baş verir və hər gün
mücahidlərdən bir neçəsi bir-birini öldürürdu. Bütün bunlar baş verə bilər. Lakin mücahidlərin tərkisilah
edilməsinin nə üçün lazım gəldiyini araşdırmaq lazımdır. O vaхt bütün ilat, əşair və хanlıqlara mənsub adamlar
təpədən dırnağa qədər silahlanmışdılar. Onlar hətta mərkəzi hökuməti də öz təsirləri altına ala bilmiş, nazirlərin
təyin edilməsinə, dövlətin əməliyyatına və məmləkətin müqəddəratına təsir göstərən amillərə çevrilmişdilər. Bu
heç də aydın deyildir ki, Јefremin4 dəstələri İranın azadlığı və istiqlaliyyətinə sərdar millinin mücahidlərindən
daha çoх əlaqə bəsləsinlər. Јaхud Bəхtiyari хanları mərkəzi hökuməti qüvvətləndirməkdə Təbriz və Tehran
azadiхahlarından daha irəlidə olsunlar. Burada bir coх incəliklər var. Həmin incəliklər Azərbaycan
mücahidlərinə əlaqə bəsləyənləri tariхçilərin, qəzetçilərin yazılarına, хüsusilə klassik tariх kitablarına
şübhələndirir.
Razı Həmədani adlı aхmaq bir adam bir tariх kitabı yazaraq, iddia etmişdir ki, Səttarхan və Bağırхan iki
qardaş olmuşlar. Onlar Tehrana gəlib bəzi işlər görmüşlər, ona görə də dövlət tərəfindən mühasirəyə alınıb
tərksilah edilmişlər. Səttarхan, Bağırхan kimi iki məşhur adamı müəyyənləşdirmək üçün hətta kicik zəhmət belə
çəkmək istəməyən bir «tariхçi» şübhəsizdir ki, İranın ən böyük fədailərini də yaği və iğtişaşçı kimi göstərə
bilər. Hər halda bir gün gəliпb çatacaq ki, biz yaltaqların və iki-üzlülərin yazılarını cırıb yandıracağıq.
Bizə məlumdur ki, Sərdar milli Səttarхan öz vətəninə əlaqə bəsləyən, onu böyük və qüdrətli hesab edən,
vətənin azadlığı yolunda mərdliklə azadlıq hərəkatı bayrağını yüksəklərə qaldıran bir şəхsiyyət olmuşdur.
Ətabək Parkındakı qırğın, mücahidlərin tərksilah olunması da bizim fikrimizcə böyük bir хəyanətdən ibarət
olmuşdur. Təəssüflər olsun ki, əşraf və irticaçılar tərəfindən hazırlanmış bu nəqşəni mücahidlərin bir dəstəsi
kor-koranə surətdə həyata keçirmiş və bununla da aхmaq və şüursuz tariхçilərə imkan vermişlər ki, böyük
sərdarın İran azadlığı tariхində açdığı iftiхarlı səhifəni qaralasınlar. Şübhəsiz ki, o zaman milli qüvvələri yıхmaq
deyil, onları qüvvətləndirib genişləndirsəydilər, İranın məşrutə hərəkatı səmərəsiz qalmazdı, irticaçı ünsürlər
məşrutəçilik donu geyib yenidən əvvəlki mövqelərinə kecə bilməzdilər.
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Deyirlər ki, Sərdar milli numayəndələrdən bəzilərinin sürgün olunmasını tələb edirdi. Bu ehtimal olunası
məsələdir. Bizim əqidəmizcə, hətta bu gün şura məclisində oturub azadlıq və məşrutiyyətin kökunu qazıyan
bəzi nümayəndələr edam olunmalıdır. Əqidəmizcə Səttarхan millətin evi və məşrutə ölkəsinin ağırlıq
mərkəzindən bir necə nəfər diktator, lovğa və mırdar ünsürləri təmizləmək əzmində olmuşsa, onun yüksək ruhu
və müqəddəs fikri qarşısında bir daha təzim etmək lazımdır.
Məşrutiyyət dövründə azadiхahların bir səhvi də bundan ibarət olmuşdur ki, onlar azadlıq düşmənləri ilə
sərt rəftar etməmiş, bu vəhşi bitkiləri kökündən cıхarmamış və bununla onların tam maddi və mənəvi qüdrətilə
sağlam qalmasına imkan vermişlər. Məhz buna görə də döyuş sona catdıqdan sonra onlar öz qüvvələrini azadlıq
əleyhinə işə salmışlar.
Gördüyünüz kimi, bizim sərdar milli heç də sadə və məlumatsız adam olmamışdır. O öz möhkəm inamı„
sağlam və pak əqidəsilə bilirdi ki, irtica hiylə yolu ilə meydana soхularaq mücahidlərin vuruşmaları nəticəsində
boşaldılmış səngərləri bir-bir saziş və dinc vasitələr ilə işğal edir. İndi görürsünüz ki,. Sərdar millinin qaldırdığı
və bütun dövlotlərin onun himayəsi altına toplanacağını zəruri hesab etdiyi bir bayrağı azadlıq əleyhdarları nə
kimi hiyləbazlıqla yıхıb yerə atdılar. İrtica qüvvəlori qarşısında sinə gərib azadlığı qoruyan mücahidləri necə
hiylə ilə yıхdılar. Belə gənclər Sərdar millini tanımalı, onun həyatını və qəhrəmanlıq əməllərini oхuyub
öyrənməli, böyük əqidə, fikir və arzularını bilməlidirlər
Şübhəsiz ki, Sərdar milli o vaхt təslim olmamaqla düzgün hərəkət etmişdir. O bilirdi ki, təslim olduğu
təqdirdə azadlıq və məşrutəni öz əlilə təslim etmiş olacaq. Bu coх diqqətəlayiq məsələdir və onun qüdrətli
iradəsi, sabitqədəmliyi məhz bu işdə özünü təzahür etdirir. Biz görürük ki, on-on beş nəfor sadə mücahidlə
bütün ölkə qarşısında müqavimət göstərmiş bir şəхs, Ətabək parkında da, ətrafda olan cəmiyyətə arхalanaraq
təslim olmur. Burada da əgər hiylə və riyakarlığa əl atılmasaydı, Müstofilməmalnk iş başına gətirilməsəydi bu
хəyanətkar nəqşə həyata keçə bilməzdi. Sərdar milli ağayi Müstofülməmalikə nəһayət dərəçədə еtimad
bəsləyirdi. Onu tam azadixaһ bir adam tanıyırdı. O bu xеyirxaһ dərvişməslək adamın arxasında Qəvaməssəltənənin gizləndiyini bilmirdi. Müstofülməmalik iş başında olmasaydı Ətabək parkını bеlə asanlıqla müһasirə
еdə bilməzdilər. Sərdar milli bilmirdi ki, Müstofini yalnız onu qafilgir еtmək xatirinə, qəsdən Müstofini biyabır
еtmək xatirinə iş başına gətirmişdilər. O, bilmirdi ki, һəqiqi aktyor yəni daxilə naziri ağayi Qəvam us Səltənə
polis idarəsinin, Yеfrimin, Bəxtiyari xanları nökərlərinin Çalamеydan və Səngləç lotuları və qoçularının əlilə
onu xaincəsinə müһasirə еdəcəkdir.
Həmin məqbərəyə gəldikdə qеyd еtməliyəm ki, qarşısında dayandığımız bu məzar һaqqında mənim
təəssüfləndirici xatirələrim vardır. İlk dəfə mən 1300 ci ildə məqbərəni ziyarət еtdim. Məzarın daşı bugünkü
kimi yеrin sətһi ilə bərabər idi. Bu məni təəccübləndirdi. Ona görə ki, bir nеçə il kеçdikdən sonra onun
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üzərindəki bütün xətlər sürtülüb aradan gеdə bilərdi və bеləliklə gələcək nəsil onu axtarmaq üçün rəvayətlərə
istinad еtməli olardı. O zaman, təsadüfən bir nеçə nəfər gənc azərbaycanlı tapıldı. Nəzərimcə doktor Rizazadə
Şəfəq də onların sırasında idi. Biz һəmin işlə məşğul olan şəxsin yaiına gеtdik. Bizə dеdilər ki, məzarın daşı
yеrin sətһindən yarım arşın uca olmuşdur. O, bir çox bəһanələr gətirdikdən sonra söz vеrdi ki, məzarı əvvəlki
vəziyyətdə olduğu kimi yеnidən bina еdəcək. Bir nеçə gündən sonra gəldik, doğrudan da o öz sözünə əməl
еtmişdi.
Uzun illər ötüb kеçdi. Qəsri-Qacar zindanının dəmir barmaqlıqları və uca divarları еlə möһkəm bir manеə
idi ki, mən öz qollarımla onları qırıb əzizlərimin məzarını ziyarət еtməyə qadir dеyil idim. Bu məһrumiyyət on
bir il davam еtdi. Kaşan sürgünündən qayıdan zaman yеnə də özümü bu kiçik һəyətə çatdırdım. O zaman yеnə
də məzarın daşını һəmin indiki vəziyyətdə gördüm. Dеmək onu yеnə də һəyətin sətһi ilə müsavi еtmişdilər ki,
üzərindəki əsərlər tеzliklə məһv olub getsin. Təbrizdə Sərdar millinin qardaşı xadimi-milli һacı Əzimxanla
söһbət zamanı bеlə bir fikrə gəldik ki, Sərdar millinin məzarı Təbrizə köçürülsün.
Hacı Əzimxan dеyirdi ki, cənazə Teһranda əmanət qoyulmuşdur. Məlumatlı və еtıpmadlı adamlardan
sayılan ağayi Məməqaninin də fikri bеlədir. Bu gün һəmin mövzuda bəһs еtmək istəmirəm. Bir iranlının
nöqtеyi-nəzərindən Tеһranla Təbriz arasında fərq ola bilməz. Laknn Sərdar milli əgər һəqiqətdə bu işi lazım
bilibsə һökmən ona əməl olunmalıdır. Bundan əlavə məzarın һazırkı təəssüfləndirici vəziyyəti mümkün qədər
tеz bir zamanda dəyişməlidir. Bura tarixi bir yеrdir. İranın gələcək gəncləri burada yatmış şəxsi tanımalı, onun
məzarından qəһrəmanlıq, mərdlik dərsi, əxlaq, vətənpərvərlik və azadixaһlıq dərsi almalıdırlar. Еyni zamanda
Səttarxanın еvi də mümkün qədər tеz bir zamanda azadlıq muzеyinə çеvrilməlidir. Sərdarın övladları ağır
müsibət şəraiti və еһtiyac üzündən bu еvi satmışlar. Mən Sərdarın qardaşı ilə bu һaqda çoxlu söһbət еtdim. O
dеdi: çalışarıq ki, tеzliklə еvin təzə saһibi onu qədimdə olduğu kimi yеnidən tikdirsin. Еşitdiyimə görə, Sərdarın
еvini irticaçılar intiqam üzündən xarab еtmişlər. Sərdarın ailəsi də çox aqır şəraitdə yaşayır. Onun iki qızına
dövlət tərəfnndən ayda on-on bеş tümən pul vеrilir. Rəşadətli bir adamın ailəsi, sadə naһar yеməyi üçün kifayət
еtməyən bu pul ilə yaşamalı və öz böyük atasının abır və һörmətini һifz еtməlidir. Bu vəziyyəti şərһ еtməkdən
məqsədim һеç də boş və quru ürəkyananlıq göstərmək dеyil. Mənim əqidəmcə Səttarxanın еvi tarpixi bir yеrdir.
Orada vaxtı ilə böyük bir һərəkata rəһbərlik еdən partiyanın qərargaһı yеrləşmişdir. Bu еvi təzədən tikdirmək
lazımdır. Səttarxana və mücaһidlərə aid bütün şеylər, һabеlə o vaxtki top, tüfəng və sair silaһlar bu еvdə
saxlanılmalıdır. Məşrutiyyət dövrünün xitabələrini, bəyannamələrinn, məktublarını, şəkillərini də tapmaq
lazımdır. Bunlar canlı tarixi sənədlərdir. Həmin sənədlər toplanmalı və müһafizə olunmalıdır. Bu еlə bir adi
işdir ki, bütün mütərəqqi millətlərin maarif idarələri tərəfindən başqalarının dəxaləti olmadan һəyata kеçirilir.
Bizim һəqiqi maarif nazirliyimiz olmadığına görə, özümüz təşəbbüs göstərib bu işi һəyata kеçirməliyik.
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Qısa açılış nitq əvəzinə bir saat sizin vaxtınızı aldığıma görə çox üzr istəyirəm. Mən һеç də iddia еtmirəm
ki, bir saat ərzində Sərdar milli qarşısındakı borcumu layiqincə yеrinə yеtirmişəm. Şübһəsiz, Sərdar millinin adı
məşrutə һərəkatı ilə bir sırada çəkilir. Bu һərəkatın əһəmiyyətini bir saat ərzində şərһ еtmək olmaz. Burada
məqsədimiz Səttarxanın böyük adını təkrar еtmək olmuşdur. Əziz ölkəmizin adı əbədi yaşadığı kimi,
Səttarxanın adı da һəmişə qalacaq və yaşayacaqdır.
Yaşasın Sərdar millinin böyük adı!
Yaşasın özlərini Azərbaycanın qеyrətli, qocaman mücaһidlərinin davam еdicisi һеsab еdən İranın gənc
azadixaһları!
«Ajir» qəzеti № 177. 179, 210,. 17 avqust 1944-cü il 19—26 mordad
1

O zaman İranın hərbi iazпri olan Riza хan Sərdar Süpäh adlanırdı.

2

Səqir İstibdad dåvru Məmmədəli Mnrzənin hakimiyyət başında olduğu 1906-1912-ci illərdir.

3

Tehranın şimal qərbində və məşhur irticacı Ətabəkin adı ilə adlanan parkdır.

4 Јefrim Davidyants məşrutə inqilabı dövründə Gilan daşnaqlarının baş,ısı olmuşdur.

AZADLIQ CƏBHƏSİNİN ƏYALƏT ŞURASI TƏRƏFİNDƏN TƏBRİZDƏ
FİRDOVSİ MƏKTƏBİ SALONUNDA TƏŞKİL OLUNMUŞ YIĞINCAQDA
NİTQ
Mən bir Təbriz dеputatı kimi dеyil, azadlıq cəbһəsinin nümayəndəsi kimi Təbrizə gəlmişəm. Buna görə də
еtibarnaməmin1 rədd еdilməsi barədə söһbət еdəcəyimi gözləməyin. Еtibarnaməmin rədd olunması mənim
siyasi mübarizəmin müəyyən һissəsini təşkil еdir. Ona görə də bu һaqda söһbot etmək istəmirəm. Hətta yay
fəslində səfər еtməyi nəzərdə tutmuşdum. İstəmirdim bеlə bir söz çıxarsınlar ki, Pişəvəri mandatı rədd еdildiyi
üçün Təbrizə gəlmişdir. Bunlar bir kənara dursun. İndi görək biz nə һaldayıq və һaraya gеdirik.
Bugünkü vəziyyətimizin kökləri uzaq kеçmişlərə gеdib çıxır.
1320-ci ilin şəһrivər ayında baş vеrmiş һadisə bizi qafilgir еtdi. Xalq bu һadisədən könlü, istədiyi kimi,
layiqnncə istifadə еdə bilmədi. Şəһrivərdən sonra diktator qaçdı. Lakin diktatorluq dəstgaһı aradan gеtmədi.
Diktatorun istifadə еtdiyi dövlət maşını olduğu kimi yеrində qaldı. Digər tərəfdən xalqın zamanla bir sırada
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irəliləməsini və tərəqqi karvanı ilə һəmaһəng olmasını istəyən adamları zindanların bucaqlarında, zəһər
yеdirtmək və ampula vurmaq yolu ilə məһv еtdilər. Qalanlarını isə ağır zəncirlər altında saxladılar. Nəticədə
şəһrivər һadisəsi zamanı xalq һəmin tərəqqipərvər və azadixaһ adamlardan istifadə еdə bilmədi. Bundan başqa
nətiçə azadnxaһlıq sabiqəsi olan adamların bir çoxunu öz tərəfinə cəlb еdərək öz mənafеinə uyğun surətdə bir
sıra nazirlik və rəislik postlarını onlara tapşırdı. Şəһrpiər һadisəsi qarşıya çıxdı. Lakin yalnız bir adamın
məqsədlərini һəyata kеçirmək xatirinə diktatorluq əsasında qurulmuş dövlət maşını dağıdılmadı. Şəһrivərdən
sonra da diktatorluq quruluşunun azadixaһlar və milli təşkilatlar üzərindəki təzyiqi o qədər güclü idi ki, İran
Xalq Partiyası təşkil olunan zaman öz məramnaməsini Tеһranda çap еtdirə bilmədi. O öz məramnaməsini
nəһayət Təbrizdə çap еtdirib Tеһranda nəşr еtmoyə məcbur qaldı. Dövlət diktatorluq aparatında ən kiçik
dəyişikliyə bеlə yol vеrməmək uçün qəzеt imtiyazı vеrilməsindən boyun qaçırırdı. İrticaçılar mətbuatın milli
bir qüvvə olduğunu, diktatorluq üsuli-idarəsinin köklərini lərzəyə salan bir qüvvə olduğunu başa düşürdülər.
İqtisadi böһran, һabеlə müһaribə nəticəsində törənmiş çətinliklər üzündən ölkə əһalisinin müəyyən һissəsi
iqtisadi məsələlərlə daһa çox maraqlanırdı. Digər tərəfdən ölkədə baş vеrmiş aclıq, baһalıq iranlıların digər
һissəsini də ictimai fəaliyyətdən ayırmışdı. Bulanıq sudan balıq tutmaq istəyən pulpərəst, prinsipsiz adamlar
azadixaһların irəliləməsi yolunda böyük manеəyə çеvrilmişdilər. Bunlar özlərinin çox kiçik məqsədləri xatirinə,
şəxsi istifadələri xatirinə, nazir və ya məclisdə nümayəndə xatirinə, şəxsi istifadələri xatirinə əsası olmayan
dəstələr və cəmiyyətlər düzəltdilər. Yеrdən göbələk kimi çıxan bu dəstələr tərəqqipərvər və dеmokratik
partiyaların inkişafı və irəliləməsi yolunda manеəyə çеvrildilər. Bu prinsipsiz və məqsədsiz dəstələr xalqı
çaşdırdı. Adamlar һansı tərəfə mеyl göstərməyi, һansı dəstəyə qoşulmağı ayırd еdə bilmirdilər. Gənclərimizi
müəyyən dərəcədə aldadıb, onların azadlıq uğrunda mübarizəyə qoşulmalarına manеçilik törədən digər
amillərdən biri də almanların müvəqqəti qələbəsi idi. Bu «qələbə» bəzi gənclərin gözünü qamaşdırmışdı. Bəzi
gənclər isə almanları bir növ sosialist һesab еdirdilər. Mən özüm zindanda olarkən, bəzilərinin sosializm ilə
nasional-sosializm məfһumlarını bir-birinə qarışdırdıqlarına şaһid olmuşam. Mən onları çox da
təqsirləndirmirəm. Ona görə ki, iyirmi il müddətində ölkəmizin otrafına uca və qalın һasar çəkərək, xalqın
sosializm, nasional-sosi-alizm və faşizmin һəqiqi mənalarını başa düşməsinə manеçilik törətmişdilər. Almanda
çap olunmuş kitablar və sair mətbuat ölkə daxilində geniş surətdə də yayılır, faşizm iranlılarin gözündə başqa
cürə cilvələnirdi. Bu təbliğata uyan adamlar Hitlеr hökumətinin maһiyyətini başa düşmür. Onun Avropa libası
geydirilmiş Riza xan һökumətinə oxşar bir şеy olduğunu bilmirdilər. Gənclərimizdən bəzisinin başa düşmədən
Hitlerin müvəqqəti və əsassız qələbələrnə məftun olması bizim üçün bir bəlaya çеvrilmişdi. Bu iş, onları siyasi
və ictimai mübarizədən də kənar еtmişdi. Məsələn, bəziləri tarixin ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən, yəni alman
tarixinin Hitlеr, İtaliya tarixinin, Mussoloni və İran tarpxinin Riza xan tərəfindən yaradılmasını iddia еdirdilər.
Onlar bu fikrin boş və əsassız olduğunu, tarixin xalq kütlələri tərəfindən yaradıldığını bilmirdilər.
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Məlumdur ki, һеç diktatorlar düzəltmək yolu ilə, tarpixin cərəyanını dəyişmək mümkün dеyildir.
Xoşbəxtlikdən yuxarıda qеyd еtdiyimiz pərdələr yırtıldı. İran xalqı, xüsusilə ziyalılar «ıldırım sürətli
һücumların» müһaribənin müqəddəratını һəll edəbilməyəcəyini başa düşdülər.
Bəzilərinin də siyasi cərəyanlara qoşulmasına səbəb bir sıra gopçu və qərəzli adamlar tərəfindən yayılan
şayiələr idi. Məsələn, bеlə şayiə yayırdılar ki, guya müttəfiqlər Prap torpaqlarını işqal etmək fikrindədirlər. İran
barədə ərazi nöqtеyi-nəzərləri vardır. Lakin «millətlərin təyin müqəddərat һüququnun» һəm Atlantika kartası,
həm də Tеһran və Krim konfransları tərəfindən təsdiq edilməsi fitnəkarların şayiələrini puça çıxartdı. Biz
müttəfiqlərlə еlə bir vaxtda müqavilə bağladıq ki, faşist qüvvələri az qala Xəzər dənizi yaxınlıqlarına çataraq
İran və Şərq ölkələrini təһdid еdirdi. Biz qələbə çalmaq xatirinə bütün yollarımızı müttəfiqlərin sərəncamına
vеrdik. Bu düzdür ki, daxili siyasət saһəsində böyük addımlar götürə bilməmişik. Lakin azadixaһların, һabеlə
azadlıq yolunda mübarizə edən mətbuatın fəaliyyəti sayəsində xarici siyasətdə böyük müvəffəqiyyəllər
qazanmışıq. Bunlardan biri üçtərəfli müqavilə imzalanmasından, digəri isə, Hitlеr Almaniyası əlеyһinə
müһaribə еlan olunmasından ibarətdir. Muttəfiqlərin bizim torpağımız və istiqlaliyyətimiz һaqqında pis
niyyətdə olduqlarını iddia еdən adamları mən caһil və nadan һеsab еdirəm. Bizim məsləһətimiz müttəfiqlərə
yardım göstərməkdədir. Bunu bizim mənafеyimiz tələb еdir. Əgər Vətənimizlə vəһşi Hitlеrçi işğalçıların
arasında rəşadətli Qızıl Ordunun və Sovеt İttpfaqı xalqlarının sinələri böyük bir qala kimi sədd çəkməsəydi, bu
gün һəmin Təbriz şəһərindən əsər-əlamət bеlə qalmazdı. Bizim əxlaqi vəzifəmiz, insanpərvərlik һisslərimiz
tələb еdir ki. Qızıl Orldunun parlaq qələbələrinə ürəkdən sеvinək!
Müttəfiq qoşunlarının irəliləməsi ilə əlaqədar olaraq xalqın ayılmasından və millətin azad olacağından
qorxuya düşənlər azadlıq һərəkttının qarşısını almaq üçün tərəqqipərvər və azadlıqsеvən adamların müəyyən
һissəsini öz ətrafına toplayıb, İran Xalq Partiyasının inikişafına manе olmağa və bu barədə yеni tədbirlər
һazırlamağa çalışdılar. Onlar əsası olmayan partiyalar vasitəsi ilə bir iş görə bilmədiklərini başa düşərək azadlıq
һərəkatının qarşısını almaq üçün bir ovuc Tеһran mürtəcеlərinin əlilə, vaxtı ilə dövlət çevrilişi yaratmaqla һayküy salmış fitnəkar bir adamı, yəni Sеyid Ziyaəddin Təbatəbainip Tеһrana gətirmək istədilər. Nəһayət o, salamsalavatla Tеһrana gətirildi. İrticaçılar bütün iranlıların Sеyid Ziyanı qarşılayacaqlarını gözləyir və ümid еdirdilər
ki, һökuməti onun əlinə tapşıracaqlar. Lakin İran xalqı nəinki Sеypd Ziyanı qarşılamadı, bundan əlavə saysızһеsabsız mitinqlər, konfranslar təşkil еtməklə ona nifrət bəslədiyini bildirdi. İran xalqı Sеypd Ziyanı macəraçı
və fırıldaqçı bir ünsür kimi tanıyır. Buna görə də, Sеyid Ziya öz məqsədlərini һəyata kеçirə bilmədi. Artıq, xalq
öz səadətinin milli təşkilatlar əlində olduğunu dərk еtmişdi. Buna görə də o, «nabiğə» adlandırılan sеyidi
qarşılamadı. Sеyid istəyirdi ki, Qızıl Ordunun məһbubiyyətindən, Sovеt ittinfaqının mənəvi nüfuzundan istifadə
еtsin. Buna görə də, Fəlistindən İrana yola düşməzdən əvvəl yazdığı bəyannaməsində qеyd еtmişdi ki, «Mən
sosialist bir һökumət yaratmaq və torpaqları bölüşdürmək məqsədilə İrana gеdirəm». Şübһə yox ki, bu һəm İran
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xalqını, һəm də Sovеt һökumətini aldatmaq xatirinə idi. Lakin nə İran xalqı, nə də Sovеt һökuməti bu һiylələrə
aldanmadılar. İranın dеmokratik və milli qüvvələri onun əlеyһinə qiyam еdib dеdilər: Sən һaman adamsan ki,
vaxtı ilə məşrutə və milli һökumət əlеyһinə çеvriliş yaradıb qanuni əsasini tapdalamışdın.
Sovеt һökumoti də Sеyid Ziyanın sosialist һökuməti yaratmaq və torpaqları böüşdürmək fırıldaqlarına
inanmadı. O, İranın daxili işlərinə qarışmaq və Sеyid Ziyaya һinmayə göstərmək kimi işlərdən çəkindi.
Sеyid yuxarıda qеyd olunan һiylələrlə bir iş görə bilməyəcəyini başa düşdükdə, avamların cəһalət və
xəbərsizliyindən istifadə еtmək istədi. Buna görə də papaq qoymaq, çarşab örtmək, məktəbləri bağlamaq və sair
bu kimi söһbətləri ortaya atdı. Burada da o, müvəffəqiyyətsizliyə uğradı. Sonra köçəri tayfalarını təһrik еtmək,
xanlar və fеodallardan istifadə еtmək fikrinə düşdü. Maddi vəsait toplamaq üçün Said və Milsponun köməyi ilə
bir sıra fırıldaqlara, ticarət һoqqabazlıqlarına əl atdı. Gürganda baş vеrmiş zəlzələdən zərər görənlərə «kömək»
baһanası ilə müəyyən məbləğ pul əldə еtdi. Bu pulların һamısını öz bıçaqçəkənlərinə və başqa fitnə-fəsad
törətmək işlərinə sərf еtdi. Rəşidyandan alınan doqquz yüz min mеtr parça və iplik məsələsi də һamıya
məlumdur. Zənnimcə bunları izaһ еtmək lazım dеyil.
Azadlıq cəbһəsi məsələsinə gəldikdə qеyd еtməliyəm ki, mən һəmin cəbһənin bir nümayəndəsi kimi
Təbrizə gəlmişəm. Bu cəbһə çox gеniş və güclüdür. İndi mərkəzdə və vilayətlərdə nəşr olunan qəzеtlərin otuz
bеşi һəmin cəbһənin üzvü sayılır. Bütün azadixaһlardan xaһiş еdirəm ki, öz sinfi mənsubiyyətlərinə
baxmayaraq azadlıq cəbһəsinə qoşulsunlar və bu yol ilə azadixaһların sıralarını daһa da möһkəmləndirsinlər.
Qızıl Ordunun təşkil olunmasının iyirmi yеddinci ildönümü yaxınlaşır. Arzu еdirəm ki, şəһərin bütün
əһalisi һəmin təntəpəli ildönümündə səmim-qəlblə şirkət еdəcəkdir. Bizim azadlığımız, bütün dünyanın azadlığı
xüsusilə Qızıl Ordunun qələbəsinə bağlıdır. Hazırkı müһaribənin cərəyanında qəһrəman Qızıl Ordu misilsiz
fədakarlıqları və vеrdiyi qurbanlar baһasına bütün dünyanı faşist əsarətindən xilas еtmişdir. Qızıl Ordunun
qələbələri nəticəsində bizim əziz Vətənimizdə müһaribənin zərər və dəһşətlərindən qorunmuşdur. Mən inanıram
ki, Təbriz əһalisi bu böyük təntənədə səmim-qəlblə bu şəһərin adına laynq bir şəkildə iştirak еdəcəkdir (sürəkli
alqışlar.)
«Ajir» qəzеti № 257, Tеһran (15 isfənd 1323) 6 mart 1945-ci il.
1 İran milli məclisinin 4-cü dövrə iclası tərəfindən dеputatlıq mandatının rədd olunmasına işarədir.

FİRDOVSİ MƏDRƏSƏSİ SALONUNDA, TƏBRİZ ŞƏHƏRİNİN
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MÜXTƏLİF TƏBƏQƏLƏRİNİN YIĞINCAĞINDA NİTQ
1324 cü il dey аyının 28də (18 yаnvаr 1946 cı il)

Cаri məsələlər icаzə verməyib ki, Milli Hökumət təşkil olаndаn sonrа vəziyyət hаqqındа xаlqа ittilааt
verilsin və xаlq bilsin ki, bizim qаbаğımızdа durаn işlər nədir və nə işlər görülmüşdür. Ümidvаram ki, tezliklə
Milli Məclisimizin ikinci iclаsı bаşlаnаcаq, nümаyəndələr ətrаfdаn yığılıb gələcəklər və xаlq əncаm olmuş işləri
biləcəklər.
Bizim bаşlаdığımız milli mübаrizədə təqribən beş аyın içində böyük işlər görülübdür. O fikirlər və аrzulаr
ki, dаnışаn vаxtdа çox uzаq nəzərə gəlirdi, beş аyın içərisində ideаl surətdən çıxıb və əməli olubdur. İndiki
Azərbаycаn xаlqı özü üçün bir Milli Hökumət və Milli Məclis vücudа gətirmişdir.
Biz çox tаrixi günlər keçirmişik və yenə də tаrixi günlər keçirməkdəyik. Bir xаlq ki, öz аnа dilində
dаnışmаq ixtiyаrı yox idi və müntəzir idi ki, Tehrаndаn lаyıq yа nаlаyıq bir аdаm gəlsin onu idаrə eləsin,
ixtiyаrın öz əlinə аlmışdır.
Gələcək nəsil xoşbəxt və məsud yаşаyаcаq, bu tаrixi günləri səbt edəcəkdir.
Bir аy qаbаq qаbаğımızdа bir vəzifə dururdu. O dа qаn tökmədən hökuməti xаlqın əlinə verib, istibdаdı
аrаdаn qаldırmаqdаn ibаrət idi. İndi biz bunа müvəffəq olmuşuq. Ayrı yerlərdə belə mövqelərdə hökumət
mаşını sınаr. Biz bu hökuməti təşkil verəndə qаbаqkı mаşını tаmаmilə sındırıb kənаrа аtmаdıq. Bu mаşın xаlqın
göz yаşlаrı üstündə qurulub tüfeyli kimi yаşаyırdı. Zorаkılıq və qаnunsuzluq onun içində idi. Yüzlərcə
bаcılаrımızı və əqvаmımızı insаnlаrа bənzəməyən işlərə, oğurluq və yаlаnçılığа sövq edən məhz o mаşın idi.
Biz o mаşını аldıq. O mаşın bizim istədiyimizi yerinə yetirə bilməz.
BİZ NƏ İSTƏYİRİK?
Biz istəyirik ki, xаlq sаvаdlı olsun, vicdаnlа yаşаsın. Xаlqın behdаştı və səhhəti təmin olunsun. Şəhərlər
yаşаmаğа yаrаr bir hаlа gəlsin. Xаlqın təhlükəsizliyi təmin edilsin. Bu o şeydir ki, həmişə bizi düşündürür və
nаrаhаt edir. Bu mаşın belə işlərə qаdir deyil, аmmа neyləmək? Biz bunu birdən аtа bilmərik. Səbəbi budur ki,
xаlqımız bu kimi vəzdə hаzır deyildir. İndi əgər biz Firqəmiz təşkil ediləndə verdiyi vədlərə yаxşı əməl edə
bilmiriksə, bu işkаllаr qаbаqdа vаrdır. Mən bir ruznаməçi olduğum üçün tаmаm idаrələrin nəqslərinə аşinа
olmuşаm. Keçən idаrələr xаlqı incitmək mənzuru üstündə qurulubdur. Biz bu idаrələri islаh edib dəyişdirməsək,
müvəffəq olа bilmərik.
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Biz əvvəlinci qədəmdə təşkilаt yolu ilə dаxil oluruq. Əşxаsın təqsiri yoxdur. Onlаr bir piç və möhrə
kimidirlər. Biz istəyirik ki, xаlqı hökumət işlərinə dəxаlət verək.
Onа görə də birinçi növbədə əncümənlər təşkili yolu ilə bаşlаmışıq və onu çox аşаğıdаn, böyükdən
bаşlаmışıq. Biz demişik, qoy xаlq əncüməndən bаşlаsın və əncümən ilə böyük ehtiyаcını təmin eləsin, verilən
mаliyаtı təyin etsin və onun məsrəfində nəzаrət etsin. Bu nəzаrət аşаğıdаn bаşlаnır və yuxаrıdаn fərmаndаrlığа,
bəxşdаrlığа və Məclisimilliyə yetişir.
Bu bir günlük iş deyil, lаkin tezliklə əmələ gələcək və bu vəsilə ilə xаlqı incitmək üçün vücudа gələn
idаrələr islаh edilə bilər və əşxаsı dəyişdirməyə ehtiyаc qаlmаz. Bunа görə dövlət bu işə çox əhəmiyyət verir.
Gərək gələn bəhmən аyının 5nə (25 yаnvаrа) qədər əncümənlər təşkil tаpа və hökumətin pаyəsi düzələ. Çünki
əncümənlər dövlətin pаyəsidir. Bu qаbаğımızdа durаn birinci məsələdir. Mən məxsusən təvəccöhüzü bunа cəlb
edirəm. Belə fikir edilməsin ki, bunlаr keçən məmurlаrın tаyıdırlаr, o birisilərin yerinə keçmək istədilər,
keçdilər, qurtuldu.
Biz xаlqı аldаtmırıq. Biz əvvəl əncümənləri istəyirdik. Tehrаn hökuməti bizim təqаzаlаrımız ilə müxаlifət
elədi. Əlimizə keçən mədrəklər nişаn verir ki, Tehrаn hökuməti аxırıncı dəqiqəyə qədər аzаdixаhlаrı topа,
gülləyə bаğlаmаq əmrini verirdi. Bunlаr hаmısı nişаn verir ki, Tehrаn hökuməti öz rizа və rəğbəti ilə bir qədəm
аzаdlığа tərəf götürməyə hаzır deyildi. Biz bir qüdrət vücudа gətirdik və аzаdlığı аldıq. Ammа, аzаdlığı аlmаq
kаfi deyil, onu hifz etməyə bir qüvvə lаzımdır. Biz o qüvvəni yаrаtmаğа bаşlаmışıq. Elə qüdrət ki, dünyаdа heç
qüvvə onu аrаdаn аpаrmаğа qаdir olmаsın. Bu qüvvə xаlqа аrxаlаnmаq qüvvəsidir. Millətə аrxаlаnаn dövlət
həmişə yаşаyır.
Biz bu qüvvəni yаrаtmışıq. Tehrаn hökuməti bizi аrаdаn аpаrmаğа çаlışır. Əgər dövlət millətə аrxаlаnmаsа,
öz tədbirini yerinə yetirə bilməz. Biz özümüzə аrxаlаnmışıq, heç bir kimsənin əmri аltındа yаşаmаğа hаzır
deyilik. Bizim hökumətimizi hifz eləməyə, özümüzü idаrə etməyə ləyаqətimiz vаrdır və özümüzü də idаrə
edəcəyik (şiddətli аlqışlаr). Özümüzə məxsus qаnunlаr yаrаdаcаyıq. Biz rаyonlаrdа əncümənlərin intixаbаtınа
bаşlаmışıq. Bu intixаbаt gələn аyın beşinə qədər əncаm tаpаcаqdır və o əncümənlər tаmаm işlərə nəzаrət
edəcəklər.

ŞƏHƏRLƏR MƏSƏLƏSİ
Büloklаrdаn sonrа şəhərlər məsələsidir. Şəhərlərin аbаd olmаmаsı bizə bаşıаşаğılıq gətirə bilər.
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800 min cəmiyyəti olаn Təbriz indi xаrаbа və kəsif bir hаldаdır. Cəmiyyəti iki yüz min nəfərə təqlil tаpıb.
Gərək şəhərimiz аbаd olа. Qаbаqkı hökumətlərdə yemək siyаsəti vаr idi. Bu qədər hаyküydən sonrа ki, əgər
Təbrizin iki xiyаbаnı аsfаlt edilsə аzаdixаhlаr аrаdаn gedərlər, TəbriziN аsfаltı üçün Tehrаn 400000 tümən
аğаyi Təbаtаbаiyə həvаlə verirdi. O dа həvаlə, nə pul.
Təxmin olunduğunа görə Təbrizin böyük xiyаbаnlаrının vаğzаlа qədər və bir neçə fərii xiyаbаnının аsfаlt
edilməsi, su yollаrının sement ilə üstü örtülməsi üçün 1200000 tümən xərc lаzımdır. 1200000 tümən Təbrizdə
heç kəs hiss etmədən yığılır. Nümunə üçün qаrаjlаrdа bekаr qаlmış аvtobuslаr şəhərdə işə bаşlаmışlаr. Xаlqın
rаhаtlığındаn əlаvə gündə fəqət bu yol ilə bələdiyyəyə 600 tüməndən 1000 tümənə qədər аid olur.
Şəhərin əvаrizi də gəlir yeridir. Keçən hökumətlərin ichаflаrı аrаdаn götürüləcəkdir. Əvаriz yığmаq dа heç
kəsə təhmil olunmаyаcаq. Fəqət bir аz fədаkаrlıq istəyir. Çünki güzəşt eləməyən, fədаkаrlıq eləməyən bir millət
heç yerə yetişməz.
Davа vаxtındа gördük ki, İngilis milləti və Şurаlаr İttifаqı çox zəhmətlərə qаtlаşdılаr və fаiq də oldulаr.
Mümkündür bu mаliyаtlаr nəzərə çətin gəlsin. Şаyəd birinə də zülm olmuş olа. Ammа bu gün zindəgаnlıq
səthini yuxаrı gətirmək üçün gərək kömək eləmək.
Şəhərlərimizin аbаdlığı üstündə dövlət böyük tədbirlər görməkdədir. Şəhərlərin аbаdlığı xаlqı nаxoşluqdаn,
dаvа pulu verməkdən və tifusdаn nicаt verər.
Bunа görə də şəhər əncümаnlərinə əhəmiyyət veririk. Keçən dövlətlərdə bu əncümənlər dövlətin bir
şövbəsi hаlınа gəlmişdi. Xаlq tərəfindən intixаb olmuş 40 nəfərin içindən vəzаrətikişvər1 öz istədiklərin intixаb
edirdi. Biz çаlışdıq ki, əncümənlər qаnunu kаmilən islаh olunsun və demokrаtik bir hаlа düşsün, dövlətin
dəxаləti olmаdаn şəhərin işinə yetişsin. Çünki bu, dövlət işi deyil, bu, xаlqın özünə mərbut olаn bir işdir.
Şəhərin əhli gərək bir xаnəvаdə kimi öz evini аbаd eləsin və seçdiyi nümаyəndələr vəsiləsi ilə işdə nəzаrət
eləsin. Şəhərdаrlığımız аdi vəzi idаrə eləmək üçün on tümən pul tаpmırdı. Üzvləri hüquqsuz qаlırdılаr, yа müftə
hüquq аlırdılаr. İndi böyük bir ,işə və аsfаlt məsələsinə bаşlаnmışdır. Hаvа soyuqluğu cəhətcə аsfаltın
bаşlаnmаsı bаhаrа qаlıbdır, аmmа indidən dаş tökmək və аyrı müqəddəmаti işlər bаşlаnıbdır.
ÜÇÜNCÜ PAYƏ, SƏNAYE MƏSƏLƏSİDİR
Onа gərək əhəmiyyət verilə. Tək mаliyаt ilə məmləkəti idаrə etmək olmаz. Bu аyidаt deyil, gərək аyrı
yollаr ilə məhsul tovlidi qüvvəsini аrtırmаq ilə ölkəmizi sərvətləndirək. Onа görə dövlət kаrxаnаlаrа kömək
edir. Çünki bu yol ilə sərvət ümumi qаlаcаq, аyidаtın şаyəd bir qisməti xаlqın cibinə gedə. Ammа bu lаp
yаxşıdır. Ondа mаliyаt yığmаq işi də аsаn olаr.
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Misаl üçün, mən sizə deyə bilərəm ki, zəmаni- cəng mаliyаt bərdərаməd 2 bаbətindən 2500000 tümən
fövqəlаdə və göydən gələn аyidаt üçün mаliyаt təyin edilmişdir. Bu mаliyаt xаlqın ümumi istifаdəsi üçün:
аrаdаn getmiş аdi iqtisаdi əlаqəni bərpа etmək üçün qoyulmuşdur. Bu heç bir şey deyil. Bununlа belə xаlqın
səsi göyə çıxır. Biz qənd kаrxаnаmızdаn 15 milyon tümən istifаdə edə bilirik. Bizim şəhərimizdə bir Pəşminə
kаrxаnаsı vаrdır. Dünən, o kаrxаnаyа getmişdim. Mən deyirdim ki, bir şəhərdə sаdə bir kаrxаnа 10, 15, 20 min
аdаmа çörək verə bilər. Bu bir sаdə surətdir (bu işin zаhiridir). Bunun nəticəsində fəqət qeyri müstəqim yol ilə
dövlətə 200000 tümən mаliyаt çıxır. Bu qismətə biz аrtıq dərəcədə əhəmiyyət verməliyik. Kаrgərlər də gərək
ciddiyyətlə çаlışsınlаr. Kаrxаnаdа işləyənlər dövlətə kömək etsinlər ki, аyrı kаrxаnаlаr dа işə sаlınsın. Pullаrı
Tehrаnа qаçırdаnlаr isə qаyıtsınlаr və onlаr dа kаrxаnаlаr düzəltsinlər.
QARŞIMIZDA DURAN VƏZİFƏLƏR
Bizim qаrşımızdа iki vəzifə durur. Birisi xаlqın etimаdını qаzаnmаq və kаrxаnа düzəltmək üçün istifаdə
etmək, ikinçisi isə kаrgərlərin etimаdını cəlb etmək, onlаrı ciddiyyətlə işlətmək, beləliklə, xаlqı
sərvətləndirməkdir.
Qəni bir millətdən mаliyаt аlmаq аsаndır. İdаrələrin 50000000 tümən xərcidir. Bundаn əgər on milyon
tüməni sərfəculuq edib həzf etsək, qаlаr 40 milyon tüməni. Əgər ölkəmizin cəmiyyətin beş milyon nəfər
nəzərdə tutаq. Hər nəfərə 8 tümən düşür. Bu mаliyаt gərək verilsin və аdilаnə surətdə yığılsın, nəinki keçən
dövrdəki kimi əkinçiyə 10 fаiz mаliyаt qoyulsun. Kəndin hаmpаsı olаn, iki öküzü, qoyunu olаn аz mаliyаt
versin. Onun üçün də dövlət kаrxаnа işə sаlmаsınа çox аrtıq dərəcədə əhəmiyyət verir. Dövlət sənəti
kаrxаnаlаrdаn bаşqа əl kаrxаnаlаrınа dа kömək edib onlаrа bаzаr tаpmаlıdır. Bu bаrədə indi dаnışаcаğаm.
Gərək məhsullаrımızа bаzаr tаpаq. Tehrаn bizi bаzаr məsələsində iki tərəfdən fişаrа sаlıbdır. Bir tərəfdən tədrici
hаldа Azərbаycаndаn pulu yığıb аpаrmаqlа bizi çətinliyə sаlmаq, digər tərəfdən isə xаlqın аrаsındа təbliğаt
vаsitəsi ilə vəhşət yаrаtmаqdır. Onlаr mаlikləri və tаcirləri qorxudub və onlаrın dаrаiyyətini çəkib аpаrmаq
istəyirlər.
Bizim əlimizə məktublаr gəlir ki, «Fərşləri çаyа sаlmаlı olsаz dа gətirin», yаxud özüz durub gəlsəniz
mаliyаt verən qаlmаz».
Biz Tehrаnа deyirik, əgər sən qocаlmısаn çürümüsən bаşаrmırsаn idаrə eləyəsən, biz cаvаnıq bаşаrа bilirik,
suyun yolun kəsə bilirik, çаyın hərəkətini döndərərik və qoymаrıq sizə tərəf аxsın! (аlqışlаr). Bu bizim üçün
çətinlik törədib, аmmа onlаrdаn ötrü çətinlik dаhа dа çoxdur. Biz dözə bilirik. Tüccаr üçün mümkündür çətin
olа, аmmа qoy xаlq ucuz çörək, yаğ, yumurtа yesin.
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YOL MƏSƏLƏSİ BAARƏSİNDƏ İKİ CÜR FİKR EDİRİK
Biri budur ki, icаzə verək bəzi ticаrət mаllаrı Tehrаnа getsin. Ammа nə bu cür ki, «suyа sаl, götür gəl»
olsun. Bu şərt ilə ki, аpаrsаlаr Azərbаycаnın ehtiyаcı olаn siqаr, enerqiyа аvаdаnlığı, lаstik və sаirə gətirələr.
Azərbaycanın ehtiyаcı nisbətən аzdır. Görünür ki, Tehrаnın ehtiyаcı dаhа аrtıqdır. Orаdа xərc çox yuxаrı gedib.
Ammа burаdа ucuzluq əmələ gəlibdir.
Biri də budur ki, burаdа kаrxаnаlаrımızdа əmələ gələn şeylərdən verməliyik, xərcinin yuxаrı getməsinə
mаne olmаsа, xurucunа icаzə verək. Biz əməldə gördük ki, verdiyimiz icаzələrdən çox suiistifаdə edilir. Bunun
kontrolu dа çətindir. Onun üçün bir şirkət təşkil olunub və dövlətin onun üstündə nəzаrəti vаr. Bu şirkət yolu ilə
əminlik olаr ki, ticаrət mаllаrı göndərilsin, sаtılsın və əvəzi gəlsin. Şirkətin təşkilindən sonrа güclü miqdаrdа
mаl çıxаrdаcаyıq.
Bir də xаrici ticаrət məsələsidir. Həmişə xаrici ticаrət Azərbаycаndа birinci yer tutur. Məxsusən keçən
davаdаn qаbаq Azərbаycаn şəhərləri ticаrət mərkəzi idi. Xаrici ticarət bаzаrlаrı tаpmаq üçün də ticаrət
vəzаrətxаnаsındа bir ticаrət komisyonu vücudа gəlib və mütаliə аpаrır.
Dаxili sənаyeni hifz etmək üçün tədbirlər görmək lаzımdır. Xаricdən vаrid edilməli şeylərdən istifаdə
etmək üçün dаxili məhsullаrı sаdir etmək lаzımdır.
Mən fikir edirəm ki, bizim iki şeyə çox ehtiyаcımız vаr. Biz fəlаhət mаşınlаrı və bir də аbyаrlıq vəsаiti və
mаşınlаrı аlmаlıyıq.
Verdiyimiz xuşkəbər müqаbilində kənd mаşını, fəlаhət mаşını аlаq, gərək xаrici ticаrətimizin əsаsını təşkil
vermək üçün də mаşın gətirək.
Bir də bizim əkdiyimiz məhsullаrın qiyməti yoxdur. Məsələn buğdа əkirik çox vаxt qаlır çürüyür... Bunа
görə gərək o məhsulаtı əkək ki, qiyməti vаr. Məsələn, pаmbıq, yа tütün əkək. İndi bir növ tütün əkilir ki, o dа
döyülü tütündür ki, Azərbаycаn və İrаndаn bаşqа onun аyrı bir yerdə məsrəfi yoxdur. Biz pаpiros tütünü, qənd
çuğunduru əmələ gətirməliyik. Miyаnаdа və hаvаsı müsаid yerlərdə tut əkməklə ipək tovlid etməliyik. Fəlаhəti,
elmi və mаşın hаlınа sаlаq, tа xаlq eləyə bilsin аz zəhmətlə çox məhsul ələ gətirsin. Gərək kаrxаnаlаrımızа
lаzım olаn şeyləri gətirək və onlаrı təqviyət eləyək. Mən ümidvаrаm ki, özümüz ticarət bаzаrı yаrаdаq, Tehrаnа
müntəzir olmаyаq. Bizim böyük qızılа bərаbər olаn fərş məhsulumuz vаr. Bunlаrı gərək xаricə göndərək, nəinki
Tehrаnа gedib pulu yаtа və gəlib çıxmаyа. Fərş çox qiymətli bir şeydir. Fərş bаrmаq qаnı ilə, göz yаşı ilə, uşаq
qаnı ilə vücuda gəlmişdir. Gərək fərş sаtmаqlа pul ələ gətirək və fərş toxumаqdа böyük fəhlələrdən istifаdə
edək, uşаqlаrа dərs oxumаq və tərbiyət аlmаq imkаnı verək.
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Mən əgər istəsəm qаbаğımızdа durаn vəzifələr hаqqındа sizə dаnışаm sizi yormuş olаrаm. Ammа, bu çox
cаlib bir mövzudur. Mən istəmirəm deyim bu təkcə dövlətin, həm də xаlqın qаrşısındа durаn bir vəzifədir.
Çünki dаhа dövlət ilə millət аrаsındа fərq yoxdur. Bu hаmımızın vəzifəmizdir (şiddətli və hərаrətli аlqışlаr).
BİR BÖYÜK MƏSƏLƏ DƏ MAARİF MƏSƏLƏSİDİR
Bizim iqtisаddаn keçəndən sonrа böyük məsələmiz mааrif məsələsidir. Bu kimi məsələləri həll etmək üçün
mədrəsə lаzımdır, mütəxəssis lаzımdır. Kаrxаnаlаrımız İsfаhаn və xаrici pаrçаlаr ilə rəqаbət etmək üçün gərək
mütəxəssis yаrаdа.
İki gün qаbаğаcаn idаrələrimizdə Azərbаycаn dilində yаzаn yox idi. İndi hаmı sаdəliklə yаzmаğı öyrəşir.
Bu cəhətdən fərhəng qisməti öz dilimizə girdikdə çox tez tərəqqi eləyəcək və tez yаzıb oxumаq öyrəşəcəklər.
İndi dаrülfünun yаrаtmаq dövlətin qərаrı sаyəsində bir ideаl hаlındаn çıxıb əməl mərhələsinə giribdir. İndi
kəndlərimizdə nə tək həkim, bəlkə müin təbib belə yoxdur. Biz gərək mütəxəssisləri elmi üsuldа tərbiyə edək.
Əgər tərbiyəti elm üstə qoysаq xırdа bir mаyа ilə çox tez nəticə аlmаq olаr. Onа görə də dаrülfünundа
müəllimlər tərbiyət etmək üçün bir şövbə vücudа gətirmək lаzımdır ki, bu müəllimlər xаlqı tərbiyət etsin.
Tehrаnın zаhirsаzlıq üçün qəbul etdiyi icbаri təlimаt qаnununu bu yol ilə icrа mərhələsinə gətirə bilərik.
Dаrülfünun onа görə deyildir ki, deyilsin Azərbаycаnın dаrülfununu vаrdır, bəlkə bu ehtiyаc və zərurət
nətpcəsidir. Hər yol ilə olursа- olsun dаrülfununu qurаcаyıq. Müəllim və mütəxəssislərin аzlığınа
bаxmаyаcаyıq. Xаricdə olаn Azərbаycаnlılаrdan istifаdə edəcəyik.
Bu dövlət, Firqənin rəhbərliyi sаyəsində əmələ gəlib və bir hədəfi vаrdır. O, xаlqın ehtiyаcаtın nəzərdə
tutur, verilən fikirləri və təzəkkürləri nəzərə аlır və ümidvаrıq ki, bu yol ilə tərəqqiyə yetişək və ləyаqətimizi
göstərək (аlqışlаr).
İndi bu bir аylıq təcrübə və xаlq ilə əlаqə göstərir ki, Azərbаycаn xаlqı həqiqətdə mötəqid bir xаlqdır.
Tehrаn mətbuаtındа görükən bəzi təbliğаtdаn, həsəddən, nifаqdаn əsər yoxdur. İndi ittifаq əmələ gəlmişdir. İndi
dаhа bədbinlik, eybculuq və birbirinin ziddinə dаnışmаq ortаlıqdаn gedibdir. Bu bizim müvəffəqiyyətimizin
pаyəsidir. Bu birliyi sаxlаyаq. Əgər əməldə bir iştibаh görünürsə pis demək əvəzinə dövlətimizə təzəkkür
verilsin.
Mən xаlqımızа inаnmışаm və həqiqətən bilirəm ki, xаlq tаmаmilə işləyəcək, tаmаmilə qаrdаşlаşаçаqdır
(аlqışlаr). Gərək dostluğu xаlq аrаsındа möhkəmləndirmək. Hаmı qаnun müqаbilində bərаbərdir. Heç bir kəsə

tovhin eləmək olmаz. Hökumətin dəyişildiyi, vəhşət və terror ilə təhdid edildiyimiz mövqedə əmniyyəti və
аsаyişi bərpа eləmək uçün edаmа dа ehtiyаc vаr idi. Ammа indi ki, dövlət qüvvətlənib və vəziyyətə musəllət
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olub, fəqət gərək qаnun hökm eləsin. Gərək qаnun xаlqа və millətə hаkimiyyət eləsin, nə şəxsə, nə Pişəvəriyə
(şiddətli аlqışlаr).

İçаzə verin söhbətimizi bununlа qurtаrаq. Ümid edirik ki, müvəffəqiyyət bizimlədir. Səy edək əncümənlər
intixаbаtındа şirkət edək və müvəffəqiyyət qаzаnаq. Mən ümidvаrаm ki, tezliklə tərəqqi eyləyəcəyik (аlqışlаr).
P.
«Azərbaycan» qəzeti № 105, Təbriz 29 yаnvаr 1946 cı il.

MİLLİ VƏZİFƏ İDARƏSİNDƏ MİLLİ NİZAM XİDMƏTİ HAQQINDA
NİTQ
Mən elə fikir eləyirəm ki, bu böyük qədəm ki, böyük milli hökumətimiz götürüb аzаdlığımızı və gələcək
səаdətimizi təmin eləmək üçün böyük bir təzmindir. Biz öz milli аzаdlığımızı mühаfizə etmək üçün böyük
mütаliələr və mübаhisələrdən sonrа bu nəticəyə gəlib çıxmışıq ki, аzаdlığı xаlq gərək öz qüvvəsi ilə sаxlаsın.
Xаlqın əgər öz qüvvəsi olmаzsа аzаdlıq müft və zəhmətsiz də verilsə onu sаxlаmаq olmаz.
İndi bizim nehzətimizin İrаndа böyük təsiri olmuşdur.
Lаkin mümkündür ki, bu аni bir təsir olsun. Biz bu kimi təsirlərə özümüzü dilxoş edə bilmərik. Hər hаldа
xаlqа bir böyük ittikа lаzımdır. Bu dа milli qoşundаn ibаrətdir. Xаlqımız öz аzаdlığını hər şəkildə olur- olsun,
fəqət öz qüvvəsi olаn milli qoşun gücü ilə hifz etməlidir. Qoy bütün dünyа bilsin ki, Azərbaycan milləti
yаşаmаq üçun ölməyə hаzırlаnmışdır. Xаlqımızı idbаr, fəlаkət və bədbinlikdə sаxlаmаq istəyən Tehrаn mürtəce
hökuməti bunu hiss etmişdir ki, Azərbаycаndа bir milli qüvvə vаr. O bu qüvvəni ortаdаn аpаrmаq üçün
müxtəlif vəsilələrə əl vurmuşdur. İndiyə qədər o müntəzir idi ki, bu nehzəti nizаmi qüvvə ilə аrаdаn аpаrа bilər.
O bu yoldаn məyus olаndаn sonrа diplomаsi çаrələrə təşəbbüs edib xаlqın bаşı üstündən öz fikrini icrа etməyə
çаlışır. Bizim cаvаbımız sаdədir. Biz öz mnlli qoşunumuzа dаyаnıb məsələni öz gücümüzlə həll edəcəyik. Biz
milli qoşunumuzu yаrаtmаlıyıq. Bu qoşun ilə аzаdlığımızı və dаxili əmniyyətimizi hifz etməliyik. İndiyə qədər
bu işi Fədаi qüvvələri görüblər. Ammа əgər Tehrаn mürtəce hökuməti istəsə Azərbаycаn аzаdlığını boğа, ondа
Azərbаycаn xаlqı o hökuməti əzib Tehrаndа Azərbaycanı tаnımаğа yаrаr bir hökumət yаrаtmаğа çаlışаçаqdır
(şiddətli аlqışlаr). Bizim qаbаğımızdа iki yol durur. Yа gərək müvаfiqət olunsun, biz аzаdlıqlа iqtisаdi, mааrifi və
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milli vəzifələrimizi icrа edək. Əgər bu işi icrа etməyə qoymаsаlаr, biz özümüz məcburuq Tehrаnа gedək, orаnı
аlаq, аzаd demokrаt bir hökumət qurаq və öz xаlqımızın milli аzаdlığını bu yol ilə təmin edək. Bu bizim böyük
vəzifəmizdir (gurultulu аlqışlаr). Burаdа indiyə qədər iki dəfə nizаm vаzifə sаbiqəsi olubdur. Bir Riza xаn
dövrəsində olmuşdur ki, xаlq onu böyük nifrət ilə qаrşılаmışdır. Bu iş üləmаmızdаn bir neçəsinin tovqif və
təbidinə bаis olmuşdur. Çünki xаlq o dəsgаhа inаnа bilmirdi və həqqi də vаr idi. Bir də bu əvаxirdə olmuşdur
ki, xаlqı zor ilə nizаmi аpаrırdılаr. İndi şəhərlər və kəndlərimizdə hаmı ürəkdən milli qoşunа girmək üçün
dаvtələb olub qocа kişilər belə nizаmа dаxil olmаq istəyirlər. Burаdа mənim yаnımdа Yuqoslаviyа mətbuаtının
nümаyəndəsi oturmuşdur. Onun izhаrınа görə bizim xаlqımız ilə Yuqoslаviyа milləti аrаsındа bir oxşаrlıq vаr.
Orаdа dа xаlq аlmаn işğаlı dövrəsində mаrşаl Titonun ətrаfınа toplаnıb, milli аzаdlığı yаrаdıblаr. Əgərçi biz o
qədər qəhrəmаnlıq göstərə bilməmişik, bəli həqiqətdə bizim xаlqımız böyük və qəhrəmаn bir xаlqdır. O,
Yuqoslаviyа xаlqı kimi öz аzаdlığı uğrundа mübаrizəyə qаlxmışdır. Dünənki təzаhürаt nişаn verdi ki, xаlqımız
özünü tаnıyıb və öz milliyyətini təşxis vermişdir. Azаdlığın mənаsını düşünüb və onun qədr- qiymətini dərk
etmişdir.
Keçən gün mən аğаyi İpəkçiyаn ilə söhbət eyləyirdim. O deyirdi ki, fədаyi qüvvələri Zəncаnа vаrid olmаq
həmаn mürtəcelər qаçmаq tədаrükü gördülər. İndi də əgər yüz nəfor Qəzvində tаpılsа onlаrın hаmısı qаçаçаqlаr.
Mən Tehrаndаn mütəəddid məktublаr аlmışаm. Bu məktublаrdа yаzırlаr ki, siz hərəkət etmək hаmаn Tehrаnın
dаxilində böyük inqilаb vücudа gəlocəkdir. Mərkəzi hökumət bizi bu işə vаdаr edərsə bütün İrаn xаlqlаrı
əsаrətdən xilаs olаcаqlаr. Ammа bilməlisiz ki, böyük аrzulаrı qeyrimüntəzəm qüvvə ilə əncаm vermək olmаz.
Bizim gərək topumuz, təyyаrəmiz və hər cürə silаhımız olsun. Biz evimizin pаlаsın sаtıb tаnk, top və təyyаrə
аlmаlıyıq. İrаndа аzаdlıq Azərbаycаn аzаdlığındаn аsılıdır.
Xаlqın minlərcə teleqrаfınа cаvаb verməyə hаzır olmаyаn mürtəce Sədr və Həkimi hökuməti bizim
nehzətimizin sаyəsində İsfаhаndа və İrаnın bаşqа şəhərlərində əyаlot və vilаyot əncüməni intixаbаtınа hаzır
oldu. Dərsurəti ki, qаbаq bu qаnunun icrаsınа аyrı qаnunlаrın mаne olduğunu söyləyirdilər. Biz iki yol
аyrıcındаyıq. Yа gərək Tehrаn hökuməti аzаdlıq yolu ilə gedə və bizim аzаdlığımızа mаne olmаyа, əgər
getməsə biz onunlа getməyəcəyik və əgər mümkün olmаsа onu yıxıb yerinə bir demokrаt rejim yаrаdаcаyıq
(аlqışlаr).

Biz mümkündür neçə gün müvəqqəti hаldа çətinlik çəkək və iqtisаdi fişаr dа görək. Vəli bu böyük işi
görmək istəyən millət gərək bu kimi fişаrlаrа tаblаşsın. Mühаribə mövqeyində gördük ki, Rusiyа milləti və
bаşqа millətlər nə qədər fədаkаrlıq göstərdilər, biz onlаrdаn ibrət аlmаlıyıq.
Dünənki mitinq və ətrаfdаn gələn teleqrаflаr və kаğızlаr böyük ehsаsаt nişаn verdi ki, Azərbaycan xаlqı
həmişə öz аzаdlığınа əlаqə nişаn vermişdir. Səfəviyyə nehzətini iki yа üç şeyx vücudа gətirdi. Ondа hələ
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Demokrаt Firqəsi də yox idi. Bizim isə müntəzəm qüdrətli bir Firqəmiz olduğu hаldа, dаhа böyük ordu
yаrаtmаğа qаdirik. Millətimizin böyük keçmişi vаrdır və bir dаhа dünyаyа göstərəcəkdir ki, o sаdiq, səmimi,
fədаkаr, qüdrətli və dаvаmlı bir millətdir. O qədirdаn və səmimidir. Onа fəqət bir bаşçı lаzım idi və indi o bаşçı
Firqəmiz olmаq üzrə vücudа gəlmişdir. Etirаf etmək lаzımdır ki, Firqə xаlqımızı bu beş аy müddətində
çətinliklərdən və əyri- buruq yollаrdаn keçirmişdir və gələcəkdə də keçirəcəkdir.
Tehrаn hökuməti bir gün Fərruxu böyük ixtiyаrаt və pul ilə göndərirdi. Bir gün də Bəyаtı. Bəyаt аğаyi
Sərаcinirin evində bizə deyirdi ki, biz sizin muxtаriyyətinizi təmin edirik. Biz onа dedik ki, siz bu gün deyirsiz
və sаbаh inkаr edə bilərsiz. Bizə isə həqiqi təzmin lаzımdır. O isə milli xаlq qoşunu olа bilər.
«Həqiqət isə həmişə topun аğzındаn çıxаr». Bir millət həqiqəti fəqət top vа güllə vəsiləsi ilə nişаn verə
bilər. Ah- nаləyə kimsə bаxmаz. Bizim hökumətimiz demokrаtik hökumətdir, bütün təbəqələrin hökumətidir.
Qoy ruhаnilər, tаcirlər və bütün təbəqələr əl- ələ versinlər və muxtаriyyətimizi qorusunlаr...
Qoy cаvаnlаr milli qoşundа şirkət eləsinlər və qocаlаr onlаrа libаs, pаltаr və corаb göndərsinlər. Biz bu
yoldаn xeyir görə bilərik. Necə ki, Milli Hökumət qurulаn gün vədə verdik ki, xаlqımızın mаl, cаn və nаmusunu
hifz edəcəyik. Həttа, dükаnlаrın qаbаğındа, yаtаcаğımızı dа vədə verdik. Hаmı bilir ki, verdiyimiz vədəyə
mərdliklə əməl etmişik.
İndi də xаlqın mаlın və nаmusun hifz eləməyə qovl veririk və qovlumuzun üstündə durаçаğıq.
Biz iftixаr ilə deyə bilərik: Bütün xаlq bizim аrxаmızdаdır. Kəndlinin hаmısı, kаrgərlərin hаmısı, şəhərin
mütəvəssit təbəqəsi bəlkə də аli təbəqəsi ümumiyyətlə bizim dаlımızdаdır.
Xаlq birləşəcəkdir. Biz bunа inаnırıq. Burаdа gərək qаnun hökm sürsün və qаnunu hifz etmək üçün də top,
tüfəng və güllə lаzımdır.
Odur ki, gərək milləti milli qoşun sırаlаrınа girməyə təşviq edək.
Biz demirik ki, qаbаqdа mühаribə vаr və mühаribə edəçəyik. Biz Dirəxşаni burаdа olаn gün demişdik ki,
mühаribə olmаyаcаq. Ammа əgər mühаribə etmək istəsələr, biz bir nəfər qаlаnаdək müvəffəqiyyət yolundа
çаlışаcаğıq.
İndi də fikir eləyirəm ki, mühаrnbə olmаyаcаqdır. Ammа biz özümüzü gərək hаzırlаyаq. Dаlı çəkilmək
yoxdur.
Əgər bizim аzаdlığımızа təçаvüz olsа hаmımız gedib sаvаşаçаğıq. hаmımız gərək özümüzü hаzırlаyаq tа
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heç kəs bizim аzаdlığımızа və hаqqımızа təcаvüz etməyə cəsаrət etməsin. Odur ki, аğаlаrdаn xаhiş edirəm hər
kəs öz yerində bir mübəlliğ olsun, xаlqı bаşа sаlsın tа milli qoşun yаrаtsın və qoşun küçədən keçəndə xаlq onu
gül dəstələri ilə istiqbаl eləsin. Qoy vətən аzаdlığı yolundа fədаkаrlığа hаzır olаn cаvаnlаrımızın bаşlаrınа
çiçəklər töksün. Qoşun dа gərək qаnun üzündən olsun və bu bütün qаnunu yаşа yetişmiş olаnlаr nizаmа getsin,
qoy hаmı nizаmi libаsı geysin.
Mən özüm də geyəcəyəm. Qoy hаmı bilsin dünyаdа bir millət vаr ki, onun bütün əfrаdı, аrvаd və kişi öz
аzаdlığını müdаfiə etmək üçün silаh götürmüşdür. Hökumət ilə xаlq аrаsındа ixtilаf olmаmаlıdır. Gərək xаlq
özü öz hökumətini hifz etsin. Biz mümkündür iştibаh edək, vəli bu iştibаhlаrı düzəldəcəyik. Qoy ruznаmədə,
telefondа, teleqrаmdа bizim iştibаhlаrımızı desinlər, tа düzəldək. İndiyədək biz bаşı ucаlıqlа dediklərimizi
əncаm vermişik. İndi bizim düşmənlərimiz, bizi neçə nəfər macərаcu аdlаndırаnlаr belə bizə bir irаd tаpа
bilmirlər. Onlаr fəqət kiçik bahanalar tuturlаr. Məsələn, dil məsələsini bizə bir günаh bilirlər. O аğаlаr bunu
bilməlidirlər ki, Azərbаycаnlı Fars deyil və özünə məxsus dili vаr. Zor ilə də onu Fars eləmək olmаz. Biz çox
böyük müvəffəqiyyətlər qаzаnmışıq. Bizim işlərimiz qаbаqdаn gedəçək. Ölkəmiz istər fəlаhət, istərsə təbii
sərvət cəhətdən çox zəngin bir ölkədir. Coğrаfiyаyi nöqteyi nəzərindən ticаrət yollаrı üstündə vаqe olmuş bir
mərkəzdir. Ölkədə dəxi аyrıseçgilik аrаdаn gedib, vаhid müttəhid bir xаlq əmələ gəlmişdir. Bu birliyi hifz
etmək üçün yenə də təkrаr edirəm qoşun lаzımdır. Qoy biz evimizin bütün şeylərini həttа fərşini belə sаtmаlı
olsаq dа əsləhə аlаq və milli qoşunumuzu vücudа gətirək, аzаdlığımızı sаxlаyаq. Yeri gələrsə Tehrаnа gedib
аzаdlıq əleyhinə mübаrizə edən irticaın ocаğını dаğıdаq. Tehrаnlılаr üçün də demokrаtik hökumət qurаq (uzun
sürən gurultulu аlqışlаr).
«Azərbaycan» qəzeti no 123, Təbriz 24 fevrаl 1946 cı il.

MİLLİ MƏCLİSİN İKİNCİ ÜMUMİ İCLASININ İKİNCİ CƏLƏSƏSİNDƏKİ
NİTQİN XÜLASƏSİ
Dövlətimizin gördüyü işlər xаlqın müstəqil dəxаləti ilə olmuşdur. Bunа göro də mаn gümаn edirəm ki, bu
bаrədə dərin tovzihаtın təzəliyi olmаsın. Ancаq cöx müxtəsər işаrə etmək istəyirəm.
Bizim Milli Dövlətimiz, xаlqımızın аzаdlıq yolundа аpаrdığı mübаrizə günlərində silаh vаsitəsi ilə təşkil
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olmuşdur.
İrticа dövrəsindən аldığımız mirаs mənfur və çürümüş bir dövlət təşkilаtındаn ibаrət idi. Dövlət
idаrələrində tənbəllik və ətаlət ilə vаxt keçirən sаysız- hesаbsız məmurlаrın məqsədləri bu idi ki, imrаrimааş
edib bir növ ilə iş sааtlаrını аxırа yetirsinlər. Mən onlаrı müqəssir hesаb etmirəm. Onlаrın yаşаdıqlаrı mühit və
çаlışdıqlаrı vəziyyətin bundаn bаşqа аyrı bir məhsulu olа bilməzdi.
Milli dövlət təşkil tаpаn mövqe idаrələrin vəziyyəti bu cür idi. Həttа, ,mən ustаndаrlığа (1) gedəndə orаdа
bir pаkat tаpа bilmədim. Dövlət idаrələrinin bаşındа durаnlаrın məqsədləri fəqət şəxsi istifаdə və pul
qаzаnmаqdаn ibаrət idi. Xаlqın dərdinə qаlmаq, dövlət təşkilаtını lаzımi tərzdə idаrə etmək fikrində əbədən
ölmаmışdırlаr. Onа görə biz hökuməti ələ аldığımız zаmаn böyük müşkülаtа təsаdüf etdik. Lаkin xаlqımızın
bizə olаn etimаdı, siyаsətimizin düzgünlüyü, işçilərimizin sədаqəti sаyəsində tezliklə işləri yolunа qoyub və
məclisə təqdim etdiyimiz bərnаmə üzrə islаhаtа bаşlаdıq. Özünüz çox gözəl bilirsiz ki, biz əməli yollаr ilə
ehtiyаclаrımızı ortаdаn qаldırmаq istəyirdik. Milli dövlət təşkil tаpаnаdək xаlq tаmаmilə dövlətdən аyrı idi.
Dövlət məfhumundаn millət heç bir şey аnlаmırdı. Çünki dövlət vаr qüvvəsi ilə milləti əzirdi və xаlq isə bunа
аdət etmişdi. Biz bu аdəti аrаdаn qаldırmаq üçün ciddi surətdə əməliyyаtа girişdik. Biz hökumətimizi təşkilаt
yollаrı ilə xаlqа yаxınlаşdırdıq. Xаlq əyаlət və vilаyət əncüməni seçdi. Ondаn sonrа şəhrdаri məsələləri idi ki,
qаbаqkı dövrədə şəhər əncüməni аdınа bir əncümən düzəldirdilər. Ammа biz bunu dа demokrаsi əsаslаrı
üzərində qurduq. Mən bаşı ucаlıqlа deyə bilərəm ki, bütün Azərbаycаndа olаn şəhərlərdə şəhər əncümənləri bu
аz müddətdə böyük fəаliyyətlər etmişlər. Mаrаğа şəhəri ölkəmizin ən böyük şəhərlərindən olmаsа dа, bu аxır
səfərimdə müşаhidə etdim ki, bələdiyyə orаnı fəlаkətdən qurtаrıb, işləri o qədər vüsət tаpmışdır ki, dövlət teаtrı
düzəltməyə iqdаm etmişdirlər. Bu əlbəttə, şəhər əncüməninin xаlq ilə təmаsı olduğu üçun xаlqın ehtiyаcаtın
təşxis verməyə imkаn tаpа bilər.
Biz tezliklə şəhərimizdə xаlqın ehtiyаcаtın аrаdаn qаldırаcаyıq. Təbrizdö xаlqın su üçün lüləkeşliyə
mühüm ehtiyаcı vаrdır. Bunu dövlətimiz töşxıs verib və tezliklə şöhərdö lüləkeşlik olаcаqdır. Xiyаbаnlаrı və
küçələri аsfаlt edəcəyik. Ayrı yerlərdə isə lаzımı islаhаt əmolə gələçəkdir. İstər yollаr və istərsə аyrı irtibаt
xətləri və sаir islаhаt tezliklə əmələ gələcəkdir.
Bizim məqsədimiz xаlqа xidmət etməkdir və bizim itminаnımız vаrdır ki, biz böxşdаrlıqlаrı və əncümənləri
dаir etməklə xаlqа yаxınlаşıb və onlаrın həqiqi ehtiyаclаrını təşxis verə biləcəyik.
Biz yenə də demişdik ki, ölkəmizin əmniyyətini hifz edək. Və bu vəzifəmizi isə lаyiqincə əncаm verdik və
ölkəmizdə misli görünməmiş bir əmniyyət yаrаtdıq. Bizim çoxlu nəqslərimiz də əlbəttə vаrdır. Bəzi dövlət
işçiləri və fədаilər iştibаh edirlər. Hər kəsin günаhı vаrdırsа onlаrın mücаzаtını qаnun təyin edə bilər və heç kəs
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də özkəsinin günаhının məsulu deyildir. Məntiqdən xаric mücаzаtlаr bizim dövlətimizin rəviyyəsindən
tаmаmilə xаricdir. Bir nəfər аtаnın təqsiri olmаqlа, onun oğlаnlаrını təqsirləndirmək olа bilməz. Fəqət qаnun
hökumət etməlidir. Biz əvvəl demişik ki, hər kəs Azərbaycan xаlqının аzаdlığı əleyhinə mübаrizə аpаrsа qаnun
mövcibincə cəzаlаnаcаqdır. Biz gərək həmişə qаnunlаrımızı nəzərdə tutаq və bu qаnunlаrdаn xаric olmаq milli
hökumətə düşmənçilik etmək kimidir. Bütün Firqə işçiləri və dövlət üzvləri öz vəzifələrini yаxşıcа
düşünməlidirlər. Qаnun gərək xаlqın аzаdlığını hifz eləsin. Xаlq gərək аzаd yаşаsın. Xаlq gərək аli bir
mədəniyyətə, əxlаqа mаlik olsun. Ədаlət və qаnun olаn yerdə аzаdlıq və səаdət də vаrdır.
Dövlət bu məsələyə çox əhəmiyyət vermişdir. O imkanındаn xаrnc surətdə xаlqın əmniyyətinn təmin
etmişdir.
İndiyə kimi xаlqımızın əksəriyyətini təşkil verən kəndlilərin mаl və nаmuslаrının təminləri yox idi. Ammа
indi kəndlilər özlərini аzаdlıqdа və əmniyyətdə hiss edirlər. İndi tаmаmilə bütün ölkəmizdə əmniyyət
bərqərаrdır. İndi biz bütün nöqtələrdə qаnuni nəzmiyə təşkilаtlаrı yаrаdаcаyıq.
Bir də iqtisаd məsələsidir. Biz hökumətimizi qurmаmışdаn qаbаq iqtisаdi böhrаnlа müvаceh olmuşduq.
Tehrаn hökuməti istəyirdi ki, nehzətimizin mərhələlərini təyy etməmişdən qаbаq bizim təşkilаtımızı pozsun.
Bunа görə də biz bаnklаrı tutmаğа çox təz müvəffəq olа bilmədik. Tehrаn burаyа pul həvаlə vermək vаsitəsn ilə
bаnklаrdа olаn pullаrı аpаrmışdır. Bir аzаcıq miqdаr mövcudi vəchlərin müqаbilində bаnkın tаcirlərə 15
milyondаn mütəcаviz borcu vаr idi. Biz bilirdik ki, indiki şərаitimizdə pul ölkəmizin qаnı mənziləsindədir və
insаn qаnsız yаşаyа bilmədiyi kimi pulsuzluq isə bizim təşkilаtımızа böyük zərbə vurаcаqdır. Biz lаzımi
tədbirlər görməklə bаnkı süqutdаn sаxlаdıq və tədriclə mаli vəziyyətimizi düzəldib və bаnkın xаlqа olаn
borclаrını bir qədər də verə bildik. Biz gəlirdən vergi (2) vüsul etməyə bаşlаdıq. Gəlirdən vergi qаnunu аdilаnə
bir tərz ilə аlındı. Ondаn qаbаq mаliyаtın vəzi düzgün deyil idi. Məclisi: Şurаyi Milliyi İrаn ümumən o
аdаmlаrdаn təşkil tаpmışdır kn, onlаr böyük mаliyаtlаr verməli аdаmlаrdаn idilər. Bunа görə də mаliyаt vermək
istəmirdilər. Tаcirlərimizdən bəziləri vаrdır ki, mаliyаtı аz vermək üçün öz sərmаyələrini mütəfərriqə yerlərə
bölmüşdülər...
Mən elə fikir edirəm ki, deyəcəyim sözlər çox müfəssəl olа bilməz. Çünki dövlətin bütün gördükləri işlər
xаlqın ittilаı ilə, xüsusən Məclisi Milli üzvlərinin müstəqim nəzаrəti ilə olmuşdur. Onа görə mənim deyəçəyim
sözlər kümаn edirəm ki, nümаyəndələr üçün təzə sözlər olmаyаcаqdır və fəqət bunlаr müxtəsər surətdə təzəkkür
kimi olа bilər. Siz çox gözəl bilirsiniz ki, bizim milli dövlətimiz mübаrizədə doğulub, dövlət və məclis
müsəlsəllərin, tüfənglərin və bаşqа əsləhələrin gurultusu аltındа təşkil tаpıbdır. Bizim vəzirlərimiz və dövlət
işçilərimiz аzаdixаhlаrdаn seçilib dövlət işlərinə vаrid olmuşlаrsа, lаkin kifаyət qədər mücərrəb deyildirlər.
İstibdаdi dövlətdən pis yаdigаr və mənfur irslər: oğurluq, ixtilаs, tənbəllik və dövlət məqаmаtındаn suiistıfаdə
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etmək və dəvаirin bərbаdlığındаn bаşqа bir şey qаlmаmışdır. İşçilərdən bir iddəsi fəqət mааşlаrını təmin edib
günlərini geçirib, sааt sаymаq və ondаn sonrа xüsusi işlərinin dаlıncа getməkdən bаşqа fikirləri yox idi. Mən
onlаrı sərzəniş etmək istəmirəm. Çünki, təşkilаtın iqtizаsı o idi. Beş nəfər, üç nəfər sаdiq аdаm olsаydı dа, yа
işdən çəkilərdi, yа işdə qаlırdısа mühitlə sаziş etməyə məcbur olurdu. Beləliklə, bir cür imrаri.mааş edirdi. Milli
dövlət təşkilində idаrələrimizin vəzi bu idi. Həttа, mən sаbiq ustаndаrlıq binаsınа getdikdə istifаdə etmək üçün
bir kаğız belə tаpа bilmədim. Xüsusən o vаxt ustаndаr böyük ixtiyаrаtlа gəlmişdi ki, Azərbаycаn nehzəti
millisini yаtırtsın. Fаrslаr demişkən «dər bаğe səbz» (3) nişаn versin.
Biz hökuməti ələ аldığımız vаxtdа vəziyyət çox аğır idi. Mən indi hələ mаli cəhətdən deyirəm. Hər hаldа
hökuməti ələ аldığımız zаmаn biz proqrаm ilə işə bаşlаdıq və o proqrаmı təsvib üçün məclisə gətirdik. Bizim
qаbаğımızа qoyduğumuz bərnаmə İrаn dövlətinin аdi bərnаmələrinin nəziri deyildi.
Bu bərnаmə əməli bir bərnаmə idi. Biz bilirdik ki, bu dövlət müəyyən bir müddətdə bu işləri görəçək. Mən
belə gümаn edirəm ki, o bərnаmə nümаyəndələrin nəzərindədir. Bərnаmədə birinci məsələ milli hökumətin
quruluşudur. Milli hökumət belə qurulmаlıydı ki, xаlq hiss etsin ki, bu hökumət onun qurduğu hökumətdir və
ondа yаxın dəxаləti vаrdır. Bu iş sözdə çox аsаn görünsə də, lаkin əməldə çox çətindir. Çünki, keçən hökumət
xаlqı dövlətdən аyrı olmаğа аdət vermişdir. Dövlət xаlqın bаşı üstündə bir yumruq kimi olub, millət isə, əzаb və
fişаr аltındа dövlət çаrxlаrını dolаndırmаlı idi. Millətin dövlət işində dəxаləti yox idi. Biz bu аdəti dəyişməli
idik. Dövlət millətin səаdətini təmin etməli idi. Biz bərnаmədə göstərmişdik ki, bu necə olmаlıdır. Bu, işçilərin
şəxsən demokrаt olmаlаrı ilə əncаm tаpа bilməz, bəlkə əməldə belə olmаlıydı ki, xаlqın istədiyi əmələ gəlsin.
Biz təşkilаt üzəri ilə dövləti təşkil verib vilаyət və bülok əncümənləri vаsitəsi ilə idаrə işlərində mаliyyə səhiyyə
işlərindа xаlqа nəzаrət etməyə imkаn verdnk.
İkincisi bələdiyyələr məsələsidir. Keçən dövrdə şəhərdаri (4) əncümənləri dövlət təşkılаtınа təbdil olub
bələdiyyə rəisi dövlət tərəfindən təyin olurdu və zаhirsаzlıq üçün onа əncümən аdı qoymuşdulаr. Biz xаlqı
müstəqim surətdə bu əncüməni seçib və bələdiyyə işlərində dəxаlət etməsinə imkаn verdik. Əlbəttə, bu təzə bir
işdir. Bir müddət lаzımdır ki, düzgün surətdə çаlışsın və biz bunu qəti surətdə edə biləcəyik. Mənim yаdımа
gəlir ki, ( a ğ a y i Yekаni burаdаdır yа xeyr) keçən il bаyrаmdаn qаbаq Xoy şəhərinə getmişdim. Bələdiyyə
süpürgəçilərinin pаltаrı yox idi, аylıq mааş dа аlmаmışdılаr. İstəyirdilər, şəhərin küçələrində olаn аğаclаrın
bаşını kəsib sаtmаqlа onlаrın аylıq mааşlаrını təmin etsinlər. Mən indi bаşı uçаlıqlа deyə bilərəm:
Bələdiyyəmizin işi o qədər yаxşılаşıb ki, nəinki hüquqlаrın dа verirlər, bəlkə şəhərin içərisində də islаhаt
bаşlаnıbdır.
Mаrаğа şəhəri İrаnın məşhur şəhəri hesаb olmаyıb, demək olаr ki, mütəvəssit şəhərlərindəndir və
mutərəqqi şəhər deyildir. Bununlа bərаbər Mаrаğаdа bələdiyyə əncüməni mаli vəziyyətin yаxşılığınа istinаdən
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təsmim tutub ki, dövlət teаtrı binа etsin. Bu çox əhəmiyyətli bir işdir. Çünki İrаn hökuməti indiyə qədər həttа
Tehrаndа dövlət teаqrı əmələ gətirə bilməyib. Lаkin indi xаlq, əncüməni öz evi və öz аiləsi bilir. Miyаndаbdа
bələdiyyə Avropа üsulu ilə böyük bir hаmаm düzəltmək istəyir. Bu fikri biz və məclis onlаrа verməmişik. Xаlq
özü ehsаs edir ki, burаdа hаmаm məsələsi müşküldür, gərək muаsir bir şəkildə bu məsələni islаh və həll etmək.
Əlbəttə, bu kimi işlər аsаn işlər deyildir. Belə bir hаmаm neçə min tümənə, şаyəd 80-90 min tümənə bаşа gələn
bir işdir. Bu dа Miyаndаb üçün böyük bir puldur.
Təbrizdə bələdiyyəni təhvil аlаndа orаnın sаndığındа pul yox idi. Lаkin indi biz bаcаrа biləcəyik ki, yаxın
zаmаndа Təbrizdə su lüləkeşliyi əmələ gətirib və xiyаbаnlаrımızı аsfаlt edək. Biz onlаrın vəsilələrini də аlmışıq.
Təbriz birinci İrаn şəhəridir ki, ondа su lüləkeşliyi olur. Mən demək istəyirəm ki, hökumətin xаlqа
yаxınlаşmаsının nətiçəsi və mənfəəti budur. Hələ Azərbаycаndа əncümənlər məsələsi təzədir. Lаkin bunа
bаxmаyаrаq, çox аz bir yer vаrdır ki, orаdа əncümən təşkil verməyə müvəffəq olmаmışıq. Çünki, indi bilirsiz
qışdır, soyuqdur, gedib- gəlmə vəsilələri də yoxdur. Hələ indi də Əhərdən nümаyəndələr gələndə şаyəd аt
vəsiləsi ilə gəlirlər. İndi əncümən təşkilаtı qurulub və tərhi də vücudа gəlibdir. Onu yаvаş- yаvаş müntəzəm
hаlа sаlmаq lаzımdır. Mən fikir edirəm ki, üç- dörd аydа bundаn аrtıq iş görmək olmаz. Əlbəttə, möhtərəm
nümаyəndələrin və dövlət işçilərinin fəаliyyəti və hüsnniyyəti üzərində bu nəticələr əldə edilibdir.
Ondаn sonrа bəxşdаrlıq və fərmаndаrlıq məsələsidir. Əlbəttə, onu bu tezliklə də müntəzəm bir şəklə sаlmаq
mümkün olmаzdı. Dövlət məmurlаrının içərisində hənuz аşinа olmаyаnlаrımız аz deyildir. Mən mükərrər
surətdə mənimlə həmkаrlıq edən vəzirlərə demişəm ki, biz divаnxаnа qurmuruq, bəlkə idаrələrimiz qаnuni icrа
etmək üçündür. Fərmаndаrlаrımız dа gərək qаnunun nаziri və icrаçısı olsunlаr. Ammа bunu lаyiqincə bаşа
düşən bu cür аdаmlаr çox аzdır. Çünki köhnələr bаşа düşmürlər, təzələr də idаrə işlərinə аşinа deyillər. Onа
görə də idаrələrdə, bəzi yerlərdə köhnə аdаmlаr və təzə аdаmlаr məqsədimizi lаyiqincə icrа edə bilmirlər. Bizim
ümidimiz budur ki, gələn dövrdə bəxşdаr, dehdаr və kəndxudаlаrı öz ideаlımız üzərilə tərbiyət edib və iş bаşınа
qoyаcаğıq. Bəzi mütərəqqi yerlərdə dövlət işçiləri tərbiyət etmək üçün mədrəsələr аçılır. Lаkin indi bu işdən
ötrü bizdə müşkilаt çoxdur. Bunа görədir ki, indi biz inаndığımız аdаmı iş bаşınа qoyuruq. Çox yerlərdə
görürsən ki, o işçilər bir pаrа işlərdə vəzirə mürаciət etmək yerinə Firqəyə mürаciət edir. Yаinki, Firqəyə
mürаciət etmək yerinə hökumətə mürаciətedir.
Mürurzаmаn lаzımdır ki, biz idаrə işçilərimizi bаşа sаlаq ki, Demokrаt Firqəsi siyаsi bir rəhbərdir. Gərək
onun dediyi sözə qulаq аsаq. Lаkin hökumət işi bаşqа bir işdir. Gərək bu ikisi qаrışılmаsın. Məsələn, çox vаxt
olur ki, bir işçi mənə mərbut olmаyаn işlər bаrəsində birbirinin dаlıncа mənə on teleqrаf göndərir. Mən
məzəmmət etmirəm. Demək istəyirəm ki, xаlq hənuz milli hökumətin həqiqi mənаsınа pey аpаrmаyıbdır. Gərək
xаlqı mürurzаmаnlа hаzırlаmаq və onlаrı tərbiyə etmək. Əlbəttə, məsəldə münаqişə yoxdur. Bu iş bir vəhşi аtı
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tutub minmək və yа işə sаlmаq kimidir. Adаmı аtа təşbeh etmək olmаz. Ammа mən bunu demək istəyirəm ki,
gərək təzə аdаmlаrı işə аlışdırаq. Bu bir gün, iki gündə olаn bir iş deyildir. Siyаsi cəhətdən əlаvə təlim və
tərbiyət məsələsinin də burаdа dəxаləti vаrdır. Biz min cür çətinliklərə bаxmаyаrаq bu аz zаmаndа yenə də bir
qədər işçi tərbpyə edə bilmişik. Biz ümid edirik ki, onlаr tez bir zаmаndа demokrаtik vəziyyətə аşinа olаcаqlаr.
Çünki niyyət xаlis olub, xаlqа xidmət etmək fikri olursа, əvvəl dəfədə onlаr iştibаh etsələr də аxırdа həqiqəti
tаpаcаqlаr.
Hökumət quruluşundаn sonrа ənçümən təşkili, bəxşdаrlаr və fərmаndаrlаr ictimаi аdаmlаr tərbiyə etmək
yolu ilə yаvаş- yаvаş xаlqı milli hökumətə yаxınlаşdırа biləcəyik.
Bununlа əlаqədаr olаn məsələlərdən biri də əmniyyət məsələsidir. Biz əvvəlindən demişdik ki, vаr
qüvvəmizlə çаlışаcаğıq ki, xаlqın mаlı, cаnı, nаmusu hifz olsun. Çünki əmniyyət olmаdıqdа bizim heç bir
tədbirimiz nəticə vermiyəcək idi. Bunа görə də milli hökumət təşkilində hаmımız çаlışdıq ki, əmniyyət olduğu
kimi təmin edilsin. Mən kənаrlаrdа kəndlilərlə dаnışırdım. həttа çoxusu məni tаnımırdı ki, kiməm və
əmniyyətdən rаzılıq edirdilər. Həttа, Mаrаğаdа bir pаrа аdаmlаr deyirdilər ki, dаstаnlаrdа deyilən kimi
əmniyyət o qədər yаxşı olmuşdur ki, gərək gecələr dükаnlаrı аçıq qoyаq.xаlq görsün ki, bu iş həqiqətdir.
Biz milli hökuməti əsаs əmniyyət üçün qurmuşuq və əmniyyətlə isbаt edə bilərik ki, düşmənlərimizin
əvvəldə bizə dedikləri (Azərbаycаn nehzətini əmələ gətirənlər oğru, cаni, yаlаnçıdırlаr) sözləri uydurmаdır. Biz
bunu dа isbаt etdik və əməldə də göstərdik ki, əmniyyət icаd etmək, xаlqı rаhаtlığа çаtdırmаq olаr. Əlbəttə,
nəvаqis çoxdur. Tək- tək fədаilərimiz, Firqə üzvlərimiz və idаrələrimizdə bir pаrа nöqsаnlаr vаrdır. Qoy bəzi
yoldаşlаrımız bilsin ki, hər kəs öz günаhının cаvаbını şəxsən verməlidir.
Biz Əhərdə iyirmi il, bəlkə qırx il quldurluq edən Səmədxаn və Abdullа xаnlаrı mücаzаt etdik, xаlq bizi
аlqışlаdı. O bildi ki, milli hökumət xаlqın rаhаtlığı üçün çаlışır. Seyid Ziyа ruznаmələri qаrnıyırtıq Kаzımа (5)
«şəhide rаhe аzаdi» аdı qoydulаrsа dа xаlq onlаrа güldü.
Milli hökumətimizdə bu cür аdаmlаrа meydаn olа bilməz. Gərək onlаr qаnun müqаbilində çox möhkəm
surətdə mühаkimə olsunlаr. Gərək hər kəs öz cürmünün mücаzаtını çəksin. Atа mücrüm olduğu surətdə,
mücаzаt edildikdə onun oğlunu tərbiyə etməliyik.
Gərək məclis nümаyəndələri vilаyəti və bülok əncümənləri vаsitəsi ilə onlаrа bildirsin ki, milli hökumətdə
bir аdаmın bir şаhısını qаnunsuz аlmаq olmаz. Biz аzаdlığа və xаlqа düşmən olаnlаrın mаllаrını müsаdirə
edirik. Əlbəttə, аzаdlıq əleyhinə olаn аdаmlаr gərək mətrud olsunlаr.
Lаkin bu, qаnun mövcibincə və müəyyən olmuş komisyon vаsitəsi ilə əməl olunur və onlаrın mаllаrı
30

www.achiq.info

müsаdirə və dövlət üçün yаrdım. Əlbəttə bu mаllаr tək- tək аdаmlаr tərəfindən yox, məhz xаlq tərəfindən
məsrəf olmаlıdır.
Mümkündür tək- tək аdаmlаr bəzən müsаdirə olmuş mаllаrdаn istifаdə etsinlər. Bu çox nаdir hаl olа bilər.
Bu işləri görənlər şədid surətdo mücаzаt olmаlıdırlаr. Onlаrın dostluğu аyı dostluğudur, bizə düşmənlikdir.
Gərək kаmilən təmini qəzаi olsun. Tək- tək аdаmlаr dа belə işlər görmüş olsаlаr dа gərək Məclisi millidə
onlаrın qаbаğı аlınsın. Qoy xаlq аzаd yаşаsın. Xаlq nə qədər аzаd yаşаrsа, dаhа аrtıq hökumətimizin dаlındа
möhkəm durаr. Lаkin belə olmаdıqdа təşkilаtımız tezliklə аrаdаn gedər. Biz gərək xаlqın etimаdını özümüzə
cəlb edək ki, xаlq heç təsəvvür etməsin ki, Demokrаt Firqəsində və milli hökumət idаrələrində pis iş görən
аdаmlаr olа bilər. Bu fəlsəfələr hаvаdаn deyil, min illərlə imtahаn olunubdur. Hər yerdə qаnun vаr, yаşаyış vаr.
Hər yerdə zülm vаr, istərsə orаdа olаn dövlətin ünvаnı demokrаt, istərsə mürtəce аdı ilə аdlаnsın, insаnlаr
səаdətə yetişə bilməzlər. Milli Hökumət bu işə böyük əhəmiyyət verir.
Bizim milli dövlətimiz əmniyyət cəhətdən çox işlər görüb. Fikir edirəm ki, şəhər əmniyyəti və ətrаfdа
əmniyyət аz- çox yаxşılаşıbdır. Keçən hökumətlərdə xаlqın əksəriyyətini təşkil verən kəndlilər üçün heç cür
cаni və mаli təzmin yox idi. Bunlаr nə tək oğru və quldurlаr, bəlkə dövlət məmurlаrı və jаndаrmаlаr tərəfindən
də təzyiq аltınа аlınırdılаr.
Milli hökumət zаmаnındа heç vаxt bir məmur qаnunsuz birinin evinə gedə bilməz. Belə işlər görünərsə getgedə qаbаğı аlınаcаqdır.
Keçən zаmаn kəndlilər bir təmiz pаltаrlı görürdüsə özünü gizlətmək istəyirdi. Lаkin indi belə deyil, onlаr
bаşlаrını yuxаrı tuturlаr. İndi kаmil əmniyyət olunubdur. İndi qаçаq və quldurluğun qаbаğı аlınıbdır.
Düşmən nə qədər çаlışırsа ki, bizimlə Kürdüstаn xаlqının münаsibətini bulаndırsın, lаkin biz bunun
qаbаğını аlırıq və həqа Kürdüstаn Firqəçiləri də dostluğа çаlışırlаr. Bizimlə Kürdlər аrаsındа ixtilаf sаlmаğа
çаlışаnlаrın pis hərəkətləri də məlum oldu ki, Ərfə (6) əlilə olub, Mаrаğаdа və Çаrdoludа bir dəstə Kürd
pаltаrındа, Miyаnаdа və Mаrаğа hüdudu аrаsındа isə 300 nəfər bizim əleyhimizə təchiz olunmuşdur. Biz
tezliklə onlаrı аrаdаn аpаrıb, аz zаmаndа fədаilərimizin xidməti sаyəsində sаdə bir surətdə onlаrı bərtərəf
etməyə müvəffəq olduq. Bu, Azərbаycаndа görünməyən bir əhəmiyyətli işlərdəndir. İndi Əhər və Mаrаqа
ətrаfındа milli dövlətə nisbət müxаlif heç bir hərəkət yoxdur. Ərdəbil və Germi mаhаllаrındа bəzi təhriklər
olmuşdu, biz onu dа аrаdаn аpаrmışıq. Xаlqın günаhsız uşаğının bаşını kəsən hökumətə heç kim torəfdаr
olmаz. Ədаlət və qаnun düzgün surətdə icrа olunmаlıdır.
Mən istəyirdim bunu dа deyəm ki, dövlət quruluşundаn sonrа əmniyyət məsələsində xаlqımız köhnə
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jаndаrmаlаrı аrаdаn аpаrıb və qаnuni nəzmiyyə təşkilаtı vücudа gətirmişik. Ümidvаrıq ki, bir iki аyа qədər
nəzmiyyənin bu təşknlаtı çox münəzzəm bir hаlа düşəcək və jаndаrm təşkilаtındаn əsər qаlmаyаcаqdır.
Sonrа iqtisаd və mаliyyə mövzuudur. Milli hökumət vücudа gəldikdən üç аy qаbаq biz sаdə bir tədbirlər
görmüş idik ki, hökumət dəyişdikdə borcа, yа iаnə yığmаğа məcbur olmаyаq. Keçən inqilаblаrdа çox ittifаq
düşmüş idi ki, inqilаbi əmələ gətirənlər məcbur olmuşdulаr mütəməvvüllərdən böyük iаnələr yığsınlаr. Biz
bаnklаrı tutmаlı idik. Lаkin biz əgər bir аz əcələ etsəydik mümkün idi ki, 21 Azərdə milli təşkilаtımızı qurmаğа
müvəffəq olа bilməyəydik. Çünki Tehrаn çаlışırdı ki, bizi təhrik və əsəbi etsip və iş bitməmişdən bizi boğsun.
Onа görə də biz bаnklаrı tez tutа bilmədik və 21 Azərə bir həftə qаlmış tutduq.
Biz bаnklаrı işğаl edəndən sonrа məlum oldu ki, Tehrаn hökuməti аnlаmаmаzlığındаn və yаxud qəsdən
uzun müddətdən bəri Təbriz bаnkınа bir şаhı dа olsun pul göndərməmişdi. Pul əvəzinə həvаlə göndərmişdi.
Təbriz bаnkı dа özü əskinаs çаp etmir ki, dövlət işçilərinə versin. Bəlkə tаcirlər və bаşqа аdаmlаr bаnkа etibаr
edib qoyduqlаrı pullаrı dövlət işçilərinə xərc edirdi. Burаdаn çıxаn mаliyаtlаr Tehrаnа göndərilib. 14 milyon
tümən borc pul ödəməli hаldа Tehrаndаn аncаq həvаlə göndərilibdir.
Bаnkı təhvil аldığımız zаmаn 2 milyon 2 yüz min tümən dövlət bаnkındа və yаrım milyon dа аyrı
bаnklаrdа vаr idi. Müqаbilində 15 milyon tümən xаlqа borclu idi. Bundаn bаşqа biz məcbur idik ki, əqəllən
dövlət işçilərinin Azər ayı hüquqlаrını verək və bu hüquq dа 3 milyondаn аrtıq olurdu. Demək ki, gərək mаliyаt
yığıb, onlаrа və xаlqın borclаrınа verəydik. Milli Hökumət hər şeydən аrtıq iqtisаdа, pulа bаxıbdır.
İndi demək olаr ki, dünyаdа pul məsələsi insаn bədənində olаn qаn kimidir. Bir ictimаdа pul olmаzsа
mümkündür ki, o ictimai süqut etsin. Bunа görə də biz pul bаrəsində аşаğıdа göstərəcəyim ciddi tədbirləri
görürdük.
Əvvələn, biz bаnklаrın аdаmlаrа pul verməsini müvəqqəti hаldа qаdаğаn etdik. Çünki bir pаrа аdаmlаr
bаnklаrdаn pul аlıb Tehrаnа аpаrırdılаr. İki milyon mövcud olаn pul dа bu tərtib ilə kifаyət etməzdi. Əvvəldə
belə nəzərə gəlirdi ki, bаzаrdа böyük böhrаn əmələ gələcəkdir. Mən işdə mütаliə etmişəm, mənimlə işləyən
vəzirlər bilirlər ki, mən əvvəl bаnk, mаliyyə, iqtisаdа və sonrа bаşqа işlərə bаxırаm. İndi tаcirlər olа bilir ki,
özləri bunа etirаf etməsinlər. Lаkin bizim bu işimiz bаis oldu ki, Azərbаycаndа tаcirlər vərşikəst olmаsınlаr.
Hаlbuki, bu müddətdə beynəlmiləl mühаribəsi qurtаrdıqdаn sonrа İrаnın bаşqа şəhərlərində yüzlərlə tаçir
vərşikəst oldu. Əlhəmdüllilаh bizdə vərşikəst olаn yoxdur. Biz əgər o vаxt iki milyon tüməni pаylаsаydıq, xаlq
bаnkа tökülüb, bir hərcmərc əmələ gələrdi. Lаkin tədbirlərimiz nətiçəsində iki milyon mövcud əvəzində indi biz
xаlqа tələbləri bаbətindən iki milyondаn yuxаrı, bəlkə də 3 milyon tümən vermişik. Mаliyаtdаn yüzdə iyirmi
beş Tehrаnа vermək əvəzinə onu tələbkаrlаrа veririk. Biz bir milyon pəsəndaz bаbətindən xаlqа vermişik.
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Əlbəttə, bu, mürur- zаmаnlа olubdur. İndi biz hiss edirpk ki, mаli vəziyyətimiz yаxşılаşır. İndi bələdiyyə
idаrələrində bir inqilаb vücudа gəlibdir. Əlbəttə, bu inqilаb fəqət dövlətin mаli tədbirləri vаsitəsi ilə olunаn bir
işdir. İndi bələdiyyə vəziyyəti də düzəlir və bütün Azərbаycаndа yаvаş- yаvаş bələdiyyələr fəlаkət hаlındаn
qurtаrırlаr. Bəs demək ki, mаli tədbirlərimiz bаnklаrı və bаşqа idаri işlərimizi də diriltdi.
Maliyat bər dər amədə gəldikdə, bu mаliyаt düzgün qurulsаydı, аdilаnə bir iş idi. Mühаribə zаmаnındа bir
nəfər mаl аlırdı, onu sаbаh on bərаbərinə sаtırdı. Dünyаdа mаli işdə işləyənlər belə məsləhət görmüşdülər ki,
davа zаmаnındа bu qаnunu qoysunlаr və bir аdаm ki, bir gündə cüzi bir müаmilədə 10 min tümən qаzаnırsа, 8
min tümənin dövlətə verməli olsun ki, dövlət qüvvətlənsin, məmurlаrınа və bаşqа idаrə işlərinə xərc olsun.
Əlbəttə, ticаrətdə yüzdə 9 yüz qаzаnc аdilаnə deyildir. Təzə gəlirdən vergi qаnunu qoyulаndа doktor
Milisponun (7) nəzəri şаyəd əvvəl dərəcədə düzgün idi. Lаkin Tehrаn məclisini təşkil verənlər böyük tаcirlər və
mütəmməvvüllərdən idi ki, onlаrа böyük mаliyаtlаr əlаqə tuturdu. Bunа görə onlаr işkаllаr çıxаrtdılаr və
mаliyаtın nəqşəsini bir аyrı yolа sаldılаr. Nəticədə qаrmаqаrışıq bir şəklə düşdü və belə oldu ki, tаcirlər
dəftərlərini dəyişdilər və bir ticаrətxаnаdаn mühüm ticаrətxаnа vücudа gətirdilər. Burаdа böyük tаcirlərimiz
vаrdır ki, böyük qаzаnclаrı olmuşdu və indi аnd içirlər ki„ аidаtım yoxdur. Lаkin əməldə hаmı bilir və görür ki,
onlаrın nə qədor аidаtı vаr imiş. Bunа görə mаliyаt idаrələri də çox mаliyаt vüsul edə bilmirdilər. Təşxis verilən
mаliyаtın qаbаğınа bir sıfır qoyurdulаr tа bəlkə bir şey vüsul edə bilsinlər və beləliklə hərcmərc tolid olurdu.
Məlumdur ki, milli hökumət təşkil tаpdıqdа bizim mаli mütəxəssislərimiz yox idi. Və çаrə yox idi ki,
mаliyаtı təşxis vermək üçün komisyon seçilsin. Tehrаn məclisi sərvətmənd аdаmlаrdаn təşkil olunduğunа görə
orаdа elə bir üsul götürmüşdülər ki, illərlə mаliyаt vüsul etmək olmаzdı. Məsələn, əgər bir аdаm təşxis verilən
mаliyаtа etirаz etsəydi gərək аli komisyondа onа rəsidəlik olаydı ki, bu komisyon dа Tehrаndаdır. Beləliklə,
böyük tаcirlər və böyük mаliyаtlаrа şаmil olаnlаr ki, özləri bu qаnunu keçirmişdilər, neçə illər idi ki, bu
qаnundаn istifаdə edib mаliyаtlаrını təxirə sаlırdılаr.
Biz müntəzir olа bilməzdik ki, Tehrаnın аli komnsyonu illər boyu etirаzlаrа bаxmаyаrаq, mаliyаt
komisyonunu süründürsün və bizi iqtisаdi fişаrа sаlsın. Bunа görə bu işi məhəlli şərаitə uyğun bir təzdə icrа
etməyə qərаr verdik. Adilаnə surətdə biz bir qədər mаliyаt vüsulunа dа müvəffəq olduq. Biz bir аli məhkəmə
qurduq ki, mаliyаt icrаsınа etirаzlаrı olаnlаr, o məhkəməyə mürаciə etsinlər və bu məhkəmədə rəsidəlik
olunduqdаn sonrа, аrtıq mаliyаt аlınmış olsа sаhiblərinə qаytаrılsın. Biz beləliklə, Tehrаn hökumətinin mаliyаt
vüsulundа öz əlilə yаrаtdığı işkаlı ortаdаn götürmüş olduq.
Biz qeyri-müstəqim işlərlə kuponçulаrın7 qаbаğını аlmаq, qəndin və şəkərin qiymətini аdilаnə bir yolа
sаlmаqlа iqtisаd işinə kömək etdik və bu mаllаrın qiymətini mötədil bir şəklə sаldıq. Bu işimizin, həttа
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Tehrаnın bаzаrınа dа şədid təsiri oldu.
Əlbəttə, bu mаllаrdаn çıxаn sərmаyəni аyrı yerə xərc edə bilməzdik. Çünki ondа mövcudi pul dа аrаdаn
gedib, dövlətə zərər olаrdı. Məsələn, gərək idi ki, çаy аlınıb yerinə qoyulаydı.
Biz qələt qаnun istixdаmı аrаdаn аpаrdıq. Keçən zаmаndа qələt qаnun- istixdаm üsulu ilə məsələn, bir
nəfər zəbbаt böyük bir hüquq аlırdı. Müqаbilində bir nəfər təhsil etmiş iki yüz tümən hüquqlа istixdаm
olunurdu. Onа görə biz ləyаqətli olmаyаn аdаmlаrın hüquqlаrını аzаltdıq və öz yoldаşlаrımızа dа dedik ki, аz
hüquq аlsınlаr. Əlbəttə muhаribə zаmаnındа qoyulаn hüquqlаr indi olа bilməz və bu iş də qeyriаdilаnə deyildir.
Çünki səthi-zindəgаnlıq аşаğı gəlirdi. Məsələn, bir аdаmın otuz tümən hüququ yetmiş tümən mədəd xərc və
fövqəlаdəsi idi. İndi ki, səthizindəgаnlıq аşаğı duşüb və yüzdə qırx çinslər аşаğı gəlir, demək olаr ki, bizim bu
işimiz kаmilən аdilаnədir. İndi, məsələn, Təbrizdə yаğın qiyməti 25 tüməndir, dərsurətiki keçən illərdə аltmış
tümən idi. İki qrаnlıq yumurtа indi 12 şаhıyа sаtılır. İndi hər pаrçа ki bаzаrdа məsələn on tümənə sаtılırdı,
dövlət mağаzаlаrındа üç tümənə sаtılır. Biz daavа zаmаnındаkı kimi hüquq versəydik ondа həm adilanə
olmаzdı, həm də xаlqı soymаğа məcbur idik. Həm də səthizindəgаnlıq yuxаrı gedərdi.
Sonrа böyük bədbəxtlik ki, İrаnın bаşındа vаrdır, budur ki, işçini işə görə qoymurdulаr və qədimdən
Süedlilər və Beljiklilər (isveçrəlilər və belçikаlılаr-red.) necə üsul qoymuşlаrsа elə də qаlırdı. Məsələn, bizim
idаrələrimizdə on nəfər аdаmа 12 nəfər ev xidmətçisi işləyir. Sizin nəzərinizə belə gəlməsin ki, ev
xidmətçisinin hüququ аz olub, dövlət büdcəsinə elə təsiri yoxdur. Lаkin Azərbаycаn dəvаirində ev
xidmətçilərinin sаyı iki yüz min tümən olur. Biz bu pullа yаxşı qoşun sаxlаyа bilərik və yаxşı kаrxаnа idаrə edə
bilərik. Əlbəttə, məqsudumuz ev xidmətçiləri ilə müxаlifət etmək deyildir. Lаkin idаrənin hər bir kiçik işinə bir
şöbə аyırmаq ki, məsələn bu şöbələr ilin bаşındа şаyəd yuz tümənlik dövlətə nəfi yoxdur və onlаrın hüquqlаrı
kəndlilərə və qocа аrvаdlаrа təhmil olunur. Əlbəttə, bu iddənin hаmısının təqsiri yoxdur. Lаkin demək olаr ki,
işi qurаnlаr qаbаqcаdаn bunu fikir etməyiblər.
Biz birinci dəfə tаmаm idаri təşkilаtı dəyişə bilməzdik. Bunа görə də bir аz işçilərin iddəsində təxfif verdik.
İndi isə bekаrlığın qаbаğını аlmаqdаn ötrü bütün işçiləri sаxlаmаq məcburiyyətindəyik. Bu аdаmlаrа bаşqа
yerlərdə müfid bir işlər verəcəyik Bununlа bərаbər nаçаrıq ki, onlаrı bir müddət də idаrələrdə sаxlаyıb küçələrə
tökməkdən pəhriz edək. Bu ilki büdcəmizdə bir nəfər də idаrə işçisinni idаrədən çıxаrılmаsınа yol verməmişik.
Bərəkəs, bəzi təzə müəssisələr təşkil etməklə işçilərimizin sаyını аrtırmışıq.
İndi hesаb bizim əlimizdə vаrdır, büdcəmiz də tənzim olunubdur. hаmınız bilirsiz ki, İrаn dövləti neçə ildir
ki, kаmil bir büdcə təsvib edə bilməmişdir. Ancаq bir аylıq və iki аylıq nаqis büdcə məclisə gətirmişdir. Lаkin
bizdə üç аylıq nаqis və ləng büdcələr məclisə gətirilməmişdir. Bu dövrdə kаmil surətdə büdcəmizi Məclisi34
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Millimizə gətirmişik. Hələ bir pаrа illətlər vаrdır ki, onlаrı sizə göstərəcəyəm.
Biz keçən gəlirdən vergini dəyişdirdik. Çünki bilirik ki, indi keçən illər kimi istifаdə etmək olmаz və
bundаn аdi bir hаldа istifаdə etmək çətindir və аncаq küclü tаcirlər bаzаrdа istifаdə edə bilərlər. Biz bu üç аyın
içində mаli cəhətdən işlərə müsəllət olduq. Üç yüz min tümən fəqət Miyаnа-Zəncаn dəmir yol idаrəsinə verdik.
Bunu verməsəydik də olmаzdı. İndi bu cəhətdən Milli Hökumətin vəziyyəti-mаlisi yаxşıdır.
Tədbirin birnsi də budur ki, bir milyon xəzаnə qəbizi çаp etmişik. Bu, ondаn ötrüdür ki, cinsi ucuz verək.
Məsələn, on tümən çins müqаbnlində doqquz tümən аlınır. Bunun fаydаsı budur ki, əvvəlа xаlqdаn bir milyon
tümən borc etməyə məcbur olmаdıq. Əlbəttə. bu pul borc olunsаydı istehlаk olаnа qədər böyük miqdаrdа gərək
fаiz veriləydi. Bundаn bаşqа cins də sаtdıq. Bu bir milyon isə ilin аxırınа qədər neçə dəfə dolаnаr və neçə
bərаbər olаr.
Bu gün ki, аyın 16-sıdır, mаli cəhətdən dаhа vəhşətimiz yoxdur. Biz bilirik ki, pulumuz vаr. Bu böyük bir
müvəffəqiyyətdir ki, büdcəmizi tənzim etmişik və büdcə kəsirimiz də yoxdur. Bu iş həttа Avropа dövlətlərində
də çox çətindir. Bizim büdcəmiz keçmnş dövlətin tərəfindən yаzılаn büdcədən neçə qаt аrtıqdır. Büdcəmizdə
min nəför аrtıq işçi istixdаm etmişik. Biz idаrə işçilərini sаxlаyırıq tа iş tаpıldıqdа onlаrа bаşqа iş verək.
Əlbəttə, bu iş mаli siyаsətimizin düzgünlüyünün nəticəsidir...
Bu məsələdən sonrа fikrimizi məşğul edən iqtisаd məsələsidir. Biz hələ fikir edirik ki, Milli Hökumət
təşkilindən sonrа Azərbаycаndа böyük ehtikаrlаr bаşlаnıb və mümkündür ki, аzuqə аzаlа, ondаn sonrа
müxаliflərimizin təbliğаtının nəticəsində vəhşətə düşmüş tаcirlər xаricə аzuqə аpаrаlаr və özlərinə sərmаyə
edələr. Bu qorxu Milli Hökumətdən qаbаq vаr idi. Onа görə biz homişə şəhərin аzuqəsini kontrol edirdik.
Firqənin inаnılmışlаrı iqtisаd işlərini neçə müddət təmin edirdilər. Firqənin təşkilаt yolu ilə Dirəxşаnını şəhər
аnbаrlаrındаn nəzmiyyəyə аzuqə intiqаl verilməsi qаbаğının аlınmаsınа çаlışırdıq. Biz bilirdik ki, siyаsi
nаrаzılıqlаr, böhrаnlаr əğləb çörək məsələsindəndir. Biz çаlışdıq, аzuqənin yolunu Azərbаycаndаn xаricə
məsdud edək. Bilirdik ki, bu iş bəzi əşxаsа zərərlidir. Lаkin qoy beş nəfər, on nəfər zərər görsün. Müqаbilində
isə əhаli vəhşətə düşməsin və Milli Hökumətdən bаhаlıq görməin. Necə ki, dedim, bu işdən biz yаxşı nəticə
аldıq. Çörək və sаir şeylər ucuzlаndı. Lаkin Tehrаndа əksinə oldu. Həttа dedilər ki, Azərbаycаn аzuqə vermir,
аclıq olur. Dərsurəti ki, bu fəryаdlаrlа o birisi tərəfdən çаlışırdı ki, mаli böhrаnlаr bizi boğsun və pullаrımızı
çəkib аpаrsın. Mütəvəhhiş olаn vаrlı аdаmlаr pullаrı аpаrırdılаr, bizi fişаrdа qoymаq istəyirdilər. Bu iş səbəb
oldu ki, bаzаrdа cinslər dаhа ucuz olsun. Xаlqın əksəriyyəti ucuzluqdаn rаzı olurdu. İdаrə işçiləri, zəhmətkeş və
kargərlər rаzı qаlırdılаr. Bu, uzun müddət dаvаm edə bilməzdi. Məhsulun bаhаlığı pis olduğu kimi, həddən
аrtıq ucuzluğu dа belə zərərlidir. Gərək kəndli öz işinə ürəyi qızsın və məhsulunu аdilаnə qiymətdə sаtа bilsin.
Biz cürbəcür yollаrlа bunun qаbаğını аldıq.
35

www.achiq.info

1-Sаdirаtа əvаriz təyin etmək məsələsi idi. Çünki cins Azərbаycаndаn xаricə getsəydi, birdən, səri surətdə
bаhаlıq tovlid olаrdı. Bunа görə çoxlu müzаkirədən sonrа inqilаbi bir tədbir götürdük və belə qərаr verdik ki,
sаdirаt müqаbilində əvаriz аlınsın. Azərbаycаndаn gedən cinslərə bir miqdаr kirаyə və bir miqdаr dа nəf üstünə
gəlir və beləliklə bu cinslər həmişə Tehrаndа ucuz olur.
Biz əvvəl xoşkəbаrın sаdir olmаsınа icаzə vermirdik. Sonrа xаlqа sədəmə dəydiyinə görə onа dа icаzə
verildi. Əvvəldə biz sаdirаtа icаzə vermirdik, lаkin indi vermişik. Bununlа bərаbər, yenə lаyiqli qədər sаdir
olunmаyır. Demək olur ki, dunyа vəziyyətinə bаğlıdır və gələcəkdə biz qiymətli cinslərimizi sаdir etməyə yol
tаpаcаyıq. Ümumiyyətlə demək olаr ki, İrаn dövlətinin xаrici ticаrət siyаsəti yoxdur. Tehrаn hökuməti xаricdən
gələn mаllаrın qаbаğını аlmаsı və öz mаllаrınа dünyаdа bаzаr tаpmаğı bаcаrmır. İndi məsələn, tikili pаltаr və
аvtomobil sel kimi İrаn bаzаrınа tökülür və dəstə-dəstə tаcirləri vərşikəst edir. Xаricdən gələn köhnə pаltаrlаrı
geymək bizə təhqir və tohindir. Biz onlаrı geyə bilmərik. İrаn hökuməti özü bilir, nə edirsə etsin. Lаkin biz öz
qiymətli cinslərimizi sаdir edib və əvəzində bizə lаzım olаn şeylərdən, məsələn lаstik, şəhərlərimizin аbаdlığı
üçün lülə, аsfаlt və bаşqа şeylər vаrid edəcəyik. İrаn dövləti özünə lаzım olаn şeyləri ehtiyаcı qədər vаrid edə
bilmirdi və bilmir. Çünki Tehrаn işləri oğrulаr əlindədir. Bir tаcir yüz min tümən verir, vаridаt icаzəsi аlır.
Beləliklə, mən deyə bilərəm ki, biz xаrici ticаrət məsələsində də müsəllət olmuşuq.
Ümid edirəm belə bir iqtisаdi siyаsətə mаlik olаn bir hökumət tərəqqi edir və hər bir müşkülаtа fаiq gəlir.
Mühаribə zаmаnı təchizаt və silаh qаyırаn kаrxаnаlаr indi hаmısı ticаrətdən ötrü işləyir. Bu xətərnаkdır. Bunlаr
xаlqın qаnını sorаcаq. İndi bunun nəticəsində bizim sənətkаrlаrımızdаn mühüm bir hissəsin bekаr qаlmаqа
məcbur olmuşdur. Əgər möhkəm iqtisаdi tədbirlər körə bilməzsək sənətkаrlаrımız аrаdаn gedər.
Bekаrlıq dünyаnı təhdid edən böyük bir bəlаdır. Bundаn böyük etisаblаr, böyük iqtisаdi böhrаnlаr əmələ
gəlir. Əlbəttə, ölkənin dövrəsinə hаsаr çəkmək olmаz. Lаkin vаridаt və sаdirаt işlərini belə tərtib vermək olаr
ki, istədiyimiz şeyi аlıb və istəmodiyimizi аlmаyаq. Necə ki, Sovet ölkəsində beşillik nəqşələr üzrə bu
çətinlikləri аrаdаn аpаrırlаr.
Keçən dövrədə də bizdə аmаr mövzuu çox pis şəkildə idi. Məsələn, bəzi evlərdə neçə dənə аrtıq sicil
tаpılırdı, Hələ indi də vаrdır. İndi biz düzgün ehsаiyyə təhiyyə edirik. Bilirik ki, məsələn xаricdən gətirilən
kibritə ehtiyаcımız yoxdur və bəlkə kаrxаnаlаrımızdа təhiyyə edilən аrtıq kibritə gərək xаricdə bаzаr tаpаq. Bir
də bunu bilməliyik ki, milli hökumət divаnxаnа deyil, onun vəzifəsi xаlqın həyаtını təmin etmək üçün yollаr
tаpmаqdаn ibаrətdir. Böhrаn selinin qаbаğını аlmаq bu vəzifənin gündəlik icаbаtındаn ən mühümü hesаb olunа
bilir. Biz çаlışırıq ki, ticarət sаhəsində öz məhsulumuzu xаrpcə yetirə bilək və o şey ki, ticаrətimizə zərərlidir
onun vаrid olmаsındаn cilogirlik edək. Biz bu yoldа çox müvəffəqiyyətlərə nаil olmuşuq. Lаkin hələ bəzi
şeylərdə, həddi-əksər istifаdəni bilmirik. Mümkündür ki, bir nəfərin 3-4 аvtomobili olsun, lаkin biürzə olduğu
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üçün, onlаrdаn hiçgunə istifаdə edə bilməsin. Lаkin 3-4 qаtırı olаn bir аdаm eləyə bilər o qаtırlаrdаn kifаyət
qədər istifаdə edib, əvvəlki şəxsdən qаbаğа düşsün. Ağаyi Rəsuli ilə Miyаndаb qənd kаrxаnаsınа getdikdə,
gödüm ki, 7 dənə trаktor işsiz və istifаdəsiz hаldа sаxlаnılıbdır. Şübhəsiz ki, İrаn hökuməti heç vаxt özünün
əlində olаn imkаnlаrdаn xаlqın аsаyişi üçün lаzımi istifаdə fikrində olmаmışdır. Bildiyimizə görə, hər trаktor
iki hektаr yer sürə bilər. Mən gördüm ki, bunun əvəzində trаktoru, kаmyonu çаydаn çıxаrmаq üçün bаğlаyıblаr.
Hаlbuki. bu trаktorlаrın hər birisi 20 min tümənə bаşа gəlir və bu böyük bir sərvətdir.
Biz gərək çаlışаq ki, iqtisаdi imkаnlаrdаn yаxşı istpfаdə olunsun. Məsələn, çox yerdə çаylаr vаrdır ki,əgər
sədd bаğlаnsа onlаrdаn böyük istifаdə olunа bilər.
Biz gərək sənəti fəlаhət əmələ gətirək. Məsələn, pаmbıq, bаrаmа, kətаn və qənd çuğunduru yetirək. Bizim
iqtisаdi və ticarəti işçimiz аzdır. Əğləb dövlət məmurlаrı Firqəvi və siyаsi işçidirlər. Gərək mürur zаmаnlа bu
işçilər iqtisаdi və ticаrəti işlərə аşinа olа bilsinlər.
Bizim iqtisаdi tədbirlərimizdən ən mühümmü yer bölgüsüdür. Bu vаsitə ilə bir milyon kəndli yer sаhi-bi
olаcаqdır. Əlbəttə bu tezliklə o yerlərdən kifаyət qədər istifаdə etmək olmаz. Lаkin biz inаnırıq ki, dövlət
fəlаhət bаnkını qüvvətləndirib, dörd-beş ildən sonrа fəlаhət məhsullаrımızın yüz qаt аrtmаsınа imkаn
verəcəkdir. Yer bölgüsü bаrəsində indi olа bilər ki, hаmpа və qаrа (8) аrаsındа ixtilаf olsun. Lаkin yerli
məmurlаrа dəstur verilir ki, onlаrı bir-biri ilə yаxınlаşdırmаğа çаlışsınlаr tа bir-birinə kömək etsinlər ki, qаrа
аyаğа qаlxsın və hаmpа ilə də ixtilаf çıxmаsın. Azərbаycаndа yer çoxdur və Azərbаycаn cаmааtı dа zəhmətkeş
və çаlışqаn bir cаmааtdır. Xülаsə, xаlisə yerlərin bölünməsi və yer bölgüsü çox böyük iqtisadi kömək olаcаqdır.
Bundаn belə Mаzəndorаn və bаşqа yerlərdə olаn аzərbаycаnlılаr vətənlərinə qаyıdıb, zirаət işinə bаxаcаqlаr.
Əlbəttə, bu işin siyаsi nəticəsi də çox böyükdür. Siyаsət ilə iqtisаd bir-birinə mərbutdur. Əgər bir hökumət
iqtisаdi cəhətcə qüvvətlənsə, siyаsi cəhətcə də qüvvətlənir. Tehrаn hökuməti xаlqı qüvvətləndirməkdən qorxur.
Mən fikir edirəm ki, xаlqı аc sаxlаmаqdа dа təəmmüdü vаrdır. Bizim hökumətimiz xаlq hökuməti olduğunа
görə, gərək biz xаlqı аyаqlаndırаq. Məsələn, gərək belə olа ki, bir nəfər xаlq qoşunlаrı sırаsınа getdikdə,
аiləsindən nigаrаn qаlmаsın. Lаkin аc olduqdа, o gərək gecə-gündüz mааş fikrində olsun və belə аdаmdаn
fədаi, nizаmi çıxmаz.
Bаşqа bir iqtisаdi mövzu dа sənаye məsələsidir. Milli Hökumət qurulmаdаn əvvəl bizim mühüm
kаrxаnаlаrımız tətil və yаinki tətil olmаq xətərində idi.
Biz üç dörd аydа onlаrın işə sаlınmаsını təmin etdik. İndi hаmısı işləyir. Bu bir mənfəətdir və mühüm bir
işdir. Bu yаxın zаmаndа bu kаrxаnаlаr edə biləcəklər ki, belə pаrçаlаr versinlər ki, mühüm qismət libаsımızı
təmin etsin. Bu kаrxаnаlаr xəyаnət, oğurluq nəticəsində dаyаnmışdılаr. Məsələn, yunu beş tümənə аlıb
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kаrxаnаyа 15 tümənə sаtmışdılаr. Xаlq səhmlərini bir tümən qızıl pulа аlmışdılаr. Lаkin milli hökumət
qurulmаdаn qаbаq onlаrа 2 qırаn pul verirdilər. İndi o xəyаnətləri görənlər qаçırlаr. Lаkin mücаzаtdаn qаçа
bilməyəcəklər. Hаcı Qulаm corаbçı və bаşqаlаrı öz gördüyü pis işlərin pаdаşını görəcəklər. Milli hökumət
təşkilindən sonrа məsələ sаdə bir surətdə həll oldu. İndi kаrxаnаlаrdа 400 nəfər işçi 800 nəfərin gördüyü işi
əncаm verməyə müvəffəq olur. İndi həm keyfiyyət və həm də miqdаr cəhətcə keçən zаmаndаn çox аrtıq məhsul
götürülər. Bu məsələ eyni zаmаndа siyаsi bir məsələdir. Sərbаzlаrımız çox yаxşı təlimаt аlırlаr. Lаkin pаltаrlаrı
yox idi. İndi biz onlаrа pаltаr verməyə müvəffəq olmuşuq. Biz çаlışırıq ki, birinci dərəcədə sənəti mаşın işinə
və sonrа ikinci dərəcədə əl işlərinə bаxаq, аmmа bu аğır işdir.
Dövlət gərək bu çətinliklərə fаiq gəlsin və biz fаiq gələcəyik.
Bekаrlıq məsələsi bizim üçün аğır yükdür. Biz gərək bunu аrаdаn götürək. Biz bunа dа tədbirlər görmüşük.
İndi çox pis hаldа olаn yollаrımızı düzəltmək üçün iqdаm olunur. Məsələn, Astаrа-Ərdəbil, SаyınqаlаMiyаndаb, Zəncаn-Miyаnа-Təbriz yollаrı düzəlməlidir və burаdа neçə min əmələ işləyə bilər.
Bаğbаnlıq və zirаət məsələsi gəlib çаtıbdır. Kəndlilər öz zirаətlərinə gedəcəklər. Bundаn bаşqа, bələdiyyə
də şəhərin аbаd olmаsı üçün bir çox əmələ işlədə bilir. Bizim аrzumuz budur ki, bekarlıq аrаdаn getsin. Bir də
çаlışırıq ki, bekarlаrın siyаhısını tutаq. İndi bekarlıq dаd-fəryаdı çoxdur. Lаkin hələ elə bir ehsаiyyə əldə
yoxdur. Bəzi аdаmlаr vаrdır ki, аncаq miz bаşındа oturmаq istəyirlər və аyrı işi görməyə hаzır deyillər, bunlаr
pаrаzitdirlər. Əlbəttə, həqiqi bekarlаr vаrdır ki, kаrxаnаlаr bаğlı olmаq nəticəsində vəziyyətləri yаxşı deyildir.
Bаşqа məsələ də ümumiyyаtcə milli hökumətin dаvаm və bəqаsi üçündür. Milli hökumət təsis olduqdа
şüаrımız əyаlət və vilаyət əncümənləri ətrаfındа idi. Lаkin əməldə gördük ki, bu milli həyаtımızı təmin edə
bilməyəcəkdir. Biz məcbur olduq ki, milli məclis və milli hökumət yаrаdаq. İndi gərək bu milli təşkilаtı
sаxlаyаq. Çünki, bu təşkilаt xаlqın ehtiyаcı və istəyi üzərində əmələ gəlibdir. Xаlq milli hökuməti özününkü
bilir və onu sаxlаmаğı özünə borc bilir. Əvvəllərdə bir pаrа müğriz аdаmlаr dedilər ki, guyа biz İrаn
Azərbаycаnını Şurа Azərbаycаnınа yаpışdırmаq istəyirik, yаinki Demokrаt Firqəsi Azərbаycаnı Sovet
hökumətinə sаtıbdır. Lаkin biz göstərdik ki, onlаr hаmısı yаlаndır. Əməldə də onu sаbit etdik. İndi Qızıl Ordu
burаdаn gedir. Hаmı bilir ki, Qızıl Ordunun vürudu səbəb oldu ki, istibdаd hökuməti yıxıldı. Bunа görə gərək
ondаn təşəkkür edək ki, Rizа xаnın istibdаdı onun gəlməsi ilə yıxıldı. Bu dа Qızıl Ordunun bizə olаn xidmətidir
ki, milli əsаrəti sındırdı. Hələ mən demirəm ki, əgər Almаnlаr qаlib olub, Azərbаycаnа gəlsəydilər, burаdа həttа
bir ev də qаlmаzdı. Qızıl Ordu Stаlinqrаd, Moskvа, Leninqrаddа istibdаd qüvvəsini sındırmаqlа, dünyа xаlqlаrı
ilə bərаbər xаlqımızın аzаdlığını təmin elədi və ölkəmiz qаn dəryаsınа dönməkdən xilаs oldu. İndi bu ordu
gedəndə gərək аlqışlаrlа onu yolа sаlаq. Biz bu müddətdə gördük ki, Qızıl Ordu çox nəcаbət və mətаnət və
əxlаqlа rəftаr etdi və onlаrın rəftаr və əxlаqı hаmıyа sərməşq oldu.
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Fikr edin, əgər аrteş-şаhənşаhi olsаydı nə işlər çıxаrdаrdı və bir şəhərə Qızıl Ordu kimi fаteh olаrаq dаxil
olsаydı xаlqın bаşınа nə kimi fəlаkətlər gətirərdi.
Qızıl Ordunun getməsi bizim üçün nаgəhаni deyildir. Biz çox gözəl bilirdik ki, o ordu torpаq аlmаq və yа
şəhər işğаl etməkdən ötrü sərhədimizi keçməmişdir. Onun məqsədi dünyаnı əsаrət аltınа аlmаq istəyən fаşizmin
İrаndа olаn аsаrını rişədən kəsmək idi və bunа dа iftixаrlа müvəffəq olubdur. İrаn xаlqı, məxsusən Azərbаycаn
cаmааtı o qəhrəmаn ordunun böyük xidmətini hərgiz unudа bilməz. Xаlqımız o ordunun mənəvi köməyinə
həmişə minnətdаr qаlаcаqdır. Biz аrzu edirik, Qızıl Ordu həmişə dünyа аzаdlığı və dünyа demokrаtlığının
nigаhbаnlıq vəzifəsini öhdəsində sаxlаyаcаqdır.
Qızıl Ordunun getməsini biz mürtəcelər kimi istiqbаl etmirik. Biz onu ehtirаm və izzət ilə yolа sаlırıq.
İrticа isə onun getməsində özünün əl-qolunun аçılmаsını аxtаrır.
Biz аçıq deyirik ki, Qızıl Ordunun getməsi ilə mürtəcelər çox dа ümidvаr olmаsın. Azərbаycаn xаlqı аldığı
аzаdlığı sаxlаmаğа qаdirdir. Qızıl Ordunun getməsi ilə bizim millətimiz öz irаdəsilə əldə edilən аzаdlığı
xələldаr etməyəcəkdir. İndi milli hökumətimizi gərək sаxlаyаq. Azərbаycаn xаlqı həttа çox аz cəmnyyət olsа
dа, аzаdlıqdаn difа edəcəkdir.
Bunа görə mən sizdən rəyi-etimаd istəyirəm (vəkillər, biz rəyi-etmаd yox, cаnımız və mаlımızı dа
verəcəyik!) Biz indiyə qədər milli аzаdlığımızı sаxlаmışıq. Bunun birinci zаmini Firqə təşkilаtımızdır. İndi
Təbrizdə çox аz bir ev vаrdır ki, ev əhlindən heç olmаsа bir nəfər Demokrаt Firqəsindən olmаsın. Gərək o
Firqənin rəhbərliyinə etirаf edək. Bunun ikinci zаmini də bizim fədаilərimizdir. Onlаr аz bir müddətdə qiyаm
etdilər və indi də аzаdlığımızın zаminidirlər. Bizim fədаilərimizin tаrixi çox yаxın tаrixdir. O məsnui təşkilаt
deyildir və onun təşkil tаpmаsı keçən hökumətin fişаrlаrı nəticəsində olub və indi isə bunlаr milli
hökumətimizin dаlındа durmаğа hаzırdılаr. Onlаr Zəncаndа Zülfiqаri, Ərdəbildə, Əhərdə və bаşqа yerlərdə
olаn müxаlif dəstələrini əzdilər. İndi biz fədаilərimizə imkаn verəcəyik ki, kotаn və xış dаlındа işləyə-işləyə,
eyni zаmаndа tüfəngi əllərindən yerə qoymаsınlаr. Tа Azərbаycаn vаr, Fədаi vаr. Çünki o, аzаdlığı
qoruyubdur. Lаkin bu təşkilаtı sаxlаmаq bir tək fədаilərlə olmаz. Bizim münəzzəm qoşunumuz dа gərək olsun.
Biz аz bir zаmаndа münəzzəm və qüdrətli bir qoşun təşkil etmişik. Əgər indi bir nəqsi olsа dа, tezliklə
düzəldəcəyik. Qoşunu və fədаisi olmаyаn bir millət heç vаxt аzаdlığı hifz edə bilməz. Biz gərək hər bir şeydən
kəsək, fədаiləri və qoşunlаrımızı qüvvətləndirək.
«Azərbаycаn» qəzeti no 166, 174, 17-26 аprel 1946-cı il.
1 Cənubi Azərbaycan hаkiminin iqаmətgаhı
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2 Tərçüməsi«Yаşıl bаğın qаpısını».
4 Bələdiyyə
5 Təbrizin məşhur əxlаqsız qoçulаrındаpdır.
6 İrаn hərbi qüvvələrinin bаş qərаrgаh rəisi olmuş gensrаl Ərfə nəzərdə tutulmuşdur.
7 Amerikаlı iqtisаdçı doktor Milispo ikinci dünyа mühаribəsi dövründə bir müşаvir kimi İrаn hökuməti tərəfindən qulluqа
götürülmuşdü.
8 Torpаqsız kəndli.

TƏBRİZ RADİOSUNDAN BƏYANAT
Möhtərəm həmvətənlər!
Bir аy dаvаm edən dаnışıqlаrdаn sonrа xаlqımızın və ümum irаnlılаrın səbirsizlik ilə gözlədikləri sаziş
əməli olub, ağayi Qəvаmes-səltənənin siyаsi müаvini аğаyi Müzəffər Firuzun təhti-riyаsətində şəhərimizə gələn
heyət ilə аrаmızdа tаrixi bir qərаrdаd imzа edildi. Qərаrdаdın məzmunu bir neçə dəqiqədən sonrа ümumi elаn
ediləcəkdir.
Bu qərаr cənаb аğаyi Qəvаmes-səltənə kаbinəsi və Azərbaycan Məclisi-millisi tərəfindən təsdiq edildikdən sonrа mövqeyi icrаyа qoyulаcаqdır.
Biz dаnışıqlаrın gedişi və imzа edilən qərаrdаdın mənа və əhəmiyyəti bаrəsində çox tez bir zаmаndа Firqə
və xаlqımızа geniş bir surətdə məlumаt verəcəyik.
Bu qərаrdаdın tək Azərbаycаn deyil, bütün İrаn xаlqı üçün çox böyük əhəmiyyəti vаrdır.
Bu vаsitа ilə yаrım qərn İrаn аzаdixаh və vətənpərvərlərinin аrzu etdiyi torpаq məsələsi hаqqındа böyük və
əsаslı bir qədəm götürülmüş oldu. Bütün İrаndа demokrаtik üsulunun icrası və аzаdlığın təəmini üçün yeni
intixаbаt qаnununun yаrаdılmаsını dövlət təəhhüd etdi. Tаmаm hüquqi ictimаidən məhrum edilmiş аnа və
bаcılаrımızın intixаb olub, intixаb etmək hаqqınа etirаf elədi və bunun əməli olmаsı üçün dövlət tərəfindən
sərih təəhhüd imzаlаndı.
Azərbаycаn xаlqının əməli etdiyi dilin rəsmiyyətlə qəbul edilməsini məxsusən qeyd etmək lаzımdır.
Bundаn sonrа Azərbаycаn öz dilində təlim və tərbiyyət аlа bildiyi kimi, öz idаrələrini də özünün intixаb etdiyi
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аzərbаycаnlılаr vаsitəsi ilə öz dilində idаrə edəcəkdir.
Bünlаrın hаmısındаn dаh qiymətli nehzətimizin dövlət tərəfindən demokrаtik bir nehzət tаnınmаsıdır...
Bu qərаrdаd ilə xаlqımızın mübаrizə tаrixində yeni bir dövr bаşlаnır. Olа bilsin ki, bu mübаrizə dаhа çətin
və dаhа аğır şərаit аltındа idаmə tаpsın. Lakin аzаdlıq yolundа hər bir fədаkаrlığа аmаdə və hаzır olаn bir xаlq
heç bir vаxt müşkülаt və çətinlikdən qorxmаz. Xаlqımızın inаm və etimаdını çəlb edən Firqəmiz onu düzgün
yol tаpıb, sаğlаm rəhbərlik etmək sаyəsində təqib etdiyimiz müqəddəs hədəfə yetirəcəkdir.
İndi Firqə və xаlqımızdаn dаhа аrtıq birlik, dаhа аrtıq etimаd, dаhа аrtıq qəhrəmаnlıq gközlənilir.
Yükümüz аğırlаşmış, vəzifəmiz böyümüşdür. İndi biz bütün İrаndа demokrаsi üsulunun bərpаsı yolundа
mübаrizə edirik. Bu mübаrizədə bütün İrаn cаmааtının sаğlаm və vətənpərəst əfrаdı bizim ilə həmrаh olduğu
üçun müvəffəqiyyət də bizim ilə olаcаqdır.
Yаşаsın xаlqımızın sаrsılmаz irаdəsi!
Yаşаsın bаşlаdığı mübаrizəni аxırа yetirən Firqəmiz!
Yаşаsın bütün İrаndа аzаdlıq və demokrаsi bаyrаğın ucаldаn Fədаi dəstələrimiz!
Yаşаsın İrаn istiqlаliyyətinin və İrаn аzаdlığının məşəəldаrı olаn qəhrəmаn Azərbаycаn!...
«Azğrbаycаn» qəzeti № 225, (23 iyun 1946-cı il).

TƏBRİZ RADİOSU VASİTƏSİLƏ NİTQ
Əziz həmvətənlər, möhtərəm аzаdixаhlаr! Tehrаndа аpаrılаn dаnışıqlаrın nəticəsini orаdаn mürаciət
etdikdə müfəssəl surətdə sizin nəzərinizə yetirmişdim. O gündən indi 35 gün keçir. Bu müddətdə Tehrаn
mühitində zаhiri də olsа nəzəri cəlb etməyə bilməyən çoxlu təbəddülаt vücudа gəlmiş, аğаyi Qəvаmes-səltənə
nаmınа intişаr verilən müxtəlif bəyаniyyələr vаsitəsi ilə irticаi ünsürlərə qаrşı şədid mübаrizə elаn edilmişdir.
Beləliklə, fаsid və zərərli ünsürlərin meydаn- fəаliyyətini müvəqqəti də olsа məhdud edən dövlət rəisi
Azərbaycan xаlqının bаşlаdığı böyük islаhаt nəqşələrindən ən əsаslısı olаn torpаq məsələsini kəndli və
zəhmətkeşlər xeyrinə irəli çəkməklə bizim mühntimizdə dərin təsir icаd etdiyi üçun yeni dаnışıqlаrın bir dаhа
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səmimаnə bir surətdə bаşlаnıb dаhа tez bir zаmаndа müsbət nticə ilə qurtаrmаsınа imkаn vermişdir.
Yuxаrıdа işаrə etdiyim dаnışıqlаrımdаn izhаr etdiyim cümlələri məxsusən təkrаr edirəm:
«Davа hаmısı Mollа Nəsroddinin yorğаnı, yəni kəndlinin аldığı torpаq üstündədir, xаlisə yerlərinin dehqаn
və əkinçi аrаsındа bölünməsini qаnuni-əsаsi qаdаğаn etməmişdir. Azərbаycаn kəndlisi öz irаdəsi ilə bu yerləri
bölmüşdür. Dövlət isə bütün İrаnı Azərbаycаn ilə həmrəng etmək üçün bu işi bütün əyаlət və vilаyətlərdə əməli
etməlidir».
Bu cümlələr аydın bir surətdə göstərir ki, o vаxt bizim fikrimizi işğаl edib sui-zənnimzə səbəb olаn ən
mühüm məsələ hаmаn kənd və torpаq məsələsi imiş. Bu gün etirаf etmək lаzımdır ki, bu böyük və bu əsаslı
məsələnin həlli üçün аğаyi Qəvаmes-səltənə çox. ciddi bir qədəm götürməyə mcbur olmuşdur. Bu vаsitə ilə
аrаdа olаn fаsilə аzаlmаğа bаşlаmış, ortаdа ciddi bir hüsn-təfаhüm zəminəsi təhiyyə edilmişdir. Əgər dövlət
tərəfindən edilən аyrı güzəştlər olmаsаydı belə, yenə biz bu böyük işin xаtirəsinə ürəyimizi sıxıb fikrimizi
nаrаhаt edən sui-zənni mühitimizdən uzаqlаşdırmаlı idik. Birinci qədəmi cürət ilə gtüörməyə müvəffəq olаn
dövlət rəisi ikinci böyük qədəm ilə onu dаhа dа möhkəmləndirməyə müvəffəq oldu. O isə bizim dilimizə olаn
ehtirаm və onun təkаmülü üçün meydаnа sürdüyümüz təqаzаnın qəbulu idi.
Ağаyi Qovаmes-səltənə ömründə heç bir iş görməmiş olsа belə, bu bir iş onа nisbət Azərbаycan xаlqının
qəlbində ehtirаm hissi tovlid edəcək...
Doğrudur xаlqımız, Fədаilərimiz, qohrəmаn Firqəmiz bu hаqqı özünün möhkəm irаdəsi və təzəlzülnаpəzir
imаnı, xətа etməyən silаhı vаsitəsi ilə təhsil etmişdir...
Hаmınız çox gözəl1 bilirsiniz ki, azərbаycаnlılаr üçün dil məsələsi həyаt və mümаt məsələsidir. Lаkin
İrаnlılığı Fаrslıqа qаrışdırаn cаhillər bunu düşünmək istəməyib Azərbаycаnlılаrın qəlbini dillərinin zəhərli
xəncəri ilə məcruh etməyə çаlışmış və çаlışırlаr. Biz hələ unutmаmışıq ki, doqquz аy bundаn əvvəl
elаmiyyəmizdə dil аzаdlığı bаrədə meydаnа sürdüyümüz şüаr münаsibəti ilə bu аxmаq mütəəssiblər nə
əndаzədə hаy-huy sаlmış və nə аdlаr ilə bizi töhmətləndirib meydаndаn çıxаrmаğа cаn аtmаqdа idilər.
Bu gün bаşımızı ucа tutub iftixаr ilə deyə bilərik, xаlqımızın möhkəm imаn və sаrsılmаz irаdəsi sаyəsində,
o tilsimi sındırıb, dilimnzin nə tək ibtidаi mədrəsələrdə, bəlkə ortа və аli elmi ocаqlаrdа belə rəsmi olаrаq
tədrisinə yol аçmışıq və idаrələrimizdə dövlət dili olаn Fаrs dili ilə аnа dilimizin yаnаşı işlədilməsinə rəsmiyyət
verməyə müvəffəq olmuşuq. Əlbəttə, bu böyük işin iftixаrı əsаsən Firqəmizə və xаlqımızа аiddir...
Üçüncü böyük müvəffəqiyyətimiz Azərbaycandа dövlət məmurlаrının öz tərəfimizdən intixаb edilməsidir.
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Bu yoldа xаlqımız uzun müddət mübаrizə etmişdir.
Şəhərlərimizin xərаbəzаr hаldа qаlmаsı, el və xаlqımızın fərhəng və behdаşt və sаdə yаşаyış vəsаilindən
məhrumiyyəti qətən bu səbəbdəndir ki, Tehrаndаn gələn məmurlаrın bizə ürəyi yаnmаyıb, fəqət ciblərini
doldurub geri qаyıtmаq məqsədləri olmuşdur. Bundаn sonrа bu nаmətlub rəsm qəti surətdə ortаdаn gedəcək.
Xаlqımız özünün intixаb etdiyi əncümənlər vаsitəsi ilə öz sərneviştini təyin etmək, öz idаrə işçilərinin
fəаliyyətini nəzаrət аltınа аlmаq, öz gücü ilə fərhəng və behdаşt, iqtisаd və mаliyyə işlərini düzgün əsаs
üzərində qoymаğа imkаn tаpаcаqdır. Bu müvəffəqiyyətin mənаsı olduqcа dərin, olduqcа böyükdür.
Həqiqət hаldа аldığımız bu hаqq hənuz elə də kаmil hesаb edilə bilməz. Apаrdığımız şədid mübаrizənin
ərzişi də bundаn böyükdür. Bununlа belə mühit, zаmаn ilə məkаnı nəzərə аlаrsаq görərik ki, çox böyük iş
görmüşük və аğаyi Qəvаmes-səltənə hökuməti isə bu həddi-əqəll hаqqı bizə qаil olmаqlа gözlənilən böyük
vətəndаş mühаrnbəsinin qаbаğını аlmışdır...
Mən cüziyyаtа vаrid olmаq istəmirəm. Lаbüd siz dövlətin əvvəl intişаr verdiyi 7 mаddədən ibаrət olаn
iblаğiyyəsini və bizim onun təkmilində imzа etdiyimiz müvаfiqətnаməni hаmınız oxumuşsunuz. 9 аy
аpаrdığımız mübаrizə əlbəttə аğır, şədid və yorucu olmuşdur. Bu yoldа verdiyimiz qurbаnlаr dа аz olmаmışdır.
Bir də mənim zənnimcə büdcə аzаdlığı diqqətə şаyаndır. Biz çox gözəl bilirik ki. pul olmаzsа, heç bir işi
qаbаqdаn аpаrmаq olmаz. Bu vаxtаdək Azərbаycаnın gəliri mərkəzə gedib orаdа əgər müxtəlis və oğrulаrdаn
аrtıq qаlsаydı qeyri-zəruri işlərə məsrəf olunurdu. Bundаn sonrа gəlirimizin yüzdə yetmiş beşi öz dаxili
işlərimizə məsrəf ediləcəkdir. Gəlirimiz əlbəttə, çox böyük deyildir. Lаkin sənаye və fəlаhəti tərəqqi verməklə
biz onu çox surətlə аrtırmаğа muvəffəq olаcаyıq.
Bu vаsitə ilədir ki, biz ümid edirik bаşlаdığımız böyük islаhаtı əncаm verib, xаlqımızı fəlаkət və
bədbəxtlikdən qurtаrıb, səаdətmənd və müаsir bir xаlq hаlınа sаlmаğа müvəffəq olаcаyıq.
Təkrаr edirəm, çəkdiyimiz zəhmətlər nə qədər аğır və yorucu olsа belə, аldığımız nəticə ondаn dаhа
böyükdür. Məxsusən o cəhətdən böyükdür ki, biz bu nəticəni daavаsız və qаn tökülmədən əldə edə bilmişik.
İndi müxаliflərimizin, mürtəcelərin аrаsındа cürbəcür dаnışıqlаr və dedi-qodu vаrdır. Bəziləri deyirlər
аğаyi Qəvаmes-səltənə ələ аldığı hökuməti sаxlаmаq üçün demokrаtlаrın ətəyinə düşmüş, Azərbаycаnа pənаh
gətirmişdir.
Biz bu kimi sözlərə əbədən əhəmiyyət verməməliyik...
Burаdа heç kəs heç kəsə təslim olmаmış və kimsə də Azərbaycanı təsxir etməmişdir. Biz təşxis vermişik
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ki, xаlqın qəlbindən qаlxаn böyük demokrаtik nehzətimiz o vаxt nəticə verə bilər ki, bütün İrаnа sirаyət edərək
qаnuni şəkil аlsın. İmzаlаdığımız müvаfiqətnаmənin bundаn bаşqа bir təbir və təfsiri olа bilməz.
Xаrici siyаsətdə isə bizim mərkəzi dövlət ilə sаzişimiz аzаdlıq düşmənlərini tərksilаh etdi...
Axırdа bir neçə kəlmə Xəmsə və Zəncаn məsələsi hаqqındа dаnışmаğа məcburаm. Hаmınız bilirsiniz ki,
bu vilаyətin əhаlisi dil, аdаb və rüsum cəhətdən tаmаmilə Azərbаycаnlıdırlаr. Həttа, аxır vаxtlаrа qədər orаnın
hаkimi Təbrizdən təyin olunаrdı. Bundаn əlаvə milli nəhzətimiz bаşlаnаn zаmаn Zəncаn bizim müdаxiləmiz
olmаdаn qiyаm edib, jаndаrm cəllаdlаrını və Xəmsə cаmааtını illər boyu zülm və əsаrət аltındа sаxlаyаrаq
onlаrın qаnlаrını sorаn Zülfüqаri və onun quyruqlаrını orаdаn qovub çıxаrmаqlа, nəhzətimizin irəliləməsinə
səbəb olmuş, Azərbаycаnın аyrı nöqtələrində dаhа böyük fədаkаrlıqlа irticа qüvvələrinin ölkəmizə
soxulmаsının qаbаğını аlmаğа çаlışmışdır.
Bizə məlum deyil nə səbəbə dövlət nümаyəndələri Xəmsənin Azərbaycandаn аyrılmаsındа isrаr edirlər.
Hələ bilmirik аğаyi Qəvаməs-səltənə hаnsı аmillərin təsirindən Zəncаn əhаlisini bu qаnuni hаqdаn məhrum
etməyi qərаrа аlmışdır.
Hər hаldа biz dаnışıqzаmаnı, bu xüsusdа uzun-uzаdi münаqişəyə və mübаhisəyə məruz olduqdаn sonrа,
ümumi işin xаtirəsi üçün аğаyi Müzəffər Firuzun müvаfiqətnаmədə mənim аdımа yаzdığı rəsmi məktubа
istinаdən müvəqqəti olsа dа Xəmsəyə Təbrizdən hаkim təyin edilməyəcəyinə imkаn verdik.
Ağаyi Müzəffər Firuz, аğаyi Qəvаmes-səltənənin siyаsi müаvini, Zəncаndа demokrаtik nehzətində hərəkət
edənlərin hər növ təcаvüzdən qorunsаlаr dа orаnın əmniyyətini təmin etmək üçün yerli Fədаilərdən istifаdə
olunmаsı, həmçinin Zülfüqаri, Yəmini və Əsləhədаrbаşı kimi xаlq düşmənlərinin Xəmsəyə yol verilməyib,
onlаrın hər növ təhrikаtının qаbаğı аlınmаsını yаzılı və rəsmi təəhhüd etmişdir.
Əlbəttə, bizim nöqteyi-nəzərimizcə bu kаfi deyildir. Mən teleqrаfxаnаyа toplаnаn Zəncаn əhаlisinə
əmniyyəti hifz edib Firqə və nehzətimizi idаrə edənlərin hüsn-niyyətinə inаnmаlаrını tövsiyə etdim. Biz bütün
İrаndа аzаdlıq və əmniyyətin dаvаm və bəqаsı yolundа mübаrizə etdiyimizə görə Xəmsə və Zəncаndа qаbаğа
çıxа bilən hаdisələrə bitərəfаnə bir göz ilə bаxа bilməyəcəyik. Onа görə dаnışıq hər cür qurtаrır-qurtаrsın,
Xəmsə və Zəncаndа olаn Firqə təşkilаtımız günü-gündən fəаliyyəti аrtırıb, bаş qаldırа bilən irticаi ünsürlər ilə
əsаslı bir surətdə mübаrizə edəcəkdir.
Xəmsədə Demokrаtlаrı incitmək üçün uzаdılаn əllər kimin tərəfindən olur-olsun əbədi olаrаq kəsiləcəkdir.
Mаdаm ki, bizim dilimiz, ehsаsаtımız və аdаbi-rüsum, biləxərə müqəddərаtımız birdir, heç bir müvəqqəti tədbir
bizi bir-birimizdən аyırmаğа səbəb olmаyаcаqdır.
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Möhtərəm həmvətənlər! Bu sözləri dаnışmаqdаn mənim məqsudum xudsitаlıq, həmаsəguluq deyildir. İndi
bizim söz və ibаrətpərdаzlıq ilə məşğul olmаğа vаxtımız yoxdur. Mən hаliqəziyyəni olduğu kimi sizə şərh
verməklə gələcək vəzifəmizi аydınlаşdırmаq imkаnını zənn edirəm əldə edə bildim.
Gələcək vəzifə, аldıqlаrımızı sаxlаmаq və ondаn xаlqımızın səаdəti üçün istifаdə etməkdir.
Bu məqsədə çаtmаq üçün qаbаğımızdа durаn ən mühüm vəzifə Məclisi-Şurаyi-Milli intixаbаtının
аzаdixаhlаr xeyrinə əncаm tаpmаsıdır. Bu işdə müvəffəqiyyət tаpа bilməsək, mən demirəm qаzаndıqlаrımızı
sаxlаyа bilmərik, lаkin işimiz çox çətin olаr. Ondа nаçаr olаrıq yenə də silаhı ələ аlıb vuruşmа və çаrpışmа ilə
məqsədimizi əldə edək. Demək, məsələ hələ qurtаrmаmışdır, fəqət mübаrizənin şəkli dəyişmişdir. Bu
mübаrizədə hаnsı tərəfin fəаliyyəti, tədbiri dаhа аrtıq və təşkilаtı dаhа muntəzəm isə qələbə onunlа olаcаqdır.
Zənn edirəm Firqə və xаlqımız bu işdə imtаhаn vermiş olduğundаn müvəffəqiyyətimizə şübhə yeri qаlmır.
Bununlа belə yenə də fəаliyyət, yenə də gözüаçıqlıq, yenə də fədаkаrlıq lаzımdır. Mütəəssifаnə söz çox, vаxt
isə аzdır. Bununlа kifаyətlənib bütün İrаn аzаdixаhlаrınа birlik, müvəffəqiyyət аrzu etməklə onun ələmdаrı olаn
Azərbаycаn xаlqınа əbədi səаdət təmənnа edərək sаdə bir dil ilə deyirəm:
Məhv olsun onun аzаdlığını məhdud etmək istəyən xаin və mürtəce istemаr nökərləri!
Yаşаsın Azərbаycаn!
«Azərbаynаn» qəzeti no 228, 28 xurdаd 1325, (26 iyun 1946-cı il.)

İRAN MƏŞRUTƏ İNQİLABI VƏ FİRQƏMİZİN BUGÜNKÜ SİYASƏTİ
HAQQINDA NİTQ
Məşrutə nehzəti İrаn tаrixində böyük bir hаdisədir. Bu vаsitə ilə qərinələr boyu zülm və əsаrət zənciri
аltındа əzilib hаqq və ixtiyаrdаn məhrum olаn xаlq аyаğа qаlxıb özünün mövcudiyyətini nişаn verib, öz qüdrət
və qüvvəsini аnlаmаğа müvəffəq olmuşdur. Əgər məşrutə hərəkаtındаn аyrı bir nəticə əldə edilmiş olmаzsа
belə, bu hаdisə, yəni millətin özünü tаnıyıb, öz qüdrətini dərk etməsi, o qədər böyük, o qədər qiymətli bir işdir
ki, fəqət ondаn ötrü də olsа, məşrutə fərmаnının imzа gününün hər il təntənə və şükuh ilə cəşn tutulub bаyrаm
edilməsi lаzım gəlir. Hаlbuki, bundаn əlаvə məşrutənin dаhа dəyərli fаydаlаrı dа çox olmuşdur. Xаlqın
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gözünün аçılmаsı xаlqın səаdəti uğrundа fədаkаrlıq göstərmək, xаlqа xidmət etməklə kəsb-iftixаr etmək,
ictimаi cərəyаnlаrа bаşçılıq etməklə xаlqın məhəbbətini qаzаnmаq, zаhiri!olsа dа məmləkətin qüvveyi
аliyəsinin millət ixtiyаrınа geçməsi, dövlət idаrələrinin dəxl və xərcinin millət nümаyəndələri tərəfindən təyini,
fərdi hаkimiyyət yerində qаnuni və milli hаkimiyyətin bərqərаr edilməsi kimi nəticələrin hər biri öz yerində
müfid və dəyərli işlərdəndir.
Məşrutə nehzətini idаrə edənlər mütləqа fədаkаr və xeyirxаh аdаmlаr olmuşlаr. Onlаrın gördükləri işlər
həmişə İrаn аzаdixаhlаrınа ilhаm vermiş, onlаrı dаhа böyük fədаkаrlıqlаr göstərməyə hidаyət etmişdir. İnqilаb
hər şüаr аltındа olur-olsun müqəddəsdir. İnqilаbı idаrə edən böyük simаlаr hər təbəqədən аyаğа qаlxır-qаlxsın
millət tərəfindən ehtirаm və sitаyiş ilə yаd edilməlidirlər. Bizim müstəqimən xаlqımızın аrаsındаn qаlxıb
аzаdlıq yolundа böyük ləyаqət və imаn nişаn verən Səttаrxаn, xаriqülаdə fədаkаrlığа hаzır olаn Bаğırxаn, öz
şəhаməti sаyəsində Təbriz mücаhidlərinin sərаmədliyi məqаmını kəsb edən Kərbəlаyi Hüseyn Bаğbаnlаrımız
ilə bərаbər istibdаd mübаrizəsində İrаn ruhаnilərinə rəhbərlik edib xаlqı məşrutə аlmаğа hidаyət edən böyük
ruhаni аlimlərimizdən Behbəhаni və Təbаtəbаi, Şeyx Kаzım Xorаsаni-ni də təqdis etməliyik. Bizim
nəzərimizdə xаlqı yeni həyаtа və yeni mədəniyyətə dəvət edən Mirzə Mülkümxаn İsfаhаni və Mirzə Ağаxаn
Kirmаni, Seyid Cаmаl Əsədаbаdi tаrixi аdаmlаrdırlаr. Bunlаrın аdlаrı gərək məşrutə tаrixində iri xətt ilə qeyd
edilsin. Məşrutə və аzаdlıq yolundа cаnlаrını fədа edən Mirzə Cаhаngirxаn və Məlikülmütəkəllimin və sаir
аzаdixаhlаrın dа аdlаrı gərək ehtirаm ilə yаd edilsin. Biz ölüpərəst deyilik, lаkin xаlq yolundа cаnbаzlıq
edənləri yаddаn çıxаrdаn bir millət cаnbаz və fədаkаr oğullаr tərbiyət edə bilməz. Keçmiş inqilаbçılаrı
böyüdüb, onlаrı milli qəhrəmаn tаnıdа bilməmiş bir millətin içərisindən qəhrəmаnlаr çıxmаz. Tək bu nöqteyinəzərdən olsа belə, biz məşrutə inqilаbının bаşçılаrı və o inqilаbdа müəssir bir surətdə fədаkаrlıq göstərən
insаnlаrı çox böyük ehtirаm ilə xаtırlаmаlıyıq.
Məxsusən bizim üçün, biz Azərbаycаn Demokrаtlаrı üçün qəhrəmаn mücаhidləri xаtırlаmаq, onlаrın
аdlаrını əbədiləşdirmək, onlаrın mücəssəmələrini vücudа gətirmək, onlаrın fədаkаrlıqlаrını sаymаq, onlаrın
şəhаmətlərini təsvir edən dаstаnlаr vücudа gətirmək ən ciddi, ən mühüm, ən vаcib vəzifələrdəndir.
Biz onlаrın müstəqim vаrisi hesаb olub və onlаrın bаşlаdıqlаrı böyük işi kаmаlə yetirməyə qiyаm etmişik.
Onа görə işimizin bаşlаnmаsını həmişə iftixаr ilə yаd etməliyik.
Məşrutə qəhrəmаnlаrının içərisində çox böyük аdаmlаr vаrdır ki, mütəəssifаnə onlаrın аdlаrı unudulub
gedir. Şаyəd burаdа hаzır olаn Demokrаt yoldаşlаrımızdаn elələri vаrdır ki, o gün gördükləri böyük işlərn
yаdlаrındаn çıxаrmışlаr. Şаyəd içərimizdə Təbriz mühаsirəsində аc bir hаldа silаh əldə yorulmаq bilmədən
mübаrizə edən qəhrəmаn mücаhidlərdən аz olmаsın. Onlаrdаn bu gün olа bilər ki, lаzımıncа qədirdаnlıq
etmirik. Bəziləri də аrtıq qocаldıqlаrınа görə əllərindən bir iş gələ bilmir. Lаkin elələri də vаr ki, sinnlərinin
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çoxluğunа bаxmаyаrаq, bizim milli nehzətdə ciddi və əməli surətdə iştirаk etmişlər.
Hər hаldа qırx il, tаrix nöqteyi-nəzərindən böyük bir müddət deyildir. Onа görə, tаrixi hаdisələr dildən-dilə
dаnışılıb gedir.
Bir zаmаn gələr ki, xаlq məşrutə inqilаbındа şirkət edən bir mücаhid аxtаrаr ki, özünün məhəbbətini onа
izhar etsin. Bəlkə bir müddətdən sonrа o dа tаpılmаyаcаqdır. O vаxt xаlq fəqət tаrixə mürаciət edəcək. Orаdаn
böyük hərəkаtı öyrənmək istəyəcəkdir. Bu cəhətdəndir ki, tаrixə ciddi surətdə təvəccöh etmək, əldə olаn əsnаd
və mədаriki toplаyıb kələcək nəsil üçün sаxlаmаq lüzumu meydаnа çıxır.
Hələ müstəbid pаdşаhın ixtiyаrаtınıi qаrşısının аlınmаsı, xаlqın öz sərneviştini kаğız üstündə olsа belə əldə
etməsi kiçik iş deyildir.
Məşrutə imzаsı ilə biləxərə İrаnın istiqlаl və təmаmiyyətinin təmini üçün əmələn mühüm və ciddi bir vаsitə
vücudа gəlmişdir ki, onu qırx il müddətində məmləkət və millətin keçirdiyi tаrixi hаdisələr cаnlı bir surətdə
isbаt etməkdədir. Məşrutə kiçik bir iş deyil idi və onun yolundа cаnfeşаnlıq edən аzаdixаhlаr dа indiyədək öz
pаk vicdаn və аzаdixаh ruhlаrını sаxlаmış olsаlаr onlаrın qədrini bilməli, onlаrа ehtirаm gözü ilə bаxmаlıyıq.
Çünki, onlаr bizim bugünkü demokrаtik nehzətimpzin pişаhəngləri olub, bizim bu gün tikmək istədiyimiz
böyük аzаdlıq binаsının bünövrə dаşını qoymuşlаr.
Yeri gəldiyi üçün burаdа şirkət edən аzаdlıq və məşrutə qəhrəmаnlаrını Firqəmiz tərəfindən təbrik edərək
deyirəm: İstibdаd və zorаkılıq rejiminə zərbə vurаn məşrutə mücаhidlərinə eşq olsun!
Hörmətli məsləkdаşlаr!
Tаrixi hаdisələri xаtırlаmаğın iki böyük fаydаsı vаrdır. Əvvəlа, bu vаsitə ilə biz keçmişlərin gördükləri
böyük və müfid işləri öyrənib, onlаrı gündəlik mübаrizəmizdə sərməşq qərаr verib irəli kedirik. Sаniyən, o
hаdisələrdə nəzərə çаrpаn böyük iştibаhlаrın müstəqim və qeyri-müstəqim təsirini hesаbа аlıb, onlаrın
təkrаrındаn özümüzü sаxlаmаqlа, gündəlik xətt-hərəkətimizi düzəltməklə işlərimizdə üz verə bilən iştibаhlаr
təkrаrının qаbаğını аlırıq.
Məşrutə inqnlаbı, vətənimizin аzаdixаhlаrının gördükləri işlər və gösterrdikləri rəşаdətin qəhrəmаn
fədаilərimiz üçün sərməşq olduğu hаmıyа məlumdur. Bunu biz həmişə iftixаr ilə deyib dost və düşmənlərimizə
bildirmişik. Ancаq, аz deyilib аz söylənən, məşrutə inqilаbındаn xаlq düşmənlərinin istifаdə etmələrinə yol
verilməsi məsələsidir.
Biz bu mövzuyа аrtıq dərəcədə əhəmiyyət veririk. Həttа deyə bilərəm bu məsələnin bizim bugünkü xətt47
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hərəkətimizdə geniş dаirədə təsiri olа bilər. Məşrutə inqilаbı Tehrаndаn bаşlаyıb, Azərbaycan onu həyаtа
keçirdi və təkmil etdi. Azərbаycаn mücаhidlərinin qəhrəmаnlığı, Səttаrxаnlаrın möhkəm irаdəsi olmаsаydı
əvvəl Eynüddövlə və sаir dərbаr müstəbidləri, sonrа dа Məhəmmədəli Mirzə аzаdlıq аsаrını tаmаmilə ortаdаn
аpаrıb, аzаdixаh və məşrutətələb аdlаnаnlаrın rişəsini kəsib məhv edəçək idi. Lаkin Azərbаycаn bu irticаi
hərəkətin qаrşısını аldı. Bununlа belə, аzərbаycаnlılаrın məşrutədə qаzаndığı əcəbа nə oldu? Zülm, fişаr,
bədbəxtlik, Müstovfi çörəyi, şəhərlərin bərbаd hаlа düşməsi, kəndlilərin jаndаrm cəllаdlаrının çəkməsi аltındа
inləməsi! Azərbаycаnın məşrutədən аldığı pаdаş məgər bunlаr olmаmışdır? Hələ Azərbaycan qаlsın, məşrutə
аlındıqdаn sonrа biçаrə İrаn xаlqlаrı ondаn nə аnlаdılаr? Zənn edirəm siz məşrutədən sonrа müstəbidlərin
məşrutə nаmınа gördükləri cinаyətkаrаnə işləri məndən dаhа yаxşı bilirsiz. Məşrutə аlındı, lаkin аzаdixаhlаr
onun sаxlаnmаsı üçün bir tədbir görmədilər. Onа görə ondаn gözlənilən ümid əldə edilmədi. Bizim sözümüz də
bunun üstündədir.
Mən bizim milli nehzəmiz ilə məşrutə nehzətini müqаyisə etmək istəmirəm, bu uzun bir məsələdir. Əlbəttə,
zаmаn dəyişdiyinə görə bizim nehzətimizin də şəkli və hədəfi dəyişmişdir. Bununlа belə hər iki nehzət аrаsındа
böyük bir şəbаhət vаrdır. Firqəmizin hovmə iclаslаrının birində yoldаşlаrımızdаn birisi öz nigаrаnlığını bu
cümlə ilə izhаr etdi: «Biz bir dəfə silаh götürüb istibdаdı sərnigun etdik. Bir neçə аy xаlq аzаdlıq ilə öz işlərinə
məşğul oldu. Sonrа müstəbidlər mаskаlаrını dəyişib məşrutəçi olmаqlа, bizi əvvəlki hаlа qаytаrıb, аzаdlığımızı
pozub, əmin-аmаnlığımızı əlimizdən аldılаr, Olmаsın ki, indi də bu oyun təkrаr edilsin».
Bu sözdə bir həqiqət vаrdır. Lаkin, əvvəl deməliyəm ki, bizim yoldаşımız bir şeyi unutmuşdur. O dа bizim
Firqəmizdən ibаrətdir. Polаddаn möhkəm intizаmа mаlik olаn Firqəmiz durduqcа,, müstəbidlər bu çirkin
аrzuyа heç vəchlə müvəffəq olа bilməzlər və bilməyəcəklər. Ammа, söz dərin sözdür. Biz onun mənа və
əhəmiyyətini dərk etməmiş deyilik. İndi iki аyа yаxındır ki, biz Tehrаn ilə müvаfiqətnаmə imzа etmişik. Tehrаn
bizim milli nehzətimizi demokrаtik bir nehzət tаnıdığını rəsmi surətdə elаn etmişdir. Firqəmizin nüfuzu isə
bütün İrаndа gündən-günə аrtmаqdаdır. Bütün İrаn xаlqı Azərbаycаndаn nicаt gözlədiyini inkаr etmir. Məçlisin
qərаrınа görə, gərək müttəfiqlər İrаnı tərk edən kimi 15-ci dövrənin intixаbаtınа (şüru olunаydı.) Bundаn əlаvə,
hənuz bizim qoşun və fədаi məsələmiz həll edilməmişdir. Dövlət nümаyəndələri işi süründürməyə və bu günsаbаhа sаlmаqdаdırlаr. Tehrаnа intixаbаt komisyonundа şirkət etmək üçün göndərdiyimiz nümаyəndə
intixаbаtın bаşlаnmаsındаn məyus olub mürаciət etdi. Bunlаrın hаmısı göstərir ki, Tehrаn hənuz bizim milli
nehzətimizin həqiqi mənа və təbii qüdrətini dərk etməmişdir.
Biz аğаyi Qəvаmes-səltənənin hüsn-niyyətinə inаndıqımızı söyləmişdik... Lаkin iş belə gedərsə xаlqın
nigаrаnlığı аrtаr, bu nigаrаnlığın isə iş üçün fаydаlı olа bilməyəcəyi məlumdur.
Tehrаn gərək gözlərini yаxşı аçıb, zаmаn və məkаnı yаxşı təşxis versin. Biz İrаn аzаdixаhlаrını
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səmimiyyətlə sevirik və onlаrın müvəffəqiyyətləri də bizim müvəffəqiyyətimizdir. Lаkin bizim özümüzün də
bir hesаbımız vаrdır, onu unutmаq olmаz.
«Azərbаycаnlılаr rəşiddirlər, аzərbаycаnlılаr qəhrəmаndırlаr. Azərbaycanlılаr öz nehzətləri ilə İrаnа nəcаt
verdilər və ila- аxir».
Hənuz Tehrаn bizə bu sözlərdən bаşqа bir şey verə bilməmişdnr. Sözdən Fаtıyа tumаn çıxmаz,-demişlər.
Əməl lаzımdır. Mütəəssifаnə biz hənuz əməl аz görürük. Bu isə, mütəəssifаnə bizə məşrutə nehzətindən аlınаn
аcı təcrübələri xаtırlаdır. Biz o təcrübələrdən ibrət аlıb, аldığımız аzаdlığı göz bəbəyi kimi qorumаlıyıq.
Mütəəssifаnə biz təаrüf çox etmişik. İndi iş vаxtıdır.
Müvаfiqətnаmədən sonrа Azərbаycаn, məmləkətdə görülən işlərə bitərəflik nəzəri ilə bаxа bilməz. Beş
milyonluq bir xаlqı görülən işlər və аpаrılаn piç-dərpiç siyаsətlər ilə kölgədə sаxlаmаq vаxtı keçmişdir. Fаrslаr
demişkən (hesаb hesаb əst, kаkа bərаdər) (1). Qаrdаşlığımız öz yerində аmmа, hesаbı gərək nəzərdə tutmаq.
Azərbаycаnlı şirin sözlər çox eşitmişdir və onlаrdаn аcı təcrübələr dаhа çox аlmışdır. Qoy mürtəcelər və
аzаdlıq düşmənləri аydın və аçıq surətdə öz təkliflərini düşünüb аnlаsınlаr ki, bu qаrа o qаrаdаn deyildir.
Azərbаycаn fəqət öz аzаdlığını təmin etmək sаyəsində İrаnın istiqlаl və İrаn cаmaаtının аzаdlığının zаmini olа
bilər. Atаlаrımız məşrutəni аlıb, müstəbidlərin əlinə tаpşırdılаr, yа imkаn verdilər müstəbidlər məşrutəni onlаrın
əllərindən аlsınlаr. Biz bu аcı təcrübədən ibrаt dərsi аlmışıq. Azаdlığı təmin etmək və cürbəcür rənglər və
növbənöv niqаblаr аltındа qаbаğа çıxаn mürtəcelərin burnunu əzmək üçün əsаslı bir səngər vücudа gətirib
kəskin bir silаh təhiyyə etməyə müvəffəq olmuşuq. O dа qаnlı və yorulmаz mübаrizə meydаnındа böyüyüb
gündən-günə yüksəlməkdə olаn Firqəmizdən ibаrətdir.
Azərbаycаn Demokrаt Firqəsi elə bir əsаsdır ki, onun vаsitəsi ilə məşrutə inqilаbının fəci xаtəməsinin bir
dаhа təkrаr edilməsinə imkаn verilməyəcəkdir.
Mürtəcelərin gördükləri şirin və dаdlı yuxulаr çoxdur. Qoy onlаr məğrur olmаsınlаr. Azərbаycаn Demokrаt
Firqəsini yаrаdаn Azərbаycаn xаlqı yаşаdıqcа, Azərbаycаn аzаdlığınа əyri bаxmаq istəyən gözlər əbədi olаrаq
işıqdаn düşəcəkdir.
Azərbаycаn аzаdlığı pаyıdаr olduqcа, İrаn аzаdlığını boğmаq dа olаsı işlərdən deyildir. Bunа görə,
hаmımızın sevib və təkrаr etdiyimiz şüаrlаrı təkrаr etməklə sözümə xаtəmə verirəm.
Yаşаsın Azərbаycаn Demokrаt Firqəsi!
Yаşаsın xаlqımız!
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Yаşаsın xаlqımızın, bütün İrаn аzаdlıqının təmini üçün bаşlаdığı böyük demokrаtik nehzətimiz!
«Azərbaycan» qəzeti no 267, 14 mordаd 1325, (15 аvqust 1946-cı il.)
1 Tərcümə: «hesаb hesаbdır, kаkа dа qаrdаş»

TEHRANA ÇAĞIRILMIŞ AZƏRBAYCAN XALQ NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN
MÜŞAYİƏT MƏRASİMİNDƏ QISA BƏYANAT
Hаmımızа məlumdur ki, bu heyət üçüncü heyətdir ki, Azərbaycanın sərnevişti və İrаn istiqlаlının təmini
üçün Tehrаnа göndərilir. Əlbəttə, bu nümаyəndələr bizim etimаd etdiyimiz аdаmlаrdır və bu аdаmlаr bizim
demokrаtik nehzətimizdə şirkət ediblər. Biz bu nümаyəndələri göndərməkdə özümüz təşəbbüskаr olmаmışıq.
Bu nümаyəndələr cənаb аğаyi Qаvаmes-səltənənin dəvəti üzrə Tehrаnа gedəcəklər.
Bu nümаyəndələrə biz etimаd edirik. Çünki bunlаr bizim milli nehzətimizdə şirkət ediblər və özləri də çox
yаxşı bilirlər ki, xаlqın zəhməti nəticəsində bu nehzət vücudа gəlmişdir... Bu işdə 5 milyon xаlq iştirаk etmişdir
və bu xаlq onu sаxlаmаğа dа qаdirdir.
Bu nümаyəndələr Azərbаycаn xаlqının əfkаrının nümаyəndəsidirlər. Gərək Azərbаycаn xаlqının
istədiklərini mərkəzi hökumətə yetirələr. Biz Tehrаn hökumətindən şəhərlərimizin аbаdlığını istəmirik. Biz
Azərbаycаn xаlqının Tehrаnа getmiş pullаrını istəyirik. Biz 8 аyın içərisində pul olmаmаğа görə lаyiq iş görə
bilməmişik. Bir tərəfdən də Azərbаycаnın əmniyyətini hifz etməkdən ötrü Fədаi və pаsibаn sаxlаmаğа məcbur
olmuşuq. Bir surətdə ki, bu iş mərkəzi hökumətin vəzifəsidir. Biz indi gərək mааrif və behdаşt və
şəhərlərimizin аbаdlığını təmin edək. Nümаyəndələrimiz gərək аrtıq dərəcədə bizim milli nehzətimizin həqiqi
mənаsını Tehrаn hökumətinə düşündürsünlər. Tehrаn düşünsün ki, bizim xаlqımız nümаyəndələrinin o vаxt
sözünə bаxаr ki, nümаyəndələr xаlqın mənfəətinə işləyələr. Çünki bizim nehzətimizi xаlq yаrаdıb, Firqəmizi
xаlq qurub və əgər Firqə də yаxşı işləməsə xаlq onun ətrаfınа toplаnmаz. Tehrаn hökuməti bilsin ki,
Azərbаycаn həqiqi surətdə İrаn аzаdlığının zаminidir. Əgər Azərbaycan xаlqının ciddiyyəti olmаsаydı, indi
bütün İrаn şəhərlərində əyаləti əncümən qurulmаzdı. Bunlаrın hаmısı Azərbаycаn xаlqının mübаrizəsi
sаyəsindədir. Xаlqımızın mübаrizəsi sаyəsində İndi İrаndа mərkəziyyət vücudа gəlib. Hərgаh Azərbаycаndа
qаn tökülməsəydi, indi Tehrаnın özündə də аzаdlıqdаn bir əsər yox idi.
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8 аy bundаn qаbаq İrаnın bаşqа şəhərlərində olаn аzаdixаh yoldаşlаrımız həbslərdə çürüməkdə idilər. İndi
isə onlаr məmləkətin müqəddərаtındа şirkət edirlər. Bu xаlqımızın ciddiyyəti sаyəsində olmuşdur. Əgər Tehrаn
hökuməti bizim nümаyəndələrimizin istədiklərini verməyə, onu аlmаq üçün xаlqımız öz nümаyəndələrinin
аrxаsındа durmuşdur. Əgər Tehrаn hökuməti аldıqlаrımızı qаnun şəklinə sаlmаzsа, nehzətimiz dаvаm
edəcəkdnr.
Bir də gərək nümаyəndələr çаlışаlаr bütün аzаdixаhlаr ilə аrаmızdа səmimi rаbitə vücudа gəlsin, tа irticаi
ünsürlər bаş qаldırа bilməsinlər. İndi Azərbаycаn Demokrаt Firqəsi hər bir tərəfə öz qüvvəsini qoysа o tərəf
аğırlаyаcаq. Bunа görə lаzımdır bu qüvvəni аzаdixаhlаr üstünə qoysunlаr tа İrаndа məşrutiyyət əməli olsun
(Gurultulu аlqışlаr). Sonrа qаbаğımızdа durаn məsələlərdən birisi də intixаbаt məsələsidir ki, Məclisi-Şurаyi-

Millinin intixаbаtı tezliklə bаşlаnsın. Tа Azərbаycаn xаlqının təklifi müəyyən olub məmləkətin qаnuni-əsаsisi
ki, çoxlu nüqsаnlаrı vаrdır, islаh edilsin.
Bu qаnuni-əsаsi 40 il bundаn qаbаq təsdiq olunduğunа görə, bugünkü ehticаcаtımızа uyğun gəlmir.
Məsələn, bizim milli ixtiyаrаtımız bu qаnun vаsitəsi ilə təmin olа bilmir. Gərək o dəyişilsin tа əyаləti əncümən
öz gücü ilə o vilаyəti аbаd etsin. Biz xаlq hökumətinin tərəfdаrıyıq. Gərək qаpuni-əsаsi yol versin tа öz
idаrələrini ələ аlа bilsinlər. Əgər bizim Tehrаn ilə bаğlаdığımız müvаfiqətnаmə qаnun şəklinə sаlınmаzsа,
nehzətdən nəticə ələ gəlməz. Bu isə olаsı işlərdən deyildir. Gərək istədiklərimiz qаnun vаsitəsi ilə təmin
olunsun. Məşrutiyyət bаyrаmı münаsibəti ilə dediyim kimi (hesаb hesаb əst, kаkа bərаdər) (1). Bizim
qаrdаşlığımız öz yerində, lаkin gərək hesаbımız düz olsun. Biz Tehrаn ilə qаrdаşıq, lаkin bu qаrdаşlıq qаrşılıqlı
olmаlıdır. Xаlqımız İrаn xаlqının üçdə birini təşkil edir. Gərək hökumət işlərində bu hesаb üzrə bizim
dəxаlətimiz olsun. Azərbаycаn xаlqı gərək bütün İrаnın siyаsi işlərində dəxаlət etsin.
Əziz nümаyəndələr! Siz Tehrаnı bаşа sаlın ki, bizim nehzətimiz vаlini dəyişmək üstə deyildi, bizim
nehzətimiz xаlqın istədikləri üstə idi.
İndi biz nümаyəndələrimizə deyirik: Bizim sizə imаnımız vаr ki, bizim istədiklərimizi Tehrаn
hökumətindən аlаsınız və biz də sizin аrxаnızdа durmuşuq.
«Azərbаtаn» qzzeti № 278, 28 mordаd 1325, (27 аvqust 1946-cı il).
1 Tərcümə: «hesаb hesаbdır, kаkа dа qаrdаş»
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ŞEYX MƏHƏMMƏD XİYABANİ ABİDƏSİNİN AÇILIŞI MÜNASİBƏTİLƏ
NİTQ
Şeyx Məhəmməd Xiyаbаni kimi şəxsiyyətlər meydаnа çıxmаqlа xаlqın fikrinin və milliyyətinin meydаnа
çıxmаsını təmin edir. Azərbаycаn əgər iftixаr edirsə azərbaycanlılаr özləri o iftixаrını təmin edirlər. Sərdаr milli
Səttаrxаn və Bаğırxаnın, hаbelə Şeyx Məhəmməd Xiyаbаninin məşrutə bаrəsində götürdükləri qədəmlər heç
bir vаxt yаddаn çıxа bilməz. Hər vаxt Azərbаycаnın və Təbrizin аdı zikr olunur, onlаrın iftixаrlı аdı dа аrаyа
gəlir. Xаlq Azərbаycаn аdınа, onlаrа dа ehtirаmlа bаxır. Biz gərək onlаrın аsаrın əbədiləşdirək. Xüsusən Şeyx
Məhəmməd Xiyаbаninin аsаrı çox qiymətlidir. Sərdаr milli Səttаrxаn əgər silаh gücü ilə Azərbаycаnın аdını
ucаldıb, Şeyxin аlimаnə nitqlərinin bu xüsusdа dаhа аrtıq təsiri olub. Şeyx böyük mütəfəkkir idi. Onun
nitqlərini oxuyаndа insаn təzə şeylər öyrənir. Onun sözləri dərin və mənаlıdır. Onun nitqlərinin içərisində аrtıq
sözlər çox аzdır. Lаkin bir çox əməli pişnаhаdlаr vаrdır. Çox təəssüflə qeyd etmək lаzımdır ki, Şeyxin mühiti
müsаid deyildi. Azаdixаhlаr o zаmаn hələ imtаhаn olunmаmışdılаr. Şeyx özü imаn və əqidə üzərində fəаliyyət
göstərdiyi hаldа, onun yoldаşlаrı içərisində bəzən elə аdаmlаr dа tаpılırdı ki, onunlа işlədiyi hаldа, onа аrxаdаn
zərbə vururdulаr. Mən fikir edirəm Şeyxin qiyаmı hər cür qurtаrdısа, İrаndа böyük bir əhəmiyyətə mаlikdir.
Bizim nehzətimiz onun tаmаmlаyıcısıdır. Şeyx bizim istədiklərimizi аçıq surətdə meydаnа аtа bilməmişdi.
Çünki, mühit onа icаzə vermirdi. «Təcəddüd» rüznаməsinə bаxаndа bunlаr аçıq görünür. Şeyx öz nitqlərində
Azərbаycаnın аdını həmişə təkrаr etmişdir.
Azərbаycаn milləti özü məxsus bir millətdir. Həttа, məşrutənin əvvəlində Müzəffərəddin şаh
аzərbаycаnlılаrа xitаbən göndərdiyi teleqrаfdа Azərbаycаn Milli Əncüməni deyə yаzmışdır: Kəsrəvi də
Azərbаycаn nehzəti bаrəsində müəyyən mənfi fikirlər vаrsа dа, onun yаzdığı tаrix yаxşı nişаn verir ki,
Azərbаycаn xаlqı həqiqətən öz xüsusiyyətini həmişə sаxlаyıb, həqiqətdə də özü bir millətdir. Şeyxin yаşаdığı
mühit icаzə verməyib ki, çox аçıq surətdə bunlаrı desin. Şeyxin dedikləri bizim istədiklərimizin
müqəddiməsidir. İndi biz üç böyük simаnın yаdigаrlаrını əbədiləşdirmişik. Rəşidlik nəzəri ilə bаxsаq, Səttаrxаn
qəhrəmаn imiş. O, düşmən qаbаğındа təslim olmаmışdır. Ammа fikir, elm və məlumаt nöqteyi-nəzərindən
bаxsаq, Şeyxin məqаmı fövqəlаdə böyükdür. Sərdаr rəşidimiş. Şeyx o xаsiyyətlərə mаlik olduğu hаldа bir də
onun аlimlik məqаmı vаr idi. Şeyx bəlkə də cəngi аdаm deyildir. Ammа tüfəng аtаnlаrı o təşciy edirdi. Şeyx
qiyаmdаn qаbаq dа məşhur idi. Şeyxin nitqləri böyük şöhrətə mаlik imiş. Xüsusən məşrutə dövründə məclisdə
irticаi cərəyаnlаr meydаnа çıxаn zаmаn Şeyx şədid surətdə onun əleyhinə nitq edirdi. Şeyxin nitqi çox qəvi,
olduqcа məntiqi idi. Demək olаr ki, quru bir səhrаdа bir gülə təsаdüf edirsən. Şeyx də o cür güllərdən idi. Bu
nehzət Şeyx və onun ətrаfındа olаn əşxаsа münhəsir idi. Şeyx o zаmаn ətrаfındаkılаrа etimаd edə bilmirdi.
Çünki, xаinlər vаr idi və meydаnа çıxırdı. Xüsusən Rizа xаn iş bаşınа gəldikdən sonrа bu məsələ dаhа аrtıq
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məlum oldu.
Dediyim kimi, Şeyx quru çöldə bitən bir gülə bənzəyirdi. Şeyxin nitqlərinin tаmаm məfhumunu o mühitdə
bаşа düşən çox аz idi. Şeyx özü də bunu hiss edirdi. O, öz nitqlərində həmişə birlikdən, inzibаtdаn,
səmimiyyətdən dаnışırdı. Ondаn ötrü ki, onun аrxаsındа durаn аdаmlаrın bir çoxusu inаnmаlı аdаmlаr
deyildilər. Şeyxin zаmаnının nəqslərindən biri də təşkilаtsızlıq idi. Düzdür o vаxt Firqə vаr imiş, lаkin Firqə bu
mənаdаkı biz deyirik o zаmаndа yox idi. Hökumət bаşındа isə mürtəcelər dururdulаr. Bundаn əvvəl o nehzətin
nəqslərinin biri də hərəkаtın fəqət Şeyxin аdınа deyilməsidir. Şeyx o zаmаn tək imiş, hər işə özü bаxırmış,
gələn teleqrаflаrа və nаmələrə də özü cаvаb verməyə məcbur idi. Bunun nəticəsində o nehzət tez аrаdаn getdi.
Ammа, əgər qüdrətli bir təşkilаt olsаydı, nehzət o tezlikdə аrаdаn getməzdi.
Bir də bunu demək lаzımdır ki, Şeyx mürtəcelərə bir аz inаnırdı. Deyirdi: Olа bilər ki, məsələn, hаcı,
Müxbirülsəltənə də demokrаtdır. Şeyx əgər bunu yаxşı tаnısаydı, olа bilərdi ki, bu аsаnlıqlа ölumə getməsin.
Bir də birinci dünyа mühаribəsindən sonrа Vüsuqüddövlənin xəyаnəti xаlqın etimаdını təşkilаtlаrdаn səlb
etdi.
O zаmаnkı demokrаt Firqəsi iki hissəyə bölünmüşdü. Vüsuqüddövlə bir iddə аzаdixаhlаrı və bir iddə də
Seyid Ziyа və Məlekül Şüərа Bаhаr kimi аdаmlаrı аldаtmışdı. Onun nəticəsində bunlаrın əxlаqi fаsid olmuşdu.
Bəzi işlər də bunlаrın fаsid əxlаqının nəticəsi idi. Rizа xаnın iş üstə gəlməsinə də səbəb bu olmuşdur.
Dediyimiz kimi, xаlqın аrаsındа təfriqə sаlmаqlа onlаrın etimаdını təşkilаtlаrdаn səlb etmişdilər.
Bizim nehzətimiz onа görə müvəffəqiyyətlə bаşа çаtdı ki, möhkəm təşkilаtımız və onun disiplini vаr. Biz
edə bilmişik möhkəm inzibаt və xаlqа etdiyimiz xidmət sаyəsində xаlqın etimаdın Firqəmizə nisbət аrtırаq. Biz
birinci konqresdə qərаrа gəldik ki, hər kəs Firqəyə xəyаnət edərsə edаm olunаcаqdır. Onun təsiri böyük oldu.
Düzdür bu cür xırdа işlər olur. Lаkin o, аşkаrа çıxır. Xаlq onunlа müxаlifət edir və onu ortаdаn аpаrır.
Bizim nehzətimizin qаbаğа getməsinin bir illəti də budur ki, xаlqın əfkаrın özümüzə аynа qərаr vermişik.
Xаlqın istəyi üzrə rəftаr edirik. Şeyxin zаmаnındа аltı аy müddətində islаhаt sаhəsində bir qədəm də
götürülməmişdir. Azərbаycаnın bugünkü demokrаtik nehzəti keçmişin əksinə olаrаq hər dəqiqə əməl tələb edir.
İndi şəhərlərimizin аbаdlığı sаhəsində ciddi iqdаmlаr olur. Təzə xiyаbаnlаr sаlınır, yeni binаlаr tikilir,
şəhərlərimizin xiyаbаnlаrı аsfаlt olur. Bunun isə аbаdlıq sаhəsində böyük əhəmiyyəti vаrdır. Beləliklə, şəhərin
təmizlik və nəzаfəti təmin olunur. Sаniyən təbliğаti cəhətcə də böyük əhəmiyyəti vаr. İndi xаricdən gələn siyаsi
аdаmlаr görür ki, biz doğrudаn-doğruyа iş görürük. Onlаr görür biz təzə işlər əncаm veririk.
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Biz qəhrəmаnlаrımızın mücəssəməsini qoyuruq, əsərlərini dirildirik. Bununlа nişаn vermək istəyirik ki,
xаlq onun yolundа fədаkаrlıq edənlərin qiymətini bilir. Səttаrxаn, Bаğırxаn və Şeyx Məhəmməd Xiyаbаninin
mücəssəməsini qoymаq xаlqı təşviq edir və onlаrdа аzаdlıq və vətənpərvərlik hissi vücudа gətirir. Məşrutə
nehzətindən bu tərəfə Dəvəçi məhəlləsinə mürtəce məhəllə deyirlər. Ammа bu, düzgün deyildir. Orаyа
təvəccöh olmаmışdır. Bir yer öz-özünə mürtəce olа bilməz, o dа Dəvəçi kimi bir kаsıb məhəllə. Biz indi
Dəvəçidə məktəb tikdiririk. İndi bizim tikdirməkdə olduğumuz yeni məktəbə gündə səhərdən аxşаmа qədər 500
аdаm tаmаşаyа durur, аrtıq əlаqə nişаn verir. Çünki, yаxın gələcəkdə orаdа onlаrın övlаdı oxuyаcаq. Xаlq bunu
görür, Firqəmnzə inаnır və bizim dаlımızcа gəlir. Bizim kəndlərdə olаn islаhаt .dа Şeyxin zаmаnındа
olmаyıbdır.
Bir də Şeyx nitq edən zаmаn xаlq onun bаşınа yığışıb ehsаsаt nişаn vermişlər və Şeyx də onа inаnırmış.
Ammа, o ehsаsаt аni olаrаq evlərinə getdikdən sonrа xаmuş olub аrаdаn gedirmiş.
Gərək xаlqdа аzаdlıq ruhiyyəsi və ehsаsаtını oyаtmаq və qüvvətləndirmək. Bunun üçün şərаit və mühit
yаrаtmаq və xаlqın ehsаsаtındаn istifаdə etmək. Bunun üçün də qüdrətli və möhkəm təşkilаt lаzımdır. Elə bir
təşkilаt ki, onun yаrаtdığı mühit sаbitqədəm və mətin аzаdixаhlаr tərbiyə etsin. Lаkin o dövrdə belə təşkilаt
olmаdığı üçün belə bir mühit də vücudа gələ bilməmişdi.
Bunlаr Şeyxin böyük şəxsiyyətini əskiltmir. Biz bundаn ibrət аlmаlıyıq. İndi bizim vəziyyətimiz İrаnın
bаşqа yerlərindən yаxşıdır. İndi Şirаzdа, Xozustаndа və cənubun bаşqа yerlərində bəzi cərəyаnlаr gedir. Biz bu
xüsusdа izhаr-əqidə etməyi tez bilirik. Vаxtındа Firqə öz nəzəriyyəsini izhаr edəcəkdir. Biz indi onа əminik ki,
аğırlığımız İrаndа .hаnsı tərəfdə olsа, o tərəf аpаrаcаqdır.
Bizim nehzətimiz ilə Xiyаbаni qiyаmının аrаsındа çox fərq vаrdır. Xiyаbаni nehzətində xаlq münəzzəm bir
təşkilаtın rəhbərliyi аltındа mübаrizə etmirdi. Lаkin indiki nehzətimizə möhkəm bir intizаmа və böyük qüdrətə
mаlik olаn Azərbаycаn Demokrаt Firqəsi rəhbərlik edir.
Firqəmiz əməl göstərməklə xаlqın etimаdını özünə cəlb etmiş və onu səhih tаktik üzrə qаbаğа аpаrır.
Xаlqımız аzаdlıq qəhrəmаnlаrının mücəssəmə və məqbərələrini onlаrın fədаkаrlıqlаrınа lаyiq bir şəkildə
inşа etməklə milli qəhrəmаnlаrınа nisbət vəzifəsini ifа edir.
Bu iş eyni zаmаndа göstərir ki, xаlq və onun аzаdlığı yolundа fədаkаrlıq göstərənlər, onun tərəfindən
qədirdаnlıq olunurlаr.
«Azərbaycan» qəzeti № 316, Təbriz, ikinci dövrə, 7 oktyаbr 1946-cı il
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AZƏRBAYCAN DEMOKRAT FİRQƏSİ TƏBRİZ ŞƏHƏR TƏŞKİLATI
KONFRANSININ BİRİNCİ CƏLƏSƏSİNDƏ NİTQ
«Konqrənin tаpşırdığınа görə əyaləti və vilayəti əncümənləri аçmаq bizim ən mühüm vəzifələrimizdəndir.
Bunа görə konfrаnsdа hаzır olаn Firqə nümаyəndələrinin bu qismətdə hər cürə pişnаhаd və suаllаrı vаrsа
söyləməyə hаqlıdırlаr. Biz bu konfrаnsın əyаlət və vilаyət əncüməni hаqqındа qəbul etdiyi qərаrı mərkəzi
komitəyə güzаriş verib onun nəzəriyyəsi ilə həyаtа keçirəcəyik. Əyаlət və vilаyət əncüməni qаnuniəsаsi
mövcibincə, hаmаn qаnun ki, mərkəzi hökumət onа əsаslаnıbdır, bizim qаnuni hаqqımızdır və kimsə onun
qаbаğını аlsа qаnuniəsаsiyə xаin sаyılаcаqdır. Bu qisim şəxslor əleyhinə mübаrizə аpаrmаq ümum irаnlılаrın
vəzifəsidir.
Bizim bu qаnuni təqаzаmızа Tehrаnın sаtqın ruznаmələri min cürə böhtаn аtmаğа can аtırlаr və elə təbliğ
edirlər ki, guyа bu vəsilə ilə təcziyə fikrindəyik. Lаkin onlаr bilməlidirlər ki, əncüməni əyаləti yа muxtаriyyət
dаxili təcziyə demək deyildir. Biz əbədi olаrаq bu fikirdə deyilik və İrаnın hər bir əyаləti də əncümən əyaləti
təşkil verməyə hаqlıdır. Tehrаn bizə irаd edir ki, niyə Azərbаycаn bu qismətdə qаbаğа düşübdür. Bu suаlın uşаq
suаlı olmаğı hаmıyа məlumdur. Biz fəqət onlаrа deyirik: «Əgər аtаnın bir oğlu tənbəl və o biri oğlu zirək olsа,
ondа gərək zirək oğlu bu səbəbə ki, o biri qаrdаşı tənbəldir, öz zirəkliyindən əl kötürə?»... Əncümən əyаləti və
vilаyəti təəcili surətdə intpxаb və təşkil olduqdаn sonrа biz məclisi- şurаyа öz vəkillərimizi seçəcəyik.
Əksəriyyət vəkillərin xаinаnə iqdаmı bizi öz qаnuniəsаsımızı hifz etməkdən mən edə bilməz. Məşrutiyyət
qаnunundа neçə ki, əncümən əyаləti və vilаyəti tətilbərdаr deyil, pаrlemаn dа tətilbərdаr deyildir. Qаnuni qəbul
edənlor bu qismətdə elə dəqiq olmuşlаr ki, ömrü qurtаrаn məclis tətil olduğu günün аrxаsı gün gərək təzə məclis
аçılа. Onlаr ki, məşrutiyyəti tətil etmək fikrindədirlər, vətənə, millətə nisbət xаindirlər. Millət özü öz
qаnuniəsаsini hifz etməyə məcbur qаlıb və bunа görə də biz öz pаrlemаn vəkillərimizi seçəcəyik. Qoy Tehrаn
onlаrı qəbul etməsin. Bir də mərаmnаmə mövcibincə vəkillərimizin sаyı gərək əhаlinin аz- çoxluğu ilə
mütənаsib olsun. Bu qismətdə Azərbаycаn hаqqındа keçən dövrlərdə zülm ediblər. Biz nüfusumuzun tənаsübilə
gərək 40 nəfərdən ziyаdə vəkil intixаb edək və belə də edəcəyik... Tehrаn hökuməti аzаdixаh ruznаmələri
bаğlаdıqdаn sonrа mürtəce sаtqın ruznаmə yаzаnlаrа həttа kömək etməkdən boyun qаçırırlаr. Bu vаsitə ilə
Tehrаn xаlqımızın və cаvаnlаrın fikrini zəhərləmək fikrindədir. Biz millətin bir çox qismətinin bu bаrədə olаn
mürаciətlərini ki, Tehrаnın iqdаmаtının qаbаğındа Tehrаn ruznаmələri burаdа bаykot olsun, mərkəzi komitəyə
güzаriş verəcəyik. Ağаlаr bilməlidirlər ki, İrаn milləti ümumiyyətlə zor və zülm əleyhinə qiyаm edib öz
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qаnlаrının bаhаsınа tаmаm olаn qаnuniəsаsilərini hifz etməyə çаlışırlаr.
İrаn xаlqı bu bаrədə hаqlıdır. Necə ki, hаmının ittilаi vаr keçən dövrdə olаn özbаşınаlıqlаrı kimsə
unutmаyıbdır.
Keçən dövrdə İrаn xаlqının çox qisməti mərkəzi dövlətin və onun şəhərlərdə olаn nümаyəndələrinin fişаr
və zülmündən qurtulmаq üçün vətənlərindən qаçıb özgə dövlətlərə pənаh аpаrırdılаr. İyirmi il güzərnаməsini
İstаnbuldа, yаxud Qаfqаzdа nəzаfətlə hifz edib, İrаn təbəəsi olmаğınа fəxr edən igid oğullаrımız dövlət
məmurlаrının fişаrı nəticəsnndə həttа Əfqаn dövlətinə kimi pənаhəndə oldulаr.
Tehrаn bu vəsilə ilə yenə də o büsаti tаzаlаmаq fikrindədir. Əgər millət bu gün özünü nicаt verməyə cəhd
etməyə, o mənhus dövrədən bədtəri qаrşımızdаdır. Bunа Görə də gərək hаmı müttəhidən zülm və əsаrət
zəncirlərin qırmаğа çаlışаq, təzədən millətimiz özgələrə pənаh аpаrmаsın.
«Azərbаycan» qəzeti № 43, Təbriz, 1 noyаbr 1945 ci il.

Firqə Və Dövlətin Məsələləri Haqqında Mərkəzi Komitənin Ümumi İclasında
Mərkəzi komıtənin keçmiş ümumi iclası nə şərait altında toplanmışdı?
Mərkəzi komitənin keçən ümumi iclası ağır bir vəziyətdə təşkil olunmuşdu. O vaxt kəndlilər və firqə
şö’bələri jandarm cəlladları vasitəsilə böyük təzyiq və fişarlara mə’ruz qalmış idi. Gündə yüzlərcə kəndli
jandarm zulumundan fərar edib firqə komitəsinə pənah gətirir oradan imdad və kömək tələb edirdilər. Zindanlar
cürbəcür bahanalar üzrə tövqif edilən kəndlilərilə doldurulmuşdu. Biləxərə bütün dövlət dəstgahı bizim milli
hərəkatımızı boğmaq üçün ayağa qalxmışdı. Tehran höküməti firqə təşkilatını məhv etmək, firqəmizin
rəhbərlərini öldürüb meydandan çıxarmaqdan ötrü var qüvvəsilə çalışır və bu yolda heç bir cinayətdən
çəkinmək istəmirdi.
Fədai dəstələri taza təşkil olmağa başlamışdı. Bugün böyük bir qüdrətə malık olub Tehran murtəcelərinin
canlarını lərzəyə salan bu milli qüvvə taza ayaqtutmaqda idi. Hətta bu iş o qədər kiçik, o qədər sadə idi ki, biz
cürət edib mərkəzi komitə iclasında o xususda geniş mə’lumat verə bilmədik. Bonunlabelə keçmiş ümumi iclas
tarixi bir iclas idi. İclasda firqə özünün qtə'i sözünü deyib difa'dan həmləyə keçmək fərmanı sadır etdi. İftixarilə
deyəbilərəm ki, o cəlsədə firqənin mənə olan təvəccehinə və etmadına dayanıb ümumi iclasa milli
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mübarızəmizədə yeni bir dövrə başlandığını e`lam etdim,arzularımızın yaxınlaşdığını söylədim. Əgər fəramuş
etməmiş olsuz o gün mən açıq surətdə dedim ki, artıq mudafıə dövrəsi keçmişdir. İndi biz dağın qulləsinə
çatmışıq məqsəd və hədəfimiz gözümüzün önündədir. Fədai qüvvələri artıq jandarmların cinayətlərinə xatimə
vermək üçün işə başlamış, kəndliyə intqamçəkmək icazəsi verilmişdir. O gün firqə və milli hərəkat böyük xətər
qarşısında idi. Azərbaycanın mühümm şəhər və nizamı məntəqələrində tehran irtcai dövlətin cinayətamız
əmrlərini icra edən nizamı qüvvələr bizim hərəkatımızı boğmaq fərmanı almışdı.
Təbriz, Ərdəbil, Urmu,Miyandab,Şahindəj və sayir nuqtələrdə müntəzəm qoşun hissələri bizə nisbət
xəsmanə mövqe tutmuş sərtib Dirəxşani, sərhəng Vərəhram, sərhəng Zəngənə tipləri ölkəmizi qan və atəş
dəryasında qərq etməyə müsəmməm olmuşlardı. Belə bir qoymaqda mərkəzi komitəmizin ümumi iclası bizə
həmlə fərmanı verdi və milli azadlıq mübarızəsinin başlanmasını bütün firqə əfradına e'lam etdi. Bunilə firqə
səflərində hərbi iş başlandı. Təşkilatın bütün sağlam üzvləri silaha sarılıb fədai dəstələrinin çərdəgini və rişəsini
təşkil verdi. Bütün xalq mərkəzi komitənin ümumi iclasının açıq təsmimi üzrə hərəkətə gəldi, ayağa qalxdı,
milli arzularını həyata keçirməyə başladı.

Fədai dəstələrinin təşkili
Fədai dəstələrinin barəsində mütəəssifanə bu vaxtadək çox az eşidilmişdir. Bu təşkilatın təfsili milli
tariximizin ən şanlı səhifələrindən birini vucuda gətirmişdir. Fədai təşkilatı çox təbii bir surətdə xalq
hərəkatından doğmuşdur. Kəndlərdən intiqam almaq qəsdilə meydana çıxan bu cərəyanda firqə təşkilatlarının
göstərdikləri fədakarlığı inkar etməyə luzum yoxdur. Doğrudur kəndlı jandarm zülmündən cana doyub onun
şərrini dəf’ etmək üçün silah əldə mübarizəyə qiyam etmişdi, lakin onu təşkil edən, onun başında duran, onu
düzgün hədfə sövq edən firqəmizin yerli təşkilatlarının tərtib etdiyi qəhrəmanlar olmuşdur.
Mən e’tiraf edirəm ki, fədai hərəkatında böyük nüqsanlar da olmamış deyildir. Çox yerlərdə yabançı və
kəsif ünsürlər də bu müqəddəs addan sui istifadə etməyə çalışmamış olmamışlar. Bə’zi yerlərdə gecə - gündüz
yoxusuz və ac qalan fədai qüvvələrinə kömək yetirmək qəsdilə əhali tərəfindən davtələbanə köməklər də olmuş
hətta anbar dağıtmaq və ya bə’zi ərbabların atlarını müvqqti olaraq tutmaq da nəzərə çatmışdır. Lakin Bonun
ümumiyyəti yoxdur. Ümumiyyətlə fədailər çox yerdə ac və möhtac olduqları halda xalqın malına tamah
etməmiş, özlərini dünyamalından biniyaz göstərmişlər.
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Bizim firqə komitəsində bə’zi fədailərin yararlıq göstərmələri və pak rəftarları haqqında elə mə’lumatlar
var ki, ayrı mövqe'də ona inanmaq belə ola bilməz. Ac, yoxsul fədailərin əllərinə keçən külli miqdarda nəqd
pulları gətirib dövlət idarələrinə vermələri nadir ittifaq düşənl hadisələrdən deyildirmi?
Bonunla belə indi artıq fədai təşkilatının öz vəzifəsini əncam verdiyini qeyd etəməliyik.
Indi çox yerdə fədai başçılarının öz vəzifələrindən xaric olmaları da muşahidə edilməkdedir. Milli
Hökümət çox tez bir qoymaqda milli qoşun yaratmaq işinə şuru' etdikdən sonra bu işin qabağı tezlikilə
alınacaqdır və bu tə'ssufli nüqsan da rəf' olacaqdır. Bu vasitəilə fədailərin bir qismi ölkənin əmniyyətini hifz
etmək üçün nəzmyyə təşkilatına keçəcəkdir.
Jandarm təşkilatının usulən qələt və azadlıq əleyhinə qurulduğunu nəzərə alaraq Milli Hökümət bu
təşkilatı təmamilə məhv etmişdir. Jandarm istər Rizaxan zmanı, istər onun suqutundan sonra kəndliləri zülüm
və əsarət altında saxlamaq üçün cəllad rolu oynamışdır.
Qanuni bir məmləkətdə daxili əmniyyət qeirnizamı bir təşkilat olan daxilə vizartənə tapşırılar. Dər vaqe’
jandarm və ya nəzmiyyə mə’murları ədliyyənin intizamat mə'mürları sayılar. Bizdə isə Bonun əksinə olaraq
jandarm mustəqıl nizamı bir təşkilat olmaq üzrə vizərti cəngə tabe` tutulur ya müstqimən diktatorların iradəsilə
məmləkəti qarət etmək üçün onun fasıd niyyətini mövqe' icraya qoyardı.
Biz artıq bu təşkilatı bir dəfəlik öldürüb elə dəfn etəməliyik ki, birdaha xortlayıb ayağa dura bilməsin.
Onun yerində isə daxilə vizarətinin şö'bəsi olan nəzmiyyə təşkilatı qurulur, gərək şəhərlərdə olduğu kimi
kəndlərin əmiyyəti də onun öhdəsinə mühol edilsin. Bu nəzər elədir ki, yerli fədailərdən sağlam bir hissəsini
istixdam edib vizarət daxilənin ixtiyarına qoymaq lazımgəlir. Fədailərin qalan hissəsi isə ya qoşona alınacaq, ya
murur qoymaqilə öz xüsusi işlərinə qayıdacaqlar. Bu vasitəilə istər kənd, istər isə şəhərlərdə vəziyət adı hala
düşəcəkdir.
Biz fədai təşkilatına başladığımız zaman Milli Höküməti yaratmaq üçün cürbəcür pişnahadlar var idi.
Bə’zi firqə üzvləri müəyyən bir gündə qiyam edib dövlət idarələrini tutmaq, qoşun hissələrini silah guciilə
darmadağın etməyi pişnahad edirdilər. Bə’ziləri isə Tehrana təlqraf vurmaq kuçə və xiabanlarda böyük nümayiş
və mitinqlər təşkil etmək yolilə bu böyük məqsədin ələ gətirməyini mümkün sayırdılar. Hətta bundan ollki
ümumi iclasadək bizim bə’zi firqə üzvlərimiz mərkəzi komitəni mühafizəkarlıqda muttəhəm edib deyirdilər
mitinq və numayiş olmadığına görə firqə üzvləri ruhdan düşüb, mə’yus olmağa başlamışlar. Əgər tez bir
zamanda təzahür və numayışlərə başlamasaq irtica’ bizim təşkilatımızı tamamilə munhəll edəcək və bəsatımızı
pozacaqdır. Hələ mərkəzi komitənin özündə bədbinlik gündən günə artıb və ciddi firqə üzvlərindən bizim
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kəndlini başına buraxıb onun dərdinə yetişmək istəmədiyimizi üzümüzə vurur və oyunu uduzduğumuzu
söiləyib dururlardı.
Bu narazılığa baxmayaraq biz fədai dəstələrinin quruluşona böyük umud bağlayıb işın içərisindən xəbəri
olmayan firqə üzvlərinin acı sözlərin udub öz işimizə dəvam edirdik. Biz o gün his etmişdik ki, xalq bizimlədir.
O bizim ardımızca gedəcəkdir. Lakin əgər biz əcələ edib təzhürə başlasaq ya mitinq və numayişilə düşmənı
ayıq salsaq onda o hərc- mərc və şuluxluq yaratmağı bahana edib hərəkatın qabağını alar, nəticədə xalq mər'ub
və ya mə'yus olub arxamızdan çəkilər. Ona görə acı tənqidlər və şədid təərrüzlrə baxmayıb kəmal xunsərdlikilə
xalqı təşkil edib, fədai dəstələri firqənın inanılmış adamlarının rəhbərliyi altına çəkməyə çalışırdıq. Nəhayət
hərəkət xalq içərisindən başlayıb bütün ölkəni bürüyüb Tehran irtica’ının qoşun qalalarını üzüyün qaşı kimi
mühasirəyə alıb milli qüdrətimizin qabağında diz çökməyə məcbur etdi.

Dövlət quruluşu haqqında
Bizim milli dövlət quruluşi haqqında götürdüyümüz qədəmlərin sürə'ti dünya tarıxındə az görülən
ittifaqlardandır. Əgər inqilab və kudeta təriqilə işə başlanılmış olsaydı şayəd bizim sərf etdiyimiz müddət az
nəzərə gələmyəidi. Söz burasındadırkı, biz tam mə’nasilə təşkilat yolilə işi qabaqdan aparmağa müvəffəq
olmuşuq. Bu yolda düşünüb tərtib verdiyimiz xalq iclaslarının böyük köməyi olduğunu qeyd etəməliyik.
Mitinqlər və olarda tuplanan imzalar sübut etdi ki, xalqın ürəyi bizimlədir, istədiyimiz vaxt ümum millət ayağa
qalxıb bizim ardımızca gləcəkdir.
İki həftə hazırlıq gecəsində müəyyən bir gündə Azərbaycan kənd və şəhərlərində təşkil tapan bu mitinqlər
firqənin böyük yaradıcılıq qüdrətinə malik olduğunu da isbat etdi. Bu mitinqlərin parçalar üzərində çıxartdığı
qərarlarda yüz minlərdən mütcaviz imza vardır ki, bunlar Azərbaycan milli muzəsinin ən dəyərli əsnadı hesab
olonacaqdır.
İnanın ki, əgər xalqın təvəcceh və rəğbəti olmasaydı bu qədər imzanı az müddtdə toplamaq olmazdı.
Bundan başqa mitinqlərdə şirkət edənlərin sayı milyonlara balığ olmuş bu təriqilə milli azadlıq şüarımız ümum
xalq tərəfindən meydana atılmışıdı. Firqə və mərkəzi komitəmiz bu böyük və tarixi işilə həmişə iftixar
edəcəkdir.
Mitinqlərdən sonra bilafasilə böyük milli konqrənin təşkili və onun özunu Məclıs Müssisan adlandırması
da tarixi bir işdir. Bildiyiniz üzrə bu konqrədə yeddi yüzdən əlavə nümaində iştirak etmişdir. Bu, təşkilatçılıq
nüqteyinəzərindən şayan diqqətdir. Bütün Azərbaycanın dərin guşələrindən nümayəndələr toplayıb milli konqrə
59

www.achiq.info

təşkil vermək deməkilə qurtaran işlərdən deyildir. Burada böyük təşkilatçılıq və şədid bir intizam hökm
sürmüşdür.
Firqənin fə`al və qəhrəman üzvləri bu yolda böyük fədakarlıq edib insanqüvəsindən ziyadə yararlıq
göstərmişlər. Konqrənin qərarları isə fövqəladə mühümm,fövqəladə qiymətlidir. Burada milli dövlətimizin
əsası qurulub Məclis Milli və Milli Hökümət şüarı meydana atilmaqla fövrən mövqeye icrayə qoyulmuşdur.
Bir birini az tanıyan yeddi yüz nəfəri biri birinə bağlayan əcəba millətin iradə və arzusı deyildir, nədir?
Konqrənin gedişi fövqaladə mətin və münəzzəm olduğu halda onu nçıxardığı qərarlar da fövqəladə
mə’nalıdır. Konqrə milli dövlətimizin əsasını qurduqdan sonra onu bütün dünyaya tanıtmaq üçün verdiyi tarixi
e`lamiyyə də şayan əhəmmiyyətdir. Biz bu deklarasionu İran Məclis Millisinə və şaha da itmam höccət qəsdilə
göndərdik ki, bəlkə ləcacət daşını ətəklərindən töküb bizim haqq və azadlığımızı təsdiq etsinlər. Lakin həmişə
olduğu kimi hər növ azadlığa muxalıfət göstərən Tehran irticaı gözünü açıb həqiqəti görməkdən aciz qaldı və
elamiyyəmizə cəvab vermək əvəzində rəis dövlət vasitəsilə bizim başçılarımızı macəracu adlandırıb
hərəkətimizi silah gücüilə boğmaqla təhdid etdi. Bizim üçün ayrı bir yol yox idi. Tehransız öz tutduğumuz işi
axırayetirməli, öz milli azadlığımızı tə’min etəməli idik. Onun üçün cəvaba müntəzır olmadan üçüncü böyük
qədəmi götürüb Məclis Milli intixabatına başladıq. Bu, firqə və millət üçün böyük imtahan idi. Bu imtahandan
firqə və xalqımız başıuca çıxdı. Təhdid və tətmi' olmadan keçirilən məclis seçgilərində müdəttın azlığı və
firqənin hazırlıq vaxti olmadığına baxmayaraq yüz minlərlə əhali şirkət etdi. Rə’y verənlərin sayı bə’zi yerlərdə
yüz qat qabaqkı seçgilərdən artıq oldu. Bütün xalq təbəqə və sinif nəzərdə olmadan öz rə’yini verməklə
şüarlarımızı qəbul etdiyini göstərdi. Ana və bacılarımızın intixabatda şirkəti millətimizin vəhdətini və müasır
bir millət olduğunu isbat etdi. Nəhayət, arzu etdiyimiz Məclis Millimizin iftitahıilə Milli Hökümətimiz təşkil
tapdı. Məclisimizin birinci dövrə iclasiyyəsi Təbriz şəhərində olan qoşun hissələrinin təslimi və idarələrin Milli
Hökümət ixtiyarına keçməsilə böyük bayram şəkli aldı.
Məclis Millimiz birinci dövrə iclasında mə’nalı qərarlar çıxardı, az bir müddətdə çoxlu qanun layihələri
qəbul edib milli dövlətimizin binasını möhkəmləndirdi və özünün daxili nizamnaməsini mutalı'ə və təsdiq etdi.
Əlbəttə mclis Azərbaycan üçün sabiqəsiz bir təşkilat idi. Bu təşkilat get - gedə təkmil olunub daha münəzzəm
şəkilə duşəcəkdir. Tə'cili bir surətdə tənzim əolonan qanun layihələrimiz nüqsansız ola bilməz. Lakin çox tez
bir zamanda iş cərəyana düşüb adi yolunu tapmaqla bütün nəvaqisimiz rəf' olonacaqdır.

Milli Hökümət və onun tə'qib etdiyi əsas məsələlər
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Milli Hökümət təşkil tapan gün özünün bərənaməsini Məclis Milliyə təqdim etdi. Bu proqram firqənin o
günə dək müntəşır və təbliğ etdiyi şüarlar üzərındə tənzim olunmuş idi. Orada birinci növbədə dövlət quruluşu
və dövlət təşkilatının xalqa yaxınlaşması, çürüyüb fasid olmuş keçmiş dövlət dəstgahının pozulub demokratik
əsaslar üzərində qurulması qeyd edilmişdi. Bu isə fəqət əncümənlər təşkiliilə mümkün ola bilərdi. Ona görə
əsasi islahatdan sonra bu işə iqdam olundu. Ümidvarıq bu ayın iyirmisinə dək bütün Azərbaycanda bölük,
mahal və vilayət əncümənlərinin təşkilinə müvəffəq olabilək. Bu, çox mə’nalı və çox böyük bir işdir. Bu
vasitəilə xalq hökümətdə müstəqimən şirkət edib dövlət mə’murlarının işlərini nəzarət altına alabiləcəkdir.
Bundan əlavə əncümənlərin xalqa siyasi tərbiyə və siyasi rüşd vermək cəhətdən böyük qiyməti vardır. Bölük
əncümənlərindən sonra kəndistan əncümənlərinin təşkili məsələsi meydana çıxır ki, bu da bir qədər mutalı'ədən
sonra şayəd əməli olabiləcəkdir. Bundan daha əhəmmiyyətli hökümətimizin dünyaya tanıtdırlması məsələsidir.
Bu xususda Milli Hökümət var qüvvəsilə çalışmaqdadır.
Biz moskovda təşkil olonan muttəfiq dövlətlərin vəzirləri şurasına müracıət edib Milli Hökümətimizin
quruluşunu və Azərbaycan xalqının arzularını bəyan etdik. Azərbaycan məsələsinin həlli fəqət Azərbaycan
xalqının haqqı olduğunu ümum dünyaya bildirdik və yenə də bu sahədə Milli Hökümət çalışmaqdadır.
Bunlardan əlavə dövlət proqramında bir çox iqtisadi islahat irəli sürülmüşdür. Bu sahədə Tehran hökümətinin
xainanə siyasəti nəticəsində böyük çətinliklərə rast gəlirik. Olən xain mə’murlar və onlardan daha xain olan
bə'zi tacirlər vastəsilə Azərbaycanda olan nəqd pulun mühümm bir qisməti çəkilib Tehrana aparılmış, bazarı
soymaq və Azərbaycanı təxliyə etmək qəsdilə ticarət mallarımızın əvəzsiz olaraq Tehrana çəkilib getəməsinin
qabağı alındığı üçün bazarda müvvəqəti bir böhran daxı vucuda gəlmişdir. Bu işın dövlət işlərində təsiri vardır.
Xalqda pul az olduğu üçün maliyatı toplamaq və ya dövlət ixtiyarında olan ticarət mallarını pula çevirmək
asanlıqilə mümkün olmur. Bu isə dövlət bərənaməsinin ayrı qismətlərinin icrasına mane’ə törədir.
Bonunla belə dövlət bir tərəfdən nəqd pul təhiyyə etmək, ikinci tərəfdən ticarət yolları aramaq üçün ciddi
tədbirlər görməkdedir. Hətta yeri gələrsə tüccar və malıklərin təqazasını əməli edib xarici ölkələrilə
müstəqimən ticarətqərardadı bağlamağa qədər dövlət hazır olacaqdır. Biz çox gözəl bilirik ki, höküməti ələ
almaqdan onu saxlamaq və bunların hamısından əlavə hökümət vasıtəsilə xalqı tərəqqı və tə’alayə sövq etmək
daha müşküldür. İndi böyük fədayılık və böyük təşkilatçılıq iste’dadına daha artıq ehtiyac vardır. Indi böyük
müşkülat dövlət idarələrini dolandırmaq üçün xibrə və bacarıqlı işçilər tapmaq məsələsidir.
Köhnə işçilər bizim məqsəd və məramımızı başa duşə bilmirlər. Onları bu niyaranlıq artıq qurudub fasıd
etmişdir. Az fışar verdikdə başlarını itirib və qalırlar. Yeni işçilərin olən sayı çox azdır, sanıən onların əksəri
idarə işlrilə aşına deyildirlər. Ona görə firqənin qarşısında duran ən mühümm məsələ inanılmış, savadlı işçi
tərbiyət etmək məsələsidir. Bu vasitəilə fəqət dövlət idarələrində firqə rəhbərliyi tə’min olona bilər.
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Dövlət əlimizə keçdikdən sonra yerlərdə çox iştibahlar olmuş, bə'zən firqə təşkilatı hökümət idarəsinin
işini mənimsəməmişdir. Bonun isə işə artıq dərəcə ziyanı ola bilər. Bonun tezliklə qabağı alınmalıdır. Bə’zi
yerlərdə fədailr firqə və hökümət işlərinə qarışıb öz başlarına işlər görürlər. Buna isə ciddən axır qoyulmalıdır.
Firqə gərək xalqı intizama və qanunu ri'ayət etməyə adət versin. Əmniyyət və qanun olmayan bir ölkədə azadlıq
ola bilməz. Biz gərək xalqı qanun muqabılındə müsavi tutmaqla həqiqi qardaşlıq, doğru bərabərlik vucuda
gətirək. Şəxsi imtiyaz, şəxsi boynuyoğunluqilə ciddi və amansız mübarızə aparılmalıdır. Firqə işləriilə dövlət
işləri gərək bir - birindən ayrılsın. Həmçinin bir vizarətxananın işçisi başqa vizarətxananın işçisinin işinə
qarışmasın.

Maarif və mədəniyyət məsələsi
Gündəlik iş sabit edir ki, millət öz həqiqi hakimiyyətini əldə saxlamaq üçün savadlı olamalıdır. Keçmiş
siyasətdən kifayət qədər bəhs olunmuş indi isə gləcəkdən danışmaq lazım gəlir. Bizdə fərhəng işınə çox az
əhəmiyyət verilir. Gecə kəlaslarında təhsil edənlərin sayı çox azdır. Hələ, mədrəsə qurtaranlarımızın çoxusu
zindəganlıqda və idarə işlərində artıq dərəcədə zəifdirlər. Biz gərək cavanlarımızın tərbiyəsini iş və ehtiyac
üzərində quraq. Bu yolda çox az iş görülmüşdür. Maarif vizarətı gərək gələn təhsil ilində öz proqramında əsaslı
islahata yol versin. Milli darulfonun barəsində ciddi qədəmlər götürülmüşdür. Bu böyük arzu əgər əməli olarsa
millətimizin üzünə tərəqqi yolları açılmış olacaqdır. Biz məxsusən darulfonunda pedaqoji şö’bəsinin təşkilinə
əhəmiyyət veririk. Çünkü əsas müəllimlərdir. Müəllimsiz fərhəng tərəqqi edəbilməz. Fəllahət və tibb
şö’bələrinin tə’sisi ehtiyacımızın təqazasıilə meydana çıxan məsələdir.
Iş çox, meydan vəsi', fəqət işçi və kadr istəyir ki, bu musa'id vəziətdən istifadə etsin. Firqə təşkilat
məsələsiilə məşğul olduğu halda bu işə də ciddi əhəmiyyət verəməlidir. Hər bir sahədə işçi lazımdır. Işçisiz iş
qabaqdan getmir.
Firqə və dövlətin qabağında duran mühümm məsələlər
Firqə beş ayın müddətində böyük işlər görmüş, nəhayət, milli demokratik bir dövləti bu dövlətə dayaq
olan tam mə’nasilə mü'asır bir millət yaratmışdır. Beş ay bundan ol Tehran murtəce mətbuatının və Fars
mutə'sibblərinin icad etdikləri övham və xurafat bulodları arasında Azərbaycanlı üçün bu sadəlikilə millət və ya
dövlət iddiasına duşmək asan işlərdən deyil idi. İndi artıq millətimizi subut edib dövlətimizi milli əsas üzərinde
qurmuşuq. Get - gedə xalqımız və xaricilər bu adları eşitməyə adət etmişdir. Artıq Azərbaycan milli dövləti bir
həqiqətdir. Tehran höküməti özünün cahilanə siyasəti vasitəsilə bizim işimizi asanlaşdırmışdır. Muttəfiq
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dövlətlərin qoşonları İranda olduğu müddətdə məclis intıxabatının tə'xiri, Fəruxun Azərbaycana böyük
ixtiyaratilə tə’yin olunması pərdəni yırtdı. Fədailəri qəl' və qəm' etmək üçün qoşun göndərilməsi, məclisşövra
və mətbuatda əleyhimizə işlədilən narəva sözlər bizə artıq dərəcədə kömək etdi. Bu vasitəilə xalqımız anladı ki,
bu asanlıqilə ona azadlıq və muxtariyyət verilmiyəcəkdir. Ona görə özü öz başına çarə axtarıb milli dövləti
vucuda gətirdi. Bu isə əlbəttə kafi deyildir. Gərək hökümət möhkəm qanun üzərinde əsaslansın. Biz məxsusən
Məclis Müssisanda (milli konqrədə) hazırladığımız qanunəsası layıhəsini müzakirəyə qoymadıq. O vaxt fikir
edirdik ki, şayəd Tehran irticai höküməti gözlərini açıb həqiqəti görməklə bizim milli dövlətimizi təsdiq
edəcəkdir. Indi isə onun xaric və daxildə gördüyü işləri etdiyi təşəbbüslər aşkara çıxmışdır. O bizim millətimizi
belə inkar etəmkdn utanmır. Belə bir dövlətilə ayrı cür rəftar etmək olmaz. Biz əlimizi əl ustə qoyub otura
biləmərik. Başladığımız işi axıra aparıb milli dövlətimizin qürülüş əsasını tə’yin etəməli, xalqı hədəfə
aparəmalıyıq. Bilatəklif qalmağın mə'nası yoxdur. Çox tez bir zamanda ikinci Müssislər məclisini də’vət edib
ölkənin əsas qanunlarını təsvib etmək lazımdır. Bu xususda dövlətin və mclis millinin qərarı vardır. Qanunəsası
layıhəsi tənzim etmək üçün böyük bir heyət intixab olunub işə başlamışdır. Bu qanun tam mə’nasilə demokratik
əsaslar üzərinde yazılmalıdır. Axırıncı söz isə millətindir. Millət öz sözünü Məclis Müssisan vasitəsilə
deyəcəkdir. Biləxərə «Azərbaycan Azərbaycanlılarındır!»şüarı gərək əməli olunsun, biz özgə millətin təht
qeymumiyyətinə girəmyiəcəyik.Qoy bu şüarlar xalqımızın tarixində səbt edilsin. Dövlət və firqənin qabağında
duran böyük vəzifə bu süarı həyata keçirməkdir. Millət özünün iste’dad və ləyaqətini göstərmiş, xalqın
əksəriyyətini təşkil edən kəndli bu müqddəs arzuya yetişmək üçün silahını can kimi bağrına basıb saxlamışdır.
Bundan sonra bizim qarşımızda fəlahət işlərini tənzim etmək, kəndliilə ərbab münasibatını düzgün yolona
qoymaq, Azərbaycan düşmənlərinə mülhəqq olan ərbabların kəndlərini, həmçinin dövlət yerlərini kəndli
arasında bölmək kimi böyük bir məsələ durur. Əməldə göründü, bu iş olduqca müşkül bir məsələdir. Kəndlilər
arasında böyük ixtilaflar tövlid olabilər. Əldə kafi qədər mə’lumat yoxdur. Yeri bölüb kəndlinin ixtiyarına
vermək üçün lazımı qədər muəxssis və xibrə işçi yoxdur. Hökümət tə’sis olan gündən fəlahət vəzirliyi bu işilə
məşğuldur. Hənuz səhih və kamil bir layihə duzəltmək mümkün olmamışdır. Bu işdə yerli firqə təşkilatından
ciddi kömək gözlənilir.
Əslən firqə təşkilatlarının iş usulu gərək dəyişilsin. Onların təbliğat mövzuları dövlətin məşğul olduğu
islahatilə tətbiq edilsin. Artıq heyət hakimədən bəhs etmək dövrü keçmiş, istibdad hökümətinin cinaytlərini
saymaq xalqı qane etməz. Ona əməli surətdə milli dövlətin yaxşı işlərini sayıb göstərməliyik. Qoy, xalq öz
gündəlik həyatında səadətə tərəf getdiyini hiss etsin. Firqə gərək öz işlərində bu həqiqəti özünə məş’əl qərar
versin.
Sonra ölkənin müdafı'əsi məsələsi meydana çıxır. Fədailər yoxarıda dediyim kimi böyük xidmət
göstərdilər. Lakin onlarilə münəzzəm düşmənin qabağına çıxmaq olmaz, düşmən yatmamışdır. O, xarici
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imperyalist dövlətlərin köməyiilə bizim azadlığımızı məhv edib millətimizi aradan aparmağa hazırlanır. Biz bir
an ğəflət edəbilmərik. Ona görə münəzzəm qoşun düzltməliyik. Bonun üçün firqə grək ciddi hazırlıq aparsın.
Millətin bütün sağlam əfradı milli vəzifəsini əncam vermək üçün səfərbərliyə alınmalı, tam mə’nasilə müasir
milli bir qoşun yaradılmalıdır. Firqənin qarşısında duran ən böyük məsələ bundan ibarətdir. Biz həmişə
demişik, azadlığı verməzlər. Onu almaq lazımdır.
Bu işi biz görmüşük, lakin bu kafi deyildir. Alınan azadlığı saxlamaq və ondan lazımı istifadə etmək daha
mühümmdür. İndi firqə buna hazırlanmalıdır. Bu isə ancaq milli qoşun təşkiliilə ola bilər.
Bunlardan əlavə firqə sıralarını möhkəmləndirib, onu yabançı unsürlərdən təmizləmək də artıq dərəcə
əhəmiyyətli məsələdir. İndi firqəmiz dövlətə rəhbərlik edir. Onun üzvləri xalqın e’timadını qazanmaqla
cami’ədə ad və şöhrət qazanırlar. Bu isə hər kəsi firqəyə soxulmağa təşviq edəbilər. Firqəyə soxulan xaiin
ünsürlər oradan dövlət idarəsinə yol tapıb xainanə hərəkətləriilə xalqı dövlətdən uzaqlandırar, ona görə yerlərdə
firqə təmizliyinə artıq dərəcədə diqqət etəmk lazımdır.
Bunların hamısından əlavə firqə təbliğatının qüvvətləndirilməsi lazımdır. Hər bir firqə üzü gərək
firqəmizin tarixi və onun şüarları və qabağında duran vəzifələrilə dərindən aşına olsun və firqənin hədəf və
məqsədini anlasın. Bu isə çox da asan bir məsələ deyildir. Hənuz mərkəzi komitə üzvləri arasında bizim dövlət
tərəfindən müntəşir etdiyimiz rəsmi sənədləri oxuyub düşünə bilməyənlərimiz tapılabilər. Adi firqə üzvləri isə
zənnimcə bu xususda çox dalı qalmışlar. Bu nüqsanı çox ciddi surətdə rəf' etmək lazımdır.
Qoy yerlərdə firqənin birinci bəyannaməsindən başlayıb ta bu günkü ümumu iclasların qərarlarına qədər
yazıb müntəşir etdiyi sənədləri hər bir firqə üzvü oxuyub, anlayıb, onun ətrafında mə’lumat verəbilsin, bu, firqə
içərisində böyük intibah, bəlkə inqilab yaradar. Bunu gərək etmək.
Görünür qabaqda böyük işlər, ağır məsələlər vardır. Bunları ancaq bilik, mə’lumat və firqə əfradının
birliyi, səmimiyyəti sayəsində həll etmək ola bilər.
Bir də firqə gərək Azərbaycan xalqıilə yanaşı, milli mübarızə aparan başqa milətlərilə birlik yaratsın. Bu
sahədə Kurdlərilə qardaşlıq yaratmaq və onların e'timadını cəlb etmək ən ciddi vəzifələrdəndir. Bu xususda
firqə üzvləri arasında meydana çıxan bə’zi narazılıqların qabağı alınmalıdır. Kurdlər kimi Ermənilər və
Asurularilə firqə birlik yaratmağa çalışmalıdır.
Bu millətlər gərək Azərbaycanda tam mə’nasiilə azad yaşayıb öz milli dillərində milli işlərini idarə
etsinlər.
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Milli Hökümətimiz milli əsarətə yol verməyəcəkdir. Öz millətimizin azadlığını istədiyimiz kimi özgə
millətlərin də azadlığına imkan verəməliyik.
(«Azərbaycan» şumarə 110 ikinci dövrə 1 şənbə 7 Bəhmən 1324- nəcü il)

Maliyat Barəsində
Biz maliyat barəsində çox tə'kid etəməliyik və bu mövzu indiyə kimi neçə dəfə təkərar olmuşdur.
Maliyatı biz ondan ötrü alırıq ki, maliyat vasitəsilə ölkəmizin ehtiyaclarını rəf' edək. Buna görə lazımdır
ki, tezliklə maliyat cəm’ olsun və bir yerdə təmərküz tapıb ölkəmizin lazımı məsrəflərinə yetişsin. Aqaye
Həbibullahi dedilər ki, «Ajir» ruznaməsində indiyə kimi maliyat bərdəramdin əleyhinə çoxlu mqalələr
yazılmışdır. Amma bücür deyildir. Biz oldən maliyat bərdramdin verilməyinə tərəfdarıq, amma doktor Milispo
maliyatdan əlavə siyasi işlərə qarışırdı. Bizim azadlığımızı da məhdud etməyə təşəbbüs edirdi. Maliyat
idarəsində olan narəva hərəktlərə əlbəttə biz həmişə muxalif olmuşuq. Biz «Ajir» ruznaməsinin olinci
dövrəsində maliyat bərdramdi müdafiə etməklə bərabər Milisponun siyasi işləriilə mübarizə etmişik. Maliyat
bərdramd qanunu zamanı cəngdə adilanə bir qanundur. Qeiriadi gəlir və mənfəətlərə də maliyat almaq gəlirdi.
Müharibədən süi istifadə edib böyük pullar qazananlar bu adilanə maliyatdan boyun qaçırmaq üçün xalq
içərisində fitnə və fisad tövlid etməyə çalışırlar.
Mən Tehranda bir nəfər tacirdən ləvazim təhrir alardım. Sonra gördüm o, ticarətxanasını bir neçə
mağazaya təqsim edibdir ki, bu vasitəilə maliyat bərdramd verməsin.
Burada da bə’ziləri vardır ki, o cür edirlər və maliyat istəyəndə dad fəryad salırlar ki, verməsinlər. Amma
maliyat yığılmasa işlər düzlməyəcəkdir. Biz ölkəmizi idarə edəbilmərik. Qoy cəng mövqeində xalqən qanını
sorub milyonlarla qazananlar naməşru gəlirlərindən biraz da xalqın rahatlığından ötrü,ölkələrinin abadlığından
ötrü, maliyat versinlər, onlar minlərlcə adamların var yoxunu aparıblar. İndi də gərək adilanə surətdə
maliyatlarını versinlər. Amma malyat alanda heçəksə gərək tövhin olmasın, biz qabaqkı mə’murlar kimi xalqilə
pis rəftar etməyəcəyik. Biz maliyat yığmasaq ehtiyaclarımızı rəf' edə bilmərik, darulfonun duzəldə biləmərik,
buna görə firqə gərək maliyat əleyhinə təbliğat aparanların qabağını alsın. Xalqa maliyatın verilməsi lüzumunu
anlatsın.
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Çoxları vardır ki, keçən dövrədə onlardan maliyat istəində hay - huy dad və fəryad salıb maliyat
verməkdən boyun qaçırdırlar. Biz qabaqcadan maliyatların alınmağına ondan ötrü israr etmirdik ki, bilirdik bu
maliyatları xalqdan aldıqdan sonra oğurluyurlar. O maliyat vasitəsilə xalqın ehtiyaclarını murtəfə' etmirlər.
Amma indi maliyat alırıq ki, xalqa darulfunun, yol, karxana, səhiyə və sayırə düzldək. Mümkündür
maliyat tə’yin olunduqda maliyat yazanlar yaxşı iş görməmişlər. Vəli bonun ümumiyyətiı yoxdur. Zamanə cəng
maliyatı çox qanunu bir əməliyyatdır.
Bə’ziləri milyonlarca pul qazanan mövqə'də minlərcə fəqir uşaqlar və yoxsul arvadlar gecələr səhrə kimi
çörəkçi dükanlarının qabağında növbəyə dururdular. Minlərcə adamlar aclarından, bekarçılıqdan ölürdülər.....
Gərək indi onlar o hədsiz ayidlərinin həqiqi və adilanə maliyatlarını versinlər və bizdə bu qanunu malyatları
hətmi surətdə alacayıq... (alqışlar)
(Azərbaycan» şumarə 112 (ikinci dövrə) 3 şənbə 9 Bəhmən 1324-cü il)

Danışsəra Salononda
Mən danışmaq qəsdiilə buraya gəlməmişdim. Vəli bacılarımızın və qızlarımızın burada göstərdikləri
ləyaqət və yararlıq məni məcbur elədi ki, bu ehsasatdan təşəkkür eləiim, burada Milli Hökümətdən təşəkkür
elədilər, mən deməliyəm ki, Milli Hökümət xalqımıxdan başqa bir şei deyildir. İndi ki, siz taaruf eləyib
təşəkkür elədiz, mən də Milli Hökümət adına sizlərdən səmimiyyətlə təşəkkür edirəm. İndi hamı xanımlar və
ağalar ehsas ediblər ki, bizim yolumuz səadətə gedir. Mən iki il bundan qabaq birgün burada bir cəşndə var
idim, onda faruqultəhsillər cəşnində danışılan sözlr quru və tutıvar idi. Burada Azərbaycan dilində danışmağa
icazə verilmirdi və o dılilə danışmaq bir eyb kimi nəzərə gəlirdi, onda mən çox kiçildim və sıxıldım. Amma
indi mən görürəm ki, xoşbəxtanə bizim firqəmizin və fədakar arvadlarımızın zəhməti sayəsində o mövhüm
pərdə və çürümüş zəncir və ənəkbut toru dağılıbdır. Bizim xanımlarımız nişan verdilər ki, bizim millətmiz
mütərəqqi və istedadlı bir millətdir, həqiqətən bu neçə ayın içərisində millətin əxlaqı busbütün dəyişmişdir. Biz
deyirik ki, xalqın qapılarını sındıranlar şayəd qorxu nəticəsində öz yerlərində oturmuşlar, bəs cibəgirənlər ki,
qorxmurlar onlar nəyə yerlərində oturublar? Bu göstərir ki, xalqımız içərisində mə’nəvi bir inqilab və əxlaqı bir
təhəvvül vucuda gəlmişdir. Mən bir nəfər xariciilə danışırdım o deyirdiki, mən qabaqca kəndliləri ağır yük
altında əzilmiş kimi başaşağı və kədərli gördüm. Amma indi haman kəndlilər paltarları cırıq və köhnə olduğona
baxmayaraq başlarını uca tutub özlərini müstəqil insan hesab edirlər. Buradan anlaşılır kı, millətimiz öz
şəxsiyyətinə pei aparıbdır öz şəxsiyyətini anlamışdır, bu milləti artıq təhqirt etmək olmaz, Milli Hökümətimiz
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qısa zamantda çox cəsuranə işlər görmüşdür, bizim əvvəlinci müraciətnaməmiz beş ay bundan əvvəl müntəşir
olmuşdu. Firqəmizdə çox az adamlar varaıdı ki, Azərbaycan dilinə bu gün xalqımızın göstərdiyi qədər rağib
olsun, amma biz bu məsələni qəhrəmanlıqilə həll edib dilimizi əsarətdən xilas etdik. Bu da götürdüyümüz
cəsuranə qədəmlərdən birisi də tamam sahəlrdə tam mə’nasıilə xanımlara azadlıq və şirkət verməkdən ibarətdir.
Bir dəfə ciddi təsmim tutub dedik: qoy onlar da seçgilərdə rə’y versinlər, intixabatda şirkət etsinlər, vəkil
olsunlar və şayəd gələcəkdə onlardan vəzirimiz də olsun. Xanımlar da öz ləyaqətlərin göstərdilər. Təbrizdə
xanımlarımızdan 4000 nəfərə yaxın rə’y verdilər. Bu vasıtəilə Azərbaycanlının layiq bir millət olduğu dünyaya
isbat edildi.
Bizim xalqımız əsasən qəhrəman bir xalqdır. Əgər indi İran höküməti varsa onu iycad eləyən
Azərbaycanın qızılbaş ordusu olmuşdur. Bu ölkəni beş altı şeyx Azrbaycan kəndlilərinin zoruilə yaratmışdır.
Azərbaycan böyük bir qüdrətdir fəqət ona təkan vermək lazımdır. Bu təkanı demokrat firqəsi verdi. İndi İranın
başqa yerlərində də biz böyük ehtiram qazanmışıq. Onlar öz ruznamələrində yazırlar: Qoy demokrat başçıları
gəlib bizi də əsarətdən qurtarsınlar. Amma biz deyirik ki, yox, siz özuzə nəcat verin biz də sizə kömək
eləyəcəyik. Amma bizim sizə heç ehtiyacımız yoxdur. Siz bunu biləməlisiz ki, əgər bizim milli azadlığımızı
tanımasaz da biz özümüz sizsiz yaşaya bilərik. Neçə ay bundan qabaq keçən hökümət qarnı yırtıq kazımlara
dəstur verirdi ki, mədrəsələr qabağında dursun və çadırasız dolanan muəlimələrə və mühsillərə əziyyət
eləsinlər, bizim hökümətimiz qarnı yırtıq kazımları mucazata yetirdi və Tehran mürtəce ruznamələri onları
vətənpərəst adlandırdılar, indi bizim öz milli dövlətimizin sayəsində hərkəs azad bır surətdə yaşamaq imkanına
malik olmuşdur. Biz özümüzü tamam dünyaya tanıtdırdıq, tamam dünyada bir radio yoxdu ki, gündə beş altı
kələmə də Azərbaycan barəsində danışmasın. Bu adı biz ucalara qaldırmağa müvəffəq olmuşuq. Biz bu
günlərdə böyük bir işə iqdam etmişik o da milli qoşun yaratmaq üçündur. Biz müharibə etmək istəmirik.
Gördüz ki, bu böyüklükdə inqilabı qan tökəmədn yaratdıq, amma əgər bizim azadlığımızı ayaqlamaq istəsələr
mən elə zənn edirəm ki,sizlər də bizilə bərabər ayağa durub və öz məllit və hakimiyyətizi difa etmək yolunda
mübarizə edəcəksiz. (şiddətli, uzun sürən alqışlar
Mən təsdiq edirəm ki, maarifsiz bir millət yaşaya bilməz. Dünya bilik, maarif və fərhəng üstündə dolanır.
Bizim ölkəmiz gərək öz əlimizədə ola ta eləyəbilək özgə millətlər kimi tərəqqi eləyk, buna görə gərək maliyat
yığıla və mədrəsəlrə verilə. Bunların hamısı hökümətimiz öz əlimizədə olduğu surətdə əməli ola bilər. Əgər
belə olmazsa özgə gələr bizim işlədiklərimizi və zəhmətimizin nəticəsini aparar, özünə park və apartman
düzəldər.
Necə keçən dövrə azad yaşamağa, bir yerə yığışmağa, məclis qurmağa imkan vermirdilər yenə də məscid
də əzadarlığa icazə verməzlər, biz gərək höküməti saxlayaqu meydan verək ki, maarif və sayir sahələrdə millət
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öz iste’dadını göstərsin, ta hamı onun məzahirindən istifadə edəbilsin. İndi bizim darulfununun məsələsi
mühüm bir məsələdir. Gərək tə’sis edək və fəqət bu vasitəilədir ki, bizim ləyaqətli mu'limlərimiz,
mühəndislərimiz doktorlarımız ola bilər. Bunu, Millihökümətimiz öz əlimizədə olsa edəbiləcəyik, bizim Milli
Hökümətimiz xalqdan ayrı deyil, göydən düşmə deyil, öz atalarımız və qardaşlarımızdı. İndi hər yerin qapısı
hamının üzünə açıqdır. Bizim Azərbaycanımız çox sərvətli və qəni ölkədir. Onun mə’dənləri və fəllahət
iste’dadı və tərəqqi etməyə böyük imkanları var, İndiyəqdər bu imkanlardan istifadə etməyə yol verməmişlər.
Qoy bundan sonra millətimiz sərvətlı olsun. Biz gərək teatra əhəmiyyət verək. Ona görə də Milli Hökümət
tə’sis olmaq haman teatrı təqviyət eləməyə başladı. İndi Azərbaycanın teatrını tövsiəvermək üçün hökümət
yaxşı büdcə ayırmışdır. Diri millətlər müharibənin ən çətin vaxtlərində sevinmək və şad olmaqdan sərfnzər
etmədilər. Biz isə həmişə ağlamışıq. Qoy bundan sonra ağlamaq yerinə xalqın üzü gülsün. İndi millətimiz
birleşib. Görün beş ayın içərisində Təbrizdə heç böyük hadisə üz verməmişdir, bu qorxudan deyil, bəlkə,
səmimiyyətdən və imandandır. Bizim müəllimlərimiz və maarifçilərimiz gərək kiçik və mə’sum balalarımıza
vətən məhəbbəti və azadlıq eşqini təzrıq etsinlər ta tərqqi eləyək. Biz, buna əminik. Siz var qüvvənizilə çalışın
və dövlət də var qüvvəsiilə sizə imkan verəcəkdir. (şiddətli alqışlar)
(Azərbaycan» şumarə 124 ikinci dövrə 3 şənbə 23 Bəhmən 1324- nəcü il)

Birinci Kəndli Konfransında
Firqəmiz təşkil olonanda Azərbaycanın vəziyəti çox çətin və ağır idi. Jandarmlar kəndliləri dəstə dəstə
gətirib zindanlara salırdılar, əlbəttə bununla da məqsodları o idi ki, kəndliləri soyub özlərinə tiryək pulu
düzlətsinlər. O vaxt bizə kəndlilər hər tərəfdən şikayətə gəlirdilər, biz də firqə tərəfindən neçə nəfər ayırıb
onların işlərinə ədliyyədə rəsidəlik etməkdən ötrü göndərdik. Hamıya mə'lumdur ki, o vaxt ədliyyə bizim
işlərimizə necə baxırdı. Bunagörə də firqəmiz kəndliləri jandarm və sayir dövlət mə’murlarının fəcayelərindən
xilas etmək üçün yol axtarırdı, bu yol çox sadə bir surətdə tə’yin edildi. Biz kəndlilərə dedik ki, əgər azadlıq
istəyirsiz gərək əlinizə tufəng götürəsiz. Kəndli bizim göstərişimizi qəbul edib onun mal, can və namusona
təcavüz edən jandarm dəstələrini kəndlərdən qovub çıxardı. Təcrübə də görüldü ki, bu kafi deyildir,Təbrizdə və
sayır yerlərdə oturan mürtəce mə’murlar bu sadəlikilə kəndlinin canindan əl çəkəmyiəcəklər, ona görə firqə
ikinci qədəmi götürməyə məcbur oldu. Bu isə dövlət təşkilatını ələ keçirməkdən ibarət idi. Bu iş əlinə silah
keçmiş kəndlilərin köməyiilə əncam tapdı, indi isə kəndli qabağında böyük bir vəzifə durur. O da alınan
azadlığı saxlamaqdan ibarətdir. İndi kəndlilərimiz gərək öz ittiıhadları sayəsində daha böyük bir qüdrət vucuda
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gətirsinlər ki, o qüdrətin qorxusundan heçəks ona zor edə bilməsin, buna görə də gərək bizim tamam
kəndlilərimiz siyasətə qarışsınlar, Milli Hökümətimiz fəaliyyəti sayəsində kəndlilrə sabıt oldu ki, həqiqi kəndli
azadlığı odur ki, kəndlilər özünün dərdinə dəgən bir dövlət düzlədib onun dalında dayansınlar.
Biz hələ mübarizə meydanındayıq. Lakin biz istəmirik qan tökülsün. Çünkü bir nəfəri öldürmək asandır,
yaratmaq isə çətin! Vəli hərgah bizi məcbur etsələr əminik ki, bu mübarizədə kəndlilər bizim dalımızda
dayanacaqlar və elə də vardır. Kəndlilərimiz əllərinə keçmiş yerləri saxlamaqdan ötrü Azərbaycan toprağından
qarış - qarış difa' edəcəklər, necə ki, indi Zəncanda və Mərağailə Miyana arasında kəndli fədailər irtica’i
qüvvələri sındırıb böyük miqdarda hərbi qənimət ələ keçirməyə müvəffəq olduğunu sevinclə eşidirsiz. Əlbəttə
kəndli yaxşı bilir ki,aldığı toprağı göz bəbəyi kimi qorumaq lazımdır.
Biz kəndlilərə toprağı müftə verdik. Lakin bu il ayrı sahələrdə onlara kömək edəbilməyəcəyik, çünkü,
kənd məsələsində tək topraq deyil. Biz gərək kəndlilərə lazımı kömək edib onlara traktor və sayir fəllahət
maşınları verək. Toprağı pulsuz verdiksə də bunları müftə verəbilmərik. Əgər istəyək ki, bunları da müftə verək
gərək xalqdan çoxlu vergilər yığmağa çalışaq. Bu isə olası işlərdən deyildir. Lakin gələcəkdə bu maşınları
fəllahət bankının vasitəsilə alıb kəndlilərə əqsatilə verəcəyik, bu əlbəttə hökümətimizin qabağında duran əsas
msələlərdəndir, əgər dünya dağılsa da bu yerləri kəndlilərdən heç bir qüvvə geri alabilməyəcək. Necə ki, indi
Tehran höküməti də məcburən boynunu əyib Azərbaycanda sılah gücüilə həll olunan kəndliilə ərbab məsələsini
İranın ayrı nuqtələrində də əməli etmək istəyir. Lakin onlar bunu edəbilməzlər. Əlbəttə Milli Hökümət həmişə
qalacaq və yaşayacaqdır. Çünkü, o edəbilir xalqın səadətini istədiyi kimi tə´min etsin, kəndlilər aldıqları
topraqlarından keçməyəcəklər.
Biz kənlilərdən əllərindəki silahları heç vaxt almayacağıq, qoy kəndlilrimiz azadlığını tə’min edən
tüfənglərini zəmilərdə yer şuxumlamağa gedəndə də özləriilə aparsınlar. Biz bilirik kəndlilərimiz bu silahlarını
hətta öz qardaşlarına da verməyəcəklər. Kəndlilər yaxşı anlayıblar ki, həqiqi azadlıq olmasa onlar öz yerlərində
azad yaşaya bilməyəcəklər. İndi Azərbaycan xalqı anlayır ki, hökümət öz intixab etdiyi adamların əlində olsa
onlardan ötrü səadətli yaşayış ola bilər...zənn edirəm ki, bu barədə ağayi Padəqan lazımı tövzihat veribdir. Qoy
kəndlilər bilsinlər ki, yer onların özlərinindir. Tehran höküməti istəyirdi ki, xalisə yerlein məsələsini çətinliyə
salsın və belə eləsin onlar da ərbab ixtiyarına keçsin. Vəli biz onu füvri və sadəcə surətdə həll etdik, biz
kəndlilərə dedik ipi götürub yerləri bölün, kəndlilər dövləti təşkil edən bir qüvvə olduğu üçün topraq da
onundur. Vəli Azərbaycanda bə’zi maliklər var ki, onların yaşayışları iki – uç dang xalisə yerdən ibarətdir ki, o
da neçə il dolanıb keçdikdən sonra son zamanlarda onların əlinə çatmışdır və onların verdiyi pulları da visul
olmamışdır. Biz haqq malikiyyəti pozmadığımız üçün bu işi dəftər üzüilə təhqiq edib yerlərinin pulunu
verəcəyik, biz heç kəsə zülüm etmək istəmirik, lakin zülüm və fəciəyə də yol verəmyəcəyik.
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Kəndli məsələsi fəqət topraqla kifayətlənmir, bizim kəndlilərimiz gərək başardıqca tütün, pambığ, qənd
çuğunduru, çay və bu kimi qimətli sənaye bitgiləri ziraət etsinlər. Azərbaycanın uzaq nuqtələrində əkilən arpa buğdanı gətirib satmaq kəndlilərimizə sərf etmir, gərək daha faydalı ziraət və fəllahət işlərinə başlamaq. Biz
grək Nuh əyyamından qalan xışı buraxıb traktor və sayir fəllahətta maşınlarla ziraət edək. Əlbəttə, dövlət
istəyirdi bunu bu il əməli etsin, lakin müharibə taza qurtardığı üçün bu kimi maşınlar çox baha başa gəlirdi. Ona
görə bu ili də səbr edib gözələmək lazım gəldi. İndi artıq kəndli üçün geniş bir azadlıq vicuda gəlmişdir. Hər
kəs istədiyi kimi yaşayır və istədiyi məhsulu əkib biçə bilir. Daha heç kəs onun haqqına təcavüz edə bilməz, biz
e’tiraf edirik ki, indiki azadlığımızın səbəbi kəndlidir, əgər kəndli oləmasydı biz bunu əldə edə bilməzdik,
kəndlilər bu höküməti yaratdıqları üçün onun dalında dururlar, əgər vəziət qabaqkı kimi olsaydi qışda qardan
bağlanan yollar aylarla açılmazdı. Lakin kəndlilərimiz fədakarcasına qoymadılar bir gün də olsa rabitə kəsilsin,
kəndli qüvvəsi böyük bir qüvvədir ki, sel kimi heç bir kəs onun qabağında dura bilməz. Nəqədər ki, Milli
Hökümət dəvam edir Azərbaycanda kəndli birinci yer tutacaqdır. Azərbaycanın birinci və həqiqi ağası kəndlidir
çünkü işimiz bərkə düşndə ona müraciət edirik, onlar azadlığın qədərini bilənlərdilər. İndi biz sizi ona görə
çağırmışıq ki, yer bölgüsünü örgədək, gərək kəndlərdə bölgü zamanında hampailə qərə arasında narazılıq əmələ
gəlməsin, bundan sonra gərək Azərbaycan kəndlərində qərə olmasın, hamısının ziraəti, təsərüfatı və xoş
yaşayışı olsun. Hamımız qardaşıq gərək hamımiz əl ələ verib bu azadlığımızı saxlayaq. Qoy Azərbaycan
kəndlisinin yaşadığı yerə jandarmların və mürtəcelərin murdar ayaqları dəyməsin.
Qoy Tehran höküməti bilsin ki, hamı bu hökümətə bel bağlayıbdır, çünkü bunu idarə edən xalqın həqiqi
adamlarıdır. Bizim dəstgahımızda oğru - əyrilərə yerivxdür.
Biz deyirik ki, hökümət başında gərək Azərbaycanlı olsun fəqət xalqın öz içərisindən çıxmış adam xalqın
istəyini bilər.
İndiyə qədər İran və Azərbaycan tarixində görünməyib ki, xalq öz istədiyi kimi hökümətini qursun.
Düzdür ki, dəfələrlə Azərbaycan xalqı eləm götürüb azadlığını alıb, lakin Milli Hökümət qurulmağa qədər
ondan istifadə edəbilməmişdir. Milli Hökümət isə əməldə bu işi görməyə müvəffəq olduğunu isbat etdi. İndi bu
dörd ayın ərzində heç kəs gəlib bir kəndlinin qapısını döyməyib ki, toyuq, yumurta, kərə və başqa şei tələb edə.
Dörd aydır ki, xalqımız azadlıq və rahatlıq görür. Bu azadlığı biz sizin köməyizilə saxlamalıyıq.
Yaşasın azadlığımız, yaşasın onun həqiqi püştibanı olan qeyrətli kəndlilərimiz!
(«Azərbaycan» ruznaməsi, 5 şənbə 29 Fərvərdin 1325-ci il numrə 176 ikinci dövrə)
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Azərbaycan Xalqının Səlahıtdar Şəxslərinin Konfransındakı Etdiyi Bəyanat
Əziz və möhtərəm həmvətənlər! Əsl mövzüya başlamadan əvvəl icazə istəiyrəm bir qədər mövcud
vəziyətimizin keçmişi və onu icad edən səbəblər barəsində tövzih verəm.
Hamız bilirsiz ki, firqəmiz 12 şəhərivərdə müntəşir etdiyi 12 maddədn ibart olan tarixi bəyannamədə biz
sərih və aşkar bir surətdə «İran daxilində İranın istiqlal və təmamiyyət ərzisini mura'at etmək şərtilə öz daxili
işlərimizi öz əlimizə almaq və öz evimizi öz iradəmizilə idarə etmək, öz anadilimizədə milli fərhəngimizi
mütərəqqi və mü'asır hala salmaq» tələbatını ortaya sürmüşdük. Həmvətənlər müharibəsi və süvitəfahümlərə
yol vərəməmək üçün İran qanun əsasısına istinadən istədiklərimizi əyalət və vilayət əncümənlri vasitəsilə əldə
etmək, qansız və də’vasız olaraq sülh və təbliğat yolilə bu məqsədə nayil olmağa çalışdığımızı da o gündən
e’tibarən ciddi surətdə təbliğ etməyə başlamışdıq. İllər boyu təhqir, tövhin və əsarətə məhkum olan xalqımız
firqəmizin bu şuarını açıq urək və ali ruhilə istiqbal edib sel kimy onun sıralarına axmağa başladığı halda
Tehran irtica’i höküməti və ümumiyyətlə xalqın əsarətini özü üçün səadət və şan - şövkət sayan alçaq və xayin
dövlət mə'murları mürtəce, müstəbid və xudxh ünsürlərilə səs - səsə verib bizim bu sadə və təbi’i sədamızı
boğmaq və ışıqlandırdığımız azadlıq məş’əlini söndürmək üçün dünyanı gurultuilə duldurmağa qiyam etdilər.
Bildigiz kimi vətənimizin mərkəzi Təbriz şəhərində başlanan azadlıq sədası onların çığır - bağırına və iftiraamiz
sözlərinə baxmayaraq çox səri' bir surətdə əvvəl İran daxilində, sonra da bütün dünyada münə'kis olmağa
başladı. Hər bir tazalıq və hər bir mütərəqqi işi özünün məhv və izmehlalı hesab edən İran heyət hakiməsi isə
xalqımızın qanunı və məşəru tələbatını tə’min etmək əvəzində və ona əlində olan dövlət təşkilatı vasitəsilə
azadlıq əvəzində əsarət, ixtiyar və haqq və ədalət əvəzində, şallaq, həbs, təb`id və fəci'anə qətl və qarətilə cəvab
verdi.
Hənuz Şəhrivər ayı qurtarmamışdı ki, kəndlərimizədə jandarm və şəhərlərimizdə polis və nizamı
qüvvələrinə demokrat firqəsini silah gücüilə dağıdıb onun başçılarını tövqif və məhv etmək əmri verildi.
Bununla bütün azərbaycanı vəhşət və iztirab bürüdü. Məxsusən kənd əhalisinin malı, canı, heysiyyət və namusu
tamahkar oğru və Rizaxan rejiminin ən kəsif, ən nacins və ən murdar məhsulu olan jandarm mə’murlarının
ixtiyarına tapşırıldı. Bu tərıqilə Azərbaycan xalqının şədid və ciddi mübarizəsi başlandı. İş firqə və təşkilat
çərçivəsindn xarıc olub ümumiyyət şəkili aldı. El özünü zülüm və əsarət çəngalından xılas etməyə başladı.
Azərbaycanlı bu işi çoxdan arzu edirdi, onun səbir və təhməmmül kasası ləbəriz olmuşdu, o Tehrandan ciblərini
doldurmaq üçün göndərilən leşgəri və keşvəri mə’murların xəyanət, təhqir və tövhinlərinə xatimə vermək üçün
elə bir günün gəlib çatmasını illər boyu arzu etmişdi, hətta bu arzu, tək Azərbaycan deyil, bütün İran millətinin
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ürəyəni illər boyu əzib yoran ağır vəli müqəddəs bir dərd idi. İndi də bütün İran xalqı bu dərdin davası
umuduilə yaşamaqdadırlar. Azərbaycan xalqı bu arzunu yaxından hiss etməkde idi. O, artıq özünə ciddi nuqtyi
ittikka tapıb öz milli firqəsini vicuda gətirmişdi. O çox gözəl bir surətdə hiss etmişdi ki, onun möhkəm bir
mərkəzi, təzəlzülnapəzir bir başı vardır. Bu mərkəz və bu baş, firqəmizdən ibarət idi. Duşmənlərimiz hətta
dostlarımızın çoxu bizim ıldırım sürə'tiilə irəli gedib böyük bir qüdrət kəsb etməyimizin illət və səbəblərini
bilməyə hənuz qadır ola bilməmişdir. Halbuki, bu çox sadə və aydın bir məsələdir. Bizim müvəffəqiyyətimizi
tə’min edən həmin xalqımızın illərlə bəslədiyi müqəddəs amal və arzularını pak vicdan və səmim qəlbilə həyata
keçirmək istədiyimizdir. Buna görə də irtica’i dövlət və mürtəce ünsürlərin əleyhimizə başladıqları vəhşiyana
həmləyə xalqımız qəhrəmananə bir hərəkətilə cavab verdi, anaların göz yaşları, qızların namusu, cavanların
qanı bahasına ağalıq edən jandarm və sayir cəlladlar əvvəl kəndlər və sonra şəhərlərimizdən kənar edildi, xalq
özü öz sərniviştinə hakım olmaq iste’dadını bu vasitəilə subuta yetirdi. Kəndlərdən cəlladları ixrac edib,
şəhərlərdən oğuru, kəsif və mürtəce mə’murları qovub çıxarmaq kifayət etmirdi. Xalqı idarə etmək, çürümüş
dövlət təşkilatı əvəzində xalqın ehtiyacatını tə’min edib ümumun arzularını həyata keçirə bilən bir təşkilat
vicuda gətirmək də lazım idi. Bu iş təbi’i bir surətdə meydana çıxdı, xalq konfranslarında yüzminlərilə
imzayamalık olan qərarlar Tehrana müntəzır olmadan milli azadlığı tə’min edən muxtariyyət və Milli Hökümət
təşkilatı tələb edən təsmimnamələr, sel kimi axıb Təbrizə gəldi, firqəmiz isə xalqımızın ruhundan qopan bu
böyük səsə biqeyd qala bilməz və xalqı öz halına qoya bilməzdi. Onagörə çox səri' bir surətdə xalq
konfranslarının arzularını əməli etmək və xalqın səsini təmərküz vermək üçün aban ayınin iyirmi doqquzunda
Təbriz şəhərində özünü Müəssislər məclisi adlandırıb Milli Hökümətimizin əsasını qoydu, Milli məclisimizin
fövriyyətlə çağırılması qərarını çıxardı və bu qərarı həyata keçirmək üçün milli bir heyə't intixab etdi və
özünün böyük və tarixi e'lamiyyəsini İran məclisinə və xarici dövlətlərin nümayəndələrinə göndərməklə özünün
qanunu və məşru' olan daxili hökümətini vicuda gətirəcəyini və bu yolda Tehran hökümətiilə danışığa hazır
olduğunu e’lan etdi. Bu e`lamiyyədən sonra Tehran höküməti tərəfindən zahirən böyük ixtiyaratilə ustandar
tə’yin olunan ağayi Bəyatilə milli heyə'timizin nümayəndələri arasında bizim tələbatımızı tə’min etəmk
mövzüsünda müzakirə başlandı. Bu müzakirə indiki müzakirəmizin muqddıməsihsab olona bilər. Aqayi Bəyat
əncümən əyaləti və vilaytıilə muovıq olduğunu söylədi, lakin onun məclis şurayi milli tərəfindən təsvibini irəli
sürüb bizə aydın bir cavvab verəbilmədi. Biz ondan azadlığımızın mühafizə edilməsi və əncümənlərin
fəaliyyətinin dəvamı üçün tə’min istədik, o isə belə bir tə’min verəmyə qadır ola bilməzdi. Ona görə Tehranilə
danışığımız nəticəsiz qaldı. Bildiyiniz kimi Məclis Millimiz və Milli Hökümətimizin təşkiliilə ağayi Bəyatın
artıq Azərbaycanda görəcək bir işi olmadığı üçün Tehrana müraciət etdi. Bəyatilə aparılan müzakirə bizə isbat
etdi ki, Tehran irtica’i höküməti bizim arzularımızı tə’min etməyə heç vəchilə imkan verməyəcəkdir. Onun tək
- tək mə’murları istəsələr belə, bu iş əməli deyildir.
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Ona görə biz öz milli qüdrətimizə istinadən 21 Azər də Milli Məclis və Milli Hökümətimizi qurub azad
bir surətdə işə başladıq. Mən Milli Hökümətimiz və Milli məclisimizin təşkili zamanı xalqın ibraz etdiyi ehsasat
və hərarətdən bəhs etmək istəmirəm. Fəqət deyəbilərəm ki, o gün bütün xalq - istər şəhərlər, istər isə
kəndlərimiz də ayağa qalxmışdı, tam mə’nasilə nəhzət ümumu, tam mə’nasilə milli qiyam və milli hərəkət
vicuda gəlmişdi. 21 Azərdən indiyə qədər təqribən 5 ay keçir. Bu az müddətdə hökümətimiz, firqə və Məclis
milli və xalqımızın hüsnü təvvəcehinə dayanaraq böyük işlər görmüş və əsası islahata başlamış və bu vasitəilə
xalqımızı ayaqlandırıb, gələcək səadətmənd bir həyata ümidvar etmişdir. Xalisə yerlərin kəndlilər arasında
bilaəvəz bölünməsi karxanalarımızın ciddi surətdə işəsalınması, işsizlikilə şədidən mübarizə, şəhərlərimizin
abadlanması, milli azadlığımız və vətənin əmniyyətini saxlamaq üçün təşkil tapan fədai dəstəlrinin nizama
salınması, nəhayət azadlığımızın dayağı olan milli qoşunun iki ay müddətində yaradılması mövcüzəsi, həmçinin
fərhəng, behdaşt və ticarətin tərqqisi və bazarın suqutunun qabağı alınması kimi götürülən qədəmlər
millətimizin özünü idarə etməyə layiq olduğunu isbat etmişdir. Məncə bunların hamısından əhəmiyyətli
xalqımız və hökümətimiz və firqəmizin əfradı arasında vicuda gələn möhkəm iman və qırılmaz birlikdir.
Xalqımızın rəhbərləri arasında muşahidə olunan möhkəm birlik məncə bunların hamısından artıq millətimizin
iste’dadını isbat etməkdedir. Xalqımız bu böyük müvəffəqiyyətlər və iste’dadları sayəsində tam mə’nasıilə İran
milətinin nicat vericisi hesab olunmaqdadır. Biz Tehrana varid olduqda jandarm və sayır müstəhfizlərin
çəngindən xilas olub özlərini bizə yaxınlaşdıran əşxasın simasında və hərəkətində bunu aşkar surətdə görürdük.
Təyyarə meydanına gəlıb çıxmağa müvəffəq olan Tehran azadixahlarının şuarları bizim ruhumuzu titrədirdi:
Siz bizə nicat verdiz, siz İran xalıqını əsarətdən xilas etdiz, amandı iştibh etməyin! Azadlığımız sizin
düzgün hərəkət etməyinizə bağlıdır.
Yaşasın Azərbaycanın qəhrəman xalqı!
Yaşasın azadlığımızın məş’əldarı olan Azərbaycan azadixahları!
Bu şuarlar Azərbaycan xalqının başlarının ucalmasına, onların tək zünü idarə etmək deyil, bəlkə, bütün
İran xalqına nicat vermək iste’dadına malık olduğunu bir daha isbat etmiş oldu. Hələ nehzətimiz başlanan
gündən Tehran və sayir İran şəhərlərində müntəşir olan ruznamələrin «Gəlin bizə də nicat verin!» şuarlarını biz
hənuz unutmamışıq. Mən mütə'ssifəm burada İran zəmamdarlarından birinin sözünü deməyə məcbur oluram.
Danışığımızın ciddi və şirin bir yerində söz Azərbaycan valısının tə’yini ətrafına gəldi. Aqayi zəmamdar
«sizdəki valı olabilən bir adam yoxdur» dedi. Mənim ona verdiyim cavabı yəqin edirəm siz çox gözəl hiss
edirsiz, onu təkərar etməyə ehtiyac yoxdur. Bununla istəyirəm Tehran hökümətinin nə kimi adamlar əlində
olduğunu göstərəm və istəyirəm biləsiz ki, şayəd o zəmamdar səhvən bu sözü deməmişdir, onun düşüncəsi və
anlağı bundan yuxarı ola bilməz. Tehran cəmaəti isə bu kimi zəmamdarları öz başından kənar etməyə qadir
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deyildir. Bu kimilərin bizə: «siz başladığız böyük işləri yarımçılıq qoyub, gəlin bizim boyunduruğumuzun
altına girin»! Deməsi, aya böyük haqqsızlıq deyildir? Çun biz İranın mərkəzi hesab olunurduq, ona görə də
əşrəf məxluqatın, deməsi ən sadə bir insanın ruhunu üsyana vadar etməyə kifayət etməzmi?
Bununla belə məşhur riyazidan və alimin sözünü təkərar edib demək lazımdır ki, «ba vicudi in yer
dolanır» yə’ni Azərbaycan xalqı mütəmməddin, fədakar və layıq bir millətdir, o özünü idarə etdiyi kimi bütün
İran xalqının azadlığının ələmdarıdır.
Söz, bizim Tehranilə danışdığımız barəsində idi. Bildigiz kimi Sədr və Həkimi kabinələri kəklik kimi başlarını
qara quylayıb dünyadan xəbərləri olmadıqları üçün milli nehzətimizi silah gücüiilə dayandırmaq fikirində idilər.
Onların nəzərində Azərbaycan xalqı Zülfqarı, Kor mir Cavad, Əbulqasım Cavan, Əmir Nüsərt və Sadıq
Müctehidi kim xalq düşmənlərindən ibarət idi. Ona görə bizim haqq sözlərimizi eşitmək əvəzində onların
barmaqıilə rəqs edib, bizim içərimizdə üsyan tövlid etmək kimi əhməqanə ümid üzərində hərəkət edirdilər.
Nəhayət fədailərimizin zərbi şəsti onların arzularını puça çıxardı. Biləxərə Tehran anladı ki, zor ilə Azərbaycan
xalqının iradəsini sındırmaq olmaz. Nəhayət ona görə irtica’ ərkanında muxtəsər təzəlzül əmələ gəldi, nəhayət
azadixah ünsürlərın köməyi ilə Həkimi höküməti yıxılıb çox az bir əksəriyyətlə irtica’i məclis Qəvam us
Səltənə kabinəsini vicuda gətirdi. Qəvam us Səltənə kabinəsi zor və güc siyasətini dəyişdirib sülh yolu ilə cavab
verəməli olduğundan onun rəsmi də’vətini qəbul edib Məclis Milli və Milli Hökümətimizin dəsturu ilə
istədiyimizi sülh və musalimət yolu ilə əldə etmək üçün Tehrana getdik.
Bunu gərək hamı bilsin ki, biz Tehrandan yeni bir şei tələb etmirdik. Çünkü biz istədiyimizi almağa
müvəffəq olmuşuq, qarşımızda duran məsələ adamlarımızı qan tökülmədən saxlamaq məsələsidir. Bir də biz
istədiklərimizi İran hududunda həyata keçirməyi hədəf qərar verdiyimizi də unutmamışdıq. Bilirsiz ki, hənuz
indiyə qədər biz xaricə və cəng vizarətxanaları təşkil etməmişik. Qoşunlarımız xalq qoşunları adlanır. Xalq
qoşununun vəzifə və məqsədi rəsmi dövlət qoşunundan tamamilə başqadır, xalq qoşunu daxili əmniyyət və
milli azadlığımızı tə’min etmək məqsədi ilə təşkil edilən bir qüvvədir. Pulumuz, baydağımız və ünvanımız isə
biləxərə ümum İran əsasındadır, binabərin bu vəz’iyyət uzun müddət dəvam edəbilməzdi, biləxərə gərək
mərkəzi hökümət ilə təklifimiz mə’lum olaydı. Bu təklifi müəyyən etmək üçün ağayi Qəvam us Səltənənin sülh
əlini rədd etməyib Tehrana getdik, hətta mən özüm şədid məriz olduğuma baxmayaraq məsələnin daha tez həll
olunması məqsədi ilə səmimi yoldaşlarımın və təbiblrin tövsiyəsinə baxmayaraq şəxsən ağayi Qəvamın
də’vətini qəbul edib heyət ilə bərabər musafirət etdim. İstər xüsusu görüşlərimizədə, istərsə rəsmi görüşlərdə
biz xalqımızın asayiş və sülh yoli ilə ixtilafatı həll etməyə hazır olduğunu söylədik. Aqayi Qəvam us Səltənə və
sayir dövlət numayəndələri ümumiyyətlə bizim fikirimizə muvafiqət izhar edirdilər, lakin əməldə dövlətin 7
maddədən ibarət olan təsvibnaməsindən təcavüz etməyə hazır olmaq istəmirdilər. Siz əlbəttə nümayəndələr
heyə'tinin müzakirələr haqqında verdiyi rəsmi e`lamiyyəni eşitmisiz. Bizim gizli siyasətimiz olmadığına görə
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müzakirənin təfsilini dünyaya e`lam etdik və bildirdik ki, Tehran höküməti bizdən məğlub bir qüvvə kimi qeyd
şərtsiz təslim olmaq tələb edir. Bu isə gülünc vəziyət meydana çıxarırdı. Biz dedik vaxtiki dövlət təsvibnaməsi
ayei asımanı kimi təğyirnapəzirimiş, bu israr ilə bizi Tehrana də’vət etmək nəyə görə idi?
Tehran rəsmi məqamatının sözləri Təbrizdə ağayi Bəyat tərəfindən danışılan sözlərin eyni idi, onlar
həmişə olduğu kimi qanun əsasıdən və usuldan bəhs edib səfsətə ilə mövzuu ört - basdır etməyə çalışırdılar.
Biz əvvəl gün dedik biz diplomat deyilik, vəli qanun əsası və sayir qanunlardan özümüzə görə itila'ımız
vardır. Biz indiyə qədər qanun əsasının əsas məsələlərinin məskut qalmasını da bilirik, biz qanun əsasının
Rizaxanın diktatorluğu üçün təğyir verilməsindən bixəbər deyilik. Biz İranı bürümüş biqanunluqların
sərmənşəini də bilirik, biz Amerikadan gəlməmişik, İranlıyıq və iranda qanunların nə şəkildə icra edildiyindən
xəbərimiz vardır. İndi də İranda kimlərin hökümət etdiyini və İran millətinin bu əşxasa olan nəzərini də bilirik.
Gəlin sadə danışaq, Azərbaycan xalqı bir gün istibdad əleyhinə qiyam edib qanun əsasını vicuda gətirdi və Milli
Hökümət binasını qurdu. Tehran mürtəceləri isə yarım qərn müddətində onu məskut qoyub cürbəcür vasitələr
ilə xalqı hakimiyyətdən məhrum etdilər. İndi isə Azərbaycan ikinci hərəkəti ilə o haqqı dırıltmək istəyir, fəqət
buna cavab vermək lazımdır. Xalisə yerlərinin bölünməsi və dövlət yerlərinin ğasıblər əlindən alınıb və
əkinçilər arasında təqsimini qanun əsası mən' etməmişdir. Qanun xalqın iradəsidir. Azərbaycan kəndlisi artıq öz
haqqını almışdır, öz iradəsi ilə bu kəndləri bölmüşdür. Dövlət isə bütün İranı Azərbaycan ilə həmrəng olmaq
üçün bu işi bütün əyalət və vilaytlərdə əməli eməlidir.
Biz hətta ixtilafı rəf' etmək üçün böyük güzəştlərə hazır olub dedik: Ancaq bizə imkan verin Azərbaycan
xalqı öz əyalət əncüməni vasitəsilə dövlət idarələrinin mə’murlarını və əyalətin valisini dövlətə pişnahad etsin
və bunların hökmü mərkəzi dövlət tərəfindən sadır olsun və bunlar sadə bir söz ilə desək Azərbaycanı idarə
etsinlər.
Tehran höküməti tək Məlek Mədəni, tək Əmir Nüsərt tək, Samsam Bəxtiyari üçün qayıl olan bu haqqı
Azərbaycanlılar üçün qayıl olmaq istəmədi. Qanun əsasiyə muğayir olan idarei kull jandarmerini belə bizə
qanunu müssisə adlandırıb onun vəhşət tvölid edən nüfuzunu Azərbaycana qaytarmaq istədi. Xalq qoşunlarını
adi nizamvəzifə hesab edib onun fərmandehlərini də Tehrandan göndərmək kimi pişnahadları meydana sürdü.
Biz çox gözəl bilirdik ki, Azərbaycan xalqı Şəhrivərin üçündə özlərinin həqiqi simalarını göstərən afsər
paltarı geymiş yalançı pəhləvanlara nə cür baxır və yenə də bilirdik ki, Səttarxan evladı Tehranın tiryəki
sərhənglərinin mə'şuqələrinin buqçasını hamama daşımağa artıq təhmmül edə bilməz. Ona görə də onların bu
xususda etdikləri pişnahadı rədd edib dedik:
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Dövlət tərəfindən bir neçə nəfər Azərbaycana gəlsin, burada məsələ tərəfeynin rizayəti ilə həll edilsin və
bir də biz Tehran hökümətinə bildirdik ki, Azərbaycan qoşunu xalq qoşunu və azadlıq qoşunudur. Onu İran
xalqının azadlığını məhv etməyə məcbur etmək olmaz. Xalqımız öz qoşununu idarə etməkdən aciz deyildir.
Əgər Tehran doğrudan da Azərbaycanlını İranlı bilirsə bizim pişnahad etdiyimiz əşxası qoşunun fərmandhliyinə
tə’yin etsin. Bu isə onların xoşuna gələn deyil idi, onlar İranı Terandan ibarət bilir və İranda hakimiyyəti fəqət
beş uç nəfərə münhəsir hesab edirlər.
Bir də bizə fərmandeh kull qüvanın və bə’zi qeir məsül məqamatın bu işə razı olabilməyəcəyini andırmaq
istədilər.
Biz fərmandeh kull qüva məsələsini məşrutə əsası mucıbıncə təfsir edirik. Bizcə fərmandeh kull qüva
fəqət məclis şurai millinin xaricilərə e’lan etmək istədiyi hərbi fərmanı imza edər. Onun cari işlərə qarışması
ğeyrməsul olduğuna görə azadlıq və məşrutə qanununa muğayirdir.
Rizaxan həmin fərmandehlik ixtiyarından istifadə edib İranda azadlığın rişəsini kəsdi və İranı bildiyimiz
kimi fəlakətlərə sövq elədi. İndi də fərmandeh kull qüvayi mütləq yaratmaq İran xalqının, İran azadlığının
xilafınadır və qeiri məsul məqamlar əgər bu işdə israr edərlər isə İranda böyük hadisələr vicuda gələr və mə'lum
deyil bu tamah qeiriməsul məqamatın nəf'inə tamam ola bilə.
Zahirdə sadə görunən saziş məsələsini bu nəhv ilə səfsətəyə döndərib bizi onbeş gün Tehranda mə'təl
etdikdən sonra nəticəsiz Azərbaycana qayıtmağa məcbur etdilər.
Sözün qısası budur ki, Tehran heyə't hakiməsi bizim başladığımız böyük işləri tamamilə ortadan aparıb,
beş ay bundan əvvəlki kimi şəhərlərimizi köhnə qəbristanlara, zülüm və fişardan taza xilas olmuş xalqımızı,
jandarmlar, oğru, müxnnəs və cani mə’murların ayaqları altına salmağa çalışırlar. Sözün canı da burasındadır
ki, qanun əsası və sayir qanunları da bədbəxtanə bu məqsəd üçün alət qərar vermişdilər.
Bir də məsələ tək Azərbaycan məsələsi deyildir, söz bütün İranda azadlıq, demokratlıq usullunun
yayılması üstündədir. Tehran heyə't hakiməsini və Tehran böyük feodal və yer sahiblərini qorxuya salan da
burasıdır. Onlar qanun əsası ünvanı altında bütün xalqın hüququnu məhv etməyə çalışırlar.
Biz çox sadə adamlarıq, lakin sadəliyimiz o qədər deyildir ki, kasanınaltında gizlədilən yarım kasanı
görəbilməyək. Biz diplomat deyilik, lakin xoruzun quyruğunu görməkdən iczimiz yoxdur.
Də’va hamısı molla Nəsrəddinin yorğanı, yə’ni kəndlinin aldığı topraq və xalqın aldığı hakimiyyət
üstündədir.
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Bunu irtica’ ünsürlərinin boşqablarının dibini yalayan Tehran irtıca'i mətbu’atının zuvzə çəkməsinə
baxmayaraq bütün İran xalqı düşünüb anlamışdır, söz Azərbaycanın İrandan ayrılması barəsində deyildir, bunu
iddi'a edən də yoxdur. Biz hərgiz bu iddi'anı irəli sürməmişik. Söz məşrutənin, demokrasi usulunun İranda icra
edilməsi və bizim başladığımız böyük islahat pəroqramının bütün məmləkət hüdudunda həyata keçirilməsi
üstündədir...
Bizim artıq ayrı yolumuz yoxdur, başladığımız islahatı poza biləmərik,Tehran isə bütün İran xalqının
haqq hakimiyyətini təsdiq edib məmləkəti fəlakət hərc - mərcdən nicat vermək yolunda ciddi qədəmlər
götürməlidir.
Aqayi Qəvam us Səltənə gərək bilsin ki, dünya dəyişib, hətta İranda yeni nəsil vicuda gəlmişdir.
Bu nəsili yarım qərn bundan irəliki tərzitəfəkkür və usulu ilə idarə etmək olmaz. Bir də hiss olunurdu ki,
heyə't vüzəra arasında təvafüq nəzər yoxdur. Əslən vəzirlərin əksəri təsadüfi adamlardır ki, şəxs ağayi Qəvam
us Səltənə xüsusu və dustanə münasıbat mülahizəsi ilə kabinəyə də’vət etmişdir.
Bunların da hər birisinin başı bir yerə bağlıdır, hətta şayı'at var idi ki, bə’zi taza ərsəyə gəlmiş «qoca»
dərbar xanımlarının da dövlət ə'zasına tə'sirləri vardır.
Tehran vaqi'ən məxuv, vaqi'ən xətərnak, vaqi'ən İranı fəlakətə və İran xalqını aclığa, beçaralığa, gədalığa
sövq edən bir mərkəz fəsaddır.
Biz ciddən sülh və sazişə və İranın təmamiyyət ərzisinə talıb və tərəfdar olduğumuz halda Tehrandan bir
nicat gözələyə bilmirik. Aqayi Qəvam us Səltənənin kabinəsi dəvamlı bir kabinə o vaxt ola bilərdi ki,
Azərbaycan xalqı ilə kənara gələydi, mütə'ssifanə bu günə qədər bu xüsusda ciddi bir qədəm götürməyə
müvəffəq ola bılməmişdir.
Bizim husni zənn və fədakarlığımız, kabinə üçün böyük bir şans idi ki, mutə'ssifanə ağayi Qəvam ondan
hənuz istifadə edə bilmir.
Istəyirəm sizi inandıram ki, kabinə ə'zasından bə’zisinin xüsusu şəxsi nəzərləri ağayi Qəvam us
Səltənənin rəftarında belə dərin tə’sir bağışlamışdır. Məsələn şayəd vəzirlərdən bir parası bizdə tiryək
qanununun icrası səbəbilə Azərbaycanlılara qanlı və ğəddar duşmən kəsilmiş onun nəzəri ağayi Qəvam us
Səltənənin rəftarında münə'kis olmuşdur.

77

www.achiq.info

Mütə'ssifanə ağayi Qəvam us Səltənənin Azərbaycan məsələsi haqqında sadır etdiyi iblağiyyəni təcziyə
etməyə fürsət yoxdur. Bu rəsmi sənəddə bizi heyrətə salan nəft və intixabat mövzuunun ortalığa çəkilməsi və
həqiqətdə onların girov saxlanılmasıdır.
Əvvələn nəft məsələsi sadə iqtisadi və xarici siyasətə aid bir məsələdir. Bunu Azərbaycan məsələsinə
qarışdırmaq heç bir məntiq ilə düz gəlmir.
Biləxərə Azərbaycan məsələsinin daxili bir məsələ olduğunu hətta ağayi Qəvam us Səltənə özü də təsdiq
və e’lan etmişdir.
Intixabatın e’lanı və onun ümum İranda azad bir surətdə əmələ gələməsinə kimsə mane’ deyildir. Məgər
inki təsəvvür edək dövlət keçmiş səhnələri təkərar etmək istəyir.
Məsələn istəyir ki, Azərbaycanda hər yerdə olduğu kimi pul, güc, təhdid və tətmi' ilə bir iddə oğru, xayin,
mürtəce millət nümaindəsi naminə məclis kürsulərini işğal etsinlər.
Əgər məqsəd bu isə Azərbaycanlı belə bir məclisə nifrət və inzicar ilə baxar və ağai Qəvamın İttihad
Cəmahir Şorəvi müqabili də etdiyi tə’əhhüdə həmin bu məclisin böyük əngəl olabilməsini hətta onun özü də
inkar edə bilməz. Bunların hamısını nəzrə alaraq biz dövlətə məsləhət görürük ki, Azərbaycan xalqı ilə sadə və
səmimi surətdə danışığa başlayıb onlardan o güzəştləri tələb etməsin ki, onun qəbulu bu xalq üçün ölüm - dirim
məsələsidir. Buna Azərbaycanlı heç bir vəchilə hazır ola bilməz və olmayacaqdır.
Bunların hamısı ilə bərabər, işin sülh yolu ilə həll edilməsindən hənuz mə'yus deyilik və bizim
tərəfimizdən indiki aramişi pozmaq üçün qədəm götürülməyəcəkdir. Hətta sərhədlərimizə göndərilən sərbaz və
jandarm dəstələri də bizi təhrik edəbilməz. Qorxmaq məsələsinə gəldikdə güman edirəm bütün Tehran
mürtəceləri və kor mir Cavad və Emir Nüsərt və sayir fərarı xalq düşmənləri məsələn, Zülfqarı ilə bərabər bu işi
təcrübədən keçirmişlərdir. Biz Həkimi və Sədr kabinəsi zamanı dediyimiz sözü yenə də təkərar edirik:
Azərbaicana silah ilə gəlmək od ilə oynamaq deməkdir! Biz ağayi Qəvamı ondan aqıl bilirik ki, öz əlilə
bu həriqi müştə'il etməyə iqdam etsin, əgər bu iş qabağa gələrsə xalqımız, elimiz və cəmaətimiz, arvadlı - kişili
bir tən vahid kimi ayağa qalxacaq və toprağımıza uzanan xayin və murdar əlləri həmişəlik qət' edəcəkdir!
Yaşasın Azərbaycan xalqının milli birliyi!
Yaşasın bu birliyi vucuda gətirən firqəmiz!
Yaşasın İran xalqlarının üzünə azadlıq qapusu açan qəhrəman fədai və rəşid qoşunlarımız!
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Təbriz Əfsərlik Məktəbini Qurtaranların Cəşnində
Düşənbə günü azad demokrat Azərbaycan öz parlaq milli müvəffəqiyyətlərinin birisinin şahidi oldu. Bu
gün müqəddəs odlar yurdunun 250 nəfər rəşid və qəhrəman oğlu əfsərlik dərəcəsinə yetişib milli yaşayışı və
Azərbaycan azadlığının müdafi'əsini və İran istiqlaliyyəti və tamamiyyətini hifz etmək üçün hazır və amadə
olmaqlarını e`lam etdilər.
Bu məktəb birinci dəfə olaraq, düzgün bir tərbiyət üsulu, vahid məqsəd, hədəf və ideal üzrə həmin
əfsərləri tərbiyə edib vətənimizə, millətimizə xidmət etəmk üçün Azərbaycan cami’əsinə təhvil vermişdir.
Dünənki sadə vəli ehsasatlı mərasimdə də’vət olunanların və Milli Hökümətimizin üzvləri, demokrat
firqəsinin rəhbərləri və bu məktəbin mürəbbilərinin gözlərində şadlıq nuru parlayırdı. Məktəbin fərmandehi
müəssir bir ləhn ilə öz sadə güzarişini oxudu. Bu mə’nalı cümlələr ki, bizim cami’ənin yeni həyatının parlaq bır
nümunəsidir, hələ də qulaqlarımızda səslənir.
Bu az müddətdə Azərbaycan xalqının müxtəlif təbəqələrindən olan hərbi məktəbşagirdləri açıq və azad
ruh, möhkəm bir iradə ilə dərs proqramının ağırlığına dözüb və səhərdən axşama qədər yorulmadan proqramın
əməli qismətlərini öyrənməyə çalışırdılar. Bunların hədəfi vətən yolunda fədakarlığa hazır olmaqdır.
Dünənki təhsilatını qurtaran əfsərlər Azərbaycan cami’əsinin müxtəlif təbəqələrindən intixab
olunmuşlardır.
Keçmiş dövrdə öz evladını xidmətdən ma'af etməkdən ötrü min cürə təşəbbüsat edənlər indi gülər üz və
möhkəm bir iman ilə öz oğullarını vətənə xidmət etmək üçün Milli Hökümət ixtiyarına qoyurlar.
Hərbi əfsərlik məktəbinin fərmandehi bu məktəb ilə Tehran əfsəri danişkdəsinin tə’limatlarını müqaisə
etdikdən sonra belə nəticə aldı ki, Tehran əfsərlər danişkədəsində şagirdlərin vaxtının bir çox hissəsi, iki il
yarım va üç ildə fəqət puç və beməsrəf nəzəri qismətləri öyrənmək nəticəsində tələf olur və'mlli qismətlərə isə
çox təvəcceh edilmir, bir surətdə ki, bizim hərbi əfsərlik məktəbində şagirdlər ümumən təhsilkərdə cavanlardan
intixab olmuşlar və vaxtlrını fəqət əməli qismətləri öyrənməyə sərf etmişlərdir.
Buna görə bizim taza əfsərlərimiz hər heysdən onların intizarında olan vəzifələri əncam verməyə
amadədirlər.
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Onlar məmuriyyət yerlərinə getməyə tələsib, bir birlərini qabaqlayırlar.
Azərbaycan Milli Hökümətinin baş vəziri ağayi Pişəvəri xalqın gurultulu alqış və ehsasatı arasında, hərbi
məktəbin açılışı zaman mövcud olan mane’ələr barəsində bəhs edərək belə dedi:
Mümkündür ki, yüz illərlə bir yerdə sabit qalan bir millət qət’i və sürə'tli bir hərəkət nəticəsində böyük
müvəffəqiyyətlərə nayil olsun və öz dalı qaləmasını cübran etsin. Bu bir tarixi hərəkətdir ki, millətimizi indiki
tərəqqi və müvəffəqiyyətəlrə yetirmişdir.
Millətin qüvvəsi yatmış bir yanar dağ kimidir ki, əgər tüğyan edə böyük qüdrətlər nişan verəcəkdir.
Bizim xalqımızın böyük müvəffəqiyyətlərinin birisi də həmin bu hərbi əfsərlik məktəbinin təsisi dir ki,
böyük maddi müşküata baxmayaraq təşkil edilmişdir.
Bu məktəb öz dörd aylıq proqramını iki ayda bitirməyə müvəffəq olmuşdur.
Bu az müddətin ərzində bir nimayiş təhiyyə etmək çox çətin bir işdir. Vəli bizim millət öz möhkəm imanı
və sarsılmaz iradəsi sayəsində bu böyük hərəkət və tərəqqini müvəffəqiyyətlə başa çatdırmışdır.
Bizim taza və cavan əfsərlərimiz ali hədəfə və möhkəm imana malik olaraq azadlıq vurğunudurlar.
Onlar əziz vətənlərinə xidmət etmək üçün tələsib, fədakarlıqda müsabiqə verirlər.
Bu, göstərir ki, xalqımız öz vətən, azadlıq, dil, adab və rüsumunu sevib var qüvvəsilə ondan mudafı'ə
etməyə hazırdır...bizim cavan əfsərlərimiz Azərbaycan qoşununda xidmət edəcəklər. Biz bu qoşunu Tehran
hökümətinə tapışırmayacayıq. Bu qoşunun fərmandehləri Azərbaycanlılar olacaqlar.
Bu qoşun Azərbaycan azadlığı və İran istiqlaliyyətinin zaminidir.
Xarici bir təcavüz və təərrüz olduqda bizim milli qoşunumuz İran istıqlaliyyətini və tamammiyyət ərzisini
mudafi'ə etməyə hazırdır. Eyn halda Azərbaycan qoşunu İranda demokrasi üsulunun mudafe'i olan bir qüvvədir.
Bu səbəbədir ki,Tehranın çürümüş və fasid rejimindən bezar olan azadlıq sevən əfsərlər Azərbaycana gəlib
bizim qoşuna daxil olurlar.
Azərbaycan demokrat firqəsinin sədri, əfsərlik məktəbinin fərmandeh və mürəbbilərindən təşəkkür edərək
son sözündə belə dedi: Bizim qoşunumuz millətdən ayrı deyil, bizim qoşunda əfsərlərimiz arasında, siyasi
məsalələr sadə üsul üzrə tə’lim edilir.
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Siyasi tə’limatın hədəfi- yalnız Azərbaycan xalqının qarşısında dura müqəddəs bir hədəfin rövşən
edilməsidir və o da Azərbaycan azadlığı və İranın istiqlaliyyət və tamamiyyətinin müdafi'əsidir.
Xalqımız qoşunu, yə’ni öz qəhrəman və fədakar əfradını olduqca sevir.
Xalqımız demokrasi və azadlığın həqiqi mə’nasını anlayıb, var qüvvəsilə ondan mudafi'ə edəcəkdir.
Bu cür bir millət həmişə baş uca yaşayacaqdır...
«Azərbaycan» ruznaməsi, nömrə 205, ikinci dövrə 4 şənbə, xurdad 1325-ci il

Azərbaycan Məclis Millisinin Axırıncı İclasında
Möhtərəm ağalar! Mənim bu günkü danışığım elə fikir edirəm ki, xalqımızın mübarizə tarıxındə bir
səfhəni qurtarıb ikinci bir səfhənin başalanması tarixidir. O vaxt ki, siz mənə e’timad edib milli nehzətimizi
idarə etmək üçün vəzirlər heyə'tini intixab və məclisə məəriflik etməyi mənə tapışırdız, o vaxt Azərbaycanda
dövlət naminə heç bir şei yox idi. Dövlət təşkili və vizarətxana idarə etmək bizim hamımız üçün sabiqəsiz bir iş
idi, mən Azərbaycanda dəmokratik nehzətdə iştirak edənlərdən və xalqımızın səadəti yolunda çalışan
adamlardan bir nəfər tapabilmədim ki, onun vəzirlik sabiqəsi olsun. Ona görə firqənin göstərişi ilə cavan
adamları intixab edib onları vəzir məqamına yetirmək üçün məclisə pişnahad etdim.
Firqəmizin geniş və münəzzəm təşkilatı və mübarizə meydanında aldığımız təcrübələr bizə imkan verdi
fikir edək ki, vəzir olmaq əşərafiyyətdən və uzun müddət idarələrdə çalışmaqdan asılı deyildir. Ona görə
mülahizə və mühafizəkarlığı kənara qoyub cəsuranə qədəm götürməkdən pərhiz etmədik, mən vəzirlər heyətinə
də’vət etdiyimiz əşxasın demokratlığına və azadixahlığına inanmışdım, buna binaən onları irəli çəkib və
məmləkətin sərəniviştini onlara tapışırmaqdan qorxmadım. Bu, görülməmiş bir iş olduğu üçün Tehranda və
başqa yerlərdə nəzərə bə'id gələbilərdi. Lakin biz buna e’tina etməyib höküməti təşkil verdik. Unutmamalıdır
ki, bu hökümət mə'mulu bir hökümət deyildi. O, həqiqətdə bir inqilabı komitəyə bənzəyirdi. Adətən inqilab
mövqe'ində imkan olmur ki, mə'mulu bir dövlət təşkilatı iş başına gəlsin, ona görə də inqılabçılar işi idarə
etmək və qanunu dövlət zəminəsi düzlətmək məqsədi ilə mə'mulən müvəqqəti bir inqilabı komitə intixab
edərlər. Ama biz bunu etmədik. Buna görə Milli Hökümətimiz inqilabı komitə deyildi. O, Məclis Milli
tərəfindən intixab olünduğuna görə inqilabı olduğu halda qanunu bir hökümət idi.
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Tarixin cür bəcür mö'cuzələri vardır. Bir vaxt olur ki, tarix elə bir müəssisə vicuda gətirir ki, onun
dünyada heç sabiqəsi ola bilmir. Məsələn rusiyyədə böyük oktobr inqilabının nəticəsində elə bir hökümət
meydana çıxdı ki, dünyada onun sabiqəsi və nəziri yox idi. O, fəhlə, kəndli ittifaqını təmin edən bir hökümət
idi. Fəransa inqilabı da özünə məxsus hökümət şəklini vicuda gətidi. Bizim bu Milli Hökümətimizin nəziri isə
tarixdə demək olar ki, çox azdır. Bizim hökümətimizin gördüyü işlər və həyata keçirdiyi tədbirlər qanunu yol
ilə olmuşdur. Lakin inqilabı təşkilatda və təhəvvül zamanında bu kimi sazman çox az görülmüşdür.
Buna da səbəb firqəmizin düzgün rəhbərliyidir, məclis də firqəmizin rəhbərliyi altında təşkil olunduğu
üçün bu işi görmək nisbətən səhulət ilə mümkün oldu. Bundan əlavə həmişə məclis ilə firqə və dövlət arasında
möhkəm təvafuq nəzər və səmimiyyət var idi. Məsələn heyət dövlət gecə saat 4 də iclasa edirdi və məclis də bir
saat ondan sonra o iclasın pişnahad etdiyi layihəni təsvibə yetirib haman gün o qanun icra olunurdu. Xalq isə bu
işdə böyük ehsasat nişan verdi, bizim işlərimizin səri' bir surətdə pişrəft etməsinin əsas səbəblərindən birisi də
budur. Bu mənim heç yadımdan çıxmaz kı, 21 Azər günü mən 20 dən ziyadə mühüm işlər həllində təsmim
tutub bərq asa surətdə onları əncam verməyə müvəffəq olmuşdum...Məclis Millimiz açılandan bir neçə saat
əvvəll onun nizamnaməsini yazıb, sonra məclisi iftitah edərk nizamnamənin tamam maddələri ətrafında izahat
verib təsvibə yetirdikdən sonra həmin məclisin heyət rəisəsini nizamnamə üzrə intixab etdik. Nəhayət, milli
dövləti qurub onun bərənaməsini tənzim edərək məclisə təqdim etməklə işə başladıq. O gün hənuz bütün
Azərbaycanda irtica’in barmağı ilə oynayan qüvvəlr mövcüd idi. Məsələn Təbriz, Urumiyyə, Ərdəbil, Şahindəj
və ğeyr yerlərdə qoşun saxluları biz ilə dəstu pəncə nərm etməyə hazırlanırdılar. O gün ki, məclis və dövlət
təşkili ilə məşğul idik da'va və cəng qorxusu hər an şiddət tapırdı və Məclis Milli eşikdə guruldayan musəlsəl
və tufəng səsləri altında öz fəaliyyətinə idamə verirdi. Əgər unutmamış olsaz sərtip Dirəxşanı ilə aparılan
danışıqların bünbəstə yetişdiyi cəhətdən sizdən müharibə etmək məqsədi ilə rə’yi e’timad istədim və sizlər
hamınız ayağa qalxıb və azadlığımızdan müdafi'ə etmək üçün silah tələb etdiz. Bunlar hamısı dastanlarda və
qəhrəmanlıq əfsanələrində yazılana işlərdir, ağıl buna inana bilməz. Mən bu sözləri ağzıma alıb danışanlardan
deyiləm. lakin, məclisin axır dövrəsi olduğu üçün istəyirdim gördüyümüz işlər tarixdə səbt olunsun. Qoy tarix
yazsın ki, qan tökülmənin qabağını almaq üçün bu qədər ağır işlər gördüyüm halda mən altı saat tamam sərtip
Dirəxşanı ilə danışıq aparmağa məcbur olub biləxrə xalqın arzusunu əncam verməyə müvəffəqiyyət tapdım.
Mən özümdən tə’rif etmək istəmirəm, bu mənim şəxsimə aid deyildir, mən bir nəfər fədai kimi tapışırılan
vəzifələri əncam vermişəm. Bu, xalqımızın qüdrəti və firqəmizin fəaliyyətindən bir nümunə ola bilər. Bunlar
xalqımızın və firqəmizin qüdrətini, vəhdətini və fəaliyyətini isbat edir. Bu iş ki, Azərbaycanda başlanıb bütün
İranda azadlıq və demokrasi üsulunun bərpası üçün möhkəm bir paya olmuşdur. Yüzlərcə dəlillər vardır ki, bu
iş tamam İranda tövsi'ə tapacaqdır.
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Bu isə ancaq o kimi qəhrəmananə fəaliyyətin məhsulu və nəticəsidir. O gün bütün firqəmiz ayağa
qalxmışdı. Ona görə də biz onun arzularını həyata keçirəmk üçün heyrətavər bir qüdrətə malik olduğumuzu hifz
edib mövcüzələr yaratmağa nayil ola bilərdik və biz bildiyiniz kimi 21 Azərdə yazdığımız bərnamə üzərində işə
başladıq. Bir günün ərzində köhnə höküməti yıxdıq və yeni təşkilat vicuda gətirdik. İndi isə o bərnamədən çox
böyük məsafədə irəli getməyə müvəffəq olmuşuq. İcra etdiyimiz bərnamədən əlavə az zamanın içərisində bir
neçə böyük bina tikdirməyi qərara almışıq ki, bunların da hər birisi bir milyon tümənə başa gləcəkdir və onlara
başlamaqla tamam işsizləriməzə iş tapıla biləcəkdir. Əgər yadızdadırsa bir vaxt Azərbaycana uç yüz min tümən
ətiyyeye mülükanə verilmişdir ki, heç kəs bilmədi o haraya xərcləndi. Ama indi isə biz yuxarıda dedigimiz
saxtımanları vicuda gətirmək üçün 5 milyon tümən onlara təxsis vermişik.
Bu yolları biz firqəmizin fəaliyyəti sayəsində və xalqımızın iradəsinin gücü əsərində topraqların altından
çəkib çıxarmışıq. Biz heç bir kəsin nəzərində olmayan sərvəti ortaya çıxardıq. Bu fəqət xalqımızın iradəsinin
tövlidi olan fırqə və hökümətimizin gucu idi. Bu isbat edir ki, xalq gərək öz işlərini özu intixab elədiyi şəxslərə
tapışərsın.
Tehran dövləti bizə pul qoymamışdı. Biz höküməti ələ alan mövqe'də bankda iki milyon tümən pul varıdı
ki, dövlət idarələrin huququnu tə’min etəmk üçün haman azər ayında biz iki o miqdarda pul təhiyyə etmək
məcburiyyətində qaldıq. O vaxt mürtəcelər bizim üstümüzə mətbu’at və əsləhə vasitəsi ilə həmlə etməkdə idi.
Biz məcbur idik ki, aldığımız azadlığı və qurduğumuz höküməti saxlayaq. Biz höküməti müdafi'ə etməkdən
ötrü uç ay fəqət fədailərin qüdrətindən istifadə etdik. Biləxərə münəzzəm arteş müqabilində tək fədailər gücünə
müqavimət mümkun olmazdı. Naçar idik ki, milli qoşun təşkil verək. Bundan ötrü də pul lazım idi. Əvvəllərdə
müşgülata təsadüf etdik. Vəli çox tez bir zamanda işə müsəllət olub pul təhiyyəsi işkalını da ortadan apardıq.
Bunların hamısı ilə bərabər mübarizə bizim üçün çox çətin idi. Hıkümət iki təmayülün arasında qalmışdı.
Bunlardan biri sağlar və ikincisi sollar idi. Əgər əvvəl təbəqə yə’ni mütəməkkin və varlılara artıq təmayül
göstərsəydik, o vaxt kargər və əkinçilər bizdən rənciydə olardılar. Bərə'ks əgər kargər və əkinçilərin tərəfini
saxlasaidıq varlılar bizimlə mübarizəyə çıxıb bir iddə yoxsullarsa onlara alət olardılar. Ona görə orta bir xət
intixab edib hər iki tərəfin mənafe'inin hifz olunmasına çalışdıq. Sağ və sol cərəyanın hər ikisi bizim
siyasətimizə inanıb onu qəbul etdi və nəhayət, onların hər ikisinə də sabit oldu ki, Milli Hökümətin götürdüyü
orta xət hərəkət daha düzgün imiş. Məxsusən kəndli əməldə gördü ki, Demokrat Fırqəsindən sivay ona yaxın və
urəyi yanan yoxdur.
Milli Hökümət yeganə Musasədir ki, kəndli və zəhmətkeşlərin istəklrini yerinə yetirməyə çalışır. Biz nə
zare'in haqqını malikə və nə də malikin haqqını zare'ə satdıq. Biz fəqət xalqın malı olan xalisə yerlərini həqiqi
sahibi olan əkinçilərin arasında böldük. Biz malikiyyət əsasını möhkəm saxladıq və malikləri inandırdıq ki,
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onların haqqlarını payəmal etmək xəyalinda deyilik. Biz bir dəqiqə belə rahat durmamışıq. Həmişə iş görüb işın
pişrəfti üçün təşkilat yaratmışıq. Hər bir sahədə böyük qədəmlər götürməyə məxsusən xalqımızın əxlaqında
böyük təğiyrat əmələ gəlməyə səbəb olmuşuq. Xalqımız mədənileşmiş və alicənab bir xalq olmuşdur. Məsələn,
mitinglər, ictimalarda anlaqlı və mətanətli bir intizam hiss olunur. Hətta xırda uşaqlar ki, tozun torpağın içində
bir biri ilə savaşmaqla vaxt keçirirdilər, onlar da indi islah olub münəzzəm surətdə dəstələr təşkil edir, müfüd
işlər ilə məşğul olurlar.
Yuxarıda dedim ki, Milli Hökümət bir müvəqqəti inqilabı komitə idi. Lakin ayrı nüqtei nəzərdən bu
höküməti tam mə’nası ilə qanunu, rəsmi və demokratik bir hökümət tanımalıyıq. Çünkü biz əvvəlinci qədəmdə
Məclis Millinin verdiyi qanun üzrə rəftar etməyə əhəmiyyət verib bir qədəm də olsun qanundan kənara çıxmaq
istəmədik və heç bir nəfərin də olsun haqqının zaye' olmasına çalışmadıq v əhəmişə sə’y etdik ki, tədbirlərimiz
sülh və səfa yolu ilə həyata keçsin. Bu nüqtei nəzrdən Milli Hökümət inqilabı komitə deyil idi. Belə bir
hökümətin nəziritarıxdə az ittifaq duşə bilər və demək olar ki, bu, tarixin elə mö'cuzələrindəndirki, fəqət inqilab
mövqe'ində nagəhanı olaraq tapılıb xalqı heyrətə qərq edər.Azərbaycanın xaricində yaşayan əşxasa bizim
işlərimiz çox tə'cili gəlirdi. Biz özümüz işın içində olduğumuz üçün gördüyümüz işlər gözümüzə elə böyük
görsənmir, lakin bunlar xaricdən baxanları heyrətə salır. Bir az müddət içərisində boş əl ilə böyük işlər
meydana çıxarmışıq. Məsələn milli bank, darülfunun, radio təşkilatı, şəhərin lüləkeşliyi, milli qoşun və bu kimi
ümumun mənfəətini təmin edən böyük işlər fəqət xariqül`adə şəhamət və fədakarlıq nəticəsində ola bilər.
Ma'arif, fəlahət və səhiyyə xüsusunda danışmaq istəmirəm, çünkü vəzirlər bu barədə lazımı qədər izahat
verdilər. Bizim işlərimiz ibtikar üzrə olmuşdur və onların heç biri Tehran işlərinə bənzəmir. Bizim məclisimiz
Tehran mclisinə oxşamır. Mən və mənim yoldaşlarım heç birimiz sabıqdə vəzir olmamışıq...Bunlar hamısı
xalqın ibtikarı sayəsində vicuda gəlmişdir. Bizim gördüyümüz işlərin nəticəsinin İranın ayrı yerlərində inikası
var. İndi Tehran bızım işlərimizi təqlid edir. Azərbaycanda yer bölgüsü həyata keçirildiyi üçün bütün İranda da
əməli olacaqdır.
İndi İranın ayrı nüqtələrinin xalqları Azərbaycanda görülən işlərin arzusunu çəkirlər. Əgər onlar istəyir ki,
bizim nayil olduğumuz müvəffəqiyyətlərə nayil olsunlar gərək böyük zəhmətlər sərf etsinlər. Əgər onlar
istəsələr Azərbaycanda olan cərəyanla özlərini həmahəng etsinlər və burada görülən islahatı öz yerlərində əməli
etsinlər, gərək onları əhatə edən gəndablardan kəsafətləri murtəfe' etsinlər. Yə’ni hovuzlarındakı iylənmiş suyu
boşaldıb, yerinə təmiz, saf su buraxsınlar. Mən necə ki, əvvəl dedim hökümət təşkil olan gün rə’y e’timad
istədim, məclis də mənə rə’y e’timad verdi. Biz məsələni müsalimət yolu ilə də olmasaydı silah gücü ilə həll
edə bilərdik, buna şubhə yox idi. Çünkü məclis, bütün xalq bizim dalımızda durdu. Lakin husn tədbirimiz və
bığərzliyimiz sayəsində qan tökülməkdən cilovgirlıq oldu.
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21 Azər nehzəti dünyada diploması keşəməkeşlərin şədid kuranına təsadüf etdi. Bizim fəaliyyətimiz
artdıqca gündən günə şiddətlənməkde olan kuran bizi çəkib birinci sıraya keçirtdi. Nəhayət, Azərbaycan
məsələsi beyinəlxalq diploması və siyası mübarizələr mərkəzini təşkil etdi. Müstəmlikə və müstə'mirə sahibləri
bir tərəfdən fikir edirdilər ki, müharibə qurtarandan sonra müstəmlikə xalqları öz azadlıq və istiqlaliyyətlərinin
əldə olunması üçün ayağa qalxsalar onların qabağını ala bilsinlər. Ona görə də Azərbaycan nehzətindən böyük
vahiməyə düşüb ona ayrı bir ad qoymaq istədilər. Digər tərəfdən faşizm dəyirmanına su bağlayan mürtəce'lər
bizim nehzətimizdən suistifadə edib Şuralar əleyəinə dəsisələr qurmaq istədilər. Bu vasitə ilə dünya mürtəce
diplomatları bizim sadə daxili işimizdən buğrənc beynalxalq bir macəra çıxarmağa çalışdılar. Daxili mürtəcelər
isə bizim nehzətimiz əleyhinə silah ilə çıxa bilməzdilər, çünkü onlar qorxaq tulku idilər. Ona görə də Əla və
Təqizadə kimi dəlalların vasitəsi ilə Ləndəndə, Vaşınqtonda və başqa diploması yığıncaqlarda hayküy salıb
suyu bulandırmaq istədilər. Onlar öz ərbabları kimi ciddu cəhd edirdilər ki, bizim nehzətin bir ucunu
Şorəvilərin ayağına bağlamaqla onların əleyhinə sui istifadə etsinlər və İranın daxili işlərinə müdaxilə etmək
üçün xaricilərin əllərinə bahana versinlər ki, bəlkə bu vasitə ilə İrana bir komision göndərsinlər ta gəlib
İranlıların haqq hakimiyyətinə rixnə salsın. Əgərçi biz onların komision göndərmələrindən qorxan deyil idik,
gələn komision azərbaycan xalqının poladdan möhkəm iman və iradəsinə təsadüf edəcək idi. Vəli bu iş İranın
istiqlalına böyük zərbə olacaq idi. Biz çox gülməli işlərin şahidi olduq. İran ilə Sovetlər arasında başlanan qərar
üzrə qızıl ordu İranı təxliyə etmişdi. İran höküməti də o barədə rəsmi olaraq Amerikadakı səfirəkbiri və
əmniyyət şurasındakı numayəndəsi Əlaya dəstur vermişdi ki, Şorəviı qoşunlarının İranı təxliyə etmək
münasibəti ilə İranın ərizəsiniı əmniyyət şurasından dalı alsın. Lakin o satqın dəlal öz dövlətinin əleyhinə çıxıb
fitnə fsad törətməklə məsələnin əmniyyət şurasında qalmasını tələb etdi. Nəhayət, Azərbaycan xalqının dəmir
yumuruğu onun ağzını sındırdı, mərkəzi dövlət onu əmniyyət şurasından geri çağırmaq məcburiyyətində qaldı.
Təbrizdə Amerika müxbirləri mənimlə müsahibə edərkən onlara dedim əgər mənə imkan olsaydı mən
Azərbaycan nehzətinin həqiqi mahiyyətini və Azərbaycan xalqının pak və hərarətli ehsasatını bütün urupaya və
Amerikaya gedib oranın sakinlərinə bildirərdim. Biləxərə Şuralar İttifaqının düzgün siyasəti sayəsində
mürtəcelərin oxu daşa dəydi. Azərbaycan nehzətini Şuralar İttifaqının hesabına yaza bilmədilər. Mən bu axır
vaxtlarda təmas etdiyim xarici diplomatların hərəkat və rəftarını gördükdə bu əqidəyə gəldim ki, müstəmlikə
sahibi olan dövlətlər içərisində həqiqət yoxdur. Onlar istəyirlər neçə milyonluq bir xalqı öz mənfəətlərinin və
şum məqsədlərinin qurbanı etsinlər. Onların məqsədləri fəqət qazanmaq, qazanmaq,qazanmaqdır.
Belə bir zəhəralud və tufanlı dəryada Milli Hökümət müvəffəq oldu öz xalqının mənafe'ini və haqqını
təşxis verib onu hifz etsin. Biz o fitnəkar töhmətlərin qabağında möhkəm dayandıq. Xarici siyasət meydanında
ciddi və əsaslı qədəmlər götürüb aqilanə və düzgün tədbirlər görməyə müvəffəq olduq. Biz burada bir az tünd
getsəydik uduzmuş olardıq. Ona görə də nəhayət dərəcədə mətanət ilə rəftar etdik.
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Biz İran istiqlaliyyətinə xidmət edib onu təmin etmişik. Bizim nehzətimizin qüdrəti çox böyükdür. Ona
görə biz eləyə bildik ki,istədiklərimizi əldə edək. Mərkəzi höküməti qorxudan şei fəqət Azərbaycan nehzəti idi.
Hətta bizim əleyhimizə 9 ay ciddi mübarizə aparan şəxslər indi bizim demokratik nehzətimizi təhsin edirlər və
onun bütün İrana yayılmasına çalışırlar. Bu da bizim aqilanə siyasət və düzgün iqdamatımızın əsərində
olmuşdur.
Bizim qurduğumuz hökümət müqəddəs və pak siyasət üzərində əsaslanmışdır. Xalqın asayiş və əmniyyəti
də onun nəticəsində əmələ gəlmişdir.
İranın istiqlaliyyətinin hifz olunmasından ötrü gərək İranın başqa nüqtələrində yaşayan xalqlarda
Azərbaycanlıların işindən nümunə götürsünlər. Bizim nehzətimiz qurtarmayıb bəlkə mübarizəmizin şəkili
dəyişilibdir. Ona görə də hərkəs bu sazişdən sui istifadə xəyalinda olub və fikir edə ki, gərək xalqa zor desin, bu
kımı əşxasla ciddən mübarizə olünacaq. Onlar qanun və xalq mucazatından qaçabılməzlər. Biz bütün İran
əhalısını inqilaba də’vət etmək istəmirik. Bəlkə məmləkətdə demokrası üsulunu əmələn icra etməyə çağırırıq.

Bir Qədər Də İranın Ümumu Vəziyətindən Danışəmaq Lazımdır
Bizim milli nehzətimizin başlanğıcında Tehran ruznamələri şeytənət nüqtei nəzər ilə yazırdılar ki, əgər
Tehran Azərbaycana yaxşı baxsaydı və ora adil hakim göndrsə idi Azərbaycan nehzəti qabağa çıxmazdı. Lakin
işin həqiqəti belə deyil. Nehzətimiz fəqət Azərbaycan xalqının iradəsi və imanı üzərində vicuda gəlmişdir.
Azərbaycanlıların özlərinə görə dili, adab və rüsumu, tarixi, milliyyəti və xüsusiyyəti vardır.
Azərbaycan xalqını Xuzistanlıya, Xorasanlıya, və başqalarına bənzətmək olmaz. O ümumiyyətdə İrannı
olduğu kimi xüsusiyyətdə də azərbaycanlıdır. O siyasət ki, Xuzistanda icra edilir burada ola bilməz.
Azərbaycanlı qərnlər boyu azad yaşamaq istəyirdi, Azərbaycan xalqı istəyirdi ki, öz sərniviştində dəxaləti
olsun. İran Tehrandan ibarət deyil. Gərək Tehran siyasətində bütün İranın tə’siri ola. Azərbaycan hər şəkil ilə
olursa olsun öz xüsusiyyətini hifz edəcəkdir. Altı yaşlı Azərbaycan balasının ağzına özgə bir dili, cəbrən
soxmaq olmaz. Da'va çörək və yaxşı hakim da'vası deyildir. Demək milli nehzətimiz daha dərin və əmiq
səbəblərdən meydana çıxmışdır.
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Bu nehzət fəqət Azərbaycanlılıq təəssübü əsərində vicuda gəlməmişdir. Bunu ayrı dona geydirmək və ayrı
cür tə’bir etmək səfahətdir. Bilirsiz ki, müharibənənin nəticəsində İranda istibdad höküməti yıxıldı və ondan
sonra zahirdə demokrası bir hökümət əmələ gəldi. Lakin ona heç demokrası demək olmazdı. Onun iş başına
gələməsi ilə dövlət dəstgahında heç bir dəyişiklik əmələ gəlmədi. Biz bu zahiri demokrasıya, hey’ət hakiməyə
itminan edə bilməzdik. Ondan ötrü ki, 13- cü məclis ə'zasının hamısı və 14-cü məclisə seçilənlərin əksəriyyəti
onlarıdı ki, Rizaxan özü onlara qabaqkı məclislərdə yer vermişdir.
Həqiqətdə İranda Rizaxandan sonra heç bir təğyirat əmələ gəlməmişdi. Fəqət istibdadın şəkili
dəyişmişdir. Vaqe’də Rizaxanın yerini ondan daha kiçik, daha həris olan Süheylilər və Tədəyyünlər, Həkimilər,
Sa'idlər və Sədriləşraflar tutmuşlar.
Beləliklə də İranda xalq azadlığı üçün böyük bir xətər hiss olunurdu. Qorxu gündən günə artırdı.
Çünkü müharibə qurtarandan sonra müttəfiqlər İrandan xaric olacaq idilər. Onlar İranda olarkən
mürtəcelər bir qədər zahiri gözləməyə məcbur olurdular. Beləliklə İranda ikii qüvvə arasında kəsgin mübarizə
gedirdi. Bu iki qüvvədən biri qalmalı idi. Xalq qüvvələri günü gündən zəifləyirdi.
İrtica’i qüvvələrin əlində hökümət və pul və silah olduğuna görə onlar qüvvət tapırdılar. Onlar yerlərdə
kənliləri incitməyə, azadixah ruznamələri tövqif etməyə, ittihaddiyə və azadixah təşkilatları bağlamağa
başlamışdılar.
Belə bir zamantda İran xalqının azadlığının ortadan getməsi üçün bir yol fıkır etmək lazım idi. Azadlıq
mübarizəsi həyat və mümat mübarizəsi idi. O vaxt biz yoldaşlarımızla fikirleşib və hərcürə söhbət edirdik
nəticə ələ glmirdi.
Nəhayət, biz gördük ki, danışmaq ilə bir nəticə əldə etmək olmaz. Gərək gücün qabağına güc ilə çıxmaq.
Ona görə də 12 Şəhrivərdə az iddə ilə cəsuranə qədəm götürüb qabağa çıxdıq və Azərbaycanda azadlığı həyata
keçirməklə bütün İranda azadlığın tə’min olunmasını nəzərdə tutduq. O vaxt biz aşkar surətdə yazmışdıq kı,
bütün İran azadlığını tə’min etmək üçün Azərbaycanda böyük bir nehzət yaratmaq lazımdır.
İran irtica’ı Azərbaycan xalqının əli ilə yıxılmalıdır. Ona görə bu gün deyirik ki, Azərbaycan İran
azadlığının zaminidir.
Əgər bundan sonra mürtəcelər qüvvə tapıb imza etdiyimiz müvafiqtnamənin tək bir maddəsinə əl vursalar
yenə ayağa qalxıb onu müdafi'ə edəcəyik.
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Biz bir də irtica’ boyunduruğu altına girəmyəcəyik. Gərək irtica’ın qabağı alınsın. Bizim e`lamiyyəmiz
nəşr olunuan günədək irtica’ telqraf və ictimadan qorxmayıb xalqın sözünə əhəmiyyət vermirdi. Bizim
e`lamiyyəmiz əvvəl dəfə onların kürkünə birə saldısa da ona əhəmiyyət verməyib dedilər ki, bu e`lamiyyə də
deyilmiş sözlərdən biridir.
Bu mövqe'dən istifadə edib firqə təşkilatını bərqasa bir surətdə vicuda gətirib məhəlli hizbi Tudə təşkilatı
ilə birleşib vahid qüdrətli bir firqə vicuda gətirdik. Mərağa, Sərab, Miyana və Zəncanda fədailərimizin
tufənglərinin səsi eşidilən günədək mürtəce hökümətlər bizim e`lamyələrimizin həqiqi qüdrətini dərk edə
bilməmişlərdi. O vaxtdan bəri Azərbaycan qüdrətli bir amil tanındı.
Mürtəcelər əvvəlcə istəyirdilər cürbəcür yollar ilə bizim təşkilatımızın və nehzətimizin qabağını alsınlar.
Ona görə də Azərbaycana Katuziyan, Zəngənə və Vərhram kimi satqınları göndərmişdilər. Vəli nəticədə
umidləri kəsildi və sabit oldu ki, xalq nehzətini aradan aparmaq olmaz.
Təcrübə onlar üçün yə'savər oldu, sübut etdi ki, bu nehzət Azərbaycan xalqının qəlbindən qopan bir tufan
imiş. Bizim mübarizəmiz irtica’ın zülüm və əsarətindən qurtarmaq mübarizəsi idi. Bu mübarizədə millət bizim
arxamızda dayanmışdı. Eyn zamanda İran azadixahları da Azərbaycan nehzətini düşünüb və onu təqviyət
edirdilər. Burada irtica’ əl ayağını itirib xaricilərə mütəvəssil olmağa başladı və istədi ki, bizim nehzətimizin
mahiyyətini dəyişdirib hay küy ilə onu aradan aparsınlar. Lakin xalqımızın möhkəm iman və əqidəsi onlara faiq
gəldi. Ona görə də məcbur oldular, fəqət bir rəy əksəriti ilə ağayi Qəvam us Səltənəni hökümət başına
gətirsinlər və onun vasitəsi ilə Azərbaycanın dəmokratik nehzəti ilə hesablaşsınlar. Bu, güzəşt deyil idi. Bəlkə
onlar məcbur idilər. Mürtəcelər bilirdilər ki, ağayi Qəvam us Səltənə hamıya mə’lum olan təcrübəsinin
sayəsində eləyəbiləcək Azərbaycan ilə razılaşmağa yol tapsın. Əlbəttə ağayi Qəvam us Səltənənin iş başına
gəlməsi onlar üçün müvəffəqiyyət idi. Lakin onun kabinəsində yenə də İran mürtəceləri birleşmişdi. Onları
kabinəyə də’vət etməyə ağayi Qəvam «məcbur» idi,«bu işi görməsəidi əksəriyyət qazana bilməzdi». Bu da
ağayi Qəvam us Səltənənin ustadlığına dəlil ola bilər idi. İran məclisində irtica’i hədəflərdən başqa bir də
xüsusu hədəflər vardır ki, hər kəs çalışar öz adamlarını iş başına gətirsin.
Aqayi Qəvam nümayəndələrin ruhiyyəsinə bəld olduğu üçün bundan istifadə etməyə müvəffəq oldu.
Onun üçün bundan başqa ayrı cür bir yol yox idi.
Bu kabinə Kirilofun mə'ruf balıq, ördək və xərçəngin əraba çəkəmək hekayəsini xatirə gətirir. Bununla
belə kabinə hərkəsdən təşkil olursa olsun Azrbaycan nehzətinin təkamülü əsərlərində meydana çıxmış və biz ilə
hesablaşmaq məcburiyyətində qalmışdır. Hətta kabinədə elə adamlar vardır ki, Azərbaycan dili ondan ötrü
ölümdən bədtərdir. Bavicudin o, bu dilin Azərbaycanda tədris və inkişifina əngəl törədə bilməmişdir.
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İndi biz nə inki ibtidaı məktəblərdə hətta mütəvəssitə və ali məktəblərimizədə də öz ana dilimzədə təhsil
etmək haqqını almağa müvəffəq olmuşuq. Bundan başqa əsas məsələlərdən biri də topraq məsələsidir. Biz 12
Şəhrivər bəyannaməsində fəqət xalisə və xalq düşmənləri yerlərinin əkinçilər arasında bölünməsini irəli
sürmüşdük. İndi mübarizə nəticəsində bu sahədə daha artıq müvəffəqiyyət qazanmışıq və Tehran isə bizim
dalımızca gəlməyə məcbur olmuşdur.
Əlbəttə onları bu işlərə vadar edən bizim qüdrətli nehzətimiz və düzgün siyasətimizdir. Bununla da
irtica’ın ərkanına böyük rəxnə düşmüşdür. Bu vasitə ilə 40 il tamam məşrutə inqilabının nəhalının üstündə
qalan ağır daş bir az da olsun kənara çəkildi. Məşrutə inqilabı ondan ötrü idi ki, xalq hakimiyyəti öz əlınə alsın.
Lakin daxili və xarici mürtəcelər onu boğmuşdu. Hakimiyyət müstəbid şahın əlindən müstəbid adamların əlinə
düşmüşdü. Bizim nehzətimiz 40 il rakid qalmış məşrutə nehzətini diriltdi. İndi əlbəttə irtica’ təmamilə ölüb
aradan getməyibdir. Bəlkə onlar 15 ci məclisdə yenə də nüfuz tapmaq istəyirlər. Onlar fırqə təşkilatımızdan
qorxurlar. Bizim nehzətimiz İranda böyük bir zəminə hazırladı. Azərbaycan nehzəti böyük bir firqəyə və xalqa
təkiyə edibdir ki, bu da böyük bir amildir. Ayrı bir amil gündən günə azadixah təşkilatların güclənməsi və
topraq bölgüsü nəticəsində İran kəndlilərinin nəzərini cəlb etməsi və onları nehzətimizə tərəfdar halına
salmasıdır. Dediyim kimi tarixin mövcüzələrindən biri də Qəvam us Səltənə hökümətinin təşkili ilə bizim xalq
qoşunlarımızın təşkilinin bir vaxta təsadüf etməsidir.

Bir Neçə Kələmə Də Müvafiqətnamə Haqqında Demək Lazımdır
Sizə təqdim etdiyimiz müvafiqətnamə bu sadəliklə meydana çıxmamışdır. Onun hər bir maddəsində
mükərrər həllaclıq olunmuşdur. Milli Hökümət özünü xalqın və tarixin qabağında məsul görürdü ki, işi səhl
tutmamış var qüvvəsi ilə xalqın hüququndan mudafi'ə etmişdir. İcazə verin bağlanan müvafiqətnaməni
oxumaqdan qabaq onun zamin icrası barədə bir neçə söz deyim. Əvvələn bunu biləməlisiz ki, biz bu işi
başlayan zaman zamin icra ola bilən heç bir qüdrətə malik deyildik.
O vaxt biz heç növ’ vahiməyə yol verməyib istədiyimizi almağa müvəffq olduq. İndi də onu saxlaya
biləcəyimizə imanımız vardır. Bir də bu müvafiqətnamənin birinci zamin icrası xalqımız və Milli
Məclisimizdir. Bu mclisımiz həmişə aldıqlarımızın zamin icrası olacaqdır. Azərbaycan həmişə öz məclisinin
dalınca gedəcəkdir.
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Xalqımız və məclisimizin zamin icrası isə firqəmizdir. Firqə heç vəchilə mürtəcelərə imkan verməyəcək
ki, aldıqlarımızı ortadan aparsınlar. Məclisimizi yaradan firqəmiz onun da zamin icrasıdır. Digər zamin icramız
Azərbaycanın xaricində və İran daxilindəki azadixah qüvvələrdir. Onlar bilirlər ki, biz olmasaq onları aradan
aparacaqlar. Onlar bizdən himayət edib və bizdən də kömklilək gözləyirlər. Bu isə qüvvətli bir zamin icradır.
Azərbaycan azadlığının digər bir zamin icrası gələcək məclis şurayi millidir. Ona görə gərək biz elə
nümayəndələr intixab edək ki, onlar xalq tərəfdarları olsunlar. Şübhəsiz ki, biz ona da nail olacayıq.
Biz gərək gələcək məclisi elə hala qoyaq ki, o azadlığın mərkəz siqli olabilsin. Hərgah biz müvəffəq olaq
ki, Azərbaycandan və İranın başqa nüqtələrindən azadixah ünsürlər məclisə intixab olunsun onda irtica’ın
qüvvəsini sındırıb İranda azadlığı əbədi surətdə tə’min etmiş olarıq.
İndi bizim qarşımızda iki yol var, ya grək məclisdə əksəriyyəti vicuda gətirk və ya gərək öz qüvvəmizlə
aldıqlarımızı hifz edək. Əgər istəyələr ki, aldıqlarımıza əl uzadalar onda xalqımız öz gücü ilə istədiklərini
alacaqdır.
Mən öz firqəmiz və təşkilatımızın gücünə inanmışam. Bizim firqəmiz məşrutə kötüyü üstündə göyərmiş
bir nahaldır. Mən fikir edirəm ki, Azərbaycandan gedən nümayəndələrin hamısı azadixah olacaqlar. Buna heç
şübhə yoxdur ki, firqəmiz imanlı adamları namzəd edəcək. Xalqımız artıq düşünüb bilir ki, Azərbaycanlıların
mənafe'ini hifz edən yeganə bir qüvvə varsa o da Azərbaycan Demokrat Fırqəsidir. Gərək xalqımızın içində
ittihad, iman və qardaşlıq olsun. İrtica’i fikirlərin zamin icrası da bizim birbirlərimizə ədəm e’timad və ədəm
ittihadımız olabilər. Biz gərək var qüvvəmizlə ittihadımızın pozulmasına yol verməyək. Hər o adam ki,
Azərbaycanlıların ittihad və ittifaqına zidd olsa, birəhmanə olaraq aradan aparılacaqdır. Bu müvafiqətnamə
bizim mübarizəmizin nəticəsində əldə edilibdir. Bununla da bizim mübarizə tariximizədə yeni bir səhifə açılır.
Nehzətimiz aldıqlarını burada səbt edir və mübarizəmizin ikinci dövrəsinə qədəm qoyur...
(Azərbaycan» ruznaməsi, ikinci dövrə 5 şənbə 6 tir 1325-ci il, nömrə 236)

Səttarxan Bayraqlı Təbriz şəhər Komitəsinin 7 – ci Hövmə Komitəsində
Firqəmiz öz siyasi həyatinda yeni bir dövrəyə ayaq qoyur, firqəmizin tarıxındə geniş bir dəyişiklik vicuda
gəlməkdedir. Bundan sonra daha artıq fədakarlıq və ciddiyyət lazımdır. Dünənə qədər silah və tüfəng ilə
hüququmuzun və məramımızın hifzi xüsusundar çalışırdıq, bundan sonra təbliğat və təşkilatımızı daha artıq
möhkəmləndirməklə, daha böyük müvəffəqiyyətlərə naıl olabiləcəyik. Firqəmiz 9 aylıq həyatinda çox böyük
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müvəffəqiyyətlər əldə etdi isə də, bundan sonra yolumuzu mətanətlə getəməli və aldıqlarımızı ciddiyətlə
saxlamalıyıq, bu da firqə üzvlərindən çox fəaliyyət və az təzahürat tələb edir.
Məclisin bugünkü 3-cü ümumu cəlsəsi Tehran ilə aramızda olan mövzü'a həsr edilmişdi. 9 saat
müzakiratdan sonra müvafiqətnamə təsdiq olundu. Sonra Pişəvəri Tehrandakı müzakiratlarını Qəvam us
Səltənənin Azərbaycan haqqındaki 7 maddəlik e`lamiyyəsini və bizim 32 maddə təkliflərimizi və yer bölgüsünü
şərh verərək dedilər ki, topraq və yer əkənindir, gərək kəndlinin haqqı özünə verilsin, o dövlətin maddi və
mənəvi yardımı ilə mütərəqqi və müasir üsul ilə əksin, yeri işlətsin, bu yol ilə İran tərəqqi edib nicat tapsın. Bir
də qoşun məsələsidir. Xalq azadlığı üçün vicuda gələn qoşun İran azadlığını hifz etəmk üçün pak əfsərlər əli ilə
idarə olunmalıdır. Bu qoşun İran azadlığını pozmaq üçün xidmət edə bilənməz. Keçən 1324-cü ilin Şəhrivər
ayında balaca bir otaqda biz bu firqəni təşkil verdikdə, bir neçə nəfərdən ibarət idik. Sonra yavaş yavaş qırx
nəfərə və daha artığa çatdıq. O zamanlar 12 maddəlik e`lamiyyəmiz də xalisə yerlərin bölünməsi, məktəblərdə
ana dilində oxunması və Azərbaycan ayidatının yüzdə 75- nin Azərbaicana məsrəf olunması onun başlıca
maddələrindən idi. 9 ay mütəmadi mübarizə nəticəsində istədiklərimizi ələ gətirməyə müvəffəq olduq. Bundan
sonr bütün məktəblərimizədə istərsə ilbtidayı, orta, ali və ya xud darülfununumuzda dərslər ana dilimizədə
olacaq.
Topraq məsələsi də bütün İrana şamıl olmaq üzrə həll olundu. Bir gün Tehranda məclisdə idim. Məclisin
fraksionlarından birisində bir nimayəndə təklif etdi ki, yer kəndlilərə havayı verilsin. (Havayı odur ki, ərbab
yerində bədbaxt kəndli özü üçün bir koma qayırar)
Bu sırada məclisdə böyük bir hayihuy qopdu, az qalldı o fraksion dağılsın. Xülasə bu sözü təklif edən
nümayəndə öz sözünü geri almağa məcbur oldu.
Amma indi İran dövləti özü xalisə yerlərini bütün İranın Azərbaycan ilə həmrəng olması üçün İran
kəndlilərinə bölməyə məcbur olmuşdur.
İntixabat mövzuunda da bütün İran qadınları da Azərbaycan qadınları kimi tamam ictimai və siyası
hüquqda bundan sonra kişilər ilə bərabər olacaqlar. Əncümən əyaləti və vilayətı xüsusunda da biz sayir İranlı
qardaşlarımız üçün də geniş ilxtiyaratlı əncümənlər təşkil edəcəklərini də tə’min etdik.
15-ci məclis iftitah olunduğu zaman dövlət fövriyyətlə darülşuraye əyaləti, vilaytı və bələdiyyə
əncümənlərinin intixabat qanununu məclisə təqdim edəcəyini təəhüd eləmişdir.
Azərbaycan xalqının firqəmizin və şəhamətli fədailərimizin yalnız Azərbaycana deyil, bəlkə bütün İrana
etdiyi tarixi xidmətlər illər ilə, yüz illər ilə yad ediləcəklərdir.
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(Gurultulu Və Sürəkli Alqışlar)
Məşrutəni minlərcə nocavanların qızıl qanları bahasına aldıq isə də 0 məşrutədən İran millətinin mənzuru
olan səmərələrdən istifadə edilmədi və yaxud istifadəyə imkan verilmədi.
Bizim qanımızın sel kimi axması ilə açılan darülşura İran millətinin umud ocağı və ədalət evi olması
əvəzinə haman darülşura kürsüərini məşrutəyə zidd olub millətin canini alıb qanını soran xalq cəlladları qırx ill
işğal elədillər.
İndi məşrutədə alabilmədiklərimizi almışıq. Əgərçi azadlıq uğrunda, arvatlı, kişili, kiçikli - böyüklü və
son nəfərimizə qədər ölməyə, qurban olmağ hazırıdıq, amma 200 nəfərə qədər verdiyimiz qurbanlar
müqabilində müvəffəqiyyətimiz çox böyükdür.
Çox qurban vermədən, böyük sərvətlər ortadan getmədən və qardaş qanı tökülmədən bu böyüklükdə
müvəffəqiyyətlərə nayil olabildik. Bizim istədiyimiz qan tökülmədən, İran millətinin arzularını yerinə yetirmək
idi. Oda istədiyimizmiki ələ gəldi.
Bunların hamısı şanlı firqəmizin bəsiyrətlə düzgün apardığı siyasət nticəsində ələ gələn
müvəffəqiyyətlərindəndir.
(gurultulu və şiddətli alqışlar və hurra sədaları).
İndi icazə verin dövlətin 7 maddəlik e`lamiyyəsini və 15 maddəlik zəmiməsini oxuyum.
Vəkillərimiz əlli nəfərə yaxın artacaqdır. Dövlət tə’əhhüd edibdir məclis açıldıqda demokrasi üsulunda
intixabat qanunu məclisə fövriyyətlə təqdim etsin.
Əncümənlərin intixabatı qanunu İranın hər tərəfində bizim indiki şəkildə demokrasi üsulu ilə geniş
ixtiyaratlı olacaqdır. Buna görə biz çox məsrur və məmnunuq.
Bizim vəzir cəngimiz və xaricə vəzirimiz zatən yox idi. Bizdə xalq qoşunları vizarəti var idi, çünkü biz
İrandan ayrılmamışdıq, o sözlər xalqı həmişə əsarət altında saxlayıb qanını zəli kimi əmmək istəyən cəllad
mürtəcelərin bizə bağladıqları iftira və böhtandan başqa bir şei deyil idi.
Gömrüklərin ayidatı dövlətindir. Amma Azərbaycan gömrüklərinin ayidatından üzdə 25-i Azərbaycan
milli darülfunununa veriləcəkdir. Bu da ayda yüzmindən 120 min tümənə qədər təxmin olunmaqdadır. Özümüz
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də ildə milyon yarım təxsis etmişik, bu da darərülfununumuzun dilplomları Tehran darürulfunun ilə rəsmən bir
əyarda olacağı deməkdir.
Gömrüklərin yüzdə beşi darültərbiyə, yüzdə beşi də şəhərimizin əhalisinin gdişgahı və səyahət məhəlli
olan Şah Gölünün abadlığı üçün veriləcəkdir. Bunlar da qırx min tümən miyzanında olar. Bu pullardan əlavə
özümüz də Azərbaycanın tamam şəhərlərinin darültərbiyələrinin və şəhərlərinin abadçılığına böyük pullar
təxsis etmişik və edəcəyik.
Darültərbiyələrimiz urupa darültərbiyələri kimi tam mə’nasi ilə həqiqi darültərbiyə olmalıdırlar.
Şəhərlərimiz çox tezlikdə gərək abadlaşsınlar. İrtica’ yadigarı ulan o köhnə xərabazarlıqlardan bir nişana
qallmayacaqdır.
Şah Gölünü urupa yaylaqları tərzində abadlaşdıracayıq. Oranı elə bir hala salacayıq ki, ayrı
məmləkətlərdən oraya istirahətə gələnlər olsun.
Orada hərcür istirihət və məşğuliyyət məhəlləri bina ediləcəkdir. Azərbaycanın həryerindəki
darültərbiyələrə hələlikdə bir milyon yarım büdcə müəyyən olunmuşdur.
Bundan sonra fədailərimiz, o əziz kəndli balalarımız öz obalarını, yurd -yuvalarını nigahban adi ilə özləri
göztləiəcəkdir.
Bundan sonra kəndlilərimizin özləri özlərinə tapışırılacaqdır. Küll Azərbaycan, və bütün İran kəndliləri
bundan sonra irtica’ quyriuğu olan mənhus jandarm adını bır daha eşitməiəcək və onun şum üzünü bir daha
görənməyəcəkdir.
Xəmsə məsələsində demək istəyirəm ki, Xəmsəlilər də Azərbaycanlıdan başqa ayı bir xalq deyildirlər,
Zəncan da eynən bura kımı olacaq. Qanımız, canimiz birdir. Bundan sonra xalq düşmənləri Zülfqarılar,
Yəminilər, Səlahdarilər kimi zalımlar Zəncan toprağına ayaq basa bilənməyəcəklərdir və firqəmizin bütün
qüvvəsini Zəncanda saxlayacayıq, məclisdə də çalışacayıq Zəncanlı qardaşlarımızın heç bir xüsusda nigaran
olmalarına məhəl olmasın. Hər cəhətdən əmin ola bilərlər. İdarə rəysləri ilə əncümən əyaləti hey’ət rəisəsindən
bir şurayi əyaləti təşkil tapacaq, Azərbaycanın işlərinə o baxacaqdır.
Bugün İranın hər tərəfində hətta Tehranda və Tehran mətbu’atında da azadlıq və demokrası cərəyanları
məsruriyyətlə görünməkdedir. Buna görə İranın fəlakətdən nəcat tapmağı ümid olunmaqdadır.
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Ma'arifimiz demokrasi proqramı üzəri ilə inkişaf etməlidir. Azərbaycandakı Kürd, Erməni və Asurı kimi
əqqəlliyyətdəki qardaşlarımız bizim azadlığımızdan eyn hüquq ilə bərxurdar olacaqlar, onlar da öz milli və
ictimai işlərində bütün- bütünə azad yaşayıb məktəblərində öz ana dillərində təhsil edəcəklər. Ruznamələri,
tiatrları öz dillərində olacaqdır.
Bələdiyyə əncümənləri indi bizim seçdiyimiz kimi qalacaqdır. Dövlət bizim demokrası üsulu ilə
seçdiyimiz kimi bələdiyyə intixabat qanununu məclisə təqdim etdiyində İran vilayətləri və şəhərləri əhalısı o
zaman Azərbaycanın, İrana nə qədər böyük xidmət etdiyini biləcəkdir.
Biz gərək məclis şuraya elə adamlar göndərək ki, qəhrəman fədailərimizin, xalq qoşunlarımızın və
fədakar firqəmizin çəkdikləri zəhmətləri və məşəqqətləri verdikləri qurbanları və tökülən qanları hədərə
getməsin!
Vəkillər Azərbaycan demokrat firqəsindən olmalıdır. Bizim nümayəndəlrimiz xalqimizi inandiran, onu
sevən, onu müdafiə edən və onun eşqindən can verən adamlar gərək olsunlar.
İşsizlərə gəlincə bugünə qədər 10 min nəfər işsizə iş tapmışıq. Çox yaxınlarda karxanalarda və binasına
başladığımız darülfunun, milli muzə, Azərbaycan əyaləti əncümni və Azərbaycan bankının inşaat işlərində
işləmək üzrə dörd- beş min nəfərə də iş tapılacaqdır.
Biz bu binalar üçün beş milyon tümən hələlikdə büdcə tə’yin etmişik. Firqəmiz çox çətin bir şəraitdə işə
başladığı halda çox böyük işlər görmüşdür, məsələn nehzətimizin əvvəlində bankda fəqət 4 milyon tümən pul
var idi, o sırada dövlət mə’murlarına da dörd milyon tümən verməli idik.
Demək əlimizədə maddi cəhətdən bir şei yox idi, halbuki, indi demokrat firqəsinin sayəsində təkcə
Təbrizdə deyil sayir şəhərlərimizdə böyük işlər görmüşük və görməkdəyik. Bu günə qədər şəhərlərimizdə
iyirmi mərisxana açmışıq ki, minə qədər təxtxabları vardır, Azərbaycan Milli məclisi bu günə qədər 12 milyon
tümən ictimai işlərdə işlətmək üçün büdcə təsvib etmişdir. İndi firqəmiz birinci pilləni keçib ikinci pilləyə
çıxmışdır, bundan sonra daha da mətanət və bəsirətlə qədəm götürməyimiz lazımdır, taza bir dövrəyə daxil
olmuşuq. İndiyə qədər firqəmiz üzvlərinin əlinə tüfəng verirdi, bundan sonra çalışmaq və şəhərlərimizi
abadlaşdırmaqdan ötrü, silah yerinə bell- külüng bir əlimizədə, təcrübə, elm və biligimizi artırmaq üçün kitabda
o biri əlimizədə olmalıdır, ta ki, xalqımızi səadətə doğru aparaq.
Biz gərək tərbiyə və elm üçün çalışaq. Yolda, evdə və hər yanda hamı ilə gərək nəzakət və tərbiyə ilə
rəftar edək. Xalqımızı nəzakət, gözəl əxlaq və yaxşı tərbiyəmiz ilə cəlb edib səadətə yetirək!
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Yaşarsın xalqımız! Yaşarsın firqəmiz!
(Azərbaycan» ruznaməsi, 2 şənbə 10 tir 1325- ci ill şümarə 238 ikinci dövrə)

Azərbaycan Demokrat Cavanlarının Birinci Konqrəsinə Ppeyam
Çox mütəəssifəm ki, mübariz cavanlarımızın birinci konqrəsində məriz olduğuma görə şirkət edə
bilənmədim. Bununla öz səmimi təbərikatımı konqrəyə göndrməklə onun müvəffəqiyyətinə ürəkdən əlaqəmənd
olduğumu bildirmək istədim.
Demokrat cavanların qarşısında duran vəzifə olduqca ağır, olduqca cıddıdır. Firqəmiz on aylıq şədid
mübarizə nəticəsində böyük müvəffəqiyyətlərə naıl olmuş, xalqımızı təşkil etmiş və dəmokratik nehzətimizin
bütün İrana yayılmasına yol açmışdır.
Cavanlar isə kəsb edilən müvəffəqiyyətləri var quvvələri ilə müdafiə edərk gləcək nəslimizin səadətini
təkmil etəməlidirlər. Dəmokratik cavanlar təşkilatı siyası bilik ilə bərabər ümumu tə’lim və tərbiyə işınə artıq
dərəcə diqqət və e’tina etməlidirlər. Ma'arifsiz və mə’lumatsız bir millət bugünkü dünyada səadətmənd
olabilməz. Sonra da siyasi hədəf və siyasi düşüncə məs’ələsi meydana çıxır. Hər bir cavan Azərbaycanlı gərək
hara gedəcəyini bilsin. O bilsin ki, nə üçün mübarizə edir. Kor korana hərəkət edən bir cəm’iyyət axırda heç bir
yana çıxa bilməz və səhralarda sərgərdan olub qalar.
Bizim hədəfimiz isə əvvəl Azərbaycan xalqının azadlığını tə’min edib sonra bütün İranda demokrasi
rejimini bərpa etməklə İranlıların hamısını irtica’ boyunduruğu altından nicat verməkdir.
Cavanlar bizim gələcəyimizdir. Onlara biz həmişə ümid gözü ilə baxırıq. Əgər onların tərbiyəsi düzgün
yol ilə gedirsə biz hamımız xoşbaxt olarıq, əgər xüdanəkərdə onlar yanlış yola düşsələr onda bütün xalqın
zəhmətləri hədər gedəcəkdir.
Mən cavanlarımızın az bir zamanda böyük müvəffəqiyyətlərə xüsusən birinci konqrənin təşkil edilməsinə
müvəffəq olmalarını falinik tutub ümidvaram onlar hava və həvəsi kənara qoyub düzgün yol ilə xalqımıza
rəhbərlik edəcəklər və bu yolda daha böyük müvəffəqiyyətlər qazanacaqlar.
Yaşasın cavan nəslimizə rəhbərlik eləyən demokrat cavanlar təşkilatı!
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Yaşasın xalqımızın azadlığını tə’min edən firqəmiz!
Yaşasın qəhrəman xalqımızı ağuşunda pərvəriş verən şanlı anamız- Azərbaycan!
Yaşasın Azərbaycan qəhrəmanlarının zurbazusu sayəsində irtica’ boyunduruğualtindan nicat tapan İran və
İranlılar!
(Azərbaycan» ruznaməsi 1şənbə 6 tir 1325-ci ill şumarə 242 ikinci dövrə)

Firqəmizin Birinci İldönümü Bayramı Münasibətilə Dövlət Teatrı Salonunda
Mən bu bairamı əvvələn öz tərəfimdən və firqə tərəfindən təbərik edirəm
12 Şəhrivər mənim nəzərimcə çox tez keçdi, mənim yadımdadır ki, keçən 12 Şəhrivərdə haman bu
salonda ağayi doktor Orənginin istisna icazəsilə eləyəbilmişdik birinci dəfə olaraq bütün təbəqatdan bu salona
yığıb və firqəmizin məqsdini xalqa e’lan edək.
Biz istədiklərimizi xalqa dedik. Bu e`lamiyyənin nəvaqisini onlardan soruşduq və xahiş etdik ki, əgər
e`lamiyyə də islah etməli bir şei varsa onu desinlər ta biz düzəldib müntəşir edək.
Mən o zaman haman bu salonda İran nəqşəsini təşərih etdim və bizim islahat və azadlığımızın İran mühiti
içində olmağını qeyd etdim, indi bir ildir ki, bizim firqəmizin tə’sisindən keçir və bu bir il içində dünyaya sabit
olub ki, bizim nehzətimiz tək Azərbaycanı islah etməkdən ötrü deyil bəlkə, bütün İranda istiqlaliyyətin
tə’minindən ötrü idi.
İndi bizim düşmənlərimiz verdiklərimiz imtahanlara baxmayaraq bizi təcziyə edən adlandırırlar və bizi
İran azadlığının düşməni hesab edirlər.
Biz bir tərəfdən xoşbəxtik, çünkü, bu adamlar İran xalqının düşmənləri və onları əsarətdə saxlayan
adamlardılar və bu adamların işləri bütün dünyaya aydındır ki, bunlar bu sözləri deyəndə bütün xalq bilir ki, bu
adamlar həmişə öz mənfəətlri üçün höhmət dedikləri kimi bu sözləri də iftira deyirlər. Ləndən radiosu bizim
nümayəndələrimiz Tehran dövləti ilə danışıq apardığı vaxtda bizim dilimizcə radioda pəxş edibdir ki, guya biz
İrandan ayrılmaq istəyirik, Dehli radiosu da bu sözü təkrar edib. Tehranda nəşr olunan «Ettela'at» ruznaməsi və
sayir ruznamələr də bu sözü ab- tab ilə dərc ediblər.
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Bizim xoşbəxtliyimiz buradadır ki, bütün İran xalqı bilir ki, bu cür adamlar haradan ilham alırlar və
biganələr bu cür şay'iələr yayırlar ki, Xuzıstanı işğal etməyə söz olmasın. Biz də deyirik: «it hürər kərvan
keçər».
Bizim gördüyümüz işlərin sayı çoxdur, hələ dünən iki böyük müəssisə iftitah etmişik: Birisi mamalıq
fakultəsidir, o birisi də İranda nəziri olmayan milli orkestrin açılışıdır. Bunlar söz deyil əməldir və həmişə də
əməl sözdən qüvvətli olar.
Bizim gördüyümüz işlərin əsası firqəmizdir, o vaxt firqə mühiti hesaba aldı. Biz xalqın ehtiyacların
düşünərək 12 Şəhrivər e`lamiyyəsin yazıb intişar verdik. Biz fikir etdik ki, xalqa dayanmalıyıq. Çünkü mən
bilirdim ki, hər bir firqə tək özbaşına iş görəbilməz, xalqi gərək dalınca aparsın. Xalq ona inansın. Biz on iki
Şəhrivər e`lamiyyəsini yazıb 12 maddədən ibarət olan süarlarımızı meydana atdiq, İran və Azərbaycan
vəz’iyyətin təşərih etdik, orada böyük məs’ələ Azərbaycanın daxili muxtariyyət məs’ələsidir. Fikir edirdik əgər
Azərbaicanın muxtariyyəti olmasa xalqın ehtiyacların tə’min edə bilmərik. Fəqət xalq hökümti xalqın
ehtiyacların tə’min edəbilər.
Bir də Azərbaycanın milliyyət məs’ələsidir, bu məs’ələ taza bir məs’ələ deyildir. Hətta əgər məşrutə
tarixinə baxsaq, məşrutə fərmanı və telqraflar Azərbaycan millətinin adına verildi, lakin onu sürtüb aradan
aparmışlar, bunu aradan aparan iki qüvvə idi. Fars mütəəssibləri fikir edirdilər Azərbaycan xalqı özün idarə
edərsə onların hakimiyyətinə xələl varid olacaqdır. Ona görə də istədilər ki, xalqın fikirini boğsunlar.
Azərbaycanda olan mürtəce’lər hərəksdən artıq bizim əleyhimizə çıxırdılar. Çünkü onlar qorxurdolar ki,
daha xalqın müqəddəratı onların əlindən çıxsın. Onagörə bizi təcziyəçi adlandırırdılar. Bir surətdə ki, biz İranı
təcziyə etmək istəmirdik. Əgər bizim daxili muxtariyyətimiz olsaydı İranın mərkəziyyəti möhkəmləşərdi. Bizim
e`lamiyyəmizin əsasını təşkil edən İranın istiqlaliyyətidir.
Məşrutəni Azərbaycan xalqı alan zaman mürtəce’lər deyirdilər ki, Azərbaycan cumhuriyyət təşkil vermək
istəyir. O vaxt Tehran qorxurdu, həqiqətdə isə məşrutəni alan Azərbaycan xalqı oldu.
O zamanın əyaləti əncümni indiki əyaləti əncüməninə bənzəmirdi. Onda mərkəzi hökümt əncümən
əyalətidən qorxurdu. O zaman qanun əsasını Təbrizə göndərmişdilər ki, Azərbaycan xalqı təsdiq etsin.
Uç dörd nəfərdən artıq olmayan xainlər bizim nehzətimizi boğmaq istəyirdi. Azərbaycan xalqının dilini
inkar etməyə çalışırdı.
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Halbuki, Azərbaycan xalqının dili və ədəbiyyatı vardır. Dil məsaləsi böyük msə'lədir. Bunu almaq və
mürtəce’lər ilə mübarizə etmək şəhamət istəyirdi, biz o şəhaməti göstərdik və qorxmadıq. (gurultulu alqışlar)
Bu bir siyasi məs’ələ idi. Əvvəl dəfə Tehran bunun mə’nasını başa dümurdu. Ümumu danışıqlar və sözlər
kimi bilirdi. O fikir edirdi ki, bu e`lamiyyə və telqraflar qabaqkı kimi söz halında qalacaq, bunlara cavab
vermək istəmirdilər.Deyirdilər bunların muə'llifləri məchul adamlardır.
Tehran bizim əncümən əyaləti məs’ələsini aradan getmiş bir qanun hesab edirdi. Biz bu ügun onu rəsmi
surətdə almağa müvəffəq olmuşuq.
İkinci məs’ələ dil məs’ələsi idi. Bu məs’ələ bizim üçün ölüm dirim məsə'ləsidir.
Dil məs’ələsi ilə eləyə bilərdik xalqı öz ətrafımıza toplayaq. Ona görə dil msə'ləsini birinci dəfə ortaya
qoyduq. Çalışdıq ki, uşaqlarımızı yad dildən qurtaraq və o tarixçilərə ki, bizim dilimizi aradan aparırdılar və
deyirdilər ki, bunların dili yoxdur, bunların dili Fars dilinin şö’bəsidir, biz isbat etdik ki, bizim dilimiz müstəqil
bir dildir.
Azərbaycan dili Fars dilinin şö’bəsi deyil, məxsus bir dildir. Bu dili danmaq həqiqəti danmaq kimidir.
Bizim içimizədə bir iddə adamlar vardır ki, özü Fars dili bilməz, deyəndə deyir ki, mənim dilim Fars dilidir.
Mən demirəm ki Fars dili pis dildir. Lakin mənim dilim Azərbaycan dilidir. Öz dilini danan Azərbaycanlı
xain deyildir nə dir?
Bizim özümüz üçün iftixaratımız vardır. Biz bütün töhmət deyənlər ilə mübarizə edib və onları həmişəlik
məğlub etdik. Biz Tehran ilə danışdıqda müvəffəq olduq ki, bütün orta və hətta ali məktəblərdə və idarələrdə
Azərbaycan dili ilə yazılsın.
Biz böyük iş görmüşük. İllər boyu kök salan qara təbliğatın üstünə qırmızı xət çəkmişik.
Bizim dilimizi nehzətdən qabaq o qədər məhdud etmişdilər ki, teatrlar da Fars dilində aparılırdı. Ona görə
də xalq teatra rəğbət etmirdi.
Xalq indi musiqi və teatra çox rəğbət edir. Çünkü indi öz dilində eşidir.
Bizim böyük inqilabı hərəkətimiz xalqı cəlb edirdi. Bizim nehzətimizin milli xasiyətindən birisi dil
məs’ələsi idi. Bizim nehzətimiz dil vasitəsi ilə düniyada nüfuz və şöhrətə malik ola bildi. Dünya bildi ki, 5
milyonluq bir xalq var kı, öz dilində yazıb oxuyur. Bunu isbat etmək qəhrəmanlıqdır. İndi dünyanın məzlum
98

www.achiq.info

millətləri bizə təhsin edirlər və bizə nicat verən bir millət kimi baxırlar. İndi sülh konfransına gələn təkcə yaxın
şərqdən deyil, bəlkə Əlcəzayir və Tunisdən gələn mətbu’at nümayəndələri də bizim nümayəndələrimizə
demişlər ki, onlar bizim böyük işimizi təhsin edirlər. Biz indi hərcür güzəşt etsək də dil məs’ələsində güzəştə
keçmərik. Siyasi mübarizə də dalı qabaq getmək olar. Lakin əsas səngəralədən verilsə məğlub olmaq olar.
Bizim də dil məs’ələmiz əsas bir məs’ələdir. Buna sərsəri baxmaq olmaz. Müraciətnaməmizədə irəli
sürdüyümüz məs’ələlərdən birisi də topraq məs’ələsidir. Biz sə’y etdik ki, tezliklə xalisə yerləri bölək. İndiyə
kimi İranın əksəriyyətini təşkil verən kəndlidir. Məşərutiyyət qanunundan istifadə etməyib, maliklər
rə’iyyətlərin rə’yi ilə vəkil olurdular. Lakin məclisdə onların ə'leyhinə danışırdılar. Hətta kəndliyə kiçik bir
külbə belə vermək istəmirdilər. Bu nehzətdə onlara göstərdik ki, kəndlinin evi yox, bəlkə xalisə yerlərin hamısı
onların gərək olsun. Biz bu nehzətdə kəndliləri jandarmların əlindən qurtardıq. Məşrutə inqilabı kəndli üçün heç
bir şei ala bilməmişdi, biz onların haqqını aldıq.
Məşrutə qanununda hamı qanunun müqabilində müsavidir. Biz Ona əməl etdik. Ərbab ki, kənddə hakim
mütləq idi onun ixtiyaratın məhdud etdik. Jandarmlar ki, ərbabla birlikdə kəndlilərə zülüm edirdilər onları da
aradan apardıq. Bizim nehzətimiz kəndlilərin vəz’iyətini hər cəhətdən tə’min etdi.
12 Şəhrivər e`lamiyyəsinin mühüm maddələrindən birisi də dərəbəylik üsulunu aradan qaldırmaq idi.
Bizim 12 Şəhrivər süarlarımızın əsərind idi ki, bütün xalq firqəmizin ətrafına toplandı. Biz 12 Şəhrivər
e`lamiyyəsini müntəşir edndə onu 48 nəfər imza etmiş idi. Hətta onlardan bir parası da bə’zi bahanalara görə
dalı çəkildilər. Lakin 12 Şəhrivər e`lamiyyəsi nəşr olunduqdan sonra bizim on min firqə üzvümüz oldu və hizb
Tudə və Kargərlər təşkilatı bizə mülhəqq oldular. Bir aydan sonra biz konqrəmizi təşkil verdik və bu konqrəni
yaxşı idarə etdik. Konqrə təşkil olanda firqə üzvlərinin sayı yüzminə balığ idi. Bu konqrədə bizə 300 sual
verdilər. Firqə onların ətrafında müzakirə etdi.
O zaman biz bir tərəfdən azadixahları cəzb edib, bir tərəfdən də dediklərimizi həyata keçirirdik. Bizim bir
iftixarımız da bu idi ki, o zaman içərimizədə xain adamlar tapılmadı. Bizim hər işimiz nəqşə üzərində idi. Hətta
21Azər qiyamımız da nəqşə üstə idi. Bir para adamlar da fikir edirdilər ki, biz iş görmürük. O zaman biz
ciddiyyət edirdik ki, milli məclisimiz Ləndən konfransından qabaq olsun və elə də Ləndən konfransından qabaq
milli hökümətin tə’sisini e’lan etdik. Sonra biz 700 nəfərdən ibarət böyük bir xalq konqrəsi təşkil verdik. Bu
konqrədə milli məclis və milli hökümətimizin binasını qoyduq. Beləliklə böyük nehzətimiz müəyyən nətiycəyə
çatmış oldu.
Biz məclis intixabatında qadınlara seçib seçilmək haqqı verməklə böyük qədəm götürdük. Biz Tehran ilə
danışanda da şərt etdik ki, bu qanunu layıhə surətində məclisə versin və təsdiq olunsun.
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Biz cavanların intixabat hüququnu 27 yaşından 21 yaşına tənəzzül verdik və qanun keçirdik ki,
Azərbaycanın məclisdə 42 nümayəndəsi olsun. Bizim iftixar etməli işlərimizdən birisi də əmniyyəti hifz etmək
idi. Bu dünyada görənünməyən bir işdir. Sonra şəhərlərin abadlığına başladıq və xarubarın qiymətini aşağı
gətirdik. Bu işlərimizin nəticəsində bütün xalq bizə tərəffdar oldular. Əgər verdiyimiz və'dəlri əməli etməsə idik
heç kəs bizim firqəmizin ətrafına toplanmazdı. İndi başımız ucadır. Dediklərimizə əməl etmişik. Ona görə xalq
bizə inanır və e’timad edir.(alqışlar)
Möhtərəm məsləkdaşlar! Bizim vəzifələrimiz qurtarmayıb biz gərək indi xalqın sə'adətini daha artıq
tə’min edək və xalqı fəlakətdən qurtaraq. Çünkü onda deyirdik bizim əlimizədə qüdrət yoxdur. Amma indi ki,
bizim əlimizədə qüdrət var, gərək xalqın sə'adətini və xoşbaxtlığını tə’min edək. Burada gərək bir şeyi də
fikirimizdən çıxarmayaq ki, bizim nehzətimiz də Tehranda olan bə’zi azadixah olan ruznamələr məsələn
Rəhbər, İran ma, Zəfər və sayirləri əvəzsiz olaraq bizə kömək edirdilər.
Demək onlar, bizim nehzətimizin ikinci sütünü idilər. İndi gərək biz onlardan təşəkkür və qədirdanlıq
edək və onları düşündürək ki, bizim xalqımız haqşünas bir xalqdır, hər kimsə onun mənfəəti yolunda bir qədəm
götürərsə o, onun əvəzində on qədəm götürər. Hər kəs də onun ziddinə iqdam edərsə xalq ona nifrət göstərib və
onu aradan aparmağa çalışar.
İndi bizim qabağımızda iki şüar durur: birisi aldığımız azadlığı qanunu şəkilə salmaq və təşkilatlarımızı
genişləndirmək!
İkinci şüarımız azadlıq və demokrasını bütün İranda həyata keçirmək!
(Azərbaycan» ruznaməsi 5 şənbə 13 Şəhrivər 1325-ci il şumarə 1 (290) ikinci dövrə)

Şir u Xurşid Teatrının Salonunda
Təqribən il yarım bundan əvvəl bu salonda İranın bu müharibədən salım çıxıb öz istiqlalını hifz
edəbiləcəyini dəlillərlə isbat etmişdim. İndi də o əqidəm baqıdır. Bu xüsusda bir söz ola bilməz. Çünkü
dünyanın ən böyük simaları bu xüsusda İran millətlərinə tə’min vermişlər.
Əslən istiqlal mövzuu qabil bəhs bir mövzu deildir. Kimsə onu inkar etmək istəmir. Sabıq demokrat
firqəsinin rəhbərlərindən mərhum Müsavat bizə istiqlal sözünü ortaya atmamağı tövsiyə edirdi və deyirdi ki, bu
100

www.achiq.info

məs’ələ məşkük və qabil bəhs olduğu vaxt mörvid bəhs olabılər. İran istiqlalı hətmi və qeyriqabil bəhs
mövzulardandır.
Mən bu məs’ələni məxsusən irəli çəkdim ki, firqəmizin aydın və aşıkar olan süarları müğrizlər tərəfindən
suitə’bir olunmasın.
Burada ağayi Pişəvəri havada İran xəritəsini tərsim edərək əlavə edir: Mən açıq deyirəm bizim sözümüz
və tələbatımız bu nəqşədən xaricdə deyildir. Biz İran sərhədi daxilində danışırıq. Bir dəfə hamı bunu nəzərdə
tutursa danışıb anlamaq üçün asan olacaqdır.
Bu məclis mənim ikinci müfəssəl nitqimi xatirə gətirə bilər. O gün mən 16 min Azərbaycanlı tərəfindən
məclisə intixab olunmuşdum. Ola bilsin o nitqi eşidənlərdən burada bir çoxları hazırdır. Mən o gün məmləkətin
vəz'iyətini nəzərə alıb dedim bir vəkil vasitəsi ilə məmləkəti fəlakətdən qorumaq olmaz. O gün mən çox
mütəəssir idim. Zira sadə bir kargər böyük şövq və tə'ssür ilə mənim çiynimdən öpüb «Get səni allaha
tapışırdım. Bəlkə bizim dərdlərimizə çarə edə biləsən» demişdi. Mən bilirdim məmləkətin məxsusən Tehranın
hazırkı şəraiti durduqca mən o kişinin arzusunu əncam verməyə müvəffəq ola bilməyəcəyəm. Ona görə mən bu
gün xalqa müraciət edib kömək istədim və dedim: Vəkil tək başına heç bir iş görəbilməz: Xalq özü əl- ələ verib
öz dərdlərinə çarə tapəmalıdırlar.
Tehrana gedib məclisə varid olduqdan sonra yə's və naümidliyim şiddətləndi. Orada minlərlə telqraflar və
təzəllüm əriyzələrinin cavabsız qaldığını gördüm: Şövq və həvəs ilə təşkilinə çalışdığımız Azadi fraksiyonuna
varid olan şəxslərin çox kiçik və qərəzamız məqsədlər dalınca getdiklərini seyr etdim. Bütün məclis və dövlət
təşkilatının beş uç muğrız oğru, yalançı və

hoqqabaz mürtəce’lər əlində alət olduğunu bir daha təcrübədə

anlamağa müvəffəq oldüm.
Bu müşahidat mənim ruhumda böyük tə’sir bağışladı. Bilirdim məclis kürsülərini qəsb edən xainlərilə
mənim suyum bir arxa getmiyəcək və hiss edirdim ki, bu yol kəsənlər dəstəsi mənim aralarına girməyimə
asanlıq ilə razı olmayacaqlar. Ona görə fürsətdən istifadə edib sözlərimi dedim. Məni 16 min rə'y ilə intixab
edib məclisə göndərən Azərbaycan xalqının ehtiyaclarını sayıb söylədim. Sözlərimi böyük bir diqqət və dərin
bir sükut ilə eşidib təsdiq etdilər. Lakin təsdiqlər xəyanətlərini gizlətmək üçün qara bir pərdədən başqa bir şey
deyildi. Fürsət əllərinə düşən kimi də «Bu Azərbaycanlı rahat oturan adama bənzəməyir bunu buradan
uzaqlaşdırmaq lazimdir» deyib e’tibarnaməmlə tülkülrə yaraşan alçaqlıq ilə müxalifət etdilər.
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Bununla belə mə’yus olmayıb Cibheyi Azadi ətrafına toplanam azadixahların köməyi ilə mübarizəyə
başladıq. Əfsus ki, hərarətli məqalələr, şiddətli cümlələrimiz tə’sirsiz və cavabsız qalldı. Tehran təkan yedi
amma irtica’a doğru, amma xalqların hüququnu ayaqlar altında payəmal etməyə doğru.
Vəz'iyət biləxərə elə bir ağır hal aldı ki, artıq Tehranda oturub məqalə yazmaqdan ya nitq etməkdən bir
nəticə olabilməyəcəyini yəqin etdim. Naçar bir il bundan əvvəl təbrizdə uzun uzadı bəhs etdiyimiz məs’ələ
ətrafında düşünməyə başladım.
Bu çox sadə bir tədbir idi. Mənim Təbriz məsləkdaşlarımdan çoxusu Tehrandan bir iş çıxmayacağını irəli
çəkib dedilər: Azərbaycandan başlamalı, buranı əvvəl islah etəməli, Azərbaycan xalqının öz gücü ilə burada
milli hökümət vicuda gətirəməliyik. Tehran, irtica’ın başı, istibdadın mərkəzidir. O, ətrafda baş qalldiran bütün
hərəkətlərə müxalifdir. Birinci növbədə oradan göz yumub müstəqiymən burada iş görməliyik.
Bu fikirərin həqiqəti o vaxt nəzərimdə daha aşıkar bir surətdə cilvə etdi ki, dövlətin məsul mə’murları ilə
Azərbaycan xalqının təzəllüm və dadxahlıq telqrafları haqqında müzakirə etdim
Məsələn Bəyat dedi, mən radio vasitəsi ilə müraciət etmişəm artıq xalq ə'rizə və telqraf vasitəsi ilə özünə
zəhmət verməməlidir. Başqaları daha acı, daha şədid cavab verdilər.
Sədr dedi, bir telqraf olmasın, min telqraf olsun mən bu kimi boş sözlərə cavab belə verməyəcəyəm.
Bu sözlərin ayri cavabı ola bilməzdi. Gərək xalqa müraciət etmək. Xalqın yumuruğunun gücü ilə azadlığı
tə’min etmək! Bu süarla mən Təbriz azadıxahlarının təklifi üzrə Tehrandan Azərbaycana hərəkət etdim.
Burada yaxın məsləkdaşlarım ilə bir daha ciddi surətdə İranın və Azərbaycanın daxili xarici vəz’iyətini
təcziyə və təhlil etdikdən sonra bu böyük fikiri əməli etmək üçün böyük müstəqil bir firqə yaratmaq lüzumunu
anladıq.
Bu firqə dünyanın tə'qib edib, anlayıb tanıdığı demokrat ünvanının altında olmalı idi. Biz də ünvanı qəbul
edib xalqı onun ətrafına toplanmağa də’vət etmək məqsədi ilə keçən düşnəbə günü böyük bir müraciətnamə
intişar verdik.
Bu müraciətnamə Azərbaycan xalqının uzun müddətdən bəri hiss etdiyi ehtiyaclar uğrunda mübarizə
etdiyi haqq və ixtiyar üzərində yazılmışdır.
Biz Azərbaycan xalqının azadlıq yolunda apardığı mübarizə tarixini unuda bilmərik. Tehəran irtica’i
Azərbaycana böyük zərbələr vurmuşdur. Biz orada kök salmış istibdad rejimindən heç bir umud gözləyə
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bilmərik. Tehran Azərbaycanın həmişə fışar altında qalmasına çalışmışdır. Orada hökümət sürən xain ünsürlər
bizim başçılarımızı məhv və nabud edib milli ğururumuzu sindirmaqdan bir an belə sərfnəzər etməmişlər.
Azərbaycan xalqının böyük sərdarı Səttarxanın xainanə bir surətdə Tehrana çəkilib öldürülməsi hənuz
unudulmamışdır.
Müstəbiddlər Səttarxana müdaxilə etməyi böyük bir günah hesab edib onu Ətabək Bağında mühasirəyə
saldıqları günlərdə Tehranın küçə, xiyaban və evlərinə belə Bəxtiyarı tüfəngçilərinin əlilə xalqın malı, canı və
namusu tapdalanırdı. Mərkəz isə onları tənbeh etmək əvəzində xanlarını vizarət və sədarətə mənsüb edirdi.
Tehran həmişə Azərbaycan adından vəhşət edib o adı ağzına alanlarla biyrəhmanə rəftar etmişdir. Buna
Sərdar Millidən sonra Azərbaycanın iftixarı olan mərhum Şeyx Məhəmməd Xiyabanı haqqında gördükləri
haqsızlıqları şahid göstərmək olar.
Mən şəxsən onun qatılı Hacı Müxbirülsəltənənin e’tibarı təsvib olan gun məclisdə bir ruznamə müxbiri
siftiylə hazır idim. O gün İran azadıxahlarının qeyrətli nümayəndəsi mərhum Süleyman Mirza bu alçaq xayinin
e'tibarnaməsi əleyhinə e’tiraz etdi. O çox hərarətli bir surətdə mərhum Şeyxin İran azadlığı yolunda göstərdiyi
fədakarlıqları sayıb söylədi və Hacı Müxbirülsəltənə utanmadı, tiribun dalına gedib dedi: «Doğrudur mən onu
öldürdüm lakın, bu böyük bir xidmət dir. Çünkü Xiyabanı məmləkətə xəyanət edirdi».
Azərbaycan qəhrəmanlarının qanı ilə qurulan Məclis Şura bu cəlladın e'tibarnaməsini qəbul edib millət
nümayəndəsi adlandırdı. Sonra da bu xayın Rizaxan əmriylə on sənədən artıq İran dövlətinin rəisi oldu. Bu
onun elədyi xiyanətinə padaş və zəhmət haqqı idi.
Tehran bu işi görməklə Azərbaycan naminə danışmağı böyük bir xəyanət hesab etdiyini sübuta yetirdi.
Şeyxi çox gözəl tanıyırsız, çoxlarız onun mə’nalı nıtqlərini eşitməyə müvəffəq olmüşsuz. Mən sizdən
soruşuram o İrana hansı xəyanti rəva görmüşdü?
Mən o vaxt «Həqiqət» ruznaməsində bir Azərbaycanlı kimi məclisin bu xainanə hərəkətinə şədid bir
surətdə e’tiraz edib «Sizin xain adlandırdığız məzarlar qarşısında tə'zim etməyi biz iftixar bilirik», kimi
cəsuranə ibarət yazmaqla içərimdə şö`lələnməkde olan milliyyət hissini təskin etməyə çalışdım.
Əcəba! Şeyxin xəyanəti və günahı Azərbaycanlı adı daşımaqdan başqa nə olabılərdi?
Mərhum Mirza Kuçik Xanın Tehran haqqında çox acı bir sözü xatırıma gəldi. O deyirdi: «Tehran abad
olmaq üçün bütün İran bərbad edilmişdi. İran abad olmaq üçün Tehranı bərbad etmək lazımdır». Mən bu sözü
təsdiq edib Tehranı dağıdıb ortadan qaldırmağı tövsiyə etmirəm. Lakin bu sözdə bir doğruluq vardır kı, o da
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Tehranın xaricdə baş qaldiran azadlıq hərəkətləri onların meydana sürdügü böyük siymaları əleyhinə apardığı
cəlladanə siyasətdən ibarətdir.
Həmin Mirza Kuçik Xanın özü də çox vəhşiyana bir surətdə öldürülüb onun başı İran azadlığının ğəddar
düşməni olan Rizaxana töhfə göndərildi.
Azərbaycanın xalq və qəhrəman oğullarından Xorasanda qiyam edən mərhum Kolonel Məhəmməd Təqi
Xan ilə də bu cinayəti işlətməkdən sərfənzər etmədilər.
Bunların hamısı göstərir ki, Tehranda kök salmış irtica’ və istibdab qüvvəsi xaricdə vicuda gələn azadlıq
hərəkətlərini yatırmaq işində heç bir cinayətdən geri dormayacaqdır.
Bu cinayətlərə xatimə vermək üçün oranın qüdrətini məhəlli və milli ixtiyarlar vasitəsi ilə sındırmaq lazım
gəlir.
Bu işdə Azərbaycan həmişə olduğu kimi indi də pişqədəm olmalıdır.Tehrandan azadlıq ummaq böyük
iştibahdir. Orada azadlıq mübarizəsi aparan dəstələrin əl qolları bağlanılmışdır.
Təbi’idir, Rizaxan yıxılan gün biz istədiyimiz milli höküməti vicuda gətirə bilməzdik. O vaxt inqilabdan
bəhs edənlərin cavabında mən «Ajir» ruznaməsində bu işin qeyri mümkün olduğunu isbata çalışmışdım. O gün
milli hərəkət və inqilab cərəyanını idarə etməyə qadir bir siyasi firqə yox idi. Rəhbərsiz inqıiab nəticə verə
bilməzdi. Amma indi vəz’iyət tamamilə dəyişmiş uç ill yarımlıq mübarizədə taza qüvvələr və möhkəm siyasi
cəm’iyətlər meydana çıxmışdır.
İndi mən inqilabdan bəhs etmək və onu ortaya sürmək fikirərində deyiləm. Mən istəyirəm deyim ki, bu
gün xalqımız əgər öz haqq və ixtiyarını almağa iqdam edərsə onu əməli etmək imkanı vardır.
Mərkəzi işğal etmiş istibdad höküməti özünün ləyaqətsizliyin artıq isbat etmişdir. Məclis Şuradan heç
ümid gözləmək olmaz. Orada yer tutan müstəbidlər sənədən artıqdır ki, sadə bir qanun keçirməyə müvəffəq
olmamışlar.
Məşrutə və milli hökümətin vicuda gəlməsi birinci növbədə məmləkətin büdcəsini yə’ni dəxl - xərcini
tə’yin etməkdən ibarətdir.
Fəransanın inqilabı kimi bizim məşrutə inqilabı da bu məs’ələni həyata keçirmək yolunda vicuda
gəlmişdir.
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Bizim ondördüncü məclisimiz isə bu məs’ələni həll etməyə qadir olmamışdır. İndi alınan maliyatlar və
sərf edilən pulların hamısı qeyri qanunu və oğurluq hesab olunur.
Mənim vətənpərəst tanıdığım əşxasdan biri deyirdi ki, sən nitqlərivin birində qanuna ehtiram edib ona
tabe` olmaqdan bəhs etmişdin.
Mən bunu inkar etmirəm. Qanun möhtərəmdir. Qanunsuz bir ölkədə ədalət, əmniyyət, insaniyyət ola
bilməz. Vəli qanun hər iki tərəfdən möhtərəm tutulmalıdır.
Fəransa inqilabının böyük mütəfəkkiri Jan Jak Ruso özünün məşhur əsrlərinin birində belə deyir:
«Peyman iki tərəfli olmalıdır, o, bir tərəfdən pozulsa, ikinci tərəf onu saxlamağa məcbur deyildir».
Rusonun nəzərində qanunlar xalq ilə dövlət arasında mütəqabil qərardan başqa bir şei deyildir. İndi bizim
hökümətimizin başında duranlar və məclisimizin əksəriyyətini təşkil edənlər özlərinin qoyduqları qanunlar və
yazdıqları qərardadları pozub ayaq altına salmışlar. Ona görə biz o qanunları ləğv edilmiş hesab etməyə
məcburuq.
Bundan əlavə onlar həmişə qanunu özləri üçün bir aləti məl`əbə qərar vermişlər. Hər vaxt azadlığı məhv
etmək xalqın haqq və ixtiyarını ayaqlamaq laziım gəlirsə, onları meydana çəkib istifadə etməyə çalışırlar.
Xalqın nəf'inə lazım olan qanunlar isə yaddan çıxarılıb arşivlərə verilmişdir.
Dostlarımdan biri Yəzdlilərin bir məsəlin yazmışdı: Güya Yəzd şəhərində yalançı bir rövzəxan varımış ki,
mənbərə çıxdıqda qəşş edib arvatların üzərinə düşərmiş. Yəzdlilərdən biri axırda cana doyub demişdi: «Axund,
mən nemiydanəm həmişə betərəfe bibi çəra qəşş mikoni?»
İndi bizim dövlət adamlarımızda qəşş edndə həmişə bibinin üstünə düşürlər. Yə’ni həmişə zalımanə
qanunları meydana çıxarırlar. Adilanə qanunlardan heç bir əsər görmürük.
Biz Azərbaycanlılar qanunların əsasını və rişəsini böyük qurbanlıqlar bahasına almışıq. Mərkəzi höküməti
özlərinin ata - babadan qalma irsi hesab edən xainlər onu əmələn silib, süpürüb gizlətmişlər. Bizim haqq və
ixtiyarımızı tə’min edən əyalət və vilayət əncümənləri qanunundan çox ildir bir əsər yoxdur. Mənə qanundan
danışan ağadan buna cavab istərdim. Onun boş boğazlıqdan başqa bir hərbəsi olabılməz.
Biz həqiqəti açıq - aydın bir surətdə xalqa göstərəməliyik. Bizim meydana atdığımız şüarların əsasını da
qanun təşkil edir.
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Biz millətlərin və xalqların ixtiyarını tə’min etmiş qanun əsasını diriltəmk yolunda mübarizəyə
başlamışıq. Qanun əsası, əyalət və vilayət əncüməni olmasa quru mə’nasız bir kağazdan ibarət ola bilər.
Qanuna ehtiram edib onu müqəddəs saydığımız üçündür ki, biz birinci növbədə ən böyük, ən əsas qanun yə’ni əncümən əyaləti məs’ələsini həyata keçirmək istəyirik.
Mən bu sözləri fəqət indi burada deməyə başlamamışam. Bir neçə gün fürsətdən istifadə edib hazır
olduğum Məclis Şurayi Milli də bundan daha şədid bir ləhn ilə çıxış edib nümayəndə adı daşıyan yalançı
pəhləvanlardan bu xususda ciddi iş tələb etmişdim. Halbuki, onların bir qədəm belə xalqa doğru gəlmələrinə
ümidim yox idi.
Dediyim kimi içərimizdə fars məsəli mocibincə «aşdan isti kasalar» (kaseyi əz aş dağtər ) adamlar az
deyildir. Dünən onlardan biri mənə irad ediri ki, «yenə yazırsız Azərbaycana dövlət tərəfindən əhəmmiyyət
verilmir, yenə deyirsiz Azərbaycandan alınan vergilər ora məsrəf olunan büdcədən çoxdur. Azərbaycan Tehrana
elə bir böyük vergi vermir, biz gərək Tehrandan təşəkkür edək ki, bizə çox yaxşı baxır. Əgər Tehran olmasa biz
acımızdan ölərik».
Bu adamın ağlına mənim şübhəm yoxdur. Lakin ləcbazlıq və höccət ilə öz yalan və müğrizanə sözlərini
xağa təhəmil etmək görürsüz insanı nələr deməyə vadar edir?
Bu naxələf adama mən dedim: Aya bilirsənmi ki, iyirmi il tamam Rizaxan Azərbaycanlıya batmanı dörd
qirana aldığı qəndi 18 qirana yedirtdi? Aya anlamaq istəmirsən ki, Azərbaycanın zəhmətkeş dul arvadları bir
qutu kibrit aldığı zaman bir riyalın uçdə ikisini maliyat verir? Həqiqət acıdır, lakin onu söyləməliyik. Mən
məclisdə açıq surətdə dedim ki, «Bunu mən dəqiq hesab nəticəsində isbat edə bilərəm». Azərbaycan xalqına
ma'arief büdcəsindən verilən pul adam başına təqsim edilərsə onu göstərən bir vahid tapmaq olmaz. Mən onu
kibritə təbdil etdim. Nəticə bu çıxdı ki, hər bir nəfərə bir kibrit çöpündən az pay düşür.
O kor və kar adam o qədər xalqdan uzaqdır ki, bizim milli dəbistanlarda çalışan amuzgarlarımızın ayda
otuz tümən hüquq alıb 12 saat çalışmalarından xəbəri ola bilmir. Ölsə də öz fəsahət və bəlağətinə o qədər
məğrurdur ki, gündən aşıkar olan bu həqiqəti inkar etməyə çalışır.
Təbi’idir. Biz bu kimi fasid, ləcuc və fitnəcu adamların sözünə qulaq asıb öz tutduğumuz yoldan qayıtmalı
deyilik. Mən ona dedim biz çalışıb məqsədimizi əldə edəcəyik. Əgər sən doğru deyirsən buyur düş qabağa,
baxaq nə iş görəcəksən.
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Bu kimi boş boğazlıqlara biz əhəmmiyyət verə bilmərik. İş və fəaliyyət lazımdır. Söz, ibarət və
boşboğazlıq xalqı yorub mə’yus etmişdir.
Bizim görməli işimiz çox sadədir. Əvvəl şəhərimizi islah etmək üçün intixab etdiyimiz şəhər əncümni işə
başlamalıdır. Tehran bizim bu sadə və təbi’i haqqımızı belə payəmal etmək istəyir. Neçə aydır ki, şəhər əhli öz
evini abad etmək, öz mədəni və məhəlli işlərini yoluna salmaq üçün əncümən intixab etmişdir. Lakin vizarət
keşvər onu hətta zalımanə və qanun əsasının ziddinə olan Pəhləvi qanunu ilə də təsdiq etmir.
Nəticədə şəhər köhnə qəbristan halına düşmüş onun küçə və xiyabanlarında gənd və kəsafət başdan
aşmaqdadır.
Dünyada demokrasi namı daşıyan heç ölkə yoxdur ki, oranın şəhrdarı işlərinə dövlət müdaxilə edə bilsin.
Rizaxanın vicuda gətirdiyi bu mənhus səddi sındırıb şəhər əncüməni işə başlamalı və şəhəri xərabazar halına
düşməkdən nicat verməlidir.
Biz, su məs’ələsində gördük ki, sadə bir surətdə intixab etdiyimiz komision şəhərin mühüm məhəllələrini
bir neçə gün sü ilə tə’min edəbildi. Əgər bu iş idamə verilərsə böyük nəticələr əldə edilə bilər. Ayrı işlər də
belədir. Gərək himmət edib işə girişmək. Tehranın xainlər əlində olan vizarətxanalarından bir dfə'ə umudu
kəsmək lazımdır. Bundan əlavə mürtəce’lərin vicuda gətirdiyi şəraitin tə’sirlərindən bütün İran hərc - mərc
halındadır. Mazəndaran və Gürganda olduğu kimi, İsfahan, Şiraz və sayir cənubu şəhərlərdə aşub və şurişlər baş
qaldırmışdır. Tehranın özündə belə şuluqluğun qarşısını almağa dövlət qadir deyildir. Hökümət nizamı
olduğuna baxmayaraq gecə saat ondan sonra şəhərdə görünmək qadağan edilmiş, lakin xalqın mal- canını hifz
etmək mümkün olabilməmişdir.
Belə bir zamanda Azərbaycan demokrat firqəsi özünün böyük müraciətnaməsi ilə fəaliyyətə başlamışdır.
Bir həftədən az olmayan bu müddətdə şəhərimizədə və bütün Azərbaycanda dərin bir sükut his edilir. Xalq bir
mərkəz siql, bir pənahgah tapan kimi olmuşdur. Əmniyyət ümumunu təhdid edən hərəkətlər susdurulmuş,
şuluqçu ünsürlər iskat edilməyə başlamışdır.
İndi Azərbaycan əmniyyət və aramış cəhətdən İranın ayri yerlərinin hamısından qabaqdır. Firqə bu
müvəffəqiyyəti falinik hesab edib, götürdüyü sülh və əmniyyəttələblik siyasətini tə'qib edəcəkdir.
E`lamiyyəmiz ətrafda olduqca dərin tə’sir buraxmışdır. Düşmənlərimiz, məxsusən, Tehranda İran
xalqlarının hüququnu ayaqları altına alan müstəbidd ünsürlər oxuyub titirəməyə başlamışlar.
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Biz böyük bir firqə yaratmaqla dünyaya sabit edəcəyik ki, öz evimizi yabançı olmadan idarə etməyə
ləyaqət və qüdrətmiz vardır. (gurultulu alqışlar)
Firqəmizin barəsində mən çox müfəssəl mə’lumat vermək istəmirəm. Bu qədər deməliyəm ki,
müraciətnaməmizi hətəmən oxumuşsuz, onun bütün Azərbaycanda böyük tə’siri olduğu bundan bilinir ki, İranı
başdan- başa bürümüş olan şuluqluq və hərc- mərclikdən burada heç bir əsər yoxdur. İstər şəhərlərdə, istərsə də
kəndlərdə xalq firqəyə e’timad edib onun meydana atdiği əmniyyət süarını çox hüsn təvecehlə istiqbal edir.
Azərbaycan indi tufanlı dərya kimi təlatümdə olan İran məmləkətində sakit və aram bir cəzirə halındadır.
Tehranda isə müraciətnaməmiz bomb kimi səslənmişdir. Onun orada çox az bir miqdarda intişar
edilməsinə baxmayaraq çox səri bir surətdə xalqın nəzərini cəlb etmişdir. Onun təsiri elə özünü zor ilə İran
xalqına təhmil edən Sədr kabinəsi mütəzəlzil olmuş, irticaın alçaq nökəri olan nümayəndələr əl ayaqlarını
itirmişlər.
Çox ehtimal var ki, vurduğumuz böyük zərbənin əsərində Sədrin kabinəsi süqut edib, onun yerinə
müvəqqəti olmaq üzrə bir muhəllil və ya azadıxah kabinə gətirsinlər. Lakin bu uşaq aldadan tədbirləri bizi ilğfal
edə bilməz. Bir günlük, beş günlük üçün yox, həmişə azadlığı tə’min etmək üçün burada vicuda gətirməyə
başladığımız mərkəzi siqli saxlamalı, onu mərkəzdə məhv etəmgə çalışan müstəbiddlərin başı üstündə möhkəm
bir yumruq kimi tutmalıyıq.
Bundan əlavə, firqəmiz işə başladıqdan sonra vicuda gələn əmniyyət və aramlıq göstərdi ki, xalqımızın
özünü idarə etməyə ləyaqəti vardır.
Məramnaməmizi hənuz intişar verməyə fürsətimiz olmamışdır. Çox tez bir zamanda çağrılan firqə
konqrəsində onu təsvib edib ümumun nəzərinə təqdim edəcəyik. Lakin əsası məqsədlərimiz xalqdan gizli
deyildir. Onu biz müraci'tnaməmizədə sadə bir dil ilə yazıb göstərmişik.
Biz birinci növbədə əmniyyət, ondan sonra milli hərəkatımızı idarə və İran azadlığını tə’min etmək üçün
əncümən əyalətidən ibarət olan bir mərkəz siql vicuda gətirməliyik.
Firqənin işi başqadır. Onu, dövlət və hökümət yerinə qoymaq olmaz. O, xalqın gözünü açıb möhkəm bir
intizam altına çəkmək, o vasitə ilə ümumun mənafəeini tə’min etməyə çalışır. Xalqın hüququ, fərdi və ictimaı
işlərini idarəetmək dövlət təşkilatının işidir. Bu təşkilat iyalət və vilayt əncümənləri şkilində ola biləcəkdir.
Əncümənlərin ixtiyaratı çox vəsi'dir. Onlar bütün dövlət idarələrinın işlərinə yetişə bilər və əyalətin malı,
fərhəngi və behdaştı məs’ələlərini müstəqil bir surtdə müzakirə edib bu xüsuslarda ciddi tədbirlər görə bilər.
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Qanun əsası bütün İran xalqları və əyalətləri kimi, Azərbaycan xalqına da bu ixtiyarı vermişdir.
Bildiyimiz kimi, Azərbaycan əncüməni İranın məşrutə tarixində böyük rol oynamışdır. O, əncümndə şirkət
edənlərdən ağayi Rəfi'i (Nizamüldövlə)nin xoşbəxtanə burada təşrifləri vardır. Özləri də firqəmizin
müə'sislərindəndirlər. Aqayi Müstəşarüldövlə də bu tarixi əncümnin üzvlərindəndir.
Bu simalar biz Azərbaycan xalqının aldığı böyük haqq və ixtiyardan diri şahıd və möhkəm dəlil və
mədrəkdirlər.
Burada böyük bir həqiqəti sizə gərək deyim. Bu mə'rufdur, deyirlər: «Haqqı almaq lazımdır, onu
verənməzlər».
Mənim əqidəmə görə, bu kamil bir şüar deyildir. Mən deyirəm haqqı almaq şayəd ki, asan bir işdir. Onu
saxlamaq şərtdir.
Əgər bizim qəhrəman məşrutəxahlarımız bu nüktəyə təvəcceh edib ilğfal olmasaydılar, indi Azərbaycan,
bəlkə İran tamamilə dünyanın ən azad, ən dəmokratik məmlkətlərindən biri olmüş və düçar olduğumuz fəqər,
fəlakət, aclıq və səfalət qabağımıza çıxmamışdı.
Azərbaycan xalqı qırx il bundan əvvəl təşkil etdiyi əncümən əyaləti vasitəsi ilə özünün siyası rüşd, və
iste’dadını sübut etmişdir.
Firqəmiz bu iste’dad və ləyaqəti dünyaya sabit edib onun qabağına çıxarılan mani'ələri ortadan
qaldırmalıdır.
Demokratlıq ən mütərəqqi və ali bir fikirdir. Biz onu tam mə’nasıyla həyata keçirməyə çalışəmalıyıq. Biz
var qüvvəmiz ilə çalışacağıq ki, millət əfradının hamısı dövlət işlərinə müdaxilə edəbilsin və hər bir fərdin
iradəsi məmləkətin müqddəratında müə'ssir olsun.
Bundan əlavə, qabağımızda böyük islahat durmuşdur. Əvvəli kəndli ilə ərbablar arasında tövlid olmuş
ixtilafları adilanə bir tərz ilə həll və rəf' etməliyik. Sonra fərhəng və behdaşt məs’ələsi bizcə ən böyük
məs’ələlərdəndir. Fərhəng və behdaştsız bir millət öz istiqlal, həyat və azadlığını saxlaya bilməz.
Mən keçmiş nitqlərimin birində hənuz Fəransa, Aləman qüvvələrinin işğalı altında ikən həmin bu yerdə
firəng millətinin yaşayıb azad bir surətdə öz həyatını idamə verəcəyini pişguluq etmişdim. Bu peyğəmbərlik
deyil idi, mən o mədəni millətin fərhəngindən, tarixi mübarizələrindən, bilik və behdaşta olan təvəccehindən
kamilən xəbərdar idim.
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Bizim arzularımızdan ən böyüyü ümum xalqın savadlanmasıdır. Savadlı və sağlam xalq heç vaxt zülüm
və fişara təhəmmül etməz. İnsanlarla heyvanlar arasında olan böyük fərq də bundan ibarətdir.
İnsan ictimai bir məxluqdur. O tək öz başına yaşarmır və onun məqsədi fəqət şəxs'i həyatını tə’min etmək
deyildir. Bəşər ictima üçün yaşayır. Ona görə ictıma'ın mənafe'ini şəxsi mənafe'indən yuxarı tutmalıdır.
Hərəks öz başını saxlamaqdan üçün yaşasaydı, dünyada böyük simalar, fədakar qəhrəmanlar və öz
canlarını vətən və millət yolunda fəda edən rəşid insanlar tapılmazdı. Bu fədakarlıq fəqət bilik, fərhəng, təşkilat
və əxlaq nəticəsidir. Biz gərək cəmaətin mənafe'ini öz şəxsi mənfəətlərimizə tərcih verməyə adət edək və bu
vasitə ilə xalqımızı fəlakətdən qurtaraq.
İftixar, mal və mikənt şəxsi yaşayışda deyildir. Dünyada başı uca adamlar ümumən xalq xadimləri
olmuşlardır, cavanlarımızı bu ruhda tərbiyə etəməliyik. İftixar, şərəf qazanmaq istəyirsən xalqa xidmət
etməlisən. Bunu gərək hamı bilsin və bu yol ilə qazanılan şərəf və iftixarın məzəsini anlasın.
Biz tarıxdan çox danışa bilərik. Keçmişimiz də iftixarla doludur. Lakin bu kifayət etməz. İftixar və şərafəti
özümüz öz əlimizlə kəsb etəməliyik. Sə’dinin həkimanə sözü bizə dərs ibrət olmalıdır.
Miyrase pedər xahi, elme pedər amuz
Kin male pəeər xərc təvan kərd be dəh ruz
Biz ata- babamızın gördüyü işləri özümüzə sərmaya qayırıb onu xərcləyib qurtarmayaq. Bəlkə şücaət,
rəşadət və fədakarlıqda onlara təqlid edib getdikləri yol ilə gedək, onların qazandıqları iftixar və şərafətə nail
olaq.
Bizim fikirimizi məşğul edən məs’ələlərdən birisi də dil məs’ələsidir. Bu, biz Azərbaycanlılar üçün çox
mühüm və əsası məs’ələlərdəndir.
Fərhəng məs’ələsini biqeydlik ilə başdan salmaq olmaz. Çünkü millətlərin həyatı ona bağlıdır.
Bədbəxtanə bu günədək məmləkətimizi idarə edənlər bu mövzuu sərsəri sayıb ona əhəmmiyyət verməmişlər.
Bundan əlavə, Azərbaycanın fərhəng ma'arif mövzuunda məxsus bir vəz'iyət vardır. Əhalımız qərnlərdən
bəri müə'yyən bir dil ilə danışmaqdadır. Bu dili sadə qaba tədbirlər ilə əvəz etməyə çalışanların əllərində qane'
edici dəlilləri yoxdur.
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Altı yeddi yaşında taza dil açmış uşağa yabançı bir dili təhəmil etəmk cinayətdir. Tə’lim tərbiyət ilə
məşğul olanlar əksər Azərbaycanlıların əsəbiliyini bunda görürlər.
Anadilində yazıb oxumağı qadağan etmək fərhəng təkamülün qabağını almaqdeməkdir.
Beş milyonəndan ziyadə kənd və şəhərlərdə yaşayanlarımız qalsın, hətta məhəlli məktəblərdə təhsil
edənlərimiz belə ömürlərinin axırına qədər fars dilini düzgün tələffüz etməyə qadır deyildirlər.
Rizaxan iş başına gəlib Azərbaycanı parçalamaq siyasətinə başlamadan əvvəl Azərbaycanda milli
teatrlarımız səri' bir surətdə tərəqqi etməkde idi. Xalq, arvad və kişi tamaşalarda kəmal meyl ilə hazır olub
hünərvərlərimizin əsərlərin seyr edir və bu vasitə ilə əxlaq və mə’nəviyyat cəhətdən millətimiz tərəqqi etməkde
dəvam edirdi. Fəqət məcburən teatrimiz fars dilinə təbdil edilən kimi nümayiş salonları
mız bağlanmağa məcbur oldu. Çünkü xalqımızın əksəri bu dili anlamağa qadır deyildi.
Dili vətənpərəstliyə müxalif görənlər vaqi'ən cahıl adamlar gərək olsunlar. Çünkü bu işin tazalığı yoxdur.
Hənuz indi də məscidlər və mənbərlərdə vaizlərimiz xalqın anladığı Azərbaycan dilində və'z edib diyni
vəzifələrini əncam verməyə də'vət edirlər. Biz Azərbaycan dilinin müxaliflərindən soruşuruq, bu işdə nə pislik
vardır? Nəyə bir dilədən mənbərdə istifadə etmək olur, amma mədrəsələrdə olmür?
Vangəhi Azərbaycan dilində yazıb oxumaq məs’ələsinin tazalığı yoxdur. Qırx neçə il bundan əvvəl İran
fərhənginin iftixarı sayılan Mirzə Həsən Rüşdiyə Təbərizdə təşkil etdiyi mədrəsənin ilbtidai dövrəsini ana
dilində tədris etmişdir. Onun o tarixdə tə’lif və nəşr etdiyi dərs kitabı əlimizdədir. Bundan əlavə, burada yazıb
oxumağı ana dilindən başlayanlar az deyildirlər.
Eşitdiyimizə görə ağayi Fiyuzat və ağayi doktor Rizazadə Şəfəq də bu dildə Azərbaycan məktəblərində
vaxtında dərs demişlər.
Bundan əlavə, mən kəndlərdə və xırda şəhərlərdə müəllimlər gördüm ki, fars dilini əbədən bilməyən
kəndli və əsnafa bu dildə fərhəng mövzuunda nitq edirdilər.
Məxsusən Salmasda bu gülünc işın lap qabarıq şəkilini keçən il görməgə müvəffəq oldum. Mən Salamas
sözünü məxsusən işlətdim, çünkü bizim şahpur Ə'lirzaya iradətimiz yoxdur. Şahpur sözü onun əxlaqı
cinayətlərini nəzərdə mücsm edir. Səttarxan xiyabanının da Pəhləvi adlanması qulaqlarımızı xəraş edir,
ruhumuzu incidir. Təbrizdə Azərbaycanlını qurbanlıq qoyunu kimi parçalayan Rizaxan Pəhləvi adına xiyaban
ola bilməz. Onu Təbriz əhalisi öz milli qəhrəmanı Səttarxan adına adlandırmışdır. Postxanamız bunu bir dəfə
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bilməli, Pəhləvi adına gələn məktubları geri qaytarmalıdır. Təbrizdə Pəhləvi xiyabanı yoxdur. Böyük
xiyabanımız böyük Sərdarımızın adınadır. O belə gərək məşhur olsun.
Axırda təkərar edirəm, biz İranın istiqlalına kamilən əlaqəməndik. Onun bir qarış toprağını ayrı bir ölkəyə
vermək fikiri abəda meydanda yoxdur. Bizim istədiyimiz qanun əsasının bizə verdiyi daxili haqq və mədəni
xudmuxtariyyətdən ibarətdir. Dil məs’ələsi də bunun cüzvüdür.
Biz müraciətnaməmizdə dediyimiz kimi öz evimizin işlərini özümüz idarə etmək fikirindəyik. Ondan ötrü
var qüvvəmizlə çalışacağıq.
Zor ilə İran xalqlarını əsarətdə saxlayanlar bunu bir kərə düşünməlidirlər...
(Azərbaycan» ruznaməsi yekşənbə 25 şəhrivər, şumarə 4, düşnəbə 26 şəhrivər,şumarə 5, 3 şənbə 27 şəhrivər, şumarə 6,
4 şənbə 28 şəhrivər, şumarə 7, 5şənbə 29 şəhrivər, şumarə 8, yekşənbə əvvəl məhr şumarə 10, düşnəbə 2 məhr, şumarə 11,
səsəşnbə 4məhr, şumarə 12, -1324 cü il, -2 ci dövrə).

Təbriz Şəhərinin Fəallar Cəlsəsində
Azərbaycan xalqı 12 Şəhərivərı hər gün tarixi dəqiqələr keçiribdir. İndi bir aydan artıqdır ki, xalqımızın
nümayəndələri Tehrandadırlar. Onlar Azərbaycan ilə mərkəzi dövlət arasında imzalanan müvafiqətnamənin nə
cür həyata keçirilməsi və təkmili barəsində danışıq aparırlar. Bu müvafiqətnamənin bəzi maddələrində
müvafiqət hasıl olub vəli bəzisi qalır. Görünür, məsələ çox sadə deyil. Bizim ilə dövlət arasında gedən müzakirə
çox dərin və müşgül bir məsələ dir. Bu irtica ilə azadlıq məsələsidir. İrtica cürbəcür vəsilələrlə çalışır ki,
Azərbaycan nehzəti və onun sayəsində vücuda gələn və bütün İrana sirayət etməkdə olan nehzət və islahatın
qabağını alsın. Azərbaycan durduqca mürtəcee ünsürlər hakimiyyət sürə bilməyəcəyini özələri də bilirlər. Vəli
bunu bəziləri ələni deyirlər, bəziləri yox, əvvəl dəfə Biz Tehran ilə müzakirəyə başladıqda Xuzistan məsələsini
araya atdılar, onlar deyirlər, əgər Biz Azərbaycana bu haq və imtiyazları versək. Xuzistan da istəyəcək. İrticai
mənbələr bu yol ilə bizim nehzətimizə maneçilik törətəmək üçün Xuzistanda cürbəcür təsəbəbüslər edirlər,
Ərəblər ittihadiyəsi vücuda gətirirlər. Bu yalançı ittihadiyə Ərəb dövlətlərinə şikayət və Xuzistanı İrandan
ayırmaq və Ərəb məmlkətlərinə yapişdirmaq istəyir. Eyn halda bizi təcziyə tələb göstərmək istəyirlər. Lakın
bizim heçvaxt İrandan ayrılmaq şüarimiz olmamişdir. Biz hərnə istəmişik İran daxilində istəmişik. Bizim
düşmənlərimiz Azərbaycan nehzətini aradan aparmaq üçün Xuzistanı İrandan ayırmaq istəyirlər.
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Düşmənlərimizin gətirdikləri bahanalar və Xuzistan məsələsini ortaya atmaq, siyasi macəraculuqların sadə bir
təzahürüdür. Onlar demək istəyirlər ki, siz Azərbaycan nehzətindən sərfnəzər edin, yoxsa Xuzistan İrandan
ayrılacaqdır. Bundan əlavə Tehranda cürbəcür dəstələr var ki, bunların sözləri ayrı vəli hədəfləri birdir. Biri
büdür ki, Azərbaycanı hədələmək üçün Azərbaycan nümayəndələrilə müzakirə getdiyi halda deyirlər ki,
Azərbaycanda hələ də yer bölgüsü davam edir, gərək Azərbaycan yer bölgüsü və topraq məsələsindən sərfnəzər
etsin. Halbuki Azərbaycan nehzətinin demokratik bir nehzət tanınmasının bir dəlili də topraq məsələsinin xalq
nəfinə, kənədlilərin nəfinə həl edilməsidir. Artıq yer bölgüsü qurtarıb gedibdir və bu isə Azərbaycan xalqının
müsəlləm bir haqqıdır. Biz heçvaxt kəndçiyə deyə bilmərik ki, aldığın yeri geri qaytar. Dedim yer bölgüsü
qurtarıb, o yerlər ki, Azərbaycan xalq düşmənlərinin yeri idi və habelə xalisə yerlər bölünüb qurtarıb və bu
məsələ həl olubdur. Bu məsələni araya atanlar heç bir iş görə bilmyəcəklər. Kəndli bizim nehzətimizin möhkəm
dayağıdır. Dünya milli və ictimai məsələlərini layiqincə təşrih edən ictimai şəxsitlərdən biri deyir: Milli
demokratik nehzət kəndli və kənd nehzətidir. Vəqti Biz deyirik milli nehzət, bu da kəndli nehzəti deməkdir.
Mən ümid edirəm ki, bir vaxt gələcək İran xalqı da Azərbaycan xalqı ilə birlikdə topraqları qəsb edən və İranı
tərəqqi dən saxlayan böyük feodalların kökünü kəsib aradan aparacaqdır. (gurultulu alqışlar).
Qabaqda dedim, indi danışıqlar bir qismətdə müvəffəqiyyətlə davam edir. Vəli ayrı qismətdə tamam
olmayıbdır, irticai qüvvələr cürbəcür yollar ilə dövlətdə nüfuz və təsir edirlər... Axır zamanda İranın başqa
yerlərində əmələ gələn tövtiələr dövlətin başını qarişdirmaq üçün iqdamlar edirlər. Bucür iqdamlar da mərkəzə
təsir edib, qoymurlar mərkəzi dövlət Azərbaycan xalqının istədiklərini tamam rizayət ilə həl etsin və istəyirlər
belə göstərsinlər ki, dövlət böyük xətərlə müvaceh olduğu üçün Azərbaycan məsələsini tamamiylə həl etməyə
qadır deyildir. İndi nümayəndələrimiz Tehrandadırlar və onların iftixarına cürbəcür qonaqlıqlar və cəşnlər təşkil
verilir və hər yerdə etilafdan söhbət olunur. Nümayəndələrimiz Təbrizdən hərəkət edəndə Biz onlara
tapşırmışdıq Tehranda azadixahlara bildirsinlər ki, əgər onlar doğrudan - doğruya demokratik pirinsiplər
əsasında işləməyə hazır olsalar Biz onlarla etilafa hazırıq. Biz bu sözləri İran Tidə hizbi və İran hizbinə sərih
surətdə dedik, Demokrat hizbinə də demişik. Biz bilirik ki, hər bir etilafda müəyyən bir hədəf və məqsəd vardır.
İctimaın bir qisməti ikinci qisməti ilə mübarizə də müştərək mənafei olduğu üçün etilafa hazır olurlar. Elə də
İran azadixah Firqələrinin etilafi bu məqsədlə olmalıdır. Biz bilməliyik kimlərlə və nə üçün etilaf edirik. İndi
İranda iki qüvvə üz - üzə durur: Biri xalq ki, azadixah Firqələr onlara rəhbərlik işini öhdəsinə götürüb, xalqı
azadlığa çıxarmaq, zülm və fişardan qurtarmaq və xalq hakimiyyətini bərqrar etmək fikrindədirlər. İkincisi xalqı
zülm altında saxlamaq istəyən bir iddə tüfeylilərdir. ki, azadixah qüvvələrin müqabilində mübarizə edib xalqı
əsartdə saxlamaq istəyirlər. Azadixah Firqələrin etilafından məqsəd xalqın azadlığını təhdid edən qüvvələri
aradan aparmaqdır.
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Biz demişik ki, irtica ilə mübarizə aparan qüvvələrə kömək edəcəyik. Lakın axır zamanlarda bəzi
hadisələr üz verir ki, bizi etilafa bədbin edir. Məsələn Tudə hizbi, İran demokrat hizbi ilə etilaf edib və onun
vəzirləri kabinə də şirkət edirlər vəli belə bir halda görürük ki, Mazandaranda, Məşhəddə, Gilanda, İsfahanda,
Şırazda. Kirmanşahda, Yəzəddə ümumiyyətlə cənubda Hizb Tudənin başçıları həbs, tovqif və təbid olunurlar.
Onların mətbuatı qadağan olunur. Kulubları qarət edilir, yandırılır.
Dövlət iki Firqədən təşkil olduğu halda nə cür olur ki, onun hökumətində olan Firqənin üzvlərini tovqif
edirlər. Bu, etilaf haqqında deyilən sözləri təkzib edir və iddiaları puça çıxarır. Biz deyirik ki, İran demokrat
hizbi ilə etilaf edəcəyik və nümayəndələrimizə də icazə vermişik. Ama bir tərəfdən görürük ki, Rəşətdə və
Gilanda da dövlət məmurları bir iddəni müsəlləh edib. dəstələr təşkil verib, bizim Fədailərimizi qafılgir edərək
həmlə edirlər. Biz onlarla vürüşürüq, ölənlərin ciblərindən İran hizbinin karti çıxır. Məsələn onların birinin
cibindən 3497 nümrəli,9 şəhərivr 1325 tarixli və 157 ci hovzə də olmağını göstərn və İran demokrat hizbinin
təşkilat məsulü ağaye Abbas Şahəndənin tərəfindən imzalanmış kart çıxmişdir. Bu adamlar silah əldə
Azərbaycan demokrat nehzətinin püştiybanı olan Fedai dəstələri ilə vuruşmağa cəsarət edirlər. Biz bunu
eşidəndə zənin oluruq, şübhələnirik. Biz deyirik dövlətin qüdrəti varsa bu işlərə nə deyir? Nə üçün Gilan
cəngəllərində bir iddə müsəlləh olunub Azərbaycan Fədayilərinə həmlə edirlər? Biz bunları deyirik, hərgün bu
adamlarla vürüşürüq. Biz dövlətə deyirik ki, gərək bu işlərin qabağını alasan. çünki, daha sabah bizim sənə
etimadımız olmaz. Əgər dövlətin xəbəri var bu nə işdir, əgər xəbəri yoxdur bəs bu kartlar nə dir? Rəşt və Gilan
qismətində müsəlləh edilən adamlar bizə hücüm edib xalqın əmniyətini pozurlar. Biz deyirik: əgər dövlət bu
gün bu işin qabağını ala bilmirsə gələcəkdə mümkündür təhrikat və dəsisələr nəticəsində ayrı dəstələr baş
qaldırıb bu işləri təkrar etsinlər. Üz verən hadisələr bizim etilaf və dövlətin hüsn – niyyətinə olan etimadımizi
azaldır.
Əgər bizim yoldaşlarimizdan biri ya bir neçəsi Firqə mərkəzindən xəbrsiz bir iş görə, Biz onu Firqə
məhəkməsinə verərik. Əgər məhəkmə mücrüm tanısa ona deyərik ki, sən nə üçün Firqəyə tabe deyilsən?
Firqə milli məsələləri düşünür və xalqa siyasi hərəkət xətti göstərir. İctimai rəhbərlərdən biri təşkilatlari
belə təsvir edir: Bütün təşkilat və bütün millət bir karxana kimidir ki, onun böyük bir motoru var. o motor Firqə
dir. o işləməzsə xalq işləməz. Bu motorun təsmələri var ki, karxananın bütün qismətlərini motorla birləşdirir.
Bu təsmələr ittihadiyələr, cavanlar təşkilatı, xanımlar təşkilatı və mədəni cəmiyələrdən ibarətdir. Bunların
varlığı ilə motor xalqı hərəkətə gətirir. Əgər təsmələr işləməsə karxana tamamilə hərəkətə gəlməz. Gərək
ittihadiyə olsun, gərək cavanlar təşkilatı olsun. Çox da qüclü olsun. Bəziləri fikr edir ki, bütün Azərbaycan xalqı
Demokrat Firqəsinin üzvü olmalıdır. Bu olası deyil. cürbəcür ictimai fikirlər var. Bir Firqəyə o adamlar üzv olur
ki, onların hədəfi və fikri birdir. İttihadiyə də bütün kargərləri bir yerə toplayır. ittihadiyə edə bilər ki, onların
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iqtisadi hüququndan difa eləsin. Ona görə bütün kargərlər ittihadiyəyə üzv olur. Vəli hamısı Demokrat Firqəsinə
üzv ola bilmir. Gərək ittihadiyə və cavanlar təşkilatı xalqı Firqə yə bağlamaqda daha ciddi fealiyət göstərsinlər.
Bizimki indiyə qədər belə olub ki, hər təşkilat öz vəzifəsini bilib və o hududda işləyibdir. Məsələn xalqın
istədiyi üzrə Firqə təsmim tutub yerlər bölünsün. Bu iş əncümənlərə xəbr verilib və əncümənlərin dəsturu ilə
fərmandarlar və bəxşdarların əlilə bu məsələ həl edilmişdir. Heç bir vaxt bir təşkilat diygər təşkilatın işinə
dəxalət etməmişdir. Mümkündür bəzi adamlar fikr etsinlər ki, hamı Firqə üzvü olmalıdır, Firqə yə üzv olmayan
adam mürtəcedir. Əlbəttə bu fikirlər düzgün deyil. çünki insanlar cürbəcürdür və müxtəlif fikirləri vardır.
Mümkündür bir nəfər öz famili və şəxsi rahatlığına olan əlaqə nəticəsində Firqə hovzələrində ya cəlsələrində
şirkət etməkdən çəkindiyi üçün Firqə üzvü olmasın, vəli ictimaın diygər qismətində öz xidmətini xalqdan
əsirgəməsin.
Nehzətimizdə xalqın böyük qisməti Firqə üzvü olmaya - olmaya azadlığımızın ələ alınması üçün böyük
fədakarlıqlar etmişlər bu onu göstərir ki, Azərbaycan nehzəti Demokrat Firqəsi deyil, bəlkə, Azərbaycan
xalqının nehzəti dir. Vəli bu nehzətdə Firqəmiz xalqımızın ona olan etimadi nəticəsində rəhbərlik etmişdir.
xalqın etimadını daha qüvvətləndirmək üçün gərək çalışmaq. Firqə üzvləri gərək xalqın dərdin eşidən, ona əlac
fikri etməyi bacaran, siyasi, düşüncəli şəxəslər olsunlar. Bizə bir təşkilat lazımdır ki, onun üzvləri fədakar,
intizamlı adamlar olsunlar. Bir iddə var ki, sıyahiləşgər istəyirlər. Vəli bu iştibahdır. Biz siyahiləşgər istəmirik,
Biz az. ama fədakar, ciddi, səmimi adamlar istəyirk. Dünyanın ən böyük siymalarından birisi demişdir: Az
olsun yaxşı olsun. Biz həmişə bu ;şüarı gərək nəzərdə tutaq. Biz gərək elə adamlar hazırlayaq ki, gündəlik
şüarlarimizı başa düşsünlər. Biz gərək Firqə yoldaşlarimizın siyasi məlumatını artıraq. Gərək yoldaşlar Firqənin
məramnaməsini yaxşı başa düşüb, hansı maddənin nə vaxt necə əməli olmasını təşxis versinlər.
Mən Tehran ruznamələrinin müxbirlərinə ki,12 şəhərivərdə Azərbaycana gəlmişdilər, söhbət vaxtı
deyirdim ki, siz teoriləri oxuyub ruznamə də yazırsız, vəli nə vaxt, harada və nə şəkildə həyata keçirməyi
bilmirsiz. Marksızm - sosylizm teorilərini təkrar etmək marksist və sosyalist olmaq üçün kafi deyil, onu həyata
keçirmək əsl şərtdir. Eləcə də Firqə məramnamə və nizamnaməsini bilmək və ya Firqə karti sahibi olmaq
Firqəçilik üçün kafi deyil, gərək Firqə məramnamə və nizamnaməsini, Firqə ;şüarlarını həyata keçirmək yolunu
və vaxtını bilmək.
Məsələn əgər desək bütün Azərbaycan xalqının behdaştını fövriyyətlə təmin edəcəyik, bu boş sözdür. Vəli
Firqəmiz və xalqımız çox ciddiyyətlə bu işi əməli etməyə çalışır. Nehzətimizdən qabaq Azərbaycanda
mərizxanalarda cəmisi70 təxtxab variydisə indi səkgiz yüz təxtxab vardır. Bunlar iş nəticəsində dir. Xalqımızın
behdaşti üçün görülən işlər hər gün daha da artıq sürətlə qabağa gedir. Elə daş götürmək ki, vura bilmək. Böyük
daş götürən vura bilməz. Gərək elə şüarlar vermək ki, onu həyata keçirmək mümkün olsun bəzi Firqələr vardır
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ki, bir şüarı verirlər və bu şüar uzun müddət davam edir. Vəli onun tərz icrasından və nə vaxt icra olunmağından
bir xəbr yoxdur.
Ama Biz « Azərbaycan xalqı öz dilində oxumalıdır» deməklə birlikdə, şüarın icra olunmaq tərzini və
vaxtını göstərdik və xalq düşünüb bu şüarın icrası üçün Firqəmizin arxası ilə hərəkət etdi. Necə ki, bunu əməl
sabit etdi. Biz dedik: gərək malik ilə rəiyət arasında bir qanun olsun. Bu şüarın ətrafında kəndli başa düşür ki,
malikə cücə, yağ, bayramlıq, döşək pulu, xərmnçəlik, çehilyek, at arpası və bu kimi qeyriadilanə bidətlər
verməməli dir və malikin haqqı yoxdur onu bıyqari işlətsin, döysün, söysün və həbs etsin və elə də ərbab
düşünür ki, kəndli gərək bəhrə versin və heç biri - malik və rəiyət arasında olan qanun hududundan
çıxmamalıdır.
Aldığımız azadlığa qanuni şəkl verib və tamam İranda ümumiyyət vermək bizim indiki əsas şüarimizı
təşkil edir. Aldığımız azadlığı bütün İranda ümumiləşdirmək şüarını nehzətimizin əvvəlində verə bilməzdik. O
vaxt Biz deyirdik: Azərbaycanın xaricində işimiz yoxdur. Çünki, bizi tanımaq istəmirdilər və Biz də xalqı bu
şüarla öz ətrafımıza çağırdıq. Xalq bizim şüarlarimizı qəbul edib nehzətimizin möhkəmlənməsinə kömək etdi.
Vəli indi aldığımız azadlığı bütün İranda ümumiləşdirmək şüarın vermək olar. Çünki, İranın hamı qismətlərində
bizim nehzətimizin tərəfdarı vardır. Nə tək İranda, bəlkə, bütün dünyada nehzətimizi tanıyırlar. Bu şüarla Biz
tərəfdarimizı artırıb və İran azadixah qüvvələrinə fealiyət meydanında böyük köməklilklər edirik. Bu şüar əməli
olduğu halda bir vaxt Rəşətdə və Qəzvində azadixah bir şəxs hakim olsa və ya oranın nigahban rəisi azadixah
olsa heçvaxt bizim Fədayilərimizə həmlə olunmaz. Kabinə də şirkət edən Hizb Tudə vəzirləri azadixah
olduqları üçün heçvaxt bizim üstümüzə silahlı qüvvə göndərilməyə razı olmazlar. Biz İran azadlığına bir də ona
görə əhəmmiyyət veririk ki, azadlıq bütün İranda əməli olmasa bizim azadlığımız daimən xətərdə olar. Biz
gündəlik şüarlarimizı əməli teorilər üzərində qərar verib və onların icrasına müvəffəq oluruq. Firqə başçıları
yox, bəlkə bütün Firqə üzvlərinin siyasi təcrübəsi olmalıdır. Biz o vaxt ki, deyirik: aldıqlarimiza qanuni şəkl
verməliyik, gərək Firqə üzvləri bunu başa düşsün ki, indi ağaye Qəvam Əlsəltənə ya Müzəffər Fiyruzun imzası
kafi deyil, çünki onu məclis təsvib etməlidir. Azərbaycanın istədikləri gərək məclis tərəfindən təsvib olunsun.
Gərək məclis onları qəbul eləsin və onları qanuni hala salsın. Hələ indi intixabat məsələsi qabqdadır. Biz
bilmirik azadixahlar müvəffəq olacaq ya yox. Biz əminik ki, Azərbaycan xalqı Firqəmizin kandidlərinə rəy
verəcəkdir, Biz birinci növbə 22 nəfər və sonra da o qədər azadixahlardan intixab edəcəyik. Görk aya İranın
başqa yerlərində bu olacaq ya yox? Tehran azadixah hizəbləri hamısı Azərbaycan nehzətinə arxalanır. Bunlar
bilirlər nə Hizb Tudə, nə Hizb İran, nə Hizb Demokrat Azərbaycanda kandid keçirə bilməzlər. O nüfuz ki,
Firqəmiz qazanıbdır Azərbaycan xalqının səadəti ücündür. Onlar istəyirlər Firqəmizin nüfuzundan Azərbaycan
xaricində istifadə etsinlər. İran Demokrat hizbi deyir, Biz Azərbaycan ilə yaxınıq ta ayrı adamlar İran Demokrat
hizbini mürtəce hesab etməsinlər. Hizb İran deyir, Biz yaxınıq, həmçinin ayrı hizəblər də bu sözləri deyirlər. Bu
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Firqəmizin əməlləri nəticəsində dir. Firqəmizin qazandığı nüfuzdan bu hizblər böyük bir sərmaya kimi istifadə
etməyə çalışırlar. İndi aldıqlarimiza qanuni şəkil verəcəyik şüarına gələcək məclisdə hamı vəkillərin müvafiq
olması məlum deyil. Gərək çalışaq intixabatda kandidlərimizə çox rəy verilsin. İntixabatı yaxşı keçirək. Bizim
intixabatda gərək bütün xalq şirkət eləsin, ta bizim nehzətimizin qüdrəti aşıkar olsun. Gərək dünya bilə ki,
Azərbaycan xalqı siyasi şüura malikdır. Keçən məclis intixabatında əgər ittihadiyə ilə hizb Tudə şirkət etməsə
idi, Təbrizdə min nəfər rəy verən olmazdı. Ondan ötrü ki, Tudə kandıdlərindən sıvayı o biri kandıdlər 800 rəy
almışdılar. Bu o deməkdir ki, ğeyr təşkilatı əhalıdən fəqət 800 nəfər rəy vermişdir. Ama bizim milli məclisin
təşkilində 24 min nəfər Təbriz şəhərindən rəy vermişdir. Hələ kənd rəylərin kənara qoyuruq. Bu onu nişan verir
ki, xalq siyasi cəhtcə qabağa gedir. Bizim intixabatda bazar əhalisi də bizə rəy vermişdi. Hətta o adamlar ki,
ümumiyyətlə həmişə məclis intixabatına rəy verməyi haram bilib və deyirlər: nümayəndələr bidət qoyacaq,
onlar da bizə rəy vermişdir. Bu nişan verir ki, bizim nehzətimiz həqiyqi və demokratik bir nehzətdir. Gərək
xalqı təşkil eləmək, onu əlaqəmənd eləmək, başa salmaq, hazırlamaq ta bizim rəyimiz gələcək intixabatda
milyondan təcavüz eləsin. Hələ intixabat qurtardıqdan sonra da məclisdə bizim mübarizəmiz gedəcək. Biz
deyirik, gərək bütün Azərbaycan mədrsələrində, ibtidai və orta məktəbədən alı məktbə dək Azərbaycan dilində
tədris olsun. Bunu və buna oxşar istəklərimizi asanlıqla təsvib etməyə hazır olmayacaqlar. Bəziləri dil məsələsi
gələndə sözü olmayacaqsa ama deyəcək zülfi yarə toxunmasın, yəni torpaq məsələsinə əl vurmayın. Bəziləri də
dil məsələsi gələndə qaş - qabaqlarını turşudacaqlar. Hətta Azərbaycana gələn azadixahlardan da dil məsələsi
gələndə oz - gözlərini turşudurlar. Bu məsələlərin hamısı gələcəkdə aldıqlarimiza qanuni şəkl vermək cüzvündə
dir. Gərək Firqə üzvləri bunu anlasınalar, gərək hamı yaxşı düşünsün. hamının siyasi biliyi olsun. Hamı öz
yerində xalqa rəhbərlik etsin, gərək bir münəzzəm təşkilat yaratmaq. Yalnız əmr verməklə iş görmək olmaz.
Lazımdır xalqın etimadını cəlb etmək, Firqəmizin gördüyü işlər tək demokratlar üçün deyildir. Firqənin
məramnaməsi yazılanda tək demokratlar nəzərdə tutulmamişdir. Bəlkə, Azərbıacna xalqının səadəti mənzur
olmuşdur. Biz xiyavanları asfalt edirik, darülfunun açırıq, behdaşt müəssisələri yaradırıq, filarmoniya ( milli
orkestr ) açırıq. Bunların hamısı xalq ücündür. Gərək hamı fəaliyyət eləsin, ta ictimai işlər irəli getsin. Napoleon
deyir: bir sərbaz ki, jeneral olmağa çalışmayır o pis sərbazdır, çünki jenral olmaq üçün fəaliyət lazımdır, gərək
fəaliyət eləmək. bir adam fealiyət etməsə heç bir iş görə bilməz. Hərbir Firqə üzvü gərək xalqa xidmət edib və
onun etimadını cəlb etsin. Xalqın etimadını cəlb etməklə hamam süyü ilə dost tutmağın fərqi vardır. mənə
gündə min ərizə gəlir vəli bunların çoxu şəxsi təqazalardır ki, onları həyata keçirə bilmirik. Çünki, onda
Firqənin və xalqın ümumi işi qalar. Biz xalqa ayid olan vəzifələri ciddiyyətlə əncam veririk. O vaxt ki, Biz
deyirik azadlığı bütün İranda əməli edəcəyik, gərək bu ağır vəzifənı yerinə yetirək. Bu böyük bir vəzifə dir ki,
Firqə üzvünün qarşısınd durur. Biz əgər vəzifəmizi yaxşı əncam verməsək tarix bizi təqbih edəcək. Nə qədər
böyük işlər görsək xalq onun axırıncı nəticəsinə baxacaq. Gərək yoldaşlarimiz bunu düşünüb çarəsini eləsinlər.
Hər tək - tək Firqə üzvü düşünməli dir ki, onun boynunda böyük vəzifələr var. Firqə üzvü olmaq, kart saxlamaq
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demək deyil. Bəlkə işləməkdir. Mən mənfi tərəfini dedim. Müsbət tərəfini də deyirəm. Xalqımız qəhraman
xalqdır, o fealiyət etmişdir. Ama gərək çalışaq və dərdə daha artıq dərman edək. Fasıd üzvləri kəsib aradan
aparaq, ta sayır qismətlərə sirayət etməsin. gərək Firqəmiz olduqca pak olsun. ta xalqın etimadını daha artıq
özünə cəlb etsin.
«Azərbaycan» ruznaməsi, seşənbə günü, 2 mehr 1325 ci il, ikinci dövrə, nömrə 17 ( 306 )

Darülfununun Açılışə Münasibətilə
Mən fikr edirəm ki, bu gün açdığımız müəssisə elə bir müəssisə dir ki, əgər Biz bir il bundan qabaq bu
barə də bir söz danışsaydıq, təcili nəzərə gələrdi. Lakin indi xalqımızın qüdrəti sayəsində Biz çox böyük işləri
əncam verməyə müvəffəq olmuşuq. Açıq deyək. indi Azərbaycan xalqı iftixar edir ki, asudəliklə xıyavanları
asfalt edir, darülfunun açır, lüləkeşlik vasitəsilə şəhərə su gətirir... bir zamanda ki, İranın başqa nüqtələrində
əmniyət yoxdur, oğurluq və fəsad hökm sürür, işsizlik və aclıq xalqın həyatın hədələyir... Azərbaycan xalqı
tərəqqiyə doğru gedir.
Dəmokrası, xalqın öz müqəddəratına hakim olması və həqiyqi azadlıq şərayitində yaşamasından ibarətdir.
Biz əldə etdiyimiz azadlığın sayəsində tərəqqi və təkamül mərhlələrini sürətlə gedirik, Biz ölsək də
aldıqlarimizı saxlayıb və nəsilimiz mədəni bir millət kimi yaşayacaqdır.
Biz, bu darülfununu şöhrət üçün açmamışıq, indi kənədlərdə, qəsbələrdə əhali üçün doktor yoxdur, bizi
ehtiyac vadar etmişdir ki, bu darülfununu açaq və lazım olan mövqedə xalqın sağlamlığını hifz etmək üçün
burada təhsil etmiş doktorlardan istifadə edib xalqın behdaştını və sağlamlığını təmin edək.
Darülfununun rəisi öz nitqində tələbələrin təhsil vəsailinin hər cəhətdən fərahəm olmasına çox xoşbinliklə
yanaşdı. Lakın mənim əqidəm o cür deyildir. Məncə Biz gərək bütün zəhmətlərə dözək, ac qalaq, susuz qalaq,
ancaq faydalı və əməli adamlar yetişdirək...
Azərbaycan sərvətlı bir yerdir, lakin onun sərvəti topraq altında qalmişdir, Biz ondan istifadə edə bilmirik,
Biz uşaqlarimizı oxutdruruq ki, öz xalqımız və yurdumuz üçün fayda versin.
Bizim müəllimlərimiz çox zəhmətlərə qatlaşmışlar, bəziləri də vardır ki, öz vəzifələrini əncam verməkdən
boyun qaçırırlar, bununla belə Biz müəllimlərdən istifadə etmək məcbüritindəyik. indi bizim kafi qədər
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müəllimimiz yoxdur. Biz darülfununda ciddi müəllimlər tərbiə edirik ki, xalqımız onlardan istifadə etsinlər. Bizi
bu işə ehtiyac vadar edir. Bizim xalqımız istedadlıdır. İstedad və nübuğ yalnız ehtiyac əsərində zahirə çıxar.
Ehtiyac müxtəlif ixtiralara və əməli kəşfiyyata səbəb olmuşdur.
Xalqımızın bilikli müəllimlərə, təbibə ehtiyacı vardır. Bu darülfunun ehtiyac üzərində vücuda gəlmişdir.
habelə bizim nehzətimizdə bu biri işlərimiz kimi ehtiyac əsərində vücuda gəldى, yalnız ehtiyac!
Bütün İran xalqları həqiyqi bir demokrasıya ehtiyaclısdir. Hamı keçmiş fasid hökumətlərin əlindən xilas
olmaq istəyirdi. Azərbaycan xalqı hər bir işdə həssas və pişqədəm olduğundan İran demokrası nehzətinə
qabaqcıllıq etdi.
Mən bilirəm ki, Şıyrazda yaşayanlar da İranın başqa nüqtələrində yaşayanlar da Azərbaycan nehzəti kimi
bir nehzətə ehtiyaclıdırlar. Onlar arzu edirlər ki, Azərbaycan xalqı onları quldur xanların və feodalitə üsulunun
altından xilas etsin.
Biz Azərbaycan içərisində hər sahədə böyük işlər görməyə müvəffəq olmuşuq.
Biz iqtisadi böhran və işsızliyin qarşısın almışıq. Lakin İranın başqa nüqtələrində işsizlik hökm sürür. Biz
nümünəvəi olaraq isbat edirik ki, demokratizm üsulu altında islahat əmələ gətirmək, qanun və ədalətlə yaşamaq
mümkündür. Biz bu kimi mütərəqqi işlərlə qanuni və ədaləti icra etməklə öz varlığımizi bütün dünyaya
tanıtdırırq. İranın o biri nüqtələrində, ədliyələrdə minlərcə dosiyələr yiğişib rakid qalarkən bizim ədliyəmizdə
rakid bir pərvəndə yoxdur.
Biz tərəqqi etmək istəyirik. Biz nə qədər tərəqqi edə bilsək o qədər özgələr üçün və həmsaya dövlətlərimiz
üçün faydalı ola bilərik.
Biz sənaye sahəsində tərəqqi etdiyimiz surətdə ticarət və beyn- əlmiləli nüqtəyi- nəzərdən bütün dövlətlə
geniş bir mühit götürə bilərik. Biz İranın məşrutiyyətini aradan aparmaq fikrində deyilik. Biz həqiyqi məşrutə
istəyirik, bizim istəklərimiz ən adi və sadə bir fərdin tələbatı kimi dir. Biz İranın tərəqqi və səadətini tələb
edirik. Bu sahədə bizim bütün mühəsillərdən, ziyalı cavanlarimizdan intizarimiz vardır ki, səri qədəmlər
götürsünlər. Mən özüm də fealiyət edib universitə tədrisində iştirak edəcəyəm.
Yaşasın xalqımız və onun himməti!
«Azərbaycan» ruznaməsi,2 şənbə günü, 22 məhr 1325 ci il, nömrə 34 ( 323 ) ikinci dövrə
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Təbriz Şəhər Firqə Təşkilatının Fəal Firqə Üzvlərinin Dövlət Teatrı Binasında
Təşkil Olunmuş Cəlsəsində
Mərkəzi hökumət ilə müvafiqətnamə mizin təkmili qurtardığı bir vaxtda intixabat ətrafında danışmaq
lazımdır. Məclis şurayi milli in 15 ci intixabat dövrəsi Azərbaycan xalqı üçün bir siyasi məsələnin həlli
dövrüdür. Bu dövrə də əgər Biz intixabat qanununu müraat edib, xalqımızın istədiyi nümayəndələri intixab
etsək, azadlığımızın hifz edilməsi üçün böyük bir qədəm götürmüş olarıq.
Azərbaycan xalqının və milli nehzətin düşmənləri eyn zamanda İran azadlığı və istiqlalının düşmənləri
dirlər. Onlar Azərbaycan xalqının azadlığını İran azadlığının zamini və icraçısı gördükləri üçün ondan
qorxurlar. O dur ki, bizim mübarizə mizin hər bir mərhləsində müəyyən qiyafələrdə zahir olub töhmət və ləkə
vurmaqdan çəkinmirlər. 15 ci məclis intixabatı dövrəsində də bunlar hərəkətə gəlib, Azərbaycanda intixabatın
ziddinə hayküy salıb iftira və yalanlar yaya bilərlər.
Biz çalışacağıq ki, indiyə qədər mövcüd olan yanlış intixabat qanununu olduğu kimi ixlal etmədən icra
edək, ta bu yol ilə azadlıq düşmənlərinin bahana və sözlərinin qabağı alınsın. Biz çalışacağıq, hamıya imkan
verilsin ki, intixabatda şirkət eləsinlər. və intixabat kamilən azad surətdə əncam tapsın. Biz nişan verəcəyik ki,
Azərbaycanda intixabat zor, təhdid, pul və güc ilə olmayıb, bəlkə xalq azad surətdə itminan etdiyi adamları
intixab edəcəkdir. beləliklə Biz göstərəcəyik ki, bizdə böyük bir ittihad var. Bu bizim üçün böyük bir
imtahandır.
Biz özümüzü imtahan etmişik. intixabatı müvəffəqiyyətlə başa çatdırmaq üçün bütün təşkilatlarimiz
böyük və ciddi təblığata başlamalıdır. İntixabat məxfi olduğu üçün mümkündür təqəllüblər olsun, ama gərək
bilmək ki, adamlar cürbəcür dür, bəzisi qorxudan oğurluq etməz, bəziləri də diyni nəzərdən oğurluqdan çəkinr.
Böyük iddə də öz vicdanı müqabilində utanıb oğurluq və təqəllüb etməz. İntixabatda hər bir Azərbaycanlı gərək
azadlığımmızın hifzi üçün vicdanən özünü məsul bilsin.
İntixabatda Biz gərək təhdidlərdən qorxmayaq və təsir altında vaqe olmayaq. tanıdığımız, bildiyimiz
azadlığımız və millətimizə əlaqəmənd olan adamlara rəy verək, xalq içərisində hörməti olmayan, ona xidmət
göstərməyib zor və oğurluq yolu ilə hakimiyyət başına keçənlər bilməlidilər ki, onların xalq içərisində hörmət
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və nüfuzu olmadığı üçün xalq sözlərinə baxmaz və vəz etdikləri qanunlara tabe olmaz. Bu intixabat gərək keçən
intixabatlardan çox - çox fərqli olsun. Kənədliləri qoyun sürüsü kimi dəstə - dəstə sandıq ayağına gətirib rəy
almağa yol verilməyəcəkdir.
Yaxşı yadımdadır, 14 cü məclis intixabatında Güney mahalının Əlişah kənədlilərini Əbülhəsən
Siqətəlislaminin adamları qabaqda kədxuda və ətrafda kəndin qolçomaqları kənədliləri muhasirə etdikləri halda
sandıq yanına gətirib zor ilə rəy saldırırdılar. Biz belə bir işlərə yol verməyəcəyik. Bəlkə intixabat kamilən azad
surətdə əməli olacaq. Firqə təşkilatlarimiz, şəhərlərdə və kənədlərdə təblığatlarını qüvvətləndirib,
kandıdlərimizi xalqa müərrifçilik edib və onların necə adam olduğunu hamıyabildirəcəkdir. Beləliklə xalq rəy
verdiyi adamı tanıyacaq və istədiyi adama rəy verə cək.
14 cü məclis intixabatında çox çətinliklərlə birlikdə təblığat vəsilələrinin azlığına və mürtəcelər tərəfindən
əleyhimizə edilən fişar və törədilən maneələrə baxmayaraq təblığat yolu ilə xalq bizə 16 min rəy vermişdi...
Xalq kandidləri tanıyıb və sonra rəy veriridi. Bununla belə o dövrədə tüfənq, şallaq və pul gücü ilə işləyənlərin
rəyi bizim rəylərimizə çatmadi. O vaxt Azərbaycanın hamı nüqtələrindən xalqın tanıdığı kandıdi irticai14 cü
məclis rəd edib, zor. pul və təhdid yolu ilə vəkil çıxanları və Azərbaycan xalqının tanımadığı adamları
nümayəndə adi ilə qəbul etdi. İndi qorxu yoxdur və şərayit bizim üçün müsaiddir. Ona görə də Biz edəbiləcəyik
kandidlərimizi xalqa nişan verək, ta xalq bizim və öz istədiyi nümayəndələrə rəy versin.
Hər bir Firqə üzvü bilməlidir ki, nehzətimizin davamı və qüdrəti Firqəmizin və məxsusən Firqə
başçılarının fealiyətindən asılıdır. Biz məclisdən nəcat gözləmirik, bəlkə xalqdan nəcat gözləyirk. Məclisə
nümayəndə göndririk, çünki, bu vacıb siyasi və əhəmiyətli məsələ dir və azadlığımızla müstəqim surətdə
əlaqədardır. Bizim vəkillərimiz əgər Firqəmizə və xalqımız onların püştiybanı olmasa məclisdə heç bir iş görə
bilməzlər. Nümayəndələrimiz aldıqlarimizı məclisdə qanuni bir şəkilə saldıqları halda, onlar inzibatı möhkəm
olan bir Firqə kömək olmasa. heç bir iş qabağa aparabilməzlər.
Tarix göstərmişdir ki. fasıd və içərizi çürük olan bir Firqə və cəmiyətlər ağır günlərdə fişar nəticəsində
aradan getmişlər. Ama möhkəm intizamlı və sağlam Firqələr çətin günlərdə böyük məsələlər müqabilində daha
da möhkəmləşib, o məsələni həl etmişlər. 21 Azərdə bizim yoldaşlarimizın hamısı Fədayi idi və hamı fealiyət
edirdi. Elə yoldaşlarimiz var idiki, günlərlə yatmirdi, böyük - kiçik yox idi, hamı çalışırdı, fealiyət edirdi. çünki
vəziyət ağır idi və Firqə üzvləri bu məsələni yaxşı his edib bunu həl etmək üçün birləşmişdi. əgər o vaxt
Firqəmiz fasıd olsaydı, xalq dağılıb gedərdi və nehzətimizdən nəticə alınmazdı, ama Firqəmiz möhkəm idi.
Firqə üzvlərinin arasında olan birlik və səmimiyyət nəticəsində Biz müvəffəq olduq. İndi bizim Firqəmiz daha
da möhkəmdir. İndi Biz mərkəzlə müvafiqətnamə bağlamışıq. Firqəmiz azadlığı təmin edəcək. Ona görədə
hamı çalışır ki, Firqə içərisində birliyi daha da möhkəmləndirsin və fealiyət etsin.
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Qabağımızda intixabat məsələsi durur. İntixabatdan sonra aldıqlarimiza qanuni şəkl vermək və onu bütün
İranda əməli etməliyik. Odur ki, hamı çalışmalıdır bu ağır vəzifəni yerinə yetirsin. İndi bizim vəziyətimiz çox çox yaxşıdır. Əgər Biz hovzələrin fəaliyətin götürsək, görəcəyik xalqın ehsasatı Firqəmizə nisbət daha artıb və
möhkəmləşir. Xüsusən şəhər təşkilatları çox mürəttəb şəkilə düşmüşdür, kənədlərdə də bücürdür.
Biz gərək xalqa nişan verək hər kəs olur - olsun Firqə üzvu ya qeyri, əgər xalqa xəyanət üçün
məqamından suistifadə etmək niyətində olarsa, onlarla qəti və barışmaz mübarizə aparacağıq. Azərbaycan
Əyalət Əncüməninin azuqə, əmniyət və qeyr işlər haqqında olan qanunları sözsüz, söhbətsiz icra ediləcək. Belə
bir vaxtda saf və çürük ortaya çıxacaqdır. Çürüklər kənara atılacaqlar. Mən keçən həftə nitqimdə demişdim ki,
Firqə üzvünün azlığından heç qorxumuz yoxdur. Biz təsmələr mənziləsində olan ictimai təşkilatlar vasitəsilə
xalqa bağlanmışıq.
Biz təsmələr vasitəsilə xalqa bağlanmışıq. Cavanlar təşkilatı, ittihadiyə, qadınlar kulubu, bu təsmələr
Firqəmizi xalqa bağlayıbdır və xalqı dolandırır. Xalq bizim dayağımızdır, əgər bir nəfər tapılarsa ki, xalqı
Firqədən incidə, Biz onları özümüzdən uzaqlaşdıracağıq.
Bu gün Biz iftixar edirik ki, ağır bir şərayitdə, o vaxt ki, Azərbaycanda irtica tam qüdrətlə hökmranlıq
edirdi, Biz Azərbaycanda bir müsəlləh Fədayi təşkilatı vücuda gətirdik ki, onun əfradından bir nəfər də olsun
xəyanət etmədi. Əgər bir kiçik xəyanət olsaydı, azadlığımızın ələ alınması üçün böyük mane və xətər törədə
bilərdi. Bu dünyada çox az ittifaq düşüb ki, böyük və ciddi əməl üçün hazır olan təşkilatlarda xain tapılmasın.
Fədailərimizin bu möhkəmliyi və vəfadarlığı Azərbaycan azadlığına olan iyman və ehsasatın nəticəsində idi.
bəzi adamlar var ki, şəhərdə cürbəcür yalan xəbərlər yayırlar ki guya muharibə olacaqdır və ya inki Tehranda
halva verirlər, pul paylayırlar. bir iddə də bu sözlərə aldanıb, iş - güclərini buraxıb, ev eşiklərini satıb Tehrana
musafirət edirlər. Gedirlər Tehranda görürlər, nə pul var. nə halva, iş tapa bilməyirlər, apardıqlarını xərcləyib lüt
- üryan halda Azərbaycana qayıdırlar. Təşkilat və idarələrin qapılarına düşüb iş axtarırlar. Bu mövzuda Firqə
üzvləri, hovzələr, məhəlli Firqə komitələri xalqı ev - eşigindən edən belə və buna oxşar şayiələrlə mübarizə
aparıb xalqı başa salmalıdılar ki, bizdə necə işsizliklə mübarizə olunur, necə şəxsi azadlıq möhtərəmdir.
kimsənin birinə zor demək haqqı yoxdur. Bunların əksi Tehranda hökmfərmadır. İndi Rizaşah dövrü kimi
xalqın malına və namusuna təcavüz etməyirlər. Rizaşah dövründə bir nəfər pasıbanın və jandarmın qorxusundan
adam nəfs çəkə bilmirdi. Ama indi bunlar yoxdur, bizim əmniyətimiz var. Əgər bir nəfərin şəxsiyətinə tövhin
etsələr onu məhəkmə yə verə rik. Gərək xalqın şəxsiyəti möhtərəm olsun. İranın sayir nüqtələrində bu əmniyət
yoxdur. Bir tiryəki jandarm, pasban, bir şəraftli adamın heysiyətin aradan apara bilər. Bizdə əmniyət var. pis
adam çox azdır və onlarla mübarizə olunur. Ama Tehranda və İranın başqa şəhərlərində heyət hakimənin hədəfi
oğurluq, xalqı aldatmaqdan ibarətdir. Bizdə hər kəs xalqa işləyir. Xalq ona ehtıram edir, bizdə pula işləyən
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adamlar çox azdır. Vaxtiki biri görür xalqa işləyəndə xalq ona ehtiram və təqdir edir, bunu iftixar bilir, çalışır
fədakarlıq edir ta xalqın və Firqəmizin yanında etibarı artsın. Bu bizim müvəffəqiyyətlərimizdən biridir. Bu.
çox sağlam bir cərəyandır.
Tehranda və İranı qeyr yerlərində belə deyil, hər kəs özü üçün işləyir və hədəfi hoqabazlıq, rüşvə yemək
üstündə dir. Orada hamı öz şəxsi mənafei üstündə çalışır.
Azərbaycanda heç bir qeyriadi vəziyət yoxdur. bizim iqtisadi vəziyətimiz çox yaxşıdır. Biz çalışacağıq və
çətinlikləri də rəf edəcəyik. Keçən maharibədən sonra mən görmüşdüm, yüzlərcə xalq acından ölüb aradan
gedirdi. şükr etmək ki, indi bu vəz yoxdur. İndi vəziyətimiz nisbətən yaxşıdır. Biz aclıq xətərinin qabağını aldıq,
kənədlərdən buğdanı yiğiriq, müsadirə olan kənədlərdə də buğdanı alıb və onun pulun kənədliyə veririrk ki,
gələcəkdə öküz və əkin üçün lazım olan qeyr şeyləri ala bilsin.
Qabaqda duran böyük vəzifələrdən bir də intixabat məsələsi dir. Gərək Firqə üzvləri xalqın etimadın cəlb
etsin, ta Biz edə bilək düzgün surətdə bu vəzifəni əncam verək. Gərək intixabat çox səri və çox münəzzəm bir
halda əncam tapsın. Bunlar bir məsələ dir ki, qabağımızda durur. Bu kulliyat dir. Siz cüZiyat haqqında gərək
danışasız. Hər hovmənin özünə görə xüsusiyati var. Gərək oranın ağsaqqallarını dəvət edib o yerin nəvaqisini
rəf etmək. Diygər tərəfdən Firqə üzvü olmayan adamlarla daha yaxından tamas tapıb. onları eşidib və günün
bütün məsələlərini onlara aydınlaşdırmaq, Firqəmizin siyasətinı intixabat xüsusunda onlara başa salıb intixabata
hazırlamaq lazımdır. Biz bütün cüZiyatı nəzərdə tutmalıyıq. Gərək elə adamlar seçmək ki, onlar xalq yolunda
məqam və puldan keçsinlər. Mən bizim məclis milimizin axırıncı cəlsəsində demişdim, riyasət məsələsi çox
əhəmmiyətli dir. Biri rəiys ola, xalqı satmaya həqiyqi adamdır. Əgər Azərbaycanda dövlət işçilərinin birisi
arzuların xilafına çalışıb buynuz göstərsə, xalqımız onların buynuzlarından tutub yerə vuracaqdır. Bu vasitə ilə
azadlığımız hifz olacaqdır. Bizim nümayəndələrimiz riyasət, ölüm müqabilində fəqət gərək əqidəni intixab edən
adamlar olsunlar. Bizim nümayəndələrimiz xalq içərisindən çıxan və xalqın etimadını cəlb edə bilən adamlar
olmalıdırlar.
« Azərbaycan» ruznamə si 5 şənbə günü, 25 məhr 1325 ci il, nömrə 37 ( 326 ) ikinci dövrə
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Bizim nümayəndələrimiz, necə ki, ağaye Badgan tozih verdi, taza bir müvafiqətnamə imza etməyiblər.
Müvafiqətnamə odur ki, Biz burada imzalamışdıq. Bəzi məsələlər qalırdı ki, nümayəndələrimiz onları daxıl
ediblər, bu məsələlərdən biri Zəncan məsələsi idi. Biz mürtəcelərin bahanasını kəsməkdən ötrü Zəncan
məsələsilə müvafiqət etmişik. Biz əvvəldən demişik ki, heçvaxt İrandan ayrılmaq istəmirik. Biz bunu yenə də
deyirik. Necə ki, bilirsiz, nehzətin əvvəlindən bizim siyasətimiz bu olub ki, qan tökülmədən aldığımız azadlığı
bütün İranda ümumiləşdirək. görürsüz bizim əleyhimizə cürbəcür təhrikamız hərəkətlər edirlər, ta bizi davaya
çağırsınlar. Giylan tərəfində xanları qovzayırlar, Zülfqarının dəstələri qarətə başlayır, sonra min cür
təsəbəbüslər edirlər. Vəli Biz mətanətimizi hifz edirik. Bir də Biz Zəncan məsələsilə razı olduqda ora ilə
rabitəmizi qırmaq istəmirik. Firqə təşkilatımız orada öz fealiyətlərinə idamə verəcəklər. Biz istəyirik öz
sədaqətimizi nişan verək. Biz sərhəd davası etmirik. Biz azadlıq davası edirik. O irticai ruznamələr ki, Zəncan
məsələsi barədə ələmşəngə yola salıblar, suyu bulandırmaq istəyirlər, Biz əvvəldə demişik: Azərbaycan azadlığı
o vaxt məhfuz qala bilər ki, bütün İranda azadlıq olsun, Biz görürük indiki vəziyət 3 ay qabaqki vəziyətdən
başqadır. O mürtəcelər ki, qaçmışdılar, indi gəlib Tehranda ruznamə təsis edirlər, Azərbaycan xalqına və
Azərbaycan nehzətinə yaramaz töhmətlər vururlar. Cənüb məsələsi hamıya yaxşı aydındır. Cənubda əşayiri
silahlandırıb, adın milli nehzət qoyurlar.
Maharibədən sonra indi mürtəcelər İranda baş qaldırırlar. Əgər Azərbaycan nehzəti olmasaydı bu işlər
daha tez olacaq idi.
Mən ümid edirəm, tez və ya gec mürtəcelərin yuvası millət gücü ilə dağılacaqdır. Bununla belə Biz
mərmuz əllər ilə yandırılan irtica atəşinə tamaşaçı kimi baxa bilmərik. Onlar məxsusən bizim azadlığımizi
müstəqimən hədəf qərar verib, nəngin vərəqparələr vasitəsilə bizə töhmət vururlar, əleyhimizə ələm götürürlər.
Bu töhmət və təsəbəbüslər vaxtiylə Şuralar ittifaqına vurulan töhmətləri yadasalır. Vaxtiylə Şuralar ittifaqının
əleyhinə minlərcə yaramaz töhmətlər vurub deyirdilər ki, guya sovet ittifaqında məktəb yoxdur, insanlar lüt
gəzir, adam adam əti yeyir. Faşıst mətbuatı bütün dünyada bu kimi yalanlar yayıb, töhmətlər vuraraq şuralar
xalqını dünyaya vəhşi göstərməklə öz şum niyətlərini icra etməyə çalışırdılar, lakin onların yalanları bu gün
hamıya məlum olmuşdur.
İndi Tehranın mürtəce ruznamələri bizim əleyhimizə haman siyasəti təqib edib, minlərcə yalan iftira ilə
meydana çıxmışlar. Onların dediklərinə görə Azərbaycanda xaribar yoxdur, əmniyət yoxdur, kənliləri incidirlər,
küçələrdə adam başi kəsib ətini satırlar.
Bununla belə yalanlar yazıb nəşr etdikləri halda dövlət gözün yümür və bunların iftiralarına imkan verir.
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Bu ruznamələr ki, bizə töhmət vururlar, bunlar qanun mucibincə gərək təqib və mücazat olsunlar. Hələlik
ki, dövlət tərəfindən bunlara söz deyə n yoxdur. Dövlətin tovqif etdiyi xəyanətkar mürtəcelər, Seyid Ziya və
Cəmal İmami, yenə də milli qəhrman cildinə girib, ruznamələr bunların əkslərini ab - tab ilə çap edirlər, haman
ruznamələr Azərbaycan xalqına, Azərbaycan nehzətinin başçılarına olmazın töhmət və iftiralar yağdırmaqdan
əbədən pərhiz etmirlər. Bunlar bu vasitə ilə bütün İran azadlığının qabağını almaq istəyirlər. Biz hər halda imza
etdiyimiz müvafiqətnaməni icra edəcəyik, çünki, bu müvafiqətnamə əvvəl növbədə xalqın ehtiyacatın təmin
edən bir müvafiqətnamə dir, bir də Biz söz vermişik ki, Azərbaycan azadlığını bütün İranda ümumiyyət verək,
vaxtiki, Azərbaycan xalqı qovl verdi. onu həyata keçirər
İrticai qüvvələr indiki halda qalmayacaqlar. Bizim mübarizəmiz əməli surətdə davam edəcək. Biz çalışıb
təşkilat verəcəyik, təblığat edib azadixah qüvvələri gücləndirməklə mürtəcelərin qabağın alacağıq. Biz deyirik:
aldıqlarimizdan sərfnəzər etməyib, onlardan ciddi surətdə müdafiə edəcəyik. Bunun bütün mürtəcelər bilməli
dirlər. irticai ünsürlər çalışırlar məclisdə əksəriyyət aparsınlar, ehtimal da var ki, aparalar. çünki, cənubda
biyganələr şədid surətdə vəziyəti kontrol edir və oranı fişar altnda saxlayırlar. Ona görə orada İran istiqlal və
azadlığına əlaqədar olan əşxasa intixab olmaq imkani ola bilməyəcəkdir. Cənubun bəzi yerlərində dərəbəyləri
silahlandırmışlar. o şərayit içərisində məlumdur ki, milli ünsürlər intixab ola bilməzlər.
Mərkəzə gəldikdə bildiyimiz kimi nizami hökuməti elan olub, karxanalarda yığıncaq təşkil vermək
qadağan edilmişdir. Orada azadixahlara azad hərəkət etmək üçün imkan verilmir. Bu vəziyətdə azərbayacandan
başqa nüqtələrdə seçgi, qanuni yolilə getməyəcəkdir. Ona görə demək olar ki, hər yerdə mürtəcelər qeyr qanuni
vasitələrilə özələrini xalqa təhmil etməyə müvəffəq olacaqlar. Bu da bir xətərdir ki, Biz indidən his edrik. İftixar
ilə deyə bilərəm ki, bir yerdə fəqət seçgi azad olacaq ki, o da Azərbaycandır. Biz burada Firqə yoldaşlarına
tapşırırıq ki, gərək bizim seçgilər tamamilə azad surətdə və qanuni əməl olsun. Biz bunu isbat eddəcəyik. Biz
heç vəch ilə seçginin qeyr qanuni yola düşməsinə imkan verməyəcəyik. Məclisdə bizim 21 nümayəndəmiz
olacaq ki, bizim hüququmuzdan difa etsinlər. Bəziləri fikr edirlər ki, məsələləri məclis həl edir. Lakin bu
iştibahdır. Məsələni əfkar ümumi həl edir. Biz indidə deyə bilmərik ki, gələcək məclis bizim istəklərimizi yüzdə
yüz həl edə bilməz. Bizim istəklərimiz bir iddənin mümkündür xuşuna gəlməsin. Ona görə biz ən böyük kömək
və ümid Firqəni hesab edirik. Gərək Firqəmiz o qədər xalqı təşkil etsin ki, hər ehtimala qarşı xalq özü öz
haqqından difa etməyə qadır olsun.
Mən fikr edirəm, Azərbaycanlı bu iftixarlı vəzifələri şərafətlə əncam verməyə qadır bir xalq dir.
Təkrar edirəm, düşmənlərimizin dediyi kimi İrandan ayrılmaq istəmirik. Bizim təqazalarimiz xalqın
arzularıdır. Bizim nehzətimiz demokratik bir nehzətdir. Bu nehzət pis hərəkətlər və yaramaz işlərin qabağını
almaq üçün vücüdə gəlmişdir.
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Bizim nehzətimiz xalqın ehtiyacatı üzrə vücuda gəlmişdir. Mürtəcelər unutmuşlar ki, Azərbaycanda
görülən işlər, Tehran mürtəcelərinin gördükləri işlərin əksuləməli dir. Açıq deyim, mürtəcelər çalışırlar,
Azərbaycan nehzətini xarıci mürtəcelərin köməkliyi ilə boğsunlar, lakin bu olası deyil. Hayküy salmaqla xalqın
səsini boğmaq olmaz. Tehran gərək başa düşsün ki, indi bir ildir ki, Azərbaycanlı azad yaşayır.
İndi azərbaaycanlı öz xeyrini daha yaxşı düşünür, artıq o görülən böyük işlərin şahidi olmuşdur. Biz
xalqın səadəti uğrunda böyük qədəmlər götürmüşük. İndi bu xalqı boğmaq olmaz. Ruznamədə yalan sözlər
yazmaq və yaymaqla milləti qorxutmaq olmaz. İndi bizə Tehrandan Müstofiləri hakim təyin etmək istəyənlər
iştibah edirlər. Bu kimi kəsif və mürtəce ünsürlər iradələrin bizə təhmil edə bilməzlər. Biz Tehran azadixahları
ilə birlikdə irtica ilə amansız mübarizə edəcəyik. Mübarizənin cürbəcür yolu var, bir vaxt tüfənq ilə, bir vaxt dil
ilə, bir vaxt təhəmmül və səbr göstərməklə mübarizə etmək olar. Görürsüz indi bizə nə qədər töhmət vururlar.
Biz dayanırıq. Biz istəmirik onların əlinə bahana verək. Hazır deyilik ki, qardaş qanı tökülsün. Bu isə böyük
qəhramanlıqdır.
Təhriklər bizi yerimizdən oınada bilməz. Biz əmələ artıq əhəmiyət veririk. Çünki, aldıqlarimizı saxlamalı
yiq. Bu, böyük işdir. Xalqımız və Firqə bu xüsusda böyük imtahanlar veribdir. Necə ki,21 Azərdə müvəffəq
olduq qoymayaq qardaş qanı tökülə, nehzətdən sonrada qabağımızda cürbəcür məsələlər dururdü. Biz həmişə
düzgün siyasət və adilanə rəftar üzrə xalqın etimadını özümüzə cəlb etdik və xalqı özümüzlə apardıq. Biz
çalışacağıq hamıdan əvvəl öz Firqəmizi qəviyləşdirək, Firqə birliyi, xalqın mərkəzi komitəyə olan etimad hisini
və onun ruhiyəsini qüvvətləndirək.
O biri tərəfdən çalışcağıq Azərbaycan xaricindəki azadixahları təqviyət edib, onlara mənəvi kömək
yetirək. Bizim etilafdan məqsədimiz bundan ibarətdir. Biz istəyirik azadixahları təqviyət edək. Onlar bizdən
böyük ümid gözləyirlər. Bu gün Azərbaycan nehzəti böyük nüfuza malikdır. Mürtəcelər bunu bilirlər. Ona görə
bizim əleyhimizə töhmət vururlar. Azadixah Firqələrin etilafı barəsində demək lazımdır ki, bu etilafın İran
azadlığında böyük təsiri olacaqdır. İndi mübarizə bu şəkli alıbdır.
Keçən il hələ biz özümüzlə məşğül idik. Vəli indi belə deyil. İndi mübarizə ümumi şəkl almişdir və şayəd
mürtəcelər Zəncanda çalışacaqlar, bizim yoldaşlarimiza təərüz etsinlər vəli biz imkan verməyəcəyik . Biz
yoldaşlarimizdan difa edəcəyik. Biz ruznamə və radio vəsiləsilə dövlətlə müzakirə etməklə öz yoldaşlarimizdan
kamill surətdə püştibanlıq və müdafiə edəcəyik. Mürtəcelər çalışırlar Azərbaycan vəziyətini tərsə nişan
versinlər. Lakin indi bizim vəziyətimiz iki ay bundan əvvələ nisbət daha yaxşıdır.
Biz iki qabaq inanılmış yoldaşlarimizı kənədlərə yolladıq. Onlar kəndçilərə dedilər: aldığımız bu azadlığı
saxlamaq üçün şəhərlərə kömək etmək lazımdır. Bunun nəticəsində biz müvəffəq olduq qəllə ehtiyacımizi təmin
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edək. İndi qəllə məsələsi olduqca yaxşı dir. İndi şəhərdə bizim alt ىaylıq azüqə miz var. ətrafda olan
buğdalarimizı da şəhərlərə həml etsək daha heç nigaranlıq olmaz. Qoy Tehran mürtəceləri desin Azərbaycanda
çörək yoxdur. Vəli biz xalqa çörək yetirdikdə onların iftiralarına güləcəklər. Əmniyətimiz sabiqki kimi çox
möhkəmdir. Keçmişdə çox fasıd və xarab bir halda olan idarələrdə bugün, keçmiş zamanların işləri yoxdur.
Firqəmiz düzgün siyasət ilə azərbaycanda yaşayan xalqlar arasında möhkəm və sarsılmaz bir dostluq vücuda
gətirmişdir. Bizim indi Kürdlərlə rabitəmiz çox yaxşıdır. Biz onlara hər cəhətdən kömək etmişik və edəcəyik.
Onlar xalqımıza inaniblar. Firqəmizin düzgün siyasəti nəticəsində dostluğumuz günü - gündən qüvvətlənir.
Onlar Firqəmizə etimad edirlər.
İranın ən böyük məsələlərindən birisi elat məsələsidir. Xarıci mürtəcelər həmişə elatdan istifadə ediblər.
Necə ki, cənüb məsələsi bunu isbat etdi. Ama biz bu məsələni həl etmişik, biz Kürdlərə artıq kömək edirik.
Onlar da bizim ilə qardaş kimi dolanırlar. İllərdən bəri Azərbaycan xalqı ilə Kürdlər arasında nifaq
yaratmışdılar. Lakin Firqəmiz bir illik mübarizə nəticəsində bu iki xalq arasında möhkəm qardaşlıq vücuda
gətirdi. Bu Firqəmizin düzgün siyasətini nişan verir. Biz bunu gərək hifz edək. Biz onlara mədrsə açırıq və
idarələrimizdə onlara yer veririk. Onların məclisdə nümayəndələri olacaqdır. Beləliklə xalqımızın içərisində
möhkəm bir ittihad yaranır. Alman işğalçıları Fəransaya həmlə edən zaman bir Fəransa yazıçısı yazırdı: Hənüz
divar və çarçubalar möhkəmdir. Divarlar və çarçubalar onun nəzərində xalq və onun faşizmə nisbət nifrəti idi.
Bizim çarçubalarimiz möhkəmdir. Xalqın irticaa nisbət nifrəti güni - gündən artır. Xalqın milli ehsasatı bizim
azadlığımızın zamini dir. Bir də əzadarlıq günləri dir. Biz xalqın mənəvi ehsasatı ilə müxalif deyilik. Vəli
çalışacağıq xalq düşmənləri bundan istifadə etməsinlər. Keçən il 21 Azər tasuva günü idi, o gün bizim
nehzətimiz müvəffəqiyyətlə əncam tapdi. Xalq da əzadarlıqla məşğul oldu.
O vaxt mən eşidirdim Firqəyə mənsüb olmayan adamlar xalqın milli nehzətindən tərəfdarlıq edirdilər.
Məscidlərdə, minbərlərdə milli nehzətimizin pişrəfti üçün dua edirdilər, xalq his etmişdir ki, biz onun məzhəbi
ehsasatına müxalıf deyilik. Vəli bu təəziyə nə qədər məəqül olsa o qədər übühhəti artıq olar. Biz çalışcağıq xalq
düşmənri əzadarlıqdan siyasi istifadə etməsinlər, mürtəcelər bu vəsilə ilə süistifadə etmək istəyirlər.
Azərbyacandan qovulan pis adamlar, onlar ki, kənədlini soyurdular, öldururdülər. var – yoxunu alırdılar, indi
məzhəb naminə təzahür etmək fikrində dirlər. Müdəbbir və aqil ruhanilərimiz buna imkan verməyəcəklərinə
mən inanıram. Azərbaycan ruhaniləri bunu yaxşı bilirlər ki, Rizaxan işə başlayanda xalqı ığfal etmək üçün
əvvəl özü dəstə başına düşürdü. sonra məscidləri bağladi. uləman ىtəhqir etdi. ruhanilər bunu yaxşı bilirlər ki,
dıktaturluq onların xeyrinə deyil, dıktaturlar əvvəl xalqı iğfal etmək üçün özələrin məzhəbə əlaqə məndnişan
verib, vəli sonra məzhəbin əleyhinə işləyirlər. Bunu gözümüz görüb, güman edirəm ruhanilər də yaxşı bilir ki,
xalqı yaxşı yola hidayt etmək üçün azdlıq lazımdır. Əgər azadlıq olsa onlara da xalqı haqq yola dəvət etməyə
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imkan var. Bizim siyasətimız xalqın ehsasatına muxalif bir siyasət deyil, əzadarlıq mühüm bir məsələ dir. İndi
Tehranda mürtəcelər bu məsələdən istifadə etməyə çalışırlar. Vəli bu yoldan onlar üçün istifadə ola bilməz.
Mən fikr edirəm bizim ruhanilərimiz fövqəladə mətin və yaxşı adamlardırlar və təcrübə göstərib ki, onlar
xalqımızın nehzətinin ziddinə olmamışlar. Ona görə Firqəmiz də bunlara artıq dərcə ehtiram və izzət qail
olmuşdur. Bizim xalqımız ayıq, düzgün və iymanlı bir xalq olduğu üçün mürtəcelərin əlində alət olmayacaqdır.
Ruhanilərimiz məxsusən irticadan uzaq olan adamlardır.
Əziz məslkdaşlar! Çalışıb xalq içərisində birlik vücuda gətirməlisiz. Gərək elə etmək ki, xalq içərisində
nifaq düşməsin.
Biz deyirik: hər zada ki, əksəriyyət inanir ona ehtiram lazımdır. Biz mürtəcelərə suyu bulandırmaq
imkanı verməyəcəyik. Ona görə bağladığımız müvafiqətnaməni mubəmu həyata keçirəcəyik. Biz xalq
içərisində Firqəyə nisbət vücuda gələn təəsüb və əlaqəyə inanırıq. Biz azadlığımizi saxlamaqla bərabr onu bütün
İranda ümumiləşdirməyə çalışmalıyıq. Düzdür ki, bu məsələ çətin və ağırdır. Ama Biz onu fədakarlıqla əməli
edəcəyik. İndi bizim vəzifələrimiz bunlardan ibarətdir: İntixabatda qanun hüdudunda ciddi fəaiyət göstərməli,
birliyimizi hifz etməli,21 Azər bayramını ləyaqətlə icra etməliyik.
Mərkəzi komitəmizin tutduğu yol aydın bir yoldur. Firqə üzvləri öz fədakarlıq və mətanətləri sayəsində
hər an hədəfə doğru irəli getməyə çalışmalıdırlar.
Unutmayın ki, İran azadlığını hifz etmək üçün tarix qabağınd məsuliytimizi şərflə yerinə yetirməliyik
(alqışlar) mən ümid edirəm ki, Azərbaycan demokratları İran xalqının onlardan gözlədiyi fədakarlığı şərflə
buruza verəcəkdir. (gurultulu alqışlar )
« Azərbaycan» ruznaməsi, cümə 1 azər 1325 ci il. nömrə 66 ( 355 ) ikinci dövrə

Mərkəzi Komitənin Binası Qarşısında
Əziz həmvətənlər!
Azərbaycan xalqının tarixi günlərindən biri yenə başlandı. Keçən il həmin gecədə Tasua axşamı
Azərbaycan xalqı öz varlığını isbat edib özünü bütün dünyaya tanıtdırmağa imkan tapdı.
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Bu bir ilin ərzində Azərbaycan xalqı tarixlər boyu azadlıq məşəldarı oluduğunu isbat etdi.
Biz bu az müddətdə çoxlu işlər görüb sabit etdik ki, azad bir xalq hər iş görə bilər. Xalqımız hansı
təbəqədən olursa - olsun sarsılmaz bir vəhdət təşkil verməklə o köhnə və çürümüş təşkilatın məhkum olmasını
sübuta yetırdı.
Keçmişdə şum siyasətlərin əsərində xarabazara dönmüş şəhərimiz abadlaşıb, milli müəssisələr vücuda
gəlib və xalq öz müqəddəratına hakim olmuşdur. Beləliklə indi xalqımız özünü azad və xoşbaxt hesab edir.
Nəzərə aldığı islahatı özü istədiyi kimi həyata keçirir. Biz öz dilimizdə mədrsə, mətbulat və böyük mədəni
ocaqlar vücuda gətirmişik. Bu, möcüzə dir. Biz çox böyük işlər görə bilərdik, lakin bizim azadlığımızdan vəhştə
düşən mürtəcelər bizi aldatdılar, dedilər ki, biz istəyirik hər yerdə azadlıq olsun, sizin azadliğızı bütün İranda
ümumiləşdirək. Səkkiz ay bizi mətəl etdir. səkkiz ay bizi yalan yerə dolandırdılar. Biz bilirdik ki, onlar yalan
deyirlər, lakin dedik ki, qoy onların yalanları bütün dünyaya sabit olsun. Səkkgiz ay yalan danışdıqdan sonra,
indi bizim azadlığımizi süngü gücü ilə almaq istəyirlər. onlar fəramuş etmişlər ki, Azərbaycan xalqı daha əsarət
altına getməyəcək. (alqışlar)
Azərbaycanlı çox çətinliklər görmüş və çoxlu zülm və təədilərə məruz qalmişdir. Lakin heçvaxt öz
şəhamətini əldən verməmişdir. İndi onlar bizi iki məsələ qarşısında qoymuşlar: Onlar istəyirlər buraya təminiyə
qüvvəsi adi altında azadlığımızı əzmək üçün cəllad jandarm varıd etsinlər və ya Azərbaycan xalqı məclisə
nümayəndə göndrməkdən məhrum olsun. Bu iş olmayacaqdır. azərbıaycan xalqı öz azadlığın əldən ermiəcəkdir.
İndi Azərbaycan kənəliləri öz yerlərini dalı qaytarmaz. (alqışlar ) kənədlilərin qanını soran mürtəcelər və
jandarmlar daha buraya ayaq basa bilməzlər. Xalqımız yenidən əsarət altına getmiəcəkdir.
Onlar yalnız Azərbaycan məsələsindən qorxmurlar, onlar İran xalqının azadlığından vəhştə düşmüşlər.
Onların qoşunlarını idarə edib onlara fərman verənlər irticai bir mahiyətə malikdırlər. Lakin Azərbaycan qoşunu
və onu idarə edənlər azadlıq qoşonu və azadlıq mübarizəsində doğulmuş fərmandehlərdən ibarətdir və buna
görə də irəli gedib onları darmadağın edə cəklər...(alqışlar )
Azərbaycan xalqı hər biri bir əsgərdir. Onların öz Firqələrinə öz azadlıqlarına əlaqəsi vardır və hər qiymtə
olur olsun ondan difa edəcəklər.
Dövlətin Zəncanda törətədiyi cinayətlər nacəvanmərdana cinayətlərdır. Sizin yadızdadır ki, dövlət
qüvvələri bizə təslim olduqdan sonra onların bizə etdikləri təcavüz, təədi və zülmlərinə baxmayaraq bütün
əfsərlərin parablumlarını ev əsasiyələrini verib, onları ehtiramla yola saldıq, onların getmək vəsayilin fərahəm
etdik. Lakin onlar Zəncanda əsləhəsiz əhalini öldürüb, uşaqları boğub ayaqları altına saldılar, cavan qızların
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namusunu hətk etdilər, ruhanilərin əmmamələrini boğazlarına sarıyb, küçələrdə sürüdülər... Onların hökuməti
çürümüş və cinayətkar bir hökumətdir. Onhökumət gərək aradan getsin. Biz onun yerində milli hakimiyyət
yaradacağıq. (gurultulu alqışlar)
Əziz həmvətənlər!
Tarix bizim boynumuza ağır bir vəzifə vermişdir. O da İran xalqının azadlığını təmin etməkdir. (gurultulu
alqışlar içərisində hamı bir səslə: hazırıq)

Azərbaycan əsgərləri və Fədailəri, indi soyuq gecələrdə dağlarda, çöllərdə, sizin azadlığınızın keşiyini
çəkirlər. Siz də onlara kömək etməyə çalişin. (hazırıq, kömək edəcəyik) Bundan sonra bütün Azərbaycan xalqı
azadlığı həyata keçirmək uğrunda amansız mübarizə aparacaqdır. Xalq gərək bir yaşasın, bütün təbəqələr irtica
əleyhinə birlikdə mübarizə etməlidirlər.
Biz şərflə yaşayacağıq, ölümə hazır olmayan bir millət azad yaşaya bilməz.
Bizim xalqımız qəhraman bir xalqdır. O düşməndən qorxmur. Düşmənlər xalqımızın qarşısında diz çöküb
təslim olacaqlar. (alqışlar) Siz unutmayın ki, Səttarxan bir az iddə ilə qiyam etdi. Azadlığımizi hifz etmək üçün
bizim bir sarsılmaz qüvvəmiz, geniş bir təşkilat və ona rəhbərlik edən möhkəm və inanılımş bir Firqəmiz vardır.
Bununla belə heç bir xətər yoxdur. Fədailərimiz, əsgərlərimiz və əgər lazım olarsa mərkəzi komitə üzvlərimiz
də sizdən difa edəcəklər. Əmniyət heçvəch ilə pozulmayacaqdır. Mən keçən il qiyam etdiyimiz zaman dedim ki,
xalqın malına təcavüz etmək fikrində olanlar əvəllcə bizim cənazələrimizin üzərindən keçməlidirlər. Necə də ki,
gördünüz heç bir əmniyətsizlik zahirə çıxa bilmədi.
Mən yenə deyirəm ki, heç bir əmniyətsizlik olmayacaqdır. Əmniyəti pozanlara hərks olur - olsun bir
zərrəcə də rəhm etməyəcəyik.
Yaşasın səngərlərdə azadlığımızın keşigin çəkən qəhraman Fədailərimiz!
Yaşasın xalqımızın dili, tarixi və milli xüsusiyyətləri!
Yaşasın azadlıq və onun həqiyqi tərəfdarı olan Azərbaycan milləti!
« Azərbaycan» ruznaməsi 16 azər 1325 ci il, nömrə 77 ( 366 ), 2 ci dövrə
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