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   بيانات  ائتديگي  آونفرانسينداآي ينين صالحيتدارشخصلر نين  خلقي آذربايجان
  

  ايجازه   اّول  مؤوضوعا باشالمادان اصل!  هموطنلر عزيز و مؤحترم    
  . وئرم  توضيح سينده  سببلر باره  ايجاد ائدن  و اوني  آئچميشي بير قدر مؤوجود وضعّيتيميزين ييرم ايسته

 12   مونتشير ائتديگي ردهو شهري12ميز  ، فيرقه هاموز بيليرسيز آي    
  ايرانين  اخيلينده د ايران «  و آشكار بير صورتده  بيز صريح ده  بياننامه  تاريخي  اوالن عيبارت دن ماده

   آلماق  اؤز اليميزه ايشلريميزي  اؤز داخيلي  شرطيله  ائتمك  موراعات سيني  ارضي  و تماميت ايستيقالل
 و   موترّقي  فرهنگيميزي  ميلي ؤز آناديليميزدها،   ائتمك  ايداره ميز ايله  اؤز ايراده و اؤز ائويميزي

   و سوءتفاهوملره سي هموطنلر موحاريبه.  وکشدورمسو ا اورتاي طلباتيني»  موعاصير حاال سالماق
   و وياليت  ايالت ديكلريميزي  ايستينادًا ايسته سينه  اساسي قانون   ايران  اوچون مك رمهئ و يول

   بومقصده  يوليله  و تبليغات  صولح ، قانسيز و دعواسيز اوالراق  ائتمك  الده سيله واسيطه  انجومنلري
ايللر .   باشالميشديق ائتمگه   تبليغ  صورتده  اعتيبارًا جيّدي  دا او گوندن ا چاليشديغيميزي اولماغ ناييل
   و عالي  اورك  آچيق  بو شوعاريني ميزين  خلقيميزفيرقه  اوالن  محكوم  و اسارته  تحقير، توهين وبوي
   ايرتيجاعي  حالدا تهران ديغي سيراالرينا آخماغا باشال اونون   آيمي  سئل  ائديب  ايستيقبال  ايله روح

   و خايين  آلچاق  سايان  شؤوآت-   و شان  سعادت  اؤزو اؤچؤن  اسارتيني خلقين   و عوموميتله حؤآومتي
 و   بوساده  بيزيم  وئريب  سسه-   سس  عونصرلر ايله ، موستبيد و خودخاه  مورتجع مأمورالري  دؤولت
   دونياني اوچون   سؤندورمك  مشعليني ديرديغيميز آزادليق و ايشيقالن  بوغماق  صداميزي طبيعي

   باشالنان  تبريز شهرينده مرآزي   وطنيميزين بيلديگيز آيمي.  ائتديلر  دولدورماغا قيام گورولتو ايله
 بير   سريع  چوخ  باخماياراق آميز سؤزلرينه - باغيرينا وايفتيرا- چيغير   اونالرين  صداسي آزادليق
 و  هر بير تازاليق.   اولماغا باشالدي  دونيادا مونعكيس بوتون ، سونرا دا  داخيلينده  ايران اول  صورتده

   ايسه سي  حاآيمه  هيًات ران اي  ائدن  حساب ضمحالليي محو و ا اؤزؤنون   ايشي هر بير موترّقي
  تشكيالتي   دؤولت  اوالن ده و اونا الين  عوضينده  ائتمك  تأمين  طلباتيني  و مشروع قانوني  خلقيميزين
، تبعيد و  ، حبس شالالق ،  عوضينده  و عدالت ، ايختيار و حق  اسارت  عوضينده  آزادليق ايله  واسيطه
  .  وئردي  جواب  ايله  و غارت  قتل فجيعانه

 و   ژاندارم ، آندلريميزده  آي ميشديرما قورتا هنوز شهريور آيي    
  اونون  داغيديب  گوجيله  سيالح سيني  فيرقه  دموآرات  قوّولرينه ي و نيظام پوليس  شهرلريميزده

   و ايظطيراب وحشت   آذربايجاني بونونال بوتون.   وئريلدي  امري  و محو ائتمك  توقيف باشچيالريني 
   و رضاخان  طاماحكار اوغري  وناموسي ، حيثيت ، جاني  مالي نين مخصوصًا آند اهاليسي.  وبورود
بو .  ينا تاپشيريلديرا ايختي نين  مأمورالري ژاندارم   اوالن  موردار محصولي  و ان  آثيف  ان نين رژيمي
   و تشكيالت  فيرقه ايش.   باشالندي سي  موباريزه  و جيّديشديد  نين  خلقي  آذربايجان  ايله طريق

  خيالص   چنگاليندان  و اسارت  ظولم و اؤزون ائل.   آلدي  شكلي وموميت ع  اولوب خاريج  سيندن چرچيوه
 لبريز   آاساسي  وتحّمول صبير ، اونون  آرزو ائديردي  چوخدان  بو ايشي آذربايجانلي.   باشالدي ائتمگه

   مأمورالرين  و آشوري لشگري  گؤندريلن  اوچون  دولدورماق  جيبلريني ، او تهراندان واولموشد
 آرزو  و ايللر بوي  چاتماسيني  گليب بيرگونون   ائله  اوچون ك وئرم  خاتيمه ، تحقير و توهينلرينه خيانت

   ازيب و ايللر بوي  اورگيني نين  ميلتي  ايران ، بوتون دگيل   آذربايجان  بو آرزو، تك ، حتي ائتميشدي
  ايله   اوميدي  داواسي  بو دردين  خلقي  ايران  بوتون  ده ايندي.  ايدي  بير درد  موقّدس  آغير ولي يوران

  جيّدي  اؤزونه او، آرتيق.   ايدي  ائتمكده  حيس  ياخيندان و بو آرزون  خلقي يجانآذربا .ياشاماقداديرالر
  حيس   بير صورتده  گؤزلخاو چو.   ويجودا گتيرميشدي سيني  فيرقه  اؤز ميلي ايتيّكا تاپيب  نوقطه 

،  بومرآز و بو باش.  واردير  بير باشيناپذير  ، تزلزول  بير مرآزي  مؤحكم ، اونون  آي ائتميشدي
   ايله  سورعتي  ايلديريم مبيزي و  چوخ تالريميزينس دو دوشمنلريميز حتي.   ايدي  عيبارت ميزدن فيرقه
 هنوز قادير اوال   بيلمگه و سببلريني   عيلت  ائتمگيميزين  آسب  بير قودرت  بؤيوك  گئديب یايرل



   همين  ائدن  تأمين  مووفقّيتيميزي بيزيم. دير  بيرمسأله  و آيدين  ساده ، بو چوخ حالبوآي. ميشدير بيلمه
  حياتا  ايله  قلب  و صميم  ويجدان  پاك  و آرزوالريني  آمال موقّدس  ديگي  بسله  ايللرله خلقيميزين
 يميزه علئيه  عونصورلرين  و مورتجع  دؤولت  ايرتيجاعي  ده بونا گؤره. ديگيميزدير ايسته  آئچيرمك

 گؤز  آناالرين ،  وئردي  جواب  ايله  بير حرآت  خلقيميز قهرمانانه يه  حمله  وحشيانه باشالديقالري 
  و سايير جالدالر اول   ژاندارم  ائدن  باهاسينا آقاليق  قاني ، جوانالرين و ناموس ، قيزالرين ياشالري

 بو   ايستعداديني  اولماق  حاآيم زسرنيويشتينه اؤ و اؤز ، خلق  آنار ائديلدي آندلر و سونرا شهرلريميزدن
   و مورتجع غرو، آثيفو ا ، شهرلردن  ائديب  ايخراج جالدالري  آندلردن.   ثوبوتا يئتيردي  ايله واسيطه

   تشكيالتي  دؤولت ، چوروموش  ائتمك  ايداره خلقي.   ائتميردي  آيفايت چيخارماق   قوووب مأمورالري
  بير تشكيالت   بيلن  حياتا آئچيره  آرزوالريني  عومومين  ائديب  تأمين تياجاتيني اح  خلقين عوضينده

 آونفرانسالريندا  ، خلق چيخدي  مئيدانا  بير صورتده  طبيعي بو ايش.   ايدي  الزيم  ده ويجودا گتيرمك
   ائدن  تأمين ليغي آزاد  ميلي مونتظير اولمادان  قرارالر تهرانا  اوالن ماليك  ايمضايا يوزمينلر ايله
،   گلدي  تبريزه  آخيب  آيمي لر، سئل نامه  تصميم  ائدن طلب   تشكيالتي  حؤآومت  و ميلي موختاريت

 اؤز حالينا قويا   بيقئيد قاال بيلمز و خلقي  سسه  بو بؤيوك  قوپان روحيندان   خلقيميزين ميز ايسه فيرقه
   ائتمك  عملي  آرزوالريني نين  آونفرانسالري  خلق  بير صورتده  سريع  چوخ اوناگؤره.  بيلمزدي
  و اؤزون  دوققوزوندا تبريزشهرينده  ايگيرمي نين  آيي  آبان  اوچون  تمرآوز وئرمك  سسيني وخلقين

   فوريتله  مجليسيميزين ، ميلي وقويد   اساسيني  حؤآومتيميزين  ميلي  آدالنديريب موسيسلر مجليسي
   ائتدي  اينتيخاب  بير هيأت  ميلي  اوچون حياتا آئچيرمك   و بو قراري  چيخاردي  قراريني چاغيريلماسي
  لرينه  نوماينده  دؤولتلرين  و خاريجي  مجليسينه  ايران سيني اعالميه  و تاريخي  بؤيوك و اؤزونون
 بو يولدا  و جگيني  ويجودا گتيره  حؤآومتيني  داخيلي  اوالن  و مشروع قانوني   اؤزونون گؤندرمكله

  سونرا تهران دن بو اعالميه.   ائتدي  دانيشيغا حاضير اولدوغونو اعالن  ايله حؤآومتي  تهران
   ميلي ايله  بيات  آقاي  اولونان  اوستاندار تعيين  ايله  ايختيارات  ظاهيرًا بؤيوك  طرفيندن حؤآومتي 

.   باشالندي مؤوضوسوندا موذاآيره   ائتمك ين تأم  طلباتيميزي  آراسيندا بيزيم لري  نوماينده هيأتيميزين
 و   ايالتي  انجومن  بيات آقاي.  اولونا بيلر حساب  سي  موقّديمه ميزين  موذاآيره  اينديكي بو موذاآيره

   تصويبيني  طرفيندن  ميلي  شوراي  مجليس  اونون ، الآين دي سؤيله  اولدوغونو فيقا موو  ايله وياليتي
  سي  ائديلمه  موحافيظه  آزادليغيميزين بيز اوندان.  دي بيلمه  وئره  بير جواب آيدين  يزه ب  سوروب ايرلي

قادير اوال    وئرمگه  بير تأمين  بئله ، او ايسه ديك  ايسته  تأمين  اوچون  دوامي نين  فعاليتي وانجومنلرين
   ميليميز و ميلي مجليس  يلديگينيز آيميب.  سيز قالدي  دانيشيغيميز نتيجه  ايله  تهران اونا گؤره.  بيلمزدي

   اوچون  اولماديغي  بير ايشي جك گؤره  آذربايجاندا  آرتيق  بياتين  آقاي  ايله  تشكيلي حؤآومتيميزين
   ايرتيجاعي ، تهران  آي  ائتدي  ايثبات  بيزه موذاآيره   آپاريالن  ايله بيات.   ائتدي تهرانا موراجيعت

   تك-   تك اونون. جكدير  وئرميه  ايمكان  وجهيله  هئچ ائتمگه  تأمين زوالريميزي آر  بيزيم حؤآومتي
  . دگيلدير  عملي ، بو ايش لربئله سه  ايسته مأمورالري

 و   مجليس  ميلي  آذر ده21  ايستينادًا  قودرتيميزه  بيز اؤز ميلي اونا گؤره    
  حؤآومتيميز و ميلي  ميلي من.  اشالديق ب  ايشه  آزاد بير صورتده  قوروب حؤآومتيميزي  ميلي

  فقط.  ميرم  ايسته ائتمك  بحث  و حرارتدن  احساسات  ايبراز ائتديگي  خلقين  زماني  تشكيلي مجليسيميزين 
  ، تام  آياغا قالخميشدي آندلريميزده    ايستر شهرلر، ايستر ايسه-   خلق  بوتون ، او گون  آي بيلرم  دييه

   آذردن21.   ويجودا گلميشدي  حرآت  و ميلي قيام   ميلي  معناسيله ، تام  عومومي ضته ن معناسيله
   حوسن  و خلقيميزين  ميلي  و مجليس  حؤآومتيميز، فيرقه بو آزموّدتده.  آئچير  آي5 قدر تقريبًا  يه ايندي

   ايله اسيطه و بو و  ايصالحاتا باشالميش  و اساسي  ايشلر گؤرموش بؤيوك   داياناراق توجهينه
آندليلر    يئرلرين خاليصه.  ئتميشديرا سعادتمند بير حياتا اوميدوار جك ، گله آياقالنديريب  خلقيميزي

   ايله ، ايشسيزليك سالينماسي  ايشه  صورتده  جيدي  آارخاناالريميزين سي  بؤلونمه آراسيندا بيالعوض
   اوچون  ساخالماق  امنّيتيني آزادليغيميز و وطنين  ، ميلي نماسي آبادال ، شهرلريميزين  موباريزهشديدًا
   ميلي  اوالن  داياغي  آزادليغيميزين ، نهايت نيظاما سالينماسي  نين لري  دسته  فدايي  تاپان تشكيل

   و تيجارتين ، بهداشت  فرهنگ ، همچينين سي  موعجوزه  ياراديلماسي موّدتينده   آي  ايكي قوشونون



  ايداره و اؤزون  قدملر ميلتيميزين تورولن گؤ  آيمي  آلينماسي  قاباغي  سوقوطونون ينو بازار  ترّقيسي
خلقيميز و    اهميتلي  هاموسيندان  بونالرين منجه.  ائتميشدير  اولدوغونو ايثبات  الييق ائتمگه

. يكدير وقيريلماز بيرل  ايمان  مؤحكم  آراسيندا ويجودا گلن  افرادي ميزين حؤآومتيميز و فيرقه
   آرتيق  هاموسيندان  بونالرين منجه   بيرليك  مؤحكم  اولونان  آراسيندا موشاهيده  رهبرلري خلقيميزين
   تام سينده  سايه  مووفّقيتلر و ايستعدادالري خلقيميز بو بؤيوك.دير  ائتمكده  ايثبات  ايستعداديني ميلتيميزين
قدا وبيز تهرانا واريد اولد. ماقدادير اولون  حساب يسي وئريج  نيجات نين ميلتي   ايران  ايله معناسي
  اصيناشخ  ان ياخينالشدير  بيزه  اؤزلريني وب اول  خيالص  چنگيندن  وسايير موستحفيظلرين ژاندارم

   چيخماغا مووفق گليب  مئيدانينا طياره.  وکردو گؤر  آشكار صورتده و بون سيماسيندا و حرآتينده
  : ديردي تيتره   روحيميزي  بيزيم  شوعارالري نين اهالري آزاديخ  تهران اوالن

  
  ايشتيباه   ائتديز، آماندي  خيالص  اسارتدن  خلقيني  وئرديز، سيز ايران  نيجات سيز بيزه  

  . باغليدير  ائتمگينيزه  حرآت  دوزگون آزادليغيميز سيزين!  يين ائتمه
  !  خلقي  قهرمان  آذربايجانين ياشاسين  
  !  آزاديخاهالري  آذربايجان  اوالن  مشعلداري  آزادليغيميزين ياشاسين  

  
  تك  اوجالماسينا، اونالرين نين  باشالري نين  خلقي بو شوعارالر آذربايجان    

 اولدوغونو بير  ماليك  ايستعدادينا  وئرمك  نيجات  خلقينه  ايران ، بوتون ، بلكه  دگيل  ائتمك  ايداره ونواؤز 
 مونتشير   شهرلرينده انو سايير اير   تهران  گوندن  نهضتيميز باشالنان هله.  و اولد تميش ائ داها ايثبات

  من.   بيز هنوز اونوتماميشيق شوعارالريني»!  وئرين  نيجات  ده  بيزه گلين « لرين  روزنامه اوالن
  دانيشيغيميزين.  ولورام مجبور ا  دئمگه ونو سؤز نين بيري   زيمامدارالريندان  بورادا ايران  موتأّسيفم
 زيمامدار  آقاي.   اطرافينا گلدي  تعييني نين  واليسي سؤز آذربايجان   بير يئرينده  و شيرين جيدي

   سيز چوخ  ائديرم  يقين  جوابي  اونا وئرديگيم منيم.  دئدي»  يوخدور  بير آدام  اوالبيلن  والي آي سيزده«
   نه نين حؤآومتي   تهران ييرم بونونال ايسته.  يوخدور  احتياج تمگه تكرار ائ و ائديرسيز، اون حيس  گؤزل
  واو زيمامدار سهوًا بو سؤز ، شايد سيز آي  بيله ييرم  و ايسته  اولدوغونو گؤسترم  آدامالر الينده آيمي
 بو   ايسه  جماعتي تهران.  اوال بيلمز يوخاري   بوندان  و آنالغي سي  دوشونجه ميشدير، اونون دئمه
سيز باشالديغيز «:   بيزه بو آيميلرين.  قادير دگيلدير  آنارائتمگه  اؤز باشيندان  زيمامدارالري آيمي
، آيا  سي دئمه! »  آلتينا گيرين وزونمو بويوندوروغ  بيزيم ، گلين قويوب   ياريمچيليق ايشلري  بؤيوك
   اشرف  ده ، اونا گؤره قدولونور او  حساب  مرآزي  بيز ايرانين دگيلدير؟ چون   حقسيزليك بؤيوك
  ؟  ائتمزمي  آيفايت  عوصيانا وادار ائتمگه ونو روح  بير اينسانين  ساده  ان سي دئمه ، يقمخلوقات

  دئمك  تكرار ائديب و سؤزون  و عاليمين  مشهور رياضيدان بونونال بئله    
 بير  ، فداآار والييق  موتمّدين خلقي   آذربايجان يعني»  يئر دوالنير  اين با ويجودي«،  الزيمدير آي 

  .علمداريدير نين  آزادليغي نين  خلقي  ايران  بوتون  آيمي  ائتديگي  ايدارهاؤزونوميلتدير، او 
  بيلديگيز آيمي.   ايدي سينده  دانيشديغيميز باره  ايله  تهران سؤز، بيزيم    
  اولماديقالري   خبرلري  دونيادان يالييب قارا قو  باشالريني  آيمي  آكليك لري  آابينه صدر وحكيمي

   آذربايجان  نظرينده اونالرين. ايديلر  فيكيرينده  دايانديرماق  ايله و گوج  سيالح  نهضتيميزي  ميلي اوچون
   خلق  آيم  مجتهدي  و صادق ،امير نصرت  جوان ، آور مير جواد، ابولقاسم  ذولفقاري خلقي

   اونالرين  عوضينده  ائشيتمك  سؤزلريميزي حق   بيزيم اونا گؤره.   ايدي  عيبارت دوشمنلريندن
   حرآت  اوميد اوزرينده  احمقانه  آيم  توليد ائتمك  عوصيان ايچريميزده  ، بيزيم  ائديب  رقص بارماقيله
 االخرهيب.   پوچا چيخاردي  آرزوالريني  اونالرين تيشص   ضربي  فداييلريميزين نهايت .ائديرديلر

  اونا گؤره  نهايت.  اولماز  سينديرماق سيني  ايراده نين  خلقي  آذربايجان ، زور ايله  آي  آنالدي رانته 
   حكيمي  ايله آؤمگي   عونصورلرين  آزاديخاه ، نهايت  گلدي  عمله  ارآانيندا موختصر تزلزول ايرتيجاع
.   ويجودا گتيردي سيني  آابينه السلطنه امقو   مجليس  ايرتيجاعي  آز بير اآثريتله  چوخ  ييخيليب حؤآومتي

  لي  وئرمه  جواب  ايله لو يو  صولح دگيشديريب   سياستيني  زور و گوج سي  آابينه السلطنه قوام



   ايله  دستوري  حؤآومتيميزين  و ميلي  ميلي  مجليس  ائديب قبول   دعوتيني  رسمي  اونون ندانوغواولد
  .  تهرانا گئتديك  اوچون  ائتمك  الده  ايله و يول اليمت و موس صولح  ديگيميزي ايسته

 . ائتميرديك   طلب  بير شئي  يئني ، بيز تهراندان  آي  هامو بيلسين  گرك وبون    
   قان  آدامالريميزي مسأله  ، قارشيميزدا دوران  اولموشوق  آلماغا مووّفق ديگيميزي  چونكو بيز ايسته

   حودودوندا حياتا آئچيرمگي  ايران ديكلريميزي  بيزايسته بير ده. سيدير  مسأله  ساخالماق دن تؤآولمه
   و جنگ  قدر بيز خاريجه يه ، هنوز ايندي بيليرسيز آي.  اونوتماميشديق   ده  قرار وئرديگيميزي هدف

  نو قوشونون خلق.  آدالنير  قوشونالري قوشونالريميز خلق.  ميشيك  ائتمه تشكيل  ويزارتخاناالري
  و ميلي   امنيت  داخيلي و قوشون  باشقادير، خلق  تاماميله  قوشونوندان  دؤولت  رسمي و مقصدي  وظيفه

ز،بايداغيميز و عونوانيميز وپولوم. دير  بير قوّوه  ائديلن  تشكيل  ايله  مقصدي  ائتمك  تأمين آزادليغيميزي
،  بيلمزدي  ائده  دوام  موّدت اوزون  بو وضعيت   اساسيندادير، بينابراين  ايران  عوموم  باالخره ايسه

   آقاي  اوچون  ائتمك  موعّين بو تكليفي.  اواليدي   تكليفيميز معلوم  ايله  حؤآومت  مرآزي  گرك باالخره
 ماوغو اولد يضر شديد م  اؤزوم  من ، حتي  تهرانا گئتديك ييب ائتمه  رد  اليني  صولح نين  السلطنه قوام

  و طبيبلرين  يولداشالريمين  صميمي  ايله  مقصدي  اولونماسي داها تئز حل  نين  مسأله باخماياراق
.   ائتديم  برابرموسافيرت  ايله  هيآت  ائديب  قبول  دعوتيني  قوامين  شخصًا آقاي  باخماياراق سينه تؤوصيه 

   و صولح آساييش   بيزخلقيميزين  گؤروشلرده  رسمي ، ايسترسه  گؤروشلريميزده ايستر خوصوصي
   سايير دؤولت و  السلطنه   قوام آقاي.  دي سؤيله  حاضير اولدوغونو  ائتمگه  حل  ايختيالفاتي  ايلهويول

 7   دؤولتين  عملده  ايظهار ائديرديلر، الآين افيقتو مو فيكيريميزه   بيزيم  عوموميتله لري نوماينده
  سيز البته. ميرديلر  ايسته  حاضير اولماق اووز ائتمگه تج ندنيس  تصويبنامه اوالن  عيبارت دن مادده

  گيزلي  بيزيم.  ائشيتميسيز ني  اعالميه  رسمي  وئرديگي لر حقينده  موذاآيره نين لر هيأتي نوماينده
  ، تهران  آي  وبيلديرديك  ائتديك  دونيايا اعالم  تفصيليني نين  موذاآيره سياستيميز اولماديغينا گؤره

   گولونج بو ايسه.  ائدير  طلب اولماق   قئيد شرطسيز تسليم  آيمي  بير قووه  مغلوب  بيزدن حؤآومتي
   آيمي  آسيماني ي  آيه سي  تصويبنامه دؤولت  آي   وقتي بيز دئديك.   مئيدانا چيخاريردي وضعيت

  ؟  ايدي  گؤره يه  نه  ائتمك تهرانا دعوت   بيزي ، بو ايصرار ايله تغييرناپذيرايميش
   طرفيندن  بيات  آقاي  تبريزده  سؤزلري نين  مقاماتي  رسمي تهران    
  بحث   و اوصولدان  اساسيدن  قانون  آيمي وغو اولد ، اونالر هميشه  ايدي  عئيني سؤزلرين  دانيشيالن

  . چاليشيرديالر  باسدير ائتمگه-   اؤرت  مؤوضوعي  ايله  سفسطه ائديب
 و   اساسي  قانون ، ولي  دگيليك ز ديپلومات بي  دئديك  گون بيز اول    

  اساس  نين  اساسي  قدر قانون يه بيز ايندي.  ايطيالعيميز واردير  گؤره  اؤزوموزه ساييرقانونالردان
   اوچون وغوديكتاتورل   رضاخانين نين  اساسي ، بيز قانون  دا بيليريك  قالماسيني  مسكوت نين لري مسأله

،   بيليريك  ده  سرمنشاييني الرينوققانونل بي   بوروموش بيز ايراني.   بيخبر دگيليك سيندن تغيير وئريلمه
 خبريميز   ايجرا ائديلديگيندن  شكيلده  نه  وايراندا قانونالرين ييق ، ايرانلي ميشيك  گلمه بيز آمريكادان

   نظريني  بو اشخاصا اوالن نني  ميلتي  و ايران  ائتديگيني  حؤآومت آيملرين  ايراندا  ده ايندي. واردير
  قانون  ائديب  قيام  ايستيبداد علئيهينه  بير گون  خلقي ، آذربايجان  دانيشاق  ساده گلين .  بيليريك ده

   قرن ياريم   ايسه  مورتجعلري تهران.  و قورد  بيناسيني  حؤآومت  و ميلي  ويجودا گتيردي اساسيني 
  ايندي.  ائتديلر  محروم حاآيمييتدن   خلقي لر ايله جور واسيطه وربه ج  قويوب  مسكوت و اون موّدتينده

.  الزيمدير  وئرمك  بونا جواب يير، فقط  ايسته ديريلتمك   او حّقي  ايله  حرآتي  ايكينجي  آذربايجان ايسه
 آراسيندا و اآينچيلر   آلينيب  غاصيبلر اليندن نين  يئرلري  و دؤولت سي بؤلونمه  نين  يئرلري خاليصه
 اؤز   آرتيق آندليسي  آذربايجان. سيدير  ايراده  خلقين قانون. ميشدير  ائتمه  منع  اساسي  قانون تقسيميني
   ايله  آذربايجان  ايراني  بوتون  ايسه دؤولت. بؤلموشدور  بو آندلري  ايله سي  آلميشدير، اؤز ايراده حّقيني

  .ليدير  ائتمه  عملي و وياليتلرده  الت اي  بوتون  بو ايشي  اوچون  اولماق همرنگ
  حاضير اولوب  گوذشتلره  بؤيوك  اوچون  ائتمك  رفع  ايختيالفي بيز حتي    

  دؤولت  سيله  واسيطه  انجومني  اؤز ايالت  خلقي  آذربايجان  وئرين  ايمكان  بيزه آنجاق:  دئديك 



   مرآزي  حؤآمي  وبونالرين  پيشناهاد ائتسين ته دؤول  واليسيني  و ايالتين  مأمورالريني نين لري ايداره
  . ائتسينلر  ايداره  آذربايجاني دئسك   بير سؤز ايله  و بونالر ساده  صادير اولسون  طرفيندن دؤولت

  بختياري  صمصام ، تك  امير نصرت ، تك  مدني  ملك  تك  حؤآومتي تهران    
 موغايير  يه اساسي قانون.  دي مه  ايسته  اولماق  قاييل اوچون آذربايجانليالر   بو حّقي  اوالن  قاييل اوچون 

   توليد ائدن  وحشت  اونون آدالنديريب   موّسيسه  قانوني  بيزه  بئله  آوّل ژاندارمريني یي  ايداره اوالن
  نون او  ائديب  حساب وظيفه   نيظام  عادي قوشونالريني خلق.  دي  ايسته نيفوذونو آذربايجانا قايتارماق

  . و مئيدانا سورد  پيشناهادالري  آيمي گؤندرمك   تهراندان  ده لريني فرمانده
   اوچونده  شهريورين  خلقي ، آذربايجان  آي  بيليرديك  گؤزل بيز چوخ    

 جور باخير   نه  پهلوانالرا  ياالنچي  گئيميش  افسر پالتاري  گؤسترن  سيماالريني حقيقي  نين اؤزلري
   بوقچاسيني نين لري معشوقه  نين  سرهنگلري  تيرياآي  تهرانين  ائوالدي ، ستارخان  آي ليرديك بي  ده ويئنه

   بو خوصوصدا ائتديكلري اونالرين   ده اونا گؤره.  بيلمز  ائده  تحّمول حاماما داشيماغا آرتيق
   طرفئينين ، بورادا مسأله  نفر آذربايجانا گلسين  بيرنئچه  طرفيندن دؤولت:   دئديك  رد ائديب پيشناهادي
   خلقو قوشون ، آذربايجان  آي  بيلديرديك  حؤآومتينه بيز تهران   و بير ده  ائديلسين  حل  ايله ريضايتي
 . اولماز  مجبور ائتمك  محو ائتمگه  آزادليغيني نين  خلقي  ايران واون.  دير وقوشون   و آزادليق وقوشون

   ايرانلي آذربايجانليني  دوغروداندا اگر تهران.  عاجيز دگيلدير ئتمكدن ا  ايدارهوخلقيميز اؤز قوشونون
   اونالرين بو ايسه.   ائتسين  تعيين فرماندهليگينه   قوشونون  پيشناهاد ائتديگيميز اشخاصي  بيزيم بيليرسه

   نفره  اوچ  بئش  فقط حاآيمّيتي بيلير و ايراندا   عيبارت تهراندان  ، اونالر ايراني  ايدي  دگيل خوشينا گلن
  . ائديرلر مونحصير حساب

   بو ايشه  مقاماتين  غئيرمسول  و بعضي  آوّل قووانين  فرمانده  بيزه بير ده    
  .ديلر  ايسته  آنديرماق جگيني بيلميه اوال راضي

   موجيبينجه  اساسي  مشروطه سيني  آوّل قووا مسأله بيز فرمانده    
  ائتمك  اعالن  خاريجيلره نين  ميلي  شوراي  مجليس  آوّل قووا فقط نده فرما بيزجه.  تفسيرائديريك

  نا گؤرهوغو اولد غئيرمسول   قاريشماسي  ايشلره  جاري اونون.  ايمضا ائدر  فرماني  حربي ديگي ايسته
  . قانونينا موغاييردير  و مشروطه آزادليق

   ايراندا آزادليغين  ائديب  ايستيفاده ريندانا ايختي ليك  فرمانده  همين رضاخان    
  آوّل قوواي   فرمانده  ده ايندي.  دي  ائله  سؤوق  فالآتلره آيمي بيلديگيميز   و ايراني  آسدي سيني هريش

   مقامالر اگر بو ايشده  خيالفينادير و غئيرمسول نين  آزادليغي ، ايران نين  خلقي  ايران  ياراتماق موطلق
   غئيرمسول  بو طاماح  دگيل  گلر ومعلوم لر ويجوده  حاديثه ندا بؤيوك ايرا ايصرار ائدرلر ايسه

  .  اوال بيله  تامام  نفعينه مقاماتين
  يه  سفسطه  بو نحو ايله سيني  مسأله  سازيش  گؤرونن  ساده ظاهيرده    

مجبور  ماغاسيز آذربايجانا قاييت  سونرا نتيجه  ائتديكدن  تهراندا معطل  گون بئش  اون بيزي  دؤندريب
  .ائتديلر

   بيزيم سي  حاآيمه  هيأت ، تهران  بودور آي  قيساسي سؤزون    
  شهرلريميزي  آيمي  اوّلكي  بوندان  آي ، بئش  آپاريب  اورتادان  تماميله  ايشلري باشالديغيميزبؤيوك

اوغرو،  ر،، ژاندارمال  خلقيميزي  اولموش  تازا خيالص  و فيشاردان  قبريستانالرا، ظولم آؤهنه 
،   دا بوراسيندادير آي جاني  سؤزون.  آلتينا سالماغا چاليشيرالر  آياقالري  مأمورالرين  و جاني موخّنث
  . قرار وئرميشديلر  آلت اوچون  بو مقصد  دا بدبختانه  و سايير قانونالري  اساسي قانون

راندا  اي  دگيلدير، سؤز بوتون سي  مسأله  آذربايجان  تك  مسأله بير ده    
  بؤيوك   و تهران سيني  حاآيمه  هيأت تهران. دير  اوستونده  ياييلماسي نين  اوصولي دموآراتليق ، آزادليق
   آلتيندا بوتون عونواني   اساسي اونالر قانون.  دا بوراسيدير  قورخويا ساالن  و يئر صاحيبلريني فئودال
  . چاليشيرالر  محو ائتمگه  حوقوقوني خلقين



،  ليگيميز او قدر دگيلدير آي  ساده ، الآين  آدامالريق  ساده خبيز چو    
ون  خوروز ، الآين  دگيليك بيز ديپلومات.  يك بيلمه  گؤره  آاساني  ياريم ديلن آلتيندا گيزله  آاسانين

  . عيجزيميز يوخدور  گؤرمكدن ونوقويروغ 
  آلديغي  نين  آندلي ، يعني  يورغاني  مولالنصرالدينين دعوا هاموسي    

  .دير ندهو اوست  حاآيمّيت  آلديغي خلقين  و توپراق
  تهران  يااليان  ديبيني نين  بوشقابالري نين  عونصورلري  ايرتيجاع بوني    

آنالميشدير،    دوشونوب  خلقي  ايران  بوتون  باخماياراق سينه  چكمه  زوزه نين  مطبوعاتي ايرتيجاعي 
بيز هرگيز بو .  يوخدور ده  ايّديعا ائدن  دگيلدير، بوني سينده  باره لماسي آيري  ايراندان سؤز آذربايجانين

  سي  ايراندا ايجرا ائديلمه ونون اوصول دموآراسي ، نين سؤز مشروطه.  ميشيك  سورمه لي  ايره ايّديعاني
 سي يريلمه حودوديندا حياتا آئچ  مملكت  بوتون نين  پروقرامي ايصالحات   باشالديغيميز بؤيوك و بيزيم

  ...دير اوستونده 
 پوزا  ز يوخدور، باشالديغيميز ايصالحاتيومو يول  آيري  آرتيق بيزيم    

 -   وهرج  فالآت  مملكتي  ائديب  تصديق  حاآيمّيتيني  حق نين  خلقي  ايران  بوتون  ايسه تهران ، ريك بيلمه
  .ليدير  قدملر گؤتورمه  يولوندا جيدي  وئرمك  نيجات مرجدن

   ايراندا يئني ، حتي ، دونيا دگيشيب  آي  بيلسين  گرك السلطنه  قوام قايآ    
  .ويجودا گلميشدير  نسيل

   ايداره  ايله  طرزتفكور و اوصول آي  لي  اير  بوندان  قرن  ياريم بو نسيلي    
.  نظر يوخدور  ووزرا آراسيندا توافوق ، هيأت  آي و اولونورد  حيس بيرده. اولماز  ائتمك
   ودوستانه  خوصوصي السلطنه  قوام  آقاي ، شخص  آدامالردير آي  تصادوفي  اآثري ًالوزيرلريناص

  . ائتميشدير  دعوت يه  آابينه سيله  موالحيظه موناسيبات
 وار   شاييعات  باغليدير، حتي  بير يئره  باشي نين  دا هر بيريسي بونالرين    

  تأثيرلري  اعضاسينا  دا دؤولت نين دربار خانيمالري» وجاق «  گلميش يه  تازا عرصه ، بعضي آي  ايدي
  .واردير

   و ايران  فالآته ، واقيعًا ايراني ، واقيعًا خطرناك  واقيعًا مخوف تهران    
  . بير مرآز فساددير  ائدن آجليغا، بئچاراليغا، گداليغا سؤوق  خلقيني

 و   طاليب ينهس  ارضي  تماميت  و ايرانين  و سازيشه بيز جيدًا صولح    
  سي آابينه  نين السلطنه  قوام آقاي.   بيلميريك  گؤزلييه  بير نيجات ز حالدا تهراندانوغوموطرفداراولد

   بو گونه ، موتأسيفانه ايدي  گله  آناره  ايله  خلقي ، آذربايجان  آي  اوال بيلردي  او وقت  بير آابينه دواملي
  .ميشدير  اوالبيلمه  مووفق مگه گؤتور  بير قدم قدر بو خوصوصدا جيدي

   ايدي  بير شانس  بؤيوك  اوچون  و فداآارليغيميز، آابينه  ظن  حوسن بيزيم    
  . بيلمير  ائده  هنوز ايستيفاده  اوندان  قوام  آقاي موتأسيفانه ، آي

  نين سي  بعضي  اعضاسيندان ، آابينه  آي  اينانديرام  سيزي ييرم ايسته    
 مثًال.  تأثير باغيشالميشدير  درين  رفتاريندا بئله نين السلطنه  قوام  آقاي  نظرلري و شخصي  خوصوصي

 و غدار  قانلي  آذربايجانليالرا  سببيله  ايجراسي  قانونونين   تيرياك  بيزده  بير پاراسي شايد وزيرلردن
  .ولموشدورا   رفتاريندا مونعكيس نين السلطنه  قوام  آقاي  نظري  اونون  آسيلميش دوشمن

 صادير   حقينده سي  مسأله  آذربايجان نين السلطنه  قوام  آقاي موتأسيفانه    
و    نفت  ساالن  حئيرته  بيزي  سندده بو رسمي.  يوخدور  فورصت  ائتمگه  تجزيه ني ايبالغيه  ائتديگي

  .نيلماسيديرساخال  گيروو  اونالرين  و حقيقتده سي  اورتاليغا چكيلمه نونو مؤوضوع اينتيخابات
 عاييد بير   سياسته  و خاريجي  ايقتيصادي  ساده سي  مسأله اوال نفت    

  . دوز گلمير  ايله  بير منطيق  هئچ  قاريشديرماق سينه  مسأله  آذربايجان وبون .دير مسأله
   اولدوغونو حتي  بير مسأله  داخيلي نين سي  مسأله  آذربايجان باالخره    

  . ائتميشدير  و اعالن  تصديق زو ده اؤ السلطنه قوام آقاي



   عمله  ايراندا آزاد بير صورتده  عوموم  و اونون  اعالني اينتيخاباتين    
  تكرار ائتمك لري  صحنه  آئچميش  دؤولت  تصور ائدك مگر اينكي. دگيلدير  مانع آيمسه  سينه گلمه

  .يير ايسته 
، تهديد  ، گوج  پول  آيميوغود اول هر يئرده ، آذربايجاندا يير آي مثًال ايسته    

   ايشغال لرينيوآورس   مجليس  نامينه سي  نوماينده  ميلت ، مورتجع ، خايين و اوغر  بير عيده  ايله وتطميع
  .ائتسينلر

   و اينزيجار ايله  نيفرت  بير مجليسه  بئله  آذربايجانلي اگر مقصد بو ايسه    
  بؤيوك   بو مجليسين  همين  تعهوده  ائتديگي  موقابيليده  اتحاد جماهير شوروي  قوامين آقاي باخار و
 بيز   آالراق نظره  سينيي هام بونالرين.  بيلمز  اينكار ائده ده  اؤزو  اونون  حتي سيني  اوالبيلمه انگل
   دانيشيغا باشالييب صورتده   و صميمي  ساده  ايله  خلقي ، آذربايجان  آي  گؤروروك  مصلحت دؤولته
. سيدير  مسأله  ديريم-   اؤلوم  اوچون بو خلق   قبولي ، اونون  آي سين  ائتمه  طلب  او گوذشتلري رداناونال

  . حاضيراوال بيلمز و اولماياجاقدير  بير وجهيله  هئچ بونا آذربايجانلي
  سيندن  ائديلمه  حل  يولو ايله  صولح  برابر، ايشين  هاموسيله بونالرين    
. جكدير گؤتورولميه   قدم  اوچون  پوزماق  آراميشي  اينديكي  طرفيميزدن  و بيزيم  دگيليك هنوزمأيوس

  قورخماق. بيلمز  ائده تحريك   بيزي  ده لري  دسته  سرباز و ژاندارم  گؤندريلن  سرحدلريميزه حتي
 و سايير   و آور ميرجواد و امير نصرت مورتجعلري   تهران  بوتون  ائديرم  گومان  گلديكده سينه مسأله
 و  بيز حكيمي.  آئچيرميشلردير دن  تجروبه  برابر بو ايشي  ايله ذولفقاري  مثًال،  دوشمنلري  خلق فراري

  :  تكرار ائديريك  ده  دئديگيميز سؤزو يئنه زماني  سي صدر آابينه
   قوامي بيز آقاي!  دئمكدير  اويناماق  اود ايله  گلمك  ايله  سيالحبايجاناآذ     

قاباغا   ، اگر بو ايش  ائتسين  ايقدام  ائتمگه  موشتعيل  بو حريقي ، اؤز اليله  آي  بيليريك عاقيل اوندان
 و  آياغا قالخاجاق   واحيد آيمي  بيرتن  آيشيلي-   خلقيميز، ائليميز و جماعتيميز، آروادلي گلرسه

  !ديرجك ائده   قطع ليك  هميشه  و موردار اللري  خايين توپراغيميزا اوزانان
  

  !  بيرليگي  ميلي نين  خلقي  آذربايجان ياشاسين    
  !ميز  فيرقه  ووجودا گتيرن  بو بيرليگي ياشاسين    

  ! و رشيدقوشونالريميز  فدايي  قهرمان  قاپوسو آچان  آزادليق  اوزونه نين  خلقلري  ايران ياشاسين
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