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 شھریور نئجھ تشکیل اولوندو اون ایکى

قتن وسینی مو روزنامھوری آژیر  دن سونرا نھایت آقای پیشھ ن اوزون موذاکیره و موکاتیبھالوری و آقای شبستری آراسیندا آپاری آقای پیشھ
  میزین تشکیلی اوچون بیرینجی قدم گؤتورولموش اولدو. نین ایختیارینا قویوب، شھریورین اوللرینده تبریزه گلمکلھ فیرقھ ىرالیولداش

دیلر کی، او وقت حیزب نی جیدی صورتده موذاکیره ائتدیکدن سونرا بو قرارا گل نی تشکیل ائدن بو ایکی سیما مملکتین وضعیتیینین ارکان بو گون فیرقھ
  انى دا جلب ایتسینلر.کن آقاى بادالنین صدرى او تیالیکتوده تش

رینی المیلى شوعار نین ىو آقاى شبستر ورى پیشھلرى نظرده توتوب آقاى  ده آلدیغی تجروبھلر هموباریز ىان اوزون مودت آپاردیغى سیاسکآقاى باد
  ارلیق گؤسترمگھ حاضیر اولدوغونو گؤستردى.کر اوزه رینده فداالر ایلھ بو شوعارالاون ،تصدیق

تحت  نین تودهحیزب  لنیامکسى ایسھ  حادیھیارگرلر ایتکت یوخ ایدى. الیکدن باشقا سیاسى بیر تش آزادی ى او وقت آذربایحاندا حیزب توده و جیبھھ
  تاثیرینده ایدى.

جاغى احتیمالى چوخ قووتلى الاو کرین نظرینھ شریالولدوغونا گؤره اونتشکیل ا سیلھ واسیطھو آقاى شبسترى  ورى پیشھادى ایسھ آقاى زآ ى جیبھھ
رى شدید الرینا و ایرتیجاعى عونصرلر ایلھ آپاردیقالیقلارکنان عوضولرین بؤیوک فد االتى اطرافیندا توپالیکحیزب توده تش کایدى. او وقتھ د

اطرافینا  دا چالیشدیغى اوچون عوموم اھالینىر آلتینالشوعار وه حیزب طبقاتىالع یھ باخمایاراق عملی بیر قدم گؤتوره بیلمھ میشلردى. بوندان موبارزه
  ماغا قادیر اولمامیشدی.التوپ

لوزومونو  کتملب ائج سیلھ واسیطھر الشوعار ن میلیگتیرمک اوچون عوموم طبقاتین موعی میزین موسیسلرى میلی نھضتیمیزى ویجودا ی فیرقھکحالبو
 قرارابو  سونرادن  هریکذاوم کلوونگ وچان اکقاى بادآرى و ت، آقاى شبسورى پیشھآقای لر یعني یشدیلر، اونا گؤره اوچائتم که درجیدى بیر صورتد

 نین ىرالتالیکیسھ توده تشان اکسینلر. آقاى بادگتیر ت ویجوداالتشکیلى بیر نامیلھ می سى فیرقھ دموکراتاول  شبستریاى و آق ورى پیشھآقاى ی،کگلدیلر 
دموکرات بسترى شاى لھ، آقای ورى پیشھسونرا آقاى ن صمیمدسین. بو تئتلیني فراھم ایین وساین سی ھشمبیرل نین فیرقھى یکا بدیموذاکیره ائایلھ  رىالباشچی
  م ایدى.یزالماق یسلر تاپلردن موسشخصاه ر. اولجھ آزادیخالدیالینھ باشلیکتش نین سى فیرقھ

رینھ لعمل گؤرمھ دیک اوردن باشقزدن و تظاھؤیبحھ آلماییب ستردان نالتالکیشت سیایخلق س چونکى دو،روالھ حساب اولونسمر وشکول بیھ مسبو ای
ق کارلیابؤیوک فدا ر داھالشوعارى اوچون میلی ائتدیگتعقیب  نین ىرلربھصوصن فیرقھ رر، مخالواولورد حاضیرمگھ  لھگؤره چوخ چتینلیک ایلھ ایش

ت اروھ جائتمگظھار ینى اتیایصوصومیلی خ اؤزونونجانلى یباآذر ،هسیند ایھسرى تبلیغات القین آپاردین عصبلرىفارس مت ک. او وقتھ ددیرئدیطلب ا
گؤره دى. اونا گتیره بیلمیرده دیلھ ترشکار صوآ ىنیگدی ھتایس ومیتلھموى خلق عیدلھ ایر مساب جیدیالعاده  الھ فؤوقچون مسدیگی او ئره بیلمھان ویشن

بن بیرینحى میز فیرقھ ورى پیشھآقاى سونرا ره آلدیقدان ه بیلمیردى. بونو نظرائتمک نتیجھ وئدعوت  یلینھکرقھ تشیب، فییاناشر صورتده خلقھ ساده بی
لمھ آلدى ذربایجان و فارس دیللرینده قى آسین» عتنامھیراجوشھریور م اون ایکی«لى  ماده - ١٢ن معروف الاو شیوره داؤزین بونمی یى، فعالیتکتبى مدرک
  ر اولسون.شینتوم سینده - ١٢ریورین شھ سونرادن کییشدئتمضاسینا ییرین ا الاھادیخآز عیده عتنامھ بیریاجروم وب ی،ک

را الاھیخزادآرى یکلیلدب - بیی تانیین رھبرلر مایوس اولماییب،  تھبئلھ فیرقھ یاراتماق ایس الوشکول بیر ایش ایدی. بونونم اؤزواق مالپتو ایمضا
 ر.یلائتددلرینى بیان یوب، اؤز مقصون اوخووچر االاون نى مھاعتنیراجوم رک ائدهیعت راجوم

 رینىالایمضا اؤزش اولوب، یحتولرى مویان اول بعضداتشیر اولمنوم یھمالنوز اعنا گؤره ھى، اویدا کاندم خطرو ق یرغین آکیز تئدیگیماولده د یشا
میز  شھریورده موراجیعتنامھ - ١٢ لھیسین ایمضارفنز کیکه قیرخ سرگؤایدى، اونا  عیى ایسھ قطصمیمرین تالشچیدیلر، با ھتسیا کتورمگؤى گئر

 اینتیشار تاپدى.

ر النین اینتیشارى آذربایجاند بؤیوک حادیثھ ایدى، شھریوردن اول اونون اوزو اطرافا گؤنده ریلدیگی اوچون آذربایجانین ھرطرفیندن تلقراف راجیعتنامھوم
سینھ  دموکرات فیرقھ نین ىاؤزلر سیلھ واسیطھر اللرى تلقراف وتلھکن خلق الیق عشقینده یانیب یاخیدى. ایللر بویو آزادلالیمى آخماغا باشکسئل 
 تابھ حصق ،ر. بوتون شھریواردایمضا یوزدن زیاده  ،سینده عضیرین بالر. اونیراقلى سندلردماوق العاده ؤر فالافتلقریلر. بو  ائتدم الریني اعالایلحاق

ذربایجان ن آالر اوشینتوسونرا م گونى کاینتیشاریندان ای نین موراجیعتنامھ. گلدی اجودیت وکحر بؤیوکده ینونلرگ ورن شھریاملھ ھبئ زدهیمیندلرک
ن لفا، مرنددن گلوماره سینده اھر، جوش یجین بیرینن بو روزنامھ نلدى، مثک تلقرافالرى ایلھ د ولماغا باشالبریلرى ت صحیفحھ نین سی روزنامھ

 نین اوچونجو زنامھرو ا،دانا ی – ٢٠١سى ایمضارین الافرقن تلگلسینده  شومارهینجى کنین ای وارایدى. ھامان روزنامھضا ایم - ٨٧الردا رافتلق
  .یغ اولدولره بالینرى مالضایما وکلگونرین فالاتلقرایلھ  وبو نحى. یھ چیخد -  ٧۵٠ر الیمضاده ایسھ بو اسین شوماره

 لوبانى اوقنین اور یتیعمبایجان جذر، آیقنامھ سابپدى، بو روزات اینتیشار سى روزنامھربایجان سونرا آذدن  تنامھجیعرامو گون یکیمین ایک یلدیگیمیزب
وره ده ؤد سیني بو روزنامھ نجایرباذ. آندیالایلھ ایشھ باشت رییدون مھاما آد، انھامره نا گؤشدى، اوئدیلمیا مونتشیرایلھ  ودورلوگوم نین ىستربآقاى ش

بو واسیطھ  ھامی خلق .میشدىیلب السى اواآین نین ىایشلر کلی ندهگو نین فیرقھن وچوى ایگتدئاک رھبرلی نستقیموا من  یازیب اونشخص ورى پیشھقاى آ
  ردیلر. ئریوع قرار وغات ایشلرینده مؤوضتبلی نین ىلراؤزى ینلر مقالھ اونونلرى ایسھ عوضو فیرقھ، یرع تاپالیطیلریندن ایشا نین فیرقھایلھ 

واسیطھ ایلھ خلقین  بو، لر آلینیر نتیجھ لیغاتیورتده سیاسى و تبصرانھ بیر یرد ان ماھالاون ،رئدیلیا یحین موادى تشرن ییھمالده اعلر لھامق وصنمخص
 بئلھندا یآلتسى  وحھؤسرل »دىالشھ باشیا زیم فیرقھ« ورى پیشھآقاى ه دینس اش مقالھنین ب نومره بیرینجى لنمث .دیلیردىیارا اینقیالب ؤیوکا بدنکاریاف

  یازیر:
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 .ندىالرغبتلھ قارشی کوبؤی وجھ وگئنیش تن دیز طرفینمنامھ خلقیموراجیعتدى. بو تاپ سى اینتیشار تنامھیعراجوم میزین فیرقھ وگونوشنبھ د
 نوایلھ او توسوونیؤدغیندا توپالنیب اورک بارین قاالیش د یوارمیاپیشد یریل موراجیعتنامھ، هدینبایجانلى آذربایجان شھرلرردآ مینلرجھ
  دى.ئتس ایى حنیلدیغیآزادلیغى اوچون یول آچ اسیطھ ایلھ سعادت وو وب ،دىالیشآلق ،وشوندود اوخودو،

آیدین بیر صورتده چوخ رى الجایاحت ،رىآرزوال - لرىکدا خلقین ایستراوب .ایدىیح آیدین و صر وقجادیلى اولدین میز مھموراجیعتنا
  شدى. گؤستریلمی

گوجو ایلھ تعیین  زاؤ نین یراتدقاؤز موو  تیختیارایى انگنین فرھ جان خلقیز ایلھ برابر آذربایدار اولدوغومو قھالع ینالالقیستییز ایرانین اب
  .کدیریسینی آرزو ائ ائتمھ

یجودا ه وآزاد بیر صورتدیز میاتیو ادب میزبیایتکیزده مدیلی اؤز. کیریدسى طلب ائ دارهیولت، اؤو د ھداشتگ، بیزده فرھنیمدیل اؤزیز ب
  لیدیر. ئریلمھن وکامیا اینولماسبر خلق اترقى بویزین میمسینھ خلق لمھگ

ه دساوچون چوخ ن ابونو ریق.الیشیچ ائتمگھن میتا سینی یب بورانین ترقىیالربایجاندان باشن آذالیز اویموئا اؤزده  نؤوبھ ینجیرییز بب
یت الیایالت و و دنئیل اکشسینى ت ایھاساسى پ ت ایران قانونالشکیت، بو کدیرین طلب ائدییرمگى جگت اجودیوتی کیالوطبیعى بیر تش

یر، ایران خلقلرى اردگئچمیشى و و تاریخی کوبؤی اونوندیر، دگیل تالیکبیر تش انلرى تازومیت انجالیو و یر. ایالتد ینلرومانج
دلر و یبوستره ده مگؤاونا  ،رینا بورجلودوارلیغکو فداھ یننین فعالیت ینومنین ایالت انج بایجان خلقیرآذ هدینادلیق آلماق ایشزآ مشروطھ و

  ر.وخارماغا موفق اولموشدادان چیتاور تیالیکده بو تش بھیرینجى نؤوبی شمنلردو قلیزادآ

 ایلھیطھ بو واس،  یریرغا چاندیى آلتیداغاب اؤز تیوم جماعومعیب وتمایصینیف و طبقھ نظرده ت اولدوغو اوچون فیرقھلى بیر یم میز فیرقھ
تلرى کن ناروا حریرلرونصویاراماز ع فاق و بعضىیچیخان ن ااندئیجھ سینده میگى نتین لیاقتسیزلریالرلى مامورئومت و یکؤزى حکمر

  ر.یدکج هرتیمھ وئخا وغالوقلونن ھرج و مرج و ش سایھ سینده توره

ح یرشت وضعیتینی مومىورانین عیندا ایآلت نیوانوع »زوموزؤر سیزیم آخى یول آیریجیندا بیکای« ورى پیشھی ده آقا ارهھامان شومنھ ئی
  ر:یازی رک ائده عیینت یولونو نین فیرقھن کرئدا

انا یولو اوالبیلمز. جآذربای اونوندا  خساچی مئیدانا تلرھیر تازا بی یچمیشیک،د اآن غاماالخایلھ سا  یزى وار قوه ملیغراسى و آزادکیز دموب
ان اؤزو اؤز ایشلرینى جآذربای» ریند ه قاالجاق لن آذربایجانا حاکیمیت سورمک آرزو سو اورکرضاخانلیق  فیکیرینھ دوشن خاینلری تازا

لى ، بیز بیر قدم ایراگر تھران حوقابازالرى لندندن آلد یقالرى ایلھام اوزره آزادلیغی محو ائتمکده دوام ائدرسھ .ایداره ائتمگھ قادیردیر
   .بور اوالجاییزقویوب تمامیلھ اورادان قطع رابیطھ ائتمگھ مج

لیق و او آزاد ،یرآذربایجان اؤز یولونو اینتیخاب ائتمیشد ،تھران حؤکومتى گرک بیلسین کی، او ایکي یول آیریجیندا دایانمیشدیر
یولونا ایجانسیز بآذر بویوروب لیقظفیداحاوخ رسھئدخاب ایتینا ع یولونوجایتیراگر تھران ا جکدیر. ئدهدوغرو گ وصولوناى اراسدموک

  تسین. م ائدوا

  »موز!زوؤر سیزیم آخیبو دورب«

  نی ھدفھ دوغرو سووق ائتمگھ باشالییر. فیرقھسى اولوب خلقی. و  کسگبن دیلی و قودرتلى تبلیغات و اسیطھ نین فیرقھسی  بئلھ لیکلھ آذربایجان روزنامھ

قوى منطیقی اوخوجوالری دوشونمگھ وادار ائدیر. عئین حالدا تاثیر بوراخیر و اونون  بؤیوکی  خلق ایچریسینده لر لھنین مقا سی آذربایجان روزنامھ
دن اوزاق سالمیر. مثلن ایکینجی نومره سینده ایالت انجومنى باره سینده یازیالن قیسا، معنالی رسینی بیر آن بئلھ نظ شھریور اعالمیھ - ١٢روزنامھ 

 ه تصادوف ائد یریک:لر لھده آشاغیداکی صریح جوملر لھمقا

ھ یرقف .لدردگی بو کافى ینالک .لرینى اوال بیزین ضاممییغی. بو بیزیم آزادلریھ باشالمیشدگیومصورتده بؤ یرب تئز چوخمیز.  میتھکو«
بیلن   دهئکومت اؤخلقھ ح ،بیلمز دهئا کومتؤح اونا الکین ،ریلیده بئا  یلدایت و تشکیھ او خلقی ،یرماعى بیر تشکیالتدیتو ایجسیاسى 

ولت ؤبوتون د ،سینیخاب ائدیلنتیموم خلق طرفیندن اوع لھای صولورک دموکراتیک اگمن ور. بو انجیالجاقداو یمنوت انجلت ایاالتشکی
الر. مجبوردو جرا ائتمگھیى ااونون دستورالرین بتابع اولو االتیشکمیلی تبو  ایشلرینده اؤزى و اونالرین باشیندا دورانالر لر هداریا

 جاع ویرتیا نین آیرى شھرلرینده باش قالدیرمیشران و ایراھت انجومنبو  .ریسى وارد ى معنایوک سیاسؤنین ب انجومنیبایجان ایالت رآذ
  »ر.یندیران بیر جواب اوالجاقدق و دیش سیر یوموریحکم بؤریانینا مکراسى جد دمویض

  »یر.اقدجایتیرمگھ مجبور اوال یال آیاغین بیی هکده تیترییتدئشا انجومن آدینیعى بیزیم یجارتیران اھت«

ده  الھیازدیغى او مق نین ىور پیشھ یر. آقاىئیدانا چیخآیدین صورتده م سى مھتلیک ائ پیشبینزى یعارالریموش ونکوبو گ نین ىھ صدرقریف ده ھمان بو مقالھ
ى تک انجومنایجان ایالت بآذر: «شلرخ آیدین صورتده گؤرورموفقیتلرى چوومو وبوگونک یاوخوجوالریمیزین رھبرلر نى مخصوصن ھلى جومآشاغیداک

  »ر.یکدئمى دنین حل یس مسالھن آزادلیق ونین حلى د گیل بلکھ بوت یس لھاآذربایجان مس

ده  موراجیعتنامھر. ید یلمیشدیح ائتشر آچیق بیر صورتده یاورادا آذربایجانین وضعیت یبیلیلھ یازحرارتلى بیر قلم ا خچو سی موراجیعتنامھشھریور  - ١٢
  ی.ستریلمیشددا گؤ رلالیو لیملماسى عن اونالرین اورتادان قالدیریدرکتلرین سببلرینى تشریـح ائاسارت و فالک وغودچار اولونین د یجان خلقیآذربا
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 سى مھائدیلتامین  سیلھ واسیطھایالتی  انجومن نتییختاروبو م ،دیلمیشیثبات ائحکم دیللر ایلھ اؤزومى متین و ملو نین اریتیختوده آذربایجان م عتنامھجیراوم
  ر.وسورولموشد لیغااورتا

 اؤز ،ئتمیشعھ ایطالوم ر صورتدهیدى بیج یرقھ ایشھ باشالدیغى وقت وضعیتیف ی،ک کورگؤروقتلھ اوخودوقدا آشکار صورتده ید نی تنامھیعراجوبو م
چن ئر. کواولمیشد یتاثیر ؤیوکب نین موراجیعتنامھ ھامانیلمھ سینده ن الده ائدییمیزتلریفقومو ور. بوگونکیرمیشدرینده قرار وئاوز اونون یرینشوعارال

رار کا تى بوردشوعارینبارت اوالن یع بند دن - ١٢ نین موراجیعتنامھون وچات ائتیشدیگمیزى ایثبامیلھ یھدفھ تمیمیز گتدیئبول اقشھریورده  - ١٢
  دیریک:ائ

 
 

  بیزیم شوعارالریمیز بونالردیر
 

لیدیر کی، ائده بیلسین  ختاریت وئریلمھولی آزادلیق و مدنی میداخ ینھخلقایجان قالل و تمامیتینی ساخالماقال برابر آذربیستیایرانین ا - ١  
ز سرنوشتینی تعیین مکلھ برابر اؤ ؤزلھالنھ  قانونالرینی گیموم مملکتین عادوسی اوچون ع ن فرھنگی  یولوندا و آذربایجانین آبادالشماسی و ترقیاؤزونو
 .ائتسین

 
منلر وخاب ائدیب ایشھ باشالمالیدیر. بو انجینتیمنلرینی اوالیت انجیچوخ تئزلیکلھ ایالت و وبو منظوری حیاتا کئچیرمک اوچون  - ٢  

ملیاتینی تفتیش ائدیب اونالرین ع نین ىؤولت ایشچیلربینجھ تمام دیسترمکلھ برابر قانون اساسی موجیصاد ساحھ  سینده فعالیت گؤقتیفرھنگی، بھداشتی و ا
  .دیرجک دهائظھار نظر یتغییر و تبدیلینده ا

 
دیلی  دؤولتالسدان یوخاری یالسا قدر درسلر فقط آذربایجان  دیلینده آپاریلمالیدیر و اوچ کیدایی مکتبلرینده اوچ کیبتیآذربایجانین ا - ٣  

نین اساس سی فیرقھات نون تشکیلی دموکـروالفودار میلیلیدیر. آذربایجاندا ده آذربایجان دیلی ایلھ یاناشی تدریس ائدیلمھ اولماق اوزره فارس  دیلى
 ٠دیرمقصدلریندن بیری

  
وجود ؤجک کی، م دی چالیشاجاق و سعی ائدهیسینھ  ج سی صنایع و فابریکاالرین گئنیشلنمھ فیرقھآذربایجـان دموکـرات  - ٤  

فابریکاالر  ایارادیب تاز  لر لھل و ماشین صنایعینی گئنیشلندیرمک اوچون وسی ا ،فابریکاالری تکمیل ائتمکلھ برابر  ایشسیزلیگی رفع ائتمک اوچون
 گتیرسین. اجودیو
 

 تیجارتدن حساب ائدیر. بو گونھ قدر لر لھمسا جیدیم و یسی چوخ الز فیرقھسینی، آذربایجـان دموکـرات  جارتین گئنیشلنمھیت - ۵  
اللریندن  چیخماسینا و اونالرین دیلنچی حالینا  نین ىکلرین ثروتلریمال یرداباغدارالرین و خ قالماسی چوخلو کندلیلرین، مخصوصن باغلی نین ىیولالر
  سینھ سبب اولموشدور.  دوشمھ

جھ چیخاریلماسی اوچون یخار نین ىلر عھیسی بازار تاپماق و آذربایجان امت فیرقھقاباغینی آلماق مقصدی ایلھ دموکـرات بونون 
 ٠ی نظرده توتموشدوریننین قاباغینی آلماس وقصانیمومی ثروتین نوقدام ائتمگی و بو وسیلھ ایلھ عیا جیدیترانزیت یولالری آختارماق ایشینھ 

  
 فیرقھآبادالشماسیدیر. بو مقصودا چاتماق اوچون  نین ىده آذربایجان شھرلری اساس مقصدلریندن بیرنین  سی فیرقھدموکـرات  -  ۶  

ل بیر صورتده شھرین آبادلیغینا چالیشیب اونالری یستقوھ مقانونو تغییر تاپیب شھر اھالیسین نین ىمنلروجک کی، چوخ تئزلیکلھ شھر انج سعی ائده
چوخ نین  سی فیرقھسی آذربایجـان دموکـرات  سو ایلھ تامین ائدیلمھ نین ىتبریز شھر نمکان وئریلسین. مخصوصیا یر حاال سالماغاعاصورومند و میآب

 ٠یندندیرلر لھمسافوری جاری 
 

سی کندلیلرین  وهوصادی قیقتینی و ا هسلری گوزل بیلیرلر کی، مملکتین  ثروت تولید ائدیموسنین  سی فیرقھآذربایجـان دموکـرات  -  ٧  
دیر کی، جک ائدهسعی  فیرقھره ده ؤگلن حرکتی نظره آلماسین. بونا گ اجودیائده بیلمز کی، کندچیلر آراسیندا و فیرقھبو  گؤرهتلی قولودور. اونا وقو

دود تعیین ائتمک و وعین بیر حوکندلی ایلھ اربابالرین آراسیندا م تورولسون. مخصوصنؤاساسلی قدملر گ نکندلیلرین احتیاجالرینی تامین ائتمک اوچو
  لریندندیر. فوری وظیفھ نین  سی فیرقھیر قانونی وئرگیلرین قاباغین آلماق دموکـرات ئراع ائدیلمیش غیختیبعضی اربابالر طرفیندن ا

جگیندن  ھگل نین ىزلریکلر اؤده حل ائدیلسین کی، ھم کندلیلر راضی قالسین و ھمده مالائلھ بیر صورت مسالھبو  جک ائدهسعی  فیرقھ
  آبادلیغینا چالیشسینالر. نین ىتلرز مملکؤو ا نین ىل ائدیب، رغبتلھ کندلریطمینان حاصیا

یر شھرلرده مصرف یسا محصولونو تھراندا و نین ىلرزحمت نین ىخلقری و آذربایجانی ترک ائدیب قاچان و آذربایجان یئرلصھ یخال
ختیارینا یق اوالراق کندلیلرین ایسینھ مواف اساسنامھ نین  سی فیرقھلر، دموکـرات  سھ عت ائتمھیراجوری، اگر تئزلیک ایلھ آذربایجانا میئرلائدن اربابالرین 

آذربایجانلی حساب ائتمیریک. اگر اونالر آذربایجانا جھ آپارانالری یتری آذربایجانین ثروتینی خارؤیش و نوشیندان ائع نین ىزلرؤلیدیر. بیز ا وئریلمھ
چالیشاجاق کی، چوخ سھل و ساده بیر صورتده  فیرقھیلیک. بوندان عالوه گلر، اونالر اوچون آذربایجاندا بیر حاق قائل د ناع ائتسھیمتیتماقدان ایقای

 ٠آلتلری جھتدن تامین ائتسین اکثریتی تورپاق و اکین  نین ىآذربایجان کندلیلر
  

بیر صورتده  جیدیائتمکدیر. ایندیدن بو خطر چوخ  موباریزهیندن بیری ده ایشسیزلیکلھ لر ھم وظیفوھومنین  سی فیرقھدموکـرات  -  ٨
  مکده دیر.گؤستر اؤزونو

چ بیر ایش ئو محلی مامورالر طرفیندن بو خصوصدا ھ دؤولتجکدیر. مرکزی  نھتلوگونھ قو - جکده بو سئل گوندن  ھگل
چالیشیر بو خطرین  فیرقھدور. گھ محکوماکثریتی فنا بیر حاال دوشم نین ىخلقلھ داوام ائدرسھ، آذربایجان ل ای نوایشدیر. اگر ایش بو ممی گورولمھ

سی،  تاسیس ائدیلمھ نین ىسی، اکینچی تشکیالتالر ین گئنیشلنمھتیجارتلیک فابریکاالرین تاسیسی،  تدبیرلر گورولسون. ھلھ جیدیقاباغینی آلماق اوچون 
 ٠ندور بیر قدر فایدالی اولسونومکوسی کیمی تدبیرلر، م دمیر و شوسھ یولالرین چکیلمھ
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رت میلیوندان یوخاری ؤده د اؤلکھبو  گؤرهالعاتا یطیلم ائدیلمیشدیر. دقیق اوظ بؤیوکقانونوندا آذربایجانین حقینده  اینتیخابات - ٩  
ب بیر یتناسوم وکیل یئری وئریلمیشدیر. بو قطعین - ٢٠ده،  میلیس شورای یبینجھ آذربایجانا مجلیموج النھ قانونیعاد غئیرآذربایجانلی یاشاماقدادیر. بو 

 مجلیس نقی اولسون. بو تقریبائتمھ ح اینتیخابسبت وکیل ین  فوسوناوآذربایجان ن جک ائدهسی سعی  فیرقھیلدیر. آذربایجـان دموکـرات گلگو دؤب
  ل ائده بیلر. اوچده بیرینی تشکی نین ىلر هنومایند

لی و یداخ نین ىایشچیلر دؤولتآزاد اولماسی طرفداریدیر. او، وطلقن نین م یاینتیخابات مجلیسسی  فیرقھآذربایجـان دموکـرات 
رک تمام ایراندا گ اینتیخاباتدیر. جک ائدهفت یخالوم یدنایشینھ قاریشماالرینا ج اینتیخاباتھمچنین پوللوالرین قورخوتماق و آلداتماق یولو ایلھ  ،جییخار

 ٠ه باشالنیب، چوخ سریع بیر صورتده قورتارسینددیآن واح
  

 جیدیلرینھ سوخولموشالر،  ایداره دؤولتشوه آالن شخصلر ایلھ کی وس و ریختلود، میسی فاس فیرقھآذربایجـان دموکـرات  - ١٠  
چالیشاجاق اونالرین  فیرقھ مخصوصن. جک ائدهانلیق ردیستکار شخصلردن قدورومامورالری آراسیندا صالح و د دؤولتو  جک ائده موباریزه

ی، یھ بیلسینلر کیقالماسین. اونالر ائل اھاناصالح اولسون کی، اونالر اوچون اوغورلوق و خیانت ائتمگھ بییطلری ائلھ ایندگانلیق شرایعاشالری و زام
  ٠گتیرسینلر ویجودالی حیات یرزلری اوچون آباؤ
  

احتیاجالرینا صرف  اؤزآذربایجاندا آلینان وئرگیلرین یاریسیندان یوخاریسی آذربایجانین  جک ئدهاسی سعی  فیرقھدموکـرات  - ١١  
 ٠صورتده آزالسین جیدیوئرگیلر  موستقیم غئیرائدیلسین و 

  
قلرلھ دوستلوق ساخالماق طرفداریدیر و بو یتفوم مخصوصنلر، دؤولتسی بوتون دموکراتیک  فیرقھآذربایجـان دموکـرات  - ١٢  

ن یین خا لر آراسیندا دوستلوغو پوزماق ایستھدؤولتق دموکراتیک یتفوتلوغو داوام ائتدیرمک اوچون چالیشاجاق مرکزده و شھرلرده ایران ایلھ مدوس
 ٠ی ایشلردن کنار ائتسیندؤولتماعی، سیاسی و یجتینصرلرین اللرینی اوع
  

 ٠سینی یارادانالرین اصل مقصدلری فیرقھبودور دموکـرات   
قدس مقصده چاتماق وجده بو میلینده و یا آذربایجاندان خاریپرست آذربایجانلی ایستر آذربایجانین داخ یدواریق کی، ھر بیر وطنموبیز ا  

  یھ بیلمز.  محلھ، شھر و یا مملکت اوچون ایشلھ سھ ائتمھصالح یائوینی ا اؤزنسان اول اگر یاوچون بیزیملھ ھمصدا و ال بیر اوالجاقدیر. طبیعی دیر کی، ا
سینھ سبب  سی ایرانین ترقی صالح و ترقییائویمیز اوالن آذربایجاندان باشالییرق و اینانیریق کی، آذربایجانین ا اؤزبیز اول 

  ٠جات تاپاجاقدیریرتجعلرین چنگالیندان نوطھ ایلھ قولدورالرین و میاوالجاقدیر و وطنیمیز بو واس
 

  یاشاسین دموکرات آذربایجان!
 د ایران!ل و آزایستقویاشاسین م

 !سی ھفیرقحقیقی مشعلداری اوالن آذربایجـان دموکـرات  نین یشاسین ایران و آذربایجان آزادلیغیا
  
  

  تشکیالت نئجھ ویجودا گلدی؟

 لیکتش سینی ؤعبھش نین فیرقھ ییغیلیب ھتتھ دسدساعت مج ندلردهکلر و شھر. یالنداشت بیلعاى فیالتکتش کیویجاندا بؤرباذآ راوندن س عتنامھیاجمور
دى. یلر هندگؤ ارافطدن افینتى طریائھسلرسیقتى مووون موصورت وئرمک اوچ و ریالتا سکبو تش لرضوویل اوالن عاخدنا یسیرا سسلر یموس .ردیلرئو
  باشالدى. ورولماغاقسى  ایھپتین تشکیالال قماناولو یلکتشلرى  تھیموکسلر یموس هئردی . ھرورودبوت ید فعالیمیزى شد ھکلاؤ نوتبو

ی مرکزیلشدیرمکلھ قازانیالن التیکب تشیی ھا ایتمیکتیفا ھلیات ایغبرلرى تنھا تبلھرقھ رفی یانباشال یشھ تلھ اجیدیو یورولماقسیزین  ت ر حرا کوبؤی
  ر.یالدشالتمگھ بائاده ایفستیا ملىع نلریند یجھنت تتبلیغا شنیئگ

ر سیسلبیر مو تباریعب  اون بیر نفردن السى دعوت اولونویجمومى اوسلرین عیموسه وردیشھر - ٢٢سونرا ان یشاریندنتیتنامھ اموراجیع لھای صدقبو م
مان گون ھالر. یخاب اولوندونتین ایووعام یصدر، آقاى شبستر ورى پیشھاى قثریت آرا ایلھ آکا یھ کومیتھو .بروالفق اولدورمگھ مول وئیکتش سى کومیتھ

 یھ کومیتھ نبتکیني گتدیئبول اق نرسم یگینیبرلھنین ر سی فیرقھرات کدمو نین سی یھتحادیا رلرگارکرانین صدرى، گرکا ى  هدحیتوشوراى م بیریااى قآ
  بو تصمیم .ردیلرمینی خبر وئتصمی نین  سیرانونفکش یگئنمومى وع نین یالتیکتش هتود قیامیاى قو آ ادکانن آخشامى آقاى بومان گونئنھ ھاردى. یخبر وئ
ولو مایت کنین بیرلی یالتیکتشده توده ویتحواى مرشو . ینمیشدآلی ا راری قلحق اولماسونھ میس فیرقھ دموکراتن آذربایجا نین تودهزب یح سیلھ واسیطھ

سلر یموس نین فیرقھ فرن ئچھن بیر نلریندضووعمیتھ وکنین  تییالکشت ه،تود ی،ک و قرار اولدو یتلندیردورزده قویرطآور ب تیرئح یسین فیرقھرات  دموک
  ملنمگھ باشالدى.کؤحال مالررکاد وجربم اینانیلمیش و سینده سیراالریمیز جھبو تدبیرین نتی ،اولسونالرل یسینھ داخ تھیومک

توموزه سیم اوی، بیزکدى قالمارا یفتیھمت و اؤب تئچییھ گ ورتده حملھصد بیر یدشیھیمیزه ئى عللر ھامیمى تھران روزنکر اوالن ینتشوم میز مھجیعتناارمو
  ردیلر.وئامھ یدنھ ایریشلا اؤزعوضینده  کرمئو بالرا جوانز اویمیرلرھبھ ریرقف یان شالالیتھ باععى تصمیم اوزره فقطو  ینالر. درین ایمانسآتما

  ایدى. ائتمکدهیشرفت پ صورتده عیسر خایش چو وچونا وغوھ اوزره اولدنقش عینوم

ل یجى قیزیغنن باشالیزییمشتدى، ایئیان ابھ قآچیب خل هتدرصو هادسدلرینى قصم اؤز وچونا وغواولدیف خالوت باسدیر سیاستینھ مو اؤرمھ لتگیز فیرقھ
بیر یری ا آی زیھ وجى توچون نھضتیمیزا کموم ائتاھفراسیندا سو تآز خلق یشمنلریمود تصادوف ائتدیگی اوچون اونغولده اومیزد ھکلاؤن وردونوا

  ایستیردیلر. کلندیرم ھکنوانیلھ لوع قلحاییھ ا ھکلاؤ
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بیر  ورى پیشھقاى آالسا یجبو ا لدى.یدیجالس دعوت ائر ایب گئنیشین باش بیلنلریندن ن تیقاطبموم وع ینزین شھریموچاو کتمئع اى رفوماھفت بو سو
سى  ورهؤت دضملھ ایسھ بوتون نھوبو ج ائتدی.رسیم ت سینی ھقشوادا ایران نان الیلھ ھکررئشرح و نیرالریوعاش نین فیرقھنده ییطقت یاریم سورن ناساع
 ھملوى جیخبو تار دیگی شھریورده سؤیلھ - ١٩ ،نین وری پیشھاى قن آکرائد موباریزهایلھ  یکیسین ھر اسول و ساغ جریانالری شعلى اولدو:زین ممی یتفعالی

ر یز بئوخ تچنین اساسى ایسھ  یالتيکھر تشریز شتبئتدى. یني مسد ود اس یارشجریانالرین ق موم سھووسیندن چیخابیلن عیرچای فیرقھال قوتولماتده ظرن
وده تزب یح(ى ینالرین ساازیالیینھ س فیرقھرات کسینده دمو ھنتیجفعالیت  کمی اوچ گونلوگیریا .دىگل اجودیوبئشینده نین  نى مھر آییماندا یعاز
 اینتیخاب نومایندهر فن ۵٩ سینھ رهونقک یرقھف نجی ریبیرانسدا فونکان پل تایکشدا ت - ٩ین ن ییتمیشدى. مھر آز ائو) مینلرى تجاویندان عالوهالتیکشت
  ى.اشالندب ھم صورتده ایشظنوم قویولوب،سى ساا ینمیزییالتکششھر ت یلھا کلی دیلدى. بویلھئا

 ورى پیشھاى آق ی.دیردئا کدر ینیسیاست نین فیرقھا یلھ اوخور و  ینجوئس نواماقدا ایدى. خلق اوینرول او کویؤب سى روزنامھیجان رباآذده  ورهؤبو د
 ر.یلارتلى ایدحرن وآتشی ،سایوخ قچ لر لھاقم ش ایدی.تمیئا ونحصیرا منتمامیلھ او ینیمعلومات یسیني و سیاس ھروبجتیلیق چازییسورن  دتوم وناوز

 یلیریمیز ملری. شاعیدیا هدکمسلکگوندن گونھ یو ییبرى نھضت باشالکیف کیوؤسینده بیریچنده خلق اثریت ایغالبى تھفاشیھ سر ایتستر روزنامھ ایسیا
  دیالر.شالزماغا باعرلر یاش عنالى و اودلوم نوخ دریچ بلھام آلیینھضتدن ا

ه د هروؤاو دین رلرشع لیتمیق نرلریمیزییاعشبوتون  یبنرتقسھ ائدیلیر یقتنھ دیلر مرهونچیخان ریندا یالآ ریور و مھرشھن نی  یس روزنامھ» یجانآذربا«
وان جسین شیق حرفشى و عادر ظفم ،برزادهکى الم عیھ خانینمدآذر اوغلی، آقاى طرت، على ف قای، آاعتماد یرونر. آقاگؤ  نیدیوخ آچ ش اولدوغویازیلم

  .ستریردیلرگؤس و ھو ووقش کیوبؤماقدا یاز رلرعش وطنیلرده گون او

دا ینھریور آیشمان: ھاى اى نجم تبریزآق سورودونو دا» جانبایرآذ شایا کھمیشھ لی: «نئدش ایزى، نوازییمقالروقیلھ قوالووق و شؤیلریمیزبن ذفدای
  ى.یشدلمیدئچاپ اھرده ندرمیش و مؤگ سینھ ارهیدا سى روزنامھیجان رباذآ یب،یاز

و نیلن مقصده دوغرو سوروب اوندان تشکیالت  لیگی بو احساساتی ایستھرھبح رحیص نین فیرقھ.  یدیمیش الرییگت اودیجت وئمک خلقده درین احساساد
  .سیاسی نتیجھ آلماغی تامین ائتدی

اوزره حرکت ائتمگھ  ھییب، موعین نقش ار ائتمھگوزوا وفھتصاد اؤز ایشلرینییالر چباش کی،ر یشدیمئرھ وجاخشى نتییدن جھت بو بیزه تیفعالی میزین فیرقھ
  لیشمیشالر. چا

  

  

  بیرینجی کونقره

ده آذربایجانین بوتون شھر،  سی تشکیل تاپدی. بو کونقره بیرینجی کونقره میزین فیرقھ دا - ١٠ نین یقاباقدان موعین ائدیلمیش پروقرام اوزره، مھر آی
تشکیلینھ رسمیت وئرمکلھ (حیزب توده ایران) تشکیالتی ایلھ دموکرات  نین فیرقھلر اینتیخاب اولونموش ایدیلر. کونقره  قصبھ، و کندلریندن نوماینده

ین  حلینھ مووفق اولدو. بونالردان ان لر لھقره چوخ بؤیوک و اساسلی مساسینی عملن ایجرا ائتدی. بو اوچ گون دوام ائدن کون نین بیرلشمھ تشکیالتی
  نین تصویبی ایدی. سی مرام و نیظامنامھ نین فیرقھموھومی 

ا موکمل سی شکیلینده داھ سینده قبول ائدیلن فیرقھ مرامنامھ - ١٢نین  ده اینتیشار تاپان مرامنامھ دوز بیر آیدان سونرا یعنی مھر آیی - ١٣ نین یشھریور آی
بیر صورتده رسمیتھ کئچدی. کونقره موختاریت، یئر بؤلگوسو و میلی دیلیمیزین رسمیتی کیمی بؤیوک شوعارالریمیزی اساس اوالراق مرکزی 

  تاپدی. تصمیم ایلھ خاتیمھتاپشیریب قطعی اومید و جیدی  یھ کومیتھ

فیرقھ صدرلیگینھ، آقای شبستری ایلھ آقای بادکان صدر موعاوینلیگینھ  وری شھپیسئچیلیب، آقای » مرکزی کومیتھ«بیر نفرلیک بیر  خده قیر بو کونقره
  اینتیخاب اولوندوالر.

  

  

  تھران مورتجعلری نھضتیمیزه زمینھ حاضیرالدیالر

  بیزیم میلی نھضتیمیز یوخاریدا یازدیغیمیز سورعتلھ گئنیشلندیکجھ تھران اؤزونون ایرتیجاعی رفتاریندا جیدیلشمگھ باشالییر.

العاده ایختیارات  ی فؤوق - »سید مھدی فرخ«نھضتیمیزی بوغماق اوچون » ف صدر االشرا«سیلھ مشغول اوالن  سینده جالدلیق وظیفھ ران مشروطھای
  ولونور.دیر اایلھ آذربایجانا والی تعیین ائدرکن فیرقھ ده بونا جواب اوالراق بؤیوک ییغینجاق چاغیریر و اورادا فرخی قبول ائتمک اوچون قطعنامھ صا
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لر کیمی موستبید و  لر و امیر تیمور کاللی زا وئریر. ملک مدنیومیلی ایسھ تمامیلھ اؤز ماسقاسینی ییرتیب، ایرتیجاعی سیاستینی بیر مجلیس شورای
  عید زمینھ ویجودا گلیر.سی اوچون موسا نین داھا دا ووسعتلنمھ فاشیست عونصورلری ریاست ھئیاتینھ اینتیخاب ائدیر. بو واسیطھ ایلھ آذربایجان نھضتی

توقیف » روستا، و شمیده«سی باشچیالریندان  ده تھراندا آزادیخاھالرین تعقیب و توقیفینھ ایقدام اولونور. مخصوصن کارگرلر ایتیحادیھ ھمین بو دؤوره
  چماقال جانالرینی خیالص ائتمگھ چالیشیرالر.دا صحرایا قا اولونور. تھراندا تعقیبده واقع اوالن افسرلر ایسھ تھرانی ترک ائدیب خوراسانا و اورادان

نالر ایسھ ایرتیجاعی سیاستمدارالرا عکس وب .تھران رادیوسو آذربایجان سورودونو چالماقال عوموم ایران خلقینی علئیھیمیزه تحریک ائتمگھ چالیشیر
  لر وئریر و اونالری اؤز باشالرینی ایتیرمگھ وادار ائدیر. نتیجھ

  

  

  تھران بارماغی

او گونکی  نین ىعونوانلی مقالھ  آذربایجاندا اوالن تھران مامورالر» تھران بارماغی«سینده  مھر تاریخی شوماره - ٢٠نین  سی بایجان روزنامھآذر
  ی شایان دیقتدیر:لر لھنین بو جوم اوستونو آچیر، مقالھ نین ىخایینانھ سیاستلر

  حسابسیز ژاندارمالردان عیبارتدیر. - یسیزاگؤرسنمگھ باشالنیر، بو ایسھ کندلرده س نین قارا بارماغی آذربایجان کندلرینده تھران ایرتیجاعی«

سادا سؤوق ائدیرلر. اربابالرین امالکینی حیفظ ائتمک و بھره آلماق باھاناسیلھ کندلیلری دؤیور، ازیر، اینجیدیر و یکندلیلری گوج ایلھ چکیب فیتنھ و ف
بؤیوک بیر قیسمتی صولح و آرامیش طرفداریدیرالر. ولی موفتینلر اونالرین  نین ىی، آذربایجان مالیکلرناراحات ائدیرلر. بیز چوخ گؤزل بیلیریک ک

  آدیندان خلقی ناراحات ائدیر و جور بھ جور باھاناالر ایلھ کندلرده حوقوقی ایشلره قاریشیرالر.

  میرلر. وس سیاستلریندن ال گؤتورمک ایستھکارالر اؤز منح وار قووه سیلھ سوکوتو ساخالماغا چالیشیر ولی فیتنھ میز فیرقھ

ی قاباقدان گؤرورسوز کی، میلت و مملکتین موقدراتی کیملرین الینده دیر؟ او دئییر: بیز حوقوقی ایشلره قاریشا بیلمریک، کیم گوجلی ایسھ اؤز ایشین
  آپارمالیدیر.

  بؤیوک جینایتکارلیقالری اولموشدور.نین باشیندا دورانالرین لیقوان حادیثھ سینده  و امنیھ تشکیالتی ماندارژ

و بو گون عدلیھ رییسی و مودعی العوموم کندلرده باش وئرن جینایتلری  ىاگر اوگون بونالر مسولیتھ جلب ائدیلسھ ایدی، بو کیمی حرکتلر اولونمازد
  اؤز بویونالریندان آتماقال تازا بیر شوریشین مئیدانا چیخماغینا یول وئرمزدیلر.

قیمیزی تحمولھ، صبره و متانتھ دعوت ائدیریک و عئین زاماندا فیتنھ و فیساد توولید ائدنلرین سیماالرین گؤسترمک اوچون اونالرین نھ بیز بونیلھ خل
  »تؤوصیھ اولونور. پ. سی ھکیمی ایشلر گؤردوکلرینی مداریک و اسناد اوزره یازیب تشکیالتیمیزا وئریلم

نھایت ایش او یئره گتیریر کی، فیرقھ بو خوصوصدا بو جینایتلری ایفشا ائدن بیر موراجیعتنامھ  .ی آرتیربو گونلردن سونرا ژاندارمالرین وحشیلیکلر
  .نئجھ بیالتعقیب قالماسینی گؤستریررینا جینایتلرین تفصیالتینی اونالرین لخاناالکونسوینھ و ھا بئلھ خاریجی لر هصالحیتدار ایدار ننشری ایلھ ایرانی

  ده یازیالن او سندی بورادا ایکینجی دفعھ تکرار ائدیریک: - ٢۵نین  بیز آبان آیی

  

  

  کندلرده یاراتدیقالری فجایعی ایفشا ائتمک نین ىدؤولت مامورالر

   نین ىنین آذربایجاندا دموکرات دؤولتلر سی اوچون آذربایجان دموکرات فیرقھ
  ردیگی دیپلوماسی مامورالرینا و ایران صالحیتدار مقامالرینا گؤنده

  مکتوبآچیق 

، سى مھ لره و بئچاراالرین شیکایتلرینھ صالحیتلی مقاماتین توجھ ائتمھ گونھ آرتماقدا اوالن وحشیانھ فاجیعھ - آذربایجاندا گوندن نین ىدؤولت مامورالر
خلقیمیزین فجیع و اورک لرینی  سیاسی نوماینده نین ىسینی، آذربایجاندا اوالن دموکرات دؤولتلر نین مرکزی کومیتھ سی آذربایجان دموکرات فیرقھ

سینی موتمدین دونیانین قوالغینا، ھانسی کی، ظولم و وحشیلیگی کؤکوندن  یاندیریجی وضعیتیندن موطلع ائتمگھ، بو وسیلھ ایلھ خلقین دیلسوز فریاد و نالھ
  ، یئتیرمگھ وادار ائتدی.قازماق اوچون فداکارلیق و جانبازلیقالر ائتمیشلر
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سی الینده اوالن  مملکتیمیزده یاندیریالن اود و آلوودان موستحضر ائتمک اوچون دموکرات فیرقھونسولالرینی کول و ویس ونسکبؤیوک دؤولتلرین باش 
  گؤسترمک ایستیر. د و مداریک اوزوندن بیر نئچھ سینىبیر چوخ اسنا

 نین ىی، حؤکومت ھئچ اؤز موتجاویز مامورالرآور ایقدامی ائدیر، اوندان اؤترو ک سیز اوالراق بو تاسوف سی چاره آذربایجان دموکرات فیرقھ
وسیلھ ایلھ احجافاتیندان جیلووگیرلیق ائتمگھ حاضیر اولمور، برعکس ھر گون اونون شیدتینی آرتیریر. ایندی باش وئرن فجایع گؤستریر کی، اونالر بو 

تیرلر. دوداق کسمک، داغ قویماق، قارین ییرتماق و بو ساق ایآذربایجان خلقینی آرادان آپارماق یا اونو اورتا عصیرلرده اوالن قولالر کیمی ساخالم
  سی واردیر. فجایع ایلھ قتل و غارت ائتمگین اورتا عصیرلرده بئلھ آز سابیقھ

ذربایجانین آلری بو قضایانین شاھیدی اولون و اینتیظاریمیز بودور کی،   رمھ گؤنده نین ىلری و دموکرات خلقلر آقاالر! سیز موتمدین دونیانین نوماینده
  سیز. نین آزاد مطبوعاتیندا اینتیشار وئره نین سسینی دموکراسی دونیاسی مظلوم میلتی

لرین یوزده بیریندن موطلع اولورسا حتمن  گلن فاجیعھ ونالرین حقینده عملھبیر نئچھ نفریلھ صؤحبت ائدیب و بلرین  اگر بیر نفر بو مظلوم و سیتمدیده
الری مملکتین قانونالرینی دا ائلھ بیر دؤولت واردیر کی، اونون مامور رات میلتینھ یئتیره جکدیر کی، ھلھ ده دونیاسیز اؤز دموک موتاثیر اولوب شک

مودعی العومومی بیر  - خیالفینا اوالراق رفتار ائدیر و اورادا قانون، محکمھ نین ىب و اؤز میلتینھ دونیادا اوالن بوتون اینسانیت قانونالرآیاق آلتینا آلی
عاردیر. قوی دونیا بیلسین کی، بیر عیده سینا  چی اشخاصین الینده آلتدیر. ایرانین ایندیکی وضعیتی دونیا دموکراسی موستبید خودسر و ایستیفاده اووج

  مظلومالر کی، چاره سیزلیکدن اونالرا اؤز مظلومیتلرین ایظھار ائدیرلر جواب وئرسین.

یاراتدیغی فجایع و اونالرین قانونسوزلوقالری و ظولوملری حقینده عدلیھ و ساییر صالحیتدار  کندلرده نین ىبودور بیر قیسمت دؤولت مامورالر
  ییبدیر. ه یازیالن شیکایتلردن کی، حقیقتده خارواردان بیر اووجدور و ایندییھ قدر ده بونالرا ترتیب اثر وئریلمھلر هایدار

الیک محمد صادق مجتھدی و موباشیر عبدالحسین ساسانی بیر عیده کندینده م »عجمی«نین  ماحالی »ھشترود«ده – ٢۴، ٧، ٩   - ١«
الیر و حسن آقا، غالم، فتحعلی و موسلح ژاندارمال کندلیلره حملھ ائدیر، ژاندارمالردان بیری ذولفعلی آدیندا بیر کندلینی قولوندان یار

کندلینی آغیر صورتده یاراالییرالر، بئلھ کی، ایندی ده مشھدی عبادالھ آدلی دؤرد کندلینی گوناھسیز یئره گولھ ایلھ وورور و بئش نفر 
یاتاقدا دیرالر. بونونال برابر قاتیللر ھلھ ده تعقیب اولونمامیشالردیر. الکین گوناھسیز کندلیلردن بیر نئچھ نفر توتولوب و حبس 

  »ائدیلمیشلردی.

ده محرم و قنبر آدلی ایکی نفر کندلی اصالن ھمایون و  - ٢۴، ٧، ٧کندلرینده  »یام بوالق«و  »قوشا بوالق« ماحالیندا »کاغذ کنان« - ٢
ی ایلھ لر لھسینده کندلیلر اؤز عای سی نتیجھ نین الیلھ آزادیخاھلیق جورمییلھ قتلھ یئتیشیبلر و ژاندارمالرین موسلحانھ حملھ استوار ابراھیمی

  یرالر.چؤللره قاچ

ھبان مقدسین باشچیلیغینا کندلیلرین ائوینی و اموالینی غارت و اؤزلرینی ندارم گوروکندینده بیر عیده ژا »شربیان«ین  - »سراب« - ٣
  دؤیوب حبس ائدیرلر، بیر کندلی اؤلور و نئچھ آرواد، اوشاق سیقط ائدیر.

ره دا ژاندارمالر آزادیخاھالرین ائولرینی غارت ائدیرلر و ایکی نفره قدر کندلیلر اؤز آرواد و اوشاقالری ایلھ چؤلل - »تیکمھ داش« - ۴
  قاچیرالر.

کندینده ایگیرمی نفر ژاندارم سروان دیبانین باشچیلیغی ایلھ کنلیلرین مال و جانالرینا تجاووز ائدیرلر کی، یوز اللی نفر » اممند« - ۵
  ینھ پناھنده اولورالر.س دلی کیمی قاچاراق اؤز جانالری اوچون تبریزه آذربایجان دموکرات فیرقھکندلی اونالرین ظولموندن 

کندینده حسن ژاندارم و علی آدلی بیریسی بیر نفر آروادی توفنگ قونداغی ایلھ او قدر دؤیورلر کی، اونو اؤلوم حالینا » لطان آبادس« - ۶
  سی آلتیندا اؤلور. سالیرالر و ھامان آروادین ایکی یاشلی اوشاغی توفنگ قونداغی ضربھ

مالرال آزادیخاھالری آغاجا باغالییب و اونالرین قاباغا گلنلرینی حبس کندینده سروان عابدینی بیر بؤیوک عیده ژاندار» گول تپھ« - ٧
اونالرین مالالرینی و  کندینده مورتجع خانالر ژاندارمالرال بیرلیکده بوتون آزادیخاھالرین ائولرینھ حملھ ائدیرلر.» مردانقیم«ائدیب و 

لره قاچماغا  لر گتیریرلر کی، بیر عیده بؤیوک کندلیلردن چؤل و مئشھ لرینی غارت ائتدیکدن سونرا اونالرین باشینا او قدر ایشکنجھ اثاثیھ
جعلره اولونان شیکایت و رمجبور اولورالر. ژاندارمالرین و بعضی محلی مورتجعلرین یاراتدیقالری فجایعدن عدلیھ وساییره قانونی م

  دیر.شاعالم جورملرین سایی بو گونھ قدر یوزی کئچمی

لرین اوصولویال تعقیب  خلقین مسول مقامالردان مورتکیبلری قانون اساسی حودودوندا و جزایی محکمھبوتون او کیمی مؤوقعلرده 
غئیر قانونی اوالراق حوقوقی ایشلره موداخیلھ ائتمکدن جیلووگیرلیق اولونماسی تقاضا اولونموشدور.  نین ىائتمک، ژاندارم مامورالر

سینھ یازدیغی  تاریخلی ژاندارم ایداره - ٢۴، ۵، ١١نومره و  - ٣۵٣۶نین  یھو عدلدن آیری اولدوغون نین ایجرایی قووه (قضایی قووه
نین مامورالری  او ایدارهچونکى  سی تقاضا اولونموشدور. مھ ائتمھنین حوقوقی ایشلره موداخیلھ  سی هبخشنامھ موجیبینجھ، ژاندارم ایدار

  نین سببی اولموشالر.) نین پوزولماسی نین و آساییشی سی خلقین آساییشینی تامین عوضینده خلقین قتل و غارت ائدیلمھ

  سی) نین ایجتیماعی ایشلر شؤعبھ سی نین مرکزی کومیتھ سی (آذربایجان دموکرات فیرقھ
  )١۶، نویابر ٢۵، آبان ۵۶شوماره » آذربایجان(«
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یھ وادار ائدیر. یئری گلمیشکن بونو دا  و شدید موباریزه بو جینایتلری یارادان تھران بارماغی ایسھ خلقی، مخصوصن کندلینی تنگھ گتیریر و اونو قانلی
سینی الزیم  آزادلیغین صولح یولیلھ الده ائدیلمھ رک ائدهلیلری سوکوتا دعوت دآذره قدر ھمیشھ کن - ٢٠مھردن  - ٣٠قئید ائتمک الزیمدیر کی، فیرقھ 

یش کی، بیالخره فیرقھ کندلیلره اؤزونوزو دیفاع ائدین فرمانینی گؤرموشدور. تھران بارماغی اؤز جینایتینده او قدر ایصرار و سماجت گؤسترم
  لری مئیدانا چیخمیشدیر. ی دستھیوئرمگھ مجبور اولموش، بو فرمانین نتیجھ سینده فدا

  

  

  تاثیری نین هبیرینجی کونقر

بیر مرکز ثیقل، بیر ملجا، داھا دوغروسو حقیقی نین تاثیری خلقین ایچریسینده چوخ بؤیوک اولدو. بو واسیطھ ایلھ میلتمیز اؤزونھ  بیرینجی کونقره
ایلک تشکیلی گونلرینده اولدوغو کیمی  میزین فیرقھرھبرلیک ائدیجی قووه تاپدیغینی درک ائتمگھ باشالدی. اونا گؤره بو موناسیبت ایلھ یئنھ ده 

  آذربایجانین ھر طرفیندن یوزلرجھ تبریک تلقرافالری آخیب گلمگھ باشالدی.

ریک کی، بو ساده بیر ییغینجاق دگیل ایمیش. بو گون دوست و  ی نظره آلساق گؤرهمیز مھرارالرینی واورادا تصویب اوالن مرامناق نین هکونقر
رکان حرب دوشمنلریمیزین تصدیقی ایلھ بوتون دونیادا سس ساالن بؤیوک نھضتیمیزین نقشھ و تدبیرلرینی تھیھ ائتمک، واقیعن حربی و اینقیالبی بیر ا

  گؤرموش اولدو.ایشینی 

  غا مووفق اولدو.اخاتیمھ سیلھ میلی نھضتیمیز باشالنیب، مونظم بیر صورتده خلقی تشکیالت آلتینا آلم نین هیھ بیلریک کی، کونقربو جھتده دئ

  

  

  دی، صدر ییخیلدی تھران تیتره

، تھران موحیطینده شدید بیر صورتده قورخو توولید سی ھلیک ایشلرینده پیشرفت ائتم هگوند میزین فیرقھون تبریزه گلمکدن مایوس اولماسی  - »فرخ«
ایرتیجاعی ھئیات حاکیمھ آراسیندا ایکی شدید ی ایش باشیندان کنار ائتدیلر.- »صدر«آیاغینی ایتیرمیش مجلیس مورتجعلری  - ده ال ائتدی. نتیجھ

، بو واسیطھ ایلھ بیر طرفدن خلقی مرعوب ائتمک، او رک ائدهت تینی تقویتشکیال سدی نھضتیمیزی سیالح و پولیییر ھموباریزه باشالدی. بیر دستھ ایست
، بیری طرفدن فورصت الھ گتیریب فیرقھ باشچیالرینی اورتادان آپارماغا چالیشیردیالر. ایکینجی دستھ ایسھ حیلھ و نئیرنگھ موتوسیل اولوب 

وئرمگی ایرلی سورموشدولر. ایتیفاقن ھر ایکی  لر هلی وعدو داد زه یاخشی بیر والی گؤندرمکخلقیمیزی ایغفال ائتمگی الزیم گؤردوکلری اوچون بی
وردوالر. بو انجام وئرمگھ مووفق اول سیلھ واسیطھگوروه دؤولت تشکیالتیندا درین نوفوذا مالیک اولدوقالری اوچون اؤز فیکیرلرینی موعین مامورالر 

لر و  - »پرویزی«الر،  - »ورھرام«ر اولوردو. مثلن بیر طرفدن سرھنگ شکیلنده ظاھی» کوسھ و ریش پھن«رسالر دئمیشکن ایسھ آذربایجاندا فا
حسام السلطان «لیک ایلھ معروف اوالن  کند و شھر اھالیسینی ازیر، دؤیور، آیاقدان سالیردالر، او بیری طرفدن موالیمتلی سیلھ واسیطھلر  - »زنگنھ«

الری ایلھ سازیش ائتسین. خلقین گؤزونون قاباغیندان پرده آسماق اوچون بؤیوک تعیین ائدیب اونا تاپشیریردیالر کی، نھظت باشچیی والی  - »بیات
تبلیغاتی و تشکیالتی فعالیتینی  میزین فیرقھسیاست ایسھ خلقھ گیزلی قالمادیغی اوچون » کوسھ و ریش پھن«یلھ ایشھ باشالسین. بو لر هایصالحات وعد

  ید بیر تشنوج ویجودا گتیردی.داھا دا قووتلندیرمگھ باعیث اولوب و موحیطیمیزده شد

  

  

  میلی حؤکومت تشکیلی یولوندا

. تھران ایسھ ایش ساده بیر چارچووادا دایانا بیلمزدی. میلی و دموکراتیک شوعارالر ایلھ خلقی آیاغا قالدیران فیرقھ سؤزه قناعت ائدیب دورا بیلمزدی
سی تبریزدن قاچان مورتجعلر ایلھ ال بیر اوالن تھران  کابینھ» حکیمی«رینی یئ نین سی کابینھ» صدر االشراف«میردی.  عملده گوذشت ائتمک ایستھ

میردی. حتا قانون اساسیده صریح بیر صورتده قئید ائدیلمیش ساده  تحت تاثیرینده قاالن، بو سؤزلریمیزی ائشیتمک بئلھ ایستھ نین ىلر هایرتیجاعی قوو
  رماغا چالشیردی.انجومن ایالتی قانونونو بئلھ سفسطھ ایلھ آرادان آپا

نین ایجراسی اوچون سؤزدن  ایشلرینی دقیق صورتده تعقیب ائدن مرکزی کومیتھ، فیرقھ مرامی نین سی بو وضعیتی نظرده توتوب تھران ھئیات حاکیمھ
  عملھ گئچدی.

، او بیری طرفدن خلقین آرزوالرینی ی تشکیل ائتمکلر ھبیر طرفدن ژاندارمالرین فیشار و تضییقیندن جانا دویموش کندلیلرین آراسیندا فدایی دست
نین موستقیم  وری دن ایجراسی آقای پیشھ یئرینھ یئتیرمک اوچون میلی دؤولت تشکیالتی یاراتماق لوزومو مئیدانا چیخدی و بو فیکیرین تاخیر ائدیلمھ
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فعالیتھ باشالدیالر. بو فعالیتین نتیجھ سینده مسولیتی ایلھ آغاز اولوندو و بوتون فیرقھ باشچیالری بو ھدفھ یئتیشمک اوچون شدید بیر صورتده 
ردان آذربایجاندا اوالن دؤولت تشکیالتی موتزلزیل اولوب گوندن گونھ ضعیفلنمگھ باشالدی. نھایت عملده ایکی حؤکومت مئیدانا چیخدی کی، اونال

دالیسینجا ترک ائتمک مجبوریتینده قاالن  نین ىیربیربیری گوندن گونھ نوفوذ و قودرت کسب ائدن دموکرات تشکیالتی، او بیریسی اؤز سنگرلرینی ب
  چوروموش دؤولت تشکیالتی ایدی.

یازیب،  نی لھآخیرده ایش او یئره گلدی کی، فیرقھ عوضولرینی صبیره، متانتھ و عاقیالنھ رفتارا عادت وئرمک اوچون فیرقھ صدری آشاغیداکی مقا
  سینده اینتیشار وئردی: آذربایجان روزنامھ

  

  

  مووقوف فیضولی

ھر شچاغریلمامیش قوناقالردان شھرداری رییسی بؤیوک قانونسوزلوقالرا باشالمیش. قانونی صورتده خلق طرفیندن سئچیلمیش  ائشیتدیگیمیزه گؤره 
  الیلھ بعضی ایشلر گؤرمگھ ایقدام ائتمیشدیر. نین سیانجومنی عوضینده سککیز آی بوندان اول وقتی قورتارمیش کؤھنھ انجومن اعضا

سی اولسون، دیکتاتورلوق و قانونوسوزلوغا آذربایجان خلقی  کیمی فیضوللوقالرین وقتی گئچمیشدیر. رییس شھرداری اولماسین اوندان داھا یئکھ بو
  یول وئره بیلمز.

ماز. وقتی گئچمیش انجومنلرین آقای شھردار بیر دفعھ آنالسین کی، بورا آذربایجاندیر، دیکتاتورلوغو بورادان یعنی آذربایجانین مرکزیندن باشالماق اول
  اساسیمیزی آیاقالماق دئمکدیر. دینار خرج ائتمک قانون میلت مالیندان بیر سیلھ واسیطھو یا مجلیس شورانین 

مقامالرین صالحیتدار یھ جلب اولمالیدیرالر. بیز دادسیتان و قانون موجیبینجھ  بو ایشی گؤرنلر کیم اولورسا اولسون خاین و موجروم تانینماقال محکمھ
ایستیقاللینی پوزا بیلمز. اگر  نین ىنظرینی بو جیدی و بؤیوک اوغورلوق و خیانتھ جلب ائدیریک. ویزارت کیشورین باباسی دا شھر انجومنلر

حوقوقوندان  یھ جلب ائتمگھ فؤوریتلھ تشبوث ائتمزسھ اوندان داھا صالحیتلی اوالن خلق اؤز صالحیتدار مقامات بو قولدور موستبید عونصورو محکمھ
 سینی ون نقشھ - »فرخ«بیر شھرین حوقوقونو پایمال ائتمک اوجوز باشا گلمز.  کباشیالر آنالسینالر کی، بو آسانلیق ایلھ بؤیو فیضول مودافیعھ ائدر.

یب بو  لیغی الدن وئرمھ ت ماییلنزاکلیک ایلھ باش توتماز. شھریمیز اؤز ایشلرینی ایداره ائتمک اوچون انجومن اینتیخاب ائتمیش،  ایجرا ائتمک بو ساده
یزارت کیشور ایسھ کجدار مریض وموستبیدلر، مورتجعلر و خایینلر و خایینلر الینده اوالن  .ردک اونون ایشھ باشالماسینا مونتظیر اولموشدو گونھ

ل ائتمکدن عیبارت اولموشدور. بونو نظره آلیب ردیگی تؤحفھ، قانونونی پوزماق و خلقین حقینی پایما ایتالف وقت ائدیب، آخیرده گؤندهایلھ  لر ھواسطی
نین تشکیلینی تقاضا ائدیریک. قوی تھران بیر دفعھ  میزین فعالیتده دوام ائدن عومومی ایجالسیندان جیدی صورتده قانونی شھر انجومنی مرکزی کومیتھ

  »پ.« ائتسین اؤز تکلیفینی دوشونوب بو کیمی فیضوللوقالرین آذربایجاندا باش توتمایاجاغینی یقین 

نین لحنى ایثبات ائدیر کى، فیرقھ سون درجھ قودرت و ایقتیدارا مالیک اولدوغو حالدا حؤکومت  ده یازیلمیشدیر. مقالھ - ١٨نین  بو مقالھ آبان آیى
وک بیر فاصیلھ اولمادیغینى ورتده ضعیف و بئچارا اولموشالردیر. اون سککیز آبان ایلھ ایگیرمى بیر آذر آراسیندا بؤیصالعاده بیر  مامورالرى فؤوق

دیگى  میز نھ میقیاسدا اؤزونو داھا بؤیوک قدملر گؤتورمگھ آماده ائدیب و گؤتورمک ایستھ نظره آلساق آیدین صورتده احساس ائدیریک کى، فیرقھ
ده  یھ یئنھ ده بئلھ بیر مقالھ ده ھمان روزنامھ - ٢٠نین  دن ایکى گون سونرا یعنى آبان آیى ایمیش. بو مقالھ قدملرین مووفقیتینى ده یوزده یوز تامین ائتمیش

  تصادوف ائدیلیر.

  

  شوعارالری نین هایکینجی دؤور

  نھایتینده بئلھ یازیلیر: نین ھبو عونوان آلتیندا قلمھ آلینان مقال

یدیر. بو ایش بؤیوک سیاسی بیر سریع بیر صورتده باشالنماس نین ىبو گونکو شوعارالریمیز انجومنلرین تشکیلی و اون بئشینجی مجلیس سئچگیلر«((
نین الیلھ  ھئچ بیر سیاسى فیرقھ تک اؤز عوضولرى بیلن بیر ایشدیر. ونون حقیقی رھبری مقامینا یئتیرهخلق ایلھ یاخینالشدیریب، ا نی فیرقھایشدیر. او، 

اولماسینا چالیشارسا،  لىمگئنیش داییره ده آنالییب اونالرین عخلقین آرزوالرینی داھا دا  دیگینھ نایل اوال بیلمز. داھا آرتیق خلق ایشلرینھ قاریشیب ایستھ
  »بیلر. توکنمز قودرتیندن ایستیفاده ائده - او فیرقھ خلقھ داھا یاخینالشیب، اونون بیتمز

  »ده فیرقھ ایشچیلریمیزدن بونو طلب ائدیریک. ایکینجی دؤوره«

یھ  نین معناسینی آنالدیب و اونالری بو یولدا موباریزه و مجلیس اینتیخاباتی انجومنلر سیلھ واسیطھبؤیوک میتینقلر و گئنیش کونفرانسالر « 
  »حاضیرالماقدان عیبارتدیر.



15 

سی باشالنمیشدیر. بو گوندن اعتیبارن فیرقھ سیاسی قودرت کسب ائتمک  سی خاتیمھ تاپیب و تبلیغات و عمل دؤوره بیر سؤزلھ قورولوش دؤوره«
آزادیخاه و دموکرات شخصلردن اینتیخاب اولونماسی سایھ سینده کسب  نین ىلر هودرت انجومنلر و مجلیس نومایندیولوندا موباریزه ائدیر. سیاسی ق

  »))پ.« بیلر. بونو ھئچ بیر فیرقھ عوضوو اونودا بیلمز.  ائدیلھ

  

یھ  موباریزه لىممامیلھ دییشدیریب خلقی قیاما و عسی اؤز لحنینی ت یھ گئچیر، فیرقھ دیلی اوالن آذربایجان روزنامھ لیکلھ فیرقھ حاضیرلیقالری حملھ بئلھ
  چاغیریر:

دن تمام معناسیلھ بؤیوک نھضتین عملن لر لھعونوانلی مقا» سین، کورالر دا گؤرسون کارالر ائشیت«و » آذربایجان ثروتی آذربایجاندا قالمالیدیر«
فقط فیرقھ فعالیتینی  لر لھده دگیلدیر، مقا ر کی، ایش تبلیغات و مقالھی یازیور ده آقای پیشھ باشالندیغی آشکارا چیخیر. مخصوصن آخیرینجی مقالھ

  مطبوعاتدا اوالن اینعیکاسی حساب اولونا بیلر.

  نقشھ اوزره حرکت ائتمگھ باشلیر.  بان آخیر گونلرینده فیرقھ آرتیق موعینآبو دؤوره  یعنی 

او  سی ھحمل نین ىلر ھرتیق سؤزدن عملھ گئچمگی قرارا آلیر. بیر طرفدن فدایی دستآعومومی ایجالسی  میزین ده تشکیل تاپان کومیتھ - ١٧نین  آبان آیى
ایجالسین  عومومى تعیین ائدیلیر. ذر قیامی قطعی اوالراقآ - ٢١ی تامین اولونور. نھایت لر لھبیری طرفدن دؤولت تشکیالتی یاراتماق وسی

  باشالنماسی قرارا آلینیر. نین یان انجومن ایالتی و محلی ایتیخاباتسینده ایسھ صریح بیر صورتده تھرانا مونتظیر اولماد قطعنامھ

  

  قرارالر

اعالن ائتدیگی شوعارالری عومومیتلھ ایراندا خوصوصیلھ آذربایجاندا درین تاثیر  نین سی سی و بیرینجی کونقره مشھور بیاننامھ نین فیرقھ - ١
صورتده باشالنماسینی  عملیعومومی ایجالس چوخ شادلیقال قئید ائدیب، شوعارالرین  باغیشالییب و دموکراتلیق جریانینی قووتلندیرمیشدیر. بونو

نی تشکیل و مجلیس شورا اینتیخاباتی نین ىنین میلی موختاریتینی تامین ائتمک اوچون ایالت و ویالیت انجومنلر قرارا آلیر. بو شوعارالر آذربایجان خلقی
  اوال بیلر. سیلھ طھواسینیلماسی شالتاخیره سالینماز صورتده با

اطرافینا توپالماق اوچون بؤیوک  نین فیرقھسینھ خاتیمھ وئردیگی اوچون ایندی گئنیش تبلیغاتی ایشلره باشالییب خلقی  فیرقھ قورولوش دؤوره - ٢
  بیلیر ینی تامین ائدهلر ھگیریشمالیتھ فع نین ىبیلیر و بو میتینقلری ایداره ائتمک اوچون حاضیرالنان فیرقھ فعالالر ییغینجاقالر و میتینقلر تشکیل وئره

ایتیخاباتینی خلقین اؤز گوجیلھ باشالماسی لوزومونو قئید ائدیب، کومیتھ یاخین بیر زاماندا بوتون آذربایجان خلقی  نین ىایالت و یالیت انجومنلر - ٣
  ر.لیدی بیر کونفرانس تشکیل ائتمھیندن بؤیوک لر هیخاب اولونان خلق نومایندنتآراسیندا ای

ی چوخ تئز بیر صورتده پایالنمالی و مرکزی کومیتھ طرفیندن تھیھ لر ھیھ یازیالنالری تمامیلھ تشکیالتا باغاالماق اوچون عوضویت ورق فیرقھ - ۴
  لیدیر. م ائتمھحق عوضویتلری ییغماغا ایقداسیلھ  ائدیلن تمبر اسیطھ

جک  صلر تعیین ائتمک تا جوانالر آراسیندا جیدی ایش آپاریب اونالری گلھجوانالر آراسیندا ایشلری مؤحکملندیرمک اوچون بعضی مسول شخ - ۵
  ایشلر اوچون حاضیر ائتسینلر.

  سیلھ قاباغی آلینسین. نین قووه کندلرده قانونسوز اوالراق کندلیلره ھوجوم ائدن ژاندارمالرین، عوموم جماعتی - ۶

  صادوف ائدیریک:یھ ده ت سینده بو مقالھ ھمین بو تاریخده آذربایجان روزنامھ

  

  بؤیوک خلق ییغینجاقالری

نین باشالنماسی خوصوصوندا بحث ائتمک اوچون بؤیوک خلق ییغینجاقالری  نجومنلری تشکیلی و مجلیس سئچگیلرییالیت اوت و شھرلریمیزده ایال
یستانالردا بو دیغیمیز معلوماتا گؤره قصبھ و کنخلقیمیزین دوغما رھبری اوالن فیرقھ تشکیالتی نظارت ائدیر. آلد ییینجاقالردادعوت ائدیلمیشدیر.بو 

  ییغینجاقالر نظره چارپماقدادیر.

نین جاھیل و نادان مامورالری فیرقھ تشکیلیندن  ھران حؤکومتیتلت اولدوغونو ثوبوت ائتمکده دیر.آذربایجان خلقی اؤزونون دیری بیر می نالنوبو
 میزین فیرقھتحقیر ائدن وحشیانا تدبیرلره ال آتدیالر.خوشبختانا اونالرین تشبوثو ی انلیغیبوداغینی کسمک اوچون اینس - سونرا اونون کندلرده قول

  دلرده کؤک سالماغا دوام ائدیر.نک داھا سریع بیر صورتده میز فیرقھخئیرینھ تمام اولوب، کند جماعاتینی بیزه یاخینالشدیریر و بو واسیطھ ایلھ 
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ژاندارم ظولموندن داغالردا یاشاماغا مجبور اولموشالر. یئنھ ده دوغرودور کی، اھل و عیالینی دوغرودور کی، یوزلر ایلھ کند زحمتکشلری 
،اونون فالکت و قاپیالرینا پناه گتیرن کندلیلره بؤیوک کؤمکلیکلر ائده بیلمھ میشیک. الکین کندلی دوشونوب آنالمیش کی میزین فیرقھگؤتوروب 

بیلر. اونا گؤره ده کندلی ده وار  ومنی ویجودا گلیرسھ بو کیمی جینایتلره چوخ تئز بیر زماندا خاتیمھ وئریلھیت انجالیوبدبختلیگی مووقتیدیر. ایالت و 
  قووسیلھ بو ایشین چوخ تئز بیر زماندا باشالنماسینی طلب ائدیر.

آلماغا سینی  نین قارشی ت اطرافینا توپالنماسییوار گوجلری ایلھ اونون بیر میلی تشکیال لر هبیز بیلیریک کی، خلقیمیزی اسارتده ساخالیان مورتجع قوو
کلرینده قالیب  سینده اونالرین آرزوالری اوره گؤتوردوگو دوزگون و متین خط حرکتی سایھ میزین فیرقھھ جکلر. الکین ییچالیشماقدان صرفنظر ائتم

  اومیدلری یاسھ موبدل اوالجاقدیر.

ین دؤولت مامورالری، دیگری  مکنت کسب ائتمک ایستھ - دیر: بیری خلقی اوزوب، بوغوب، مالایندی بوتون آذربایجاندا ایکی جریان ویجودا گلمیش
، بیرینجی جریان ظولم و بیدادگرلیگھ دایاندیغی اوچون گوندن لر هصورتده دیریلتمگھ چالیشان میلی قوو عملیایسھ آزادلیق، دموکراسی اوصولونی 

ده نسی اینسانالرین سعادت و خوشبختلیگینی تامین ائتمک یولوندا آپاردیغی قھرمانانھ موباریزه نتیجھگونھ ضعیفلشیب مئیداندان چیخیر. ایکینجی ایسھ 
  جک میلی قودرتین بیناسینی مؤحکملندیریر. قووت وقودرت کسب ائدیب، ایرلی گئدیر و خلقی اؤزونون اطرافیندا توالماقال گلھ

ایندی آرتییق مک یولوندا مئیدانا قویوالن شوعارالرین ایجراسی وقتی گلیب چاتمیشدیر. بؤیوک میلی حرکت آرتیق باشالنمیش آزادلیغی تامین ائت
گؤتوردویو یولون  میزین فیرقھینی آشکارا چخاریب استؤھمت و ایفتیراالرا قوالق آسان یوخدور، ایکی آی یاریملیق جیدی فعالیت بؤھتان دئینلرین سیم

  دوغرو بیر یول اولدوغونو ایثبات ائتمیشدیر.

نین نفعینھ چالیشان بیر فیرقھ دیر. ایندی  خیالفینا اوالراق ایران ایستیقالل و تمامیتی نین ىسی دوشمنلرین دئدیکلر ایندی ھامی بیلیر کی، دموکرات فیرقھ
یھ ساتان  ا باشقا بیگانھمز. اونو بو، ی دوست و دوشمن آنالمیشدیر کی، میلی موختاریت تجزیھ دگیلدیر. کیمسھ آذربایجانی ایراندان آییرماق ایستھ

  لر طرفیندن مئیدانا آتیالن خاینانھ تؤھمتلردیر.دلیغی بوغماق اوچون مورتجعیوخدور. بو سؤزلرین ھامیسی آزا

ییر. اؤز قولونون گوجیلھ اؤز  آذربایجان خلقی چوخ ساده و طبیعی صورتده اؤزونون سیاسی، ایقتیصادی و ایجتیماعی ایشلرینی ایداره ائتمک ایستھ
  ترقی و تکامول یولالرینی آچماغا چالیشیر. اؤزونھنین  میلتی

سینده دادلی  بوتون آذربایجانی بوروموش میتینقلر، ییغینجاقالر و ایجتیماعالرین ھدفی ایسھ بودور. بو وقتھ قدر آزادلیق، بیرلیک و دموکراتلیق باره
ییر. بوگونھ قدر جور  سؤزه اینانا بیلمیر. او، چوخ حقلی اوالراق عمل ایستھچوخ وئریلمیشدیر. خلق ایندی  لر هسؤز چوخ دانیشیلیب و شیرین وعد

ییر، میتینقلردن  ی ائتمک ایستھلایسھ بؤیوک شوعارالری عم میز فیرقھمیشلر.  ایسھ خلقھ عمل نیشان وئره بیلمھ لر ھجور آدالر ایلھ اورتایا چیخان فیرق بھ
  مقصد بودور.

جی  - ١۵مک اوچون  تشکیلینی طلب ائدیر. قانون اساسیمیزین پوزولماسینا یول وئرمھ نین ىو ویالیت انجومنلرخلق چوخ آچیق بیر صورتده ایالت 
  ییر. دن گؤزلھمیز فیرقھباشالنماسینی تقاضا ائدیر. بو ایشھ رھبرلیک ائتمگی  نین ىمجلیس سئچگیلر

  »پ. «ایندی آذربایجاندا دوام ائدن میتینق و نوماییشلرین معناسی بودور.

  

مین نفرلیک میتینقلر تشکیل اولونوب کتبی  - ۵٠مین و  - ٢٠مین،  - ١٠و شھرلرده  لر ھلیکلھ بوتون آذربایجان خلقی آیاغا قالخیر، کندلر، قصب بئلھ
امینی طلب نین تشکیلی و میلی موختاریتیمیزین ت سیندن فؤوری صورتده ایالت انجومنی صورتده قرارالر چیخاریلیر و بو قرارالردا دموکرات فیرقھ

ییب عملھ گئچیریر و حقلرینی آلماق و دئدیکلرینی حیاتا  ائدیلیر. خلقین اکثریتینی تشکیل ائدن بو ییغینجاقالر اؤز ایشلرینی قطعنامھ ایلھ محدود ائتمھ
  ریرلر. یھ گؤنده اینتیخاب ائدیب تبریزده تشکیل اولونان کونقره لر هگئچیرمک اوچون نومایند

شیر خورشید  نین ىدا تبریز شھر - ١٠دا سحر ساعات  - ٢٩نین  سی تشکیل تاپیر. کونقره آبان آیی ایجاندا بؤیوک خلق کونقرهبو واسیطھ ایلھ آذرب
  ایلھ ایفتیتاح اولونور. سینی ریاستی نین سینده سردار میلی ستارخان قارداشی صحنھ

  نی تبریک ائدیر. کونقره آذربایجان آزادیخاھالری نامیندن» سعید دیوان«ان قدیم موجاھیدلردن آقای 

نی سالمالدیقدان سونرا بیرینجی جلسھ تبریکلره و  رارتلی و آتشین سؤزلرلھ کونقرهح لر هسونرا آذربایجانین آیری شھرلریندن آخیب گلن نومایند
سی حقینده موفصل  وظیفھ نین هکونقرعومومی وضعیتیمیز و  وری پیشھاعتیبارنامھ کومیسیونونون گوزاریشینھ حصر ائدیلیر. گون اورتادان سونرا آقای 

 میزین فیرقھ لر هلیکلھ نومایند ایلھ آلقیشالنیر، بئلھ لر ھطرفیندن دفع یلر هبیر نیطق ائدیر.اونون نیطقی سککیز یوز نفردن تشکیل تاپمیش خلق نومایند
  سیاستینھ ایناندیقالرینی ایثبات ائدیرلر.

  قورتاریر: لھلر لھنیطقی ایسھ بو جوم نین ىور آقای پیشھ

  ییریک. ییریک. بیز آذربایجانی ایراندان آییرماییب فقط آذربایجانین داخیلی موختاریتینی ایستھ بیز آرتیق اؤزوموزو ایداره ائتمک ایستھ«

یر خان و شئیخ قخان، باآذربایجان ھیندوستان دگیل، بورا آذربایجاندیر. اونون موشعشع تاریخی واردیر، بو میلت دیریدیر. آذربایجان میلتی تاریخھ ستار
یمیزی، محمد خیابانیلر وئرمیشدیر. اونون ایفتیخارلی تاریخی واردیر. بیز میلی موختاریت صؤحبتی ائدیریک، تیجارتیمیزی، بھداشتیمیزی، ماعاریف
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بیزیم خلقیمیزین قاباغینا سیالح ایلھ لیدیر. آزادلیغی آالرالر، اونو وئرمزلر. اگر  پوست و تلقرافیمیزی و بوتون ایشلریمیزی خلقیمیز ایداره ائتمھ
  »ینی یاراتسینالر.لر ه، قوی بو میلی کونقره اؤز میلی ھئیاتینی دیفاع ائتمک اوچون جوانالریمیزین سیالحلی میلی قووچیخساالر

  ین گورولتولو شورانگیز اوورا سسلری نئچھ دقیقھ دوام ائدیر.) (بوتون سالون آیاغا قالخیر، آراسی کسیلمھ

***  

ایدی. و اوورا سسلری، بو آیاغا قالخماق ایسھ، قیام و نھضتیمیزده خلقین حقیقی صورتده ایشتیراکی و حقیقت حالدا بو نھضتین باشالنماسی دئمک ب
  ائلھ بودور. امیلی قیامین معناسی د

***  

ینھ موراجیعت ائدیر. اگر لر هالن خاریجى دؤولتلرین نومایندایرانین صالحیتدار مقاماتینا و آذربایجاندا او سیلھ بو کونقره اؤزونون تاریخی موراجیعتنامھ
  دیقت اولونارسا بیزیم بوگونکو سیاستیمیزین اساسینى تشکیل ائتدیگى آشکارا چیخار.  ھی ھمبو موراجیعتنا

***  

  بودور: عونوانالر......... عئینى نین موراجیعتنامھ

یندن لر ھعوموم آذربایجان شھر و حوم مین نفرین ایمضاسیلھ - ١۵٠شیر خورشید سالونوندا  نین ىجو گونلرینده تبریز شھر - ٣٠ - ٢٩ نین ىبو ایل آبان آی
سى اؤزونون دؤردونجو  ین شیرکتى ایلھ تشکیل تاپان بؤیوک خلق کونقرهلر هتوپالنان عومومى میتینقلر طرفیندن سئچیلمیش یئددى یوز نومایند

ایران مرکزى حؤکومتینھ بیلدیرمگى  سیلھ واسیطھده قئید اولونان اعالمیھ لر هینى آشاغیداکى مادلر لھاساسى مسا نین ىایجالسیندا ایتیفاق آرا ایلھ اؤز طلبات
  قرارا آلدى:

روسوم و ساییر  - لیت، دیل، آدابی       ُ               ه گؤره  اؤزونھ  مخصوص ملر ھذربایجان خلقى بوردا یازیلماسینا یئر اولمایان سایسیز تاریخى سببلره و حادیثآ - «
حق وئریر کى، ایرانین ایستیقالل و تمامیتینى موراعات ائتمکلھ برابر بوتون دونیا میلتلرى کیمى  تا مالیکدیر. بو خوصوصیات اونااخوصوصی

  سى موجیبینجھ اؤز موقدراتینى تعیین ائتمک اوچون آزاد و موختار اولسون. آتالنتیک اعالمیھ

سینى نظره آلماقال برابر، بو خلقین ایندیکى  ویالیتلریلھ اوالن مدنى، ایقتیصادى و سیاسى رابیطھ ایرانین باشقا ایالت و نین ىکونقره آذربایجان خلق - ٢
تاسیس اولونموشدور) نظره  سیلھ واسیطھتاسیسى حقینده گؤستردیگى فداکارلیقالرى (واقیعن ایندیکى ایران دؤولتى آذربایجانلیالر  نین ىایران دؤولت

میلى موختاریتدن عیبارتدیر، ایرانین سرحدلرینھ خلل گتیریب، اونون  نون مشروع و قانونى تقاضاالرینى کى،چوجھ ایلھ راضى دگیل اوئآلیب ھ
  رینده قرار وئرسین. اوزه سی تجزیھ

و شکلى آلمیش دموکراسى اوصولونون طرفدارى دیر. آذربایجان میلتى ایرانین تمام ایالت  سیلھ ایراندا مشروطھ آذربایجان خلقى وار قووه - ٣
  دیر.جک ائدهجک و عادیالنھ مالیات وئرمکده شیرکت  ماینده گؤنده رهسینھ نو میلیایرانین مجلیس شوراى  ویالیتلرى کیمى

مکلھ برابر) اؤزونون  ین دیرى میلتلرى کیمى (ایرانین تمامیت و ایستیقاللینى گؤزلھدونیانآذربایجان خلقى رسمن و علنن اعالن ائدیر کى، بوتون  - ۴
و او باجاریغى قدر ایرانین تمامیت و ایستیقاللینى موراعات ائتمکلھ  برابر  یشلرینى ایداره ائتمکدن اؤترو میلى حؤکومت یاراتماغا حقلیدیر.داخیلى ا

  بیلر. یت میلى اوصولى ایلھ ایداره ائدهحاکیمآذربایجانى دموکراسى و 

چکیب چوخلو قوربانالر وئردیگینھ گؤره ایستیر اؤزونون موختار حؤکومتینى حقیقى آذربایجان خلقى آزادلیق و دموکراتلیق یولوندا بؤیوک زحمتلر  - ۵
سینى  نامھ اوستونده اؤزونون مجلیس میلیدموکراتلیق اساسى اوستونده قورسون. بونا گؤره ده کونقره طرفیندن تصویب اولونموش داخیلى نیظام

آراسیندان اینتیخاب اولونوب اونون قاباغیندا  نین ىلر هیلى حؤکومتى بو مجلیسین نوماینداینتیخاب ائدیب و الزیم گؤرور کى، آذربایجانین میلى و داخ
  مسول اولسون.

سى واردیر. اؤزگھ دیلین تحمیلى، اونو ترقى و تمدون کروانیندان دالى سالمیش و اونون  اؤز میلى و آنا دیلینھ مخصوص عالقھ نین ىجان خلقآذربای - ۶
ى ویجودا گتیرمک لر لھسینھ الزیم گلن بوتون وسی قاباغینى آلماق و آذربایجان ترقی یولونو باغالمیشدیر. بو ناروا تحمیلین ننی ىمیلى فرھنگ و ماعاریف

ینده مرسوم و لر هبوتون دؤولت ایدار نین ىیھ دستور وئریر: چوخ تئز بیر زماندا آذربایجان  دیل سى ھئیات میلى میلى کونقره نین ىاوچون آذربایجان خلق
  ده (ایستر دؤولتى ایسترسھ میلى) عملى ائتسین.لر ھاونون تدریسینى تمام مدرس

سیلھ اؤزونو موسیسلر  ایراده نین ىایشتیراکیلھ تشکیل تاپان میلى کونقره آذربایجان میلت نین هیوز اللى مین نفرین ایمضاسى و یئددى یوز نفر نومایند - ٧
اونالرا ایختیار وئریر  رک ائدهنفردن عیبارت بیر میلى ھئیات اینتیخاب  - ٣٩لرینى ایداره ائتمک اوچون مجلیسى اعالن ائدیب، آذربایجانین داخیلى ایش

ذربایجان کى، میلتین میلى ایستکلرینى عملى ائتمک اوچون الزیمى تدبیرلر گؤروب، صالحیتدار مقامات ایلھ موذاکیره یھ گیریشسینلر، عئین زماندا آ
  سینلر. مجلیس شوراى میلى اینتیخاباتینى ایجرا ائلھ و ھابئلھ نین سى مجلیس میلى

دیر کى، بو مطالیبین نظرینى یوخاریدا یازیالنالرا جلب ائدیب ایظھار ائ نین ىو دونیانین بؤیوک دموکراتیک دؤولتلر نین ىآخیرده کونقره ایران دؤولت
جک، ولى اگر مرکزى دؤولت  مییھى و قارداش قانى تؤکمگھ ایجازه وئرایقدام ائدیب نیزاع داخیل سیلھ واسیطھن فقط تبلیغ و تشکیل ایجراسى اوچو
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ولسون، اؤز حوقوقوندان اغلبھ ایلھ اورتادان آپارسین او وقت ناچار ھر قیمتھ اولورسا  - ایسترسھ اونون و قانونى  طبیعى حقینى سیالح گوجو و قھر
  ى موختاریتى اوغروندا موباریزه آپاراجاقدیر.دک اؤز میل  و تا بیر نفر آذربایجانلى قاالنا جک ائدهمودافیعھ 

یھ  یختیار وئریر کى، آذربایجانین موختاریتینى تامین ائتمک اوچون صالحیتدار مقامات ایلھ عالقھامجلیس موسیسان (میلى کونقره) میلى ھئیاتھ 
ربایجانین موختاریتى و میلى حؤکومتى حقینده صرفنظر نى صولح و موسالیمت یولیلھ حل ائتسین، ولى میلى ھئیات ھئچوجھ ایلھ آذ مسالھ گیریشسین.

  ائتمک و ایرانین تمامیت و ایستیقاللینى پوزماق ایختیارینا مالیک دگیلدیر.

سیلھ اؤز حوقوقوندان  بیز آرزو ائدیریک کى، بوتون دموکراسى عالم بیلسین کى، دونیادا بیر میلت واردیر کى، حاضیر اولوب اؤزونون وار قووه
  لھ اؤزونون آزادلیغینى تامین ائتسین.کؤمگییر فقط اؤز ی ھسینده آزادلیق و دموکراتلیق بایداغینى قالخیزیب ایست ھ ائدیب، آسیانین بیر گوشھمودافیع

ن کؤمکلیکلرد اومید ائدیریک ایرانین صالحیتدار مقاماتى و بؤیوک دموکراتیک دؤولتلر بیزیم میلى منظوروموزون ایجراسى اوچون نؤوعپرورانھ
  جکدیر. احتیرامات فایقھ ایلھ. مییھکى، منشور آتالنتیک اونون اساسى اوزرینده قویولموشدور، موضاییقھ ائت

  »میلى کونقره) مجلیس موسیسانین ریاست ھئیاتى«(

***  

  ادا درج ائدیریک:سى اوچون بور قرارالریدیر کى، بیز تبلیغاتچیالریمیزین ایستیفاده نین هتوجھ، کونقر - دن داھا جالیب موراجیعتنامھ

  

  

  قرارالرى نین سى سان میلىیآذربایجان مجلیس موس

  
 عومومى اؤوضاع حقینده وئردیگی معلوماتی نین یور پیشھ، آقای سی همیلى کونقر  بؤیوک نین ىدا  آذربایجان خلق - ٢٩ نین ىسھ شنبھ گونو، آبان آی

  لھ قبول ائدیر.موذاکیره ائتدیکدن سونرا آشاغیداکی قرارالری ایتیفاق آراء ای
  
ین ابدی اوالراق ییخیلدیغی و لر هنژاد اوستونلویو تبلیغ ائدن قو بؤیوک دموکراتیک میلتلرین فداکارلیغی نتیجھ سینده دیکتاتورلوق، زورگولوق و - ١

قى تمام معناسی ایلھ بیر میلت کیمی آیاغا آذربایجان خل اؤزونو ایداره ائتمک، اؤز موقدراتینا حاکیم اولماق ایمکانی ویجودا گلدیگی حالدا، بوتون میلتلره
 ٠ییر ھاولماق ایست مالیکز گوجو ایلھ ؤقانونی حقینھ، ا قالخیب اؤز طبیعی و

 
 نی اعالن ائدیر و بوتونمیزین ایراندان آیریلماماغی  اؤلکھآلدیغی حالدا،  قدراتینی الھواوچون اوز م مک مھھمتلره یول وئرؤیمیز سوء تفاھم و تخلق - ٢

 ٠وظیفھ بیلیر اؤزونھی گلری ایلھ قارداشلیغینی حفظ ائتمخلقن ایرا
  
اوچون آچیق و آیدین صورتده آذربایجانین ایراندان آیریلماسی و یا  ایندیدن قاباغینی آلماق نین ىھمتلرؤرا و تیفتیا نین ىمیلى کونقره آزادلیق دشمنلر - ٣

 ٠ب ائدیرصورتده تکذی جیدىشاراتینی یلحاق انتیمملکتھ ا اونون آیری
 
  ٠ھ چالیشاجاقدیرگایجرا ائتملرینی  اصل دموکراتیک نین سىیق قالیب، قانون اساصولونا صادوآذربایجان خلقى مشروطھ ا - ٤
 
ریتینی تامین ائتمک اوچون موختاایشلرینی ایداره و میلى  داخیلى زونونؤراعات ائتمکلھ برابر آذربایجان خلقى اوعومومى مشروطھ قانونالرینی م - ۵
ینده ایرانین تمامیت و داخیلآدی وئریر. ایران  مجلیس میلىایالتی تشکیالتینی بیر قدر گئنیشلندیریب، اونا  انجومنفاده ائدیب، یستیا انون اساسیدانق
  ٠تیریرگ کومتینی ویجوداؤزونون میلى حؤدن، ا ائتمھ دار لھ خلل وجھیقاللینی ھئچستیا

 
لری و انجومن ویالیتو  مجلیس میلىی ایلھ، گرھبرلی نین سى فیرقھ آذربایجـان دموکـرات سی هکونقر خلقه رؤقرارینا گ نین ىلرمیتینق خلقبؤیوک  - ۶

  ٠وریتلھ باشالنماسینی قرارا آلیرؤف نین ىانتخابات شوراى میلى - مجلیس
  
 مالیکائتمک اوچون اساسی قانونالرا  نی ایداره اؤلکھاو میلت یاشادیغی  مکانپذیر اوال بیلر کی،یاولماسی او وقت ا حاکیمقدراتینا وز مؤھر بیر میلت ا - ٧

ینی لر هرادین ایخا نین ىزلرجکلر. بلکھ اؤ مییھختیاری وئریبو ا یمیزهخلقرتجعلر وز تاپمیش موا تمرکبیز چوخ یاخشی بیلیریک کی، تھراندبیلسین.  اوال
یمیمزین آرزو و خلقره بؤیوک کونقره ؤجکلر. اونا گ مییھ ز یومماق ایستھقدان گؤده چیخارتما لرغیمیزا انگلتحمیل ائتمک اوچون بیزیم قابا و مملکتھ ھخلق

حکم پایھ اوستونده قورماق اوچون ؤم ریتیمیزیموختااعالن ائدیر. میلى  مجلیسى سلرموسیزونو ؤتوروب، اؤقدم گ جیدىاوچون  طلباتینی عملى ائتمک
  ٠تیریرگ یجوداو مجلیس میلى

 
قطھ نظردن وبارت اولوب، قاالر. بو نیزدن عؤریت بوش سموختا اولمادان میلى مالیکیتھ رموختاصادی و مدنی یقتیلى، اطبیعی دیرکی سیاسی، می - ٨

سینی تاخیرسیز بیر  ایداره ائدیلمھ ایلھ سی ھطیواس حؤکومتایشلریمیزین بو  داخیلى یمنستقوماسینی و مؤکومت یارانح بیر ، میلىموسیسان - مجلیس
  ٠رورؤم گیصورتده الز
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یات ئایلھ بیر ھ نامى میلى - یاتئنفرلیک ھ ٣٩یندن لر هنمایند زؤدک، کونقره ا رسمیت تاپان گونھ حؤکومتانتخاباتی قورتاریب، میلى  مجلیس میلى - ٩
  ٠تھ تاپشیریرایئسینی بو موقتی ھایجرای قرارالرین یگائتد خاب ائدیر و قبولینتیا

 
 سی ھتشکیل اوالن کیمی اونون وظیف مجلیس میلى، جک ائدهایداره  میلى ایشلرینی نین ىخلققدر آذربایجان  تشکیل تاپان گونھ مجلیس میلى ،ھئیاتبو  - ١٠
  ٠اوالجاقدیر مھ تاپمیشیخات

 
ھ گؤرمگ تدبیر وعؤیھ ھر ن فظ ائتمک اوچون میلى کونقرهیامنیتینی ح نین ىمیل - ھئیاتخاباتی تامین ائتمک و ینتیستانالردا باشالنان ایمرکزده و شھر - ١١

  ٠وئریلیر اریختیگئنیش ا
 

ی طلب یطاعت ائتمگستریشلرینھ و نظارتینھ اؤتابع اولوب، اونون گ ھھئیاتباشیندا دوران مامورالردان میلى  نین ىلر هولت ایدارؤمیلى کونقره، د - ١٢
  ٠رورؤم گیخراجینی الزییندن الر هایدار لتوؤلرین تئزلیکلھ دین ؤسترمک ایستھطلق گوم حاکیمزونو الفینا رفتار ائدیب، اؤیخ ائدیر و بونون

 
نی انجام  ھ تاپشیریر و بو میلى وظیفھھئیاتسینی میلى  تدریس ائدیلمھ ، مجبوری صورتدهنین ىده آذربایجان دیللر ھؤولتی مدرسمیلى کونقره بوتون د - ١٣

تدبیرلر  جیدىنانھ حرکتلرینھ مانع اولماق اوچون، خای ر ویکیعی فجایرتیشمنی حساب ائدیب، اونالرین اود نین ىخلقمانع اوالنالری آذربایجان  ھگوئرم
  ٠رسونؤگ
 

ینی انجام لر ھفظ و وظیفیینی حلر ھباس و درجیز رسمی لؤیلدیر. اونالر اگد ریندهیکیترکیبینی پوزماق ف نین ىپلیس، ژاندارم و ارتش تشکیالت کونقره - ١٤
ختیار وئریلیر کی، یھ اھئیاتنھ بیر ایش باش وئرسھ، میلى علئیھی ریتیمیزینموختاه ائدنلردن، بیزیم میلى داوام ائدیرلر. الکین اگر اونالری ایدار وئرمکده
  ٠رسونتدبیرلر گؤ جیدىقاباغینی آلماق اوچون  نین ىخیانتلر اونالرین

  
  
  

 ھئیات میلى
  

فؤوق العاده مونظم ولى گورولتولو گئچدى، دردلرى  ،قرهیوز نفرلیک بؤیوک کون - ٨خلق طرفیندن گئنیش ایختیارات ایلھ اینتیخاب اولونان بوتون 
  ئدیردیلر.ابیرینھ سیبقت  - ى شدید احساسات ایلھ ایستھ دیکلرینى دئمکده بیرلر هدئشیلمیش خلق نومایند

  
ى شوعارالریمیزین نى اساس کیمیتینى یاراتماق اوزرینده ایدى. جوشا گلن احساسات بعضن کونقرهالر خلق حارمئیدانا آتیالن شوعاکونقره ده 

تاکتیکى اوزره یانلیش افکار و احساساتین قاباغینى آلیب ایشى  نین فیرقھفیرقھ رھبرلرى  ،یجاد ائدیردیسھاچارچوواسیندان کنارا چکمک تمایولو 
  دوزگون مجرایا چکمگھ مووفق اولوردوالر.

  
  بئلھ جواب وئردى کى: ورى پیشھاى یانلیش فیکیرینھ آق نین همثلن قیرمیزى اینقیالبدان دانیشان بیر نومایند

یک. ییر ھنى دیریلتمک ایست من گئچن گونکو شوعارالرى و ایستھ دیکلریمیزى تکرار ائدیرم. بیز اؤزوموزو ایراندان موجزا بیلمیریک. بیز مشروطھ«
تؤھمتلر آتیرالر. مثلن تورکیھ رادیوسو دئییر نیشان یولداشالریمیزین بو مؤوضوعى موراعات ائتمگى الزیمدیر. بیزه دوشمنلریمیز جور بجور بیزیم دا

  »ى ایشغال ائدیبلر.لر هکى: تبریزده عوصیانچیالر ایدار
  
بیز ایران ایستیقاللینا عالقمندیک، بیز فقط  بیزیم رادیو ایستگاھیمیز یوخدور کى، دونیایا بیلدیرک کى، بونالر ھامیسى موزخرف و ایفتیرادیر.«

آلماقدان اؤترو ایقدام ائدیریک و بو باره ده بیر نفریمیز قالینجایا قدر موباریزه دن یورولمایاجاغیق، ایندى دانیشانالریمیز بو آذربایجان میلى موختاریتینى 
  »لیدیرلر. مؤوضوعى کامیلن موراعات ائتمھ

  
  تى بورادا درج ائدیلیر:موذاکیراتیندان بیر قیسم نین سى فعالیتیندن بیر نومونھ اولماق اوزره اونون اوچونجو جلسھ نین هکونقر

  
  مشروطھ مملکتى مجلیس و انجومنلردن تشکیل تاپار و بونالرى اساسالندیران موسیسان مجلیسى دیر. - آقاى الھامى«
  

دئمک مجلیس موسیسانین وظیفھ سینى داشیماق طرفیندندیر نین ى((بیزیم بو کونقره میزین اینتیخاب اولوب و تشکیل تاپماسى کى، عوموم ذربایجان میلت
ینھ واقیف اولمالیدیر. نئجھ کى، بیزیم مؤحترم رھبریمیز آقاى لر ھیمیز اؤز موھوم و آغیر وظیفلر هالن مؤحترم نومایندواولور. بیزیم بورادا حاضیر ا

من سؤزومو خوالصھ ائدیب قمنددیر. یستیقاللینا و بایراغینا عالااؤز نیطقینده دئدیلر: ھر بیر فرد آذربایجانلى آیرى بیر ایرانلیدان آرتیق ایران  ورى پیشھ
سینلر و بیزه رحمت اوخوسونالر. یاشاسین ایرانین  جک نسلیمیز بیزه نیفرت ائتمھ ییق کى، گلھ ده بیز ائلھ تصمیملر توتمالى دئییرم کى، بو کونقره

  ایستیقاللى!  یاشاسین آذربایجانین حق موطالیباتى! (آلقیشالر)
  
  »یھ سؤز وئریلدى. آقاى شبسترىھبرلریمیزدن رعوضوو و قوجامان  نین سى کومیتھمرکزى  نین سى ھفیرقسونرا آذربایجان دموکرات «
  

و  ١٠سینده  میلیونا قدر نوفوس یاشایا بیلر. ایراندا عدالتسیزلیگین نتیجھ - ٢٠٠سى و یئرى بؤیوک اوالن بیر مملکتده  ایران کیمى ساحھ - ((آقاى شبسترى
یوخدور، قیرخ ایل قاباق ایراندا آذربایجان میلتى قیام ائدیب و ایران میلتى اوچون آزادلیق آلدى. او مؤوقعده آزادلیق میلیوندان آرتیق نوفوس  ١۵یا 

یلر. اوندان سونرا مرکزى آذربایجان ایدى، اوندا آلینان آزادلیق و مشروطیت بیر اندازه دیرى اولوب، خلقیمیز اوندان بیر اندازه ایستیفاده ائتمگى بیلیرد
 د اولدى. شھریوره قدر میلتیمیزیسیندن داھا آرتیق خلقھ ظولم و فیشار وار ، مشروطھ و آزادلیغین البتھ رنگى دییشیلدى کى، ایستیبداد دؤورهکى

الرى مملکتى سینده ییغیالن جوجھ دیکتاتورالرین نھایت فیشارى آلتیندا یاشاییردیالر. شھریوردن بو طرفھ پھلوى طرفدار کیمیلرین و اونون دؤوره پھلوى
  »گؤرورسوز کى، نھ فالکت حالینا سالدیالر. میزى یوئران و میلتى اسارتھ چئویریب امنیتی
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 نین سى فیرقھت دموکرات و آزادیخاه خلقیمیز دؤرد ایل شھریوردن سونرا اینتیظار حالیندا یاشاییب و بیر نتیجھ آلمادیقالرینا گؤره اول بیرینجى دموکرا«
» دیر.جک ائدهسى تشکیل اولوب و خلقیمیزین آرزوالرینى عملى  بوگونکو گون ده اؤز حقلرینى طلب ائتمکدن اؤترو خلق کونقرهسینى وئردیلر،  بیانیھ

  (آلقیشالر)
  
سین تبریک ائدیرم. ایران  مین طرفیندن سیزه سالم یئتیریب و خلق کونقره - ٣۶کندین  - ۴٨ترم آقاالر، حسى: مؤ سردرود نوماینده –آقاى افتخارى «

الستینق آلوئرى اولماز. مجلیسده میلت قایغوسو چکن اشخاص اولى غلط اولموشدو. میلت مجلیسینده قند، شکر، یومورتا، یئرآلما،  نین ىاینتیخابات
ونداقالرى بیزیم ین ده عملیاتى نتیجھ سینده دیر کى، ژاندارمالرین توفنگ قلر هینلر ھمان نومایند الزیمدیر. بونالر اؤزلرى ده بیلیرلر کى، غلط ایشلھ

  »ییک. جھ جینایتلرینھ سون قویوب اؤز ایالت و ویالیت انجومنلریمیزى ویجودا گتیره نین ىباشالریمیزدان یاغیر. بیز ایرتیجاعین بو ظولومکار حؤکومت
  
ایجرا  نین سىقانون اسا یھ آتشین سالم عرض ائدیرم. بیز طرفیندن بو کونقره سى مھملک کندى طرفیندن: ملک کندى و اونون حؤو - خلیل آذر«

 نین سى سیندن الینى چکسین. بو فجایع و ظولوملرین رفعینى بو خلق کونقره یخھ نین ىعى دؤولت آذربایجان میلتیک. ایرتیجاییر ھاولونماسینى ایست
یھ  میلى محکمھ نین ىیقامین و اونون قاتیللریاشیندا بیر جوانین اینت - ٢٠یک. ملک کندینده نئچھ گون قاباق اؤلدورولن ییر ھچیخاردیغى قرارالریندان گؤزل

  »یک.ییر ھدن ایست سینى بیز بو کونقره وئریلمھ
  
  »سعادت و خوشبختلیگى! جک گلھ نین ىیاشاسین ایران ایستیقاللى!  یاشاسین آذربایجان میلت«
  
یب او قوجا آروادین دسینده صؤحبت ائ باره یھ گؤندردیگى بیر جوت جوراب ورى پیشھسى، قوجا آروادین آقاى  خوى نوماینده - آقاى یزدانى«

  »تاپشیریقالرینى ایظھار ائتدى.
  
ده عالوه  خیالص ائتسین. خاتیمھ ین ظولموندن بیزى و بیزیم باالالریمیزىراو قوجا آرواد دئدى کى، سیزین رھبریزدن خاھیش ائدیریک او ژاندارمال«

  »میلى موختاریتى. نین ىائتدى: یاشاسین آذربایجان خلق
  
گؤندریب و  سینھ موزه جک گلھمن ایفتیخارائدیرم بو جورابى آذربایجانین  سینى تذکور وئریب دئدى: گؤندرمھ  ، قوجا آروادین جورابورى پیشھآقاى «

ریمیزین قیزالریمیز، میھندیس و دوکتور قادینالریمیز ساوادسیز خوى باجیال جک گلھباجیالریمیزین احساساتینى دیریلدک، قوى  - آذربایجان آنا
  »ینى گؤروب و اونون احساساتیندان سرمشق آلسینالر.س تؤحفھ

  
  یندن آقاى جودت صؤحبت ائتدیلر.لر هاردبیل نومایند

  
اوچ گون کدوکدا  رک ائدهلیبدیر و ایرانین بدبخت و وئران حالدا قالماسینا ایشاره  ایلدن قاباق دوزه - ٣٠٠ده - کى، کدوک سینده صفویلرین امانگاھى باره«
  »لر. من آخیرده دئییرم یاشاسین ایران و آذربایجان!ییر ھفقط عمل گؤزل دن کونقرهلماالرینى دئدیلر. آذربایجان میلتى تمام اؤز دردلرینى بیلیرلر و بو قا
  
دوکتور ارانى دئییر: بیر میلت نى تبریک ائدیرم. بیزیم آذربایجانین ناموسلو اوغلو مرحوم  سى دئدیلر، صمیم قلبلھ بو کونقره مشگین نماینده - آقاى فتاحى«

زین یاشاماغینا گؤره اؤز ایجتیماعى موحیطینى ایطالع ائتمگھ مجبوردور. بیزه ماعاریف، بھداشت الزیمدیر، بیزه فیرقھ الزیمدیر کى، میلتیمی
  ى و ویالیتیلردن افضل و الزیمراقدیر.خیال ائدیرم کى، آذربایجان میلتینھ ایندى مجلیس میلى، انجومن ایالتیاجاتینى تامین ائتسین. من بئلھ احت

  (آلقیشالر)» فالکتدن نیجات وئرسین. ییر ھمن دئییرم یاشاسین آذربایجانین ایگیت جوانالرى کى، اؤز میلتینى ایست
  
  م. بئقولى سعدى:ده شیرکت ائدیر سى: سالم یولداشالر (آلقیشالر) خوشوقتم آذربایجان آزادیخاھالر ایلھ بیر جلسھ ماکو نوماینده - آقاى اسحق«

  سر کھ نھ در راه عزیزان بود           بار گرانیست کشیدن بدوش
سى  کالمالریندان دئییب و نتیجھ آلدیالر کى، آدام اؤز پنجھ نین ىسینده دانیشدیالر، حضرت عل باش گرک میلت یولوندا گئتسین. میلى حؤکومت باره

  قین سؤزونھ خاتیمھ وئریلدى.حقاى اسسینده اوجاال بیلر. وقت قورتارماسینا گؤره آ سایھ
  

ییک و قطع رابیطھ  جھ ره ویالیتى مرکزدن آیریلماق دگیل. بیز مجلیس شورایا دا نوماینده گؤنده و سى: انجومن ایالتى سازى نوماینده کبریت - آقاى خرمدل
ه ائده بیلمز.آخیرده دئییرم: یاشاسین آذربایجانین میلى مجلیسى! ده مجلیسدن ائتمیریک. ولى منیم نظریمھ انجومن ایالتى و ویالیتى بیزیم دردلریمیزه چار

  ییق. بیز اؤز میلى مجلیسیمیزى آچمالى
  

جاییق. ایران بیزیمدیر و بیز ده ایرانین. ولى انجومنلر قانون اساسیده  منیم سؤزوم دوشمنلریمیزه خیطابدیر. بیز ایراندان آیریلمییھ - آقاى خورشیدى
سى یوخدور. یاشاسین ایران ایستیقاللى و آذربایجانین  سى اولماسى الزیمدیر، بیزیم دؤولتیمیزین ابدن میلت تکیھ . دؤولتین میلتھ تکیھدندیرلر هیازیالن ماد
  !سى فیرقھدموکرات 

  
سیندن مظلوم اوالنالر ایشتیراک  سیدیر. بو کونقره ده فقط قرار و تصمیم آلینمالیدیر.بو کونقره ده ژاندارم سرنئیزه : بو جلسھ میلت کونقرهورى پیشھآقاى 

بیز گؤرک بیزیم شوعارالریمیز دوزدور  .ییر ھآزادلیغینى آلماق ایست نین ىتؤھمتلرینھ باخماییب بو کونقره آذربایجان میلت نین ىائدیرلر. تورکیھ رادیوالر
بیلیرلر ولى مجلیسده بیزیم وکیللریمیز قویون کیمیدیرلر،  یا یوخ، گؤرک بیزه موختاریت الزیمدیر یا یوخ، بورادا کارگر و کندلى اؤز سؤزلرینى دئیھ

  گونون جریانى رھبرینى یارادار. ،بیزیم کادریمیز وار و بو جلسھ اونو ایثبات ائدیر
  

آذربایجان. ھشترود ماحالى طرفیندن تبریک عرض ائدیرم. انجومن ایالتى و ویالیتى عوضینھ مجلیس میلى الزیمدیر.  یاشاسین ایران و  - آقاى زمانى 
  (آلقیشالر)

  
سینى گولوستان باغیندان گؤتورسونلر.  دى کى، بو ایستیبداد موجسمھ شعرینى اوخودو و پیشناھاد ائلھ نین ىحسن على خیراللھى شمس تبریز - آقاى پنبھ

  بیزه موختاریت الزیمدیر. بیز اونو آال بیلریک و بیزه مانع تؤره تمک اولماز.
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یداره ائده ادن یاخشى  ، موختاریتھ راجع دانیشدیالر و دئدیلر: بیز ائویمیزى  اؤزگھدى سى تبریک و سالم عرض ائلھ ندهآقاى سعیدى اورومیھ نومای

ع صؤحبت بیلریک. بیزه تؤھمت و ایفترا دئینلرین نظرى فقط آذربایجان میلتینى بوغماقدیر. من اؤزوم افشار طایفاسیندانام، آذربایجان دیلینھ راج
سین. آذربایجان  سین و ایرانى بیر آبرومند مملکت ائلھ یم کى، آذربایجان اؤزونو ایصالح ائدندن سونرا ایراانى دا ایصالح ائلھ ده بو عقیده دیلر، من ائلھ

  ایرانین باشیدیر، یاشاسین آذربایجان و موختاریتیمیز!
  

نى تبریک ائدم. صفوى کیمى فرماندارالر و دوکتور  دیبلر کى، بو کونقرهو کارگرلر ارسباران طرفیندن منھ سیفاریش ائ لر همؤحترم نومایند –آقاى بیریا 
نى تبریک ائدیرم. سونرا  ى آلتیندا آرادان گئدن ارسباران زحمتکشلرى طرفیندن بو عظمتلى کونقرهلر ھقاسم خان کیمى کثیف عونصورلرین ظالیم پنج

دوزدور اؤلو دالینجا دانیشمازالر آمما او مرحوم «اوالن (شاه قاچیر ھا) شعرینى اوخودو:  پیشناھادینا گؤره ده  قدیم بیر شعرى نین  یی ھپنبآقاى بیریا 
  »باشیمیزا ائلھ بیر اویون گتیریب کى، قیامتھ تک یادیمیزدان چیخمایاجاق.

  
میلیون  - ۵لسھ دیر و سیز یمى جکمیز دیر. سیز اونا اھمیت وئرین. بودا مجلیس موسیسان  مشروطھ - مجلیس موسیسان بیزیم اساس –ھالل ناصرى 

یق میلینى تشکیل وئرسین، بیزه آزادل سینیز، سیزه من پیشناھاد ائدیرم بو مجلیس موسیسان، انجومن ایالتى ویالیتى عوضینھ مجلیس سى نوفوسون نوماینده
سینى دئدیکده جماعات گولدولر.  زازین مسالھ] اوندا موختاریت ده وار. بیز بورادا گرک قطعى تصمیم آالق و کندلیلھ ب،[کى ییبلر، اونا گؤره وئرمھ

لوب مریضخانادا یاتیبالر و وسویوقدا مریض ا –میز!  موسلح قونشوالریمیز کوردلردن بیزه نوماینده وارید اولوب ولى موتاسیفانھ قاردا  یاشاسین کونقره
  سیلھ تبریک دئییرلر. وسیلھ نین ىاو نوماینده آقاى داوودى دیر کى، نوبر

  
آقاى حاجى مصطفى داوودى کوردلر طرفیندن بیزه نوماینده گلوب و بیزه سؤز وئریرلر کى، تمام قول و شرافتلھ ھر دقیقھ آذربایجانا ھر  –برى آقاى نو

  آمد اوز وئریرسھ بیزلرده اونا کؤمک ائتمگھ حاضیریق. (اوزون آلقیشالر) پي
  

ل اولوبدور. بیز بو مجلیسى، میلى مجلیس آدالندیراق، آذربایجانین موختاریتینى تامین ویالیتى ایراندا تشکیو ایل اول انجومن ایالتى  ٣٩  - چشم آذر
  سى اولسون. (آلقیشالر)  ائتمک اوچون آذربایجانین میلى سیالحلى قووه

  
یشین. آقاى داوودى دانیشماغا دئدیلر: چوخ خوشحالیق بویورون دان ورى پیشھآقاى داوودى اؤز میلى دیلینده یعنى کورد دیلینده دانیشماق ایسترکن آقاى 

  باشالدیالر. (اوزون آلقیشالر)
  

یھ باشالدیالر: اؤزونو و یولداشى میرزا مناف کریمخانى موعریفلیک  رک ترجومھ دئیھ - فرماییشاتینى ترجومھ ائدیرم نین ىآقاى نوبرى: آقاى داوود
ظولموندن و فیشاریندان مجبور اولوب میلتیمیزى آزاد ائتمک  نین ىدؤولت مامورالرده راضى دگیلیک. بیز  سینھ ییق و ایران تجزیھ بیز ایرانلى« ائتدیلر.

  »ایلھ برابر تشریک مساعى ائتمک اوچون ھمیشھ ھمفیکر اوالجاقدیر. سى فیرقھآذربایجان دموکرات  سى فیرقھاوچون، کوردوستان دموکرات 
  

اینکى آذربایجان - ؤکومتى عوضحمیز گرک جیدى قدملر گؤتورسون. تھران  قره: تھران حؤکومتى ایشى بیر وضعیتھ سالیب کى، کونورى پیشھآقاى 
سى تبیرزده حل اولونمالیدیر، بیر میلت اؤز حقینى دیریلتمگھ گرک قادیر  سین خاریجى مقامالرا موتوسیل اولور. آذربایجان مسالھ میلتینھ روجوع ائلھ

  اولسون.
  

ده حل اوال بیلر. بیز موتفیق دؤولتلر ایلھ دوستوق ولى نئجھ  یشیمیز آذربایجاندا و بو کونقرهماز. فقط بیزیم اموقدراتى حل اول لندنده، تورکیھ ده آذربایجان
سینلر. بیزیم  ر وئرمیریک کى. بیزیم ایشلریمیزه دخالت ائلھیارى وئرمزلر بیزده ھئچکسھ ایختیاکى اونالر اؤز ایشلرینھ داییر ھئچکسھ دخالت ایخت

ییان میلتین دگیل. بیز ایقتیصادیات، ماعاریف و صنایع و باشقا جھتلردن ده احتیاجاتیمیز واردیر. بیز آذربایجان آدى داشاحتیاجیمیز تک دیل 
مشھدده یاشایان آذربایجان دیلى دانیشانالرا عایید صؤحبت  ویک. بیز قاشقایى ییر ھاونا شامیلدیر، ایست ان و ھمدان اطرافى دموختاریتینى کى، زنجا

مھ دیر. بیز  اؤز عؤھده سى مھل دوزه نین سى آغاریلماسى و پنجره م وار و بو ائوین ده ایداره اولونماسى، قیزدیریلماسى، . منیم اؤز ائویمھ عالقھائتمیریک
مجلیس  میریک بیزیم آتاالریمیزین قبیرلرى اوستونده خاریجیلر گزیب و بیزه حاکیمیت ائتسینلر. سیز ھر آد قویوسوز قویون، بیز ائلھ ایستھ
یمیزین اوستوندن گئچیب و بیزیم آزادلیغیمیزى اوندان لر هتوپالرى گرک بیزیم جناز - ییک کى، آذربایجانلیدان اولسون. مورتجعلرین تانک لى لتمھ دوزه

  سونرا پوزسون.
  

یھ وئرسینلر. منیم  رارالرى کونقرهگون اورتادان سونرا قینتیخاب اولوب قرار چیخارتسین و نفرلیک بیر کومیسیون ا - ۵ایندى پیشناھاد وارکى، 
  قرار اولمالیدیر: - ٣فیکریمجھ 

  
  مجلیس اینتیخاباتینا موراقیبت ائتمک، - ١
  یگیمیزى خبر وئرک، دونیا دؤولتلرینھ و ایران خلقینھ مخصوصن آذربایجان خلقینھ ایستھ - ٢
کیللرین حسابى و محلى گرک بورادا تعیین اولسون. موستقیمن بیر میلیون و نئجھ اینتیخاب اوالجاغى و و سى مھمجلیسین یا انجومنین نیظامنا جک گلھ - ٣

قرارالریدیر. گرک  نین ىبورانین چیخاردیغى قرارالر آذربایجان میلت. سیدیر ایراده نین ىیبلر. بو کونقره آذربایجان میلتدده شیرکت ائ یاریم خلق بو کونقره
میتھ یا ھئیات اولسون، ھر بیریندن مودافیعھ ائتمگھ و ایشکاالتى رفع ائتمک الزیمدیر. سونرا نھایت دیقت اولونسون کى، بیزیم گرک بیر میلى کو

ییق. آیرى ایش الزیم دگیل. بیر ده اینتیخابات مسالھ  یمیز خلقیمیزه خبر وئرسین، بیز دئدیکلریمیزى مؤوقع عملھ قویمالىلر همجلیسلره گئدن نومایند
  سیدیر.

  
وئریب دئدیلرکى،  ورى پیشھى اتبریک جوابینى آق نین ىلر هش نفرلیک بیر کومیسیون اینتیخاب ائدیلدى. سونرا کورد نومایندقرارالرى یازماق اوچون بئ

  یلھ اونالرین آراسینا  نیفاق سالماسینالر. آقاى قاضى محمده و کورد میلتینھ بیزیم سالمیمیزى یئیرین.سیدیر. بیز کوردلر آذربایجانیمیزین بیر عایلھ
***  

  نھضتیمیزین پایاسینى قویموش اولدوق. جک گلھسى مجلیس موسیسانا چئوریلیب  لیکلھ خلق کونقره ئلھب
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  میز س میلىیمجل
سى اینتیخاباتینا حاضیرلیق باشالندى. ھئیات میلى طرفیندن اینتیخاب  خاتیمھ تاپان کیمى، بیالفاصیلھ آذربایجان مجلیس میلى سى بؤیوک خلق کونقره

  ریاستى آلتیندا موعین پروقرام اوزره ایشى الھ آلدى. نین ىقاى قیامآ ئیاتى،اولونان نوظار ھ
  

  آذربایجانین ھر بیر یئرینده بئش گونون مودتینده ایش باشالنیب خاتیمھ تاپمالى ایدى.
  

 نین فیرقھلیگھ کاندیدلر گؤستریلدى.  یندهو اشخاص طرفیندن نوما لر ھسینى تشکیل ائتدى. ھر یئرده کومیت فیرقھ ساده بیر صورتده بو اینتیخابات موباریزه
  سھ ایدى اینتیخاب ائده بیلردى. تبلیغات و تشکیالت قودرتى او اندازه ایدى کى، کیمى ایستھ

  
ھ قیرفیرقھ عوضوو اولمایان اشخاصا دا ایجازه وئردى کى، اؤزلرینى کاندید گؤسترسینلر. حتا ف بونونال بئلھ اینتیخابات آزادلیغینى نظرده توتاراق

  عوضولرینھ ده دستور وئریلدى کى، ایناندیقالرى  بیطرف کاندیدلره ده راى وئرسینلر. 
  

لیک کنارا آتیب یئنى نیظامنامھ اوزره  مجلیس میلیمیزین اینتیخاباتى بؤیوک سیاسى بیر ایقدام ایدى. بیز ایللر بویو آپاریالن چوروموش اوصولو بیر دفعھ
  یک.دموکراتیک بیر سئچگى ایجرا ائتد

  
  مان نیظامنامھ مووجیبینجھ تامین ائتدیک.سینى ھ شیرکت ائتمھ ایستر کیشى اولسون ایستر قادین، بو سئچگیده عوموم خلقین

  
  خلقى حق و ایختیاردان محروم ائتمک اوچون او وقتھ قدر مرسوم اوالن  پول، تھدید و تطمیع ایمکانینى اورتادان قالدیردیق.

  
میشدیک. بو سئچگیلرین آزاد، موستقیم، موساوى و موتناسیب اولماسى اوچون بوتون  ماغا ایمکان وئرمھت اینتیخاباتا قا الینى نین ىدؤولت مامورالر
  ینده تجدید نظر ائتدیک.لر هاینتیخابات حؤوز

  
  لرینى وئرسینلر. راى ده یاشایان اھالییھ ایمکان وئردیک کى، موستقیم و آزاد صورتده اؤز ھر بیر شھر، ھر بؤلوک، ھر قصبھ حتا ھر محلھ

  
دستھ گلیب  - ین آدامالر دا دستھ شعف ایلھ ایستیقبال ائتدى. او گونھ قدر ھئچ بیر اینتیخاباتدا شیرکت اتمھ - چاغیریشینى بؤیوک شؤوق میزین فیرقھخلق 

ات ائتدیلر. مخصوصن خانیمالرین ھوسى را مالیک اولدوقالرینى ایثبوعومیلى فیکیریمیزه شریک اولماقال، نئجھ میلى ش نین ىراى وئرمکلھ، اؤزلر
سیبقت بیرینھ  - داھا دا آرتیق ایدى. جوان، قوجا، فقیر و دؤولتلى ھامى اؤز سعادتینى دوزگون یول ایلھ آپاریلماسیندا گؤروب راى وئرمک اوچون بیر

  ینھ سئل کیمى آخیب گلمکده ایدى.لر هائدیردیلر. ائلیمیز راى حؤوز
  

  سینى بورادا درج ائدیریک: ده یازدیغى بیر مقالھ آذر - ١٢آذربایجان روزنامھ سینده  نین ىور مونھ اولماق اوچون، آقاى پیشھاو شانلى گونلردن بیر نو
  

***  
سى، یعنى بازار و ایداره  ینده ائل ترپندى. خلقین ھر بیر ایشھ تردید و سوظن ایلھ باخان طبقھس سى سایھ ناپذیر عزم و ایراده تزلزول میزین فیرقھ

لونان مودتین آخیر اوه شیرکت اوچون نیظامنامھ موجیبینجھ و میلى ھئیاتیمیزین رسمى اعالنى ایلھ تعیین دیسیمیزین سئچگیلرینلده میلى مجخیدمتچیلرى 
  لرینى وئرمگھ باشالدى. گونلرینده اینتیخابات صاندیقالرینا ھوجوم ائدیب راى

  
  جک ایدى. یدى، فقط تبریز شھرینده یوزمیندن زیاده راى وئریلھاگر بو مودتى ایکى گون تمدید ائتمک مومکون اولسا

  
  میش بیر ایشدیر. ظرافات دگیل فقط شنبھ گونو خلق سککیز مینھ بالیغ راى سالمیشدى. بو ایرانین مشروطھ تاریخینده گؤرولمھ

  
حقیقى معناسى  نین سى آیھ شریفھره گلیر (اذا جا نصرالھ) شنبھ گونو صاندیقالرین قاباغینا توپالنانالرى گؤردوکده ایسالمین فتح و ظفر گونلرى خاطی

نى بیرینجى مجلیسیمیزدن یادیگار  دستھ گلیب راى سالیر و آلدیغى تعریفھ - آخین، دستھ - میزه ایناندیغى اوچون آخین خلق غلبھ نظرده موجسم اولوردو.
  اولماق اوزره بؤیوک خوشحاللیق ایلھ موراجیعت ائدیردى.

  
ک سبب گؤستره بیلریک. اولن فیرقھ عوضولرینده ویجودا گلن درین ایمان  و اونون نتیجھ سینده ایبراز ائدیلن قھرمانلیق، ویکى بؤیبو مووفقیتھ ا

ن فیرقھ ایکینجیسى خلقین ایچریسینده تولید اوالن اعتیماد و اینامدان عیبارتدیر. بو ایش ھنوز تشکیل تاپیب گوندن گونھ مؤحکملنمکده اوالن جوا
  التى اوچون بؤیوک بیر ایمتاحان ایدى.فیرقھ بو ایمتاحاندان فخر و موباھات ایلھ چیخماغا مووفق اولدو.تشکی

  
کوى سالماسیلھ موتاثیر اوالن آزادیخاه دوستالریمیز بعضن بیزه کؤمک  - ین ھاىلر ھاوزاقدان تاماشا ائدیب موخالیف روزنامتھراندا بؤیوک ایشیمیزى 

 میزین فیرقھو یا بیر آیرى آزادیخاھى تشویق ائدیب تبریزه یوال سالیب و ائلھ فیکیر ائدیرلر کى اونالرین رھبرلیگینھ یئتیرمک فیکیرینھ دوشوب ب
ضعفلرینھ اعتیراف ائدیرلر. بو اوچ آى مودتینده  نین ىرید اوالن آزادیخاھالر ایشیمیزى یاخیندان گؤردوکده اؤزلرااحتیاجى واردیر. بونیلھ شھریمیزه و

  .موباریز و آتش ایچینده یارادیب تربیت ائتدیگى فعال قووه نى (کادرى) آلقیشالماق، اونالردان ایش اؤیره نمگھ اؤزلرینى مؤحتاج گؤرورلر ینن فیرقھ
  

ر ویجودا گتیردیگى فعال (کادر) سئچگى ایشینده اؤز قودرت وایستعدادینى بوروزا وئردى. دونن مرکزى صاندیق محلینده یاشلى بی میزین فیرقھ
مى اینجام وئردیگیم  ساعات تمام اؤز پوستوندا دوام ائتدیگى آشکارا چیخدى. بو آدام پوستى تحویل وئردیکده گولومسونوب، اؤز وظیفھ - ۴٨دموکراتین 

  اوچون خوشبختم، دئییب ایستیراحت اوچون ائوینھ گئتدى.
  

ضھ، لیاقت و غئیرتینى بوروزا وئرمگھ چالیشیر. قوجا، جوان، اوغالن، ده ایندى ھامیمیز چالیشیر، ھامى فعالیت گؤستریر، ھامى اؤزونون عور بیز
  قیز، یاشلى خانیم، بئلى بوکولوب قوجالمیش کؤھنھ موجاھید، بیالخره ھرکس اؤز وارلیغى ایلھ عوموم خلق ایشینى آخیرا یئتیرمک ایستیر.
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ییب  یظام ویجودا گلمیشدیر. عوضولر آرتیق تردید و تزلزولھ ایمکان وئرمھاینسانى، حئیرتھ ساالن بیر اینت - ایچینده عظیم بیر قودرت  میزین فیرقھ
تصمیملرینى ایجرا ائدیر. ایسالمیتین اول گونلرینده  نین ھاوزره مرکزى کومیت و عقیده یمانارھبرلیگینى جان و دیل ایلھ بنیمسھ ییب،  نین فیرقھ

  دن فقط ساده بیر تبسوم آلدیقالرینا ایفتیخار ائدیرلر.ینى انجام وئریرلر. فیرقھ لر ھگؤرولموش تعصوب اوزره وظیف
  

قسمتینده اؤز لیاقت و ایندى بیزده اؤلومھ گئتمک امرى آلماغا ایفتیخار ائدن جوانالر تاپیلماغا باشالمیشدیر. حقیقى فداییلر، ایجتیماعى حیاتیمیزین ھر بیر 
  فداکارلیقالرینى ایثبات ائدیرلر.

  
  لماغا قودرت تاپیر.آشیر، بوتون خلقى اؤز رھبرلیگى آلتینا ملمؤحکیر، تلنفیرقھ آرتیر، ووسع

  ◌ ُ   
تسلیم اولور. میلت یولوندا اؤلمگھ حاضیر اوالن فداییلرین  سینھ بو قودرتى، بو لیاقت و بو ایستعداى گؤرن مغرور باشالر دا اگیلیب خلقین عزم و ایراده

                                                     ُ ونون بؤیوک ھدف و مقصدلرینى الده ائتمگھ حاضیرالشیرالر.  اللرینى سیخیر. گئجھ گوندوز فیرقھ اوچون چالیشماق و ا
  

  ایشیمیز خلق ایشى اولدوغو اوچون خلقین گؤستردیگى حوسن توجھ بیزیم اوچون بؤیوک فتح و موظفریت حساب اولمالیدیر.
  

موقابیلینده ھئچ بیر قلعھ موقاویمت ائده بیلمز.  ینن هگیدیر. اورکلرى فتح ائدن قوو و ییخیلماز سنگرلرین ھامیسیندان مؤحکم، خلقین اوره لر ھآھنین قلع
  گینى فتح ائتمیشدیر. هخلقین اور میز فیرقھ

  
  ب چاتمیشدیر.ن ایستھ دیکلرینى وئرمک زمانى گلیساخالماق اونو ،گى هیعنى او جلب ائدیلمیش اور  ،باتیمیز ایثبات ائتدى اونواخیتنبونو مجلیس میلى ای

  
، عشقى قازانماق آسان اونو ساخالماق موشکولدور. بیز ایندى خلقین عشقینى قازانمیشیق، سى آغیردیر وظیفھ و موشکول یولو میزین فیرقھبو جھتدن 

  »پ.« ییک.  لى اونو ساخالماق اوچون داھا بؤیوک زحمتلره تحمول ائتمھ
  

***  
ن راى آنجاق یر میب ون گونون عرضینده فقط زوراکى اونکئچن دؤوره بورادا ا ى بؤیوک مووفقیتلھ خاتیمھ تاپدى.خاینتیخابات تبریز شھرینده دا

  نفره یئتیشدى. - ٢٣٩۵١گونون عرضینده بیزیم میلى سئچگیمیزده راى وئرنلرین سایى  - ۵آذره قدر فقط  - ١٠آذردن  - ۶بو کى، لتوپالنمیشدى. حا
  

بات جریانیندا ایسھ ھمان خلق بعضى گونلرده سککیز مین  راى ده، گونده میندن داھا آز راى وئریلدیگى حالدا بیزیم میلى اینتیخا دئمک کئچن دؤوره
 سیلھ واسیطھسینى گؤستریب، درین بیر مفکوره ایلھ تکان یئدیگینى بوروزا وئردى. او گؤستردى کى، پول، طاماح و قورخو  وئرمکلھ اؤز میلى عالقھ

  ب ائتمک سایھ سینده آسانلیقال ویجودا گتیرمک اوالرمیش.ایمکانپذیر اولمایان بیر ایشى، خلقین ایمان و اعتیقادینى جل سى مھگؤرون
  

آلدیقالرى رایلرین سایى شایان  نین ىلر هکؤک سالمیش حؤرمت، عالقھ و احتیرامینى ایثبات ائتمک اوچون تبریز نومایند ریسیندهخلق ایچ میزین فیرقھ
میش بیر اعتیماددیر.  آدینا چیخمیشدى. بو ایسھ نظیرى گؤرونمھ نین ىرو سى آقاى پیشھ - ٢٣۵۵٠دن ى را - ٢٣٩۵١وئردیگى  نین ىدیقتدیر. تبریز شھر

  اوخونموشدو. - ٢١٢٧٣ان آخیرینجى راى آالن تبریز وکیللریندن آقاى محمد عظیمانین آدینا ایسھ 
  

  اولدو. میزین پایاسى قورولموش دانیشیقالردان سونرا چیخاریالن قرارى یوخاریدا قئید ائتمک، بو قرار ایلھ حؤکومت میلى
  

تحت ریاستینده تشکیل تاپان ھئیات  نین ىمیزى ایداره ائتمک اوچون قانونى بیر موسیسھ ویجودا گتیردى. بو موسیسھ ایسھ آقاى شبستر اؤلکھ میز فیرقھ
  دن عیبارت ایدى. میلى

  
  ه حؤکومت میلى ایشینى گؤرمگھ مووظف ایدى.قرارالرینى حیاتا گئچیرمگھ باشالدى، ھئیات میلى واقعد نین هکونقر سیلھ واسیطھھئیات  وفیرقھ ب

  
موھوم  وظیفھ  نفرلیک ھئیات میلى ھمان گون ایشھ باشالدى. اونون قاباغیندا دوران - ٣٩دا کونقره طرفیندن اینتیخاب اولونان  - ٣٠ نین ىآبان آی

  اینتیخاباتى ایدى. نین سى یلىآذربایجان مجلیس م
  

تاپشیریغى،  نین همجلیس میلى اینتیخاباتین فرمانینى صادیر ائتدى. میلى کونقر رک ائدهارت ھئیاتى اینتیخاب ھئیات میلى ھمان گون ایشھ باشالییب نظ
. کونقره ھئیاتینھ مجلیس میلى تشکیلى اوچون مودبیرانھ رھبرلیگى نتیجھ سینده چوخ سریع بیر صورتده ایجرا ائدیلدى نین فیرقھجیدیتى و  نین ىھئیات میل

آذرده،  - ٢١گونده خاتیمھ تاپیب، میلى قورولوشوموزون باشالنغیجى اوالن بؤیوک تاریخى گونده، یعنى  - ٢١لدیگى حالدا اینتیخابات بیر آى وقت وئری
  میز تاریخى ایفتیخار و شرفھ مالیک اولماقال خلقین درین سئوینجى و احساساتى ایلھ تشکیل تاپدى. مجلیس میلى

  
اینتیخابات قانونودور. ھمین بو اینتیخابات قانونو  نین سى تاریخى سندلردن بیریسى ده آذربایجان مجلیس میلى تنظیم ائتدیگى نین سىبو موسیسلر مجلی

دیر کى،  بوتون ایران  سیلھ واسیطھھمین قانون  علمدارى اولماغا مووفق اولدو.  نین ىدیر کى، خلقیمیز بوتون ایراندا دموکراتیک نھضت سیلھ واسیطھ
  ییب باشالدیغیمیز بؤیوک ایشھ اعتیماد گؤزو ایلھ باخماغا باشالدى. وکرات تانىخلقى بیزى حقیقى دم

  
 سیلھ واسیطھسى  جى ماده - ٨اساسى اوزره قلمھ آلینمیشدیر. بو قانونون اوچ سطیردن عیبارت اوالن  نین سى مھمرامنا میزین فیرقھاینتیخابات قانونو، 

  بیر قدم گؤتورموش اولدو.فیرقھ موتھویرانھ و قھرمانالرا یاراشان بؤیوک 
  
  جى ماده بو ایدى: - ٨
  »ایگیرمى یاشینا چاتمیش بوتون آذربایجانلى آرواد و کیشیلرین اینتیخاب ائتمھ حقى واردیر. - ٨«
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یر و دموکراسى سینى سیاسى حیاتا جلب ائد بو ماده قادینالرا و جوانالرا اینتیخاب حقى وئرمکلھ خلقین بو گونھ قدر فلج حالدا یاشایان گئنیش کوتلھ
  ھ ایمکان یارادیر.نسی مؤحکملنمھ نین سىاسا

  
ون ایران صالحیتدار مقامالرینا و  - »دکالراسیون«گؤردوگو تاریخى ایشلردن بیریسى ده معروف  نین ىندان عالوه ھئیات میلمجلیس میلى انتیخاباتالری

، آقاى ورى پیشھدیر. بو موذاکیره آقاى لر هیسى حسام السلطان ایلھ آپاریالن موذاکیرو ایکینجیسى ایسھ آذربایجان وال سى مھریل هه گؤندلر هخاریجى نومایند
ک دئدى کى: من فقط ر اونا فقط دانیشماق ایختیارینى وئردیگینى قئید ائده نین ىشبسترى و آقاى بیریا توسطیلھ عملھ گلدى. آقاى بیات، تھران حؤکومت

نلیالرال دانیشام. بو دانیشیقدان معلوم اولدو کى، او فقط بیزه اندرز وئرمک و نصیحت ائتمکلھ ایشھ خاتیمھ آذربایجا زرینده ائده بیلرموجارى موقررات ا
اھیرده بؤیوک ایختیارات ایلھ گلن والى مجلیس ظیھ مونجر اوال بیلمزدى. اونا گؤره  ، بو ایسھ گولونج بیر ایش اولدوغوندان بیر نتیجھییر ھوئرمک ایست

اوردا وئردیگى گوزاریشدن بیزیم ائلھ دقیق  نھ بیر نئچھ گون قالمیش آدربایجانى ترک ائدیب. طیاره ایلھ تھرانا موراجیعت ائتدى.میزین تشکیلی میلى
  معلوماتیمیز یوخدور. الکین شاییعاتا گؤره نھضتیمیزین ویجودونو اینکار ائتمگھ مووفق اولمامیشدیر.

  
  سى اولموشدور. ھئیات میلى اینتیخاباتى دیگر طرفدن ده فدایى تشکیالتى یاراتماغا مشغول ایدى. ت دؤورهان شدید فعالی نین فیرقھسى  ھئیات میلى دؤوره

  
  

  آذر ٢١
  

بیرینھ یئتیشمکلھ نھضت  - تشکیل ائتدیگى ایکى بؤیوک سوتون بیر نین فیرقھر فیرقھ و نھضتیمیزین تاریخینده بؤیوک بیر یئر توتور، بو گونده ذآ - ٢١
  لدى.قطعى بیر شکیل آ

  
کندلرده طبیعى صورتده باشالنان فدایى نھضتینى تشکیل ائتمگى بیر آى اولدن قرارا آلمیشدى.  میز فیرقھبو سوتونالردان بیریسى فدایى تشکیالتى ایدى. 

ل، ان جیدى و ان ان فعا نین فیرقھاؤزو شخصن رھبرلیک ائدیردى. بعضى یئرلرده  ورى پیشھصدرى آقاى  نین فیرقھبو تشکیالتا موستقیم صورتده 
ریع بیر صورتده ایرلى گئتمکده ایدى. ده سریع اولدوغونا باخمایاراق، سشھامتلى کادرالرى بو ایشى تشکیل ائتمگھ موظف اولموشدوالر. ایش فؤوق العا

ى لر ھکملى عوضولرینى فدایى دستییب اؤزونون ان گؤر بو ایشده فداکارلیغى چوخ بؤیوکدور. بو کومیتھ ساده رھبرلیگھ قناعت ائتمھ نین ھمرکزى کومیت
لن تبریز فداییلرینى آقاى ژنرال کاویان، مراغا فداییلرینى آقاى ژنرال کبیرى، میانا و سراب فداییلرینى آقاى ژنرال غالم ائتمیشدى. مث باشچیلیغینا تعیین

فداییلرینى آقاى آزاد وطن تشکیل ائتمگھ میھ ورترى و ادانشیان، میانداب فداییلرینى آقاى سرھنگ قولى صبحى، اوسکو فداییلرینى آقاى سرگرد کالن
  عوضولریدیرلر. نین سى کومیتھمرکزى  میزین فیرقھمامور اولموشالردى کى، بونالرین ھامیسى 

  
  سینى انجام وئرمیشدیر. ان حربى وظیفھارک نین ىمیز فدایى نھضت بئلھ لیکلھ دئمک اوالر کى، مرکزى کومیتھ

  
آکتیولریندن سرھنگ آرام، سرھنگ غالمرضا جاویدان، فرضى دھقان، میر کاظیم، میر خلیل، پیشنمازى، میر ابوالفضل  بونالردان عالوه فیرقھ

یثبات این حقیقت  فدایى رھبرلیگینده بوروزا وئردیکلرى شھامت و فداکارلیق شایان دیقتدیر. بو اینکار ائدیلمھ نین ىھاشمى، تیزفھم و خلیل آذر و باشقاالر
لیاقت بوروزا وئرمیشدیر. اگرچى الده تقیم صورتده چالیشیب و حئیرت آور بیر صورتده فدایى تشکیلى و اونون رھبرلیگینده  موس میز فیرقھ ائدیر کى،

ن حاضیر اوالن قھرما سینھ دیریم موباریزه - صحیح بیر صورت یوخدور ولى بیرینجى گؤرونوشھ ایستینادن دئیھ بیلیریک کى، الینھ سیالح آلیب اؤلوم
  یرقھ عوضولرى اولموشدور.لرین یوزده دوخساندان یوخاریسى ففدایی

  
آذرده بیر آیدان یوخارى  - ٢١باغرینا قورخو ساالن بو بؤیوک تشکیالت  نین ىایران خلقینى ایللر بویو ازیب اسارت آلتیندا ساخالیان تھران ایرتیجاع

باشالدیقدان سونرا ظاھیره چیخمیشدى، سراب، میانا و مراغا فداییلرینھ مخصوصن امر سى یوخ ایدى. اونون عملیاتى ایسھ مجلیس اینتیخاباتى  سابیقھ
  وئریلمیشدى کى، اینتیخابات قورتاراندان سونرا عملیاتا گیریشسینلر.

  
ى لر ھدا اوالن فدایى دستمیزین آچیلیش گونو، اونون امنیتینى تامین ائتمک و تصمیماتینى مؤوقع ایجرایا قویماق اوچون اطراف بوننال بئلھ مجلیس میلى
  ینى انجام وئرمک اوچون حاضیرباش حالینا گلمیشلردى.لر ھیھ آلمیش و شھر فداییلرى ایسھ اؤز وظیف شھرى موحاصیره رک ائدهمونظم صورتده حرکت 

  
 نین ىبیر - عى و سیاسى سنگرلرى بیرایشھ باشالییب مووفقیتلھ ایجتیما سیلھ واسیطھسى  ایکینجى دستھ نین ھایکینجى سوتون ایسھ یئنھ مرکزى کومیت ُ ◌  

  دالینجا ایشغال ائدیب ایرلى گلمیشلردى.
  

فده بو سوتوندا فیرقھ صدرى و اونون موعاوینلرى آقاى شبسترى و آقاى بادکان باشدا اولماق اوزره، یئنھ ده مرکزى کومیتھ عوضولرى بیرینجى ص
  موباریزه ائدیب، بؤیوک و حئیرت آور ایشلر گؤرمکده ایدیلر.

  
لیل بو سیاسى و ایجتیماعى موباریزه صفینده داھا آرتیق فعالیت گؤسترن مرکزى کومیتھ عوضولرى آقاى بیریا، آقاى قیامى، آقاى والیى، آقاى خ

ر کى، ودت، آقاى شاھین، آقاى چشم آذر، آقاى رفیعى، آقاى زفیرى، آقاى پیشنمازى و آقاى ھاشمنیا و ساییرلرینى گؤسترمک اوالجآذربادکان، آقاى 
  گوندوز یاتماییب خلقى تشکیل و افکار عومومونو حاضیرالماقال مقصد و ھدفى یاخینالشدیرماغا مووفق اولموشالر. - گئجھ

  
بیرینھ یئتیشمیش، بو واسیطھ ایلھ دونیایا  - آذرده تبریز شھرینده، مجلیس میلى تشکیلى گونو تعیین ائدیلن ھدف و محلده بیر - ٢١ھر ایکى سوتون  نھایت
  سیلھ بؤیوک بیر تاریخى حادیثھ مئیدانا چیخمیشدیر. بیرلشمھ نین ىساالن میلى حؤکومتیمیز ویجودا گلمیش و نھضتیمیزین ایکى ارکان سس

  
میش،  سى خلع سیالح ائدیلمھ نیظامى قووه نین ىآذر شراییطینده آغیر و بؤیوک بیر ایش ایدى. او گون ھنوز سرتیب درخشان - ٢١مجلیس میلى تشکیلى، 

ناشیلیغى  نین ىنیلیر و بعضى فدایى باشچیالر میشدى. شھرین اؤزونده ھر ساعات تصادوم گؤزلھ ولیس و ژاندارم تشکیالتى تمامیلھ بیزیم الیمیزه کئچمھپ
  جھتیندن توفنگ و موسلسل آتیشماالرى دا بعضن ایتیفاق دوشوردو.
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گوندوز چالیشاراق مجلیسین نیظامنامھ و تشکیالتینى ویجودا  - ایشلرینھ دوام ائدیب، گئجھ ریلھ بونونال بئلھ فیرقھ رھبرلرى قبلن تھییھ ائدیلن نقشھ اوزه

  دیلر.ییر ھگتیرمکدن چکینم
  

نیلن  ین ان یاشلیسى حساب اولونان آقاى رفیعى، سینى رییس سیمتیلھ ایفتیتاح ائتدى. سونرا ایسھ تشکیالتى ایستھلر هآذرده نومایند - ٢١مجلیسیمیزى، 
  ریاستھ اینتیخاب اولدو. ورى پیشھکئچیرمک اوچون آقاى  نى مھنیظامنا کیمى قوروب

  
بیر  نین ىگؤرکملى باشچیالر نین ىلر ھموختلیف طبق نین سىى و شھر اھالیلر هاوگون مجلیس فؤوق العاده عظمتلى ایدى. بعضى خاریجى دؤولتلر نومایند

  چوخو تاماشاچى صفتیلھ حاضیر اولموشالردى.
  

موسلسل و توفنگ  مجلیسین تصویبینھ یئتیردى. رک ائدهمشروح بیر صورتده تؤوضیح  نى مھنیظامنا رک ائدهنى ایداره  تاریخى جلسھ ورى پیشھآقاى 
  دى.شدید بیر صورتده دوامینا باخمایاراق مجلیس کمال سوکوت و آرامیش ایلھ فعالیتینھ ایدامھ وئریب، اؤزونون ریاست ھئیاتینى اینتیخاب ائت نین ىسسلر

  
سینى  ریاست کورسوسوندن آشاغى ائنیب آقاى شبسترینى اینتیخاب اولدوغو ریاست وظیفھ ورى پیشھھئیات ریاست اینتیخاب اولوندوقدان سونرا آقاى 

 نھسی ریاست وظیفھ نین ىى شبستراآقدم داھا گؤتورمک الزیم ایدى. ایش باریک بیر یئره چاتدیغى اوچون جیدى بیر ق نجام وئرمگھ دعوت ائتدى.ا
ده اولدوغو کیمین مجلیسده اکثریت لر ھموختصر موذاکیره دن سونرا بوتون دموکراتیک اؤلک اینتیخابى میلى حؤکومت تشکیلى پیشناھادى ایلھ باشالندى.

  باش وزیر اینتیخاب اولوندوالر. ورى پیشھبو طریق ایلھ آقاى  قرارا آلیندى. سى مھحؤکومت تشکیل ائت نین ىقازانان فیرقھ لیدئر
  

تصمیمى اوزرینھ گون اورتادان سونرا مجلیسده حاضیر اولوب آشاغیداکى  نین ھمرکزى کومیت ورى پیشھایشى بیر آن تاخیره سالماماق مقصدى ایلھ آقاى 
  دى. تفصیل و ترتیب ایلھ میلى حؤکومت اعضاسینى و اونون پروقرامینى مجلیسھ تقدیم ائلھ

  
  
  
  

  آذربایجان میلى حؤکومتى
  

ورینى آذربایجان میلى  رییسى آقاى پیشھ نین سى فیرقھسینده آذربایجان دموکرات  دونن گون اورتادان قاباقکى جلسھ نین سى لیس میلىآذربایجان مج
  دؤولتینى تشکیل وئرمگھ نامزد و مامور ائتدى.

  
  یھ موعریفلیک ائتدیلر: مجلیس میلىسین آشاغیدا قئید اولونان ترتیب اوزره  ده اؤز کابینھ گون اورتادان سونراکى جلسھ ورى پیشھآقاى 

  
  ورى پیشھآقاى سید جعفر   باش وزیر -١
   ً                       آ قاى دکتور سالم الھ جاوید  داخیلھ وزیرى -٢
  آقاى جعفر کاویان  خلق قوشونالرى وزیرى -٣
  آقاى دوکتور مھتاش  فالحت وزیرى -۴
  آقاى محمد بیریا  ماعاریف وزیرى -۵
  آقاى دوکتور اورنگى  صحیھ وزیرى -۶
  آقاى غالمرضا الھامى  لیھ وزیرىما -٧
  آقاى یوسف عظیما  عدلیھ وزیرى -٨
  آقاى کبیرى  یول و پوست و تلقراف و تلفون وزیرى -٩

  آقاى رضا رسولى  تیجارت و ایقتیصاد وزیرى -١٠
  ر.دیجک ائدهزحمت وزیرى تعیین اولونانا کیمى او ویزارتخانایا مربوط اوالن ایشلره باش وزیرلیک نظارت  وایش  - ١١

  
تمیز ریاستینھ و آقاى  - کابینھ موعریفلیک اولدوقدان سونرا ایتیفاق آرا ایلھ تصویب  اولوب، سونرا مجلیس طرفیندن آقاى زین العابدین قیامى دیوان

  فریدون ابراھیمى آذربایجان مودعى العوموملوغونا اینتیخاب اولدوالر.
  

سینى) آشاغیدا قئید اوالن  پروقرامینى (برنامھ نین ىتده تشریح ائدیب و آذربایجان میلى حؤکومتسینى گئنیش صور برنامھ نین ىاؤز دؤولت ورى پیشھآقاى 
  صیل اوزره قیرائت ائتدیلر.تف
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  پروقرامى نین ىآذربایجان میلى حؤکومت
  )سى مھبرنا(

 
 نین ىلن ویجودا گتیرمک و بو واسیطھ ایلھ آذربایجان خلقایللر بویو آرزو ائتدیگى میلى موختاریتینی عم نین ى، آذربایجان خلقسی ھآذربایجان میلى کابین

 قرار وئریر؛ سی ھمیلى احتیاجالرینی رفع ائدیب، اونو ترقی و تکامولھ سؤوق ائتمک اوچون آشاغیداکی  وظایفی اؤزونون یاخین ھدفی و برنام
 
یھ  وچون جیدى تدبیرلر گؤروب، صالحیتدار مقامات ایلھ موذاکیرهمیلى موختاریتیمیزی دونیایا تانیتماق، اونون داوام و بقاسینی تامین ائتمک ا - ١

دن میلى دؤولتیمیزی دموکـراتیک اساسالر اوزره قـورماق و بو یولـدا قاباغا چیخابیـلن  گیریشمک، ایرانین ایستیقالل و تمامیتینی خللدار ائتمھ
 ٠موشکوالتی رفع ائتمـک

 
 نین ىقوروب، اونو خلقھ یاخینالشدیرماق مقصدی ایلھ چوخ تئز بیر صورتده ویالیت انجومنلر میلى موختاریتیمیزی مؤحکم اساسالر اوزره - ٢

 ٠ین نظارتینی اونالرین ایختیارینا قویماقلر هاینتیخاباتینا باشالماق و  یئرلی ایدار
  
اینتیخاب ائدیب، اونالرین ایشلرینی دوزگون و شھرلریمیزین عومران و آبادلیغی اوچون بیالتاخیر شھر انجومنلرینی، دموکراتیک اساسالر اوزره  - ٣

 ٠صحیح بیر صورتده جریانا سالماق
  
ایلھ کئچمیش ظالیمانھ حرکتلر و خلقی تحقیر  سی ھیئرلرده موعتمید آزادیخاه آدامالردان، فرماندار و بخشدارالر اینتیخاب ائدیب، اونالرین واسیط - ٤

 ٠امنیت و آساییشی تامین ائتمک ده ائدیجی عمللرین قاباغینی آلیب، بوتون اؤلکھ
  
ینی خایین  و خلقی ازیب فالکتھ سؤوق ائدن اشخاصین الیندن چیخاریب، آزادیخاه و میھن پرست اشخاصا تاپشیرماق و لر هژاندارم و پولیس ایدار - ۵

 ٠اونالرین ایشلرینی خلقین آرزو و احتیاجاتینا موتناسیب بیر حاال سالماق
  
 سینی دخل و خرجینی تفتیش ائتدیکدن سونرا، چوخ تئز بیر صورتده میلى بودجھ الییحھ نین سى ظردن کئچیرمک و مالیھ ایدارهمالیات قانونالرینی ن - ۶

 ٠یھ تقدیم ائتمک. عومومیتلھ مالی سیاستین گلیر و مخاریج اساسینی مملکتین ترقی و تکامولى اوزرینده قرارالشدیرماق مجلیس میلى
  
جگینی تامین ائتمک اوچون کندلرده و شھرلرده ویجودا گلن فدایی  میزی و میلى دؤولتیمیزی قورماق و اونون گلھ میلىموختاریتیمیزی، مجلیس  - ٧

ینی بیر مرکز اطرافیندا تمرکوز وئرمک، میلى خلق قوشونو ویجودا گتیرمک و بو قوشونون تسلیحات و تنظیماتینی موعاصیر حاال سالماق لر ھدست
 ٠ر گؤرمکمقصدی ایلھ جیدى تدبیرل

  
ده رسمی اوالراق لر ھسینده  دؤولتیمیزین قاباغیندا ایکی بؤیوک مسالھ دورور. بیرینجیسی اؤز میلى دیلیمیزی بوتون مدرس فرھنگ و ماعاریف ساحھ - ٨

ولونا قویماق. بونالرین قبول و ایجرا ائتمک، ایکینجیسی ایسھ عومومیتلھ ساوادسیزلیغا قارشی موباریزه آپارماق، مجانی و ایجباری تحصیلی عملى ی
 ٠اھمیت وئریب، میلى دارالفنونوموزون اساسینی قورماغا چالیشمالیدیر سینھ ھامیسیندان زیاده، میلى حؤکومتیمیز عالی تحصیل مسالھ

  
دوزگون یولونا قویاجاق.  وجود کارخاناالریؤده میلى صنایعیمیزه اھمیت وئریب، م سینده میلى حؤکومتیمیز بیرینجی نؤوبھ تیجارت و ایقتیصاد ساحھ - ٩

سینده دؤولتیمیز آذربایجانین تیجارت  دیر. تیجارت ساحھجک ائدهده یئنی کارخاناالر آچماقال، مملکتین صنایعینھ اوالن احتیاجاتینی تامین  ایکینجی نؤوبھ
 ٠اوچون تدبیرلر گؤره جک و یولالر آرایاجاقدیر سی ھبیلم مرکزی اوال

  
گئنیشلندیریب، موعاصیر حاال سالینماسی حؤکومتیمیزین اساسی  نین ىثی، پوست و تلقراف و تلفون کیمی ایرتیباط وسایطیولالرین تعمیر و احدا - ١٠

 ٠یندن دیرلر ھوظیف
  

یب، بو یول تنظیم ائد سی ھکندلی ایلھ اربابالر آراسیندا تولید اوالن ایختیالفاتی رفع ائتمک اوچون موتقابیل ریضایت شرطی ایلھ، جیدى قانون الییح - ١١
 ٠مک حل و تصویب ائلھ سینی ایلھ کندلی و ارباب مسالھ

  
گونھ آرتماقدا اوالن ایشسیزلیگین قارشیسینی آلماق اوچون خالیصھ تورپاقالرینی فؤوریتلھ زارعلر آراسیندا تقسیم  - کندلرده و شھرلرده گوندن  - ١٢

ختاریتیمیز علئیھینھ تبلیغات آپارانالرین دا یئرلرینی ضبط ائدیب کندلیلرین ایختیارینا آذربایجانی ترک ائدیب اونون خاریجینده میلى مو نینیائتمک. ھمچ
ده بانک کشاورزینی ائلھ جک گلھقویماق ایلھ یئرسیز کندلیلر آیاقالندیریلمالیدیر. بوندان عالوه خلقیمیزین اکثریتینی تشکیل ائدن کندلیلر اولدوغو اوچون 

حل ائتسین و اربابالر اؤز مئیل و رغبتلری ایلھ یئرلری  سینی ر کی، ائلییھ بیلسین کندلییھ اعتیبار وئرمکلھ یئر مسالھبیر صورتده قووتلندیرمک الزیمدی
 ٠کندلیلره عادیالنھ قیمتھ ساتا بیلسینلر

  
حت و تیجارتین آرتماسی جیدى موباریزه ائتمک اوچون جیدى تدبیرلر گؤرمک، ال صنایعی، یول ایشلری، کارخاناالر تاسیسی، فال بئکارلیقال - ١٣
 ٠یندن جیدى صورتده ایستیفاده ائتمگی الزیم گؤرورلر لھوسی

  
لی و عین  تھییھ ائدیب مجلیسھ تقدیم ائتمھ سینی الییحھ نونین معیشتینی دوزگون یوال قویماق اوچون ایش و زحمت قانونولرکارگر و زحمتکش - ١٤

 ٠لیدیر مک اوچون تدبیرلر گؤرمھایجباری ائت سینی مھزاماندا ایشچیلرین بیمھ ائدیل
  

یھ حکیم و  آلینماسی و مخصوصن کندلرده و آشاغی طبقھ نین ىلیکلرین قاباغ ده عمومی و موسری خستھ صحییھ ایشینھ توجھ ائدیب بیرینجی نؤوبھ - ١۵
 ٠لیدیر داوا یئتیرمکلھ خلقین بھداشتینی تامین ائتمھ
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حیاتینا و میلى موختاریتینھ موناسیب بیر صورتده  نین ىضع اولونموش قانونالری، آذربایجان خلقمجلیس شورایى میلى طرفیندن بو آنا قدر و - ١۶
 ٠پیشناھاد ائتمک لر ھایصالح ائدیب تازا موفید الییح

  
لق ی اوچون خوصوصى مالکیتی قبول ائدیب، مملکتین و خلر ھخوصوصى مالکیت حاقیندا آذربایجان میلى حؤکومتی، مملکتین بوتون ساح - ١٧

 ٠دیرجک ائدهو خلقین ریفاه حالینا سبب اوالن ھر جور خوصوصى ایقداماتا کؤمک  سینھ ترقی نین ىایقتیصادیات
  

 ٠دیرجک ائدهویجدان و عقیده آزادلیغینا احتیرام  نین ىآذربایجان میلى حؤکومتی، اؤلکھ ده یاشایان عموم اھال - ١٨
  

یرلیکده آذربایجاندا یاشایان بوتون ھموطنلری خوصوصى ایلھ کوردلرى، ائرمنیلرى، آسوروالرى و آذربایجان میلى حؤکومتی، آذربایجانلیالرال ب - ١٩
 ٠باشقاالرینی حوقوق و قانون موقابلینده موساوی حساب ائدیر

  
 نین ىین، آذربایجان خلق مھآذربایجان میلى حؤکومتی، مرکزی ایران حؤکومتینی تانیماقال برابر بو حؤکومتین آذربایجانین موختاریتینھ موخالیف گل - ٢٠

موراجیعتنامھ و قرارالریندا  قئید اولونان میلى حوقوق و طلبلرینھ ضید اولمایان تدبیرلرین حیاتا  نین سىمجلیس موسیسان و آذربایجان مجلی
 ٠جکدیر کئچیره

  
  ٠ایتیفاق آراء ایلھ تصویب اولدو سی ھبرنام نین ىاطرافیندا موفصل صورتده بحث ائتدیکدن سونرا رای آلینیب، آذربایجان میلى حؤکومت نین ھبرنام

  
*** 

  
اگر  ان بیرینجیسى حساب اولونمالیدیر. بو بیر گونون عرضینده گؤرولن ایشلرى نین ىشدید فعالیت گونلر میزین فیرقھایگیرمى بیر آذر، دئمک اوالر

 نین سى مھاینتیخابى، نیظامنا نین ىسین یئنى آچیلیشى، اونون ھئیات ریاستشرح وئرسک اؤزو بیر تاریخ کیتابى اوال بیلر. فداییلرین شھره وورودو، مجلی
باشچیالرى  نین ىلر هتصویبى، میلى دؤولتین تشکیلى و اونون یوخاریداکى تفصیل اوزریلھ تقدیم ائتدیگى برنامھ نھایت تبریز ده اوالن دؤولت موسلح قوو

رین ایجراسى اوچون گونلر بلکھ آیالر صرف ق دانیشیق، ائلھ ایشلردیر کى، عادى بیر زماندا اونالساعاتلی - ٨ایلھ و اونالرین تسلیمى حقینده آپاریالن 
  ائتمک الزیم گلیردى.

  
دن برق آسا حرکت ایلھ لر ھسینده مئیدانا چیخا بیلن بوتون حادیث مخصوصن میلى حؤکومتین وضعیتھ حاکیم اولوب بو بؤیوک تحووالت نتیجھ

  لیدیر. ده قئید ائدیلمھ یرینجى درجھ، بسى مھجیلووگیرلیق ائت
  

ھرده اوالن، ایسترسھ اطرافدان گلن بعضى ماجراجو عونصورلر ساده شخینج دولموشدو. ایستر  - ى ایلھ خینجالر هسلح فدایى قووشھرى مواو گون تبریز 
جیدى گؤستریشى و یئنى قورولموش میلى  میزین ھفیرقیھ مونتظیر ایدیلر کى، تؤکولوب خلقین ائولرینى و بازارى غارت ائتسینلر.  بیر سو حادیثھ

  سینده بو قورخولو ایشین قاباغى آلیندى. حؤکومتیمیزین شدید تدبیرلرى سایھ
  

دؤولت قورولوشوندا  میزین فیرقھنھایت تبریز آزاد بیر صورتده نفس چکیب، اؤز دوغما دؤولت تشکیالتینى محبتلھ باغرینا باسماغا مووفق اولدو. 
جگھ اومید و ایطمینانى  یاقت و امنیتى برقرار ائتمک یولوندا بوروزا وئردیگى قودرت، عوموم طرفیندن سئوینج ایلھ قارشیالنیب خلقین گلھگؤستردیگى ل

  آرتماغا باشالدى.
  

تین مووفقیتلھ سون گونلرینده دوغرودان دوغرویا بوتون آذربایجان خلقى بؤیوک جشن و بایرام گونلرى گئچیرمکده ایدى. بو نھض نین ىآذر آی
نن جماعتین، نھضتیمیزین ایجاد ائتدیگى اومید نورو اثرینده اوزلرى  قورتارماسى خلقى مسرتھ گتیردى. ایللر بویو اسارت بویوندوروغو آلتیندا سوروکلھ

رى آچیلیب فرح و شادلیقال دولماغا ، یاس و بئچارالیغا محکوم اوالن اورکلسینده سیخیلیب، ازیلیب ایللیک دیکتاتورلوق دؤوره - ٢۵گولمگھ و اونالرین 
  بو بایرامدا اورکدن شیرکت ائتدى. آذر موستقیمن خلق گونو، خلق بایرامى یئرینى توتدو، بوتون کندلر و شھرلریمیز - ٢١باشالدى. 

  
  
  

  
  میلی حؤکومت

  
گون ایشھ باشالدی. اگر چھ حؤکومتی تشکیل ائدن  نین موستقیم رھبرلیگی ایلھ تشکیل تاپان میلی حؤکومت ھمان میزین گؤستریشی و فیرقھ صدری فیرقھ

سینده قارشیدا دوران  وزیرلرین ھامیسی دؤولتی ایشلرده ناشی و سابیقھ سیز آدامالر ایدیلر، بونوال بئلھ اونالردا اوالن صمیمیت و فداکارلیق نتیجھ
لرینھ ایستینادن  لردن آلدیغی تجروبھ و ایجتیماعی موباریزهموشکوالتا باخمادان، دؤولت ریسی سیاسی معلوماتی و اوزون مودت آپاردیغی سیاسی 

  نی لیاقت و شرافتلھ انجام وئرمگھ باشالدیالر. لرینھ موحول ائدیلن وظیفھ عؤھده
  

امی سیندا مسول حساب ائتدیگی اوچون مجلیسھ تقدیم ائتدیگی پروقر میلی دؤولت بیرینجی قدمدن اؤزونو فیرقھ، مجلیس و بلکھ عوموم خلق قارشی
  نین ایجراسینا ھیمت صرف ائتمگھ باشالدی . لری اؤزونھ سرمشق قرار وئریب اونون ماده

  
سینھ اویغون  مک و بو تشکیالتی خلقین آرزوالرینی یئرینھ یئتیرمک وظیفھ ده دؤولت تشکیالتینی موضیر و فاسید عونصورلردن تمیزلھ بیرینجی نؤوبھ

نی بیر یا نئچھ گونده ایجرا ائتمک اولمازدی. اونا گؤره ایتمام حوجت اولماق شرطیلھ اونالرا خیطابن  وظیفھ بیر حاال سالماق الزیم گلیردی. بو موشگول
  نین اینتیشارینا لوزوم گؤروندو: آشاغیداکی اعالمیھ
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  سی نین اعالمیھ آذربایجان میلی حؤکومتی
  

لتی ایرانین ایستیقالل و تمامیتینی حیفظ ائتمکلھ برابر ایشھ شوروع ائتدیگینی بو نین اینتیخاب ائتدیگی آذربایجان ملی دؤو سی آذربایجان مجلیس میلی
  واسیطھ ایلھ بوتون خلقھ اعالم ائدیر.

  
لری تازا حؤکومتین تحت  بو اعالمیھ مونتشیر اوالن گوندن اعتیبارن مالکیت خوصوصی محفوظ اولماق شرطیلھ بوتون آذربایجاندا اوالن دؤولت ایداره

لری تاپشیریلیر. و تازا دؤولتین مرلرینھ  لرینی دوزگونلوک و صداقت ایلھ انجام وئرمھ ا گئچدیگیندن عوموم دؤولت مامورالرینا اؤز وظیفھایختیارین
مال مکدن ایمتیناع ائدنلر ایسھ ک جک. ایشلھ ایطاعت ائدیب اونون دستوری ایلھ رفتار ائدن کارمندلر اوچون موناسیب ایش شراییطی ویجودا گتیریلھ

  جکلر. ریلھ دیکلری یئره گؤنده احتیرام ایلھ ایستھ
  

 - تمگھ بیرآذربایجان میلی حؤکومتی خلقین سعادت و خوشبختلیگیندن اؤترو قورولدوغو اوچون عوموم خلقی فعالیتھ، دوزلوگھ، آساییش و امنیتی حیفظ ائ
  بیریلھ قارداشواری یاشاماغا دعوت ائدیر.

  
لریندن سو ایستیفاده  ینلر ھمچینین دؤولت مالینا خیانت الی اوزادیب دؤولت ایداره ال و جان، ناموس و حیاتینا تجاووز ائلھامنیتی ایخالل ائدن و خلقین م

سینده کوتاھلیق ائتمک کیمی خاینانھ تشبوثلر بوروزا وئرنلر ایسھ خلقین دوشمنی  لرینده خرابکارلیق، موسامیحھ و اؤز وظیفھ ائدنلر و یا دؤولت ایداره
  جکلر. سیلھ موجازات ائدیلھ اب اولونوب و میلت و دؤولت یانیندا نیفرت و اینزیجار قازانماقدان عالوه قانونی محکمھ واسیطھحس

  
  نیر، دؤولت ایسھ اونون شراییطینی ویجودا گتیرمگھ چالیشاجاقدیر. جگی یولوندا جیدیت گؤزلھ یھ و آذربایجانین گلھ ھامیدان خلقھ و اؤلکھ

  
لرینھ ایطیالع وئریر کی،  لی وزیرلر ھئیاتی عئین زماندا آذربایجاندا ماموریتلری اوالن خاریجی دؤولتلرین دیپلوماسی نومایندهآذربایجان می

 المیلل قانونالر شراییطینده اوالن حق و ایختیارالری کمال دیقت و احتیرام اولوناجاقدیر. ھمچینین دموکراتیک دؤولتلرین السابیق اونالرین بین کمافی
  جکدیر. نین آساییش و امنیتینی حیفظ ائتمک یولوندا میلی دؤولت ھئچ بیر فداکارلیقدان خوددارلیق ائتمییھ اتباعی

  
ن اونالرین بوگوندن اعتیبارن دؤولتھ موتعلیق اوالن منقول و غئیر منقول اموال و ھمچینین نقد و جینس و اعتیبار میلی، دؤولت ایختیارینا گئچدیکلد

ووظف اوالن دؤولت مامورالری گئچمیشده وئردیکلری تعھود و قبول ائتدیکلری مسولیت اوزره اونالری حیفظ و حراست ائتمگھ ساخالماغینا م
  مجبوردورالر. بو اموالی حئیف و مئیل ائدنلر آغیر جزاالر ایلھ موجازات گؤرجکلر.

  
یلی دؤولتیمیز ویجودا گلیب رسمی صورتده خلقیمیزین آرزو و آمالینی ایجرا سیلھ داخیلی م آرتیق آذربایجان میلی حؤکومتی تحقوق تاپمیش، خلقین ایراده
  لیدیر. سیلھ موساعیدت گؤستریب اونون فعالیتی اوچون موناسیب شرایط ویجودا گتیرمھ ائتمگھ باشالمیشدیر. خلق ایسھ اؤز میلی حؤکومتینھ وار قووه

  
یتی حیفظ ائتمگھ چالیشیر. اونا گؤره خلق اوچون نیگاران اولماغا ھئچ بیر دلیل یوخدور. ھر کس سیلھ امن یوخاریدا قئید ائدیلدیگی کیمی دؤولت وار قووه

دیگی کیمی یاشامالیدیر.بازارى باغالماق، مدرسھلرى تعطیل ائدیب وحشت و ایظطیراب یاراتماغین معناسى  اؤز ایشینھ مشغول اولمالی، اؤز ایستھ
  جکدیر. یھ لره یول وئریلمھ حتیاجاتى اوزرینده قورموشدور. اونا گؤره خلقى ناراحات ائدن حادیثھسینى خلقین ا یوخدور، حؤکومت اؤز برنامھ

  
لر طرفیندن موحاکیمھ و شدید بیر  جک. ماجراجوالر، آساییشى ایختیالل ائدنلر عالح محکمھ لره ایسھ چوخ تئز بیر زاماندا خاتیمھ وئریلھ تصادوفى حادیثھ

  ر.صورتده موجازات اولوناجاقال
  

لر، وسیع ایختیارات ایلھ  سینى تازا قووه جک، ھئچ کسین حوقوقونا تعروض اولمایاجاقدیر. میلى حؤکومت نظچیھ ایداره  یھ ھئچ بیر پیس ایتیفاق دوشمھ
لى،  تعقیب ائتمھلریمیز ھمان سابیق پروقرامالرینى  جکدیر. مخصوصن مدرسھ یھ گوجلندیرمیشدیر. ھرج و مرج و ناامنلیگھ آرتیق مئیدان وئریلمھ

  لریلھ ایمتاحانالرا حاضیرالشمالیدیرالر. موسصیللریمیز وار قووه
  

جک و دؤولت مامورالرى فداییلرین غئرمسول اشخاصین دخالتى  کندلرده و شھریستانالردا ایسھ جیدى صورتده ایشھ باشالنیب عادى حال ویجودا گلھ
لرى اینتیظام آلتینا آلینیب موعین مرکزه تزبع اوالجاق و بو واسیطھ ایلھ ھر بیر سو  اقالر. فدایى دستھلرینى انجام وئرمگھ قادیر اوالج اولمادان اؤز وظیفھ

  نین قاباغى آلیناجاقدیر. حادیثھ احتیمالى
  

انجام وئرین. دؤولت  نى صداقت و ایمان ایلھ جگى و سعادتینى تامین ائتمک اوچون قبول ائتدیگینیز وظیفھ گئدین چالیشین آسوده اولون، میلتیمیزین گلھ
  عوموم ھموطنلردن بونو طلب ائدر.

  
  

سینده ویجودا گلن میلى حؤکومتھ  میزین رھبرلیگى سایھ سینده ھر کس بیر جور دوشونوردو. حتى فیرقھ جگى باره نین گلھ او گونلرده آذربایجان خلقى
سیراالریندا چالیشان بعضى موردد روشنفیکیرلرین نظریندن بیر نومونھ اولماق لیکلھ ده باخانالر وار ایدى. آشاغیداکى مقالھ او وقت فیرقھ  ایکى اؤرکلى

  ایسم موستعارى آلتیندا یازیلمیشدیر.» نوروز«سینده  جو نومره - ٧٩آذربایجانین   اوچون بورادا درج ائدیلیر. بو مقالھ
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  سیندا بؤیوک مسولیت قارشى
  

مسول تانیردیق. دونن گئچدى، داھا دوننکى ایش باشیندا اوالن عونصورلرین عملیاتینى تقبیح ائتمکدن دوننھ کیمى میلتیمیزین ضاللتینھ دؤولت ایشلرینى 
سینى ویجودا  سینده فداییلریمیز دستھ لیدیر، اونالرین نا جوانمردانا ظولملرى، ائجافالرى خلقیمیززین کاساسینى لبریز ائدیب نتیجھ خوددارلیق ائدیلمھ

  سینى ایثبات ائتدیلر. ده حؤکومتى الھ آلیب میلتین دؤنمز ایرادهگتیردى و آز امودتد ظرفین
  

  بونا گؤره ده دوننکى شخصیتلرى تحقیر، اینتیقاد ائتمکلھ مملکتیمیزین اوموراتى حل اولمایاجاقدیر.
  

ھ و اونو دوزگون یوال آپارماغا مسول بوگوندن اعتیبارن آذربایجان اؤز ھئیات دؤولتینى و خلقیمیزه رھبرلیک ائدن فیرقھ ایشچیلرینى میلتین سعادتین
  تانیرالر.

  
  نین دئدیگى کیمى بؤیوک مسولیت دورور! ورى سیندا مؤحترم صدریمیز آقاى پیشھ نین قارشى آذربایجان دؤولتى

  
  آذربایجانى بیر مؤوقع دؤولتھ تاپشیریرالر کى، اوندا ابدن آثار تمدون و تکامول یوخدور!

  
  بھره دیرلر.! وئرانا، خلقیمیزین یوزده یوزو عصریمیزده اوالن عولوم و صنایعدن بىشھرلریمیز خرابا، کندلریمیز 

  
نین حیاتینى ھئیات دؤولتھ تاپشیریرالر. بونا گؤره دؤولت چوخ بؤیوک مسولیت آلتینا گئدیر، آیدیندیر کى، خلقیمیزین  بئلھ بیر مؤوقعده آذربایجان میلتى

  اومید و آرزوسو تازا دؤولتھ باغلیدیر.
  

ده بئش میلیونلوق بیر میلتى بیخبر از  آذربایجان خلقینى ایللر بویو تھرانین یاراماز عونصورلرى سویوب، چاپیب، ناموسونا، مالینا تجاووز ائدیب. نتیجھ
  ھمھ چیز ساخالمیشدیرالر.

  
  ده بو گونکو شیکستھ معروض قالدیالر.  اونودوب نتیجھسینى  لرینده ناپلئون واترلودا یاغیشى اونودموش کیمى میلتین ایستعمار ایداره اونالر اؤز نقشھ

  
نین ساغالماسینا چوخ  آذربایجان بیر یارالى آدام کیمى موستبید جالدالرین الیندن قورتولوب صدیق، موشفیق بیر طبیبھ مؤحتاجدیر. اونون یاراالرى

  لیدیرلر. مھ ندوز یورولمادان ایشلھدثر اوالن فداکار شخصلر گئجھ گو ییر. بو ایشھ عؤھده بؤیوک فداکارلیق ایستھ
  

  سینھ قویوبدور. نین عؤھده ورى نین مؤحترم صدرى آقى پیشھ سى نى آذربایجان دموکرات فیرقھ میلت بؤیوک وظیفھ
  

جک ایندیدن  گلھ ور�ده اوالن فعالیت، جیدیت، فداکارلیق بیزى بو بؤیوک امرین انجامینا اومیدوار ائتمکلھ برابر خلقیمیزه سعادتلى بیر آقاى پیشھ
  لیک اولور. پیشبین

سینى بوینونا  ورى، سینین چوخلوغونا و ویجودون ضعیف اولماسینا باخمایاراق زواللى میلتینى مودھیش اوچورومدان نیجات وئرمک وظیفھ آقاى پیشھ
  آلمیشدیر.

  
یھ تقدیم ائدیبدیر تبریک ائتمکلھ برابر اونون مووفقیتینى  جامیعھ یھ و خلقیمیزه کى،بئلھ بیر ایگید اوغول ورى بیز بو فداکارلیغى صمیم قلبدن آقاى پیشھ

  آرزو ائدیریک.
  

  سینده مسول اوالجاقدیر. سیندا آذربایجان دؤولتینده ویجودا گلن غلط ایشلر باره نین قارشى سى ورى آذربایجان مجلیس میلى بوندان سونرا آقاى پیشھ
  

  مکلھ برابر اونون ھر جور ایشتیباھاتا ، میلتیمیزین علئیھینھ انجام تاپان ایشلرده مسول تانییاجاقدیر. گؤزلھوریدن  مجلیس خلقیمیزین سعادتینى آقاى پیشھ
  

سیندا واقع اولوب کى، ھر ایکیسى ده حایز اھمیتدیر، بیرنجى دفعھ دؤولت و وطن خاینلرى ایلھ  گؤره رییس دؤولت ایکى بؤیوک مسولیت قارشى  بونا
سیندا خلقیمیزین  نین الینھ تاپشیرسینالر. ایکینجى ایسھ میلت قارشى قدیر. بو پارازیتلرى گرک تمام ایداراتدان توتوب محکمھ میلىجیدى موباریزه آپارما

لیدیر. فعلن بو ایکى بؤیوک وظیفھ ھئیات دؤولتین  سعادتینھ مسول واقع اولوب ایللر بویو اسارت آلتیندا قاالن میلتیمیزى دوزگون یوال سؤوق ائتمھ
ده ایراده ووطن محبتى اولسا بؤیوک موشگوالتى حل ائده بیلیر. ھئیات  قاباغیندادیر، لیکن ھیمت و ایراده ھر بؤیوک مسولیتدن یوکسک دیر، کیمسھ

وب، حال حاضیردا دؤولتده اوالن ایراده و جیدیت و صداقت بیزى مووفقیتھ اومیدوار ائدیر. بوندان سونرا بیز قاباقداکى اوالن خاینلرین عملیاتینى اونود
  »نوروز«ییک.        جھ اوالن دؤولتیمیزین عملیاتینى قدم بقدم تعقیب ائده

  
  

  تاریخى بیر سند
  

نین تکلیفینى موعین ئتمک و بو ایشى  لرى آذرده تشکیل تاپان میلى حؤکومت اگیرمى ایکى آذرده شھرده اوالن نیظامى. پولیس و ژاندارم قووه - ٢١    
  یھ ایدامھ وئردى. آذرده باشالنان موذاکیره - ٢١جام وئرمک اوچون، صولح یولو ایلھ ان

  
شرطسیز تسلیم اولدوالر. چھربانى مامورالرى میلى دؤولت طرفیندن تعیین اولونموش یئنى  - لرى قئید اول پولیس اونون دالینجا ژاندارم قووه

لرینى تحویل  اولدوالر. ژاندارمالر ایسھ تمامیلھ خلع سیالح اولونوب ایدارهمامورالرین کؤمگى ایلھ شھرین امنیت و اینتیظامینى حیفظ ائتمگھ مامور 
  وئرمگھ مجبور ایدیلر.
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نین قانسیز بیر صورتده حل اولونماسینا ریضایت  قوشون فرماندھى ایسھ تھراندان آلدیغى خاینانھ امر اوزرینھ اوزون مودت موقاویمت گؤستریب مسالھ

ده  نین محو و ایظمیحاللى دئمک ایدى. چونکى اگر ایش آتیشما و جنگھ مونور اولسایدى نیظامیھ ھمده نیظامى افرادي وئرمیردى. بو ایسھ ھم اؤزونون 
سینى داچییان  محصور حالدا قاالن مین ایکى یوز نفر سربازدان بیر نفر ده اولسون دیرى قالمایاجاق ایدى. او زمان اوچونجو لشگرین فرماندھلیق وظیفھ

دیگى جواب پنجشنبھ گونو آخشام ساعات سککیزده ویصول اولدو. بو  ییردى. نھایت اونون گؤزلھ ھر ساعات تھراندان جواب گؤزلھ سرتیب درخشانى
  جوابدا دئییلیردى کى، افسرلر ایلھ مشورت ائدیب پادگانین تکلیفینى اونالرین نظرى ایلھ موعین ائتمک الزیمدیر.

  
شانى آضیر نیظامى مسولیتدن خیالص اولوندو. بوندان سونرا اگر قان تؤکولموش اولسایدى گوناھى اونون بو جوابین ویصولو ایلھ آرتیق سرتیب درخ

ى و قطعى بیر اؤز بوینونا اوالجاق ایدى، بو تلقرافین ویصولوندان بیخبر اولمایان فیرقھ و حؤکومت رییسى ایشین تئز بیر صورتده انجام تاپماسینى جید
  لحن ایلھ طلب ائدیردى.

  
ین بارماغى ایلھ اویناییب،  - »ارفع«لر اؤز وئره بیلردى. آزادلیق دوشمنلرى مخصوصن  ایدى ناگوار حادیثھ غروداندا اگر ایش تاخیره دوشسھدو

  ى.سى یاراتماغا ایمکان تاپا بیلرد کیمى خاین عونصورلر بؤیوک وطنداش موحاریبھ» ورھرام«ین سرھنگ  رمک ایستھ آذربایجانى قان دریاسینا دؤنده
  

ساعات دوام ائتدى.  - ١۵نى بیر آن اول قورتارماغا چالیشیردیالر، بونونال بئلھ دانیشیق  نین ایشتیراکى ایلھ مسالھ ورى آقاى شبسترى اونا گؤره آقاى پیشھ
نى اونالر ایلھ  ییب مسالھ یستھسینى ا ین سرتیب درخشانى بیالخره اؤز تحت فرمانیندا اوالن افسرلردن بیر نئچھ بیلمھ قطعى تصمیم توتماغا جسارت ائده

  اورتالیغا قویدو.
  

  نین حقیقتینى آنالتدى. ورى افسرلرین اکثریتینى دعوت ائدیب اونالرا قضیھ سونرا آقاى پیشھ
  

  ائدیلدى. بیناسیندا طرفئینین ریضایتى ایلھ آشاغیداکى قرارداد تنظیم و ایمضا» آالقاپو «نھایت ساعات سککیزیاریم گون اورتادان سونرا معروف 
  
  

  آذربایجانین داخیلى دؤولت رییسى ایلھ تبریز پادگانى
  فرماندھى آراسینداکى قراردادین متنى

  
ى  نوقطھچون آذربایجان داخیلى دؤولتى آذربایجان میلى مجلیسى طرفیندن آذربایجاندا امنیتى حیفظ ائتمگھ مامور اولموشدور، آرامیشى حیفظ ائتمک 

لر  مک اوچون اوچونجو لشگر فرماندھى ایلھ  دفعات ایلھ موذاکیرات و موشاویره مک و قارداش قانى تؤکمھ تؤولید ائتمھنظریندن ھئچگونھ سوتفاھوم 
  اولموشدو.

  
ده پنجشنبھ گونو ساعات سککیز یاریم گون اورتادان سونرا تیمسار  - ١٣٢۴ى  آذرماه سنھ - ٢٢بیر نئچھ گون تبادول افکاردان سونرا ا بیالخره تاریخ 

نى یئره قویماق اوچون مووافیقت و تبریز پادگانى ایلھ ھمکارلیق ائتمگھ دایر ، آذربایجان دؤولت ھئیاتى ایلھ حؤومھ ده اعالم  یب درخشانى اسلحھسرت
  ائدیب آشاغیداکى قرارین عقدینھ مووافیق اولدوغونو ایظھار ائتدیلر:

  
ورى تعیین اولوب و شوروط  ت دؤولت داخیلى جانیبیندان آقاى سید جعفر پیشھتبریز پادگانى طرفیندن آقاى تیمسار سرتیب درخشانى و ھئیا - ١

  نى ایمضا ائتدیلر. مشروحھ
  
سیندن خاریج اولماییب و داخیلى دؤولت اونالرین وسایل  تبریز پادگانى افرادیندان ھئچکس دستور ثانوى صادیر اولمایینجا سربازخانا موحوطھ - ٢

  نى فراھم گتیرسین.سینى و اونالرین ماعاشی زندگانى
  
  سینده اولمالیدیر. آورلیک اولونوب آذربایجان داخیلى دؤولت طرفیندن تعیین اولونموش اشخاصین موحافیظھ سى آنبارالردا جمع سیالحالرین کولیھ - ٣
  
بیلرلر و دؤولت میلى حاضیردیر کى،  هلره گئتمک مئیللرى اولسا موسافیرت ائد آقایان افسراندان ھر ھانکیسى اؤز مسقطولراسلرینھ و یا دیگر نوقطھ - ۴

  ایمکان و وسایل حودودوندا اونالرین موسافیرتینى فراھم گتیرسین.
  
ین افسرلر، تحلیف و مراسیم سؤوگند انجامیندان سونرا دؤولت اونالرى  سینده خیدمت ائتمک ایستھ ھمکارلیغا ماییل اوالن و آذربایجانین ارتش میلى - ۵

  جکدیر. لرینى تامین ائده نالرین زیندگانلیق وسیلھخیدمتھ قبول ائدیب و او
  
لر اونالرا قایتاریالجاق و اؤز سربازلیق  اوسوارالر و گوروھبانالر و سایر افراد پادگان مراسم تحلیف و سؤوگند وفادارلیق انجامیندان سونرا، اسلحھ - ۶

  یھ مشغول اوالجاقالر. خیدمتلرینى ایدامھ
  
ورى  آذربایجان و دیگر طرفدن آقاى سید جعفر پیشھ - ٣ه تعیین اولونوب آقاى تیمسار سرتیب درخشان�ن فرمانده لشکر د بو قرارداد ایکى نوسخھ - ٧

  رییس دؤولت داخیلى آذربایجان طرفیندن ایمضا ائدیلیب، موبادیلھ اولونموشدور.
  

  سرتیب درخشانى (ایمضا) - نین فرماندھى  اوچونجو آذربایجان لشگرى
  ورى (ایمضا) سید جعفر پیشھ - نین رییسى  دؤولت ھئیاتى آذربایجان داخیلى

  
***  



31 

  
. اعالن ھمان ساعات آشاغیداکى اعالنى آقاى سرتیب درخشانى تبریز پادگانینا خیطابن ایمضا ائدیب اونون اینتیشارینى میلى حؤکومتدن خاھیش ائتدى

  دا اینتیشار تاپدى. - ١٠صوبح ساعات 
  
  
  

یئره قویدو سینى تبریز پادگانى اؤز اسلحھ  
  

نوفوس تبریز پادگانى افسر ارشدلریندن موتشکیل کومیسیوندا اخذ اولونموش تصمیملر نظرن قان تؤکمک و قارداش قیرقینى اولماماق اوچون، ایتالف 
ینى یئره قویسون و س ى تبریز پادگانى اؤز اسلحھ دؤولت، توجار و سایر شخصلرین اموالى داغیلماماق مقصدینھ مووافیق دستور وئریرم کى، کولیھ

  یھ مووافیق رفتار ائتسینلر. صادیر اولموش اعالمیھ
  

  سرتیب درخشانى (ایمضا)  -اوچومینجى آذربایجان لشگر�نین فرماندھى 
  

***  
تھ مورتکیب تمک مقصدیلھ بؤیوک بیر خیان سى شھرده اینتیظامسیزلیق تؤره بونا باخمایاراق باشدا سرھنگ ورھرام اولماق اوزره افسرلردن بیر نئچھ

نین قاپیالرینى آچاراق سربازالرا ائولرینھ گئتمک  نین باشالرینى قاتیب نظمیھ لرى اولوب قراردادى ایجرا ائتمک عوضینده میلى حؤکومت نوماینده
ائدیب شھره داغیلدیالر.  ده مین ایکى یوز نفر سرباز و ایکى یوزدن زیاده افسر سربازخانانى غارت - ١٢فرمانى وئردیلر. بو واسیطھ ایلھ گئجھ ساعات 

جک ایدى، خوشبختانھ فیرطھ و  بیلھ اگر فدایى باشچیالرى و فیرقھ ععوضولرى ده غفلت ائتمیش اولسایدیالر شھرده بؤیوک ھرج و مرج عملھ گلھ
ملزومات بو واسیطھ ایلھ اورتادان حؤکومت وضعیتھ کامیلن حاکیم اولدوقالرینا گؤره بو ھرج و مرجین قاباغى آلیندى. الکین سربازخانادا اوالن بوتون 

ییب بؤیوک اسلحھ و نیظامى لوازیماتى مثلن موسلسل و رادیو و سایر شئیلرى سیندیریب  گئتدى. بو جینایتکارالر حتا سربازخانانین غارتینھ کیفایت ائتمھ
  نى نیشان وئرن خبرى نومونھ اوچون بورایا درج ائدیریک. خراب ائتمیشلردى. بو حادیثھ

  
  
  

  نین قاچماغى و موتوارى اولماغى جو لشگر سربازالرى - ٣
  

  سینده صریحن قئید ائدیلمیشدى کى: ینده اوالن قراردادین ایکینجى ماده جو لشگر فرماندھى مابئین - ٣آذربایجان میلى دؤولت رییسى و 
  
  »خاریج اولماییب....سیندن  تبریز پادگانى افرادیندان ھئچکس دستور ثانوى صادیر اولمایینجا سربازخانا موحوطھ«
  

سیز قالیب، بیال  قرارداد ایمضا اوالندان سونرا بیالفاصیلھ آقایان افسران  سربازخانانى ترک ائدیب، اؤز منزیللرینھ گئتدیلر و سربازالر دا سرپرست
اقدان عالوه مومکوندور کى، شھرین تکلیف سربازخانادان قاچماغا شوروع ائتدیلر. بدیھى دیر کى، بو خیالف عمل سربازلیق مقامینھ تؤوھین اولم

یشدیر کى، امنیتینھ ده اساسلى لطمھ ویرسین. بینا علئیھھ ھئیات دؤولت میلى آذربایجان بو امرین عاقیبتیندن جیلووگیرلیق ائتمک اوچون امر وئریلم
  فوورى صورتده موثیر ایقدامات اولونسون و شھرین امنیتى تامین و حیفظ اولونسون.

  
  سیدیر. نین نتیجھ ردیر کى، بو پیشامد مرکزى حؤکومتین دستورونداکى آخیرینجى جوملھائلھ تصوور وا

  
  
  
  

  کى آتیشماالر دونن گئجھ
  

دا دونن گئجھ شھرین ھر یئرینده کامیل امنیت برقرار ایدى و اینتیظامات مامورالرى طرفیندن چوخ جیدى ایقدامات اولونوب شھرین امنیتى ویجو
جو لشگرین موقاویمتى قورتاردیغینا گؤره  - ٣سى ایدى کى،  کرده باش وئرن آتیشماالر فقط شادمانلیق نتیجھ ضى بوقطھگلمیشدیر. دونن گئجھ بع

  ائدیلیردى.
  
  
  

  نین تاثیرى میلى حؤکومتین مووفقیتلرى
  

سینى یازان نوروز اسمى ایلھ حؤکومتین  لھلر) مقا سینده بیر قدر تردید و موالحیظھ ایلھ (اونودولماز لحظھ آذز نومره - ٢٣نین  سى آذربایجان روزنامھ
نى یازیب اینتیشار وئرمیشدیر کى،  نین تاثیرینده ایکى گون سونرا آشاغیداکى مقالھ عومومى - سینده ویجودا گلن افکار گؤتوردوگو جیدى قدملر نتیجھ
  نین تغییر و تحوولونو گؤسترمک اوچون شایان دیقتدیر.  روشنفیکیرلرین و افکار عامھ
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  اریخى مووفقیت!ت
  

سینده فاتح چیخدیغى حقى حق صاحیبینھ  میزین مودبیر، جیدى، فعال رھبرلریندن حوسن سیاستى نتیجھ سى دؤرد گون اول فیرقھ آزادیخاھلیق جیبھھ
موصادیف اولماقاال برابر حقیقتھ میزین سینماز قودرتینھ  یئتیردى. خلقیمیزین نھضتینھ، آزادیخاھلیق حرکتلرینھ گولن آدامالر دؤرد گون بوندان اول فیرقھ

  »ظولم ایلھ آباد اوالن ائو عدلیلھ برباد اوالر.«کامیلن ایمان گتیردیلر کى، 
  

دن عیبرت آلیب بیر داھا  اگر اایش باشیندا اوالنالر ریاست، صدارت میزلرینى ایشغال ائدنلر بیر آز عاقیل، دوراندیش اولساالر، گرک بو تاریخى حادیثھ
میزین علئیھینھ آپاریالن زھرلى تبلیغات بوسبوتون پوچا چیخدى. بیزلرى مجھول الھوویھ، شارالتان،  سینھ دوالنماسینالر. فیرقھ دؤوره ظولم و احجاف

  اشرار آدالندیران آلچاقالر ایسھ خجالتلیگیندن خلقین اوزونھ باخا بیلمیرلر. 
  

  آلدادیجى سؤزلرینھ آلدانمادان مونظم صورتده اؤز یئرلرینھ قاییتدیالر.سى مونظم صورتده شھره گلیب، آشوبطلب آدامالرین  فداییلر دستھ
  

میشدیر.  رولمھائو تاالماق، بازار غارت ائتمک، خلقین ناموسونا تجاوز ائتمک کیمى فداییلره نیسبت وئریلن ایشلردن ابدن شھریمیزده بیر کیچیک آثار گو
سینھ اومیدوار اولماقال برابر مؤحترم صدریمیز آقى  نین ایمان و عقیده سى ینھ و فداییلر دستھمیزین جیدى، مودبیر رھبرلر بوندان ماعیدن بیز فیرقھ

بازار تاالالیانالر، خلقین مال و ناموسونا تجاووز ائدنلر گرک آذربایجان دموکرات «نین بو سؤزونو ھئچ وقت اونوتمامیشیق. او دئمیشدیر:  ورى پیشھ
سینده قودرت وار، کیمسھ خلقین جانینا و مالینا  ، یعنى مادام دموکرات فیرقھ»نین نعشلرى اوستوندن گئچسینلر ىنین و اعضاس نین رھبرلرى سى فیرقھ

  بیلمز. تجاووز ائده
  

ده بیر  ھسینده دیر کى، دونیانى مبھوت ائدن آذربایجان نھضتى بو قدر ماھارتلھ انجام تاپیب، نتیج نین فعالیتى و بو درین دستوراتى نتیجھ ورى آقاى پیشھ
  نفرین بئلھ بورونو قانامادى.

  
لرین سایى ایکى یوزدن آرتیادیر. خلق صمیم قلبدن فداییلرین آذربایجان دموکرات  ایکى گون عرضینده روزنامھ دفترینھ واصیل اوالن تقدیرنامھ

  نین قانونى و مھریبان عملیاتیندان ایظھار تشکور ائدیر. نین اعضاسى سى فیرقھ
  

تومن پوال ال وورمادان خوددارلیق ائدیب اونو ساغالم صورتده اؤز مافؤوقونا تسلیم  ۴۵۵٠نده آیاغیندا جورابى اولمایان بیر فدایى قیشین بو موسیمی
میشدیر. بیز اؤز فیرقھ عوضولریندن  بو فداکارلیغى سوراق آلدیقدان سونرا بؤیوک  ائتمگى، ھلھ دونیانین ان بؤیوک اینقیالبالریندا دا گؤرونمھ

میزلھ جانیمیزى فدا ائتمگھ حاضیرالشمیشیق. بونا گؤره بیزه آشوبطلب  تیمیزه ایقدام ائتمیشیک. بیز خلقیمیزى نیجات وئرمکدن اؤترو وار قووهنھض
  »نوروز«اثر قالماقال برابر، موقدس مقصدیمیزى تعقیب ائتمگھ داھا دا تشویق ائدیر.    آدامالرین تبلیغاتى بى

  
  
  

  میلى دؤولتین قرارالرى
  

مالرین آذردن سونرا فیرقھ حؤکومتھ رھبرلیک ائتمگھ باشاالییر و اؤزونون تدبیرلرینى بو واسیطھ ایلھ حیاتا گئچیریر. ھامى بیلیریک کى، ژاندار - ٢١
ومتى آالن فیرقھ سینده یوزلرجھ کند و شھر زحمتکشلرى زیندانالرا دولوب اورادا طاقتفرسا بیر حیات گئچیرمکده ایدیلر. حؤک ظولم و جینایتى نتیجھ

ملى ایدیلر. ھلھ حوکومت تشکیل اولمادان اول میلى ھئیات زمانى بئلھ چوخلو زیندانیلر فیرقھ کؤمگى ایلھ  باشچیالرى ایسھ بو ایشھ بیر آن خاتیمھ وئرمھ
  ده زیندانالر بیگوناه زیندانیلر ایلھ دولو ایدى.  آزاد ائدیلمیشلردى. بونونال بئلھ یئنھ

نین تصویبیندن سونرا بیالفاصیلھ اونو  رک مجلیس میلى سینى تنظیم ائده خاتیمھ وئرمک اوچون، میلى حؤکومت عفو عومومى الییحھ آور حاال بو اسف
  نین قوربانلیقالرى خیالص اوالراق حیاتا قدم قویدوالر. حیاتا گئچیردى. بو واسیطھ ایلھ خایین ژاندارم و پولیس جالدالرى

  
دن اول، نومونھ اولماق  یھ وئردیگى گوزاریشلرى درج ائتمھ نین مجلیس میلى ورى سینده آقاى پیشھ تینده گؤردوگو ایشلر  بارهمیلى حؤکومتین آلتى آى مود

  اوچون میلى حؤکومتین بیر گونده اعالن ائتدیگى اوچ قرارى بورایا درج ائدیریک:
  
  
  

  بریزده آذربایجان دؤولت دارولفونونو تشکیلى حقیندهت
  نین قرارى حؤکومتى آذربایجان میلى

  
نین قرارالرینى نظره آلیب میلى و مدنى ترقیمیزى تامین ائتمک اوچون آذربایجان میلى حؤکومتى  سى میلتیمیزین آرزولزرینى و آذربایجان میلى کونقره

ایدیغى اوچون آشاغیداکى قرارى اوزوموزه گلن درس ایلیندن وطنیمیزین مرکزى تبریز شھرینده آذربایجان دؤولت دارولفونونون تشکیلینى ضرورى س
  قبول ائدیر.

   
  نى تنظیم ائدیب بیر آیا قدر ھئیات دؤولتھ تقدیم ائتسین. آذربایجانین ماعاریف ویزارتى، دارولفونونون تشکیلى اوچون الزیم اوالن بودجھ - ١
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سى،  پداقوژى فاکولتھ - )٣سى.  فالحت فاکولتھ - )٢سى،  اکولتھطیب ف - )١دن عیبارت اولمالیدیر.  لیک اوچ فاکولتھ آذربایجان دؤولت دارولفونونى ھلھ - ٢
  لریندن تشکیل تاپمالیدیر. کى، بودا تاریخ و دیل، ادبیات، فلسفھ، حوقوق، ریاضیات شؤعبھ

  
  لیدیر. ھماعاریف ویزارتى اون گونون مودتینده آذربایجان دارولفونونو اوشون الزیم اوالن بنانى سئچیب ھئیات دؤولتھ ایطیالع وئرم - ٣
  
نى سئچمگھ و دارولفونون اوچون آذربایجان دیلینده علمى وسایط  دن دارولفونونون اوستادالر ھئیاتى آذربایجان ماعاریف ویزارتى ایندى - ۴

  حاضیرالماغا باشالمالیدیر.
  »ورى پیشھ«نین باش وزیرى  آذربایجان میلى حؤکومتى

  
  
  

  نین قرارى دیل حقینده آذربایجان میلى حؤکومتى
  

ھمچینین میلى دیلی و میلى مدنیتیمیزین ترقی و  دؤولت دستگاھینا یاخینالشدیرماق و عمومون احتیاجاتینی ساده بیر صورتده آنالماق و خلقیمیزی
  قبول ائتمیشدیر. سینده آشاغیداکی قراری دئی تاریخی جلسھ - ١۶آذربایجان میلى حؤکومتى اؤزونون  مک اوچون تکامول یولالرینی تمیزلھ

 
اعالنالر، ھمچینین خلق  آذربایجاندا، آذربایجان دیلی رسمی دؤولت دیلی حساب اولونور. دؤولتین قرارالری و رسمی                 ً بوگوندن اعتیبارن    -١

  موطلقن آذربایجان دیلینده یازیلمالیدیر. لری لرینھ وئریلن فرمانالر و قانون الییحھ قوشونالری حیصھ
 
دیلده یازیلمایان دفتر و مداریک  تیجارتی و ایجتیماعی) اؤز ایشلرینی آذربایجان دیلینده یازماغا مجبوردورالر. بو میلى، لر (دؤولتی، بوتون ایداره  -٢

  رسمی حساب اولونمایاجاقدیر.
 
  دیر.تعیین اولونمالی ینلر اوچون موترجیم جریانی تمامی ایلھ آذربایجان دیلینده آپاریلمالی و بو دیلی بیلمھ لرده ایشلرین محکمھ  -٣
 
  یازیلمالیدیر.                   ً                   نین تابلوالری موطلق ن آذربایجان دیلینده ایداره، موسیسھ و تیجارتخاناالرى آذربایجانین بوتون  -٤
 
  اولمالیدیر. یغینجاقالردا، سوخنرانلیق و موذاکیره آذربایجان دیلینده رسمی ایجالسالر و  -۵
 
اوخوماغی و دانیشماغی  - یازیب  لرده خیدمت ائدنلر آذربایجان دیلى ایلھ عومومی دؤولتی ایدارهباشقا دیل ایلھ دانیشانالر و  آذربایجانلی اولماییب  -۶

 لیدیرلر. نم اؤیره
  
لرین  اوچون ایداره مامورالرینی آذربایجان دیلی ایلھ آشینا ائتمک مقصدی ایلھ آیری دیللردن سوایی، اونالر ماعاریف ویزارتی ایداره - ٧

  حاضر اوالنالرین ایش مودتی بیر ساعات آزالمالیدیر. مخصوص کیالسالر آچمالیدیر. بو کیالسالردابؤیوکلر اوچون   جنبینده
 
اؤز رسمی اعالنالری و یازیالریندا اؤز میلى  باشقا میلتلر اؤز ایشلرینی اؤز آنا دیللرینده آپارماغا حقلیدیرلر. لئیکن اونالر آذربایجاندا یاشایان  -٨

  لیدیرلر. رسمی دؤولتی دیل اوالراق، ایشلتم یجان دیلینی،دیللری ایلھ برابر آذربا
 
  نین ده تدریسی مجبور�دیر. آذربایجان دیلى کی تعلیم اؤز آنا دیللرینده اولدوغو حالدا، خیردا میلتلرین خوصوصی میلى مکتبلرینده آذربایجاندا یاشایان  -٩
 

تصویب و تایید ائدیب،  کی قرارینی رسلرین آذربایجان دیلینده اولماسی حقیندهنین مکتبلرده د ماعاریف وزیرى آذربایجان میلى حؤکومتى  -١٠
 میلى وظیفھ کیمی تاپشیریر. لره بیر سینی بوتون موعلیم و موعلیمھ لرین میلى دیل کئچمھ مدرسھ

  »وری پیشھ« نین باش وزیری  دؤولتى آذربایجان میلى
  
  
  

  سى حقینده یئتیم و صاحابسیز اوشاقالرین تربیھ
  نین قرارى ذربایجان میلى حؤکومتىآ

  
جک نسیلیمیزین  قرنلر بؤیو دوام ائدن ایستیبدا رژیمى و چوروموش ایرتیجاعى وضعیتین یارااتدیغى شرایط موجیبینجھ میلتیمیزین ایستیقاللینى و گلھ

لیک حالیندا کوچھ و  تحقیر ائدن فالکت و دیلنچىسیز قالیب اینسانلیغى  سى یئتیم و سرپرست اساسینى تشکیل ائدن اوشاقالریمیزین موھوم بیر حیصھ
  دیرلر. سیلھ خزل کیمى سارالیب و محو اولوب گئتمکده سیزلیق و جور بجور ناخوشلوقالر واسیطھ خیاوانالردا آجلیق و لیباس

  
سینى تامین ائتمک اوچون بو آجى حاال  ىجک نسیلین تمدون و صیحت جھتیندن ترق آذربایجان میلى حؤکومتى خلقین ایستیفاده و سعادتینى و ھمچینین گلھ

لردن ییغیب تربیت ائتمک اوچون آشاغیداکى قرارى قبول ائتمیش و اونون  بیر آن اول خاتیمھ وئرمگھ ایقدام ائدیب، یئتیم و بیکس جوانالرى کوچھ
  سینى الزیم گؤرموشدور. تئزلیک ایلھ ایجرا ائدیلمھ
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لریندن آذربایجانین خئییرخاه و میلت سئون شخصلریندن  نین نوماینده ى آلتیندا ماعاریف و صحیھ ویزارتىنین ایفتیخارى صدارت مجلیس میلى رییسى - ١
  سینھ قویولمالیدیر. سى یولوندا جیدى و عملى تدبیرلر گؤرمک اونون عؤھده سرپرست اوشاقالرین تربیھ لى، یئتیم و بى عیبارت بیر ھئیات اینتیخاب ائدیلمھ

  
ده تبریز شھرینده ایکى قیز و ایکى  سرپرست قیز و اوغالن اوشاقالرینى تربیت ائمک اوچون بیرینجى نؤوبھ بالیغ اوالن و بى یاشینا ١۴اوچدن  - ٢

  لیدیر. سى اوچون موقدیمھ وسایلى تھییھ ائتمھ لرین میثلى ویجودا گتیریلمھ خاناسى تاسیس اولونمالى و آیرى شھرلرده ده بو موسیسھ اوغالن تربیت
  
سى ایلھ پروریش ائوى داھا  یاشیندان آشاغى اوالن صغیرلرى ساخالماق و اونالرین حیاتینى تامین ائتمک اوچون صحیھ ویزارتى واسیطھاوچ  - ٣

  تاسیس اولونمالیدیر.
  
  دیر.لی سینى اون گونھ قدر تنظیم ائدیب و دؤولت ھئیاتینھ تقدیم ائتمھ لرین بودجھ صحیھ و ماعاریف ویزارتخاناالرى بو موسیسھ - ۴
  
پرور و ماعاریف سئون اینسانالرین  نین ایفتیخارى ریاستى آلتیندا تشکیل ائدیلن ھئیات (خئیریھ انجومنى) خئییرخاه، اینسانیت مجلیس میلى رییسى - ۵

قالرین تحصیل و لرده تحصیل ائدن یوخسول اوشا کؤمگى ایلھ اعانھ توپالییب بوتون یئتیم، بئچارا و صاحابسیز اوشاقالرى، ھمچینین آیرى مدرسھ
  لیدیر. تربیت وسایلینى تھیھ ائتمھ

  
لرینى تشکیل  لرینده اؤز شؤعبھ سى آذربایجانین بوتون شھر و قصبھ آذربایجان ماعاریف ویزارتى نزدینده تشکیل اولونان آذربایجان انجومن خئیریھ - ۶

  لیدیر. یمھ وئریلمھائتمگھ چالیشمالى، خئییرخاه اینسانالرین کؤمگى ایلھ فقیر و بئچارالیغا خات
  
لر وئرن و دیگر کؤمکلر گؤسترن  سى جوان نیسیلى فالکتدن خیالص ائتمک و اونون تعلیم و تربیتى یولوندا بؤیوک اعانھ آذربایجان انجومن خئیریھ - ٧

  لیدیر. سیلھ مونتشیر ائدیب، میلت نامینا اونالردان قدیردانلیق ائتمھ لر واسیطھ اشخاصین آدالرین روزنامھ
  
ین آذربایجان میلى حؤکومتى بوتون ھموطنلرى، میلت اوچون ننگ و لکھ اوالن دیلنچیلیک ایلھ جیدى موباریزه آپارماغا دعوت ائدیر و آذرایجان - ٨

  سى یولوندا میلى حؤکومت ھامیدان ھیمت طلب ائدیر. بؤیوک آدى و شرفلى شؤھرتینى خللدار ائدن بالنین چوق تئز بیر زماندا رفع ائدیلمھ
  

  »ورى پیشھ«نین باش وزیرى   ذربایجان میلى حؤکومتىآ
  
  
  

  »فدایى تشکیالتى «  سى اوغروندا آزادلیغین مودافیعھ
  

لرین الیندن  دن ایرتیجاعى قووه سینده، جوزیى محلى تصادوملردن باشقا، دئمک اوالر کى، حؤکومت قان تؤکولمھ میزین دوزگون سیاستى نتیجھ فیرقھ
اؤزلوگونده بؤیوک بیر مووفقیت ایدى کى، فیرقھ اؤز تشکیالتى آلتینا آلماقال اونو ھدفھ دوغرو سؤوق ائتمکلھ  - . بو، اؤزوچیخیب میلت الینھ گئچدى

  انجام وئردى. ولى بو کیفایت ائتمزدى. آلینان آزادلیغى ساخالماق، اوندان خلقین سعادتى یولوندا ایستیفاده ائتمک الزیم ایدى.
  

سینده سوسماغا مجبور اوالن مورتجعلر راحات دورماییب، خلقى اؤز حالینا  شصتى نتیجھ ى بیلیردیلر کى. فداییلرین ضربفیرقھ باشچیالرى چوخ یاخش
ییر و اؤز سعادتینى  قیمایاجاقالر. بوندان عالوه نھضت ساده دؤولتى بیر تبدوالتدان عیبارت اولوب قالمایاجاقدى. اوندان خلق ایقتیصادى تدبیرلر گؤزلھ

سینده خلقین قانینى  ییردى. بو ایسھ موتمکین آدامالرین، مخصوصن او گونھ قدر ایرتیجاعى رژیمین سایھ تمک اوچون اوندان اومیدلر گؤزلھتامین ائ
  خورالرین خوشالرینا گلن بیر ایش دگیل ایدى. سوروب ثروت و سامان صاحیبى اوالن موفتھ

  
ده مووفقیت قازانیب بؤیوک سیاسى و ایقتیصادى ایستیفاده  ده و خاریجھ ک آذربایجان نامینا داخیلھد بوندان عالوه حؤکومت خلقین الینھ گئچمکلھ، بو وقتھ

رکاؤزلرینى دؤولت  ائدن طوفئیلى عونصورلرین توکانالرى بو واسیطھ ایکھ باغالنمیش اولوردو. اونالر بیر داھا آذربایجان آدیندان ایستیفاده ائده
بیگلیگین ان قابا و ان ووحشیانا طرزى ایلھ رفتار ائدن بوینو یوغون  جکلریدى. نھایت دره یھ بیلمھ یھ تحمیل ائده یلىلرینھ و یا مجلیس شوراى م ایداره

سینى حیس ائتمکلھ راحات  نین الدن گئتمھ سینده تسلوط و ایقتیدارالرى ذولفقارى، یمین لشگر و ؤئیرلرى کیمى خلق جالدالرى نھضت نتیجھ - اربابالر
سیندن وحشتھ دوشن تھران مورتجعلرى و اونالرین اربابالرى ایسھ  نین بوتون ایرانا سیرایت ائتمھ ریدى.  بوندان باشقا آذربایجان نھضتىدورمایاجاقال

جکلریدى.  یھ نین بیزیم علئیھیمیزه تحریک ائت مکدن موضاییقھ ائتمھ لرى راحات اوتورماییب، آذربایجانین داخیل و خاریجینده اوالن قارا ایرتیجاع وسیلھ
ندن فدایى بونالرین ھامیسینى فیرقھ رھبرلیگینده چالیشانالر و میلى حؤکومت نظردن اوزاق توتا بیلمزدى. اونا گؤره میلى حؤکومت تشکیل اولونان گو

  سى مئیدانا چیخدى. سى مسالھ لرینى اینتیظاما سالیب اونالردان مونظم و موتشکیل بیر قووه ویجودا گتیریلمھ دستھ
  

یھ قدم قویموشدوالر. اگر بینا اولسایدى  موباریزه –ن باشکانغیجیندا فداییلر گؤنوللو اوالراق اؤز لیباس و اؤز خرجى ایلھ سیالح گؤتوروب مئیدان نھضتی
آلینان آزادلیغى  نیلن وقت یاردیمدان اؤترو حاضیر اولسونالر، ایش او قدر چتین اولمازدى. لئیکن اونالر اؤز یئرلرینده موسلح حالدا یاشاییب ایستھ

تھ ساخالماق اوچون سرحدلریمیزى مؤحکملندیرمک و شھرلرده مونظم واحیدلر ساخالماق الزیم ایدى. بونا گؤره میلى حؤکومت فداییلرى ایکى قیسم
نى ده مونظم واحیدلره تقسیم رک، بیر قیسمتھ ایجازه وئردى کى، اؤز یئرلرینده موسح حاالدا ایشلرینھ مشغول اولسونالر. او بیریسى قیسمتی تقسیم ائده

ولتین رک یوخاریدا دئییلن مقصود اوچون اؤز ایختیاریندا ساخالدى. بو ایسھ اوگونکو شرایطده چوخ موشگول بیر ایش ایدى. یئنى تشکیل تاپمیش دؤ ائده
یھ قارلى سنگرلردده  سیز فدایى شماقسیز و آزوقھگئده شیدتلنمکده اوالن قیش پالتارسیز، با - صاندیغیندا  دا تھران حؤکومتى بیر شئى قویمامیشدى. گئت

دک تعطیل  یھ دایاناراق بو موشگولو ده رفع ائتمک اوچون جیدى قدملر گؤتوردو. او گونھ جک ایدى. میلى حؤکومت فیرقھ یھ موباریزه ایمکانى وئرمھ
یھ الزیم اوالن پالتار، باشماق و آزوقھ تھییھ  یر صورتده فدایىالعاده ب سینده خاروق اوالن کارخاناالرى ایشھ سالدى. قھرمان کارگرلرین ھیمتى سایھ

ریلدى. بو طریق ایلھ چوخ آز بیر زماندا چتھ و پارتیزان حالیندا والن فداییلر موسلح قوشون حالینا گلیب، آزادلیغى مودافیعھ  لره گؤنده ائدیلیب جیبھھ
  ائتمگھ باشالدى.
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بیل، مرند، خوى، تبریزده فداکارلیق ائدن فداییلر، بو گوندن سونرا تعجیلى مونظچ صورتده تشکیل نھضتین بااشالدیغى وقت مراغا، ساراب، ارد
  ریلدیلر.  سینا گؤنده نین قارشى لرى اولونوب آزادلیغیمیزى تھدید ائدن ایرتیجاعى دؤولت قووه

  
  لرى ویجودا گلدى. بو واسیطھ ایلھ زنجان و سایین قاال جیبھھ

    
لریلھ  یھ مالیک اولمایان فدایى قھرمانالر. دیشدن دیرناغا قدر موسلح اوالن دؤولت قووه نوز یاخشى پالتار. سیالح و یاخشى آزوقھده ھ بو ایکى جیبھھ

العاده قپپتلى و یوکسک ایدى. ھر ساعات تھران و ھمدانى ایشغال ائتمک اوچون ایجازه  لرى فؤوق ووروشمایا حاضیرالندیالر. اونالرین روحیھ
یالین . یارى آج و یارى چیپالق فداییلریمیز تھرانى  ردیلر. اگر او گونلرده عومومى و سیاسى وضعیت ایجازه وئرمیش اولسایدى، ھمین آغاقیی  ایستھ

وغرو سینده ایدى کى، تھران مورتجعلرى چمدانالرینى باغالییب آمریکایا د بیلردیلر. فداییلریمیزین زنجانا وورودو نتیجھ آسان وجھیلھ ایشغال ائده
یھ مجبور اولموشدورالر. زنجزاندا بؤیوک قودرت و نوفوذا  سینده ایکى طرفلى موباریزه قاچماغا باشالمیشالر. فداییلریمیز زنجان و سایین قاال جیبھھ

یل ائتمیشدیر. سیلھ علئیھیمیزه بؤیوک بیر جیبھھ تشک دن آلدیغى اسلحھ و موھومات واسیطھ - »ارفع«مالیک اوالن ذولفقارى، ارکان حرب رییسى 
لى  و سایر پارازیتلر ده اونا کؤمک ائدیردیلر. سایین قاالدا ایسھ اورانین ریشھ» دارباشى اسلحھ«سینده ثروت و سامانا یئتیشن  رضاخان رژیمى ساایھ
بویو قاچاقچیلیق ایلھ عؤمور سورن  داغدا ایللر ى تجھیز ائدیب علئیھیمیزه قالدیرمیشدیالر. بوالردان عالوه قره- »یمین لشگگر«فئودالى حساب اولونان 

سیندا فقط فداییلرین  لرین قارشى خانالر دا سیالح گؤتوروب نھضتیمیزى بوغماغا تشبوث ائتمکده ایدیلر. میلى حؤکومت ایسھ اؤزونھ موخالیفت ائدن قووه
لرى قاباغا چیخان چتینلیکلره باخمایاراق  فدایى دستھ سینھ دایانیردى. بو ایسھ ایشتیباه دگیلدى، درین آزادیخاھلیق حیسى ایلھ موجھز اوالن اسلحھ

  لرى ازیب مئیداندان چیخارتدى، بو وسیلھ ایلھ آزادلیغیمیز تامین اولوندو. اعجازکارانھ بیر صورتده بوتون قووه
  

نین سسى نھ تک داخیلى  یالحىفداییلرین گؤستردیگى قھرمانلیق، خلق آراسیندا اونالرا نیسبت بؤیوک محبت تؤولید ائتمکلھ برابر اونالرین س
ودا گتیرن مورتوعلرى، بلکھ ایراندا اوالن بوتون ایرتیجاعى عونصورلرین اومیدینى محو ائدیب اونالرى سوسماغا وادار ائتدى. فدایى تشکیالتینى ویج

گؤستردیکلرى فداکارلیق حقیقتن قابیل  باشچیالرین عومومیتى فیرقھ عوضولرى اولدوقالرینى یازمیشدیق. بو قھرمان دموکراتالرین اؤز ایشلرینده
لیدیر. فدایى  تقدیردیر. مخصوصن اونالرین میلى حؤکومتین امرینى جیدیتلھ یئرینھ یئتیریب. شدید بیر صورتده اینتیظاما تابع اولماالرى قئید ائدیلمھ

ره اوالن محبتى. اونالرین مادى وضعیتلرینى یاخشیالشدیرماق لى ائوالدالرى اولونورالر. خلقین فداییل نین ان سئومھ باشچیالرى ایندى آذربایجان خلقى
یاشینداکى - ٧دیر.  لره ایفتیخارن ایشتیراک ائدنلرین سایى آلتى میندن زیاده لردن قیاس ائتمک اولور. بو بؤیوک ھدیھ مقصدیلھ اونالرا وئریلن ھدیھ

سینھ یاغیش کیمى ھدیھ یاغدیرماقدا ایدلر. بو ایسھ آذربایجانین  ابیقھ ائدرجھیاشینداکى قوجاالرا کیمى ایستر آرواد، ایستر کیشى موس- ٧٠اوشاقدان، 
  نین ان حساس فصیللریندندیر. ایفتیخارلى تاریخى

  
  
  

  خلق قوشونالرى
  

ایشھ ایلھ مشغول میردیک. اونا گؤره ده قوشون  بیز ایراندان آیریلماق فیکیرینده اولمادیغیمیز اوچون رسمى قوشون و ویزارت جنگ تشکیل ائتمک ایستھ
وحافیظھ اوالن ویزارتخانانین آدینى ویزارت جنگ قویمادیق، خاریجھ ویزارتى کیمى حربیھ ویزارتیمیز ده یوخ ایدى. الکین آزادلیغ�ى مودافیعھ و م

سى ده مئیدانا  تشکیلى مسالھائتمک اوچون میلى بیر قوشون ویجودا گتیرمک ده اولمازدى. اونا گؤره میلى حؤکومت تشکیل تاپان کیمى خلق قوشونالرى 
سى و جوانالریمیزین نیظاما  چیخدى. اول بئلھ بیر فیکیر وار ایدى کى، میلى قوشون داوطلبانھ تشکیل اولونسون، سونرا خلقین آزادلیغا اوالن عالقھ

  اوالن ھوسینى نظره آلیب میلى وظیفھ اوصولونو قبول ائتدیک.
  

ن نظره گلسین و بونونال بئلھ بیز بو ایشى گؤرمگھ مووفق اولدوق. ھر بیر ایشده سورعتھ مؤعتقید اوالن بوش الیلھ قوشونو تشکیل ائتمک شاید آسا
  میز قوشون تشکیلینده ده ایلدیریم صورتیلھ حرکت ائتدى. فیرقھ

  
عونوانلى » یا ، ھامىیا یا، ھامى ھامى«ورى اؤزونون  دن باشالنیر. بو تاریخده آقاى پیشھ - ١٣٢۴بھمن - ١٨قوشونوموزون شرفلى تاریخى 

ده شیرکت ائتمگھ دعوت ائتدى، ھمان خلق قوشونالرى حقینده میلى حؤکومتین قرارى صادیر اولدو. بو  سیلھ جوانالریمیزى میلى وظیفھ موراجیعتنامھ
ر یعنى میلى حؤکومت تشکیلیندن آذ - ٣٠میزین سابیقن تصویب ائتدیگى قانون ایجرایھ قویولماغا باشالدى. مجلیس میلى ایسھ  قرار اؤزره مجلیس میلى

میردى کى،  لردن ایدى. فیرقھ و میلى حؤکومت ایستھ نین تاخیئى بیر پارا سیاسى موالحیظھ گون سونرا بو قرارى قبول ائتمیشدى. قرارین ایجراسى - ٩
نین فیشارى علئیھیمیزه  گئنیشلنیب تھراان حؤکومتىسى  نین دایره گئده موباریزه - قوشون تشکیلى ایلھ ایفتیراچى دوشمنلرین اللرینھ باھانا وئرسین. گئت

ده گؤتورمگھ مجبور اولدوق. خلق میلى  بھمن - ١٨یھ حاضیرالمالى اولدوغوموزدان بؤیوک قدمى فقط  آرتدیغى اوچون، اؤزوموزون داھا آغیر موباریزه
  وظیفھ چاغیریشینى چوخ سئوینج ایلھ ایستیقبال ائتدى.

  
جوانالریمیزین احساساتیندان بیر نومونھ اولماق اوزره میلى وظیفھ اعالنى موناسیبتى ایلھ وئریلن میتینقین خبرینى بورایا  سینده چالیشان ماعاریف ساحھ
  درج ائدیریک:

  
  
  

  میش بیر گون! میثلى گؤرونمھ
  خلقین میلى نیظام خیدمتیندن ایستیقبالى نئجھ اولدو؟

  
ر ائتدیگى میلى نیظام فرمانى تبریز تاریخینده ستارخان و باقرخان نھضتیندن سونرا میثلى نین بیر گون اول نش دونن آذربایجان خلق قوشونالرى

  میش بیر طرز ایلھ تبریز خلقى طرفیندن قارشیالندى. گؤرونمھ
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  لر.لرى بؤیوک صمیمیت و احساسات ایلھ ایستیقبال ائتدی میلى حؤکومت طرفیندن نشر ائدیلمیش اوالن قانون و قرارى بوتون خلق کوتلھ

  
دن خالق قوشونالرى چاغیریشینا گؤره بیر بؤیوک میتینق تشکیل  ھاوانین ناموساعیدلیگینھ، قار یاغماغا و سویوغا باخماییب اولدن حاضیریلیق گؤرولمھ

  ائدیلدى.
  

خصوص بایراقالرى ایلھ نین موحصیللرى میلى حؤکومتین قرارینى ایستیقبال ائتمک اوزره اؤز م لرى دا بوتون موتوسیطھ مدرسھ - ٩صوبح ساعات 
  سى ایشچیلرى طرفیندن قارشیالندیالر. سینھ گئتدیلر. اورادا خلق قوشونالر وزیرى آقاى کاویان، آقاى بیریا و نیظام وظیفھ ایداره نیظام وظیفھ ایداره

  
ملرین گؤستردیکلرى بو صمیمانھ ماعاریف وزیریمیز آقاى بیریا چوخ ھیجانلى و موثیر اوالن نیطقینده ماعاریف ایشچیلرى، موحصیل و موعلی

  سینده آد یازدیرماغا دعوت ائتدیلر. رک یکشنبھ گونوندن اعتیبارن داوطلبلرى نیظام وظیفھ ایداره احساساتدان تشکور ائده
  

نیفلر طرفیندن تشکیل ائدیلمیش لرینھ قاییتدیالر. بو حئینده کارگرلر، اکینچیلر و باشقا صی  ً                                                       آ ى بیریانین نیطقیندن سونرا موحصیللر ترتیب ایلھ اؤز مدرسھ
  سینھ چاتدى. موعظم بیر میتینق خبرى نیظام وظیفھ ایداره

  
  بو میتینق اوغالنالر دانیشسراسى قاباغینداکى وسیع مئیداندا تشکیل تاپمیشدى.

  
  دیلمیش:اون مینلرجھ نوماییشچى مئیدانى ایشغال ائتمیشدیلر. آغ پارچاالر اوزرینھ قیزیل و قارا خطلر ایلھ قئید ائ

  
  آذربایجان میلى حؤکومتینى حیفظ ائتمک اوچون ھامى میلى اوردویا!

  
  سى اوچون ھر زمان حاضیریق! وطنیمیزین دیفاع

  
  یاشاسین آذربایجان خلق قوشونالرى!

  
  یاشاسین میلى دؤولتیمیز واونون میلى اوردوسو!

  
  ر!آذربایجان جوانالرى سیالح آلتینا گیرمگى اؤزلرینھ ایفتیخار بیلیرل

  
  شوعارالر مئیدانین ھر سمتینده گؤزه جارپماقدا ایدى. میتینقده آذربایجانین قھرمان آناالرى اوالن قادینالر دا شیرکت ائمیشدیلر.

  
یرى سى مسولو و میلى مجلیس کاتیبى طرفیندن میتینقین آچیلیشى اعالم ائدیلدى و سونرا ماعاریف وز ده آقاى میر رحیم والیى شھر کومیتھ - ١١ساعات 

  آقاى بیریا جوشغون و حرارتلى بیر سسلھ آشاغیدا گؤستردیگیمیز نیطقى ایراد ائتدیلر:
  

نین ناموسو آیاقالر آلتیندا تاپداالناندان سونرا  سى ایللر بویو اسارت زنجیرى آلتیندا یاشاییب، اونون آناالرى و باجیالرى آذربایجان اودالر، آلووالر اؤلکھ
  سینده اسارت زنجیرلرینى قیردى. نتیجھ آذرده یاراتدیغى قیام - ٢١

  
کى ھر یئرده میلى حؤکومت قورولوب او  آذرده آذربایجان قیزالرى و قادینالرى دا جان و دیل ایلھ شیرکت ائدیب میلى حؤکومتى یاراتدیالر. نئجھ - ٢١

  سین. مودافیعھ ائلھ حاکیمیتى گرک خلق حیفظ ائتسین و اؤز میلى حؤکومتینى، مملکتینى ده خاینلردن و دوشمنلردن
  

نین فرمانینا گؤره داوطلبانھ خلق  عزیز قاردشالر آذربایجان خلقى ده اؤز حاکیمیتینى حیفظ ائتمک اوچون آذربایجان خلق قوشونالرى وزیرلیگى
  قوشونونا وارید اوالجاقدیر.

  
  ییک.  جھ میزین سرحدلرینى حیفظ ائده لریمیز ایلھ میلى اؤلکھ قوى بیز دوشمنلریمیزه ثابیت ائدک کى، بیز آذربایجان خلقى اؤز پوالددان مؤحکم سینھ

  
  قوى بوتون دموکراسى میلتلر بیزیم بو میلى و بؤیوک فداکارلیغیمیزدان خبردار اولسون.

  
  ن.یھ گتیرسی میزدن چیخان آلووالر دوشمنلریمیزى و تھران مورتج حؤکومتینى زلزلھ قوى بیزیم آزادلیق حسرتى ایلھ چیرپینان سینھ

  
کى آذربایجانین ناموسلو و فداکار بیر اوغلو کیمى اؤز میلى  عزیز قارداشالر، باجیالر، ماعاریف ایشچیلرى، موعلیم و موحصیللر! من نئجھ

  بایراغیمیزین اؤنونده آند ایچیرم کى، وطنیمھ خیدمت ائدم. من سؤزومو قورتاریرکن دئییرم:
  

  سى و اونون رھبرلرى! ین آذربایجان دموکرات فیرقھ ھیاشاسین میلى حؤکومتیمیزدن پوشتیبانلیق ائل
  نین قوردوغو حاکیمیت! یاشاسین آذربایجان خلقى

  میز! سینى تمثیل ائدن مجلیس میلى یاشاسین خلقیمیزین ایراده
  خلقى!  ین و تاریخ بویو اؤز شوجاعت و شرفینى دونیایا گؤسترن قھرمان آذربایجان یاشاسین اؤز وطنینى دوشمنلردن حیفظ ائلھ

  
  دیگى آتشین نیطق موتوالى آلقیشالر و ھورا سسلرى ایلھ قطع ائدیلیردى. آقاى بیرینین سؤیلھ
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                  ً                  سى صدر موعاوینى، آ قاى بادکانین نیطق  نیطقى گورولتولو آلقیش و ھورا سسلرى تعقیب ائدندن سونرا آقاى والیى، آذربایجان دموکرات فیرقھ
  دیلر: سى آراسیندا بئلھ بیر نیطق سؤیلھ ان خلقین ھلھلھجگینى اعالم ائتدى و آقاى بادک ائده

  
  آذربایجانین عزیز کارگر، اکینچى، موعلیم و باشقا جوانالرى:

سینده بورا ییغیشانالر  مگھ چاغیریردیالر. بو گون میلى حؤکومتین وئردیگى چاغیریشى سایھ میزین یادیمیزدادیر کى، ھمیشھ نیظام خیدمتى ائلھ ھامى
سى  سى واردیر. اودور کى، من آذربایجان دموکرات فیرقھ رلر کى، میلتیمیزین نھ قدر اؤز ایستیقالل و موختاریتیندن دیفاع ائتمگھ عالقھنیشان وئری

  سى آدینا سیزلرین گؤستردگینیز بو عالى احساساتدان اؤترو تبریک ائدیرم. مرکزى کومیتھ
  

اد. شرافت و ایفتیخار ایلھ یاشاماق اوچون فداکارلیق ائدیب و قوربانلیقالر وئرمیشلر. بیز عزیز و مؤحترم جوانالریمیز بوتون دموکرات میلتلر آز
اوجا و ایفتیخار ایلھ  جکده باشقا دیرى میلتلر کیمى باش امینیک کى، بیزیم جوانالریمیز وطن خیدمتینھ عالقھ ایلھ حاضیر الورالر اونالردا گلھ

  یاشایاجاقالر.
  

میز  میز، میلى مجلیسى میزى ایستیقبال ائدیرسیز، میلى حؤکومتى میزى و میلى فیرقھ میزى، میلى مجلیسى ى، میلى حؤکومتىبو صمیمى احساسات ایلھ ک
  سینھ یوکسلتمک یولوندا باش و جان ایلھ فداکارلیق ائتسین. جک موتمدین و موعاصیر میلتلر سویھ میز سیزه قول وئریر کى، سیزى گلھ و میلى فیرقھ

  
  میز د وطینینمیز و میلى حؤکومتىیاشاسین آزا

  یاشاسین آذربایجان جوانالرى!
  

ایبراز  آقاى بادکاندان سونرا آقاى دیباییان میلى مجلیسین ھئیات رییسھ طرفیندن میلى مجلیسین رییسى آقاى شبسترى نامینھ میتینقده ایشتیراک و
رى آقاى کاویان ایشتیراک ائدنلرین ھلھلھ و آلقیشالرى آراسایندا میلى حؤکومت و احساسات ائدنلردن تشکور ائتدیلر. اوندان سونرا میلى قوشونالر  وزی

فھ میلى قوشونالر ویزارتى نامینھ حؤکومتین تصمیمیندن بو جور صمیمیتلھ ایستیقبال ائدن خلقیمیزدن تشکور ادیب و اونالرى صاباح نیظام وظی
  دیرماغا دعوت ائتدیلر.سینده میلى قوشون سیراالرینا گیرمک اوچون آد یاز ایداره

  
  تمامدا سونا یئتیشدى.                                                                    موخبیر ١٢میتینق ساعات 

  
 ***  

  
ساساتیندان بیر نومونھ ھمین میلى وظیفھ چاغریشى موناسبتیلھ دعوت اولونان ضیافتده آپاریالن جریانى دا او گون خلقیمیزین و فیرقھ رھبرلریمیزین اح

  اولماق اوچون شایان توجھ اولدوغوندان بورایا درج ائدیلیر:
  
  
  

دیگى نیطقین  میلى نیظام خیدمتى حقینده سؤیلھ سینده  نین میلى نیظام ایداره ورى آقاى پیشھ
  سى خوالصھ

  »فقط توپالرین آغزیندان چیخان سؤز حقیقتدیر!« 
  

سینده، آذربایجاندا میلى وظیفھ چاغریشى موناسیبتى ایلھ بیر جشن مجلیسى ترتیب  دن میلى وظیفھ ایدارهدونن میلى قوشونالر وزیرلیگى طرفین
لرى شیرکت ائتمیشدیلر.  نین نوماینده لرى ائدیلمیشدى. بو مجلیسده مجلیسین رییسى، میلى حؤکومتینمیزین باش وزیرى، وزیرلر و شھرین موختلیف طبقھ

یاریمدا میلى مجلیسین رییسى آقاى شبسترى مجلیسى  - ٩وعات نومایندھسى ده مجلیسده شیرکت ائتمیشدى. سحر ساعات بوندان باشقا یوقوسالو  مطب
  دیلر: سینى نشر ائتدیگیمیز نیطقى سؤیلھ ورى آشاغیدا خوالصھ یھ سؤز وئردیلر. آقاى پیشھ ورى میزین باش وزیرى آقاى پیشھ آچاراق میلى حؤکومتى

  
مک اوچون بؤیوک  جک سعادتیمیزى تامین ائلھ کى، بو بؤیوک قدم کى، بیزیم میلى حؤکومتیمیز گؤتوروب بیزیم آزادلیغیمیزى و گلھ من ائلھ فیکیر ائلیرم

یھ گلیب چیخمیشیق کى،  لردن سونرا بو نتیجھ لر و موباحیثھ بیر تضمین دیر. بیز اؤز میلى آزادلیغیمیزى موحافیظھ ائتمک اوچون بؤیوک موطالیعھ
  سى  اولمازسا آزادلیق موفت و زحمتسیز ده وئریلسھ اونو ساخالماق اولماز. سیلھ ساخالسین. خلقین اگر اؤز قوه ى خلق گرک اؤز قووهآزادلیغ

  
خوش وموزو دیلایندى بیزیم نھضتیمیزین ایراندا بؤیوک تاثیرى اولموشدور، الکین مومکوندور کى، بو آنى بیر تاثیر اولسون. بیز بو کیمى تاثثیرلره اؤز

ون فقط اؤز بیلمریک. ھر حالدا خلقھ بیر بؤیوک ایتیکا الزومدیر. بو دا، میلى قوشوندان عیبارتدیر. خلقیمیز اؤز آزادلیغینى ھر شکیلده اولور اولس ائده
ؤلمگھ حاضیرالنمیشدیر. لیدیر. قوى بوتون دونیا بیلسین کى، آذربایجان میلتى یاشاماق اوچون ا سى اوالن میلى قوشون گوجو ایلھ حیفظ ائتمھ قووه

نى اورتادان  ین تھران مورتجع حؤکومتى بونو حیس ائتمیشدیر کى، آذربایجاندا بیر میلى قووه خلقیمیزى ایدبار، فالکت و بدبینلیکده ساخالماق ایستھ
ه ایلھ آرادان آپارسین. او یولدان مایوس لره ال ووورموشدور. ایندییھ قدر او مونتظیر ایدى کى، بو نھضتى نیظامى قوو آپارماق اوچون موختلیف وسیلھ

لره تشبوث ائدیب خلقین باشى اوستوندن اؤز فیکرینى ایجرا ائتمگھ چالیشیر.بیزیم جوابیمیز ساده دیر، بیز او میلى  اوالندان سونرا دیپلوماسى چاره
  ییک. جھ نى اؤز گوجوموز ایلھ حل ائده قوشونوموزا دایانیب مسالھ

  
لرى گؤروبلر  ییک. ایندییھ قدر بو ایشى فدایى قووه کى ییق. بو قوشون ایلھ آزادلیغیمیزى و داخیلى امنیتیمیزى حیفظ ائتمھ یاراتمالى بیز میلى قوشونوموزو

ازیب و یھ کى، آذربایجان آزادلیغینى بوغا، اوندا آذربایجان خلقى او حؤکومتى  و فداکارلیق ایلھ ده گؤروبلر. آمما اگر تھران مورتجع حؤکومتى ایستھ
  تھراندا آذربایجانى تانیماغا یارار بیر حؤکومت یاراتماغا چالیشاجاقدیر. (شیدتلى آلقیشالر)
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لریمیزى ایجرا ائدک، اگر بو  بیزیم قاباغیمیزدا ایکى یول دورور، یا گرک مووافیقت اولونسون کى، بیز آزادلیقال ایقتیصادى، ماعاریفى و میلى وظیفھ
ساالر او وقت بیز اؤزوموز مجبوروق تھرانا گئدک، اورانى آالق، آزاد و اموکرات بیر حؤکومت قوراق و اؤز خلقیمیزین ایشى ایجرا ائتمگھ قویماز

سى  میزدیر. (گورولتولو آلقیشالر) بورادا ایدییھ قدر ایکى دفعھ نیظام وظیفھ سابیقھ میلى آزادلیغینى بو یولیلھ تامین ائدک. بو بیزیم  بؤیوک وظیفھ
نین ده تووقیف و  سى سینده اولموشدور کى، خلق اونو بؤیوک نیفرت ایلھ قارشیالمیش و بو ایش عولمامیزدان بیر نئچھ بیرى رضاخان دؤورهاولوبدور. 

  تبعیدینھ باعیث اولموشدور.
  

کندلریمیزده  - اریردیالر، ایندى شھرلرچونکى خلق او دستگاھا اینانا بیلمیردى و حقى ده وار ایدى، بیر ده بو اواخیرده اولموشدور کى، خلقى زور ایلھ آپ
ییرلر، بورادا منیم یانیمدا یوقوسالو  ھامى اورکدن میلى قوشونا گیرمک اوچون داوطلب اولوب قوجا کیشیلر بئلھ نیظاما داخیل اولماق ایستھ

لتى آراسیندا بیر اوخشارلیق واردیر. اورادا خلق آلمان سى اوتورموشدور. اونون ایظھارینا گؤره بیزیم خلقیمیز ایلھ یوقوسالو یا می نین نوماینده مطبوعاتى
میشیک ولى حقیقتده بیزیم  سینده مارشال تیتونون اطرافینا توپالنیب میلى آزادلیغى یارادیبالر. اگرچى بیز او قدر قھرمانلیق گؤستره بیلمھ ایشغالى دؤوره

یصفاھان و باشقا یئرلرین اھالیسى ایلھ اوخشاریشى یوخدور. او، یوقوسالو خلقى خلقیمیز بؤیوک و قھرمان بیر خلقدیر. اونون ھئچوجھ ایلھ تھران، ا
یھ قالخمیشدیر. او فارس دگیل و فارسالردان فرقلیدیر. دوننکى تظاھورات نیشان وئردى کى، خلقیمیز اؤزونو   کیمى اؤز آزادلیغى اوغروندا موباریزه

  میشدیر. معناسینى دوشونوب و اونون قدیر و قیمتینى درک ائلھ ییب و اؤز میلتینى تشخیص وئریبدیر. آزادلیغین تانى
  

لرى زنجانا وارید اولماق ھامان تھران مورتجعلرى قاچماق تداروکو  گئچن گون من آقاى ایپکچیان ایلھ صؤحبت ائلیردیم، او دئییردى کى، فدایى قووه
  گؤروردولر.

  
قاچاجاقالر. من تھراندان موتعدید مکتوبالر آلمیشام. بو مکتوبالر یازیرالر کى. سیز حرکت  ایندى ده اگر یوز نر قزوینده تاپیلسا اونالرین ھامیسى

جکدیر. مرکزى حؤکومت بیزى بو ایشھ وادار ائدرسھ بوتون ایران خلقلرى اسارتدن خیالص  ائتمک ھامان تھرانین داخیلینده بؤیوک اینقیالب ویجودا گلھ
میز و ھر جوره  یوک آرزوالرى غئیر مونتظم قووه ایلھ انجام وئرمک اولماز. بیزیم گرک توپوموز، طیارهسیز کى، بؤ لى اوالجاقالر. آمما بیلمھ

  ییق. ایران آزادلیغى آذربایجان آزادلیغیندان آسیلیدیر. سیالحیمیز اولسون. بیز ائویمیزین پاالزینى ساتیب تانک، توپ و طیاره آلمالى
  

سینده ایصفاھاندا و ایرانین باشقا  حاضیر اولمایان مورتجع صدر و حکیمى حؤکومتى بیزیم نھضتیمیزین سایھخلقین مینلرلھ تلقرافینا جواب وئرمگھ 
ییردى.  لدوغونو سؤیلھشھرلرینده انجومن ایالتى و ویالیتى اینتیخاباتینا حاضیر اولدو. حالبوکى. بوندان قاباق بو قانون ایجراسینا آیرى قانونالرین مانع او

ییک و  جھ یھ آیریجینداییز، یا گرک تھران حؤکومتى آزادلیق یولو ایلھ گئده و بیزیم آزادلیغیمیزا مانع اولمایا، اگر گئمزسھ بیز اونونال گئتمھبیز ایکى یول 
ک و اگر مومکون اولسا اونو ییخیب یئرینھ بیر دموکرات رژیمى یاراداجاغیز، (آلقیشالر) بیز مومکوندور نئچھ گون موقتى حالدا چتینلیک چک

ین میلت گرک بو کیمى فیشارالرا تابالشسین. موحاریبھ مؤوقعینده گؤردوک کى، روسیھ  ایقتیصادى فیشار دا گؤرک، ولى بؤیوک ایش گؤرمک ایستھ
  ییق. میلتى و باشقا میلتلر نھ قدر فداکارلیق گؤستردیلر. بیز اونالردان عیبرت آلمالى

  
اغازالر بؤیوک احساسات نیشان وئریردى. آذربایجان خلقى ھمیشھ اؤز آزادلیغینا عالقھ نیشان وئرمیشدیر. دوننکى میتینق و اطرافدان گلن تلقرافالر و ک

میز اولدوغو حالدا داھا  سى ده یوخ ایدى. بیزین ایسھ مینظم قودرتلى بیر فیرقھ صفویھ نھضتینى ایکى یا اوچ شئیخ ویجودا گتیردى. اوندا دموکرات فیرقھ
جکدیر کى. صادیق، صمیمى، فداکار، قودرتلى و  ا قادیریک. میلتیمیزین بؤیوک کئچمیشى واردیر و بیر داھا دونیایا گؤسترهبؤیوک اوردو یاراتماغ

میز اولماق اوزره ویجودا گلمیشدیر. اعتیراف  دواملى بیر میلتدیر. او قدیردان و صمیمى دیر، اونا فقط بیر باشچى الزیم ایدى و ایندى او باشچى فیرقھ
  جکدیر. جکده ده گئچیره بوروق یولالردان گئچیرتمیشدیر و گلھ - الزیمدیر کى، فیرقھ خلقیمیزى بو بئش آى مودتینده چتینلیکلردن و اگرىائتمک 

  
یزین ردى. بیر گون ده بیاتى.  بیات آقاى سراجین ائوینده بیزه دئییردى کى، بیز س تھران حؤکومتى بیر گون فرخى بؤیوک ایختیارات و پول ایلھ گؤنده

بیلرسیز. بیزه ایسھ حقیقى تضمین الزیمدیر، او ایسھ میلى  موختاریتیزى تامین ائدیریک، بیز اونا دئدیک کى، سیز بو گون دئییرسیز و صاباح اینکار ائده
  خلق قوشونو اوال بیلر.

  
یھ کیمسھ باخماز. بیزیم  بیلر. آه و نالھ نیشان وئرهایلھ  سى ، بیر میلت حقیقتى فقط توپ و گو� وسیلھ»حقیقت ایسھ ھمیشھ توپون آغزیندان چیخار« 

  الھ وئرسینلر و موختاریتیمیزى قوروسونالر. - لر ال لرین حؤکومتیدیر. قوى روحانیلر و بوتون طبقھ حؤکومتیمیز دموکراتیک حؤکومتدیر. بوتون طبقھ
  

کى میلى  بیلریک، نئجھ رسینلر. بیز بو یولدان خئییر گؤره و جوراب گؤنده سینلر وقوجاالر اوالرا لیباس، پالتار قوى جوانالر میلى قوشوندا شیرکت ائلھ
جگیز. حتا دوکانالرین قاباغیندا یاتاجاغیمیزى دا وعده  حؤکومت قوروالن گون وعده وئردیک کى، خلقیمیزین مال، جان و ناموسونو حیفظ ائده

  تمیشیک.یھ مردلیک ایلھ عمل ائ وئردیک، ھامى بیلیر کى، وئردیگیمیز وعده
  

مگھ قول وئریریک و سؤلوموزون اوستونده دوراجاغیز. بیز ایفتیخار ایلھ دئیھ بیلریک بونو، خلق بیزیم  ایندى ده خلقین مالینى و ناموسونو حیفظ ائلھ
  زدادیر.سى عومومیتلھ بیزیم دالیمی سى، بلکھ ده عالى طبقھ نین و کارگرلرین ھامیسى. شھرین موتوسیط طبقھ آرخامیزدادیر. کندلى

  
جکدیر، بیز بونا اینانیریق. بورادا گرک قانون حؤکم سورسون و قانونو حیفظ ائتمک اوچون ده توپ و توفنگ الزیمدیر. اودور کى. گرک  خلق بیرلشھ

وحاریبھ ائتمک میلتى میلى قوشون سیراالرینا گیرمگھ تشویق ائدک. بیز دئمیریک کى، قاباقدا موحاریبھ وار و موحاریبھ اولمایاجاق آمما ار م
  لر، بیز بیر نفر قاالنا قدر مؤوقعیت یولوندا چالیشاجاغیز. سھ ایستھ

  
تجاووز اولسا  ایندى ده فیکر ائلیرم کى، موحاریبھ اولمایاجاقدیر، آمما بیز اؤزوموزو گرک حاضیرالیاق، دالى چکیلمک یوخدور. اگر بیزیم آزادلیغیمیزا

سین.  گرک اؤزوموزو حاضیرالیاق تا ھئچکس بیزیم آزادلیغیمیزا و حقیمیزه تجاووز ائتمگھ جسارت ائتمھمیز  میز گئدیب ساواشاجاغیق، ھامى ھامى
دن کئچنده  ھاودور کى، آقاالردان خاھیش ائدیرم کى، ھرکس اؤز یئرینده بیر موبللیغ اولسون.، خلقى باشا سالسین تا میلى قوشون یارانسین. قوشون کوچ

  سین. ایستیقبال ائلھ لرى ایلھ خلق اونو گول دستھ
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تون قانونو قوى وطن آزادلیغى یولوندا فداکارلیغا حاضیر اوالن جوانالریمیزین باشالرینا گوللر تؤکولسون. قوشوندا گرک قانون اوزوندن اولسون و بو
  یاشاتمیش اوالنالر نیظاما گئتسین، قوى ھامى نیظامى لیباس گئیسین.

  
سین دونیادا بیر میلت وار کى، اونون بوتون افرادى آرواد و کیشى اؤز آزادلیغینى مودافیعھ ائتمک اوچون سیالح جگم. قوى ھامى بیل من اؤزوم ده گئیھ

  گؤتورموشدور. حؤکومت ایلھ خلق آراسیندا ایختیالف اولمامالیدیر.
  

ده. تلفوندا، تلقرافدا بیزیم  جگیز. قوى روزنامھ لده گرک خلق اؤزو حؤکومتین حیفظ ائتسین. بیز مومکوندور ایشتیباه ائدک ولى بو ایشتیباھالرى دوزه
لدک. بیز باش اوجالیغى ایلھ دئدیکلریمیزى انجام وئرمیشیک، ایندى بیزیم دوشمنلریمیز بیزى نئچھ نفر ماجراجو  ایشتیباھالریمیزى دئسینلر تا دوزه

سینى بیزه بیر گوناه بیلیرلر. او آقاالر بونو  ر توتورالر. مثلن دیل مسالھآدالندیرانالر بئلھ بیزه بیر ایراد تاپا بیلمیرلر. اونالر فقط کیچیک باھاناال
مک اولماز. بیز چوخ بؤیوک مووفقیتلر  لیدیرلر کى، آذربایجانلى فارس دگیل و اؤزونھ مخصوص دیلى واردیر. زور ایلھ ده اونو فارس ائلھ بیلمھ

ى نظردن تیجارتى  دیر. جوغرافیایى نوقطھ ایستر ایسھ طبیعى ثروتدن چوخ زنگین بیر اؤلک میز جک. اؤلکھ قازانمیشیق، بیزیم ایشلریمیز قاباقدان گئده
ده داخیلى آیرى سئچگیلیک آرادان گئدیب، واحید، موتحید بیر خلق عملھ گلمیشدیر. بو بیرلیگى حیفظ  یولالر اوستونده واقع اولموش بیر مرکزدیر. اؤلکھ

ون الزیمدیر. قوى بیز ائویمیزین فرشینى. اسبابینى ساتمالى اولساق اسلحھ آالق و میلى قوشونوموزو ویجودا ائتمک اوچون یئنھ ده تکرار ائدیرم قوش
اوچون ده گتیرک، آزادلیغیمیزى ساخالیاق. یئرى گلرسھ تھرانا گئدیب آزادلیق علئیھینھ موباریزه ائدن ایرتیجاعین اوجاغینى داغیداق، تھرانلیالر 

  (آلقیشالر) دموکراتیک حؤکومت قوراق.
  

اکبر صدقیانى حاضیرانى تبریک ائدیب، بوتون خلقین بو بؤیوک ایشى  ساققالالریندان آقاى حاجى على نین آق وریدن سونرا آذربایجان تیجارتى آقاى پیشھ
  دیلر. خوشوقتلیک ایلھ ایستیقباال حاضیر اولدوغونو، سؤیلھ

  
  در موعاوینینھ سؤز وئریلدى.سى ص آقاى صدقیانیدن سونرا آقاى بادکان مرکزى کومیتھ

  
ییرم دئیم کى، مؤوالى  نین او قوى نیطقیندن سونرا من اؤزومھ حق وئرمیرم کى، دانیشام، آمما من ایستھ ورى آقاى بادکان: آقایان مؤحترم آقاى پیشھ

ورى بویوردوالر  کى آقاى پیشھ سینده دیر. نئجھ السالم بویورور: الحیات تحت ظالل السیوف. دیریلیک قیلینجالرین سایھ طالب علیھ بن ابى متقیان على
یھ چاغیریش اوالندا گؤروردوز کى، آژانالر گئدیردیلر خلقى ائویندن چکیب گتیریردیلر. بونو دا مورتجعلر ده گؤردوکر کى،  ھمیشھ بورادا نیظام وظیفھ

  نالر.ییردیلر داوطلب یازیلسی دونن اون بئش مین نفردن چوخ آدام گلمیشدیلر کى، ایستھ
  

امى پالتار گئیسین بیزه پیشناھادالر گلیبدیر کى، قوجاالر داوطلب اولورالر، یا خلقدن پیشناھاد گلیبدیر و من بورادا رسمن پیشناھاد ائدیرم کى، ھامى نیظ
ائتمکدن اؤترو نھ تک نیظاما گئتمگھ بلکھ سینھ، ایش باشینا گئتسین. اونا بیناان من اومیوارام و امینم کى. آذربایجان خلقى اؤز آزادلیغینى حیفظ  و ایداره

نین بویوردوغو کیمى امینم کى.  ورى اؤلمگھ ده حاضیردیر. ھابئلھ آقایان توجار و عولما طرفیندن ده بو خوصوصدا بؤیوک عالقھ گؤرسنیر و آقاى پیشھ
  جکدیر. ایندیکى بؤحران مووقتى دیر. میلى عملھ گلھ - جکده بؤیوک وحدت گلھ

  
 - لر قیریالر، بؤحران عملھ گلر. اودور کى،بیز گرک بونا دؤزک و ال سینده دیر. بو کیمى مؤوقعلرده ایقتیصادى رابیطھ یشدیرمک سایھبو، رژیمى دگ

  یھ ایمتیاز قایل دگیلیک. (آلقیشالر) لر آساییش ایلھ یاشاسین. بیز ھئچ بیر طبقھ جکده بو گونکى طبقھ الھ وئرک و گلھ
  

  خان بئلھ دئدیلر: سى آقاى حاجى عظیم نین اخوى ار میلى ستارخاآقاى بادکاندان سونرا سرد
جگیک. بیز میلتین و او کندلى قارداشالرین  جک میلتھ خیدمت ائده من بو وقتیمده حاضیرم توفنگ گؤتورم و ھر یئره بویورساالر گئدم. بیز اؤلنھ

  ییک. (شیدتلى آلقیشاالر) نؤکرى
  

  الدؤولھ) قیسا بیر نیطقده دئدیلر کى:  فیعى (حاج نظاممیلى مجلیسین رییسى موعاوینى، آقاى ر
دیم و تامام عمل و قرایین ده نیشان وئریر کى، منیم  بنده کمال ایفتیخار ایلھ بو فیرقھ و حؤکومتھ وارید اولماغا مووفق اولدوم. من اولیندن حیس ائلھ

لریم وار کى،  و تبریم ائدیرم. من موتاسیفم کى. اؤز سینیم ایجازه وئرمیر آمما نوهسى و اؤز طرفیمدن بون آنالدیغیم کامیلن دوروستدور. من ده مالک طبقھ
  جکلر. بو فئیضى درک ائده

  
  لدوغونو بیان ائتدیلر.آقاى بادکاندان سونرا آقاى قولیخان بورجالو قارا پاپاق ائلى طرفیندن آذرباایجان آزادلیغینى دیفاع ائتمک یولوندا او ائلین حاضیر او

  
موتوقیف وقعده میلى قوشونا آد یازدیرماغا گلنلرین آدالرینى ثبت ائتمگھ باشالندى. ماعاریف وزیریمیز آقاى بیریا مورتب سوتونالرال موحوطھ ده بو مؤ

  اوالن داوطلبلر اوچون موھییج بیر نیطق ایراد ائتدیلر.
  

  ده سونا یئتیشدى - ١١مجلیس ساعات 
  
  

یھ یازیلیر او بیرى طرفدن اونالرى تشکیل ائتمگھ مامور افسرلریمیز اونالرى قبول  دستھ میلى وظیفھ - دستھبو گوندن اعتیبارن بیر طرفدن جوانالر 
  رک واحیدلره و اولدن تھییھ ائدیلمیش نقشھ اوزره میلى قوشون تشکیالتینى ویجودا گتیریرلر. ائده

  
سینده  سى چوخ بؤیوک اھمیتھ حایز ایدى. ارفعین خاینانھ سیاستى نتیجھ سر مسالھییک، میلى قوشونوموز تشکیلینده اف لى یئرى گلمیشکن بونو دا قئید ائتمھ

ر آز اوچونجو لشگرین افسرلرى اؤز درجھ و مقامالرینى الدن وئرمک قورخوسوندان آذربایجانى ترک ائدیب گئتمیشلردى. قاالنالرین دا سایى او قد
  ومکون اوال بیلمزدى.سى ایلھ قوشون تشکیل ائتمک م ایدى کى، اونالرین واسیطھ
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نین فیسادى و ارفعین آپاردیغى خاینانھ سیاست اوزوندن تنگھ گلیب فرارا مجبور اوالن ایران افسرلرى،  تشکیالتى» ایران آرتشى«بو مؤوقعده 
  دستھ بیزه مولحق اولوردوالر.  - سینى ائشیدیب دستھ نھضتیمیزین مؤحکملیگینى و ایرلى گئتمھ

  
نین ان فعال،  لر گؤرونمودو. عومومیتلھ بیزیم طرفھ پناھنده اوالن افسرلر ایران ارتشى نان گونلرده بو افسرلردن بؤیوک ایستیفادهھلھ فدایى حرکتى باشال

  ان صمیمى و ان فداکار کادر و صفى تشکیل ائدن یاخشى تحصیل گؤرموش جوانالر ایدى.
  

  دیلر. اونا گؤره بیزیم میلى قوشونوموزون تشکیلینده اورکدن چالیشماغا باشالدیالر.یھ مالیک ای بونالر مخصوصن سیاسى مفکوره و آزادیخاھانھ روحیھ
  

ایى بونونلس بئلھ افسر آزلیغى شدید بیر صورتده احساس اولونوردو. بو احتیاجى رفع ائتمک اوچون تعجیلى بیر صورتده حربى مکتب یارادیلیب فد
لینھ ایقدام اولوندو. دیگر طرفدن اوزون مودت قوشوندا خیدمت ائدن گوروھبانالرا افسرلیک جریانیندا یارارلیق گؤسترن ساوادلى جوانالرین تحصی

  سى ده ساده بیر صورتده رفع ائدیلمیش اولدو. سى تاپشیریلماقال، افسر مسالھ وظیفھ
  

  ز بیر صورتده تھییھ ائدیلھ بیلدى.سینده چوخ تئ سى سایھ قوشونون لیباس و لوازیماتى ایسھ میلى حؤکومتین کارخانا و صنایئعھ اوالن عالقھ
  

یلھ گلن کندلى بو ایش او قدر سورعت ایلھ انجام تاپدى کى، قوشون اشى ایلھ مشغول اوالن افسرلر اؤزلریده حئیرتده قالدیالر. زیرا دونن کنددن چاریق ا
چیدلرده ایشتیراک ائتمکلھ اؤزونون ایستعدادینى باالسى، بو گون قوشون پالتارى گئییب نئچھ آى تعلیم گؤرموش بیر قوشون فردى کیمى رسمى گئ

  بوروزا وئردى.
  
  
  

  ماعاریف  ساحھ سینده
  

سینده مئیدانا آتیالن شوعارالرى میلى حؤکومتیمیز  سینده دیل باره شھریور اعالمیھ - ١٢سینده ده بؤیوک قدملر گؤتورمگھ مووفق اوالو.  ماعاریف ساحھ
  یق ایلھ ایجرا ائتمگھ باشالدى.ھامان تشکیلینى اولیندن آرتیق فداکارل

  
ین خلق، حؤکومتین  لریمیزده فقط اؤز میلى دیلیمیز رسمى اوالراق قبول ائدیلدى. بئلھ بیر فورصتى اورک دؤگونتوسو ایلھ گؤزلھ بوتون ایداره و مدرسھ

  امرینى جان و دیل ایلھ ایستیقبال ائتدى.
  

لرى شاعیرلر و  سى دیل و ماعاریف اوغروندا بؤیوک یارارلیق گؤستردى. اونون صفحھ مھخلقیمیزین موباریزه اورقانى اوالن آذربایجان روزنا
مکان تاپدیالر، یازیچیالریمیز اوچون گئنیش قلم مئیدانى اولماقالرینى یازیچى و شاعیرلر مئیدانا چیخیب اؤزلرینین ایستیعداد و ھونرلرینى گؤسترمگھ ای

سلن عومومى روحیھ شاعیر و یازیچیالریمیزا بؤیوک ایلھام منبعى اولوب اونالرى یازیب یاراتماغا وادار سینده یوک مخصوصن میلى نھضتیمیزین نتیجھ
دتینده ائتدیگى قئید ائتمک الزیمدیر. شاعیرلریمیزین کئچن شھریوردن ایندیکى شھریوره قدر یازدیقالرى جورات ایلھ دئمک اوالر کى، اللى ایل مو

نین و شعرین چوخلوغوندا دگیلدیر، شعرین دگرى اوندا تجسوم ائدیلن روحیھ ده آرانیلیر کى، بو   بیلر. بیر ده سؤز یازىیازدیقالریندان داھا آرتیق اوال
لى شاعیرلریمیزدن على فیطرت، اعتیماد، محزون، ساھیر و سایرلرى  العاده غنى بیر و ثروتلى دیر. سابیقھ جھتدن بیر ایللیک ادبیاتیمیز فؤوق

میشلردى کى، بو بیر ایلین مودتینده  ورلرینده یازیب اینتیشار وئردیکلرى شعرلرین موناسبتیلھ او قدر شؤھرت و حؤرمت قازانا بیلمھبیلریک  عؤم دئیھ
ه، بیلریک کى، اؤز شؤھرت و یارادیشالرینى فقط میلى نھضتیمیزدن ایلھام آلمیشالردیر. آذر اوغلو، على تود قازانمیشالر. جوان شاعیرلریمیز ایسھ دئیھ

مدینھ گولگون، محمد على درفشى و غئیرلرى فقط نھضتیمیزین شاعیرلرى حساب اولونا بیلرلر. بونالرین نھضتدن اول یازدیقالرى اشعار نھضت 
دى بیزیم اؤز میزدیر. این زمانى یازدیقالرى ایلھ قابیل موقاییسھ بئلھ اوال بیلمز. بونالرین ھامیسیندان عالوه میلى دیلیمیزده مئیدانا چیخان روزنامھ

لریمیزین ده اساسى قویولموشدور. اومید ائدیریک تئز بیر زماندا اونالردا اؤز اینتیشارالرى  روزنامھ چیخیر. بونالردان عالوه آیلیق مجلھ ٨دیلیمیزده 
ظره چارپمامیش دگیلدیر. بو بیر ایل تک ن - ایلھ گؤزلریمیزى ایشیقالندیراجاقالر. ادبى جھتدن بیر قدر ضعیفلیک وارسا دا الکین اونون دا پشنگلرى تک

  میش بیر ایشدیر. قیطعھ شعر چاپ ائدیلمیشدیر کى. بو آذربایجاندا گؤرونمھ - ٢۵۵سینده  نھضت زمانیندا فقط آذربایجان روزنامھ
  

ى مؤوضوعالردا و عومومى نین سیاس ورى بیلریک کى، چوخ بؤیوک قدملر گؤتوره بیلمیشیک. بو خوصوصدا آقاى پیشھ سیاسى مطبوعاتا گلدیکده دئیھ
نین فارسى دیلینده اولدوغو کیمى آذربایجان دیلینده مخصوص سبکى  ورى لرین بؤیوک تاثیرى اولموشدور. آقاى پیشھ ایشلریمیز حقینده یازدیغى مقالھ

جوابالر و اساسلى دلیللر ایلھ اوخوجونو لر، منطیقى  اولمثللر، کینایھ العاده ساده و روان اولدوغو قدرده حاوى اولدوغو ضرب واردیر ، بو سبک فؤوق
نى قورتاردیقدا راضى قالمایا  دوشوندوردوکجھ ایقناع ائدیر و اونون روحوندا درین بیر تاثیر بوراخماقال، اونا نھ قدر موخالیف اولور اولسون، مقالھ

نین تھران  ورى ینى تامین ائتمیشدیر. بورادا آقاى پیشھلیگ بیلمز. بو ایسھ بیزیم جوان یازیچیالریمیزا سرمشق اولموش یازیمیزین ساده و طبیعى
  سیندیران جوابى نومونھ اوچون درج ائدیریک: نین بیرینھ وئردیگى دیش  لرى روزنامھ

  
  
  

  اؤلمک وار دؤنمک یوخدور
  

ده  ادیخاھالرى، ایکى اساسلى مسالھخلقیمیزین میلى آزادلیق یولوندا گؤتوردوگو بؤیوک قدمین حقیقى معناسینى درک ائتمکدن عاجیز اوالن تھران آز
سى ایسھ آذربایجانلیالرین میلتى دیر. بو ایرادى بیز اؤزلرینى  لرینجھ بؤیوک ایراد تاپمیشالر. بونالردان بیرى آذربایجان دیلى. ایکینجى بیزه اؤز عقیده

ساده اولموشدور. آذربایجانلى فارس دگیل و فارسى دیلینى ده نین ھامیسیندان ائشیتمیشیک و جوابیمیز دا چوخ  آزادیخاه آدالندیران فارس موتعصیبلرى
  میش و اولمایاجاقدیر. بیلمھ بیلمیر. گوج ایلھ او دیلى آذربایجانلیالرا تحمیل مومکون اوال نین اکثرى باشا دوشھ آدربایجانلى
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یجان دیلیندن باشقا بیر دیل ایلھ دانیشماغا رغبت گؤسترسین. مرحوم آذربایجاندا ائلھ بیر ائو تاپیلماز کى، اونون اھالیسى آذربایجانلى اولسون آمما آذربا
سؤزونو ترک ائدیب اونا موناسیب بیر فارس » پى اوغالن«حاجى امام جومعھ خویى قیرخ ایل تھراندا یاشادیغى حالدا اؤزونون تکیھ کالمى اوالن 

کیمیلرین سایى یوزمیندن عالوه دیر و   یر. تھرانین اؤزونده حاجى امام جومعھمیشدى. بو ایسھ تھرانلیالر آراسیندا ضرب المثل د سؤزو ایشلده بیلمھ
اخالق، روحیھ و  بونالرین  ھامیسى اؤز آراالریندا آذتبایجان دیلى ایلھ دانیشماغى سئور و اوندان لذت آپاراالر. آذربایجانلى یوز اول خاریجده قاالرسا

  ونو ، اؤز آنا و بابا اوجاغینى سئور و اونو یاد ائئتمکھ ایفتیخار ائدر.طرز تفکور جھتدن آذربایجانلیدیر. او اؤز یورد
  

یره بیلسیز آذربایجانا دیلسوزلوق ائدن فارس آزادیخاھالرینا دئمک گرکدیر کى. سیزلر اگر وحشتھ سالیب تھرانا چکدیگیز آذربایجانلیالرین اورگینھ گ
  ائدرسیز.  تاورادا آذربایجانا اوالن عشقى و محبتى گؤردوکده حئیر

  
دیگى کیمى وطن محبتى، آنا صشقینده ده سیزلره  مھ چونکى سیزده اؤز یوردوزا محبت و عالقھ یوخدور. آذربایجانلى ھئچ بیر جھتدن سیزه بنزه

وکراسى نھضتى دن سیزلرده اثر یوخدور. دوغرودور آذربایجان دم میلى - اوخشاماز. سیز اونو تانییا بیلمزسینیز. چونکى ماھیتینده اوالن غورور
سیز غزیز اوالن  باشالنان زمانا دک اؤزونون میلتى حقینده آز دانیشمیشدیر، ولى عملده ھمیشھ او اؤزونو موستقیل بیر میلت حساب ائدیب، جھت و سبب

  حاکیمیتینده یاشاماغى اؤزونھ عار بیلمیشدیر. - فارسالرا یابانچى گؤزویلھ باخیب. اونالرین تحت
  

لریندن بیر پاارچا چؤرک  لرده بیر قدر دریندن تحقیقات ائدین! آذربایجانین موختلیف گوشھ لرینده و کارگرلر یاشایان کوچھ ى محلھگئدین تھرانین جنوب
 ونالرى ھمانقازانماق اوچون موھاجیرت ائدیب. اوالردا فقیر  ویوخسول حالدا یاشایان زحمتکش و قھرمان اینسانالرین حالى ایلھ آشینا اولون. سونرا ا

سى اوالن سیرابى  سینى ایتیرمیش سفیللر و یا کرج سویونون کناریندا کثافت موجسمھ نین باشیندا اینسان قیافھ خاناالریندا تیریاک منقللرى لرین قھوه محلھ
ربایجانلى نییھ اؤزونو سیزدن نین اطرافیندا چومباتما ووروب عراق زھرمار ائدن فوکوللو الریز ایلھ موقاییسھ ائدین. اوندا آنالرسیز کى، آذ قازانالرى

  ییب اؤزونو ایداره ائتمگھ حقلى بیلیریک. حساب ائتمیر و نھ سببھ بیز اونو بیر میلت تانى
  

یھ شخصیم خوصوصوندا اھمیت  عونوانى آلتیندا منھ خط یازمیش اولدوغو مقالھ» ورى پیام بھ پیشھ«سى اؤزونون  تھراندا مونتشیر اوالن کئیھان روزنامھ
صوصدا لماییب و من شخصن خودسیتالیق ایلھ ایشیم  اولمادیغیندان اونون حقیمده یازدیغى موثبت سؤزلره ائلھ قیمت وئرن دگیلم. اونا گؤره او خوقایل او

ه اونالرى میرم. اصلن فارسالر آذربایجانلیالرى اؤز یانالریندا آنالماز و قابا حساب ائدر، حتا اؤزلرینھ یاراشان آدالر ایلھ د بحث ائتمک ایستھ
میشدیر. قوى ریاکارلیق، ایکى  دا مقالھ یازان آقا دا او خیال ایلھ منیم باشیمى یاریب اتگیمھ قوز تؤکمک ایستھ- »کئیھان«آدالندیرماقدان خجالت چکمزلر. 

گؤندرمگین فایداسى یوخدور. آذربایجاندا یھ پئیام  ورى گرلیگى بیزى آلداتماسین. پیشھ اؤزلولوک تھرانلیالرا قالسین. بیز آچیق دانیشاق و اونالرین حیلھ
ورى و اونون  نین اثریدیر. پیشھ میشدیر. بو خلقین روحوندان، اورگیندن قوپان بؤیوک نعره ورى ویجودا گتیرمھ ویجودا گلن بؤیوک نھضتى پیشھ

ورى ساده بیر یازیچى دیر. لئیکن او  لمزدیلر. پیشھمسلکداشالرى ایسھ خلقى سئویب اونون سعادتینى آرزو ائتدیکلرینھ گؤره بو نھضتدن کناردا دورا بی
صود و ھمیشھ فیکیرلرینى خلقدن آلدیغى اوچون خلقین احتیاجالرینى دوشونوب، اونون دردلرینى آنالیانالردان اولموش. اونون سعادتینى اؤزونھ مح

  ھدف قرار وئرمیشدیر.
  

نین آذربایجانین میلى آزادلیغینا قاریشماسینى، مورتجعلر ایلھ  ورى وندادیر کى، او پیشھسى آقاى نوشادین ایشتیباھى ب نین یازیچى سى کئیھان روزنامھ
ورینى تحقیر ائتمک دئمکدیر.  دیکلرى خیانتینده آختاریر. بو پیشھ ده گؤردوگو  خسارت یا مورتجعلرین اونون شخصى حقینده ایشلھ آپاردیغى موباریزه

نین شخصى احساساتالرینى دخالت وئرمزلر، بو چوق کیچیک و جاھیل  لرده اؤزلرى سى موباریزهورى و اونون کیمى خلق خادیملرى سیا پیشھ
  آدامالرین ایشیدیر.

  
آمیز اوشاقلیغى چوخدان اونوتموشام. بیز  نین اعتیبارنامھ علئیھینھ ایشلتدیکلرى مسخره نین اون بیر ایللیک زیندانى ایلھ مجلیس مورتجعلرى من پھلوى

ایش ایلھ مشغولوق. کئچمیشى خاطیرالماغا بئلھ وقتیمیز اوال بیلمیر. حتا او قارا گونلرده بئلھ من شخصى اینتیقام حیسى و خوصوصى  ایندى بؤیوک بیر
میلى  عداوت ایلھ یاشامامیشام و بونو ایفتیخار ایلھ یازا بیلرم. ویجدانیم بو خوصوصدا راحات و آسوده دیر. ظاھیرى آزادیخاھالرین خلقیمیزین

دن شخصى اینتیقام چکمک  میز شخصى دگیلدیر و کیمسھ سینھ اؤز آرشینى ایلھ اؤلچمک دئیرلر. بیزیم موباریزه سینھ شخصى رنگ وئرمھ ریزهموبا
نین شخصى اخالقى اوستونده دگیلدیر. باحق یئره بیزى تطمیع ائتمگھ  ورى میریک. سیاستده اینتیقام ایلھ مشغول اولماق اولماز، صؤحبت پیشھ ایستھ

  نین ضعیفلیگینھ یازیغیمیز گلیر. ییریق. اونالرین روحالرى چالیشان تھران یازیچیالرینا بو کیمى یازیالرى اوخودوقدا آجى
  
من بؤیوک ». خان، بیر ستارخان ، بیر خیابانى اوال بیلرسیز. نیز، بیر کوچیک سیز آذربایجان دیلى و میلتیندن صرفنظر ائتسھ«مثلن کئیھان یازیر:  

من  ین آدینى ھمیشھ احتیرام ایلھ ذیکر ائتمیشم. لئیکن اونالرا ھرگیز تقلید ائتمک آرزوسوندا دگیلم. چونکى من شخصى آد اوچون چالیشمیرام،سیماالر
ؤیوک آدیلھ نین ب میزین آدینا تمام اولسون و من ده فیرقھ نین عادى بیر عوضوویم و آرزو ائدیرم خلقیمیزین نھضتى فیرقھ سى آذربایجان دموکرات فیرقھ

لى بیر پاداش دگیلدیر. لنین  خان کیمى فداکارالرا وئردیگى پاداش آرزو ائدیلمھ خان و محمد تقى ایفتیخار ائدیم. تازا، تھرانین ستارخان، خیابانى، کوچیک
ر. آتا تورک ایسھ باشقا بیر شرایطده و موصطفا کمال اولما فیکیرى ایسھ ابدن منده اوال بیلمز. چونکى لنین کیمى شخصلر ھر بیر موحیطده دوغا بیلمزل

  مئیدانا چیخمیشدیر.
  
لرى آراسیندا  سیز آیاغینیزى کنارا قویون، بو مومییزلیک کى، آذربایجان ایلھ ایراني سایر نوقطھ نیزده چکمیش دن کى. اؤز دؤوره گلین بو کیچیک دایره«

بونو تھران آزادیخاھالریندان بیریسى یازیر. بو » و یا لنین و یا آتاتورک اوالسیز. خان یا ستارخان یا خیابانى چکمیسیز آرادان گؤتوروز تا بیر کوچیک
لرینھ اعتیمادالرى دا یوخدور. خاریجدن بیر نیجات وئریجى  ثوبوت ائدیر کى. اونالر چوخ عاجیز و چوخ زبون آدامالردیر، اؤز ایراده و قووه

سینھ  وریدن آذربایجانین دؤوره ینلر بو گون پیشھ اوال بیلمز. دونن رضاخاندان نیجات گؤزلھآختاریرالر. بیر میلت اوچون بوندان بؤیوک بدبختلیک 
نى پوزوب اؤزلرى اوچون آزادلیق ویجودا گتیرمک طلب ائدیرلر. بو بئچارالیقدیر، بو ائکلھ بدبختلیکدیر کى، دیرى و عاقیل میلتلر اونو  چکیلن دایره

  سھ اؤزونون مسخره حاال دوشدوگوندن خجالت چکیر.ورى ای ائشیتمکدن نیفرت ائدرلر. پیشھ
  

سى اونا اعتیماد ائدیب میلى حؤکومتین  ساققالالریندان حساب اپلونور و آذربایجان مجلیس میلى نین آغ سى ورى آذربایجان دموکرات فیرقھ دوغرودور پیشھ
نین  سى نین دستورو، ایکینجى رقھ و میلتین بیر سربازیدیر. او بیرینجیسىاولعینان دگیلدیر. او فی باشیندا قویموشدور. لئکن او ھئچوقت خودسر و موطلى

  آرزوسو اوزره حرکت ائدیر.
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نین شؤھرتى و یا آذربایجان  ورى میشلر. اونالر ائلھ خیال ائدیرلر کى، پیشھ ده درک ائده بیلمھ  بئچارا تھرانلیالر گؤروکور خلق و میلتین قودرتینى ھلھ

ورینى آپاریالن موباریزه ده قاباغا چکن اونون قاباغا  اونون قاباقدان تھیھ ائتدیگى نقشھ اوزریلھ ویجودا گلمیشدیر. یا اینکھ پیشھ اونا اوالن اعتیمادى،
  دوشمک منظوروندان ایرلى گلمیشدیر.

  
یر شخصدن اؤزو اوچون نیجات و نین ذکاوتى و روح یوککلیگى آشیکارا چیخیر. آذربایجانلى ھرگیز حاضیر اولماز تک ب بورادا آذربایجان خلقى

رک سرحدلرى آچ. بیزه ستارخان و موصطافا کمال اول. دئسین. تھرانلى بئلھ سؤزلرى دئمکدن اوتانماز. حتا اونو  سین و اونا خیطاب ائده آزادلیق گؤزلھ
نین میلى  رلر کى، بیزیم قودرت و گوجوموز موباریزهمی سینده یازیب اینتیشار وئرمگھ ده جسارت ائدر. بونالر آنالماق ایستھ لیک قازانان غزتھ بیرینجى

  میزین مئیدانا آتدیغى میلى شوعارالرى دیر. سینھ باغالیان أجاق فیرقھ خاصیتینده دیر. آذربایجان خلقینى بیرلشدیریب و و اونالرى دموکرات فیرقھ
  

حسابسیز تلقرافالر ھنوز اونودولمامیشدیر. بونالر بیھوده  - ى سایسیزردیگ نین تھرانا گؤنده توده - بیز بوتون ایران نامینا آز دانیشمامیشیق. حیزب
یاشیندا تازا  - ٧میش دگیلیک.  بیلمز، تازا او آزادلیغى آلدیقدان سونرا میلتیمیزین میلى اسارتى باقى قالماسینى بیز دوشونمھ سؤزلردیر. تھران آزادلیق وئره

بیلمریک. بئش میلیونلوق بیر  سیلھ ازیب، چورودوب، فاسید ائتمگھ بیز آزادلیق دئیھ یم ائتمک واسیطھدیل آچان کؤرپھ باالالرین باشینى بیگانھ دیل تعل
ینى، اوچ نفرین خلقى زور ایلھ یابانچى بیر خلقین حاکیمیتینھ تانع ائتمک آزادلیق دگیلدیر. قرنلر بویو قھرمانانھ موباریزه آپاران بیر جمعیتین میلیت

ینلر. خلقیمیزین  کار ائتمک اینسانلیغا یاراماز. باشاالدیغیمیز بؤیوک حرکتین میلى رنگ و میلى خاصیتینى دگیشدیرمک ایستھخوشونا گلمکدن اؤترو این
یمیت بیلمز. آزادیخاه آدامالر بو میلتین باشقا بیر میلتھ اوستونده حسک سیالحینى الیندن آلماغا چالیشیرالر. بونالرین آزادیخاه ماسکاالرى بیزى ایغفال ائده

سینلر. حق و حقیقت ایسھ ذربایجانلیالرین  بیلمزلر. آزادیخاھلیق حالوا دگیلدیر. آزادیخاه اینسانالر گرک حق و حقیقتى اینکار ائتمھ سینى طلب ائده سورمھ
  میلى دیل، میلى آداب و روسومى، میلى اخالق، میلى ایستعداد و میلى تاریخلریدیر. 

  
میزى اینکار ائتمکلھ قابا و خشین ایستیبداد روحونا مالیک اولوب و مورتجعلردن داھا مورتجع اولدوقالرینى ایثبات تھران آزادیخاھالرى بیزیم میلتی

  ائدیرلر. آذربایجان خلقى ایسھ اؤزونون قودرتینى میلى بیرلیک و میلى آزادلیقدا تاپمیشدیر.
  

داره ائتمگھ الییق اولدوقالرینى بوتون دونیایا ایثبات ائتمیشدیر. تبریز مرکز دیر. اونون قھرمان خلقى اؤزونو ای ایندى آذربایجان میلى بیر اؤلکھ
  لیده دیر. نین خاینانھ سیاستینھ باخمایاراق ھر جھتدن تھراندان ایره مورتجعلرى

  
گونھ  - وکھ گوندن لریمیز خلقى گلھنین قئیدینھ قالماق، اوجوزلوق، ایشسیزلیک ایلھ موباریزه، ایقتیصادى، سیاسى و فرھنگى تدبیر امنیت، آساییش، خلقى

دیر، مایوس بیر میلت اینقیراضا  نین قلمرؤووندا ایسھ درین و قطعى نااومیدلیک حؤکم سورمکده آرتیق اومیدوار ائتمکده دیر. تھران حؤکومتى
  ئچ بیر فداکارلیقدان آیاق گئرى قویماز.محکومدور. اومیدوار میلت ایسھ ھرجور موشگوالتا غالیب گلیب یاشار و آرزوالرینى ایجرا ائتمک یولوندا ھ

  
سینده فالکتھ  ایندى بیز ھرگون، ھرسعات ایرلى گئدیریک. تھران ایسھ مورتجعلرین و اؤزلرینى آزادیخاه گؤسترمگھ چالیشان بوشبوغازالرین قارا سایھ

  نیر. سوروکلھ
  نى آخیرا قدر آپارماغا آند ایچمیشیک. بیز موباریزه

  
  »ورى پیشھ«خدور!                                                                                           اؤلمک وار، دؤنمک یو

  
***  

  
ایلھ قئید ماعاریف عالمینده اؤز دیلیمیزده نشر اولونان مکتب کیتابالرى و بیناسینى قویدوغوموز میلى دارولفونونوموز، فیرقھ تاریخینھ قیزیل خط 

  سینى حیاتا گئچیرمیشیک. شھریور اعالمیھ ١٢بیلریک  لیدیر. بونونال بیز ایفتیخاار ائده ائدیلمھ
  
  
  

  نھضتیمیز و دونیا سیاستى
  

نین اینا نیسبت ماراق و توجھى آرتماغا باشالدى،  ییب ایھمیت کسب ائتدیکجھ دونیا دیپلپماتالرى و دونیا آزادیخاھالرى سى گئنیشلھ نھضتیمیزین دایره
سینى تشکیل  نین بیرینجى لیک مؤوضوالرى نین گونده المیلل شکیل آالراق دونیا مطبوعاتى سى بین ش او یئره گلیب چاتدى کى، آذربایجان مسالھنھایت ای

  یالر.بیرینھ سیبقت ائتمگھ چالیشد - مکده بیر میزین آدینى و نھضتیمیزین جریانین سؤیلھ وئردى. بوتون دونیا رادیوالرى. موختلیف دیللرده اؤلکھ
  

میزه گؤره بو  بجور عیلتلرى اوال بیلردى. آمما بعضیلرى اوندان شوراالر ایتیفاقى علئیھینھ ایستیفاده ائتمگھ چالیشیردیالر. بیزیم عقیده - بونن البتھ جور
سالماغا جان آتیردیالر. حالبوکى نى بو شکیلھ  غدارانھ و خاینانھ سیاست ایدى. اونالر بیزیم داخیلى دوشمنلریمیزدن مودافیعھ ائتمک مقصدیلھ مسالھ

دیگیندن داخیلى و خاریجى مورتجعلر  آذربایجان نھضتى ایران اوچون تام معناسیلھ داخیلى بیر ایش ایدى. ایران خلقى بو نھضتدن بؤیوک اومیدلر گؤزلھ
زه گولونج اوالراق تجزیھ نامى وئرمکلھ بوتون اونو بو ایفتیراالر ایلھ بوغماغا چالیشیردیالر. بعضى دوشمنلریمیزده بیزیم بؤیوک میلى حرکتیمی

  ییردیلر. جماعتى بیزیم علئیھیمیزه تحریک ائتمک ایستھ
  

سینده مؤحکم دلیللر ایلھ شرح وئریب، بئلھ بیر  شھریور اعالمیھ - ١٢نى  میز بو مسالھ سى تجزیھ دئمک دگیلدى. فیرقھ حالبوکى، داخیلى موختاریت مسالھ
سینده  کى شھریور موراجیعتنامھ اوصولو دا تجزیھ دئمک دگیلدیر. نئجھ» فدراتیو«باغینى آلمیشدى. حتا بیزیم نظریمیزده احتیمالین و تؤوجیھین قا

ایدى، اویلھ ایسھ آمرکا جومھوریتلرى ایتیفاقى، سوییس مملکتى  تجزیھ ائدیلیب مرکزیتدن دوشموش مملکتلر  گؤستریلیبدیر اگر فدراتیو تجزیھ دئییلسھ
نین  لریمیزین ایفترا آمیز  ایدیعاالرى یھ وئریلن گئنیش ایختیارارت مودعى سى یا انجومن ایالتى مالى ایدیلر. میلى محلى موختاریت، دیل مسالھحساب اولون

لکتده مؤحکم و سى دگیل و دوغرودان دوغرویا بوتون خلقین دؤولت تشکیالتیندا دخالتینى تامین ائتدیگى اوچون مم خیالفینا اوالراق بیر مملکتین تجزیھ
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دن گئچمیش دؤولتى بیر تشکیالتدیر. باشقا جور تصوورى بئلھ ماحالدیر. نھ  سینھ سبب اوالن ان اساسلى و تجروبھ سارسیلماز بیر وحدت ویجودا گلمھ
میرلر. اگر بو حرکتین  سى اوالن بؤیوک دؤولتلرین دیپلوماتالرى گؤرمک ایستھ دموکراتیک نھضتلرى، شرقده موستعمیره عالقھ - لى کى، میلى ائتمھ

لى کى، نھضتلرین بیر مملکتین  نى اورتایا سالمازدیالر، نھ ائتمھ آذربایجاندا، آذربایجان حودودالریندا قالماسینا اینانمیش اولسایدیالر شاید او ولولھ
لردن ایستیفاده  سیز وسیلھ حساب - نده اوالن حدسیزدیرلر. اونا گؤره اللری سرحدى داخیلینده محدود قالمایاجاغینى اونالر دا گون کیمى آشیکار گؤرمکده

سى اوالن میلى حرکتیمیزى بوغوب اورتادان آپارماغا چالیشیردیالر. ایش گئتدیکجھ مطبوعات و  مومات مسالھ - رک بیزیم اوچون حیات ائده
» عال«و » زاده تقى«ن قابالرینى یاالماقدا ایمتاحان وئرن المیللى ییغینجاقالرا یئتیشدى، خاریجى ایمپریالیستلری رادیوالردان تجاووز ائدیب، رسمى بین

سى ایلھ حل  لرین موداخیلھ کیمى جیبلرینى دولدورموش خاینلر چاسکاالرینى ییرتیب ایرانین داخیلى ایشى اوالن نھضت مؤوضوعونو خاریجى اؤلکھ
  دیلر. ائتمک ایستھ

  
سى آلتینا تاپشیرماق دئمک ایدى. بو ایشین بو یئره گلیب  سینى اجنبیلرین حیمایھ ایرانین اھالى دار ائتمک و بو ایسھ ایراني ایستیقالل و تمامیتینى رخنھ

سینى تشکیل ائدن طوفئیلى  لشدیریدگى قدر ده اونالرین گؤزلرینى آچدى و اونالرا آنالتدى کى، ایران ھئیات حاکیمھ چاتماسى آذربایجان خلقینى عصبى
نین لندن و واشینقتوندا  زاده زولماسینى حیس ائتدیکده مملکت و میلتى ده محو و نابود ائتمکدن چکینمزلر. عل و تقىنین پو عونصورلر، اؤز حاکیمیتلرى

  گؤردوکلرى ایشین معناسى بو ایدى.
  

وزونو آچیب خلقھ نین ایچ ا دن باشقا مسالھ لر آلدى، تھران مطبوعاتى ایسھ بیر نئچھ موترقى روزنامھ آذربایجان خلقى بو عملدن چوخ آجى تجروبھ
گؤسترمکدن خوددارلیق ائتدیلر. اونالرى خلقیمیزاورگیندن قالخان دموکراتیک حرکت مرعوب ائتمیشدى. یعنى بعضى مورتجع و ساتقین تھران 

میز  یلر. بیزیم فیرقھلر و عالالر کیمى اجنبى نویوندوروغو آلتینا گیرمگى، خلق حاکیمیتینھ و میلت آزادلیغینا ترجیح وئریرید زاده مطبوعاتى دا تقى
اولماق شرطیلھ گؤزک دوشونوردو کى، ایران آزاد اولمادیغى تقدیرده آذربایجان آزادلیغى تامین اولونا بیلمز، چونکى فیرقھ اول گوندن ایران داخیلینده 

باریشما دعوتینى قبول ائتدى. بو. آیاغا  نین سى السلطنھ کابینھ میلى نھضتى ویجودا گتیرمیشدى. اونا گؤره مورتجع حؤکومتلرین یئرینى توتان قوام
غماق قالخمیش خلق طرفیندن گوذشت حساب اولونسا دا الزیمى بیر گوذشت ایدى. چونکى اولن بو واسیطھ ایلھ یابانجیالرین ایران ایستیقاللینى بو

ن خاین و پارازیت عونصورلرین سیالحالرى دا اللریندن دار ائتمگھ جان آتا اومیدلرى پوچا چیخدى. بو نھضتیمیزى تجزیھ و و سایر ایفتیراالر ایلھ لکھ
  مار اولماقال نھضتیمیز بوتون ایران اوچون میلى دموکراتیک بیر شکیل آلدى. - نین قاباغینى توتان پرده ییرتیلیب تار آلینیب، بوتون ایران جماعتى

  
ه بؤیوک قیمتى واردیر.بو واسیطھ ایلھ دیر کى. آذربایجان نھضتى ایران نین ایران تاریخیند السلطنھ حؤکومتى ایلھ باشالدیغیمیز مووافیقتنامھ قوام

نین سؤزو  دن فیل یاراتماغا چالیشان ایمپریالست نؤکرلرى بیلدى. بو واسیطھ ایلھ دیر کى. بیره نین ضامینى نامى آلماق ایفتیخارینى کسب ائده آزادلیغى
  والر.نین دالینجا گئتمگھ مجبور اولد قورتاریب. اؤز ایشلرى

  
نین علئیھیمیزه قالدیردیقالر ھیاھونون دا موفید طرفى واردیر. بو  دونیادا ایکى طرفلى اولمایان بیر حادیثھ یوخدور، بو اصلھ گؤره دونیا مورتجعلرى

یجان آدى بؤیودو، روسوم و میلى خوصوصیاتا مالیک اولدوغوموزو درک ائتدى. آذربا - سینده بوتون دونیا بیزى تانیدى. دیل، آداب ھیاھو نتیجھ
  دوشمنلیکدن خلقیمیز ده بؤیوک ایستیفاده ائده بیلدى.

  
دیر. دیرى میلت، ھوشیار میلت فداکارلیغا حاضیر اوالن میلت ھر بیر تصادوفدن ایستیفاده ائده بیلر. فارسالرین بیر سؤزو واردیر،  ایش ھمیشھ بئلھ

دوغرودور.، بیزیم دوشمنلریمیز دوشمنلیک ائدرکن بیز اونالرین دوشمنلیکلریندن فایدالى بو سؤز ». عدو شود سبب خئیر اگر خدا خواھد«دئییرلر کى، 
  نتیجھ آلدیق.

  
، یھ ھئچ ده کیچیک باخماق اولماز، فارس موتعصیبلرى ھمیشھ چالیشیردیالر دونیایا بیلدیرسینلر کى، آذربایجانلیالرین اؤزلرینھ مخصوص دیل بو مسالھ

ر. بؤیوک نھضتیمیز بو آخماقجاسینا اوالن تبلیغاتا سون قویدو. حتا بیزه سیاسى سببلره گؤره موثبت نظرلھ باخماق ادبیات و خوصوصیتلرى یوخدو
نین ایدیعاسى دوغرو دگلیدیر. آذربایجان  نین موھوم قیسمتى حیس ائدیب آنالدى کى، فارس موتعصیبلرى ین آمریکا و اینگیلیس مطبوعاتى مھ ایستھ
  سى اولماییب تمامیلھ آیرى بیر دیل دیر. نین بیر شؤعبھ ص دیلى واردیر، بو دیل فارس دیلىنین اؤزونھ مخصو خلقى

  
ماعاشیرتى ھئچوجھ ایلھ فارسالر ایلھ جور گلمز. بو خلق ترقى ائدیب دونیانین موعاصیر خلقلرینھ  - ھابئلھ آذربایجانلیالرین طرز تفکور و آداب
  لیدیر. ریلھ ایرلى گئتمھ ز آداب و روسومى اوزهیئتیشمک اوچون اؤز دیلى، اؤز ماعاریفى، اؤ

  
  
  

  سى توپراق مسالھ
  

سى دیر. بو مسالھ ایران خلقلرى اوچون حل  نین دوزگون حل ائدیلمھ سى لردن بیریسى ده توپراق مسالھ بیزیم میلى نھضتیمیزین وئردیگى بؤیوک ثمره

  لرى الییقینجھ انجام وئردى. سینده وئردیگى وعده شھریور موراجیعتنامھ - ١٢میز  لردن ایدى. فیرقھ سى الزیم اوالن موشگول مسالھ ائدیلمھ
  

نین علئیھینھ چالیشان بؤیوک مالیکلرین  سى و آذربایجان خلقى ین ایستیثناسیز مجانى اوالراق کندلیلر و اکینچیلر آراسیندا بؤلونمھ خالیصھ کند و یئرلر
لیک حل ائدیلیب،  نین بیر دفعھ سى ى . اوندان داھا بؤیوک مالیک ایلھ رعیت آراسیندا اوالن بھره مسالھنین ده اللریندن آلینماسى بؤیوک ایش اید یئرلرى

جھتیندن بؤیوک  قطعى بیر چرچیوه آراسینا آلینماسى حساب اولونا بیلر. بو ایش نھ تک آذربایجاندا بلکھ ایرانین بوتون ویالیتلرینده ایقتیصاد و تکامول
  جکدیر. تئز یا گئج گرک ایندى اولسون. تبدوالت ویجودا گتیره

  
یزه اونسوز گؤرولن ایشلرین ھئچ جوره فایداسى اوال بیلمزدى. یئر بؤلگوسو و مالیک ایلھ رعیتین حودودونو تعیین ائدن قانونالر میلى نھضتیم

  و ان قیمتلى مووفقیتلریندن حساب ائدیریک. میزین ان بؤیوک، ان اساسلى ایقتیصادى تمل و مادى اساس وئردى. اونا گؤره بیز بو مؤوضوعو فیرقھ
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ن بو خوصوصدا شرح و بسط وئرمک ظنیمیزجھ آرتیقدیر، چونکى خلقیمیزین اکثریتینى تشکیل وئرن کندلیلراؤز خوصوصى زیندگانلیقالریندان، اونو
دار اوالن بیر  سى ایلھ عالقھ نونال بئلھ توپراق مسالھمیزین امرى ایلھ اؤلومھ حاضیر اولدوقالرینى گؤستردیلر. بو معناسینى درک ائتدیکلریندن فیرقھ

  سى تبلیغاتچیالریمیز اوچون بیر معلومات منبعى اولماق قصدى ایلھ بورادا درج اولونور: نین بو حوصوصدا یازدیغى مقالھ خاریجى روزنامھ موخبیرى
  
  

  نین کند تصروفاتى سیاستى و تدبیرلرى ایران آذربایجانى میلى حؤکومتى
  

نین موھوم بیر قیسمتى ده  سى نین شھرلرده یاشایان قاالن حیصھ سیندن چوخوکندده یاشاییر. اھالى نین بئشده دؤرد حیصھ سى ان آذربایجانى اھالىایر
اوینایا بیلمیر. اونا  لیقال گئچینیر. بورادا صنایع چوخ گئریده دیر و مملکتین حیاتیندا موھوم بیر رول لیق، بوستانچى بیالواسیطھ تورپاغا باغلیدیر، باغچى

  نین حیاتیندا موھوم بیر یئر توتور. سى ایران آذربایجانى خلقى گؤره ده کند تصروفات مسالھ
  

نین گلیرلى بیر منبع اولماسینى تامین ائتمیشدیر. ایران  آذربایجانین اولدوقجا مونبیت و زنگین تورپاقالرى، بول سویو، مؤعتدیل ایقلیمى کند تصروفاتى
قارانین محصولو نھ اینکى خلقین احتیاجینى تامین ائدیر، حتا آذربایجان،  - دیکلرى مال نین یئتیشدیردیگى بول تاخیل، مئیوه ، بسلھ نى کندلرىآذربایجا

  تھران و اونون باشقا ویالیتلرى اوچون ده بیر آذوقھ منبعى رولونو اویناییر.
  

نین اساسینى تشکیل  قورو مئیوه، درى، یون، گؤن و سایره) ایرانین خاریجى تیجارتى بورانین کند تصروفات محصولالرى (بوغدا. توتون، کیشمیش،
لر، خوصوصیلھ رضاشاه حؤکومتى ایران آذربایجانى کند تصروفاتینى اؤزو اوچون اساس گلیر  ائدیر. بو سببدن دیر کى، ایراندا آغالیق ائتمیش سواللھ

سینده بول و اوجوز محصول الده ائتمیشدیر. الکین ایران  ن فداکار امگى و تورپاغین برکتى سایھنی منبعى ائتمگھ چالیشمیش و آذربایجان کندلیلرى
میشدى. بیرجھ اونو دئمک کیفایت ائدر کى، ایران آذربایجانى کندلیلرى نھ اینکى کومباین و  حؤکومتى بورادا کند تصروفاتى اوچون ھئچ بیر ایش گؤرمھ

لنمیر،  دیلمیر، تورپاق گوبره بورادا حتا ان عادى کند تصروفاتى آلتى ساییالن دمیرماال، دمیرکوتان ھلھ ایشلھ تراکتورون نھ اولدوغونو بیلمیرلر،
قارایا بایطارلیق کؤمگى گؤستریلمیردى. کند تصروفاتیندا یئگانھ  - لرینده ده ھئچ بیر یئنى اوصول اینطیباق ائدیلمیر، مال بوستانچیلیق و مالدارلیق ساحھ

  سى اوالراق آنجاق اؤکوزدن ایستیفاده ائدیلیردى. خیش ایدى. قوشقو قووه آغاج موھوم آلت،
  

  سینده بو خوصوصدا بئلھ یازیر: جى نؤمره - ٩۶آذربایجان غزئتى 
  

، گاوآھن، اؤکوز ایلھ میزده فالحتین اوصولو آیدین دیر. واقیعن اینسان اوتانیر دئسین کى، ایندیکى دونیادا بورادا نوح ایامیندان قالمیش خیش بیزیم اؤلکھ
حاضیر بیر  یئر سورولور. کندلیلرین طرز حیاتالرى اینسانلیغا الییق اوالن بیر وضعیتده دگیل. تھران حؤکومتى مسولالرى خلقلرى دالیدا و ایستعمارا

  وضعیتھ سالماق اوچون آدام عصریندن میراث قاالن فالحت سیستمیندن ال چکمیر.
  

لرین آزلیغى، حتا  سى ده خوصوصى اھمیتھ مالیکدیر. مئشھ یش اولدوغو ایران آذربایجانى کند تصروفاتیندا، سو مسالھیھ چئوریلم تھرانین موستملکھ
  .یوخلوغو، بورادا قوراقلیغا سبب اولور و اکین یئرلرى، باغالر حتا اوزوملوکلر ھمیشھ سوواریلماق طلب ائدیر. بورادا سو حیات منبعى دیر

  
چاى،  اوزن، قاراسو (جنوبدا و شیمالدا) آجى قارلى ساواالن، سھند و باشقا داغالریندان موختلیف ایستیقامتلره آخان قیزیل آذربایجانین ھمیشھ باشى

چاى کیمى چایالر و آراز نھرى بورانین کند تصروفاتیندا حل ائدیجى رولالر اویناییر. بو چایالرین آخدیغى وادیلرده گؤزل باغالر،  قوتورچاى، آغ
  مبیق و چوغوندور تارالالرى واردیر. بونا باخمایاراق سووارما ایشى چوخ ایبتیدایى و چوخ برباد شکیلده دیر.زمیلر، پا

  
نین موھوم سببلریندن بیرى و بلکھ ده اساسى، توپراق اوزرینده  نین و کندلیلرین آجیناجاقلى وضعیتده یاشاماسى نین گئریده قالماسى کند تصروفاتى

اوزن چاییندان و  نین اولدوقجا آغیر اولماسى و وئرگیلرین آغیرلیغى ایدى. تکجھ اونو دئمک اوالر کى. قیزیل یستیفاده شرطلرىحاکیمیت، توپراقدان ا
نین بؤیوک بیر قیسمتینھ آنجاق بیر نفر بؤیوک مورتجع مولکدار آغالیق  اونون قولالریندان سو آالن زنگین و مونبیت زنجان ماحالى توپراقالرى

نین بو دوشمنى، غصب ائتمیش  ھران مورتجع حؤکومتیندن بیالواسیطھ کؤمک آالن و اونون موستبید اوصولالرینا آرخاالنان آذربایجان خلقىائدیردى. ت
  سینى وئرسینلر. ین کندلیلرى مجبور ائدیردى کى، محصولون بئشده دؤرد حیصھ اولدوغو بو توپراقالردا ایشلھ

  
نین، دؤولتین الینده ایدى. خالیصھ آدالنان دؤولت یئرلرى توپراغین ان مونبیت، ان سولو  آلتیالرى اه و اونون السینده رضاش توپراغین موھوم بیر حیصھ

  قیسمتلرى ایدى.
  

  اورومیھ و خوى کیمى بیر سیرا یئرلرده ده دؤولت و آیرى مولکدارالر توپراغین بیر قیسمتینى ده تاجیرلره ساتمیشدیالر.
  

نین اون فایضینى تشکیل ائدیردى. ایران آذربایجانى کندیستانیندا اوزون زماندان  ص اوالن ساحھ، ایران آذربایجانى توپراغىیھ مخصو بیالواسیطھ کندلي
سیزلیک اوچون منبع تشکیل ائدیردى. مینلرلھ آذرباجان کندلیسى بیر  ده آغیر بیر فالکت، حیاتى یوخسوللوق و ایش برى حؤکم سورن بو وضعیت اؤلکھ

لره و ایرانین بیر چوخ ویالیتلرینھ داغیلماغا مجبور اولوردو. بو گون تھراندا، ساریدا، ایصفاھاندا و سایر  قازانماق اوچون قونشو اؤلکھتیکھ چؤرک 
یندا خئیلى کى فابریکا و زاوودالردا خالچا اعماالتخاناالریندا، ایرانداکى اینگیلس نفت معدنلرینده، شیمشک کؤمور معدنلرینده و یول اینشاآت شھرلرده

نین اؤزونده ده (تبریز، اورومیھ، اردبیل و باشقا شھرلرده) بیر تیکھ چؤرک دالیسینجا شھره  آذربایجان کندلیسى ایشلمگھ مجبوردور. ایران آذربایجانى
  آخیشان خئیلى کندلییھ راست گلمک اوالر.

  
نین و اونون رھبرلیگى ایلھ یارانمیش میلى حؤکومتین  جان دموکرات پارتیاسىھئچ ده تصادوفى دگیلدیر کى. ایران آذربایجانیندا تشکیل ائدیلمیش آذربای

  سى موھوم یئر توتور. لرینده کند تصروفاتى مسالھ مرامنامھ و موراجیعتنامھ
  



45 

سى چوخ دوزگون  غو مسالھنین تورپاقال باغلى اولدو نین ریفاه و سعادتى سینده ایران آذربایجانى خلقى ایستر پارتیانین و ایسترسھ حؤکومتین مرامنامھ
سى، کندلیلرین آراسیندا ایشسیزلیگین آرادان  ده تورپاقسیز کندلییھ تورپاق وئریلمھ سى اوچون ایلک نؤوبھ قویولموشدور. پارتیا و حؤکومت مملکتین ترقى

  نین بوگون تاخیره سالینماز وظیفھ کیمى ایرلى سورموشدور. سى قالدیریلماسى مسالھ
  

نین  ى یئرینھ یئتیرمک اوچون ایران آذربایجانى میلى حؤکومتى بیر سیرا دوزگون تدبیرلره ال آتمالى ایدى. بورادا کند تصروفاتىن بو شرفلى وظیفھ
  سى دیر . سى مسالھ سى، اونون کندلییھ وئریلمھ  اساس جھتى توپراق مسالھ

  
  لى؟ کندلییھ تورپاق ھانسى منبعدن وئریلمھ

  

جى  - ١٧نین  سى سینده خوصوصى مالیکیتین توخونولمازلیغى تامین ائدیلیر. حؤکومت مرامنامھ حؤکومتین مرامنامھ ایستر پارتیانین و ایستر ایسھ
  سینده بو حقده دئییلیر: ماده

  
یفاه حالینا سینھ و خلقین ر نین ترقى لر اوچون خوصوصى مالیکیتى قبول ائدیب مملکتین و خلق ایقتیصادیاتى نین بوتون ساحھ آذربایجان میلى حؤکومتى«

  »جکدیر. سبب اوال بیلن ھر جور خوصوصى ایقداماتا کؤمک ائده
سینى تاپماقدا  لى ایدى؟ تام دموکراسى اساسالر اوزرینده قوروالن میلى حؤکومت بوتون چاره مسالھ بئلھ بیر شکیلده قویوالرکن حؤکومت نھ ائتمھ

لى اولدو: خالیصھ (دؤولت)  ده ایکى موھوم منبعھ موراجیعھ ائتمھ اوچون ایلک نؤوبھ دى. میلى حؤکومت کندلینى تورپاق صاحیبى ائتمک چتینلیک چکمھ
  نین تورپاقالرینا. و دوشمن عونصورلرى

  
و اؤز حوقوقالرى اوغروندا   نین بیرلشمھ میشدن اول آذربایجان دموکرات پارتیاسى ایران آذربایجانى خلقى مھ ھلھ میلى حؤکومت تشکیل ائدیلمھ

  سینده یازیلمیشدى: چاغیران موراجیعتنامھ یھ موباریزه
  

نین محصولونو تھراندا و سایر  نین زحمتلرى سینھ گؤره خالیصھ یئرلرى و آذربایجانى ترک ائدیب قاچان و آذربایجان خلقى نین عقیده سى دموکرات فیرقھ
  لیدیر.  ر) قئید و شرطسیز اوالراق کندلیلرین ایختیارینا وئریلمھشھرلرده مصرف ائدن اربابالرین یئرلرى (اگر اونالر تئزلیکلھ آذربایجانا قاییتماساال

  
  سینده دئییلیر: رى سورولن ماده ده ایلھ سینھ نیجات یولو گؤسترن بو موراجیعتنامھ ایران آذربایجانى کندلى

  
جانى ترک ائدیب اونون خاریجینده میلى چینین آذربای سینى آلماق اوچون خالیصھ یئرلرینى فؤوریتلھ تقسیم ائتمک، ھم  سیزلیگین قارشى ایش«

  » میزین علئیھینھ تبلیغات آپارانالرین دا یئرلرینى ظبط ائدیب کندلیلرین ایختیارینا قویماق ایلھ یئرسیز کندلیلرى آیاقالندیرمالیدیر. موختاریتى
  

سینھ  نین یئرینھ یئتیریلمھ ئتمگھ چالیشیر. بو جیدى مرامنامھسینى چوخ عادیالنھ بیر یول ایلھ حل ا بورادا گؤروندویو کیمى میلى حؤکومت توپراق مسالھ
  نین مالى اعالن ائدیلمیشدیر.  یئرلرى آذربایجان خلقى» خالیصھ«آرتیق باشالنیلمیشدیر. تھران حؤکومتى طرفیندن غصب ائدیلمیش 

  
لدیب خلق  لرى دوزه سى اولمایان سیالحلى قولدور دستھ قھمیلى حؤکومت عئین زماندا آذربایجانین خاریجینده یاشایان و اؤز خلقى ایلھ ھئچ بیر عال

ده گؤرولن ایلک بؤیوک تدبیرلردن بیرى زنجان مولکدارى  لشدیرمگھ باشالمیشدیر. بو ساحھ حؤکومتینھ قارشى چیخان مولکدارالرین تورپاقالرینى میلى
گیمیز کیمى، ذولفقارى بؤیوک بیر مولکدار دیر. معلوم  اولدوغو اوزره ذولفقارى حقینده میلى حؤکومتین چیخاردیغى قراردیر. یوخاریدا قئید ائتدی

یھ صادیق  زهآذربایجاندا یاشایان مولکدارالرین چوخ بؤیوک اکثریتى اؤز آنا یوردونا، میلتینھ، اونون ناموس و شرف ایشینھ، باشالدیغى موقدس موباری
ده گؤستریلدیگى کیمى حرکت ائدیر. بئلھ آدامالرین  لرینھ قارشى مرامنامھ ریر. حؤکومت بئلھالھ وئریب میلى حؤکومتینى قووتلندی - اوالراق خلق ایلھ ال

  مالیکیت حقى دؤولت طرفیندن مودافیعھ ائدیلیر.
  

سینى موحافیظھ آئتمک  اؤز فئودالیتھ«...نین چوخو حؤکومت و خلق ایشینھ ھرطرفلى یاردیم گؤستردیکلرى بیرزماندا ذولفقاریلر  توپراق صاحیبلرى
الییب و اوچون و خلقى قول حالیندا ساخالماقدان اؤترو میلى حؤکومتین علئیھینھ موسلح صورتده قیام ائدیب مورتجع مرکز حؤکومتى ایلھ رابیطھ ساخ

سینھ صادیق  نین  و اؤزونون مرامنامھ ) ال آتیرالر. میلى حؤکومت آذرایجان دموکرات پارتیاسى٩٠(آذربایجان غزئتى، نومره: .....» قتل و غارتھ 
اعالن ائدیر. ھمین  نین دوشمنى قاالراق ذولفقارى حقینده خوصوصى بیر قرار قبول ائتمیشدیر. بو قراردا میلى حؤکومت ذولفقارینى آذربایجان میلتى

  سینده دئییلیر: قرارین اوچونجو ماده
  

  نین بوتون امالکى و توپراغى ضبط اولونوب خلقین مالى اعالن ائدیلسین. ذولفقارى - ٣«

لدیب  ھئیاتلر دوزهده خوصوصى  نین تورپاقالرینى کندلیلر آراسیندا بؤلمک ایشینھ ایقدام ائتسین. بو باره لرى ذولفقارى میلى دؤولتین زنجان ایداره - ۴
  (آذربایجان غزئتى). » گوزاریشلر وئرسین.

  
ردیگى خوصوصى بیر مکتوبدا یازیر:  ورى بو موناسیبت ایلھ زنجان کندلیلرینھ گؤنده سى سید جعفر پیشھ نین باشچى ایران آذربایجانى میلى حؤکومتى

لر و  زیندگانلیغینى یاخشى بیرصورتده تامین ائتمک اوچون بؤیوک نقشھآذربایجان میلى حؤکومتى خلقیمیزین و خوصوصیلھ اکینچى و زحمتکشلرین «
  جیدى تدبیرلر گؤتوروب و گؤتورمکده دیر.

  
ق میلى دؤولت چالیشاجاق ماعاریف، صحیھ، ایش و چؤرک ھامى اوچون فراھم اولسون، ھرکس چکدیگى زحمت موقابیلینده اجر و موزد آپارسین، آرتی

نوش ائتمکلھ میلتیمیزین - سینى بعضى طوفئیلى صیفت شخصلر آپاریب آذربایجانین خاریجینده عئیش نین بھره میزین زحمتىجک کى، خلقی یھ پول وئریلمھ
  سین. آزادلیغى علئیھینھ تبلیغات و تحریکات ائلھ
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نین بیر قیسمینى ھر  کدار تورپاقالرىصادیق اوالن مول دؤولتھ  کندلیلرى تورپاق ایلھ تامین ائتمک اوچون میلى حؤکومتین بیر تدبیرى ده خلقھ و میلى
سینى مولکدار و کندلى  بھره جک تورپاق  ایکى طرف اوچون الوئریشلى بیر قیمتلھ اونالردان آلیب کندلیلره وئرمک و کندلیلر طرفیندن ایستیفاده ائدیلھ

  آراسیندا عادیالنھ بؤلمکدیر.
  

نین بئشده دؤوردونو اونا وئرمگھ و یالنیز بئشده بیرینى اؤزونھ  ى بئجرن کندلى بھرهاگر بو وقتھ قدر مؤوجود قانونالرا گؤره مولکدار تورپاغین
سى کندلى و مولکدار آراسیندا  گؤتورمگھ مجبور اولوردوسا، ایندى آرتیق بئلھ اولمایاجاقدیر. میلى حؤکومت سعى ائدیرکى، بئلھ تورپاقالرین بھره

سینھ تمامیلھ اویغون گلیر. بو ماده ده  جى ماده- ١١نین  سى دن تصدیق ائدیلمیش، دؤولت مرامنامھعادیالنھ بؤلونسون. بو تدبیر میلى مجلیس طرفین
سینى تنظیم ائدیب بو  دئییلیر: کندلى ایلھ ارباب آراسیندا تؤولید اوالن ایختیالفاتى رفع ائتمک اوچون موتقابیل ریضایت شرطى ایلھ جیدى قانون الییحھ

  مک. سینى حل و تصفیھ ائلھ ھیول ایلھ کندلى و ارباب مسال
  

لیغینى الده ائتمگینى الزیم بیلمیش و اونا  ده یازیلدیغى کیمى ھر ایکى طرفین موتقابیل راضى نى حیاتا گئچیرمک اوچون مرامنامھ حؤکومت بو مسالھ
  شدیر.لتمیشدیر. بو کومیسیون عملى ایشھ باشالمی گؤره ده کندلى ومولکدارالردان عیبارت بیر کومیسیون دوزه

  
مراغا اطرافینداکى ایران آذربایجانى کند تصروفاتیندا موھوم یئر توتان بیر ساحھ ده مالدارلیقدیر. بورادا قاراداغ، چالدیران، ساواالن اردبیل، خالخال، 

ط یارادیر. ایران آذربایجانیندا ایندى یایالقالردا مین ھکتارالرال زنگین چمنلیکلر، اوتالقالر واردیر. بو مالدرالیغین اینکیشافى اوچون چوخ زنگین شرای
مال، یوز ایگیرمى مینھ یاخین آت و خئیلى دوه واردیر. مالدارلیق خوصوصیلھ  تخمینن یئددى میلیونا قدر قویون و گئچى، یئددى یوز اللى مینھ یاخین قره

ئنیش ایمکانالرا مالیک اوالن ایران آذربایجانى اوچون اولدوقجا اردبیل و قاراداغ ماحالالریندا خئیلى اینکیشاف ائتمیشدیر. الکین بو رقملر بؤیوک و گ
  آزدیر.

  
سینى آرتیرماق ایشینده جیدى فیکیر وئرمگھ ده باشالمیشدیر.  کند تصروفات وزیرلیگى ایندى حئیوانالرین جینسلرینى یاخشیالشدیرماق و اونالرین سایى

  دا موھوم یئر توتور.ایران آذربایجانیندا توتون و قند چوغوندورو دا تصروفات
  

آدلى پاپیروس بوتون ایراندا » اوشنو«اویناییر. بو توتوندن حاضیر اوالن  مراغا، آذرشھر و اوشنودا یئتیشن توتون ایرانین تصروفاتیندا گؤرکملى رول
نین گؤزل بوجاقالریندان  ایران آذربایجانى مشھوردور. بونا باخمایاراق توتون چوخ ایبتیدایى اوصولالرال یئتیشدیریلیر و اولدوقجا آز محصول وئریردى.

ایاراق بو ساحھ اوالن جیغاتى وادیسینده ده یاخشى قند چوغوندورو یئتیشیر و میانداب قند زاوودونون خام مالینى تشکیل ائدیر. گئنیش ایمکانالرینا باخم
  ده گئریده قالمیشدیر.

  
نین کیشمیش، پوستھ و  ده بؤیوک اھمیتھ مالیکدیر. عصرلردن بریدیر کى، ایران آذربایجانىایران آذربایجانیندا عئین زماندا باغچیلیق و اوزومچولوک

سى دونیا بازارالریندا شؤھرت قازانمیشدیر. بوندان باشقا بورادا خیار، آلما. شافتالى و انجیر ده یئتیشیر. مرند، اورومیھ،  بادامى، اریک، توت و ایگده
لیک و باشقا سببلر اوزوندن، اوزوملوکلر و باغالر محو اولوب  زوم و مئیوه باغالرى واردیر. الکین چوخ زمان خستھتبریز و مراغا اطرافیندا گئنیش او

  گئدیر یا دا عومومیتلھ چوخ آز محصول وئریریرلر.
  

فیکیر وئرمگھ باشالمیشدیر و کند یھ جیدى  نین صنایعینى و خاریجى تیجارتینى اؤزالینھ آلمیش میلى حؤکومت بو ساحھ ایندى آرتیق ایران آذربایجانى
نى ده حل ائتمگھ گیریشمیشدیر کى، بو دا کند تصروفاتى اوچون موتخصیصلر حاضیرالماقدان  نین قارشیسیندا دوران اساس بیر مسالھ تصروفاتى

حؤکومت ایران آدربایجانیندا دارولفونون  عیبارتدیر. اوللر بورادا بئلھ موتخصیصلر یئتیشدیرن ھئچ بیر اورتا وعالى مکتب یوخ ایدى، ایندى ایسھ میلى
لر اوزره  ده بایطارلیق، تاخیل، باغچیلیق، توتون و باشقا ساحھ سى یاراتماغا باشالمیشدیر. بو فاکولتھ                         تشکیلى و اونون یانیندا کند تصروفاتى فاکولتھ

  جکدیر.               موتخصیصلر یئتیشھ

  »آ. آذرى«
  
  

  نین فعالیتى یس میلىمجل

  

آذرده قیام معناسى ایلھ - ٢١یا معلوم اولدوغو کیمى  سینده ھامى خلقیمیزین حق و ایختیارینى تامین ائتمک اوچون آپاریالن مردانا موباریزه نتیجھ
شکیالت و ھم طرز عمل جھتیندن میلى آراسیندا، ھم ت- دموکراتیک اساسالر اوزرینده میلى مجلیسیمیز تشکیل اولدو. بو مجلیس (ایلھ) دارولشوراى

لرى ایشتیراکى ایلھ تشچکیل اولدوغو اوچون اورادا داھا آرتیق دانیشیغا و تبلیغاتا  میلى ھمیشھ عوموم نوماینده- بؤیوک تؤوفیرى وار ایدى. دارولشوراى
رک یئریندن ترپنھ بیلمیر و اونون تقدیم ائتدیگى لوایئح  ده دؤولت تشکیالتى فلج حاال دوشھ اھمیت وئریلیر، ایشین سورعتیلھ پیشرفتى نظره آلینمیر، نتیجھ

میزین فعالیتى ایسھ چوخ ساده ایدى. اولن  سینھ بئلھ ایمکان تاپا بیلمیر. بیزیم مجلیس میلى آیالر ایلھ کومیسیونالردا یاتیب قالیر. بعضن اونالرین موذاکیره
  اوچ آیدا بیر عومومى ایجالسا دعوت اولونوردوالر. لرین وقتلرى مرکزده تلف اولماماق اوچون ھر بوتون نوماینده

  
لرین گؤردوکلرى ایشلرى  لره یئتیشیر، دؤولتین گوزاریشینھ قوالق آسیب اونا یئنى دستورالر وئریر، ایداره بو واسیطھ ایلھ عومومى و اساسى مسالھ

لرین موذاکیره وتصویب ائتدیکدن سونرا  ل ائدیلن قانون الییحھنظردن گئچیریب اونالرین رییسلرینھ دوزگون یول گؤستریر، و ایمتاحان اوچون قبو
ریاستھ الزیمى تاپشیریقالر وئرمکلھ ایشلرین سورعتى اوچون زمینھ حاضیرالییردى. اوچ آى تعطیل  - جک اوچ آى تعطیل زمانى اوچون ھئیات گلھ

رک  لرى سریع بیر صورتده موذاکیره ائده و اونون گؤندردیگى الییحھمودتینده مجلیسین وظایفینھ انجام وئریب، دؤولت ایلھ سیخى رابیطھ ساخالییر 
  سیناماقدان اؤترو عؤودت وئریر.

  
على  میرزا میزین بانیلریندن ساییالن آقاى حاجى دیر کى، بیزیم میلى مجلیسیمیز، مرکزى قووتیمیزین صدر موعاوینى و فیرقھ بو اصل اوستونده

نین ھئیات ریاستى عومومیتلھ متین و  ایشھ باشالییب بؤیوک فعالیت بوروزا وئره بیلمیشدیر. مجلیس میلى آذرده - ٢١نین تحت ریاستینده  شبسترى
نین  نین ایشلرى بیغرض اشخاصدان تشکیل اولدوغو اوچون، میلى حؤکومت ایلھ مجلیس آراسیندا ھمیشھ حوسن تفاھوم اولموش، مجلیس حؤکومت میلى
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نین فعالیتینده  العاده ھوشى، طبعى و ذکاوتى ھئیات ریاستى نین فؤوق                 گؤسترمیشدیر. مخصوصن آقاى شبسترى سینده بؤیوک موساعیدت قاباغا گئتمھ
  .آرتیق درجھ موثیر اولموش. بو سببھ اعتیراف ائتمک الزیم گلیر کى، مجلیسده فیرقھ رھبرلیگى جیدى بیرصورتده نظرلرى جلب ائده بیلمیشدیر

  
سینده آرتیق درجھ  میز آراسیندا اوالن مؤحکم رابیطھ و اساسلى بیرلیک نھضتیمیزین ایرلیلنمھ میز ایلھ حؤکومت میلى و مجلیس میلى عومومیتلھ فیرقھ

نین دوزگونلوگو،  نین  خلق حاکیمیتى یولوندا گؤتوردوگو قدملر،مجلیسیمیزین خط حرکتى سى میزین مرکزى کومیتھ تاثیر باغیشالمیشدیر. فیرقھ
نین حوسن نیتى و  ھئیات ریاستین بیطرف و بیغرضانھ بیر صورتده یورولماقسیزین فعالیتینده اولماسینا مدیوندور. بو ایسھ آقاى شبسترىمخصوصن 

  سینده مئیدانا چیخا بیلدى. سى سایھ ساغالم دوشونجھ
   

***  
  
قیب ائتمک یولوندا بؤیوک ایمان و اعتیماد بوروزا وئرمیشدیر. میزین افکار و آمالینى تع میزین عومومى ایجالسالرى ایسھ ھمیشھ فیرقھ مجلیس میلى«

دیگى راى اعتیمادا وئردیگى جواب، میلى تاریخیمیزین ان موشعشع ایفتیخاراتیندان  نین ایستھ سى آذرده عومومى ایجالسین حؤکومت باشچى- ٢٢
یھ  نین فرماندھى سرتیب درخشانى ایلھ آپاردیغى موذاکیره بیر نتیجھ گانىساییلمالیدیر. او گون حؤکومت تشکیلینھ مووفق اوالن باش وزیریمیز تبریز پادی

لرین نظرینھ یئتیریب، ایشین سیالح گوجو ایلھ حل ائدیلمک  دیگینى گؤردوکده مجلیسھ گلیب آچیق و آیدین صورتده مؤوضوعو نوماینده یئتیشمھ
لر بیر تک ویجود کیمى  دى. اونون جوابیندا بوتون نوماینده ورادان راى اعتیماد ایستھاحتیمالینى ایرلى سوروب بئلھ بیر احتیمالین ووقوعى موناسبتیلھ ا

میزین بایراغى آلتیندا سیالح گؤتوروب موحاریبھ ائتمگھ حاضیریق، قوى اؤز قوردوغوموز خلق حؤکومتى  میز میلى حؤکومتى ھامى«آیاغا قالخیب 
دئدیلر. بو قورو تعاروف » سین، اونو آزادلیق یولوندا وئرمکدن موضاییقھ ائدن دگیلیک ایستھبیزدن اعتیماد عوضینده جانالریمیزى قوربان وئرمگى 

سینھ  میزین مرکزى کومیتھ لر عومومیتلھ آیاغا قالخیب سیالح گؤتورمک اوچون فیرقھ دگیلدى. باشدا مجلیس رییسى آقاى شبسترى اولماق اوزره نوماینده
سینھ مونتظیر اولدوالر. بو تاریخلرده میثلى  نین نتیجھ نین سرتیب درخشانى ایلھ یئنى تجدید ائتدیکلرى موذاکیره گلیب اورادا باش وزیر و مجلیس رییسى

  بیلن بیر حادیثھ دیر. چوخ نادیر ایتیفاق دوشھ
  

ب شھید اولدوالر، الکین اونالردان سى اوردا قالی لردن بیر نئچھ سینى توپا باغالدیقدا نومایینده دوغرودور محمد على میرزا ایران مجلیس شؤوراى میلى
سینده دوغرودان دوغرویا فداییلر مجلیسى  میز بو فداکارلیق نتیجھ الھ سیالح آلیب موحاریبھ ائتمک فداکارلیغینى تاریخ نیشان وئرمیر. بیزیم میلى مجلیسى

اورادا فدایى تشکیالتالرینا رھبرلیک ائدنلردن نوماینده صیفتیلھ  میزین بؤیوک ایفتیخاراتیندان بیریسى ده اولدوغونو ایثبات ائتدى. بوندان عالوه مجلیسى
میز ده بئلھ  لردن اینتیخاب اولونوب گلمیشلردى. فیرقھ ده ایشتیراک ائدن وار ایدى. آقاى غالم دانشیان، جعفر کاویان، کبیرى و غئیرلرى موستقیمن جیبھھ

ن دونیایا ایثبات ائتمکلھ و میلتیمیزین ایستعداد و قابیلیتینى ده بوروزا وئرمگھ سبب اولموشدو. بیر مجلیس ویجودا گتیرمکلھ اؤزونون یارادیجیلیغینى بوتو
سینده مئیدانا چیخان  نین ایبتیکارى نتیجھ ایدى. بونالرین ھامیسى فیرقھ رھبرلیگى سى یوخ ایدى. میلى حؤکومت داخى بیسابیقھ بیزده مجلیس میلى سابیقھ

جکده بوتون ایران خلقى، بلکھ شرق  لرین یارادیلماسى گلھ سینده ھئچ وقت ساکیت قاال بیلمز. بو موسیسھ اریخ اونالرین بارهبؤیوک تشکیالتالردیر کى، ت
میز بو تشکیالتالرى یاراتماقال گئچمیش ھدفسیز و تشکیالتسیز قیامالرین تکرارینا خاتیمھ  مملکتلرى اوچون سرمشق اولماغا الییق ایشلردن دیر. فیرقھ

  ، آزادیخاھالر اوچون مووفقیت قازانماق یولوندا یئنى بیر جیغیر آچدى کى، بو اؤزلوگونده شایان ایفتیخار بیر ایشدى.وئریب
  
  

  نین تشکیالت ا یشلرى فیرقھ
  

التا توجھ ائتمک ورى، آقاى بادکانین موعاوینتى ایلھ شخصن تشکیالت قورماق ایشى ایلھ مشغول اولوردو. بو وقت تشکی بیر آذرده آقاى پیشھ ایگیرمى
نین اوندان باشقا ایشلرى یوخ ایدى. اونا گؤره ایشلر چوخ سورعتلھ پیشرفت ائدیب، اوچ آى  ایمکانى آرتیق ایدى. اوندان اؤترو کى،فیرقھ کادرالرى

سینده ایدى  مانالرین فعالیتى نتیجھمودتینده آذربایجانین بوتون شھر و کندلرینده فیرقھ تشکیالتى یارادیلیب جیدى بیر صورتده فعالیت ائدیردى. بو ساز
  لرینى ویجودا گتیردیلر. سى اوالن فدایى دستھ کى، بوتون آذربایجان خلقى فیرقھ بایراغى آلتینا توپالنیب بؤیوک نھضتى و اونون موسلح قووه

  
ه بؤیوک ایشلر گؤرمگھ مووفق اولدوالر. بئلھ سیند بو اوچ آى عرضینده ایستر مرکزى کومیتھ ایستر یئرلى فیرقھ اوجاقالرى تشکیالت و تبلیغات ساحھ

لرینى نظارت آلتینا آلماغا حتا ایداره آئتمک اوچون فیرقھ سیراالریندان کیفایت  نین رھبرلیگى آلتینا گلن زمان بوتون دؤولت ایداره کى، حؤکومت فیرقھ
  جک قدر ده چوخلو موجرب و اینانیلمیش ایشچى وئریلھ بیلدى. ائده

  
ریلن  لرینھ گؤنده یدان آرتیق تاریخھ مالیک اولمایان بیر تشکیالت اوچون بؤیوک مووفقیت حساب اولونوردو. اگرکى او گون دؤولت ایدارهبو ایسھ اوچ آ

بر لرده فعالیت گؤسترن موجرب یولداشالریمیز دا آز دگیل ایدیلر. بونونال برا اشخاصین  آراسیندا اوزون مودت سیاسى موباریزه آپاریب سیاسى فیرقھ
  اونالرى تاپیب اعتیمادالرینى جلب ائتمک، مسولیتلى ایشلره قویماق اؤزو اؤزلوگونده بؤیوک مووفقیت حساب اولونا بیلردى.

  

ریلدیگینھ گؤره تشکیالتین ایچریسینده او جھتدن چوخ موشگوالت مئیدانا چیخدى.  لرینھ گؤنده نین دؤولت ایداره آذردن سونرا فیرقھ کادرالرى- ٢١
مز دؤولت ایشلرینھ مشغول  ایستھ - سى ایستر نین موھوم بیر حیصھ نین مسولیتى آغیرالشدیغى حالدا ایشچى ایشچیلرى رکزى کومیتھمخصوصن م

  دیلر. اولدوقالرى اوچون فیرقھ ایشلرینھ الزیمینجھ یئتیشھ بیلمھ
  

دى. بونالرى مونظم صورتده تشکیالت آلتینا آلیب کادرسیز آخین تشکیالتا وارید اولماغا باشال - بو طرفدن بؤیوک مووفقیتلریمیزى گؤرن خلق آخین
سینھ موحول اولدوغوندان اونون  نین صدر موعاوینى آقاى بادکانین عؤھده ایداره ائتمک چوخ موشگول بیر ایش ایدى. بو ایشلرین ھامیسى فیرقھ

نى  سینھ دایانیب بو آغیر وظیفھ سینھ و قووتلى ایراده رولماز بونیھالعاده بیر صورتده آغیرالشمیشدى. بونا باخمایاراق او اؤزونون یو سى فؤوق وظیفھ
  قھرمانالرا یاراشان جیدیت و ھیمت ایلھ انجام وئرمگھ مووفق اولدو.

  
ا کادرالر تھیھ نین جارى ایشلرینى جیدیتلھ انجام وئریب اورادان دؤولت ایشلرینھ آپاریالن کادرالرین یئرینھ تاز آقاى بادکان آلتى آى تمام مرکزى کومیتھ

نین فعالیتى ده تقدیره شایاندیر.  نین جوان صدر موعاوینى آقاى والیى ائتمکلھ تشکیالتین دوام و بقاسینى تامین ائتدى. بو ایشده تبریز شھر تشکیالتى
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ز ائتمیشلر کى، یئرى گلدیکجھ اونالرین دا لرینده بؤیوک فعالیتلر ایبرا نین اؤز نؤوبھ بوندان عالوه، باشقا یئرلرده داخى یازیالن فیرقھ تشکیالتچیالرى
  لیدیر. فعالیتلرى تقدیر ائدیلمھ

  
العاده تاثیرى اولدو.  دیگیمیز کیمى بو نھضتى ویجودا گتیریب اونو دوزگون یوال آپارماق اوچون فیرقھ آراسیندا ایش بؤلگوسونون فؤوق یوخاریدا سؤیلھ

                                       ً                                                ک ائتدیگى حالدا اونون داخیلى ایشلرینى آ قاى بادکان و مجلیس میلى کیمى موھوم تشکیالتى آقاى ورى رھبرلی نین عومومى سیاستینھ آقاى پیشھ فیرقھ
دار اولوب مووفقیتلھ اینجام وئریرلردى.  نین باشقا عوضولرى عؤھده شبسترى، ھمکارالر ایتیفاقینى آقاى بیریا وسایر  شکیالتالرى مرکزى کومیتھ

  ده اھمیتى اولدوغونو قئید ائتمک الزیمدیر. جھ ق درهمیزین تاریخینده بو ایشین آرتی فیرقھ
  

لرینھ باخمایاراق فیرقھ تشکیالتى ابدن اونونودولمامیش، وقتى وقتینده عومومى ایجالسالر، گئنیش  لرینھ دوشن آغیر وظیفھ فیرقھ باشچیالرى عؤھده
نین افرادى  چیلر بیر عایلھ اولموش و بو واسیطھ ایلھ تشکیالتدا اوالن فیرقھ نین سیاستى ایلھ آشینا ییغینجاقالر دعوت اولونوب بوتون فیرقھ افرادى فیرقھ

  نیلن ھدفھ یئتیرمگھ کمال ایفتیخار ایلھ موفق اولموشدور. رک بؤیوک نھضتى ویجودا گتیریب اونون ایستھ الھ وئره - کیمى ال
  

لرده قارداش کیمى  و خوصوصى رنجیشلرینھ باخمایاراق افراد آغیر دقیقھتک افرادین خیردا - ده اھمیت وئریلمیش تک میزده بیرلیگھ آرتیق درجھ فیرقھ
نین عومومى سیاستینھ موخالیف گؤزو ایلھ باخمیش  نن آدامالر فیرقھ چالیشیب فداکارلیغا حاضیر اولدوقالرینى ثوبوتا یئتیرمیشلر. اگر بعضى اؤزونو بگھ

میش، اونالرى  نیتلرینى ایجرا ائتمک ایمکانینى وئرمھ» اوبژکتیف«نین فداکارلیغى اونالرا  ادىافر  سى، فیرقھ اولساالر دا ایشین سورعتلھ ایرلى گئتمھ
  لیک سالیب اوندان خوصوصى ایستیفاده ائده بیلمک آرزوالرینى اورکلرینده قالماسینا محکوم ائتمیشدیر. تیره فیرقھ ایچریسینده ایکى

  
جک ایدیک. اونا گؤره بیز  یھ ه جانفشانلیغى اولماسا ایدى قطعن بو بؤیوک مووفقیتلرى الده ائده بیلمھنین بیغرضانھ بیر صورتد نین حقیقى رھبرلرى فیرقھ

ییریک کى، بو وقتھ تک اولدوغو کیمى  ھمیشھ بیرلیک، صمیمیت، صداقت، فداکارلیق و بیغرضلیک طلب ائدیریک. مخصوصن ایستھ رھبرلریمیزدن 
ایچریسینھ ایختیالف سالماق ایلھ نھضتیمیزى پوزماق فیکیرینھ دوشن آلچاقالرین پیس نیتلرینھ ایمکان بیرلیگیمیز ابدى و پایدار اولوب فیرقھ 

  سین. بیز باشچیالریمیزدان بونو طلب ائدیریک. وئریلمھ
  

  بیرلیک، بیرلیک، یئنھ ده بیرلیک الزیمدیر!
  
  

  سى میز و کارگر طبقھ فیرقھ
  

آقاى تشکیالتیندان جیدى کؤمکلیکلر آلمیشدیر. فیرقھ رھبرلیگى ایلھ فعالیت ائدن بو تشکیالت، مخصوصن میز فعالیتھ باشالرکن ھمکارالر ایتیف فیرقھ
نین تشکیالتى، مووفقیتیمیزى تامین ائدن  سى میزین کارگرلر کوتلھ سینده  بؤیوک فعالیت گؤسترمیشدیر. فیرقھ تبریز شھرینده نھضتیمیزین قاباغا گئتمھ

  ى اوال بیلمیشدیر.موھوم عامیللردن ان موھوم
  
الشماسى اوغروندا بؤیوک و جیدى  نین یاخشى سینھ آرتیق درجھ اھمیت وئریب اونالرین حیاتى میز خلق تشکیالتى اولدوغو اوچون زحمتکش طبقھ فیرقھ 

ن چوخ اھمیت وئردیگى مسالھ میلى  حؤکومتیمیز و میلى نھضتیمیزى ایداره ائدیرکن ا ورى  قدملر گؤتورمگھ مووفق اولموشدور. مخصوصن آقاى پیشھ
  سى اولموشدور. نین قاباغینى آلماق مسالھ سى و اونالرین تعطیلى کارخاناالرین ایشھ دوشمھ

  
نین ایشھ سالینماسى،  بو واسیطھ ایلھ یوزلرجھ کارگرلرین حیاتینى تھدید ائدن ایشسیزلیگھ مردانا بیر صورتده موباریزه آپارمیشدیر. پشمینھ کارخاناسى

سى طرفیندن  لرینده موستقیم بیر صورتده کارگرلر ایتیحادیھ نین ایشلرینھ یاخیندان نظارت ائتمک اوچون اونالرین ایداره و ایران کارخاناالرى بوستان
رک مینلردن  ھنین سیاستینى دوشون ورى فیرقھ سینده ان جیدى قدملردن حساب اولونمالیدیر. آقاى پیشھ لر تعیینى، ایشسیزلیک موباریزه مخصوص نوماینده
اوزه گلدیگى - لر ایلھ اوز سینھ چؤرک وئرمک اوچون بو کارخاناالرى بیر آن نظردن اوزاق توتمامیش، مینلرجھ آغیر سیاسى مسالھ زیاده کارگر عایلھ

  ک بیر دلیلى دیر.نین بؤیو سى سینھ اوالن عالقھ نین کارگرلر طبقھ حالدا وقتین موھوم قیسمتینى اونالرال صرف ائتمیشدیر. بو ایسھ فیرقھ
  

سینھ  سى و بازارین کاسادلیغینا باخمایاراق فیرقھ، کارگر موزدونون آشاغى دوشمھ گونھ آشاغى دوشمھ- نین گوندن بوندان عالوه زیندگانلیغین وسایلى
میشدیر. بلکھ  خراجى ایتیفاق دوشمھمیش، آلتى آى دوام ائدن میلى حؤکومت دؤورونده بیر نفر ده اولسون بؤیوک کارخاناالردان کارگر ای ایمکان وئرمھ

سینده میندن زیاده ایشچیلر اوچون فعالیت و چؤرک قازانماق منبعى تھیھ  نین تاسیسى سایھ سى و یئنى توخوجولوق کارخاناسى بوستانین ایشھ دوشمھ
لرى کیمى یئنى ایشلرین باشالنماسى  ھ مدرسھائدیلمیشدیر. بونالردان عالوه شھرین آبادالشماسى، تازا تاسیسات، ھابئلھ یول ایشلرى، نیظام وظیف

نین حیاتنى تھدید ائدن ایشسیزلیگین قاباغى آلینمیشدیر.  سى لرجھ جوان و یاشلى کارگرلره ایش دوشوب بو واسیطھ ایلھ زحمتکش طبقھ سینده مین سایھ
نین وظیفھ و ایختیاراتینى موعین ائدن ایش  اوچون بو ایکى طبقھ نھایت کارگر ایلھ کارفرما آراسیندا مئیدانا چیخا بیلن ایختیالفالرین قاباغینى آلماق

  یر.قانونى تھیھ و تصویب اولوندوقدان سونرا مؤوقع ایجرایا قویولموشدور کى، ایندیکى شرایطده کارگر اوچون بؤیوک مووفقیت حساب اولونا بیل
  

سینھ ائتدیگى خدماتین بؤیوکلوگو تمام معناسى ایلھ  میزین کارگر طبقھ وقت فیرقھ گونھ آرتماقدا اوالن ایشسیزلیگى و کاسادلیغى نظره آلساق او- اگر گوندن
  نظرده موجسم اوالجاقدیر.

  
نین جیدى رھبرى اولوب، اونون  سى سى ھمکارالر ایتیفاقینا رھبرلیک ائتمکلھ ھمیشھ کارگر طبقھ نھایت دئمک الزیمدیر کى، آذربایجان دموکرات فیرقھ

نین صدرى آقاى بیریا گئچن شھریور آییندا بو  میشدیر. دئمک اولور کى، ھمکارالر ایتیفآقاى یولوندا ھئچ بیر فداکارلیقدان چکینمھمنافعینى حیفظ ائتمک 
ده،  میشدیر. فیرقھ آپاردیغى آغیر موباریزه سینى رسمن و کتبن اعالم ائتدیکده ایشتیباه ائتمھ نین رھبرلیگینى قبول ائتمھ سى تشکیالتین دموکرات فیرقھ

جکدیر. البتھ کارگر  لریندن حساب ائتمیش و ائده کارگرى بیرینجى صفده گؤردوگو کیمى اونون منافعینى حیفظ ائتمگى ده اؤزونون ان بیرینجى وظیفھ
سینى تشکیل  طبقھنین ان مظلوم  نین دوزگون رھبرلیگى اولماسایدى، آذربایجان خلقى سى و اونون رھبرلرى ده چوخ گؤزل بیلیرلر کى، اگر فیرقھ طبقھ

نظردن دئمک اوالر کى،آذربایجان  جکلرایدى. بو نوقطھ یھ دیکلرى کیمى دردسرسیز اؤز طلبلرینى الده ائده بیلمھ ائدن کارگرلر ده آزاد اولوب ایستھ
خلقى کیمى میلى آزادلیق،  سى عوموم آذربایجان سینده ایکى آزادلیغا نایل اولدوالر: بیرینجى نین رھبرلیگى سایھ سى کارگرلرى دموکرات فیرقھ
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نین موباریزه تاریخینده جلى  سى ده کارگر صینیفى سى ایلھ صینفى آزادلیقدیر کى، ھر ایکى سى عوموم کارگرلرین منافعینى تامین ائتمک واسیطھ ایکنجى
  خطلر ایلھ یازیالجاقدیر.

  
  

  میلى حؤکومت خلقھ حساب وئریرکن
  

  میزه عایددیر. نین ایفتیخارى دا فیرقھ العاده فعالیتى دیگى اوچون اونون گؤستردیگى خاروق ندا ایشلھمیزین رھبرلیگى آلتی میلى حؤکومت فیرقھ
  

سیز ایدى. اونا گؤره چوخ بیر تئز زماندا  بیزیم یوخاریدا قئید ائتدیگیمیز کیى میلى حؤکومت گؤردوگو ایشلر نھ تک آذربایجاندا بلکھ ایراندا سابیقھ
  المیللى بیر مسالھ شکیلى آلدى. لرده سس سالماقال، دونیادا بئین ین نوفوذو سرحدلریمیزدن گئچیب ایراندان خاریجى اؤلکھمیزین و نھضتیمیز فیرقھ

  
نین  ورى سى آقاى پیشھ بو کیتابچا تعجیلى صورتده یازیلدیغى اوچون بو ساحھ ده گؤرولن ایشلرى شرح وئرمکدن صرفنظر ائدیب، حؤکومت باشچى

  نین ایکینجى عومومى ایجالسیندا وئردیگى گوزاریشى (راپورت) عئینن بورایا نقل ائتمگى کافى حساب ائدیریک: سى یلىآذربایجان مجلیس م
  
  
  

  رسینده اولونموش دانیشیقال جى جلسھ -٢نین  میلى مجلیسین ایکینجى عومومى ایجالسى
  

ر حقینده نین ایندییھ قدر گؤردوگو ایشل نین آذربایجان میلى حؤکومتى ورى آقاى پیشھ
  وئردیگى گوزاریش

  

لرین حوضورو و آقاى  نین ایکینجى ایجالسى نوماینده سى دا ساعات دوققوز یاریمدا آذربایجان مجلیس میلى- ١۶نین  جومعھ گونو فروردین آیى
  نین ریاستى ایلھ تشکیل اولدو، بو جلسھ ده دؤولت ھئیاتى ده حاضیر ایدى. شبسترى

  

نین صورت  سینى رسمن آرتیق اعالم ائدیرم. آقاى محمد عظیما دوننکى جلسھ جى جلسھ- ٢نین  ه ایجالسیھمن ایکینجى دؤور آقاى شبسترى:
  سینى موختصر وجھیلھ اوخودو.  نین صورت جلسھ جکدیر. آقاى محمد عظیما بیرینجى جلسھ سینى موختصرن راپورت وئره جلسھ

  

نین ایندییھ قدر گؤردوکلرى ایشلرى  ورى آذربایجان دؤولت ھئیاتى آقاى پیشھبیرینجى جلسھ ده اوخونان پروقرام موجیبینجھ  آقاى شبسترى:
  جکدیر. سینده بیر راپورت وئره باره

  

جگیم سؤزلر چوخ موفصل اوال بیلمز، چونکى دؤولتین بوتون گؤردوکلرى ایشلر خلقین ایطیالعى  من ائلھ فیکیر ائدیرم کى، دئیھ ورى: آقاى پیشھ
لر اوچون تازا  جگیم سؤزلر گومان ائدیرم کى، نوماینده نین نظارتى ایلھ اولموشدور. اونا گؤره منیم دئیھ ى عوضولرىایلھ، مخصوصن مجلیس میل

ده  سؤزلر اولمایاجاقدیر و فقط بونالر موختصر صورتده تذکور کیمى اوال بیلر. سیز چوخ گؤزل بیلیرسینز کى، بیزیم میلى دؤولتیمیز موباریزه
لرین گورولتوسو آلتیندا تشکیل تاپیبدیر. بیزیم وزیرلریمیز و دؤولت ایشچیلریمیز  لیس موسلسللرین و توفنگلرین و باشقا اسلحھدوغولوب، دؤولت و مج

ر و منفور آزادیخاھالردان سئچیلیب دؤولت ایشلرینھ وارید اولموشالرسا دا، الکین کیفایت قدر موجرب دگیلدیلر. ایستیبدادى دؤولتدن پیس یادیگارال
یلردن بیر لر، اوغورلوق، ایختیالس، تنبللیک و دؤولت مقاماتیندان سوایستیفاده ائتمک و دواییرین بربادلیغیندان باشقا بیر شئى قالمامیشدى. ایشچایرث
قا فیکیرلرى نین  دالینجا گئتمکدن باش سى فقط ماعاشالرینى تامین ائدیب، گونلرینى گئچیریب، ساعات سایماق و اوندان سونرا خوصوصى ایشلرى عیده

میرم، چونکى تشکیالتین ایقتیضاسى او ایدى، بئش نفر، اوچ نفر صادیق آدام اولسایدى دا یا ایشدن  یوخ ایدى. من اونالرى سرزنیش ائتمک ایستھ
لرین  دؤولت تشکیلینده ایدارهلیکلھ بیر جور ایمرار ماعاش ائدیردى. میلى  چکیلیردى یا ایشده قالیردیسا موحیط ایلھ سازیش ائتمگھ مجبور اولوردو و بئلھ

دیم، خوصوصن او وقت کى، اوستاندار بؤیوک  وضعى بو ایدى. حتا من سابیق اوستاندارلیق بیناسینا گئتدیکده ایستیفاده ائتمک اوچون بیر کاغاذ تاپا بیلمھ
  نیشان وئرسین. »در باغ سبز«سینى یاتیرتسین، فارسالر دئمیشکن  ایختیاراتال گلمیشدى کى، آذربایجان نھضت میلى

  
رام ایلھ ایشھ بیز حؤکومتى الھ آلدیغیمیزدا وضعیت چوخ آغیر ایدى، من ایندى ھلھ مالى جھتدن بئییرم، ھر حالدا حؤکومتى الھ آلدیغیمیز زمان بیز پروق

ن عادى پروقرامالرى نظیرى نی باشالدیق و او پروقرامى تصویب اوچون مجلیسھ گتیردیک. بیز قاباغیمیزدا قویدوغوموز پروقرام ایران دؤولتى
  دگیلدى.

  
جک. من بئلھ گومان ائدیرم کى، او پروقرام  بو پروقرام میلى بیر پروقرام ایدى ، بیز بیلیردیک کى، بو دوؤلت موعین بیر مودتده بو ایشلرى گؤره

بئلھ قورولمالى ایدى کى، خلق حیس ائتسین کى، بو  لرین نظرینده دیر. پروقرامدا بیرینجى مسالھ میلى حؤکومتین قورولوشودور. میلى حؤکومت نوماینده
گئچن حؤکومت اونون قوردوغو حوکومتدیر و اوندا یاخین دخالتى واردیر. بو ایش سؤزده چوخ آسان گؤرونسھ ده، لئیکن عملده چوخ چتیندیر. چونکى 

یوموروق کیمى اولوب، میلت ایسھ عذاب و فیشار آلتیندا حؤکومت خلقى دؤولتدن آیرى اولماغا عادت وئرمیشدیر. دؤولت خلقین باشى اوستونده بیر 
ایدیک، دؤولت میلتین سعادتینى تامین   لى دؤولت چرخلرینى دوالندیرمالى ایدى. میلتین دؤولتى اوموراتدا دخالتى یوخ ایدى. بیز بو عادتى دگیشمھ

  لى ایدى. ائتمھ
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چیلرین شخصن دموکرات اولماالرى ایلھ انجام تاپا بیلمز، بلکھ عملده بئلھ اولمالى ایدى کى، بیز پروقرامدا گؤسترمیشیک کى، بو نئجھ اولمالیدیر. بو ایش
سى ایلھ ایداره ایشلرینده مالیھ و صحیھ  دیگى عملھ گلسین. بیز تشکیالت اوزریلھ دؤولتى تشکیل وئریب ویالیت و بؤلوک انجومنلرى واسیطھ خلقین ایستھ

  ان وئردیک.ایشلرینده خلقھ نظارت ائتمگھ ایمک
  

ده شھردارى انجومنلرى دؤولت تشکیالتینا تبدیل اولوب، بلدیھ رییسى دؤولت طرفیندن تعیین اولوردو.  سیدیر. گئچن دؤوره لر مسالھ سى بلدیھ ایکینجى
سینھ ایمکان  الت ائتمھظاھیرسازلیق اوچون اونا انجومن آدى قویموشدوالر. بیز خلقى موستقیم صورتده بو انجومنى سئچیب و بلدیھ ایشلرینده دخ

جگیک. من یادیما گلیر کى،  بیلھ وئردیک. البتھ بو تازا بیر ایشدیر. بیر میلت الزیمدیر کى، دوزگون صورتده چالیشسین و بیز قطعى صورتده بونو ائده
لتارى یوخ ایدى و آیلیق دا آلمامیشدیالر، نین پا گئتمیشدیم. بلدیھ سوپورلرى» خویا«آقاى یکانى بورادادیر یا خئیر؟) گئچن ایل بایرامدان قاباق - (

بیلرم کى،  اوجالیقال دئیھ لرینده اوالن آغاجالرین باشینى کسیب و ساتماقال اونالرین آیلیقالرینى تامین ائتسینلر، من ایندى باش ییردیلر شھرین کوچھ ایستھ
  شھرین ایچریسینده ده ایصالحات باشالنیبدیر. نین ایشى او قدر یاخشیالشیب، نھ اینکى حوقوقالرینى دا وئریرلر بلکھ بلدیھ

  
لدیھ مراغا شھرى ایرانین مشھور شھرى حساب اولونماییب، دئمک اوالر، موتوسیط شھرلریندندیر و موترقى شھر دگیلدیر. بونونال برابر مراغادا ب

نا ائتسین. بو چوخ اھمیتلى بیر ایشدیر، چونکى ایران سى بی لیغینا ایستینادن تصمیم توتوب کى، بیر دؤولت تئاترى انجومنى مالى وضعیتین یاخشى
سى بیلیر. میاندابدا بلدیھ  ییبدیر. الکین ایندى خلق، انجومنى اؤز ائوى و اؤز عایلھ سى عملھ گتیره بیلمھ حؤکومتى ایندییھ قدر حتا تھراندا دولت تئاترى

میشیک، خلق اؤزو احساس ائدیر کى، بورادا حامام  ى بیز و مجلیس اونالرا وئرمھییر. بو فیکیر اوروپا اوصولو ایلھ بؤیوک بیر حامام دوزلتمک ایستھ
نى ایصالح و حل ائتمک. البتھ بو کیمى ایشلر آسان ایشلر دگیلدیر، بئلھ بیر حامام نئچھ مین  سى موشگولدور، گرک موعاصیر بیر شکیلده بو مسالھ مسالھ

  ر. بودا میانداب اوچون بؤیوک بیر پولدور.مین تومنھ باشاگلن بیر ایشدی ٩٠-٨٠تومنھ، شاید 
  

کئشلیگى عملھ  جگیک کى، یاخین زماندا تبریزده سو لولھ نى تحویل آالندا اورانین صاندیغیندا پول یوخ ایدى. الکین ایندى بیز باجارا بیلھ تبریزده بلدیھ
کئشلیگى اولور. من  تبریز بیرینجى ایران شھریدیر کى، اوندا سو لولھ لرینى ده آلمیشیق. گتیریب و خیابانالریمیزى آسفالت ائدک. بیز اونالرین وسیلھ

سى تازادیر، الکین بونا باخمایاراق  سى و منفعتى بودور. ھلھ آذربایجاندا انجومنلر مسالھ نین نتیجھ ییرم کى، حؤکومتین خلقھ یاخینالشماسى دئمک ایستھ
گلمھ - گھ مووفق اولمامیشیق. چونکى ایندى بیلیرسینیز کى قیشدیر، سویوقدور، گئدیبچوخ آز بیر یئر واردیر کى، اورادا انجومن تشکیل وئرم

سى ایلھ گلیبدیر، ایندى انجومن تشکیالتى قورولوب و طرحى ده ویجودا  لر گلنده شاید آت وسیلھ لرى ده یوخدور. ھلھ ایندى ده اھردن نوماینده وسیلھ
دؤرد آى بوندان آرتیق ایش گؤرمک اولماز و البتھ مؤحترم - الزیمدیر. من فیکیر ائدیرم کى، اوچیاواش مونظم حاال سالماق - گلیبدیر. اونو یاواش

لر الده ائدیلیبدیر، اوندان سونرا بخشدارلیق و فرماندارلیقدیر. البتھ اونو  نین فعالیتینى و حوسن نیتى اوزرینده بو نتیجھ لرى لرین و دؤولت ایشچى نوماینده
نین ایچریسینده ھنوز آشینا اولمایانالریمیز آز دگیلدیر. من، منیملھ ھمکارلیق ائدن  ر شکیلھ سالماق اولمازدى. دؤولت مامورالرىبو تئزلیکده مونتظم بی

 لریمیز قانونو ایجرا ائتمک اوچوندور. فرماندارالریمیز دا گرک قانونون ناظیرى و وزیرلره موکرر دئمیشم کى، بیز دیوانخانا قورموروق، بلکھ ایداره
لر باشا دوشمورلر، تازاالر دا ایداره ایشلرینھ  موجریسى اولسونالر. آمما بوجور آدامالر کى، بونو الییقینجھ باشا دوشسونلر چوخ آزدیر. چونکى کؤھنھ

و ایجر ائده بیلمیرلر. بیزیم لرده بعضى یئرلرده کؤھنھ آدامالر و بعضى یئرلرده ده تازا آدامالر الییقینجھ مقصودوموز آشینا دگیللر. اونا گؤره ده ایداره
ده بخشدار، دھدار و کدخوداالرى اؤز ایدئالیمیز اوزریلھ تربیت ائدیب و ایش باشینا قویاجاییق، بعضى موترقى یئرلرده  اومیدیمز بودور کى، گلن دؤوره

ت چوخدور. بونا گؤره دیر کى، ایندى بیز لر آچیلیر، الکین ایندى بو ایشدن اؤترو بیزده موشگوال دؤولت ایشچیلرى تربیت ائتمک اوچون موسیسھ
یھ موراجیعھ  ایناندیغیمیز آدامى ایش باشینا قویوروق. چوخ یئرلرده گؤرورسن کى، او ایشچیلر بیر پارا ایشلرده وزیره موراجیعت ائتمک یئرینھ فیرقھ

  یھ موراجیعھ ائتمک یئرینھ حؤکومتھ موراجیعھ ائدیر. ائدیر، یا اینکى فیرقھ
  

سى سیاسى بیر رھبردیر، گرک اونون دئدیگى سؤزه قوالق آساق  ان الزیمدیر کى، بیز ایداره ایشچیلریمیزى باشا ساالق کى، دموکرات فیرقھمورور زم
دانا سى قاریشیلماسین. مثلن چوخ وقت اولور کى، بیر ایشچى منھ مربوط اولمایان ایشلرده اون  و الکین حؤکومت ایشى باشقا بیر ایشدیر و گرک بو ایکى

ییرم کى، خلق ھنوز میلى حؤکومتین حقیقى معناسینا پئى آپارماییبدیر.  ریر. من مذمت ائتمیرم و دئمک ایستھ  نین دالینجا منھ گؤنده بیرى- تلقراف بیرى
ینمک و یا ایشھ سالماق گرک خلقى مورور زمانال حاضیرالماق و اونالرى تربیھ ائتمک. البتھ مثلده موناقیشھ یوخدور، بو ایش بیر وحشى آتى توتوب م

ییرم کى، گرک تازا آدامالرى ایشھ آلیشدیراق. آمما بو بیر گون و یا ایکى گونده  کیمى دیر. آدامى آتا تشبئھ ائتمک اولماز، آمما من بونو دئمک ایستھ
یز مین جور چتینلیکلره باخمایاراق بو آز زماندا نین ده بورادا دخالتى واردیر. ب سى اوالن بیر ایش دگیلدیر. سیاسى جھتدن عالوه، تعلیم و تربیت مسالھ

کى نیت خالیص یئنھ ده بیر قدر ایشچى تربیت ائده بیلمیشیک. بیز اومید ائدیریک کى، اونالر تئز بیر زماندا دموکراتیک وضعیتھ آشینا اوالجاقالر، چون
  لر ده، اونالر آخیرده حقیقتى تاپاجاقالر. ھده اونالر ایشتیباه ائتس اولوب، خلقھ خیدمت ائتمک فیکیرى اولورسا، اول دفعھ

  
یاواش خلقى میلى حؤکومتھ - حؤکومت قورولوشوندان سونرا انجومن تشکیلى، بخشدارالرى و فرماندارالرى ایجتیماعى آدامالر تربیت ائتمک ایلھ یاواش

  جک.  یاخینالشدیرا بیلھ
  

میزلھ چالیشاجاییق کى، خلقین مالى، جانى،  سیدیر. بیز اولیندن دئمیشدیک کى، وار قووه لردن بیریسى ده امنیت مسالھ دار اوالن مسالھ بونونال عالقھ
میز  جک ایدى. بونا گؤره میلى حؤکومت تشکیلینده ھامى یھ ناموسى حیفظ اولسون، چونکى امنیت اولمادیقدا بیزیم ھئچ بیر تدبیریمیز نتیجھ وئرمھ

ن، من کنارالردا کندلیلرلھ دانیشیردیم، حتا چوخوسو منى تانیمیردى کى، کیمم و امنیتدن راضیلیق چالیشدیق کى، امنیت اولدوغو کیمى تامین اولسو
لر دوکانالرى آچیق  ائدیردیلر. حتا مراغادا بیر پارا آدامالر دئییردیلر کى، داستانالردا دئییلن کیمى امنیت او قدر یاخشى اولموشدور کى، گرک گئجھ

یش افسانھ دگیلدیر، بلکھ حقیقتدیر. بیز میلى حؤکومتى اساس امنیت اوچون قورموشوق و امنیتلھ ایثبات ائده بیلریک قویاق تا خلق گؤرسون کى، بو ا
دیرالر، بیز بونو دا ایثبات  دیرلر، یاالنچى کى، دوشمنلریمیزین اولده بیزه دئدیکلرى سؤزلر کى، آذربایجان نھضتینى عملھ گتیرنلر اوغرودورالر، جانى

  لده ده گؤستردیک کى، امنیت ایجاد ائتمک و خلقى راحاتلیغا چاتدیرماق اوالر. ائتدیک و عم
  

لریمیزده بیر پارا نوقصانالر واردیر. قوى بعضى یولداشالریمیز بیلسین کى،  تک فداییلریمیز فیرقھ عوضولریمیز و ایداره- البتھ نواقیص چوخدور، تک
  لیدیر. نین جوابینى شخصن وئرمھ ھر کس اؤز گوناھى

  
خانالرى موجازات ائتدیک، خلق بیزى آلقیشالدى، بیلدى کى، میلى حؤکومت  ین صمدخان و عبدالھ بیز اھرده ایگیرمى بلکھ قیرخ ایل قولدورلوق ائلھ

  لرى قارنى ییرتیق کاظیما شھید راه آزادى آدى قویدوالرسا خلق اونالرا گولدو. اونون راحاتلیغى اوچون چالیشیر، سید ضیا روزنامھ
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اؤز لى حؤکومتیمیزده بو جور آدامالرا حیات اوال بیلمز. گرک اونالر قانون موقابیلینده چوخ مؤحکم بیر صورتده موحاکیمھ اولسونالر. ھر کس می

م نین جورمیلھ موجازات اولماز. بیز بیرینى موجرو بیلمز، اوغول دده جورمونون موجازاتینى گرک چکسین. آیرى بیر آدام اونون موجازاتینى چکھ
  ییک. لى              اولدوغو صورتده موجازات ائدیریکسھ الکین اوغلونو تربیھ ائتمھ

  
سینى قانونسوز  سى ایلھ اونالرا بیلدیرسین کى، میلى حؤکومتده بیر آدامین بیر شاھى لرى ویالیتى و بؤلوک انجومنلرى واسیطھ گرک مجلیس نوماینده

الرینى موصادیره ائدیردیک. البتھ آزادلیق علئیھینھ اوالن آدامالر گرک مطرود اولسونالر، الکین بو  نین مال ىآلماق اولماز. بیز آزادلیق و خلق دوشمنلر
الرى موصادیره و دؤولت اوچون یاردیم اولور و البتھ بو  سى ایلھ عمل اولونور و اونالرین مال قانون موجیبینجھ و موعین اولونموش کومیسیون واسیطھ

  یھ دگیل بلکھ خلق یولوندا مصرف اولمالیدیر. ھ حوسئن، نھ جعفر، نھ تقىالر نھ حسن، ن مال
  

الردان ایستیفاده ائتمیش اولسونالر، الکین بو چوخ نادیردیر. او ایشلرى  تک آدامالر موصادیره اولونان مال- مومکوندور ایتیفاق دوشسون کى، تک
- تلوغو آیى دوستلوغودور و بیزه دوشمنلیکدیر. گرک کامیلن تامین قضایى اولسون، تکنلر شدید صورتده موجازات اولمالیدیرالر، اونالرین دوس گؤره

ده اونالرین قاباغى آلینسین. قوى خلق آزاد یاشاسین، خلق نھ قدر آزاد یاشارسا داھا  تک آدامالردا بئلھ ایشلر گؤرموش اولساالر دا گرک مجلیس میلى
لھ اولمادیقدا تشکیالتیمیز تئزلیکلھ آرادان گئدر. بیز گرک خلقین اعتیمادینى اؤزوموزه جلب ائدک کى، خلق میزین دالیندا دورار. الکین بئ آرتیق حؤکومتى

لر ھاوادان دگیل مین ایللرلھ  لرینده پیس ایش گؤرن آدام اوال بیلر، بو فلسفھ سینده و میلى حؤکومت ایداره سین کى، دموکرات فیرقھ ھئچ تصوور ائتمھ
، ھر یئرده قانون وار یاشاییش وار، ھر یئرده ظولم وار ایسترسھ اورادا اوالن دؤولتین عونوانى دموکرات ایسترسھ مورتجع آدیلھ ایمتاحان اولونوبدور

  آدالنسین، اینسانالر سعادتھ یئتیشھ بیلمزلر، میلى حؤکومت بو ایشھ بؤیوک اھمیت وئریر.
  

الشیبدیر. کئچن  چوخ یاخشي- یر ائدیرم کى، شھر امنیتى و اطرافداکى امنیت آزبیزیم میلى دؤولتیمیز امنیت جھتیندن چوخ ایشلر گؤروب. فیک
ؤولت حؤکومتلرده خلقین اکثریتینى تشکیل وئرن کندلیلر اوچون ھئچ جور جانى و مالى تضمین یوخ ایدى، بونالر نھ تک اوغرو و قولدورالر بلکھ د

  مامورالرى و ژاندارمالر طرفیندن ده تضییق اولونوردوالر.
  

  گئده قاباغى آلیناجاقدیر.- نین ائوینھ گئده بیلمز، بئلھ ایشلر گؤرونورسھ گئت میلى حؤکومت زمانیندا ھئچوقت بیر مامور قانونسوز بیرى
  

ایندى  ییردى. الکین ایندى بئلھ دگیل. اونالر باشالرینى یوخارى توتورالر. گئچن زمان کندلیلر بیر تمیز پالتارلى گؤروردوسھ اؤزونو گیزلتمک ایستھ
  قولدورلوغون قاباغى آلینیبدیر.- کامیل امنیت اولونوبدو. ایندى قاچاق

  
نین موناسیباتینى بوالندیرسین، لئیکن بیز بونون قاباغینى آلیریق و حقن کوردوستان  دوشمن نھ قدر چالیشیرسا کى، بیزیملھ کوردوستان خلقى

الیلھ اولوب. » ارفع«یندا ایختیالف سالماغا چالیشانالرین پیس حرکتلرى ده معلوم اولدو کى، چیلرى ده دوستلوغا چالیشیرالر. بیزیملھ کوردلر آراس فیرقھ

نفر بیزیم علئیھیمیزه تجھیز - ٣٠٠بیر عیده مراغادا و چاردولودا کورد پالتاریندا تجھیز اولونموشدور و بعدن میانادا و مراغا حودودو آراسیندا 
سینده ساده بیر صورتده اونالرى برطرف ائتمگھ مووفق  دان آپاریب آز زماندا فداییلریمیزین خیدمتى سایھاولونموشدور، بیز تئزلیکلھ اونالرى آرا

ین اھمیتلى بیر ایشلردندیر. ایندى اھر و مراغا اطرافیندا میلى دؤولتھ نیسبت موخالیف ھئچ بیر حرکت یوخدور. اردبیل  اولدوق و بو آذربایجاندا گؤرونمھ
نین باشینى کسن حؤکومتھ ھئچ کیم طرفدار  ا بعضى آنتریکلر اولموشدو، بیز اونو دا آرادان آپارمیشیق. خلقین گوناھسیز اوشاغىو گئرمى ماحالالریند

  اولماز. عدالت و قانون دوزگون صورتده ایجرا اولونمالیدیر.
  

میز کؤھنھ ژاندارمالرى آرادان آپاریب و قانونى نظمیھ سینده خلقی ییردیم بونو دئیم کى، دؤولت قورولوشوندان سونرا امنیت مسالھ سونرا من ایستھ
جک و ژاندارم تشکیالتیندان اثر  نین بو تشکیالتى چوخ مونظم بیر حاال دوشھ ایکى آیا قدر نظمیھ- تشکیالتى ویجودا گتیرمیشیک. اومیدواریق کى، بیر

  قالمایاجاقدیر.
  

گلدیکدن اوچ آى قاباق بیز ساده بیر تدبیرلر گؤرموش ایدیک کى، حؤکومت دگیشدیکده سونرا ایقتیصاد و مالیھ مؤوضوعودور. میلى حؤکومت ویجودا 
وتمویللردن بورجا یا اعانھ ییغماغا مجبور اولمایاق. گئچن اینقیالبالردا چوخ ایتیفاق دوشموشدو کى، اینقیالبى عملھ گتیرنلر مجبور اولموشدوالر م

آذرده میلى تشکیالتیمیزى - ٢١ایدیک مومکون ایدى کى،  لى ایدیک، الکین بیز اگر بیر آز عجلھ ائدهلر ییغسینالر. بیز بانکالرى توتما بؤیوک اعانھ
میشدن بیزى بوغسون. اونا گؤره ده بیز  ایدیک. چونکى تھران چالیشردى کى، بیزى تحریک و عصبانى ائتسین و ایش بیتمھ یھ قورماغا مووفق اوال بیلمھ

  آذره قالمیش توتدوق.- ٢١یر ھفتھ دیک و ب بانکالرى تئز توتا بیلمھ
  

ر شاھى دا بیز بانکالرى ایشغال ائدندن سونرا معلوم اولدو کى، تھران حؤکومتى آنالمازلیقدان یا عمدى صورتده اوزون مودتدن برى تبریز بانکینا بی
ائتمیر کى، دؤولت ایشچیلرینھ وئرسین، بلکھ  میشدیر، بلکھ عوضینده حوالھ گؤندرمیشدیر. تبریز بانکى دا اؤزو اسکیناس چاپ اولسا پول گؤندرمھ

 - ١۴گؤندریلیب و تاجیرلر و باشقا آدامالر بانکا اعتیبار ائدیب قویدیوقالرى پولالرى دؤولت ایشچیلرینھ خرج ائدیردى. بورادان چیخان مالیاتالر تھرانا 
  میلیون تومن پرداختى تھراندان آنجاق حوالھ گؤندریلیبدیر.

  

میلیون تومن - ١۵یمیز زمان ایکى میلیون ایکى یوز تومن دؤولت بانکیندا و یاریم میلیون دا آیرى بانکالردا وار ایدى. موقابیلینده بانکى تحویل آلدیغ

میلیوندان آرتیق اولوردو، - ٣نین آذر حوقوقونو وئرک و بو حوقوق دا  خلقھ بورجلو ایدى. بوندان باشقا بیز مجبور ایدیک کى، اقلن دؤولت ایشچیلرى
  ئمک گرک مالیات ییغیب اونالرا و خلقین بورجالرینا وئره ایدیک. میلى حؤکومت ھر شئیدن آرتیق ایقتیصادا، پوال باخیبدیر.د
  

سى اینسان بدنینده اوالن قان کیمى دیر. بیر ایجتیماعدا پول اولمازسا مومکوندور کى او ایجتیماع سوقوط  ایندى دئمک اوالر کى، دونیادا پول مسالھ
  جگیم جیدى تبیرلرى گؤتوردوک. سینده آشاغیدا گؤستره . بونا گؤره ده بیز پول بارهائتسین
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سینلر، چونکى بیر پارا آدامالر بانکالردان پول آلیب تھرانا آپاردیالر و ایکى  اولن بیز قداغان ائتدیک کى: بانکالر مووقتى حالدا آدامالرا پول وئرمھ
جکدیر. من ایشده موطالیعھ  لھ کیفایت ائتمزدى. اولده بئلھ نظره گلیردى کى بازاردا بؤیوک بؤحران عملھ گلھمیلیون مؤوجود اوالن پولدا بو ترتیب ای

ین وزیرلر بیلیرلر کى، من اول بانک، مالیھ، ایقتیصاد و سونرا باشقا ایشلره باخیرام. ایندى اوال بیلیر کى، اؤزلرى بونا اعتیراف  ائتمیشم، منیملھ ایشلھ
گر او الکین بیزیم بو ایشیمیز باعیث اولدو کى، آذربایجاندا تاجیرلر ورشیکست اولمادیالر. الحمدوالاله بیزده  ورشیکست اوالن یوخدور. بیز اسینلر  ائتمھ

د عوضینده سینده ایکى میلیون مؤوجو مرج عملھ گلیردى. الکین تدبیرلریمیز نتیجھ- وقت ایکى میلیون تومنى پایالسایدیق، خلق بانکا تؤکولوب بیر ھرج

میلیون خلقھ طلبلرى بابتیندن وئرمیشیک. مالیاتدان یوزده ایگیرمى بئش تھرانا وئرمک عوضینھ اونو - ٣ایندى بیز ایکى میلیوندان یوخارى و بلکھ ده 
یس ائدیریک کى، مالى انداز بابتیندن خلقھ وئرمیشیک. البتھ بو مورور زمانال اولوبدور، ایندى بیز ح طلبکارالرا وئریریک. بیز بیر میلیون پس

سى ایلھ اولونان  لرینده بیر اینقیالب کیمى ویجودا گلیبدیر. البتھ بو اینقیالب فقط دؤولتین مالى تدبیرلرى وسیلھ وضعیتیمیز یاخشیالشیر. ایندى بلدیھ ایداره
  ت حالیندان قورتاریرالر.لر فالک یاواش بلدیھ- لیر و بوتون آذربایجاندا یاواش بیر ایشدیر. ایندى بلدیھ وضعیتى ده دوزه

  
  بس دئمک کى، مالى تدبیرلریمیز بانکالرى و باشقا ایدارى ایشلریمیزى ده دیریلتدى.

  
اح اون برابر گلیردن وئرگى مالیاتینا گلدیکده، بو مالیات دوزگون قورولسایدى عادیالنھ بیر ایش ایدى. موحاریبھ زمانیندا بیر نفر مالى آلیردى، صاب

ینلر بئلھ مصلحت گؤرموش ایدیلر کى، داعوا زمانیندا بو قانونى قویسونالر و بیر آدام کى، بیر گونده، جوزیى  ى. دونیادا مالى ایشده ایشلھقیمیتینھ ساتیرد

  تلنسین، مامورالرینا و باشقا ایدارى ایشلرینھ خرج اولسون. لى اولسون کى، دؤولت قووه مین تومنى دؤولتھ وئرمھ - ١٠ده  بیر ماعامیلھ
  
ده دوزگون  ھبتھ تیجارتده یوزده دوققوز یوز عادیالنھ دگیلدیر. تازا گلیردن وئرگى مالیاتى قانونى قویوالندا دوکتورمیلیسپونون نظرى شاید اول درجال

اونالر ایشکالالر  ایدى، الکین تھران مجلیسینى تشکیل وئرنلر بؤیوک تاجیرلر و موتمویللردن ایدیلر کى، بؤیوک مالیاتالر عالقھ توتوردو. بونا گؤره
قاریشیق بیر شکیلھ دوشدو و بئلھ اولدو کى، تاجیرلر دفترلرینى دگیشدیلر و - ده قارما سینى بیر آیرى یوال سالدیالر کى، نتیجھ چیخارتدیالر و مالیاتین نقشھ

قازانجالرى اولموشدو و ایندى آند ایچیرلر کى،  بیر تیجارتخانادان موھوم تیجارتخانا ویجودا گتیردیلر. بورادا بؤیوک تاجیرلریمیز واردیر کى، بؤیوک
لرى ده چوخ مالیات  عایداتیمیز یوخدور. الکین عملده ھامى بیلیر و گؤرور کى، اونالرین نھ قدر عایداتالرى وار ایمیش. بونا گؤره مالیات ایداره

مرج تؤولید - لیکلھ ھرج بلکھ بیر شئى ویصول ائده بیلسینلر و بئلھ ویصول ائده بیلمیردیلر. تشخیص وئریلن مالیاتین قاباغینا بیر صیفیر قویوردوالر تا
  اولوردو.

  
. معلومدور کى، میلى حؤکومت تشکیل تاپدیقدا بیزیم مالى موتخصیصلریمیز یوخ ایدى کى، مالیاتى تشخیص وئرمک اوچون بیر کومیسیون سئچیلسین

رادا ائلھ بیر اوصول گؤتورموشدولر کى، ایللرلھ مالیات ویصول ائتمک اولمازدى. مثلن تھران مجلیسى ثروتمند آدامالردان تشکیل اولوندوغونا گؤره او
لیکلھ  لیک اوالیدى کى، بو کومیسیون دا تھراندا دیر. بئلھ اگر بیر آدام تشخیص وئریلن مالیاتا اعتیراض ائتسھ ایدى، گرک عالى کومیسیوندا اونا رسیده

ل اوالنالر کى، اؤزلرى بو قانونو گئچیرمیشدیلر نئچھ ایللر ایدى کى، بو قانوندان ایستیفاده ائدیب مالیاتالرینى بؤیوک تاجیرلر و بؤیوک مالیاتالرا شامی
  تاخیره سالیردیالر.

  
تیصادى ى ایقبیز مونتظیر اوال بیلمز ایدیک کى، تھران عالى کومیسیونو ایللر بویو  اعتیراضالرا باخمایاراق مالیات کومیسیونونو سوروندورسون و بیز

صولونا دا فیشارا سالسین. بونا گؤره بو ایشى محلى شرایطھ اویغون بیر طرزده ایجرا ائتمگھ قرار وئردیک. عادیالنھ صورتده بیز بیر قدر مالیات وی
دوقدان سونرا آرتیق مالیات لیک اولون ده رسیده یھ موراجیعھ ائتسینلر و بو محکمھ مووفق اولدوق کى، مالیات ایجراسینا اعتیراضالرى اوالنالر او محکمھ

  نین مالیات ویصووندا اؤز الیلھ یاراتدیغى ایشکالى اورتادان گؤتورموش اولدوق. لیکلھ تھران حؤکومتى آلینمیش اولسا صاحیبلرینھ قایتاریلسین. بیز بئلھ
  

 سالماقال ایقتیصاد ایشینھ کؤمک ائتدیک و بو مالالرین شکرین قیمتینى عادیالنھ بیر حاال- بیز غئیر موستقیم ایشلرلھ قویونچوالرین قاباغینى آلماق، قند
  قیمتینى موعتدیل بیر شکیلھ سالدیق. بو ایشیمیزین حتا تھرانین بازاریندا دا شدید تاثیرى اولدو.

  
ر اوالردى. مثلن گرک البتھ بو مالالردان چیخان سرمایانى آیرى یئره خرج ائده بیلمزدیک. چونکى اوندا مؤوجودى پولدا آرادن گئدیب، دؤولتھ ضر

  ایدى کى، چاى آلینیب یئرینھ قویوالیدى.
  

ایستیخدام اوصولى ایلھ مثلن بیر نفر ظابیط بؤیوک بیر حوقوق آلیردى. موقابیلینده - ایستیخدامى آرادان آپاردیق. گئچن زماندا غلط قانون- بیز غلط قانون
نوردو. اونا گؤره بیز لیاقتلى اولمایان آدامالرین حوقوقالرین آزالتدیق و اؤز بیر نفر تحصیل ائتمیش ایکى یوز تومن حوقوقال ایستیخدام اولو

یالنھ دگیلدیر. یولداشالریمیزا دا دئدیک کى، آز حوقوق آلسینالر. البتھ موحاریبھ زمانیندا قویوالن حوقوقالر ایندى اوال بیلمز و بو ایش ده غئیر عاد
سى ایدى، ایندى کى، سطح  العاده ر آدامین اوتوز تومن حوقوقو و یئتمیش تومن مدد خرج و فؤوقچونکى سطح زیندگانلیق آشاغى گلیردى. مثلن بی

ه یاغین قیمتى زیندگانلیق آشاغى دوشوب و یوزده قیرخ جینسلر آشاغى گلیر: دئمک اوالر کى، بیزیم بو ایشیمیز کامیلن عادیالنھ دیر. ایندى مثلن تبریزد

یا ساتیلیر. ایندى ھر پارچا کى بازاردا مثلن اون  شاھى- ١٢لرده آلتمیش تومن ایدى. ایکى قیرالیق یومورتا ایندى تومندیر، در صورتیکھ گئچن ایل ٢۵

ایدیک اوندا ھم عادیالنھ اولمازدى ھم ده خلقى سویماغا  نین حوقوقونو وئرسھ  تومنھ ساتیلیر. بیز داعوا زمانى- ٣تومنھ ساتیلیردى دؤولت ماغازالریندا 
  ، ھم ده سطح زیندگانلیق یوخارى گئدردى.مجبور ایدیک

  
صول سونرا بؤیوک بدبختلیک کى، ایرانین باشیندا واردیر بو دور کى، ایشچینى ایشھ گؤره قویموردوالر و قدیمدن سوئدلیلر و بلژیکلیلر نئجھ ا

سین کى، پئشخیدمتین  ییر. سیزین نظریزه بئلھ گلمھ لھنفر پئشخیدمت ایش ١٢نفر آداما  ١٠لریمیزده  قویموشالرسا ائلھ ده قالیردى. مثلن بیزیم ایداره
سى ایکى میندن زیاده دیر. آیدا اونالرین  سینده ائلھ تاثیرى یوخدور. الکین آذربایجان دوایرینده پئشخیدمتلرین عیده حوقوقو آز اولوب، دؤولت بودجھ

ریک. البتھ مقصودوموز پئشخیدمتلریلھ موخالیفت ائتمک دگیلدیر. الکین حوقوقى ایکى یوز مین تومن اولور. بیز بو پولال یاخشى قوشون ساخالیا بیل
لر ایلین باشیندا شاید یوز مین تومنلیک دؤولتھ نفعى یوخدور، الکین دئمک اوالر  نین ھر بیر کیچیک ایشى ایلھ بیر شؤعبھ آییرماق کى، بو شؤعبھ ایداره

  ییبلر. قورانالر قاباقجادان بونو فیکیر ائتمھ کى، ایش
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سینى تخفیف وئردیک و بیر قدرده اول اوچ آیدا او آدامین  بیز بیرینجى دفعھ تمام ایدارى تشکیالتى دگیشھ بیلمزدیک. بونا گؤره ده بیر آز ایشچیلرین عیده
باشقا یئرلرده موفید ایشلر  ییک. بو آدامالرا حوقوقالرین دا کى، ویجودو زاید دیر آزالتدیق. ایندى ایسھ بئکارلیغین قاباغینى ساخالماق مجبوریتینده

میزده بیر نفر ده  لره تؤکمکدن پرھیز ائدک. بو ایلکى بودجھ   لرده ساخالییب کوچھ ییک. بونونال برابر ناچاریق کى، اونالرى بیر مودت ده ایداره جھ وئره
  سینى آرتیرمیشیق. شکیل ائتمکلھ ایشچیلریمیزین عیدهلر ت میشیک. برعکس بعضى تازا موسیسھ دن چیخاریلماسینا یول وئرمھ سینى ایداره ایداره ایشچى

  
میز ده تنظیم اولونوبدور. ھامینیز بیلیرسینیز کى، ایران دؤولتى نئچھ ایلدیر کى، کامیل بیر بودجھ تصویب  ایندى حساب بیزیم الیمیزده واردیر، بودجھ

میزه  میزى مجلیس میلى ده کامیل بودجھ گتیرمیشدیر. الکین بیز بو دؤورهمیشدیر، آنجاق بیر آیلیق و ایکى آیلیق ناقیص بودجھ مجلیسھ  ائده بیلمھ
  جگم. ایدى، الکین تاخیرینھ سبب بیر پارا عیلتلر واردیر کى، اونالرى سیزه گؤستره  گتیرمیشیک. ھلھ بو گرک بوندان دا تئز مجلیسھ وئریلھ

  
ندى گئچن ایللر کیمى ایستیفاده ائتمک اولماز و عادى بیر حالدا بوندان ایستیفاده بیز گلیردن وئرگى مالیاتینى دگیشدیردیک، چونکى بیلیردیک کى، ای

وز مین تومن فقط ائتمک چتیندیر و آنجاق گوجلو تاجیرلر بازاردا ایستیفاده ائده بیلرلر. بیز بو اوچ آیین ایچینده مالى جھتدن ایشلره موسلط اولدوقجا ی
  سى یاخشیدیر. مالى- ایدیک ده اولمازدى. ایندى بو جھتدن میلى حؤکومتین وضعیت  سھ دیک. بونو وئرمھسینھ وئر میانا و زنجان دمیر یول ایداره

  
ابیلینده تدبیرین بیریسى ده بودور کى، بیر میلیون خزانھ قبیضى چاپ ائتمیشیک. بوندان اؤترودور کى، جینسى اوجوز وئرک. مثلن اون تومن جینس موق

داسى بودور کى، اولن خلقدن بیر میلیون تومن بورج ائتمگھ مجبور اولمادیق، البتھ بو پول بورج اولسایدى ایستھالک دوققوز تومن آلینیر. بونون فای
دوالنار و نئچھ  اولوناجاق ایدى. بؤیوک میقدار دا گرک فایض وئریلھ ایدى. بوندان باشقا جینس ده ساتدیق و بو بیر میلیون ایلین آخیرینھ قدر نئچھ دفعھ

  ر.برابر اوال
  

میزى  سى دیر مالى جھتدن داھا وحشتیمیز یوخدور. بیز بیلیریک کى، پولوموز وار. بو بؤیوک بیر مووفقیتدیر کى، بودجھ بو گون کى آیین اون آلتى
طرفیندن یازیالن میز کئچمیش دؤولتین  میز ده یوخدور. بو ایش حتا آوروپا دؤولتلرینده ده چوخ چتیندیر. بیزیم بودجھ بودجھ- تنظیم ائتمیشیک و کسر

میزده مین نفر آرتیق ایشچى ایستیخدام ائتمیشیک، بیز ایداره ایشچیلرینى ساخلیریق تا ایش تاپیلدیقدا اونالرا باشقا  دن ده نئچھ قات آرتیقدیر. بودجھ بودجھ
  سینده دیر. ایش وئرک. البتھ بو ایش مالى سیاستیمیزین دوزگونلوگو نتیجھ

  

  ھ تنفوس وئریلیر.اون بئش دقیق آقاى شبسترى:
  تنفوسدن سورا:

  

  ورى اؤز بیاناتینا ایدامھ وئرسینلر! آقاى پیشھ آقاى شبسترى:
  

سیدیر. بیز ھلھ فیکیر ائدیردیک کى، میلى حؤکومت تشکیلیندن سونرا  دن سونرا فیکیریمیزى مشغول ائدن ایقتیصاد مسالھ بو مسالھ ورى: آقاى پیشھ
سینده وحشتھ دوشمومش  نین نتیجھ میزین تنلیغاتالرى نیب، مومکوندور کى، آزوقھ آز اوالندان سونرا موخالیفلرىآذربایجاندا بؤیوک احتیکارلر باشال

سینى  دن قاباق دا وار ایدى. اونا گؤره بیز ھمیشھ شھرین آزوقھ لر. بو قورخو حؤکومت میلى تاجیرلر خاریجھ آزوقھ آپاراالر و اؤزلرینھ سرمایا ائده
نین شھر آنبارالریندان  نین تشکیالت یولو ایلھ درخشانى نین اینانیلمیشالرى ایقتیصاد ایشلرینى نئچھ مودت تامین ائدیردیلر. فیرقھ فیرقھکونترول ائدیردک. 

سیندن  مسالھنین قاباغى آلینماسینا چالیشیردیق. بیز بیلیردیک کى، سیاسى ناراضیلیقالر، بؤحرانالر اغلب چؤرک  سى یھ آزوقھ اینتیقال وئریلمھ نیظامیھ
  دیر.

  
اون نفر  - دیر. الکین قوى بئش نفر نین یولونو آذربایجاندان خاریجھ مسدود ائدک. بیلیردیک کى، بو ایش بعضى اشخاصا ضررلى بیز چالیشدیق آزوقھ

ھ آلدیق، چؤرک وسایر شئیلر کى دئدیم بو ایشدن بیز یاخشى نتیج سین. نئجھ سین و میلى حؤکومتدن باھالیق گؤرمھ ضرر گؤرسون، اھالى وحشتھ دوشمھ
طرفدن  اوجوزالندى، الکین تھراندا عکسینھ اولدو، حتا دئدیلر کى، آذربایجان آزوقھ وئرمیر، آجلیق اولور. درصورتیکھ بو فریادالرال او بیریسى

ولالرى آپاریردیالر، بیزى فیشاردا چالیشیردى کى، مالى بؤحرانالر بیزى بوغسون و پولالریمیزى چکیب آپارسین. موتوحیش اوالن وارلى آدامالر پ
ییردیلر. بو ایش سبب اولدو کى، بازاردا جینسلر داھا اوجوز اولسون. خلقین اکثریتى اوجوزلوقدان راضى اولوردو، ایداره ایشچیلرى،  قویماق ایستھ

ولدوغو کیمى، حددن آرتیق اوجوزلوغو دا بئلھ زحمتکش و کارگرلر راضى قالیردیالر. بو اوزون مودت دوام ائده بیلمزدى. محصولون باھالیغى پیس ا
  دیر. گرک کندلى اؤز ایشینھ اؤرگى قیزسین و محصولونو عادیالنھ قیتمتده ساتا بیلسین. بیز جور بجور بونون قاباغین آلدیق. ضررلى

  
دى، بیردن سریع صورتده باھالیق تؤولید سى ایدى، چونکى جینس آذربایجاندان خاریجھ گئتسھ ای سى صادیراتا عواریض تعیین ائتمک مسالھ بیرینجى

دن سونرا اینقیالبى بیر تدبیر گؤتوردوک و بئلھ قرار وئردیک کى، صادیرات موقابیلینده عواریض آلینسین.  اولوردو. بونا گؤره چوخلو موذاکیره
  بو جینسلر ھمیشھ تھراندا اوجوز اولور. لیکلھ آذربایجاندان گئدن جینسلر بیر میقدار کیرایھ و بیر میقدار دا نفع اوستونھ گلیر و بئلھ

  
 بارین صادیر اولماسینا ایجازه وئردیک. اولده بیز صادیراتا ایجازه وئرمیردیک، الکین ایندى وئرمیشیک. بونونال برابر یئنھ الییقى قدر بیز اول خوشگھ

قیمتلى جینسلریمیزى صادیر ائتمگھ یول تاپاجاییق. عومومیتلھ  جکده بیز صادیر اولونمور. دئمک اوالر کى، بو وضعیت دونیا وضعیتینھ باغلیدیر. گلھ
نین خاریجى و تیجارتى سیاستى یوخدور. تھران حؤکومتى خاریجدن گلن مالالرین قاباغینى آلماق و اؤز مالالرینا دونیادا  دئمک اوالر کى، ایران دؤولتى

دستھ تاجیرلرى ورشیکست ائدیر. خاریجدن گلن - سئل کیمى ایران بازارینا تؤکولور، دستھبازار تاپماق باجارمیر. ایندى مثلن تیکیلى پالتار و اوتوموبیل 
اؤز قیمتلى کؤھنھ پالتارالرى گئیمک بیزه تحقیر و تؤوھیندیر. بیز اونالرى گئیھ بیلمریک، ایران حؤکومتى اؤزو بیلر نھ ائدرسھ ائتسین. الکین بیز 

زیم اوالن شئیلردن مثلن الستیک، شھرلریمیزین آبادلیغى اوچون لولھ، آسفالت و باشقا شئیلر وارید جینسلریمیزى صادیر ائدیب و عوضینده بیزه ال
بیر  ییک. ایران دؤولتى اؤزونھ الزیم اوالن شئیلرى احتیاجى قدر وارید ائده بیلمیردى و بیلمیر. چونکى تھران ایشلرى اوغروالر الینده دیر. جھ ائده

  سینده ده موسلط اولموشوق. بیلرم کى، بیز خاریجى تیجارت مسالھ لیکلھ من دئیھ سى آلیر، بئلھ ریدات ایجازهتاجیر یوز مین تومن وئریر وا
  

جھیزات و اومید ائدیرم بئلھ بیر مؤحکم ایقتیصادى سیستمھ مالیک اوالن بیر حؤکومت ترقى ائدر و ھر بیر موشگوالتا فاییق گلیر. موحاریبھ زمانى ت
سینده بیزیم  ییر، بو خطرناکدیر. بونالر خلقین قانینى سوراجاق. ایندى بونون نتیجھ الر، ایندى ھامیسى تیجارتدن اؤترو ایشلھسیالح قاییران کارخانا

سى بئکار قالماغا مجبور اولموشدور. اگر مؤحکم ایقتیصادى تدبیرلر گؤره بیلمزسک صنعتکارالریمیز آرادان  صنعتکارالریمیزدان موھوم بیر حیصھ
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سینھ  نین دؤوره کارلیق دونیانى تھدید ائدن بیربؤیوک بالدیر. بوندان بؤیوک اعتیصابالر، بؤیوک ایقتیصادى بؤحرانالر عملھ گلیر. البتھ اؤلکھگئدر.  بئ
مایاق. دیگیمیزى آل مھ دیگیمیز شئیى آلیب و ایستھ حصار چکمک اولماز. الکین واریدات و صادیرات ایشلرینھ بئلھ ترتیب وئرمک اوالر کى، ایستھ

  لر اوزره بو چتینلیکلرى آرادان آپاریرالر. سینده بئش ایللیک نقشھ کى سووت اؤلکھ نئجھ
  

ز ده بیزده احصاییھ مؤوضوعو چوخ پیس شکیلده ایدى. مثلن بعضى ائولره نئچھ دانا آرتیق سیجیل تاپیلیردى. ھلھ ایندى ده واردیر. ایندى بی گئچن دؤوره
بیلیریک کى، مثلن خاریجدن گتیریلن کیبریتھ احتیاجیمیز یوخدور و بلکھ کارخاناالریمیزدا تھیھ ائدیلن آرتیق کیبرتھ  دوزگون احصاییھ تھیھ ائدیریک.

سى خلقین حیاتینى تامین ائتمک اوچون یولالر تاپماقدان  ییک کى، میلى حؤکومت دیوانخانا دگیل، اونون وظیفھ لى گرک بازار تاپاق. بیرده بونو بیلمھ
سینده  لیک ایجاباتیندان ان موھومى حساب اولونا بیلیر. بیز چالیشیریق کى، تیجارت ساحھ نین گونده نین قاباغینى آلماق بو وظیفھ بؤحران سئلى عیبارتدیر.

چوخ بیلک و او شئى کى تیجارتیمیزه ضررلیدیر، اونون وارید اولماسیندان جیلووگیرلیک ائدک. بیز بو یولدا  اؤز محضولوموزو خاریجھ یئتیره
اوتوموبیلى اولسون و بیعورضھ  ۴- ٣نى ائده بیلمیریک. مومکوندور کى، بیر نفر  مووفقیتلره نایل اولموشوق، الکین ھلھ بعضى شئیلرده حداکثر ایستیفاده

کیفایت قدر ایستیفاده ائدیب، اولکى قاتیرى اوالن بیر آدام ائلییھ بیلھ او قاتیرالردان  ۴-٣سین ، الکین  اولسون  و اونالردان ھئچگونھ ایستیفاده ائده بیلمھ
نین ھئچوقت اؤزونون الینده اوالن  شخصدن قاباغا دوشسون. آقاى رسولى ایلھ میانداب قند کارخاناسینا گئتدیکده، ایران ایرتیجاعى حؤکومتى

سیز حالدا  سیز و ایستیفاده دانا تراکتور ایش- ٧کى، ایمکانالردان خلقین آساییشى اوچون الزیمى ایستیفاده فیکیرینده اولمادیغینى یئنھ ده گؤردوم، گؤردوم 
 ساخالنیبدیر. بیلدیگیمیزه گؤره ھر تراکتور ایکى ھکتار یئر سوره بیلر، من گؤردوم کى، بو تراکتورالرى کامیونو چایدان چیخارماق اوچون

  روتدیر.مین تومنھ باشا گلیر و بؤیوک بیر ث- ٢٠ساخالییبالر، حالبوکى بو تراکتورالر ھر بیریسى 
  

بؤیوک  بیز گرک چالیشاق کى ایقتیصادى ایمکانالردان یاخشى ایستیفاده اولونسون. مثلن چوخ یئرده چایالر واردیر کى، اگر سد باغالنا اونالردان
قتیصادى و تیجارتى لر اولونا بیلر. بیز گرک صنعتى فالحت عملھ گتیرک. مثلن پامبیق، باراما، کتان، قند چوغوندورو یئتیرک. بیزیم ای ایستیفاده

وى و سیاسى ایشچى دیرلر، گرک مورور زمانال بو ایشچیلر ایقتیصادى و تیجارتى ایشلره آشینا اوال  ایشچیمیز آز دیر. اغلب دؤولت مامورالرى فیرقھ
  حیبى اوالجاقالر.بیلسینلر، بیزیم ایقتیصادى تدبیرلریمیزدن ان موھومى یئر بؤلگوسودور. بو واسیطھ ایلھ بیر میلیون کندلى یئر صا

  
بئش ایلدن سونرا - تلندیریب، دؤرد البتھ بو تئزلیکلھ او یئرلردن کیفایت قدر ایستیفاده ائتمک اولماز . الکین بیز اینانیریق کى، دؤولت فالحت بانکینى قووه

یلر کى، ھامپا و قارا آراسیندا ایختیالف اولسون، سینده ایندى اوالب جکدیر. یئر بؤولگوسو باره فالحت محصولالریمیزین یوز قات آرتماسینا ایمکان وئره
بیرینھ کؤمک ائتسینلر کى، قارا آیاغا قالخسین - بیریلھ یاخینالشدیرماغا چالیشسینالر تا بیرى- الکین یئرلى مامورالرا دستور وئریلیر کى، اونالرى بیرى

  و ھامپا ایلھ ده ایختیالف چیخماسین.
  

سى و یئر بؤلگوسو چوخ بؤیوک  ن جماعتى ده زحمتکش و چالیشقان بیر جماعتدیر. خالیصھ یئرلرین بؤلونمھآذربایجاندا یئر چوخدور و آذربایجا
قالر. البتھ بو ایشین ایقتیصادى کؤمک اوالجاقدیر و بوندان بئلھ مازنداران و باشقا یئرلرده اوالن آذربایجانلیالر وطنلرینھ قاییدیب، زیراعت ایشینھ باخاجا

تلنسھ سیاسى جھتجھ ده  بیرینھ مربوطدور. اگر بیر حؤکومت ایقتیصادى جھتجھ قووه- ه چوخ بؤیوکدور. سیاست ایلھ ایقتیصاد بیرسى د سیاسى نتیجھ
  تلنیر. قووه

  
میز خلق حؤکومتى  تلندیرمکدن قورخور. من فیکیر ائدیرم کى، خلقى آج ساخالماقدا تعمود وار ایدى. بیزیم حؤکومتى تھران حؤکومتى خلقى قووه

سیندن نیگاران قالماسین. لئیکن  ولدوغونا گؤره گرک بیز خلقى آیاقالندیراق. مثلن گرک بئلھ اوال کى، بیر نفر خلق قوشونالرى سیراسینا گئتدیکده عایلھا
  گوندوز ماعاش فیکیرینده اولسون و بئلھ آدامدان فدایى ونیظامى چیخماز.- آج اولدوقدا او گرک گئجھ

  
سى دیر. میلى حؤکومت قورولمادان اول بیزیم موھوم کارخاناالریمیز تعطیل و یا اینکى تعطیل اولماق  ا صنایع مسالھباشقا ایقتیصادى مؤوضوع د

ییر. بو بیر منفعت و موھوم بیر ایشدیر. بو یاخین زماندا بو  خطینده ایدى. بیز دؤرد آیدا اونالرین ایشھ سالماسینى تامین ائتدیک. ایندى ھامیسى ایشلھ
سینده  جکلر کى، بئلھ پارچا وئرسینلر کى، موھوم قیسمت لیباسیمیزى تامین ائتسین. بو کارخاناالر خیانت و اوغورلوق نتیجھ ر ائده بیلھکارخاناال

لى حؤکومت کین میباتمیشدیالر. مثلن یونو بئش تومنھ آلیب و کارخانایا اون بئش تومنھ ساتمیشدیالر، خلق سھملرینى بیر تومن قیزیل پوال آلیمیشدیالر. ال
جکلر. حاجى غوالم  یھ قورولمادان قاباق ایکى قیران پول اونالرا وئریریردیلر. ایندى او خیانتلرى گؤرنلر قاچیرالر الکین موجازاتدان قاچا بیلمھ

  ھ حل اولوندو.جکلر. میلى حؤکومت تشکیلیندن سونرا مسالھ ساده بیر وجھل جورابچى و باشقاالرى اؤز گؤردوگو پیس ایشلرین پاداشینى گؤره
  

نفرین گؤردوگو ایشى گؤرمکده مووفق اولور. ایندى ھم کئیفیت ھم ده میقدار جھتینجھ گئچن زماندان چوخ - ٨٠٠نفر ایشچى - ۴٠٠ایندى کارخاناالردا 
پالتارالرى یوخ ایدى. ایندى آرتیق محصول گتیریرلر. بو مسالھ عئین زماندا سیاسى بیر مسالھ دیر. سربازالریمیز چوخ یاخشى تعلیمات آلیرالر، الکین 

ده ال ایشلرینھ باخاق،  ده صنعتى ماشین ایشینھ و سونرا ایکینجى درجھ بیز اونالرا پالتار وئرمگھ مووفق اولموشوق. بیز چالیشیریق کى، بیرینجى درجھ
  جگیک. آمما بو آغیر ایشدیر. دؤولت گرک بو چتینلیکلره فایق گلسین و بیز فایق گلھ

  
سى بیزیم اوچون آغیر یوکدور. بیز گرک بونو آرادان گؤتورک. بیز بونا دا تدبیرلر گؤرموشوک، یولالریمیز کى، ایندى چوق پیس  الھبئکارالرین مس

یر، و بو لید لمھ تبریز یولالرى دوزه- میانا و میانا- میانداب، زنجان - قاال اردبیل، سایین- لتمک اوچون ایقدام اولونور. مثلن آستارا حالدادیر، اونالرى دوزه
  یھ بیلر. صورتده نئچھ مین عملھ ایشلھ

  
جکلر. بوندان باشقا بلدیھ ده شھرین آباد اولماسى اوچون بیر چوخ عملھ ایشلده  باغچیلیق و زیراعت زمانى گلیب چاتیبدیر. کندلیلر اؤز زیراعتلرینھ گئده

  بیلیر.
  

فریادى چوخدور، - سینى توتاق. ایندى ایشسیزلیک داد یریق کى، ایشسیزلرین سیاھىبیزیم آرزوموز بودور کى، ایشسیزلیک آرادان گئتسین، بیر ده چالیش
ییرلر و آیرى ایشى گؤرمگھ حاضیر دگیللر.  الکین ھلھ ائلھ بیر احصاییھ الده یوخدور. بعضى آدامالر واردیر کى، آنجاق میز باشیندا اوتورماق ایستھ

  سینده وضعیتلرى یاخشى دگیلدیر. ر کى، کارخاناالر باغلى اولماق نتیجھبونالر پارازیتدیرلر. البتھ حقیقى ایشسیزلر واردی
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لر ده عومومیتلھ میلى حؤکومتین دوام و بقاسى اوچوندور. میلى حؤکومت تاسیس اولدوقدا شوعاریمیز ایالت و ویالیت انجومنلرى اطرافیندا  باشقا مسالھ
جکدیر. بیز مجبور اولدوق کى، میلى مجلیس و میلى حؤکومت یارالداق. ایندى  یھ ائده بیلمھ ایدى. الکین عملده گؤردوک کى، بو میلى حیاتیمیزى تامین

دیگى اوزرینھ عملھ گلیبدیر. خلق میلى حؤکومتى اؤزونونکى بیلیر و  گرک بو میلى تشکیالتى ساخالیاق. چونکى بو تشکیالت خلقین احتیاجى  و ایستھ
بیر پارا موغریض آدامالر دئدیلر کى، گویا بیز ایران آذربایجانینى شورا آذربایجانینا یاپیشدیرماق  اونو ساخالماغى اؤزونھ بورج بیلیر. اولده

سى آذربایجانى سووئت حؤکومتینھ ساتیبدیر، الکین بیز گؤستردیک کى، اونالر ھامیسى یاالندیر. عملده ده اونو  ییریک یا اینکى دموکرات فیرقھ ایستھ
اوردو بورادان گئدیر. ھامى بیلیر کى، قیزیل اوردونون وورودو سبب اولدو کى، ایستیبداد حؤکومتى ییخیلدى. بونا گؤره  ایثبات ائتدیک. ایندى قیزیل

سیلھ ییخیلدى. بو دا قیزیل اوردونون بیزه اوالن بؤیوک خیدمتى دیر کھ میلى اسارتى  گرک اوندان تشکور ائدک کى، رضاخانین ایستیبدادى اونون گلمھ
سکوا، لھ من دئمیرم کى، اگر آلمانالر غالیب اولوب آذربایجانا گلسھ ایدیلر بورادا حتا بیر ائوده قالمازدى. قیزیل اوردو ایستالینقیراد، موسیندیردى. ھ

نا دؤنمکدن خیالص اولدو میز قان دریاسی دى و اؤلکھ سینى سیندیرماقال دونیا خلقلرى ایلھ برابر خلقیمیزین آزادلیغینى تامین ائلھ لنینقراد دا ایستیبداد قووه
ائتدى.  و ایندى بو اوردو گئدنده گرک آلقیشالرال اونو یوال ساالق. بیز بو مودتده گؤردوک کى، قیزیل اوردو چوخ نجابت، متانت و اخالقال رفتار

اردى! و بیر شھره قیزیل اوردو کیمى شاھنشاھى! اولسایدى نھ ایشلر چیخارد- اونالرین رفتار و اخآلقاى ھامییا سرمشق اولدو. فیکیر ائدین اگر آرتش
  داخیل اولسایدى خلقین باشینا نھ کیمى فالکتلر گتیرردى؟

  
سى بیزیم اوچون ناگھانى دگیلدیر. بیز چوخ گؤزل بیلیردیک کى، او اوردو توپراق آلماق و یا شھر ایشغال ائتمکدن اؤترو  قیزیل اوردونون گئتمھ
دن کسمک ایدى و بونا دا  ین فاشیزمین ایراندا اوالن آثارینى ریشھ دونیانى اسارت آلتینا آلماق ایستھ میشدیر. اونون مقصدى سرحدلریمیزى گئچمھ

ائدیریک  ایفتیخارال مووفق اولوبدور. ایران خلقى مخصوصن آذربایجان جماعتى او اوردونون معنوى کؤمکلیگینھ ھمیشھ مینتدار قاالجاقدیر. بیز آرزو
  سینده ساخالسین. سینى عؤھده نین نیگھبانلیق وظیفھ ا دموکراتلیغىکى، قیزیل اوردو ھمیشھ دونی

  
سینده  سینى بیز مورتجعلر کیمى ایستیقبال ائتمیریک. بیز اونو احتیرام و عیزت ایلھ یوال سالیریق، ایرتیجاع ایسھ اونون گئتمھ قیزیل اوردونون گئتمھ

سیلھ مورتجعلر چوخ دا اومیدوار اولماسینالر. آذربایجان  ک کى، قیزیل اوردونون گئتمھقولونون آچیلماسینى آختاریر. بیز آچیق دئییری- اوزونون ال
جکدیر. ایندى  یھ سى ایلھ الده ائدیلن آزادلیغى خللدار ائتمھ سى بیزم میلتیمیزین ایراده خلقى آلدیغى آزادلیغى ساخالماغا قادیر دیر. قیزیل اوردونون گئتمھ

اعتیماد –جکدیر. بونا گؤره من سیزدن راى . آذربایجان خلقى حتا چوخ آز جمعیتى اولسا دا آزادلیقدان دیفاع ائدهمیلى حؤکومتیمیزى گرک ساخالیاق
ییک) بیز ایندییھ قدر میلى آزادلیغیمیزى ساخالمیشیق، بونون بیرینجى ضامینى  جھ اعتیماد یوخ جانیمیز و مالیمیزى دا وئره- ییرم، (وکیللر: بیز راى ایستھ

نین  سیندن اولماسین، گرک او فیرقھ یالتیمیزدیر. ایندى تبریزده چوخ آز بیر ائو واردیر کى، ائو اھلیندن ھئچ اولمازسا بیر نفر دموکرات فیرقھفیرقھ تشک
یمیزین ضامینى دیرلر. رھبرلیگینھ اعتیراف ائدک. بونون ایکینجى ضامینى ده بیزیم فداییلریمیزدیر. اونالر آز بیر مودتده قیام ائتدیلر و ایندى ده آزادلیغ

سینده  بیزیم فداییلریمیزین تاریخى چوخ یاخین بیر تاریخدیر، مصنوعى تشکیالت دگیلدیر و اونون تشکیل تاپماسى گئچن حؤکومتین فیشارالرى نتیجھ
، اھرده و باشقا یئرلرده اوالن موخالیف اولوب و ایندیسھ بونالر میلى حؤکومتیمیزین دالیندا دورماغا حاضیردیرالر. اونالر زنجاندا ذولفقارى، اردبیلده

یھ عئین زماندا توفنگى اللریندن یئره  ایشلھ- یھ  ییک کى، کوتان و خیش دالیسیندا ایشلھ جھ لرینى ازدیلر. ایندى بیز فداییلریمیزه ایمکان وئره دستھ
شکیالى ساخالماق بیر تک فداییلرلھ اولماز، بیزیم مونظم قویماسینالر. تا آذربایجان وار فدایى وار، چونکى او آزادلیغى قوروبدور. الکین بو ت

قوشونوموز دا گرک اولسون . بیز آز بیر زماندا مونظم و قودرتلى بیر قوشون تشکیل ائتمیشیک، اگر ایندى بیر نقصى اولسا دا تئزلیکلھ 
بیلمز. بیز ھر بیر شئیدن کسک، فداییلریمیزى و قوشونالریمیزى سى اولمایان بیر میلت ھئچ وقت آزادلیغى حیفظ ائده  ییک. قوشونو و فدایى جھ لده دوزه

  قووتلندیرک.
  
  

  لرى نین موجسمھ مشروطھ قھرمانالرى
  

میزین گؤردوگو بؤیوک تاریخى ایشلردن  سى، فیرقھ نین ان عالى خیابانالریندا نصب ائدیلمھ نین تبریز شھرى لرى نین موجسمھ مشروطھ قھرمانالرى
  العاده جیدى و موھوم بیر قدم ایدى. نین یئرینده قورولماسى فؤوق سى نین رضاخان موجسمھ ن سردار میلى ستارخانین ھئیکلىحساب اولونور. مخصوص

  
سى،  نین انجومن ایالتى مئیدانیندا برپا ائدیلمھ  سى نین قیرخ بیرینجى ایلدؤنومو موناسبتیلھ ساالر میلى موجسمھ سونرادا تاریخى بیرگونده مشروطھ اینقیالبى

خلف واریثى اولدوغونو ایثبات ائتمکلھ - چیلرین خئیر میز فداکار مشروطھ نین تجدید نامى ایلھ فیرقھ چى او قدمى تکمیل ائتدى. بو ایکى بؤیوک مشروطھ
ھ ایچریسینده رھبرلره فیرقھ افرادینا و عوموم خلقھ آزادلیق یولوندا جانفشانلیق ائدن بؤیوک شخصیتلرین تاریخده توتدوقالرى مقامى بیلدیریب، فیرق

  نیسبت عالقھ و محبت یارادیلماسینى سرمشق وئردى.
  

دیگى کیمى، بو تاریخده شخصیتلرین رولونو دا اینکار ائتمک حقیقتى دانماق دئمکدیر.  بشر اؤز تاریخینى ویجودا گتیردیگینى کیمسھ اینکار ائده بیلمھ
  ده موثیر واقع اوال بیلر. لرى ایشین گئدیشینھ آرتیق درجھ ول گؤسترمھباشچیالرین دوزگون دوشونوب جریانا دوزگون خط سئیر و ی

  
بؤیوک روبسپیرین ایشتیباھالرى ناپولئون دیکتاتورلوغونو مئیدانا چیخارماقدا بؤیوک فرانسا اینقیالبینى طبیعى مجراسیندان دؤندردى. بر عکس  

نین یانلیش مجرایا چکمگھ جان آتان موخالیفلرین حاضیرالدیقالرى اؤلدوروجو  البىایستالینین ساغالم دوشونجھ و دوزگون خط حرکتى اوکتیابر اینقی
  خطردن نیجات وئردى.

  
لى شخصیتلر اولسایدى و بو  نین باشیندا دوزگون دوشونجھ گونھ گئنیشلنمکده اوالن میلى نھضتى- اگر رضاخان مئیدانا چیخدیغى وقت ایراندا گوندن

ایل تمام ایراندا خلقى اسارت  - ٢٠ئتمک ھوسینده بیر شخصین رھبرلیگى آلتیندا حرکت ائتمیش اولسا ایدیلر، رضاخان شخصیتلر ھر بیرینى ازیب بدنام ا
  آلتیندا ساخالیا بیلمزدى.

  
قاباق  اگر مشروطھ نھضتینده ستارخان داخى باشقا مشروطھ باشچیالرى کیمى مرعوب اولوب سیالحینى تسلیم ائتمیش اولسایدى، شاید قیرخ ایل بوندان
بیزیم  مشروطھ بساطى ییغیشیلیب اورتادان گئتمیشدى. دئمک شخصیتلرین تاریخده بؤیوک رولو واردیر. و ھم اونالرین معنا و تاثیرى چوق بؤیوکدور.

بو او دئمک  سیدیر. لیک سون قویوب اؤزو اوچون شاخیص یعنى رھبر اینتیخاب ائتمھ میزین پیشرفتى ده چوروموش و ضررلى افکارا بیر دفعھ فیرقھ
ؤز ائتدیگى دگیلدیر کى، فیرقھ عوضولرى و سایر رھبرلر آز ایش گؤرموشلر یا اونالرا احتیرام الزیم دگیلدیر. البتھ بوتون فیرقھ باشچیالرى ھر کس ا
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نین باشینى  اینکار ائتمکلھ فیرقھ نین رولونو خیدمت و گؤستردیگى فداکارلیق موقابیلینده حؤرمت، سیتایشھ الییقدیر. الکین بونونال بئلھ فیرقھ رھبرلرى
میشدیر. بو  سیز، لیدرسیز ایشى قاباقدان آپارا بیلمھ ازیب لیدرسیز بیر جمعیت حالینا سالماغا ایمکان وئرمک اولماز. دونیادا ھئچ بیر جمعیت باشچى

شدیرمگھ ایقدام ائتدیک. ساالر میلى ایسھ البتھ اؤز نین آدینى ابدیل سى اوالن سردار میلى نین بؤیوک باشچى جھتدن دیر کى، بیز مشروطھ اینقیالبى
سى الزیم ایدى. بو مؤوضوعو داھا آیدین بیر صورتده آچیب گؤسترمک  نین دا ابدیلشمھ سینده اینقیالبا بؤیوک خیدمت ائتدیگى اوچون اونون آدیى نؤوبھ

  نى بورایا درج ائدیریک. ازیالن معنالى بیر مقالھسینده ی سى نصب اولونان تاریخده آذرایجان روزنامھ اوچون سردار میلى موجسمھ
  
  
  

  اونودولماز تاریخى بیر گون
  

لرین شاھیدى اولموشدور.  سى تشکیل تاپدیقدان سونرا آذربایجانین مرکزى اوالن تبریز شھرى چوخ موھوم و تاریخى حادیثھ آذربایجاندا دموکرات فیرقھ
  نین تاریخینده پارالق بیر یئر توتاجاقدیر. لرى تیندا دگیل بوتون ایران و شرق اؤلکھنین سیاسى حیا لر تک آذربایجان خلقى بو حادیثھ

  
سى آز بیر مودتده گئچمیش چوروک رژیمین ایزلرینى تمامیلھ آرادان آپاریب، یئنى دموکراسى بیر اوصول و خلقیمیز اوچون  آذربایجان دموکرات فیرقھ

ده دموکراسى حرکاتیمیز تاریخینده یئنى پارالق بیر صحیفھ آچیدى. تاریخلر بویو - ٢٧نین  ھیشت آیىخوشبخت بیر حیات یاراتدى. جومعھ گونو اوردیب
لرینده حقیحى دموکراسییھ الییق اوالن شرفلى بیر ایش  اؤز قھرمانلیق و رشادتینى ایثبات ائتمیش اوالن خلقیمیز بیرینجى دفعھ اوالراق یاخین شرق اؤلکھ

کن شاھالرین، خلقین آرزو و اومیدلرین آت آیاقالرى آلتیندا پایمال ائدن حؤکمرانالرین، میلتلرین اسارتیندن قھقھھ ایلھ گولن انجام وئردى. بو ایش قان تؤ
نین  نین، زھرلى خنجرلرى ظالیم اینسانالرین گئچمیشده اولدوغو کیمى سیتاییش ائتمگیندن عیبارت دگیلدیر. بو ایش غضبکارالرین پارالق سونگولرى

  ى دگیلدیر.س مدیحھ
  

نین قیمتینھ الده  ایل ایران میلتلرینى سیاسى روشد و تکامولدن، ایجتیماعى حیاتدان محروم ائدیب، میلتیمیزین قانى- ٢٠بو خلقیمیزین نیفرتینى قازانان،، 
ده نصب اولونموش اودالر سینى میلتین قارشیسیندا سرنیگون ائدیب، اونون یئرین ائتدیگیمیز مشروطیتى تعطیل ائدن رضاخانین منحوس موجسمھ

نین ایفتیتاحى ایدى. خلقیمیز بو شرفلى ایقدامال ایثبات ائتدى کى،  سى نین قھرمان اوغلو، تاریخى بیر سیمانین، بؤیوک ستارخانین موجسمھ سى اؤلکھ
لرده الده ائتدیگى آزادلیق و  وولو موباریزهگئچمیش نیفرتلى رژیمین یادیگارالرى بوندان سونرا تمامیلھ آرادان گئدیب و اونون یئرینده میلتیمیزین آل

  جکدیر. سورنلیک ائده دموکراسى قانونالرى حؤکم
  

  بو تاریخى گون اونودولماز بیر گوندور!
  

بوندان  ، داھاقوى ایران میلتلرى بیلسینلر کى، آذربایجان میلتى او چوروموش فاسید دستگاھا نیفرتلھ باخیر. قوى خام خیال ائدن مورتجعلر بیلسینلر کى
  ده قالماییب و داھا او گئچمیش دؤوره تازاالنمایاجاقدیر. سونرا ھئچوجھ ایلھ حقیقى آزادلیق اوصولالرینا موغاییر اوالن منحوس اثرلر بو اؤلکھ

  
و اونالرین میلتین تحقیر ائدن  خلقیمیز بوندان سونرا یاد ایشغالچیالرا فقط یوخلوق طلب ائدیر، بوندان سونرا میلتلرین آزادلیغینى آیاقالرى آلتینا سالیب

  عونصورلر داھا ھئچوجھ ایلھ اؤز مؤوقعیتلرین حیفظ ائتمگھ ایمکان تاپمایاجاقالر.
  

  سى! یاشاسین خلقیمیزین سارسیلماز ایراده
  یاشاسین بوتون ایران آزادلیغینى تمثیل ائدن آذربایجانین قھرمان خلقى!

  
دیگى  نین بو موناسبتیلھ سؤیلھ ورى ین تبلیغاتچیالر آقاى پیشھ اید داھا آرتیق معلومات آلماق ایستھلر مؤوضوعونا ع شھریور موناسبتیلھ موجسمھ- ١٢

  آشاغیداکى سؤزلریندن ایستیفاده ائده بیلرلر.
  
  
  

  مؤحترم ھموطنلر!
  

 - ٢٠ایل میلتین حوقوقونو آرادان آپاران، - ٢٠بو گون بیرینجى دفعھ اوالراق تبریزین و آذربایجانین حیاتیندا تاریخى بیر صحیفھ آچیلیر. آذربایجان خلقى 
ایل ایرانى ترقى و تکامولدن گئرى قویان بیر غصبکارین ھئیکلینى آشاغى ائندیریب و اونون یئرینده ایران - ٢٠ایل مشروطیتى تعطیل ائدن، 

  ائدیر (گورولتولو آلقیشالر). سینى پایدار نین قھرمان و رشید اوغلونون موجسمھ نین اساسینى قوران آذربایجان  خلقى سى مشروطھ
  

نین بساطینى قوران آدامالرا بیلدیردیک کى، اونالرین خاینانھ سیاستلرى مشروطیتى داھا بوندان آرتیق تعطیل ائتمگھ  ایللیک فاجیعھ- ٢٠بیز بونونال او 
آلیب و او مشروطیت یاشایاجاقدیر (گورولتولو  نین قانى باھاسینا مشروطیتى ایمکان تاپمایاجاقدیر. آذربایجان خلقى رشید و قھرمان اوغولالرى

نین  نین قارشیسیندا آند ایچیریک کى، مشروطیتى و آزادلیغى بوتون ایران اوزرینده حیاتا گئچیریب و ایرانین مظلوم خلقلرى آلقیشالر). بیز بو موجسمھ
نى اوندان اؤترو  ییک، بیز مخصوصن بو موجسمھ جھ و یولدا فداکارلیق ائدهحقیقى آزادلیقالرین تامین ائدک (آلقیشالر). بیز سون قطره قانیمیز قاالنا قدر ب

لر، حیلھ و  سھ بو گون نصب ائتدیک کى، ھلھ ده ایرتیجاع طرفدارالرى خیال ائدیرلر کى، اگر سیالح ایلھ آذربایجانین آزادلیغینى آرادان آپارا بیلمھ
نین  آزادلیغین مؤحترم ساییب و اونو ساخالماغى ایسھ  ذربایجان خلقى اؤز آزادلیغین و ایران خلقىنئیرنگ ایلھ آپارا بیلرلر. قوى اونالر بیلسینلر کى، آ

ییک. بیز ایندیکى ھؤرومجک تورو کیمى ایران خلقینى     جھ اؤزو تضمین ائتمیشدیر. بیز نھ تکجھ آذربایجاندا بلکھ بوتون ایراندا آزادلیغى حیاتا گئچیره
  ییک. جھ ان منحوس رژیمى آرادان آپاریب و اونون عوضینده خلقھ آزادلیق و سعادت وئرهتورا سالیب و اونالرى سیخ
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ییبدیر، نھ  لر آرادان گئتمھ سى اوالن موجسمھ لیدیرلر کى، نھ وقتھ قدر او قورخولو ظولم و اسارت نیشانھ تھراندا او چوروک باشالر، فاسید بئیینلر بیلمھ
رولوب سرنیگون اولماییبدیر، ایراندا آزادلیق اوال بیلمز، تھران حؤکومتى آذربایجان ایلھ یاناشا بیلمز. تھران حقیقى وقتھ قدر اونالر میلتین الیلھ گؤتو

لیم آزادلیق و دموکراسى اوصولالرى ایلھ ایداره اولونان صورتده آذربایجان ایلھ یاناشاجاقدیر. آذربایجان اؤزونو ھئچوقتینده مورتجعلره تس
  لیک ھامى بیلیب قوالغیندا ساخالمالیدیر. ونو بیر دفعھجکدیر. ب یھ ائتمھ

  
نین حوضورالرى منیم خاطیریمھ گتیردى کى، نئچھ ایل  لریندن آقاى ملکى و عمیدى نورى نین گؤرکملى نوماینده تصادوفن بورادا اوالن ایران مطبوعاتى

لرى نھ وقتھ قدر بو حالدا دوروبدورسا،  ایمال ائدن بو رضاخان موجسمھبوندان قاباق آقاى ملکى یازیردى کى، خلقى اسارتده ساخالیان و حوقوقون پ
لر تیکان کیمى خلقین اورگینھ باتیر. من خاھیش ائدیرم کى، آقاى ملکى تھراندا دئسینلر  بیزیم آزادلیغیمیز تامین اولمایاجاقدیر. بو دوزدور، او موجسمھ

ن بیر عملجھ قیمتى یوخدور. بیز دئدیک و دئدیگیمیزى عمل ائتدیک، خلقین آرزوالرین ایکى یوز سؤزو» دو صد گفتھ چون نیم کردار نیست!«کى، 
خورتدان اوالن و خلقین اورگینى سیخان - یى دئدیگى کیمى قوى خلق اوچون خوخو بیلیب و اونالرى حیاتا گئچیردیک. عزیز یولداشیمیز آقاى پنبھ

نین یولوندا شھید  سى نین و مشروطھ لرین یئرینده ایران آزادلیغى بو چوروک موجسمھلر گؤتورولسون و ایران خلقى بیزدن سرمشق آلیب  موجسمھ
  لرینى قویسونالر. نین موجسمھ اوالنالرین، ملک الموتکلیمین، صور ایسرافیل، میرزا رضا کیرمانى و سایرلرى

  
سى اوالن ستارخان  ه آزادلیق و قھرمانلیق نومونھسینى گؤتورمک و یئریند سى اوالن رضاخان موجسمھ اسارت نیشانھ- ایراندا اول دفعھ ظولم

سینھ نصیب اولدو. من ایفتیخار ائدیرم کى، بو  سینى قویماق ایفتیخارى آذربایجان خلقى و اونون رھبرى اوالن آذربایجان دموکرات فیرقھ موجسمھ
  نى آچیرام. موجسمھ

  
سینى گؤتوردو. بو مؤوقعده اوررا و موزیک سسى سردار  نین پرده ا گئدیب و موجسمھنین یانین ورى گورولتولو آلقیشالر ایچریسینده موجسمھ آقاى پیشھ

نین قھرمان اوغلو ستارخانین ھئیکلینى گئچمیش رژیمین  انداز اوالراق بو تاریخى گونده تاماشاچیالر آذربایجان خلقى سینده طنین نین موحوطھ باغى
  ینده تاماشا ائتدیلر.نین یئر سى یادیگارى اوالن رضاخانین منحوس موجسمھ

  
سى نصبى  نین قارشیسیندا رژه وئریلدى. او نیطقین تکمیلینده ساالر میلى موجسمھ سى ورى نیطقینى قورتاردیقدان سونرا ستارخانین موجسمھ آقاى پیشھ

  موناسبتیلھ آیرى نیطقلرین تفصیلى ده شایان دیقتدیر.
  
  
  

  سؤز یوخ، عمل گؤسترمک الزیمدیر
  

نین مظھرى اوالراق بو ایل خلقیمیزین تام غالیبیت شرایطینده گئچدى. خوصوصیلھ مشروطھ  نین قھرمانالرى ى آذربایجان خلقىمشروطھ اینقیالب
نین ایفتیتاحى بیزه گئچمیش شانلى تاریخیمیزى خاطیرالداراق، بؤیوک باباالریمیزین ایران  سى نین ایکینجى قھرمانى باقیرخانین موجسمھ نھضتى

  ندا ائتدیگى فداکارلیقالرینى خلقیمیزین نظرینده موجسم ائتدى.آزادلیغى اوغرو
  

ایلدن آرتیق تعطیل اولونموش - ۴١نین اثرینده، ایران اوزرینده درین بیر دگیشکلیک عملھ گتیرمگھ ایمکان تاپاراق  آذر نھضتى- ٢١آذربایجان خلقى 
  مشروطیت قانونالرینى یئیدن حیاتا گئچیردى.

  
- ینده مورتجعلر دالى اوتوروب و تھران حؤکومتى آزادیخاه بیر رویھ توتماغا باشالدى. گؤردوگوموز کیمى بو سون زماندا آزس خلقیمیزین قیامى سایھ

اولسلطنھ  چوخ دموکراتیک نھضتلر، حؤکومت طرفیندن تقویت اولونان کیمى نظره گلدى. بونا گؤره دیر کى، بیز اولدن اؤزوموزو، آقاى قوام
دن ، موسالیمت یولو ایلھ حلى ائتمگھ موافیق اولدو.  لرى قارداش قانى تؤکولمھ اولسلطنھ چوخ چتین مسالھ ن وئردیک. آقاى قوامحؤکومتینھ خوشبین نیشا

آقاى مییبدیر.  نین اینتیظارى اولدوغو کیمى ایرانلیالرین طلباتینى الییقینجھ تامین ائده بیلمھ اولسلطنھ دؤولتى ایراندا، ایران ملتى الکین ھلھ ده قوام
  نین حؤکومتى ده ایندییھ کیمى میلت دوشمنلرى اوالن ایرتیجاعى پارازیتلرین نوفوذوندان کناردا قالمامیشدیر. اولسلطنھ قوام

  
کى، نین ضررینھ اوالراق، اونالردا حؤکومتھ قارشى نیفرت تؤرتمگھ باعیث اولور. بو دا دئمک اوالر  اینتیخاباتین بو قدر یوباندیریلماسى ایران خلقلرى

  نین موخالیفى اوالن شخصلرین نوفوذو تاثیرینده دیر. ایران آزادلیغینى
  

یھ کیمى ایش باشینا  ییر. ایران خلقلرى ایندي سینده ھئچ بیر عمل گؤرسنمھ ایندى ده گؤرونور کى، دانیشیالن سؤزلر یالنیز دانیشیقدیر و اونالرین باره
  تلمگھ و صبیر ائتمگھ طاقت قالماییبدیر. نجیکدیر و داھا ھئچ کسده اوتوروب گؤزهگلمیش دؤولتلرین بو کیمى عمللریندن سون درجھ ای

  
  میلت سؤز یوخ، داھا دوغروسو حقیقى دموکراسى طلب ائدیر!

  
نى نقض ائدن مورتجع لر گؤرموش و سیاسى شوعورا مالیک اوالن بیر خلقدیر. مشروطیت قانونالری                   آذربایجان خلقى گئچمیش تاریخدان آجى تجروبھ
لیک  سیز قویماق فیکیرینده اولساالر، بیر دفعھ آذر نھضتیمیزى ده ایغفال سیاستى ایلھ نتیجھ- ٢١ییب و  عونصورلر، ایندى اگر یئنھ ده خام خیالالر بسلھ

  لیدیرلر کى، آذربایجان خلقى بوندان سونرا ھئچ کسھ آلدانمایاجاقدیر. بیلمھ
  

ییر. آذربایجان ایران اوزرینده  لردن نتیجھ آلماق ایستھ لرینى خاطیرالدیقجا اؤز قودرتینى دوشونور، ائتدیگى موباریزه زهخلقیمیز اؤز تاریخى موباری
ییب و اؤز  وئرمھحقیقى آزادلیغین تامینینى عملن طلب ائدیب، ایندى ده ائتمکده دیر. خلقیمیز مورتجعلره داھا بوندان سونرا فعالیت ائتمک اوچون ایمکان 

نین تامین اولماسى اوغروندا ھر جور فداکارلیغا  نین آزادلیغى زادلیغینى آلدیغى کیمى اونو ساخالماغا قادیر اولوب، بوتون ایران اوزرینده ایران خلقىآ
  ھمیشھ حاضیردیر.
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  مووافیقتنامھ و نھضتیمیزین یئنى دؤورى
  

ده  الکتھ سؤوق ائدن ھئیات حاکیمھ بیناسیندا بؤیوک رخنھ و تزلزول عملھ گلدى و نتیجھمعلوم اولدوغو اوزره میلى نھضتیمیزین اثرینده، ایران خلقینى ف
سینى ایش باشینا گتیرسین. بو ایسھ ظاھیرده آزادیخاه  نین کابینھ اولسلطنھ ایرتیجاعى مجلیس مجبور اولدو کى، فقط بیر سس آرتیق اولماق اوزره آقاى قوام

نین نھضتیمیزه نیسبت طرفدار اولماسا دا، بیطرف اولدوغو مشھور ایدى. اونا گؤره تھران بو  اولسلطنھ قوام یھ بؤیوک بیر گوذشت ایدى. آقاى طبقھ
  باسدیرماق مقصدى ایلھ صولحھ و باریشیغا تشبوث ائتدى. - رک اؤز مغلوبیتینى اؤرتوب شؤھرتدن ایستیفاده ائده

  
ائتدیکلریمیزى تحصیل ائمک اوچون بیز ده بو تصادوفى شادلیقال ایستیقبال ائتدیک.  سینده طلب نامھ شھریور موراجیعت- ١٢دن  قارداش قانینى تؤکمھ

سید «لرى و  کابینھ» حکیمى«و » صدر«، »ساعد«نى حل ائتمگھ ایقدام ائتدى. اونالردان بیرى  گلمز ایکى موھوم مسالھ–ایش باشینا گلیب  آقاى قوام
ایتیفاقى ایلھ ایران آراسیندا تؤولید ائتدیکلرى عداوت و سوتفاھومو اورتادان قالدیرماغا، ایکینجیسى  نین بؤیوک آزادیخاه قونشوموز شوراالر باندى» ضیا

  نین قارشیسینى آلماق ایدى. سى ایسھ بیزیم حق سؤزلریمیزى ائشیدیب مشروع تقاضاالریمزى انجام وئرمکلھ یاخینالشماقدا اوالن وطنداش موحاریبھ
  

سى آقاى  نین باشچى رک فیرقھ نین حلى اوچون آقاى قوام شخصن ایقدام ائده بحث ائتمگھ لوزوم گؤرموروک. ایکینجى مسالھده بورادا  بیز بیرینجى مسالھ
اولدوغو   سى نھضتیمیزین تاریخینده بؤیوک بیر مسلھ سینھ ایجازه وئردى. بو ھئیاتین تھرانا گئتمھ ورى باشدا اولماق اوزره بیر ھئیات تھرانا گئتمھ پیشھ

دن ماراقالنماغا باشالدى. ھر کس اونو اؤز  اونالر بؤیوک نوماییش و طنطنھ ایلھ موشاییعت (اولوب) تھران، بلکھ بوتون دونیا بو مسالھ اوچون
سى  نین شخصن تھرانا گئتمھ ورى دیگى کیمى تفسیر ائدیردى. حتا آذربایجانین داخیلینده داخى نیگارانچیلیق حیس اولونوردو. آقاى پیشھ ایستھ

  میز صولح و موسالیمتى حیفظ ائتمک اوچون ھر بیر فداکارلیغا حاضیر اولدوغونو ایثبات ائتدى. ین بیر ایش ایدى. بو واسیطھ ایلھ فیرقھ نیلمھ زلھگؤ
  

  درج ائدیریک: سینى بورایا نین خوالصھ ایمضاسى ایلھ بیر مقالھ» رضا آذرى«سینده  خلقین افکاریندان بیر نومونھ اولماق اوزره آذربایجان روزنامھ
  
  
  

  بایجاندا پارالیان آزادلیق گونشى بوتون ایرانى ایشیقالندیراجاقدیررآذ
  

چیلیقدان سونرا بیر نتیجھ آلمادان تبریزه قاییتماغا مجبور اولدوالر. آذربایجان میلتى رشید  لرى تھراندا اون بئش گون موعطل میلتیمیزین حقیقى نوماینده
مز، الکین  یھ قارشى کین و عداوت بسلھ ماندا مرد، عالیجناب و صمیمى دیر، قلبى تمیز و ویجدانى پاکدیر. کیمسھبیر میلت اولدوغو کیمى عئین ز

  تاریخلرین گؤستردیگى کیمى اونون میلى ناموسو اوالن یوردونا تجاووز ائدنلردن اینتیقام آلماقدا چوخ آمانسیز و رحمسیزدیر.
  

  دى. مھ والن میلتیمیز تھرانین اوزاتدیغى الى رد ائلھبئلھ بیر گؤزل و عالى خیصلتلره مالیک ا
  

تیجاعین کؤک بؤیوک رھبریمیزین باشچیلیغینا، اینقیالبیمیزین دگرلى شخصیتلریندن مورکب بیر ھئیاتى، ایختیار تام ایلھ تھرانا گؤندردى. تھراندا ایر
دیک کى، قورخماز و  رداشالریمیزا و بوتون دونیایا گؤسترن و ایثبات ائتمک ایستھسالدیغیندا، اورادان نتیجھ آلینمایاجاغى معلوم ایدى. الکین ایرانلى قا

نین   سیز یئره فقط ایرتیجاع جاناوارى سیز و سبب جسور آذربایجان میلتى ھر احتیماال قارشى حاضیر اولدوغو حالدا بئلھ موسالیمت اھلیدیر. جھت
  نین آخماسیندان نیفرتى واردیر. ىایشتاھاسى و مئیلى یئرینھ گلمکدن اؤترو، قارداش قان

  
جک دگیلدیک و تھرانیندا بیزده اونا قایتاریالجاق بیر حقى یوخ ایدى. آمما  یھ یوخسا بیز آلدیغیمیز موسلم حقیمیز اوالن آزادلیغا تھراندان ایجازه ایستھ

کیمى، بو آزادلیق اینقیالبیمیزدا دا صمیمیتیمیزى عالمھ  سى: مشروطیت اینقیالبیندا ایمتاحان وئردیگیمیز ایکى مقصدلھ تھرانا گئدیلدى. بیرینجى
دیک کى، اوزون ایللردن برى ایستیبداد، ظولم و سیتم آلتیندا ازیلن، گؤزلرى بیزده و روحالرى بیزیم ایلھ اوالن بوتون  دیک. ایستھ گؤسترمک ایستھ

میشیک. بیر ائوده  یز بیز اؤزوموز اوچون آلمامیشیق و اؤزوموزه اینحیصار ائتمھمظلوم ایرانلى و تھرانلى قارداشالریمیزا ثابیت ائدک کى، آزادلیغى یالن
سى کیمى  نین نوماینده لریمیز میلتیمیزین آرزوسونو یئرینھ یئتیرمکدن اؤترو تمام ایران میلتى ایکى ھاوا اوال بیلمز. بونون اوچون ده مؤحترم نوماینده

یاددان چیخارتمادیقالرینى عملن ثوبوت ائتدیلر. آزادلیق یولوندا ایندییھ قدر وئردیگیمیز شھیدلرین موقدس  یھ باشالدى. مظلوم قارداشالریمیزى موذاکیره
میز دا گرک آزادلیق قانالریلھ بوتون ایرانین دا آزادلیق فرمانى یازیلمیشدیر. عصیرلر بویو قارداشجاسینا بیر یئرده یاشادیغیمیز سایر ایرانلى قارداشالری

  مند اولسونالر. هنعمتیندن بھر
  

ائتدیگى موکرر قیامالر و اینقیالبالردان   سینده دن و اونون نتیجھ ایکینجى مسالھ ایسھ آذربایجان میلتى، ایللر بویو گؤردوگو دھشتلى ظولم و ایشکنجھ
شمنلریمیزین یاالن و ایفترا و بؤھتانالر سیدیر. بیز کیمسھ ایلھ عداوتیمیز اولمادیغى کیمى مورتجعلرین و دو سونرا صولح و صفایا احتیاج حیس ائتمھ

  میشدیر. اویدوردوقالرى کیمى ده، تجزیھ فیکیرى بئلھ ایندییھ قدر قلبیمیزدن خوطور ائتمھ
  

  ییردیلر. مکلھ، اونو تؤوھین ائتمک ایستھمیزى، شوجاعت و فداکارلیغینى اینکار ائت                                                                           بیزیم بو موقدس قیامى
  

  میز ده سیالحیمیزال رشادتیمیزدیر. بیزیم قودرت منبعیمیز حق و حقیقت، تکیھ
  

  دیگیمیز یالنیز ایران حودودى داخیلینده اؤز آنا یوردوموزدا ایندیکى کیمى دموکراسى اوصولى اوزرینھ آزاد یاشاماقدیر. بیزیم ایستھ
  
لریندن  نین میرکبى ھنوز قورومامیشدیر. ھامییا معلومدور کى، اونون صراحتلى و اساسلى ماده سى نین قبول ائتدیگى آتالنتیک بیانیھ تمام دونیا میلتلرى 

  دیگى شکیلده یاشاماغا حقى و ایختیارى واردیر. سینده آرزو ائتدیگى طرزده و ایستھ بیریسى ده بودور کى، ھر میلت اؤز اؤلکھ
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سینھ ایللر بویو ،  میزین ایجتیماعى، ایقتیصادى بونیھ ییریک تا کى، اؤلکھ سینھ قاووشماق ایستھ لیک و موسالیمت دؤوره هدئدیگیمیز کیمى آسود
سینده وارید اوالن آغیر یاراالرى اؤز الیمیزلھ ساغالتماق ایمکانى الده ائده بیلک. یوخسا بو گئتدیگیمیز حق یولوندا  خوصوصیلھ رضاخان دؤوره

سى بودور کى، بوتون آذربایجان میلتى،  لیگى ده ایکى موھوم حقیقت اوزرینھ اساسالنیر. بیرینجى ق اولموشوق و مووفقیتیمیزین ابدىچوخدان مووف
ن قیزارا اؤلمگھ تصمیم توتموشوق. میلتیمیزی- یھ قدر، آزادلیغیمیزدان سون نفسھ قدر دیفاع ائتمکلھ، او یولدا قیزارا کیچیکدن بؤیوگھ، آرواددان کیشي

  شوعارى، رھبریمیزین دئدیگى، ایلک و سون سؤزوموز بودور.
  

  اؤلمک وار، دؤنمک یوخدور!
  

سیدیر کى، عوموم میلتلر اؤزلرینى  ایکنجى حقیقت ایسھ بوتون موتفیق میلتلرین قبول و ایمضا ائتدیگى و یوخاریدا شرح وئریلن آتالنتیک بیانیھ
  ن بیر حق قایل اولموشالردیر.دیکلرى کیمى ایداره ائتمگھ مؤحکم و متی ایستھ

  
سیدیر. بو  سینده قبول ائتمھ نین تھران حؤکومتى طرفیندن اؤز بیانیھ لرینده یالنیز آذربایجان دیلینده تحصیل اولونماسى اونا عالوه اوالراق آذربایجان مدرسھ

تصدیق ائتمگھ مجبور اولموشدور. او حالدا ایندیکى  او دئمکدیر کى، بیزیم میلتیمیزى و موشخص بیر میلت اولدوغوموز حقیقتینى، رسمى صورتده
  سى و دموکراسى اصولو ایلھ اؤزونو ایداره ائتمگھ کیم مانع اوال بیلر؟ سینھ اساسالناراق ھانسى میلت اولورسا اؤز ایداره شرایطده و آتالنتیک بیانھ

  
وال بیلر و بونا گؤره ده ھر زاددان اول اؤز میلى قودرتیمیزه دایاناراق سینده آزادلیغا مالیک ا بیز بیلیریک کى، ھر میلت یالنیز اؤز لیاقتى ساحھ

لر اثناسیندا  لریمز ایلھ تھرانداکى موذاکیره آزادلیغیمیزى ساخالیاجاییق. بیزیم میلتیمیزى و دیلیمیزى رسمن تصدیق ائدن تھران حؤکومتى، نوماینده
  گؤستردیگى عیناد حئیرتلى و تعجوبلى دگیلدیرمى؟

  
یفرت حیسى ا و دونیایا آیدیندیر کى، موفقیت اولدن آخیره قدر بیزیمدیر، چونکى گئتدیگیمیز یول حق و حقیقت یولودور. بوتون آذربایجان میلتینده نتھران

(!) بیریسى مؤحترم لر اثناسیندا، تھران سیاستمدارالریندان  جگیک. تھرانداکى، موذاکیره یھ بیلمھ نى بورادا قئید ائتمکدن گئچھ اویاندیران بیر قضیھ
، دئیھ جھالتلھ میلى غوروروموزا توخوندوقدا، اگرچى رھبریمیزدن چوخ یاغلى و دیش » کى والى اوال بیلن بیر آدام یوخدور سیزده«لریمیزه:  نوماینده

  مز:سینده بو نزاکتسیز گوبود سؤزو جوابسیز قویا بیل سیندیران جواب آلمیشدیر، آما آذربایجان میلتى ده اؤز نؤوبھ
  

بیرینھ ربط ائدن - سن کى، بیز ایلھ سیزین سیاسى موقدراتیمیزى بیر سن، گؤره آقاى سیاستمدار!... اوخودوغون یا اوخومادیغین تاریخلره موراجیعھ ائلھ
 شدور.نین ایچیندن یئتیشمیش آدامالر اولمو صفوى پادشاھالرى زمانیندان بو گونھ قدر ایرانى ایداره ائدنلرین ده آذربایجان میلتى

 
  ائدنلرین چوخالرى یئنھ ده آذربایجان میلتیندن دیر.  حتا بو گون ده یاخشى یا پیس، ایستر ایرانین داخیلینده ایسترسھ خاریجینده حساس پوستالرى ایداره

  
یر ائوالد محبتیلھ و میلتیمیزه بئش آى کیمى بیر قیسا مودتدن برى قوروالن میلى حؤکومتیمیزین دوزگون و لیاقتلى ایدارى مامورالرى آنا یوردوموزو ب

  نلره جھالت و عیناد گؤزو دئییلمزمى؟ خاص اوالن صداقت و لیاقتلھ ایداره ائتدیکلرینى بوتون دونیا گؤرمکده دیر. بونو اینکار ائده

  »رضا آذرى«
  

  
***  

تیمیزین معناسینى و خلقین بو نھضتده شیرکتینى درک تھران ایلھ دانیشیق چوخ چتین شرایط آلتیندا ایدامھ تاپدى. حؤکومت باشچیالرى بیزیم میلى نھض
  ییردیلر. نى چوخ سھل تلقى ائدیردیلر. شاید تجاھول ائدیب عومومیتلھ نھضتى قیمتدن سالماق ایستھ دیکلرى اوچون مسالھ بیلمھ ائده

  
  یوقلوقال باخا بیلمزدى.سینھ، قانى سو ورى شخصن نھضتھ باشچیلیق ائتدیگى اوچون، اونون بو سھولتلھ کیچیلمھ آقاى پیشھ

  
لر شخصن نھضتین یارادیلماسیندا جان قویدیوقالرى اوچون، تھرانین بیزیم نھضتیمیزه کیچیک گؤز ایلھ باخماسینا ھئچوجھ  آقاى پادگان و سایر نوماینده

  لى اولدو. ھئیات تبریزه موراجیعت ائتمھ ایلھ راضى اوال بیلمزدیلر. اونا گؤره دانیشیقالر اون بئش گون طول چکدى. نھایت نتیجھ آلینمادان گئدن
  

نین تھراندان موراجیعت ائتدیکدن  ورى دانیشیغین تفصیل و جریانینى مؤحترم اوخوجوالرین و موبلیغلرین دسترسینده قویماق مقصدى ایلھ آقاى پیشھ
  نین عئینلرى بورادا قئید اولونمالیدیر. گى اعالمیھدیگى نیطقى، تھراندا آپاریالن دانیشیغا عاید قسمتیلھ ھئیاتین مونتشیر ائتدی سونرا سؤیلھ

  
  
  

  نین تھران حؤکومتى ایلھ آپاردیقالرى لرى آذربایجان نوماینده
  سینده اعالمیھ لر باره موذاکیره 

  
نین ریاستى  ورى اى پیشھنین باش وزیرى آق ده آذربایجان میلى حؤکومتى – ٢/٢۵/ ٨نین دعوتینھ گؤره، تاریخ    اولسلطنھ ایران باش وزیرى آقاى قوام

  دن جیلووگیرلیق ائتمک اوچون تھرانا گئتدى. سینى موسالیمت یولو ایلھ حل ائدیب، قارداش قانى تؤکولمھ آلتیندا، بیر ھئیات آذربایجان مسالھ
  

اغالمالى و بو مووافیقتنامھ گؤندریلمیش لرى ایلھ دانیشیغا گیریشیب و بیر مووافیقتنامھ ب نین صالحیتدار مقاماتى و نوماینده بو ھئیات تھران حؤکومتى
نین دؤولتى طرفیندن تصویب اولدوقدان سونرا، رسمیت  اولسلطنھ        ً        نین و آ قاى قوام نین موجیبینجھ، آذربایجان میلى مجلیسى ھئیاتھ وئریلمیش اعتیبارنامھ

 تاپمالیدیر.
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نین ھئیاتى ایلھ آقایان موستشارولدؤلھ، لنکرانى و ایپکچیاندان عیبارت اوالن  ىلر دن اعتیبارن، آذربایجان نوماینده - ۵ساعات  – ٢/٢۵/ ٩دوشنبھ گونو  
سینده آخیرا یئتیشدى. ھمین گونون صاباحى ایکینجى  لر باره سى، عومومى مسالھ لرى آراسیندا دانیشیقالرین بیرینجى جلسھ نین نوماینده تھران حؤکومتى

سینى گؤستریب، دانیشیقالردان اؤترو  تاریخلى ایبالغیھ – ١/٢/٢۵نین  نین دؤولتى اولسلطنھ تى آقاى قواملر ھئیا نین نوماینده ده، تھران حؤکومتى جلسھ
  نین متنى بو قرار ایلھ دیر: موعریفلیک ائتدیلر. ایبالغیھ

  
  
  

  »سى سینده ایبالغیھ دؤولتین آذربایجان باره«
  
رک، او عزیز ھموطنلریمیزین نیتلرینى موطالیعھ ائدندن  صوصى بیر توجھ جلب ائدهایندیکى دؤولتین تشکیل تاپدیغى گوندن آذربایجان ایشلرى، خو«

سینھ ایجازه وئردیگى حودوددا، او ایالتین  سونرا وزیرلر ھئیاتى تصمیم توتدو کى، قانون اساسى و آیرى وضع اولونموش قانونالر موجریھ قووه
ده صادیر اولونموش  ق و وحدتھ دعوت ائتسین. بونا گؤره ھئیات دؤولتین بو بارهنین آرزوالرى تامین اولونوب و اونالرى قارداشلی اھالیسى
  سى عومومون ایطیالعیندان اؤترو نشر اولونور.، نامھ تصویب

  
ایالتى و  نین موجیبینجھ، جى اصللرى –٩٢/٩٣/ ٢٩/٩٠/٩١نین  نین موتمیمى اساسى الثانى آییندا تصویب اولونموش قانوندا، قانون نین ربیع قمرى - ١٣٢۵

  ویالیتى انجومنلره وئریلمیش ایختیارات، آذربایجاندا آشاغیداکى قرار ایلھ تصحیح و تایید اولونور.
  
نین رییسلرى و مالیھ ناظیرى ایالتى  لرى اولعوموملوق دایره فالحت، تیجارت، صنعت، محلى حمل و نقل، ماعاریف، صحیھ، نظمیھ، عدلیھ و مودعى  - ١

  سیلھ سئچیلیب و موقرراتین موجیبینجھ اونالرین رسمى حؤکملرى دؤولت طرفیندن طھراندا صادیر اوالجاقدیر. یلھویالیتى انجومنلر وس
  
نین اینتیصابى دؤولت  لرى لرى فرمانده والى ایالتى انجومنین نظرینى جلب ائتمکلھ دؤولت طرفیندن تعیین اولوب و نیظامى و ژاندارمرى قووه - ٢

  جکدیر. طرفیندن عملھ گلھ
  
لرینین دفترى ایشلرى فارسى و آذربایجان  لرین و عدلیھ دایره لرى کیمى فارس دیلیدیر. محلى ایداره آذربایجان رسمى دیلى ایرانین او بیرى ناحیھ - ٣

  ) ایبتیدایى کیالسالردا آذربایجان دیلینده اوالجاقدیر.۵لرده بئش ( (تورکى) دیللرینده اولور. آمما درس مدرسھ
  
نین  نین ایصالحى نین آبادلیغینى صحیھ و ماعاریف ایشلرى سینى تعیین ائدن وقت، دؤولت آذربایجان شھرلرى نین بودجھ ایدلرى و اؤلکھمالیاتى ع - ۴

  لوزومونو نظرده توتاجاقدیر.
  
  لرین فعالیتى، آذربایجاندا ایرانین او بیرى یئرلرى کیمى آزاددیر. دموکراتیک تشکیالتالرین و ایتیحادیھ - ۵
  
لرى اوچون ھئچ بیر سیخینتى عملھ  سینھ و دموکراسى اوچون ایشچیلرینھ، کئچمیشده دموکراتیک نھضتینده ایشتیراک ائتمھ دربایجانین اھالىآ - ۶

  جکدیر. یھ گلمھ
  
سى تشکیل تاپدیقدا،  قنینیھ دؤورهجى ت - ١۵نین تناسوبو ایلھ آرتماسینا مووافیقت اولونور و  نین او ایالتین حقیقى جمعیتى سى لر عیده آذربایجان نوماینده - ٧

  .»ده الزیمى پیشناھادالر مجلیسھ تقدیم اولوناجاقدیر کى، تصویب اولدوقدان سونرا ھمان دؤوره اوچون وکیللرین قالمیشى اینتیخاب اولونسون بو باره
  

  »اولسلطنھ باش وزیر قوام«

  
  

نین  لر ھئیاتینھ پیشناھاد ائتدیلر تا اؤز حؤکومتى نین نوماینده ده تھران حؤکومتى ماده - ٣٣ى نین بیر قیسمتین لر ھئیاتى ایسھ اؤز نظرلرى آذربایجان نوماینده
  نظرینھ چاتدیرسینالر.

  
نین بوتون ایران اوزرینده  نین ضیمنینده، آذربایجاندا ایندیکى وضعیتین ساخالنیلماسینى و دموکراسى اساسالرى ماده- ٣٣لر ھئیاتى بو  آذربایجان نوماینده

  سینى آشاغیداکى قرار اوزره طلب ائتدیلر: سى و گئنیشلنمھ کملشمھمؤح
  

نین موسالیمت و صولح یولو ایلھ حل و مؤوجود اوالن ایختیالفالرین رفع اولماسى و بوتون ایران اوزرینده دموکراسى  سى آذربایجان مسالھ
صادق - لرى آقایان صادق نین صالحیتدار نوماینده دن تھران مرکزى حؤکومتى - ٩/٢/٢۵سى اوچون تاریخ  نین مؤحکملشمھ اساسالرى

نین موختار  اولدؤلھ) و مظفر فیروز آراسیندا بیر طرفدن، آذربایجان میلتى (موستشاراولدؤلھ)، فرمانفرماییان، ایپکچیان، لنکرانى، سپھر(مورخ
ق دیلمقانى و آقاى محمد حسین خان سیف قاضى آذربایجان ورى، صادق بادکان، دوکتور جھانشاھلو، فریدون ابراھیمى، صاد لرى آقایان پیشھ نوالینده

سیز و ایرادسیز اعتیبارالرینى موبادیلھ  لر اؤز نقص سى او بیرى طرفدن دانیشیق عملھ گلدى. یوخاریدا قئید اولونموش نوماینده نین نوماینده کوردوستانى
  سینده مووافیقت ائتدیلر: لرین باره ائتدیکدن سونرا آشاغیداکى ماده

  
جى  - ١٣٢۴سینده  نین تحریکاتى نتیجھ نین فیشارى، آزادلیق و دموکراسى دوشمنلرى کئچمیش موستبید حؤکومتین لشگرى و کیشورى مامورالرى - ١

  ر.ده ویجودا گلمیش نھضت موترقى دموکراتیک و ایرانى حقیقى ایستیقاللیت و تمامیتین صامینى اوالن بیر نھضت تانیلی - ١٢نین  ایلین شھریور آیى
  
جو اوستانالر و خمسھ ویالیتینھ شامیلدیر، موعین اراضى بیر واحید صورتده خودموختار حؤکومت آدى ایلھ ایران  - ۴و  ٣آذربایجان کى، کئچمیش  - ٢

  شھریدیر.» تبریز«نین جوزوى و مرکزى ایسھ  مملکتى
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  شھریدیر.» ماھاباد«نین مرکزى  آذربایجان کوردوستانى - تبصیره
  
نین ایختیاراتى و آزادلیغى  ن پولو و بایراغى، ایراندا راییج اوالن پول و ایران بایراغیدیر. مملکتده جارى اوالن قانونالر آذربایجان خلقىآذربایجانی - ٣

  ایلھ موغایرتى اولمایان شرط ایلھ آذربایجاندا جارى اوالجاقدیر.
  
آدیندا بیر » ھئیات میلى«ینى ایداره و نظارت ائتمک و بودجھ تصویبیندن اؤترو نى نظرده توتماقال، آذربایجان داخیلى ایشلر آخیرینجى ایکى ماده - ۴

  ھئیات، دموکراتیک اوصول و مخصوص نیظامنامھ اوزره اینتیخاب اوالجاقدیر.
  
ت میلى طرفیندن اینتیخاب سینھ دیر. بو مامورالر کى، ھئیا سى عؤھده نین اینتیخابى، آذربایجان ھئیات میلى بوتون لشگرى و کیشورى ایداره رییسلرى - ۵

نین ایجراسیندا،  اوالندان سونرا مرکزى حؤکومتھ موعریفلیک اوالجاقالر، عومده قانونالرین ایجراسیندا مرکزى حؤکومت و ھئیات میلى تصمیملرى
  ھئیات میلییھ تابع اوالجاقدیر.

  
تبدیللر مرکزى حؤکومتین ده  - تبدیلینده موختاردیر. بو جور تغییر سى بوتون لشگرى و کیشورى مامورالرین نصب، تغییر و آذربایجان ھئیات میلى - ۶

  جکدیر. ایطیالعینا یئتیریلھ
  
دن عالوه ماحال، بؤلوک و ویالیتى انجومنلر ده، دموکراسى اوصول اوزره یعنى موستقیم، عومومى راى ایلھ (ایستر آرواد،  آذربایجاندا ھئیات میلى - ٧

سینھ  لرى، یعنى ویالیت، ماحال، بؤلوکلرده ایشلرین قاباغا گئتمھ ادى) سئچیلیب و بو انجومنلر اؤز عمل حئیطھایستر کیشى و ایسترسھ قوشون افر
  جکلر. نظارت ائده

  
لرینى آزادلیق و دموکراسى اوصولوندان مودافیعھ ائتمک و مربوط  فداییلر و میلى قوشون تشکیالتى اولدوغو کیمى قالمالى و اؤز ماموریت و وظیفھ - ٨
  سینھ تابع اوالجاقدیر. رحدلرى حیفظ ائتمک اوچون آذربایجان ھئیات میلىس
  
لر و ترفیعلر رسمیتلھ تانیلیر. کیچیک افسرلرین ترفیعاتى و  ایندییھ تک آذربایجان میلى حؤکومتى طرفیندن وئریلن کیشورى و لشگرى درجھ - ٩

لرى آذربایجان میلى  جک. ولى ارشد افسرلرین و ژنرالالرین درجھ یندن وئریلھلیگى طرف لرى موستقیم حالدا آذربایجان میلى قوشون فرمانده درجھ
  جکدیر. نین تصویبى اوزره وئریلھ نین پیشناھادى و ھئیت میلى قوشونالرى فرماندھى

  
دیلینده اوالجاقدیر. لئیکن فارس دیلى  ده، یازیالر آذربایجان دیلینده و آذربایجان کوردوستانیندا کورد لرینده و ھئیات میلى آذربایجان دؤولتى ایداره - ١٠

سى آراسیندا یازیالن فارس  لرى و ھئیات میلى ایرانین دؤولتى دیلى اولدوغو اوچون مرکزى دؤولت ایلھ آذربایجان و آذربایجان کوردوستانى ایداره
  نین ایشکالى اولمایاجاقدیر. دیلینده اولماسى

  
  لرده آذربایجان دیلینده و آذربایجان و فارس یا کورد و فارس دیللرینده اوالجاقدیر. رسھدرس و تحصیالت آذربایجاندا ایبتیدایى مد - ١١

  
سى  ىآذربایجان میلى مجلیسى ایندییھ تک تصویب ائتدیگى قانونالر کى، آذربایجان میلى حؤکومتى طرفیندن ایجرا ائدیلیب، آذربایجان ھئیات میل - ١٢

  قاالجاقدیر. (بو ماده آذربایجان کوردوستانى خوصوصوندا دا صیدق ائدیر). طرفیندن نقض اولمایینجا اؤز اعتیباریندا
  

نین آذربایجاندا و ھا بئلھ آذربایجان کوردوستانینداکى کندلیلر آراسیندا  نین یئرلرى و وارالرى جات، آزادلیق و مشروطیت دوشمنلرى خالیصھ - ١٣
  یتاریلمایاجاقدیر.سى رسمیتلھ تانیلیر و ھئچ وقت نقض ائدیلیب و قا بؤلونمھ

  
  جکدیر. تیریاک، آلکول، ایختیالس و ریشوه و فحشا و سایر اخالقى فسادالرال موباریزه تصویب اولونموش قانونالر اوزره دوام ائده - ١۴

  
  ئتمک قاداغاندیر.دن ھر جور لوکس و تجمولى متاعالر و ھابئلھ آذربایجان داخیلینده عملھ گلن متاعالرى وارید ا ھئیات میلى تصویب ائتمھ - ١۵

  
یھ ھر جور مالیات و عواریضلر، ھئیات میلى تصویب ائتمیش بیر سیستم اوصولونا ویصول اولمالیدیر و دؤولتى عاییدلرین آرتماسى اوچون، ایندی - ١۶

  ارالریندا قاالجاقدیر.سینده تصویب اولوب و آذربایجان میلى حؤکومتى طرفیندن ایجرا ائدیلن قانونالر اؤز اعتیب دک آذربایجان مجلیس میلى
  

نین اوچده بیرینى تشکیل وئریرلر،  جھ کى، تقریبن بوتون ایران جمعیتى آدربایجانا و آذربایجان کوردوستانینا حق وئریلیرکى، اؤز جمعیتلرى نیسبتى - ١٧
نین تصویبینھ  سى و اونالرین ھئیات میلىیھ گؤندرسینلر. آذربایجان وکوردوستان نوظار انجومنى طرفیندن صادیر  وکیل سئچیب و مجلیس شوراى میلى

  یئتمیش اعتیبارنامھ، مجلیس شوراى میلیده رد ائدیلھ بیلمز.
  

سینده ایران مجلیس  جى ایل اینتیخابات دؤوره - ١۵لرینده اینتیخابات بیر شکیلده اولماق اوچون دؤولت موتعھید اولور کى،   ایرانین بوتون نوقطھ - ١٨
  میلى حؤکومتى قادینالر و جوانالر و قوشون ایشچیلرینھ وئردیگى حقى مؤحترم ساییب و بوتون ایراندا عومومیت وئرسین. سى، آذربایجان شوراى میلى

  
نین  سیندن سونرا باشالنیب و حداکثر بیر ھفتھ نین اینتیخاباتى بوتون ایراندا حداکثر اون گون بیرینجى اینتیخابات اعالمیھ مجلیس شوراى میلى - ١٩

  اتیمھ تاپاجاقدیر.مودتینده خ
  

نین دموکراسى و  جکدیر. ولى بو ایل آذربایجان و کورد خلقى %) مرکزه وئریلھ ٢۵نین یوزده ایگیرمى بئشى ( آذربایجان و کوردوستان مالیاتى - ٢٠
  آزادلیغى الده ائتمک اوچون آغیر خرجلره موتحمیل اولدوقالرینا گؤره بو مبلغى وئرمکدن ماعاف اوالجاقالر.

  
  دار اولور کى، تئزلیکلھ تھران ایلھ تبریز آرسینداکى دمیر یولو کى، قاباقجادان میانایا دک یئتیشیبدیر، تبریزه چاتدیرسین. رکزى دؤولت عؤھدهم - ٢١
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  سینده دخالت ائتمگھ حقلى دگیل. دؤولت ھئچ بیر صورتده لشگرى و کیشورى مامورالرین عزل و ھابئلھ دگیشمھ - ٢٢

  
  اولصحھ اصالحاتینى آزادانھ حیاتا کئچیرسین. سى گرک ماعاریف، فالحت و حیفظ وستان ھئیات میلىآذربایجان و کورد - ٢٣

  
لرین  آذربایجان و کوردوستان طبیعى ثروت و معدنلرى یالنیز آذربایجان و کوردوستانین احتیاجاتینى رفع ائتمگھ تخصیص وئریلیر و او ناحیھ - ٢۴

  لرینھ قویولور. سى اؤز عؤھده نین ایداره کارخاناالرى
  

  سى ایلھ اوالجاقدیر. الزیمى مؤوقعلرده خوصوصى و شخصى کارخاناالرین نظارتى آذربایجان و کوردوستان حؤکومتى و ھئیات میلى - ٢۵
  

ایجان و کورد دیللرینده نین تصویبى ایلھ اوالجاقدیر. تئاتر و سیناما و رادیو، آذرب آذربایجاندا و کوردوستاندا بوتون مطبوعاتین نشرى میلى ھئیاتلرى - ٢۶
  سینده ده موجاز و قابیل ایجرادیر.  اولوناجاقدیر. بو سایر دیللر باره

  
  سینھ دیر. لرین عؤھده سى آذربایجاندا و کوردوستاندا ھئیات میلى بوتون صنعتى، فالحتى، میلى و دؤولتى بانکالرین ایداره ائدیلمھ - ٢٧

  
  جکدیر. دارلیقالریندا توپالنیب و موستقیمن الزیمى مصرفھ یئتیشھ ایجان و کوردوستان محلى خزانھبوتون مالیاتى عایدات و عواریض، آذرب - ٢٨

  
نین موطالیباتین فؤوریتلھ بانک میلیدن پرداخت ائتسین و بو بانگین اینتیقال وئرمیش  مرکزى دؤولت موتعھید اولور کى، آذربایجان خلقى - ٢٩

  سرمایاالرینى دوباره قایتارسین.
  

نین الى آلتیندا اوالن تیکاب، ساققیز، بیجار،  نین آزادلیق دوشمنلرى جو اوستانالرین و خمسھ ویالیتى - ۴جو و  - ٣رکزى دؤولت موتعھید اولور م - ٣٠
  سردشت کیمى یئرلرینى تخلیھ، آذربایجان و کوردوستانین صالحیتدار مقاماتینا تحویل وئرسین.

  
دن ژاندارمرى تشکیالتینى لغو ائدیب و اونون  لر تؤره بویو میلتین حوقوقونا تجاووز ائدن و قانلى فاجیعھ مرکزى دؤولت موتعھید اولور کى، ایللر - ٣١

  لرده و ماحال و بؤلوکلرده ووسعت وئرسین.  موقابیلینده قضایى دستگاھین ضابیطى اوالن نظمیھ تشکیالتینا بوتون قصبھ
  

و ماحال انجومنلرینى ایندى آذربایجاندا اولدوغو کیمى دموکراسى اوصول اوزره بوتون ایراندا مرکزى دؤولت موتعھید اولور کى، ایالتى، بؤلوک  - ٣٢
  تشکیل وئرسین.

  
  دن دموکراسى اوصول اوزره بوتون ایراندا قورولمالیدیر. بلدیھ تشکیالتالرى بوتون ایراندا، دؤولت خادیملرى دخالت ائتمھ - ٣٣

  
  

نین سیاسى  اولسلطنھ اولدؤلھ سپھر، پیشھ و ھونر وتیجارت وزیرى و آقاى قوام آقایان مورخ هد -٨ساعات  ١٣٢۵ / ٢ / ١٠شنبھ گونو  سھ
ورى  ماده اونالرا دا گؤستریلدى. او گونون صاباحى، آقاى پیشھ- ٣٣موعاوینى آقاى موظفر فیروز اؤززلرینى صالحیتدار نوماینده موعریفلیک ائتدیلر، 

قره خوصوصى موالقات و موذاکیره عملھ گلدى و بو موذاکیراتین تعقیبینده آشاغیداکى ایبالغیھ آذربایجان اولسلطنھ آراسیندا ایکى ف و آقاى قوام
  نین متنى بودور: نین دؤولتینھ وئریلدى.  ایبالغیھ اولسلطنھ لرى ھئیاتى طرفیندن تھیھ و آقاى  قوام نوماینده

  
لرى ھئیاتى آراسیندا تبادول افکار و  لرى و آذربایجان نوماینده اثرینده مرکزى دؤولت نومایندهنین حوسن نیتى و صادیر ائتدیگى بیانیھ  اولسلطنھ آقاى قوام

دن سونرا بئلھ نتیجھ الھ گلدى کى، آذربایجان دموکراتیک نھضتى، آذربایجانى ایراندان تجزیھ ائتمک قصدیلھ یوخ بلکھ مشروطیت و  درین موطالیعھ
تقویت ائتمکدن اؤترو عملھ گلمیشدیر. ھر جور سوتفاھوم و قارداش قانى تؤکمکدن جیلووگیرلیق ائتمکدن اؤترو،  دموکراسى اساسالرینى ایراندا تثبیت و

لرى حل ائتمکدن اؤترو آذربایجان  توافوق حاصیل اولدو کى، مرکزى حؤکومت و آذربایجان خلقى آراسیندا ایختیالف یوخدور. فرعى مسالھ
لرى ایلھ ایشلرى بیر طرزده کى، مشروطیت و دموکراسى اوصولونا،  اوالجاقدیر تا مرکزى دؤولت نومایندهلریندن بیر ھئیات تھراندا  نوماینده

لرین  لرین حلى و مرکزى دؤولت ایلھ ایدارى رابیطھ لر. بوتون مسالھ سین، حل و تصفیھ ائده نین آزادلیغینا لطمھ یئتیرمھ خوصوصیلھ آذربایجان خلقى
نین تصویبینھ  نین (کى، فعلن ایالتى انجومن یئرینھ دیر) و مجلیس شوراى میلى نین ھئیات دؤولتى آذربایجان مجلیسى طنھاولسل یارانماسى، آقاى قوام

  باغلیدیر.
  

نین آراسیندا یئر بؤلگوسونھ مربوط اوالن ماده خوصوصوندا ایختیالف نظر اوز وئردى. بو  اولسلطنھ ورى و آقاى قوام اوچونجو موالقاتدا آقاى پیشھ
نین دؤولتى، موذاکیراتى باشالماقدان اؤترو، او  اولسلطنھ سالھ باعیث اولدو کى، ایکى گون موذاکیراتدا وقفھ اولسون. اوندان سونرا آقاى قوامم

اتینھ وئردى. لرى ھئی نین توسوطى ایلھ بو قرار اوزره آذربایجان نوماینده لرى ده منظور ائده بیلردى، صالحیتدار نوماینده ایصالحاتى کى، ایبالغیھ
  نین متنى بودور: ایبالغیھ

  
  آذربایجان ایالتى شوراسى، میلى مجلیس عوضینھ. - ١
  سى، وزیرلر ھئیاتى عوضینھ. آذربایجان ھئیات مودیره - ٢
  لرى رییسى، محلى وزیرلر عوضینھ. آذربایجان ایداره - ٣

  
  
  لیدیر. ردان اولمالى، مالیھ ناظیرى ایسھ دؤولت طرفیندن تعیین ائدیلمھسى قبول اولونور ولى مالیھ رییسى محلى مامورال دؤولتین عئینى ماده - ١
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نین پیشناھادى ایلھ تعیین اولونوب، حؤکم دؤولت طرفیندن صادیر اوالجاقدیر. یولالرین امنیتى حیفظ و  والى (اوستاندار)، آذربایجان ایالتى شوراسى - ٢ 
نین فرماندھى ایالتى شورا طرفیندن  اؤترو، موسلح بیر قووه نیگھبان آدیلھ تشکیل اولونور. بو قووه نظمیھ تشکیالتى و ایجرا مامورالرینا کؤمک ائتمکدن

لر، محلى نیظام وظیفھ افرادیندان عیبارت اوالجاقدیر. سرحدلرى  تعیین و حؤکم صادیر اولماقدان اؤترو ویزارت کیشوره پیشناھاد اولونور. لشگرى قووه
لرین فرماندھلرى صالح و تحصیالت گؤرموش  سینھ اولوب و الزیم اوالن مرکزلرده ساخلووالرى اوالجاقدیر. بو قووه ھدهحیفظ ائتمک بو تشکیالتین عؤ

یى الزیم اوالن گوزاریشلر فرماندھلیک طرفیندن  محلى افسرلردن، ھئیات مودیره طرفیندن تعیین و اونالرین حؤکملرى مرکزدن صادیر اولور و کولیھ
  مرکزه وئریلیر.

  
  سى عئینن تصویب اولونور.  دؤولتین اوچونجو ماده - ٣
  
نین حوقوقونو  سى نین و نیگھبان قووه لر موستخدیملرى مملکتى قانونالر اوزره ویصول اوالن مالیاتالرین یوزده یئتمیش بئش فاییضى، محلى ایداره - ۴

  پرداخت ائتمکدن اؤترو ایالتى شورا نظارتى آلتیندا مصرف اوالجاقدیر.
  

اولمنفعھ مصرفلردن اؤترو ویصول اوالن مالیاتى عومومى مالیاتین یوزده اون فاییضیندن آرتیق اولماماق شرطى ایلھ بعضى عواریض  ى شورا عامایالت
  وضع و مصرف ائده بیلر.

  
  نین عئینى تصویب اولونور. سى دؤولت ماده - ۵
  

  لرده مونعکیس اوالن ایصالحاتال قبول و دؤولتھ وئردى.  دهجو ما - ١٠، ٨، ۶، ١لرى ھئیاتى بو پیشناھادى   آذربایجان نوماینده
  
  

  نین پیشناھادى) لرى ھئیاتى (آذربایجان نوماینده 
  

  سینى موسالیمت یولو ایلھ حل ائتمک و دموکراسى اوصولونو ایراندا مؤحکملندیرمک اوچون تاریخ  آذربایجان مسالھ
لرى ھئیاتى آراسیندا موذاکیره عملھ گلیب، درین موطالیعھ و تبادول افکاردان  و آذربایجان نومایندهلرى  نین رسمى نیماینده دن ایران دؤولتى - ٢۵/ ٢/ ٨

یت سونرا بئلھ نتیجھ آلیندى کى، آذربایجانین دموکراتیک نھضتى آذربایجانى ایراندان تجزیھ ائتمک قصدیلھ اولمامیش بلکھ دموکراسى و مشروط
لرى ھئیاتى آشاغیدا  لرى و آذربایجان نوماینده نین رسمى نوماینده تلندیرمدن اؤترو اولموشدور. ایران دؤولتى ووهاوصولالرین ایراندا مؤحکملندیرمک و ق

  لرده مووافیق نظر حاصیل ائتدیلر: قئید اوالن ماده
  
  جو اوستانالرا و خمسھ ویالیتینھ شامیلدیر. - ۴جو و - ٣آذربایجان ایالتى گئچمیش  - ١
  
لر رییسى  میلى ایصطیالحى عوضینھ ایالتى شورا و وزیرلر ھئیاتى عوضینھ ھئیات مودیره و وزیرلر عوضینھ محلى ایدارهبوندان سونرا مجلیس  - ٢

  جکدیر. دیلھ ایصطیالحى ایشلھ
  
  سى ایللتى شورانین پیشناھادى ایلھ تعیین اولوب و حؤکم دؤولت طرفیندن صادیر اوالجاقدیر. آذربایجان والى - ٣
  
لرى رییسلرى، ایالتى شورا طرفیندن اینتیخاب و رسمى  اولعومومالر و حمل و نقل ایداره لر، بانکالر و محاکیم رییسلرى، مودعى دؤولتى ایداره - ۴

  حؤکملر دؤولت طرفیندن صادیر اوالجاقدیر.
  

  تبصیره: مالیھ ناظیرى دؤولت طرفیندن تعیین اوالجاقدیر.
  
نین  یجرا مامورالرینا کؤمک ائتمکدن اؤترو نیگھبان آدیلھ موسلح بیر قووه تشکیل اولونور. بو قووهیولالرین امنیتینى حیفظ و نظمیھ تشکیالتى و ا - ۵

  فرماندھى ایالت شوراسى طرفیندن تعیین و حؤکم صادیر اولماقدان اؤترو داخیلھ وزیرلیگینھ پیشناھاد اولونور.
  

نین   سینھ اولور. بو تشکیالتین ساخلووالرى ین حیفظى بو تشکیالتین عؤھدهلر محلى نیظام وظیفھ افرادیندان تشکیل تاپیر و سرحدلر لشگرى قووه
یى  سى ایلھ محلى صالح افسرلردن تعیین و اونالرین حؤکملرى مرکزدن صادیر اوالجاقدیر و کولیھ سى واسیطھ فرماندھلرى آذربایجان ھئیات مودیره

  جکدیر. الزیمى گوزاریشلر فرمانده ھنگ طرفیندن مرکزه وئریلھ
  
لرده ایسھ درسلر ھر ایکى آذربایجان و فارس دیللرینده اوالجاقدیر. محلى  لرده تحصیل آذربایجان دیلینده و موتوسیطھ مدرسھ ایبتیدایى مدرسھ - ۶

  لرده دفترى ایشلر و عدلیھ و او بیرى ایشلرى، فارس و آذربایجان دیلرینده صورت تاپاجاقدیر. ایداره
  
نین حوقوقالرینا و نیگھبان تشکیالتینا و باشقا ایصالحاتا، ایالت  فایضى ایداره موستخدیملرى - ٧۵ھ، آلینان مالیاتین یوزده مملکت قانونالرى موجیبینج - ٧

  نین نظارتى آلتیندا مصرف اولوناجاق. شوراسى
  

  ض وضع و مصرف ائده بیلر.مک شرطیلھ، بعضى عواری فاییضیندن تجاووز ائتمھ - ١٠ایالت شوراسى ویصول اولونان عومومى مالیاتین یوزده 
  
  آذربایجاندا دموکراتیک نھضتى طرفیندن عملھ گلمیش بوتون ایقتیصادى، ایجتیماعى، مالى و یئر ایصالحاتى رسمیتلھ تانیلیر. - ٨
  
سى تشکیل  نگوزارلیق دؤورهجى قانو- ١۵نین آرتیریلماسینا مووافیقت اولونور.  لرى نین تناسوبو ایلھ آذربایجان نوماینده آذربایجانین حقیقى جمعیتى - ٩

  ده الزیمى پیشناھاد مجلیسھ تقدیم اولوناجاقدیر کى، یئنى تصویب اولونان عیده ھمان دؤوره اوچون اینتیخاب اولونسون. تاپدیقدا، بو باره
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ترقى شرایط و حقیقى دموکراسى نین اینتیخابات قانونوندا تجدید نظر ائدیب و تازا قانونى ایندیکى مو دؤولت تعھود ائدیر مجلیس شوراى ملى - ١٠

  یھ تقدیم ائتسین.  رک تصویب اوچون مجلیس شوراى میلى اوصولى اساسیندا (عومومى، موستقیم، گیزلى، موساوى و موتناسیب) تنظیم ائده
  

  نین تصویبینھ چاتدیقدان سونرا رسمى اوالجاقدیر. بو قرارداد ایران ھئیاتى دؤولتى و آذربایجان میلى مجلیسى - ١١
  

آراسیندا   اولسلطنھ ورى و قوام لرى آذربایجان کوردوستانینا دا شامیلدیر. بو پیشناھاد تازا دانیشیقالرین مبناسى اولدو. آقایان پیشھ بو قرار دادین ماده - ١٢
نین سیاسى موعاوینى   ولسلطنھا جو موذاکیراتدان سونرا دئمک اوالر کى، ایکى طرف آراسیندا توافوق نظر عملھ گلیب و قرار اولدو کى، آقاى قوام - ۴

ده باش وزیرین سیاسى موعاوینى آقاى  - ٢٣ساعات  – ١٩/٢/٢۵آقاى موظفر فیروزون ایشتیراکى ایلھ یئنى بیر الییحھ تنظیم اولونسون. پنجشنبھ گونو  
  لرى ھئیاتینھ گؤستردى. نى حاضیرالیاراق آذربایجان نوماینده موظفر فیروز آشاغیداکى الییحھ

  
  

  نین متنى الییحھ
  

سینده دموکراسى و آزادلیق اوصولونو  سینده کى، اونون مقصدى بوتون ایران اؤلکھ سون زمانالردا آذربایجاندا عملھ گلن دموکراتیک نھضت نتیجھ
دن عیبارت اوالن  ماده - ٧لرى دؤولتین  لرى آراسیندا دانیشیق باشالنمیش و آذربایجان نوماینده مؤحکملندیرمک اولموشدور، دؤولت و آذربایجان نوماینده

نین موکمیلى عونوانیلھ تنظیم اولوب قبول و  ماده - ٧لر کى،  سینده توافوق نظر الده ائدیلدى. آشاغیداکى ماده رک تبادول افکار نتیجھ سینى قبول ائده ایبالغیھ
  ایجرا ئدیلسین.

  
نین رییسى  سى سینھ چئوریلمکلھ ایقتیصاد و تیجارت ایشلرى ایداره کلیمھسى مالیھ رییسى  سینده مالى ناظیرى کلیمھ نین بیرینجى ماده ایبالغیھ - ١

  آرتیرماقال عئینن قبول اولونور.
  
  نین پیشناھادى اوزره، دؤولت تصویبى ایلھ تعیین اولوناجاقدیر. سى آذربایجان ایالت انجومنى آذربایجان والى - ٢
  
ساسالناراق، دؤولت آذربایجاندا میلى مجلیس آدى ایلھ اینتیخاب و یاردیلمیش تشکیالتى سون زمانالردا آذربایجاندا عملھ گلن دگیشیکلیکلره ا - ٣

جى مجلیس تشکیل تاپدیقدا، دؤولت طرفیندن پیشناھاد اولونان یئنى ایالت و ویالیت انجومنلرى قانونى  - ١۵یاجاق و  آذربایجان ایالت انجومنى کیمى تاني
  نین یئنى ایالتى انجومنى سئچگیلرى تئزلیکلھ باشالناجاقدیر. ش قانون اوزره آذربایجان ایالتىتصویب ائدیلدیکدن سونرا، تصویب اولونمو

  
%)  ٧۵لیغینى تامین ائتمک و خوصوصیلھ آلینان مالیاتین ( نین یاخشى نین قرار و تصمیملرینى ایجرا ائتمک و ایشلرین گئدیشاتى ایالت انجومنى - ۴

سیندن مورکب ایالت  نین ھئیات رییسھ ولونماسینا نظارت ائتمک اوچون، والى دوایر رییسلرى و ایالت انجومنىنین دوزگون خرج ا یئتمیش بئش فاییضى
  جکدیر. شوراسى تشکیل تاپاراق، انجومنین تصمیملرینى حیاتا گئچیره

  
ائتمک اوچون مووافیقت اولدو جناب آقاى لرین تکلیفینى تعیین  سینده نیظام وظیفھ افرادیندان چاغریالن یئرلى قووه آذربایجان نھضتى نتیجھ - ۵

لریندن محلده بیر کومیسیون تشکیل تاپیب و اونون حل یولونو تصویبدن اؤترو مرکزى دؤولت  دؤولتى و آذربایجان ایالت انجومنى نوماینده  اولسلطنھ قوام
  جکدیر. و ایالت انجومنینھ پیشناھاد ائده

  
) یئتمیش بئش فاییضى یئرلى خرجلره ایختیصاص وئریلسین ٪٧۵نین ( افیقت اولدو، آذربایجانین گلیرىآذربایجانین مالى وضعیتى خوصوصوندا موو - ۶
  نین عومومى مخاریجینى تامین ائتمک اوچون مرکزه گؤندریلسین. سى ده ایران اؤلکھ -  ٪٢۵و 
  

گلیرلرى موستثنا و اونالرین خرج و گلیرلرى دؤولت  نین خرج و لرى چیلیک ایداره تبصیره: پوست و تلقراف و دمیر یولو و اورومیھ گؤلونون گمى
نین تلقرافالرى مجانى  لرى سینھ و اونا مونحصیر اوالجاقدیر. بئلھ تؤوضیح وئریلیر کى، آذربایجان ایالت و ویالیت انجومنلرى و دؤولت ایداره عؤھده

  اوالراق موخابیره اولوناجاق.
  
یانا دمیر یولونو تبریزه چاتدیرسین. بو ایش تئز بیر زماندا حیاتا کئچیریلسین. بو ایشین انجامى اوچون دؤولت قبول ائدیر کى، جارى ایل عرضینده م - ٧

  نین تقدوم حقلرى اولماسى آیدیندیر. آذربایجان کارگر و موتخصیلرى
  
  مربوطدور.سینھ و فرعى یولالرى ایالت انجومنینھ  سى دؤولت عؤھده سى و تعمیر ائتمھ اساسى شوسھ یولالرین چکمھ - ٨
  
سینھ تبدیل اولونور و اونون رییسى آذربایجان ایالت  لر، کندلر نظمیھ دن آیرى اوالراق فدایى آدى ایلھ تشکیل تاپان داوطلب قووه نیظام وظیفھ - ٩

  نین اینتیخابى و دؤولت تصویبى ایلھ تعیین اولوناجاق. انجومنى
  

سیلھ  سینھ مربوط اوالنالرین بؤلونمھ ان کندلیلرى آراسیندا بؤلونن یئرلردن دؤولت خالیصھسینده، آذربایج آذربایجان دموکراتیک نھضتى نتیجھ - ١٠
رک، دؤولت  یھ پیشناھاد ائده سینى مجلیس شوراى میلى دؤولت اوصولن مووافیقدیر و تعھود ائدیر کى، تصویب اوچون بیرینجى فورصتده اونون الییحھ

سینده عملن و  لیک ائتسین. آدربایجان نھضتى نتیجھ ده پیشبین سى او  الییحھ اشایان کندچیلر آراسیندا بؤلونمھلرینده ی لرین مملکتین باشقا نوقطھ خالیصھ
یھ  سینده، مالیکلرى قانع ائتمکدن اؤترو، او مولکلرین تعویض ترتیبینى مجلیس شوراى میلى عوضسیز اوالراق اکینچیلر آراسیندا بؤلونن باشقا یئرلر باره

  جکدیر.  پیشناھاد ائده
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نین دفترى  لرین و عدلیھ سى موجیبینجھ قرارا آلیندى کى، آدربایجاندا فارس دیلى رسمى و دؤولتى دیلدیر، ایداره جو ماده - ٣نین  سى دؤولت ایبالغیھ - ١١
 -۵اقدیر و مووافیقت اولدو کى، کیالسا قدر تدریس آذربایجان دیلینده اوالج - ۵لر آذربایجان و فارس دؤولتى دیللرینده اولور،  ایشلرى و موحاکیمھ

  نین پروقرامى اوزره مکتبلرده درس آذربایجان و فارس دیللرینده اولسون. کیالسدان یوخارى ماعاریف ویزارتى
  

ى، گیزلى، سى کى، آزادلیق و دموکراسى اساسالرى اوزره یعنى عوموم نین الییحھ جى مجلیس آچیلدیقدا، اینتیخابات قانونى - ۵دؤولت تعھود ائدیر،  - ١٢
  یھ تقدیم و اونون تصویبینى فؤوریتلھ درخاست ائده. موستقیم، موتناسیب و موتساوى کى، قادینالرا دا شامیل اوال، مجلیس شوراى میلى

  
کى، نین سئچگى قانونینى دموکراسى اوصولو ایلھ (عومومى، گیزلى، موتناسیب، موستقیل و موساوى)  دؤولت مووظفدیر کى، بلدیھ انجومنلرى - ١٣

نین  نین ایستیقاللین تامین ائده، چوخ تئزلیکلھ انجومن مجلیسھ تقدیم ائتسین. بو الییحھ تصویب اولونا قدر آذربایجان شھرلرى بوتون بلدیھ انجومنلرى
  انجومنلرى رسمیتلھ قاالجاقدیر.

  
جى کیالسا قدر  - ۵سى اوزره ایبتیدایى مکتبده  جى ماده - ١١نین  بو مووافیقنامھ –آذربایجاندا ، اقلیتده واقع اوالن میلتلر، کورد، ائرمنى، آسورى  - ١۴

  اؤز آنا دیللرینده درس اوخویاجاقالر.
  

  جو اوستانالرا و خمسھ ویالیتینھ شامیلدیر. - ۴و  ٣آذربایجان ایالتى سابیق  - ١۵
  

  نین (کى، بو مووافیقتنامھ سى تى و آذربایجان مجلیس میلىنین ھئیات دؤول اولسلطنھ نین ایجراسى، جناب آقاى قوام نین قرارالرى بو مووافیقتنامھ - ١۶
  جى ماده موجیبینجھ انجومن ایالتى آدالناجاقدیر، تصویبینھ مؤوکول اوالجاقدیر). - ٢تصویب اولدوقدان سونرا 

  
  

نوماینده ھئیاتیندن ده بو جلسھ ده  سى تشکیل تاپیب و آذربایجان اولعاده جلسھ دا ھئیات دؤولتین فؤوق - ١٠قرار ایدى کى، جومعھ گونو سحرساعات 
دن الى ساعات اوچ یاریما قدر موذاکیره و موباحیثھ  - ١١دن ساعات  لرى شیرکت ائتمھ         اولعاده ایجالس آذربایجان نوماینده حاضیر اولسونالر. بو فؤوق

نین چوخلو گوزشتیندن حکایت ائدیردى، آقاى  ده ھئیاتىلرى ھئیاتى ائتدیگى پیشناھادى کى، نوماین عملھ گلدى، نتیجھ ده آذربایجان نوماینده
سینده اکثریت راى ایلھ رد اولدو، و دؤولتین تصمیمى  بازلیغى نتیجھ سینده اوالن موخالیف و غئیر موتجانیس عونصورلرین دسیسھ نین کابینھ اولسلطنھ قوام

ایلھ نوماینده ھئیاتینھ ایبالغ اولدو کى، ھئیات دؤولت تصمیم توتوب کى،  اول آقایان فرمانفرماییان و ایپکچیان، سونرا آقاى موظفر فیروز توسطى
سین. بو ترتیب ایلھ آذربایجان  لریندن قیراغا چیخماییب و اوندا ھئچ بیر تفسیر وئرمھ نین ماده دن عیبارت اوالن ایبالغیھ ماده - ٧تاریخلى  - ١/٢/٢۵

داکیراتدان ھئچ بیر نتیجھ آلینمامیش و موذاکیراتدا وقفھ حاصیل اولدو. آذربایجان  اسیندا اوالن مولرى ھئیاتى تھران حؤکومتى رسمى مقاماتى آر نوماینده
نین عیلت  نین دایانماسى نین ایظھار ائتدیگینھ گؤره موذاکیره نین رسمى و مووافیق مقاماتى ده تبریزه قاییتدیالر. تھران حؤکومتى - ٢٣/٢/٢۵لرى  نوماینده

نین ایچریسینده و  اولعاده نوفوذو ایدى کى، موختلیف یولالرال دؤولت ھئیاتى ى ده غئیر مسول مقامات و عونصورلرین فؤوقنین بیریس و عامیللرى
  خاریجینده اعمال اولونوردو.

  
  ق ایدى.نین و حقیقى آزادلیغین بوتون ایران اوزرینده قاباغین آلما نین اینکیشافى آیدین دیر کى، اونالرین اساسى ھدفى دموکرات نھضتى

  
ییب  ایشدن گئچمھ - نین حوسن نیتینى نظرده توتماقال تصوور ائدیریک کى، ھلھ ایش اولسلطنھ و اونون بعضى ھمکارالرى ایرانین باش وزیرى آقاى قوام

لیک ائتمک اوچون باشالنان دن جیلووگیر سى و قارداش قانى تؤکولمھ نین صولح یولو ایلھ حل ائدیلمھ سى و ھلھ اومید ائتمک اوالر کى، آذربایجان مسالھ
سینده موتوقیف اولدو، یئنیدن  سى نتیجھ نین دوشمنى اوالن عونصورلرین دسیسھ نین آزادلیغى لره، تھراندا بعضى مورتجع و ایران میلتى موذاکیره

ر اوصولون ضامینى بیلیریک. آذربایجان باشالسین. چونکى بیز آذربایجان نھضتینى بوتون ایران سعادتى و آزادلیغى و اورادا ویجودا گلن دموکراسى بی
نین اومیدى دیر و بیالخره مووفق اوالجاقدیرکى، آزادلیغى و دموکراسى اوصولون بوتون ایراندا اینکیشاف ائتدیریب  نھضتى بوتون ایران آزادیخاھالرى

و نیظامى سوتونالرینى بیزیم سرحدیمیزه توپالییر و  سى، ژاندارم و عومومیت وئرسین. ولى موتاسیفانھ گؤرونور کى، تھرانین مورتجع ھئیات حاکیمھ
  لر بئجریر کى، ھئچ وجھیلھ ایرانین صالحینا دگیلدیر. سینده بیر پارا نقشھ کلھ

  
ییریک کى، نى اعالم ائتدیکده آشیکار دئ ییریک کى، بیزیملھ تھران آراسیندا اوالن ایختیالفالر صولح یولو ایلھ حل اولسون، بیز بو نظریھ بیز اونو ایستھ

جگیک. آذربایجان  میزلھ دیفاع ائده میزه نیسبت کیچیک بیر تجاووز و تعروض اولورسا، وار قووه لرى طرفیندن بیزیم اؤلکھ اگر ژاندارم یا نیظامى قووه
ئتیشمک و حقیقى آزادلیغى و میلتى اؤز آزادلیغیندان دیفاع ائتمک اوچون آخیر نفره تک فداکارلیغا حاضیردیر. بیز اینانیریق کى، بو موقدس ھدفھ ی

یھ حاضیردیرالر. تصوور  دموکراسى اوصولونو بوتون ایراندا برقرار ائتمک اوچون، عوموم ایران آزادیخاھالرى دا بیز ایلھ بیر صفده موباریزه
  ده اوالن حوسن نیت اثرینده، ایش بو یئره چاتماسین. اولسلطنھ ائدیریک کى، شخص آقاى قوام

  
  ورى سید جعفر پیشھ - نین باش وزیرى ؤکومتىآذربایجان میلى ح

  ١٣٢۵اوردیبھیشت   ٢٣تبریز  
  
  

    نین  صالحیتدارشخصیتلرى  نین  خلقى  نین آذربایجان ورى آقاى پیشھ
   بیانات ائتدیگى   کونفرانسیندا 

  
  بونو  سیماسیندا و حرکتینده  اشخاصین یاخینالشدیران   یزهاؤزلرینى ب  اولوب  خیالص  چنگیندن  وساییر موستحفیظلرین  بیز تھرانا وارید اولدوقدا ژاندارم

  : دیردى تیتره روحوموزو   بیزیم  شوعارالرى  نین  آزادیخاھالرى  تھران  اوالن  چیخماغا مووفق  مئیدانینا گلیب  . طیاره گؤردوک  آشیکار صورتده
  

  باغلیدیر.  ائتمگینیزه  حرکت  دوزگون  ! آزادلیغیمیز سیزین یین ائتمھ  ایشتیباه ئتدیز، آماندى ا  خیالص  اسارتدن  خلقینى  وئردیز، سیز ایران  نیجات  سیز بیزه
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  ! خلقي  قھرمان  آذربایجانین  یاشاسین
  ! آزادیخاھالرى  آذربایجان  اوالن  مشعلداري  آزادلیغیمیزین  یاشاسین

  
وئرمک   نیجات  خلقینھ  ایران  ، بوتون ، بلکھ ائتمک دگیل  ایداره  اؤزونو تک   اونالرین اوجالماسینا،  نین باشالرى  نین خلقى  بو شوعارالر آذربایجان

  لرین روزنامھ  مونتشیر اوالن  شھرلرینده  و ساییر ایران  تھران  گوندن  نھضتیمیز باشالنان  . ھلھ اولدو  ائتمیش  ایستعدادینا مالیک اولدوغونو بیر داھا ایثبات
ّ    موتأس یفم  . من شوعارالرینى بیز ھنوز اونوتمامیشیق!»  وئرین  نیجات  ده  بیزه  گلین« مجبور   سؤزونو دئمگھ  نین بیرى زیمامدارالریندان   بورادا ایران      

  بیر آدام  والى اوالبیلن  کى سیزده«زیمامدار   . آقاي اطرافینا گلدى  تعیینى  نین  والیسى  سؤز آذربایجان بیر یئرینده   و شیرین  جیدى  . دانیشیغیمیزین اولورام
  ییرم یوخدور. بونونال ایستھ  احتیاج  ائدیرسیز، اونو تکرار ائتمگھ  حیس  گؤزل  سیز چوخ  ائدیرم  یقین  جوابى  اونا وئردیگیم  . منیم دئدى» یوخدور

  میشدیر، اونون ، شاید او زیمامدار سھون بو سؤزو دئمھ یز کىس بیلھ  ییرم و ایستھ  اولدوغونو گؤسترم  آدامالر الینده  کیمى  نھ  نین  حؤکومتى تھران
  قادیر دگیلدیر. بو کیمیلرین  کنار ائتمگھ  اؤز باشیندان  زیمامدارالرى  بو کیمى  ایسھ  جماعتى  اوال بیلمز. تھران  یوخارى بوندان   و آنالغى  سى دوشونجھ

، آیا بؤیوک حقسیزلیک دگیلدیر؟  سى دئمھ»!  آلتینا گیرین  بویوندوروغوموزون  بیزیم  ، گلین قویوب یاریمچیلیق   سیز باشالدیغیز بؤیوک ایشلرى: « بیزه
  کیفایت  عوصیانا وادار ائتمگھ  روحونو  بیر اینسانین  ساده  ان  ، دئمک مخلوقاتیق  اشرف  ده  ، اونا گؤره اولونوروق  حساب  مرکزى  بیز ایرانین  چون

  ؟ ائتمزمى
  

ّ   موتمد ین  خلقى  یعنى آذربایجان» یئر دوالنیر  این  با ویجودى«،  الزیمدیر کى دئمک   سؤزونو تکرار ائدیب  و عالیمین  مشھور ریاضیدان  بئلھبونونال        ،
  علمداریدیر.  نین آزادلیغى  نین خلقى  ایران  بوتون  کیمى  ائتدیگى  ایداره  بیر میلتدیر، او اؤزونو  فداکار و الییق

  
  خبرلرى  دونیادان  باشالرینى قارا قویالییب  ککلیک کیمى  لرى کابینھ  صدر وحکیمي  . بیلدیگینیز کیمى ایدى  سینده دانیشدیغیمیز باره  ایلھ  تھران  یزیمسؤز، ب

، کور میرجواد،  ذولفقارى  خلقى  ذربایجانآ  نظرینده  ایدیلر. اونالرین فیکیرینده   دایاندیرماق  ایلھ  گوجو  سیالح  نھضتیمیزي  میلى  اوچون  اولمادیقالرى
  اونالرین  ائشیتمک عوضینده  سؤزلریمیزى  حق  بیزیم  . اونا گؤره ایدى  عیبارت  دوشمنلریندن  کیمى خلق  مجتھدى  و صادق  ، امیر نصرت جوان  ابولقاسیم

  ضرب   فداییلریمیزین  ائدیردیلر. نھایت  حرکت  اومید اوزرینده  احمقانھ  تؤولید ائتمک کیمى  عوصیان  ایچریمیزده  ، بیزیم ائدیب  رقص  بارماغى ایلھ
  اونا گؤره اولماز. نھایت   سیندیرماق  سینى ایراده  نین خلقى  آذربایجان  ، زور ایلھ کى  آنالدى  . بیالخره تھران آرزوالرینى پوچا چیخاردي  اونالرین  شصتى

  ایرتیجاعى  آز بیر اکثریتلھ  چوخ  ییخیلیب  حؤکومتى  حکیمى  ایلھ  کؤمگي عونصورلرین   آزادیخاه  ، نھایت گلدى  عملھ  ارکانیندا موختصر تزلزول  ایرتیجاع
  لدوغوداناو  لى وئرمھ  جواب  ایلھ  یولو  صولح  دگیشدیریب سیاستینى   زور و گوج  سى کابینھ  اولسلطنھ . قوام ویجودا گتیردى  سین اولسلطنھ کابینھ مجلیس قوام

  ائتمک اوچون  الده  ایلھ  یولو  و موسالیمت  صولح  دیگیمیزي ایستھ  ایلھ  دستورى  حؤکومتیمیزین  و میلى  میلى  مجلیس  ائدیب  قبول دعوتینى   رسمي  اونون
  تھرانا گئتدیک.

  
  ، قارشیمیزدا دوران اولموشوق             ّ آلماغا مووف ق  دیگیمیزى ز ایستھائتمیردیک. چونکى بی  طلب  بیر شئى  یئنى  ، بیز تھراندان کى  گرک ھامى بیلسین  بونو

  قرار وئردیگیمیزى  ھدف  حودودوندا حیاتا کئچیرمگي  ایران  دیکلریمیزى بیزایستھ  سیدیر. بیر ده مسألھ  ساخالماق  دن تؤکمھ  قان  آدامالریمیزى  مسألھ
آدالنیر.   قوشونالرى  میشیک. قوشونالریمیز خلق ائتمھ  تشکیل ویزارتخاناالرى   و جنگ  ر بیز خاریجھقد  یھ ، ھنوز ایندى . بیلیرسیز کى اونوتمامیشدیق ده

  ائتمک مقصدى  تأمین  آزادلیغیمیزى  و میلى  امنیت  داخیلى  قوشونو  باشقادیر، خلق  تمامیلھ  قوشونوندان  دؤولت  رسمي  و مقصدى وظیفھ   قوشونونون  خلق
ه  دیلنائ  تشکیل  ایلھ ّ  بیر قوو  ّ  مود ت  اوزون بو وضعیت   اساسیندادیر، بینابراین  ایران  عوموم  بیالخره  دیر. پولوموز، بایداغیمیز و عونوانیمیز ایسھ          ائده  دوام    

  ییب ردائتمھ  الینى  صولح  نین اولسلطنھ  قوام  آقاي  ائتمک اوچون      ّ موعی ن  . بو تکلیفى اوالیدى تکلیفیمیز معلوم   ایلھ  حؤکومت  گرک مرکزى  ، باالخره بیلمزدى
و   یولداشالریمین  صمیمى  ایلھ  مقصدى  اولونماسى  داھا تئز حل نین  مسألھ  اولدوغوما باخمایاراق  شدید مریض  اؤزوم  من  تھرانا گئتدیک، حتا

،  گؤروشلریمیزده  . ایستر خوصوصى ائتدیم  برابر موسافیرت  ایلھ  یاتھئ  ائدیب  قبول  دعوتینى  قوامین  شخصن آقاي  باخمایاراق  سینھ تؤوصیھ طبیبلرین 
ساییر   و  اولسلطنھ قوام  . آقاي دیک حاضیر اولدوغونو سؤیلھ  ائتمگھ  حل  ایختیالفاتى  ایلھ  یولو  و صولح  آساییش  بیز خلقیمیزین  گؤروشلرده  رسمى  ایسترسھ
تجاووز   سیندن تصویبنامھ  اوالن عیبارت   دن ماده- ٧  دؤولتین  عملده  ایظھار ائدیردیلر، الکین  مووافیقت  فیکیریمیزه  بیزیم  عومومیتلھ  لرى نوماینده  دؤولت
سیاستیمیز   ىگیزل  ائشیتمیسیز. بیزیم  نى اعالمیھ  رسمى  وئردیگى  لر حقینده موذاکیره  نین لر ھئیاتى نوماینده میردیلر. سیز البتھ  ایستھ  حاضیر اولماق  ائتمگھ

  اولماق قئید شرطسیز تسلیم   کیمي  بیر قووه  مغلوب  بیزدن  حؤکومتى  ، تھران ائتدیک وبیلدیردیک کى  دونیایا اعالم  تفصیلینى  نین موذاکیره  اولمادیغینا گؤره
، بو  تغییرناپذیر ایمیش  کیمى  آسیمانى  یى آیھ  سى مھتصویبنا  دؤولت کى،  . بیز دئدیک وقتى مئیدانا چیخاریردى  وضعیت  گولونج  ائدیر. بو ایسھ  طلب

  ؟ ایدى  گؤره  یھ ائتمک نھ  تھرانا دعوت بیزى   ایصرار ایلھ
  

 و  اساسیدن  قانون  کیمي  اولدوغو  ، اونالر ھمیشھ ایدى  عئینى  سؤزلرین دانیشیالن   طرفیندن  بیات  آقاي  تبریزده  سؤزلرى  نین مقاماتى  رسمى  تھران
  چالیشیردیالر.  باسدیر ائتمگھ -   اؤرت  مؤوضوعى  ایلھ  سفسطھ  ائدیب  بحث اوصولدان 

  
  قدر قانون  یھ ایطیالعیمیز واردیر. بیز ایندي  گؤره  اؤزوموزه  و ساییر قانونالردان  اساسى  قانون  دگیلیک، ولى  دئدیک بیز دیپلومات  گون  بیز اول
بیخبر   سیندن تغییر وئریلمھ  اوچون  دیکتاتورلوغو رضاخانین   نین اساسى  قالماسینى دا بیلیریک، بیز قانون  مسکوت  نین لرى مسألھ  اساس نین  اساسى

جرا ای  شکیلده  نھ  وایراندا قانونالرین  ییق میشیک، ایرانلى گلمھ  بیلیریک، بیز آمریکادان  ده  سرمنشاینى  بیقانونلوقالرین بوروموش   دگیلیک. بیز ایرانى
،  دانیشاق  ساده  بیلیریک. گلین  نظرینى ده  بو اشخاصا اوالن  نین میلتى  و ایران  ائتدیگینى  حؤکومت  ایراندا کیملرین  ده  خبریمیز واردیر. ایندى  ائدیلدیگیندن

  یاریم ایسھ   مورتجعلرى  . تھران قوردو  بیناسینى  حؤکومت  و میلى  ویجودا گتیردى  اساسینى قانون   ائدیب  قیام  ایستیبداد علئیھینھ  بیر گون  خلقى  آذربایجان
ّ      مود تینده  قرن او   ایلھ  حرکتى  ایکینجى  آذربایجان  ایسھ  ائتدیلر. ایندي  محروم  حاکیمییتدن خلقى   لر ایلھ جوربجور واسیطھ  قویوب  اونو مسکوت    

و اکینچیلر   آلینیب  غاصیبلر الیندن  نین یئرلرى  و دؤولت  سى بؤلونمھ نین  یئرلرى  ر. خالیصھوئرمک الزیمدی  بونا جواب  ییر، فقط دیریلتمک ایستھ   ّ  حق ى 
  بو کندلري  ایلھ  سى آلمیشدیر، اؤز ایراده        ّ   اؤز حق ینى  آرتیق  کندلیسي سیدیر. آذربایجان  ایراده  خلقین  میشدیر. قانون ائتمھ  منع  اساسى  قانون  آراسیندا تقسیمینى

  لیدیر. ائتمھ  عملي  و ویالیتلرده ایالت   بوتون  بو ایشى  اوچون  اولماق  ھمرنگ  ایلھ  آذربایجان  ایران  بوتون  ایسھ  وشدور. دؤولتبؤلم
  

  انجومنى  لتاؤز ایا  خلقى  آذربایجان  وئرین  ایمکان  بیزه  دئدیک: آنجاق حاضیر اولوب   بؤیوک گوذشتلره  ائتمک اوچون  رفع  ایختیالفى  بیز حتى
  صادیر اولسون  طرفیندن  دؤولت  مرکزى  حؤکمى  وبونالرین  پیشناھاد ائتسین  دؤولتھ  سینى والى  و ایالتین  مأمورالرینى  نین لرى ایداره  دؤولت  سیلھ واسیطھ

  ائتسینلر.  ایداره  دئسک آذربایجانى بیر سؤز ایلھ   و بونالر ساده
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.  دى مھ ایستھ  اولماق  قاییل  آذربایجانلیالر اوچون       ّ بو حق ى  اوالن  قاییل  اوچون بختیاري   ، تک صمصام ، تک امیر نصرت تک ملک مدنى  حؤکومتي  تھران
ّ             کول  ژاندارمرینى   یى ایداره  موغاییر اوالن  اساسییھ قانون ّ    موس یسھ  قانونى  بیزه  بئلھ       ربایجانا قایتارماقنیفوذونو آذ  تؤولید ائدن  وحشت  اونون  آدالندیریب    
  . مئیدانا سوردو  پیشناھادالرى  گؤندرمک کیمى تھراندان   ده  لرینى فرمانده  اونون  ائدیب  حساب  وظیفھ نیظام   عادى  قوشونالرینى  . خلق دى ایستھ

  
  پھلوانالرا نھ  یاالنچى  گئیمیش  افسر پالتاري  گؤسترن  ىسیماالرین  حقیقى  نین اؤزلرى  اوچونده  شھریورین  خلقى  ، آذربایجان بیلیردیک کى  گؤزل  بیز چوخ

ّ   تحم ول  حاماما داشیماغا آرتیق  بوقچاسینى  نین لرى معشوقھ نین  سرھنگلرى  تیریاکى  تھرانین  ائوالدى  بیلیردیک کى، ستارخان  ده  جور باخیر ویئنھ   ائده    
  ، بورادا مسألھ نفر آذربایجانا گلسین  بیرنئچھ  طرفیندن  دئدیک: دؤولت  رد ائدیب  پیشناھادى  بو خوصوصدا ائتدیکلرى  ده اونالرین  بیلمز. اونا گؤره

  دور. اونو ایران قوشونو و آزادلیق   قوشونو  خلق  قوشونو  بیلدیردیک کى، آذربایجان  حؤکومتینھ  بیز تھران  و بیر ده  ائدیلسین  حل  ایلھ  ریضایتى  طرفئینین
  دوغروداندا آذربایجانلینى  عاجیز دگیلدیر. اگر تھران  ائتمکدن  ایداره  مجبور ائتمک اولماز. خلقیمیز اؤز قوشونونو  محو ائتمگھ  ادلیغینىآز  نین خلقى

، اونالر  ایدى  دگیل  خوشونا گلن  اونالرین  . بو ایسھ ائتسین  تعیین  فرماندھلیگینھ قوشونون   پیشناھاد ائتدیگیمیز اشخاصى  بیزیم  بیلیرسھ  ایرانلى
  ائدیرلر.  مونحصیر حساب  نفره  اوچ  بئش  فقط                        ّ  بیلیر و ایراندا حاکیمی تى  عیبارت  تھراندان ایرانى 

  
ّ         کول  قووانین  فرمانده  بیزه  بیر ده   دیلر. ایستھ  آندیرماق  جگینى اوالبیلمیھ راضي  بو ایشھ  مقاماتین  غئیرمسول  و بعضي    

  
ّ          کول  قووا فقط  فرمانده  تفسیر ائدیریک. بیزجھ  موجیبینجھ  اساسى  مشروطھ  سینى قووا مسألھ    ّ کول    بیز فرمانده   اعالن  خاریجیلره  نین میلى  شوراى  مجلیس    

  ونونا موغاییردیر.قان  و مشروطھ  آزادلیق  اولدوغونا گؤره  غئیرمسول قاریشماسى   ایشلره  جارى  ایمضا ائدر. اونون  فرمانى  حربى  دیگى ائتمک ایستھ
  

  ده  . ایندى دى ائلھ  سؤوق  فالکتلره  بیلدیگیمیز کیمى  کسدى و ایرانى  سینى ریشھ ایراندا آزادلیغین   ائدیب  ایستیفاده  لیک ایختیاریندان فرمانده  ھمین  رضاخان
ّ       کول  قوواى  فرمانده ایراندا   ایصرار ائدرلر ایسھ  مقامالر اگر بو ایشده  فینادیر و غئیرمسولخیال  نین آزادلیغى  ، ایران نین خلقى  ایران  یاراتماق  موطلق    

  . اوال بیلھ  تامام  نفعینھ  مقاماتین  غئیرمسول  بو طاماح  دگیل  گلر و معلوم  لر ویجوده بؤیوک حادیثھ
  

سیز آذربایجانا  سونرا نتیجھ  ائتدیکدن  تھراندا معطل  گون  بئش اون  بیزى دؤندریب   یھ سفسطھ  بو نحو ایلھ  سینى مسألھ  سازیش  گؤرونن  ساده  ظاھیرده
  قاییتماغا مجبور ائتدیلر.

  
  کیمى     ّ  اول کى  بوندان  آى  ، بئش آپاریب  اورتادان  تمامیلھ  باشالدیغیمیز بؤیوک ایشلرى  بیزیم  سى حاکیمھ  ھئیأت  ، تھران بودور کى  قیساسي  سؤزون

  آیاقالرى  مأمورالرین  و جانى                          ّ ، ژاندارمالر، اوغرو، موخن ث خلقیمیزى  اولموش  تازا خیالص  و فیشاردان  انالرا، ضاللتقبریست  کؤھنھ شھرلریمیزى 
  ر.قرار وئرمیشدیل  آلت  بو مقصد اوچون  دا بدبختانھ  و ساییر قانونالرى  اساسى  ، قانون دا بوراسیندادیر کى  جانى آلتینا سالماغا چالیشیرالر. سؤزون 

  
و   سینى حاکیمھ  ھئیأت  دیر. تھران اوستونده  یاییلماسى  اوصولونون  ، دموکراتلیق ایراندا آزادلیق  دگیلدیر، سؤز بوتون  سى مسألھ  تک آذربایجان  مسألھ  بیر ده
  محو ائتمگھ  حوقوقونو  خلقین  آلتیندا بوتون  عونوانى اساسى   دا بوراسیدیر. اونالر قانون  قورخویا ساالن  و یئر صاحیبلرینى  بؤیوک فئودال  تھران

  چالیشیرالر.
  

  دگیلیک، الکین  یک. بیز دیپلومات بیلمھ گؤره  کاسانى  یاریم  دیلن آلتیندا گیزلھ ، کاسانین  لیگیمیز او قدر دگیلدیر کى ساده  ، لئیکن آدامالریق  ساده  بیز چوخ
  .عیجزیمیز یوخدور  گؤرمکدن  قویروغونو  خوروزین

  
  دیر. اوستونده         ّ حاکیمی ت  آلدیغى  و خلقین  توپراق  آلدیغى  نین کندلى  ، یعنى یورغانى  نین مولال نصرالدى  داعوا ھامیسى

  
  خلقى  رانای  بوتون  باخمایاراق  سینھ چکمھ  زوزه  نین مطبوعاتى  ایرتیجاعى تھران   یاالیان  دیبینى  نین بوشقابالرى  نین عونصورلرى  ایرتیجاع  بونو

ّ         اید یعا ائدن  دگیلدیر، بونو  سینده باره  آیریلماسى  ایراندان  آنالمیشدیر، سؤز آذربایجانین دوشونوب  ّ      یوخدور. بیز ھرگیز بو اید یعانى  ده    میشیک.  سورمھ  لى ایر                         
حودودیندا   مملکت  بوتون  نین پروقرامى  وک ایصالحاتباشالدیغیمیز بؤی  و بیزیم  سى ایراندا ایجرا ائدیلمھ  اوصولونون  ، دموکراسى نین سؤز مشروطھ
  دیر... اوستونده سى  حیاتا کئچیریلمھ

  
  مملکتى  ائدیب  تصدیق        ّ    حاکیمی تینى  حق  نین خلقى  ایران  بوتون  ایسھ  ریک، تھران پوزا بیلمھ  یولوموز یوخدور، باشالدیغیمیز ایصالحاتى  آیري  آرتیق  بیزیم

  لیدیر. قدملر گؤتورمھ  وئرمک یولوندا جیدى  نیجات  مرجدن -   و ھرج  فالکت
  

  ویجودا گلمیشدیر. نسیل   ایراندا یئنى  ، حتا ، دونیا دگیشیب کى  گرک بیلسین  اولسلطنھ قوام  آقاى
  

نظر   ووزرا آراسیندا توافوق  ، ھئیأت کى  ونوردواول  حیس  ائتمک اولماز. بیر ده  ایداره  ایلھ  طرزتفکور و اوصول  کى  لى ایر  بوندان  قرن  یاریم  بو نسیلى
  دعوت  یھ کابینھ  سیلھ موالحیظھ  موناسیبات  ودوستانھ  خوصوصى  اولسلطنھ قوام  آقاى  ، شخص آدامالردیر کى  تصادوفى  اکثرى  یوخدور. اصلن وزیرلرین

  ائتمیشدیر.
  

  دا دؤولت  نین دربار خانیمالرى» قوجا»  گلمیش  یھ تازا عرصھ  ، بعضى کى وار ایدى   شاییعات  تاباغلیدیر، ح  بیر یئره  باشي  نین دا ھر بیریسى  بونالرین
  واردیر.  اعضاسینا تأثیرلرى

  
ً        ، واقیعن خطرناک، واقیعن  ایرانى واقیعن مخوف  تھران   بیر مرکز فساددیر.  ائدن  آجلیغا، بئچارالیغا، گدالیغا سؤوق خلقینى   و ایران  فالکتھ                        
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  بیلمیریک. آقاي  یھ گؤزلھ  بیر نیجات  و طرفدار اولدوغوموز حالدا تھراندان  طالیب  سینھ ارضى  تمامیت  و ایرانین  و سازیشھ  بیز جیدن صولح
  قدر بو خوصوصدا جیدى  بو گونھ  أسیفانھ، موت ایدي گلھ  کنارا  ایلھ  خلقى  ، آذربایجان کى  اوال بیلردى  او وقت  بیر کابینھ  دواملى  سى کابینھ  نین اولسلطنھ قوام

  میشدیر. اوالبیلمھ  مووفق  گؤتورمگھ  بیر قدم
  

  بیلمیر.  ائده  ھنوز ایستیفاده  اوندان  قوام  آقاى  ، موتأسیفانھ کى  ایدى  بؤیوک بیر شانس  اوچون  و فداکارلیغیمیز، کابینھ  ظن  حوسن  بیزیم
  

بیر تأثیر   درین  رفتاریندا بئلھ  نین اولسلطنھ قوام  آقاى  نظرلرى  و شخصى خوصوصى   نین سى بعضى  اعضاسیندان  کابینھ کى،  ایناندیرام  سیزى  ییرم ایستھ
  نظرى  اونون  کسیلمیش  و غدار دوشمن  آذربایجانلیالرا قانلى  سببیلھ  ایجراسى  تیریاک قانونونون  بیزده  بیر پاراسى  باغیشالمیشدیر. مثلن شاید وزیرلردن

  اولموشدور. رفتاریندا مونعکیس   نین اولسلطنھ قوام  آقاى
  

  حئیرتھ  بیزى  سندده  یوخدور. بو رسمي  فورصت  ائتمگھ  تجزیھ  نى ایبالغیھ صادیر ائتدیگى   حقینده  سى مسألھ  آذربایجان  نین اولسلطنھ قوام  آقاي  موتأسیفانھ
  گیروو ساخالنیلماسیدیر.  اونالرین  و حقیقتده  سى ورتالیغا چکیلمھا  مؤوضوعونون  و اینتیخابات نفت   ساالن

  
  دوز گلمیر.  ایلھ  بیر منطیق  ھئچ  قاریشدیرماق  سینھ مسألھ  آذربایجان  دیر. بونو عایید بیر مسألھ  سیاستھ  و خاریجى  ایقتیصادى  ساده  سى مسألھ  اولن نفت

  
  ائتمیشدیر.  و اعالن  تصدیق  اولسلطنھ اؤزو ده آقاى قوام  اولدوغونو حتى  بیر مسألھ  ىداخیل  نین سى مسألھ  آذربایجان  بیالخره

  
  لرى صحنھ  کئچمیش  تصور ائدک دؤولت  دگیلدیر. مگر اینکى  مانع  کیمسھ سینھ  گلمھ  عملھ  ایراندا آزاد بیر صورتده  عوموم  اعالنى و اونون  اینتیخاباتین

  ییر. تکرار ائتمک ایستھ
  

  نامینھ  سى نوماینده  ، میلت ، مورتجع ، خایین اوغرو  بیر عیده  ایلھ  ، تھدید وتطمیع ، گوج پول  کیمي  اولدوغو  ، آذربایجاندا ھر یئرده ییر کى مثلن ایستھ
  ائتسینلر.  ایشغال  کورسولرینى مجلیس

  
بو   ھمین  تعھوده  ائتدیگى  موقابیلیده  اتحاد جماھیر شوروى  قوامین  باخار و آقاى  یلھو اینزیجار ا  نیفرت  بیر مجلیسھ  بئلھ  آذربایجانلى  اگر مقصد بو ایسھ

،  گؤروروک کى  مصلحت  بیز دؤولتھ  آالراق  نظره سینى  ھامى  بیلمز. بونالرین  اینکار ائده  اؤزوده  اونون  سینى حتى اوالبیلمھ  بؤیوک انگل مجلیسین 
  دیریم -   اؤلوم  اوچون  بو خلق قبولى   ، اونون کى  سین ائتمھ  طلب  او گوذشتلرى  اونالردان  دانیشیغا باشالییب  صورتده و صمیمى   ساده  ایلھ  خلقى  آذربایجان

  حاضیراوال بیلمز و اولمایاجاقدیر.  بیر وجھیلھ  ھئچ  سیدیر. بونا آذربایجانلى مسألھ
  

  قدم  اوچون  پوزماق  آرامیشى  ایندیکى  طرفیمیزدن  دگیلیک و بیزیم  ھنوز مأیوس  سیندن ائدیلمھ  حل  ایلھ یولو  صولح  برابر، ایشین  ھامیسى ایلھ  بونالرین
  ائدیرم  گومان  گلدیکده  سینھ مسألھ  بیلمز. قورخماق تحریک ائده بیزى   ده  لرى دستھ  سرباز و ژاندارم  گؤندریلن  سرحدلریمیزه  جکدیر. حتا گؤتورولمیھ

  دن تجروبھ  برابر بو ایشى  ایلھ  دوشمنلرى مثلن، ذولفقارى  خلق  و ساییر فرارى  و کور میرجواد و امیر نصرت  مورتجعلرى  تھران  بوتون
  تکرار ائدیریک:  ده  دئدیگیمیز سؤزو یئنھ  زمانى سى  و صدر کابینھ  کئچیرمیشلردیر. بیز حکیمى

  
،  ائتسین  ایقدام  ائتمگھ  موشتعیل  بو حریقى  ، اؤز الیلھ بیلیریک کى  اوندان عاقیل  قوامى  دئمکدیر! بیز آقاى  اماقاوین  گلمک اود ایلھ  ایلھ  آذربایجانا سیالح

موردار و   خایین  و توپراغیمیزا اوزانان  آیاغا قالخاجاق واحید کیمى   بیرتن  کیشیلى -   خلقیمیز، ائلیمیز و جماعتیمیز، آروادلى  قاباغا گلرسھ  اگر بو ایش
  جکدیر! ائده لیک قطع  ھمیشھ  اللرى

  
  ! بیرلیگى  میلى  نین خلقى  آذربایجان  یاشاسین    
  میز! فیرقھ  ویجودا گتیرن  بو بیرلیگى  یاشاسین    

  و رشیدقوشونالریمیز!  فدایى  قھرمان  قاپوسو آچان  آزادلیق  اوزونھ  نین خلقلرى  ایران  یاشاسین
  

***  
  

لى بیر کونفرانس تشکیل  لرین ایشتیراکى ایلھ بؤیوک طنطنھ ده آذربایجان دؤولت تئاتریسى سالونوندا موختلیف طبقھ - ٨ساعات چارشنبھ گونو آخشام 
  تاپدى.

  
ورى آذربایجان  نین باش وزیرى و خلقیمیزین سئویملى رھبرى آقاى پیشھ نین صدرى آذربایجان میلى حؤکومتى سى آذربایجان دموکرات فیرقھ

  لر خوصوصوندا تفصیلن دانیشدیار. نین تھران حؤکومتى ایلھ آپاردیغى موذاکیره ى ھئیاتىلر نوماینده
  

  لرلھ آلقیشالندى. نین بیاناتى احساساتال قارشیالنیب و حاضیرلر طرفیندن دفعھ ورى آقاى پیشھ
  

سینى ائشیتدیکدن  نین گوزاریش و معروضھ ورى آقاى پیشھ نین بیاناتى فارس دیلینده وئریلدى. نھایت کونفرانسدا ایشتیراک ائدنلر ورى سونرا آقاى پیشھ
  نى عومومیتلھ تصویب ائتدیلر. سونرا بو قطعنامھ

  

  قطعنامھ
  

لریندن تشکیل اولونموش  آخشام ساعات سککیز تمامدا، تبریز دؤولت تئاتریسى بیناسیندا موختلیف طبقھ - ٢۵نین  چارشنبھ گونو اوردیبھیشت آیى
نین تھراندا  ورى نین صدرى آقاى پیشھ سى نین رییسى و آذربایجان دموکرات فیرقھ  لرى نین تھرانا گؤندریلن نوماینده ربایجان خلقىعومومى کونفرانسدا، آذ

  رک آشاغیداکى قرارا گلدیک: نین گوزاریشینى ائشیده آپاریالن موذاکیره
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سینى بیر راى ایلھ  یلھ آپاردیغى دانیشیقالردا ایظھار ائتدیگى نظریھا  اولسلطنھ نین تھران حؤکومتى و مخصوصن شخص آقاى قوام نوماینده ھئیاتى

  نین آزادلیغینى و میلى منافعینى شھامتلھ دیفاع ائتدیکلرینى تقدیر و تمجید ائدیریک. تصویب ائدیب اونالرین آذربایجان خلقى
  

  جکدیر. سینى صولح یولو ایلھ حل ائده ر آذربایجان مسالھبیز آذربایجان خلقى اومید ائدیریک کى، تھران حؤکومتى ایلھ آپاریالن دانیشیقال
  

طلب بیر خلق اولدوغونو ایثبات ائتدى.  نین صولح لریمیز تھران حؤکومتیندن اوالن عادیالنھ درخاستالرى بیر داھا آذربایجان خلقى بیزیم نوماینده
فظ ائتمکلھ برابر ایران داخیلینده اولماغا و اونون حقیقى ایستیقاللینى حیفظ نین حقیقى دموکراسى و آزادلیغینى حی آذربایجان خلقى، بوتون ایران میلتى

  جکدیر. ائتمکلھ برابر اؤزونون آزادلیغینى حیفظ ائده
  

ینا سینده آذربایجان میلتینى بیر داھا اؤز اسارتى آلتینا آلماق و یا خلقیمیزین آزادلیغ اگر تھران حؤکومتین بعضى مورتجع عناصورون تحریکى نتیجھ
  یھ حاضیریق. تجاووز ائتمک ایسترسھ بیز آذربایجان خلقى واحید بیر تن کیمى آخیرینجى قطره قانیمیز قاالنا قدر موباریزه

  
***  

  
نین  نین یوخاریدا یازدیغیمیز تاریخى نیطقى بئش دقیقھ فاصیلھ ایلھ بوتون دونیا رادیوالریندا تکرار ائدیلدى. بونونال تھران حؤکومتى ورى آقاى پیشھ

نین نیطقیندن سونرا ایسترسھ بوتون دونیا بیلدى کى، تھران حؤکومتى  ورى گیزلى ساخالماغا چالیشدیغى موذاکیرات تمامیلھ آشیکارا چیخدى. آقاى پیشھ
نین  یات، تھران حؤکومتىنین ریاستى آلتیندا گؤندردیگیمیز ھئ ورى میش، آقاى پیشھ سى اوالن توپراق رفورمونو قبول ائتمھ نھضتیمیزین ان اساسلى ثمره

  اونالرى ساخالماق اوچون ایصرار ایلھ گؤستردیگى تشبوثلره باخمایاراق تبریزه موراجیعت ائتمیشدیر.
  

لر ایلھ تھران حؤکومتینھ  مک نیتى ایلھ موذاکیراتى تجدید ائتمک اوچون حاضیر اولدوغونو موختلیف واسیطھ بونونال بئلھ فیرقھ سوتفاھومھ یول وئرمھ
میشدیر.  جگینى ده اینکار ائتمھ یھ سینده الده ائتدیگى ایختیاراتین پوزولماسینا ایمکان وئرمھ نین نھضت نتیجھ یرمیش، الکین ھئچ وقت آذربایجان خلقىبیلد

ر ھئیات گؤندریلدى. نین سیاسى موعاوینى آقاى موظفر فیروزون ریاستى آلتیندا آذربایجانا بی ده مرکزى دؤولت باش وزیرى - ٢٣نین  نھایت خورداد آیى
  نامھ آشاغیداکى تفسیر اوزره تکمیل و ایمضا ائدیلدى. دن سونرا تھراندا ناتمام قاالن مووافیقت ایکى گون شیدتلى موباحیثھ

  
قئید  لریمیز تھراندان موراجیعت ائدرکن مونتشیر ائتدیکلرى اعالمیھ ضیمنینده سى نوماینده اوردیبھیشت تاریخلى اعالمیھ - ١٢مرکزى دؤولتن 

  نى عئینن بورایا درج ائدیریک. تاریخده اونون تکمیلینده ایمضا ائدیلن مووافیقتنامھ ٣٣/٣/٢۵ائدیلمیشدیر. بورادا اونون تکراریندان صرفنظر ائدیب 
  
  
  

  لری آراسیندا مووافیقت اولونموش آذربایجان نوماینده دؤولت و
 متنی قراردادین

  
دن عیبارت و ھمین نوماینده  ماده ٧تاریخلی،  ١٣٢۵ندا اوالن موذاکیراتین تعقیبینده و دؤولتین ایکی  اوردیبھیشت لری آراسی آذربایجان نوماینده دؤولت و

لر تؤوضیح و موکمیل  کی، آشاغیداکی ماده سینده توافوق نظر حاصیل اولدو نی نظره آلماق و تبادول افکار نتیجھ ائدیلمیش ایبالغیھ لر طرفیندن قبول
  ׃قویولسون ظیم اولونوب و ایجرایھعونوان ایلھ تن

 
آرتیریلسین: مالیھ رئیسی ده ایالتی انجومنین  سینده مووافیقت حاصیل اولدو کی، بو جوملھ اونا سی باره نین بیرینجی ماده سى ایبالغیھ جى ماده: دؤولت - ١

  اوالجاقدیر. پیشناھادى و دؤولتین تصویبی ایلھ تعیین
 
نظرینی جلب ائتمک شرطى ایلھ، دؤولت  نین سینده موقرر اولموشدور اوستاندار، انجومن ایالتى نین ایکینجی ماده ھ سىدؤولت ایبالغی جى ماده: چون - ٢

 مووافیقت حاصیل اولدو کی، وزارت کیشور، اوستانداری ایالتی انجومنین پیشناھاد ائتدیگی نئچھ طرفیندن تعیین اوالجاقدیر، بو اصلین ایجراسی اوچون
 ائتسین. ان اینتیخاب ائدیب و تصویب اوچون دؤولتھ پیشناھادنفرین آراسیند

  
جی مجلیس  - ١۵منزیلھ سینده تانییاجاقدیر.  آذربایجاندا اوالن آخیر تحووالتی نظره آالراق، دؤولت ایندیکی مجلیس ملینی ایالتی انجومن جو ماده: - ٣

نین اینتیخابی،  انجومنى تى انجومن قانونو تصویب ائدیلدیکدن سونرا، آذربایجان ایالتییئنی ایالتی و ویالی تشکیل تاپیب دؤولت طرفیندن پیشناھاد اولونان
 باشالناجاقدیر. تصویب اولموش قانون اوزره تئزلیکلھ

  
ارتشی  بو قراردادین ایمضاسیلھ ایران سینده نیظام وظیفھ افرادیندان احضار اولونان قوشون کى، جو ماده: آذربایجان تحوولو و نھضتی نتیجھ  -٤

آذربایجان  تکلیفینی تعیین ائتمکدن اؤترو مووافیقت حاصیل اولدو جناب آقای قوام اولسلطنھ دؤولتی و نین جوزوونده اولور و بو قوشون و فرماندھلرى
 کلھ تصـویب اولمـاقـدان اؤترو،نی حل ائتـمک یولـونو تـئزلی کومیسیون مسالھ لـریندن عیبارت بیـر کومیسیون تشـکیل تاپیب و بو ایالتی انجومنی نوماینده

 پیشناھاد ائـتسین.
  
فاییضی  ٢۵وئریلیب و یوزده  فاییضی محلی مخاریج اوچون ایختیصاص ٧۵جى ماده: مووافیقت حاصیل اولدو کی، آذربایجانین عوایدیندن یوزده   -۵

 نین عموم مخاریجی اوچون مرکزه گوندریلسین. ده ایران مملکتى
  

سینھ و دؤولتھ  دؤولت عؤھده  نین کئشتیرانلیق مخاریجی و عوایدی کوللن سى راف، گؤمروک و دمیر یول و ارومیھ دریاچھو تلق پوست - ١تبصیره 
 انجومنلر و دؤولتی دوایرین تلقرافی مجانن موخابیره اولوناجاقدیر. مونحصیر اوالجاقدیر و ضیمنن قئید ائدیلیر کی، ایالتی و ویالیتى
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سینھ  تعمیری ایسھ ایالتی انجومنین عؤھده نین ساختمانی و تعمیری دؤولتین و فرعی، محلی یولالرین احداثی و لالرىاساسی شوسھ یو -٢تبصیره 

 ٠اولور
  

نین آزادلیق و دموکراسی قورماق یولوندا  خلقى نین ایران مشروطیتینھ ائتدیگی بؤیوک خیدمتلری و آذربایجانین غیور آذربایجان اھالیسى -٣تبصیره 
آذربایجان  فاییضی ٢۵نین یوزده  ائتمکدن اؤترو دؤولت قبول ائدیر کی، آذربایجانین گؤمـروکی عایداتى شوناسلیق غیندان قدیردانلیق و حقفداکارلی

 وئریلسین. نین مصاریفینی تامین ائتمکدن اؤترو ایختیصاص داراولفونونى
  
باشالییب و سورعتـلھ انجام وئرسین.  سینھ تئزلیکلھ نین چکیلمھ یر یول خطىقبول ائدیر کی، میانا ایلھ تبریز آراسینداکی دم جى ماده: دؤولت - ۶

 موتخصیصلری موقدم توتوالجاقدیر. معلومدور کی، بو ایشده آذربایجان کارگرلری و
  
لرین تکلیفینی  ینتیظامی قووهاولونورالر و بو ا یھ تبدیل آدیلھ تشکیل تاپان داوطلب قوشونالر ژاندارمري» فدایی«دن باشقا  وظیفھ جى ماده: نیظام - ٧

آذربایجان ایالتی  نین تعیینی اوچون مووافیقت حاصیل اولدو کی، جناب آقای قوام اولسلطنھ دؤولتی و تعیین ائتمک و ھمچینین اونون فرماندھلرى
 ائتسین. ونو تصویبدن اؤترو پیشناھادنی حل ائتمک یول تئزلیکلھ بو مسالھ لریندن عیبارت بیر کومیسیون محلده تشکیل تاپیب و انجومنی نوماینده

  
افکاری موقابیلینده، خصوصیلھ آذربایجاندا  سینده امنیھ و ژاندارمری آدی ایران عمومی آخیر ایللرده بعضی ناموناسیب عمللر نتیجھ چون - تبصیره 

ده  ایداره سینھ آلیب و بو لیگینی عؤھده التین فرماندهچون آخیر وقتلرده دؤولت رئیسی شخصن بو تشکی موخالیف و ناموناسیب احساسات تؤولید ائدیبدیر و
یھ نیسبت عمومی احساسات، خصوصیلھ  ژاندارمري ایصالحات و ناصالح عونصورلردن تصفیھ اینتیظاری گئدیر، بونا گؤره مووافیقت اولوندو کی

اینتیخاب ائتمکدن اؤترو  یشمک و اونون اوچون موناسیب بیر آدرئیسینھ یئتیریلسین تا بو تشکیالتین آدینی دگ نین احساساتی دؤولت آذربایجان اھالیسى
 الزیمی قرارالر آلسینالر.

  
جاتا  بؤلونن یئرلرین خوصوصوندا، او قیسمت کی دؤولتی خالیصھ سینده کندچیلر آراسیندا نین نتیجھ جى ماده: آذربایجان دموکراتیک نھضتى -  ٨

سیز  اوچون بو ایشین ایجراسینی مانع سیلھ اصولن مووافیق اولدوغو رین کندچیلر آراسیندا بؤلونمھل مملکتده اوالن خالیصھ مربوطدور، دؤولت بوتون
آذربایجانین اخیر  .جکدیر بیرینجی فورصتده تصویب اولماقدان اؤترو مجلیس شورای میلییھ پیشناھاد ائده نی، یھ مربوط اوالن الییحھ بیلیر و بو مسالھ
 سینده مووافیقت حاصیل اولدو کی، مالیکلرین خسارتلرین جوبران ائتمک و یا اونالرین آراسیندا بؤلونن باشقا یئرلر باره سینده کندچیلر تحووالتی نتیجھ

لریندن عیبارت بیر کومیسیون تشکیل تاپیب و بو  نوماینده نین تعویضیندن اؤترو جناب آقای قوام اولسلطنھ دؤولتی و آذربایجان ایالتی انجومنی امالکى
 تصویبدن اؤترو پیشناھاد ائتسین. نین راه حلینی ون مسالھکومیسی

  
عمومی، گیزلی، موستقیم،  جی مجلیس آچیالن کیمی آزادلیق و دموکراسی اصولو اوزره، یعنی - ١۵مووافیقت ائدیر کی،  جو ماده: دؤولت - ٩

 سینی مجلیسھ تقدیم ائدیب و اونون تصویبینی فؤوریتلھ نو الییحھاولونان اینتیخابات قانو موتناسیب، برابر و قادینالر دا شامیل اولماق شرطیلھ تنظیم
نین تناسوبى ایلھ آرتیرماقدان اؤترو  سى نین سایینی، اھالی لرى لری نوماینده نین باشقا نوقطھ سین و ھمچینین دؤولت قبول ائدیر آذربایجان و اؤلکھ ایستھ

سى ایلھ  سونرا، اینتیخابات وسیلھ سین تا تصویبدن ئدیب ایکی فؤوریتلھ اونون تصویبینی ایستھنی پیشناھاد ا قانونی الییحھ جی مجلیس آچیالن گونو - ١۵
 گوندرسینلر. نین کسرینی تعیین و مجلیسھ لرى لرین نوماینده ھمان نوقطھ

  
 جو اوستانالردان عیبارت اوالجاقدیر. - ٤و  ٣جو ماده: آذربایجان ایالتی   -١٠

  
ایداره رئیسلری و ایالتی انجومنین ھئیات  سی اوچون اوستاندار، نین یاخشی قاباغا گئتمھ ت ائدیر کی، آذربایجان ایشلرىجى ماده: دؤولت مووافیق  -١١

 وئرسین. سینی انجام نین نظارتی آلتیندا وظیفھ بو شورا ایالتی انجومنى سیندن عیبارت بیر ایداری شورا دوزلسین و رییسھ
  

لرین تکلیفینی تعیین ائتمک  مدرسھ سینھ، موتوسیطھ و عالی جو ماده - ٣نین  سى تاریخلی دؤولت ایبالغیھ ١٣٢۵جى ماده: ایکی اوردیبھیشت   -١٢
 لرده تدریس فارسى و آذربایجانى دیللرینده، ویزارت فرھنگ موتوسیطھ و عالی مدرسھ«اولونور:  لحاظیندان موبھم اولدوغو اوچون، بو جوملھ ایضافھ

بیر صورتده تنظیم اولونان پروقرام اوزره عملی  مان و مکان شرایطی و دموکراتیک اصولـالرال مووافیق و اویغونطرفیندن اولونان ایصالح، ز
 »اوالجاقدیر.

  
جو  - ٣نین  سى ایستیفاده ائدیب و دؤولت ایبالغیھ نین مزایاسیندان جو ماده: دؤولت مووافیقت ائدیر کی، آذربایجاندا اوالن کوردلر ده بو مووافیقتنامھ  -١٣
 اؤز دیللرینده تدریس ائتسینلر. جی ایبتدایی کیالسینا قدر - ۵سی اوزره  ماده

  
 آنا دیللرینده تدریس ائتسینلر. جی کیالسا قدر اوز - ۵آذربایجاندا اوالن آسوری و ائرمنى کیمی اقلیتلرین ده حقلری اوالجاقدیر کی،  - تبصیره

  
گیزلی، موستقیم و موتساوی رای ایلھ تنظیم  ایران اوچون دموکراسی اصولو اوزره، یعنی عمومی وجو ماده: دؤولت نظرده توتوبدور کی، بوتون   -١٤

آذربایجان و بوتون ایران  جی مجلیسھ پیشناھاد ائتسین. بو قانون تصویب اوالن کیمی، - ١۵اولماقدان اؤترو،  اولونان شھر انجومنلری قانونونو تصویب
شھر  قانون تصویب اوالنا دک و تازا سئچگیلر انجام تاپانا قدر آذربایجاندا اوالن ایندیکی سینھ باشالناجاقدیر. بو چگىنین سئ لرینده شھر انجومنلرى نوقطھ

 جکلر. لرینھ ایدامھ وئره انجومنلری اؤز وظیفھ
  

نین تصویبیندن سونرا ایجرایا  نجومنىا نامھ ایکی نوسخھ ده تنظیم و موبادلھ اولوب، دؤولت ھئیاتی و آذربایجان ایالتی مووافیقت جى ماده: بو - ١۵
 قویولور.

  
 ایل -١٣٢۵ خورداد ٢٣تبریز شھری 

 فیروز مظفر  -وری  پیشھ
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  ییک: لى نین ایکى نیطقینى بورادا نقل ائتمھ ورى نین نظرینى ده بیلدیرمک اوچون آقاى پیشھ مووافیقتنامھ خوصوصوندا فیرقھ

  
  
  

نین سئویملى رھبرى آقاى  ذربایجان خلقىنین صدرى و آ سى آذربایجان دموکرات فیرقھ
  دیگى نین دونن گئجھ رادیو موقابیلینده  سؤیلھ ورى پیشھ

  تاریخى نیطقى 
  عزیز ھموطنلر، مؤحترم آزادیخاھالر!

  
گون  - ٣۵گوندن ایندى سینى اورادان موراجیعت ائتدیکدن سونرا موفصل صورتده سیزین نظرینیزه یئتیشدیردیم. او  تھراندا آپاریالن دانیشیقالرین نتیجھ

اولسلطنھ نامینا اینتیشار وئریلن  گئچیر. بو مودتده تھران موحیطینده ظاھیرى ده اولسا، نظرى جلب ائتمگھ بیلن چوخلو تبدوالت ویجودا گلمیش، آقاى قوام
نین ایچریسینده یئر توتوب اونون  ده کابینھ جھسى ایلھ ایرتیجاعى عونصورلره قارشى شدید موباریزه اعالن ائدیلمیشدیر. نتی واسیطھ لر موتعدید بیانیھ

  قولو آچیلماغا باشالمیشدیر.- نین بیزیملھ یاخینالشماق اوچون ال ایضمیحالل و محوینھ چالیشان ایرتیجاعى عونصورلر مرعوب اولماقال دؤولت رییسى
  

نین باشالدیغى بؤیوک ایصالحات  ن دؤولت رییسى آذربایجان خلقىفعالیتینى مووقتى اولسا دا محدود ائد- لیکلھ فاسید و ضررلى عونصورلرین مئیدان بئلھ
سینى کندلى و زحمتکشلر نفعینھ ایرلى چکمکلھ بیزیم موحیطیمیزده درین تاثیر ایجاد ائتدیگى اوچون یئنى  لریندن ان اساسى اوالن توپراق مسالھ نقشھ

  ندا موثبت نتیجھ ایلھ قورتارماسینى ایمکان وئرمیشدیر.دانیشیقالرین داھا صمیمانھ بیر صورتده باشالنیب داھا تئز بیر زما
  

  لرى مخصوصن تکرار ائدیرم: یوخاریدا ایشاره ائتدیگیم دانیشیقالردا ایظھار ائتدیگیم جوملھ
  

سینى  آراسیندا بؤلونمھنین دھقان و اکینچى  دیر. خالیصھ یئرلرى نین آلدیغى توپراق اوستونده نین یورقانى، یعنى کندلى داعوا ھامیسى مولال نصرالدین
سى ایلھ بو یئرلرى بؤلموشدور، دؤولت ایسھ بوتون ایران، آذربایجان ایلھ ھمرنگ اولماق  میشدیر. آذربایجان کندلیسى اؤز ایراده قانون اساسى منع ائتمھ

  لیدیر. اوچون بو ایشى ایالت و ویالیتلرده عملى ائتمھ
  

و وقت بیزیم فیکیریمیزى ایشغال ائدیب، سوظنیمیزه سبب اوالن ان موھوم مسالھ ھمان کند و توپراق لر آیدین بیر صورتده گؤستریر کى، ا بو جوملھ
اولسلطنھ چوق جیدى بیر قدم گؤتورمگھ  نین حلى اوچون آقاى قوام سى ایمیش. بو گون اعتیراف ائتمک الزیمدیر کى، بو بؤیوک و بو اساسى مسالھ مسالھ

سى تھیھ ائدیلمیشدیر. اگر دؤولت  رادا اوالن فاصیلھ آزالماغا باشالمیش، اورتادا جیدى بیر حوسن تفاھوم زمینھمووفق اولموش و بو واسیطھ ایلھ آ
سینھ اورگیمیزى سیخیب فیکیریمیزى ناراحات ائدن سوظنى،  طرفیندن ائدیلن آیرى گوذشتلر اولماسا ایدى بئلھ، یئنھ بیز بو بؤیوک ایش خاطیره

لى ایدیک. خوشبختانھ بیرینجى قدمى جورات ایلھ گؤتورمگھ مووفق اوالن موجرب دؤولت رییسى ایکینجى بؤیوک قدم موحیطیمیزدن اوزاقالشدیرما
ضانین صمیمیتلھ ایلھ اونو داھا دا مؤحکملندیرمگھ مووفق اولدو. او ایسھ بیزیم دیلیمیزه اوالن احتیرام و اونون تکمیلى اوچون مئیدانا سوردوگوموز تقا

  قبولو ایدى.
  
نین قلبینده درین بیر احتیرام حیسى تؤولید  میش اولسا بئلھ بو بیر ایش اونا نیسبت آذربایجان خلقى اولسلطنھ عومرونده ھئچ بیر ایش گؤرمھ اى قوامآق

نده تکرار جک نسیللریمیزین دیلی میزین و خلقیمیزین قھرمان باشچیالرى کیمى گلھ لریمیز دوردوقجا اونون آدى دا فیرقھ جک. میلى مدرسھ ائده
  جکدیر. ائدیلھ

  
سیلھ  ین سیالحى واسیطھ ناپذیر ایمانى و خطا ائتمھ سى و تزلزول میز بو حقى اؤزونون مؤحکم ایراده دوغرودور خلقیمیز، فداییلریمیز، قھرمان فیرقھ

  رلى اولموشدور.العاده دگ نین بو خوصوصدا کؤمک و موساعیدتى فؤوق اولسلطنھ تحصیل ائتمیشدیر. بونونال بئلھ آقاى قوام
  

نین دقیق و مودبیر بیر  اولسلطنھ ین فاسید موتعصیبلرین گؤیلره اوجالتدیقالرى ھیاھونى نظره آالرساق، او وقت آقاى قوام اگر تھران موحیطینى زھرلھ
  دؤولت باشچیسى اولدوغو داھا برجستھ بیر صورتده مئیدانا چیخار.

  
سیدیر. الکین ایرانلیلیغى فارسلیغا قاریشدیران جاھیللر  سى حیات و مومات مسالھ الر اوچون دیل مسالھھامینیز چوخ گؤزل بیلیرسینیز کى، آذربایجنلی

نین زھرلى خنجرى ایلھ مجروح ائتمگھ چالیشمیش و چالیشیرالر. بیز ھنوز اونوتمامیشیق  ییب آذربایجانلیالرین قلبینى دیللرى مھ بونو دوشونمک ایستھ
سینده مئیدانا سوردوگوموز شوعار موناسبتیلھ بو آخماق موتعصیبلر نھ اندازه ده ھیاھو  میزده دیل آزادلیغى باره اعالمیھکى، دوققوز آى بوندان اول 

  سالمیش و نھ آدالر ایلھ بیزى تؤھمتلندیریب مئیداندان چیخارماغا جان آتماقدا ایدیلر.
  

سینده او طیلیسمى سیندیریب،  سى سایھ یزین مؤحکم ایمان و سارسیلماز ایرادهبو گون باشیمیزى اوجا توتوب ایفتیخار ایلھ دئیھ بیلریک کى، خلقیم
لریمیزده دؤولت دیلى اوالن  لرده بلکھ اورتا و عالى علمى اوجاقالردا بئلھ رسمى اوالراق تدریسینھ یول آچمیش، ایداره دیلیمیزین نھ تک ایبتیدایى مدرسھ

میزه و خلقیمیزه  سینھ رسمیت وئرمگھ مووفق اولموشوق. البتھ بو بؤیوک ایشین ایفتیخارى اساسن فیرقھ دیلمھ فارسى دیلى ایلھ آنا دیلیمیزین یاناشى ایشلھ
شوناسلیغى و قورو تعصوبدن اوزاق اولوب حقیقتى اولدوغو کیمى  نین حوسن نیتى، مؤوقع  اولسلطنھ عاید دیر. الکین اونوتماق اولماز کى آقاى قوام

  العاده موثیر اولموشدور. نین حلینده فؤوق سالھگؤرمگھ اوالن قودرتى بو م
  

سیدیر. بو یولدا خلقیمیز اوزون مودت موباریزه  نین اؤز طرفیمیزدن اینتیخاب ائدیلمھ اوچونجو بؤیوک مووفقیتیمیز آذربایجاندا دؤولت مامورالرى
  ائتمیشدیر. 
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شت و ساده یاشاییش وساییلیندن محرومیتى، قطعن بو سببدندیر کى، تھراندان شھرلریمیزین خرابازار حالدا قالماسى، ائل و خلقیمیزین فرھنگ و بھدا
رتادان گلن مامورالرین بیزه اورگى یانماییب فقط جیبلرینى دولدوروب گئرى قاییتماق مقصدلرى اولموشدور. بوندان سونرا بونا مطلوب رسم قطعن او

نین فعالیتینى نظارت آلتینا  سیلھ اؤز سرنیویشتینى تعیین ائتمک و اؤز ایداره ایشچیلرى ھجک، خلقیمیز اؤزونون اینتیخاب ائتدیگى انجومنلر واسیط گده
ناسى اولدوقجا آلماق، اؤز گوجو ایلھ فرھنگ، بھداشت، ایقتیصاد و مالیھ ایشلرینى دوزگون اساس اوزرینده قویماغا ایمکان تاپاجاقدیر. بو مووفقیتین مع

  درین و اولدوقجا بؤیوکدور.
  
نین ارزیشى ده بوندان بؤیوکدور. بونونال بئلھ موحیط  بیلمیر و آپاردیغیمیز شدید موباریزه ت حالدا، آلدیغیمیز بو حق، ھنوز ائلھ ده کامیل حساب ائدیلھحقیق  

قایل اولماقاال اولسلطنھ حؤکومتى ایسھ بو حد اقل حقى بیزه  زمانى و مکانى نظره آالرساق گؤرریک کى، چوخ بؤیوک ایش گؤرموشوک و آقاى قوام
  نین قاباغینى آلمیش و بو واسیطھ ایلھ آذربایجانا و عوموم ایرانا دگرلى بیر خیدمت گؤسترمیشدیر. سى نیلن بؤیوک وطنداش موحاریبھ گؤزلھ

   
یزیم اونون تکمیلینده ایمضا سینى و ب دن عیبارت اوالن ایبالغیھ ماده ٧میرم، البود سیز دؤولتین اینتیشار وئردیگى  من جوزییاتا وارید اولماق ایستھ

  آى آپاردیغمیز موباریزه البتھ آغیر، شدید و طاقتفرسا اولموشدور. - ٩نى ھامینیز اوخوموسونوز.  ائتدیگیمیز مووافیقتنامھ
  

  سینیز! خاھیش ائدیرم بو یولدا شھید اوالن قھرمان فداییلرین احتیرامینا آیاغا قالخیب بیر دقیقھ سوکوت ائده
  

العاده آغیر و چتین اولموشدور. وئردیگیمیز قوربانالر ایسھ بیزى شدید بیر صورتده موتاثیر  میز فؤوق ییک کى، دوققوز آیلیق موباریزه لى ھاعتیراف ائتم
ى یادیمیزدان س ائدیر، لئیکن الده ائتدیگیمیز مووفقیتلر داھا قیمتلیدیر. ائلھ قیمتلیدیر کى، اونالرین معناسینى دوشوندوکده چکدیگیمیز زحمتلرین آجى

  لر حالى آلیر. نین روحوموزدا قویدوقالرى تاثیر یونگوللشیر و تاریخى خاطیره چیخیر. آزادلیق شوھداسى
  

بو وقتھ دک  بیر ده منیم ظنیمجھ بودجھ آزادلیغى دیقتھ شایاندیر. بیز چوخ گوزل بیلیریک کى، پول اولمازسا ھئچ بیر ایشى قاباقدان آپارماق اولماز.
ن گلیرى مرکزه گئدیب، اورادا اگر موختلیس و اوغروالردان آرتیق قالسا ایدى غئیر ضرورى ایشلره مصرف اولونوردو. بوندان سونرا آذربایجانی

جکدیر. گلیریمیز البتھ چوخ بؤیوک دگیلدیر. لئیکن صنایع و فالحتى  %) اؤز داخیلى ایشلریمیزه مصرف ائدیلھ ٧۵گلیریمیزین یوزده یئتمیش بئشى (
  ئرمکلھ بیز اونو چوخ سریع بیر صورتده آرتیرماغا مووفق اوالجاییق.ترقى و

  
دتمند و بو واسیطھ ایلھ دیر کى، بیز اومید ائدیریک باشالدیغیمیز بو بؤیوک ایصالحاتا انجام وئریب خلقیمیزى فالکت و بدبختلیکدن قورتاریب سعا

  موعاصیر بیر خلق حالینا سالماغا مووفق اوالجاغیز.
  

بو رم چکدیگیمیز زحمتلر نھ قدر آغیر و طاقتفرسا اولسا بئلھ آلدیغیمیز نتیجھ اوندان داھا بؤیوکدور. مخصوصن او جھتدن بؤیوکدور کى، بیز تکرار ائدی
  بیلمیشیک. دن الده ائده نى داعواسیز و قان تؤکولمھ نتیجھ

  
اولسلطنھ دموکراتالى  قودو واردیر. بعضیلرى دئیھ بیلیر کى، آقاى قوام - بجور دانیشیقالر و دئدى - ایندى موخالیفلریمیزین، مورتجعلرین آراسیندا جور

اولسلطنھ الھ آلدیغى حؤکومتى ساخالماق اوچون دموکراتالرین اتگینھ دوشموش                                       ً        سى ده چالیشیرالر ایثبات ائتسینلر کى، آ قاى قوام آلداتمیش، بعضى
  آذربایجانا پناه گتیرمیشدیر.

  
اولسلطنھ بیزیم باشیمیزا بؤرک قویموش نھ ده بیز اونو آلداتماق فیکیرینده اولموشوق.  ییک، نھ آقاى قوام لى  مھ یت وئرمھسؤزلره ابدن اھم  بیز بو کیمى

نى تسلیمھ تعبیر ائدنلر اولموشدور، بلکھ بعضیلرى ده قومپوز  بونالر ھامیسى بوش سؤزلردیر. حتا بیزیم ایمضاالدیغیمیز موتقابیل مووافیقتنامھ
  ینلرى مسخره ائدیریک. میزده بو سؤزلره گولوب اونالرى سؤیلھ چون آذربایجانى فتح ائتدیکلرینى ایدیعا ائده بیلیر. بیز اؤز نؤوبھگؤسترمک او

  
 اولسلطنھ ایلھ برابر تشخیص وئرمیشیک کى، میشدیر. بیز ده آقاى قوام ھئچکسھ تسلیم اولمامیش و کیمسھ ده آذربایجانى تسخیر ائتمھ - بورادا ھئچکس 

رک قانونى شکیل آلسین. ایمضاالدیغیمیز  خلقین قلبیندن قالخان بؤیوک دموکراتیک نھضتیمیز او وقت نتیجھ وئره بیلیر کى، بوتون ایرانا سیرایت ائده
  نین بوندان باشقا بیر تعبیر و تفسیرى اوال بیلمز. مووافیقتنامھ

  
نین کیچیک و بؤیوک  لیق دوشمنلرینى خلع سیالح ائتدى. آرتیق ایستعمار سیاستىخاریجى سیاستده ایسھ بیزیم مرکزى دؤولت ایلھ سازیشیمیز آزاد

  جکلر. یھ عامیللرى آذربایجان نھضتینى باھانا ائدیب ایران ایستیقاللینا کج باخا بیلمھ
  

تین اھالیسى دیل و آداب و روسوم جھتیندن سى حقینده دانیشماغا مجبورام. ھامینیز بیلیرسینیز کى، بو ویالی آخیرده بیر نئچھ کلیمھ خمسھ و زنجان مسالھ
ان زنجان بیزیم تمامیلھ آذربایجانلیدیرالر. حتا آخیر وقتلره قدر اورانین حاکیمى تبریزدن تعیین اولوناردى. بوندان عالوه میلى نھضتیمیز باشالنان زم

و ظولم و اسارت آلتیندا ساخالییب اونالرین قانینى سوران ذولفقارى و میز اولمادان قیام ائدیب ژاندارم جلالدالرین و خمسھ جماعتینى ایللر بوی موداخیلھ
لریندن داھا بؤیوک فداکارلیقال ایرتیجاع  اونون قویروقالرینى اورادان قوووب چیخارماقال نھضتیمیزین پیشرفتینھ سبب اولموش، آذربایجانین آیرى نوقطھ

  آلماغا چالیشمیشدیر.نین قاباغینى  میزده ریخنھ تاپماسى نین اؤلکھ لرى قووه
  

اولسلطنھ ھانسى عامیللرین  نین آذربایجاندان آیریلماسیندا ایصرار ائدیرلر. ھنوز بیلمیریک آقاى قوام لرى خمسھ بیزه معلوم دگیل نھ سببھ دؤولت نوماینده
  نین بو مشروع حقدن محروم ائتمگھ تصمیم توتموشدور. سى تاثیرینده زنجان اھالى

  
سى اوچون آقاى  یھ معروض اولدوقدان سونرا عومومى ایش خاطیره یھ و موباحیثھ اوزادى موناقیشھ - یق زمانى بو خوصوصدا اوزونھر حالدا بیز دانیش

جگینھ ایمکان  یھ یھ تبریزدن حاکیم تعیین ائدیلمھ ده منیم آدیما یازدیغى رسمى مکتوبا ایستینادن مووقتى اولسادا خمسھ موظفر فیروزون مووافیقتنامھ
  یک.وئرد
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نین سیاسى موعاوینى زنجاندا دموکراتیک نھضتینده شیرکت ائدنلرین ھر نؤوع تعروضلردن مصون اولماالرى و  اولسلطنھ  ً                 ً        آ قاى موظفر فیروز آ قاى قوام
نین  خلق دوشمنلرى دارباشى کیمى اورانین امنیتینى تامین ائتمک اوچون یئرلى فداییلردن ایستیفاده اولونماسى، ھمچینین ذولفقارى و یمینى و اسلحھ

  نین قاباغى آلینماسینى کتبن و رسمن تعھود ائتمیشدیر. ییب اونالرین ھر نؤوع تحریکاتى یھ یول وئریلمھ خمسھ
  

نیتینھ نظریمیزجھ بو کافى دگیلدیر. من تلقرافخانایا توپالنان زنجان اھالیسنھ امنیتى حیفظ ائدیب و نھضتیمیزى ایداره ائدنلرین حوسن  البتھ بیزیم نوقطھ
ا قاباغا چیخا بیلن اینانماالرینى تؤوصیھ ائتدیم. بیز بوتون ایراندا آزادلیق و امنیتین دوام و بقاسى یولوندا موباریزه ائتدیگیمیزه گؤره خمسھ و زنجاند

ارسین، خمسھ و زنجاندا اوالن فیرقھ قورت - جگییز. اونا گؤره ده دانیشیق ھر نحو ایلھ قورتاریر یھ لره بیز بیطرفانھ بیر گؤز ایلھ باخا بیلمھ حادیثھ
  جکدیر. گوندن فعالیتى آرتیریب باش قالدیرا بیلن ایرتیجاعى عونصورلر ایلھ اساسلى بیر صورتده موباریزه ائده - تشکیالتیمیز گونى

  
  ر.جکدی اولسون ابدى اوالراق کسیلھ - خمسھ دموکراتالرین اینجیتمک اوچون ! اوزادیالن اللر کیمین طرفیندن اولور

  
  دن سونرا رایینى دگیشمگھ مووفق اوالجاقدیر. اولسلطنھ بو خوصوصدا بیر قدر موطالیعھ                                       ً        بیز ھنوز مایوس دگیلیک، اومید ائدیریک آ قاى قوام

  
ریمیزدن آییرماغا بی - بو اولماسا دا مادام کى، بیزیم دیلیمیز، احساساتیمیز و آداب و روسوم، بیالخره سرنیویشتیمیز بیردیر ھئچ مووقتى تدبیر بیزى بیر

گولوق دگیلدیر. ایندى بیزیم سؤز و عیبارتپردازلیق  سبب اولمایاجاقدیر. مؤحترم ھموطنلر!.. بو سؤزلرى دانیشماقدان منیم مقصودوم خودسیتالیق، حماسھ
ینالشدیرماق ایمکانینى ظن ائدیرم میزى آید جک وظیفھ نى اولدوغو کیمى سیزه شرح وئرمکلھ گلھ ایلھ مشغول اولماغا وقتیمیز یوخدور. من حال قضیھ

  الده ائده بیلدیم.
  

  جک وظیفھ، آلدیقالریمیزى ساخالماق و اوندان خلقیمیزین سعادتى اوچون ایستیفاده ائتمکدیر. گلھ
  

پماسیدیر. بو ایشده نین آزادیخاھالر نفعینھ انجام تا بو مقصده چاتماق اوچون قاباغیمیزدا دوران ان موھوم وظیفھ مجلیس شوراى میلى اینتیخاباتى
الحى الھ آلیب و مووفقیت تاپا بیلمزسھ من دئمیرم قازاندیقالریمیزى ساخالیا بیلمریک، الکین ایشیمیز چوخ چتین اوالر. اوندا ناچار اوالریق یئنھ ده سی

ده ھانکى  کیلى دگیشمیشدیر. بو موباریزهنین ش ووروشما و چارپیشما ایلھ مقصدیمیزى الده ائدک. دئمک مسالھ ھنوز خاتیمھ تاپمامیش، فقط موباریزه
تدبیرى داھا آرتیق، تشکیالتى داھا مونظم ایسھ غلبھ اونونال اوالجاقدیر. ظن ائدیرم فیرقھ و خلقیمیز بو ایشده ایمتاحان وئرمیش  - طرفین فعالیتى

  اولدوغونا دا، مووفقیتیمیزه شوبھھ یئرى قالمیر.
  

گؤزو آچیقلیق، یئنھ ده فداکارلیق الزیمدیر. موتاسیفانھ سؤز چوخ، وقت ایسھ آز دیر. بونونال کیفایتلنیب بوتون ایران  بونونال بئلھ یئنھ ده فعالیت، یئنھ ده
  رک ساده بیر دیل ایلھ دئییرم: آزادیخاھالرینا بیرلیک، مووفقیت آرزو ائتمکلھ اونون علمدارى اوالن آذربایجان خلقینھ ابدى سعادت تمنا ائده

  
  ین خایین و مورتجع ایستعمار نؤکرلرى! نون آزادلیغینى محدود ائتمک ایستھمحو اولسون او

  یاشاسین آذربایجان!
  
  
  

   نین ورى نین باش وزیرى آقاى پیشھ فداییلر آتاسى وآذربایجان میلى حؤکومتى
  سى ایجالسینداکى نیطقین خوالصھ آخیرینجى   نین سى میلى  مجلیس  آذربایجان

  
  نین بیر صفحھ  ایکینجى  نى قورتاریب بیر صفحھ  تاریخینده موباریزه   کى، خلقیمیزین  فیکیر ائدیرم  ائلھ  بو گونکو دانیشیغیم  آقاالر! منیم  مؤحترم

ریفلیک موع  و مجلیسھ  وزیرلر ھئیأتینى اینتیخاب  ائتمک اوچون  میلى نھضتیمیزى ایداره  اعتیماد ائدیب  کى، سیز منھ  تاریخیدیر. او وقت  باشاالنماسى
  ھامیمیز اوچون  ائتمک بیزیم  تشکیلى و ویزارتخانا ایداره  ایدى. دؤولت  یوخ  بیر شئي  ھئچ  نامینھ  آذربایجاندا دؤولت  تاپیشیردیز، او وقت  منھ  ائتمگى
  دیم بیر نفر تاپا بیلمھ  آدامالردان  یولوندا چالیشان  سعادتى  و خلقیمیزین  ایشتیراک ائدنلردن آذربایجاندا دموکراتیک نھضتینده   ایدى، من  سیز بیر ایش سابیقھ

  اونالرى وزیر مقامینا یئتیرمک اوچون  ائدیب  اینتیخاب  آدامالرى  جاوان ایلھ   گؤستریشى  نین فیرقھ  . اونا گؤره اولسون  سى وزیرلیک سابیقھ  کى، اونون
  . پیشناھاد ائتدیم  مجلیسھ

  
  و اوزون  اشرافیتدن  وئردى فیکیر ائدک کى، وزیر اولماق  ایمکان  لر بیزه مئیدانیندا آلدیغیمیز تجروبھ  تشکیالتى و موباریزه  و مونظم  گئنیش  میزین فیرقھ
  دیک، من تمھپرھیز ائ  گؤتورمکدن  قدم  جسورانھ  کنارا قویوب  کارلیغى و موحافیظھ  موالحیظھ  دگیلدیر. اونا گؤره  آسیلى  چالیشماقدان  لرده ایداره  مودت

سرنیویشتینى   و مملکتین  اونالرى ایرلى چکیب  ، بونا بیناان دموکراتلیغینا و آزادیخاھلیغینا اینانمیشدیم  ائتدیگیمیز اشخاصین دعوت   وزیرلر ھئیأتینھ
  ییب بیز بونا اعتینا ائتمھ  . الکین بیلردى بعید گلھ  نظره  تھراندا و باشقا یئرلرده  اولدوغو اوچون  بیر ایش  میش . بو،گؤرولمھ قورخمادیم  اونالرا تاپیشیرماقدان

  . عادتن اینقیالب ییردي بنزه یھ  بیر اینقیالبى کومیتھ  . او، حقیقتده دگیلدى  بیر حؤکومت  معمولي  وئردیک. اونوتمامالیدیر کى، بوحؤکومت  حؤکومتى تشکیل
  سى زمینھ  ائتمک و قانونى دؤولت  اینقیالبچیالر ایشى ایداره  ده  ، اونا گؤره باشینا گلسین  تشکیالتى ایش  بیر دؤولت  اولمور کى، معمولي  ایمکان  مؤوقعینده

میلى حؤکومتیمیز اینقیالبى   دیک. بونا گؤره ائدرلر. آمما بیز بونو ائتمھ  اینتیخاب معمولن مووقتى بیر اینقیالبى کومیتھ   دوزلتمک مقصدى ایلھ
  ایدى.  اینقیالبى اولدوغو حالدا قانونى بیر حؤکومت  اولوندوغونا گؤره  اینتیخاب  میلى طرفیندن  او، مجلیس.  دگیلدى کومیتھ 

  
اوالبیلمیر. مثلن   سى سابیقھ  دونیادا ھئچ  ویجودا گتیریر کى، اونون  بیرموسیسھ  ائلھ  اولور کى، تاریخ  واردیر. بیر وقت  لرى جور بجور مؤعجوزه  تاریخین
  ، کندلى ایدى. او، فعلھ  یوخ  و نظیرى  سى سابیقھ  کى، دونیادا اونون  مئیدانا چیخدى  بیر حؤکومت  ائلھ  سینده نتیجھ  نین بؤیوک اوکتوبر ایینقیالبى ده  روسیھ

  نظیرى  بو میلى حؤکومتیمیزین  بیزیم.  شکلینى ویجودا گتیردى  حؤکومت  مخصوص  ایدى. فرانسا اینقیالبى دا اؤزونھ  بیرحؤکومت  ائدن  ایتیفاقینى تامین
  اولموشدور. الکین  ایلھ تدبیرلر قانونى یول   گؤردوگو ایشلر و حیاتا کئچیردیگى  حؤکومتیمیزین  آزدیر. بیزیم دئمک اوالر کى، چوخ  تاریخده  ایسھ

  آز گؤرولموشدور. چوخ   زمانیندا بو کیمى سازمان  اینقیالبى تشکیالتدا و تحوول
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  بو ایشى گؤرمک نیسبتن سھولت  اولوندوغو اوچون  آلتیندا تشکیل  رھبرلیگى  میزین فیرقھ  داخى  رھبرلیگیدیر، مجلیس  دوزگون  میزین فیرقھ  دا سبببونا 
  گئجھ  دؤولت  . مثال ھئیاتوار ایدى  نظر و صمیمیت  توافوق  آراسیندا مؤحکم  و دؤولت  فیرقھ  ایلھ  مجلیس  ھمیشھ  عالوه  اولدو. بوندان  مومکون  ایلھ

ایجرا   او قانون  گون  ھمان  یئتیریب  نى تصویبھ الییحھ پیشناھاد ائتدیگي   سونرا او ایجالسین  اوندان  بیر ساعات  ده  ایجالس ائدیردى و مجلیس  ـ ده۴  ساعات
  ده  بیریسى  سببلریندن  اساسى  نین سى ائتمھ پیشرفت   بیر صورتده  سریع  ینایشلریمیز  وئردى، بیزیم  نیشان  بؤیوک احساسات بو ایشده   ایسھ  اولونوردو. خلق
  وئرمگھ  اونالرى انجام  آسا صورتده  برق  توتوب  تصمیم  ایشلر حلینده  موھوم  زیاده  دن- ٢٠  آذر گونو من - ٢١چیخماز کى،   یادیمدان  ھئچ  بودور. بو منیم

  بیرنئچھ  میلیمیز آچیالندان  دیکده اؤزوم ده حئیرتھ قالیرام. مجلیس یا ایلھ برابر دوالندیغیم یئرلرى او منھ سؤیلھ. او گون آقاى بیر اولموشدوم  مووفق
  یکدنیئتیرد  تصویبھ  وئریب  اطرافیندا ایضاحات  لرى ماده  تمام  نین رک نیظامنامھ ائده  ایفتیتاح  ، سونرا مجلیسى سینى یازیب نیظامنامھ  اونون  اول  ساعات

  رک مجلیسھ ائده  سینى تنظیم برنامھ  اونون  میلى دؤولتى قوروب  ائتدیک. نھایت  اینتیخاب  اوزره  سینى نیظامنامھ رئیسھ  ھئیات  گون مجلیسین  سونرا ھمین
،  ، اردبیل لر مؤوجود ایدى. مثلن تبریز، اورومیھ ووهق  اوینایان  ایلھ  بارماغي  آذربایجاندا ایرتیجاعین  ھنوز بوتون  . او گون باشالدیق  ایشھ  ائتمکلھ  تقدیم

  مشغول  تشکیلى ایلھ  ودؤولت  کى، مجلیس  حاضیرالنیردیالر. او گون  ائتمگھ  نرم  و پنجھ  دست  بیز ایلھ  ساخلوالري  قوشون  شاھیندژ و غئیر یئرلرده
  ایدامھ آلتیندا اؤز فعالیتینھ   سسلرى  و توفنگ  موسلسل  گورولدایان  ئشیکدهمیلى ا  و مجلیس  تاپیردي  شیدت  قورخوسو ھرآن  ایدیک داعوا و جنگ

- راى  مقصدى ایلھ  ائتمگ  موحاریبھ  سیزدن  جھتدن  یئتیشدیگى  بستھ بون دانیشیقالرین   آپاریالن  درخشانى ایلھ  اولساز سرتیپ  وئریردى. اگر اونوتمامیش
  ائتدیز. بونالر ھامیسى داستانالردا و قھرمانلیق  طلب  سیالح ائتمک اوچون   مودافیعھ  و آزادلیغیمیزدان  یاغا قالخیبو سیزلر ھامینیز آ  دیم اعتیماد ایستھ

اولدوغو   سى آخیر دؤوره  ، مجلیسین . الکین دگیلم  دانیشانالردان  آغزیما آلیب  بو سؤزلري  بونا اینانا بیلمز. من  ایشلردیر، عاغیل یازیالن   لرینده افسانھ
بوقدر آغیر ایشلر   اوچون قاباغینى آلماق   نین تؤکولمھ  کى، قان  یازسین  تاریخ  . قوى اولونسون  ثبت  گؤردوگوموز ایشلر تاریخده  ییردیم ایستھ  اوچون

.  تاپدیم مووفقیت   وئرمگھ  انجام  آرزوسونون  ینخلق  بیالخره  آپارماغا مجبور اولوب  دانیشیق درخشانى ایلھ   سرتیپ  تمام  ساعات  آلتى  حالدا من  گؤردوگوم
. بو، بلکھ  وئرمیشم  انجام  لرى وظیفھ  بیر نفر فدایى کیمى تاپیشیریالن عاید دگیلدیر، من   شخصیمھ  ، بو منیم میرم ائتمک ایستھ  تعریف  اؤزومدن  من

  ائدیر. بو ایش  قودرتینى، وحدتینى و فعالیتینى ایثبات  میزین و فیرقھ  لر. بونالر خلقیمیزیناوال بی  بیر نومونھ  فعالیتیندن  میزین و فیرقھ  قودرتي  خلقیمیزین
دلیللر واردیر کى، بو   بیر پایا اولموشدور. یوزلرجھ  مؤحکم  اوچون  برپاسى  اوصولونون  و دموکراسى  ایراندا آزادلیق  بوتون  کى. آذربایجاندا باشالنیب

  تاپاجاقدیر.  وسیعھبوتون ایراندا تؤ  ایش
  

آرزوالرینى حیاتا   بیز اونون  ده  . اونا گؤره میز آیاغا قالخمیشدى فیرقھ  بوتون سیدیر. اوگون  محصولو و نتیجھ  فعالیتین  او کیمى قھرمانانھ  آنجاق  بو ایسھ
  آذرده - ٢١اوال بیلردیک و بیز بیلدیگینیز کیمى   تماغا نایللر یارا مؤعجوزه  ائدیب  مالیک اولدوغوموزو حیفظ  آور بیر قودرتھ  حئیرت  کئچیرمک اوچون
  دن او برنامھ  ویجودا گتیردیک. ایندى ایسھ  و یئنى تشکیالت  حؤکومتى ییخدیق  کؤھنھ  عرضینده  . بیرگونون باشالدیق  ایشھ  اوزرینده  یازدیغیمیز برنامھ

قرارا   بؤیوک بینا تیکدیرمگي  بئش  ایچریسینده  آز زمانین  عالوه  دن ایجرا ائتدیگیمیز برنامھ . اولموشوق  مووفق  ایرلى گئتمگھ  ده بؤیوک مسافھ  چوخ
جکدیر. اگر یادینیزدا  تاپیال بیلھ  ایش  جکدیر و اونالرا باشالماقال تمام ایشسیزلریمزه باشا گلھ  تومنھ  دا ھر بیریسى بیر میلیون  کى، بونالرین  آلمیشیق

بیز یوخاریدا   . آمما ایندى ایسھ او ھارایا خرجلندى  دى بیلمھ  کس  وئریلمیشدیر کى، ھئچ  مولوکانھ  یى عطیھ  تومن  یوز مین  آذربایجانا اوچ  دیرسا بیر واخت
  وئرمیشیک.  اونالرا تخصیص  تومن  میلیون - ۵  ویجودا گتیرمک اوچون  دئدیگیمیز ساختیمانالرى

  
  بیر کسین  . بیز ھئچ چیخارمیشیق  چکیب  آلتیندان  توپراقالرین  گوجو اثرینده  نین سى ایراده  و خلقیمیزین  سینده سایھ  یتىفعال  میزین بیز فیرقھ  بو یولالرى

  ائدیر کى، خلق  اتگوجو ایدى. بو ایثب  و حؤکومتیمیزین  فیرقھ اوالن   تؤولیدى  نین سى ایراده  خلقیمیزین  . بو فقط اورتایا چیخاردیق  ثروتى  اولمایان نظرینده 
  . تاپشرسین  شخصلره  دیگى ائلھ  گرک اؤز ایشلرینى اؤزو اینتیخاب

  
  حوقوقونو تأمین  لرین ایداره  وارایدى کى، دؤولت  پول  تومن  بانکدا ایکى میلیون  مؤوقعده  آالن  . بیز حؤکومتى الھ قویمامیشدى  پول  دؤولتى بیزه  تھران

  و اسلحھ  مطبوعات  اوستوموزه  مورتجعلر بیزیم  . او واخت قالدیق  ائتمک مجبوریتینده  تھیھ  یندا بیز ایکى او میقداردا پولآذر آی  ھمان  ائتمک اوچون
ترو اؤ  ائتمکدن  . بیز حؤکومتى مودافیعھ ایدى. بیز مجبور ایدیک کى، آلدیغیمیز آزادلیغى و قوردوغوموز حؤکومتى ساخالیاق ائتمکده  حملھ  سیلھ واسیطھ

. ناچار ایدیک  اولمازدى مومکون   موقاویمت  تک فداییلر گوجونھ  موقابیلینده  آرتش  مونظم  ائتدیک. بیالخره  ایستیفاده  قودرتیندن  فداییلرین  فقط  آى  اوچ
  اولوب موسلط   تئز بیر زماندا ایشھ  چوخ  ىائتدیک. ول  موشگوالتا تصادوف  ایدى. اوللرده الزیم   پول  اؤترو ده  وئرک. بوندان  تشکیل  کى، میلى قوشون

آراسیندا   ایکى تمایولون  ایدى. حؤکومت  چتین  چوخ  اوچون  بیزیم  برابر موباریزه  ایلھ  ھامیسى  . بونالرین آپاردیق  ایشکالینى دا اورتادان  سى تھیھ  پول
  گؤسترسئیدیک، او واخت  تمایول  و وارلیالرا آرتیق  یعنى موتمکین  طبقھ  گر اولسولالر ایدى. ا  سى ساغالر و ایکینجى  بیرى  . بونالردان قالمیشدى

  بیر عیده  چیخیب  یھ موباریزه  وارلیالر بیزیملھ  طرفینى ساخالسایدیق  اگر کارگر و اکینچیلرین  اوالردیالر. برعکس  رنجیده  کارگر و اکینچیلر بیزدن
و   . ساغ اولونماسینا چالیشدیق  حیفظ  نین منافعى  ھر ایکى طرفین  ائدیب  حرکت اینتیخاب  اورتا بیر خط  اونا گؤره اوالردیالر.  یوخسولالرسا اونالرا آلت

وردوگو گؤت  اولدو کى، میلى حؤکومتین  ثابیت  ده  ھر ایکیسینھ  ، اونالرین و نھایت  ائتدى اونو قبول   اینانیب  سیاستیمیزه  بیزیم  ھر ایکیسى  نین حیزبى  سول
  یوخدور.  یانان  و اورگى  اونا یاخین  سیواى  سیندن فیرقھ گؤردو کى، دموکرات   عملده  . مخصوصن کندلى ایمیش  داھا دوزگون  حرکت  اورتا خط

  
حقینى   مالیکین  ده  و نھ  ى مالیکھحقین  زارعین  چالیشیر. بیز نھ  یئتیرمگھ  ایستکلرینى یئرینھ  و زحمتکشلرین  دیر کى، کندلى موسیسھ  یئگانھ  میلى حؤکومت

  ساخالدیق  اساسینى مؤحکم  آراسیندا بؤلدوک. بیز مالیکیت  اکینچیلرین اوالن  صاحیبى  یئرلرین حقیقى  خالیصھ  اوالن  مالي  خلقین  . بیز فقط ساتدیق زارعھ 
  ایشین  گؤروب  ایش  . ھمیشھ دورمامیشیق  راحات بئلھ   یلیک. بیز بیر دقیقھائتمک خیالیندا دگ  حقلرینى پایمال  کى، اونالرین  ایناندیردیق و مالیکلرى 

  سبب  گتیرمگھ  عملھ  اخالقیندا بؤیوک تغییرات  مخصوصن خلقیمیزین  بؤیوک قدملر گؤتورمگھ  ده . ھر بیر ساحھ یاراتمیشیق تشکیالت   اوچون  پیشرفتى
  حیس اولونور. حتا  بیر اینتیظام  و متانتلى  اولموشدور. مثلن، میتینقلر و ایجتیماعالردا آنالقلى  بیر خلق و عالیجناب   لشمیش . خالقیمیز مدنى اولموشوق

لر  دستھ  صورتده  مونظم  اولونوب  گئچیریردیلر، اونالر دا ایندى ایصالح  ساواشماقال واخت  بیر بیریلھ  ایچینده  ـ تورپاغین  خیردا اوشاقالر کى، توزون
  اولورالر.  مشغول  ئدیر، موفید ایشلر ایلھا تشکیل 

  
و   قانونى، رسمي  ایلھ  معناسى  بو حؤکومتى تام  نظردن  نوقطھ  آیرى ایدى. الکین   بیر مووقتى اینقیالبى کومیتھ  کى، میلى حؤکومت  یوخاریدا دئدیم

  اولسون  ده  بیر قدم  وئریب  اھمیت  رفتار ائتمگھ  اوزره قانون   وئردیگى  نین میلى  مجلیس  قدمده  . چونکى بیز اولینجى ییق تانیمالى  دموکراتیک بیرحؤکومت
و   ائتدیک کى، تدبیرلریمیز صولح  سعي  و ھمیشھ  اولماسینا چالیشمادیق  ضایع  نین حقى  اولسون  ده  بیر نفرین  دیک و ھئچ مھ ایستھ کنارا چیخماق   قانوندان

  ایدى. او فقط قانونى بیر حؤکومت ایدى...  دگیل  اینقیالبى کومیتھ  میلى حؤکومت  نظردن  یى نوقطھ . بو حیاتا گئچسین  صفا یولیلھ
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ناگھانى   مؤوقعینده  اینقیالب  لریندندیر کى، فقط مؤعجوزه  ائلھ  بیلر و دئمک اوالر کى، بو، تاریخین  دوشھ  آز ایتیفاق  تاریخده نظیرى   بیر حؤکومتین  بئلھ
  ایچینده  . بیزاؤزوموز ایشین گلیردى  تعجیلى  ایشلریمیز چوخ  بیزیم  اشخاصھ  یاشایان  خاریجینده  ائدر. آذربایجانین  غرق  حئیرتھ  خلقى  اپیلیبت  اوالراق

  ایچریسینده  بیر آز مودتسالیر.   حئیرتھ  باخانالرى  بونالر خاریجدن  بؤیوک گؤرسنمیر، الکین  ائلھ  گؤردوگوموز ایشلر گؤزوموزه  اولدوغوموز اوچون
  و بو کیمى عومومون  ، میلى قوشون کئشلیگى لولھ  ، رادیو تشکیالتى، شھرین . مثلن میلى بانک، داراولفونون بؤیوک ایشلر مئیدانا چیخارمیشیق  الیلھ  بوش

  ال بیلر.او  سینده نتیجھ  و فداکارلیق  شھامت  العاده خارق  بؤیوک ایشلر فقط  ائدن  منفعتینى تامین
  

ایشلریمیز ایبتیکار   وئردیلر. بیزیم  قدر ایضاحات  الزیمى  ده ، چونکى وزیرلر بو باره میرم ایستھ  خوصوصوندا دانیشماق  و صحیھ  ، فالحت ماعاریف
بیریمیز   ھئچ  یولداشالریم  و منیم  یر. مناوخشام  مجلیسینھ مجلیسیمیز تھران   میر. بیزیم بنزه  ایشلرینھ  تھران  بیرى  ھئچ  اولموشدور و اونالرین  اوزره
  . ایندى کى، آقاى شبسترى مجلیسھ رییسلیک ائدیر او اونون فقط اؤز ایبتیکاریدیر. وزیر اولمامیشیق  سابیقده

  
وار.   ده اینعیکاسى  یئرلرینده  آیرى  ینایران  نین سى نتیجھ  گؤردوگوموز ایشلرین ویجودا گلمیشدیر. بیزیم   سینده سایھ  ایبتیکارى  خلقیمیزین  بونالر ھامیسى

  ایراندا دا عملى اوالجاقدیر.  بوتون اوچون   تقلید ائدیر. آذربایجاندا یئر بؤلگوسو حیاتا گئچیریلدیگى  ایشلریمیزى  بیزیم  ایندى تھران
  

  اولدوغوموز مووفقیتلره  نایل  ییر کى، بیزیم لر. اگر اونالر ایستھآرزوسونو چکیر ایشلرین   آذربایجاندا گؤرولن  خلقلرى  نین لرى آیرى نوقطھ  ایندى ایرانین
  ائتسینلر و بورادا گؤرولن  جریانال اؤزلرینى ھماھنگ  لر آذربایجاندا اوالن سھ ائتسینلر. اگر اونالر ایستھ  اولسونالر گرک بؤیوک زحمتلر صرف نایل 

  ائتسینلر.  مورتفع  کثافتلرى  گندابالردان  ائدن  رى احاطھعملى ائتسینلر، گرک اونال  اؤز یئرلرینده  ایصالحاتى
  

ماھیتینى و   حقیقي  نین نھضتى  آذربایجان  اولسایدى من  ایمکان  اگر منھ  اونالرا دئدیم  ائدرکن  موصاحیبھ  منیملھ  آمریکا موخبیرلرى  یعنى تبریزده
  دوزگون  نین شوراالر ایتیفاقى  . بیالخره بیلدیرردیم ساکینلرینھ   اورانین  وروپایا و آمریکایا گئدیبا  احساساتینى بوتون  پاک و حرارتلى نین  خلقى  آذربایجان

  ائتدیگیم  تماس  بو آخیر وقتلرده دیلر. من  حسابینا یازا بیلمھ  نین نھضتینى شوراالر ایتیفاقى  . آذربایجان اوخو داشا دگدى مورتجعلرین   سینده سایھ  سیاستى
یوخدور. اونالر   حقیقت  دؤولتلر ایچریسینده  اوالن  صاحیبى  کى، موستملیکھ  گلدیم  یھ بو عقیده و رفتارینى گؤردوکده   حرکات  دیپلوماتالرین  ىخاریج
  ، قازانماقدیر. ، قازانماق قازانماق  فقط  مقصدلرى  قوربانى ائتسینلر. اونالرین  نین مقصدلرى  و شوم  نین بیر خلقى اؤز منفعتلرى  میلیونلوق  ییرلر نئچھ ایستھ

  
کار  . بیز او فیتنھ ائتسین  اونو حیفظ  وئریب  منافعینى و حقینى تشخیص  نین اولدو اؤز خلقى  مووفق  دریادا میلى حؤکومت  بیر زھرآلود و توفانلى  بئلھ

.  اولدوق  مووفق  تدبیرلر گؤرمگھ  و دوزگون  عاقیالنھ  قدملر گؤتوروب  سلىو اسا  مئیدانیندا جیدى  سیاست  . خاریجى دایاندیق  قاباغیندا مؤحکم تؤھمتلرین 
  رفتار ائتدیک.  ایلھ  متانت  ده درجھ  نھایت  ده  . اونا گؤره اوالردیق  ایدیک اودوزموش بیز بورادا بیر آز توند گئتسھ

  
بیلدیک کى،   یھ بیز ائلھ  بؤیوکدور. اونا گؤره  چوخ  قودرتى  نھضتیمیزین  ائتمیشیک. بیزیم        ِ    اونو ت امین  ائدیب  خیدمت  ایستیقاللیتینھ  بیز ایران

  آپاران  موباریزه  جیدى  آى ٩  علئیھیمیزه  بیزیم  ایدى. حتي نھضتى   آذربایجان  فقط  شئى  حؤکومتى قورخودان  ائدک. مرکزى  الده  دیکلریمیزى ایستھ
  و دوزگون  سیاست  عاقیالنھ  ایرانا یاییلماسینا چالیشیرالر. بو دا بیزیم  بوتون  ائدیرلر و اونون  حسینت  دموکراتیک نھضتیمیزى  شخصلر ایندى بیزیم

  اولموشدور.  اثرینده  ایقداماتیمیزین
  

  گلمیشدیر.  عملھ  سینده نتیجھ  اونون  ده  و امنیتى  آساییش  اساسالنمیشدیر. خلقین اوزرینده   و پاک سیاست  موقدس  قوردوغوموز حؤکومت  بیزیم
  

  گؤتورسونلر. بیزیم  نومونھ  ایشیندن  آذربایجانلیالرین  خلقلر ده  یاشایان  لرینده باشقا نوقطھ  اؤترو گرک ایرانین  اولونماسیندان  حیفظ  نین ایستیقاللیتى  ایرانین
کى، گرک   و فیکیر ائده  خیالیندا اولوب  سو ایستیفاده  بو سازیشدن ھرکس   ده  دگیشیلیبدیر. اونا گؤره  شکیلى  میزین موباریزه  بلکھ  نھضتیمیز قورتارماییب

اھالیسینى اینقیالبا   ایران  قاچابیلمزلر. بیز بوتون  موجازاتیندان  و خلق  . اونالر قانون اولوناجاقدیر  ، بوکیمى اشخاصال جیدن موباریزه زور دئسین  خلقھ
  . چاغیریریق  اوصولونو عملن ایجرا ائتمگھ  دموکراسى  تدهمملک  میریک. بلکھ ائتمک ایستھ  دعوت

  
  

  الزیمدیر دانیشماق   عومومى وضعیتیندن  ایرانین  بیر قدر ده
  

اورا باخسایدى و   آذربایجانا یاخشى  یازیردیالر کى، اگر تھران  نظر ایلھ  یى نوقطھ  شیطنت  لرى روزنامھ  باشالنغیجیندا تھران  میلى نھضتیمیزین  بیزیم
و ایمانى   سى ایراده  نین خلقى  آذربایجان  . نھضتیمیز فقط دگیل  بئلھ  حقیقتى  ایشین  . الکین نھضتى قاباغا چیخمازدى  آذربایجان  یدى گؤندرسھ حاکیم   عادیل

  ویجودا گلمیشدیر.  اوزرینده
  

  واردیر.  وخوصوصیتى  و روسومو، تاریخى، میلیتى  ، آداب دیلى  گؤره  اؤزلرینھ  آذربایجانلیالرین
  

آذربایجانلیدیر. او   ده  ایرانلى اولدوغو کیمى خوصوصیتده  تمک اولماز. او عومومیتده خلقینى خوزیستانلییا، خوراسانلییا، و باشقاالرینا بنزه  آذربایجان
کى، اؤز   ییردى خلقى ایستھ  ، آذربایجان ییردى ایستھ اققرنلر بویو آزاد یاشام  کى، خوزیستاندا ایجرا ائدیلیر بورادا اوال بیلمز. آذربایجانلى  سیاست

اولورسا   ایلھ  ھر شکیل  اوال. آذربایجان  ایرانین تأثیرى  بوتون  سیاستینده  . گرک تھران دگیل  عیبارت  تھراندان  . ایران اولسون  دخالتى  سرنیویشتینده
  اولماز. داعوا چؤرک و یاخشي  ، جبرن سوخماق بیر دیلى  آغزینا اؤزگھ  نین باالسى  آذربایجان  یاشلى جکدیر. آلتى  ائده  اؤز خوصوصیتینى حیفظ  اولسون

  مئیدانا چیخمیشدیر.  سببلردن و عمیق   دگیلدیر. دئمک میلى نھضتیمیز داھا درین  داعواسى  حاکیم
  

ى دونا گئیدیرمک و آیرى جور تعبیر ائتمک سفاھتدیر. بیلیرسیز کى، میشدیر. بونو آیر ویجودا گلمھ  تعصوبو اثرینده  لیق آذربایجانلى  فقط  بو نھضت
  دموکراسى  اونا ھئچ  . الکین گلدى  عملھ  بیر حؤکومت دموکراسى   سونرا ظاھیرده  و اوندان  ایراندا ایستیبداد حؤکومتى ییخیلدى  سینده نتیجھ  نین موحارینھ

  یھ حاکیمھ  دموکراسیى ھئیأت  . بیز بوظاھیرى دى گلمھ  بیر دگیشیکلیک عملھ  دستگاھیندا ھئچ  دؤولت  سیلھ باشینا گلمھ ایش   . اونون دئمک اولمازدى
  اونالر ایدى کى، رضاخان  اکثریتى  سئچیلنلرین  جو مجلیسھ - ١۴و   ھامیسى  نین اعضاسى  جو مجلیس- ١٣اؤترو کى،   بیلمزدیک، اوندان  ائده  ایطمینان

  یئر وئرمیشدیر.  مجلیسلردهاؤزو اونالرا قاباقکى 
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داھا   یئرینى اوندان  رضاخانین  دگیشمیشدیر. واقعده  شکیلى  ایستیبدادین . فقط  میشدى گلمھ  عملھ  بیر تغییرات  سونرا ھئچ  ایراندا رضاخاندان  حقیقتده

  موشدوالر.الر توت لر. ساعدلر و صدراالشراف لر، حکیمى لر و تدین  سھیلى  اوالن  کیچیک، داھا حریص
  

  . آرتیردى  گونھ  اولونوردو. قورخو گوندن  بؤیوک بیر خطر حیس  آزادلیغى اوچون  ایراندا خلق  ده لیکلھ بئلھ
  

 مجبور  گؤزلمگھ  مورتجعلر بیر قدر ظاھیرى  ایدیلر. اونالر ایراندا اوالرکن  اوالجاق  خاریج  سونرا موتفیقلر ایراندان  قورتاراندان  چونکى موحاریبھ
  گونوگوندن  لرى قووه  ایدى. خلق قالمالى   بیرى  دن . بو ایکى قووه گئدیردى  موباریزه  آراسیندا کسگین  قووه  ایراندا ایکى  لیکلھ اولوردوالر. بئلھ

  . لنیردى ضعیف
  

  ، آزادیخاه اینجیتمگھ  کندلیلرى  ونالر یئرلردهتاپیردیالر. ا  اونالر قووت  اولدوغونا گؤره  و سیالح  و پول  حؤکومت  الینده  لرین قووه  ایرتیجاعي
  باغالماغا باشالمیشدیالر.  تشکیالتالرى  و آزادیخاه  ، ایتیحادیھ ائتمگھ  توقیف  لرى روزنامھ

  
  و مومات  حیات  سى موباریزه  ایدى. آزادلیق  فیکیر ائتمک الزیم بیر یول   اوچون  سى گئتمھ  اورتادان  نین آزادلیغى  نین خلقى  بیر زماندا ایران  بئلھ

  گلمیردى. الھ  ائدیردیک نتیجھ  صؤحبت  و ھرجوره  بیز یولداشالریمیزال فیکیرلشیب  ایدى. او واخت  سى موباریزه
  

  ایلھ  آز عیده  شھریورده - ١٢  هد  . اونا گؤره چیخماق  ایلھ  قاباغینا گوج  ائتمک اولماز. گرک گوجون  الده  بیر نتیجھ  ایلھ  ، بیز گؤردوک کى، دانیشماق نھایت
بیز   . او واخت توتدوق  اولونماسینى نظرده  تأمین  ایراندا آزادلیغین  بوتون  و آذربایجاندا آزادلیغى حیاتا کئچیرمکلھ  قاباغا چیخدیق  گؤتوروب  قدم  جسورانھ

  الزیمدیر.  یاراتماق آذربایجاندا بؤیوک بیر نھضت   نائتمک اوچو  آزادلیغینى تأمین  ایران  کى، بوتون  یازمیشدیق  آشیکار صورتده
  

سونرا   ضامینیدیر. اگر بوندان  نین آزادلیغى  ایران  دئییریک کى، آذربایجان بوگون   ییخیلمالیدیر. اونا گؤره  الیلھ  نین خلقى  آذربایجان  ایرتیجاعى  ایران
  ییک. جھ ائده  اونو مودافیعھ  آیاغا قالخیب  وورساالر یئنھ  ال  سینھ تک بیر ماده  ینن ایمضا ائتدیگیمیز مووافیقتنامھ  تاپیب  مورتجعلر قووه

  
و   تلقراف  دک ایرتیجاع گونھ  میز نشر اولونان اعالمیھ  . بیزیم آلینسین قاباغي   جگیک. گرک ایرتیجاعین یھ بویوندوروغو آلتینا گیرمھ  ایرتیجاع  بیز بیر ده

دئدیلر   ییب وئرمھ  سالدیسا دا اونا اھمیت  بیره  کورکونھ  اونالرین  دفعھ  میز اول اعالمیھ  . بیزیم وئرمیردى  اھمیت  سؤزونھ  خلقین  قورخماییب ایجتیماعدان 
  بیریدیر.  سؤزلردن دئییلمیش   ده  کى، بو اعالمیھ

  
بیر   واحید قودرتلى  بیرلشیب  تشکیالتى ایلھ  توده  حزب  محلي  دا گتیریبویجو  آسا بیر صورتده تشکیالتینى برق  فیرقھ  ائدیب  ایستیفاده  بیز بو مؤوقعدن

  لریمیزین اعالمیھ  حؤکومتلر بیزیم  دک مورتجع گونھ  ائشیدیلن  سسى  نین توفنگلرى  ، میانا و زنجاندا فداییلریمیزین ویجودا گتیردیک. مراغا، سراب  فیرقھ
  . تانیندى  بیر عامیل  قودرتلى  آذربایجان  برى  . او واختدان ىمیشلرد بیلمھ قودرتینى درک ائده   حقیقى

  
و   ، زنگنھ آذربایجانا کاتوزیان  ده  قاباغینى آلسینالر. اونا گؤره  ونھضتیمیزین  تشکیالتیمیزین  بیزیم  ییردیلر جوربجور یولالر ایلھ ایستھ  مورتجعلر اولجھ

  اولماز.  آپارماق  نھضتینى آرادان اولدو کى، خلق   و ثابیت  کسیلدى  اومیدلرى  ده نتیجھ  گؤندرمیشدیلر. ولى  کیمى ساتقینالرى  ورھرام
  

  میز ایرتیجاعین موباریزه  . بیزیم ایمیش  بیر توفان  قوپان  قلبیندن  نین خلقى  آذربایجان  کى، بو نھضت  ائتدى  آور اولدو، ثوبوت یاس  اونالر اوچون  تجروبھ
  آزادیخاھالرى دا آذربایجان  زماندا ایران  . عئین آرخامیزدا دایانمیشدى  بیزیم  میلت  ده ایدى. بو موباریزه  سى موباریزه  قورتارماق  واسارتیندن  ظولم

ّ   موتوس یل  خاریجیلره  آیاغینى ایتیریب-  ال  ائدیردیلر. بورادا ایرتیجاع  و اونو تقویت  نھضتینى دوشونوب   کى، بیزیم  دى و ایستھ  اولماغا باشالدى      
  ده  . اوناگؤره گلدى  اونالرا فایق  سى و عقیده  ایمان  مؤحکم  خلقیمیزین  آپارسینالر. الکین  اونو آرادان  ایلھ  کوى- ھاى رنگین دگیشدیریب   نھضتیمیزین

  دموکراتیک نھضتى ایلھ  آذربایجانین  سیلھ واسیطھ  و اونونباشینا گتیرسینلر   نى حؤکومت اولسلطنھ قوام  آقاى  ایلھ  بیر راى اکثریتى  مجبور اولدوالر، فقط
  نین سى اوزادى تجروبھ- اوزون  اولسلطنھ قوام  اونالر مجبور ایدیلر. مورتجعلر بیلیردیلر کى، آقاى  ایدى. بلکھ  دگیل  حسابالشسینالر. بو، گوذشت

  ایدى. الکین  مووفقیت  بیزیم اوچون  سى باشینا گلمھ ایش  نین اولسلطنھ قوام  آقاى  . البتھ تاپسین  راضیالشماغا یول  ایلھ  جک آذربایجان بیلھ  یھ ائیلھ  سینده سایھ
قازانا   اکثریت  یدى سھ مجبور ایدى. بو ایشى گؤرمھ  قوام  آقاي  ائتمگھ  دعوت  یھ . اونالرى کابینھ بیرلشمیشدى  مورتجعلرى  ایران  ده  یئنھ  سینده کابینھ  اونون

خوصوصى ھدفلر واردیر کى،  باشقا بیر ده   ھدفلردن  ایرتیجاعى  مجلیسینده  اوال بیلر ایدى. ایران  اوستادلیغینا دلیل نین  اولسلطنھ قوام  لمزدى. بو دا آقايبی
  . باشینا گتیرسین  چالیشار اؤز آدامالرینى ایش  ھر کس

  
  ایدى.  یوخ  باشقا آیرى جور بیر یول  اولدو. اوندان  مووفق  ائتمگھ ایستیفاده   بوندان  ونبلد اولدوغو اوچ  سینھ روحیھ  لرین نوماینده  قوام  آقاي

  
دیگى آزادیخاھالرین اعتیمادینى جلب ائده  جکده او آدامالردان یاخاسینى قورتاراجاقدیر. بو ایشى گؤرمزسھ تکیھ ائتمک ایستھ اولسلطنھ گلھ البتھ آقاى قوام

  تشکیل  ھرکسدن  کابینھ  گتیریر. بونونال بئلھ  سینى خاطیره عرابا چکمک حکایھ  ، اؤردک و خرچنگین بالیق  معروف  کیریلوفون  نھجکدیر. بو کابی یھ بیلمھ
آدامالر   ائلھ  ده قالمیشدیر. حتا کابینھ  مجبوریتینده حسابالشماق   و بیزیم ایلھ  مئیدانا چیخمیش  تکامولو اثرلرینده  نین نھضتى  آذربایجان اولورسا اولسون 

  میشدیر. بیلمھ  ده تؤره  و اینکیشافینا انگل  آذربایجاندا تدریس  او، بو دیلین  بدتردیر. باویجود این  اؤترو اؤلومدن اوندان   دیلى  واردیر کى، آذربایجان
  

  . بوندان اولموشوق  ائتمک حقینى آلماغا مووفق  تحصیل  ا دیلیمزدهاؤز آن  ده  مکتبلریمیزده  و عالى  موتوسیطھ  حتى  مکتبلرده  اینکى ایبتیدایى ایندى بیز نھ 
اکینچیلر آراسیندا   نین دوشمنلرى یئرلرى  و خلق  خالیصھ فقط   سینده شھریور بیاننامھ - ١٢سیدیر. بیز  مسألھ  تورپاق  ده  بیرى  لردن مسألھ  باشقا اساس

مجبور   دالیمیزجا گلمگھ  بیزیم  ایسھ  و تھران  قازانمیشیق مووفقیت   داھا آرتیق  ده بو ساحھ  سینده تیجھن  سینى ایرلى سورموشدوک. ایندى موباریزه بؤلونمھ
  اولموشدور.

  
بو دوشموشدور.   ارکانینا بؤیوک رخنھ  سیاستیمیزدیر. بونونال دا ایرتیجاعین  نھضتیمیز و دوزگون  قودرتلي  بیزیم  وادار ائدن  اونالرى بو ایشلره  البتھ

اؤترو ایدى   اینقیالبى اوندان  . مشروطھ کنارا چکیلدى  بیر آز دا اولسون  آغیر داش  قاالن  اوستونده  نین نھالى  نین اینقیالبى  تمام مشروطھ  ایل ۴٠  ایلھ واسیطھ
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  الینھ  موستبید آدامالرین  الیندن  موستبید شاھین  مورتجعلر اونو بوغموشدو. حاکیمیت  و خاریجى  داخیلي  . الکین آلسین  اؤز الینھ  حاکیمیتى  کى، خلق
اونالر   ییبدیر. بلکھ گئتمھ آرادان   اؤلوب  تمامیلھ  ایرتیجاع  . ایندى البتھ نھضتینى دیریلتدى  مشروطھ  راکید قالمیش  ایل ۴٠نھضتیمیز   دوشموشدو. بیزیم

.  حاضیرالدى  نھضتیمیز ایراندا بؤیوک بیر زمینھ  قورخورالر. بیزیم  تشکیالتیمیزدان  ر فیرقھییرلر. اونال ایستھ  نوفوذ تاپماق  ده  یئنھ  مجلیسده  جى- ١۵
  آزادیخاه  ـ گونھ  گوندن  ائدیبدیر کى، بودا بؤیوک بیر عامیلدیر. آیرى بیر عامیل  تکیھ  و خلقھ  یھ نھضتى بؤیوک بیر فیرقھ  آذربایجان

طرفدار حالینا سالماسیدیر.   و اونالرى نھضتیمیزه سى  ائتمھ  نین جلب نظرى  نین کندلیلرى  ایران  سینده ؤلگوسو نتیجھب  و تورپاق  سى گوجلنمھ تشکیالتالرین 
  وفتصاد  بیر وقتھ  نین تشکیلى  قوشونالریمیزین خلق   بیزیم  تشکیلى ایلھ  نین حؤکومتى  اولسلطنھ قوام  ده  بیري  لریندن مؤعجوزه کیمى تاریخین   دئدیگیم

  سیدیر. ائتمھ
  
  
  

  دئمک الزیمدیر  حقینده  مووافیقتنامھ  ده  کلیمھ  بیر نئچھ
  

اؤزونو   اولونموشدور. میلى حؤکومت  موکرر حالجلیق  سینده ھر بیر ماده  مئیدانا چیخمامیشدیر. اونون  لیکلھ بو ساده  ائتدیگیمیز مووافیقتنامھ  تقدیم  سیزه
  باغالنان  وئرین  ائتمیشدیر. ایجازه  مودافیعھ  حوقوقوندان خلقین   سیلھ وار قووه  توتمامیش  گؤروردو کى، ایشى سھل  ولقاباغیندا مس  و تاریخین خلقین 

  ضامین  زمان  سیز کى، بیز بو ایشى باشالیان لى . اولن بونو بیلمھ سؤز دئییم  بیر نئچھ  سینده باره  ایجراسى  ضامین  اونون  قاباق نى اوخوماقدان  مووافیقتنامھ
  مالیک دگیلدیک.  بیر قودرتھ  ھئچ  ایجرا اوال بیلن

  
بو   ایمانیمیز واردیر. بیر ده  جگیمیزه اونو ساخالیا بیلھ  . ایندى ده اولدوق  آلماغا موووفق  دیگیمیزي ایستھ  ییب وئرمھ  یول  یھ واھیمھ  نؤوع  بیز ھئچ  او واخت

  اوالجاقدیر. آذربایجان  ایجراسى  ضامین  آلدیقالریمیزین  خلقیمیز و میلى مجلیسیمیز دیر. بو مجلیسیمیز ھمیشھ  یجراسىا  ضامین  بیرینجى  نین مووافیقتنامھ
  جکدیر. دالینجا گئده  نین اؤز مجلیسى ھمیشھ 

  
  اورتادان  جک کى، آلدیقالریمیزي یھ وئرمھ  ایمکان  مورتجعلره  ایلھ ھئچوجھ   میزدیر. فیرقھ فیرقھ  ایسھ  ایجراسى  ضامین  خلقیمیز و مجلیسیمیزین

  کى آزادیخاه داخیلینده  و ایران  خاریجینده  ایجرامیز آذربایجانین  ایجراسیدیر. دیگر ضامین  میز اونون دا ضامین فیرقھ  آپارسینالر. مجلیسیمیزى یارادان
  ییرلر. بو ایسھ کؤمکلیلک گؤزلھ  ده  و بیزدن  ائدیب  حیمایت  قالر. اونالر بیزدنآپاراجا  اونالرى آرادان  لردیر. اونالر بیلیرلر کى، بیز اولماساق قووه

  ایجرادیر.  بیر ضامین  قووتلى
  

ائدک کى، اونالر   لر اینتیخاب نوماینده  گرک بیز ائلھ  شوراى میلى دیر. اونا گؤره  جک مجلیس گلھ  ایجراسى  دیگر بیر ضامین  نین آزادلیغى  آذربایجان
  . اوالجاغیز  سیز کى، بیز اونا دا نایل اولسونالر. شوبھھ طرفدارالرى   خلق

  
باشقا   و ایرانین  کى، آذربایجاندان  اوالق  بیز مووفق  . ھرگاه اوالبیلسین  مرکز ثیقلى  کى، او آزادلیغین  حاال قویاق  ائلھ  جک مجلیسى بیز گرک گلھ

  ائتمیش  تأمین  صورتده  ایراندا آزادلیغى ابدى  سینى سیندیریب قووه  اوندا ایرتیجاعین  اولونسون  نتیخابای  عونصورلر مجلیسھ  آزادیخاه  لریندن نوقطھ
  . اوالریق

  
ر ل یھ ائدک. اگر ایستھ  حیفظ  آلدیقالریمیزى  میزلھ ویجودا گتیرک و یا گرک اؤز قووه  اکثریتى  وار، یا گرک مجلیسده  قارشیمیزدا ایکى یول  ایندى بیزیم

  دیکلرینى آالجاقدیر. ایستھ  اوزاداالر اوندا خلقیمیز اؤز گوجو ایلھ  کى، آلدیقالریمیزا ال
  

کى،   فیکیر ائدیرم  بیر ناھالدیر. من  گؤیرمیش  اوستونده  کؤتوگو  میز مشروطھ فیرقھ  . بیزیم اینانمیشام  گوجونھ  میز و تشکیالتیمیزین اؤز فیرقھ  من
  جک. خلقیمیز آرتیق نامزد ائده  آدامالري  میز ایمانلى یوخدور کى، فیرقھ  شوبھھ  اوالجاقالر. بونا ھئچ  آزادیخاه  ھامیسى  لرین مایندهنو  گئدن  آذربایجاندان

  ایچینده  خلقیمیزینسیدیر. گرک  دموکرات فیرقھ  وارسا او دا آذربایجان  بیر قووه  یئگانھ  ائدن  منافعینى حیفظ  و بیلیر کى، آذربایجانلیالرین  دوشونوب
ایتیحادیمیز اوالبیلر. بیز گرک   اعتیماد و عدم  عدم  بیرلریمیزه- بیر  دا بیزیم  ایجراسى  ضامین  . ایرتیجاعى فیکیرلرین اولسون  و قارداشلیق  ایتیحاد، ایمان

  آرادان  اوالراق  ایتیحاد و ایتیفاقینا ضید اولسا، بیرحمانھ  الرینکى، آذربایجانلی  یک. ھر او آدام وئرمھ  پوزولماسینا یول  ایتیحادیمیزین  میزلھ وار قووه
آچیلیر. نھضتیمیز   یئنى بیر صحیفھ  تاریخیمیزده  موباریزه  ائدیلیبدیر. بونونال دا بیزیم  الده  سینده نتیجھ  میزین موباریزه  بیزیم  آپاریالجاقدیر. بو مووافیقتنامھ

  قویور.  قدم  سینھ دؤوره  ایکینجى  میزین و موباریزهائدیر   آلدیقالرینى بورادا ثبت
  

***  
  

نین اطرافیندا موفصل  نى اوخویاراق ھر ماده دن عیبارت اوالن مووافیقتنامھ ماده ١۵سینى و  لى ایبالغیھ ماده ٧ورى مرکزى دؤولتین  سونرا آقاى پیشھ
  صورتده شرح وئردیلر.

  

  یئنى دؤور، یئنى شوعارالر
  

نین خط حرکتینى  لره گؤره فیرقھ یھ قدم قویدو. بو دؤوره قارشیمیزدا دوران وظیفھ میز یئنى بیر دؤوره افیقتنامھ باغالندیقدان سونرا فیرقھتھران ایلھ موو
تى سى و قوشون تشکیال لر حل اولونمامیشدیر، مخصوصن اینتیظامات قووه سیلھ بوتون مسالھ دگیشدیرمک الزیم  گلدى. اگرچى مووافیقتنامھ واسیطھ

نین  لرى قطعى صورده حل ائتمک اوچون تھرانا، آذربایجان ایالتى انجومنى رییسى سى بیالتکلیف حالدا دیر و بو سطیرلرى یازان گون ھمان مسالھ مسالھ
  میزین گئدیشینده بؤیوک بیر دؤنوش حیس اولونماقدادیر. تحت ریاستینده بیر ھئیات گؤندریلمیشدیر، بونونال بئلھ موباریزه

  
الیان دؤنوش موناسبتیلھ فیرقھ اؤز خط حرکتینھ تغییر وئریب شوعارالرینى دگیشدیرمیشدیر. دوننھ قدر بیز آذربایجان خلقینى اسارت آلتیندا ساخبو 

لیک بیر میلت لرینى ازیب اورتادان چیخارماقال، اؤز حاکیمیتیمیزى، میلتیمیزى، اؤزوموزون میلى دیل و میلى خوصوصیاتا ما ایستیبداد و ایرتیجاع قووه
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عئین  اولدوغوموزو ثوبوت ائتمگھ و بو حقى اینکار ائدیب نھضتیمیزه قارشى دورانالرى سیالح گوجو ایلھ یولوموزون اوستوندن گؤتورمگھ چالیشیر،
  لرى تھیھ و اونو فؤوریتلھ شوروع ائدیردیک. زماندا خلقیمیزین سعادتینى تامین ائتمک اوچون بؤیوک ایصالحات نقشھ

  
میزین شوعارالرینى عملى ائتمک  سینده آیاغا قالخمیش خلق ایسھ آجلیغا، سوسوزلوعا و محرومیتھ باخمایاراق فیرقھ نین دوزگون رھبرلیگى سایھ فیرقھ

لیت عااوغروندا ھر جور فداکارلیغا حاضیر اولدوغونو عملن ایثبات ائتمکده ایدى. بو ایسھ بیزه موستقیل بیر صورتده حرکت ائتمک اوچون گئنیش ف
ماقال خلقین مئیدانى و بؤیوک ایمکانالر یارادا بیلردى. بو گون ایسھ شرایط دگیشمیشدیر. ایندى آلدیغیمیز حقى و ایثبات ائتدیگیمیز میلتیمیزى ساخال

لرى تشکیل ائتمک،  ستھسى مئیدانا چیخمیشدیر. بونو ایسھ فیرقھ یارادیب موسلح فدایى د سعادتى اوچون باشالدیغیمیز ایصالحاتا ایدامھ وئرمک وظیفھ
لرینى سوروب آذربایجان توپراغیندان چیخارتماقدان داھا چتین بیر مسالھ دیر. بو ایشده قانى سویوقلوق، مؤحکم عزم  ژاندارم و ایرتیجاعى قوشون دستھ

لر مئیدانا چیخیر. دوننھ قدر  مسالھ سینى حیفظ ائتمک کیمى آغیر و موشگول و ایراده، تشکیالتى اینتیظاما سالماق، فیرقھ افرادى و خلقین روحیھ
مونظم  حاکیمیت یولوندا موباریزه ائتدیگیمیز اوچون احساساتى تحریک اولونموش خلق آسانلیق ایلھ آردیمیزجا گلیردى. بو گون اونو گتیرمک اوچون

سین، احساسات آنى ایشلرده فایدالى اوال بیلر. اوزون تشکیالت و اساسلى تبلیغاتا احتیاج واردیر. او ایندى گرک دوشونجھ و بیلیک اوزرینده ایرلى چکیل
  لرین سیالحى ایسھ بیلگى و تشکیالتدیر. و تدریجى موباریزه

  
سى دؤولت تشکیالتیندان زیاده فیرقھ  لى طبقھ نین اھمیتى مئیدانا چیخیر. اونا گؤره دیر کى، خلقین آنالقلى و دوشونجھ اونا گؤره دیر کى، فیرقھ تشکیالتى

  نین گئدیشینھ داھا آرتیق توجھ ائدیر. دا داھا آرتیق دوشونوب اونون ایشلرىاطرافین
  

جگیز. بو بؤیوک سیماالر، چوخ  یھ نین سھولرینى بیر داھا تکرار ائتمھ میزین باشچیسى موکرر دئمیشدیر کى، بیز صدر مشروطیت آزادیخاھالرى فیرقھ
ایستیقامت و نیشان وئردیکلرى قھرمانلیقالر دا چوخ بؤیوکدور . ولى اونالرین الده ائتدیکلرى  معلوماتلى رھبرلر آز دگیل ایدى. اونالرین گؤستردیکلرى

نین ھمیشھ ایصرار ایلھ تکرار ائتدیگى مسالھ بودور. او  ورى لرى سھو و ایشتیباه حساب اولونور. آقاى پیشھ بیلمھ آزادلیغى ساخالماق اوچون دوشونھ
نیب صاباحى اونوتماماالرینى ھمیشھ  ه و یازیالریندا فیرقھ عوضولرینھ الده ائدیلن بؤیوک مووفقیتلره گووهھمین جھتدن دیر کى، اؤز نیطقلریند

شوعارینى تکرار ائدیر. بؤیوک » آزادلیغى آلماق کافى دگیل اونو ساخالماق، اوندان خلقین سعادتى اوچون ایستیفاده ائتمک شرطدیر!«تاپشیریبدیر، 
ورى بونو اونالر  دیلر. آقاى پیشھ ییب، بیر تشکیالت ویجودا گتیرمھ دیالر ولى اونون ساخالنماسى اوچون بیر تدبیر گئچیرمھنى آل چیلر مشروطھ مشروطھ

یھ توجھ ائتدیگى اوچوندور کى، تشکیالتیمیزى  میز ایسھ بو مسالھ اوچون بؤیوک سھو حساب ائدیر و بونون تکرار اولونماماسینى تاپشیریر. و فیرقھ
  سینھ ھر بیر ایشدن آرتیق اھمیت وئریر. ھ قووتلندیرمک و خلقى اونون اطرافینا توپالماق مسالھگوندن گون

  
چیلرین مووفقیتلرى کیمى مووقتى اولوب  ھرگاه پوالددان مؤحکم اینتیظام و بیرلیگھ مالیک اوالن فیرقھ تشکیالتیمیز اولمازسا مووفقیتلریمیز مشروطھ

  جکلر. سینھ تنزول وئره بیلھ لرى اوچون یئنى بیر واسیطھ اولماق درجھ اونو اؤز ایستیفادهایرتیجاعى عونصورلر آیاقالناراق 
  

یھ توجھ گؤسترمگھ،  میزین صدرى بوتون فیرقھ  عوضولرینى، بوتون خلقى و بوتون آزادیخاھالرى فیرقھ بو خطرى حیس ائتدیگى اوچوندور کى، فیرقھ
  ھر بیر آیرى ایشھ ترجیح وئرمگھ دعوت ائتمیشدیر.نین دالینجا گئتمگھ، فیرقھ ایشلرینى  فیرقھ

  
نین  سى ده اؤزونو دموکرات فیرقھ ھر بیر ناموسلى آذربایجانلى ایستر کیشى، ایستر آرواد، ایستر قوجا، ایستر جوان کیم اولورسا اولسون بیرنجى نؤوبھ

  لیدیر. سى و سربازى حساب ائتمھ فدایى
  

لیک شوعاریمیز ایلھ نھ کیمى عالقھ و تماسى اوال  لیدیر کى، بو ایشھ فیرقھ نھ جور باخیر و بو ایشین بیزیم گونده او ھر ایشھ ایقدام ائتدیکده دوشونمھ
  بیلر.

  
  بئلھ اولمازسا آلینان آزادلیغى ساخالماق، اوندان خلقین سعادتى اوچون ایستیفاده ائتمک اولماز.

  
ییر. ھنوز قوجا آروادالردان باشالییب کیچیک یاشلى قیزالرا قدر، قوجا  ون بؤیوک اومیدلر گؤزلھسى اوچ میزه اینانیر. اوندان اؤز آتیھ ھنوز خلق فیرقھ

  میزین اومیدیلھ یاشاماقدادیرالر. کیشیلردن جوان اوشاقالرا کیمى ھامیلیقال صاباحین قورخولو نااومیدلیگیندن خیالص اولوب فیرقھ
  

اونالر بیزى آجیندان تلف اولماغا، فالکتھ دوشمگھ،  .بؤیوکلریمیز وار بیزه دوزگون رھبرلیک ائدنمیز وار،  ھنوز خلق اورگینده دئییر، بیزیم فیرقھ
میزین صدرینھ بو نظر ایلھ  میزه، بیزیم باشچیالریمیزا، بیزیم فیرقھ جکلر. خلق بیزه، بیزیم فیرقھ یھ یولچولوق و گدالیغا محکوم اولماغا مئیدان وئرمھ

  باخیر.
   

جکده اوالن اومید  نین گلھ نین دیریلیک سرمایاسى بیالخره آذربایجان زحمتکشلرى نین جاھازى، آذربایجان کندلى جوانالرى قیزالرىآذربایجان کندلى 
  منبعى بودور.

  
رھبرلیگینھ ده اوالن ھر بیر دگیشیکلیگھ و ھر جور تبدوالتا قورخو و اومید ایلھ باخیر. چونکى ھامى اونون دوزگون  بونا گؤره دیر کى، خلق اؤلکھ

یھ بیر  ر فیرقھعادت ائتمیش اونون صداقتینھ و قودرتینھ اینانمیش اونو اؤزو اوچون اورگى یانان آتا حساب و اینتیخاب ائتمیشدیر. او حیس ائدیر کى، اگ
  اوالجاقدیر. جگى محو طرفدن صدمھ وارید اوالرسا اونون شخصى و ایجتیماعى زیندگانلیغى پوزوالجاق، بونونال دا عوموم خلقین گلھ

  
سى و بؤیوک اومید چیراغى دا  میزه او گؤز ایلھ باخمیشدیر. شھریورین آذربایجان خلقینھ وئردیگى بؤیوک سعادت واسیطھ بو گونھ قدر خلق فیرقھ

نین عظمتلى بیناسینى ھمین  لیغىلى و خلقین سعادتى خلقین آزاد مھ میز دیر. ایکینجى ایلھ قدم قویارکن بو مؤحکم پایا اوستونده ایشلھ بودور، یعنى فیرقھ
  ییق. نین اوزرینده قورمالى اساسین یعنى خلق اعتیمادى
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گؤزوموزه عاشیق دگیلدیر. خلقین اکثریتینى تشکیل ائدن کند و شھر زحمتکشلرى بیزى شکیل و صورتیمیزه گؤره - البتھ خلق بیزیم قارا قاش
ایستعداد و بوروزا وئردیگیمیز حقیقتدیر کى، اونالرین بیزه اوالن محبتینى تؤولید ائتمیشدیر. میشدیر. بیزیم گؤردوگوموز ایشلر، گؤستردیگیمیز  بگنمھ

  بو محبتى ابدیلشدیرمک اوچون ایندى داھا آرتیق فعالیت گؤسترمک و داھا آرتیق ایستعداد بوروزا وئرمک الزیمدیر.
  

ورى فقط ایکى نفر یعنى آقاى شبسترى و آقاى بادکان ایلھ راضیالشمیش  اى پیشھمیزین رھبرى آق سینى یازارکن، فیرقھ اون ایکى شھریور موراجیعتنامھ
نین صدرى  ورى ایکى یوز مینھ بالیغ اوالن فیرقھ بیرلیکده ایشھ باشالمیشالر. ایدى ایسھ آقاى پیشھ میزه رھبرلیک ائدن بو اوچ فدایى، ال و بوگون فیرقھ

نین باشیندا دورور. آقاى بادکان ایسھ ھر ایکى رییسین  سینده الده ائدین ایالتى انجومنى سى نتیجھ یزهایسھ خلقین موبار  حساب اولونور. آقاى شبسترى
  لر انجام وئریر. رھبرلیگى و انجومنین فعالیتینده بؤیوک وظیفھ  موعاوینت مقامینى درک ائتمکلھ  فیرقھ

  
  دى.میز ایچریسینده یوزلرجھ قھرمان رھبرلر مئیدانا چیخمیش ایندى فیرقھ

  
سانى خلقھ مجھول اوالن ساده اینسانالر آراسیندا لیاقتلى حربى افسرلر ده یئتیشدیریلمیشدیر: ژنرال - سینده دوننھ قدر آدى نین نتیجھ بیر ایللیک موباریزه

ن بؤیوک لیاقت و دانشیان، ژنرال کبیرى، ژنرال کاویان، سرھنگ آرام، سرھنگ جاویدان، سرھنگ قولى صبحى، و سایر فدایى باشچیالرى بو گو
سینده شؤھرت قازانمیش و خلقیمیزین دایاقالرى اولماق  یارارلیق گؤسترمکلھ نھ تک آذربایجان، بلکھ بوتون ایراندا اؤز لیاقت و ایستعدادالرى سایھ

  مقامینا گلمیشلر.
  

ثمر (یعنى فایدا  - بوندان اول اونالرین ویجودى موثمیر ایندى بیزیم فیرقھ تشکیالتالریمیزین باشیندا جیدى و فداکار جوانالریمیز واردیر کى، بیر ایل
  وئریجى بیر ویجود) حساب اولونا بیلمزدى.

  
میز  ین مووفقیتلره نایل اولموشوق، الکین بو ھئچ ده کافى دگیلدیر. ایندى وظیفھ نین دئدیگى کیمى چوخ ایش گؤرموشوک، عاغیال گلمھ ورى بیز آقاى پیشھ

  چتیندیر.داھا آغیر و ایشیمیز داھا 
  

سى اوچون قانونى یولالر تاپاق. خلقیمیزین آزادلیق و  بیز گرک آلدیقالریمیزین ساخالنیلماسى وسایلینى تامین ائدک و باشالدیغیمیز ایصالحاتین ایدامھ
غیر و ایشیمیز داھا موشگول بیر لرینى تھیھ ائدک. بو ایسھ داھا آ سى وسیلھ سعادتینى تامین ائتمک اوچون اطرافیمیزدا اوالن کثیف موحیطین تمیزلنمھ

  ایشدیر.
  

ومید باغالماق اگر بینا اولسایدى ایران مورتجع عونصرلرى تحت حاکیمیتینده قالسین، او حالدا بیزیم مووفقیتلریمیزین الیمیزده قالماسینا ھئچوجھیلھ ا
نین  ییب عوموم ایران آزادیخاھالرى یزى آذربایجان داخیلینده محدود ائتمھییق، اونا گؤره ایکینجى ایلده فعالیتیم اولماز . بیر بو ایشى دایمن نظرده توتمالى

  ییک. لى آپاردیقالرى آغیر و شدید موباریزه ده ایشتیراک ائتمھ
  

ن ایرتیجاعینى رابیر ایللیک موباریزه بیزیم اوچون ایران خلقى آراسیندا بؤیوک نوفوذ، شؤھرت و اعتیبار ویجودا گتیرمیشدیر. بوندان ایستیفاده ائدیب ای
ییک. ایندى بوتون ایران آزادیخاھالرى بیزه قارداشلیق الى اوزادیر، بیز اونالرین اللرینى سیخیب  لى سرنیگون ائتمک یولوندا بؤیوک قدملر گؤتورمھ

ضتیمیزین اثرى آذربایجان حودوندا ییک. ایران آزادیخاھالرى اعتیراف ائدیرلر کى، بیزیم میلى دموکراتیک نھ لى میزه ایدامھ وئرمھ بیرلیکده موباریزه
نین  یغىمحدود اولماییب بوتون ایرانى ایشیقالندیرمیش و بوتون ایران آزادلیغینى تضمین ائتمیشدیر. بیزیم غفلتیمیز اولورسا بوتون ایران آزادل

  ایضمحاللینا سبب اوال بیلر.
  

رھبرلرینھ آچیق بیر صورتده بیلدیرمیشدى. اونالر آذربایجان ایلھ حؤکومت  نین ورى تھراندا اوالرکن حزب توده تشکیالتى نى آقاى پیشھ بو مسالھ
ورى اؤزونھ مخصوص  سینى ایرلى سورموشلردى. آقاى پیشھ نین بیر نؤوع قورتاریب ایشینھ خاتیمھ وئریلمھ آراسیندا مورید موذاکیره اوالن مووافیقتنامھ

نین آغیرلیغینى دوشونون! بیز  یین، بیزیم بوینوموزدا اوالن وظیفھ خاھالر، سیز چوخ تلسمھگولوق ایلھ جواب وئرمیشدى کى، عزیز آزادی صاف و ساده
نین  نین آزادلیغى سى دگیل بوتون ایران خلقى اگر یانلیش بیر خط حرکت گؤتوروب جیدى بیر ایشتیباھا یول وئریرسک، تک آذربایجان دموکرات فیرقھ

  سینھ باعیث اوال بیلیریک. اورتادان گئتمھ
  

نین سعادتى اونون ایمضاسینا  نین و بلکھ بوتون ایران خلقى ورى او گون چوخ یاخشى حیس ائتمیشدى کى، بو گونھ تک آذربایجان خلقى آقاى پیشھ
نده تنظیم سی میش دگیلدى. اونا گؤره اون بئش گونلوک دانیشیق نتیجھ باغلیدیر. او سیاست ایلھ آشینا اوالن اورکلرین دؤگونتوسونو بئلھ، حیس ائتمھ

نى  دن تبریزه موراجیعت ائتدى. اؤز دوغما خلقینى، اؤز فیرقھ یولداشالرینى موستقیم مشورت و ایتیفاقى ایلھ مسالھ نى ایمضا ائتمھ اولونان مووافیقتنامھ
  دى. حل ائتمک ایستھ

  
رلر. میلیونالرجا اینسانالرین سعادتى بیزیم دوزگون لیدی بیزیم فیرقھ عوضولریمیز و فیرقھ باشچیالریمیزین ھامیسى بو مسولیتى حیس و درک ائتمھ

  مگیمیزدن آسیلیدیر. گیمیزدن و دوزگون ایشلھ رفتاتیمیزدان، دوزگون دوشونمھ
  

  سى ایندى بیر ایراندیر، بیر دموکرات فیرقھ
  

لرین  لرى ده اونون آدینى قھرمان فیرقھ قیزیل صحیفھ جک و تاریخین نى شرافتلھ انجام  وئره نیلن بؤیوک وظیفھ میز اوندان گؤزلھ بیز اینانیریق کى، فیرقھ
  جکدیر. سیراسیندا ثبت ائده

  

  ١٣٢۵شھریور  ١٢تبریز، 
 


