
يبهابوالفضل ائلچی

بوتؤو
آذربایجان
یولوندا



2

اوردا بیر یول وار اوزاقدا«
!او یول بیزیم یولوموزدور

سک ده، وارماساق دا،دؤنمه
»!او یول بیزیم یولوموزدور

يبهابوالفضل ائلچی·

بوتؤو آذربایجان یولوندا·

چینگیز گؤیتورك–عدالت طاهرزاده : چاپا حاضیرالیانالر·

)ص334(1998: آنکارا، اجداد یایینالري·

)ص376(2004: باکی، نورالر نشریات·

اوغلو کامال. س: نسانال نسخه اوچون متنی کؤچوره

PDF’ləşdirən: Təbriz’iŋ Səsi Saytı © 2008
www.tebrizinsesi.com



3

Iلرهمقال.بؤلوم:

)سؤزتاریخدن بیر نئچه (آذربایجان .1

ییا سییاستیپرروس ایمتورك دیلی و. 2

فارس شووینیزمی. 3

ن کسه یولأ. 4

بئله قالماز! سن؟هنه دئی. 5

IIچیخیشالر. بؤلوم:

ایران تبریزین بیر یومروغو ایله داغیالجاق. 1

بایراغیمیز ایدئیا منبعیمیزدیر. 2

لیک گونودوريأراوغروندا هم) BAY(بایجان یوردالري ابر بیرلشمیش آذردک31. 3

ییاسینین سونو یاخینالشماقدادیرپرایران ایم. 4

IIIلرموراجیعت. بؤلوم:

لییی گونو موناسیبتی ایلهياردونیا آذربایجانلیالرینین هم. 1

ارادیلماسی ایله باغلیسینین یآذربایجانین گونئیینده میللی ایستیقالل جبهه. 2

لرهده تحصیل آالن آذربایجانلی طلبههتورکی. 3

الخالق تشکیالتالرایتینه و بینعپرور دونیا ایجتیماترقی. 4

ی فالکتله باغلیعبیطآذربایجانین گونئیینده باش وئرمیش . 5

لرینه و مترقی دونیا دؤولتلرینهآوروپا بیرلییی اؤلکه. 6

ذربایجان تورکلرینهدونیا آ. 7



4

IVلرموصاحیبه. بؤلوم:

واختیندا آتیلمیش جسارتلی آددیم. 1

درکی تاریخین طلبیدیرمیلتین اؤزونو. 2

فارس شووینیزمی آذربایجان تورکلرینین قاتی دوشمنیدیر. 3

اقالریمیز اوغروندا موباریزه آپاریریقحبیز . 4

دیر و تبریز منیم شهریمدیرهیدئیادیر، مفکوربوتؤو آذربایجان ا. 5

منیم وطنیم بوتؤو آذربایجاندیر. 6

ییرهی گؤزلنین طالعSSRİ‘ایرانی دا . 7

وطن بیردیر. 8

آذربایجانین گونئیی آزاد اولمالی. 9

ایل پارچاالنمیش بیر خالقی بیرلشدیرمک بؤیوك شرف و تاریخی ضرورتدیر200. 10

ایجانین بوتؤولوك روحو پارچاالنمازدیرآذرب. 11

Vلرهدوشونج. بؤلوم:

چیلیک حاققیندامیلت و میلت. 1

مساواتچیلیق حاققیندا. 2

بوتوو آذربایجان حاققیندا. 3

نین نشري، قزئتی"یئنی موساوات"باکی، . "لريهائلچی دوشونج"(بوتؤو آذربایجان حاقیندا

2002(



5

یریشگ

بوتؤو آذربایجان یولونون یولبایی

ائلچی بیابوالفضل 

I هم اؤزو، هم . سی ایله روسییانین ایشغالچیلیق تاریخینده یئنی بیر مرحله  باشالندين ایش باشینا گلمهیدلی پتر- پطر

لی ییاسینی ایرَژتسترااجک واریثلري اوچون ایستی سوالرا چیخماق اوالجاق بوتون گلهبیتاجینا صاح-ده تاخت

-اوزانان آذربایجانین تورك قاجار دؤولتینی اؤز قارشیسینداکی اساس مانعهوالرادكپطر سرحدلري ایستی سIسورموش 

رك ایستی سوالرا چیخیش یولونو لردن بیري کیمی گؤروردو، چونکی روسییانین قارا دنیزدن و بوغازالردان کئچ

چیخان یولونو ایسه قاجار نیزینهره کؤرفزینه و عوممان دصربایجاندان کئچیب بییاسی، قافقازالردان، آذپرعوثمانلی ایم

لیکله آذربایجانین ایشغالی روسییا اوچون ایستی سوالرا چیخیش لده قافقازالرین، اؤزمحض بونا گؤره. دؤولتی کسیردي

سی ز ایلدن بري داوام ائدن میلّی فاجیعهبونونال دا آذربایجانین ایکی یو. لی هدفه چئوریلديمرهوییاسیندا بیر نتژستراا

.نديباشال

XVIIIلده أراضیلري أچیلیق یوروشلري اولسا دا روسالر توتدوقالري یلده روسییانین آذربایجانا بعضی ایشغالایوزجی

چون چوخ ییاسی آرتیق آذربایجان اوپریلده ایسه داها دا گوجلنمیش روس ایمایوزونجواون دوققوز. دیلرساخالیا بیلمه

جو ایلین یازیندا ایسه .1803. دیل سولطانلیقالري ایشغال ائدیلديالجی ایلده قازاخ و شمش.1801. ي تهلوکه ایديجید

ده ‘12جو ایل اوکتیابرین .1813سی باشالندي و آذربایجان موحاریبه-روسییابیرینجیدك داوام ائتمیش هاون ایل

آذربایجانین پارچاالنماسینین باشالنغیجی اوالن بو منحوس . لنديهایله نتیجنین باغالنماسیسیهموقاویل"گولوستان"

ناخچیوان و ایروان (یه گؤره، داغیستان دا داخیل، آرازدان قوزئیده یئرلشن بوتون آذربایجان تورپاقالري موقاویله

.لییینه کئچديروسییا تابع) خانلیقالریندان باشقا

دا روسییایا ‘16جی ایل اییولون .1826سی فاکتی ایله باریشمایان تورك قاجار دؤولتی آذربایجانین قوزئیینی ایتیرمه

10جی ایل -1828آذربایجان موحاریبه سی -دك داوام ائدن ایکی روسییاقارشی حربی عملیاتالرا باشالدي و اوچ ایله

یه گؤره، همین موقاویله. باشا چاتدينین باغالنماسی ایله سیموقاویلهگولوستانسیهقاویلمو"رکمنچايوت"فئورال 

بونونالدا آذربایجانین بؤلونموشلوك . تی آلتینا کئچديآذربایجانین ناخچیوان و ایروان خانلیقالري دا روسییانین حاکیمی

.لشدیریلمیش اولدوسی رسمیفاجیعه

اینگیلتره . ديده آسان باشا گلمهییاسینا هئچپرسینی ایشغال ائتمک روس ایمآذربایجانی پارچاالماق و قوزئی حیصه

ایل موحاریبه 10ییاسینی اوچ ایله دارماداغین ائدن روسییا پرخاریج، آز قاال بوتون آوروپانی توتموش ناپولئون ایم

یل اوالیآپاراراق آذربایجانین آرازدان قوزئیه، ایروان خانلیغینی و ناخچیوانی چیخماقال، یالنیز بئشده بیرینی قوپارماغا نا

ن أسینین نئجه سرت و دؤنمز اولدوغونا ییاسینا قارشی موحاریبهپربو، آذربایجان تورکلرینین روسییا ایم. بیلمیشدي

. توتارلی ثوبوتالردان بیریدیر



6

سونرا آذربایجانین قوزئیینی ) جی ایللر.1828-1826، 1813-1803(دن ایللیک آغیر موحاریبه13بوتؤولوکده روسییا 

خالقیمیز اوچون چوخ آغیر اوالن بو موحاریبه ایللري عرضینده بیر طرفدن آذربایجانین . یلمیشدیرایشغال ائده ب

سی اوغروندا موباریزه گئدیر، تورك قاجار دؤولتینه تابع ائتدیریلمهسینین مرکزلشمیشخانلیقالرا آیریالن قوزئی حیصه

ییاسینا قارشی پراشچیلیغی ایله ایشغالچی روس ایمنین بااس میرزعبهد عسی و ولیدیگر طرفدن ایسه قاجار شاهزاده

-ساواشدا جارسیزروس ایشغالچیالرینا قارشی برابر. قهرمانجاسینا موقاویمت گؤستریلیر، قانلی دؤیوشلر آپاریلیردي

. ازدیالرلرینی یآذربایجان تاریخینین شانلی صحیفه. باالکن جاماعاتی، جاواد خانین باشچیلیغی آلتیندا گنجه اهالیسی و س

ولیعهد -سی و باشینین تبریزه سیسیانووون باکی قاپیالریندا اؤلدورولمهژنرالایشغالچی روس قوشونالرینین رهبري 

آیدین -دییینی آچیقسینه بویون اَیمهسی ده خالقیمیزین ایشغال فاکتینا هئچده موطیعجهیه گؤندریلمهعباس میرزه

.دیرگؤسترمکده

-ییاسی حربی ایشغالی گئرچکلشدیریب، سیاسیپري موقاویمتی ایله قارشیالشان روس ایمجیدآذربایجان خالقینین

لشدیردیکدن سونرا میلّتین موقاویمت گوجونو داها دا سارسیدا بیلمک اوچون چئشیدلی و رسمییاینضیباطی بؤلونموشلو

همین . پارچاالماغا جان آتدي، روحًااًرك آذربایجانی معنائدقیسییاستینی گئنیش تطب"یوربو-آییر"اوصولالرال 

هالینی و اونون دیلینی أشکیلده فرقلندیرمک، قوزئیده کی یاوصولالردان بیري ده آذربایجانین قوزئیینی گونئییندن صونع

.باشقا آدال آدالندیرماق جهدي ایدي

ریلن و اورادا خالق طرفیندن روسییانین اوزامانکی گؤرکملی شخصیتلریندن اوالن، سونراالر تئهرانا سفیر گؤند

بیز یا . دوغرانیالن قریبویئدوو پئتئربورقا اؤز حساباتیندا یازیردي کی، بو خالق بیردیر و هامیسی اؤزونو تورك ساییر

آدي "تاتار"دا، یا"اوغوز"لیییک، یا دا اونو پارچاالییب آرازدان شیمالدا یاشایانالرا آذربایجانی بوتؤولوکده ایشغال ائتمه

.بیریندن آییرمالیییق-ویماقال اونالري بیرق

آدالندیرماق داها دوغرو …نین آدینا اویغون آذربایجانلیباشقا بیر حساباتدا ایسه تکلیف ائدیلیردي کی، اونالري اؤلکه

ئتمک آدي ایله عوض ا"آذربایجانلی"آدینی "تورك"بلی، خالقین. اوالردي) یارارلیییا مقصدلرینه داهاپرایم: وخوا(

.ا چیخمیشديمیدانسی باغالنان آندان فیکري ائله تورکمنچاي موقاویله

جو .30میش، ییاسی دا عئینی یولو ایزلَپرییاسینین واریثی اوالن روس سووئت ایمپریوزیلده روس چار ایمنجیییرمیای

.ییشدیرمیشدیردایللرین ایکینجی یاریسیندا آدیمیزي یئنیدن

سی سینه کئچمهسیندن فارس پهلوي سواللهتین تورك قاجار سواللهجو ایلده حاکیمی.1924ایسه آذربایجانین گونئیینده 

دیللی آذري ائتنوسونا ائتنیک تاریخیمیزین اینکار اولونماسی، کؤکوموزون اویدورما ایران-ایله باشقا بیر اوصول 

هر جور آد اوالر، تکی تورك آدي (چیخدي امیدانآدي "آذري"دارماقون. یه باشالنديائدیلمهقیباغالنماسی تطب

...جه، تأسوف دوغورورهسی، ساددئییلمه"آذري"ده بیزه اونا گؤره ده بو گون قارداش تورکییه!). اولماسین

یه و پارچاالنماغا وموزو اینکار ائتمهیمیلّی وارلیغیمیزي و میلّی بوتؤولو) فارس و روس(ییانین پرالکین هر ایکی ایم

اولونسادا آذربایجان تورکونون بوتؤولوك قیگرلیکله تطبدارلیقال، نه قدر حیلهقسییاستی نه قدر "بویور-آییر"میشلیؤَن

میلّی بوچونکی ! تاریخ ثوبوت ائتدي کی، آذربایجانین بوتؤولوك روحو پارچاالنمازدیر.ديروحونو پارچاالیا بیلمه

بوتؤولوك روحو

ه یاشاماقدادیر؛لییینددیلیمیزین عئینی*  
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ونده یاشاماقدادیر؛یادبیاتیمیزین بوتؤولو*  

تاریخیمیزین واحیدلییینده یاشاماقدادیر؛*  

  *ونده یاشاماقدادیر؛یتیمیزین بوتونلومدنی

اینانج و معنویات بیرلیییمیزده یاشاماقدادیر؛*  

دادیر؛روموزون فرقسیزلییینده یاشاماقعومیلّی کیملیک شو*  

...قهرمانالریمیزین، قهرمانلیقالریمیزین و دردلریمیزین اورتاقلیغیندا یاشاماقدادیر*  

بوتون بونالر ایسه تاریخ بویو آذربایجان تورکونو ایشده بیرلییه سؤوق ! ونده یاشاماقدادیریبیر سؤزله، آذربایجان تورکلو

.ائتمیشدیر

میز باشالیان گوندن بونا قارشی میلّی موقاویمت حرکاتیمیز دا اورتایا چیخمیش هلیق فاجیعمیلّی بؤلونموشلوك و آسیلی

آلووالنمیش، اون دهسوییهبو حرکات فورصت دوشدوکده حربی و سیاسی . دن داوام ائتمیشدیرآراسی کسیلمه-و آردي

ي شامیل حرکاتینداکی جیدایللر بویو داوام ائدن قاچاق حرکاتی، چئشیدلی کندلی عوصیانالري، خالقیمیزین شئیخ 

دؤولتی "آزادیستان"نینخان حرکاتینا، خیابانیارکی سّتآذربایجانین گونئیینده. ا چیخمیشدیرمیدانآیریالريایشتیراکی و 

کراتیک دمونین رهبرلییی ایله سینه؛ آذربایجانین قوزئیینده رسولزادهنین میلّی حوکومت اعالن ائتمهوريیاراتماسینا، پیشه

.پوبلیکا قورولماسینا محض بو باخیمدان یاناشیلمالیدیررئس

نین، ي موقاویمت گؤسترمیش، نباتیچوخ جیددهدهسوییهمدنی -ایله یاناشی، خالقیمیز میلّیسوییه حربی و سیاسی 

بیب جوزون، حعلی مؤه عابیرین، میرزص.ع.نین، منین، جلیل محمدقولوزادهی زردابینین، حسن بآخوندزاده.ف.م

سیماسیندا ونالر کیمی لرینیننین و بمید نیطقیح، خلیل ریضانین، )سهند(شهرییارین، بولود قاراچورلونون .ساهیرین، م

، روحاًمعنًاآذربایجان هئچ واخت دهسوییهمدنی -تله، میلّیعومومی. ونو اورتایا قویموشدوریمعنوي بوتؤولو-اؤز میلّی

-هن تیپیک اؤرنأسی بونون همقال"ربایجانذآ"نینهجلیل ممدقولوزاد. ق گؤتورولموشدورآیریلمامیش، همیشه بوتؤو اوالرا

میلّی موقاویمت حرکاتیمیز زامانین شرطلرینه، دؤورون دهسوییهفرقلی اوالراق، سیاسی دنسوییهمدنی -میلّی. دیریی

.ون اینکیشاف ائتمیشدیرغلیکلرینه اویگئرچک

  * * *

کیمی، آذربایجانین قوزئیینده ایسه وريهار خان، خیابانی پیشیلده خالقیمیز آذربایجانین گونئیینده ستّایوزنجیییرمیا

بیرینی تامامالیان بو لیدئرلردن هر بیرینین تاریخیمیزده اؤز شرفلی -بیر. رسولزاده کیمی بؤیوك لیدئرلر یئتیرمیشدیر.أ.م

قوزئیلی بوتون خالقیمیز قاتیلمیش، بونونالدا -ی حرکاتا گونئیلیاونالردان هر بیرینین رهبرلیک ائتدیی. یئري وار

.آذربایجان تورکونون ایشده بیرلییینی اورتایا قویموشدور

. ییایا قارشی همیشه بیرگه چیخیش ائتمیشلرپرسی اولماالرینا باخمایاراق، آذربایجان اوغولالري ایمهعهانسی دؤولتین تب

ی آذربایجانین قوزئیینده و قافقازدا یاشایان تورکلر انیازیردي کی، گنجه ده، باکیدا، یلنینن یتینی باشا دوشمهبونون ماهی
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ال ایشتیراك حرکاتیندا چوخ فعستّارخان سی اولدوقالرینی یاددان چیخاراراق و بونو نظره آلمایاراق هعروسییا تب

.ائدیردیلر

یشتیراکچیالرینین بؤیوك بیر قیسمی آذربایجانین گونئییندن اوالن آذربایجانین قوزئیینده جریان ائدن موساوات حرکاتی ا

لی خان اولماسی چوخ مطلبلري حعلو فتیرینین خويظنین باش ناائله آذربایجان حوکومتی. سویداشالریمیز ایدي

.آچیقالییر

جانین گونئیی، یا دا قوزئیی الکین اونوتمایاق کی، بوتون بو حرکاتالرین هر بیرینده باشلیجا موباریزه هدفی یا آذربای

میش و بوتؤو آذربایجان یندا آذربایجان بوتؤو اوالراق هدف گؤتورولمهمیدانباشقا سؤزله، سیاسی موباریزه . اولموشدور

ا چیخان میلّی آزادلیق میدانللریندن بري وأعصرین . میشدیرمهلی سورولایرهیا اساسالريئاوغروندا حرکاتین اید

.فئنومئنی اورتادان قالدیرماقدادیرائلچی بیی بو بوشلوغو عصرین سونوندا محض ابوالفضل حرکاتالریمیزداک

  * * *

سینی سیاسی یاشایان بوتؤو آذربایجان دوشونجه…هلریمیزدخالقیمیزین روحوندا، فولکلوروموزدا، پوئزییامیزدا، نغمه

ییاسی طرفیندن پرجی ایلده روس سووئت ایم.1975هله . دیربیائلچیابوالفضل ) رهبر(چیخاران ایلک یولباي یهسوییه

ی بوتؤو آذربایجان اوحبس ائدیلرکن ابوالفضل بفیل نه ":تینی مودریک بیر بنزتمه ایله بئله آچیقالمیشدیرلکوسونون ماهی

در کیچیک اولسا دا قاریشقا ایسه نه ق. اولسون، اونو ایکی یئره پارچاالسان حرکت ائده بیلمز-قدر بؤیوك اولور

یه بیلیر، آذربایجان ایسه بؤیوك لهلین کیچیک خالقالر بئله ایَرأبو سببدن حاضیردا ...رپارچاالنمادیغینا گؤره حرکت ائد

." جه دورورهاولماسینا باخمایاراق، پارچاالندیغینا گؤره یوز ایلدن بري یئریند

دن گؤرن، عقیده دوستالرینا، نین چوخ یاشامایاجاغینی اؤنجهییاسیپرللرینده روس سووئت ایموأجی ایللرین .70 

نین طالعی ‘SSRİایرانی دا "بو گونائلچی بیین ابوالفضل سؤیله"بو قورولوش داغیالجاق..."لرینهیولداشالرینا، طلبه

.گلیراو گون ...اینانیریق کی، او گون اوزاقدا دئییل. دیرلی سورمکدهسینی ایَردوشونجه"ییرگؤزله

نده و او گون اوچون ایندیدن حاضیرالشما ییاسینین داغیالجاغینی دئیپرروس ایمائلچی بیواختیله ابوالفضل 

و او گونه تام حاضیر اولمایان ...ییاسی داغیلديپرروس ایم. نده چوخالري اونا اینانمیرديلی سورضرورتینی ایَر

...خارابالیقالري آلتیندان چتینلیکله جان قورتارماقدادیرییانینپرایم!) یالنیز بیزمی؟(آذربایجان خالقی 

دوستالرینی، یولداشالرینی، ائلچی بیییاسینین داغیالجاغینا چوخالرینین اینانمادیغی دؤورده ابوالفضل پرروس ایم

نین یسان خالق جبههآذربایج. خالقی تشکیالتالندیرماغا باشالمیشدي- لرینی اؤز اطرافینا توپالیاراق حاضیرالشماغاطلبه

دن باشالیان بو حاضیرلیغین پایی هئچده آز یییرمی ایل اؤنجهایارانماسیندا و همین تشکیالتین قازاندیغی اوغورالردا 

.اولمامیشدیر

ایرانین دا داغیالجاغی فیکرینی اورتایا قویارکن عئینی بیائلچیلنمیش ابوالفضل هیه دریندن یییبو تاریخی تجروبه

. ه گؤره، ایران داغیالجاقبیائلچی.دیرلی سورمکدهده ایَرندا آذربایجان خالقینین بونا ایندیدن حاضیرالشما ضرورتینیزاما

کراتیک فئدئراسییا دموییشیکلییی ائدیب رئژیم د... لیییک؟زیلمهأبو خارابانین آلتیندا قالیب ایران داغیالجاقسا بس بیز نییه

ونو قوروماق خولیاسیندا اوالنالرا قارشی یراضی بوتؤولوألمیش، دایاقالري چوروموش ایرانین یاراتماقال تمللري سارسی

یا -کراتیک فئدئراسییا یارانارسا، اونون عؤمرو اوزون اولمایاجاق دموایراندا "یه اساسالناراقگوجلو تاریخی تجروبه
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یئگانه دوغرو چیخیش یولو ائلچی بی.ئیه جاواب وئرن اد-"جکدیرتامامیله داغیالجاق، یادا یئنیدن دیکتاتورایا چئوریله

لییینی نظرده توتان بو مودئله ایراندا یاشایان بوتون خالقالرین میلّی موستقیل. لی سورورکیمی میلّی مودئلی ایَر

له دانیشیقالر کی  دؤولتآذربایجان خالقی ایراندان آیریلمالی، اؤز موستقیل دؤولتینی قورمالی و سونرادا قوزئیده"گؤره،

".کراتیک آذربایجان دؤولتینی یاراتمالیدیردموآپاریب بوتؤو، موستقیل و 

کراتیک ایراندان قورتولمانین یولونو میلّی مودئلده گؤرور و بوتون دموفوندامئنتالیست، تئررورچو، آنتیائلچی بی.ا

خالقالر "اونون فیکرینجه، . داغیالجاقدیرکیمی، ایران داSSRİوسالوییا کیمی، گوارلیغی ایله اینانیر کی، یو

اوالن ایران محض میلّی مودئل اساسیندا داغیالجاغینا گؤره آذربایجان خالقی او گونه ایندیدن "حبسخاناسی

!حاضیرالشمالیدیر

و توپلوما سییانین اؤنه سورولمهئسی میلّی ایدنین ایلک مرحلهمیلّی گوج یئتیشدیرمه-طبیعی کی، بو حاضیرالشمانین 

للرینده بو تاریخی وأی ایللرین ج.70–جی ایللرین سونو .60هله ائلچی بی.ا. سی ایله باغلیدیرهدف گؤستریلمه

:ایکی اساس هدف گؤسترمیشدیردهسوییهضرورتی یئرینه یئتیرمیش و آذربایجان توپلومونا سیاسی 

میلّی موستقیللیک،  . 1

.  میلّی بوتؤولوك.2

ین یاخین عقیده ائلچی بی.ا. ینه دایانیرثیاسینین تاریخی کؤکلري موساواتچیلیق ایرئیجانین میلّی موستقیللییی ایدآذربا

موساوات"جی ایلده باغداددا اوالرکن .1962مودوو هله حی مادوستو، گؤرکملی آذربایجان عالیمی مرحوم مالیک ب"

آراسینا کی حرفلرینیره دفترینده سطیرلردهضاحش و اونو اؤز موجی ایل پروگرامینی الده ائتمی.1936پارتییاسی نین 

ین بیر نئچه یاخین ائلچی بی.گؤتورولن بو پروگرام الر ائتمکله اساسن عالوهمعی. یازاراق گیزلیجه باکییا گتیرمیشدیر

.  سی اولدویین ایلک مرامنامهیزلی اؤزگعقیده دوستو ایله یاراتدیغی 

ده ان موهوم فیکیر جریانالري اساسیندا بیچیملنمیش همین مرامنامه"تورکلوك، چاغداشلیق، ایسالم"موساواتچیلیغین 

بو، موساواتچیلیغین تاریخی اینکیشافیندا یئنی . اسی ایديئیطرفیندن عالوه ائدیلن میّلی بوتؤولوك ایدائلچی بی.یئنیلیک ا

ایله ) لیدئرلییی(ین اؤندرلیییائلچی بی.یجانین قوزئیینده اجی ایللرده آذربا.70. نین باشالنغیجی اولدوبیر مرحله

یا چاغداش خالق آزادلیق ئسینین اساس ایدئولوژي خطینی تشکیل ائدن بو ایدیارادیلمیش گیزلی درنکلر شبکه

. اپديپارتییاالرین پروگرامالریندا اؤز عکسینی تآیرينین، سونرا ایسه بیر سیرا ‘AXCحرکاتیمیزدا، ایلک اوالراق 

جه اوالراق، من هیاسی تکجه منیم دئییل، سادئبوتؤو آذربایجان اید": کارلیقال بئله دئییرضوعاؤزو بو حاقدا تواائلچی بی.أ

ده آذربایجاندا فعالیت گؤسترن بیر سیرا پارتییا لیدئرلري ایله جههنین پروگرامینا داخیل ائتمیشم، ائل‘AXCاونو 

."ین یئر توتماسینا چالیشمیشامنسئلهپروگرامالریندا دا بو مدانیشیقالر آپاریب اونالرین

دن سونرا آذربایجانین گونئیینده کی میلّی یؤنلو وريپیشه.ج.یاسی سئلی سوردویو میلّی بوتؤولوك ایدین ایَرائلچی بی.أ

و آرتیق بو گون مؤوجود کی، سون قویموشقورومالر آراسیندا داها دا قیزیشان ایدئولوژي دارتیشماالرا، دئمک اوالر

.  اوالن اکثر میلّی تشکیالتالرین پروگرامالریندا اؤز عکسینی تاپمیشدیر

میّلی موستقیللیک و میلّی بوتؤولوك آنالییشالرینی وحدتده گؤتورور، میلّی بوتؤولویه گئدن یولون محض ائلچی بی.أ

توتدوغوموز یول ": رك دئییرتیقالل لیدئرلرینی حؤرمتله یاد ائدلیکدن کئچدییینه اینانیر، آذربایجانین ایسمیلّی موستقیل
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موستقیل، ...مینم کی، بیزأنین یولودور و من پیشه وري.ج.ارخانین، سرسولزاده نین یولودور، بو یول ستّ.ا.ر مبؤیوك اؤند

."ییکهجکراتیک آذربایجانا آپاران بو یولو شرف و لیاقتله داوام ائتدیرهدموبوتؤو و 

بو یولدا ائلچی بی.أسی اوغروندا دؤنمز موباریز لشدیریلمهويهیاالرینین کوتلیلیک و میلّی بوتؤولوك ایدمیلّی موستقیل

.   سی قازانمیشدیرچوخلو کادرالر یئتیشدیرمیش، بؤیوك طرفدارالر کوتله

ن ضروري شرطلردن بیري أسی اوچون مهیاالري نین گئرچکلشدیریله بیلیلیک و میلّی بوتؤولوك ایدمیلّی موستقیل

ائلچی بی.أرول اوینامیش اونملی سینده بو تاریخی ضرورتین حیاتا کئچیریلمه. میلّتین بو یؤنده تشکیالتالندیریلماسیدیر

للرینده آذربایجانین قوزئیینده گئنیش یاییلمیش اوچلوك، بئشلیک، یئددیلیک و دوققوزلوقالردان وأجی ایللرین .70هله 

سینین و آذربایجان خالق جبههدههم. سی یاراتمیش و اونالرا عومومی رهبرلیک ائتمیشدیرعیبارت گیزلی درنکلر شبکه

آذربایجانین گونئیینده ونبو گائلچی بی.یی اوالن اهمي َاسیاسی تشکیالتالرین یارانماسیندا جید-میلّیآیريبیر سیرا 

ییینی وورغوالماقال و دونیا آذربایجان تورکلرینی وطنیمیزین گونئیینده لسیاسی تشکیالتالنمانین ضروري-میلّی

.  یه چاغیرماقدادیرسیاسی تشکیالتالنمانی داها دا گئنیشلندیرمه-جک میلّیایستیقاللیتی گئرچکلشدیره

ه ائلچی بی.ا مؤلیفی ایئابر سرحد حرکاتینین ایددک31جو ایل .1989لیک بایرامینی قازاندیرمیش يأرخالقیمیزا میلّی هم

او، آذربایجان . "ایلک بؤیوك آددیمینی آتدیغی گوندور...ئلیمیزین، یوردوموزون بیرلییه دوغروا... "گؤره، همین گون

لیک، ائل يأریورد اوغروندا هم-لیک گرك يأربیزه ایلک آددیمدا هم":لییین اؤنمیندن دانیشاراق یازیريأریولوندا هم

)BAY(لیک، بیرلشمیش آذربایجان یوردالري يأرلیک، دین اوغروندا هميأرلیک، دیل اوغروندا هميأراوغروندا هم

."!لیکيأراوغروندا هم

.   لیکدن باشالیان یول سوندا میّلی بیرلییه، میلّی بوتؤولویه قوووشاجاقدیريأسیز کی، میلّی هم رشوبهه

* * *

اونون . ین باخیشالر سیستئمینده چوخ اؤنملی بیر یئر توتماقدادیربیائلچی.سی ایملنمهمیلّی کیملیک شوعورونون بیچ

لی، اؤزونو، اؤز خالقینی، اؤز دیلینی، ده اؤز میلّی وارلیغینی درك ائتمهآذربایجان تورکو بیرینجی نؤوبه... "فیکرینجه،

بیلی و اونالرا صاحلی، قورومالی، یوکسلتمهسئومهلی، نیب بیلمهدریندن اؤیَر. تینی، وطنینی و ستاریخینی، مدنی

راتالرینی تعیین ائده بیلمک بیر سؤزله، بو گون بوتون آذربایجان تورکلري اؤز میلّی موقد... چیخماغی باجارمالیدیر

".لیدیرالرلی و بو یولدا موباریزه آپارمااؤز میّلی کیملیکلرینی درك ائتمهددًااوچون البو

بؤیوك . لیییمیز دایانیرلیغیمیز و وطنچیلینده بؤیوك تورك وارلیغینا باغلینین تمآذربایجان میلّی کیملیییطبیعی کی، 

دك یهنین درکیندن باشالمیش چاغداش آنالییشال توران ائوینده بیرلشمهلیغیمیز تورك میلّی کیملیییتورك وارلیغینا باغلی

سینده موستقیل، بوتؤو ودودالریمیز چرچیوهحجوغرافی -لیییمیز ایسه اؤز ائتنووطنچی. دیرزون بیر مسافه قطع ائتمکدهاو

جوغرافی -آنالییشیمیزي دارلیقدان قورتاراراق ائتنو"وطن".نین قورولماسی دئمکدیرکراتیک آذربایجان دؤولتیدموو 

تورانین یولو بوتؤو "گؤره،ه ائلچی بی.أسینه قالدیرمیش هییودودالریمیزي احاطه ائدن بوتؤو آذربایجان سوح

سی اوغروندا موباریزه توران اولکوسونو داشییان هر بیر تورکون بو سببدن آذربایجانین بیرلشمه. "آذربایجاندان کئچیر

.   میّلی شرفی و تاریخی بورجودور
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ائلچی بی.أشان تله یانالره بئله خوصوصی دیّقلهئن اینجه مسألمیش ونه قارشی یؤنَیوطنین و میلّتین بوتؤولو

آنالییشالري "قوزئی آذربایجان-گونئی آذربایجان"، "سووئت آذربایجانی- ایران آذربایجانی "آنالییشی،"آذري"اوچون

، )هم ده دوغوسو و باتیسی("آذربایجانین قوزئیی و گونئیی"، "تورك میلّتی"اونون اوچون یالنیز و یالنیز . مؤوجود دئییل

.   لییی واردیرگئرچک"ربایجانبوتؤو آذ"بیر سؤزله، 

او، ایراندا . لییینه شووینیزم تامامیله یاددیرلنمیش میلّتچیرینده کؤكلی اوزین بوتؤو آذربایجان و توران تمائلچی بی.أ

"ت تورکلره مخصوص اولمالیدیرایران تورکلریندیر و حاکیمی"موختلیف خالقالرین یاشادیغینی نظره آلمایان، 

بیز شووینیزمین نه ! ییریک؟ یوخرینده آغامی اولماق ایستهبیز اونالرین اوز": رك دئییرسیندا اوالنالرا اعتیراض ائدائیاید

. لیییمیز یئتربیزه اؤز آزادلیغیمیز، اؤز موستقیل...یه آپاریرشووینیزم همین خالقین اؤزونو فاجیعه. اولدوغونو گؤرموشوك

".ییک، فارسالرین یوخهبیز فارس شووینیزمینین علیهین

اوچون "بیائلچیکرات ابوالفضل دموبؤیوك "سی ایله دئسک، چئرین ایفادهات.یري مظنین کئچمیش باش نااینگیلتره

کراتییادان آیري دوشونوله بیلمز او، بوتؤو آذربایجان دؤولتینی سیویل، دونیوي دموو یلییی و بوتؤولوآذربایجانین موستقیل

ن بؤیوك أکراتییا آلالهین چاغداش تورکلره وئردییی دمو"وکراتیک حوقوق دؤولتی اوالراق گؤرور، چونکودم، )یکئال(

".نعمتدیر

* * *

ین ائلچی بییولباي ! بوتؤو آذربایجان یولونا-بؤیوك بیر یوال چیخماقدادیریومیلیونلوق آذربایجان تورکلو40بو گون 

! آمین! ت وئرسینس یولدا اولو تانري میّلتیمیزه قوبو موقد! یولوموز آچیق اولسونگؤستردییی بوتؤو آذربایجان 

توركیز گؤيگوغلو، چینایمحعاریف ر

جی ایل-1997ماي 3کی ، لَکَ
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.Iبولوم:

لرمقاله
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آذربایجان
)تاریخدن بیر نئچه سؤز(

».ئرچک عالیملردیرریم گللریم یوخدور، منیم واریثثمنیم واری«

محمد پیغمبرحضرت

».تاریخی یازماق اونو یاراتماق قدر زوردور«

آتاتورك.ك.م

نین و دویغونون آنالدیغی و آنالمادیغی نه وارسا سندن باشالر، سنده قورتارارلو تانري، دوشونجهاي او .لوسان، او

جاسان، بؤیوكاومن سنی منی ":ی سئومک و قانماق اوچون یاراتدین و دئدینبیزلري ده سن! سنسن، سئویلننسن، سئو

.دهدا، یاراتدیغین و سئودییین تورکلرینهده، بوتون یاراتدیغیناآلقیش سنه. "قانماق اوچون یاراتدیم

سی یر ایلیاس پیغمبرین، قوت ساوچیضسئوه یاراتدیغی، خی- ایله اودون اؤپوشوندن سئوهلو تانرینین سوآذربایجان او

پیغمبرین و اونون اوغلو تورکون سئویملی، ثقوتاي پیغمبرین، آذر پیغمبرین، لوت پیغمبرین، آذردوشت پیغمبرین، یاف

ل، گؤرکلو یوردودورگؤز.

لی و زأت مرکزلریندن بیري، وارلی طبیعتلی، لریندن و ایلکین مدنیقدیم اینسان مسکن-آذربایجان دونیانین قدیمدن

ییاسی طرفیندن پرایل بوندان قاباق روس ایم183میلیون تورك 40بو گون آذربایجاندا . یوردودورابدي بیر تورك 

دئمک اوالر کی، بو . ی ایله یاشاییریهسی ایستپوش ائدیلمیش اولو یوردالرینین بیرلشدیریلمه- تیکه و پاي- پارچا

.ایستک اوغروندا موباریزه آرتیق باشالمیشدیر

  * * *
ییاسینین دوشومو ایله پرروس ایم. وله اوغراماقدادیرریسینده تنّزران ایچحییاسی هرطرفلی بؤپرروس ایمبو گون

آذربایجانین باش وئرمیش خالق حرکاتی وذربایجانداسون سککیز ایلده آ. لیشی ترس موتناسیبدیرآذربایجانین یوکسه

دونیایا یئنی بیر آذربایجان . ینی اؤزونه چکمیشدیرسی بوتون دونیانین باخیشالرآددیم آزادلیغا یورومه-آددیم

.دوغولماقدادیر

روس و فارس شوویئنیزمیسورهزون اوتی آلتیندا اوالن آذربایجان تورکلري آزاد اولدوقجا هر شئیی نین قانلی حاکیمی

ن قدیم و قدیم تاریخه أله باغلی بونو گؤزاؤنونه آالراق تاریخیمیز! تاریخی ده. یئنیدن یاراتمالی، قورمالی و یازمالیدیر

.سایدیقیی گرکلیاؤتري ده اولسا گؤز یئتیرمه

  * * *
ن قدیم مدنی اینسان أچیلیک هرطرفلی آراشدیرماالردان سونرا توپالم بئله بیر سونوجا گلمیشدیر کی، چاغداش تاریخ

سی، آرال گؤلونون اطرافی و توران اووالیغی ؤوزهحچایالرینین ) دریا-دریا و سیر-موآ( مسکنی چایهون و سایهون 

-داها دوغروسو، دوغو تورکوستاندان خزر دنیزینین ساحیل. ت ایلک دفعه بورادا مرکزلشمیشدیردونیادا مدنی. اولموشدور
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"یردن باشالیمرتاریخ شو"بوناگؤره ده بیر واختالر . ت مرکزي اولموشدورن قدیم مدنیأراضی دونیانین أدك اوالن لرینه

هئچ ده . یی تاریخ علمی بیزدن طلب ائدیردئمه"باشالییر) دا توراندانیا(تاریخ اورتا آسییادان "دئدیییمیز حالدا، ایندي 

بوجاقلی، یا دا سککیز چیخینتیلی اولدوز، دونیانین تصادوفی دئییل کی، دونیانین بؤیوك رمزلریندن اوالن سککیز

لري سون ایللرده آپاریالن ن قدیم نومونهأر، خاچ، سواستیکا و باشقاالرینین آیاق بوتاال-ونو گؤسترن باشیبوتؤولو

ولما تاریخی ائرادان قاباق ات مرکزینین یارانما و واربو ایلک مدنی. راضیدن تاپیلمیشدیرأقازینتیالر زامانی محض بو 

.آلتی مین ایللیکلره عایید ائدیلیر-اون

آراز -لریندن باشالیاراق غربه دوغرو کورین توپالندیغی مرکز خزرین غرب ساحیلنتیدونیانین ایکینجی قدیم مدنی

ولما تاریخی ائرادان قاباق اتین یارانما و واربو مدنی. اووالیقالري، قیزیل اوزن بویو و اورمییا گؤلو اطرافینی احاطه ائدیر

VII-IIمین ایللیک لره دایانیر.

داغالرینین )] زاگروس[( سی، یوخاري آخیئنی، پاتاغ دجله و فراتین حووزه. راوچونجودومرتاریخ باخیمیندان شو

مین IV- IIراضینی احاطه ائدیر و ائرادان اؤنجه أدك اوالن شرقینه-تکلریندن عربیستان صحراسینین شیمالأغرب 

.ایللیک لره باغالنیر

مین IV-Iائرادان قاباق (دؤردونجو ) یرصمی(سیدوغوسو و نیل حووزه) غ دنیزآ(نین بو باخیمدان آرالیق دنیزي

-، هیند)مین ایللیکلرIII-Iائرادان قاباق(چایالرینین آراسی بئشینجی ) هچیند( 2یانچژو-)هخوانخ( 1ه، قوانخ)ایللیکلر

.مرکز ساییلیر) مین ایللیکلرII-Iائرادان قاباق (راضیسی آلتینجی أقانق چایالرینین 

کیلرین ولأتلر اؤزوندن سینه دایانساق، بوتون سونراکی مدنیلري نظریهیشمهیدلري و یا یئرکؤچمهنین تیونیا مدنید

لري ایله تلري داها چوخ واریثلیک عالقهمدنیمرو شو) خزردن پاتاغ داغالرینادك( آراز -اورتا آسییا، کور. واریثلریدیر

سی کیمی ده قبول ائدیله تین اوچ بؤیوك مرحلهائدن بؤیوك بیر مدنیبوتؤولوکده سککیزمین ایل داوام ] بونالر[باغلیدیر؛ 

بونالرین . لو باباالري ایشتیراك ائتمیشدیرتلرین یارانماسیندا چاغداش دونیا خالقالرینین بیر چوخونون اوبو مدنی. بیلر

ایچآذربایجان بو بؤیوك . ئر توتموشالرلري اؤنملی، دئمک اوالر کی، بیرینجیلر سیراسیندا یلو ددهریسینده تورکلرین او

ن اؤنملی یئر أسینده لنمهبیري ایله باغالنماسیندا، ایلیشکی-سینده، هم ده بیرتین هم یارانماسیندا، هم گلیشمهمدنی

بونا . بیلریکدئیه"اؤزولودور) مرشو( داوامی، اوچونجونون ) سایهون-چایهون( نین آذربایجان بیرینجی".توتموشدور

.ري بیر نظر سالماق بورادا قاچیلمازدیرده پارسانین یارانماسینادك آذربایجانین قدیم تاریخینه اؤتَگؤره

ن قدیم اینسان مسکنلریندن بیري أاورتا شرقین تاریخینی آراشدیران بوتون تاریخچیلر آذربایجانین دونیادا و یاخین 

آذربایجانین اؤز تاریخ قایناقالري آز . ده آذربایجان تاریخیدیرلکهنیلمیش تاریخ بن آز اؤیرَأدونیادا . اولدوغونو بیلدیریرلر

لده اوالن تاریخ قایناقالري دوشمن أنیلدیییندن، بیر سیرا تاریخ قایناقالري محو اولدوغوندان و یا محو ائدیلدیییندن، اؤیَر

تاریخچیلرین گؤزو ایله بیزیم اؤز تاریخچیلریمیزین ده اؤز تایخیمیزه دوشمن یقلمیندن چیخدیغیندان و حّت

آراشدیرما مئتودو یارادیلمادیغیندان، داها نهتینی اؤیرنمک اوچون آیریجاباخدیغیندان، بوتؤو آذربایجان تاریخینی و مدنی-

سی تام آیدینلیغی ایله گؤز نیلمه منظرهتینین آراشدیریلما، اؤیرهده دوشونسک، آذربایجان تاریخ و مدنیلريلر، داها نه

.ه گلراؤنون

1 - Quanxe
2 - Yançju
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ن قدیم تاریخیمیز أ. نیز آچین، آذربایجانا عایید تاریخ آراشدیرماالرینا باخینهایسترس. ركچوخ ییغجام بیر میثال گؤسَت

؟ او آنالرا کی، همین ]دایاناراق[اؤزو ده، هانسی آنالرا . د، آسسور قایناقالرینا دایاناراق آراشدیریلیرا، بابیل، آککمرشو

. سیندهیروهذچیلییین ان دوشمن یئنی دوشمن. آذربایجانال موحاریبه شراییطینده اولوبؤردودهآنالردا بونالرین د

.جکیمیزدا یازدیقالریندان نه چیخاریرسینیز چیخارین، یئنه ده بیزیم تاریخی اَیري گؤسترهقّدوشمنین بیزیم حا

روسییا تاریخچی، . ثیره مالیکدیرأالري دا عینی تاورتا عصرلر عرب، فارس، ائرمنی قایناقالري، یئنی دؤور روس قایناق

،1"انجآزئربایدسیدسکییپر":یا عایید ائتمیشلر"سییاپر"سیاح و آگئنتلري آذربایجانا عایید نه وارسا هامیسینی

.و س3"سیدسکایا آستاراپر"، 2")جولفا( ولفا جسیدسکایا دپر"

دا یابانچی قایناقالردا یازیالن کیمی اوخویور، یادا .) ر، طایفا، ائل و ساینسان، یئ( چوخ غریبه دیر کی، اؤز آدالریمیزي 

:مثًال. ائله تانیییریق

4توروککو، توروکو، توروخی؛-تورك

قوس، غوز، قوش، کوش؛-)وغوزا( قوز 

کاسس، کاس، کاسسیت، کاسپی، کاسان، کاشان، کاش؛-قاز

شو، چو، شوو؛-سو

افراسییاب؛-رتونقا آلپ

تامارا، تومیریس، تومریس؛-دمیر

.گزهگیز، ائلدهائلد–ایلدنیز

. بعضًا بونالرین هامیسی اوخوجوالرا چوخ کیچیک گله بیلر. دیرهمینلرل–اولسایدي نه واردي کی 4-5بو دئدیکلریمیز 

!کیچیک اولسایدي نه درد ایدي؟

"کنگر"دئمیش، دؤولتینی ده "کنگر"آدالنان خالق اؤزونه "لرمرشو"اینديخدهتاری. مرشو: كبیر سؤز گؤتور! باخین

طرافیندا أرمو گؤلونون آراز اووالیغی و او-کور-کنگرلرین ایلکین دؤولت قورومو آذربایجاندا . دؤولتی آدالندیرمیشدیر

راسینا آچايلریندن آشاراق ایکیداغالرینین کئچید) زاگروس(رمونون یاخینلیغیندا پاتاغ یارانمیش، کنگرلر او

ن، چاغداش سهبو قدر آیدین اولدوغو حالدا، گؤر. یئرلشمیش، اورادا یئنی مرکزلرینی یاراتمیشالر) 5مئسوپوتامییایا(

نی داها دا بعضی تاریخچیلر مسئله! نی بونجا دوالشدیرماغین نه معناسی وار؟تاریخده مسئله) سون ایکی یوز ایل(

النمادان سساارك هئچ بیر منطیقی دلیلههلی گئددا ایَرباش سالماق اوچون بیر آز-ینسانالري چاشدوالشدیرماق، ا

نین آشاغیسینا گلمیش، راسیآچايلر هیندیستاندان قاییقالرال ایکیمربئله گومان دا ائتمک اوالر کی، بلکه ده شو: دئییرلر

دئدیکده "کیمه"! یه گرکدیر؟سن، کیمه و َنر ساختا احتیمال، گؤرهبئله بی. اورادان دا سونراالر یوخاریالرا یاییلمیشالر

اولسون، آذربایجانال، -نه اولور: ده آیدیندیردئدیکده"یههن". مرکزچیلرینهآوروپاچیالرا، آوروپا-هیند: آیدیندیر

!ازیلسینتاریخده یاخشی نه وارسا هیندین، پارسانین و آوروپانین آدینا ی! تورکلرله باغلی اولماسین

1  - Persidskiy Azerbaydjan
2 - Persidskaya Djulfa (Culfa)
3 - Persidskaya Astara
4- turukku, turuku, turuxi
5 -Mesopotamiya
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. دیرتاریخه بو غرضلی باخیش و اونون علمه، دونیاگؤروشونه و اینسانلیغا ضرري آوروپادا ایندي ده دوشونولمکده

لرینی تاریخچیلري معلوم ایدئولوژي مقصدلري اوچون، اؤز کئچمیش مؤوقع) پارسوا( چوخ تأسوف کی، روسییا و پارسا 

ده بو گون گئرچک اونا گؤره. چیخماقدا داوام ائدیرلرقابیقدان-رکیتمک، قورویوب ساخالماق اوچون دریدنب

!جکدیرالیب گلهغچیلیک لیکله قوندارما ایدئولوگییاچیلیق چارپیشماقدادیر؛ سوندا گئرچک تاریختاریخچی

ن اسکی اینسان أدي دونیادا تاپیالن یئد. لریندن بیریدیربیر داها قئید ائدك کی، آذربایجان دونیادا ان قدیم اینسان مسکن

بللی اولدوغو کیمی، بو تاریخ فاکتی . آذربایجاندا تاپیلمیشدیر) نه سومویوزیخانتروپ اینسانین چآ( سومویوندن بیري 

.دونیا آرخئولوقالري طرفیندن قبول ائدیلمیشدیر

-کور". آدالنیر"یتآراز مدنی-کور"ت تاریخ علمینده بو مدنی. ت مرکزلریندن بیریدیرن قدیم مدنیأآذربایجان دونیانین 

ائرادان قاباق"تیآراز مدنیVII-IIیللییه عاییددیر، مرکزي آذربایجان اولماقال شرقده اورتا آسییانین گونئیامین-

ره صغربده دجله چایی، گونئیده ب-باتیسیندان توتموش غربده دوغو آنادولو، شیمالدا گونئی قافقازدان توتموش جنوب

.راضینی احاطه ائدیرأدك بؤیوك بیرکؤرفزینه 

) مرسو(مرشو"تین آردیجیلی، مین ایللیکده اورتا آسییادا یارانمیش مدنیX-VIتی ائرادان قاباق آراز مدنی-کور

تیمدنی"تین اؤنجولودورآدالنان مدنی.

سی اوالن تین ترکیب حیصهمدنیتی ایله یاخیندان تانیش اولمادیقالري اوچون بو آراز مدنی-چیلر کوربعضی تاریخ

بیز بو جور . آدالندیریرالر"تیمدنیمرایلکین شو"تینیمدنی) سینیرمو گؤلونون اطرافیندا یاییلمیش حیصهوا( اورمییا 

بیریندن تام -نین بیرتیمدنی) کنگر: وخوا(مرایله شو"تیاورمو مدنی"بونونال برابر، . ییکعلیهینهتعییناتین تام 

اونا گؤره ده . بو، چوخ قوندارما اوالردي-ماسینین، تجرید ائدیلمیش حالدا آراشدیریلماسینین دا طرفداري دئییلیکآیریل

کنگر - آذر"تلري عینی بیر بو مدنی-لی سورمک ایستردیک ییه اوالراق بئله بیر تکلیف ایَرصریجیالرا تؤویجک آراشدگله

اوالرديآدي آلتیندا اؤیرنمک داها دوغرو "تیمدنی!

"پر، سوبرسو، مر، سومرشو( تی کنگر آذر مدنی (تیمدنیتئزیسی پروبلئمه باخیشی دوزگون یؤنلدیر"فیدیرلَنین س.

تین یارادیجیالري کیملر اولموشدور؟ یوز ایلدن مین ایللیکده آذربایجاندا یارانان بو مدنیVII-IIائرادان قاباق 

چالیشان ) هسیندداها دوغروسو، یاخین و اورتا شرق و اورتا عصرلر تاریخی ساحه( ه دله بو ساحهئچوخدور بئله بیر مس

آلتاي، -بوتون تاریخچیلري دوشوندورموشدور کی، بورادا هانسی خالقالر یاشامیشدیر؟ بللی اولموشدور کی، اورال

دا عالوه -"پونا منسوب اوالنالرقافقاز دیللري گرو"یللرده بونالرا اسون اون. لرو سامی] خالقالري[آوروپا -هیند

.ائدیلیر

اینگیلتره، فرانسا، آلمانییا، : لريتاریخ علمینی دئییل، بوتون اینکیشاف ائتمیش اؤلکه-بو پروبلئم تکجه تاریخچیلري 

ش، له علم ماراغی ایله یاناشی، دئیه بیلریک کی، داها چوخ سییاست ماراغی یاراتمیئدوشوندورموش، مس. ایتالییا و س

سینده تاریخچیلیک چوخ حالدا سییاسته خیدمت ائتدیییندن اؤز گئرچک مؤوقعینی ایتیرمیش، تاریخ علمینین بو ساحه

غرب دونیانین اؤنونه چیخماغا باشالیاندان -بیلدیییمیز کیمی، آوروپا . اویدورماالر، قوندارماالر باش آلیب گئتمیشدیر

. تانیماق غرب اوچون گرکلی اولموشدورده دونیانی یاخیندانارمیش، اونا گؤرهدونیایا آغا اولماق اوغروندا موباریزه آپ

آوروپا"ده، نتیجه. لري هرطرفلی تدقیقات اوبیئکتینه چئوریلمیشدیرهطعیکا و آفریقا قیمربونون اوچون ده آسییا، آ
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اولدوغو "گرکلی"الري یارانمیش، تدقیقات اینستیتوتالري، آکادئمییا"آفریقا"، "آسییا"اورتایا چیخمیش، "مرکزچیلیک

"لیقسشوناشرق"اوچون "اؤیرنمک"راضیلري ألدیلمیش، یالنیز بو ت داها چوخ آسییایا یؤنَقاوچون د

-عرب"، "لیقسآسییاشونا"نین اساس اوبیئکتینه چئوریلدیکجه فورماالشدیریلمیش، یاخین و اورتا شرق غربین ماراغی

. میشدیرلَا گلمیش، بونالرا غرب دؤولتلري هوسله قیزیل خرجمیدان"لیقسشوناركتو"،"لیقسشوناایران"، "لیقسشونا

ن قازانداکی سینده داها چوخ پاي گؤتورمک اوچون آسییانی اؤیرنَروسییا دا غربه قوشولموش، آسییانین بؤلوشدورولمه

لین، برپاریس، لوندون، . ؤچورموشدورایله بیرلیکده پئتئربورقا ک"لیق اینستیتوتوسشوناشرق"کشفیات مرکزینی اوراداکی 

لیغین مرکزلرینه سشوناآدالندیریالن شرق"لیقسشوناکالسسیک شرق"یانا، پئتئربورق بو گون یمونخئن، روما، و

باخیشیناین-"آراشدیریجیالر"عالیمی چیخماق شرطی ایله بوتون 3-5بو مرکزلرده. چئوریلمیشدیر

یلین سونالریندا آوروپالیالر تاریخین یارادیجیسی ایوزونجو آرتیق اون دوققوزحاکیم کسیلمیش، "آوروپامرکزچیلیک"

ساییلماغا باشالمیش، عالی عیرق، حاکیمیت، آغالیق اوچون ) وبیئکتیا(فعالی -لیلر یارادیالنی، غیري، شرق)سوبیئکتی(

یوز ایلده ونجواون دوققوز. شدیرا گلمیمیدانجیکلري هنظری"، خالقالررسئچیلمیش عیرقال"تانري و تاریخ طرفیندن 

یکا و مرآسییا، آفریقا، آ: لريهطعقات بؤیوك اوالن بوتون قی-ه اوالن آوروپا اؤزوندن قاتطعدونیادا کیچیک قی

:يیینده بئله بیر آپاریجی باخیش یارادیلمالی ایدأده و دونیا ایجتیماعی رعلم. آوسترالییانی آغالیغی آلتینا آلمیشدي

یکالی، مرلیدیرلر؛ وحشی آسییالی، آتانري و تاریخ طرفیندن سئچیلمیش خالقالردیر و دونیانی ایداره ائتمهآوروپالیالر

بونون اوچون ده تانرینین . لیدیرلرت گتیرمهلی، اونالرا مدنییی اؤیرتمهآفریقالی و آوسترالییالیالرا اؤزلرینی ایداره ائتمه

آوروپالیالري اؤز وحشی - تانري قاباغیندا بورجالرینی یئرینه یئتیریر، غیريگئرچک دینی اوالن خریستیانلیغی یایماقال

.الشدیریرآوروپالی–لشدیریر آغاالریندان خیالص ائدیر، اونالرا علم گتیریر، اونالري مدنی

باالریدیربلی، یونانالر آوروپالیالرین با! تی هارادان باشالییر؟ یونانیستاندانبس آوروپالیالرین علم و مدنی .تی آوروپا مدنی

لیندن قورتارماق آوروپالیالرین تانري و تاریخ قارشیسیندا أنین داوامیدیر، اونا گؤره ده یونانالري تورکلرین تییونان مدنی

خریستیان ائرمنی و گورجولري موسلمانالرین آغالیغیندان . بونو یئرینه یئتیردیلر. حاقالري واردیربورجودور، بونا تام

هیندلیلر ! بس هیندیستان؟ اورادا یاشایانالر کی خریستیان دئییل. اونو دا روسییا یئرینه یئتیردي. تارماق دا ائلهقور

لو اجدادالرینین وطنیدیر؟ بلی، محض بونا گؤره اینگیلیسلر هیندیستان دا اونالرین او. ن قدیم باباالریدیرأآوروپالیالرین 

ده بوتون خریستیانالري بیر جبهه. ا قوهوملوغو یارادیلدي و ثوبوت ائدیلديآوروپ-هیند. "گلمیشلر"هیندیستانا

ن قیسا، أآوروپانین آسییایا - دا کیملر قالديمیدانري ده اؤزونه قوهوم ائدندن سونرا بیرلشدیرن آوروپا بوددیست هیندلیَل

!اوجوز و راحات یولونون قاپیسیندا دایانان تورکلر و عربلر

ئدیجی گوجه راثیأاتورلوغونون ترکیبینده ایدیلر،ائله بیر موستقیل، تپررده عوثمانلی ایملیوز ایل. IVIII-XIXعربلر 

آوروپا، آسییا و آفریقانین قووشاغیندا یاشایان تورکلر آفریقا، هیند اوکئانی و چینه چیخماقدا روسییایا، . مالیک دئییلدیلر

.فریقایا چیخماقدا بوتون آوروپایا مانع اولوردوالرشرقی آسییایا، قوزئی آ-جنوباورتا و اوزاق شرقه،

الًثم[بیر زامانالر . ییشمیشدیرتاریخ د ، XI-XVII. 1212( ، قاراخانلیالر )1038-1157( یوز ایللرده سلجوقلوالر-

( ، صفویلر )1299-1922( ، عوثمانلیالر )1256-1356( ، ایلخانلیالر )1206-1290( تورکلرگؤي-، مونقول)927

دونیایا حؤکم )] 1526-1858( ، بؤیوك موغولالر )1370-1507( ر ، تئیمورلوال)1736-1749( ، افشارالر )1736-1501

یانانین قاپیالرینی دؤین، بوتون دونیا موسلمانالرینین خیالصکاري، یسیرا موسکوانین، رومانین، پاریسین، و-ائدن، آرا
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. ی حؤرمت ائدیب شفقت گؤسترن تورکلرین ایندي قاپیالري دؤیولوردولییه تانري دینلري کیمخریستیانلیغا، یهودي

اؤز یئرلرینه باشقا خالقالردا . عالمت قالمامیش، نه قالمیشسا تاریخه چؤکموشدور-ییاالریندان اثرپرگوجلو تورك ایم

لسا قورویوب اتورلوغو اؤز وارلیغینی زورال دا اوپرتکجه عوثمانلی ایم. چیلییی قویوب گئتمیشلرتورك دوشمن

.ساخالماقدا ایدي

 XIX –XVIII.ّتله باخساق اونون آنا خطینی تورکلرله یوز ایللرده آوروپا و روسییانین ایشغال تاریخلرینه دیق

دونیانین . تشکیل ائدیر) قیریمیسوي(لر و تورك تورپاقالرینین ایشغالی، تورکلرین دونیا چاپیندا گئنوسیدي موحاریبه

بو، اؤز . یاراندي"چیلیییبؤیوك تورك دوشمن"سینده آردیجیل سییاستی نتیجهلرینین بوو قوووهحاکیم دؤولتلرینین

.لیقدا دا تاپديسشوناچیلیکده و اونا خیدمت ائدن شرقثیرینی آوروپادا یارانان یئنی تاریخأت

XIX . دان آذربایجانین قوزئیینده، ، اورتا آسییادا، قافقازدا و او سیرا)بؤیوك موغولالر(یوز ایلده هیندیستاندا

یغوروستاندا، تورکوستاندا تورك سواللهاولرینه سون قویولدو، عربلر عوثمانلی تورکلرینه قارشی تلرینین حاکیمی

.قیزیشدیریلدي

یچن، خریستیان دوشمنی، روس اتورکلري وحشی، قان-بوتون بونالرا حاق قازاندیرماق اوچون بیر یول واردي 

آوروپالیالرین و سامیلرین دوشمنی، ایشغالچی و هر یئره گلمه، عومومیتله گؤتورنده اینسانلیغین، -نی هینددوشمنی، مد

. بؤلوك ائتمک-قارشی قالدیرماق، تورکلري ایچدن بؤلوكالن ائتمک، دونیا خالقالرینی اونالراعبشرین دوشمنی ا

لتی ائتدییی شرق آلأچیلرینین و اونالرین آوروپا تاریخبونونال باغلی یاخین و اورتا شرق تاریخی ایله مشغول اوالن

:اًلر، پروبلئملر دوروردو؟ اساسلهئالرین قارشیسیندا هانسی مسسشوناالرین و شرقسچیلرینین، آسییاشوناتاریخ

( نیا خالقالرینی عیرقلره بؤلمکدو. 1 عیرقچیلیک سینده اینسانلیغا دوشمن اوالن بللی اولدوغو کیمی، بونون نتیجه. 

).نديی تؤریجیهنظری

.بؤلمکا"باربارالر"و "مدنی-غیري"، "مدنی"خالقالري. 2

3 .آوروپالیالرین آیاغینا یازماق- نین بوتون اوغورالرینی هیندتیدونیا مدنی.

-نتیجه(قلمه وئرمک ن آزیندان، آنتیپودو کیمی أتین دوشمنی، بشرینیتورکلري، یهودیلري، مونقولالري و ایسالم دینی. 4

یوز ایلین اورتاسیندا XIXبؤلوك ائدیلدي، -آلتاي خالقالري بؤلوك-ده یهودي قیرغینالري باش آلیب گئتدي، اورال

بویوندا و ل چکیب خریستیانلیغی قبول ائتسین، وولقاأروسییا عوثمانلی سولطانیندان طلب ائتدي کی، موسلمانلیقدان 

).انالشدیریلدي، آذربایجان، مرکز تورکوستان و دوغو تورکوستان بیر نئچه یئره بؤلوندوسیبیرده تورکلر زورال خریستی

ل قو. (ت قازاندیرماقئوئرینه و ایشغالالرا برال آلن گئریده قالمیش، باربارالر کیمی قلمه وئرمک، قوأآفریقالیالري . 5

ا یاخین اینسان ایتیرمیش، یالنیز عوثمانلی سولطانالرینین سینده آفریقا یوز میلیونارت نتیجهغ-لتوئري، ایشغالالر و قآل

).ل آپاریلمامیشدیرسینده شیمالی آفریقانین موسلمان عرب، بدوي و بربرلریندن قوطلبی و تضییقی نتیجه

الن ائتمک، چینه قارشی بیرگه عا"ساري چوماسی"تینلري ساري عیرقه داخیل ائتمک، ساري عیرقی بشریچینلی. 6

.ه حاق قازاندیرماقیوروش

مک اوچون قاباقجادان جمعیتده هینی منیمسثراضیسینی و ایرأاعالم ائتمک، اونون "خسته آدام"عوثمانلی سولطانلیغینی. 7

دان اینتیقام آلماق "قاراالر"و ) موسلمان(مونقولالردان، بوسورمان - ي یاراتماق، آوروپا و روسییادا تورکلردن، توركأر
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(غی فیکرینی یاراتماق و آشیالماقنین چاتدیواختی الردان، سپوشکین ده یازیردي کی، تاتارالردان، خاکا.ایتّح. 

).چوواشالردان اینتیقام آلماغین واختی چاتیبدیر

تورکلرین سونرادان یارانما و هر یئره گلمه اولدوقالرینی ایثباتالماق، سوندا ایسه تورکلره تورك اولمادیقالرینی . 8

!ثوبوت ائتمک

یاشیندا موسکواداکی 36نیستی باباجان قافورووو یلیییندن تانینان تاجیک شووچیلییینده هله گنجستالین تورك دوشمنا

دیرئکتورو تعیین ) علملر آکادئمییاسی-SSRİ(لیق اینستیتوتونونسشونابیرباشا مرکزي حاکیمیته خیدمت ائدن شرق

لیسینیز کی، ثوبوت ائتمه. سنی اورا دیرئکتور قویورام: رکن دئمیشديائدSSRİ‘ده تورك یاشامیر!

قافورووون رهبرلییی آلتیندا .لیق اینستیتوتو بسشونابوندان سونرا شرق. ل ائدیلديحستالینین ساغلیغیندا ابو گؤستریش 

ایجانلیالرین ایسه اولمادیغینی، آذرباً لیق اینستیتوتو گونئی آذربایجاندا و ایراندا تورکلرین تاریخسشوناراد شرقگلنینو 

قابیقدان چیخماغا -ایران دیللی خالق اولدوغونو ثوبوت ائتمک اوچون دریدنسلجوقلوالر دؤورونده تورکلشمیش

بو یولدا مینلرله اینسان عؤمرو و . بیر سیرا آوروپا، آذربایجان و ایران اینستیتوت و عالیملري ده اونالرا قوشولدو. باشالدي

"ایران دیللی"آذربایجان تورکلري . ی آرایانالرین سسی باتیریلدي، ائشیدیلمز اولدومده حاّقمیلیاردالر خرجلندي، عل

.اولدو"آوروپالی- هیند"سینده ، اونالر دا اؤز نؤوبه"ایران دیللی-هیند"ائدیلدي، ایران دیللیلر ده 

بیر زامان .) یئو و بلیعتووسکی، ایقرار لیوشیتس، قران( لریندن اوالن بیر گروپ عالیم لدیجیهبو ساختاکارلیغین یؤن

سیز آذربایجانلیالر سئوینین کی، بیز "دئدیلر کی، ) من ده ایشتیراك ائدیردیم( اونالرا قارشی چیخان بیزیم عالیملره 

یخی تار": من اونالرا دئدیم. "تینی یارادان خالقالرین سیراسینا قوشوروقمدنیعیرق ائدیریک، دونیاعاريسیزي بو یولال 

گون او گون اولسون کی، . ساختاالشدیرماغی بوینونوزا آلدیغینیزا و بیزه آچیق اعتیراف ائتدییینیزه گؤره چوخ ساغ اولون

( "یازاریق-بیر گون گلر . اونو یازمامیشیقبیز تورکلر تاریخی یاراتمیشیق، آنجاق! بونو اثرلرینیزده ده یازاسینیز بو . 

تاریخی یازماق اونو یاراتماق قدر چتیندیر": یردیم کی، بؤیوك آتاتورك دئمیشدیرنده بیلمسؤزلري او زامان دئی(!".

تاریخ . چیلییی بیر نئچه یوز ایل داوام ائتمیشدیرلیقدا تورك دوشمنسسییاست تاریخینده، تاریخ علمینده و شرقشونا

.ینا چئوریلمیشدیرلتیسآلأسیرا -چیسینه، آرالیق بؤیوك سییاستین موشاییعتسعلمی و شرقشونا

دیرسؤنمکده) تورکچولوكنتیآ(چیلیییییشمکده، تورك دوشمنایندي دونیانین سییاستی د .اوت دونیادا زون مود

بو . کراتییایا دایانان سییاست توتماقدادیردمویالیست سییاستین یئرینی پرتچی، شووینیست و ایمحؤکم سورن حاکیم میلّ

آزادلیغا قوووشان خالقالر اؤز تاریخلرینه، کئچمیش . جکدیرگؤسترهاًدا اؤزونو حؤکملیقسسییاست علمده و شرقشونا

مدنیتلرینه یئنیدن باخاجاق، بیر چوخ اوکلییی اوزه یدورما و قوندارماالر، ساختاکارلیقالر آرادان قالخاجاق، تاریخ گئرچ

.چیخاجاقدیر

الرینین اثرلرینده چوخ قیمتلی سشوناوسییانین بیر سیرا تاریخچی و شرقآوروپا و ر: تلی اولمالیییقده داها دیقّلهئبیر مس

یوز ایللر آوروپاسی و .XVIII-XXاعتیراف ائتمک گرك کی، . اونالرین خیدمتینی هئچه ائندیرمک اولماز. جهتلر وار

موزدن چوخ اؤیرنمیش، یوز تینی بیزیم اؤزوت، دین، فلسفه و مدنیعنصدبیات، اینجه أروسییاسی بیز تورکلرین تاریخینی، 

بو . میشلرگوموش، میلیاردالر خرجله- دؤولت، قیزیل-مینلرله الیازماالریمیزي قورویوب ساخالمیش، بو یولدا وار

لی فایداالنمالیییقتدار اولمالیییق، اوندان ثمرهتینه میّنباخیمدان بیز آوروپا علمینه و مدنی.
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الردان بیري ده حن چوخ ایستیفاده ائتدییی سیالأوسییانین تورك دوشمنچیلییینده آوروپانین هئگئمون دؤولتلري نین و ر

زمه أآخیرادك ) سییاپر( بیر پیوتر اؤز سلفلرینه وصیتینده گؤستریش وئریردي کی، فارسیستانی . ایران اولموشدور-پارسوا

.او، تورکییه یه قارشی موباریزه ده روسییایا الزیم اوالجاق-سینلر 

( آنجاق پیوتر . و اورتا شرقده ایشغالچیلیق سییاستی یورودن هر هانسی بیر آوروپا دؤولتی بئله دوشونوردویاخین

یی قارشیسینا مقصد قویدوغو سییانی دا داغیتماغی، محو ائتمهپراتورلوغونو داغیداندان سونرا پرعوثمانلی ایم) روسییا

آدالنان اینضیباطی دؤولت بیرلییینه حاکیم یاپماق، "ایران"ن فارسالري ساییالآوروپالیالرال قوهوم-حالدا، بریتانییا هیند

تینده ایدياونونال هیندیستانال اولدوغو کیمی داورانماق نی .اینگیلتره، روسییا و فرانسا اوت ایران اوغروندا گاه زون مود

اونالردان اؤز مقصدلري اوچون یاناشیر، اوچو ده فارسالرا خوصوصی رغبتلههر. گیزلی، گاه آچیق توققوشدوالر

.یه چالیشیرديایستیفاده ائتمه

ووروشان، اؤلن، سییاستی و دؤولتی ایداره ائدن تورکلر اولدوغو حالدا، تاریخده، روسییا دؤولت سندلرینده، 

ایله سییاپر"(2"سییئیپرووینا س"،)"فارس سندلري"(1"سیدسکیی دوکومئنتیپر"مطبوعاتیندا و آرخیو سندلرینده

له یه دریندن یاناشساق دؤولت قاجارالر ئمس. له لرده آذربایجانال باغلی ایديئمسبوتون. یازیلیردي. و س) "موحاریبه

- ]ییا[لر آذربایجاندا گئدیردي و اصلینده روسموحاریبه. دؤولتی، آذربایجان و فارس اونا داخیل اوالن ایالتلر ایدي

) "لريسییا موحاریبهپر-روسییا"، 3"سیدسکیی ووینیپر-روسسییسکو"(ایسه لري ایدي، تاریخهآذربایجان موحاریبه

باش وئرمیش و تاریخ گؤزوموزون قاباغیندا ) هیوز ایلد. XIX( بوتون بونالر دونن . آدي ایله داخیل ائدیلیردي

تلی اولوب، آذربایجانین بونالري ساداالماقدا مقصدیم اودور کی، حؤرمتلی اوخوجو بیر داها دیّق.ساختاالشدیریلمیشدیر

دا نین نئجه ساختاالشدیریلدیغینی آزن قدیم و ایلک ساکینی اوالن تورکلرین قدیم و اورتا عصرلر تاریخیأو اونون 

-لییینی اوزه چیخارماق ایستهو تصوور ائتسین کی، آذربایجان تاریخی نین گئرچک. اولسا تصوورونده جانالندیرا بیلسین

تین، آغیر دوروما دوشموش، نئجه بؤیوك آخین حالیندا اوالن هوجومالرا معروض قالمیش، ین تاریخچیلر نئجه چ

ایلده من اؤزوم بو کونفرانس، سئمینار و ییغینجاقالرین 30سون . هانسی معنوي سارسینتیالري کئچیرمیشلر

ی یوسیفوو، یاروو، یوسیف بلیعی ی بونیادوو، سولئیمان بییا بضعالیملریمیزدن . تانیغی اولموشامایشتیراکچیسی و

ی محمدوو، مرحوم ی سئییدوو، مرحوم خودو بلی بعیئوا، مرحوم میر یلوو، شؤوکت خانیم تاغیعی ایسمامود بحما

عی محمدوو، مرحوم زئلیک یامپولسکی، مرحوم محمدآیدین بوسئینوو،حی لی بی حاجیتوفیق بیئو، ی ولییئو، کامیل ب

عی محمدوو، ذاکیر بیسا بضمودوو، مرحوم ابولفحی مای قمبر، مرحوم مالیک بمودوو، حقوب ماعوسینلی، یحی ب

هر جور هوجوم و تضییقلره ) دیکلریم منی باغیشالسیندالرینی چکمهآ. (و بکینتی تانیبولالیئو، محمد بغی یبولال بغ

جی ایللرین .37- 38دامغاالرال،. و س"وسوومچنّفئودال دؤورونون تَر"، "پان تورکیست"، "تچیمیّل"معروض قالیر، 

)! .ؤلنلره مین رحمت، قاالنالرا تانري یار اولسونا( هاواسی ایله تهدید ائدیلیردیلر 

بیر داها تکرار ائدیریک کی، بیرگه گؤتوردوکده تورك تاریخینی، آیریجا اوالراقدا آذربایجان تاریخینی آراشدیرماغین 

عالیملریمیزین دئمک . لی گئتمک مومکون اولمایاجاقوکی بونسوز گرکلی اؤلچوده ایرَتک بیر مئتودو یوخدور، حالب

: قیساجا اوالراق، بو، نه دئمکدیر. مئتودولوگییا اساسیندا آراشدیریبچیلنین-اوالر کی، هامیسی تاریخی مارکسیست

1 - persidskiye dokumenti
2 - voyna s Persiyey
3 - Rossiysko-persidskiye voynı
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کاپیتالیزم؛ بئشینجیسی هم ده سونونجو لدارلیق، فئودالیزم،ایجماع، قوئیایبتیدا: قورولوش اولوب4بوتون تاریخ بویو 

تاریخ صینیفلرین . سیدیراوالجاق، اونو کومونیستلر قوراجاق، آدي دا کومونیزمدیر، سوسیالیزم اونون بیرینجی مرحله

ینفین صی ایجماع قورولوشوندا صینیفلر اولماییب، دؤولت اولماییب، چونکی دؤولت بیر یایبتیدا. سی تاریخیدیرموباریزه

لی، دؤولت اؤلوب هتدیر، کومونیزمده ده صینیفلر آرادان قالخاجاق، دئممین ائدن آَلأاوزرینده آغالیغینی تصینیفقا باش

ائرانین اوچ یوز ایلیندن باشالییر؛ قولدارلیق ائرادان قاباق اوچ مین ایللیکدن باشالییر؛ فئودالیزم ایندیکی. جکگئده

ن یئنی دؤور باشالییر أکی  بورژوا اینقیالبیندان باشالییر؛ روسییادا اوکتیابر اینقیالبیندان دهاینگیلتره) یئنی دؤور(کاپیتالیزم 

...و باشقا، و باشقا حؤکملر

تاریخ علمی سووئت ! جر مئتودولوگییا دوشونمک و تاپماق مومکون دئییلتاریخی ساختاالشدیرماقدا بوندان عئیب

اگر اوچ : مز بئله بیر تئزیس یارانیرديایستَ-ایستر. لونا چئوریلديیانین یاالنچی قوایتتیفاقیندا یاالن مارکسیست ایدئولوگی

لدارلیق قو. لدار دؤولت اولوب؛ بوندان قیراغا چیخماق اولمازلی، قویوز ایلدن اؤنجه هر هانسی بیر دؤولت اولوبسا، دئمه

: ا آتدیالرمیدانت تاریخچیلري یئنی تئزیس سووئ. ن پیس قورولوش اولوبأ، عن مرتجأسیندهقورولوشو اؤز نؤوبه

لدارلیقدان یان کئچیبلر، بیرباشا فئودالیزمه داخیل ل اولماییبالر، قوسالویانالر، قواروسالر، عومومیتله گؤتوردوکده 

نی بونون آردینجا گورجو و ائرم. لدارلیقدان یان کئچیبلرآلمانالردا قو-چوخ غریبه بیر منظره یاراندي . اولوبالر

ده، ائرمنیلر ده قولدارلیقدان یان ییردیلر کی، گورجولرقابیقدان چیخیب ثوبوت ائتمک ایسته- تاریخچیلري دریدن

.IXلرده فئودالیزم بو اؤلکه: بو سووئت تاریخچیلري دیلئمما قارشیسیندا، ایکی یول آیریجیندا قالدیالرسونرا. کئچیبلر

لی، دا اولماییب، دئمهلدارلیق یوز ایلدن سونرا باشالییب، قوX.دك بو خالقالرین دؤولتی اولماییب؟ اوندا ایکی یوز ایله

-مک؛ ایکینجیسی، مارکسین اثرلرینده بیرلرده فئودالیزمین تاریخینی قدیمه سوروکلهبیرینجی، بو اؤلکه: یول سئچیلدي

لدارلیق ، اونا یئنی شرحلر وئرمک، قوسینی اساس گؤتورمکایفاده"آسییا ایستحصال اوصولو"تدیییایکی یئرده ایشلَ

آسییا "نتیجه ده دایما . ایستحصال اوصولوندان فرقلی اوالن یئنی بیر ایستحصال اوصولو تاپماق و اورایا داخیل اولماق

آسییا ایستحصال ". ا چیخديمیدانو باشقا تعییناتالر "طایفا دؤولتلري"، "کراتییا دؤولتلريدمو-حربی"، "فئودالیزمی

جی ایللرده سووئت .60ستالینین گؤستریشی ایله قاداغا قویولدو، اجی ایلده .1938لره یندا موباحیثهحاقّ"ولواوص

سونرا سووئت ایتتیفاقی داغیلدي، …تاریخچیلري بیر داها بو پروبلئمی اورتایا آتدیالر، ایچیندن هئچ نه چیخمادي

کئچمیش سووئت تاریخچیلري . ارا آتیلدیسا بللی دئییلچی مئتودولوگییا دا اونونال بیرلیکده هلنین-مارکسیست

، مذهب )دئییرلر"قیزیشدي"ده اًبعض(آرا قاریشدي ": وارمثلبیزده بیر. ایدئولوگییاسیز و مئتودولوگییاسیز قالدي

.چی مذهب ایتديلنین-بلی، آرا قیزیشدي و قاریشدي، مارکسیست. "ایتدي

و موستبید سووئت ظالیمانی قورخویا ساالن، یاالنی حیات کرئدوسو ائدن قادالی، دونی-کویلو، قانلی-هایلی

:بؤیوك فوضولی دئمیشکن. دیکتاتوراسی تاریخه دوشدو

ت وئریب،   م روشوو دیرَملک دینار-پادیشاهی

.   ا لشکريیحکیشور قیلماغا ائیلر مو-فتحی

فلک بیر اینقیالب   -انیتده دؤورعگؤسترن سا

.   کیشوريهم اؤزو فانی اولور،هم لشکري، هم
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آزاد خالقالر کئچید . ییاسی فانی اولدو، یئرینده موستقیل دؤولتلر یارانديپرآدلی روس ایم"سووئت ایتیفاقی"

ردان قورتولدو، یئنی مئتودولوگییایا چی قاندالاللنین-دؤورونو یاشاییرالر، کئچمیش سووئت تاریخ چیلري ده مارکسیست

ییشمک، بیرینه کئچمک، دآنجاق بیر حقیقت واردیر کی، سییاست، ایقتیصادیات و ایجتیماعیتده بیریندن او. اوز توتدو

مو گر من ده اؤزوا(اوندا بیز تاریخچیلر . قات آساندیر-اویغونالشماق ایدئیا، فیکیر و تفکورده آداپتاسییا اولونماقدان قات

لیییک؟   نه ائتمه) تاریخچی سایسام و تاریخچیلر منی تاریخچی سایساالر

آزاد اولموش یوخ، آزاد . دن آذربایجان سووئت تاریخچیلرینیلالرینی آزاد ائتدي، او جوملهکراتییا بیز فیکیر قودمو

ل نه ائدهائدیلمیش قوسی نه نتیجه. یئنی آغا آختاراریا کئچمیش قوللوغونون حسرتینی چکر، یا دا-نی بیلمزییج

اًنیسبت-جک، یا دا کالسسیک بورژوا مئتودولوگییاسینینیههل چکمأچی مئتودولوگییادان لنین-اوالجاق؟ یا مارکسیست

هر ایکی حالدا . سینه اوخشاییرلینه دوشمهأدان قورتولوب اینسانین ییآبو ایسه قویونون . یاخشی آغانین قولو اوالجاغیق

چیخیش . نتیجه عینیدیر. ن یاخشی حالدا قوربانلیقدیرأنین آدينین آدي آیدیندیر، ایکینجیبیرینجی. ییراؤلوم گؤزلهاونو 

لر و یاخود بیز گر توپالشماغا ایمکان وئرسها(بیر یئره ییغیشیب ) قوزئیلی- گونئیلی( آذربایجان تاریخچیلري ! یولو؟ وار

نین آراشدیریلماسینین مئتودولوگییاسینی یازمالیییق، سؤزون اصل تییخ و مدنیآذربایجان تار) توپالشماغی باجارساق

!  معناسیندا یاراتمالیییق

من تکلیف . ییرسن؟ جاواب وئره بیلمیرعلمی ایش ایشلهاًبو گون کیمه سورسان کی، هانسی مئتودولوگییایا اساس

بو مئتود نه اوچون تقدیم ائدیلیر؟ بیرینجی، اونا . و قبول ائدكمنطیق مئتودون-ائدیرم کی، هله لیک ایلکین اوالراق تاریخ

ن قدیم تاریخی یا حددن آز، اوزدن أگؤره کی، ایستر آذربایجانین، ایستر تورکلرین، ایسترسه ده بوتون دونیانین قدیم و 

رشیدا ائمپیریک معلوماتالرین ده بیرینجی وظیفه کیمی قابونا گؤره. ییبنیلیب، یادا هئچ آراشدیریلماییب، اؤیرنیلمهاؤیَر

.  توپالنمالیدیر"رونولوژي تاریخلییهکامپیریک و "سونرا بو معلوماتالر . توپالنماسی گرکدیر

، ائمپیریک معلومات یا مثًال. ل منطیقدیربو دا تاریخس. ایکینجیسی، بو ائمپیریک معلوماتالر بیر منطیقه دایانمالیدیر

عومومی گؤتورسک، مین ایللرله بشرین . بونالرین اؤز منطیقی، اؤز سیستئمی واردیر. گله بیلرمیفدن، یا دیلدن، یا دیندن 

بللی اولدوغو کیمی، میفلر لوقوسا تاب . بونالري قبول ائتمیر) وسگلو(آدالنان منطیق "فورمال منطیق"یارارالندیغی 

هر بیر . دیریه وئرمکدهرك اؤز یئرلرینی علمه، فلسفهیهزامان تاب گتیرم-رك اؤز یئرینی دینلره، اونالر دا زامانیهگتیرم

.  دیلین ایسه اؤز منطیقی واردیر و اونالر عومومی فورمال منطیقدن فرقلیدیر

ل منطیق نه اوچون گرکدیر؟  اوچونجوسو، تاریخس

لیک، بلکه ده بیر نئچه یوز ایل چونکی هله. سینی آنالماق و یاراتماق اوچونبیر معنانی دئیه بیلریک کی، تاریخین فلسفه

.  سینیندیرسون سؤز تاریخ فلسفه

لیدیر؛ بو حاقدا سونرادان اؤز ییب، موباحیثهنلشمهنه واختدان باشالندیغی علمده معی(بشر تاریخی باشالیاندان 

بیریله کسکین چکیشمه، -بیریندن یارارالنماقال برابر، هم ده بیر-میف، دین و علم بیر) ییکهجفیکریمیزي بیلدیره

بیر سیرا تانینمیش تاریخچی و فیلوسوفالر میفی دینین سیخیشدیریب آرادان چیخاردیغینی، . دیرلردهموباریزه و موناقیشه

سینده اینسان اوغلونون میفدن دینه کئچدییینی، دینین میفه واریث تین اینکیشافی نتیجهبیر باشقاالري ایسه، عکسینه، بشری

.  بیر قیسمی یئر تاپدي و یاشادي) میفلرین(کی اساطیرلرین لوأیازیرالر؛ بئله کی، دینلرین هامیسیندا اؤزوندن اولدوغونو 
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-صاف"دین بیر سیرا اساطیرلري. آیریدیر-موناسیبتی ایله علمین میفه موناسیبتی آیري) میف( اساطیره یندین

( علم ایسه اساطیرلري . ریسینه آلديي و اونالري اؤز ایچسیرا چولغاشد-لرله آراائدیب اؤزونه گرکلی"چوروك

اؤیره نیر، اؤز منطیقی اساسیندا تحلیل ائدیر، گئرچک سایدیغی یئرلردن فاکت، دلیل کیمی یارارالنیر، اونو اؤز ) میفلري

.  ایچریسینه قاریشدیرمیر

آیري باخیشال یاناشیر، موختلیف - فولوگییایا آیريبیر سیرا تانینمیش فیلوسوف و عالیملر علمله موقاییسه ده میفلره، می

تلر وئریرلرقیم .دین اؤگلءالشوناس عالیمی مرحوم بهاتگؤرکملی تورك تاریخچی، میفولوق، مدنی)Ögel (یازیر:

اندیناوییا سکا، آلمان و مثًال. اوالنالر و یا اولمایانالر واردیربیتلر آراسیندادا کؤکلو بیر میفولوژییه صاحبوگونکو میّل"

مئتودا ) یونالسترادی( بونون اوچون ده بو مملکتلر تاریخی . بدیرلریسکی بیر ادبیاتا صاحقؤوملري چوخ گئنیش و اَ

بو سببله بو مملکتلرین . یکا کیمی یئنی توپلولوقالردا ایسه بئله تاریخی بیر ادبیات یوخدورمرآ. بؤیوك بیر اؤنم وئرمیشلر

تورك میفولوژیسی، قایناقالر و . اؤگل.ب. ؤکتورد. پروف( "مکتبینه جبهه آلمیش کیمیدیرلرآلمان بیلگینلري ده عادتاً

).  ص.V؛ بیر جیلد، 1995، 1993آنکارا، . ایکی جیلدده. آچیقالماالري ایله داستانالر

المامیش، بیر قدر یوز ایلده بو ماراق آزXIX. دوغرویا میفولوگییایا ماراقالري چوخ بؤیوکدور-آلمانالرین دوغرودان

عاغلین "یسینی، حّتمیفلري رد ائتمک یوخ، اونالرین یئنی: دئییردي) 1770-1831( هگل .ف. ده آرتمیشدي

زردوشت بئله ". میفه رغبتله یاناشیر) 1844-1900(چهن فریدریخ نیدئی"آلاله اؤلدو". "میفولوگییاسینی یاراتماق گرکدیر

.  نی یاراتماغا چالیشیردي"عاغلین میفولوگییاسی"سانکی میفیک اثرینده-دینیآدلی"دئمیشدیر

آلمان تاریخچی و فیلوسوفالري میفه . ، فریدریخ انگلس و ب)1864-1920( وبرامانوئل کانت، کارل مارکس، ماکس

ی میفولوگییانین تاریخ) 1883-1969( س پرمارکس، انگلس، کارل یاس. ت یئتیرمیشلرو میفولوگییایا خوصوصی دیقّ

آدلی اثرینده "تاریخین مقصد و تعییناتی"س پریاس.ك. لندیرمکله یاناشی، اونو علمه ضید سایمیشالرتینی قییمتهمیأ

ایلی تاریخین 500یوز ایللري اؤزونده بیرلشدیرن VII-IIIیوز ایللر آراسینی، داها دوغروسو، VIII-IIائرادان قاباق 

نین اطرافیندا قورور و قئید ائدیر کی، 1"اسیکسائپوکساو"تون تاریخی بو رك، بولندیرهکیمی قییمت) محوري( اوخو 

میف …ا اؤزونون تمکینلی دیانتی ایله سونا چاتديکسمیفولوژي ائپو"ثیریندن همین دؤورده أانین تکسمحض بو ائپو

یه یی ایسه ایفاده ائتمههنرك تام باشقا دین اونون اصل معناسینی یوخ، اونو رمزه چئویره. دین اوچون ماتئریال اولدو

.  "باشالدي

لرینین اونا اوالن فاکتیک اینامیندان دي، گئري چکیلدي، خالق کوتلهس قئید ائدیر کی، میف تام اؤلمهپریاس.ك

س میفولوگییایا قارشیدیر، پریاس. "لبه چاال بیلديغداها سونرا نتیجه ده ایدراکین گئنیش سفئراسیندا یئنیدن "یارارالنیب 

نی بوتون اینانجالري عوض سینی آلقیشالییر، سئوینجله قارشیالییر، سونرا فلسفهلبهغنین اونون اوزرینده دینین و فلسفه

.  یه چالیشیرییر و بونو اؤزونون اثرینده تبلیغ و تلقین ائتمهکیمی گؤرمک ایسته"یئنی بیر اینانج"ائدن 

قارشییا -اثرینده میفله علمی قارشی"مین ایل خزر اطرافیندا"یلیوو تانینمیش تاتار تاریخچی و فیلوسوفو لئو قوم

میف زامان کاتئقورییاسی بیلمیر، میفده حیات ابدي "قولیقانین.آ) "میف علمه قارشیدیر"(قویاراق آیریجا بیر باشلیقدا 

لر یله باغلی و آردیجیل حادیثهبیري ا- اوندا بورادان بئله چیخیر کی، تاریخ بیر": فیکرینه دایاناراق یازیر"تکراردیر

.  "شیرمیف یاالنین سفئراسیندا یئرلَ-دیر لَمیفین آنتیپودودور؛ بو، بیرینجی تئزیسی مؤحکم- ینداکی علمحاقّ

1 - ox epoxası
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ایله نه واخت کی میف طنطنه. میفین معلوماتالرینی یوخالماق مومکون دئییل":بو باشلیغا قومیلیوو بئله سونلوق یازیر

.  "ولو باشالییرنزّتین اصل تَاوندا علمین، هم ده بوتون مدنیالیب گلیر، غ

بورادا اونالري . ت حاقدا موختلیف فیکیرلر چوخدوربللی اولدوغو کیمی، میف، دین و علم آراسیندا عالقه  و ضیدی

خیمیزین فلسفه سی جه اوالراق، تاریخ چیلریمیزه و تاریه ساد. توتوشدورماق، آچیقالماق قارشییا مقصد قویولمامیشدیر

ییریک کی، آذربایجانین، عومومیتله، تورکلرین چوخ ایله مشغول اوالجاق موتخصیصلره بیر مسئله نی چاتدیرماق ایسته

تلی اولمالی، میفلره نئجه یاناشماغی بیلیک بیز تاریخیمیزي یئنی مئتودال یازارکن دیّق. زنگین میفولوژي ایرثی واردیر

بوندا بیرینجیلیک علمه . اکیره ائدیب اوصول حاضیرالمالیییقذنفرانس و توپالنتیالریندا موییغینجاق، سیمپوزیوم، کو

-مههسینه، میف باتاقلیغیندا باتماسینا هئچ جور ایمکان وئریلملشمهسینه، تاریخ علمینین میفلشمهلی، میفین تاریخوئریلمه

کیمی، میفی علم کیمی قلمه وئردیکلري لیککگئرچنی فارسالر میفلریندن تاریخ یاراتدیقالري اوچون، یاال! لیدیر

ن چوخ اؤزلرینی آلداتمیش، ایندي أینکی باشقاالرینی، ه ااوچون، بونونال دا اؤز تاریخلرینی میفلشدیردیکلري اوچون ن

والشیغا علمده، بوتون ایجتیماعی علملرده اؤزلرینی دوالشدیراراق گئریده قالمیش، اونالرا اویانالرین دا ایدراکی د

.  ییکجهبونو آز سونرا آچیق گؤره. دوشموشدور

ییرم کی، ته چاتدیرماق ایستهبیر داها دیقّ. لرینه باخاقنین موناسیبتایندي ده بیر نئچه سؤزله دینله علمین، دینله فلسفه

مالیک اولدوغو اوچون آنجاق میف و دین چوخ بؤیوك تاریخه . بیز نه میفولوگییانین، نه ده دینین علئیهینه دئییلیک

ثیر ائدیب أسینه تاؤزونوتقدیمین موختلیف فورماالرینی تاپمیش و هم ده آسان قاورانیلدیغی اوچون گئنیش اینسان کوتله

علم و فلسفه ایسه هم اؤزونوتقدیمات باخیمیندان، هم ده قاورانیلما باخیمیندان چوخ . اونو اؤز طرفینه چکه بیلمیشدیر

اینسانالر داها چوخ آسانا قاچیر، داها چوخ میفده و دینده . ي اساس و آغیر زحمت طلب ائدیردمورکبدیر، چوخلو ما

ن بؤیوك أده بشرین نیلسههاونو دا یاددان چیخارماق اولماز کی، علم، فلسفه چتین منیمس. راحاتلیق، دینجلیک تاپیرالر

تلري علمین حسابینا اولموشدورنایلی .

دیر، باشقا جور هئچ کس   مدهت علقوو

.   یه بیلمزهئچ کسه اوستونلوك ائیله

)   نیظامی گنجوي( 

علم تک بیر سیستئمدیر، دینامیکدیر، دایم . بیرینه قارشیدیر-دینلر، میفلر موختلیفدیر، چوخ واخت دا بیر

اورتا چاغالردا دین حاکیم مؤوقعده اوالندا بوتون علملرین . ییرهللیو سیچراییشال ایرَاینکیشافدادیر، تکامول

سی داها فلسفه موناقیشه- او زامان دین . مجموعسونو فلسفه تمثیل ائدیردي، علمین آدیندان فلسفه چیخیش ائدیردي

ی کیمی میفه و دینه قارشی حنین بیر سیالفهچاتیشمازلیقالرینا باخمایاراق، فورمال منطیق فلس. کسکین، داها سرت ایدي

ن بؤیوك فیلوسوفالري اوالن کیندي، فارابی، ابن سینا، ابن أاؤز دؤورلرینده دونیانین . ده اساس یئر توتوردوموباریزه

.  نی جمعیتده یوکسک بیر مؤوقعه قالدیرمیشدیالرمنطیق و فلسفه. روشد، بهمنیار و ب
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شوناس زالی کیمی نهنگ موسلمان ایالهیاتغبري، طی، بوخاري، محمد عیفه، محمد شافنحفر صادیق، ابو عایمام ج

بئله دئمک مومکونسه، . یه آشیالییردیالرعالیملري دینین نوفوذونو قورویور، اونو یئنی دئییم و مئتودالرال گئنیش کوتله

آدلی "سیلرینین دیریلدیلمهدین علم"نین فلسفه علملري قارشیسیندا گئري چکیلدییینی گؤرن غزالی "لريدین علم"

بورادا او، فارابی و ابن سینا کیمی بؤیوك فیلوسوفالري تنقید ائدیر، . دؤرد قالین جیلددن عیبارت اثرینی یازمیشدیر

سی داها دا کسکیننین موباریزهبوندان سونرا دینله فلسفه. یه قارشی قویوردوکسکین شکیلده ایسالم دینی فلسفه

.لشمیشدیر

دان چیخارمیش، یوز ایللر میداننی سیخیشدیریب زورال ك کی، آوروپادا خریستیان دینی فلسفهیئري گلمیشکن، قئید ائد

اورتا . قیب ائدیلمیشدیرعبویو فلسفه ایله مشغول اولماق قاداغان ائدیلمیش، فلسفه ایله مشغول اوالنالر آمانسیزجاسینا ت

آلاله . ندیریلیرلَندا علم یوکسک قییمتآقور. یه لویال ایدينه باخمیش علمه و فلسفهعصرلرده ایسالم دینی خریستیان دی

.  لریندن بیري کیمی تقدیم ائدیلیرل کئیفیتن گؤزساییلیر، علمی بیلمک آلالهین اَ) عالیم( ن بؤیوك بیلیجی اَ

. نی آلاله قارشیسیندا بورجودورع، ی"یرعلم موسلمان کیشی و قادین اوچون فرضد"ده دئییلیردي کی، هقورآندا بیر آی

اطلبو العلم إلی المهد إلی : محمد پیغمبرین دیلی ایله حدیثده موسلمانالرا گؤستریش طرزینده دئییلیردي- حضرتی

ایسالم دینه گؤره، اینسان اؤلنده قبره قویولوب اوستو اؤرتولندن . ی آلیبنشکلی"الهد"وموزده ظوبیزیم تلفّ"لهد"(اللهد

بو . ندن سونرا ییخیلیر و اؤلدویونو باشا دوشوریییر، باشی قبیرده کی داشا دونرا دیریلیر، آیاغا دوروب گئتمک ایستهس

).  داشی دئییرلر"لهد"داشین آدینا عربلر

مین عل"ی، علمه موناسیبته عایید گئنیش معلومات اوچون روزئنتالین ععلمین مؤوق) قورآندان باشالیاراق( ایسالمدا 

.  اثرلرینه باخماق کیفایت ائدر"موسلمان اینتیباهی"مئتسین .، آ"سیطنطنه

لر اوچون درماندیرسا فلسفه ده دین خسته": سینه بئله بیر ماراقلی یئکون وورموشدورابن روشد علمله دینین موباحیثه

.  "ساغالمالر اوچون قیدادیر

ن اسکی چاغالریندان ورال آذربایجان تاریخینی هم یاراتمالی، هم ده َاعم شبلی، بیز بو گون تمیز علمله قیداالنیب ساغال

!  دك یئنی مئتودال یئنیدن یازمالیییقبوگونه

!  قاییداق تاریخیمیزه

ین، سؤزون دؤنه گؤسترمیشلر کی، فلسفه ایله مشغول اولماق ایسته-بؤیوك فیلوسوفالر دؤنه. آریستوتئل، فارابی و ب

لیییندن حیاتینی بونا ین آدام معنوي و فیزیکی جهتدن تمیز و ساغالم اولمالی، گنجندا فیلوسوف اولماق ایستهاصل معناسی

هر بیر تاریخچی، سییاستچی، . چیسینه عایید ائدیرمآذربایجان تاریخ-من بو سؤزلري بوتونلوکله تورك. لیدیرصرف ائتمه

:  لیدیر کیبیلمهفیلوسوف، عالیم، عومومیتله، اصل معنادا اینسان 

لییی گؤرمک، آنالماق چتیندیر؛  کبیرینجی، گئرچ

لییی گؤروب آنالیاندان سونرا اونو دئمک، یازماق چتیندیر؛  ایکینجی، گئرچک

لییی ساوونماق، مودافیعه ائتمک چتیندیر؛  اوچونجو، بونالردان سونرا گئرچک

.  یرماق چتیندیردؤردونجو، اونو اینسانالرا، توپلوما چاتد

.  اونا قوووشوراًی درك ائتمیش اولور، روحقّنی کئچه بیلن اینسان بؤیوك حابوتون بو دؤرد مرحله
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بئشینی بدبخت ائدیرسه اونالرین یاالنی مینلري، -لیدیر کی، باشقاسی نین یاالنی بیرینیعالیملر، سییاستچیلر بیلمه

آتاالر سؤزو بورادا یئرینه "گوجلو بیرینی، بیلیکلی مینینی ییخار". بخت ائده بیلرلري بدمیلیونالري، خالقالري و اؤلکه

.  دوشور

لیک نامینه هر جور ساختاالشدیرمانین قارشیسینی فیلوسوف روحوندا داشیدیغی بؤیوك گئرچک-تاریخچی، تاریخچی

ئدیجیلییی، اینسانالر اتاریخ علمینین جلب. دیرلیدؤر دؤیوشمه-آلمالی، سؤزون اصل معناسیندا ساختاکارلیغا قارشی دؤر

"چی ایدئولوگییانینلنین-بونا گؤره ده سووئت دیکتاتوراسی تاریخ علمینی مارکسیست. ثیري واردیرأاوزرینده گوجلو ت

حقیقت تاریخ علمینده یاالنال آزجا. لتیسینا چئویرمیشديآلأرك اونو ایدئولوگییانین گؤتوره"الریندان بیري کیمیساسا

سینه یئریدیلیردي کی، اینسانالر بونو آسانلیقال هضم ائدیر، بئیینلر آسانلیقال دهعنین مائله قاریشدیریلیب کوتله

.  دومانالنیردي

یه چالیشمیش، چوخ واخت دا بونا ، تاریخ بویو تاریخ علمیندن یاراماز مقصدلر اوچون ده گئنیش ایستیفاده ائدیلمهاًعادت

بونا گؤره ده بو علمدن اوجوز شؤهرت آختارانالر، اوندان گلیر یئري کیمی یارارالنانالر، علمده هئچ . لمیشلرنایل اوال بی

ایل بوندان قاباق 600بوتون بونالري هله . یه چالیشمیشالرسی اولمایانالر داها چوخ ایستیفاده ائتمهیشتهربیر سر

ن گؤرکملی تاریخچی، فیلوسوف ابن خالدون فیکیرلرینی یهلهن و اؤز گؤردوکلرینی گئنیش اینجیهیاخیندان ایزل

-چیلیکده سریشتهرکدن، ساوادسیزلیقدان و تاریخیهرکدن و بیلمبیَل( بونون ": یه گلیرآچیقالدیقدان سونرا بئله نتیجه

. بیر حاال گلديی اساسسیز و قاریشیق سی اوالراق تاریخ علمی و فنّنتیجه.) إ.أ-سیزلیکدن دوغان ساختاالشمانین 

له قاریشدیران بیر اینسان دورومونا دوشدو، تاریخ یی باطیلتاریخه باخان و اونو اوخویان دا دوغرونو یانلیشال، گئرچه

بیر چوخالري تاریخ علمینده کی  …لر، روایتلر دورومونا گلدي، اونالرین مالی اولدولثدییی مایسه آرتیق، خالقین سؤیله

خالق و علملر . لیک حالینا گلديیل اولدوقالري اوچون تاریخ علمی ایله مشغول اولماق جاهیلافغحیکمت و سیردن 

یه دالماغی و سی اولماغی، بو ساحهسینده بیلگی یییهلی ساوادي اولمایانالر تاریخ اوخوماغی، تاریخ ساحهسیندا اساحاقّ

وه ایله، ایچ قابیقال، دوغرو وه، باشینا بوراخیالن دلن دسینده گودوبونون نتیجه. یی آسان سایدیالربو ساحه ده یئتیشمه

.  "بو ایشلرین عاقیبتی آلالها قالیر. یاالنال قاریشدي

تلر آراسیندا تورکلرین تاریخی قدر دونیادا بؤیوك، تاریخی میلّ. سانکی بو سؤزلر تورك تاریخی اوچون دئییلمیشدیر

ن آز آراشدیریلمیش تاالشدیریلمیش، تورکلرین اؤزلري طرفیندن اَدوالشدیریلمیش، تورك دوشمنلري طرفیندن ساخ

ریسینده تورکلر قدر اؤز تاریخینه تلري ایچتاریخ میلّ. ر ائتمک بئله مومکون دئییلدیرتین تاریخینی تصوایکینجی بیر میّل

اونوتموشدور کی، قییامت تتاریخی شهید قانی ایله یارادان بیر میلّ. ت یوخدورلّسیز یاناشان ایکینجی بیر میسایغی

.  بی شهید قانیندان فضیلتلی توتوالجاقنین مورّکگونونده گئرچک عالیمین قلمی

: اثرینده یازیر"مقدمه"یاراتمیش ابن خالدون -یوز ایلده یاشاییبXIV. یندا بیر نئچه سؤزتاریخ و تاریخ علمی حاقّ

چونکی بو . دیرایت اؤنملی اوالن بیر فنغاولدوقجا چوخ، اوصولو سی شرفلی، فایداالري ایهغبیل کی، تاریخ علمی "

دؤولتلري و سییاستلري ایله باغلی -علم قدیم خالقالرین یاشاییش طرزي، پیغمبرلرین گئدیشاتی، حؤکمدارالرین وار

…دورومالرال بیزي یاخیندان تانیش ائدیر-حال

( لردن چکیندیرن ا چاتدیران، خطا و اَیینتیلره، یییه سینی حاقّر بیلگیجو، جورب)هلرعمنب( تاریخ بیر چوخ قایناقالرا 

.  "یه و پرینسیپیاللیغا مؤحتاجدیرل بیر دوشونجهگؤز) چکیب چیخاردان
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ن ییهسؤزونو عالوه ائتسک ن"هر زامان"سؤزونون قارشیسینا "مؤحتاجدیر"-ده سون سؤزون سون جومله

کئچمیش ":لی مئتودوندان دانیشاراق یازیرابن خالدون باشقا بیر یئرده تاریخین موقاییسه. الروورغوالندیغی داها آیدین او

تاریخ اولدوغو کیمی "سون یوز ایلده گئنیش یاییلمیش . "!سیندن داها چوخ بنزریون سویا بنزمهسویهجههایندییه و گل

ایل بوندان اؤنجه دئییلمیش بو 600فیکري "خ اوخشاییربیرینه چو-لر بیرتکرار اولونماسا دا اوندا باش وئرن حادیثه

.  ییرفیکره چوخ بنزه

ین بؤیوك تاریخی سهولرینی لنینمارکسین و . چی مئتودولوگییایا قارشییاملنین-عومومیتله گؤتورسک، من مارکسیست

ه یللرده اونیوئرسیتئتده درس دئیجو ا-69-74. من اونیوئرسیتئتین اوچونجو کورسوندا اوخویارکن آنالماغا باشالمیشدیم

رکن بو سهولري طلبه لریمه و منه یاخین اوالن عالیملریمیزه دئییردیم؛ ایندي ده کئچمیش طلبه لریمدن بیر چوخو بونو 

. بونونال یاناشی، مارکس و ائنگئلسین علمده بیر سیرا خیدمتلرینی ساداالییردیم، ایندي ده اینکار ائتمیرم. یه بیلرلَق تصدی

ي مشغول ین طبیعتین تاریخی و دیالئکتیکاسی، مارکسین جمعیتین تاریخی و دیالئکتیکاسی ایله جیدده انگلساًوصوصخ

. سی تاریخ علمی باخیمیندان چوخ قییمتلی ایدينین بیر یئرده معین یئنی ایدئیاالر کشف ائتمهاولماالري و هر ایکیسی

تاریخ ایکی ! تاریخ علمی-بیزیم تانیدیغیمیز تک بیر علم وار ": ریندا یازیردیالمارکس و انگلس تاریخ علمی حاقّ

بیري -آنجاق بو ایکی جهت بیر. اونو طبیعت تاریخی ایله اینسانالر تاریخینه بؤلمک اوالر-له بیلر ریجهتدن نظردن کئچی

.  "!ایله قیریلماز درجه ده باغلیدیر

، تاریخین اوبیئکتی و سوبیئکتی بو دوستور باشقا فیکیرلري، مثًال. بیزجه، سونونجو جومله تاریخین اساس دوستورودور

تاریخی خالقالر، گئریده -دن باشالییر، تاریخی خالقالر، غیريمراوالن خالقالر، تاریخ یازیدان باشالییر، تاریخ شو

بئله کی، . خاریراوست ائدیر، اونالري پوچا چی-آلت. و س. مرکزچیلیک، آوروپامرکزچیلیک و سقالمیش خالقالر، تک

یونان . تاریخ باشالییر-دینلره گؤره، تانري وارلیغی یارادان آندان زامان . ولوشوندان تاریخ باشالییرابوتون وارلیغین وار

وئریجیسی، بیر بوتؤودور، اونون منبعیی و حرکت) طبیعت( فیزیکا -فیلوسوفالري نین تعلیمینه گؤره، بوتون وارلیق 

بیر چوخ ). دیرلطبیعهداعما ب( مئتاتافیزیکادیر -او یانادیر ) طبیعتدن( وئریجیسی فیزیکادان ین تکانداها دوغروسو، ایلک

.  موطلق وارلیق، واجیب وارلیق: بیرینی تامامالیان ایکی تامدیر-اورتا چاغ ایسالم فیلوسوفالرینا گؤره، وارلیق بیر

و یا موطلق ایدئیا ) Demruq(موطلق وارلیق و بؤیوك دئمروقمئتاتافیزیکا،-تله یاناشساق، تانري بونالرا دیّق

یبیرییله حّت-، فیزیکا، واجیب وارلیق، طبیعت بیر)هدیند(گؤي -جه ده یئره ائل. بیري ایله چوخ یاخیندیر-بیر) هدهگل(

. اصل تاریخ ده بودوردك اؤیرنمکدیر، یارانیشدان بوگونهینیسی بو ایکینجنین وظیفهتاریخ علمی. عینیت تشکیل ائدیر

قومیلیوو تدقیقاتالریندا بو پرینسیپه .سی اولدوغونو اساس گؤتورن لنین طبیعتین آیریلماز بیر حیصهاینسان جمعیتی

( علوماتالراي ثوبوتالرا، مایجتیماعی علملر سیراسیندا ساییالن تاریخ علمی دقیق ماد. اوستونلوك وئرمیشدیر

و دقیق زامان اؤلچولرینه و مکانا دایاندیغی اوچون دقیق علملر سیراسینا دا داخیل ) ائتنولوگییارخئولوگییا، ائتنوگرافییا، آ

.  اوال بیلیر

ین و چولغایان دایم هلهن و چولغانان، چؤزنهلهن و چولغاشان، چؤزلَشهچؤز) علم( بیزیم دوشونجه میزه گؤره، بیلگی 

.  بو بؤیوك بیلگیده تاریخ علمینین یئري عوضسیز و اؤلچولمزدیر.نیش و یوروشدوریش، ترپهیهدیري بیر تیتر

یین باش وئردییینی درك ائتمک اوچون یالنیز و هایندیکی زاماندا ن": س یازیرپریاس.فیلوسوفو ك-آلمان تاریخچی

.  "وئره بیلر) masştab( یالنیز بوتؤولوکده بشر تاریخی گئنیش اؤلچو 
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نی داشیدیغی گؤز ت، بشر و اینسان قارشیسیندا نئجه آغیر، مسئولیتلی و شرفلی بیر وظیفهتاریخچیلرین بیلگی، میلّ

.   قاباغیندادیر
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ییا سییاستیپرتورك دیلی و روس ایم

»!تورکون دیلی تک سئوگیلی، احساسلی دیل اولماز«

شهرییار.ح.م

دیلده، فیکیرده و ایشده بیرلیک"یناغیندان چیخمیش زامانین س) 1851- 1914(نین ی گاسپیرالیداهی ایسماعیل ب"

آنالماغا باشالدیق کی، . چاغیریشی نین درین و اؤلمز معناسینی بو گون بیز تورکلر داها یاخیندان آنالماغا باشالمیشیق

قا میّلتلرین شیکارینا، زامان بیرلییینی ایتیریب داغیالر، باش-ه بیلمز، عکسینه، زامانلهدیلبیر اولمایان میلّت تاریخده یوکس

ایللرله یئریتدییی باربار و قانلی سییاستی ییاسینین تورکه قارشی یوزپرروسییا ایم. سینه چئوریلرسونرادا قولونا، کؤله

-تیکه، لوخما-تورك تورپاقالرینی تیکهی گؤزل باشا دوشوردو کی، روسییابیکینه دك بیلن ایسماعیل ب-جیکیندن

سییاستینی "یوربو-آییر"آیري آد قویموش، - ده یاشایان تورکه، اونون دیلینه آیريیه و او تیکهتیکهلوخما اوداراق هر 

. سینه چئوریلمیشدیرردار کالسیک نومونهن موأییاالرین پر، هم ده اوستاجاسینا یئرینه یئتیرمکله ایم]لیقال[هم باربار

آییل، ترپن، اؤزونه گل و بیل کی، دیلده بیرلییین اولماسا فیکیرده ائی تورك: لنمیشدیری سانکی میّلتینه سسایسماعیل ب ،

!بیرلییین اولمایاجاق، فیکیرده بیرلییین اولماسا ایشده بیرلییین اولمایاجاق و محو اوالجاقسان

العلرینین بلی، بودور بوتون تورکلرین حیات ط. لی، تورکون طالعی کؤکدن اونون دیلینه و دیل بیرلییینه باغلیدیردئمه

ن غدار أبونو، بوتون زامانالر اولماسا دا، تورکون بیر سیرا حاکیم و عالیملري گؤرموش و بیلمیش، بونو تورکون ! محوري

ییاسی دا گؤرموش، تورکون دیل بیرلییینی پوزماق اوچون هر جور سیاسی، ایدئولوژي، اینضیباطی پردوشمنی روس ایم

لریندن بیري ده آذربایجان تورکلرینی ائله بو سونونجونون نتیجه. تمیشدیرفیریلداقالر، تخریباتالر، قتللر تؤر

رمی یوزایلده دیلیمیزین و خالقیمیزین یآدالندیرماق اولوب و ی"آذربایجان دیلی"، اونالرین دیلینی ده "آذربایجانلی"

آذربایجان دیلی )3؛)1918-1938(تورك - تورك دیلی ) 2تاتار؛ -تاتار دیلی )1: ییشیلیبآدي بئش دفعه د-

جی .1995(آذربایجانلی - آذربایجان دیلی ) 5؛ )1992- 1995(تورك -تورك دیلی ) 4؛ )1938-1992(آذربایجانلی 

).ایلدن بوگونه دك

-تورکون تاریخی او قدر قدیمدیر کی، هله. اوندا دانیشان خالقین آدي ایله باغلیدیر] ین آدي[سؤزسوز کی، هر بیر دیل

جوغرافییادا : بئله بیر مودریک علمی فیکیر واردیر. ییبعلمی اونون هانسی تاریخدن باشالندیغینی تاپا بیلمهلیک تاریخ 

باشالندیغی بللی اولمادیغی کیمی، تاریخده ده تورکون تاریخینین باشالنغیجی و بلرینین هارادانطسینین قویئر کوره

.تورکون ایلک مسکنی هله بللی دئییل
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بو حاقدا . ییبدیرلشمها بیر حاشییه چیخماغا مجبوروق؛ بئله کی، اصل تاریخین هارادان باشالدیغی تام دقیقبورادا باالج

بیز اونالردان بعضیلرینی گؤستریب سونرا اؤز دوشوندویوموزو قیساجا قئید . آیري فیکیرلر واردیر-چوخلو آیري

ه بیر عومومی فیکیر یارانمیش و حاکیم کسیلمیشدي کی، رلیکدن بئلسئوایلده آوروپادا خریستیانیوزXIX: ائدیریک

.یسا پئیغمبرین دوغولدوغو گوندن باشالییر، او واختا قدرکی دؤور اصل تاریخ دئییل، اونا حاضیرلیق ایديعتاریخ 

سونراالر بئله بیر فیکیر اورتایا چیخدي کی، تاریخ مدنینین تیتدن باشالییر، داها دوغروسو، چاغداش آوروپا مدنی

مرکزچیلر عالیملر، آراشدیریجیالر، آوروپا. اؤزولو هارادا و نه واخت یارانیبسا تاریخ ده اورادان و اوواختدان باشالییر

تی تاریخین ایلکینی سایماغا باشالدیالر و بونونال همیشه مسکن کیمی یونانیستانی و اورادا یارانمیش آنتیک علم و مدنی

-دیرلر، دونیانین قاالن حیصهت یاراتدیقالري اوچون اونالر مدنیکی، یالنیز آوروپالیالر مدنییه چالیشدیالرثوبوت ائتمه

لرینی تینه قوووشدورا بیلرلر، بونون اوچون ده دونیانین قاالن حیصهلشدیره بیلرلر، اونالري آوروپا مدنیسینی اونالر مدنی

مسئله چوخ آیدین . لریدیرس وظیفهاله و اینسانلیق قارشیسیندا موقدبو، اونالرین آلیلیدیرلر، حّتینکی ایشغال ائتمهه ان

.تینه، قولونا چئویرمکغارتین، هئگئمونلوغون آلَ-تاریخ علمینی ایشغالچیلیغین، قتل- ایدي 

مین ایله400شئلین تاریخی . ماغاراالرینی کشف ائتدیلر3و موستیؤ2، آشؤل1داها سونرا فرانسیزالر فرانسادا شئل

گئدیب دایاندي و اونو شئل مدنیتی، اوندان سونراکیالري تاریخ آردیجیللغینا گؤره آشؤل مدنیتی تی و موستیؤ مدنی

اگر بو . سیدیر و تاریخ فرانسادان باشالییرت اؤلکهن قدیم مدنیأبونونال بیلدیردیلر کی، فرانسا دونیانین . آدالندیردیالر

کس ائتدیرن، اونالردان داها علرینده تلرین هر بیرینی اؤزونون موختلیف طبقهنان مدنیباخیشال یاناشساق یوخاریدا ساداال

تاریخ "تی آدالندیریلمالیدیر و بونا دایانیب قدیم ائکسپوناتالري اوالن آذربایجانداکی آزیخ ماغاراسی آزیخ مدنی

.دئمک اوالر"!آذربایجاندان باشالییر

لیملردن زنون کاسیدووسکی تؤورات و اینجیله دایاناراق اونالرداکی بیر سیرا متنلري تانینمیش عا. مسئله بورادا دئییل

وئریجیلییینی تاریخ علمینده اوالن بیر سیرا معلوماتالرال توتوشدوروب تاریخده دینلرین قدیملییینی و اونالرین یؤن

دینلرین -یوزایللردهVIII-Vدان قاباق یه چالیشیردي کی، ائراثوبوت ائتمههله بوندان قاباق یاسپرس. قاباغا چکدي

.الیب گلدیکلري دؤوردن اصل تاریخی دؤور باشالديغمیفه 

ده گئنیش آراشدیرماالر آپاران بو ساحه. تی عالیملري چوخدان اؤزونه چکیرديمدنی) دجله و فرات(ایکی چاي آراسی 

دن مرتاریخ شو"نوجوندا بئله بیر فیکره گلدي کی، آراشدیرمانین سومرکرا.و چوخلو گیل لؤوحه یازیالرینی اوخویان س

.نی بئش مین ایل بوندان قاباقع، ی"باشالییر

تورك، عرب، یونان، چین عالیملرینین، . آیري فیکیرلردن چوخ ساداالماق اوالر-بیرینه قارشی اوالن آیري-بو جور بیر

:یه باخیشی بو جور آچیقالیا بیلریکبیز مسئلهآنجاق. آیري فیکیرلري وار- فیلوسوفالرینین تاریخه عایید آیري

گر وارلیغین مئتاتافیزیکا و فیزیکادان عیبارت اولدوغونو قبول ائدیرسک اوندا مئتاتافیزیکانین تاریخینی بیلمک بیز ا. 1

یکانین یه قابیل اولدوغوموزدان، تاریخ فیزبیز آنجاق فیزیکانی درك ائتمه-اینسانالرین باجاریغیندان قیراغادیر

.یارانماسیندان باشالییر

1 . Şel
2 . Aşöl
3 . Mustyö
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دیییمیز اوچون یالنیز ره بئله گتیره بیلمهگر تانرینین وارلیغینی قبول ائدیرسک یئنه ده تانرینین تاریخینی آنالیا، تصووا. 2

ولونمازالر ااونون یاراتدیقالرینین تاریخینی اؤیرنه بیلریک، بو شرطله کی، ملکلر، موختلیف روحالر و باشقا درك

.ده یالنیز فیزیکانین یاراندیغی گوندن تاریخ باشالییرؤیرنمک اوبیئکتینه چئوریلمیر، یئنها

:بو، بیر نئچه یئره آیریلیر. یارانیشین باشالنغیجی قارانلیق و ایشیقدیر: داها بیر باخیش دا واردیر. 3

.بیرینی تامامالییر-دیر، بیرقارانلیق و ایشیق بیرلیکده) ا

ایشیغی اونا گؤره یاراتدي کی، قارانلیق اؤزو درك . ق بؤیوکدور، ایشیق کیچیک، قارانلیق ایشیغی یاراداندیرقارانلی) ب

.ائدیلسین

ایشیق . ییرمیش و تؤرهبوتون وارلیق ایشیقدان تؤره. ایشیق ایلکین و ابدیدیر، یالنیز او اولمایان مکانا قارانلیق گله بیلر) ج

.دیجیسیدیرحاقسیزلیغین تؤرهن،یقایناغی، قارانلیق شرینخئیرین، عدالتین، حاّق

).سی قانونولیکلرین وحدتی و موباریزهکسع(دیر دهایشیق و قارانلیق وحدتده و موباریزه) چ

.ایشیق هم مئتافیزیک، هم ده فیزیک وارلیقدیر) د

.غدوربو=بوخاردیر=وارلیغین ازلی ائفیردیر.4

الریمیز دونیا خالقالري نین، آیریجا اوالراق تورکلرین اینانجیندا دؤور ائدن یارادیجی گوجون درکینه بوتون بو سایدیق

آنجاق بیر . سینده مرکزلشمیشدیرلر دایرهن چوخ بو مفکورهأسی تورك تاریخینین فلسفه. لیک اساس فیکیرلردیریؤنه

ده تانرینی قاوراماقدا تک بیر لیق وار، آنجاق دونیا هلهسشونااتیبوتون دینلرده ایاله: تلی یاناشمالیییقیه داها دیّقهطنؤق

لري، بیزي هآنجاق یئرین، گونشین و گونش سیستئمینده اوالن پالنئتلرین حرکتی، اونالرین خاص. میشدیرفیکره گله بیلمه

لی، سؤزون اصل دئمه. فیکره گلمیشدیرلر حاقدا بشر اؤوالدي عئینی، تک بیرطیحموه ائدن ماکرو و میکروطاحا

فیزیکانی ) یا دا دینده تانري(اگر مئتاتافیزیکا : لیدیرمعناسیندا تاریخین باشالنغیجی ایکی آنین بیریندن گؤتورولمه

یارادیجیلیغا باشالدیغی آندان؛ یوخ، اگر فیزیکا اؤزو فعالالشاراق، بیر تکانال ) تانرینین(یاراتمیشسا اوندا مئتاتافیزیکانین 

هر ایکی آندا دا تاریخ فیزیکانین . کادان قوپاراق یارانمیشسا اوندا فیزیکانین حرکته باشالما آنیندان تاریخ باشالییرمئتافیزی

دن باشالیان تاریخی اؤیرنمکده تاریخ علمی نه ائتمیش، هطبو نؤق. ایله باشالییر) یا دا یارادیلماسی اولسون(یارانماسی 

ییر؟لر گؤزلهنهجکده و گلهلیدیر، اوننئجه ائتمیش و نه ائتمه

-تاریخ بیلگیسی اینسانلیغین گلیشمه: لشدیریجی بیر قارشیلیق وئرسک بئله اوالره عومومی"نه ائتمیش، نئجه ائتمیش"

ینی، یهجتاریخ یادداشی اولمادان اینسان اوغلو نه ائدیب نه ائده. لیشینده ایکینجیسیز بیر رول اوینامیشدیرسینده، یوکسه

. بو تاریخ یادداشینی قورویوب ساخالیان اساس قایناق تاریخ بیلگیسیدیر. بیلمزديینییهجدان گلیب هارایا گئدههارا

دونیانین بؤیوك عالیملري تاریخ علمیندن چوخ دانیشمیشالر، اونالري اوخوماقال بو سورغوموزا جاواب تاپا بیلرسینیز، 

.زوئرمک اولماایکی صحیفه یازییال اونا جاواب- بئله کی، بیر

. سینه چاتمامیشدیرم کی، تاریخ علمی اینکیشاف ائتمکده اولسا دا اینکیشاف مرحلهیلینی ده گؤسترمهآنجاق بیر مسئله

میشدیر، نه یازیق کی، بو گون ده ینجه یارارالنا بیلمهیداها دوغروسو، تاریخ بیلگیسی باشقا بیلگیلرین باشاریالریندان گرَ

یینی ألرین اؤزونو، ترکیبینی و منشیگ، بیولوقالر بیتعونصورلرینلرین، کیمیاچیالر ه، فیزیکلر مادثًالم.یارارالنا بیلمیر

اینانجالرین، دیللرین -تلرین، دینلریناؤیرندیکلري شکیلده تاریخچیلر ائللرین، اولوسالرین، خالق و ائتنوسالرین، مدنی

نین و ایتین، پیشیگین، آلمانین، آرمودون، شام آغاجی. میشلرنی اؤیرنه بیلمهمه و چولغاشما پرینسیپلری، تؤرأتاریخینی، منش
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لره یاییلدیغی و اونالرین ایلکین یوردالرینین هارا اولدوغو آچیقالندیغی رك هانسی اؤلکهلردن کئچهنین هانسی اؤلکههدو

یی و یئرأت و اینانجالرین منشحالدا، خالقالرین، توپلومالرین، مدنیمنه . قارانلیق قالمیشدیرسی هله کی، چوخشمهیید

:ائله گلیر کی، بو، بیر نئچه عامیلله باغلیدیر

1 .اًپرینسیپینه اساس"پولو او یئره قوي کی، اوندان آرتیق قازاناسان"(لییه آلوده اوالراق يمعاصیر دونیا ماد(ي ائله بیر ماد

.تینی آزالتمیشدیراددان چیخاریب، اونا دیّقین تاریخ علمینین دونیوي اهمیتینی یگلیر گتیرمه

.دیرتیراصالر سؤنمکدهحگوموش تاپماق عشقی ایله آرخئولوگییایا قویوالن پول و ا-للر قیزیلوأ. 2

ي وارلیقالر و چوخلو اینسان ذکاسیدا هومانیتار لدیییندن مادهنیکی اینقیالب داها چوخ دقیق علملره یؤنکت-علمی. 3

.علملره کئچديعلملردن تکنیکی

4 .دؤرد یوزایلده تاریخ علمیندن سیاسی، ایدئولوژي -تله، بوتون تاریخ بویو، آیریجا دا اوالراق سون اوچعمومی

ي فیکیر ولالنیلدیغیندان تاریخچیلر آراسیندا پارچاالنما، جیدقآیري دؤولتلر طرفیندن -لر مقصدي ایله آیريموناقیشه

تاریخ علمینی علمیلیییندن . ن چوخ ایتیرن بیز اینسانالر و تاریخ علمی اولدوأن ایختیالفالري یاراندي، بوندا

سینه خیانتدن باشقا ته، ساغالم اینسان دوشونجهایدئولوژي مقصدله ایستیفاده ائتمک بشری-اوزاقالشدیریب اوندان سیاسی

یکایا نه واخت آپاریلدیغینی مرنین، آتین آهواوندا دجو بندده دئدیییمیز اولماسایدي.4–بو سونونجو ! بیر نه دئییلدیر

.میش اوالردیالرلشدیریلیب آپاریلدیغینی دا بیلمیش و سؤیلههلیبیلنلر اونالرین کیملر طرفیندن، هارادا َا

نی آرخئولوژي قازینتی آپاریلمامیش یئر قالمادیغی حالدا، باشقا ادونیانین بیر یئرینده دئمک اوالر کی، قازیلمامیش، ی. 5

، بونون )دئدیییمیز کیمی، قیزیل آختارمیشالر(ده قازینتی آپاریلمیش تپه-رقانایکی قبیریستانلیق و یا کو-بیر یئرینده بیر

نیلمیشدیررفلی اؤیَرطخالقالرین تاریخی بیرلرین وجباتیندان دا اؤلکهاو.

وضعیتیندن "لینه ائتمه"تاریخ علمی . ویموروقماق دا اوالر، آنجاق بونا احتییاج دربو چاتیشمازلیقالرین سیراسینی آرتی

لیدیر؟ستارتی گؤتورمهانئجه چیخمالی، اینکیشاف 

ینجه یدیر و بونا مجبوردور، چونکی بونسوز گرَهر بیر علم اؤز تاریخینی و اؤیرندییی اوبیئکتین تاریخینی اؤیرنمکده. 1

[اینکیشاف ائده بیلمز خیمیندان اؤیرندیکلرینی بیر یئره توپالمالی، اونالري واحید بو علملرین تاریخ با] تاریخ علمی. 

لیکله، فیزیکانین تاریخینی دقیق و تکنیکی علملرین اؤز چیینینه بئله. لیدیرگتیرمهتاریخ علمینین معلومات منبعیینه

.لیدیرسیرا اونالرا یاردیم ائدیب تاریخه باخیش یولونو گؤسترمه- قویاراق، آرا

او بؤیوك و بوتون وارلیقالرین، یارانانالرین اینجیسی اینسانین -نین فونوندا و ایچینده اینسانین بو بیرینجی. 2

.لیدیرلی و اؤیرتمهدك تاریخینی اؤیرنمهیارانیشیندان بوگونه

نه . شدیرنینده، بوگونونده تورك اینسانی چوخ اؤنملی رول اوینامیسینده، دوَناینسانلیغین یارانیش، یاشاییش و گلیشمه

باشقا -میش، باشقاینجه اویر نیلمهیدییی اوچون اونون دیلینین تاریخیده گَرینجه اویرنیلمهییازیق کی، تورکون تاریخی گرَ

سونوجدا، یوخاریدا گؤستردیییمیز کیمی، آذربایجاندا . دییی بیر آدي وئرمیشدیریئرلرده تورك دیلینه هر اؤتن کس ایسته

سی اولدوغونا گؤز یئتیرسک یالنیز و یالنیز مههبونون نئجه بیر تاریخین تؤر. دالر قازانمیشديآیري آ-تورك دیلی آیري

بو، نئجه اولموشدور؟اوندا. ریکهییاسینین سییاستی ایله باغلی اولدوغونو گؤرپرروس ایم

ییاالري پرتورك و آوروپا ایمسالویانالر ا. سالویان توققوشماسینین چوخ اوزون و دوالشیق بیر تاریخی واردیرا-تورك

تورك لشن اوزون تاریخلی موحاریبه ، موناقیشه، موباریزه و باریشالردا گؤيآراسیندا گئدن، آرادا قیزیشان، آرادا ساکیت
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دورماسیندا بیر نئچه یوزایل داوام ائدن بو بؤیوك تاریخ قارشی. اتورلوقالرینین طرفینده چیخیش ائدیرديپرایم

اتورلوغونون، حرب، سییاست و دؤولت قوروجولوغوندا تورك پربیزانس ایم-و تعلیمده روماسالویانالر دینا

نورمان - روس خالقی و روس دؤولتی بئله بیر شراییطده تورك، واریاق. ثیري آلتینا دوشموشدولرأاتورلوقالرینین تپرایم

دین و تعلیم باخیمیندان تام آوروپایا . رانديقاریشماسیندان یا-سالویان ائتنوسالرینین چولغاشماسیندان، قایناییباو 

رومان ) میشل(یل یآلمان اصیللی، کرال نسیللی میخا. یه باشالدیالردایانان روسییانین چارالرینی دا آوروپادان سئچمه

سینا ایسالم دونیا-سونرا موسکووا آوروپانین جایناغینا کئچدي و تورك) جو ایل.1613(موسکووا تاختینا اَیلشدیریلندن 

یئري گلمیشکن، گؤسترك کی، سووئت شووینیست روس . ن گوجلو آلتینه چئوریلديألرده اونون قارشی موحاریبه

آدي اون بئش یوزایلین سونو "سییارو"یه چالیشیردیالر کی، گویاقابیقدان چیخاراق ثوبوت ائتمه-تاریخچیلري دریدن

کیمی قبول "حؤکم"دلیل اولمادیغی حالدا، اونو بیزه -هئچ بیر ثوبوتبونا . اون آلتی یوزایلین باشالنغیجیندا یارانیب-

زامان روسییا آدالنماغا-ایلده زامانیوزXVIII اصلینده ایسه موسکووا اطرافیندا یارانان دؤولت . ائتدیرمیشدیلر

.باشالدي

XVIIIیشیقالردان سونرا عوثمانلی اوزون دان. ا کریم خانالرینا تؤیجو وئریرديویوزایلین باشالنغیجینادك موسکو

انین یالواریشالرینا قوالق آسیب کریم خانالریندان خواهیش ائتدي کی، موسکووادان داها تؤیجو وسولطانی موسکو

.یئرینه یئتیردیلرنین بو خواهیشینیکریم خانالري تورکییه. آلماسینالر

 Iدن قادین و قیزیلین اصیرهوحسی و میه دوشمهرهاصیوحپیوترون پروت یاخینلیغیندا عوثمانلی اوردوالري طرفیندن م

-لنمههآذربایجانا حربی یوروشونون تام مغلوبیتله نتیج-، سونرادان پیوترون دربنده )جی ایل.1711(گوجونه چیخماسی 

داها اوالجاغینی آوروپایا بیر حروسالرین تورکلره قارشی گرکلی بیر سیالسی موسکووانین تاریخی مغلوبیتلري اولسا دا

آددیم - یه باشالدي، روسییا آددیممهرفلی دستکلهطآوروپا روسییانی هراًمحض پیوترون واختیندان اعتیبار. آنالتدي

.ییایا چئوریلديپریوزایلده ایمXVIIIتورك تورپاقالرینی اوداراق 

XIXییا پرروسییا ایم. انییا و روسییابؤیوك بریت: اوخویوردومیدانییا پرایلین بیرینجی یاریسیندا دونیایا ایکی ایمیوز

همین یوزایلین ایلک باشالنغیجیندا روسییا . انی ایشغاال گیریشمیشديآسیهر ایکیسی . قورماغی بریتانییادان اویرنیردي

ال ایشغالچیلیقال مشغول یئرلرده فع. یا و قافقازدا، بریتانییا ایسه چین، هیندیستان و سآساورتا اوزاق دوغو، مرکزي و

ن أآذربایجانین . یه باشالدي و آذربایجانین قوزئیینه اوردو چیخارديجو ایلده قاجارالرال موحاریبه.1803روسییا . یلراید

.سی باشالنديبؤیوك فاجیعه

XVIIIیوزلرینی بیر مرکز اطرافیندا توپالیا بیلمههایلده خانلیقالرا بؤلونموش آذربایجان روس ایشغالینا قارشی اؤز قوو-

ده دوققوز ایل داوام ائدن موحاریبه. ذربایجان تورکلري روسییایا قارشی آمانسیز و رشادتلی موباریزه آپاریرديآ. دي

نین گئدیشینده موحاریبه. الري اؤلدورولدوژنراللري دارماداغین ائدیلدي، بیر چوخ روس هروسالرین بؤیوك حربی قوو

میرزه قاجار بؤیوك قهرمانلیق گؤسترمیش، خالق اونالرا شعر و بباس عاهالك اوالن گنجه خانی جاواد خان، ولیعهد 

.داستانالر قوشموشدو

ناپولئون بوناپارت همین I-دك بوتون آوروپانی ایشغال ائدن فرانسا هجی ایل.1812نی چیخماق شرطی ایله اینگیلتره

سی اوچ ایل چکدي و روسییا فرانسانی روسییا موحاریبه-بللی اولدوغو کیمی، فرانسا. ایل روسییایا هوجوما کئچدي

ییاسینی اوچ ایله دارماداغین ائدن پربونالري یازماقدا مقصدیم اودور کی، ناپولئون ایم. دارماداغین ائدیب پاریسه گیردي
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ده روسییا اون ایل موحاریبه آپاراراق آذربایجانین آرازدان قوزئیه، ایروان خانلیغینی و ناخچیوانی چیخماقال، یالنیز بئش

سینین نئجه سرت و ییاسینا قارشی موحاریبهپربو، آذربایجان تورکلرینین روسییا ایم. بیرینی قوپارماغا ناییل اوال بیلمیشدي

-دنچوخ کئچمه. درك ائدیردي[آیدین -ییاسی آچیقپربونو روس ایم. ن توتارلی ثوبوتالردان بیریدیرأدؤنمز اولدوغونا 

آنالییشینین یارادیلماسینا "آذربایجان دیلی"جکده ایسه نین، گلهتئرمینی)azerbaydjantsı(آذربایجانلیالر ] وتاتارالر

.ایلکین تکان بورادان باشالدي

روسییا بونو بریتانییا و (روسالر ایشغالچی اوردوالرینین ترکیبینده آذربایجانا موختلیف موتخصیصلر گؤندرمیشدیلر 

رینین ترکیبینه یئرلشدیریلن تاریخچی، جوغرافییاچی، طبیعتشوناس، حکیم، ؛ ایشغال اوردوال)فرانسادان اؤیرنمیشدي

رفلی تدقیقات، آراشدیرما طیندا هرلر اوزره اکسپرتلر ایشغال اولونان اؤلکه و خالق حاقّائتنوقراف و موختلیف ساحه

لرده ین ایشغال ائتدیکلري اؤلکهییاالرپریازیر، ایم. ته معلومات، حسابات، تقدیمات، تعلیمات و سآپاریر، مرکزي حاکیمی

.سینده اساس رول اویناییردیالرلشمهین معیننسییاستلری

:لشدیریرديییاسی اؤز سییاستینی بئله معینپرروسییا ایم

.آغالیق ائت سییاستی یوروتمک- نی بؤلعیور، یبو- ییاالر کیمی آییرپربوتون ایم. 1

.مین ائتمکأروسالرین آغالیغینی ت. 2

ایشغال ائدیلمیش تورپاقالردا یاشایان باشقا خریستیانالري روسالرا یاردیمچی وسالردان سونرا هم روسییادا، هم دهر. 3

.و دارغا ائتمک

سایلی خالقالري ایداره ائتمک و ایطاعتده ساخالماق اوچون اونالرین ایچریسینده یاشایان آزسایلی چوخ. 4

.توپلومالردان ماکسیموم ایستیفاده ائتمک

.مأمورالر تاپماق-خیدمتچیلر، کؤله"صادیق"ییاسینا پرسایلی خالقالرین ایچیندن روس ایمچوخ. 5

آیریلیقدا هر بیرینه روسالرین دوست، قارداش اولدوغونو تبلیغ -چیلیک یاراتماق، آیريخالقالر آراسیندا دوشمن. 6

.ائتمک

سامیلري ده تورکلره قارشی یتوتاراق اونالرین هامیسینی، حتسینی اساس هیآوروپا خالقالرینین بیرلییی نظر-هیند. 7

.لتمکیؤَن

سیندن قیزیل پول چارین خزینهیموسلمانالر آراسیندا طریقت، مذهب ایختیالف و داواسی سالماق، بونون اوچون حتّ. 8

.مکخرجله

-روس قادینی": یئکاتئرینا دئمیشدیرروس چاري . یشغالچیلیق سییاستینده روس قادینیندان هر جور ایستیفاده ائتمکا. 9

ی آال بیلمزژنرالین یئري روس یمهنین آیاغی د."!

سینی گوزشته گئتمک کی، سونراالر اونو ییا آغیر دوروما دوشدوکده ایشغال ائتدییی تورپاقالرین ائله حیصهپرایم. 10

.گئري آلماق آسان اولسون

.ی چیخیش ائتمکسی کیمچدونیادا خریستیانالرین مودافیعه. 11

.یانی ایشغال ائدرك ایستی سوالرا چیخماقآسیا اینانماماق، آنجاق اوندان یارارالنیب آوروپا. 12

.رفلی آسیمیلیاسییایا اوغراتماقطخریستیانالري خریستیانالشدیرماق، هر-یشغال آلتینا آلینمیش غیريا. 13
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بو سونونجو پرینسیپده روسییا . (اونالري روسییایا بیرلشدیرمکجکده لري ایشغال ائتمک و گلهروسییایا قونشو اؤلکه. 14

لرینده، هیندیساندا، عرب اؤلکه-چوخ اوزاقدا -بریتانییا ایشغال سییاستینی اؤزوندن چوخ. نیرديلَبریتانییادان چوخ فرق

رینی آمانسیز ضبط ائدیر، آپاردیغی حالدا، روسییا گوجو چاتان بوتون قونشوالرین تورپاقال. چینده، آوسترالییادا و س

).اؤزونه بیرلشدیریردي

.ائتمیشديتطبیق روسییا بوتون بو موستملکه اوصولالرینی بو و یا باشقا فورمادا آذربایجانا 

ییا کیمی چوخ پرروسییا بیر ایم) سینین باشالنماسینادكکریم موحاریبه(دك هجو ایل.1853جو ایلدن .1800

اتورلوغونا، باشقا بیر یاندان آوروپایا قارشی پریاندان قافقاز، آذربایجان و عوثمانلی ایمبو دؤورده بیر. گوجلنمیشدي

یانی تام آسراضیلرینی حددن آرتیق گئنیشلندیرمیش، اوچونجو یاندان سیبیري و اورتا ألر آپاراراق ایشغال موحاریبه

- 1828و 1803-1813لده گورجوستانی،جی ای.1801روسییا . ایشغال ائتمک اوچون بؤیوك حاضیرلیقالر گؤرموشدو

نی جی ایللرده فرانسانی مغلوب ائدیب اینگیلتره.1812-1815جی ایللرده آذربایجانین قوزئیینی ایشغال ائتمیش، .1826

آذربایجان -عوثمانلیالر، قاجارالر . اولموشدو"دونیا ژاندارمی"ثیري آلتینا ساالراق أچیخماقال، بوتون آوروپانی اؤز ت

.ري و بیر سیرا قافقاز خالقالري روسییانین باربار ایشغالینی قبول ائده بیلمیردیلرتورکل

یه لرینده ایصالحاتالر کئچیریلمهسیاسی حیاتین بیر چوخ ساحه- ده اوردودا و ایجتیماعیجو ایلده تورکییه.1839

لیکلردن اتورلوغونو بیر سیرا گئريپرمآدي ایله تانینان بو ایصالحاتالر عوثمانلی ایفییشر- یگولخانه خّط. باشالندي

.يقورتاریر، اونو آوروپایا یاخینالشدیریرد

. سی گئنیش وسعت آلمیشديجی ایللرینده روسییایا قارشی قافقاز خالقالرینین آزادلیق موحاریبه.40-50یوزایلین 

میر، باکی، ایجان، خوصوصیله ده کوردده ایلک اؤنجه ایدئیا مرکزي آذربسونراالر بو حرکاتین مرکزي چچنیستانا کئچسه

شئیخ شامیلین باشچیلیق ائتدییی شئیخ، مولال و باشقا روحانیلر . شاماخی، گنجه، دربند، شکی و زاقاتاال اولموشدور

یوزایلین بیرینجی روبعونده آذربایجانین XIX-یوزایلده XVIIIنین باشچیالري ایدیلر و طریقتیینقشبندي صوف

.لتمیشلربورادان یؤَنلر یاراتمیش، بوتون قافقاز موریدلرینیه، درگاه و زاوییهلرینده تکّهگؤستریلن بؤلگ

جه هجی ایلدن آوروپانین ژاندارمی اوالن روسییا آوروپادا هر هانسی بیر چیخیش، اعتیراض و عوصیانی یئریند.1815

او، آوروپادا اؤزونو بوتون دونیاداکی . آغالیق ائدیرديرك اورادا بوغور، اؤزونو آوروپادا ثابیتلییین رهنی کیمی قلمه وئره

- تاتار"دنو جوملها(تورکلره "رکافی"چیسی، خریستیانلیق اوچون تهلوکه اوالن لی مودافیعهخریستیانالرین بیر نؤمره

ر، آوروپادا ایجتیماعی قارشی دایانان، اونالردان خریستیانالرین اینتیقامینی آالن بیر دؤولت کیمی تبلیغ ائدی) آ"مونقولالر

-قارشی چیخاجاق هر هانسی بیر دؤولتی ایدئیاجا ترکییاداکی ایشغالالریناآسفیکري اؤز طرفینه چکمک، بونونال دا 

. قابیقدان چیخیردي-ده اؤز دؤولتلرینه قارشی قویماق اوچون دریدنلرین خالقالرینی بو مسئلهائتمک و او اؤلکهحسیال

قزئتی لوندوندا روسییانین قیزیل پولو ایله "زلوندون تایم"-کرینی فورماالشدیران اساس مرکز آوروپا ایجتیماعی فی

"موسلمان ظولموندن قورتاراجاغینی"موسلمان دؤولتلرینده یاشایان خریستیانالرین -روسییا تورك. چیخیردي

تورکلره و او زامانالر تورك دؤولتلري او، بوتون دونیانی موسلمانالرا، آیریجا اوالراق . حیاسیزجاسینا جار چکیردي

ل اولموشدو؛ ییه چالیشیردي، بونا بیر قدر ده نایاتورلوغونا قارشی یؤنلتمهپرن گوجلو اوالن عوثمانلی ایمأایچریسینده 

رب، بوشناك، قاراداغلی، یونان، بولقار، رومین و باشقا خالقالري عوثمانلیالرا قارشی صروات، کبئله کی، بالکانالردا 
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قالدیرا بیلمیش، آوروپا خریستیانالریندا اؤز دین قارداشالرینا معنوي و مادکئشلییی ثوي یاردیم ائتمک میلی و تشب

.یاراتمیشدي

XIX ي تام "خسته آدام"-جی ایللري آراسیندا روسییا عوثمانلینی دونیادان تام تجرید ائتمیش، اونو .40-50یوزایلین

یعاسینا ییاسینا چئوریلمک ایدپرلیک حل ائتمک، دونیانین تک بیر بؤیوك ایمهعنی بیردف-"سیسئلهشرق م"محو ائتمک، 

ئدیجی اولمامیشدي؛ آرازدان اهله بئله گوجلو، بئله قورخونج، بئله آزغین و حؤکمروسییا بو واختادك. دوشموشدو

سینه آالراق قاجار شاهالرینی تام حیمایه) شاهلیغینی(له کئچیرمیش، قاجارالر مونارخییاسینی أقوزئیه بوتون قافقازي 

جو ایلده ماجارالرین عوصیانینی بوغماقال آوسترییا .1849کازاك بریقاداسینین گیرووونا چئویرمیش، باتیدا -روس

چوخ تمثیل ائدن پروسسییا مونارخی -کیچیک کنیازلیغا پارچاالنمیش آلمانالري آز800سینه آلمیش، مونارخینی حیمایه

. ن تام آسیلی حاال گتیریلمیش، بریتانییا سوسقون بیر حاال گلمیش و سروسییادا

چوخ آذربایجانین قوزئیینده اؤزونه دایاق تاپان قافقاز داغلیالري شئیخ شامیلین باشچیلیغی آلتیندا روسییایا -بو دؤورده آز

عوثمانلی دؤولتی و بریتانییا شئیخ شامیلین . ایديهقارشی آمانسیز، دؤنمز و رشادتلی موباریزه آپاران دونیادا تک بیر قوو

ییر، بیر قیسم تورك و اینگیلیس قادینالرینین توخودوغو یون پالتارالر شامیلین حرکاتینا یالنیز و یالنیز گیزلی رغبت بسله

یانین ایلده فرانسادا یئنی بورژوا اینقیالبی باش وئرمیش، فرانسا روسیجی.1848بیر ده . موریدلرینه چاتدیریلیردي

.ثیریندن اوزاقالشماغا باشالمیشديأت

. یه بوتون گوجو ایله حاضیرالشیرديقودوزالشمیش روسییا بونالرا باخمایاراق، عوثمانلی دؤولتینی دارماداغین ائتمه

نل طرف ائتمک اوچون روسییا دیپلوماتیک تدبیرلر گؤرموش، قارا دنیز، بوسفور و داردایلرده ببریتانییانی بو موحاریبه

بریتانییا ایسه جاوابیندا بیلدیرمیشدي کی، اونون بو دئییلن یئرلرده . بیلدیرمیشدينییایابوغازالریندا ماراغی اولدوغونو بریتا

یر و کریت آداسیندا ماراغی صبونا قارشیلیق روسییا دا بیلدیرمیشدي کی، اونون دا عوثمانلییا تابع می. ماراغی یوخدور

یر و کریتی بریتانییایا صچیخارمیشدي کی، او، میهبوندان روسییا بئله بیر نتیج. وسموشدوربریتانییا بونا س. یوخدور

اتورلوغو پرلمیش، قارا دنیز، بوغازالر، قافقاز و بالکانالردا عوثمانلی ایمعوثمانلینی تک"باغیشالماقال"شته گئتمکله، ذگو

...ایله موحاریبه آپارماق سربستلییی قازانمیشدیر

یلین اییونونون سونوندا روسییا عوثمانلی دؤولتینه تابع اوالن مولدووا و واالخییانی ایشغال ائدیب دونایین جو ا.1853

روسییانین . ديئدیجی تدبیر گؤره بیلمهاثیرأتورکییه روسییایا قارشی ائله بیر ت. لینه کئچیرديأقوزئیینده کی تورپاقالري 

بریتانییادا بو مسئله پارالمنته چیخاریلدي، . وسترییا دا سسینی چیخارماديی اوالن آضبو حرکتیندن تشویش کئچیرن و نارا

باتیدان، : بوندان ایستیفاده ائدن روسییا اوردوالرینی اوچ یاندان. آنجاق روسییایا قارشی هر هانسی بیر تدبیر قرارا آلینمادي

دورومون دؤزولمز اولدوغونو گؤرن . ديهوجوما حاضیرالاتورلوغونا قارشیپرقارا دنیزدن و قافقازدان عوثمانلی ایم

روسییا یوزایللردیر آوروپانین . الن ائتديعده روسییایا موحاریبه ا‘4عوثمانلی دؤولتی همین ایلین اوکتیابر آیی نین 

تام اؤز نی"یسسئلهشرق م"ه بیرینجی مسئله کیمی چیخاردیغی یلیاکیره ائتدییی، ساکیتلیک اوالن آنداجا گوندهذمو

-ین تک واریثی اولماغین واختی چاتدیغینی دوشونرك بو آرزوسونو حیاتا کئچیرمه"خسته آدام"ین و یهینه حل ائتمخئیر

.یه گیریشدي

دئمک اوالر کی، هامی . سینی هیجانا گتیرمیشديدوزلوغو آوراسییانین چوخ حیصهروسییانین دونیانی سایمازلیغی و قو

یه اکیرهذی بیر نئچه دفعه موناینگیلتره پارالمنتی مسئله. ایسه صبرلی داورانیرديلوندون. گؤزلرینی لوندونا دیکمیشدي
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ثیري آلتینا ألرینین چوخو روسییا تبلیغاتینین تپارالمنت نوماینده. میشديچیخارمیش، آنجاق هئچ بیر قرارا گله بیلمه

یه نی مودافیعهان و همیشه ده تورکییهایلک هیجان قالدیر. دوشموشدو و بیر چوخو اونو آچیقجا مودافیعه ائدیردي

او دا داغلیق "اونا یحّت. میردي؛ اونون اصلی ایسوئچلی ایديهمک ایستنی هئچ کیم دینلههچاغیران یئگانه بیر نومایند

تئهزا دئیه ایس"یه چاغیریرطبیعتلري بیر اولدوغو اوچون اونالري مودافیعه. ه داغلیق یئرده یاشاییرددندیر، تورکلراؤلکه

یهده کئچیر، هامی روسییادان تشویشه دوشمهلرهزامان هیجان باشقا نوماینده-بونا باخمایاراق، زامان. ائدیردیلر

نین دونانماسینی محو ابر آیالریندا روسییا قارا دنیزده عوثمانلی دؤولتیدک-جو ایلین نویابر.53بئله کی، . باشالییردي

دا عوثمانلی اوردوسو مغلوبیته اوغرامیش، صمیش، قارلَلرینه ایرلینین ایچريیهرك تورکیائتمیش، قافقازدان کئچ

.سی یارانمیشديتهلوکهبوغازالرین و ایستانبولون ایشغالی

فئورال آیالریندا بوتون آوروپانی بیر روس قورخوسو بوروموش، بریتانییادان باشقا بوتون -جو ایلین یانوار.1854

نین اوزامانکی باش ناظیري، هامیدان ساکیت یالنیز اینگیلتره. نجاق لوندون دا چاخناشیرديآ. دؤولتلر سارسیلمیشدي

-میز بیر سویوقآباغیرالرا حئیرت-او، بوتون هیجان، تشویش، قورخو و چیغیر. بؤیوك دیپلومات پالمرستون ایدي

] دامالري اوندانآ[بیر سیرا دؤولت . میشديسانکی دونیادا هئچ بیر ائله اهمیتلی حادیثه باش وئرمه. قانلیلیقال باخیردي

ینلر ده اونو بریتانییانین مؤوقئعلرینی روسییایا ساتماقدا تقصیرلندیرنلر و بونو آچیق سؤیله. یه باشالمیشدیالرلنمههشوبه

.وار ایدي

ایلین مارت آییندا جو .1854قانلی اینگیلیسلري بئله غضبلندیرن پالمرستون قانلیلیغی ایله سویوقتمکین و سویوق

دونیا سییاستی . الن ائتديعده روسییایا قارشی موحاریبه ااتورلوغو ایله بیر جبههپرفرانسانی دا یانینا آالراق عوثمانلی ایم

گلیب دونایدان لرهدهرییا و پروسییا دا روسییایا وستوآو. لنديروسییا تک. اوست اولدو-سینده هر نه آلتصحنه

.ئتدیلر و ایستکلرینه ناییل اولدوالرسینی طلب اچکیلمه

نین درینلییینه بوراخمیش، اونا بئله کی، روسییانی موحاریبه. تی آیدین اولدوبؤیوك دیپلومات قوجا پالمرستونون نی

نین اونو تورکییه"یفضع"اگر روسییا گئري قاچاردیسا او زامان . گئري قاچیب تئز صولح باغالماغا یول قویمامیشدي

.سینه دوشموش اوالرديلی دؤولت سویهنوفوذونو تام ایتیرمیش، اوچونجو درجهائتدییی آنالشیالر و روسییا اؤزمغلوب

لردن روحالنان عوثمانلی لبهغ. الریندا و قارا دنیزده دارماداغین ائدیلديمیدانجی ایللرده روسییا موحاریبه  .1854-55

بریتانییا بونا اعتیراضینی بیلدیردي و هوجومو . وجوما حاضیرالشیرديرینه هاوردوالري کریما چیخاراق موسکووا اوز

.دایاندیردي

ن چوخ أآنجاق . تورکییه قالیب، روسییا مغلوب اولدو. سی باغالنديجی ایلین مارتیندا پاریسده صولح موقاویله.1856

:قازانان بریتانییا اولدو

.زدیرمیشديأنی روسییایا یاواش دیرچلمکده اوالن تورکییه-بریتانییا یاواش. 1

.رزمیشدیلأروسییانی دا تورکییه، بریتانییا و فرانسا بیرگه . 2

بو، او دئمکدي کی، دونیا (عوثمانلی دؤولتی مغلوب ائتمیشدي "خسته"ییاسینی پراوخویان روسییا ایممیداندونیایا . 3

.)نییایا مخصوصدوربریتامیسیونچیسی روسییا اوال بیلمز، بو خریستیانالرینین حیمایه

.روسییا آوروپا ژاندارمی رولونو و آوروپادا بوتون نوفوذونو ایتیردي: ن اساسالردان بیرياَ. 4

.لیدیرهمهمسئله حل ائدیله بیلمز و حل ائدیلماونملیبریتانییا دونیایا بیلدیردي کی، اونسوز دونیادا هر هانسی بیر 5  . 
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سی، یا دا نه نئجه چئوریلمه"آذربایجان دیلی"نین"تورك دیلی"جانین قوزئیینده آذربایعوضسوروشوال بیلر کی، مؤو

یه گرکلیدیر؟هر ائدیلدییی کیمی، بو تاریخ تصویري نحصسینی آیدینالشدیرماغا چئویردیلمه

"ان دیلیآذربایج"حؤرمتلی اوخوجو، حؤرمتلی دیلچی عالیملریمیز، آذربایجانین دیلی تورك دیلیدیر، اونون

ییاسی پربو سییاستی ایسه روسییا ایم. سیندن دوغموشدورسیندن دئییل، سییاستین نتیجهآدالندیریلماسی علمین نتیجه

اودور کی، . سییاستینی حیاتا کئچیرمک اولموشدور!) پارچاال، آغالیق ائت("!بویور-آییر"یوروتموش، مقصدي ایسه 

یوزایلده کی XIXن علمی قیمت وئرمک اوچون روسییانین و بریتانییانین نین اصل ماهیتینی آنالماق و دوزگومسئله

حثایندي ب. قاچیلمازدیرسییاستینی، آیریجا اوالراق دا یاخین و اورتا شرق سییاستینی آراشدیریب اونو قیمتلندیرمک

-لیک سییاستینی ایزلهنه یؤنهلرین و دؤورون فونوندا روسییانین آذربایجانا و تورك دیلیائتدیییمیز همین تاریخی حادیثه

!اصال یوخ. بئله چیخماسین کی، بیز روسییانین باالجا و بؤیوك سییاستینده آذربایجانین مؤوقعینی بؤیودوروك. یک

گئج -سییاست تئز": بئله بیر ایفاده واردیر. آدالندیرمامیشالر"شرقین قاپیسی"سونراالر روسییادا بوش یئره آذربایجانی 

ییشه بیلردیفلیس، ایروان، تبریز، قزوین، اردبیل و تبوتون تاریخ بویو دربند، باکی، گنجه، . "ییشمیر، آنجاق جوغرافییا د

گلیشین بونالرسیز مومکون -مؤوقعینی، گونئیدن قوزئیه، قوزئیدن گونئیه چیخیشین، گئدیشيتژستراا-همدانین حربی

سووئت -نس و عرب خیالفتی ده داخیل اولماقال روس و روساولمادیغینی قدیم یونان و رومالیالردان توتموش بیزا

.ال بیلیردياعییاسینادك هامی چوخ پرایم

XVII یوزایلین سونالري-XVIIIاتورلوغو داغیلماغا باشالمیش، پریوزایلین ایلک ایللرینده آذربایجان صفوي ایم

فاهانی صییانین اوزامانکی مرکزي ایپرئدرك ایمثیري آلتیندا اوالن افقانالر هوجوم اأت صفویلرین تزون مداویحّت

.آذربایجانا چکیلمیشدي) 1722- 32(بتهماسیIIیه آلمیش، شاه اصیرهوحم

جی .1711. ییرديتله ایزلهولو روسییا دیقّبیر نئچه ایل داوام ائدن بو تنزّ. ییاسی تام سوقوطا اوغراییرديپرصفوي ایم

بونون عوضینی ) لی پئترود(پیوتر Iارتلی مغلوبیته اوغرامیش قطرفیندن حیلینده عوثمانلی حایلده پروت چایی سا

ییاسینا قارشی پرجی ایللرده روس ایم.1704-20او، . ییرديلی قلبه چالماغا اومید بسلهآذربایجاندا چیخماغا و طنطنه

اش وئرن عوصیانالرینی آمانسیزلیقال بویوندا بتورك خالقالرینین تاتاریستاندا، باشقیردیستاندا، هشترخاندا و بوتون وولقا

.جی ایلده او، دربنده قوشون چیخاریب اورانی ایشغال ائتدي.1722. بوغموش و قوزئی قافقازا اوردو توپالمیشدي

همین مانیفستین آذربایجاندا گئنیش یاییلماسی . هوجومدان قاباق او، یئرلی خالقالرا موراجیعت مانیفستی یازمیشدي

او، اؤزونون دئدییی کیمی، . رك یایدیرمیشديك دیلینه ترجومه ائتدیرمیش و مطبوعاتدا چاپ ائتدیرهاوچون اونو تور

اونالري ایفلیج "آذربایجانا یئریتمکله "شاه داماري اوالن"ی قافقازین و یاخین شرقین ن"ایتی، زهرلی نشتري"روسییانین 

سینی ییاسینین تورکلره قارشی یارارلی ایستیفادهپرجکده روس ایمدوشونور، ایفلیج ائدیلمیش ایراندان گله"ینییهجائده

.ییرديحاضیرالماق ایسته

ي مرکزلردن اوالن دربند و باکینی ایشغال ائدن پیوتر تژسترااسینی، او سیرادان اساس آذربایجانین بیر سیرا قوزئی بؤلگه

نین بو رشادتلی موقاویمتینی هئچ عاغلینا دا ذربایجان خالقیاو، آ. ديیه بیلمهلهلرینه دوغرو ایرلیآذربایجانین ایچري

آذربایجان تورکلرینین - سیز قالمیش، خالقین بئله کی، صفویلر اؤزونو تام ایتیرمیش، اؤلکه ایداره. میشديگتیرمه

ی قوروماق اوچون آذربایجان خالقی اؤز آزادلیغین. ت اورقانی قالمامیشديجک ائله بیر حاکیمیموقاویمتینی تشکیل ائده

.سی آپاریرديدیریم موحاریبه- روس ایشغالچیالري ایله اؤلوم
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ن أنین سی تورك میلّتیییاسینا قارشی آپاردیغی آزادلیق موحاریبهپرجو ایللرده روس ایم.1722-23آذربایجان خالقینین 

ك، نوغاي، قوموق، لزگی و چچنلري ده نیشی کالموخالقیمیزین بو عظمتلی دیَر. لریندندیرشانلی و شرفلی تاریخ صحیفه

ت قازانماق اوچون بیر ئلشدیرمک و اونون قارشیسیندا اؤزونه براپیوتر سئناتی ساکیت. پیوترا قارشی قالدیرماغا باشالدي

وئریشلی دئییل، عسگرلر لأمکتوبدا بیلدیریلیردي کی، آتالرا اوت و یوالف چاتیشمیر، هاوا . مکتوب یازیب گؤندردي

.لرهلر، نهلیک یاییلیب، داها ندا خستهآراسین

یندن قورخاراق گئجه خلوتجه بیر گمییه مینیب دربنددن یهجیه دوشهاصیرهوحمیش پیوتر مبوندان بیر آز کئچمه

.هشترخانا قاچدي و اؤزونو پئتئربورقا چاتدیردي

وردورن آذربایجان تورکلرینین گوجلو بیر نی سروسییانین آذربایجاندا قاالن ایشغال اوردوالرینا قارشی موحاریبه

آذربایجان تورکلري همیشه آغیر و دؤزولمز بیر دوروما دوشدوکده اؤز ایچریسیندن بؤیوك . باشچییا احتییاجی واردي

تک تاپیالن ایستعدادالر آذربایجاندا -لرده تکبیر آوروپا سیاحی دئمیشدیر کی، باشقا اؤلکه. شخصیتلر یئتیشدیرمیشدیر

.قولو اولدوهمین دؤورده خالقین ایستک و احتییاجالرینا جاواب وئرن شخص نادیر. ورچوخد

قولو ایکی تهماسیبین یانینا گله رك اؤز خیدمتینی اونا تکلیف ائتدي و شاهین بؤیوك کوماندان ایستعدادي اوالن نادیر

. لقبینی گؤتوردو"قولو خانتهماسیب"ونه یندا اوندان ایمضالی فرمان آلدي، اؤزامرلرینین ایجراچیسی اولماسی حاقّ

جی .1736. یراق و خوراساندان چیخارديعدي کی، نادیر بوتون خاریجی ایشغالچیالري آذربایجان، فارس، چوخ چکمه

.ایلده موغاندا قورولتاي چاغیردي، قورولتاي نادیري شاه سئچدي

یالتلردن قوودو، هشترخانا یوروشه باشالدي، اه بیر چوخ نادیر روسالري تکجه آذربایجاندان دئییل، دربنددن قوزئی

افشار "ییاسینیپراو، صفوي ایم. رك بو فیکریندن داشینديآنجاق داغلی خالقالرینین اونا قارشی موقاویمتینی گؤره

مغلوب ائدیب هیندیستاندا بؤیوك موغولالري . اوالراق هیندیستانی دا توتدوه آدي آلتیندا برپا ائتدي، عالو"ییاسیپرایم

بئله کی، گوجلو بیر تورك . ن بؤیوك سهوي ایديأسی اونون همت آلتیندا ساخالیا بیلمهسونرادا اورانی تام حاکیمی

جکده آوروپا ایشغالالرینا قارشی ، گلهییببیلمهتدن سونرا اؤزلرینه گلهدؤولتی اوالن بؤیوك موغولالر بو مغلوبی

.سیندن چیخدیالرونونال دا اؤزلري ده تاریخین صحنهب. دیلرهیندیستانی قورویا بیلمه

اسادك آذربایجان دؤولتی، اوندان سونرا ایسه ایران بعبیر سیرا تاریخچیلر صفویلر دؤولتینی شاه ایسماعیلدان شاه 

قویونلو، لو، آغایلخانلی، جالیرلی، چوبانلی، قاراقویون. آیاغا یانلیشدیر-بو باخیش باشدان. دؤولتی کیمی قیمتلندیریرلر

بورادا هئچ بیر . ییاسی تیپینده اورتا چاغین اصل تورك دؤولتلري ایديپرصفوي، قاجار دؤولتلري ده سلجوق ایم

یانا ایستیفاده اولونوب، هامیسیندا -بو دؤولتلرین هامیسیندا تورك، عرب و فارس دیلیندن یان. دارتیشمایا یئر یوخدور

.ین دیلی یالنیز تورك دیلی اولوبدورلریسهسؤساراي، اوردو و بعضی م

بو . ده یازماغا مجبورامآنجاق بیر حاشییه. لره چیخدیغیمی اوخوجوالر و عالیملر باغیشالسینالرتئز تاریخی حاشییه-تئز

.یندادیردا بیر ناپولئون بوناپارتین میصره حربی یوروشو حاقّ

مانیفست گؤندردي، -یه اوردو چیخاران آنداجا یئرلی اهالییه موراجیعتندریهکجی ایل اییول آییندا ایس.1798ناپولئون 

چیسی کیمی قلمه وئردیرمیشدي؛ عرب خالقینین مودافیعه- یرصاورادا اؤزونو می. اونو عرب و تورك دیللرینده یایدیردي

انین دوشمنلري اوالن مملوکلري نین و فرانسیرلیلرین، عوثمانلیصیرده حاکیمیتده اوالن، عوثمانلیدان آسیلی میصیالنیز می
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-ی یئرلی عربلري اؤز طرفینه چکیب توركضتیندن نارااو، مملوکلرین حاکیمی. سوسدورماغا گلدییینی بیلدیریردي

.مملوك حاکیم ائلیتاسینی دارماداغین ائتدي

. والراق میصره چکیلدينین اطرافیندا مغلوب اه قاالسیکّأآنجاق بورادا . همن سییاستله سورییایا هوجوم ائتدي

او دا دلی پئترو کیمی بو مغلوبیتده . ناپولئونون مغلوبیتی فرانسادا تشویش یاراتدي و دیرئکتورییادا چاخناشما باشالدي

مکتوبدا دئییلیردي کی، هاوا حددن آرتیق ایستیدیر . ت قازاندیرماق اوچون دیرئکتورییایا بیر مکتوب گؤندرديئاؤزونه برا

لییی گئنیش یاییلمیشدیر، آتالر و ام خستهذوج، عسگرلر آراسیندا )جو ایلین آوقوست آییندا اولموشدو.1799مغلوبیت (

لرهلر، نهداها ندیییندن هوجومو داوام ائتدیرمک مومکون دئییل وگلمههعسگرلر قیریلیر، یئنی قوو.

ایکی یاخین آدامینا اؤز مقصدینی بیلدیریب - بیررفلی مغلوب ائدیلدییینی گؤرن ناپولئون دا پیوتر کیمی یالنیز طهر

ییشدیریب ساده بیر سرنیشین کیمی باشقا سینی ده داو، پیوتردان فرقلی اوالراق، قییافه. دن قاچديندریهکگیزلینجه ایس

.هر پاریسه چاتدیرديکئچدي و اؤزونو بیرَتنین سرنیشین گمیسینده آوروپایااؤلکه

یرده صین ناپولئون بوناپارت میفیکرینی سؤیله"دئییردیلر "تورك اول"یئرینه "آدام اول"دالرینافرانسیزالر اؤز اؤوال"

.لی اولموشدوهمسؤزلرینی سؤیله"الیب گلیرغعسگري اون فرانسیز عسگرینه آسانلیقال مملوك- بیر تورك"

! تورك فنومنی-اتسیز ائدیر و سیخیردي بلی، بیر نئچه یوزایل ایدي کی، آوروپانی بیر فنومن دوشوندورور، راح

اتورو بیر ناپولئون، اونالرین پرن بؤیوك سرکرده و ایمأپیوتر، فرانسانین Iاتورو پرن بؤیوك سرکرده و ایمأروسییانین 

.و عسگرلري بو فنومنی اؤز گؤزلري ایله گؤرموش، آجیسینی چکمیشدیلرژنرال

تورك -دفی عئینیدیر هک؟ چونکی، بیرینجیسی، هر ایکی ایشغالچی هوجومون نه اوچون بیز بونالري موقاییسه ائدیری

تورکلري و خریستیان گورجو و ائرمنیلري تورکلره قارشی قالدیرمیشدیرسا دا، -بئله کی، پیوتر یئرلی غیري! میلّتی

نرا عربلري تورکلره قارشی یرده حاکیمیتدن دئویرمیش، اونالرا دیوان توتاندان سوصمملوك اهالیسینی می-ناپولئون تورك

اوچونجوسو، هر ایکی . ایکینجیسی، هر ایکی هوجومون کؤکونده تورك دوشمنچیلییی اساس موتیو ایدي. قویموشدو

سی پوچا لییی و ایرادهجاهانگیرین ایشغالچیلیق یوروشونو تورك دؤولتلریندن داها چوخ تورك خالقینین دؤیوشکن

بونالر خاریجی ایشغالچیالرا قارشی داها چوخ تورك خالقینین . اوغراتمیشدیرچیخارمیش و اونالري تام مغلوبیته

ییاالرینا بؤیوك درس پردؤردونجوسو، بو هر ایکی موحاریبه آوروپا ایم. سینی خاطیرالدیرديآزادلیق وطنداش موحاریبه

. ؤیوك تجروبه قازاندیالریوزایلده کی خاریجی ایشغال سییاستلري اوچون بXIXقوي ائدیب -اولدو؛ اونالر گؤتور

لره بؤلوب لنمک، اونو موستملکههیایا یییآسیینجه آوروپانین بوتون ایشغالچیالري آنالدیالر کی، تورکلري مغلوب ائتمه

.تاالماق مومکون اولمایاجاق

XIXیالیست سییاستینده پرسی آپاران روسییا بو دفعه ایمیوزایلین بیرینجی یاریسیندا آذربایجاندا ایشغالچیلیق موحاریبه

لرین گئدیشینده، آراالریندا و سونراالریندا موختلیف واختالردا آذربایجاندا اوالن بو موحاریبه. تام حاضیرلیقلی ایدي

) آذربایجانین(لري پئتئربورقا یازیب بیلدیریردیلر کی، بورانین روس اکسپرت، جاسوس، دیپلومات و باشقا نوماینده

اونالر بورادا بیزیم ان یاخین . بورانی ایشغال ائدرکن ائرمنیلر بیزه چوخ یاردیم ائدیبلر. یراساس اهالیسی تورکلرد

دك ائرمنیلري روسییا بیز اورادان گئري چکیلنه- تورکییه ایله صولحو آلتی آي گئجیکدیرین. کؤمکچیمیز اوال بیلرلر

.لکراضیلره کؤچوروب اوراالردا مسکونالشدیرا بیأسینه کئچمیش حیمایه
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نی داوام ائتدیره بیلمریک، اوچ آیا کیمی مرکزدن گلن جاوابدا ایسه یازیلیردي کی، بیز ائرمنیلردن یانا موحاریبه

راضیسینده یاشایان، روسییایا ألیکله، قاجارالر و عوثمانلی دؤولتلرینین بئله. تدبیرلرینیزي گؤروب یئکونالشدیرین

رك قیزیشدیرماسی ایله عوصیان، قییام قالدیران ائرمنیلري روسالر کؤچورهنینده کؤمک گؤسترن و یا روسییاموحاریبه

ده شاماخی، باکی، دربند، گنجه، قاراباغ، ایروان، ناخچیوان و زنگزوردا، بیر ده گورجوستاندا اًآذربایجاندا، خوصوص

.مسکونالشدیردیالر

لنین بیر یئرده قئید ائتمیشدیر کی، . نجی کؤمکچیلري اولموشدوالرلییینده ائرمنیلر روسییانین بیریچیاؤن قافقازین ایداره

بیر . ائرمنیلر تاریخ بویو آوروپا دؤولتلري نین یاخین و اورتا شرقده جاسوسو و یاخین کؤمکچیسی رولونو اوینامیشدیر

یوزایلین XVIIIهله آدالندیریالن ائرمنیلر) ادیق میّلتص("صادیقه-میلّتی"اتورلوغوندا پرزامانالر عوثمانلی ایم

لر قورخوموزدان گوندوزلر موسلمان، آنجاق گئجه) ئرمنیلرا(بیز : پیوترا یازیب بیلدیریردیلرI-باشالنغیجیندا موسکووایا 

مسیح سنه ییسعسن بیزي قورتارسان عوضینده . لیندن قورتارأسن گل، بیزي بو موسلمانالرین . خریستیان اولوروق

.کؤمک ائدر

جو ایللرده یاخین دوغودا ایشغالالري زامانی اونا هر جور یاردیم و خیدمت گؤسترن ائرمنیلري .1826-29انین روسیی

بونون . راضیده مسکونالشدیریب اونالر اوچون آیریجا اینضیباطی ایداره یاراتماغا باشالديأروسییا هر هانسی بیر واحید 

ی باغالنان کیمی ایروان خانلیغی لغو ائدیلدي، ایروان قرافلیغی ستورکمنچاي موقاویله. اوچون مرکز ایروان سئچیلدي

قراف "اونا فخرله  . بو ایشغالالرا باشچیلیق ائدن ایوان پاسکئویچ چار طرفیندن اورایا قراف تعیین ائدیلدي. یارادیلدي

سینده یرباشا چارین ایدارهنییا ببرقو. نییاسی یارادیلديبرایل سونرا ایروان قو16-17اوندان . دئییردیلر"ائریوانسکی

بو او دئمک ایدي کی، ایروانا قارشی هر هانسی بیر حرکت و یا موداخیله روس چارینا قارشی حرکت کیمی . ساییلیردي

یاشایان ) ونون ترکیبینه داخیل ائدیلمیش ناخچیوان و اوردوباددا داا(نییادا بربونونال دا بوتون قو. جکديلندیریلهقیمت

. اولور، اونالرا هامیلییی چار اؤزو ائدیرديبیرسمی ایمتییازالرا صاح-ساییلیر، غیري"لريهععزیز تب"ن ائرمنیلر چاری

).ناتوروبریروان قوا("ناتور ائریوانسکیبرقو…": چارالرین تیتولالري سیراسیندا بیر تیتولدا یازیلیردي

تورك . مان تورکلري چیخارداراق ائرمنیلري یئرلشدیرديزا-راضیسیندن زامانأنین ییاسی ایروان خانلیغیپرروسییا ایم

جک ائرمنیستانین و ایندیکی ائرمنی نییاسینی یاراتدي، بونونال دا گلهبرائرمنی قو-خانلیغینی یوخ ائدیب یئرینده روس

.یوزایلین اورتاالریندا قویموش اولدوXIXنین اساسینی دؤولتی

یئنی بیر تظاهورونو، یاشادیغمیز گونلرده گؤردوك و گؤروروك؛ بئله کی، بیر حؤرمتلی اوخوجو، بئله بیر سییاستین

یارادیلدي و "سیایداره-پرئزیدئنت اوصول"سینده، مرکز خانکندي اولماقال، نئچه ایل اؤنجه قاراباغین داغلیق حیصه

ییا پرسینده روس ایمباشقا بیر بؤلگهبلی، آذربایجانین . سی آلتینا وئریلدياورا بیرباشا پرئزیدئنت قورباچووون ایداره

!عئینی! سونو دا گؤز قاباغیندا! نین تکراريسییاستی

. یارادیر) و یا دؤولتلري(روسییا آذربایجان تورکلرینی قیریر، دوغما یوردوندان قووور، یئرینده ائرمنی دؤولتی 

نین داها هانسی یؤنلري اولموشدور؟لنمهتکبو. ایلدیر کی، دونیادا تکلنمیش دورومدا200آذربایجان تورکلري ایسه 

دئدیییمیز کیمی، اومیزین ییاسی اؤلکهپرآذربایجانی ایشغاال حاضیرالشان روس ایم) یوز ایلدن چوخ(ت زون مود

اونون اکسپرتلریندن . میش اونو تام تجرید ائتمک اوچون تدبیرلره گیریشديقوزئیینی ایشغال ائدندن آز کئچمه
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ی ایله بو تورکلري ایطاعتده ساخالییب ایداره ائده یهبیري مرکزه یازیردي کی، تکجه ائرمنیلرین کؤم) ریندانجاسوسال(

آنجاق بونالرین ایچریسینده باشقا . یک، چونکی هر ایکیمیز خریستیان اولدوغوموز حالدا، تورکلر موسلماندیریهجیههبیلم

دیرلر و بو ساریدان آوروپا عیرقیندن-یاشاییر کی، اونالر هیند) ودنوستینار(روپالر و کیچیک خالقالر قآزسایلی ائتنیک 

آنجاق بونالر . اونالرین دا آراسیندا تالیشالر چوخلوق تشکیل ائدیر. وم خالقالرداندیرالرهقو.)إ.أ–روسالرا (بیزه 

بیز بونالري اؤز طرفیمیزه . الرت و اینکیشاف سویه سینه گؤره تورکلردن چوخ آشاغیدیرالر، اونالردان گئري قالیرمدنی

ن یارارلی أچیلیکده سینه هر جور یاردیم ائدیب اؤزوموزه ایدارهلرینین یوکسلدیلمهتچکیب، ساوادالنماالرینا و مدنی

.کؤمکچی طبقه یاراتمالیییق

:لتینا آلینديچیلیک آسیندن سونرا آذربایجانین قوزئیینده تورکلر اوچقات ایدارهبلی، تورکمنچاي موقاویله

.لرهیالیست روس و روسچو قووپرحاکیم ایم1 . 

  .2لريهجاسوس، تخریباتچی، تورکه دوشمن ائرمنی قوو.

 . تورك -داخیل ائدیلمیش غیري) آدالندیریلدي"ري عیرقعا"سونرادان  (آوروپا عیرقینه - دوغرو، هیند-یاالن3 

لرهقوو.

بیرینه -ونو ایطاعتده ساخالماق اوچون یارادیلمیش ایداره اوصولونون ایچدن بیربوتون بونالر آذربایجان تورک

آنجاق بونونال ایش بیتمیش اولسایدي اوندا بیزیم اوچون . لري ایديبیرینی تامامالیان بؤلمه- چولغاشدیریلمیش و بیر

.هئچ اولمازسا، درد یاري ایدي

بو جور . نین بیري تورك دیلینی پارچاالماغا یؤنلدیلمیشدياساس خطیییا سییاستینین پرروسییانین بیزه قارشی ایم

روسییا آکادئمییاسی بو مسئله ایله آیریجا مشغول اولور، تکلیفلرینی . ییادا اولمامیشديپرسییاست خطی هر هانسی بیر ایم

سی بوروموشدوم شبکهعالی-عالیم، جاسوس-لري مأمورایشغال آلتینا آلینمیش اؤلکه. ته تقدیم ائدیرديحاکیمی .XIX

آیري آنالم داشییان ایکی شکیلده -علمی ادبیاتیندا تورك سؤزو آرتیق آیري-یوزایلین باشالنغیجیندا روسییا سیاسی

:یازیلیردي

тюрк [t(y)urk], тюрки [t(y)urki] :جمعده

турок (turok), .турки (turki) :جمعده

. جان و قافقاز تورکلري نظرده توتولور، ایکینجی آنالمدا ایسه عوثمانلی تورکلريبیرینجی آنالمدا داها چوخ آذربای

تئز قاتیشدیریلیر، بیر مؤلیف بیرینجی آنالمی بوتون تورك دیللرینه عایید ائتدییی حالدا، باشقا -آنجاق بو ایکی آنالم تئز

باشقا بیریسی روسییادا یاشایان تورکلري بعضاً تاتار، لییینده اوالنالري تورك آدالندیریر،بیر مؤلیف یالنیز روسییانین تابع

ین و روسییانین سینده ایشلهییاسینین یوکسک دؤولت ایدارهپرروس ایم. بعضاً تورکمن، بعضاً مونقول دئیه یازیردیالر

انووون قولو آغا باکیخعباسبییگئنیش بیلیک صاحییانین پولکوونیکی،پریاخین شرق سییاستینده فعال چالیشان ایم

:اثرینه سؤیکنمکله بو ایکی سؤزون اوزامانکی معنا چاالرالرینی آیدین گؤره بیلریک"ارم-گولوستانی"
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"…Жители Балкара и окрестных с ним Чегема, Баксана, Бизенги и других
говорят на языке тюрки кумукского наречия, что сходство этих народов"

موق نین قواهالیسی تورك دیلی) یئرلرین(بالکارین و اونونال قونشو چئقئم، باکسان، بیزئنگی و باشقا ")14-15ص(

.  "لییینی گؤستریرسینده دانیشیرالر کی، بو دا خالقالرین عینیلهجه

!  ونه گؤره اوخوجو بیزي باغیشالسین، آنجاق بونا مجبوروقیبؤیوکلو) یقتیباسینا(ایکینجی میثالین 

"…Четыре деревни табасаранские - Магарты, Маграга, Хучни и Чирах,
все магалы Улуч и Терекеме, по обоим сторонам Дербента, равно как сам
город, магалы Тип, Мюскюр, Шабран, город Кудиал (Куба) и остальные
магалы Ширванские с Сальяном, шесть деревень бакинских терекеме и
весь уезд Шекинский говорят на языке тюрки, что свидетельствует об
их происхождении от тюрок, монголов и татар.

На  этом тюркском наречии говорят поныне в Армении, части Грузии,
Азербайджане и во многих персидских (?) областьях. Это наречие среднее
между наречиями турецким и джагатайским, кумыкским и ногайским, и
наречие это до сих пор не имеет грамматики" )25ص(

ماغارتی، ماغراقا، خوچنی، چیراق، شهرین اؤزو ده داخیل اولماقال دربندین هر ایکی یانی : دؤرد تاباساران کندي"

شهري، سالیانال بیرگه ) قوبا(ماحالالري، تیپ، موسکور، شابران ماحالالري، قودیال بویونجا بوتون اولوچ و تَرَکَمه 

کندي و بوتون شکی قزاسی تورکی دیلده دانیشیرالر کی، بو دا اونالرین 6لرینین شیروانین قاالن ماحالالري، باکی تَرَکَمه

-ائرمنیستاندا، گورجوستانین بؤلگه. هادت وئریرلري حاقدا شمهمونقولالردان و تاتارالردان تؤره،)tyurok(تورکلردن 
،)turetskiy(بو لهجه تورك . سینده دانیشیرالرده بو تورك لهجهلرینده، آذربایجاندا و بیر چوخ فارس ویالیتلرینده هله

".سی یوخدوردك قراماتیکانین ایندییهلري آراسیندا اونالردان أن اورتاجیلدیر و بو لهجهجاغاتاي، قوموق و نوغاي لهجه

:اوچونجو میثال باکیخانووون اؤز اثرلرینین دیلی حاقّیندادیر؛ او، بئله یازیر

1. Рийаз ал-Кудс, на тюркском языке, в XIV главах

9. Мелкие стихотворения на арабском, персидском, турецком и
татарском языках )206-207ص )

...فصیلده14ه، القدس، تورك دیلیندریاض 1.  

.عرب، فارس، تورك و تاتار دیللرینده کیچیک شعرلر9.  

دیلی روس دیللی ادبیاتدا بؤلونمز بیر آنالم ")tyurok(تورك "بیرینجی میثالدان آیدین اولور کی، هله او زامانالر 

.داشیییردي

، )tyurkskiye yazıki("تورك دیللري"ییب اونولهچوخ چؤزه-سونراالر روس دیللی ادبیاتدا بو سؤزو چوخ

تورك و تاتار "بیر چوخ حالالردا . آدالندیردیالر"سیتورك دیللري عاییله"، یا دا "تورك دیللري قروپو"سونرا 

.دیلیرديده ایشله"دیللري
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. شکلینده گؤستریلمیشدیر"سیندهلهجه) tyurok(تورك "، باشقا بیر یئرده "تورکی دیلینده"ایکینجی میثالدا بیر یئرده 

، )"tyurok"یوخ، "تورکی"(منشاجه تورکلر ) آذربایجان و قافقاز تورکلرینین(دانیشان یئرلی اهالینین "تورکی دیلده"

سی سی تورك دیلینین بیر لهجهبیرینجی میثالدا قوموق لهجه. دییی ده آیریجا وورغوالنیرمونقولالر و تاتارالردان تؤره

سی اوچون بیر دن قوموق لهجهلر، او جوملهباشقا لهجه"سیتورك لهجه"دییی حالدا، ایکینجی میثالدا کیمی گؤستریل

.سی کیمی تقدیم ائدیلیرقافقازدا اونسیت واسیطهلر آراسیندا بیر باغالییجی و بوتونمرکزلشدیریجی، لهجه

آییق اوخوجو علمین . ی یوخدور، یعنی یازیلماییبدك قراماتیکاسنین ایندییهباکیخانوو قئید ائدیر کی، بو لهجه

و گؤرور کی، بورادا اساس مقصد . نئجه دوالشدیریلدیغینی آیدین، آچیق گؤرور"خاطیرینه"سییاست آدینا، سییاست 

رما آد قوندا-اونا یئنی بیر آد (!) اولسون قوپاریب -یین باهاسینا اولورساآذربایجان تورکلرینین دیلینی تورك دیلیندن نه

نین قراماتیکاسینی لی فیلولوق دا بیلیر کی، قراماتیکا دیل حاقّیندا علمدیر؛ اگر هر هانسی بیر لهجهاورتا سویه. قویماقدیر

-یهمنیمسه"نین قراماتیکاسی اونون داخیل اولدوغو دیلین قراماتیکاسینی لی، یا او لهجهیازماغا جهد گؤستریلیرسه، دئمه

.جکن زورال، هانسیسا بیر مقصد اوچون دیل دوزلتمک، اونو دیل کیمی قلمه وئرمک الزیم گلهد، یا دا بو لهجه"جک

باکیخانووون اؤزونون ترتیب ائتدییی سییاهیدا بیرینجی اثرینی تورك . اوچونجو میثالدا مسئله بیر قدر ده آیدینالشیر

نین للی دیر کی، بو اثري مؤلیف تورك دیلیهامیمیزا ب. یازدیغینی بیلدیریر) na tyurkskom yazıke(دیلینده 

سینده کیچیک شعرلرینی هم ده تورك نین دوققوزونجو نؤمرهاو، اثرلرینین سییاهیسی. سینده یازیبآذربایجان لهجه

)turetskom (او، . بللی اولدوغو کیمی، باکیخانوو تاتار دیلینده شعر یازماییب. و تاتار دیللرینده یازدیغینی بیلدیریر

اتورلوغوندا پردئدیکده یالنیز عوثمانلی ایم"turetskom"ورادا دا تاتار دیلی دئدیکده آذربایجان تورکلرینین دیلینی،ب

.یاشایان تورکلرین دیلینی نظرده توتور

ال یوخ، اص. ائله چیخماسین کی، بیز بورادا باکیخانووون نئجه دوالشدیغینی گؤسترمکله اونو تنقید ائتمک فیکریمیز وار

ییاسینین علمی اؤز ایشغالچیلیق سییاستینه گؤره نئجه، هانسی یولالر و هانسی پربیزیم اساس مقصدیمیز روس ایم. یوخ

سییاسته نئجه قوربان ) آیریجا اوالراق دا تاریخ، ائتنوقرافییا و فیلولوقییانین( نلرله ساختاالشدیردیغینی، علمیمرحله

لی مأمورو اولدوغو ییانین یوکسک روتبهپرباکیخانوو ایسه بیلیکلی عالیم و ایم. رائدیلدییینی و وئریلدییینی گؤسترمکدی

اونون بیر ألی سییاستده، بیر ألی علمده . لردن بیریدیراوچون اونون یارادیجیلیغی بیزیم آراشدیرمامیزا توتارلی نومونه

عالیملر، یا دا -یازیق، مین یازیق، بو مأمور. می دئیک، قروپونامی دئیک داخیل ایديسینهعالیم طبقه-او، مأمور. ایدي

یرَکدن چاشمیش، آلدانمیش، تئز یا بیلَرکدن، یا دا بیلمه-مأمورالر همیشه ایکیلیک آراسیندا قالمیش، تئز-عالیم

آز مأمورالر بوگونوموزده ده -یازیق، نه یازیق کی، بو نؤوع عالیم. آلدادیلمیش و خالقی دا چاشدیرمیش، آلداتمیشالر

ایقرار علییئو، آغاموسا آخوندوو و اونالرین بیر چوخ -آذربایجان علملر آکادئمییاسینین آکادئمیکلري . دئییل

.داوامچیالري بو زومره دندیرلر

-یوزایلین بیرینجی یاریسیندا روسییانین سییاست عالیمXIX. نین بیر آز دا درینلییینه باخاقآراشدیردیغیمیز مسئله

آذربایجان و اونون خالقی حاقّیندا مرکزه یازیردیالر کی، بورانین اهالیسی تورکدور و اؤزلرینه ده تورك اکسپرتلري

لییینده اوالنالري یا روسییانین تبعه. اونالرین منشأیی تورك، تورکمن، تاتار، اوغوز و مونقولالرال سیخ باغلیدیر. دئییرلر

!!ورکلردن آییرماق اولوراوغوز، یا دا تاتار آدالندیرماقال اونالري ت
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,azerbaydjantsı(نین آدینا اویغون آذربایجانلی باشقا بیر حساباتدا ایسه تکلیف ائدیلیردي کی، اونالري اؤلکه

aderbaydjantsı ( آدالندیرماق داها دوغرو )بلی، خالقین . اوالردي) ییا مقصدلرینه داها یارارلیپرایم: اوخو

ا میدانسی باغالنان آندان آدي ایله عوض ائتمک فیکري ائله تورکمنچاي موقاویله"آذربایجانلی"آدینی "تورك"

لیک جهدینی سینه یؤنهنین دییشدیریلمهییا خالقیمیزین و دیلیمیزین آديپرسیندن سونرا ایمکریم موحاریبه. چیخمیشدي

أن چوخ اوچ . گؤرونموردوادبیاتدا داهاتکلیف اولونان مونقول، تورکمن و اوغوز آدالري روس دیللی . داهادا آرتیردي

ییرمینجی یوزایلین باشالریندا -اون دوققوزونجو یوزایلین سونالري . دیلیرديتورك، تاتار، آذربایجانلی آدالري ایشله: آد

ییا خیدمتچیلري  پریازدیقالري حالدا، ایم"تورك دیلی"، "تورك خالقی"آذربایجانین گئرچک آیدینالري داها چوخ 

.یازیردیالر"آذربایجان دیلی"، "آذربایجانلی"، "تاتار دیلی"، "خالقیتارتا"

قافقاز . 3کریم تاتارالري؛ . 2قازان تاتارالري؛ . 1: روسییا اونون ترکیبینده یاشایان تورکلري دؤرد یئره بؤلموشدو

سیبیر . 4؛ )لر ده بورایا داخیل ایديآذربایجانین قوزئیینده، ائرمنیستاندا و گورجوستاندا یاشایان تورک(تاتارالري 

.تاتارالري

تورك مکتبی آچیلدي، آدي ایسه - گورجوستانین قوري شهرینده قوري سئمینارییاسینین یانیندا روس: ساده بیر میثال

-جهنین زحمتی نتیسونراالر بو مکتب گؤرکملی آذربایجان آیدینی فریدون بی کؤچرلی. قویولدو"تاتار مکتبی-روس"

.ائدیلدي"تورك مکتبی-روس"آدي دییشدیریلیب سینده آذربایجانین قازاخ شهرینه کؤچورولدو و

حرکاتینا بیر یازیسیندا توخونان لنین یازیردي کی، قافقاز تاتار یاریم ضیالیالري ستّارخان هله واختیله : باشقا بیر میثال

.حرکاتینا یاخیندان کؤمک و اوندا ایشتیراك ائدیرلرسی اولدوقالرینی یاددان چیخاراراق تبریزروس تبعه

یاراناندا خالقین و اونون دیلینین ) آذربایجان خالق جومهوریتی(جی ایلده آذربایجان دموکراتیک رئسپوبلیکاسی .1918

.ديدیلمهلري داها ایشلهایفاده"آذربایجان دیلی"، "تاتار دیلی". "اؤزونه قایتاریلدي"آدي 

-سی دؤورونده تکلیف ائدیلسهلري تورکمنچاي موقاویلهایفاده"آذربایجانلی"، "آذربایجان دیلی"دیییمیز کیمی، گؤستر

نین أن قودوز داوامچیسی استالین ییا سییاستیپرییاسینین داوامی اوالن سووئتلر بیرلییینده ایمپرده بو تکلیفی روس ایم

بو حاقدا چوخ یازیلدیغینا گؤره، عالوه  . آدالندیریلدي"ذربایجان دیلیآ"اونون امري ایله دیلیمیز . یئرینه یئتیردي

.آراشدیرمایا احتییاج دویموروق

اورادا حاکیمیت . باشقا اولموشدوریئري گلمیشکن، گؤسترك کی، آذربایجانین گونئیینده تورك دیلینین دورومو بام

سی قاجارالرین سییاستی اوچون ائله نین آدینین دییشدیریلمهاوزون مودت تورك قاجارالرین ألینده ایدي و تورك دیلی

نین وارلیغینی "تورك دیلی"لر و فارس شووینیستلري قاجارالردان سونرا دا پهلوي. بیر اهمیت کسب ائتمیردي

دارما نظریه لر دؤورونده و اوندان سونرا دا بئله بیر قونپهلوي. دانمامیشالر، آنجاق اورادا باشقا سییاسته أل آتمیشالر

یاشایان تورك دیللی خالقالر أوللر، اورتایا آتیلمیشدي کی، بس سن دئمه، آذربایجاندا، فارس، خوراسان و باشقا ایالتلرده

ییاسی دؤورونده پریوزایللرده سلجوق ایمXI-XIIاولموشالر، یالنیز ) ؟(دیللی اوزاق کئچمیشده منشأجه ایران

بو گون دیلجه تورك دیللی اولسا ) آذربایجان تورکو(لی، بو خالق وزاقالشمیشالر؛ دئمهاؤز منشألریندن ا(!) لَشرك تورك

بو ایسه تورکلرین کؤکونون . آوروپا منشألیدیر، یعنی فارسالرال بیر کؤکدندیر-اصلینده ایران منشألی، یاخود هینددا

.يسی دئمک ایددانیلماسی، یاخود کؤکوندن قازیالراق آسیمیلیاسییا ائدیلمه
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دئدیرتمک "تورك"سینده کی موسلمانالرا روسییا ایداره": جی ایلده یازیردي.1925اولو اؤندر محمدامین رسولزاده 

!".ایندي قازانیلمیش بیر ساواشدیر

میلّی بو گون آذربایجان تورکو بوتون دونیادا اؤزونون میلّی منشأ، میلّی دیل و: بو فیکرین بیر داوامی کیمی دئیه بیلریک

وارلیغینی درك ائدرك بیرلیک، بوتؤولوك، آزادلیق، ایستیقالل و دموکراتییا اوغروندا ساواشی قازانماق اوچون 

.حاضیرالشیر

!وركاي تاوغور اوال، 

کلَکی

1996/02/12
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یفارس شووینیزم

یی وارسا آچیقالماق، یا دا ایشیقالندیرماغی بیکینه هر نه-نین جیکیندنبو یازینی یازارکن فارس شووینیزمی

دك روس شووینیزمی، آلمان شووینیزمی، ایندییه. دیرلهئب و چتین بیر مسدیک، چونکی بو، چوخ بؤیوك، مورّکدوشونمه

دئییلیب، بو شووینیزملر، دئمک اوالر کی، داغیلیب، روس شووینیزمی یندا چوخ یازیلیب، چوخ ایتالیان شووینیزمی حاقّ

بو ساداالدیغیمیز میّلتلر شووینیزمین تکجه باشقا خالقالر اوچون دئییل، اؤزلري اوچون ده ! ایسه سون گونلرینی یاشاییر

.نئجه بؤیوك فاجیعه و فالکت گتیردییینی گؤرموشلر

لردن هئچ بیر ده دئییلنلري هلهنه فایدا کی، چین حاکیم دایره. ، چوخ دئییلیبچین شووینیزمی حاقدا دا چوخ یازیلیب

زیر، آسیمیلیاسییا ائدیر، ائتدییی وحشیلیکلرله اؤز خالقینی دا أنتیجه چیخارمایاراق، چینده کی  باشقا خالقالري 

ییرروما سوروکلهآجیناجاقلی، چیخیلماز دو.

ن پیسی ده بودور کی، فارس أ! ن آلچاق طبیعتلی شووینیزمیدیرأن یاراماز، أنیانین فارس شووینیزمینه گلدیکده او، دو

اونا گؤره ده . ایکی یازینی چیخساق، دئیه بیلریک کی، نه یازیلیب، نه دئییلیب، نه ده قینانیلیبدیر-شووینیزمی حاقّیندا، بیر

نگ چدیرسه، فارس خالقی اوچون خرریجیباشقا خالقالرا عذاب و ایشگنجه وئلیکبو گیزلی ساخالنیلمیش خسته

اؤلوم آیاغیندا اوالن فارس شووینیزمی ! شووینیزم فارسالري تاریخین باتاقلیغینا آتمیشدیر! لییینه چئوریلمیشدیرخسته

فارسالري بو باتاقلیقدان قورتارماق یولونو دوشونمک عوضینه، اونالرا یاخین قونشو اوالن آذربایجان، خوراسان، قاشقاي 

ودییه عربلرینی، کوردلري، بلوجالري و عیراق، سورییا، دیروز و سعنی، ایمکان اوالرسا "کؤرفز عربلري"ورکلرینی، ت

قابیقدان -یه وار گوجو ایله چالیشیر، دریدنهمباشقاالرینی دا باتاقلیغا، جینایتکارلیغا و سوندا اؤلوم آیاغینا سوروکله

.چیخیر

بونون اوچون ده ایلک اؤنجه فارس شووینیزمینین بوتون چاالرالري ! یولونو آختاراقگلین قورتولوش ! تدیقّ! تدیقّ

اونا گؤره ده بیز بو یازیدا فارس شووینیزمی حاقّیندا . آراشدیریلمالی، اوندان ضربه آالجاق خالقالر آییق سالینمالیدیر

-اینانیریق کی، بو قورخولو خسته. کلی بیلدیکی گریهیالنیز و یالنیز ییغجام بیلگی وئریب تئزیسلر شکلینده چیخیش ائتم

لییه اینسانالر، جمعیفارس شووینیزمینین ماسکاسی ییرتیالراق اونون ایچ . تیناسیز قالمایاجاقعتلر اتلر، عالیملر، شخصی

.لیکدن قورتولوش یولو تاپیالجاقدیراوزو آچیلیب دونیایا چاتدیریالجاق، بو خسته

بیز اگر محو ": نین بئله فیکري گئنیش یاییلمیشديایل اؤنجه سووئت رهبرلییی15وخاري ی- آشاغی-بیر زامانالر 

اوالجاغیقسا اوندا تک محو اولمایاجاق، چوخالري نین آیاغیندان توتوب اونالري دا اؤزوموزله برابر دنیزین دیبینه 

ت سینده بشریرلر تؤکدولر کی، اونالرین نتیجهدن ائله تدبیاینسانالري اؤنجهبونو بیلن دونیانین عاغیللی. "!آپاراجاغیق

.سووئت دهشتیندن، قانلی سووئت تئروروندان جانینی قورتارا بیلدي
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روس شووینیزمینین باالجا مودئلی اوالن، اوندان قوجا و اییرنج اوالن فارس شووینیزمیندن قورتولماق روس 

فارس - الیته اوخشار تدبیرلر بو گون ایرانا قینا قارشی فعیفاشووینیزمیندن قورتولماقدان آساندیر، اگر سووئت ایّت

!لره اولو تانري یار اولسونین یولو ایله یوروینحاقّ! شووینیزمینه قارشی حیاتا کئچیریلرسه

فارس شووینیزمینی ایفشا ائدین، اونا خیدمت ! سوسمایین! اي اینسانالر، سیزي آند وئریرم اینسانلیغینیزا و سئودییینیزه

!لره لعنتلر اولسونینین یولونا گلمهخالقین و حاقّ! ین و گتیرینیهائدنلري بو یولدان چکیندیرین، حاق یولونا سسل

بونا . رك چیخیش ائتمیشدیر و ائدیرنهلهآدي آلتیندا پرد"ایرانچیلیق"فارس شووینیزمی اؤز آدي ایله دئییل، داها چوخ  

بونالرین آراسیندا کیچیک فورمال فرق . آدالندیرماق داها دوزگون اوالردي"میایران شووینیز-فارس"گؤره ده اونو 

ایرانچیالر"بعضی . تجه عئینی مسلکه خیدمت ائدیراولسا دا اصلینده ماهی"یعا ائدیرلر کی، گویا ایرانچیلیق بئله اید

قارشیدیرالر، اونالرال باریشمازدیرالر و داشییانالر فارس شووینیزمینه ) هگر بونا ایدئیا دئمک مومکوندورسا(ایدئیاسینی 

بعضیلري ایسه آلدانمیش، (لی نن داها تهلوکههآلتیندا گیزلسیهپرد"ایرانچیلیق"یوخ، جناب فارس شووینیزمینین .س

رینیزي یرت گؤزلصکدن آلدانیرسینیزسا بیرَهبیلم. کدن آلدانیرسینیزکدن، یا دا بیلرَیرَهخیدمتچیلري، سیز یا بیلم) یازیق

طبیعتلی شووینیزمه خیدمت کدن آلدانیرسینیزسا اوندا سیز بو آلچاقبیلَر. آچین، بو سیاسی کورلوقدان جانینیزي قورتارین

!ن یاراماز جینایتکارالرسینیزأائتمکله اینسانلیغا خیانت ائدن 

چوخ . بورادا یاشایان بیزلرین وطنیدیردیر وتی آدالنان اؤلکهسیز دئییرسینیز کی، ایران ایندیکی ایران ایسالم جومهوری

ایل بوندان قاباق 8توت -وور. اوزاق کئچمیش اولسایدي دئیردیک یا خبرینیز یوخدور، یا دا یادینیزدان چیخیب

بو شووینیستلر و اونالرین خیدمتچیلري (یفاقیندا یاشایان روس شووینیستلري و اونالرا خیدمت ائدنلرده سووئت ایّت

بو گون روسییا و یا دا روس یروسالر، تورکلر، اوکراینالیالر، یهودیلر، ائرمنیلر، گورجولر، پولیاکالر، حتّریسینده ایچ

دئییردیلر ) ساتقین چچنلر ده وارنشووینیزمی آغالیغینا قارشی قهرمانلیقال دؤیوشن بیر میلیونلوق چچن خالقیندان اوال

یفاقینی قوروماق، ساخالماق باشقادیر، روس اسی باشقا، سووئت ایتّییپریفاقی باشقادیر، روسییا ایمکی، سووئت ایتّ

-، اولسا)پاتریوتوق(ریییک سئورَلبیز روس شووینیستی دئییلیک، سووئت وطن. شووینیزمینی مودافیعه ائتمک باشقا

گورجوستان، و روسالري سئویریک، بورادا نه قباحت وار؟ بو آدامالر اوکراینا، آذربایجان،روسییانیاولسا هم ده

بیز روسییانی سئویریک، اونا کؤنوللو "اؤلکه و خالقالرین روسییا طرفیندن ایشغال ائدیلدییی گونلري . قازاخیستان و س

.اویناماغا مجبور ائدیردیلر-آلتیندا چالیبودئیه بایرام ائدیر، خالقالري زور و قورخ"شمیشیکبیرَل

دیر؟ اودور کی، آجلیق، ن موردار بیر شکلی نَأییین و معنوي اخالقسیزلیغین لبیلیرسینیز دونیادا آلچاقلیغین، وحشی

یاالواجلیق، عذاب، ایشگنجه و ظولمه معروض قویدوغون اینسانالرا و یا خالقا، میلّته امر ائدسن سن، اونالري مجبور ائد

!!وخ، سعادت گتیرمیسنکی، دور چال، اوخو، اوینا و دئ کی، من خوشبختم، دور ظالیما دئ کی، منه ظولم ی

بئله سورساق کی، کیمدیر ظالیم؟

ظالیمین . سینهلعنت ائل) ظولم ائدن(کؤمک، ظالیما ) ظولم اولونانا(آلاله مظلوما "مین ایللردیر کی، دونیا موسلمانالري 

دونیادا تانینمیش ) 1332-1406(آلتی یوز ایل بوندان قاباق داهی ابن خلدون . دئیه دوعا ائدیرلر"!جزاسینی وئرسین

"ایندي حاقسیز اوالراق وئرگی توپالیان تحصیل مأمورالري ظالیمدیر، آرتیق وئرگی ": آدلی اثرینده یازمیشدیر"یمهموقد

لر، باشقاسینین مال و مولکلرینی غصب ینتوپالیانالر ظالیمدیر، وئرگینی یاغما ائدنلر ظالیمدیر، خالقا حاقالرینی وئرمه

".ن بؤیوك ضرري ده دؤولت چکرأسی اوالن جمعیتی ییپرادار، هتین مادبوتون بونالر حاکیمی. یله ظالیمدیرائدنلر تامام
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سوسیولوق، سیاح، دیپلومات، سییاستچی، عالیم ابن خلدونون -فیلوسوف،یبؤیوك تاریخچی، حوقوقچو، صوف

لرله آنجاق بوتون بو دئییلن. اعتیراض ائده بیلمزکیمسه) "لر تامام ظالیمدیرالرینخالقا حاقالرینی وئرمه"(سؤزونه 

ونو، علینه دوشوب کی، اونالرین نؤوأطالعی ائله ظالیمالرین نینیاناشی، بو گون قیرخ میلیونلوق آذربایجان خالقی

ین رمهینی وئآذربایجان خالقینین هم قوزئیده، هم گونئیده حاّق. ن ائتمک چوخ چتیندیراتینی و صیفتینی معیذجینسینی، 

اجا قویورالر؛ دؤیور، رّحییوواسین-یوخونو، شرف و ناموسونو، یوردونو-ینی یئییرلر؛ وارظالیمالر هم ده بو خالقین حاقّ

زیرلر؛ قول، کؤله زنجیرینه قاندالالییب ألیندن آلیب میلّی لیاقتینی أتینی سؤیور، زیندانالرا آتیر، اؤلدورورلر؛ دیلینی، مدنی

چال، اوینا، بیزلره دوعا ائت، دئ کی، سیز : یاالواج، یاس ایچینده ساخالییر و دئییرلر-لر؛ آجییرروحونو چئینه

جنّتده فیراوان یاشاییریق و سیزلرین -سینده بیز بو دونیادا سینیز، محض سیزلرین کؤلگهسیز داهیلر داهیسیینیز،ایمامس

!ییکهجده جنّته گئدهسیندهسایه

ات ظالیمالر، سیز بیلمیرسینیز کی، ظولم یئرده قالماز، سیز قات ظالیمالر، سیز یوز ق، سیز سککیز آه، ظالیمالر ظالیمی

بیلمیرسینیز کی، ظولم ایله آباد اوالن عدل ایله برباد اوالر بیر گون، سیز بیلمیرسینیز کی، ظالیمین ظولمو وارسا مظلومون 

! حساب گونلري یاخیندادیر-حاق. نیز ده تانري گؤرور، بیلیرهستمهنیز ده، بیلمک ایسهسسیز بیلمه! دا آهی، آلالهی وار

ی یئرینه قویماغی حاق آدامالرینا عدالتی، حاّق-سؤزسوز کی، بو، تانرینین ایشیدیر، آنجاق تانري بو ایشلري 

!تاپشیراجاقدیر

.روسییا) 3عرب خیالفتی؛ ) 2پارسا؛ ) 1: آذربایجانین اوچ بؤیوك دوشمنی اولموشدور

هارادیر و نئجه یارانمیشدیر؟) ده وارسییا، فارس و باشقا شکیللريپرسیانا، پارسوا، پرسیدا، پرئس، پرپارس، (بو پارسا 

پارس بیر . دئمکدیر"سیفارسالرین یاشادیغی یئر، فارس اؤلکه"تاریخه دریندن باخساق آیدین اوالر کی، پارسا 

اولمادیغینا و ) صامیتی(سیزي سس"پ"عربلرده  . سئس دئییردیلرپر، هسپرس، پریونانالر اونالرا . توپلومون آدیدیر

ایله عوض ائتمیش، پارسا فارس دئمیش و او ) صامیتی(سیزي سس"ف"نین سس اویغونلوغونا گؤره اونو عرب دیلی

فارسالرین ) یوز ایللر.VII-XII(ایسالم آغالیغی دؤوروندن -ائله بورادان دا، آیریجا دا اوالراق عرب. جورده یازمیشالر

یونانالر و . سؤزو ایله عوض ائتمیشلراؤزلري ده داخیل اولماقال تورکلر، عربلر و باشقا خالقالر دا پارسا سؤزونو فارس

سوس دئیه تانیماقدا و یازماقدا داوام ائتمیش، بورادان پرس، پریرك پارسالري هییشدیرملرینی دبیزانسلیالر اؤز قدیم ایفاده

ائرمنی دیلینده . شکلینده کئچمیش و اؤزونه مؤحکم یئر قازانمیشدیر"سپر"آوروپا دیللرینه و روس دیلینه بو سؤز دا 

افقانیستان، هیندیستان و اورتا . دئییرلر"پارس"یوخ، "فارس"اولمادیغینا گؤره ائرمنیلر ) صامیتی(سیزي سس"ف"

.دیلیرهر ایکیسی ایشله"فارس"و "پارس"آسییادا 

VII-IXکؤچوب هیندیستانا گئتدیلر) زردوشتچولر(ین یوز مینلرله ماقالر یوز ایللرده ایسالم دینینی قبول ائتمه .

بیر معلوماتا گؤره، اونالرین سایی . اولدوغو اوچون اونالرا بو گون ده پارسالر دئییلیر) پارس(اونالرین چوخو فارس 

تورکلري ایستر دانیشیقدا، ایستر یازیدا عرب ) کیچیک آسییا(جان و آنادولو آذربای.میندیر150مین، باشقاسینا گؤره، 100

.دیرلرسؤزجویونو ایشله"فارس"آلتیندا یالنیز ثیريأدیلینین ت

آدالندیران پارسالر "ایرانی، ایرانیلر"ده اؤزلرینی داها چوخ اوالن، ایندي"فارس"دان دؤنوب "پارس"اورتا چاغالردا 

آخین -بابا یوردالریندان آخین-قدیم آتا-ؤوزه سیندن حیوز ایللرده هیند چایینین آشاغی IX-VIIIمیالددان قاباق

سینه المالرین حیمایهیدیللی اهیندیستان کؤکنلی فارسالر تورك. نین تورپاقالریندا یئرلشمیشلرالم دؤولتییکؤچ ائدرك ا
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. زئیینده مسکونالشاراق بوراالردا اؤزلرینه یئنی وطن قازاندیالرره کؤرفزینین قوصیللرینده، بحسیغیناراق عومان دنیزي سا

راضییه توپالشان پارسالر بیر بؤیوك طایفا أیوز ایلده ایندیکی شیراز شهري یاخینلیغیندا، داها چوخ بیر .VIIائرادان قاباق 

نین سییاستی م دؤولتییالاراتماالرینی اراضی یأراضیده توپالشیب بیر اینضیباطی أاونالرین بیر . یفاقی حالیندا بیرلشدیلرایتّ

یالتین پایتاختی ادوغودا شهر سالدیرمیش، اونو یئنی -کم قوزئی50الملیالر ایندیکی شیرازدان یکی، ابئله. طلب ائدیردي

ته گلن پارس سونراالر حاکیمی. یالت پارسالرال مسکونالشدیریلمیشدیراه ائدن طاحهمین شهر و اونو ا. ائتمیشدیلر

نی یئنیدن قورموش و قصبه-بو شهر) 486-522. اؤ.م(سی بیر دارا نوماینده) هاخامانیشی(نیلرین مههأسی اللهسو

یالتی اه ائدن تورپاقالرا دا پارس طاحبو شهر پارسا آدالنیردي، اونو ا. نیلرین اساس پایتاختینا چئویرمیشدیرمههأ

، "سیپارس اؤلکه"سیانا دئییردیلر، بو دا پرسیادا، یا دا پرلته ایسه یاامحض بو شهره یونانالر پرسپولیس، . دئییلیردي

پارسانین ایلک اؤزولونون قویولماسیندا ایالملیالر اساس رول اویناساالر . معناسینا گلیردي"دؤولتی-پارس شهر"یاخود 

بئله کی، دئدیییمیز کیمی، . دیرتداردا اونون اینکیشافی و موستقیل دؤولته چئوریلمه سینده پارسالر میدییالیالرا مینّ

.پارسالر ایالملیالرین واسسالی ایدیلر

آسورییا حؤکمداري آششوربانیپال میالددان . وله اوغراماسیندا آسورییا ایلکین سبب اولموشدورنین تنّزایالم دؤولتی

یالت و ایاپیب اونون بیر چوخ ایالما باسقین ) جو ایللر.639-640، 645، 646، 648، 652، 655، 665(اؤنجه یئددي کره 

ایالم، بابیل، -آسورییا بوتون دؤرد یانینی . یوخونو تاالدي-شهرلرینی خارابا قویدو، اهالیسینی قیلینجدان کئچیریب وار

.ا چیخديمیدانمیدییا دؤولتی -اورارتو، سورییا و باشقاالرینی قورخو و ظولم آلتیندا ساخالدیغی بیر دؤورده آذربایجان

یک کی، میدییا یآنجاق بیز قطعی بو فیکیرد. یدییا دؤولتی و تاریخی حاقدا موختلیف فیکیرلر و موباحیثه لر واردیرم

) کور میدییا("سیمیدییا اؤلکه". میدییانی تشکیل ائدن آلتی بؤیوك ائل تورك ائللري ایدي. تورك دؤولتیدیر-آذربایجان

-14میدییالیالر میالددان اؤنجه . ن باشالریندا آسور یازیالریندا راست گلینیرجو یوز ایلی.9سینه میالددان اؤنجه ایفاده

بوتون تاریخ قایناقالري و چاغداش . راسیندا تانینیردیالرآچايجو یوز ایللرده، بلکه ده اوندان داها قاباق ایکی.13

شن ماننا دؤولتینین یا گؤلو یاخینلیغیندا یئرلَیللییین باشالنغیجیندا آذربایجاندا مرکزي اورمیابیرینجی مین. اؤ.تاریخچیلر م

طایفاالرینین -بونونال یاناشی، میدییا ائللرینین. تورك دؤولتی اولدوغونو قبول ائدیرلر- اولدوغونو و بو دؤولتین آذربایجان

یت همدان بویالریندا یاشادیغینی، گاه ماننایا داخیل اولوب، گاه دا موستقیل فعال-زنجان-قزوین-اردبیل

جه اوالراق، هساد. سیز قبول ائدیرلندییینی تاریخ موباحیثهدیکجه میدییالالرین گوجیفلهضعگؤستردیکلرینی، ماننالیالر 

یئددینجی یوز ایلده بابیل، ایالم، ماننا، . اؤ.لرده اولموش، مماننا یوز ایللرله آسور، بابیل و اورارتویا قارشی داییم موحاریبه

لریندن بیر قدر اوزاقدا قالمیش وله اوغرامیش، بو موحاریبه صحنهلرده تنزّایله موحاریبهبیري-آسور و اورارتو بیر

اؤزلرینین پایتاختی ) ئکباتانیا(میدییالیالر اؤز گوجلرینی بیر یئره توپالمیش، تام موستقیل دؤولت یاراتمیش، همدانی 

"حؤکمدارالر حؤکمداري". رییانی دارماداغین ائتمیشلرفیق ائدرك آسوائدرك ایالم و بابیلی مغلوب و اؤزلرینه موّت

وستو گوجون امیدییا سانکی هر هانسی بیر اوالغان) 585-625. اؤ.م(کسارین دؤورونده اآدالنان میدییا حؤکمداري کی

. الديیاردیمی ایله ایالمی، ماننانی، بابیلی، آسورییانی، اورارتونو فتح ائتدي، لیدییانی اؤزوندن آسیلی دوروما س

.اتیلديقچیلییینده اوالن پارسا میدییا دؤولتینین ترکیبینه نیلر و اونالرین ایدارههمهأایالملیالرین بیر جانیشینی اوالن 

بوندان ایستیفاده ائدن پارسالر . ده اورانین جانیشینینهمأیالتی ایدي، اگؤستردیییمیز کیمی، پارسا اؤنجه ایالمین بیر 

یئددینجی یوز ایلین باشالنغیجیندا آسورییا طرفیندن مغلوبیته . اؤ.م. شرقینه و مرکزینه یاییلیردیالرایلک اؤنجه ایالمین
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آنجاق بوتون خیانت و . لر وورور، اؤز نوفوذالرینی آرتیریردیالریارارالناراق اونا ضربهلیییندنیفضعاوغرایان ایالمین 

لییی جانیشین) جی ایللر.640- 675. اؤ.م(و اونون اوغلو چیشپیشین ) بانیسینین سوالله(نین مههأچاباالماالرا باخمایاراق 

رینده قالیرديدؤورونده ایالمین حاکیم نوفوذو پارسانین اوز.

کیر ایالمین واسسالی Iجو ایللرده ایالمال آسورییا آراسیندا اوالن ساواشدا چیشپیشین اوغلو و واریثی .639-640. اؤ.م

"سوماش حاکیمیپر"ده ایالم تام مغلوب اولموش، اونونال یاناشی للی اولدوغو کیمی، بو موحاریبهب. کیمی ووروشوردو

Iایديکیر ده مغلوبالر سیراسیندا .I اوغلونو آسورییا حؤکمداري آشوربانیپالین یانیندا ) جو ایللر.604-640. اؤ.م(کیر

قارشی چیخیر، داها دوغروسو، اونا آرخادان ضربه گیروو قویاراق کئچمیش هامیسی و آغاسی، ایندي مغلوب ایالما

نیلر همهأکسار آنشان و پارسانی توتور، ابو زامان کی.لینه کئچیریرأووراراق ایالمین آنشان شهرینی و آنشان ویالیتینی اؤز 

أتلرینی ایتیریر، اؤنجه ایالمین خیدمتچیلري اوالن نومینال جانیشین حاکیمیمیدییا حؤکمدارینا نیلر بوندان سونرا مهه

.خیدمت ائدیرلر

کسار اؤلندن سونرا اونون یئرینه اوغلو آستیاق کئچیر ااتورو یئنیلمز کیپرمیدییا حؤکمداري، داها دوغروسو، ایم

ییاسی پرن گوجلو ایمأآستیاقین حاکیمیتی دؤورونده ده میدییا یاخین و اورتا شرقین ). 550-585. اؤ.اکیمیت ایللري مح(

بابیلیستان، . یه باشالییرییاسینا قارشی خاریجی گوجلر موباریزهپرجی یوز ایلین اورتاسیندا میدییا ایم.6اق آنج. ایدي

بوندان ایستیفاده ائدن پارسالر داخیلدن . ودودالرینا موداخیله ائدیردیلرحو ساکالر میدییانین ) قاز(ایسکیت، کاس 

آستیاقین ین یئر قازانمیش، حتّیانین مرکزي ائکباتاندا اؤزلرینه معیپارسالر بو آنادك میدی. چئوریلیش حاضیرالییردیالر

عیانالري اکیر سارایدا گوجلو نوفوذ قازانمیش، بیر سیرا .IIنیلرین باشچیسی مههأ. ساراییندا مؤوقع توتموشدوالر

.له آلمیشديأموختلیف یولالرال 

آذربایجانین قوزئیینده . ارشی گیزلی موباریزه آپاریرديبو زامان آستیاقین اوردو باشچیسی هارپاق دا حؤکمدارا ق

الرا قارشی ایکی کیرین باشچیلیغی سآستیاق کا. یه باشالییرمیدییایا قارشی موحاریبه) قازالر(الر سقدیمدن یاشایان کا

ریرآلتیندا گوجلو بیر اوردو گؤند .II.الییر، بیرلیکده الرین طرفینه کئچیر، اونالرال سازیش باغسکیر خیانت ائدرك کا

بو اوچ ایل . ایل داوام ائدیر3دك، هجی ایل.550جو ایلدن .553. اؤ.موحاریبه  م. میدییایا قارشی موحاریبه آپاریرالر

آنجاق میدییالیالر یئنه ده مغلوب. بیرینی قیلینجدان کئچیریر-الرال تورك میدییالیالر بیرسعرضینده تورك کا

اوردو باشچیسی هارپاق ساراي چئوریلیشی . بو آندا ایکینجی بؤیوك خیانت باش وئریر. ررینی ساخالییردیالئدیلمزلیکلَا

هئرودوت یازیر کی، . گیریر و آستیاق اؤلدورولور) کباتاناا(لري همدانا جی ایلده کاس و پارس بیرلشمه.550. اؤ.م. ائدیر

آنجاق سن خیانت . یدینهر ایدیسه باشقا جور ائداگر سنین منیمله عداوتین وا": آستیاق اؤلوم آیاغیندا هارپاقا دئییر

تی بو اجالف پارسالرا ساتدینائدیب حاکیمی."!

ساك تورکلرینین هوجومالري - هارپاقین و کیرین خیانتی، کاس. بلی، بو، چوخ بؤیوك بیر تاریخی خیانت ایدي

-هبو اوچ قوو. له کئچیردیلرأرسالر حاکیمیتی ییاسی سوقوط ائتدي، پاپرتورك دؤولتی میدییا ایم-سینده آذربایجاننتیجه

کیر آستیاقین اوغالن نسلینین اولمادیغینی گؤروب IIپارسالر اولدو؛ -کیر IIدن یارارالنان یالنیز لبهغنین ایچریسینده 

"واریثی"ی نین تاج-بونونال دا او، میدییا تاخت. نديرینی اعدام ائتدي و آمیتادایال زورال ائوَلأاونون قیزي آمیتادانین 

.اولدو
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ییاسینین پرکیر میدییا ایمIIسی کئچدي، تاریخده ایلک دفعه اوالراق تورك دؤولتینین باشینا پارسالرین نوماینده

او، . اتديقلیدییانی دا ایشغال ائدیب میدییایا یییاداکی چاخناشماالري آرادان قالدیریب، حتّپراو، ایم. حؤکمداري اولدو

-جو ایلده کاس.530. اؤ.م. نین قوزئیینه هوجوما کئچديبیرلشدیرمک اوچون اؤلکهیاؤولوکده میدییاآذربایجانی بوت

II] تومریس[ماساکالرین قادین حؤکمداري . تورکلري ایله دؤیوشده مغلوب اولدو) ماساکئت(ساك -ساك و باس

ون ایچینه سالمیش و غبیر تولولویب قانال دوکیري مغلوب ائدندن سونرا، تاریخده یازیلی روایته گؤره، اونون باشینی کس

!".سن کی قان ایچمکدن دویموردون، ایندي دویونجا ایچ": دئمیشدیر

II کیردن سونرا اونون یئرینه اوغلوII کئچیر، اوندان سونرا ایسه ) 522-530. اؤ.م(کامبیزII کیرین باشقا اوغلو و

له کئچیرمک اوچون قاوماتانین باشچیلیغی آلتیندا ألیالر حاکیمیتی یئنیدن بو زامان میدییا. کامبیزین قارداشی باردي کئچیر

لدیب اونو اؤلدورتدورور قصد دوز-ءدارا باردییه سوIلیندن چیخدیغینی گؤرن أحاکیمیتین پارسالرین . قییام قالدیریرالر

.اولور"قانونی واریث"نیر و کیرین قیزي آتوسسایال زورال ائولIIَکیرین یولو ایله گئدرك IIو او دا 

I ییاسینی پراراتچی حرکاتالري بوغور، میدییا ایمسپییادا باش قالدیرمیش بوتون عوصیان و پرایم) 486-522. اؤ.م(دارا

باشا -ت قورغوسو باشداناو، پارسا شهرینی یئنی پایتاختا چئویریر، بونونال دا میدییا دؤولتی نین حاکیمی. برپا ائدیر

اولماسینا ) پرسپولیس(ز، بابیل و پارسا ، سو)ئکباتانا(همدان : ییانین دؤرد پایتاخت شهريپرایم. پارسالشدیریلیر

ایدي، اونالر پارسادان قوزئیه یاییلماغا ) یندیکی شیرازین یاخینلیغینداا(باخمایاراق پارسالرین اساس مرکزي پارسا 

.باشالمیشدیالر

) فارس(کیردن باشالیاراق حؤکمدارلیق دؤورو اولسادا دؤولت پارس IIلیک، دؤورو جانیشینIسینین نیلر سواللهمههأ

پارس شووینیزمی ائله بو دؤوردن اؤزونو . دارانین دؤورونده دؤولت پارسالشماغا باشالديIمحض . دؤولتی دئییلدي

.آچیق شکیلده بوروزه وئردي

Iمیدییالی تورکلردن عیبارت اولسا دا، اًردو اساساو. دارا ایمکانی اوالن بوتون منصبلره پارسالري تعیین ائتدي

پارس عیانالرینا حددن آرتیق . ت تام پارسالشدیریلديسی تورکلر اولسا دا حاکیمیهوئریجی قووییانین حرکتپرایم

ین ن منیمسهمیخی یازیالرینی ماننا، ایالم و میدییالیالردا. کثریتی وئرگیدن آزاد ائدیلديأپارسالرین . ایمتییازالر وئریلدي

.نین واریثلرینه چئوریلیردیلرتیگئده میدییا مدنی-پارسالر گئت

یحّت. قبول ائدن تاریخچیلر سهو ائدیرلر) جی ایل.550. اؤ.م(فارس دؤولتینین اساسینی آستیاقین اؤلوموندن سونرا 

تی یشی ایله اونون حاکیمینین گؤسترلریندن اوالن محمد ریضا پهلوينین سون بؤیوك نومایندهفارس شووینیزمی

بورادان دا بیرینجی . ته گلدییی ایلدن باشالییرديکیرین حاکیمیIIویمایران تقویمی یارادیلمیشدي؛ همین تقIدؤورونده 

ته گلمه سی ایله ایکینجیسی، کیمینسه حاکیمی. کیره قدر فارس دؤولتی اولمامیشدیرIIلی، نتیجه چیخیر کی، دئمه

تاریخی سو،اوچونجو. سنه دئییلشووینیزمین بایاغی محصولوندان باشقا بیر نَ-سی حاکیمتقویمین باشالما

دؤردونجوسو، باشینی . شووینیزمدن باشقا-یه گرکدیر ساختاالشدیریب میدییا دؤولتینی فارس دؤولتی سایماق کیمه و نه

ته گلدییی تاریخ سینده حاکیمیجهکسدییی حؤکمدارین خیانت نتی) دمیرین(بیر تورك قادین حؤکمداري تومریسین 

نین اساس اولمالی ایدي؟ بوتون بونالر فارسالرین اؤزلرینی تقویمی) فارسالرین(پارسالري-هانسی منطیقله بیر خالقین 

.باش قویان کور شووینیزمدن دوغور-بئله چاش
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دونیا تاریخ ) فارسالري(رسالري لیییک کی، پارسالرین اصل حؤکمداري و پابوتون بونالرال یاناشی، قئید ائتمه

حؤکمدار ایقامتگاهی ) هپرسپولیسد(سی و پارسادا هه کسدیرماونون قیزیل سیّک. دارا اولموشدورIسینه چیخاران صحنه

جو ایلده .330. اؤ.ییایا مپرپارسالرین حاکیم اولدوغو ایم. لییینه داللت ائدیرديسی پارسا دؤولتینین موستقیلتیکدیرمه

او، عومومیتله پارس . یاندیریب، خارابا قویدو) ولیسیسپپر(ندر پارسانی کایس. ندر سون قویدوکییالی ایسماکئدون

ایلدن سونرا اؤز 500عیانالرینا آمانسیز دیوان توتوب، پارس خالقینا ائله بیر داغیدیجی ضربه ووردو کی، پارسالر بیر ده 

لرینی بیر یئره توپالییب یئنی دؤولتده حاکیهقووته گله بیلدیلرمی.

ده اویدورماالر قونداریب اؤزونه دي، بونا گؤرهتی تاریخ بویو هضم ائده بیلمهشووینیزمی بو مغلوبی) فارس(پارس 

بو اویدورماالردان بیري ده بودور کی، گویا . لیک وئرمیش، فارس خالقینی آلداداراق اوووندورماغا چالیشمیشدیرتسکین

کنیز فیلیپپه -بو جارییه. دن اولموشدورریندان بیرینین قیصر فیلیپپه گؤندردییی جارییهندر فارس حؤکمدارالکایس

لی، دئمه. میش، اونو اؤزونه آرواد ائتمیشدیرگؤندریلمزدن اؤنجه فارس حؤکمداریندان حامیله ایمیش، فیلیپپ بونو بیلمه

.سیدیرندر فارسالرین تؤرمهکایس

ثیري ایله أنین تآدالنان پارسالر ایسالم دینی"فارس"لالریندان سونرا داها چوخ نی عرب ایشغاعداها سونراالر، ی

. له عوض ائتدیلریننلقراندر ذوکایس-ندرله کرك اونو باشقا بیر ایسندري بیر قدر ده میفلشدیرهکماکئدونییالی ایس

معناسیندادیر، حالبوکی "میشایکی قرینه یاشا"عربجه-"لقرنیناوذ) 1: لوردووزایکی معنادا یو"لقرنیناذو"

فارس میف و . دئمکدیر"ایکی بوینوزلو"عربجه -"ذولقرنین") 2ایل یاشامیشدیر؛ 33ندر کماکئدونییالی ایس

) فارسالري(پارسالري . قالمامیشدیربیرینه چولغاشمیش، تاریخ حقیقتیندن هئچ بیر ایز-داستانالریندا بونالر بیر

ندر فارس دیللی ادبیاتین بؤیوك، موثبت، بعضًا ده پیغمبر صورتینه کئتدیرن ماکئدونییالی ایسل ائدن و اتدارماداغین و ق

.چئوریلمیشدیر) اوبرازینا(

رم کی، پارسالر هئچ بیر هبیر تاریخچی کیمی دئیه بیل. پارسالرین تاریخده ایکینجی دؤولتی ساسانیلر دؤولتی ساییلیر

دؤولت (زامان او دؤولتین مرکز قورغوسونا - هر هانسیسا بیر دؤولتین ترکیبینده زاماناونالر . زامان دؤولت یاراتمامیشالر

همین دؤولته هر هانسی بیر اوغورسوزلوق . میشلرله کئچیرمیش، فورصت گؤزلهأن مؤوقعلري سوخولموش، معی) آپاراتینا

یانت ائدرك دؤولت چئوریلیشینده وله اوغرادیقدا فارسالر خلردن تنزّباش وئرنده، یا دا خاریجی و داخیلی سبب

-مههأ. له کئچیرمیشلرألردن دستک آالراق حاکیمیتی لر آراسیندا خاریجی قووههجه چارپیشان قووهایشتیراك ائتمیش، ساد

(یلرئبو(ئیهیلر ودؤولتینده، بو) رشاكآ(آرساك -لر پارفییانیلر میدییا دؤولتینده، ساسانی ل زییاریلرین قوشون وأ) 

اسی خیالفتینده، پهلویلر قاجار دؤولتینده عئینی شکیلده دؤولت بعا) لري دئویردیلرشچیالري اوچ قارداش زییاريبا

-پارسالر. خاندانالر اولموشالر-لرسینده حاکیمیته گلمیش سواللهی نتیجهه یخاریجی گوجلرین کؤمچئوریلیشی ایله و

ن اؤنملیسی أبونالرین ایچریسینده پارسالر اوچون . اشیندا دایانمیشالرفارسالر بوتون تاریخ بویو جمعی دؤرد دؤولتین ب

نین اساس قایناقالریندان بیري اوالن ساسانیلر دؤولتی و بیر یاندان فارس میلّی روحونون، بیر یاندان دا فارس شووینیزمی

.اولموشدور

یلنلره گؤره، اونون باباسی ساسان پارسانین پارفییایا آنجاق دئی. نین اؤزولونو اردشیر پاپاکان قویموشدورساسانیلر دؤولتی

"ساسانیلر دؤولتی"سینی اونونال باغالیاراق، دؤولت ته گلمهنین حاکیمیده سواللهتابع حاکیملریندن اولموش، بونا گؤره

477یوخاري -شاغیبللی اولدوغو کیمی آ. ساسانین اؤزو حاقّیندا تاریخده ائله بیر معلومات یوخدور. آدالندیریلمیشدیر
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یاشایان پارفییا دؤولتی پارسانی دا اؤز تابعلییینده ساخالییر، اورانین ) دكجی ایلینه.227دن میالدین ‘250. اؤ.م(ایل 

پارفییا ) ارداشیر(ساسان دا او حاکیملردن بیري اولموش، اونون یئرینه کئچن اوغلو اردشیر . حاکیملرینی تعیین ائدیردي

.رشاکالرین جانیشینی ایديسی آحاکیم سوالله

IIلرله یاناشی، ائالت آالنالرین ولو داخیلده کی  چکیشمهپارفییانین تنّز. وله اوغراییریلین سونالریندان پارفییا تنزّایوز

چاياونالر ایکی. بونو گؤرن رومالیالر پارفییانین باتی تورپاقالرینی ایشغال ائتدیلر. هوجومالري ایله باغلی ایدي

سونراالر (دؤولتین مرکزي تیسفون . اتدیالرقراضیلرینه أسینی ده قوپاریب اؤز بؤیوك حیصه) مئسوپوتامییا(نین راسیآ

بئله بیر دورومدا پارسانین جانیشینی اردشیر اؤز حؤکمدارینین ییخیلدیغینی . ، اونسوز دا، سوقوطا اوغرامیشدي)مداین

سی بئش آرتابانی بالتا ووردو، آرشاکلیالرین سون نومایندهگؤروب اونا قارشی چیخدي، داها دوغروسو، ییخیالنا

جی ایلده فوندا .227او، . سلوکییا پایتاخت اوالراق قالدي-تیسفون . له کئچیرديأتاجی -تدن دئویریب تاختحاکیمی

ارفییا یئنیدنسانکی پ) 272-239(تی ایللرینده اونون اوغلو بیر شاپورون حاکیمی). 239-227(الن ائدیلدي عحؤکمدار ا

.برپا ائدیلدي

ول تاپماسیندا حل حاکیم خاندانی پارسالرین بیر خالق کیمی تشّک-سیوغولالري سواللهاایل داوام ائدن ساسان422

رغوالریندا ت قونیلر کیمی ساسانیلر دا بوتون حاکیمیمههأتاریخ سانکی بیر ده تکرار ائدیلدي؛ . ائدیجی رول اوینادي

-اؤلکه. طایفا ائتدیلر، فارس شووینیزمی حاکیم کسیلدي-شدیریب اونالري خوصوصی ایمتییازلی خالقلَپارسالري یئر

سی ایسه ساسانیلرین حاکیم نوماینده. بؤیوك یئره آیریلیب، هر بیرینه تعیین ائدیلن حاکیم شاه آدالندیریلدي4ییا پرایم

.شاهنشاه آدالنیردي

اتورلوغو ایدي، او، میدییانین یئرینده یارانمیش و میدییانین پریندا اورتا چاغ ایمساسانیلر دؤولتی سؤزون اصل معناس

میدییادان فرقلی جهتی اوراسیندا ایدي کی، بیرینجیده تورکلر، ایکینجیده . راضیجه کیچیلدیلمیش فورماسیندا ایديأ

کلري، دؤولتچیلییی اساس دیفارسالر حاکیم مؤوقعده دوروردوالر؛ تورکلر شووینیزمین نه اولدوغونو بیلمه

.گؤتوردوکلري حالدا، پارسالر حاکیم شووینیزمین پرینسیپلرینی اساس گؤتوروردولر

ییا پربو دؤورده یئنی ایشغالالر حسابینا ایم. لیش دؤورو اولموشدورییاسی نین یوکسهپرآلتینجی یوز ایل ساسانلی ایم

ایجتیماعی و ایقتیصادي -ییا چینده سیاسیپرده ایمسهلمهلبه چاال بیغلر حرکاتی سوندا تام زدکیبؤیوموش، م

ن تکاموله اوغرامیش، زردوشتلوك یاخین و اورتا دوغودا ثیري نتیجه سینده معیألییین تموناسیبتلري یئنیلشدیرمیش، مانی

شتلوك هله بللی اولدوغو کیمی، زردو. رك هم ده ساسانلیالرین دؤولت دینی اولموشدورهن نوفوذلو دینه چئوریلأ

ییادا باشقا پرآنجاق ایم. الن ائدیلمیشدیرعشاپورون طرفیندن دؤولت دینی اIساسانلیالرین ایلک حؤکمدارالریندان اوالن 

بودیزم، مانیلیک، شامانچیلیق، خریستیانلیق و اونون نئستوریان، پراووسالو قولالري، سابیلیک، -دینلر و دینی تعلیملر

آلتینجی یوز ایلده ایسه . لر اولموشدورین موناقیشهگش یاییلمیش، بونالر آراسیندا دایم کسیهودیلیک و باشقاالري گئنی

.لمیشديخریستیانلیغا قارشی یؤنَاًسی اساسزردوشتلوك تام حاکیم کسیلمیش، اونون موباریزه

Iا(یه باشالمیش اتورلوق گوجلنمهپرتی ایللرینده ایمقوبادین حاکیمی531، 488-496: ه گلمیشدیرتو، ایکی دفعه حاکیمی-

(نوشیروانأ(خوسروو نوشیروان I،)جی ایللر.498 II، )579- 590(، دؤرد هورموز )531-579: ت ایللرياکیمیح) 

.سینه قالخمیشدیرن یوکسک تپهأنین نلییییچانین، قاننین و ییرتیجیلیغیزامانالریندا قدرتی) 591- 628(خوسروو پرویز 
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رك دیلهن قیداالندیغی اساس قایناقالردان بیریسی سونراالر ساختاالشدیریالن، افسانه و میفلرله بزهنیفارس شووینیزمی

بیزیم ": فارس شووینیستلري بؤیوك لووغالیقال دؤشلرینه دؤیرك دئییرلر. میفلشدیریلن بو گؤستردیییمیز تاریخدیر

".قانی آخیر)نوشیروان(دامارالریمیزدا انوشیروان 

خوسروو IIلیک ایندي ییک، هلههجنرا قوبادین، انوشیروانین و خوسروو پرویزین اصل کیملیکلرینی گؤرهبیر آز سو

.گی گؤز یئتیركپرویزین اؤلوموندن سونراکی ساسانلیالرین دورومونا اؤترَ

IIبیزانسلیالر . سی ایله بیتديلبهغسی بیزانسلیالرین ایل داوام ائدن موحاریبه25سیرا -خوسرووون بیزانسال آراII

) ونا(10اتورلوغوندا پردؤرد ایل ایچینده ساسان ایم-جی ایللرده .628- 632. خوسرووو اؤز اوغلونا اؤلدورتدولر

اورتا آسییادا جئیهون . لر و خالقالر ییپرادیلدياتورلوغا داخیل اوالن اؤلکهپرایم. گئتدي-حاکیمیته گلیب"شاهنشاه"

لر، او جومله شن اؤلکهراضیده یئرَلأدك بؤیوك بیر ن عوممان دنیزینهیلینه دك، دربنددحساچاییندان توتموش فراتین ساغ 

یراقی، پارسا و باشقاالري خارابالیقالرا چئوریلدي، عیراقی، عرب عدن تورکوستان، آذربایجان، خوراسان، آذربایجان 

بیرینه قیردیردي، ظولم -بیر) یچ ساواشالرداا(ینده لرلرین خالقالرینی آرا موحاریبهتی بو اؤلکهشرفسیز ساسانلی حاکیمی

-جی ایللرده عربیستان یاریم.634- 637ائله بونا گؤره ده . و ایستیبداد اینسانالرین گوج و اینامینی یوخا چیخاردي

ه یسیوئیبه و قادات آرتیق اوالن ساسانلی اوردوالرینی بوق4-5داسیندان یئنیجه دیشارییا چیخان عربلر اؤزلریندن آ

اتورلوغون بیرلشمیش اوردوالرینی محو پرجی ایل نهاوند دؤیوشونده ایم.641-642،دؤیوشلرینده دارماداغین ائتدیلر

یزدیگردي IIIاتورو پرساسانلیالرین سونونجو ایم. یلینه یئتیشدیلرحسانینجی ایللرده جئیهون چایی.650-649ائدیب 

آنجاق خالقالر آزاد . اتورلوغونا سون قویولدوپربونونال دا قانلی ساسانلی ایم.جی ایلده یاخاالییب اؤلدوردولر.651روده م

یئنی . نین جنگینه کئچديعرب خیالفتی-ییانین پراتورلوغون تورپاقالري و خالقالري یئنی بیر قانلی ایمپرایم. اولمادي

نین قارشیسیندا پارس رب شووینیزمیلر قازانمیش علبهغایسالم دینی ایله سیالحالنمیش و بؤیوك حربی -بیر دینله 

.شووینیزمی مغلوب اولدو

ائله بوندان دوالیی پارسالر اؤزلري . دئدیلر"فارس"ا"پارس"سسی یوخدور، اونا گؤره ده عربلر "پ"عرب دیلینده 

عرب . ندیردیالرآدال) "سیفارس اؤلکه"("بیالد الفارس"یالتینیاعربلر پارسا . ده بوندان سونرا اؤزلرینه فارس دئدیلر

سکی بابا یوردالري اوالن هیندیستانا أقاچیب اؤز -ین فارس ظالیمالرینین بیر قیسمی کؤچوبظولمونه تاب گتیرمه

یه دن عرب آغاالرینا جان و کؤنولدن قوللوق ائتمهقاالنالر ایسه ایسالم دینینی قبول ائدیب نفس چکمه. قاییتدي

بو حاقدا بیر آز . ریدن پارچاالماق اوچون یولالر آختاریردیالردن فارسالر اونو ایچایسالم دینینی قبول ائ. باشالدیالر

!سونرا

نین تاریخ بویو سؤیکندییی اساس قایناقالردان، دایاقالردان بیري بیر داها خاطیرالدیریق کی، فارس شووینیزمی

نین نئجه میفلشدیریلدییی چوخ لرین تاریخیلهبو سوال. لیلر و ساسانلیالرین تاریخی اولموشدورنمهأمیفلشدیردیکلري 

جه اوالراق، بیر نئچه میثالال قیساجا هبیز بورادا، ساد. بو حاقدا بیر نئچه جیلد کیتاب یازماق اوالر. دورعوضگئنیش بیر مؤو

ین، پاننجکده واخت و ایمکان اولسا فارس شووینیزمیاگر گله. یه چالیشاجاغیقخطی چتین ده اولسا گؤسترمهنهم

تینی بشري ماهییرانیزمین بوتون کؤکلرینی و بوداقالرینی آراشدیریب اوزه چیخارماغا، اونون آنتیافارسیزمین و پان

چونکی فارس شووینیزمی نین، پان. ونو آراشدیرماق چوخ اؤنملیدیرضبو مؤو. ییکهجیه جهد گؤسترهآچیب گؤسترمه

گرلییی ایله یارادیلمیش ایبلیس ري تورك میلّتینه اولموش، بو تولکو حیلهن بؤیوك ضرأیرانیزمین افارسیزمین و پان
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یراق، آذربایجان و اورتا عآیریجا اوالراق تورکییه، . یاراالر وورموش و وورماقدادیرسی تورك میلّتینه ساغالمازمفکوره

ن غدار، آمانسیز أی بیز تورکلرین لیدیرلر کی، روس و فارس شووینیزملیکله بیلمهلیک، یقینآسییا تورکلري بیردؤنه

فارسیزم ن لیییک کی، پاتام یقینلیکله بیلمهلیک،بیردؤنه! دوشمنیدیر و اونالرا قارشی آمانسیز موباریزه آپارمالیییق

فارسیزمده ایفشابیرینین ترس اوزودور، پاننین قوشا قانادالریدیر، بیري اویرانیزم فارس شووینیزمیاو پان) فارسچیلیق(

.نیرلریرانیزمده گیزلهااوالنالر پان

یه د، قارانلیق، کیمسهموجّر. د بیر آنالییشدیرایسه آیدین دئییل، موجرّ"ایران". بیر خالقین آدیدیر-آیدیندیر"فارس"

. لورلري دومانالتماق داها قوالي اوآیدین اولمایان، قوندارما بیر سؤزون و سؤزجویون آدي ایله آلوئر ائتمک، دوشونجه

ایله یاخیندیر کی، من بو سؤزون هانسی آنالم داشیدیغینی یوزلرله اینسانالردان، عالیملردن سورموشام، کیمسه ) قیرخ(40

.ییببونا آیدین، دقیق بیر جاواب وئره بیلمه

ئدیر؟ هئچ ه اطاحاگر جوغرافی آنالییشدیرسا هانسی یئرلري، تورپاقالري ا! بیر جوغرافی آنالییشدیرمی؟ یوخ"ایران"

!راضینیأبیر 

!دؤولت آنالییشیدیرمی؟ یوخ"ایران"

ین بیر ایفاده دیراتیشیق، گئرچک آنالییشا گلمهقخیالی بیر "ایران"زون سؤزون قیساسی، او.

جوغرافی آنالییشالر اوالن آذربایجان، خوراسان، تورکوستان، -بئله آیدین اولور کی، یاخین دوغودا تاریخی! نه ایسه

زامان بیر دؤولتده، داها دوغروسو هانسیسا بیر -بریستان و باشقاالري زامانطیراقی، دیلم، عبلوجیستان، پارسا، عجم 

.آدالندیریلمیشدیر"ایران"رك ییادا بیرلشدیریلهپرایم

ایللردیر کی، ن قدیم و اساس اهالیسی اون مین ألرین آدالري یوخاریدا چکیلن اؤلکه. تینه کئچکاصل ماهینینسئلهم

ایل بوندان قاباق، یئنی 2550ایل بوندان اؤنجه گلمیش، 2800یوخاري -راضییه آشاغیأپارسالر بو . تورکلر اولموشدور

نیلر شاهلیق تاختینا مههأسی له کئچیرمیش و فارس سواللهأتی جو ایلده میدییا دؤولتینده حاکیمی.553ل وأائرادان 

لیکله، پارسالی شاهالرین تاریخی فارسالرین تاریخینه بئله). جو ایللر.330-553ئرادان اؤنجها(اوتورموشدور 

.چئوریلمیشدیر

ا پهلوي اؤز شاهلیغی دؤورونده ضائله بونونال باغلی اوالراق، هامی نین بیلدییی کیمی فارسالرین سون شاهی محمدر

تقویملریندن عالوه یئنی تقویم ) موسلمان(ري و هیج) خریستیان(دیلن میالدي گؤستریش وئردي کی، اؤلکه ده ایشله

همین . کیرین تاختا چیخدیغی ایلدن باشالسینIIشاهنشاهی -نیلرین بیرینجی حؤکمداريمههأیارادیلسین و بو تقویم 

ایل سوروب گلن فارس شووینیزمی نین بیر 2500بلی، بو ایدي . قویدوالر"ایران تقویمی"تقویم یارادیلدي و آدینی دا 

لرینی آراشدیریرسینیز آراشدیرین، فارس خالقینین تاریخی تاریخی، ادبیاتی، علمین هانسی ساحه. تیسی و ماهیتیجهن

!اؤزو ده میفلشدیریلمیش، میفیک بیر تاریخ، میفیک بیر ادبیات-یوخدور، فارس شاهالرینین تاریخی واردیر 

:نون قایناقالري هانسیالردیر؟ بورادا ایکی اساس قایناق واروتیک میف دونیاسی نئجه یارانمیشدیر، اوئاکبو بؤیوك، 

زردوشتلوك دینی؛1 . 

 .  2یدورماالر، بیر سؤزله بؤیوك دونیا دینلرینین یارانماسیندان فارس شاهالري حاقّیندا یارادیالن ناغیلالر، روایتلر، او

.دینا یازیلماسیقاباق دونیایا حاکیم کسیلمیش میفلرین سونرادان فارس شاهالرینین آ

:یه آییریرالرو دونیانین گؤرکملی بیلگینلري اوچ مرحلهیبللی اولدوغو کیمی، زردوشتلو



57

زاراتوشتریانیزم

زاراتوشتریسیزم

.ستریانیزمازارو

ج تاریخی ونون ایلکین باشالنغیا(االرینی تشکیل ائدیر اتق-بیرینجی مرحله زردوشتون یاراتدیغی آوئستانین اساسینی 

ایکینجی ). نیلیردك اوالن دؤورده یاراندیغی سؤیلهیوخاري میالددان اؤنجه بئشینجی یوز ایله- بللی اولماسا دا آشاغی

سینی تاپمیش، زردوشتون اؤلوموندن سونرا یارانمیشدیر و اؤز ایفاده) "هیردا آوسئتا-هخورد"(دا "کیچیک آوئستا"مرحله 

اوچونجو مرحله . تی نین اورتاالرینادك اوالن دؤوره دوشورلدن ساسانلیالر حاکیمیمیالددان اؤنجه بئشینجی یوز ای

.ساسانلیالر دؤورو و اوندان بیر آز سونرایا عاییددیر

بیلدیییمیز کیمی بشر هله دینلره چاتمامیش اون مین ایللر بویونجا . زردوشتلوك چوخ ماراقلی بیر تاریخ کئچمیشدیر

زامان میفدن دینه دوغرو اینکیشاف - اینسان اوغلو زامان. یاشامیندا میفلر اؤن یئر توتموشدورمیفله یاشامیش، اینسان 

.اولموش، سونرا اورادان دا تک آلالهلیغا تاپینمیشدیرلالهلیغا داخیلآیولونو یوروموش، آنجاق چوخ

.زردوشتلوك ایلک تک آلالهلیق دینلریندن بیري، بلکه ده بیرینجیسیدیر

دیر؟ زردوشت خالقی میفدن قورتاریب تک آلالهلی دینه گتیردییی حالدا، اوندان سونرا بو دینی اوالن َنماراقلی

سینده بو دینه اسکی میفلري یئنیدن سوخموش، مین ایل اؤزلرینه سیالح ائدن فارسالر اونون ایکینجی، اوچونجو مرحله

.شدیرمیش، اونو فارس شووینیزمینین آلتینه چئویرمیشلرو یئنی اثرلرله، کیتابالرال میفلیعالوه لر ائدرك زردوشتلو

نین ده باشینا بو اویونو گتیرمیش، اونو گوجلري ایکینجی ماراقلی جهت اوراسیندادیر کی، فارسالر ایسالم دینی

"قورباغا یئین عربلر- چییرتکه، ایالن"فارس حؤکمدارالرینین سؤزلري ایله دئسک، . لشدیرمیشلرچاتدیغی قدر میف

قورباغا -لر یاپدین، نه گونلره قالدین کی، چییرتکه، ایالنهفلک، گؤر ن-اوزون دؤنسون اي چرخی: دیراصلینده بئله(

ده دارماداغین ائدیب، یوز ملهحاتورلوغونو بیر پرفارس ایم- ایللیک ساسانلی450!) ل اوزاتدیالرأن عربلر کیان تاختینا یئی

فارسالر بونو هئچ جور هضم ائده . وصونو سیندیرمیشدیالرنیست یئکخانالیغینی، تشّخایللرله فورماالشمیش فارس شووی

اتورلوق یاراداندان سونرا عرب پرآنجاق ایسالمال ایدئیاجا سیالحالنمیش عربلر تئز بیر زاماندا بؤیوك بیر ایم. بیلمیردیلر

ین، شاهلیقدان محروم اوالن فارس ادا بیلمهایل هر هانسی دؤولت یار1270دي؛ بوندان سونرا هوغیان ائلطشووینیزمی 

سی ایله ایدئولوگییا یاراتماغا شووینیزمی بوتون گوجونو ایسالمدا تخریباتا و فارس شووینیزمینی تاریخ و ادبیات واسیطه

.لتديیؤَن

اوالن ایمامالرین تلرلییی آالراق اونو بوتون ایسالما قارشی قویدو، تاریخی شخصیهعفارس شووینیزمی ایسالمدا شی

IV(لییی هیعلی آلال. حالالرینی، حیات و یارادیجیلیقالرینی میفلرله قاریشدیردي، میفلرله ساختاالشدیردي- ییهترجوم

.لییی فارسالر یاراتدیالریلیع، ایسما)آلاله سایانالرعلینیخلیفه، امام حضرت

دیر؛ اونو نه واخت لیندهأنین علی-ا یئر اوزونون والیسی حضرتییئرین بیر ایپی وار، او د": فارسالر میفلر یاراتدي

رك پیغمبره یولداشلیق ل ده او پلوودان یئیهأپیغمبر معراجدا اوالرکن پلوو یئمیش، اونونال برابر بیر "؛ "ترپتسه زلزله اولور

چ یاشیندا ایکن خورما آغاجینین ایمام حسین او"؛ "ایديعلیبو، آلالهین یانینا پیغمبردن اؤنجه گئتمیش . ائتمیشدیر

فاطیمه گلیب گؤردو کی، اورادا بیر اژداها ایکی یئره پارچاالنیب، قورخویا -آناسی حضرتی. سینده اویناییرديکؤلگه

یه گلمیسن، هئچ تالش کئچیرمه، او اژداهانی اوغلون هبیلیرم ن: پیغمبر دئدي. پیغمبرین یانینا قاچدي-دوشدو، حضرتی
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مین باش 40مین باش ساغا، 40حسین قیلینج چالدي، هر قیلینج چاالندا -حضرتی"؛ "ئره پارچاالییبحسین ایکی ی

!لو تانري، سن اؤزون باغیشالاو. لرهلر، نه؛ داها ن"سوال تؤکولدو

.سونا بو یازینین سونوندا بیر ده قاییداجاغیقع وضمؤو"فارس شووینیزمی و ایسالم"

ن ماهیر أی، فارسالر میفلري گئرچک تاریخ، گئرچک تاریخی میف یاپماقدا بلکه ده دونیانین اؤنده دئدیییمیز کیم

و مین یشوناسلیق و فلسفه ایله چوغالشمیش بیر دین اوالن زردوشتلوگئرچک، هم ده سوسیولوگییا، طبیعت. خالقیدیر

شمیش لَسؤزسوز کی، میف. تیردیلررك ایسالم و خریستیانلیق قارشیسیندا مغلوب دورومونا گایل بویو میفلشدیره

!دهديهزردوشتلوك گئرچک حیاتا داها چوخ یاخین اوالن ایسالمین قارشیسیندا تاب گتیره بیلمزدي و گتیرم

میف . لشدیرمیشلرفارسالر اؤنجه اؤز تاریخ و ادبیاتالرینی، باجاردیقجا دونیا تاریخ و ادبیاتینی اؤز خئییرلرینه میف

دونیانین بؤیوك . ه گئرچک بیلیکدن دانیشماق حقیقته، علمه، بیلییه ایستئهزادان باشقا بیر شئی دئییلطنطنه چاالن یئرد

فارس دیلی خوسروو ": دئمیشدیر) 973-1048(کوریفئیلریندن اوالن تورك داهیسی محمدابوریحان بیرونی بیلیک

قوزونجو یوز ایلین گؤرکملی تورك عالیمی، فیلوسوف دوقاون. "لري یاراتماقدان باشقا بیر شئیه یارامیرانوشیروان افسانه

یه اینانان باشقا بیر خالق قدر افسانهدونیادا فارسالر": دئمیشدیر) 1812-1878(لی آخوندزاده عحو یازیسیچی میرزه فت

".یوخدور

ؤزلرینین خئیرینه میفلري اؤزلرینه تاریخ ائتمک اوچون، تاریخی ایسه ا-لرياؤنجه دئمیشدیک کی، فارسالر افسانه

یقابیقدان چیخمیش، بو یولدا تورك، بیزانس، سورییا، عرب، حتّ-لشدیرمک اوچون دریدنهافسان–میفلشدیرمک 

رك دونا گیره-رك، دوندانقاپیالریندا یوز ایللرله تعظیم ائدهنیناتورلوقالرینین سارایالریپربریتانییا و روسییا ایم

.سورونمکلرینی سوردورموشلر

نی هیندیستاندان اوغورالییب گتیرمک "کلیله و دیمنه"گرلیکله دولو حیکمتله یاناشی، افسانه، ناغیل، یالتاقلیق و حیله

یه راضی اولموش، اوچون بیر فارس عالیمی اؤز عؤمرونون چوخونو هیند سارایالریندا بیر جاسوس کیمی چوروتمه

.دییینه چاتمیشدیرسوندا ایسته

دیکلریمیزین دوغرولوغونا آزاجیق شوبهه ایله باخانالر بویوروب فارس خالقینین عوضسیز یارادیجیلیغی بیزیم بو دئ

سینلرلَنی بیرجه دفعه ورق"شاهنامه"یانا توتوالن - س کیتابالري ایله یانساییالن و فارسالردا دونیانین موقد.

گلین . نین اثریدیریق؟ دئیه بیلرلر کی، بو کی، فیردوسینی فارس خالقی نین یارادیجیلیغی ساییر"شاهنامه"نه اوچون 

:باشلیغی آلتیندا"دهکیتابین حاضیرالنماسی باره"او،.نین اؤز دئدییینه باخاقفیردوسی

منیم سؤزلریمده تاپیلماز یاالن،   

!   نه افسون، نه افسانه یازدیم، اینان

اوخو، رمز تاپسان اگر،   عاغیلال 

-دوشون، رمز معنایا یول گؤسترر 

بونو اوندان قاباق اونون سلفلري، . یئرده کیمی تعریف ائدیر و اونا حاق قازاندیریرنیازماسینا باخمایاراق، گؤرون هم

:  افسانه یازانالري یاپمیشدیر-فارس داستانچیالري 

واردي بؤیوك بیر کیتاب،   قدیملرده 

سابحیرلییدي، داستانالري بید   .
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اله،   -اوزون ایللر گزدي او الدن

.   زبر بیلهاونو هر کس ایستردي اَ

-یئتیشدي نجیبزاده بیر پهلوان 

عاغیللی، جسارتلی، سؤز آنالیان،   

قدیم دؤور تاریخینی اؤیرنن،   

.   اساطیره مین دورلو معنا وئرن

دن ییغدي مؤبیدلري،   بوتون اؤلکه

.   تاپیلسین دئیه هر سؤزون جؤوهري

ده بیر آرایا گتیریب، ) کلرینیدین خادیملرینی، دین بؤیو(مؤبیدلري "قهرمان") میفچی(بلی، بو تاریخچی، اساطیرچی 

نه ائدیر؟  

بیر   ه بدي بیربؤیوکلر اونا سؤیله

.   قدیم شاهالرین ماجراسی ندیر

دي قهرمان،   روایتلري دینَل

.   گئدیب باشالدي بیر بؤیوك داستان

ادیگار،   او دا دونیادا قویدو بیر ی

.   بؤیوکلر اونو حؤرمت ایله آنار

آیري -نین دئدییینه گؤره، بو افسانه، افسون، روایت و قدیم تاریخلري ایکی آیريبورادان هامییا آیدیندیر کی، فیردوسی

:  رك یازیرائتدیرهلکی فیکرینی داواموأسینده بؤلمه"شاعیر دقیقی نین داستانی"فیردوسی سونرا . نسیل یازیبدیر

کیتابدان بو داستانالري بیر زامان   

.   سئچیب، سئودي سؤز قدرینی آنالیان

عاغیللی، بیلیکلی آدامالر کی وار،   

.   بو داستانالرین عاشیقی اولدوالر

-یئتیشدي، نهایت، اییید بیر جاوان 

ن، طبیعی، شعري روانگؤزل سؤز دئی   .

.   بو کیتابی چکیم نظمه من-: دئدي

.   سؤیله دي هر گؤرن"آفرین"اونا 

……
لیندن آلیب ایچدي جام،   أقارا بخت 

.اؤلوب گئتدي، قالدي اثر ناتامام

بئله کی، دقیقی ده کئچمیش . دن دانیشیر"شاهنامه"نین یازدیغی بورادان هامییا آیدیندیر کی، فیردوسی شاعیر دقیقی

مین 2(بیت ) 1000(فارس تاریخینی نظمه چکمیش، مین -ایران) میفلشدیریلمیش(لشدیریلمیش هلري، افسانافسانه

فیردوسی . قالمیشدیر) ناتامام(یاشیندا اؤلدورموش، اثر یاریمچیق دقیقینی اؤز خیدمتچیسی گنج. یازمیشدیر) میصراع
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نین آدینا نین مین بئیتی ایندي فیردوسیدقیقی. نی ایله داوام ائتدیرمیشدیرزشعر وننی گؤتورموش، هم"شاهنامه"نهم

:  والن فیردوسی یازیرتینده اسینی بیتیرمک نی"شاهنامه") ناتامام(نین یاریمچیق دقیقی. دیره د"شاهنامه"یازیالن 

بختیم اولسا کؤمک   -: دئدیم اوندا من

.   یازیب بو کیتابی بیتیرمک گرك

بو ایشده گئجیکسم اگر،   -: دئییردیم

.   ورهاورتایا باشقا بیر بخترگیَر

آلتینا دوشموش فارسالر عرب خیالفتینین داغیلیب تام گؤردویوموز کیمی، همین دؤورده عرب ایشغالی

. ل آتمیشدیالرألی تاریخلرینه لتمک اوچون اؤز افسانهرك فارس روحونو یئنیدن دیرچپارچاالنماسیندان ایستیفاده ائده

:  فیردوسی داوام ائدیر

شهرده دوست ایدي منه بیر نفر،   

.   ، جانیم قدریانیمدا عزیزدي او

فیکرینه آفرین،   -: ديمنه سؤیله

.   سنین توتدوغون دوغرو یولدور، یقین

ویجه بو داستانی من   تاپیب پهلَ

سنم، یولوندان گئري دؤنمهگتیرر   !

………
نی،   "نامهشاه"جسارتله چک نظمه 

.   بؤیوکلر بؤیوك ایشله سئوسین سنی

یازیب متنی دوستوم گتیردي منه،   

.   یئنی جانال ایلهام یئتیردي منه

او، بوتون بونالري . نین بو دوستو دا چوخلو متنلر توپالمیش، اؤزو ده بیر چوخ متنی نظمه چکمیشدیرفیردوسی

:  دوسییه وئریر و دئییرفیر

نی،   "شاهنامه"یازارسانسا -: دئییردي

.   نیفهحشاهالرا چاتدیر او تؤچالیش،

نظرده ) 70/969-1030(وینیبللی اولدوغو کیمی فیردوسی و اونون دوستو سؤزسوز کی، تورك سولطانی ماحمود غزنَ

:  ده یازیرآدلی بؤلمه"مودون وصفیسولطان ماح"فیردوسی . توتوردوالر

جاهان،   او گوندن کی یوخدان وار اولموش

.   میشدیر بئله حؤکمرانهله گلمه

……
باشا،   -بزك وئردي دونیایا باشدان

.   ل وورارسا داشاأدؤنر آلتونا، 

طالعیم بیر زامان،   اویاندي منیم 
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.   باشیمدان چکیلمیش دومان-: دوشوندوم

ایندي،آرتیق، اوالر سؤز دئمک،   -: دئدیم

.   کئچن عصرلر اولسون آشکار گرك

) عربلري-يغیر(تورك حؤکمدارالري عرب آغالیغینی یئنمیشدیلر، عجمی . بلی، گؤروندویو کیمی، هر شئی آیدیندیر

بوندان اوستالیقال یارارالنان فارسالر تورك قیلینجینا سیغیناراق، اؤز میلّی . عرب ظولموندن خیالص ائتمکده ایدیلر

یه جهدلري ایله فارس میلّی روحونو و فارس شووینیزمینی دیرچلتمه-يرك بوتون جیدوم ائدهکئچمیشلرینی یئنیدن ترّن

لدیلن بو فارس شووینیزمی سینده دیرچسی سایهلی، پولو، قیزیلی، حیمایهأکلرین نه یازیق کی، تور. چالیشیردیالر

. آیدین فارس شووینیزمی تورك دوشمنچیلییی دئمک ایدي-اصلینده عربلردن داها چوخ تورکلره قارشی ایدي، آچیق

کلرین تمثیل ائتدییی فارس دیللی اثرلر تور"کئچن عصرلري آشکارالیان"لري، بوتون فارس تاریخی، فارس افسانه

نی عی- رسینه اولدوغو ر ائدیلمیش، حیاتدا تام َتحصلره تورانال فارسالرین تمثیل ائتدییی ایران آراسیندا گئدن موحاریبه

وم ائدیلمیش، دونیادا یاخشی، بشري نه وارسا سی ترنّلبهغسی اولدوغو حالدا یازیدا فارسالرین لبهغهمیشه تورکلرین 

دونیادا ایلک دؤولتی فارسالر یاراتمیش، فارس حؤکمدارالري . ؤکمدارالرینین آیاغینا یازیلمیشدیرفارسالر، فارس ح

سینه ن گؤزل وارلیقالري فارس شاهالري تاپمیش، یاراتمیش، بشرین ایستیفادهأبوتون دونیایا حاکیم اولموش، دونیادا 

:  ده یازیرباشلیقلی بؤلمه"کیومرث"فیردوسی : ایکی میثال-بیر. لرهلر، نهوئرمیش، داها ن

میش اوغلونا بیر خبر،   آتا سؤیله

.   ده عصرلرگزر دیللري، کئچسه

جاهاندا کیم ایلکین اولوب حؤکمدار،   

بؤیوکلر اونا گؤستریب اعتیبار؟   

ین،   قدیم دؤور تاریخینی ایزله

ن   بؤیوك شاهالر حاقّیندا داستان دئی

شاه بیرینجی کیومرث ایدي،   -: دئمیش

.   دئدي"پادیشاهام"باشا تاج قویوب، 

بورادا . "دیللرده گزیرمیش"بو بئیتلردن آیدین اولور کی، فیردوسینین یاشادیغی دؤورده بو یاالن بیر حقیقت کیمی

-میفین نئجه تاریخ. "ینقدیم دؤور تاریخینی ایزله"-بونو کیم دئمیش، کیم یازمیش؟ : کینجی بیر مطلبه باخاقای

منیم سؤزلریمده تاپیلماز یاالن، نه "،لشدیریلدییینی گؤرورسونوز و فیردوسی قاباقجادان اثرینین باشالریندا یازیردي کی

اشدان آیاغا افسون، افسانه و یاالنالردان، ساختالیقالردان، بوش تعریف و ب"شاهنامه"، آنجاق "!افسون، نه افسانه، اینان

سولطان ماحمود غزنوي تاریخده معلوم، گؤرکملی شخصیت، ایستعدادلی سرکرده، اؤزو بیلیکلی . یالتاقلیقدان عیبارتدیر

ی کیمی تاریخده ت هامیساولدوغو کیمی، علمه، بیلییه، شعره، صنعته چوخ بؤیوك قیمت وئرمیش، علم و مدنی

آدي آلتیندا یالتاقالنیب، "وصف"نینآنجاق تاریخی شخصیت اوالن ماحمود غزنوي فیردوسی. تانینمیشدیر

:  فیردوسی یازیر. ساختاالشدیردیغی ماحموددان چوخ فرقلیدیر

بو، هیندیستانین شانلی سولطانیدیر،   

.   یربو، رومون قیزیل تاجلی خاقانید
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عدالتله وئرمیش جاهانا بزك،   

.   گونشدیر اونون تاجی، تختی فلک

ه تی آلتینا آلیب، آنجاق او نکره هوجوم ائدیب، اورانی حاکیمی17بللی اولدوغو کیمی، سولطان ماحمود هیندیستانا 

ییب و هئچ بیر زامان دا روم یب، داها دوغروسو هوجوم ائتمهآذربایجانا بئله گلیب چاتمایی، حتّ)بیزانسا(ینکی روما ا

هارادا یئرلشدییینی ده ) بیزانسین(بیزه ائله گلیر کی، فیردوسی رومون . لماییباونا هر هانسی بیر شکیلده تابع او) بیزانس(

:  نین باشقا بیر یئرینده بئله یازیر"شاهنامه"دقیق بیلمیرمیش، چونکی او،

:   لم اوغلونانجا نظر شاه، سسالی

خاور اونا،   -رومو-دئدي، -حااللدیر، 

گؤتورسون قوشون،دورمادان   -: بویوردو

.   شاهنشاه کیمی شرقه اولسون روان

. وغلو آراسیندا اوچ یئره بؤلوراو، دونیانی اوچ ا. بورادا گؤستریلدییی کیمی، فریدون شاه گویا دونیانین شاهنشاهیدیر

ربه غلم ایراندان چیخاندا شرقه یوخ، اوندا س.ریرزمینده اورتایا گؤندلمه وئریر، ایرانخاوري بؤیوك اوغلو س-رومو

.  لی ایديگئتمه

:  ائدن شاعیر یازیر"وصف"سولطان ماحمودو 

چینه، کشمیره، هینده بیر سال نظر،   

.   بوتون پادیشاهالر اونا باش اَیر

. اتیب زهرلی یاالنی شکر کیمی ساوادسیز و آز ساوادلی اوخوجوسونا یئدیزدیریرقفیردوسی یاالنین گؤزونه دوغرونو 

اتورونون اون بیر یوز ایلدهپرچین ایم. دوغرویا اینسانلیق قارشیسیندا جینایتدن باشقا بیر شئی دئییلدیر-بو، دوغرودان

اؤز . سیدیرسی، فیردوسینین یاالنیندان، گوپوندان و یالتاقلیغیندان دوغان فانتازییاسی، افسانهسولطان ماحمودا باش اَیمه

یی َجهلشدیرن بیر شاعیرین قدیم قارانلیق تاریخلري نئجه میفلشدیرههیاشادیغی دؤورون تاریخینی، شخصیتلرینی افسان

.  یدیندیرآآپ

نه یازیق کی، بو، . یه چئویرمیشدیرته، واسیطههمیشه آلالهی و دینلري خالقال شاهالر آراسیندا بیر آَلفارس شووینیزمی 

:  فیردوسی بونو بیر حیکمت، بیر فارس آتاالر سؤزو کیمی قلمه آلمیشدیر. ایسالم دینینه موناسیبتده ده بئله اولموشدور

پرست،   او ایستر گؤره خالقی آلاله

.   پرستپرستلر اوالر شاهچونکی آلاله

. اولسون"پرستشاه"لی خالقا دینی، آلالهی اونا گؤره اؤیره دیر، تبلیغ ائدیرلر کی، خالق بو یولال سونوجدا  دئمه

شاه دینه ! زلو تانري بو اییرنج مقصدلري باغیشالیاجاقمی؟ آخی بئله اولماگؤره سن، او. دیندن و آلالهدان آماج بودور

!  لیدیر، دین شاها یوخخیدمت ائتمه

لدیب، حاکیم مؤوقع توتماق اوچونبیر داها یادا ساالق کی، فارس شووینیزمی اؤز وارلیغینی یاشادیب، دیرچ  :

دینلري میفلشدیریب؛

میفلري تاریخلشدیریب؛

.تاریخی میفلشدیریب
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ئدیلمز اؤنمی الشدیرمک ایسه بشر اوچون عوضلیدیر؛ میفلري تاریخوچون چوخ تهلوکهبونالرین هر اوچو بشریت ا

چاغداش تاریخچیلر بونا قارشی آمانسیز موباریزه آپارماساالر تاریخ علمی محو . اوالن تاریخ علمینه آلچاق بیر قصددیر

.  "رده علم قورتاریرمیف باشالیان یئ":بیر داها قومیلیووون سؤزونو تکرارالماغا مجبورام. اوالر

سی حاقّیندا فیکیرلریمیزي نین میفلري تاریخلشدیرمه و تاریخلري میفلشدیرمهبو یازینین سونوندا بیز فارس شووینیزمی

ایندي بو شووینیزمین بعضی قایناقالري حاقدا بیر سیرا فیکیرلریمیزي . رینده آراشدیرما ایله آچیقالیاجاغیقوزا"شاهنامه"

.  ی قاچیلماز ساییرامیهمسؤیله

. دورور"آوئستا"کیتابالریدیر کی، اونالرین دا باشیندا ) زردوشتلوك(دؤوروموزه گلیب چاتان قایناقالرین ایلکی دین 

و ادبیاتال ) قایناق(یوزلرله منبع . یا دایانمیشدیر"آوئستا"وم رومانالر دا ظبدیعی، من-بیر سیرا تاریخ قایناقالري و تاریخی

توپلوسو ساییالن -ییاتیاولدوقدان سونرا بئله قناعته، سونوجا گلیریک کی، زردوشتلوك دینینه عایید کیتابالر کوّلتانیش

XIIن اسکیسی بو ائرانین أدا .) رئد-یازماالرین لأ(نین دؤردده بیري گلیب زامانیمیزا چاتمیشدیر، اونالرین "آوئستا"

لري ائرادان و بئله آیدین اولور کی، بو کیتابالرین ایلکین بؤلمه. ون اوچ یوز ایلهن یاخشیسی ایسه اأیوز ایلینه عاییددیر، 

لر، دك آرتیرماالر، عالوهجو یوز ایللرینه.8-10میالدین -قاباق مین اوچ یوزونجو ایلدن یازیلماغا باشالمیش، بو ائرانین 

"آوئستا"آیدین اولور کی، . عروض قالمیشدیرلره مییشمهیم چوخالدیلمیش، چوخ بؤیوك دیلرله دااشییهحشرحلر و 

لره اوغرادیلمیشدیر کی، زردوشتون ییشمهیوز ایللرله او قدر د"آوئستا"بئله بللی اولور کی،. ایله یازیلمیشدیر2300

.  سنه قالمیشدیرسیندان اولدوقجا آز بیر َن"آوئستا"گئرچک -اصل

اوغرادیلمیش، حاکیم ) 330-558. اؤ.نیشیلر، مپارسالی هخام(دؤورونده نیلر مههأبیرینجی بؤیوك تحریفه "آوئستا"

وي حؤکمدارالر و اونالرین دا اؤزلري حاقّیندا ناغیلالر، هلرینین گؤستریشی ایله بو کیتابا افساننین نومایندهسوالله

.  داستانالر سالینمیشدیر

، نه ده ساسانلیالر تمیز )نیشیلرهخام(نیلر مههأییریک کی، نه تهیئري گلمیشکن بیر تاریخ فاکتینی بورادا وورغوالماق ایس

بیسوتون قایاالریندا یازدیردیغی ) 486-522. اؤ.م(نی شاهی بیر دارانین مههأبو، . سی اولماییبفارس سوالله-پارس

: یرماسی حاقّیندا بئله یازیروماتا عوصیانینی یاتئاو، تاریخده مشهور قا. ده چوخ آیدین ایفاده ائدیلمیشدیرداش کیتابه

بو او زامانادك . غدان آلسینوماتا موئبیر کیمسه تاپیلمادي کی، شاهلیغی قا(!) میزدن پارسالی و میدییالی اوالن عاییله"

.  "آهورامازدا منه کؤمک گؤستردي و شاهلیغی گئري آلدیم. دیمهسوردو کی، من گلیب آهورامازدادان یاردیم ایست

نیلرین اصل کؤکو پارسالیالرا و میدییا تورکلرینه دایانماقال یاناشی، اونالرین مههأللی اولدوغو کیمی، تاریخدن ب

تورکلریندن عیبارت ) زقو(ت و قو) قاس(سی و ساراي حربی دووریانالري قاز دؤیوش گوجلرینین اساس بیر حیصه

دیر کی، بو هر ایکی ا چوخ غریبهمآ. دا دا گؤروروكتورك چولغاشماسینی بیز ساسانلیالر-بو جور پارسا. اولموشدور

چیلییی و آغالیغی فارسالرا وئرمیش، فارس زادگان سیلکی یاراتمیش، فارس ده بوتون ایدارهسوالله مولکی و دینی ساحه

.  یه گتیرمیشدیرییب عرصهشووینیزمینی بسله

سی پارسانین بیر نوسخه: سی حاضیرالنیرا سالینیر، ایکی نوسخهیات حالیننیلر دؤورونده یئنی بیر کوّلمههأ"آوئستا "

ندر کنی ایسبو نوسخه. آدالنان شهرده، شاهالرین کیتابخاناسیندا ساخالنیلیردي"جمشید-تختی"مرکزینده سونراالر 

.  نی یونانیستانا آپارمیشدیراورانی ایشغال ائدنده یاندیرمیش، شاریکاندا ساخالنان اوبیري نوسخه
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لري توپالنمیش، بؤلمه"آوئستا"یالتلرده داغینیق حالدا اوالن ااشکان شاهالري دؤورونده آذربایجاندا و اونونال قونشو 

ساسانلی . ده داوام ائتدیریلمیشدیرت ایللریندهبو ایش ساسانلیالرین ایلک حاکیمی. بو کیتاب یئنیدن برپا ائدیلمیشدیر

آذربود ایسپند اوغلونا تاپشیرمیشدیر کی، ) کاهینلر کاهینی(مؤبید - مؤبیدان) وبجو ایلده اؤل.379(شاپور IIشاهی 

شاپور زردوشت دینینی رسمی دؤولت IIبو ایش باشا چاتاندا . دن رئداکته ائتسینلشدیریب یئنینی تام تکمیل"آوئستا"

قدرکی ، دئدیییمیز کیمی اونا"آوئستا"توپالییب ترتیب و رئداکته ائتدییی ) ربودآذ(آذربایجان . الن ائتمیشدیرعدینی ا

یه بئش بؤلمه"آوئستا"بو . نین دؤردده بیریدیر و بو زامانا گلیب چاتان دا اونون تحریف ائدیلمیش شکلیدیر"آوئستا"

:  آیریلیر

یاسنا  .1

ئد  پرویس. 2

وئندیداد  . 3

4 .شت  ی

) کیچیک آوئستا-خیردا(رتاك آپاستاك خو/آوئستاهخورد. 5

دونیادا تانینمیش زردوشتلوك. اتاالر آدالنیرقسی دن عیبارتدیر، اونون یالنیز بیر بؤلمهبؤلمه) 72(یاسنا یئتمیش ایکی 

ندیداد زردوشتون اتاالر و بیر سیرا وقسونوجا گلرك بیلدیریرلر کی، یالنیز بو -الر بیرگه فیکره سالر و آوئستاشوناسشونا

: ییریکسینی ایستهت یئتیرمهبیز حؤرمتلی اوخوجونون بونا آیریجا دیقّ. لریدیراسکی بؤلمهن أنین "آوئستا"اثریدیر و 

کی، بئله. سیدیرهطاس بیر چیخیش نؤقسحلریندن بیري بودور و چوخ طییمیز فیکرین اؤنملی خهجیههچونکی سؤیل

. ی یارادان بشر دوهاالریندان اولموشدورگؤرکملی آذربایجان داهیسی زردوشت دونیادا ایلک تک آلالهلیق دین سیستئمین

تانریلی زردوشتلوك دینینی ائله بیر چی، شاهچی، افسونچو ذهنیاتی تکمین یازیقالر اولسون کی، فارس افسانه-مین

بو، . لالهلی دین کیمی قبول ائدیلمیشدیرآیارادانلی، یا دا چوخحاال سالمیشدیر کی، بو دین سونرادان یا ایکی

نین آذربایجان تورك خالقینا ووردوغو ایلک اؤلومجول تیچی، ناغیلچی فارس ذهنیات و نیافسانهشووینیست و

!   یاراالردان بیریدیر

یل شمس عتورك، عرب، روس، فرانسیز، فارس، دري پهلوي دیللرینین کامیل بیلیجیسی اوالن آذربایجان عالیمی ایسما

منطیق مئتودونا و فلسفی پرینسیپلره دایاناراق، چوخ حاقلی -لی تاریخ وقاییسهیرك، مهلهاتاالرینی اینجقنین "آوئستا"( 

زردوشت چوخ": یل خوجا یازیرعایسما. لی ثوبوت ائتمیشدیرستانریلی دین اولدوغونو اساون تکیاوالراق، زردوشتلو

…چیخاراق آهورامازدانی یئگانه یارادان، خالیق بیلمیشدیرعلیهینهلالهلیغین آ

اونالر آهورامازدا . لالهلی کیمی باشا دوشموشلرآپیغمبردن سونرا بعضی دین خادیملري زردوشت دینینی ایکیمحمد

…آیري وارلیق حساب ائتمیشلر- بیرینه قارشی قویاراق، آیري- بیريله شرایله اهریمنی، خئییر

لرین دوزگون هحلیل ائتدیکده بو نظریاتاالردا دئدیکلرینی منطیق و فلسفه پرینسیپلري ایله دریندن تقزردوشتون 

).  28.ص، 1995باکی،. کیتابIآوئستا، : باخ("ا چیخیرمیداناولمادیغی 

رینده قورولموشدورزردوشتلوك دینی اوچ بؤیوك اساس اوز :اوغورلو دوشونجه، اوبیر سیرا . غورلو ایشغورلو سؤز، او

ی ده گؤزدن قاچیرمایاق نسئلهبیر م. یکیهبیز ده بو فیکیرد. یپی ساییرالرعالیملر بو اوچ اساسی بوتون دینلرین آنا پرینس

.  کی، بونالري تاریخده ایلک دفعه زردوشت دئمیشدیر
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اتاالرین بیرینده زردوشت ق. زردوشت تانرییا آهورا، مازدا، یا دا بیر یئرده آهورا مازدا، مازدا آهورا دئیه موراجیعت ائدیر

درك ائتدیم کی، .) إ.أ-غورلو دوشونجه ایلهنی اوعی(مله هاي مازدا، من اؤز دوشونج": عت ائدیرتانرییا بئله موراجی

ن دوغرو حاکیم أن دوزگون، أسنی اؤز گؤزومله گؤردوکده باشا دوشدوم کی، . وارلیغین ایلکی ده، سونو دا سنسن

"!ن عدالتلی حؤکم وئرن سنسنأسنسن، دونیاداکی ایشلر حاقّیندا 

اي مازدا، هم ":تانریلیق دئییلمی؟ باشقا بیر یئرده دئییربو موراجیعت تک: غرودان دوغرویا سوروشوروقدو

آهورا، بونو سندن سوروشورام، منه اي": باشقا بیر یئرده زردوشت دئییر. "لینده دیر أنین حؤکمدارلیق، هم ده قودرت س

دارلیق باخیمیندان اونا نئجه یاناشاجاقالر؟ اي مازدا، بو ایش سنینله دینینه چاغیریلمیش آدامالر دین. دوزگون سؤیله

نین طرفیندن ایلک سئچیلمیش آدام منماوچون س!"

اتادان آیدیندیر کی، زردوشت بو دینی اؤز دینی آدالندیرمامیش، اونو تانرینین دینی آدالندیرمیش و بو دینی قبو 

زمانالري بو ونون بؤیوك اوضائتدیییمیز مؤوحثب. مبر سئچمیشدیرآهورا مازدا زردوشتو پیغ-یؤنلتمک اوچون تانري

بو . بیرینی رد ائدیردینی هم مازدئیزم، هم ده زردوشتلوك، یا دا زردوشت دینی آدالندیریر، بیر چوخ حالدا بیري او

) مازدا-ا، آهورا، آهورامازد(یوخاریدا گتیردیییم میثالدان و داها باشقا میثالالردان آیدین اولور کی، زردوشت تانرییا 

، )یلیکائمازد(یزم ئاونا گؤره ده بو دینه مازدا. موراجیعت ائتمیش و بو دینی تانري نین دینی کیمی قبول ائتمیشدیر

ایلیک دئمک هئچ ده یانلیش دئییل و بو دینین زردوشتون آدي ایله آدالنماسی ا ، آهورامازد)هورالیقآ(ایزم اآهور

ایبراهیم . ده دئییلیر"همحمدی"، ایسالم دینینه پیغمبرین آدي ایله باغلی مثًال. لره ده عاییددیربو، بوتون دین. دوغرودور

ویلیک، ییسع، ثم(ده دئییلیر و بو کیمی باشقاالرینا دا "هیبرانیع"دئییلدییی کیمی "هنفیح"پیغمبرین یایدیغی دینه 

.).  ویلیک و بیموس

تانریلی دین ایلک یارانیشیندا تک) زردوشتلوك(یلیک ئاان آیدین اولور کی، مازدیوخاریدا گتیردیییمیز میثالالرد

-دونیانین : ده بئله آلینمیشدیرنتیجه. لالهلی دین دونونا گئیدیریلمیشديآاولموش، سونرادان تحریف ائدیله رك ایکی

هریماندیر هؤرموزددور، شر آلالهی َا-ادیر خئییر آلالهی مازد. خئییر و شر: ایکی باشالنغیجی وار) وارلیغین(یارادیلیشین 

).  هلیماناَ(

تانریلی دینه چئویرمیشلر؟ بوندان فارسالر، تانریلی بیر دینی ایکینه اولسون کی، پارسالر تک: سورغو دوغا بیلر

بیر داها قئید بیرینجیسی. چوخ شئیلر ایتیرمیشدیر-ك کی، چوخنالی جاواب وئَرعت نه ایتیرمیشدیر؟ بیرمتورکلر، بشری ،

لالهلیغا و اونالردان آلالهلیقدان اوچ و ایکیآلالهلیغا، آزآلالهلیقدان آزآلالهلیغا، چوخآت میفدن چوخائدك کی، بشری

لشدیرمیشدیرورونو، دونیاگؤروشونو کامیلت بؤیوك عذابلی بیر یول کئچرك اؤز تفّکدا تک آلالهلیغا دوغرو بشری .

ئییفلر حچوخ -چیلیکدیر و چوخمک و بشر اینکیشافینا مانعدیر، گئریلهعی دئییل، ایرتیجاترقّبوندان گئرییه قاییتماق 

-بو دئدیکلریمیز آرتیق دونیا دوشونجه تاریخینده، تاریخین فلسفه. اولسون کی، بو مانعچیلیک مین ایللردیر داوام ائدیر

.   سینده دانیلماز، هئچ جور اینکار ائدیلمز بیر حقیقتدیر

باخشیدیر، آراالریندا آیریلیقدا دونیاگؤروشو، دونیا-هر اوچو آیري-) علم(میف، دین و بیلیم : ین ایکینجی یؤنونسئلهم

ور بیلیم میفیک تفّک. دیرلردهت، اینکار، رقابت و موباریزهن ضیدیبیري ایله معی-ایلیشکیلرین اولماسینا باخمایاراق، بیر

سی بیلیمه دین دوشونجه. ؤوقعده دایانیر، دئمک اوالر کی، عکس قوطبو تشکیل ائدیرورونه قارشی داها دوشمن متفکّ

ورونون اینکیشافینا، بیلیم تفکّ) علمین(بو آچیدان دا دیندن میفه قاییتماق بیلیمین . دن آز مانع اولورمیفیک دوشونجه
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دیندن میفه قاییتماق بیلیمدن . ه یوروموشدوراینسان اوغلو میفدن دینه، دیندن بیلیم. سینه مانع اولماق دئمکدیرگلیشمه

.  اینکار دئمکدیر، بیلیمه گئدن یولدان گئري دؤنمک دئمکدیر
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ن کسه یولأ

دك اوالن یالتلرینهبیر زامانالر قوزئیده دربنددن گونئیده همدان ایالتینه، دوغودا خزردن باتیدا گؤیچه گؤلونون باتی ا

دفعه، 2ییاسینین پریلین بیرینجی روبعونده روسییا ایمایوزXIXتورپاقالردا یئرلشمیش قودرتلی بؤیوك آذربایجان 

یه، سونراالر بیر نئچه حیصه2ل وأسینده لري نتیجهایل داوام ائدن قانلی موحاریبه11اوسته گؤتوردوکده -اوست

آذربایجان تورپاقالري . سی باشالنديایل داوام ائدن فاجیعه187نونال دا بؤیوك آذربایجانین ائله بو. یه پارچاالنديحیصه

بوتون بو دؤور عرضینده . دي باغیشالديهدي آلدي، کیم ایستهایستي ساتدي، کیمدهکیم ایست. قویولدوحراج بازارینا

ز واختی ایله تورکییه، ایران، عربیستان، هیندیستان و تورپاقالریمی. آذربایجان خالقی آمانسیز قیرغینالرا معروض قالدي

.وئریلديهدیهالرینا ساتیلدي،نن ائرمنی فیریلداقچیهبالکان بازارالریندا گیرل

مک لَلیسینه چئوریلمیش خالقیمیز بوتون بو تاریخ بویو چاباالدي، چالیشدي، ایَرکؤلهایرانین، روسییانین کؤله و یاریم

دن یه، او اؤلکهدن او اؤلکهبو اؤلکه. النیز و یالنیز اؤز وارلیغینی قورویوب ساخالماق اوغروندا ووروشدواوچون دئییل، ی

. ایل بویو آذربایجانی قاچاق حرکاتی بورودو100یه قاچقین گئتدي، یورددا ووروشانالر داغالرا قاچاق دوشدو، بو اؤلکه

مین محمدا،خیابانیمحمدقاچاق نبی، شئیخ ،ستّارخان. ندا قویدوالرالر، سردارالر باشالرینی آذربایجاژنرالی جیابان

بلی، معاصیر دؤورون گؤرکملی . کیمی یوزلرجه آذربایجان موجاهیدي خالقین آزادلیغی اوغروندا چارپیشديهرسولزاد

زامان اؤز -انبیله زام-بیله) خالق(فیلوسوف تاریخچیسی، تاتار قومیلیوو دئمیشکن، اگر هر هانسی بیر ائتنوس 

موباریزه خوشبخت ! لی، او ائتنوسا اؤلوم یوخدورآراسیندان اینسانالر آییریب اؤز وارلیغی اوچون قوربان وئریرسه، دئمه

یاشاماماسی - دن و دونیایا تقدیم ائدن بیر خالقین یاشاییبهلآزادلیق اوغروندا دئییل، یارانان، تاریخده اؤزونو تصدیق

.سی ایدياوغروندا موباریزه

. تديلَسینی آرادان قالدیریب اؤزونو تاریخده بیر داها تصدیقجی ایللرده آذربایجان خالقی اؤلوم تهلوکه.1918-1920

هامیمیزین بیلدییی . گونئیده خیابانی حرکاتی، قوزئیده آذربایجان خالق جومهوریتی آذربایجانی یئنی دونیایا تانیتدي

. ییاسی یارانديپرقیرمیزي سووئت ایم-ییاسینین یئنی واریثی پریادا چارلیق ایمروسی…ديکیمی، بو دؤور چوخ چکمه

کی  دموکراتیک دؤولتی ییخدي، آنجاق اولدوغوندان، آذربایجانین قوزئییندهضعیفییا هلهپرایلک ایللرینده بو ایم

بیر دؤولت قورومونو سییف اولماسیندان دوالیی، همین دموکراتیک دؤولتین یئرینده هر هانضعاؤزونون ده هله 

.سونرا بو دؤولت قورومو آذربایجان سووئت سوسیالیست رئسپوبلیکاسی اولدو. ساخالماغا مجبور ایدي

سی اوالن قاجارالر ایراندا آذربایجان سوالله. جی ایلدن سونرا آذربایجانین گونئیینده خیابانی حرکاتینی بوغدوالر.20

یئنی فاجیعه ) بو تایلی- و تایلیا(آذربایجان خالقینین . ته گلديسی حاکیمیهپهلوي سوالل-دئوریلدي، یئرینه فارس

کی سووئت رئسپوبلیکاسی آذربایجان آذربایجانین قوزئیینده…ديلر، تاالنالر، قیرغینالر آرا وئرمهتلق. دؤورو باشالندي

.تینه چئوریلديزمک آَلأخالقینی 
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هر بیر خالقین : نیرلَبئله سساًتئز ائشیتمک اولور؛ بو تقریب-الر داها تئزبئله بیر فیکیر وار و بو فیکري سون واخت

بو، تامامیله . خالقیمیزا اویغوندور-بونو بئله شرح ائدیرلر کی، گویا بیزیم ده دؤولتیمیز اؤزوموزه. دؤولتی اؤزونه الییقدیر

بازیس -یم اؤیرندیییمیز آنالییشالرال دئسک، خالقبو فیکیر اؤزونو اصلینده هارادا دوغرولدور؟ بیز. دیریانلیش دوشونجه

اگر بو قورومو یارادیرسا، سؤزسوز کی، بازیسین . دؤولت قورومونو یاراتمالیدیر-قورومالریندان بیرینیاؤزونون اوست

-یسی بیری اساسیندا یارانیر و بو قوروما همین خالق، یاخود بو خالقا همین قوروم الییق اولور، هر ایکیهطلبی و ایست

قورومونو یاراتماقدا لی، سؤز آزاد خالقدان گئدیر، اؤز اوستدئمه. بو فیکیرله راضیالشماماق اولماز. بیرینی تمثیل ائدیر

قات گوجلو - سینده اؤزوندن قاتاگر هر هانسی بیر خالق قانلی تئرور و ایشغال نتیجه. موستقیل اوالن بازیسدن گئدیر

زمک، أدییی کیمی ییا دا اونو ایستهپرسینه چئوریلیرسه، بو واخت ایمسینه، موستملکهانین کؤلهییپراوالن هر هانسی بیر ایم

لی، بو قوروم خالقین آرزوسو اساسیندا یارانمیر و اونو هایستیثمار ائتمک اوچون اویونجاق دؤولت قورومو یارادیرسا، دئم

!الییق دئییلیهتمثیل ائتمه

ایکینجی دونیا . رینده قوروالن دؤولت قورومالري دا موختلیف اولوریی خالقالر اوززدیأبؤیوك دؤولتلرین یحّت

ن گوجلو خالقالریندان بیري اوالن آلمانالري دارماداغین أیفاقی آوروپانین یکا، اینگیلتره، سووئت ایتّمرسینده آموحاریبه

سی ایله فئدئرال آلمان دؤولتی یارادیلدي، نسانین ایرادهیکا، اینگیلتره و فرامرآیندهسآلمانییانین بؤیوك بیر حیصه. ائتدیلر

آلمان خالقی : سوال اولونور. سی ایله آلمانییا دموکراتیک رئسپوبلیکاسینین ایرادهSSRİ‘سینده ایسه باشقا بیر حیصه

ربده قوروالن غآنجاق شرقه باخمیش ! هئچ بیريي؟هانسی دؤولته، یاخود هانسی دؤولت قورومو آلمان خالقینا الییق اید

.ل آلمان دؤولتی ایندي یارانماقدادیرصا. لوئریشلی ایديأچوخ -دؤولت آلمان خالقی اوچون آز

یالنیز و : تکرار ائدیریک. بوتون آذربایجاندا بو گون خالقیمیزي اونا الییق تمثیل ائده جک دؤولت قورومو یوخدور

!!نه الییق اولورخالقین یاراتدیغی دؤولت اونون اؤزو(!) یالنیز آزاد 

بس موسکووانین بوگونکو . یکیهجیههایلده آذربایجاندا آپاردیغی سییاستی تحلیل ائتم70بیز بورادا موسکووانین 

روسییا . زه بیلمیرأ-"ایداره ائده"لکی تکوألري و خالقالري داها اؤلکهعدیر؟ بوگون موسکووا اونا تابسییاستی نئجه

لینی چکمک أده او، ایلک اؤنجه آوروپادان دیر، اونا گؤرها، داها دؤغروسو، فالکت ایچیندهاؤزو فالکت قارشیسیند

بذییانی داغیلماقدان قورتارماق، اونو نه ایسه آلدادیجی، بیر قدر ده جپرایندي اساس وظیفه ایم. مجبوریتینده قالدي

یوخاریدان "قورما آدي آلتیندا ن ارلیق و یئنیداونون اوچون ده دموکراتییا، آشک. ئدیجی شکله سالماقدان عیبارتدیرا

) لی، یوخارینین فیتواسی ایله آشاغیدان اینقیالبیوخاریدان اینقیالب اولمور، دئمه: بو دا آلداتماق اوچوندور("اینقیالب

سی ایله ههانسی خالق بو پروقرامدان کنارا چیخیب اؤز ایراد. بونون اوچون آیریجا پروقرامال ایش گؤرولور. ائدیلیر

.راسی عداوتآدیجی میّلتلرییر، یا دا کی، قیرغین و تاالن تؤرهیاغیشی گؤزلهقورشون حرکت ائدیرسه، اونو 

سی ن بؤیوك ضربهأقویدو، اونون "آغ اینقیالب"بیر واخت ایران شاهی یوخاریدان ایصالحاتالر آپاراراق آدینی

سی ن بؤیوك ضربهأقویور، "اینقیالب"یدان ایصالحاتالر آپاریب آدینیایندي قورباچوو یوخار. یديآذربایجان خالقینا د

-هللیآذربایجان ایري آددیمالرال ایرَ"محمدرضا پهلويبیر واخت آذربایجانین گونئیینه گلن . آذربایجان خالقینا وورولور

آذربایجان ایري "رئژنئو ایلیچ بگلن لئونیدمیش آذربایجانین قوزئیینهدئمیشدي، اوستوندن نئچه ایل کئچمه"ییر

بیرینین آغزینا -سن، نئجه اولور کی، موسلمان مونارخالرال کومونیست مونارخالر بیرگؤره. دئدي"ییرهللیآددیمالرال ایَر
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واي او گوندن کی، . سیندن آسیلی اولمایاراقدینیندن، عقیده-مونارخ هر یئرده مونارخدیر ! توپورموش کیمی اولورالر؟

!بیرینینسی اوال، یاریسی بیرینین، یاریسی اوآدلی بیر موستملکه"آذربایجان"نینییا مونارخیپریمهر ایکی ا

یول باش "مدنی"درمانی ایله اؤلو دوغماغا مجبور ائدیر؛ اگر "ایصالحات"لري موسکووا آزادلیغا بویلو اولموش اؤلکه

!؟ییرماندرمان، یا دیا. دییی کیمی اویودورتوتماسا دییرمانیندا اؤز ایسته

سی وارسا سی، تانکی و گوهللاییانین توپو، طیارهپرایم-ظولمون. دیراوچ ایله یاخیندیر کی، آذربایجان آیاق اوسته

زور بیر داها یئنیدن داغیلدي، هپوسکوردو، گؤیچه، زنگقورشون ییا اود، پرایم. خالقین دا دؤنمز اوزو واردیر-حاّقین

خالق یوردونو قورودو، آذربایجانی ایکی . هر یئر قانا چالخاندي…گنجه، باکیللري اوزاندي، سومقاییت،أقاراباغا یاغی 

...نی داغیتديهیئره بؤلن دمیر پرد

برابر گوجلرین -ییا بو غیريپرایم. اوزه دورموشدور-ییا و خالق اوزپرایم-ه بو گون آذربایجانین قوزئیینده ایکی قوو

.یکانین بیزه اؤگئی موناسیبتیندن ایستیفاده ائدیرمرائرمنی دیاسپوروندان و آوروپانین، آسیندهموباریزه

ه لرله اوزبو قوو -ه. لریمیز تمثیل ائدیرهاوزه تکجه دایانمیش خالقیمیزي دموکراتیک قوولره دونیاداکی بیر سیرا بو قوو

نه یازیق کی، بیر یئرده . نئیینده بؤیوك معنوي دایاغیمیز واردیریوردوموزون گو. ییرلر رغبت بسلهباشقا دموکراتیک قووه

.تزه آددیم آتیریق-آخی بیز هله میلّت اولمامیشیق، خالق یولوندان میّلت یولونا تزه. یه قوشولمامیشیقموباریزه

سوالی . ادي آلیناجاقاوز-دیر؟ علمله ایضاح ائتمک چوخ اوزوندیر، میلّت نَتئز سوروشورالر کی، خالق َن-تئز: قئید

نییه؟ ! خالق بیزیک، میّلت آلمانالر. سوالینا جاواب تاپاریق"دیر؟نَ"خالق کیمدیر، میّلت کیمدیر؟ اوندا : باشقا جور قویون

دؤولتیمیزده -بیز سرحدلریمیزي قانال آلیریق، وار. دؤولتلري ده اؤزلرینیندیر- وارآلمانالر سرحدلرینی پولال آلیرالر،

ت، سود، بیز اؤزوموز آجیق، آج روسییادان َا. ن وئریرلرت، سود، اواَآلمانالر اؤزلري توخدور، آج روسییایا . ندیرنیاؤزگه

70آچیر، لأدئییر، اونا "قارداش"، "دوست"ایل دوشمن کسیلدییی آلمانا ایندي70موسکووا . ییریکن گؤزلهاو

آلمانالر سووئت . زیرأاخیر، بیزي تانکالرین آلتیندا ئدییی بیزه ایندي دوشمن کیمی بد"کیچیک قارداش"ایل

، هه، پاپاقالرینی!)انا، داها نه قالدي کیطنت شئیعل(لرینی، پالتارالرینی عسگرلرینین نیشانالرینی، کمرلرینی، چکمه

سته خیبیز ایسه تکجه ساغالم اوغولالریمیزي دئییل، حّت. حراج بازارینا قویدورور!) مت سنه، میرزه جلیلحر(

!گنجلریمیزي عسگرلیک آدینا اؤلومه گؤندریریک

.یقین آیدین اولدو

...ین آنا خطیندن بیر آز قیراغا چیخدیغیمیزا گؤره اوخوجوالر سوچوموزدان کئچسیننسئلهم

موسکووانین بوتون عومومی سییاستی ایله یاناشی، او، هر بیر رئسپوبلیکایا، هر بیر خالقا قارشی خوصوصی سییاست

دؤولت رهبرلري باشقا جور حرکت ائدیر، . نه اوچون لیتوانین، ائرمنیستانین، گورجوستانین و ب"اونا گؤره ده. یورودور

لیییک کی، موسکووانین لیک بیلمهبیردفعه. لوکدن باشقا بیر شئی دئییلدیرحلؤوه سوالی ساد"آذربایجانینکی باشقا جور؟

ر رئسپوبلیکایا اوالن سییاستی ایله توتوشدورولمامالی، همیشه آیریجا گؤتورولوب آذربایجانا عایید سییاستی هر هانسی بی

.اونون اوزده اوالن دئییل، درینده، گیزلی قاالن کؤکلري، باغالري اوزه چیخاریلمالیدیر

ملکه دؤولت موستقیل خالقالر اوچون سعادتدیرسه موست-وار. دیررفلی زنگین بیر اؤلکهطن وارلی، هرأآذربایجان 

شیب موستقیل اولماسی آذربایجانین بیرَل. ییاسی اوچون شرقین قاپیسیدیرپرآذربایجان روسییا ایم. اوچون بدبختلیکدیر

.ییانین بوتون دایاقالري نین داغیلماسی دئمکدیرپرگونئی قافقازدا ایم
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ییا پروتون دؤورلرده آردیجیل یورودن ایمنه کیمی هیند اوکئانیندا ایستی سوالرا جان آتان و بو سییاستی بپیوتردان دوَن

ییانین پرهشترخان و باکی ایم- خزرین ایکی آچاري. سینی ایشغال ائتمک ایلکین شرط اولموشدورؤوزهحاوچون خزر 

ییاالر طرفیندن مودافیعه اولونان و اونالرین شرقده جاسوسو پرآذربایجان یوز ایللردیر ایم. دفی اولموشدورهدایمی ضربه 

اگر آذربایجان موستقیل "، "آذربایجان ایرانین تاخیل آنباریدیر". دیرنین گلیر منبعیاوینایان ائرمنی لوببیسیرولونو

ته دوشراوالرسا ایران اوندان آسیلی وضعی"یه چوخ دوزگون قیمت وئرمیشلرسئلهن ایران ایدئولوقالري مدئی.

. لرینی گؤرمک اوچوندورطنین بعضی خییا سییاستیپردا ایمري و عومومی دئدیییمیز بو سؤزلر آذربایجانچوخ اؤَت

جه تانیش اولماق اوچون جیلدلرله هي و معنوي ثروتلري ایله سادوستو، مادالتی و یئرآاصلینده ایسه گرك آذربایجانین یئر

- ایجانین یئري بوتؤوییاسی، ایران و ائرمنیستان سییاستینده آذربپرکیتابالر یازیالندان، دونیا سییاستینده، سووئت ایم

.بوتؤوونه آراشدیریلیب آچیقالناندان سونرا بیز اؤزوموزو باشا دوشه بیلریک

هله -منیم یادیمدادیر . ییانین دؤولت آپاراتی چورومه دؤورو کئچیریرديپرجی ایللرده ایم.60-80بللی اولدوغو کیمی، 

بو . سینی کئچیرنین روشوتخورلوق مرحلهتی داغیلماغیجی ایللرده بیر آوروپا عالیمی یازمیشدي کی، سووئت دؤول.60

او، روسییادا دؤولتین کؤکلرینین . منی انگلسین بیر مکتوبو چاشدیردي. ی تحلیل ائدرکن من ایلک اؤنجه اینانمادیمنسئلهم

ا بئله جاواب رك اورادا سوسیالیزم قورماغین داها آسان اولدوغونو یازان بیر روس ضیالیسینرهیف اولدوغونو گؤسَتضع

وئرمیشدي کی، سیز دوز دئمیرسینیز؛ روسییادا کیچیک و ایري مأمورالردان عیبارت بؤیوك بیر طبقه واردیر، بونالر 

دؤولتدن چوخ آز ماعاش آلدیقالري اوچون خالقی سویور، روشوتله دوالنیرالر، بونا گؤره ده روسییا دؤولتینی مودافیعه 

ر، چونکی بو دؤولت اولماسا اونالر روشوت آال بیلمزلر، بونا گؤره ده دؤولت ائتمکده حددن آرتیق ماراقلیدیرال

.ییرالپ آشاغیالرا قدر ایشلهآپاراتینین کؤکو

ین لنیننین، ایسترسه ده ایستر کرنسکی- قوي ائتدیکدن سونرا آیدین اولدو کی، انگلس سهو ائدیب -بیر قدر ده گؤتور

اولدو کی، بیر عئینی زاماندا، تاریخدن منه آیدین. ر چوخ بؤیوك رول اوینادیالرچئوریلیشلري زامانی همین مأمورال

.آیدین ایديسئلهم. چوخ دؤولتلرین اساسینی روشوتخورلوق سارسیدیب

"یفاقیندا لدیم کی، سووئت ایّتگنین بئله بیر فیکرینه راست شوناسیللرینده بیر ایسپان جمعیتوأجی ایللرین .70سونرا 

تله اینسانین، گئج داغیالجاق، چونکی بو جور قورولوش عومومی-دئییلن قورولوش دوز دئییل، او تئز"لیزمسوسیا

بونونال . باشقا شکیلده ایفاده ائدیلیردي-ثرلرده باشقاأبیر چوخ بو فیکیر. یردخوصوصیله فردین طبیعتینه ضید

. یه باشالدياینسان حاقالري اوغروندا موباریزهده SSRİ‘دي کی، ساخاروو چوخ کئچمه. راضیالشماماق اولمازدي

اونون دالینجا جمعیتلر و خالقالر . گونه چوخالدي-وي کؤله پسیخولوگییاسیندان قورتوالن فردلرین سایی گوندنهکوتل

.آزادلیق عشقینه دوشدولر

سینیسئلهلماق اوچون قاراباغ مییا بونون قارشیسینی آپرایم. جی ایلده آذربایجاندا یئنی بیر اویانیش باشالمیشدي.1987

تخورلوغون داغیدیجی، ایله یاخین ایدي کی، روشو30ییا پرآنجاق یوخاریدا گؤستردیییمیز کیمی، بو ایم. اورتایا آتدي

اونا گؤره . میرديهدؤولت آپاراتالرینین هئچ بیري دقیق ایشل. سینده ایفلیج اولموشدوثیري نتیجهأیئییجی تریدنایچ

- ده یاناًقارباچوو، اونون اطرافینداکیالر و خوصوص. ربایجان و اونون خالقی حاقّیندا فیکري یانلیش ایديمرکزین آذ

ائله بیر گوجلو سیاسی نن ائرمنی لوببیسی بئله دوشونوردو کی، آذربایجان خالقینینهسینده پئیک کیمی هرلیؤره

. ین یئسیرلریدیر، دئمه لی، قاراباغی ائرمنیلره وئرمک اوالرتشکیالتی یوخدور، رئسپوبلیکانین باشچیالري ایسه موسکووان
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ییایا پربونونال هم آذربایجانی تام ایفلیج ائتمک، هم ده دونیا ائرمنیلریندن و اونالري حیمایه ائدن بؤیوك دؤولتلردن ایم

.یاخشی آرخا دوزلتمک اوالر

تکجه موسکووانین دئییل، بوتون . دئییب آیاغا قالخدي"!!باغ-را-قا"میلیونلوق بیر خالق  7بیر نئچه آیین ایچریسینده 

تاریخیمیزده ایلک دفعه اوالراق دونیانین . هور ائتديظفئنومئنی "آذربایجان"بیر . اوست اولدو-رو آلتدونیانین تصوو

. آذربایجانا آخیشدي.تئلئویزییا ایشچیلري، موباریز دموکراتالر، کونسولالر، سفیرلر و ب-هر یئریندن قزئت، رادیو

بالتیکیانی رئسپوبلیکاالردا آزادلیق حرکاتالرینین یئنی دالغاالري قالخدي، مولدووا و گورجوستاندا خالق حرکاتالرینا 

.ایلکین تکان وئریلدي

نده کی بیزیم بو خالق یندا نعمت پناهوو دئیمیدانسینده باکی نین آزادلیق ‘25-27جی ایل نویابر آیی نین .1988

. جک، بونا چوخ آدام شیشیرتمه، بؤیوتمه کیمی قیمت وئریردينی آزادلیق حرکاتی بورویهSSRİ‘رکاتیمیزال بوتونح

.موسکووا اؤزونو ایتیردي. بورودونی حرکاتالرSSRİ‘دي کی، دوغرودان دا، چوخ چکمه

. ا قورخویا دوشدووموسکو. نديلیشی باشالجو ایلین سون آیالریندا آذربایجاندا خالق حرکاتینین ایکینجی یوکسه.89

قورباچوو مالتادا بوشال گیزلی ! دارماداغین اوالجاقSSRİلی، بو دفعه حرکات واختیندان قاباق بوغولماسا دئمه

بیکئر بئله بیر بیانات وئردي کی، اگر زبوشون دؤولت کاتیبی جیم.ین اوستونده برك دایاندينسئلهگؤروشلرینده بو م

. جکیههیکا بونا اعتیراض ائتممرائتسه، آقییاداکی میّلتچی حرکاتالري یاتیرماق اوچون گوج تطبموسکووا زاقافقازی

کی، او، گورجو يالن ائتمیشدعادا آچیق اوبیزیم اوچون تامامیله آیدین ایدي، چونکی بونا قدر قارباچوو موسکوسئلهم

!اسینی روا بیلمزکیمی مدنی بیر میلّتین قاداغان ساعاتیندا، حربی وضعیتده یاشام

- یل و نوماییش ائدیر، آذربایجانلیالري قیریر، ائولرینی یاندیریر، یوردوندانعطکندینده ائرمنیلر ایل بویو تیئرئوان و خان

وي یاشادیغی یئرده بیر نفرده آذربایجانلی لهائرمنیلرین کوت. موسکووا سوسوردو. یوواسیندان دیدرگین سالیردي

"سؤزو "آذربایجان"یالنیز آذربایجاندان گئتمیش، بو بیاناتدا ی، گیزلی گؤروشده صؤحبتلدئمه. قالمامیشدي

.لنمیشديهسؤزو ایله پرد"زاقافقازییا

همین آیین سونالریندا آزادلیق . لنديابر آییندا آذربایجان بوتون دونیادا بیر داها آمانسیزجاسینا تکدکجو ایلین .89

وغلو خالقیمیزین نئجه امدصن فعال عوضولریندن بیري، حؤرمتلی واقیف أر شوراسینین ساققالالآغAXCیندا میدان

دا مینلرله، اون مینلرله اینسان میداناولدوغونو بیر داها دریندن دویدو، لندیییندن دانیشارکن خالق بو دونیادا قریبتک

.دسمالینی چیخاریب گؤز یاشینی سیلدي

ل ائدن ایکی فؤوقحدیکلري کیمی دین ایدي کی، بوگونکو دونیانین طالعینی ایستهندا چوخ آداما آی‘29-27ابرین دک

بو ": تئز سورورالر- بو سورغونو تئز. ؤکومتی آذربایجان خالقینی زورال فالکته آپاریرحیکا و سووئت مرآ- لدؤولت ا

!لر، یوخییوخ، خانیمالر، ب. "فالکتدن قاچماق مومکون دئییلدیمی؟

سونرا دا عالوه ائتدي کی، چوخلو جاوان . ده منه وئردينییانین ایندیکی خاریجی ایشلر ناظیرینین موعاوبو سوالی ایر

بس بونو ": من اونا دئدیم. جکديله یئتیریلدي؛ هر بیر جاوان، گنج خالق اوچون نئچه یاشلیدان داها چوخ ایش گؤرهتق

"؟ز مینلرله گنجین محوینه نییه یول وئردینیزسینده یوموحاریبهقیراع-گؤزل بیلدییینیز حالدا، ایران

".نی بؤیوك دؤولتلر تؤرتمیشديبیز چالیشدیق، گوجوموز چاتمادي، بو موحاریبه": او دئدي
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یراق کیمی موستقیل دؤولتلرین بونا گوجو چاتمایاندا اوردوسوز، سیالحسیز، موستملکه بیر عایران و ": من اونا دئدیم

".گوجو چاتاردي، اؤزونو نه جور خیالص ائده بیلردي؟خالقین بونا نئجه 

یراقال کویتی کیم بو گونه سالیب؟ ع. یکا و سووئت دؤولتیمرآ-ایندي گلین گؤرك افغانیستانی کیم او گونه سالدي؟ 

ؤکومتی حیکا و سووئت مرآ-ییر؟یراقی هانسی فاجیعه گؤزلهعکویت دارماداغین اولدو، . یفاقییکا و سووئت ایتّمرآ-

.بیلیر

یرووال گؤروشده سوروشدوق کی، ائرمنی قولدورالري آذربایجانی داغیدیر، زندا و‘9-10جی ایل یانوار آیی نین .1990

دؤنه -دؤنه. موسکووادا کیمه دئییرم اهمیت وئرمیر. ییبلرهلبیزي تک! نه دئییرسینیز؟ دئدي کی، هئچ بیلمیرم نه ائدك؟

ل ائدین، اؤزونوز جاواب حچکین یاخامدان، من داها بئزمیشم، باجارمیرام؛ گئدین اؤزونوز لأقارباچووا دئمیشم، دئییر، 

لر یاراداق، سیالح وئرك، گئدیب خانالري، آدي ایله خوصوصی دسته"ژیناالريفهله درو"بیز ده گرك ! وئرین

!قوبادلینی، سرحد رایونالرینی و قاراباغی باسقینالردان قوروسون

یروو زنی هئچ بیر یئره الی چاتمایان وعی. ی اولدو کی، بو سونونجو فیکرین اساس مؤلیفی پولیانیچکودورسونرا بلل

.لشمیش، او دا بو پالنی جیزمیشديناتورو پولیانیچکو ایله مصلحتبرقو-ژنرالموسکووانین آذربایجانداکی 

باشقا بیر یاندان، ائرمنی، روس و باشقا . حاضیرالنیرديبیر طرفدن ده، باکیدا قاچقینالر ایله باکیلیالر آراسیندا قیرغین 

واشینگتون آذربایجان خالقینی -بلی، موسکووا . لی ایلهأهامیسی دا مرکزین . میلّتلرین ائولرینه باسقین حاضیرالنیردي

.بوتؤولوکده دار آغاجینا آپاریردیالر

:لشدیریردينینی معییهجده نه ائدهجان خالقی بو دفعهآدالنان آذربای"ن موباریز خالقیأدونیانین "جو ایلده .1989

مک؛قارداش قیرغینینا ایمکان وئرمه1.  

باشقا میّلتلره قارشی تخریباتین قارشیسینی آلماق؛2.  

وطنه قارشی هر جور باسقینا سینه گرمک؛3.  

.نه یوخ، مردانه گئتمکهسوروکل-نههدار آغاجینا سوروکل4.  

باشینا دؤیوشن آذربایجان خالقی بو بیرینه چالخایان ائرمنی لوببیسی ایله تک-دؤولتله، تئرورال دونیانی بیرالکی فؤوقای

!!!شهیدلرین قبري نورال دولسون. آغیر دؤیوشدن شرفله چیخدي

لرینده دونیا موحاریبهیحّتهله هئچ بیر دؤیوشده،: دیییمیز بیر حادیثه ایديیلده بیزیم راست گلمهابو، ایییرمینجی یوز

لرینین کوماندانی، ییانین حربی ناظیري، داخیلی قوشون قووهپرراضیده حربی عملیاتدا ایمأآذربایجانین قوزئیی کیمی بیر 

- ژنرالنین صدري، آذربایجانین یفاق سووئتیعالی سووئتی ایتSSRİّکاتیبی، نسینیمرکزي کومیتهİKP. ئتسوو

یازوو، باکاتین، شاتالین، (نیینین موعاوسینین صدري، رئسپوبلیکا داخیلی ایشلر ناظیري‘DTKوبلیکا ناتورو، رئسپبرقو

هله باشقا اونالرجا (ییبلرباشچیلیق ائتمهاتابیرلیکده حربی عملی) وسئینوو، باراننیکووحگیرئنکو، پریماکوو، پولیانیچکو، 

.)گئنرالی سایمیریق

ییا هئچ ده بؤیوك اولمایان بیر رئسپوبلیکاسینا قارشی پریه دوشموش ایملرزهسیندنموباریزهآذربایجان خالقینین آزادلیق

دن بوتون الن ائتمهعیه جلب ائتمیش، اسینی ده آذربایجانال موباریزهلرینین بیر حیصهاحتیاطدا اوالن حربی قووهیحّت

یا آذربایجان خالقی حددن آرتیق ) 1: یجه چیخارماق اوالربورادان ایکی نت. باشالمیشدينیشاده گیزلی حربی توپالاؤلکه

.ییا ائله چورویوب کی، باشینی تامام ایتیریبپریا دا ایم) 2گوجلو و قورخولودور؛ 
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: ین پرئزیدئنت، باش ناظیر قالمادياؤزونو ایتیرمه. فئنومئنی بوتون دونیانی چاشدیردي"آذربایجان"یانواردا 23-20

یل، ئله آال بیلن پاکیستان، ایران، ایسراأبیر نئچه گوندن سونرا اؤزلرینی . ، تورقوت اؤزال، قورباچووچرابوش، میتران، ت

یانوار 20. بیتمیشدن آییلدي-دونیا اولوب. دیلرلَنین ایشغالچی حرکتینی پیسؤکومتیحلجزایر سووئت ای و بلی

باغیران "دموکراتییا، دموکراتییا". خینه قارا، قاپقارا لکه اولدوییاالر تاریپرآذربایجان تاریخینه قیزیل حرفلرله یازیلدي، ایم

وضعیتده العادهآذربایجان خالقینی فؤق. واشینگتون و موسکووا آذربایجان خالقینین دموکراتیک حرکاتینی قاندالالدي

.قبونودا سینادی. جو بئله حادیثه ایدي‘3بو، دونیا تاریخینده . یه مجبور ائتديکئچیرمهسئچکی

ریسینده یاشایان خالقیمیز اؤزونه گلمیش، آزادلیق یولوندا یئنیدن یوروشه بیر ایلدیر آغیر فاجیعه و قارانلیق ظولمت ایچ

آنجاق نه یازیق کی، . خالقیمیز قهرماندیر و بو قهرمانلیغینی هم اؤزونه، هم ده دونیایا بیر داها گؤستردي. چیخمیشدیر

سیزیک، تشکیالتالنمانی باجارمیریق، تکباشینا، یاخود کیچیک ده سریشتهسیاسی موباریزه.سیاسی حیاتدا یئتکین دئییلیک

اویونجاق دؤولت آپاراتییا خالقا . آرامیزدا گئنیش یاییلیب"خسته لییی"ییایا قارشی موباریزه مئیلی و یا پرروپالرال ایمق

.ود ایچریسینده ایفلیج اولوبتردضیالیالریمیز. یه قویمورالریاخین گلمیر، یا دا اونو گلمه

وقعی آیدین دئییل، آخی بو بدبخت ؤتکجه رئسپوبلیکا دؤولت آپاراتینین م. وقعی آیدیندیر، خالقین داؤییانین دا مپرایم

نمیش لَخالقین غضبینی، دویون. دیرجه ایچریسیندههسمبو آپاراتین ایشچیلري دایم اَ. آپاراتین هئچ مووقعی یوخدور

یئسیردیرلر، قوالقالري -بونالر گئرچک اسیر. انین قاپازینی یئدیکجه اسیر، اسیروگؤردوکجه اسیر، موسکویومروغونو 

یئسیر دؤولت آپاراتی -بو اسیر. موسکووانین قوللوق قارماغینا کئچیب، اومودالري گؤیده خالیقه، یئرده خالقا قالیبدیر

. تمیرسؤزونو خالقیمیز اصیل معناسیندا ایشَل"ضیالی". ضیالیالر-ایله خالقین آراسیندا اؤزونو ایتیرمیش بیر طبقه وار 

حیاتی ) یاخود میلّتین(ن یارادیجیلیغا مالیک و آردیجیلالر یئتیشدیرن، خالقین تده موعیتده، مدنیعنصضیالی علمده، اینجه 

-م ضیالیالرین چوخو بو تعییناتی تام اؤدمهبیزی. ده دایانان، اونون قاباغیندا گئدن آداما دئییرلریه دوشنده اؤن جرگهتهلوکه

.دئمک داها دوغرو اوالر"ییالیضیاریم"دیکلري اوچون اونالرا یه بیلمهدیکلري، یا دا اؤده

نین ارلیره گتیرمک اوچون جفر جابتینی تصووییالیالرین ایندیکی وضعیضرئسپوبلیکا دؤولت ایشچیلرینین و بو یاریم

:لر آپاراقکی  بیر یئرله موقاییسهاثرینده"اود گلینی"

)لريییانین نومایندهپریما(و ابو عبید عیرب

)نین باشچیالریندان بیريت آپاراتییئرلی حاکیمی(آلتونباي 

ییالیم ضایندیکی یاری-لتیسیآلأرده آلتونبایین اث(رقوت تو(

)دهاوندا دا، ایندي-وغلوائلا(ائلخان (

.ی گؤروشلردن ایقتیباسالردؤردونجو و یئددینج

آند اولسون بو یانار داغالرا، آند اولسون بو سؤنمز اودالرا کی، دئدیکلرینده دوغرویا بنزر بیر …-) سینیرلی(آلتونباي 

لره مقبره) .إ.أ-آذربایجانی : وخوا(شئی گؤرسم بو گونشه گولومسر درگاهی بایقوشالر یوواسینا، تورپاق اوستونو 

...!سؤیله! من ده…هبو قییامتین دهشتلري ایچینده او دا محو اوالجاقدیر، سن دم؛ یهجچئویره

...دیمبوتون دهشتی ایله سؤیله…من اؤیرنه بیلدیییم هر بیر شئیی! آغامیز-تورقوت 

.يیاخشی، سن سؤیله، عزیز فیلوسوف، سؤزلرین یاریمچیق قالد…-)ائلخانا(آلتونباي 

.جک بیر سؤزوم قالماديهمنیم سنه دئی-ائلخان 



74

یالنیز اوراسینی منه آنالت کی، سن کیمسن؟-آلتونباي 

...تولو بیر قوجک اومن دونیادا سعادت یارادا بیله…من-ائلخان 

سن سؤیله، بو زاواللی کیمدیر؟! تورقوت). تورقوت گیریر! (تورقوت). چاغیریر! (ها-ها- ها-آلتونباي 

.نیزدیر، آغامیزهاو، سیزین کؤل-تورقوت 

یه آلیندي؟هاردان و نئچه-آلتونباي 

.رهمهیللی دأحراج بازاریندان، -تورقوت 

ائشیدیرسنمی؟ من اونا نه ائده بیلرم؟-آلتونباي 

...هر بیر شئی، آغام، باغیشالیا بیلرسینیز-تورقوت 

کؤکسونده کؤله ). حیددتله کؤکسوندن وورور، تورقوت ییخیلیر(لچاق، یاراماز نئچین اورادان باشالییرسان، آ- آلتونباي 

)إ. أ–سی نین فیکیرلرینی گزدیریرسن باشیندا خالق جبهه. (قلبی دؤیونور

.دیري یئره باسدیرا بیلرسینیز-آغا، اؤلدوره بیلرسینیز، بوغدورا بیلرسینیز، قویویا آتدیرا بیلرسینیز، دیري-تورقوت 

سن بو قانونو هارادان دوزلتدین؟…)ائلخانا(-آلتونباي 

منیم تانریم باشقاالرینا ضرر …لریدیرکن بؤیوك قانون شخصین آزاد دیلَأ!.. لیییندنبوتون قانونالرین هئچ-ائلخان 

!کلریمدیروئرمز آزاد دیَل

.منیم یولوم سنه قارشیدیر. باشقا یول یوخدور…-ائلخان 

دؤرد نفر -یه ایشاره ائدیر، اوچب! (تورقوت) وزونه بیر سیلله چیرپیر و عئینی زامانداا. (من ده سنه قارشییام-اي آلتونب

نیرسنمی؟هیهب). ري گیریرایچ

هر بیر دوها موحیطین ساتقینلیغیندان، هر بیر داهی موحیطین یومروقالري، اًاتذ. ده اولمالیدیربلی، او ائله- ائلخان 

.انین تپیکلري آلتیندان دوغورزام

).گلیرعیبو واخت رب. ائلخانی دؤیدورور(

ائلخان کیمدیر؟. بو نه سوکوتدور؟ سیزدن سوروشورام-عیرب

.منم، من-ائلخان 

سن هله بیر یول حبسده اولموشسانمی؟-عیرب

.سونونجودا دار آغاجیندان قاچدیم. ایکی یول-ائلخان 

آلتونباي، سن . دیرلیمدهأدار آغاجی حاضیر، بودور، فیتوا . خ گؤزل، بو دفعه آرتیق اؤلومدن قاچا بیلمزسنچو-عیرب

دیرمیشسن؟بئله یارامازالري گیزلَ

.من اونو حراج بازاریندان آلمیشام. میشم، آغامن بیلمه-آلتونباي 

.جکسنیاخشی، سن ده بیزیمله گئده-عیرب

!بلکه ناهار ائدر، سونرا گئدرسینیز؟. رممن اؤزوم ابو عبیده عرض ائد...-آلتونباي 

!بوراخ دیللري، هایدي-عیرب

!رسم حریف، محو اولدوقس- ) ائلخانین یانیندان کئچرکن یاواشجا(-آلتونباي 
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! دؤنه اوخو-دؤنهنی-"اود گلینی". نی بورا یازدیغیما گؤره منی قیناماعزیز اوخوجو، بو بؤیوکلوکده صحنه

آلتونباي . باشقا-ییاالر باشقاپرآزادلیق داستانالري عئینی اولور، صورتلر، زامان باشقا، ایم. بوگونوموزو یاخشی دویارسان

ییانین دارغاسینی گؤرنده نئجه زاواللییا چئوریلیر، پرقان اوددورور، آنجاق ایمگؤرون اؤز خالقینا نئجه) یندیکی کاتیبا(

ییالیالر تورقوتون گونونده دئییلمی؟ اونالر کاتیبلره ضیاریم…یه حاضیر اولورسینی قوربان وئرمهنیشانلیاؤز یحّت

لرینه چیغیران کیمی، یا دا کاتیب آنجاق اوست.لرینی باغیشالیا بیلرسینیزسینی، اونون نومایندهیالواریرالر کی، خالق جبهه

سینین اؤلومونه فرمان خالق جبهه) باي تورقوتو یومروقال ووروب یئره سریرحالبوکی آلتون(گؤزونو تورشودان کیمی -اوز

...یازوو ابو عبیددن داها غدار دئییلمی؟عدن،یپولیانیچکو رب. وئریرلر

ین نه یئرده اولدوغونو آنالیا نمسئلهیه چالیشدیم کی، ساده اوخوجوالردا ولدان ایستیفاده ائتمهصنه ایسه، ائله بیر او

.لربیلسین

ول صن یاراماز اوأدئدیییمیز کیمی، بو سئچکیلر آذربایجاندا دموکراتییانی بوغماق اوچون . بیر آز دا سئچکیلر حاقّیندا

ییردیلر دونیایا گؤسترسینلر کی، آذربایجان خالقی دموکراتییایا حاضیر اولمادیغیندان کومونیست ههمده ایست. ایدي

آنجاق . دونیانی بیر داها آلداتدیالر. یل اوال بیلدیلریتی ده اولسا بونا نامووّق. ه بیلمیرل چکأپارتییاسینین دیکتاتوراسیندان 

موسکووا -ییا پرایم. بیر دؤنمز حقیقت وار کی، خالقی، خالقالري آلدادانالر الپ سوندا اؤزلري آلدانمیش اولورالر

ایل بوندان قاباق قورآندا آیدین دئییلن بو 1400الر بو آزغین. آلدادا سوندا گؤردو کی، اؤزونو آلدادیب-دونیانی آلدادا

نین گؤزلرینه ائله پرده چکیر کی، او، گونون گونورتا چاغی لییی باشا دوشمورلر، چونکی اولو تانري یاالنچیگئرچک

.آشکار اوالنی بئله گؤرمور-آچیق

. اون دئپوتاتدان گوجلو و باجاریقلیدیربونالرین هر بیري . دان چوخ میلّت وکیلی سئچیلمیشدیر‘30دن ‘AXCبو گون 

لی، بونالرال دئمه. سی اولماسا دا خالقا دریندن باغلیدیرنین نوماینده‘XCبیر سیرا میلّت وکیللري ده واردیر کی، اونالر 

.یکیهجفیقیک، عئینی بیر مؤوقئعدن چیخیش ائدهتّبیز مو

ده اوچ جومله. لینه کئچیرن بیر سیرا کاتیبلري من یاخشی تانیییرامأال پارتوکراتییانین تمثیلچیسی اوالن و دئپوتاتلیغی زور

ه در-یبه چوخودا رایونالري تاالن ائدیب یئییر، اؤزونو در. اونالردان میلّت وکیلی چیخماز. اون منطیقی سهو بوراخیرالر

کاتیب گرك قارا گونونو هیر سیرا درنه ایسه، ب. اؤز قولدورلوقالرینی بوراخیب پارالمئنتده چالیشمازالر. کاتیب ساییر

یه چاغیرسین، بلکه او، یئنی بیر قاتیشیقلیق سالیب اونالرین کاتیبلیک ایندیدن قابالشدیرسین و پولیانیچکونو کؤمه

زاتديعؤمرونو او.

.اناطاوزون سؤزون قیساسی، یئنی عالی سووئتین ایشی قالیب شئی

لري دؤرد اورتا حسابال سئچیجی. نین هله آشاغی اولماسیدیرتیسیاسی فعالین چوخ ناراحات ائدن خالقیمیزین أمنی 

:روپا بؤلمک اوالرق

.1الالر؛داها فع

ز فعالالر؛آ2.

سایمازالر؛3.

.معیشته چوخ مئیلی اوالنالر4. 
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دیر، خالقیمیزین بیر قیسمی اؤلکه بیر داغینتی ایچریسینده. روپ بیزده داها چوخ ناراحاتلیق یارادیرقآخیرینجی ایکی 

. میرهیه صرف ائتمک ایستدییی میلّت وکیلینی سئچمهایسته–سئچکی گونو بیر ساعاتینی بو جور چوخ موهوم بیر ایشه 

.سن، بو آدامالر باشا دوشمورلر کی، خالقین طالعینین حل ائدیجی آنیدیر؟ آخی صاباح گئج اوال بیلرگؤره

او، سسینی مئبئل، یومورتا، تویوق، سیقارئت . تدیر و خالقا چوخ بؤیوك ضربه وورورروپ داها بدبخقدؤردونجو 

گونلوك 1-2بونالر دا اؤز طالعلرینی، خالقین طالعیینی. پایالیان، یاخود سو چکدیریب آسفالت سالدیران نامیزده وئریر

بونو ! اؤزلرینی ده آلچاتدیالر، خالقی دا. ئردیلرییب یومورتایا سس وبونالر آزادلیغی رد ائله. تاختایا، سیقارئته ساتیرالر

.دئییردیلر"بیز اؤلومه الییق خالقیق"بوغوال -ییب بوغوالله آال بیلمهأگؤرن بیر سیرا گنجلریمیز اؤزلرینی 

ت و تویوقال آلدادانالرین بس ویجدانی هارادا قالدي؟ بئله ایکی گونلوك اَ-خالقین بو آجی گونونده اونو بیر

جکلر؟یههلر گتیرمهمالردان میّلت وکیلیمی چیخار؟ خالقی اوشاق کیمی یومورتا ایله آلدادانالر صاباح اونون باشینا نآدا

نین قزئتی"آزادلیق". سی ده دموکراتیک مطبوعاتیمیزین یارانماسیدیرلبهغنین بیر آذربایجان خالق حرکاتی. مطبوعاتیمیز

دؤیوشه چاپ - رالرال دؤیوشهانسوکومئندانتالر و حربی س. ایلده او، ایکی دفعه باغالنیببو بیر. بیر یاشی تامام اولور

اؤز ] نجفوو[ی نین دئییل، خالقیمیزین سئویملیسی نجف بAXC‘رئداکتورو، یئنی میلّت وکیلیمیز، تکجه. اولونور

اده علافؤق"باغالناندا "آزادلیق". زوالییرامآراونا میلّت وکیلی کیمی بؤیوك اوغورالر. پرینسیپیاللیغینی داوام ائتدیریر

.صرف ائتديقزئتینی بوراخماقدا آغامالی صادیق بؤیوك غیرت و زحمت"وضعیت

، "هوماي"، )سومقاییت(،"هاراي"، "خالق سسی"، "یئنی موساوات"، "عدالت"، "آینا"،  "آیدینلیق"، "آذربایجان"

و باشقا ) ناخچیوان("یورد"، )بادآابیرص("دموکرات"، "یوردوتورك"، "آزاد سؤز"، )گنج("وطن"، "وطن سسی"

بعضًا بونالرین . ین اورقانالردیرلهه سسیهجرك بیزي معلوماتالندیران، گلهسینی تمثیل ائدلریمیز خالقیمیزین ایرادهقزئت

آیدین -آچیق. وغونا سئوینیرلنیر و بونالرین چوخللرینی اوخوماغا واخت تاپمایاندا آدام چوخ تأسوفبوتون نؤمره

.گؤرونور کی، چوخ گوجلو بیر آذربایجان مطبوعاتی یارانیر

آرزو ائدردیک کی، بو . او دا آذربایجانین گونئییندن خبرسیزلیکلریدیر-بو قزئتلرین هامیسیندان بیر ناراضیلیغیم وار 

.بوشلوغو تئزلیکله دولدورسونالر

تی حاقّیندا چوخ سوال وئریلیر، موختلیف جک فعالیدا، اونون ایندیکی وضعیتی و گلهسی حاّقینآذربایجان خالق جبهه

.صؤحبتلر ائشیدیلیر

منه آیدیندیر کی، بو غرضلی هوجومالر . تینه قارشی اینصافسیز هوجومالر وارأن چوخ اونون ایداره هیأبیرینجیسی، 

. نفر قالمیشدي12تینده أدك ایداره هییانواردان بوگونه. ائدیرلررك تشکیل لر بونو دوشونَن قووهبئله دئییل، معی-ائله

ی ائرمنی عاریف ب-باشقا بیر عوضوو. لر حبسده ایدیلریم و اعتیبار بیحرال عوضولریندننین فعتیأایداره هئی

.لی مؤوقئع اوالن الچیندا ایشلره رهبرلیک ائتمیشدیرن تهلوکهأده قولدورالري ایله موباریزه

فرلرده اولموش، خالقین آزادلیق سنین باشقا عوضولري فرانسا، آلمانییا، ایران، تورکییه و هولالندییادا تیأایداره هی

تینی، دموکراتیک موباریزهحرکاتینی، رئسپوبلیکانین گئرچک وضعیتینه چاتدیرمیش، نین اساسالرینی دونیا ایجتیماعی

لري ایله اؤلکه و شهرلرین دموکراتیک قووه. پریبالتیکا، گورجوستان و بلرین، موسکووا و لئنینگراد،خاریجی اؤلکه

.لر یاراتمیشالرعالقه
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‘AXCهعتی و مجلیسی خالقیمیزا قارشی بوتون ایرتیجاأنین ایداره هیفسادینی دفع ائتمیش، -لرین فیتنهچی قوو

‘XCر شراییطده میش بیبو جور، دونیادا گؤرونمه. نی محو اولماقدان قورتارمیشالرAXCییا، پارتوکراتییا و پرایم

دان چوخ عوضوونو ‘30مافییاالرا قارشی موباریزه آپاراراق اوتوزدان چوخ عوضوونو آذربایجان عالی سووئتینه، 

.ناخچیوان عالی مجلیسینه، یوزلرجه عوضوونو شهر و یئرلی سووئتلره عوضو سئچدیره بیلمیشدیر

.قزئتی چیخیر)یاسا دیشی(الگلئ-ال و غیريگدن چوخ لئ‘20سینین آذربایجان خالق جبهه

دن ‘300دن چوخ عوضوو هالك اولموش، ‘100سینین وطنیمیزین و خالقیمیزین حاقّینی قوروماق اوچون خالق جبهه

بیر ایلدهAXC. ائده حبسدن قورتارمیشدیر-چوخو حبسخاناالرا آتیلمیشدیر، اونالرین چوخو حاقّینی مودافیعه ائده

یوکسلتمیش، دونیادا گوجلو چوخسینی هلشدیرمیش، سیاسی سویبؤیوك سیاسی یول کئچمیش، سیراالرینی متین

.دموکراتیک قووه کیمی تانینمیشدیر

:لر فعالیت گؤستریرديآذربایجان خالق حرکاتینین گئدیشی دؤورونده رئسپوبلیکادا آشاغیداکی قووه

لر؛خاریجی قووها و اونو مودافیعه ائدن وموسکو. 1

ئرمنی لوبیسی؛ا. 2

رئسپوبلیکا دؤولت آپاراتی؛. 3

ییالیالر؛ضییالیالر و یاریمض. 4

5 .AXCهلرو باشقا دموکراتیک قوو.

لرین چوخون و قورخونج مووقعی سارسیلدي، اونو مودافیعه ائدن خاریجی قووهژمولکی هوأموسکووانین . نتیجه

.لشديسیزطرف

رئسپوبلیکا دؤولت آپاراتی تامام . نین ایلکین هوجومالري دفع ائدیلدي؛ اونون مغلوبیتی قاچیلمازدیرائرمنی لوببیسی

.الخالمیشدیر

ییالیالرین ضلرده یاریمسئچکی. ل ضیالی مؤوقئعلرینی توتاجاقالرصدیر، تئزلیکله اییالیالر خالقا طرف گلمکدهضیاریم

.س اولدوتام مغلوبیتی اونالرا در

AXCهسینه قدم قویماقدادیرلیش مرحلهلرینی ساهمانا سالماق و یئنی یوکسهو باشقا دموکراتیک بیرلیکلر اؤز قوو.

.لر آپاریالجاقییشمهده دقورولتایدا مرامنامه و نیظامنامه. قورولتایا حاضیرالشیرAXCبئله بیر شراییطده 

AXCهراندان چیخاحخالقیمیزي دوشدویو بؤلري رماق، یوردوموزدا وطنداش صولحو یاراتماق، سیاسی قوو

لیییمیزي، دموکراتییانی، دینیمیزي دیرچلتمک یبوتون گوجوموزله میّل. بیرلشدیرمک اوچون وار گوجو ایله چالیشاجاقدیر

.اوغروندا ووروشاجاغیق

. ین تملی حاقال خالقی بیر ائتمکدیرعشق و ایمان. ن کسه یول عشق و ایماندیرأل ائتمک اوچون حبوتون بونالري 

!آمین. ی خالقدان گؤرمک، خالقی حاق دئیه سئومکدیرحاقّ

جی ایل.1990دکابر21
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!بئله قالماز!؟سنهنه دئی

م ییایسته! یوردداش، من بیر اوالیین قیساجا تاریخینی یازیرام؛ بیر سؤز دئمیرم، نه دئییرسن سن دئ-عزیز اوخوجو

.اوخوجوم"بوش سؤزلره آلدانماسینهر ایچی"شهرییار دئمیشکن، . یالنیز بودور کی، سن آلدانمایاسان

جو ساییندا آذربایجان رئسپوبلیکاسینین امکدار .234جی ایل تاریخینده چیخان .1996ابر دک6قزئتینین "آذربایجان"

لی دؤولت ودچو، اوچ درجهعوئتئرانی، فردي تقاحوقوقشوناسی، پروکورورلوق اورگانالرینین فخري ایشچیسی، امک

مؤلیف . سی چاپ ائدیلمیشديآدلی مقاله"وجالیغی گتیرمیرایاالن هئچ کیمه باش"ون فعدلیییه موشاویري یمن یوسیفو

سیکومیتهسیزلیکدؤولت تهلوکه(دك هتاؤز تیتولالرینا اوزون مود(-KGB‘ نین باش پروکورورو اولدوغونو یازماغی

.آیاغا یاالنالر اوستونده یازیلیب- و مقاله باشدان"اونودوب"

لو یارادانین و یارادیالنین وجالیغی گتیرمیر، یاالنچی هم ده اواینکی هئچ کیمه باشه احؤرمتلی یمن یوسیفوو، یاالن ن

.دوشمنیدیر) حاقّین و خالقین(

االنالرا جاواب وئرمک، آیدینلیق گتیرمک فیکرینده دئییلم، ده کی  اویدورما و ییوردداش، من او مقاله-عزیز اوخوجو

نین الپ سونونداکی بیر پارچانی آیدینالشدیرسام قاالنالري دا سنین اوچون آیدین مقاله. بونا واختیم دا یوخدور

.اوالجاق

ی منه یازیرحؤرمتلی پروکورور یمن ب:

:یازیرسینیزایازینیزدا اوغلونوزا خطاب"رلرینده دوشونجهسی اوزآذربایجانین بیرلشدیریلمه" 

. شکلیمی قویورامیادیگار اوالراق سنه اؤز فوتو. من اؤز وصیتیمی قورتاریرام. بو گون سنین یاش یاریمین تامام اولور"

:منیم وصیتیمی یاددا ساخال

.بونو سن بیل. کومونیزم بیزیم دوشمنیمیزدیر. یاخشی تورك اول

.ون خالقالرین گیزلی دوشمنیدیریهودي بوت

.روسالر، چینلیلر، ایرانلیالر، یونانالر بیزیم کؤهنه دوشمنلریمیزدیر

.بولقارالر، آلمانالر، ایتالیانالر بیزیم یئنی دوشمنلریمیزدیر

.جک دوشمنلریمیزدیریکانالر گلهمرانالر، آغیاپونالر، اف

.الر داخیلی دوشمنلریمیزدیرلر، قاراچیلر، چرکزلر، چچنلزگیلر، کوردلر،ائرمنی

".گؤرورسن بیزیم نه قدر دوشمنلریمیز وار؟ ووروشماق اوچون یاخشی حاضیرالش، سنه آلاله کؤمک ائدر
جور اوغول آتانین بو وصیتینه عمل ائتسه خوشبخت اوال بیلرمی؟ آتانین اوغلونا بو : ایندي من سیزدن سوروشورام

".یه حاّقی وارمی؟وصیت ائتمه

آجیغیم ایسه سیزه و سیزین . ی، اینانین، تانري حاّقی، منیم سیزه رغبتیم آجیغیمدان بیر آز آرتیقدیرحؤرمتلی یمن ب

مارکسین دئدیگی کیمی، (سیزلر . ییانین قولالري ایدیکپرکیمیلره آجیماغیمدان دوغور، چونکی بیزیم هامیمیز ایم

درك ائتمیردینیز و اؤزونوزو بؤیوك بیر خالقین ) باغیشالیین(قول اولدوغونوزو ) "سیآریستوکرات طبقهقولالرین"
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میم رحمتلیک شمیل محمدمعّل"آذربایجان تاریخی". آغاالري سانیر، بونونال دا بیر داها اؤزونوزو خوشبخت ساییردینیز

رخوشبختل"کیمیییتئز دئدی-نین ایکیلی معنادا تئزیلیب." !

میشدینیز، سیزلر ضرورتی درك ائتمه. ییردیکقول اولدوغوموزو آنالمیشدیق و آزادلیق ایسته) ز بیر سایداآ(بیزلر ایسه 

).هگل("!سیدیرآزادلیق ضرورتین درك ائدیلمه".بیز ضرورتی درك ائتمیشدیک

ایکیسینی -لرین بیردههبو (خو گلنده قور-دههامکداشالرینیز منه KGBسیزلر و سیزین -اینانین، او زامان دا 

ییمده دوشونوردوم کی، دوغرودان دا، بونالر باشا من هامینیزین اوزونه باخیب سوسوردوم و اور) یمهجگؤستره

داها ! کؤله! قول: بلی، سؤزون اصل معناسیندا. میرلر کی، بیز هامیمیز قولوقهدوشمورلر یا دا باشا دوشمک ایست

.دا آشاغیدوغروسو، قولدان 

لریمی باشا سالیردیم کی، بیز قولدان آشاغیییق؟ چونکی قول پوال ساتیلیردي، بیزي قارا قپییه آالن یوخ نییه من طلبه

قول ساغالم . یدي قولدارین پولو باتارديهقول اؤلس. قولدار قولون ساغالملیغیندا و یاشاماسیندا ماراقلی ایدي. ایدي

ائله . ی پولو چیخارسین، هم ده قازانج گؤتورسونیدیب هم اونون موقابیلینده وئردینو ایشلهاولمالی ایدي کی، قولدار او

ادا قاالن سویداشالریندان قجک نسلی اونالرین آفرییکایا آپاریالن قولالرین گلهمربو باخیمدان ایدي کی، آوروپایا و آ

.قات ساغالم و گومراه اولدو-قات

سووئت -آنجاق روسییا و روس! اصال یوخ. یکا قولدارالرینا حاق قازاندیریراممرو آبئله چیخماسین کی، من آوروپا

ستالین دؤولتین باشیندا دوران عالی ااگر . تله، اینسانین قییمتی یوخ ایديییاسیندا تکجه قولون دئییل، عومومیپرایم

ینی حبس ائتدیریب، اونالرا ایشلر ناظیري مولوتووون آروادنین آروادینی و خاریجیسووئتین صدري کالینی

) "!خوشبختلر"("اینقیالب جنگاورلري"دوستاقالرین بیتلی پالتارالرینی اودا توتدوروب تمیزلتدیریردیسه و بو 

اگر عسگرلیکده . سسلرینی، داها دوغروسو، جینقیرالرینی بئله چیخارا بیلمیردیلرسه هر شئی گون کیمی آیدین ایدي

و ) ده من بونو باشا دوشمورمهله(قپیک گؤندریردیلرسه 74سینه عاییله!) نینلون، کؤلهلی، قوب(قولون -اؤلن عسگر

سینه اونون تابوتونو آچماغا ایجازه وئریلمیردیسه، بلی، بیز قولدان سینک قاپاقلی تابوتا قویولموش عسگرین عاییله

.يآشاغی ایدیک، قول بیزدن قییمتلی، حؤرمتلی اید

لو او. دریمیزي سویدوالر، قانیمیزي سوردوالر، حالسیز جسدلریمیزي تپیکلر آلتینا آتدیالر…لرهنلر،هلر، نهداها ن

!ده درس اولماییب؟یئنه"سووئت خالقینا"سن بو، تانري، گؤره

بیز هامیمیز عئینی قول طالعینین موختلیف جور . اینانین، من اؤزومو سیزلردن، سیزلري اؤزومدن آییرمیردیم

!بو گون ایراندا اولدوغو تک. جیالري ایدیکداشییی

"بیتدي-اولدو"نیزده آنجاق بئله اولموشدور، بونا سهسیز بونو قبول ائتمه(ایندي قوالق آسین، کئچمیش قول همکاریم 

.باسین اوستونهیقتینیزین سونوندان گتیردیییم اه، قاییداق سیزین مقال)دئییرلر

قاریشدیریرسینیز، چونکینیسئلهسیز ایکی می، بو پارچاداحؤرمتلی یمن ب:

. وصیت باشقا-دور، مکتوبع وضیازیم باشقا مؤو"لررینده دوشونجهسی اوزآذربایجانین بیرلشدیریلمه"منیم . 1

.آیري سندلر کیمی داخیل اولوبدور- ایستینطاق ماتئریالالرینا دا بونالر آیري

.باشقا آدامین-منیم اؤز یارادیجیلیغیمین محصولودور، مکتوب "نده دوشونجه لرریسی اوزآذربایجانین بیرلشدیریلمه". 2
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و زامان ا(له طمکتوب باشقا خ-اؤز خطیمله یازیلیب ) اق ماتئریالالرینا داخیل اوالنالرطنتیسای(منیم بوتون یازیالریم 3. 

).لديسیزین اکسپرتلر ده بونو یازیلی تصدیق

. نالنیبآیاشی ایل یاریم اوالن یاغمور آدلی اوغالن اوشاغینا اونو) یمهجین تاریخی گؤسترههم(مکتوب یازیالن زامان . 4

اولمایان بیر اوغوال هانسی آخماق وصیت یازار؟ آخی من . یهام اولوناندا ائولی دئییلدیممنسه، هامینیز بیلدیینیز کیمی، ایّت

اولسون منی خالقین ایچینده حؤرمتدن -یه نه اولورسا‘KGBسیز ایسه باخمیردینیز، چونکی . بونالري سیزلره دئییردیم

اولسون ابوالفضل، اونونال همفیکیر اوالن دوستالري، - تاپشیریلمیشدي کی، نه اولورسا. سالماق تاپشیریلمیشدي

لی و کده تقصیرلندیریلیب حبس ائدیلمهولوچیلیکده و تورکچتچیلیکده، میّلسووئتلري آنتییولداشالري و طلبه

:مقصد. لیدیرائدیلمه"ثوبوت"ذربایجان رئسپوبلیکاسیندا ایدئولوژي تخریباتین اولدوغو آ

سووئت میلّتچیلر سوسدورولمالی؛لی و آنتیبیر سیرا گنج معلم، علمی ایشچی، ضیالی و طلبه حبس ائدیلمه.1

لی؛تیفاده ائدیلمهمیّلی روحلو باشقا آیدینالرا قارشی بو ایشدن پروفیالکتیک تدبیر کیمی ایس.2

ه یاییلیب، ایدئولوژي روحی-سووئت احوالرئسپوبلیکادا گئنیش ایدئولوژي تخریبات وار، میلّتچیلیک، آنتی".3

لیدیرلنمهیهامی تصدیقیّتا("سینده دایانان مسئول شخصلر تقصیرکاردیرهتین یوخاري پیّلایش گئتمیر، حاکیمی(

شوناسلیق، تاریخ و ادبیات ، آکادئمییانین شرقسیهیجان دؤولت اونیوئرسیتآذربا: لریسهسؤهدفه آلینمیش م

.سووئت و میلّتچی فیکیرلرین یاراندیغی و گئنیش یاییلدیغی یئرلراینستیتوتالري، آنتی

:نیرديلتئز سس-ایستینطاقین گئدیشینده تئز

میسن، سووئت قورولوشونون و هخانا، کوچه دئمیئمک، چایخانا، هنی باشدان چیخارمیسان، اونیوئرسیتسن یوزلرله طلبه-

روس خالقینین علئیهینه دانیشیرسان، سیدي هیکا میلیونالر تؤکسمرتدییین ایدئولوژي تخریباتی آنین رئسپوبلیکادا تؤر

یم سن بیز. مشغول اولور) امکداشالريDTKی اورگان و طیباضینا(نین ایشینله اونالرجا آدام س. یارادا بیلمزدي

!ري گیرسیننین دوشمنلري سرحدلریمیزدن ایچباشیمیزي قاتیرسان کی، سووئت حؤکومتی

:آن گیزلتدیمبیر نئچه سوال دا ماراقلی ایدي، خوشوما گلمیشدي؛ سئویندیم، آنجاق سئوینجیمی او

ینین بیلئتینی نییه جیبینده ییانین بیلئتی اوالن کوممونیست پارتییاسپرییادیر، اوندا بو ایمپرسن کی دئییرسن بو، ایم-

واختی گلنده بونو دؤولت . ییریکمیریک؟ بیز ده ایستههسینی ایستداشیییرسان؟ سن ائله بیلیرسن، بیز آذربایجانین بیرلشمه

نینهاونیوئرسیت. ن یوخ، پولون یوخن یوخ، بؤیوك وظیفها، کیم؟ ائوین یوخ، عاییلهمیدانجک، سن کیمسن آتیلمیسانائده

للري أللرینده آوتومات قلم دورموردو، یئره دوشوردو، أنفسه ساتدیالر، فئسورالرینی چاغیرمیشدیق بورا، سنی بیرپرو

!جکلر؟ آي هايآلیب آذربایجانی بیرلشدیرهح للرینه آوتومات سیالأاونالر . ییرديتیر تیتره-تیر

سنینله ! دا بدبخت گونه قویورسانالرینی، قوهومالرینیدییین بس دئییل، بیلیرسن کی، آنانی، قارداشاؤزونو بدبخت ائله

!جکلر، بونو بیلچورویهدوستاقدالرین سنینله بیرلیکده بیر اوالن دوستالرین، یولداشالرین، سنه اویان طلبه

لر نین باشینی آشاغی دیکمیسن، اونالر بیلمیرییمیسن، اونون رهبرلیهلائآبیرسیزده ‘SSRİسن رئسپوبلیکانی بوتون 

سن بونالرین . سی ایديچیلییین بیرینجی نومونهللالمیده بین‘SSRİباکی، آذربایجان . ایا نه جاواب وئرسینلروموسکو

.قاریشدیردین-هامیسینی قاتیب

...لرهلر، نهداها ن
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یئري . برلریندن ایديایستینطاقی او آپارمیردي، ایستینطاقین ره. بو سؤزلرین هامیسینی پودپولکوونیک سلیمزاده دئییردي

. تدارام کی، اونالر منه هئچ بیر فیزیکی ایشگنجه وئرمیردیلرگلمیشکن، بو ایستینطاقال باغلی بوتون مسئول شخصلره میّن

!ساغ اولسونالر. من ده ایمتیناع ائتمیردیم. ارئت چکنده منه ده تکلیف ائدیردیلرگاؤزلري چاي ایچیب سی

نین صدري کراسیلنیکوو، ‘DTKبو ایشین مؤلیفلري . اسدا قاریشیقلیق حاضیرالنیرديبلی، رئسپوبلیکادا گئنیش میقی

رئسپوبلیکا پروکورورو قامباي محمدوو و اونالرین بیر سورو یاردیمچیالري، مرکزده سیاسی بورونون عوضوو رومانوو 

.قازانمیش ائرمنیلر ایديسینین مرکزینده اؤزلرینه مؤحکم یئر‘DTKو سووئت 

گئت، : تئز منه اوچ گون واخت وئریب دئییردیلر-تئز. ستارتی برك گؤتورموشدواسی ‘DTKرلر، آذربایجان ئینئجه د

-منه باکیدا بیر اوتاق وئردي، کیرایهDTKآخیردا "لی، اونالر ائله دئییردي، من ده ایستئهزا ایله دئییردیم کی،ب(اوتاغیندا 

.جینایتلرینی و سهولرینی اؤزون بوینونا آل، یاز، گتیر. اوتور، دوشون) وردولر، اونالر دا گول"لرده یاشاماقدان بئزمیشدیم

ییردیم، اوچ گوندن دییینی اؤیرنمک اوچون اونالرین سوالالرینی گؤزلهیی بیلمههن-یی بیلیبهنین ن‘DTKمن ده هله 

.، بیزه ناغیل یازما، جینایتلریندن یازاوخویوب جیریردیالر و دئییردیلر کی. بیر، بیر شئی توخویوب اونالرا وئریردیم

اورادا دئییلیردي . موراجیعتینی اوخوموشدوموطنپرورلرینین بیرکنده چهوسلوواکییایا گیرکمن سووئت اوردوسو چ

یی نهیی بیلیب، هیین، قویون اونالر سوال وئرسینلر، اوندا اونالرین نهکی، ایستینطاق اورگانالرینا سیز اؤزونوز ایفاده وئرم

!سیز چالیشین سوسون، قویون اونالر اؤزلري آختارسینالر. ی آیدین اوالریدیبیلمه

یی جینایت ساییرسینیز، من نه هسوندا دئدیم کی، آخی سیز ن. من ده یا سوسور، یا دا بیر آز ناغیال اوخشار یازیردیم

سینده نه اؤزلرینده، میزلرینین سیگیرمه. بونالردان یازیه کی، باخ، بونالردان، میشم کی؟ اونالر باشالدیالر منه دئمههلائ

من . بیریمیزي بئله دیدیشدیردیک- بیر آیدان چوخ بیر. ایسه یازیلی کاغیذالر وار ایدي، اورادان اوخویوب دئییردیلر

.نین ایچینده فیرالنماغا و فیرالتماغاسینی اؤیرندیم و باشالدیم همین دایرهاونالرین معلومات دایره

آنجاق واختی . ده هوسیم وارلر یازماغا نه حاضیرالشیرام، نهزون بیر تاریخدیر، من ده خاطیرهلر چوخ اونه ایسه، بو مسئله

یوردداش سوروشا بیلر کی، بو صبره نه -اوخوجو. اولدوغو کیمی گؤسترمک اوالرنیسئلهاؤتدویوندن، ایندي اوچ م

احتییاج وار ایمیش؟

وردداش، دونیادا آیریجا اوالراق دا سووئت جمعیتینده ائله آدامالر یئتیشیب کی، اونالر نه قدر آز و ی-عزیز اوخوجو

باخ، یمن یوسیفووون . رلر، تئز ایفشا اولونارالراو زامان اونالر آز ضرر وئرَ-لر بیر او قدر یاخشیدیر یانلیش بیلسه

) جی ایل.1997یانوار 25(قزئتینده "ناخچیوان"م مانافووا للی گون کئچندن سونرا دئپوتات آسیا خانییازیسیندان اَ

آذربایجانین . جلب ائتمک ایستردیم.) إ.أ- فاکتا ها (تینیزي بیر فاکتا سیزین دیّق": سینده دئییربؤلمه"دئپوتاتین تریبوناسی"

) ؟(قاالن بوتون خالقالرین بیزه اولماقال تینده تورك خالقی موستثنای اوغلونا وصیپرئزیدئنتی ابوالفضل ائلچی ب- ائکس

:دوشمن اولدوغونو قئید ائدیر

...".بونو سن بیل. کومونیزم بیزیم دوشمنیمیزدیر! یاخشی تورك اول-

...ده همین مکتوبون بوتؤو متنییئنه



82

نکی مکتوبون باشا دوشمک اوالر، چو) مله آسیا خانیمییمن معلّ(سینی لزگی خالقینین بو ایکی گؤرکملی نوماینده

آنجاق بونون منه هئچ بیر عاییدیاتی . سیراسینا یازمیشدیر"داخیلی دوشمنلري"دا تورکون مؤلیفی لزگی خالقینی

.یوخدور

.یوردداش، مسئله بئله اولموشدور- عزیز اوخوجو

-وق دیسسئرتاسییاسیدوکتورلعلییئوینآرخاداشیم واسیم محمد- ده من تیفلیسه ‘13-14جی ایلین یانوار آیینین 1975.

ي سحر تئزدن ‘15). دیرسی باشقا مسئلهمهنین منی نئجه ایزلهنین دؤرد آگئنتی‘DTK(سینه گئتمیشدیم نین مودافیعه

دن دونن ‘KGBدین دئدي کی، الوغلو سئیفادایی. باکی قاتاریندان دوشوب باکیدا قالدیغیم منزیله گلدیم-تیفلیس

احتیاطیم . سوند گؤتوروب قونشوالري چاغیردیالر، آکت یازیب گئتدیلر-الریندان، سندگلیب اوتاغی آختاردیالر، یازی

ده اوتاغین ائیوانیندان قارشیدا، کوچه. مه جیهازي یا قویا، یا دا توشالیا بیلرلردوشوندوم کی، اوتاغا دینَل. بیر آز آرتدي

بیر دفعه  اونالرا یاخینالشیبیحّت. زمیشدیممن اونالرین گودوکچو اولدوغونو چوخدان سئ. آوتوموبیل دایانمیشدي

ده ماشینا یاخینالشدیم و یئنه) یه چاغیراندا‘KGBمنی (بیر دفعه ایسه . دئمیشدیم"پارارسینیز؟آیههمنی اونیوئرسیت"

مانات اوچ . یا گئتدیم‘DTKاوتوروب . "شینهیلأ": دئدي. بو دفعه تک ایدي. "منی دنیز قیراغینا آپارارسینیز؟":دئدیم

هر ایکیمیزین ایشی . دیکهر ایکیمیز گولومسه. قویوب گئتدیموتوراجاغامن اوچ ماناتی ا. "قوناق اول": دئدي. وئردیم

لمیشديدوز...

زون مودت ایزلندیکده بو دیر، اینسان اوچوخ غریبه. ییشدیریلیرديتئز د-اونو دا دئییم کی، آدامالر دا، آراباالر دا تئز

بیرینی ایتیرنده -بونالر بیر. ییابی عالقه یارانیرغنن آراسیندا بیر هله ایزلینیغوسودا چوخ اینکیشاف ائدیر، ایزلهیؤنده دو

ینده اؤزومدن آسیلی ، آلیشمیشدیم، ایزلنمهعندیییمه گؤره، بیر نؤوهلیکدن ایزلنه ایسه، طلبه. هر ایکیسی راحاتسیز اولور

...سئوینجلی رومانتیکاسیدیر-آجیلی، آجیلی-بو خط منیم حیاتیمین آغریلی. اولمایاراق ناراحات اولوردوم

الدین یازدي کی، سیف"یین، یوکون آلتینداکی چامادانا باخدیالر؟هدؤش–یورغان": قلمی گؤتوروب بیر کاغیذا یازدیم

-کیکَل(دئدي کی، کندده . لموراد گلديبو آندا قارداشیم آ. ا بورادا برك سئویندیمبیلیردیم کی، توتوالجاغام، آم. "یوخ"

کندده مکتبین معلملریندن ایضاحاتالر آلیبالر، . سوال ائتدیلر، هئچ بیر شئی تاپمادیالر-ائویمیزي آختاردیالر، سورغو) هد

.پیس آدام دئییلدي، مدنی داورانیردي، خوش دانیشیرديکنده گلن. بیلمیرم اونالر نه یازیب

بئله صؤحبت ائدین، گؤز آلتدان -آلمورادي دا گؤتور، ائیوانا چیخین، ائله": الدینه توتدومسیفمن یئنه کاغیذا یازیب 

".باخ گؤر، بینانین یاخینلیغیندا فیرالنین یوخدور کی؟

دؤشک یوکونون آلتیندان سینیق، ایپله ساریلمیش کؤهنه، نیمداش - سیک یورغانتله-من تئز. اونالر ائیوانا چیخدیالر

بوتون گیزلی . ییرديواننا اوتاغیندا بؤیوك بیر دیوار سوباسی واردي، قازال ایشله-حامامدا . قوتونو چیخارتدیم- دانچاما

الدینی چاغیریب یئنه یه ییغدیم، سیفلیازماالریمی یاندیردیم، کولونو سوپوروب بیر وئدرهأسایدیغیم ادبیاتی و اؤز 

زیبیل قابالرینا تؤك، باخ گؤر، حیطده قونشوالردان باشقا یاد آدامالر یوخدور طده کییبونو آپاریب ح": کاغیذا یازدیم

"؟کی

.الدین گلدي، دئدي کی، حیطده هئچ کیم یوخدورسیف

".یمهجدئییر کی، اؤزوم اورا گله. دئ کی، گلدي. جکلرایندیلرده زنگ ائده": الدینه یازدیمیئنه سیف



83

) یئکه چیخماسین(دیم، گئییندیم، قالستوکومو باغالیاندا اوزومو قیرخدیم، پالتاریمی اوتوَلحاماما گیریب یویوندوم، 

قاباغی اعدام. نین باش پروکورورو رحمتلیک فیرودون ایبراهیمی یادیما دوشدوکراتیک رئسپوبلیکاسیدموآذربایجان 

بونو نییه باغالییرسان، اونسوز دا، بیر آزدان سنی ساهمانال گئیینیبمیش؛ قالستوکونو باغالیارکن اونا دئمیشلر کی، -سلیقه

.لیدیرمههآساجاقالر؟ او دئمیشدي کی، هر حالدا، دوشمن بیزي سینیق گؤرم

جکدیلر، اؤلومه گئتمیردیم، چوخ اولسا بئش، یئددي، الپ یوخاریسی اون ایل حبس ائده! منه نه اولموشدو کی؟

سیدئنتلري یا اوچ، یا بئش، یا یئددي، یا دا اون ایل حبس جزاسی چونکی موسکوا، اوکراینا و گورجوستان دیس

اونالردان بیري ایله بیر نئچه دفعه . یديهآلمیشدیالر، منیم ده بونالردان و اونالرین ایشیندن معلوماتیم یئترینج

-ه آسسیستئنت ایشلهسیندهسیتقراد اونیوئرلنیناو، . اوالندا) ستاژیرووکاا(قراددا آسپیرانت اعزامیتینده لنین-گؤروشموشدوم 

سونرا ائشیتدیم کی، آي7-6قراددان باکییا قاییداندان لنینمن . میلّیتی یهودي، قوندارما آدي سئریوژا ایدي. ییردي

سی اونالرین محکمه. ایل5-3بیریلرینه ایسه اونالرین قروپو حبس ائدیلیب، سئریوژایا یئددي ایل حبس کسیبلر، او

علملر آکادئمییاسینین موخبیر عوضوو، SSRİحوقوقشوناسی، -ربایجانین تانینمیش، گؤرکملی عالیمحاقّیندا منه آذ

دن یمن اونالرال تانیشلیغیمی جاهانگیر ب. ی کریموو باکییا گلنده دانیشمیشديدیییم جاهانگیر بچوخ حؤرمت بسله

(گیزلتمیشدیم آنجاق . سیز اوخوجوالر منی باغیشالسینلهصؤوحتئز حاشیه چیخدیغیما گؤره ویجدانلی و -تئز. 

).مجبورام

ی باغیرووا آدینا تبس-یه ائندیک کوچه. یهسونرا قارداشیم آلمورادا دئدیم کی، ایندي گل منیمله گئدك اونیوئرسیته

لوخین سی نین پوباغیرووا کوچه. دي ماشین ساخالسین، دئدیم الزیم دئییل، گل پییادا گئدكهآلموراد ایست. یهکوچه

سینده کی  بیناسیناکوممونیست کوچهنینهسینه دؤنوب بیرباشا اونیوئرسیتی یئرده پولوخین کوچهیایله کسیشدیسیکوچه

ده دورموش ماشین ایندي آلمورادا دئدیم کی، سن آلدیرما، فیکیر وئرمه، قالدیغیمیز ائوین یانیندا، دؤنگه. یولالندیق

چونکی رئسپوبلیکادا سیاسی رلر،ایل ایش وئَر6-7یقین . بو گون توتاجاقالرمنی . بو، هئچ. جکدالیمیزجا گله

-قونشو، دوست-بیردن قوهوم. ده آغیز آچماهئچ کیمه. سن اؤزونو قطعی سیندیرما. یوخدوردوستاقدوستاقالر اوچون 

آنامدان . سونرا چیخ گئت کندهایکی گوندن-بیر. ایمکان وئرمه-سه ائدك هتانیش دئسه کی، پول ییغاق، آدام تاپاق، ن

یه ‘KGBاگر آنام . سن قویما. بونالر چالیشاجاقالر کی، آنامی اؤز آیاقالرینا گتیریب منی سیندیرسینالر. موغایات اول

الموراد سؤز وئردي، آنجاق چوخ تأسوف کی، او، سؤزونون اوستونده (گلسه، من سنی و هئچ کیمی باغیشالمایاجاغام 

من محکمه ماتئریالالرینا داخیل ائدیلمیش . یشديده یازدیریلمیه موراجیعتآنامین دیلیندن محکمهیحّت. ديدورا بیلمه

).همین موراجیعتی اورادان چیخارماغی طلب ائتدیم، حاکیم منیم طلبیمی یئرینه یئتیردي

من آلمورادا دئدیم کی، سن . ده دایاندیقبیز . ین ماشین قاباغا کئچديبیناسینا یاخینالشاندا بیزي ایزلهنینهاونیوئرسیت

.یمهجیه گئده‘KGBاوندان سونرا . ایمتاحانیم واردهگئت، منیم اونیوئرسیته

دیییم کافئدرادا موختلیف یازي، سیاسی ادبیات و سندلر ساخالییردیم، اونالري ایشله. گلدیمیههاونیوئرسیت. آیریلدیق

ایمتاحانی . ایکی ایش قالمیشدي- بیر. آرتیق راحات ایدیم. دیم، زیبیل قابالرینا آتدیملک ائتدیم، بیر قیسمینی جیرو- لکاَ

.گؤتوروردو، من آسسیستئنت ایدیم) دیریندي آلاله رحمتیندها(خانیم اصلینده کافئدرامیزین معلمی زهرا

اساس بیناسینا گئتدیم، نینهئرسیتسونرا اونیو. آیري گیزلی گؤستریش وئردیم-لره آیريایمتاحانی قورتاردیق، من طلبه

.یه گئتدیم‘KGBقورتاردیم و بیر تاکسییه اوتوروب "ایشلریمی"اورادا دا 
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.جی ایلده حبس ائدیلدیم.1975یانوار 15

نین مودیري پروفسور کافئدراسی"تاریخیSSRİ "یوخاري بیر آي اؤنجه تاریخ فاکولته سینین- حبسدن آشاغی

:کنی کابینئتینه چاغیریب ایکیلیکده دئدیاصالن آتاکیشییئو م

جکلر؟سن بیلیرسن کی، سنی حبس ائده-

:مدئدی

.بیلیرم-

نییه بئله ائدیرسن؟-

.خالقا گؤره-

:اصالن معلم آرخاسیندا اوتوردوغو چوخ بؤیوك ماسانی گؤستریب دئدي

-ییرمان داشینی قالدیرا بیلرسن؟بو بؤیوکلوکده د

:یمدئد

!یوخ-

بس نییه بونون آلتینا گیریرسن؟ بیلمیرسن کی، بو دؤولت نه نهنگدیر؟ سن بیر آز ساکیت دور، درسلرینی دئ، من سنی -

.آنجاق بیر شرطله. حبس اولونماغا قویمارام

هانسی شرطله؟-

-علیهینهنین ورکییهنین لئهینه، اوبیري تبیري سووئت حؤکومتی. ایکی مقاله یاز. نین یاخشی قلمین وارس!

دوشوندوم کی، سووئت قورولوشونا نیفرتیمی، . ییربئله حالالردا آدامین بئینی چوخ ایتی ایشله. دیمبیر آنلیغا دینمه

آدیندان بئله سؤز دئیه بیلمز، ] ؤزا[دالینجا دوشوندوم کی، اصالن معلم . یمی آچیم اصالن معلمه دئییمگیه سئوتورکییه

ده بیلمز، نه خئیري وار؟ اونا گؤره ده عئینی بیر هدن گیزل‘KGBمنیم اونا دئدیکلریمی ده . تاپشیریبKGBاًبونو حؤکم

:جاواب وئردیم

.ره موتخصیص دئییلمتاریخی، نه ده تورکییه تاریخی اوزSSRİ آخی من نه -

:رك دئديیهاصالن معلم بیر آز گولومس

جه، سن ایمضا آت، سنین آدیندان هلري یازدیریم، ساددور، اوندا من او مقالهعئیبی یوخ. سن هر ایکیسینی یازا بیلرسن-

چاتدیرارام کی، بیزیم تنقید و پروفیالکتیک ) ي‘KGB(من اونالرا . قاالنی ایله ایشین یوخدور. رمهدا من چاپ ائتدیر

.سینه آلیریمایهحاونو فاکولته کولئکتیوي اؤز ییشیب،سینده ابوالفضل دتدبیرلریمیز نتیجه

:لی ایدیممن اونا سون سؤزومو دئمه. یه یول قویمادياصالن معلم هر هانسی بهانه

ین، آنجاق من هئچ بیر زامان سووئت قورولوشونو تعریفله! اصالن معلم، منه اوالن قایغینیزا گؤره چوخ ساغ اولون-

.ین مقاله یازمارامنی پیسلهتورکییه

:اصالن معلم

سونرا گئج . ایندي کی، بئله اولدو، اؤزون بیل. ییرم سنه کؤمک ائدیمئیفیم گلیر، ایستهحنی، منیم سنه اوغلومون جا-

!ده چالیشارام، سنه کؤمک ائدممن یئنه! یاخشی، ساغ اول، اؤزونو قورو. اوالجاق
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بیر یاخین ) هد‘KGBی نعی(ندا "دنیز قیراغی"دن سونرا ایندي مرحوم زهرا خانیم منه دئدي کی، بیزیم بو حادیثه

ی او آداما دئمیشلر کی، سن زهرا خانیم و قارداشی فیکرت ب. او دئدي کی، بئله گئتسه ابوالفضلی توتاجاقالر. آدامیمیز وار

.کؤمک ائده بیلمزسن؟ او، بیزیم قارداشیمیزدیر، مومکونسه کؤمک ائت، توتولماسین

اونا . اونا اوچ دفعه خبردارلیق ائتدي، او باخماديKGB. یبایشدن کئچ-یوخ، آرتیق ایش":همین آدام دئمیشدي

!"سین، بلکه اوندا یونگول کئچهلر ایضاحات وئرمهدئیین کی، توتوالندا نه ائتسه) نی منعی(

سیزلیک پرورلرینین موراجیعتینده کی  فیکیرله تانیمادیغیم بو آذربایجان دؤولت تهلوکهقاباقجادان بیلدیییم چئخ وطن

.اوسته دوشوردو-ی اوستیدینین کؤمک اوچون سؤیلهابیطیضلی سینین یوکسک روتبهیتهکوم

منیم سیاسی ) DTKداها دوغروسو، (او زامان سیزلر . بلی، جناب پروکورور یمن یوسیفوو، ایندي قوالق آسین

قاالنالرینی من اؤزوم یاندیردیم . نیزله کئچیرمیشدیأیوخاري یوزده بیرینی -لره عایید یازیالریمین، سندلرین آشاغیمسئله

لینه أاونالر سیزلرین ). یاندیرماق ایمکانیم اولمادیغیندان(تیکه ائتدیم - لیازمامی تیکهأ، بؤیوك بیر قوولوق )بیر چامادان(

قیسا ) چوخلی،ب(بورادا اونالردان ایکیسی حاقّیندا چوخ . جکدي، بیر تانري بیلیرلر باش وئرههیدي آذربایجاندا نهکئچس

:دئییم

ده معلومات وار ایدي، ایزینه دوشموشدولر، آنجاق ‘KGBبو حاقدا ). دیر بو حاقدا سؤز دئییرمیلک دفعها! (پروگرام.1

.تئز دئییردیلر کی، سیزین تشکیالتینیز و پروگرامینیز اولوب، او حاقدا دانیش-ایستینطاق زامانی تئز. دیلرله کئچیره بیلمهأ

.دیلراؤزونوزه ده بللی اولدوغو کیمی، هئچ نه اوزه چیخارا بیلمه. چئویک ائتدیلر-چوخ چالیشدیالر، چکنه ایسه، 

سونراالر (مودوو ایدي حی مانین مؤلیفی مالیک بایلکین واریانتی) نینمرامنامه(سؤز گئدن پروگرامین ! ایندي ائشیدین

ه اونو دهدیر؛ ایستعدادینا شوبهه اوال بیلمزدي، آکادئمییا و اونیوئرسیتفیلولوگییا علملري دوکتورو، ایندي آلاله رحمتینده

نین سیهآذربایجان دؤولت اونیوئرسیت(یللیک کورسدا اجی ایلده باغداددا بیر.1962یمالیک ب). چوخالري تانیییر

ی یاراتمیش، دوستلوق گایلیشلرلهلی طلبهو تورکییه) هتورکمنلرل(اوالرکن اورادا یئرلی تورکلرله ) سونونجو کورسوندا

لده ائتمیش، أسینی مرامنامه) جی ایل.1936(دن موساواتین ایکینجی سی ایله تورکییههمین آدامالرین واسیطه. ائتمیشدي

لرینی یین مومکون اولمادیغینی گؤروب همین پروگرامین اساس حیصههاونو دریندن اؤیرنمیش، آنجاق اؤزو ایله گتیرم

موحاظیره"یازمیش، دفترین اوستونده !) راسینا یوخآ(یره دفترینده سطیرلرین ایچینه حاظیله یازدیغی موعرب الیفباسی ا

جی ایلین سونالریندا .1962. سووئت گؤمرویوندن کئچیرمیشدي"کئچمزقوش"سؤزونو قئید ائتمیش، بونونالدا "دفتري

-اکیره و عالوهذبیز اونو اوخویوب مو. ، ایلک واریانت ایديبو. او اؤزو موساوات پروگرامینا دایاناراق بیر پروگرام یازدي

.لر ائتدیک

نلرایلکین واریانتی اوخویانالر و عالوه ائد:

)علملري نامیزدي] یاتضرییا[-یندي فیزیکاا(موسایئو عباس محمدتاغی اوغلو . 1

)ئنتیندي تاریخ علملري نامیزدي، دوسا(یل اوغلو عیلوو رافیق ایسماعیسماا.  2

)دیرسونراالر فلسفه علملري نامیزدي، ایندي آلاله رحمتینده(یمران اوغلو عخاسایئو عالیم . 3

. )سیسیز بندههامیدان قودرتلی تانري قولونون اوغلو، تانرینین کیمسه(ابوالفضل قدیرقولو اوغلو - ن م. 4

.سؤزجویو"سیزکیمسه": بورادا یئنه بیر حاشیه
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ده اوزومه اوخوندو؛ سون دن محکمه"شعرجیییم"لینیزه کئچن بیر أجناب کئچمیش پروکورور؟ سیزین یادینیزدادیرمی،

:بئیت

ییرلر،   ائششکلر جاویده الغ ائیله

یم؟   هسیز عالمده من نه کیمسکیمسه

).  میشدیمده بیلمهغضبیمی گیزلهییرم، او واختر دیلهعذیوردداشدان -یه گؤره اوخوجوکوبود ایفاده(

:  یا سیز، یا حاکیم سوردو. بیلمیرم…نه ایسه، سونرا نه اولدو

سنین اؤز یازیندیر؟  -

:  دئدیم

.  بلی-

:  سوردونوز

دؤولت بسیزدیر؟یسیزدیر؟ صاحییرسن کی، ایندي دؤولت، اینسانالر کیمسهییرسن؟ دئمک ایستهنه دئمک ایسته-

عدالت یوخدور؟   -ر؟ حاقیوخدو

…لرهلر، نهو ن

هامیسینی یوخ، آنجاق . جاوید حاقّیندا یانلیش فیکیرلريحسین بیرینجیسی، . وورغوالدیمنی مسئلهدالینجا من ایکی

.  ایکیسینی ساداالیاجاغام-بیر

اؤزونه ضید گئدیب، خیردا -ی اولوب، اؤزوتلییب، یارادیجیلیغی ضیدیجاوید زامانین طلبینی باشا دوشمه.حدئییرلر کی، 

. ده دئدیم کی، بونالرا گؤره ائله یازمیشاممن محکمه…ییب، رومانتیکایا قاپیلیببورژوا تمایولوندن خیالص اوال بیلمه

ي، چونکی بونا اعتیراض اولماد. ییرلرسینه الغ ائلهجهییبلر، اونا ابلهجاویدي باشا دوشمه.حائله دوشونورم کی،هایندي د

.  دئدیم کی، بو منیم شخصی فیکریمدیر

کیمسه سیز عالمده من نه ". ادیرزییبو، پوئ. ایکینجیسی، دئدیم کی، منیم سون میصراعدا دئدیییمی یانلیش یوزورسونوز

:  مثًال. شیفاهی خالق ادبیاتیندان گلیر. ي من یازمامیشام"یمهکیمس

سی،   نین وار کیمسههر کیمسه

.   سینین یوخ کیمسهمن کیمسه

سی،   سیزلر کیمسهائی کیمسه

!!   سینین اول کیمسهمن کیمسه

نین باش پروکورورو و ایندیکی و کئچمیش امکدار ‘DTKبو سیزین اوچون دئییلدي، جناب اوزامانکی 

آیدینالر، -ییرم، محکمه زالیندا اوتوران قانانالر ر ایستهعذچوخ - ئیتی؛ بو، چوخحوقوقشوناس، عئینی زاماندا، محکمه ه

کن آرخادان بیر هیچقیریق ائشیتدیم، دؤندوم یریادینیزدادیرمی من بو بندي دئ. لریم اوچون ایديمعلم یولداشالریم و طلبه

سنه دن بیر نَدیریردیم کی، تانریدان باشقا بیر کیمسهبلی، بونونال بیل... لریمدن بیریدیرباخدیم، گؤردوم، او، منیم طلبه

نی؟ بیزده هر کسین بیر آرخاسی وار، سنینکی آنجاق عنئجه ی". ده موباحیثه اولدوبو بندین اوستونده. میرمهاوممورام، گؤزل

...لرهلر، نهداها ن"ئییل؟تانریدیر، سووئت جمعیتینده آرخاسی اولمایان یاشایا بیلمز، دؤولت اینسانالرا، وطنداشالرا آرخا د
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کی، بو بند "ایناندیردي"شاعیر، فلسفه علملري دوکتورو اصالن اصالنوو سیزلري -یهامچی آنجاق ایجتیماعی ایّت

!...سواال کئچیلدي-اوندان سونرا باشقا سورغو. دیردوغرودان دا، شیفاهی خالق ادبیاتیندان نومونه

  * * *

ی اؤز خطی ایله آغاردیب قاراالمانی ایسه ده ایدي؛ اونو دا مالیک بپروگرام یالنیز بیر نوسخه. مطلبهنه ایسه، قاییداق

.  نی ده اؤزونده ساخالییرديیاندیرمیشدي و او بیرجه نوسخه

. تانیش اولدومسووئت ادبیاتال اورادا بیر سیرا آنتی. یه گئتدیممهچی ایشلهجو ایلین یانواریندا من میصره ترجومه.1963

اونالردان بیریسی . جمعی ایکی آذربایجان تورکو ایله تانیش اوال بیلدیم. موساواتا عایید ائله بیر ماراقلی ادبیات تاپمادیم

-دئدي کی، منیم آتام . دیلیمیزده چتینلیکله دانیشیردي. ییرديی میصیر مرکزي پوچتونون مودیري ایشلهحسن ب

بیز میصیرده . یه، اورادان دا میصره گلیبل تورکییهوأنده باکیدان چیخیب، ایجانی ایشغال ائدجی ایلده روسالر آذرب.1920

آتام . بؤیوك قارداشیم دیلیمیزي یاخشی بیلیردي، ایندي آوروپادادیر. دیرديآتام بیزه اؤزو دیلیمیزي اؤیرَ. دوغولموشوق

.   بو یاخینالردا وفات ائدیب

ده بیر نئچه آذربایجانلی عاییله وار ایديقاهیره–بورادا . آذربایجاندان چوخ دانیشارديی دئدي کی، آتام بیزه حسن ب .

ناصیرین اینقیالبیندان سونرا اونون تورکلره قارشی پیس موناسیبتیندن و روسییایا یاخینالشماسیندان احتیاط ائدیب باشقا 

.  بلکه من ده گئتدیم. لره چیخیب گئتدیلراؤلکه

مین رسولزاده، نریمان نریمانوو و امحمد. سی ایله آوروپایا گئتديآلتی آي سونرا او دا عاییله- ، بئشدوغرودان دا

.  ديدییینی سؤیلهتئز ائشیتدییینی دئدي، آنجاق ائله بیر ماراقلی معلومات بیلمه-توپچوباشووون آدالرینی آتاسیندان تئز

. دين میلّی حؤکومت ییخیالندان سونرا آتاسی ایله چیخدیغینی سؤیلهاوبیریسی آذربایجانلی اوشاق واختی آذربایجاندا

ده بیر قوناق ائوینده قاهیره. میشديمیصره گلندن بیر نئچه ایل سونرا آتاسی وفات ائتمیش، او، یئتیم قالمیش، اوخویا بیلمه

دیلیمیزده بیر نئچه سؤز . ديی ایئآذربایجان حاقّیندا، دئمک اوالر کی، معلوماتی چوخ جوز. ییرديخیدمتچی ایشله

.  بیلیردي، عربجه دانیشیردي

ییرم کی، موساواتچیالر حاقدا، موساواتین پروگرام و ادبیاتی حاقدا هئچ بیر بونالري یازماقدا اونو بیلدیرمک ایسته

.  دیممعلومات توپالیا بیلمه

کیدیمله مالیک اده اوالن پروگرامین بیر صورتینی منیم تیبمالیک . یندن سونرا باکییا دؤندومبیر ایل اون آي اورادا ایشله

قرار قبول ائتدیک کی، اونو . اورتادا بیرجه نوسخه قالدي. نی گیزلتدیکنوسخه"ایلکین"ك، هبئله دئی. ی کؤچوردوب

ولماز، یالنیز بو چوخالتماق اولماز، اوندان قئیدلر گؤتورمک، اونو باشقا آداما وئرمک، داها دوغروسو، گؤزدن قویماق ا

.  ائدیردیکده بئله. بئش نفردن بیري اونو گؤتوره بیلر، اؤزونون تام ایناندیغی آداما بیر و بیر نئچه دؤنه اوخویا بیلر

، آیدین عباسوو )یندي فیلولوگییا علملري نامیزدي، دوسئنتا(ده آیدین قاسیموو چوخ درجه-من همن پروگرامال آز

یندي تاریخ علملري ا(یئو ، فضایل آغامعلی)یرعشا(، واقیف جبراییلزاده)نامیزدي، دوسئنتیندي فلسفه علملريا(

، )یندي تاریخ علملري نامیزدي، دوسئنتا(یئو هئیدر میرزح، میر)پارتییاسینین صدري"آنا وطن"نامیزدي، دوسئنت،

سویادي یادیمدان (کیف بی عا، )دوسئنتیندي تاریخ علملري نامیزدي، ا(، مئهدي محمدوو )یراعش(دیلسوز موستافایئو 

و ) سینین رهبرلریندن بیريآغدام رایون شؤعبهAXCچیخیب، رحمتلیک خودو محمدووون یاخین قوهومو، سونراالر 

.  ري تانیش ائتمیشدیمسئواونالرجا باشقا فعال وطنپروري، ائل
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ردن خواهیش ائدیرم کی، اونونال باغلی چوخ تانیش اوالن بیل-یئري گلمیشکن، دئدیییم همین پروگرامال آز

.  یادداشالریندا نه قالیبسا اونالري یازیب یا قزئتلرده چاپ ائتدیرسینلر، یا دا منه چاتدیرسینالر

ایندي . جکده بو اوالیالرین هامیسینی سنه آچیقالیاراماوخوجو، اگر سنی ماراقالندیرارسا من گله-سئویملی یوردداش

ی آکادئمییانین شرقشوناسلیق و فلسفه اینستیتوتوندا، یله عالیم بمالیک ب. وچون قیسا، چوخ قیسا یازیرامواختینی آلماماق ا

عباس بسئورلري آختاریردیقسئورلري، ائلیورددههی اونیوئرسیتی دقیق علملره عایید اینستیتوتالردا، من و رافیق ب .

سئوري پروگرام اطرافیندا، داها دن چوخ همفیکیر ائل‘200یوخاري -جی ایلدك آشاغی.1975جی ایلدن .1965

.   دوغروسو، بو پروگرامدا قویوالن مسلک یولوندا توپالیا بیلمیشدیک

ی توفیق کؤچرلی ایله، ی ضیاء بونیادووال، عالیم بمالیک ب. ال آتدیق"یوخاریالرا"جی ایللرده، نئجه دئیرلر، .75-1970

بدولالیئوله چوخ عای حسن یارووال، عباس بلیعی سولئیمان ابزاده ایله، من و رافیق بمن خودو محمدوو و بختییار واه

سئور اینسانالرال دن بو یوردسئور، ائلاحتیاطال عالقه ساخالمالی، اونالرا یاناشمالی، تشکیالت حاقدا هئچ بیر سؤز دئمه

.  ینده یاخین اولمالییدیقکیچیک موناسیبت-بؤیوكعاونالرین حؤرمتینی اوجا توتماقال، بیر نؤو

یی یاخیندان قبول ده مالیک براق بو مسئلهاضیاء بونیادوو منیم علمی رهبریم اولماسینا باخمای. غریبه بیر تضاد یاراندي

سینه باخمایاراق داها چوخ رافیق مهیاروو منی چوخ ایسَتلیعی ائدیردي، سولئیمان بیه قوالق آسیردي، اگر بئله دئمک ب

.  لنمزسه، منیم آشیغیم داها چوخ خودو بیله توتوردوسسپیس

یندان دانیشا لگؤردوکلریمین قیسا بیر ایجما. سینی قویانالرین حساباتینی وئره بیلمرممن بو تشکیالتین، اونون بونؤوره

.  "یقرادایدبلی، بیز ده او": جکجک و دئیهنههمنه ائله گلیر کی، بو یازیدان سونرا چوخ آدام دیلل. بیلرم

سینده نوفوذلو شخصلردن اوالن، اورتا مکتبده اوخویارکن بئله منه من او زامان آذربایجان گئولوژي کشفیات ایداره

تئز سوال وئرن، اوخوماغیمال چوخ ماراقالنان مرد، قورخماز، -جوغرافییا و فیزیکادان منه تئزییات،یاضیدیقّت یئتیرن، ر

ییب قاییتماغیم اونو چوخ ی قورتارماغیم، خاریجده ایشلهنهمنیم اونیوئرسیت. یموین ائوینه گئتدیئآچیق دانیشان نظیر علی

اگر بیز گیزلی تشکیالت یاراتساق، اونا رهبرلیک الزیم اولسا سیز او رهبرلرین ایچریسینده اوال "من اونا . سئویندیریردي

.  دئیه سوردوم-"بیلرسینیزمی؟

"نده، کیم؟هدئی"سیز"ینعی": او مندن سوروشدو

-لري بیلهنیز سونرا بیر سیرا مسئلههمن دئدیم کی، بو، سیردیر، سیز منی تانیییرسینیز، رهبرلیکده ایشتیراکینیزا سؤز وئرس

.  جکسینیز

بیز چوخ اؤنجه کلبجرده منی خودو محمدووال تانیش ائتمیشدي و بیلیردي کی، -بو صؤحبتدن چوخیئو علیییر بظن

خودو بیلیر؟  : دئدي. چوخ یاخینالشمیشیق

!  ههاًتقریب-: دئدیم

سونرا کیمیسی . آنجاق بیر شئیده بیل، گنجلیکده بئله فیکره دوشنلر چوخ اولور. خودو نه دئسه من اونا راضی-: دئدي

بیر بابت وظیفه تاپان کیمی هر هانسی بیر یا دا . نیر و عاییله قایغیسی، یاخود آروادي اونو بو فیکیرلردن اوزاقالشدیریرائوَل

بو یولدا . رمي یاردیم ائدچوخ ماد-الزیم گلسه آز! من خودودان باشقا هئچ کیمه اینانمیرام…بهانه ایله آرادان چیخیرالر

.  لري توتسونالر، بلکه اوندا بیر ایش گؤرمک اوالراوالنالر گرك چالیشیب یوکسک دؤولت وظیفه



89

کئش سئویل خانیم دا ایشتیراك ائدیردي، ایندي یقین کی، یین خانیمی قایغیبتلریمیزده بعضاً نظیر ببیزیم بو صؤح

…چوخ خاطیرالمامیش دئییل-بونالري آز

ی ایله ماراقالنماز، بو یاو، هئچ زامان منیم یولداشالریمین کیملی. داها دریندن صؤحبت ائدیردیک) ممدوو(یله خودو ب

ی ریضایئوله چوخ یاخین دوست، مسلکداش دین بالی واهابزاده و نوراونون بختییار ب. ر سوال وئرمزديده هئچ بیباره

بیر سؤزله، چالیشیردیق کی، . واردي کی، اونالرین دا گیزلی تشکیالتی واردهبئله بیر فیکیر یحّت. اولدوغونو بیلیردیک

داها چوخ ایسه بو شخصلري بیر یئره گتیریب . ارارالناقسئور، یوردسئور آیدینالریندان یآذربایجانین بوتون ائل

:  ییردیکتشکیالتیمیزا رهبر ائتمک ایسته

عباس زامانوو  . 1

بختییار واهابزاده  . 2

ضیاء بونیادوو  . 3

خودو محمدوو  . 4

یاروو  لیعسولئیمان 5

یر علی یئو  ظن. 6

دین ریضایئو  النور. 7

آز -سیندن قیراغا آزسیاسی معاریفچیلیک دایره-فعالیتیمیز میلّی. دیکل اوال بیلمهیبونا نایئییف کی، او زامان حچوخ 

ییاسیندان قورخماسیندان، اونون پرن بؤیوك بالسی اینسانالرین سووئت ایمأبونون . حالالردا چیخا بیلدي

-هجگنجلریمیز آزاد اوال بیله. لیقدا ایديییمیزه اینامسیزهجمیفینده و یاخین گله"قودرتلی و ابدي قورولوش"یاراتدیغی

آنجاق اونالرین دا یاشاییش شرطلري او قدر آغیر ایدي کی، داها چوخ آزادلیق اوغروندا . ییمیزه داها چوخ اینانیردیالر

سی تی اوراسیندا ایدي کی، آزادلیق ایدئیاین اساس ماهینسئلهآنجاق م. یوخ، یاشاماق اوغروندا موباریزه آپاریردیالر

.  میشديروحالرا حاکیم کسیلمه

.  سینههلئیئنه قاییداق پروگرام مس

بو، ایندي چوخالرینین . جکلرر یاییلدي کی، آذربایجاندا بیر چوخ آدامالري حبس ائدهبابریندا خدکجو ایلین .1974

.  اونالر نییه سوسورالر؟ آنالمیرام. یادیندا قالمیش اوالر

گل بیر چوخ سندلري یاندیراقی منه دئدي، مالیک ب  .

یک؟  لسمهبلکه تَ-: دئدیم

. بیرینجی سنی توتاجاقالر. نفر توتوالجاق30- 40دا بئله صؤحبت گئدیب کی، ‘DTK. یوخ، یاندیرمالیییق-: دئدي

بؤیوك بیر ) نی بیزعی(اونالر. دئییبلر کی، سن ابوالفضلی مودافیعه ائتسن سنی ده توتاجاقالر) بونیادووا(ضیاء معلمه یحّت

.  تورکیست، میلّتچیپانروس،سووئت، آنتیتشکیالتدیر، هامیسی دا آنتی

بئله راضیالشدیق کی، منده اوالن . یین ائوینده ایديبونالر مالیک ب. بیز بیر سیرا سندلري و پروگرامی یاندیردیق

بوندان بیر نئچه گون . یه چالیشیردیمایسه صبر ائتمهمن سؤز وئرسم ده، هله نه . نی ده من تلف ائدیمایکینجی نوسخه

لسگر عونالر ا(گیلده یگیلده، یا دا رافیق بیایندي یادیمدا دئییل، یا مالیک ب-آلتی نفر بیر یئره توپالشدیق -سونرا بئش

ائلخان . ی عزیزووئلخان بو ایئوعلیی محمدی، واسیم بی، من، رافیق بمالیک ب) سینده قونشو ایدیلرعلی اکبر اوو کوچه
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میز لیغی قورتارمیشدي، بیزیم طلبهسونو هامیمیز تانیییردیق، شرقشوناا(لیک دوستو آیدین ی دئدي کی، اونون طلبهب

کوراتورو مایور نینهاونیوئرسیت) کیمیا اینستیتوتونون کوراتورو ایدي-نین کاپیتانی و نفت‘DTKاولموشدو، او زامان 

جک معلومات توپالییبالر، اوزوموزه دیرشه-منه دئدیلر کی، چوخ آدام توتاجاقالر، چوخلو ماتئریالکریمله بیر یئرده

.  شاهیدلر ده آز دئییل

لر نه سههی دئدي کی، آخی بیز نه ائتمیشیک کی، بیزي توتسونالر؟ بیر ده کی، بونالرا نه وار، توتماق ایستواسیم ب

.  دئسن اؤزلریندن قوندارارالر

. ده عومومی فیکره گلدیکنلشدیردیک و بو مسئلهییمیزي موعیهجلري دئیههسواال چکیلنده ن- او گون بیز سورغو

نی هاونالري حبس ائدیلدیییم گونون تئزد. سینی ساخالییردیمآنجاق من هله ده سندلري و پروگرامین ایکینجی نوسخه

آنجاق اونالر منیم یاندیردیغیم یازیالرین نه . الدین گؤردولرسیفوغلوم ابونو قارداشیم آلموراد و دایی. یاندیردیم

.  الدین آتدياونالرین کولونو سیف. اولدوغونو بیلمیردیلر

  * * *

بو حاقدا دا ایلک . لر  ایديرینده دوشونجهسی اوزآذربایجانین بیرلشدیریلمه"ده آدي یاندیردیغیم یازیالرین بیرینین. 2

.  انیشیرامدیر کی،ددؤنه

بوتون یازي بویو چالیشمیشدیم کی، . اونون توتومو یوز یارپاقدان چوخ ایدي. بلی، یازیمین آدي بو جور ایدي

دورو تورکجه -دئییملري چیخماقال قاتیشیقسیز، آري- گؤرکملی شخصلردن اؤرنک گتیردیییم سؤزلري، دوشونجه

اؤزونو اؤیمکدن اوزاق اولسون، بیلیرم کی، او چاغالردا . اوزاق دورومی دیللردن گلمه سؤزلردن جیازیم، باجاردیقجا یابان

بونو اونا گؤره ائدیردیم کی، بو یازیم آذربایجانین گونئیینده ده، قوزئیینده ده . من بو قارشیمدا قویدوغوما چاتا بیلمیشدیم

ب، فارس، روس و باتی دیللریندن بیرینجیسی، باجاردیقجا عر: بورادا قارشیمدا ایکی یؤن قویموشدوم. تئز آنالنسین

لریندن آرالی دورماق؛ گلن، دیلیمیزین آخارلیلیغینا، گؤزللییینه یارا ووران، اونو آغیرالشدیران سؤزلردن، سؤز بیرلشمه

آیري سؤزلرین دوشونجه -آیري سؤزلردن چوخ، سؤزلرین دوزومونده، آیري-ایکینجیسی، دیلیمیزین گوجونو آیري

.  سی ایله دئییلیشینده اولدوغونو یا یادداش، یا دا گؤز اؤنونده توتاراق یازماقییشمهر ددوزومونده چئویک یئ

جک دیلهدوغرویا، چوخ آغیردیر؛ ایشله-مک، یازي یازماق، دوغرودانبو دئدیییم ایکی یؤنو اونوتمادان سؤز سؤیله

زانالرا، قوشقار آشیقالرا، آتاالر سؤزلرینه، ائل ده اوهلیدیر؛ دتک اؤلچولوب بیچیلمه-سی تکسؤز، یا سؤز بیرلشمه

لیکلرینی، گوجونو دویوب، قاوراییب یازیالرینا گتیرن یازیچیالریمیزا اوز نین درینلییینی، اینجهدانیشیغینا، تورك دیلی

.  توتماق، اونالردان اؤیرنمک، یارارالنماق قاچیلمازدیر

یازیم دا بو دئدیییم باخیمدان چاغداش دیلیمیزدن آزجا دا اولسا "لرونجهرینده دوشسی اوزآذربایجانین بیرلشدیریلمه"

ایشچیلرینین الینه DTKبو یازیمین گیریشیندن دؤرد یارپاق قاراالماسی آختاریش آنیندا . یردينلباشقا جور سس

آز دا اولسا دئدیکلریمه . رادادیرایچینه آلینمیش، ایندي ده او) ایستینطاق ماتئریالالرینین(کئچمیش، آراشدیرما بیتیکلرینین 

.  بیر توتالقادیر

اونو اولدوغو کیمی یادیمدا ساخالمامیشام، آنجاق اؤنملی یئرلري بو . نین بئشده بیریدیربو، سؤزوگئدن یازینین گیریشی

تؤوشویه، تنگ-اونون آرخاسینجا تؤوشویه. ه دوغرو یورویورلیلیدونیا چوخ ایتی بیر یئریشله ایر: جکلریم ایديدئیه

ته، اینسان ن بؤیوك شرفی بشریأهر بیر اینسانین …نفس یورومک یوردوموزون بیز تک اوغول و قیزالرینا یاراماز
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بیز ایلک اؤنجه ... اؤزونه بئله خیدمت ائده بیلمزیته، حّتآنجاق آزاد اولمایان بیر کس نه کی بشری. دیراوغلونا خیدمتده

-ته خیدمت ائدهجک، اونالر دا بشریدیرهخالقیمیز آزاد اوالندا بؤیوك داهیلر یئتیش. یکیلیائتمهاؤزوموزو، خالقیمیزي آزاد 

سی بونون اوچون ده آذربایجانین بیرلشدیریلمه…یکیهجبیز میلّی موناسیبتلري ایسوئچره یولو ایله حل ائده…جکلر

...  گرکدیر

نی نومونه گؤسترمیسینیز؟  نه اوچون ایسوئچره: غوسویا حاکیمین، یا پروکورورون سور-یادیمدا دئییل 

.  ینده ایسوئچره بیر اؤرنکدیراونون اوچون کی، میّلی موناسیبتلرین حّل-

یفاقی یوخ؟  نییه سووئت ایّت-

.  نی گؤستریبده بیر اثرینده ایسوئچرهلنین-

.  سی یوخ ایدي، آنجاق ایندي وارووئت نومونهن یاخشی حل ائدن سأاو اثرینی یازاندا میلّی موناسیبتلري لنین-

. نین رهبرلري ده دئییرلر کی، بیزده میلّی موناسیبتلر آخیرادك حل اولونماییبیفاقیبیرینجیسی، ایندي سووئت ایّت-

سینیاوچونجوسو، من سووئت نومونه. سی دونیادا داها گئنیش تانینیب و قبول ائدیلیبایکینجیسی، ایسوئچره نومونه

.  جکدیلردئیه"سووئت تبلیغاتیدیر"لرده اینانمایاجاق، یدیم بونا آذربایجانین گونئیینده و باشقا اؤلکههاؤرنک گؤسترس

لی، لی، سونرا دا تورك دؤولتلرینی اؤز اطرافیندا بیرلشدیرمهبو یازینیزدا گؤستریرسینیز کی، اؤنجه آذربایجان بیرلشمه-

کییه دئمز کی، من بؤیوکلوکده دؤولتی هانسی حاقال آذربایجانا بیرلشدیریرسینیز؟  آخی تور. توران یارانمالیدیر

-یه کؤنوللو اوالجاق، اؤزو ده کیمسهییتوران بیرلی. ر؟ آخی بو، زورال اولمایاجاق، کؤنوللو اوالجاقنه اولسون دئی

.  قارشی اولمایاجاق، عکسینه، بوتون دؤولت و خالقالرال دوست اوالجاق

!  ام خیالالردیرخ-

اکیمه ائدیر، بو فیکیرلریمه گؤره تقصیرلندیریرسینیز؟  حخام خیالالردیرسا داها نییه مو-

نیزله گنجلریمیزي آزدیریر، اونالرین سووئت ایدئولوگییاسینا اینامینی سارسیدیر، دوغرو یولدان ریاونا گؤره کی، فیکیرل-

!  ریکمبیز بونا یول وئره بیل. اوزاقالشدیریرسینیز

یهامالرینیزین اساس مده ایّتهنین کئچمیش باش پروکورورو، سیزین منیم محکم‘DTKبلی، جناب کئچمیش 

آذربایجان ) aمن تبلیغ ائتمیشم کی،"مده یازدیغیم هجی ایل تاریخلی ایفاد.1975، 01، 28ایستیقامتلریندن بیري ده منیم 

آذربایجاندا موستقیل دؤولت . واحید دؤولت یاراتماق الزیمدیر) bآییریب، موستقیل دئییلدیر، اونو روسییانین ترکیبیندن 

فیکرینه، ایدئیاسینا قارشی "کیرشدیریب واحید توران دؤولتی یاراتماق گرَدیللی خالقالري بیرلَیارادیالندان سونرا تورك

.  لدیلمیشديیؤَن

دیییم کیمی روسییانین ربایجان من آرزو ائتدیییم، ایستهایندي آذ. جی ایلین بیرینجی یاریسیندا اولموشدو.1975محکمه 

.  دیردؤولت یارادیلماسینا دوغرو خالق حرکاتی باش وئرمکده) یدحوا(بوتؤو . ترکیبیندن آیریلیب

نین کئچمیش باش پروکورورو، دوغرودانمی سیز و سیزین مسلکداشالرینیز درك ائتمیرسینیز، ‘DTKجناب کئچمیش 

ن اولور؟ دوغرودانمی دوغرودانمی قانمیرسینیز کی، بیز دئی! ، قانمیرسینیز کی، اودوزموسونوز؟ییرمایستهعذر

چوخ ساده خالق گؤرورسه -آخی بونو چوخ! ییاسی داغیلیر و نؤوبه تهران رژیمینه گلیر؟پرگؤرمورسونوز کی، روس ایم

وراخمیر، بوینوزالرینیزي اووولماز قایاالرا نئجه اولور کی، سیزلر، سیزین کیمیلر کور اؤکوز کیمی، توتدوغونوزو ب

!  چارپیرسینیز؟
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جناب کئچمیش پروکورور، منیم بو یازیم نه سیزه، نه ده سیزین کیمی تورکه قارشی اوالن، روس و فارس شووینیزمینه 

ورك ائلینین گئرچک من یوردوموزون، ائلیمیزین، بؤیوك ت. یمزسینیزکؤله خیدمتی یاپان اینسانالرا دئییل، سیزلر بونا د

.  لرینه و خانیمالرینا اوز توتوب یا دئییرم، یا یازیرامائرکک

ییم داها چوخ وورولدوغوم آذربایجان یه منیم آرزوم، ایستهگئرچه-لر، سئوگیلی خانیمالر، گئرچکدنیسئویملی ب

وسو، بو ایستک بو گون اؤزونون ساواالن داها دوغر. ییم بو گون ده قالماقدادیربو بؤیوك ایسته. بوتؤولویو اولموشدور

بلی، قوي بئله اولسون، من فانتاستیک و . چوخالرینا بئله گله بیلر کی، بو، ایستک دئییل، فانتاستیکادیر. دیرسیندهیروهذ

.   یمچیدئسین، من گئرچک-آنجاق کیم نه دئییرسه! سونرا؟. فاناتیکم

یی هنئجه و ن. و حاقّیندا دوشونموشم و اونو تبلیغ ائتمیشمین بوتؤولوجی ایللرده آذربایجانی.1960-70ن بلی، م

دوشونوردوم؟  

تی و مغزي دئیک، نه ایدي؟  یازدیغیم اثرین، یا دا اثرجییین ایچی، اینسانالر آنالسین دئیه ماهی

.  دن عیبارت ایديبیرینجیسی، بو اثر، یا دا اثرجیک گیریش و اوچ بؤلمه

: لربؤلمه

ییغجام باخیش؛  ) هتاریخین(آذربایجانین کئچمیشینه .1

ی؛  یت، ائل و یورد بیرلیآذربایجانین دیل، تاریخ، مدنی. دئییلیک) یچیماد(بیز ماتئریالیست .2

شه و بیرلشدیریله بیلر؟  آذربایجان نئجه بیرلَ.3

ده آنا جیزگیلریندن اونا گؤره. یه منیم گوجوم چاتمازهبورادا یوز یارپاقدان آرتیق بیر یازینین توتومونو گؤسترم

.  ک کی، یازاجاغامدانیشاجاغام، دئی) چاغداش آنالمدا تئزیسلر دئییریک(

ت و مضمونو، یادیندان چیخارما، تورك سس دئینده ماهی(نه ایدي؟ ) یشیغیا(نین ایچ سسی و بویاسی بیرینجی بؤلمه

ییشمیشدیر، داها آن بو، یئرینی د-آن. سینده جانالندیرمیشدیرز اؤنونده، یا دا دوشونجهدئینده فورمانی گؤ) یشیقا(بویا 

).  کیمی آنالنمیشدیر) فورما(، سس گؤرك )ماهیت(دوغروسو، ایشیق ایچ 

وخ، اگر اوندا اونون گؤرونن گؤرکمی سسدیر؛ ی) یییدئالیزمله ماتئریالیزمین بیرلیا(دونیانی یارادان اولو تانري ایشیقدیرسا 

ایله حرو(تورك ایدئیا ایله ماتئرییانین . اولو تانري سس و سؤزدورسه بویو اونون اوزده گؤرونن گؤرونتوسودور

بو، تورکون دیریلیک، یاشاماق و . تاپماغا چالیشمیشدیرییهلییینی آختارمیش، بو گئرچونو، بیرگهیبؤیوکلو) وارلیغین

!  یاشاتماق اؤلچوسودور

آذربایجان الپ اسکی چاغالردان تورکلرین یوردو اولموش و اونالرال ": هنن دوشونجهلنین باشیندان سسبیرینجی بؤلمه

.  "!مسکونالشمیشدیر

جی .611-790(لر خیالفتینین مويوا: دیللی قایناقالردا یازیلمیش بو سؤزلري کیم دئمیشدیر؟ بو، بئله اولموشدورعرب

نین قوشون اوزون مودت آذربایجاندا حربی عملیاتالر آپارمیش، خلیفه) 661- 680(اوییه عیارادیجیسی بیر مو) ایللر

آذربایجان حاقّیندا نه دئیه بیلرسن؟ : قاییداندا اوندان سورموشدور) دمشق(زامانکی مرکزي شاما باشچیسی خیالفتین او

دیر؟  اورا نئجه بیر اؤلکه

.  سؤزلرله جاواب وئرمیشدیریه یوخاریدا آلتینی جیزدیغیمیز قوشون باشچیسی خلیفه
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تاریخچیسی ضیاء بونیادوو -دیللی قایناقالردان تاپیب اوزه چیخاران ایسه گؤرکملی آذربایجان عالیمبو سؤزلري عرب

.  آدلی دوکتورلوق دیسسئرتاسییاسیندا بونو گؤسترمیشدي"یوز ایللردهVII-IXآذربایجان "ضیاء بونیادوو. اولموشدور

دوکتورلوق دیسسئرتاسییاسیندا یازماقال باشقا یئرده "سوروشوال بیلر کی، . ه معلومات اوچون یازمیرامبو سؤزلري ساد

یازماغین نه فرقی وار؟  

ییاسی پرمین اینسانی سووئت ایم120جی ایللرده آذربایجانین قوزئیینده .1937-38اوخوجو، -حؤرمتلی وطنداش

من "ینی، حتّسؤزونو یازانی، دئیه"آذربایجان تورکلرین یوردودور"کی ا نهقیریب، یا دا سیبیره سورگون ائدندن سونر

ییانین پایتاختیندا اون ایل بو دوکتورلوق پرادا، ایموموسکویادووضیاء بون. نی محو ائدیردیلردئیه"تورکم

لري تاریخ قایناقالریندان تاپاراق رینده چالیشمیش، حاقّیندا دانیشدیغیمیز بو و بونا اوخشار فیکیرنین اوزدیسسئرتاسییاسی

ییق، هوجوم و ضنین هر جور تارالریراد و ایرواندان اوالن ائرمنی عالیملرینین و اونالرین طرفدگلنینا، واونالري موسکو

تاریخ علملري "ادا ثوبوت ائتمیش و ولري قارشیسیندا، اؤزلرینین ایشتیراکی ایله بؤیوك علمی شورادا، موسکومانعه

ییانین خیدمتچیسی اوالن سووئت تاریخ علمی قبول پربو دئمک ایدي کی، بو فیکیرلري ایم. آدینی آلمیشدي"دوکتورو

!  نین قارشیسیندا تسلیم اولموشدورییلییه مجبور اولموش، بؤیوك تاریخ گئرچکائتمه

یین دوکتورلوق دیسسئرتاسییاسی سونرا نه اولدو؟ ضیاء ب"Azerbaydjan v VII-IX vv."ي ایله چاپ ائدیلديآد .

درکه دي، اونا گؤره کی، بو اثر او چاغالردا میلّی اؤزونوسینه ایجازه وئریلمهآنجاق اثرین بیزیم دیلده چاپ ائدیلمه

.  رديهبؤیوك تکان وئر

!  ن اوزاق کئچمیشدن تورکلرین یوردودورأبلی، آذربایجان 

ییر؟  و دونیادان نه ایستهبس بو تورك کیمدیر؟ هارادان گلیب، هارایا گئدیر؟ ب

.  لرینده و تانینمیش شخصیتلرینده آختاردیمبو سورغوالرا جاوابی او زامان من دونیانین بؤیوك داهی

I.محمد پئیغمبرحضرت :

."منیم تورك آدلی بیر اوردوم واردیر"

."تورکلر سیزه توخونمایینجا، سیز ده اونالرا توخونمایین"

."جکزون سورهتی اوبئله کی، اونالرین حاکیمی! نینك دیلینی اؤیرَتور"

II.کامال آتاتوركمصطفیحضرت  :

."!نهه دئی"تورکم"نه موتلو"

"ت یوخدور و بوتون اینسانلیق تاریخینده رینده تورکدن داها بؤیوك، اوندان داها قدیم، اوندان داها تمیز بیر میلّدونیا اوز

."!میشدیرمهگؤرون

."یوخدورقطعهمیش بیر تورکه یوردلوق ائتمه"

."بیر تورك جاهانا بدلدیر"
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."ودودو یوخدورحنین یینین یوکسکلیس! یوکسک تورك"

.IIIحظجا)IXیوز ایل عرب داهیسی:(

."تدیرباشینا بیر میلّ-بیر تورك باشلی"

."مزتورکه قارشی هئچ نه دورا بیل"

یوردالرینا باغلیلیقالري بوتون دویغوالریندان …اؤزلري و سؤزلري دوغرودور. تورکلر اولدوقجا ناموسلو اینسانالردیر"

."اوستوندور

.  بو گؤستردیکلریمی قایناقالردان توپالمیش، اونالرا ییغجام آچیقالماالر یازمیشدیم

. فوتوشکلینی بیر نئچه گونلویه منه وئرمیشدي) ون آدینی اونوتموشاماون(شاعیر دیلسوز بی موصطافایئو بیر کیتابین 

اورادان من اوتوز دوققوز دئییم سئچمیش، قیرخینجینی . اورادا تورکلر حاقّیندا گؤرکملی شخصلرین فیکیرلري وار ایدي

انري، تورکلویومو منه ت": اؤزومون یازدیغیم بئله ایدي. قویموشدوم"مین بیر سؤزدن قیرخی"اؤزومدن یازمیش، آدینی 

سونرا اونالري آیریجا اون ایکی یارپاقلی بیر دفتره . "!تانري، تورکلویومو منه اسیرگمه! چوخ گؤرمه

نین ألینه ‘DTKاونو اورتا مکتبین یاخیندان تانیدیغیم بیر شاگیردینه کؤچورتدورموشدوم کی، . کؤچورتدورموشدوم

اوندان یادیمدا قاالنین بیر . کلَکی ده دئییل-ایندي بورادا . ده قالیرر هلهاو دفت. سیندوشسه خط صاحیبینی تاپا بیلمه

:  سینی یازا بیلرمنئچه

.  "دونیا تورکلري داشیماغا کافی دئییل": میخاییل سیریانی. 1

.  نین دوشمنی اولماق اینسانلیغا دوشمن اولماقدیراینسانلیغا شرف وئرن تورك میلّتی": المارتین. 2

.  "تاریخ تورکلردن چوخ شئی اؤیرندي": پورقشتالمرامه. 3

.  "یی شرفسیز یاشاماقدان اوستون توتورالردؤیوشده شرفلی اؤلمه. تورکلر یاالنچی و ایکی اوزلو دئییللر": بایرون. 4

).  مؤللیفین کیملییی یادیمدان چیخیب"تورکلر ساواشدا فلک، باریشدا ملک کیمیدیرلر".5

.  "تورکلري اؤلدورمک اوالر، آنجاق مغلوب ائتمک اولماز": بوناپارتناپولئون. 6

.  "!تورك تاریخینی یالنیز تورك یازا بیلر": ابوالغازي باهادور خان. 7

.  "تاریخی یازماق تاریخی یاراتماق قدر موهومدور": حضرت مصطفی کامال آتاتورك. 8

…لرلر، نهداها نه
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.IIبؤلوم:

چیخیشالر
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.ایران تبریزین بیر یومروغو ایله داغیالجاقدیر
)1994دکابر 30کی ، کَل. هالیسی ایله گؤروشونده کی  چیخیشیندانأاردوباد رایون (

ن یلیک گونونو یاراتماقال آذربایجاأعوضولري، دوغرودان دا، میلّی هم ر-AXCسی و سیزآذربایجان خالق جبهه

آذربایجان . میسینیز، چوخ بؤیوك و شرفلی ایش گؤرموسونوزئااوغورلو بیر بایرام بخشس وخالقینا چوخ موقد

یازدیغینیز بو بایرام موناسیبتی ایله سیزین هامینیزي، بوتون سینه قهرمانلیقالخالقینین بیرلییی نامینه تاریخین صحیفه

AXCعوضولرینی و بؤیوك میّللره ئدیب اؤلناآلاله او گونون قهرمانلیغیندا ایشتیراك! ائدیرمبریککدن تتیمیزي اور

آزادلیق هامیمیزین . او گون بیزیم قهرمانالریمیزدان، اوشاقالریمیزدان آرازدا باتانالر، شهید اوالنالر اولدو! سینهئلارحمت

دا قهرمانلیق گؤستریب شهید اوالنالریمیزي ییدیر، الکین بیز آزادلیقدان، سرحدلرین آچیلیشیندان دانیشاندا بو یولایسته

.هئچ زامان اونوتمامالیییق

ت کیمی بیز هله خالقیق، میلّ. ت اولسایدیق بیزي بو قدر پارچاالیا بیلمزدیلردوغرودان دا، اگر بیز گوجلو بیر میّل…

اویون KGBوزاندا دئییردیلر کی، بیز سرحدلري پ. میلّت کیمی یهودیلر، آلمانالر فورماالشیبالر. میشیکفورماالشا بیلمه

بیز یانواردا موباریزه آپاردیق، باریکادا قوردوق، روس گلیب بیزي قیردي، . دوزلتمیشدي، سیزده گئدیب اویونا دوشدونوز

میزي ایشغاللرین اوردوسونون اؤلکهحالبوکی بیز باشقا اؤلکه! آپاریب جاماعاتی قیرغینا وئرديAXCر کی، لدئدی

.قارشی آیاغا قالخمیشدیق، موقاویمت گؤسترمیشدیکسینه ائتمه

آنجاق آلمانالر . سی گئتسیندیلر کی، اینسانالر اؤز حرکتلرینه پئشمان اولسونالر، میلّتین اؤز قهرمانلیغیندان زهلهئلَاائله

اشالري آپاریب اورادان سؤکولن د! اري سؤکنده دئییردیلر کی، گؤردونوزمو آلمان میلّتی نئجه ایییددیر؟صاحدیواري، 

حیصه گتیرمیشدیلر، بیرینی ساخالدیم، 3لردن منه مفتیل. ئتدياائله اولدو، خالقیمیز بونوبیزده ده. لره قویدوالرهموز

.ایکیسینی آلمانییادا یاشایان ایکی گونئیلی سویداشیمیزا وئردیم

. ئتديان میلّتینین قهرمانلیغی کیمی قبولدي و بونو آلماائلهیه گلدیکده آلمانالرا بوتون دونیا کؤمکموقاییسه

.ئتدياKGBسینی پارچاالیان ایلک میّلت ایدي، الکین بیزه دئدیلر کی، بونوآذربایجان سووئت دمیر پرده

.!جکسن؟ار چکهصاحدئییردي کی، سن نه واختا قدر منیم اورتامدان دمیر - سی ایدي، آغریسی ایدي بو، میلّتین اؤفکه

الشعوردا کئچیرسن، بو حسرت تحت] باخیب[دئییلن بیر شئی وار؛ همیشه سیملره، گونئیه حسرتله عور الشتحت

من بونا . نه واختا کیمی ییغیالجاق؟ بیر باالجا فورصت دوشن کیمی کول باسمیش اود بیردن پوسکورور. ییغیلیب قالیر

.واختیله شهرییاردا راست گلدیم

لریندن ن، او واختا قدر تورکجه جمعی ایکی غزل یازان، فارس دیلینین موعاصیر ددهجیلدلیک دیوانی اوال4فارسجا 

شیر کی، بو، نئجه آدام فیکیرَل. کیمی تورکجه نهنگ بیر اثر یاراتدي» ربابایا ساالمحید«بیره -بیري ساییالن شهرییار بیردن

-تانینا قدر، خالق فیکرینه قدر اونون تحتاولدو؟ سونرا باشا دوشورسن کی، بو، آنا الیالسیندان توتموش خالق داس

ثرین أو بئله بیر یینده کی او فیرتینا قالخیبنده اوربیردن فورصت دوَش. لریدیریسحالشعوروندا ییغیلیب قالمیش میلّی 
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ثر چیخاندان ایکی آي کئچمه میش آذربایجانین گونئییندن أنیز بو هسیز فیکیر وئرس. یارانماسینا گتیریب چیخاریب

.بیره بوتون میلّتین دیلینی آچدي-ائله بیل، شهرییار بیردن.ثرلر یازماغا باشالدیالرأوتموش قوزئیینه دك بو تیپلی ت

اري قیردي، داغیتدي، بوتون دونیا فیکیرلشدي صاحخالق دمیر . ائله بئله اولدوارین پارچاالنماسی داصاحآرازدا او دمیر 

ییاسینین اؤزونو خوف باسدي پردیلر؟ بئله اولدوقدا روسییا ایمائده بیلمهنالري محوسن، نه اولدو، بس نییه بوکی، گؤره

دي، بو، هئلابونو میلّتین اؤزو! بئله دئییلدياًقطعی. ئدیبااؤزوKGBو بئله بیر فیکیر اورتالیغا آتدي کی، گویا بونو

ن أقاریسینا قدر هامی آرازین قیراغیندا ایدي، او گون اوشاغیندان توتموش قوجا . میلّتین اؤزونون قهرمانلیغی ایدي

ران هر شئیی بو روح قارشیسیندا دو. ی روح ایديمیّلبو، عوموم. اوجقار کندلردن اینسانالر اورایا توپالشمیشدیالر

-ایستهبیز بو روحو بیر داها بیر یئره ییغساق. تینی ایتیرمیشیکایندي بیز بو روحو بیر یئره ییغماق قابیلی. داغیدیردي

.ریکائده بیَلدیییمیزي

یانوارین بیري خریستیان بایرامیدیر، قیرماق دا -نه سالمیشدیق، چونکی صاباحیسی گون ‘31کدن دکابرین رَبیز بونو بیَل

ییاسی چوخ پیس پربئله اوالن حالدا روس ایم. دن آراز قیراغیندان چادیرالر قورولموشدو‘21یوخسا . اولماز، قیریلماق دا

پارچاالدي و میّلی روحوموزو . ئدیم و باشالدي میلّتی اؤز ایچیندن پارچاالماغاافیکیرلشدي کی، نه. تده قالديوضعی

ردیک یدیک دئیگؤرمه س. بیز بونو تاریخده گؤردوك. نیلن واخت ییغیشا بیلری روح بیزده واردیر و ایستهمیّل. داغیتدي

نین ترکیبینده اوالن بوتون میلّتلر SSRİ‘گؤردوك کی، یانوار حادیثه سینده. كا گؤردو، آمه ییکبئلاًائله تاریخکی، بیز

دا یاتدي، تانک گلدي، میدانکیچیکلی -نده آذربایجان خالقی بؤیوکلوهیروسون قورخوسوندان هله سسینی چیخارا بیلمه

.ستریربو، میلّتین روحونون گوجونو گؤ. دي، تانکالرین قارشیسیندا دایانديیئریندن ترپنمه

لري بیر یئرده اولماغا قویمورالر، تئز هئدن قوواسیزلیک، اوغورسوزلوق، تشکیالتسیزلیق؟ تشکیللبهغدیر بس بو هن

.بئله میلّت پارچاالنیر-بیریمیز ایرانا، بیریمیز روسییایا آلدانیریق و بئله. آلدانیریق

بیزیم ایدئیامیز بودور و بو . ا چیخیبدیرمیدانموختلیف فیکیرلر ضیالیالر آراسیندا- دیرده بئلهآذربایجانین گونئیینده

میریک، اؤزوموزون گونئی و قوزئیه بؤلونموش آذربایجان آدلی هائتمک ایستنی موستملکهبیز هئچ بیر اؤلکه: اولمالیدیر

یوخدور، بو، تاریخین بوندان باشقا یول. شیب واحید دؤولت اولمالیدیربو ایکیسی بیرَلتاریخی تورپاقالریمیز وار،

ئدنده واخت اال ایشتیراكفع-يغیرئدنده قوربانلیق آز اولور، اتاریخین بو گئدیشینده میلّت فعال ایشتیراك. گئدیشیدیر

ا جسارتلی خالق اؤزو جسارتسیز خالقی قیریرالر، آم. ایتیریلیر و واخت ایتیریلدیکجه قوربانالرین سایی چوخالیر

.الیب گلیرغیر و سونرا کدن قوربان وئررَبیَل

سیز بونو تاریخه . لیک گونو سیزین شرفینیزدیريأعوضولري قویدوغونوز بو میلّی هم رAXC-بیناسینی سیز

- يغیرشیتدیییمه گؤره، حاضیرکی ائ.لرینیزده دیري ساخالمالیسینیزلیسینیز، اونو خاطیرهائتمهیازمالیسینیز، بونونال فخر

سینه گؤستریش وئریبلر کی، آرازین قیراغیندا تدبیر کئچیریلمهیایران حؤکومتنیلري و همچنیندهقانونی ایقتیدار نوما

مینم کی، میلّتیمیز بوگونکو آغیر و  سیخینتیلی بو، تاریخه دوشوب و من َا-ا دخلی یوخدور آم. سینایمکان وئریلمه

آدامالر آرازین چوخنه کئچن گئجه‘1دن ‘31جک، رهدؤورونو باشا ووردوقدان سونرا بو بایرامی اون قات یاخشی کئچی

.نی اورادا قارشیالیاجاقالر‘1قیراغیندا چادیر قوراجاق، او چادیرالرین قیراغیندا تونقالالر یاندیراجاق و یانوارین 

ه سسینی سن، نییه سوسدو، روسییا نییجو ایل هامییا تعجوبلو گلیردي کی، بو ایران، گؤره.1989دکابر 31-او گون 

نین خالقیمیزین روحوندا اولدوغونو تاپا بیلمیریک و دئییریک کی، یقین بورادا ایران، یاخود يچیخارمادي؟ بونون سیرّ
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اونالر گئدیبلر کی، . ییبلرروسالر بورادان هاوایی گئتمه«بعضاً قزئتلرده یازیردیالر کی، . لی واردیرأنین روس کشفیاتی

روس اوردوسونو آذربایجاندان . اونالر باشا دوشموردولر کی، روسو من چیخارتمامیشام. »قاییتسینالر و قیرسینالر

ماي 21جو ایلین .1994(ین، بیرینجیسی، میلّتیمیزین گوجو ایدي چیخاران و بیر داها آذربایجانا قاییتماسینا ایمکان وئرمه

ییاسی پرروس ایم. سی ایديریدن چورومهایچنین اؤزونونییاسیپرایکینجیسی ایسه، روس ایم). ینی خاطیرالیینگمیتین

. اوردوسو قولدورالر اوردوسونا چئوریلیب و بئله بیر اوردوسو اوالن مملکت داغیالجاق. اونون گوجو یوخدور. داغیلیر

ییانین قارماقالريپرلیندن آالن ایمأییر، آیري طرفدن، خالقالرین آزادلیغینی طرفدن خالق اؤز آزادلیغینی ایستهبیر

و و میلّتلرین اؤز یییانین پارچاالنماسی، گوجسوزلوپرایم: بورادا ایکی اساس خط واردیر. چورویوب، زنجیرلري قیریلیب

بو ایکی خطین . یه حاضیر اولماسیسی، بونون اوغروندا موباریزه آپارماسی و قوربان وئرمهائتمهآزادلیغینی درك

.ئتدياسور چچن خالقینین موقاویمتی بیر داها ثوبوتبونو ج. جکدیریههقارشیسینی هئچ نه آال بیلم

بو جسارت گلیر و . ییرلراونالر آزادلیق ایسته. ا گنجلر قورخمورالرییادان قورخوب، آمپریاشلیالریمیزین گؤزو ایم

ارشیسینی بو گلیر و بونون ق. ائدیرنی تركیاواش بو جسارتین خئیرینه صحنه-یاشلیالرین قورخاقلیغی یاواش-بیزیم 

باجاریرسینیزسا قاباغا دوشون، اونالري دا آپارین، . ییاالرال دؤیوشن گنجلیک گلیرپرایم. جکدیریهههئچ نه ساخالیا بیلم

نی سیسألهآزادلیق و اینقیالب م. ئدین کی، باجارمیرسینیز، قورخورسونوز و چکیلین کناراااعتیرافباجارمیرسینیزسا

.جان بیرلییینه او گنجلییی حاضیرالمالیسینیزسیز آذربای. ائدیرگنجلیک حل

یقین کی، یاخین . سینی آرخادا بوراخمیشیق و ایکینجی مرحله  باشالماقدادیربیز آزادلیق حرکاتیمیزین بیرینجی مرحله

یجان ییاسیندان آزاد اوالن آذرباپرجکده روسییانین آذربایجانا موداخیله ایمکانالري داهادا آزاالجاق و روس ایمگله

او زامان تبریزین بیر یومروغو ایله . جکدیرلدهتینی آذربایجانین گونئیینه دوغرو یؤَنگنجلییی دایانمایاجاق و بوتون فعالی

. ییادیرپرلی آلتیندا بؤیوین باالجا ایمأییاسی دئییل، اونون پرایران دارماداغین اوالجاقدیر، چونکی ایران سووئت ایم

ایران . میلیونلوق تورك قارشیسیندا ایران دایانا بیلمز30میلیوندان آرتیق تورك وار و بو 30آذربایجانین گونئیینده 

.ییاسی بو گوجون قارشیسیندا چوخ کیچیکدیرپرایم

جکده آذربایجان ائدیر و امین اولدوغومو بیلدیریرم کی، یاخین گلهس گون موناسیبتیله بیر داها تبریکسیزي بو موقد

.جکدیرلیک گونونو میلّی بیرلیک بایرامینا چئویرهيأراتدیغینیز بو میلّی همرگنجلییی سیزین یا
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بایراغیمیز ایدئیا قایناغیمیزدیر
)1995آوقوست 21کی ، کَل. آذربایجانین گونئییندن گلن بیر قروپ ضیالییال گؤروشده چیخیشیندان(

!لر، چوخ حؤرمتلی، ایستکلی باجی و قارداشالریمیزینیمالر و بگون آیدین، عزیز، سئویملی خا-

وندن، یسیزینله بو گؤروشده، بو صؤحبتده من او دردلرین بؤیوکلو. لیدیردردلریمیز چوخ بؤیوکدور، آغیر و فاجیعه

یه چالیشاجاغاملره توخوناراق سیزینله فیکیر بؤلوشدورمهن مسئلهآغیرلیغیندان آز دانیشاجاغام و داها چوخ معی .

وئریشی اوچون، فیکیرده بیرلییه گلمک اوچون یولالر آراییب -ائله گلیر کی، فیکیر آلیشگؤروشدن مقصدیمیز، منه

.تاپماقدیر

او، . نین فیکریدیری گاسپیرالیایلده تورك دونیاسیندا مشهور فیکیرلردن بیریسی ده ایسماییل ب100سؤزسوز کی، سون 

اؤنجه دیلدن . لی سورموشدوردئیه بیر شوعار، بیر فیکیر ایَر» دیلده، فیکیرده و ایشده بیرلیک«چون تورك  دونیاسی او

- نین هاواسی آلتیندا، نفسی آلتیندا یازیبلی، عومومی تورك دیلیلشدیرمهنی دیلیمیزي عومومیعباشالمالیییق، ی

-ییک و داها سونرا بو بیرلییی ایشده گؤسترمهیللتمهحکمیاراتمالیییق، سونرا بونو فیکریمیزده جیالالمالی، فیکریمیزده مؤ

لشه واحید بیر فیکره گلیب چیخمالی، سونرا دا او صؤحبت-لشهدانیشا، صؤحبت-نی اؤز دیلیمیزده دانیشاعی. لیییک

.لیییکفیکري ایشده حیاتا کئچیرمه

ونسوز دا، بیزیم دیلیمیز پارچاالنمامیشدیر، دوزدور، ا. ده بئله بیر چتینلیک قارشیسیندادیربو گون آذربایجان هله

بو گون هر هانسی بیر اردبیللی، مرندلی، تبریزلی، همدانلی دانیشاندا دربندلی، باکیلی، شکیلی، . داغیلمامیشدیر

نسانی دبیاتیمیز بیر اولوب، واحید قالیب، ادبی، ایأبیر اوزاقالشما اولماییب، هئچ. ناخچیوانلی اونو آسانلیقال باشا دوشور

ن چتینلیکلر، نوقصانالر و لیک معیا یئنه ده چوخ تأسوف کی، هلهییبلر، آمو بؤیوك یارادیجی روحوموزو پارچاالیا بیلمه

تی تورك دیلینی یئنیدن یئو حاکیمیبو گون گؤزوموزون اؤنونده آذربایجانین قوزئیینده حیدر علی. ساتیشمازلیقالر وار

بیریندن آییرماق اوچون آذربایجانین - ستالین دؤوروندن بري تورکلري بیرا. ا جهد گؤستریرآدالندیرماغ» آذربایجان دیلی«

ستالینین اوستونه ابعضًا بونو . آدالندیرمیشدیالر» آذربایجان دیلی«ییشدیریب نین آدینی دقوزئیینده یاشایان تورکلرین دیلی

هله . ییاسینین کؤهنه سییاستیدیرپرده روس ایمسهستالین طرفیندن حیاتا کئچیریلاا اصلینده بو، ییخیرالر، آمXIX عصرین

لرینده ییاسینین تبریزده، باکیدا، گنجه ده و آذربایجانین آیري بؤلگهپرللرینده آذربایجانی ایکی یئره پارچاالیان روس ایموأ

لی و اونالري ائتمهولوکله ایشغالییا باشچیالرینا یازیب بیلدیریردیلر کی، بیز یا آذربایجانی بوتؤپراوالن مأمورالري ایم

اونالر آچیق . لیییکییشدیرمهفارسالردان آییرمالیییق، یا دا بو مومکون دئییلسه آرازین شیمالیندا یاشایان میلّتین آدینی د

اًمراضیسینده یاشایانالر تورکلردیر و بیز حؤکأصورتده یازیردیالر کی، بو میلّت تورك میّلتیدیر، آذربایجانین بوتون 

معناو اًبیریندن آییرماق اوچون، میلّتی روح-و اونالر آذربایجانی تامامیله بیر. بیریندن آییرمالیییق-بونالري بیر

. لی سوردولرسارسیتماق اوچون آرازین جنوبونداکیالري تورك، شیمالینداکیالري ایسه اوغوز آدالندیرماق تکلیفینی ایَر

ي کی، آرازین شیمالینداکیالري آذربایجانلیالر، جنوبونداکیالري ایسه تورك آدالندیراق سونرا بئله بیر فیکیر اورتایا آتیلد

و گؤرورسونوز، سونرا کیتابالردا، . ئدك کی، بو آذربایجانلیالر همین تورکلردن آیریدیرالراو بونونال دا ثوبوت

وزئیینده یاشایانالرین باباالرینی باشقا یئرلره دبیاتیندا چالیشدیالر کی، آذربایجانین قأتله، سووئت رومانالردا و عومومی
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بیریندن آییرماق، -ییا بیزیم دیلیمیزي بیرپربونونال دا ایم. ییا سییاستیدیرپربونالرین هامیسی ایم. آپاریب چیخارتسینالر

ر قویماقال آدال. و س» آذري دیلی«، »لبان دیلیآ«، »آذربایجان دیلی«، »وغوز دیلیا«ییشدیرمک، اونا اونون آدینی د

بیز ایسه بیرلشمک . یل اولوبییینه ده ناییبدیر و تأسوف کی، بو ایستهمیّلتیمیزي چاشدیریب، وطنیمیزي پارچاالماق ایسته

بئله طلب اولونور کی، ایراندا تورك یحّت. ده بو موباریزه گئدیربو گون آذربایجانین گونئیینده. اوغروندا موباریزه آپاریریق

.دیربو، دیل اوغروندا موباریزه. ئدیلسیناالنعادؤولت دیلیدیلی ایکینجی 

دیر دیل اوغروندا موباریزه؟نَ

ین گن آغیر و گرأبؤیوك فیلوسوفالرین فیکرینه گؤره، اگر بیر میّلت اؤز دیلی اوغروندا موباریزه آپاریرسا، دئمک، 

لبه اوغروندا یوخ، غدئمک، بیز بو گون هله . دیراوغروندا موباریزهمکدیر، چونکی دیل اوغروندا موباریزه اؤلمهوضعیتده

نی میلّت هر شئیینی ایتیرمیشدیر و اؤلوم عمک اوغروندا موباریزه آپاریریق؛ دیل اوغروندا موباریزه بو دئمکدیر، یاؤلمه

مک اوچون ن اؤلوم آیاغیندا اؤلمهده سواونا گؤره. دیلی ده ایتسه تامام محو اولوب گئدیر. آیاغیندا یالنیز دیلی قالیب

.میشلرلَبونو بوتون عالیملر دئمیش و تصدیق. ئتمیرابونو هئچ کس اینکار. یه باشالییردیلیندن یاپیشیر و موباریزه

ت فارس شووینیزمی ده نن بؤیوك و نهنگ تورك دیلینی اوزون مودهسئویله ایشل-آذربایجانین هر یئرینده سئویله

یاراتماغا ایمکان -آلماغا چالیشمیشدیر، اونا گؤره ده اؤز دیلیمیزده مکتبلریمیز اولمامیش، بو دیلده یازیبلیمیزدن أ

.له سالینمیشدیرأمیش، اونا خور باخیلمیش و وئریلمه

-بی بئلهمغلوبیته اوغرادي؟ اونون جاوادادیللی پوئزییاعصردن سونرا فارسXIVبئله بیر فیکیر واردیر کی، نه اوچون 

. یاراتماغا باشالدیالر و آرتیق فارس دیلینده یازمادیالر-عصرلردن سونرا تورکلر اؤز دیللرینده یازیبXIV- XV: دیر

ر اؤز لتاییلر، خیارادیردیالرسا، اگر نسیمی-شاه اثرلر یارادان تورکلر آرتیق اؤز دیللرینده یازیبه، اگر فارس دیلیندهالبّت

عصرلردن سونرا XIV- XVدهئدن تورك یوخدور و بونا گؤرهاک، فارس دیلینه خیدمتدئمدیللرینده یازیرالرسا،

.وله اوغراديدبیاتی تامامیله تنزّأفارس دیلی و 

سی ن بؤیوك نومایندهأدیللی پوئزییانین یوز ایلده فارسXXدوغرودان دا، . عصري گؤتوركXX-سون دؤورلري

لی، اوستاد شهرییار فارسجا یازماقال فارس دئمه. لینده نئچه جیلدلیک اثرلري واردیراوستاد شهرییاردیر کی، فارس دی

بو گون ایراندا تورکلرین هامیسی فارس دیلینده دئییل، اؤز دیللرینده یازماغا . دیلینی قالدیرمیش و یوکسلتمیشدیر

ا میداننین نه گوجده اولدوغو یجک و او زامان فارس دیلباشالساالر فارس دیلی تامامیله سیرادان چیخیب گئده

ایبی ایله و فارس دیلینه دایم رؤونق و طراوت وئرن باشقا صنیظامیسی ایله، خاقانیسی ایله، قطرانی، . چیخاجاقدیر

جکلریههیه قالدیرا بیلمهتورکلر ایندي اؤز دیللرینده یازساالر، سؤزسوز کی، فارسالر اؤز دیللرینی او سویی.

آذربایجانین چوخ بؤیوك اؤوالدالري، وطنپرورلري، وطن و میلّت . آذربایجان اؤلوم آیاغیندا دئییلبو گون آرتیق

دن اوالن هر هانسی بو گون گنجه. گئده فیکیرده بیرلیک یارادیرالر- بونالر گئت. رلري واردیرأاوغروندا موباریزه آپاران 

بینی سب. جک کی، دوشمندیر، دئیه»یوخسا دوشمن؟بیزه دوستدور،-فارس کیمدیر«بیر تورکدن سوروشسانیز کی، 

جک کی، اونالر آذربایجانی ایشغال آلتیندا ساخالییر، سویداشالریمیزا تورك دیلینده دانیشماغا سوروشسانیز جاواب وئره

بیر تبریزلیدن، و بو گون . للرینه کئچیریب بیزي کؤله، قول ساییر و بیزه یوخاریدان باخیرالرأایجازه وئرمیر، هر شئیی اؤز 
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ده سوروشسانیز کی، جههئلا.جکدئیه» بیزیمدیر«، »قاراباغ کیمیندیر؟«دان سورونسانیز کی، دن، بیر همدانلیبیر اردبیللی

.نی بو گون وطن بیرلییینده فیکیر بیرلییی یارانیبدیرعی. جک کی، ایشغالچیدیرئرمنیلره نئجه باخیرسینیز؟ دئیها

-هجائدهتئز آزاد-ئدن تبریزلی، اورمییالی، زنجانلی دئییر کی، بیز قاراباغی گئجارلو، وطنینی دركبو گون سیاسی شعو

جک و لی، شکیلی دئییر کی، بیر گون گلهبو گون بیر قدر گؤزونو دونیایا آچمیش باکیلی، ناخچیوانلی، گنجه. ییک

بو یولدا . اجاق و آذربایجان تام موستقیل اوالجاقدیراولدوزلو بایراغی تبریزده دالغاالن-رنگلی، آيآذربایجانین اوچ

جک مینلرله لییی اوچون جانینی قوربان وئره بیلهآرازین هر ایکی تاییندا قاراباغ اوچون، آذربایجانین بیرلییی  و موستقیل

.بو، فیکیرده بیرلییه گلمک دئمکدیر. رلر واردیرأ

!وطنین آزادلیغی-دیر؟ سی نه اولمالیبو فیکیرده بیرلییین نتیجه

بو گون آذربایجانین، . لیییکبیز بونو ایشده گؤسترمه. ییرهامی یوردون بیرلییینی، وطنین و میلّتین آزادلیغینی ایسته

.نین قارشیسیندا بو فیکري ایشده حیاتا کئچیرمک پروبلئمی دورورآذربایجان تورك میلّتی

کراتیک بیر دمومیلیونلوق آذربایجان تورکو  آزاد اولوب 40لیییک کی، ونیایا بیلدیرمهلیییک؟ بیز بوتون دائتمهبس بیز نه

ی حلنیه باشالمالی و بونونال دا مسئلهي موباریزهبو یولدا بیز جید. شراییطده بوتؤو و موستقیل آذربایجان یاراداجاقدیر

.لیییکائتمه

فیکیر پروبلئمی قاباغا چیخمیش و آرتیق . روبلئمی آرخا پالندا قالماقدادیر، دیل پسیسئلهائله گلیر کی، آرتیق دیل ممنه

رپنیب قاباغا گئدیبدیر، اؤلوم آیاغیندان قورتاریبدیر، اونا گؤره نی بو میلّت اؤلوم آیاغیندا تَعی. فیکیرده بیرلیک یارانمیشدیر

ینی ایتیرمکده و عیزمی آرتیق دونیادا اؤز مؤوقین روس و فارس شووینکی، دیزي بیر میّلت کیمی اؤلوم آیاغینا سوروکله

40ییاسی، سؤزسوز کی، پربو گون بیر میلیونلوق چچن خالقینین قارشیسیندا عاجیز قاالن روس ایم. داغیلماقدادیر

یر و اگر روسالر گئري چکیل. ائده بیلمز، اونون دؤولتینی، وطنینی پارچاال بیلمزمیلیونلوق آذربایجان تورکونو اؤزونه کؤله

بیز . لیدیرلرهیندا دوشونمائله گلیر کی، فارسالر اؤزلري حاقّجکلر؟ منهائدهمغلوب اولورالرسا بس اوندا فارسالر نه

ین نمسئله. للرینی چکسینلرأونالر و بیزدن سباجاریرالرسا اؤز تورپاقالریندا اؤز دؤولتلرینی قور. اونالرا دوشمن دئییلیک

تی بودورماهی.

بو دؤولتین آدینی باشقا . تئز اؤز دؤولتینی یاراداجاقدیر-آذربایجان موستقیل اوالجاق و گئج-دئییرسه دئسین کیم نه 

شمیش آذربایجان بیرلَ[شمیش آذربایجان رسپوبلیکاسی، آذربایجان فئدئرال رسپوبلیکاسی، بیرلَ: جور ده قویماق اوالر

.و س) دوغو کیمیتاتالري اولسنی آمریکا بیرلشمیش عی] (رسپوبلیکاسی

یوخ، کوردلر اؤز . ، کوردلر ده اوال بیلر کی، اونالرا دا موختاریت وئریله بیلرثًالسینده، مهطآذربایجانین اوزاق بیر نؤق

یحّت. لریدیراولماریق؛ بو، اونالرین اؤز ایشلري، اؤز پروبلئمموستقیل دؤولتلرینی قورماق ایسترلرسه بیز بونا مانع

آنجاق بونالرین . یه بیلرنین ترکیبینده یاشاماق ایسته»آذربایجان رسپوبلیکاسیشمیشبیرل«ده سیهبیر عیدفارسالرین 

.لردیرهامیسی سونراکی پروبلئم

لیک بیلمک ییرسه دونیا بونا نئجه باخاجاق؟ بیردفعهبس اگر آذربایجان موستقیل اولماق، اؤز دؤولتینی قورماق ایسته

. روس و فارس شووینیزمی: ه واردیرسینه قارشی دوشمن اوالن ایکی قووذربایجان خالقینین بو ایرادهالزیمدیر کی، آ

گئده مغلوبیته اوغراییر و آرتیق او زامان گلیب چاتمیشدیر کی، اونالر اؤزلرینین -بیلدییینیز کیمی، بونالر دا دونیادا گئت
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سینین و تام موستقیل دؤولت ن آزي آذربایجانین بیرلشمهأیسه آیري دونیا دؤولتلري ا. یندا دوشونسونلری حاقّعالط

.قورماسینین علیهینه اولمایاجاق

ییاسیندا پرسووئت ایم-کراتیک یولدور دموبیرینجی یول . نین یولالري موختلیف اوال بیلرسؤزسوز کی، بیرلشمه

بعضیلري نین هئچ بیر قان تؤکولمه دن یدؤولتین چوخ آسانلیقال، چوخ آز قان تؤکمکله، حت15ّ. اولدوغو کیمی

یفضعکراتیک یولدور و ایراندا دیکتاتورانین دموبو، . اوال بیلرلموستقیل اولدوغو کیمی، آذربایجانین گونئیی ده موستقی

لدهألیک قیریلیب موستقیل- بیز بعضًا دئییریک کی، اؤلوب. الیزمین اینکیشافی نتیجه سینده باش وئره بیلربرسی، لیه ملَ

نی دوزگون آپارماقال دا ریزهلییی سیاسی موباآزادلیق و موستقیل-الکین بونو باشقا جور ده دوشونمک اوالر . ییکهجائده

یف جهتی اوراسیندادیر کی، تشکیالتالنماغی چتین باجاریریق و سیاسی ضعبیزیم خالقیمیزین . ائتمک مومکوندورلدهأ

ال بیز بو گون دونیا سییاستینده چوخ فع. یفیکضعتیمیزده الیخالق کیمی سیاسی فع. لیکال خالقالردان دئییده فعموباریزه

.کی نوقصانالریمیزي اورتادان قالدیرمالیییقه دنیب بو ساحهلردن اؤیرهیهوديیکانالردان،رول اوینایان آمر

-سیم داغیدیر؟ آذربایجانلیمی؟ خالق جبههایرانی کی. بو گون بئله بیر صؤحبت گئنیش یاییلیب کی، ایرانی داغیدیرالر

سینه لعنت اوخوتدورماغی عنعنه حالینا بیز بیلیریک کی، ایران مسجیدلرینده خالق جبههیمی؟ داغیدان کیمدیر؟ حّت

-ههداغیدیر، نه خالق جبایرانی نه تبریزلی. الزیمدیر کی، بو، دوغرو دئییلماقلرینه چاتدیرایران حاکیم دایره. گتیرمیشلر

لري ایرانی فارس شووینیزمی و بوگونکو ایران حاکیم دایره. ل، نه ده تورکییه داغیدیریسی داغیدیر، نه آمریکا، نه ایسرای

و بیر یئره، تورکو باشقا بیر یئره آییریر و چبلو،کوردو بیر یئره، عربی بیر یئره. سئچکیلیک سالیر-اؤلکه ده آیري. داغیدیر

.ایرانی داغیدان بودور، فارسین شووینیست گؤزودور. یدان فارس شووینیست گؤزو ایله باخیربونالرین هامیسینا یوخار

نین، لرینده دئییر کی، فارس دیلینی اؤیرهلریندن بیري ناماز خطبهتصوورونوزه گتیرین کی، تبریزین عالی روحانی

ائدیرلر ایسالم عالیملري الغ. گولور، جمعیت گولوردونیا بونا . بودور ایرانی داغیدان! چونکی فارس دیلی جّنت دیلیدیر

!کی، نه واختدان فارس دیلی جنّت دیلی اولوب؟

.بیر قدر ده دیندن دانیشاق

رنگلی بو، اوچ. نی ایسالمدیرعکراتییا و چاغداشلیق، اوچونجوسو ایسه دینیمیز، یدموایکینجی ایدئیا منبعیمیز 

بیز آزادلیق . اونا گؤره ده بیز دئییریک کی، بو بایراق هم رمزدیر، هم ده ایدئیادیر. یشدیربایراغیمیزدا دا اؤز عکسینی تاپم

ایسالم تورکلوك، چاغداشلیق و-میزي بو اوچ آمال چیخمیشیق و آزادلیق موباریزهینا بو بایراقالمیدانسی موباریزه

رینده قوروروقاوز.

بو موباریزه ده . ربایجان تام موستقیل و بوتؤو بیر دؤولت اوالجاقدیرجکده آذئتمیرم کی، یاخین گلهاهئچ شوبهه

زیلن خالق دا أ. قوزئیلی بوتون آذربایجان تورکلري بیر یئرده اوالجاق، چونکی آییریجی هئچ بیر شئی یوخدور-گونئیلی

بورادا توفیق فیکرتین بیر . ییکلیائتمهلدهألریمیزي بیر یئره توپالییب آزادلیغی گوج. بیزیمدیر، پارچاالنان تورپاق دا

:بونا تامامیله اینانیرام و همیشه ایناناجاغام کی. رینی خاطیرالییرامعش

سی وارساهعوار،  قلسیگوهللاظولمون توپو وار، 

.ین دا بوکولمز قولو، دؤنمز اوزو واردیرحاقّ

ی سارارسا،   گنه قدر رن-گؤز یومما گونشدن 



103

.   نین گوندوزو واردیرههر گئجسؤنمز ابدي،

میلّت یولودور، حاق یولودور توتدوغوموز یول،   

!   یلی میلّت، یاشا، وار اولگي سئواي حاق، یاشا، ا

بودور بیزیم . ییرسه خالقینا یاخین اولسونکیم تانریسینا یاخین اولماق ایسته. تانرییا، خالیقه گئدن یول خالقدان کئچیر

جک کی، قوزئیده بیر گون گله. اوالجاغیقاوغورلودایه چیخمیشیق و بیز بو شوعارال حیاتا و موباریزه. شوعاریمیز

سی نین شوبههبونا کیمسه. یوکسلن بایراق تبریزده دالغاالناجاق و گونئیده قالخان سس باکیدا گؤیلره اوجاالجاقدیر

!  اولماسین

!  لیلره عاییله خوشبختلییی، گنجلره ایسه گؤزل تورك تویالري آرزوالییرامهسیزه جان ساغلیغی، بؤیوك اوغورالر، عاییل
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دکابر31

!لیک گونودوريأشمیش آذربایجان یوردالري اوغروندا هم ربیرلَ
)AXC1995دکابر 26کی ، کَل. الالري ایله گؤروشونده کی چیخیشیندانفع(

!  لیک گونون موبارك، آذربایجان تورکويأهم ر

میلیونلوق 40لیک موناسیبتیله يأربو هم. لیک گونودوريأردونیا آذربایجانلیالرینین همي ‘31نین دکابر آیی- رالیقآ

!  کؤنوله تبریک ائدیرم-آذربایجان تورکونو کؤنولدن

!  دیرمیلیونلوق آذربایجان تورکونه40سؤزوم و موراجیعتیم 

نییه یالنیز آذربایجان تورکونه؟ بس آذربایجاندا یاشایان باشقا : جکگؤندریلهقاباقجادان گؤرونور کی، بئله بیر سوال (

آزسایلی خالقالر، ائتنیک طایفاالر و باشقاالري بو یوردون وطنداشی دئییلمی؟ بو جور آرابوالندیریجی سوالالرا بئله 

، یا دا ائتنیک ترکیبی دئییل، یالنیز لر هئچ واخت هئچ هانسی بیر خالقیگوججاواب وئریریک کی، آذربایجانی پارچاالیان 

ییاسینین، پرروس ایم. یی قارشیالرینا مقصد قویموشالرهحیصه  بؤلم- آذربایجان تورکلرینی پارچاالماغی، اونو حیصه 

لتیالرینین اساس مقصدلریندن بیري ده بو اولموشدور کی، دونیا تورکلرینی آلأییاسینین وپراونون واریثی سووئت ایم

.  اولسونالربیرك اونالرین تورپاقالرینا صاحیه چئویرهئدیب کؤلهابؤلوك -بؤلوك

گئدنلري، آیدینالري و روس ه دلیلري، ایرَلی سییاستچیروسییانین یئنی دوشونجه. ییاسی داغیلیرپرحاضیردا روس ایم

القالرال یاناشی روس خالقینین دا باشینا باشقا خ] ونونا[ییانین آرتیق یارامادیغینی و پرسی ایمخالقینین بؤیوك بیر حیصه

هر قاچیب اوزاقالشماق، لیییندن بیرَتییا خستهپرآیدین گؤرور و ایم-لر گتیردییینی یاخشیجا، آچیقین فاجیعهساولما

آزاد بوندان یارارالنان سورگون ائدیلمیش خالقالر اؤز دوغما یوردالرینا دؤنور، کؤله خالقالر. ییرجانینی قورتارماق ایسته

بیز آذربایجان تورکلري ده زورال . شیراولور، یاخود آزادلیق اوغروندا موباریزه آپاریر، زورال بؤلونموش خالقالر بیرَل

!).  بؤلوك ائدیلمیش خالقالردانیق-بؤلوك

ي أبو هم ر. زیمدیرلیک گونو یالنیز و یالنیز بیيألریمیز، عزیز، سایغیلی، قایغیلی آذربایجان تورکو، بو هم رئلاسئویملی 

جو ایلده .1989ئلیمیزین، یوردوموزون اایل بوندان اؤنجه یاغی دوشمنلر طرفیندن پارچاالنماغا باشالیان 190لیک گونو 

سینه بو گون آذربایجان تورکونون آراز بویونجا یوردوموزون سینه. بیرلییه دوغرو ایلک بؤیوك آددیمینی آتدیغی گوندور

» !یتیل بورادانا«داغیتدیغی، هر پارچاسینی بیر یانا آتدیغی، یاغی دوشمنه -نی سؤکوبهمیر پردچکیلمیش دمیر چپرلی د

یلدن آرازا یورودویو، آرازین بوزلو سویوندان جنّت سویو کیمی حدئدییی، یوز مینلرله آذربایجان تورکونون هر ایکی سا

بو گون . دویونجا ایچدییی سئوینجلی، شرفلی بیر گوندوراوزلرینی یویوب اوندان -لأدییی، بیرینین اوستونه چیله-بیر

آذربایجان تورکونون اؤز دوغما ! آذربایجان تورکلرینین اؤز بیرلییینه دوغرو بیرینجی اوغورلو آددیمی آتدیغی گوندور

!  لیک گونودوريأیوردو آذربایجانین بیرلییی اوغروندا ایلک آچیق همر



105

بو گون آذربایجان تورکونون بیرلیک و برابرلییینی ! سیدیرنین ایلک جارچیییجک آذربایجان بیرلیبو گون گله

دیلده، فیکیرده، ایشده «ی گاسپیرالی بو بیرلییه رحمتلیک ایسماییل ب. جک زامانین ایلک دوغوش گونودورگئرچکلشدیره

بو بیرلییه و بو برابرلییه مؤحتاجیق و بیز . دئمیشلر» موساوات«ی رسولزاده مین با، بو برابرلییه رحمتلیک محمد»بیرلیک

.   ییرلهاولو تانرینین بویروغو ایله تاریخ بیزي بونا سس

بیزه ایلک آددیمدا . ي لیکله قورا بیلریکأیاغی دوشمنلریمیزین یوز ایللرله داغیتدیغی بیرلیییمیزي یالنیز و یالنیز هم ر

لیک، دین اوغروندا يألیک، دیل اوغروندا همريأاوغروندا همرئل الیک، يأیورد اوغروندا همر! لیک گرکدیريأهمر

!  لیکيألیک، بیرلشمیش آذربایجان یوردالري اوغروندا همريأهمر

!  لییه یورودویو یولدا بؤیوك اوغورالر آرزوالییراميأرمیلیون آذربایجان تورکونه بؤیوك هم40بو گوندن یارارالناراق 

!  مینمأاوالجاغینا دا قطعی اونون یار! ونتانري بیزه یار اولس
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ییاسینین سونو یاخینالشماقدادیرپرایران ایم
)1997فئورال 17کی ، کَل. لرله صؤحبتیندنآذربایجانین گونئییندن گلمیش طلبه(

لر، حؤرمتلی یوردداشالر، سئویملی گنجلریعزیز خانیمالر و ب   !

سیز اؤزونوز ده آرتیق گؤرور و . ییرمرینده قورماق ایستهمی بوتؤو آذربایجان ایدئالی اوزمن بو گون سیزینله صؤحبتی

راتالرینی حل ائتمک اوچون آیاغا قالخماغا و موقدعالطئشیدیرسینیز کی، بو گون بوتون دونیادا آذربایجان تورکلري اؤز ا

دن، الندییادان، دانیمارکادان، آلمانییادان، ایسوئچرهبو گون آذربایجان تورکلرینین سسی آمریکادان، هول. باشالییبالر

بو گون آذربایجان تورکو اؤز وطنی، . دیرئشیدیلمکدهاروسییانین موختلیف یئرلریندن و بیر سؤزله، دونیانین هر یئریندن 

ون بونالرین بوت. ی و کیتاب بوراخماقدادیرگسایلی قزئت، درسینده چوخهیندا دونیا سوییئلی و اوباسی حاقّااؤز 

.   سیدیرنین هر کسی دوشوندورمهو پروبلئمییاو دا آذربایجانین بوتؤولو-هامیسیندا بیر آنا خط، بیر آنا گئدیش وار 

سینین بونالرین هئچ بیري آذربایجانین بیرلشمه. دان چوخ سیاسی جمعیت و پارتییا وار‘40آذربایجانین قوزئیینده 

یآذربایجانین گونئیینده اونالرال قروپ، دسته و حّت. ونون طرفداریدیریسی وطنین بوتؤولوعلیهینه دئییل، عکسینه، هامی

بو، او دئمکدیر کی، آرتیق میّلت . ینی دوشونورعالطوار کی، آذربایجانین رالشماالپین قرودؤولتین اؤزونده ایشله

دیر؟  دههبونون کؤکو ن. انیشدیریریینی، عومومی آرزوسونو باشا دوشور و عومومی درد هامینی دهعومومی ایست

. زامان گاه بؤیویوب، گاهدا دارالیب-اونون جوغرافییاسی زامان. بیلیرسینیز کی، آذربایجان چوخ تاریخی بیر مملکتدیر

پرن ایممعیاونو ن واختالردا ایسه آذربایجان خالقی، آذربایجان ایییدلري آیاغا قالخاراقییاالر واختیندا پارچاالنیب، معی

.   بیرلشدیرمیش و تام موستقیل آذربایجان یاراتمیشالر

دین بوتؤو بیر رمدییی بابک خدییی، اؤزلرینه چیخماق ایستهفارس شووینیستلرینین بئله فخر ائتمک ایستهیبو گون حّت

.   لییینی قورویوبموستقیل]ونونا[ییایا قارشی دایاناراق آذربایجانی بیر نئچه اون ایل اولسا دا تام بیرلشدیریب و پرایم

داها سونرا . شدیریباو دا آذربایجانی بوتؤوَل. لر دؤولتی یارانیباوندان سونرا آذربایجاندا تورك دؤولتی اوالن ساجی

.   یئنه ده پارچاالنما گئدیب

XIIاللري شمسیعصرده ایسه، بیلدییینیز کیمی، آذربایجان آتاباین دپهلوان، قیزیل آرسالن نیز، محمد جاهانئلد

تبریزین والیسی …باغداد خیالفتینه اولتیماتوم وئریبلرینی بیرلشدیریبلر، حتّینکی اؤلکهه ان. نی بیرلشدیریبلراؤلکه

-نین باشینا کئچرکن پایتاختا جک واریثی قیزیل آرسالن اؤلکهگلهنونسولطان محمد جاهان پهلوانین قارداشی و او

بو گون ایسه دئییرلر کی، گویا . ن قدیم مرکزلریندندیرأکباتاندیر و آذربایجانین ادانین قدیم آدي هم(همدانا گئتمیش 

سولطانئتمیشدیر کی، اونا خیالفتین اسینی مجبور و باغداد خلیفه) ائله شئی اوال بیلمز. آذربایجاندان کنارا دوشور

ت قیزیل آرسالنا لینده قالسا دا دونیوي حاکیمیأنین خلیفهت بو ایسه او دئمک ایدي کی، دینی حاکیمی. تیتولونو وئرسین

.  بلی، آذربایجان بئله بیر تاریخی اؤنملی مملکتدیر. عاییددیر



107

یپایتاختی ایلک اؤنجه ماراغا، سونرا ایسه تبریز اوالن بو دؤولت آذربایجانین، حتّ. سونرا ائلخانیلر دؤولتی یاراندي

.  ییاالریندان بیري ایديپرایمن بؤیوكأیاخین و اورتا شرقین 

لر، قاراقویونلوالر، آغجالییرلر، چوبانی: زامان آذربایجان تورکلري آذربایجاندا اؤز دؤولتلرینی قورورالر-زامان

اًو بونالر تاریخ...بونالرین هامیسی تورکلردیر، آذربایجان تورك دؤولتلریدیر. لر، افشارالر، قاجارالرقویونلوالر، صفوي

.  ایران شاهالري کیمی قلمه وئریلیر

ندیر؟  » ایران«بس 

رینده سونرادان یارانمیش لرین اوزضیاران جوغرافی جه اوالراق، معیهجوغرافی بیر آد دئییل، ساداًاؤزو تاریخ» ایران«

ده، ئدیلسهادودالري داخیلینده درك ح، آذربایجانین گونئیی بو گون ایرانثًالم. ییشیلن بیر آدتئز د-بیر آددیر، اؤزو ده تئز

یفاقی سووئت ایّت» ایران«دن داشینمالی اوالجاقدیر، چونکی جکده هر کس بو یانلیش دوشونجهسیز کی، یاخین گلهشوبهه

نین ترکیبینده یفاقینه کیمی آذربایجانین قوزئیی سووئت ایتّاگر دوَن. کیمی، یاخود یوگوسالوییا کیمی بیر آنالییشدیر

سینه نه قدر جولفانین قوزئی حیصهآذربایجان پارچاالناندان دونَ. دیرییلیردیسا بو گون آرتیق آیریجا، موستقیل بیر اؤلکهسا

روس «دئییلیردیسه آرتیق بو گون » ایران جولفاسی«سینه ایسه ، گونئی حیصه»سووئت جولفاسی«و یا » روس جولفاسی«

لییی اؤز گئرچک» آذربایجان جولفاسی«تاریخین آرخیوینه وئریلمیش و کیمی تئرمینلر» سووئت جولفاسی«، »جولفاسی

» سووئت آستاراسی«و یا » روس آستاراسی«سینه نه قدر آستارا شهرینین قوزئی حیصهیاخود دوَن. یئرینی تاپمیشدیر

سیز، شوبهه. تئرمینلري ده تاریخه قوووشموشدور» سووئت آستاراسی«، »روس آستاراسی«دئییلیردیسه آرتیق بو گون 

-لیکلرینه گؤمولهکیمی اویدورما آدالردا تاریخین درین» ایران آستاراسی«، »ایران جولفاسی«جک کی، یههچوخ چکم

جکدیر، چونکی بونالر آذربایجان شهرلریدیر، آذربایجانا مخصوصدور و آذربایجانین یالنیز بیر جولفا شهري، یالنیز بیر 

.  آستارا شهري واردیر

مدنی - آنجاق بو خالق معنوي. جان خالقی، آذربایجان تورپاقالري زوراکیلیقال بؤلونوب، زوراکیلیقال پارچاالنیبآذربای

میرزه علی «…ردبیللی، همدانلی، اورمییالی، زنجانلیبو گون هئچ بیر تبریزلی، اَ. ییبدیربیرلییینی هئچ بیر زامان ایتیرمه

یه سؤیله[» مین رسولزاده بیزیمکی دئییلابیزیمکی دئییل، محمدفوایبیی حاجبعزیراکبر صابیر بیزیمکی دئییل، 

بیزیمکی دئییل، ستّارخان «لی، ناخچیوانلی، شوشالی، شکیلی دئیه بیلمز کی، ده هئچ بیر باکیلی، گنجهجههئلا، ]بیلمز

!   چ کیم دئیه بیلمزبونو هئ. »وري بیزیمکی دئییل، شهرییار بیزیمکی دئییلخیابانی بیزیمکی دئییل، پیشه

بوتؤو آذربایجانین -لر وطنین لر، شهرییارالر، رسولزادهیبعزیرار خانالر، لر، صابیرلر، ستّخیابانی. بیز بوتؤو بیر میلّتیک

.  یه عایید ائتمک بؤیوك یانلیشلیقدیرشرفلی اؤوالدالریدیر؛ اونالري تکجه بیر بؤلگه

هئچ واخت معنوي پارچاالنماغیمیز . اینضیباطی و ایقتیصادي پارچاالنما ایدي-سیاسیبیزیم پارچاالنمامیز داها چوخ

بونالرسا . اولماییب، مدنی پارچاالنماغیمیز اولماییب، ادبی پارچاالنماغیمیز اولماییب، دیلده پارچاالنماغیمیز اولماییب

یفاقی، یوگوسالوییا آنالییشالري کی، سووئت ایتّجک زامان گله! بیریمیزدن آییرا بیلمز-گؤستریر کی، هئچ کیم بیزي بیر

جک و بوتؤو آذربایجان لده ائدهأتینی آذربایجانین گونئیی اؤز ایستیقاللی. تاریخه گؤمولدویو کیمی ایران دا داغیالجاق

.  دؤولتی قوروالجاقدیر
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ایران دئدیکده فارس باشا دوشولور، نئجه فارس دئدیکده ایران، . فارسالر فایداالنماقدادیراًبو گون ایران آدیندان اساس

یفاقی دئییلنده داها چوخ روسالر ن چوخ روسالر ایستیفاده ائدیردي و سووئت ایّتأیفاقی آنالییشیندان کی، سووئت ایتّ

یفاقی آنالییشی روسالرا اونا گؤره الزیم ایدي کی، باشقا خالقالري اؤز اسارتی آلتیندا سووئت ایّت. باشا دوشولوردو

جه ده بو گون ایران آنالییشی فارسالرا اؤز شووینیست مقصدلرینی حیاتا کئچیرمک و آیري هئلا. خالیا بیلسینسا

. الده ساخالماق اوچون الزیمدیر. الري، کوردلري، عربلري و سچآذربایجان تورکلرینی، تورکمنلري، بلو: خالقالري

.  ولالردیرصد اوآنجاق بونالر آرتیق زامانی کئچمیش و دؤورون طلبلرینه ضی

ره صشیمالدا دربنددن باشالییب، همدان مرکز اولماقال باًاونوتمایاق کی، بؤیوك آذربایجان تاریخاًآیري طرفدن، قطعی

ربده ایسه غ. ره کؤرفزینه دایانیرديصنین اوجقارالري تامامیله بداها دوغروسو، همدان ایالتی. دك اوزانیرديکؤرفزینه

بؤیوك آذربایجان بو جوغرافی -بیزیم وطنیمیز. نیرديان باشالییب شرقده خزر دنیزینه سؤیکهسرحد آغري اطرافیند

تلر بورادا یاشامیش، بؤیوك مدنیاًبیز تاریخ. دیرن یارانماییب، مین ایللرله اوالن مسئلهبو، دوَن. دیرودودالر داخیلیندهح

.  کیمی دؤولتلر قورموشوق. ماننا، میدییا، آلبانییا و سیاراتمیش، توروککو، کاسسیت، لوللوبی، کوتی، آراتتا، سو،

راضیلره أآذربایجان تورکلرینه مخصوص بو -علم طرفیندن قبول ائدیلمیش عادي بیر حقیقتدیر کی، فارسالر بیزه 

-قایناییبایندیکی فارس ایالتینده یئرلشمیش، یئرلی اهالی ایله-میالددان اؤنجه سککیز یوز ایلده گلمیش و گونئیده 

) آستیجاق: یونانجا(1نقواو زامان دؤولتین باشیندا تورك ایشتیم. له کئچیرمیشلرأتی ایل سونرا حاکیمی300قاریشاراق 

بو تاریخی . سینه سبب اولدوتین فارسالرا کئچمهیري قارپاق اونا خیانت ائدرك حاکیمیزنقونون وایشتیم. دوروردو

چیلییین وار او دئییر کی، قارپاق، سنین منیمله دوشمن. رپاغا دئدییی سؤزلري خاطیرالیاقخیانتله باغلی ایشتیمنقونون قا

آنجاق سن اؤز ائلینه خیانت ائدرك . لی و قیصاصینی مندن آلمالی ایدینچیلییی یالنیز منیمله ائتمهایدیسه بو دوشمن

تی یاراماز فارسالرا ساتدینحاکیمی  !

اق، فارس شووینیزمی همیشه اؤزونو اوستون توتموش و تورکلره قارشی دوشمنچیلیک بو تاریخی خیانتدن باشالیار

یتینه تام وارمامیش، حّتنین ماهیچوخ تأسوف کی، تورکلر ده فارسین بو دوشمنچیلیک سییاستی. سییاستی یوروتموشدور

.  آلتینه چئوریلمیشلرستینزامان بعضی تورك حؤکمدارالري بئله همین سییا-زامان

بو نئجه وطندیر، نئجه : منسه سوروشورام! ئیبی وار، بیز ده بورادا یاشاییریق، ایران دا وطندیر؟عسوروشا بیلرلر کی، نه 

سی یوخ، میلیونلوق تورکون اؤز دیلینده مکتبی یوخ، مدرسه30قارداشلیقدیر، نه جور بیرلیکدیر، نئجه اینسانلیقدیر کی، 

اگر تورکلر . ل وئرمیرأبلی، گؤرونور کی، فارس شووینیزمینه ! مطبوعاتی یوخدور؟سربست مدنی اوجاقالري یوخ، آزاد 

ئدر و بیلرلر کی، تورکدورلر، ات مرکزلرینی آچارالرسا اوندا اؤزلرینی تامامیله درك اؤز دیللرینده اوخویارالرسا، اؤز مدنی

لیییندن چیخمالی و اؤز فارس کؤلهولمالی،ابیاقالرینا صاححجکلري وار، اؤز بؤیوك تاریخی کئچمیشلري، پارالق گله

.  دؤولتلرینی قورمالیدیرالر

میلیونلوق تورك خالقی فارس نامیزدلرینه 30نه اوچون ! دیرچوخ غریبه. سئچکیلري گلیرزیدنتقارشیدان ایرانین پر

ییا اوالن روس پرتاتور ایمن دیکأن غدار، ألیدیر؟ نه اوچون اؤز ایچریسیندن بیر نامیزد اولمامالیدیر؟ سس وئرمه

بو . سینی تورکلر تشکیل ائدیرديپارالمئنتین بیر حیصه. ییاسیندا بئله سیاسی بورونون اوچ عوضوو تورکلردن ایديپرایم

1 - İştimənqü
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تورکلر همیشه اؤز رسپوبلیکاالري آدیندان چیخیش ائدیردیلر، اؤز رسپوبلیکاالریندان، اؤز رسپوبلیکاالرینین 

!  بس بو گون ایراندا نییه بئله دئییل؟. ینی مودافیعه ائدیردیلرعیالر، اؤز رسپوبلیکاالرینین منافپروبلئملریندن دانیشیرد

بو گون ایران پارالمئنتینده کی  تورك دئپوتاتالر طلب ائده بیلرلرمی کی، آذربایجاندا تورك دیلینده مکتبلر آچیلسین؟ 

سون پارالمئنت سئچکیلرینده تبریزدن میّلت وکیلی . اویون آچیالرعکس تقدیرده باشالرینا مین بیر ! خئیر، ائده بیلمزلر

- ! ییردي؟او، نه ایسته. نین باشینا گتیریلن اویونالر بونا عیانی ثوبوتدورانیگمود چهرحمؤکتورین دسئچیلمک ایسته

نین عاسییغی موداوخوما آزادل-سینده عکس اولونموش آنا دیلینده یازیبهجی ماد.15ایران کونستیتوسییاسینین 

نییه بئله ائدیرلر؟ اونا گؤره . یینه گؤره اونو نه گونه سالدیالربوتون دونیا آچیقجا گؤردو کی، بو ایسته! سینیشمهگئرچکَل

!  جکده هئچ کسین سسی چیخماسینکی، گله

یجانین گونئیینده اوالن بیر میرم، آنجاق نئجه اولور کی، بو گون آذرباهسیزلیکلري اوچون آدالرینی چکمک ایستتهلوکه

چوخ لیدرلر، عالیملر، ضیالیالر هر طرفدن تام تجرید اولونورالر، سؤزلرینی دئیه بیلمیرلر، میلّت وکیلی سئچیله بیلمیرلر؟ 

.  آنجاق اونون دا سونو یاخینالشماقدادیر. ییا سییاستیدیرپرنین ایمبوتون بونالر ایران فارس شووینیزمی

:  نین دئدییی سؤزلري خاطیرالییرامهللرینده میرزه جلیل محمدقولوزادوأریمیزه توتوب عصرین من اوزومو گنجل

!  خ، اونودولموش وطن، آخ، یازیق وطنآ«

بیرینه قاریشدي، میّلتلر یوخودان اویانیب گؤزلرینی آچدیالر و -دي، عالملر مایالالق آشدي، فلکلر بیرهدونیاالر تیتر

.  یه اوز قویدوالرئولرینی بینا ائتمهاقارداشالرینی تاپیب داغیلمیش پراکنده دوشموش 

!  اره وطن؟چبس سن هاراداسان، آي بی

ل معناالرینی صسک، او شئیلر کی اهنی بیزیم دیلجه سؤیلعدي، یییشیلدي، معناالر اؤزگه تعبیر اخذ ائلهدونیاوو عالم د

ل اولدو کی، وطن، وطن، وطن؛ دیل، یا بونا هامی قای، آماهللا وإنّا إلیه راجعونإّنا–ایتیرمیشدي، قاییدیب اصلینی تاپدي 

.  »…بشر اوچون نیجات یولو یوخدور-عنؤ-دخی بو دایره لردن کنار بنی!.. دیل، دیل؛ میلّت، میلّت، میلّت

یول سایاراق چوخ صمیمی آنالییشالرینین گؤستردییی یولو یئگانه دوغرو» تمیّل«، »دیل«، »وطن«بؤیوك میرزه جلیل 

:  بیر اوسلوبال اوزونو آذربایجان خالقینا توتور و دئییر

پاپاق خویلو، ییی یئین تبریزلی قارداشالریم، آي کئچهآي تورپاق چؤر.. هارادا قالمیسان؟! خ، گؤزل آذربایجان وطنیمآ«

بییابان -لی، مرندلی، گولوستانلی قولیاغلی، سرابلی، گوروسلو و موروسلو قارداشالریم، آي بیتلی ماراینگمئش

آخیر، ! والاله عاغلیم چاشیب! گلین، گلین، گلین منه بیر یول گؤسترین! اردبیللی، خالخاللی برادرلریمايوطنداشالریم، 

اق و ل وورولدو، گلین بیز ده بیر دفعه اوتورأییشیلدي، هر بیر شئی قاییدیب اؤز اصلینی تاپدي، هر مطلبه دونیاوو عالم د

!  هارادیر بیزیم وطنیمیز؟: شککئچه پاپاقالریمیزي اورتالیغا قویوب بیر فیکیرلَ

ممیش، گلین گؤرك بئشیکده یاد میّلتلرین سودونو اَ! میریق قارداشالري-ي اونودولموش وطنین جیریقاگلین، گلین، 

!  چیالریمیز سیزه نه گون آغالیاجاقالر؟وطنیمیزدن یادیرغامیش و میلّتیمیزین روحوندان خبرسیز بیر پارا میلّت باش

.  »!وریان وطن قارداشالریم؟ع-منیم لوتاينییه ساکیتسینیز، 

:  ئتمیشدیماجو ایلده گنجلره بئله بیر موراجیعت .1973یادیمدادیر، هله ! بلی، بیز دونیا میلّتلریندن یامان گئري قالمیشیق

ته خیدمت ائتمک اوچون دوغولموش بیز بشری. ک کی، بیز بشر اؤوالدیییقییهجدوشونسک درك ائده. گلین دوشونک«

ته پارچا اولدوغو حالدا بشری-آذربایجان گنجلییی، بو گون وطنیمیز، میلّتیمیز پارچاايآذربایجان تورکو، اي. اینسانالریق
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ییریکسه هر شئیدن شدیرمک ایستهئدیب بؤیوك داهیلر یئتیاته خیدمت بشری. یه گوجوموز چاتمایاجاقدیرخیدمت ائتمه

.  ییکلیقاباق وطنیمیزي و میلّتیمیزي بیرلشدیرمه

. بو یول حاضیردیر. بو یول واردیر. ییربو شرفلی یول سنی گؤزله! جکسنتورك گنجی، هر شئیی سن حل ائدهاي

یول . ول واردیر، اؤز یولچوسونو آختاریرمن ایسه دئییرم کی، ی. بابادان بئله بیر سؤز وار کی، یولچو یولونو آختاریر-دده

یوال . او یولچو سیزسینیز، او یولچو آذربایجان تورك گنجلیییدیر. او یولچو بیزیک. ییرحاضیردیر، اؤز یولچوسونو گؤزله

.  »!چیخین، یولچو یولوندا گرك

!  یار اولسوناولو تانري میلّتیمیزه. یینیز بو یولدا هامینیزا اوغورالر آرزوالییرامهجگئده
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III.بؤلوم:

لرموراجیعت
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گونو موناسیبتی ایله موراجیعتلیییيأهم ردونیا آذربایجانلیالرینین 

!عزیز باجی و قارداشالریم

جان ائدیر و هامینیزي آذربایلییی گونو موناسیبتی ایله سیزي اورکدن تبریکيأدونیا آذربایجانلیالرینین هم ر

!رئسپوبلیکاسیندا یاشایان سویداشالریمیز آدیندان ساالمالییرام

ي بیزیم اوچون آذربایجانین ‘31دکابرین -اعالن اولونموش بو گون لییی گونويأدونیا آذربایجانلیالرینین هم ر

ایل اؤنجه محض همین گون بیز 4. لرله عالمتداردیرن حادیثهییا شراییطینده یاشادیغی آنالردا باش وئرَپرایمتوتالیتار

.لین دیواري کیمی خالقیمیزي ایکی یئره بؤلن سدلري اوچوروب داغیتدیقبرتوتالیتاریزم سیموولونا چئوریلمیش و 

ن آغیري اودور کی، بو أالکین بوتون فاجیعه لرین . لر ده چوخ اولموشدورخالقیمیزین تاریخینده فالکتلر ده، موحاریبه

لره هطعقییلره، حتّآیري اؤلکه-نئچه حیصه لره بؤلونموش و آیري-ر دؤورونده خالقیمیز نئچهتاریخی فالکتل

برپاسی و سووئرئن، دموکراتیک آذربایجان دؤولتینین یارادیلماسی نلیییمیزیبیزیم اوزون ایللر موستقیل. داغیلمیشدیر

وقوقلو حلخالق تشکیالتالرین تاماچوخ بینین و بیر‘ATMنین، ‘BMTاوغروندا آپاردیغیمیز موباریزه حاضیردا 

آذربایجان توتالیتار الکین موستقیل، دموکراتیک. لنديهعوضوو اوالن آذربایجان رئسپوبلیکاسینین یارادیلماسی ایله نتیج

نلی محض بو قووه لر تورپاقالریمیزین ایشغالی مقصدي ایله قا. لر اوچون بؤیوك تهلوکه دئمکدیروهییاپرست قوپرایم

سینین راضیأسینده آذربایجان نین نتیجهبو موحاریبه. رمنیستان رئسپوبلیکاسینا هایان چیخیرالرش ایه باشالمیموحاریبه

.سینده قاچقین وضعیتینه دوشموشدورایشغال اولونموشدور، بیر میلیوندان آرتیق آدام اؤز دوغما اؤلکهدن چوخو‘20%

ائدرك ده حربی چئوریلیشلردن یاردیم آالن کومونیستلر اؤلکههپرست قووعینی زاماندا، خاریجی ایمپرییا

تدن اوزاقالشدیرمیش و بونونال دا آذربایجانی داها رئسپوبلیکانین دموکراتیک یولال سئچیلمیش قانونی پرزیدنتینی حاکیمی

ئتمیشلراتلره دوچارآغیر محرومی .تینده اولدوغو کیمی یاریکومونیستلرین حاکیمیتینده رئسپوبلیکادا وضعیت م ایل مود

نین لیییسینده بو گون آذربایجان موستقیلتینین نتیجهمحض اونالرین سیاسی فعالی. شمیشدیرکسکین صورتده پیسَل

اؤلکه سوسیال پارتالییش . سی قارشیسیندادیرنین داغیلماسی تهلوکهولو، دؤولتچیلیییسی، ایقتیصادیاتینین تنّزایتیریلمه

ی نین حلّلیییمیزین برپاسی مقصدي آذربایجانین وارلیغی پروبلئمیآرتیق موستقیل. نه گتیریلیب چیخاریلمیشدیریحد

.سی ایله عوض اولونوبهلئمس

-نین اؤزونون وارلیغی اوغروندا موباریزه آپاردیغی بئله بیر شراییطده دونیا آذربایجانلیالرینین همگنج آذربایجان دؤولتی

لریمیزي یعده سیالنیز موستقیل، دموکراتیک آذربایجان اوغروندا موباریزه. احتییاجی دویولورنه داها بؤیوكلیییيأر

هارادا یاشاماسیندان آسیلی اولمایاراق هر بیر آذربایجانلی . ئده بیلریکابیرلشدیرمکله بیز عومومی وطنیمیزي خیالص

لییینی، موستقیل. لینی اوزاتمالیدیرأاجی اوالن سویداشالرینا اؤز کؤمک احتییلی، یاردیمانین دردلرینی بیلمهدوغما وطنی

یه سینه چئویرمهنین ترکیب حیصهمیزي دونیا دموکراتیک ایجتیماعیتیین، اؤلکهوارلیغینی قورویوب ساخالماق ایسته

.حتییاجی واردیرابؤیوك] هلییینيألنمیش بوتون اؤوالدالرینین هم رهپدونیایا س[چالیشان خالقیمیزین 

!الرعزیز آذربایجانلی
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ییرم کی، سیزین دوغما وطنینیز اوالن آذربایجان و بورادا ائدرك خاطیرالتماق ایستهبو بایرام گونونده سیزه موراجیعت

ئچ بیر قووه ییرم کی، همین اولدوغومو بیلدیرمک ایستهأ. ییریاشایان اینسانالر هامینیزي سئویر، همیشه یولونوزو گؤزله

.مینمأی بیرلییه نایل اوالجاغینا تام جکده میلّخالقیمیزین یاخین گله! خالقیمیزي پارچاالیا، بیزي آییرا بیلمز

.ائدیرملییی گونو موناسیبتی ایله تبریکيأرهامینیزي بیر داها دونیا آذربایجانلیالرینین هم

یائلچی بابوالفضل

1993دکابر 30کی، کَل
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سینین یارادیلماسی ایله باغلی ی ایستیقالل جبههآذربایجان گونئیینده میّل

آذربایجان تورکلرینه موراجیعت

ییاالرین زور و تزویر گوجلرینه قالیب گلدییی بیر دؤورده پرسینین ایمئتمک ایرادهالحراتینی قدوتین اؤز ممیّل

رین قورتولوش چاغی آدالندیریالن یاشادیغیمیز بو حساس و تاریخی دؤنم اوزون ایللر بویو روسییا تلسیر میّلاَ. یاشاییریق

ییاالرینین اسارتی آلتیندا یاشامیش، روس و فارس شووینیزمی نین حاضیرالدیغی سئناري اساسیندا گونئی و پرو ایران ایم

بیراتینا صاحنین اؤز موقدتیآذربایجان تورك میلّقوزئی دئیه ایکییه بؤلونموش آذربایجانین اؤوالدالري اوالراق،

لریمیزه قویموشدورتینی بیزیم چییینچیخماق مسئولی.

جی .60-70سینین یئنی دالغاسی موجادیلهقورتولوشائدرك آذربایجانین قوزئیینده میّلیبو تاریخی مسئولیتی درك

سینین فورماالشماسی و جو ایلده آذربایجان خالق جبهه.1989دا ایللردن کیچیک اؤزکلرین یارادیلماسی ایله باشالنسا 

یه داخیل اولموش، شوراالر سی ایله یئنی مرحلهموثبت جاواب وئرمهلرین بو تشکیالتین چاغیریشیناگئنیش کوتله

لییینی الدهستقیللرینی وئرمیش و نهایت، آذربایجانین قوزئیی اؤز مونین داغیلماسی ایله اؤزونون ایلک نتیجهایتتیفاقی

میلیوندان آرتیق تورك اینسانینی اؤزونده 30الکین آذربایجانین . لري سیراسینا قوشولموشدورائدرك دونیانین آزاد اؤلکه

ائدیر، ییاسینین تاپداغی آلتیندا قالماقدا داوامپرسی هله ده ایران ایمیئرلشدیرن و گونئی آدالندیریالن بؤیوك بیر حیصه

تین آیدینالري، موباریزلري ئدیلیر، میلّاارتغمیلّی و معنوي ثروتلري ] ونونا[تلره پارچاالنیر، تانالرا، ویالیدیدیلیر، اوس

قیر اولونور و باشینا حلرینه قاداغا قویولور، دیلی یاساقالنیر، لیاقتی تعنعنه- حبسه آتیلیر، اؤلدورولور، میلّی عادت

.اولمازین موصیبتلر گتیریلیر

فارس -ونو اولدوغو کیمی قورویوب ساخالمیش، روسیبوتون تضییقلره باخمایاراق اؤز میّلی منلییینی، تورکلوبو گون

100نین باشچیلیغی آلتیندا سون وريهنین، پیشارخانین، شیخ محمد خیابانیسینده سّتبیرلییی نتیجهنین ایششووینیزمی

ئتمیش گونئیده یاشایان اتیقالل حرکاتالرینین یاتیریلدیغینی تجروبهلرینده باشالتدیغی میلّی ایسایلین موختلیف دؤنم

بیر طرفدن آذربایجانین قوزئیی. یط یارانمیشدیریچیخماسی اوچون رئال شرابیراتینا صاحسویداشالریمیزین اؤز موقد-

-مههلیفضعلرینین مئیلییاپرمنین چؤکوشو، روسییادا ایییاسیپرسی، دیگر طرفدن روس ایمائتمهلدهألیک نین موستقیل

ی دونیا ی دونیادان تام تجرید اولونماسی، موترقّسی و موترقّییا جاناوارینین دیشلرینین کسردن دوشمهپرسی، ایران ایم

راتینی تعیینتی طرفیندن میّلایجتیماعیآذربایجان ت گونئیده کیقّئتمک حوقوقونا گؤستریلن سایغی و دیاتلرین اؤز موقد

.وئریشلی شراییطی حاضیرالمیشدیرلأسینی داها دا اینامال سوردورمک اوچون بو میلّی ایستیقالل موجادیلهلرینهتورک

بئله بیر شراییطده آذربایجانین گونئییندن گلن خبرلردن آذربایجان تورکلرینین بو فورصتی چوخ دوزگون 

گونئی آذربایجان . دیراولدوقالري آچیقجا گؤرونمکدهندیردیکلري و مؤوجود شراییطدن تام یارارالنماق عزمینده رَلدی

نین قویدوغو ایدئیاالري مین رسولزادهالینی بؤیوك اؤندریمیز محمدسینین یارادیلماسی و تمی ایستیقالل جبههمیّل

ندا و اوغرویسی آذربایجانین آزادلیغی و بوتؤولوده بیرلشمهتشکیالتین همین جبهه4اؤزلرینین سون مقصدي سئچمیش 

تیمیزي آزادلیغا نی اورکدن آلقیشالییر، میّلمن ده بو تاریخی حادیثه. یه بیلمزموباریزه آپاران اینسانالري سئویندیرمه
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ی آرزوالییر، بوتون گونئیلی یوردداشالریمی یهس حرکاتین بیر عسگري اولماق شرفینه یئتمقوووشدوراجاق بو موقد

!ائدیرمهمین موناسیبتله تبریک

!یز یوردداشالریمعز

نین یولودور و ارخانین، شیخ محمد خیابانینین یولودور، بو یول ستّمین رسولزادهاتوتدوغوموز یول بؤیوك اؤندر محمد

نین اؤوالدالري بوتؤو، موستقیل و مین رسولزادهانین، محمدارخانین، شیخ محمد خیابانیسّت-مینم کی، بیز أمن 

.یکیهجئتدیرهاران بو یولو شرف و لیاقتله داوامدموکراتیک آذربایجانا آپا

!آچیق، تانري یاردیمچیمیز اولسونز یولومو

یائلچی بابوالفضل

1995آپرئل 24کی، کَل
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لره موراجیعتده تحصیل آالن آذربایجانلی طلبهتورکییه

!لرعزیز طلبه

!ییرمائدیر، اوغورالر دیلهلیک گونو موناسیبتی ایله تبریکيأررینین میلّی همآرالیق دونیا آذربایجانلیال-دکابر31سیزي 

ییاالري طرفیندن ایکییه بؤلونموش خالقیمیز بو حاقسیزلیغی هئچ واخت قبولپرایل اؤنجه روسییا و ایران ایم182  

سینی ده موباریزهینلرله شهید وئرسهنین برپاسینا چالیشمیش، میقّزامان آیاغا قالخاراق اؤز حا-ائتمه میش، زامان

.دوردورمامیشدیر

سی هلئونون برپاسی مسیجی ایلده آذربایجانین قوزئیینده میلّی آزادلیق حرکاتی باشالیارکن آذربایجانین بوتؤولو.1988

آرالیق -دکابر31و ایله ثوسینین تشبیئنه ده اؤن پالنا چیخدي و بو حرکاتین باشیندا دایانان آذربایجان خالق جبهه

لردن عیبارت سرحد چکیلن، بؤلونموشلوك سیموولو و گؤز داغی تیکانلی مفتیلجو ایلده آذربایجانین اورتاسیندان.1989

ورالردا بوتؤو آذربایجان و خالقیمیزین عبو حادیثه ش. لره باخمایاراق خالقیمیز طرفیندن داغیدیلديچپرلري بوتون تهلوکه

لرینی احاطهرك اؤتن دؤور عرضینده خالقیمیزین گئنیش طبقهاولماسینا گوجلو تکان وئرهبیرلییی فیکرینین حاکیم 

.ئتمیشدیرا

بو یئنی مرحله ده هر بیرینیزي . یه قدم قویوروقونون برپا اولونماسی اوچون یئنی مرحلهیحاضیردا آذربایجانین بوتؤولو

ت یه چاغیریر و بو یولدا سیزلره دؤزوم، ایراده، قطعیائتمهل ایشتیراكاده فعبوتؤو آذربایجان اوغروندا آپاریالن موباریزه

!آرزوالییرام

لی، آنا یوردوموز آذربایجانی میلیونلوق آذربایجان تورکو سیخالشیب بیرلشمه40لیک گونوندن باشالیاراق يأربو هم

.دیرلیهبیرلشدیرم

!اولسونتانري بیزلره یار

یبائلچیابوالفضل

1995دکابر 25کی، کَل
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پرور دونیا ایجتیماعیتینه و بین الخالق تشکیالتالرا موراجیعتیترّق

ندان بیري اوالن ایراندا اینسان »میّلتلر حبسخاناالري«ن بؤیوك أتی سووئتلر بیرلیییندن سونرا دونیا ایجتیماعی

سینه، سؤزسوز نونسوزلوق و تئرورون باش آلیب گئتمهاولماسینا، قن کوبود شکیللرده پوزأحوقوقالري و آزادلیقالرینین 

-وي شکیلده حبسه آلینماسی، تضییق و ایشگنجهعقیده و باخیشالرینا گؤره کوتَلاینسانالرین سیاسی. کی، بیگانه دئییلدیر

قیلیک سییاستی تطبسئچکی-لره معروض قالماسی، ایراندا یاشایان موختلیف خالقالرا قارشی آیريلره، تئرور و قتل

آزادلیق حرکاتالرینین یلّسی، خالقالرین میئدیلمهامدنی حوقوقدان محروم- اولوناراق اونالرین هر هانسی بیر میلّی

جی ایل ایسالم اینقیالبیندان سونرا ایران .1978للیکله لیکله یاتیریلماسی اؤزت و وحشیمیش بیر شیدمیثلی گؤرونمه

.دیرئتمکدهااراکتریک جهتلرینی تشکیلکاولونان سییاستین قیدن اینسانالرا و خالقالرا قارشی تطبلري طرفینحاکیم دایره

نین رئژیمی» یسالم جومهوریتیا«جی ایلدن سونرا ایراندا جینایتکار .1978ئدن و الریندن باشالیاراق جریانلوأعصرین 

قویان گونئیده کی آذربایجان تورکلرینین میلّی آزادلیق حرکاتی سینه قدمت مرحلهیارانماسی ایله اؤزونون یئنی کئیفی

ن آغیر تضییق و باسقیالرا معروض قالمیش، بو یولدا مینلرله اییید اؤوالدي ألري طرفیندن ایران حاکیم شووینیست دایره

رلري دوغما أموباریز رسئوقوربان گئتمیش، اون مینلرله قهرمان اوغولالري حبسخاناالرا آتیلمیش، یوز مینلرله وطن

رگین دوشموشدوروطنیندن دید.

الخالق حوقوق نورماالرینا و اینسان حوقوقالرینا لرینین هئچ بیر اخالق و منطیقه سیغمایان، بینایران حاکیم دایره

تلنمیش، ها دا شیدالخالق تضییقلر و خبردارلیقالرا باخمایاراق سون دؤورلر داتامامیله ضید اوالن بو حرکتلري بوتون بین

حبس اولونانالر آراسیندا . سی حبسه آتیلمیشدیرآذربایجانین گونئیینده کی میلّی آزادلیق حرکاتینین یوزلرله نوماینده

تی رژیمینده خاطیرالداق کی، ایران ایسالم جومهوری. اونالرال قادین سویداشیمیزین دا آدینا راست گلمک اوالر

ده یوزلرله قادینین بوندان اؤنجه-حبسه آلینماسی فاکتی هئچ ده یئنی و تصادوفی دئییلوي شکیلدههقادینالرین کوتل

سی فاکتالرینا راست گلمک قتله یئتیریلمهیئدیلمه سی، حتّاقیرحن اییرنج اوصولالرال ایشگنجه و تأحبسه آلینماسی، 

آدالندیرماق داها» قادینالر حبسخاناسی«ل، هم ده دئیی» تلر حبسخاناسیمیّل«ده ایرانی یالنیز محض بونا گؤره. مومکوندور

سی آذربایجان تورکلرینه سیز کی، حبس اولونانالر آراسیندا اونالرجا قادینین دا آدینین چکیلمهشوبهه. دوغرو اوالردي

انین گونئیینده قارشی ایران رژیمینین تعقیب، تضییق و رپرسییاالرینین میقیاسینی گؤسترمکله یاناشی، عینی زاماندا آذربایج

.دیراراکتئر آلدیغینی گؤسترمکدهکوي هائدرك کوتللرینی احاطهنین جمعیتین گئنیش طبقهتیگئدن میلّی آزادلیق حرکا

لري لشدیکجه ایران حاکیم شووینیست دایرهويهی آزادلیق حرکاتی کوتلائتمیرم کی، آذربایجانین گونئیینده میّلشوبهه

.جکدیرسینده داها گئنیش پوزونتوالرا یول وئرهجک، اینسان حوقوقالري ساحهلندیرهها دا گوجرپرسییا تدبیرلرینی دا

ائدرك اونالرین تینه موراجیعتپرور دونیا ایجتیماعییالخالق تشکیالتالرا و ترّقدار بینبوتون بونالرا گؤره عالقه

قادین حوقوقالرینین داها گئنیش میقیاسدا پوزولماسی اًوصتینی سون واختالر ایراندا اینسان حوقوقالرینین و خوصدیقّ

سویداشالریمیزین آذربایجانین . ي تدبیرلر آلماغا چاغیریرامرئژیمینه قارشی جیدده ایرانائدیر، بو ساحهفاکتالرینا جلب

ییرم کی، خالقیمیزین رمک ایستهمین اولدوغومو بیلدیأییر، سینی تامامیله دستکلهگونئیینده آپاردیغی میلّی آزادلیق موباریزه
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جک و بوتؤو آذربایجان قوزئیلی آذربایجان بیرلشه-جک، گونئیلیسینی وئرهرههتئز اؤز ب-آپاردیغی بو موباریزه گئج

.دؤولتی یاراناجاقدیر

ده تانري بیزلره یار اولسونس موباریزهبو موقد!

:هحؤرمتل

ائلچی بیابوالفضل

1996آپرئل 24کی، کَل
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وئرمیش طبیعی فالکتله باغلی موراجیعتآذربایجانین گونئیینده باش

سینده یوزلرجه اردبیل و مئشگین شهرلري اطرافیندا باش وئرمیش زلزله نتیجه-وطنیمیزین گونئی حیصه سینده 

شیدیب ائئشیکسیز قالماسی خبرینیا- ئوسیزاسویداشیمیزین هالك اولماسی، مینلرله آذربایجان تورکونون یاراالنماسی و

.دریندن کدرلندیم

تینه، تده من بوتون دونیا ایجتیماعیسینده یاشایان سویداشالریمیزین دوشدویو بو آغیر وضعیمیزین گونئی حیصهاؤلکه

ت ودالري خاریجینده فعالیپرور قورومالرینا، آذربایجانین گونئیینده، قوزئیینده و آذربایجان حددونیانین بوتون اینسان

چکن ائدرك اونالري ضررگؤسترن تشکیالتالرا، قورومالرا، جمعیتلره و بوتون آذربایجان تورکلرینه موراجیعت

لرله اوغورال چیخمیش اینانیرام کی، تاریخین آغیر سیناقالریندان دفعه. رفلی یاردیما چاغیریرامطلریمیزه هرهموطن

.مخصوص دؤزوم و دیانتله چیخماغی باجاراجاقدیره اؤزونسیناغیندانداخالقیمیز طبیعتین بو آغیر 

ائدرك بؤیوك میلّتیمیزه و لري ایله باغلی اوزونتومو بیر داها ایفادهاونون آغیر نتیجهباش وئرمیش بو طبیعی فالکت و

!ییرمساغلیغی وئریر، اولو تانریدان صبر دیلهلرینه باشهالك اوالنالرین عاییله

:هحؤرمتل

یائلچی بابوالفضل

1997فئورال 4، یککَل
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ی دونیا دؤولتلرینه موراجیعتلرینه و مترّقهآوروپا بیرلییی اؤلک

دونیانین، . ایله قارشیالدیقحیسیرین راضیلیق سی ایله باغلی حؤکمونو دسینین میکونوس حادیثهبرلین محکمه

تی سوردورن ایرانا قارشی سینده تئرورچولوق فعالیهري دؤولت سوییلرینده ایللردن بآوروپانین بیر چوخ اؤلکهللیکلهؤزا

قولونو آچمیش، تئرور آکتالرینی داها دا گئنیش میقیاسدا حیاتا -لأسی اونون مهي تدبیرلرین گؤرولمهدك جیدایندییه

سینین بو دوغرو حؤکمو ایرانین دؤولت لین محکمهبرگئجیکمیش ده اولسا . سینه ایمکان یاراتمیشدیرکئچیرمه

.الییقدیره ن ایلک آددیمالردان بیري کیمی تقدیردئی» دور«تئروریزمینه 

اؤلکه داخیلینده و خاریجینده تئروریزمی دؤولت سییاستینه چئویرمیش ایران ایسالم جومهوریتی اؤزونون 

ري دموکراتییانین بوغولماسی و اینسان حاقالرینین لی گلرك یاراندیغی گوندن بن ایَرفوندامئنتالیست خیصلتیند

-ل آتماقدان بئله چکینمهأنج اوصولالرا ن اییرَأده و بو ساحهئتمیشاپوزولماسی فاکتالرینا گؤره دونیادا اؤرنک تشکیل

.میشدیر

اوالن آذربایجان تورکلرینین، تورکمنلرین، کوردلرین، بو گون خالقالر حبسخاناسینا دؤنموش ایران اؤز وطنداشالري

ینکی اونالرین اؤز میلّی موقدراتینی ه االرین و باشقا خالقالرین میلّی حاقالرینی غدارلیقال تاپداالماقدا، نچعربلرین، بلو

. پوزماقدادیرن وحشی اوصولالرالأحاقالرینی بئله کوبودجاسینا و چیجیکان کییائتمه حوقوقالرینی، حّتتعیین

سی بونون تیپیک اؤرنکلریندن یالنیز بیریدیر و اگر بئله بیر فاکت آوروپانین مرکزینده باش وئریرسه میکونوس حادیثه

.رئتمک بیر او قدرده چتین دئییلدیالرین باش وئردییینی تصوورایران داخیلینده داها نه

. ل سیماسینی آچديصنین الییی اورتایا قویاراق ایران دؤولتیرچکسی اؤز حاقلی حؤکمو ایله بللی بیر گئلین محکمهبر

نین حؤکموندن سئوینیر و اینانیریق کی، بوندان محکمه. بو، آوروپانین ایرانی داها دقیق تانیماغا باشالماسی دئمکدیر

ی ده یاشایان، هر هانسی بیر میلّلري آذربایجانین گونئیینللیکله آوروپا بیرلییی اؤلکهی دونیا دؤولتلري و اؤزسونرا موترّق

جک و سینی داها یاخشی باشا دوشهمیلیونلوق آذربایجان تورکونون حاقلی موباریزه30حوقوقدان محروم اولونان 

ایراندان هئچ ده گئري قالمایانوفیقی و دوستتّوائدیریک کی، تئرورچولوقدا یاخین ماومیدنیهمچن. جکدیریههکلدستَ

-جک و پیسلندیریلهتلري ده دوزگون قییمتربایجان رسپوبلیکاسی داخیلینده آپاردیغی تئرورچولوق فعالیئرمنیستانین آذا

) میکونوس(لین برائده رك اونالري ی دونیا دؤولتلرینه موراجیعتبیز آوروپا بیرلییی اؤلکه لرینه و موترّق.جکدیرلنه

ي آددیمالر لیک داها جیدؤولت تئروریزمینی دوردورماغا یؤنهیه و ایرانین دمهلَمحکمه سی نین حاقلی حؤکمونو دستک

.آتماغا چاغیریریق

یائلچی بابوالفضل

1997آپرئل 19کی، کَل
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دونیا آذربایجان تورکلرینه موراجیعت

موراجیعتینی و گونئی تشکیالتینین گونئی آذربایجان تورکلرینه» بیزیم یول«بو گونلرده آذربایجانین گونئییندن 

-گونئی آذربایجان تورك گنج«نین یارانماسینی بیلدیرن بیاناتی، بو تشکیالتین تچی گنجلر تشکیالتیآذربایجان تورك میّل

تاریخ بویو تورك میلّتینه دوشمنچیلیک . ی ایله قارشیالدیمراضیلیق حیسینی آلیب اوخودوم و بؤیوك»لییینه موراجیعت

نین تیایلده بونو دؤولت سییاستینه چئویرمیش فارس شووینیزمینین گئرچک ماهی70ش و سون میموناسیبتی بسله

.امین اولدومئدیلدییینه بیر داهااگونه داها دریندن درك-وطنیمیزین گونئیینده آرتیق گوندن

آرتیق . دیردرینلشمکدهرك پروسئسی گئتدیکجه گئنیشلنمکده و دآذربایجانین گونئیینده خالقیمیزین میلّی اؤزونو

ئرمنیلري داها یاخیندان التیسی اوالنآلأفارس شووینیزمینی، روس شووینیزمینی و اونالرین -خالقیمیز اؤز دوشمنلرینی

.تانیماقدادیر

ئیینده سینین و اینسان حاقالرینین اوستون توتولدوغو بو دؤنمده آذربایجانین گونائتمهراتینی تعیینتلرین اؤز موقدمیّل

سسلري بیزي ضتیرااعمیلّی حوقوقالریمیزین تاپدانماسینا و اینسان حاقالریمیزین پوزولماسینا قارشی یوکسلن بو

ین، وطنی اؤز روحوندا و معنویاتیندا ائتمهو قبولیلواینضیباطی بؤلونموش-مؤوجود سیاسی. یه بیلمزسئویندیرمه

جه گونئیی، یاخود قوزئیی یوخ، بوتؤو آذربایجانی وطن ساییر و بوتؤو بیرلشدیرن چاغداش آذربایجان تورکو آرتیق تک

.یمیز یول دا محض بودورهجگئده. چیخماغی دوشونوربیآذربایجانا صاح

نین ده آذربایجانین گونئییآپاراجاق بو یول ایلک مرحلهموستقیل، دموکراتیک و بوتؤو آذربایجاناتیمیزي بؤیوك میّل

ن کئچیرتیندایستیقاللی.

دف آلمیش داها ایکی تشکیالتین میلّتیمیزین سیاسی حیاتینا قدم قویماسینی هتی آذربایجانین گونئیینده ایستیقاللی

لیهینه عنین اوزون ایللردن بري آذربایجان تورکو بو، فارس شووینیزمی. ییرماورکدن آلقیشالییر و اونالرا اوغورالر دیله

تضییق سییاستینه قارشی اؤز میلّی وارلیغینی قوروموش گونئیلی سویداشالریمیزین یوروتدویو بوتون تعقیب و 

مین آچیق گؤستریجیسیاسی تشکیالتالنمایا وئردییی اؤَن- یسینین اساس شرطلریندن اوالن میّلت موباریزهایستیقاللی-

.سیدیر

ده دونیا ي شرطینه چئوریلمیشدیر، اونا گؤرهسیاسی تشکیالتالنما گونون ضرور-آرتیق آذربایجانین گونئیینده میلّی

سیاسی تشکیالتالنمانی داها دا گئنیش-یجک میّلتی گئرچکلشدیرهآذربایجان تورکلرینی وطنیمیزین گونئیینده ایستیقاللی

.یه چاغیریرامهلندیرم

!تیمیزه یار اولسونتانري میّل

:هحؤرمتل

یائلچی بابوالفضل

1997آپرئل 30کی، کَل
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IVبؤلوم:

لرموصاحیبه
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واختیندا آتیلمیش جسارتلی آددیم
)1991اییول 12قزئتی، » زادلیقآ«. سیندنقاراداشلییال موصاحیبه.باهادیر و م.خ(

گولوستان . یئره پارچاالنماسیدیر) اصلینده بیر نئچه(سی اونون ایکی ن بؤیوك تاریخی فاجیعهأتیمیزین میّل… 

خالق . بیرینه حسرت قالمیشدي-ت عرضینده آذربایجانین قوزئیی ایله گونئیی بیربو مود. ایل کئچیر178سیندن یلهموقاو

. لیلر گونئیدن قوزئیه، قوزئیدن گونئیه آخیشديحسرت. لرینین بیرینده خالق سرحدلري آچديهیروذحرکاتینین یوکسک 

سونرا گؤردوك کی، واختیندا آتیلمیش جسارتلی آددیم نه . ئدیکد-»سدیکلَبلکه تَ«! دونیا چاشدي، بیز ده چاشدیق

دؤولت یحّت. لر بو اوغورلو آددیمی گؤزدن سالماغا چالیشیرایندي آذربایجانا قارشی اوالن دایره. دئمکدیر

ختالر بیر سون وا. ییر کی، سرحدي او آچیبیاراتماق ایستهرأيعینی یولالرال آلتدان- سی آلتدانسیزلیک کومیتهتهلوکه

.بونالر هامیسی اویدورمادیر. ائدیبؤکومتی تشکیلحگویا سرحدلرین آچیلماسینی ایران : ده پئیدا اولوبعهیشای

ن بؤیوك أ. ، بعضی جمعیت و پارتییاالردیرAXCخالق، یؤنلدیجی ایسه هلرده آپاریجی قووبوتون بو و باشقا مسئله

!یمیزین شرفیدیرشرف ایسه خالق یولوندا فدا اوالن شهیدلر
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رکی تاریخین طلبیدیرتین اؤزونودمیّل
له توركیز گؤيگسینین امکداشی چینستودییاسی گونئی آذربایجان شعبهاآذربایجان رادیوسو خاریجی وئریلیشلر (

)1993باکی، آپرئل . وئریلیشینده کی  صؤحبتیندن» دالغاالردا گؤروش«

میزین قوزئیینده اولدوغو کیمی گونئیینده یاشایان آذربایجانین بوگونکو دورومو اؤلکهحؤرمتلی پرزیدنت، -

.ائدیرمنیزي خواهیشهلریمیزه بو حاقدا معلومات وئرمیجییهلینده دینلوأصؤحبتین . ده ماراقالندیریرتورکلري

ن باجی و قارداشالریمیزا ساالمالریمی یاشایان بوتوهائدیب آذربایجانین گونئییندایلک اؤنجه فورصتدن ایستیفاده-

بو گون آذربایجاندا حادیثه. آذربایجاندان معلومات وئرمک چوخ دا آسان دئییل. ریرمگؤندتلی و لر چوخ گرگین، ضیدی

لیک یارانماسینا باخمایاراق ن نیسبی ساکیتسون واختالر موحاریبه میدانالریندا معی. موحاریبه  شراییطیدیر. دیریئنی

ائتمک نی صولح و سییاست یولو ایله حلبو مسئله. ونوتماق اولماز کی، بیزیم تورپاقالریمیز ایشغال آلتیندادیرا

ده موحاریبه آپارماق مجبوریتینده ی مومکون اولمازسا او زامان یئنهالکین پروبلئمین صولح یولو ایله حلّ. ییریکایسته

آنجاق هر کس کیمی، هر بیر آذربایجان تورکو کیمی من . ی و مغلوبیتی واردیرسه، غلبهنین ده، البّتموحاریبه. قاالجاغیق

.تئزي اوال بیلر-بونون گئجی.ییکهجدهائده اینانیرام کی، بیز تورپاقالریمیزي ایشغالچیالردان آزاد

الردا اولدوغو کیمی یفاقی داغیالندان سونرا بوتون باشقا رئسپوبلیکالره گلدیکده، قیرمیزي سووئت ایّتآیري مسئله

فایزي 93اتینین ات تامامیله پوزولوب، چونکی او زامان آذربایجان ایقتیصادیایقتیصادی. آذربایجاندا دا وضعیت گرگیندیر

باشقا دابیز یوزلرله چئشید مالی باشقا رئسپوبلیکاالرا وئریر، یا. رئسپوبلیکاالري ایله باغلی ایديSSRİروسییا و آیري 

ایقتیصادي کیده کئچمیشدهشیر، اونا گؤرهلَشیر، سربستلَایندي اونالرین هامیسی موستقیل. ردان آلیردیقرئسپوبلیکاال

الکین بوتون . لتمک بیر قدر چتیندیرساسیندا دوزلر َابونالري یئنیدن قایداسینا سالماق، موقاویله. لر پوزولوبایلیشکی

اتین، اچتینلیکلره باخمایاراق بیز ایقتیصادیي آددیمالر یقتیصادي موناسیبتلرین قایداسینا سالینماسی اوچون چوخ جید

ولو دایاندیرمیشیق و منهآرتیق تنّز. بو ایل آذربایجانین ایقتیصادي وضعیتی معین قدر یاخشیدیراًن ایله نیسبتاؤَت. آتمیشیق

.رله گلیر کی، بیر نئچه آي ایچریسینده ایقتیصادیاتدا اینکیشاف باشالیاجاقدیئا

ی دؤولت میّل. لییینه دوغرو گئدیرآددیم اؤز موستقیل-آذربایجان آددیم. عومومی ایجتیماعی وضعیت یاخشیدیر

تکجهیفاقی مکانیندا آذربایجان کئچمیش سووئت ایّت. ر آتیلیبالسینده چوخ بؤیوك آددیمقوروجولوغو ساحه

لدهأک، آذربایجانی آزادلیغینی دئم. یانین قوشونالري قالماییبیپررسپوبلیکادیر کی، اورادا آرتیق توتالیتار قیرمیزي ایم

.بوندان سونرا آرتیق هر شئی اولو تانریدان و بیزدن آسیلی اوالجاق. ندیرمک اوالرلَئدن ایلک رئسپوبلیکا کیمی قییمتا

کیمی گونئیلی ییجی مکتوبالري گؤستریر کی، بوتون آذربایجان تورکلريسایین پرزیدنت، بیزه گلن دینله-

دونیا آذربایجانلیالرینین قورولتایینین . سویداشالریمیز دا دونیا آذربایجانلیالرینین قورولتایی ایله ماراقالنیرالر

سی سینین صدري کیمی ایشلرین نئجه گئتمهدیر؟ قورولتایین تشکیالت کومیتههسیندن اساس مقصد نکئچیریلمه

.ائدیرمنیزي خواهیشرمهییجیلریمیزه معلومات وئحاقدا دینله
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مقصدیمیز اودور کی، بوتون دونیادا . جکدیرپاییزا قدر ده معین حاضیرلیق ایشلري گؤروله. بو مسئله پاییزدا اوالجاق-

ائدیب بؤیوك قورولتاي لرینی باکییا دعوتیاشایان آذربایجانلیالرین، اونالرین جمعیتلرینین، تشکیالتالرینین نوماینده

.کئچیرك

کراتیک حوقوقالرینی مودافیعهدمو-یبیرینجیسی، دونیادا یاشایان  بوتون آذربایجانلیالرین میلّ: بورادا بیر نئچه مسئله وار

ائتمک؛ اوچونجوسو، دونیادا یاشایان آذربایجانلیالرین موذاکیرهسینیمسئلهآذربایجان وطنداشلیغیائتمک؛ ایکینجیسی، 

لري بونالرال مدنی عالقه. سینده آذربایجانلیالر یاشاییرالردونیانین بیر چوخ اؤلکه.سائتمک ولرینی برپامدنی عالقه

یارادیب قزئت، کیتاب گؤندرمکله، اوشاقالرینی گتیریب آذربایجاندا اوخوتدورماقال دونیا آذربایجانلیالرینا اوالن 

.میش اولوروقهسینی اؤدبورجوموزون بیر حیصه

بو، دؤزولمز بیر حالدیر و بلکه ده . خالقالردانیق کی، هله دقیق ساییمیزین نه قدر اولدوغونو بیلمیریکبیز دونیادا نادیر 

سی ایله بیز دونیادا نه قدر آذربایجان تورکو اولدوغونو، بو قورولتاي واسیطه. سینین بیر سببی ده بودورتیمیزین فاجیعهمیّل

.ییکهجاولدوقالرینی اؤیرنهبی، هانسی  ژورنال و  قزئتلره صاحاونالرین هانسی  تشکیالتالرا، هانسی جمعیتلره

چوخ ماراقلیدیر، . ئدن قزئت و ژورنالالریمیز یوخدورای روحونو تمثیلهله بیزیم بوتؤو آذربایجانی، آذربایجان میلّ

ر وار، آنجاق آذربایجان ئدن قزئت و ژورنالالادونیادا یهودي عالمی، روس عالمی، ارمنی عالمی و باشقاالرینی تمثیل

تیمیزین فیکیرلرینی بیرلشدیرن، اونون ضیالیالرینین، قاباقجیلالرینین فیکرینی خالقا ئدن، عومومی میّلاعالمینی تمثیل

سی ایله بو چوخ اؤنملی دیر و قورولتاي واسیطهبو، چوخ واجیب مسئله. چاتدیران بیرجه قزئت و یا ژورنالیمیز یوخدور

یقین کی،  هله چوخ . یاخود دونیادا بیزیم گوجلو رادیو وئریلیشلریمیز اولمالیدیر. ائتمک اوالریره و حلپروبلئمی موذاک

-سی بیزه اساس ایستیقامت وئرهآنجاق ایلک آددیم کیمی قورولتایین کئچیریلمه. جکائتمک الزیم گلهشئیلري حل

.جکدیر

لرین ایشتیراکی نظرده توتولوبمو؟بو قورولتایدا آذربایجانین گونئییندن نوماینده-

آذربایجانین گونئییندن ضیالیالرین، عالیملرین، . ییرلررینده ایشلهنین اوزتاپشیرمیشام، بو مسئله!! سیزشوبهه-

لرین دؤولت آدیندان نومایندهیشخصیتلرین، موختلیف جمعیت و تشکیالتالرین نوماینده لرینین، ژورنالیستلرین، حّت

لرینده جمعیتلر و عینی زاماندا، بو گون دونیانین بیر سیرا اؤلکه.یدیرلایشتیراکی بیزیم اوچون چوخ اهمیتقورولتایدا 

بو جمعیت و تشکیالتالرین . تشکیالتالر وار کی، اصلی آذربایجانین گونئییندن اوالن سویداشالریمیز طرفیندن قورولوب

.ییکهجئدهایز اونالري دا دعوتب. لرینین قورولتایدا ایشتیراکی ضروریدیرنوماینده

لیک نوماییشلري يأرقوزئیله هم. تبریزده، تهراندا و س-سون گونلر آذربایجانین موختلیف شهرلرینده -

بو، بیر آذربایجان تورکو کیمی سیزده هانسی دویغوالري اویاندیرمیشدیر؟. کئچیریلمیشدیر

یندا معلوماتی، نوماییشدن چکیلن شکیللري دوستالریمیز منه یشلر حاقّنومای. بو، منده چوخ موثبت دویغو اویاتدي-  

ن چوخ سئویندیرن بیر حال أریسینده منی لر ایچبو، سون حادیثه. من اونالري گؤردوم و چوخ سئویندیم. گتیرمیشدیلر

ایدي بو، ایلک دفعه. الدیرسی چوخ  سئویندیریجی بیر حئتمهامودافیعهینیتین آییلیب اؤز حاّقدوغروداندا، میّل. اولدو

لر نیارمائدیر و آذربایجان تورپاقالرینینلر قالخیب آذربایجانین حوقوقالرینی مودافیعهکی، تبریزده و تهراندا طلبه
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ئشیدنده ایراندا بونو مندنا(وار ایدي آنجاق بورادا غریبه  بیر حال. ییرديطرفیندن ایشغاال معروض قالماسینی پیسله

لیکدیرسه هعدیرسا، شیدیرسا، قارداشلیقاگر موسلمانلیق. دئییرلر کی، بیز موسلمانیق، قارداشیق- )سینگلمهآجیقالري 

لري بونا بیگانه قالدیالر؟ لره چیخدیالر و فارس طلبهلري کوچهنین یالنیز تورك طلبهبس نه اوچون تهران اونیوئرسیتئتی

بونون اؤزو ایسه او دئمکدیر کی، موسلمانچیلیق دا هله ایراندا بیر قدر باشقا . لر وارباشقا مسئله- گؤرونور، بوردا باشقا

.معنا داشیییر

آرتیق بو گون . ینی میدانا قویاجاققّت اؤز شعورو ایله، اؤز درکی ایله اؤز حاجکده میّلیقین کی، گله. دیرماراقلی مسئله

تلرین حوقوقالرینا قارشی دؤولتین اؤزو ده لّه یاشایان موختلیف میدآنجاق اؤلکه. تلرینین اؤزونودرك دؤورودوردونیا میّل

اونالرین حوقوقالرینی بیز اؤزوموز مودافیعه. یاشاییر] زلیقالرآ[ائتنیک یهودیلر و باشقا، بیزدهثًالم. حساس اولمالیدیر

بو، او دئمک دئییل کی، ایران وطنداش . اییرارمنیلر ده یاشایراندا. ایراندا دا مسئله بو شکیلده حل اولونمالیدیر. لیییکئتمها

لرله بیرلیکده ارمنیستانین آذربایجانا قارشی تجاووزو تورك طلبهالکین. کیمی اونالرین حوقوقالرینا بیگانه قالمالیدیر

.لر چیخیب سسلرینی اوجالدیبالروف کی، یالنیز تورك طلبهچوخ تأس. لی ایديیلمهنلَرسمی دؤولت طرفیندن ده پیس

نی ایدارهلیدیرلر کی، آرتیق کئچمیش مئتودالرال، زوربالیق و دیکتاتورلوقال اؤلکهلري باشا دوشمهایران حاکیم دایره

تلر میدانا یوخسا چوخ بؤیوك ضیدی. کراتییایا اویغونالشدیریلمالیدیردمواؤلکه چاغداش . یین دؤورو سوووشوبهئتما

.چیخاجاقدیر

سینده لنمهجک طالعینی نئجه گؤرورسونوز؟ بو طالعین بیچیمگونئیینده یاشایان تورکلرین گلهسیز آذربایجانین-

دن عیبارت اوال بیلر؟آذربایجانین قوزئیینده کی  تورکلرین رولو َن

کیمی اینجیییر، کیمی کوسور، کیمی . داالش چیخیر-ال جاواب وئرنده همیشه داواآبو سو. لدیرآبو، چوخ مورکب سو-

صهیونیست، دینسیز، آمریکاپرست، آمریکانین قولو، -یمدا بؤهتان، یاالن و ایفتیرا دانیشماغا سه باشالییر منیم حاقّای

آتاتورك دینسیز ایدي، بو : او یئره گلیب چیخیرالر کی، دئییرلریحّت. کیمی یاالن و ایفتیراالر. سی و سنین کؤلهتورکییه

یین اؤزو هییرم کی، موسلمانا غرضله کافیر دئممن اونالرا چاتدیرماق ایسته. دینسیزدیردییینه گؤره دا آتاتورکو چوخ ایسته

. آنجاق صهیونیست دینسیز اوال بیلمزلر،ایکینجیسی، اینسان صهیونیست اوال بی. بو، بیرینجی شرط. بؤیوك گوناهدیر

. ینسیز آدي قویسونالر، یا دا صهیونیستیا آداما د. عکسینه، صهیونیست قاتی دینچی و یهودي دینینه وورغون آدامدیر

.بونالر هله بیلمیرلر کی، دونیادا دینسیز صهیونیست یوخدور

تبریز، اورمییا، زنجان، همدان، اردبیل، . آذربایجانین گونئیینده یاشایان تورکلرین طالعی، البتّه، منیم اوچون یابانچی دئییل

. من همیشه یوخوالریمدا تبریزین یولالرینی گؤرموشم. یوخوالریم اولوب، خوي، مرند اوزون زامانالر منیم گئجه هساو

نی یاریب، گئدیب آنا هسن، بیز نه واخت بو دمیر پردآرامیزدا دمیر پرده اوالن زامان فیکیرلشمیشم کی، گؤره

.گزه بیلیرین گئدیب ییک؟ شوکور اولسون تانرییا، ایندي بونالرا ایمکان وار، ایستهجهتورپاقالریمیزي گزه

یه چوخ نین سیاسی طرفینه، ایندي من وظیفه ده اولدوغوم اوچون، پرزیدنت اولدوغوما گؤره مسئلهاو کی قالدي مسئله

نی چوخ لیییمله مشغول اوالندا بو مسئلهلیکدن چیخاندان سونرا، تاریخچیآلاله قویسا، پرزیدنت. میرمهتوخونماق ایست

ئله گلیر کی، یاخین واختالردا دؤولت امنه. دیرنیایا چاتدیراجاغام کی، بو نه اوالن مسئلهو دویمجهائدهیاخشی ایضاح

جک و سیندن استعفا وئرهلیک وظیفهلشندن سونرا پرزیدنتقوروجولوغو باشا چاتدیقدان سونرا، آذربایجان تام موستقیل
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چوخ ! اله سالیب اویناتماسینالربو جاماعاتی چوخ! میشاوندا یازاجاغام کی، بو دونیانین باشی هارا ایمیش، آیاغی هارا ای

.یاالن دئییرلر، قزئتلرده، رادیوالردا شر، بؤهتان، مین جور یاالن دانیشیرالر

دیر و تاریخین بؤیوك بو، تاریخین طلبی. بونون قارشیسیندا هئچ کیم دورا بیلمز. دیرمیلّتین اؤزونودرکی تاریخین طلبی

!بو آرتیق شیطانین قاریشاجاغی ایش دئییل. ستیقامتینی تانري معینلشدیریریؤنونو، بؤیوك ای

، حضرت پئیغمبردن )میشملشدیرمهصحیح اولدوغونو هله معین-يغیرو یا صحیح(بئله بیر حدیث وار کی 

پئیغمبر جاواب . ضرتنه زامان؟ ح-: سوروشورالر. بلی، آلاله دا گولور-: بس آلاله دا گولورمو؟ دئییر-: سوروشورالر

ییر، یاخود اونون دییینی اینسانالر ییخماق ایستهایستهوئریر کی، آلاله باخیر، گؤرور اونون قالدیرماق، یوکسلتمک

اوندا گولور کی، من قالدیردیغیمی سیز نئجه ییخاجاقسینیز، یاخود من . ییردییینی اینسانالر قالدیرماق ایستهییخماق ایسته

نئجه قالدیراجاقسینیز؟ اؤزونوزو نییه یورورسونوز؟ییخدیغیمی سیز 

بورایا  چئویرنده آلاله باخیر و گولور کی، تاریخه بو یؤنو من -یؤنونو، ایستیقامتینی آلاله معینلشدیرمیش تاریخی اورایا

ن طرفدارالري بونون جزاسینی شاه چکدي، اونو! بوطرفه چئویریرسینیز؟-وئرمیشم، سیز کیمسینیز کی، اونو اوطرفه 

.جکدیرآنجاق زامان گلیب هر شئیی آچیقجا گؤستره. دیربو، مورکب مسئله. چکه گئدیر-چکدي و  چکه

لري بیزیمله لرینده یاشایان آذربایجانلیالرین نومایندهجه ده دونیانین موختلیف اؤلکهه ئلاآذربایجانین گونئیینده، -

یین دئییل، دونیادا یاشایان بوتون آذربایجان تورکلرینین پرزیدنتی سیخ عالقه ساخالییر و سیزي یالنیز قوزئ

یاشاسین «کی سویداشالریمیز لرده گونئیدهتوخوندوغوموز میتینگداها اؤنجهیحّت. سایدیقالرینی بیلدیریرلر

یجانلیالرینین ی، سیز اؤزونوزو بوتون دونیا آذربابضلابولف. ئتمیشدیلراشوعاري ایله چیخیش» !ائلچی بیپرزیدنت

پرزیدنتی ساییرسینیزمی؟

دونیانین . آنجاق من دونیا آذربایجانلیالرینین بیر عسگرییم. نی بوینوما گؤتوره بیلمرممن بو بؤیوك وظیفه! یوخ-

ایستر تبریزده، ایستر . هاراسیندا یاشاماسیندان آسیلی اولمایاراق هر بیر آذربایجان تورکو منیم باجیم و قارداشیمدیر

ییم هنین باشینا بیر ایش گلنده منیم ده بورادا اورسینده بیر آذربایجانلیهطده دونیانین هر هانسی باشقا نؤقراندا، ایسترسهته

ا ضبیلیرم کی، باشینا ق. ییم یانیرهئشیدنده منیم ده بورادا اورادییینیریبسهغبیر آذربایجان تورکونون وطن اوچون . آغریییر

-بورادا پرزیدنت و یا لیدر صؤحبتی یوخدور، باجیداها دوغروسو،. م باجیم و قارداشیمدیرن منییریبسهغگلن، 

.بیر قان یادداشی وار، آدامی همیشه چکیر. باجیلیق صؤحبتی وار-قارداشلیق، قارداش

ده ئلها.اق آغالماغاججک آرازین قیراغینا و هامی باشالیامن همیشه دئییردیم کی، سرحدلر آچیالندا اینسانالر تؤکوله

بو گون ده گونئیدن . هامی آغالییردي. سرحدلر آچیلدي، او تایدان، بو تایدان اینسانالر تؤکولدولر آرازین قیراغینا! اولدو

قارداش -یدیر گبو، سئو! اوزون ایللرین حسرتی-بو، حسرتدیر . قوزئیه گلنلر، قوزئیدن گونئیه گئدنلر هامیسی آغالییر

اونا . بیرینه یاخینالشدیریر-تی بیربو قان آدامی چکیر، میلّ. تین اؤزونون قارداشلیق قانی وارلّی اوالراق، میطبیع. یسیگسئو

ایستردیم کی، هارادا . باجی و قارداشیم ساییرامگؤره من ده دونیادا یاشایان بوتون آذربایجان تورکلرینی اؤزومون

-شاغی اولماسینالر، عذابآقول، کؤله اولماسینالر، باشی. یاشاسینیاشاماالریندان آسیلی اولمایاراق هامیسی خوشبخت

.سینلرته دوشمهییأذ
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-ی، آذربایجانین گونئیینده کی سویداشالریمیزا سون سؤزونوزب...

میشم کی، سون هله ایلک سؤزو دئمه. جکده چوخ سؤزوم اوالجاقبلکه گله. میرمههله لیک بیر سؤز دئمک ایست-

ا ایستردیم کی، سویداشالریمیزین آذربایجانین گونئیینده اؤز دیللرینده مکتبلري، قزئتلري، ژورنالالري، آم. دئییمسؤزوده 

تلرین بو، طبیعی اوالراق، موعاصیر دونیادا یاشایان بوتون میّل. ت مرکزلري اولسونتلویزیا وئریلیشلري، مدنی-رادیو

له گلیر کی، ائمنه. یاراتمالیدیرالر-مکتبلرینی آچمالیدیرالر، اؤز دیللرینده یازیببوتون اینسانالر اؤز دیللرینده . یدیرحاقّ

.یه مجبور اوالجاقالرمههئلاقوي-لري بونو گؤتوربیر زامان ایران حاکیم دایره

وراخیرالر، قزئت ب. تی وارنین مدنی موختاریائتنیک قروپالرین هامیسیگؤرورسونوز، بو گون آذربایجاندا یاشایان

ؤکومت ایسه اونالرا هرطرفلی یاردیمح. لر اؤز دیللرینده مکتبلرینی آچا بیلرلرهسهایستیت مرکزلري آچیرالر و حتّمدنی

تورك دیلینده قزئتلر چیخسین، تورك دیلینده مکتبلر -ده بئله اولسون ایستردیم کی، آذربایجانین گونئیینده. ائدیر

ارادیلسین، چونکی بیر میّلت مرکزلري یآچیلسین، مدنیهانسی . ه اونون اؤز دیلی ایله باغلیدیرطلیشی بیالواسیتین یوکس

قوراندا بئیین یاریمچیق ریندهاوزورو باشقا دیلینتفکّ. رینده قورمالیسانورو همین دیلین اوزدیلده دانیشیرسانسا تفکّ

.بونون ایسه هئچ بیر ضرري یوخدور. ؤیرنمک اوالرلندیکدن سونرا باشقا دیللري ابئیین بیر دیلده مؤحکم. اولور

-گلیش، ایقتیصادي و تیجارت موناسیبتلري گئنیش-ئله گلیر کی، آذربایجانین گونئیی ایله قوزئیی آراسیندا گئدیشامنه

یر کی، ائدتاریخ ثوبوت. دونیانین اورتاسیدیربولگهبیزیم یئرلشدیییمیز . ئده جکالندیکجه هر ایکی طرف اینکیشاف

ائدیب، شهرلر ل، بوتؤو آذربایجان دؤولتی اوالندا هر ایکی طرف گوجلو شکیلده اینکیشافوأآذربایجان پارچاالنمادان 

.وله باشالییبدیرپارچاالنان کیمی ایسه هامیسی تنزّ. خئیلی جانالنیبدیر

-یموصاحیبه وئردییینیزه گؤره چوخ ساغ اولور، ب!

!ادت و خوشبختلیک آرزوالییرامعییجیلرینیزه سساغلیغی، دینلهامینیزا جانه. سیز ده ساغ اولون-
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بیز حاقالریمیز اوغروندا موباریزه آپاریریق
)1995فئورال 16، 10، 2قزئتی، » جومهوریت«. محرمووا ایله صؤحبتیندن.ي(

نده بیز بونو آذربایجانین لریندن بیریدیر و بوتؤو آذربایجان دئیي وظیفهتژستراانین اساس ‘AXCآذربایجان بوتؤو-

سی کیمی باشا نین واحید دؤولت، واحید بایراق آلتیندا بیرلشمهقوزئیی ایله ایران ایشغالی آلتیندا اوالن گونئیی

ذربایجانین تاریخی جوغرافییاسینا داخیل اوالن تورپاقالرین ئله گلمیرمی کی، بوتؤو آذربایجانی آاسیزه. دوشوروك

یین واختی گلیب چاتمیشدیر؟هبیرلییی شکلینده گؤسترم

تینی نین ماهیسیز آرتیق مسئله. نی او جور قویماغینیزي آلقیشالییراملدان چوخ مسئلهآسو. لدیرآچوخ توتارلی سو-

-کسیک فورمادا و یاخود سییاستیمیزده اوردا- ادبیاتیمیزدا چوخ قیریقبو صؤحبتلر. توتموسونوز، چوخ دوز دئییرسینیز

.میسینیزعلهسیز بونو آرتیق جم. بوردا دئییلمیشدیر

میلیونلوق بیر خالقدیر؛ 40سایلی، بو گون آذربایجانلیالر آدالنان خالق چوخ. بؤیوك بیر مملکتدیراًآذربایجان تاریخ

بونو ایکی یئره بؤلوب ایران تورکلري و اًبعض. ائدیرآذربایجان تورکلري تشکیل-ر سینی تورکلاونون اساس حیصه

نی تام بو جور قویماق بو مسئله. قافقاز تورکلري کیمی قلمه وئریرلر، بونالر هامیسی کنار مؤلیفلرین فیکیرلریدیر

مؤوجود اًآذربایجان تورك دؤولتی تاریخ.ئتنوسو تورکلردیراراضیدیر، اونون اساسأالزیمدیر کی، آذربایجان بؤیوك بیر 

بؤیودوکجه و فارس ییاسیپرزامان روس ایم-سینه چاتیبدیر، آنجاق سونرادان زامانهاولوب و بؤیوك دؤولتلر سویی

انین قوزئیی روسیی. یی ایله آذربایجان ایکی یئره پارچاالنیبمهؤییاسینین کپربؤیوك بریتانییا ایم- یلترهگلري ایله، اینهقوو

سی گورجوستانا، بیر ارمنیستانا، بیر حیصهسیحیصه پارچاالناراق بیر حیصه-سینده حیصه تلی سییاستی نتیجهموداوزون

.روسییایا بیرلشدیریلیبسیحیصه

انین سینده آذربایجنی ایران حاکیم دایره لرینین سییاستی نتیجهعآذربایجانین گونئیینده ده بئله سییاست یئریدیلیب، ی

دن چئشیدلی آذربایجانی تزه. اوستانلیغا پارچاالییبالربیر نئچه] تورپاغینی[لتمک اوچون اونون یفضعلرینی داهادا هقوو

آیدین بیر سییاستدیر و - ییاالردان قالما آچیقپربو، ایم. آدلی آنالییش قالماسین» آذربایجان«اوستانلیقالرا بؤلوبلر کی، 

ییشمیش، ا زامان دآم. بویور، پارچاالما سییاستی یئریتمیش، بونو حیاتا کئچیرمیشلر-ییرییاالر دایم بئله آپرایم

ییاسی، بؤیوك پرماجاریستان ایم-رییاواتورلوغو داغیلدي، آوستپربؤیوك عوثمانلی ایم. ییاالرین دؤورو کئچمیشدیرپرایم

.يییاسی داغیلدپربریتانییا ایم

ایران بو داغیلمانین قارشیسینی زورال آلماغا . ایران دا داغیالجاقدیر. رانا دا عاییددیرویغونلوق ایابو تاریخی قانونا

ی کیملییینی دركینی، اینسان حوقوقالرینی قوروماق، یاخود میّلایراندا یاشایان خالقالرین حاقّ. چالیشدي و چالیشیر

ئتمه حوقوقالرینی تانیماق عوضینه، اتعیینی مقدراتینی سایلی خالقالرین اؤزونون میلّئتمیش آزسایلی و یا چوخا

.لر، حبسلر، اؤلوم باش آلیب گئدیرعکسینه، آذربایجانین گونئیینده ترور، قتل، سییاست آدامالرینا قارشی ایشگنجه
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بیر قورخو لر گتیردیلر، دیلر، سییاستله مشغول اوالن آدامالرین باشینا فاجیعههبیزه سییاستله مشغول اولماغا ایمکان وئرم

نیلمهنین اؤیرهدبیاتیت آذربایجان اَیاراتدیالر، عینی زاماندا، اوزون موداولدوالرعي مانسینه و خالقا چاتدیریلماسینا جید .

. له سالدیالر، یامسیالدیالر، اونو موختلیف یولالرال آسیمیلیاسییایا اوغراتمایا چالیشدیالرأآذربایجاندا اوالن تورك دیلینی 

-لرین ترکیب حیصهنین و دونیانین قالماقالی ایچریسینده باش وئرن فاجیعهییا سییاستیپرت ایمبونالر اوزون مودبوتون 

.سی ایدي

راتینی ینی، موقدقّهر بیر خالق اؤز حا. دیرییاسی داغیلیب گئتمکدهپراتورلوغو آدلی روس ایمپرآنجاق ایندي سووئت ایم

لیکلر باش آلیب گئتدییی حالدا بو، ایراندا ییشیکیفاقیندا دسوف کی، کئچمیش سووئت ایتّائدیر، آنجاق چوخ تأمودافیعه

ئده اهلنیر و بو ترورا معروض قاالن اینسانالر اؤز حوقوقالرینی مودافیعییق، ترور گئنیشضایراندا داها چوخ ت. گئتمیر

ی دیلده مکتبلرین آچیلماسی، میّل-ایدي و وار یییاسینین ایراندان بیر اوستونلوپرروس سووئت ایم. بیلمیرلر

.یاراتماق، ادبیاتین گئنیش شکیلده اینکیشافی- ی دیلده یازیبلرین اولماسی، میلّاونیوئرسیتئت

شاه رژیمی دؤورونده تبریز اونیوئرسیتئتینده تورکجه یحّت. میشدیرا آذربایجانین گونئیینده بونا دا ایمکان وئریلمهآم

یندا حاقّ» ت کیمدیر؟خالق، میلّ«، »هارا وطندیر؟«، »وطن هارادادیر؟«. ئدیلیر و حبس اولونوردوالر جریمهدانیشان طلبه

.بو گون ایسه او ایمکانالر آرتیق اوزه چیخماقدادیر. يیه بئله ایمکان وئریلمیرددوشونمه

کؤمک، مودافیعه اولمادان اؤزلري اؤز مینم کی، گونئیلی سویداشالریمیز اؤز گوجلري ایله، خاریجدن هئچ بیر من َا

دونیادا گئدن . دیربو، چوخ بؤیوك پروسئس. دیرجک پروبلئمیو ایسه گلهیآذربایجانین بوتؤولو. حاقالرینی آالجاقالر

شیمالی کورئیا، جنوبی -شرقی آلمانییا، جنوبی کورئیا-ربی آلمانییاغپروسئسلري نظره آالراق بئله فیکیرلشیریک کی،

ویتنام آرتیق بیرلشدي، یمن بیرلشدي، آلمانییا . لر ده آذربایجان کیمی آیریلمیشدياؤلکه. شیمالی ویتنام و س-مویتنا

ا یه چالیشیر، آمدونیا بونا پیس باخمیر، کؤمک گؤسترمه. بیرلشدي، کورئیا بیرلشمک اوغروندا موباریزه آپارماقدادیر

. کی، دیکسینیرلرنی گئج باشالدیغیمیزا گؤره بیر چوخ آدامالر هلهز بو مسئلهآذربایجانین بو گون بیرلیییندن دانیشاندا بی

بیزیم . ییبلرییب، آذربایجانین گونئیینده ده بونا تام اؤیرشمهیه هله اؤیرشمه، آوروپانین دا قوالقالري بو مسئلهثًالم

، آنجاق .تچی تورکچولر یئتیشدیریرلر و سر میّلییا یارادیرالر، بونالپربار باغیریرالر کی، بونالر ایم-دوشمنلریمیز بار

آذربایجانین . آذربایجانین گونئیی آرتیق موستقیل اولماقدادیر. جکلر، زامان اؤزو اونالري آلیشدیراجاقاونالر بونا اؤیرشه

.ن آددیمالر آتیرالرلییی اوچون معیگونئیینده کی  تورکلر ایسه اؤزلرینین موستقیل

ئله ائتدیریلیر؛ زامان کئچدیکجه بو پروسئسانیر، اینکیشافزئیی ایله گونئیی آراسیندا عالقه لر گئنیشلهآذربایجانین قو

لخالق اسی بئینآیري موستقیل دؤولتلر اوالراق بیرلشمه-نین آیريسیگئج آذربایجانین هر ایکی حیصه-گئدیر کی، تئز

ه یلیییک، بو گون بو مسئله گوندههدو ایندي بیز بو عرفه. جکهائدیلده، باشقا تشکیالتالردا موذاکیره‘BMT–عالمده 

.لیدیرگتیریلمه

ینی نییه آرایا قاتیرسینیز، نییه ایرانی بیزه دوشمنسهلسئایران م. لسمک اولمازائدیب دئییرلر کی، تَبیزي تنقیداًبعض

تمیریک، بیز ایراندان و ائنه روسییانی اؤزوموزه دوشمنبیز نه ایرانی، . ائدیرسینیز؟ من باشا دوشمورم کی، بو نه سؤزدور

جکسه بیز ده اونا ئدهاینده ایران بیزه دوشمنچیلیکیمیزي ایستهبیز اؤز حاّق. ائدیریکروسییادان اؤز حاقالریمیزي طلب

لی، بیز روسییایا قارشی جکسه، بیههینده او، بیزه ایمکان وئرمیمیزي ایستهقارشی دوراجاغیق، اگر بیز روسییادان اؤز حاّق

بو، . یمیزي  وئرمیرسه بیز اونونال موباریزه آپاراجاغیقییریک، کیم حاّقیمیزي ایستهبیز حاّق. دورموشوق، دوراجاغیق
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-بوتون دونیا خالقالري بوندان کئچیب گئدیر و بو گون بیزیم حیاتیمیزین بیر مرحله. قانوندور، بوتون دونیانین قانونودور

آرتیق بو، بئیینلره . بو، آذربایجان تورکلرینین فیکیرلریدیر. ئدیر، من بونو بیر تاریخچی کیمی گؤرورماسینی تشکیل

.تئز بونون جاوابی تاپیالجاق- ییر و گئجییر، آرتیق بو، اوشاقالردان قوجاالرا قدر میلیونالرال اینسانین روحونا ایشلهایشله

.ییکهیین طرفیندهئتماینی سیاسی یولال حلسهلسئجک بیرلییی مبیز آذربایجانین گله

-نظري مرحله، سیاسی -رومانتیک مرحله ، علمی-ادبی: دن کئچیری آزادلیق حرکاتی اوچ مرحلهی، هر بیر میّلب

اراکتئر کعلمی -سی، ادبیی آزادلیق حرکاتی و دؤولتچیلیک مفکورهآذربایجانین گونئیینده آرتیق میّل. مرحله 

چاتیبمی؟سینهعاسینا چئوریلمک عرفهراق سیاسی پروقرام مودقازانا

سی دیلدن موباریزه) موستملکه خالقالرا عاییددیرصًاوصخو(ائتمک اوچون هر بیر خالقین اؤز آزادلیغینی الده-

ت دیل اوغروندا ر میّلاگر بی. سیدیرمک موباریزهنی اؤلمهعسیدیر، یتین سون موباریزهدیل اوغروندا موباریزه میّل. باشالنیر

ت دیل ئله کی میلّا.سی اوغروندا یوخیه قالخیب، هله غلبهیی اوغروندا موباریزههمهیه قالخیبسا، دئمک، اؤلمموباریزه

دیلین قورونماسی قزئتلرده، . رده، علمی اثرلرده تاپیرثدن قازانیر، بو موباریزه اؤز عکسینی پوئزییادا، ناوغروندا موباریزه

چیلیک نی سیاسی معاریفعمرحله باشالییر، یبوندان سونرا ایکینجی. اتدا، رادیو و تلویزیادا حیاتا کئچیریلیرمطبوع

.سیمرحله

یه، شدیرمهلَبورادا ادبیات داها چوخ جمعیتی سیاسی. ده دئییلیرسیسینه ادبیات مرحلهچیلیک مرحلهسیاسی معاریف

-دیر اوچونجو مرحله آچیق سیاسی مرحله. ائدیریه کؤمکهمهورو منیمساسی تفّکیه، سیئتمهاورله تانیشسیاسی تفکّ

.یه کئچیرلرلر یارانیر و بونالر آچیق سیاسی موباریزهبورادا پارتییاالر یارادیلیر، قروپالشماالر و یاخود جبهه

. یینده آرتیق صیرف سیاسی موباریزه گئدیربو گون آذربایجانین قوزئ. بو اوچ مرحله  بوتون خالقالرین تاریخینده اولوب

.سینی گؤستره بیلیرلرپارتییاالر، جمعیتلر وار، سیاسی موباریزه آپاریرالر و آذربایجانین سیاسی ایراده

بونا . اورادا هله دیل و ادبیات اوغروندا موباریزه گئدیر. آذربایجانین گونئیینده ایسه بو سیاسی پروسئس هله باشالماییب

ئله گلیر کی، بو دیل و ادبیات اوغروندا موباریزه، امنه. ؤره ده آذربایجانین گونئیینده سیاسی موباریزه ایندیلیک یوبانیرگ

یه ئتدیکجه آرتیق سیاسی موباریزهاسی اینکیشافی منلییین قورونماسی اوغروندا موباریزه، اؤلومدن قاییتماق موباریزهمیّل

سی اینکیشافآذربایجانین گونئیینده خالق آزادلیق موباریزه. جکدیرسینه دؤنهباریزهجک، خالق آزادلیق موچئوریله

.جکدن کئچهطموباریزه بو اوچ خنیعی. جکلرئدهاراتینی تعیینئتدیکدن سونرا اونالر دا اؤز موقدا

نین دؤولت دیلی اولماسی، ك دیلیلیک توربو فعالیت هله. ن قدر فعالیت گؤستریرلرلر معیآذربایجانین گونئیینده طلبه

رینده قورولوب و بو، البتّه، گئتدیکجه اوز. لرده تدریس اولونماسی و سنین مکتبلرده، اونیوئرسیتئتتورك دیلی

میلیون تورکون طالعینه بو جور سویوق یاناشماق و اونا اؤز سسینی چیخارماغا 30ایراندا . جکئتدیریلهااینکیشاف

ینا سبب ضتیراعامک، البتّه، اورادا یاشایان تورکلریناؤز دیللرینده مکتب آچماغا ایمکان وئرمهمک،ایمکان وئرمه

چیخاراجاق و بو گتیریبیناضتیرااعقوزئیینده کی  تورکلرین دهنیینکی گونئیینده کی ، همچنه ااوالجاق، آذربایجانین ن

لري تورك دیلینی دؤولت گلیب چاتاجاق کی، ایران حاکیم دایرهیههموباریزه او سویی. گون بیز ده بوندان چوخ ناراحاتیق
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آذربایجان تاریخی . لر یارادیلماسینا ایمکان وئرسینلرئتسینلر و بو دیلده رادیو، تلویزیا، مکتب و مدرسهادیلی کیمی قبول

ئتسین و اوي ثروتلرینی الدهدبیاتی تاریخی تدریس اولونسون، خالق اؤز منلییینی، اؤز معنأاولونسون، آذربایجان ستدری

نین اؤزو آزادلیق دا، دیل اوغروندا موباریزهدوغرودان. ئتدیرسینانی داوامبوندان سونرادا آذربایجان اوغروندا موباریزه

ز بی. جکیه کئچهسونرا ایسه بو، باشقا مرحله. سیدیرنین بیر مرحلهموباریزهوغرونداراتین تعیینی ای موقداوغروندا، میّل

.بونو گؤروروك

لیییک؟ ئتمهالر دورور، بیز نهبئله بیر شراییطده آذربایجانین گونئیینده کی  تورکلرین قارشیسیندا هانسی وظیفه-

سی، آسیمیلیاسییا اولونماسی، حوقوقالرینین ئدیلمهامنیم فیکریمجه، بیز آذربایجانین گونئیینده خالقیمیزین محو

یه لخالق بیر مسئلهاینی بینسهلسئبیز گونئی م. ي یاراتمالیییقألخالق عالمده ایجتیماعی رایندا بینقّتاپدانماسی حا

ده نه دوشونورسونوز؟بو باره. لیییکچئویرمه

آذربایجانین گونئیینده مینلرله اینسان حبسخاناالرا آتیلیر، بونا . لیدیربلی، آذربایجانین گونئیینده بو ایشلر گؤرولمه-

ییشدیریب اونا باشقا بیر دون نی دسیاسی بیر مسئله. ئدیلیراگرلیکلهاؤزو ده بو، چوخ بؤیوك حیله. لمیرجاواب وئری

بو، چوخ . ده کی باکیداندن سس گلیر، نهدن، نه تورکییهیلترهگگلیر، نه ایننه آمریکادان بیر سس. گئییندیریرلر

.قورخولودور

بیز گرك بونا ایمکان . ئدیلمیش و مودافیعه اولونمایان خالقالر سیراسیندادیراجریدمیلیون تورك دونیادان ت30ایرانداکی

ی بیز گرك گونئیین سسینی دونیایا دویوراق، اوراداکی میّل. بیز آرتیق دونیایا یول تاپمیشیق، مطبوعاتیمیز وار. یکوئرمه

بو گون بیزیم قارشیمیزدا دوران . ی دونیایا چاتدیراقئتدیرك، فیکیرلریناثرلرینی چاپأئدك، اونالرین ایه یاردیمموباریزه

.لردن بیریسی بودورن واجیب مسئلهأ

لري، تیجارت عالقه. لیییکلندیرمهلري گئنیشایکینجیسی ایسه، آذربایجانین گونئیی ایله قوزئیی آراسینداکی عالقه

نی گتیریب باکی نی آذربایجانین گونئییندن یوزلرله طلبهعی. لر قورولمالیدیرعلمی عالقهلر ولري، مدنی عالقهعالقهعنایص

تحصیل آلماسینا شراییط یاراتمالیییق، چونکی اورادا . دؤولت اونیوئرسیتئتینده، ناخچیوان دؤولت اونیوئرسیتئتینده و س

ی دیلی رینی بیلمیرلر، میلّی تاریخی کئچمیرلر، اؤز تاریخلدبیاتالرینی بیلمیرلر، میلّأی ادبیاتی کئچمیرلر، اؤز اونالر میّل

ئدك، اونالر انی قبولطلبه500-1000گرك بیز هر ایل . بورادا ایسه چوخ بؤیوك ایمکان وار. کئچمیرلر، اونو بیلمیرلر

لیک هله. ئتسینلراسینده یاخیندان ایشتیراكی کادرالرین یئتیشمهلندیرسینلر و گونئیده میّلبورادا تحصیللرینی گئنیش

.لیییکیئرینه یئتیرمهاًنی بیز حؤکمدوران بو وظیفهقارشیدا 

-سینده بو گون گونئیلی سی آلتیندا یئریتدییی فارس شووینیست سییاستی نتیجهی، ایرانین ایسالم پردهب

اجیرتده کی  همو. لرده فعالیت گؤستریرلرائدیرلر و خاریجی اؤلکهاجیرتهوي صورتده موهسویداشالریمیز کوتل

ده نه دئیه بیلرسینیز؟لییی بارهسی ضرورينین عالقه لندیریلمهتالریمیزین فعالیتیتشکیال

ا باخمایاراق کی، بیر زیلیب، آمأاًآذربایجانین گونئیینده فعالیت گؤسترن دیسسیدئنتلرین بیر قیسمی حبسخاناالردا روح-

یفلیک و ضعراق، سیاسی فعالیتلرینده بیر قدر جه اوالهییب، سادزیلمهأچوخالري حبسخانادا اولوب، اونالرین روحو 
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بیر نئچه آدام وار، من اونالري . ییبسیاسی لیدرلر، شخصیتلر تام یئتیشمه- یگونئیده هله بو گون میّل. دونوقلوق یارانیب

چوخ ظولم نده ایراندا اونالرایندا موثبت بیر سؤز دئیآنجاق اونالرین آدینی دئمزدیم، چونکی اونالر حاقّ. تانیییرام

.وئریرلر

نی فیکیر اوغروندا موباریزه عسی ادبیات، دیل اوغروندا موباریزه ایدي، یجی ایللرده آذربایجان ضیالیالرینین موباریزه.60

ک کی، دئی. دیربو گون آذربایجانین گونئیینده ده بئله. ایدي، بیر قدر جسارتلی سؤزلر دئمک اوغروندا موباریزه ایدي

ئتدییینه گؤره بو الرین چیخیشالرینی چاپنین رئداکتورو دوکتور جاواد هئیت بیر قدر طلبهژورنالی» رلیقوا«گونئیده 

هئیت موباریز تورك .ردیم کی، جمن بئله دئی. جاواد هئیت هئچ واخت اینقیالبچی اولماییب. ییقه معروض قالیبتضگون 

.سیدیرسیندان داها چوخ عومومی ایران ضیالیضیالی

ارخانالر واردي، شئیخ بیر زامانالر اینقیالب داهیسی سّت. ییبی اینقیالبچیالر یئتیشمهایندیلیک آذربایجانین گونئیینده میّل

. اونالرجا بئله آدامالر، اینقیالب داهیلري اولوب، نهنگلري اولوب، آما بو گون بو خط هله کی، گئتمیر. لر وارديخیابانی

جی ایللرده .1918-1920بو موباریزه ] وراداا[آذربایجان اوغروندا موباریزه گئتمیر، حالبوکی کراتیک دموبو گون تبریزده 

.گئدیردي

لر یئنیدن اوزه جک، اینقیالبی عنعنهائدیلهلر آذربایجانین گونئیینده موذاکیرهئله گلیر کی، یاخین واختالردا بو مسئلهامنه

ده کناردا AXC‘ده من ده، شکسیز کی، بو مسئله. قالرینی آالجاقالرچیخاجاق و گونئیده اوالن تورکلر اؤز حا

ي اولوب اونالرین آزادلیغی اوغروندا، أرده چالیشیر کی، گونئیلی سویداشالریمیز ایله همAXC‘. قالمایاجاغیق

.ئدكاینه کؤمکنین حّلبیریمیزه آرخا دوراق و بو مسئله-تیمیزین آزادلیغی اوغروندا بیرعومومیتله، میّل

سیزجه، . ی شعورا یوخ، سوسیالیست، اینتئرناسیونالیست شعورا اساسالنیرآذربایجانین گونئیینده سیاسی شعور میّل-

کی؟جکیههسینه یؤنلمییشدیریلمهکیلر کیمی ایراندا رژیمین دلوأنؤوبتی حرکات دا 

لیدیرلر، اونا گؤره کی، ل چکمهأونیست ایدئیاالریندان بو گون آذربایجانین گونئیینده اوالن کومونیستلر آرتیق اؤز کوم-

نین یولونا همین رسولزاداگونئیده موباریزه آپاران بوتون تورکلر محمد. ل چکیبأکومونیست ایدئیاسیندان بوتون دونیا 

را بونون دوزگون ایدئیا دن سونننتچیلیک ایدئیاسینی، موساواتچیلیق ایدئیاسینی اؤیرَمیّلنینهرسولزاد.أ.م. قاییتمالیدیرالر

ل چکمک و أبو گون ایرانداکی فاناتیک ایسالمچیلیقدان نیهمچن. جکلرل چکهأیزمدن نجکلر و کومواولدوغونو گؤره

.ایسالمی دینی باخیمدان دوزگون اؤیرنمک الزیمدیر

اؤز اًبئله اوالرسا بیز حؤکم. بیلرشرسه گونئیده موباریزه آپارماق داها آسانالشا لَکراتیکدموالکین اگر بو گون ایران 

رداچالبونو ایران دا، فارسالر دا، تورکلر ده، کوردلر ده، عربلر ده، بلو. یه قاتالشمالیییقحوقوقالریمیز اوغروندا موباریزه

بورادا . ه آپارمالیییقکراتیک یولال موباریزدمولیییک و ئتمهالریندن ایستیفادهتیلیئکراتییانین نادموا بو زامان ئتمه لیدیر، آما

میشدن ئتمهاتی آزادلیغا دعوتهر هانسی بیر میلّ«او دئییر کی، . مصطفی کامالین دئدییی سؤزو یاددان چیخارماق اولماز

.لیییکبیز ده بو آزادلیغا حاضیرلیق گؤرمه. »آزادلیغا حاضیرالماق الزیمدیراوقاباق اونو
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ی دؤولت ان ایشغالیندان قورتولدوقدان سونرا قارشیدا دوران وظیفه میّلی آزادلیق حرکاتی آپاراراق ایرمیّل-

ده سی بارهلري حیاتا کئچیرمک اوچون گونئی تورکلرینین تاریخی عنعنه و تجروبهبوتون بو وظیفه. قورماقدیر

.ائدیریکیینیزي خواهیشهمعلومات وئرم

لر دؤولتی، مرکزي ماراغا و تبریز اوالنیک کی، آتابدئی. دیبی و حوقوق دؤولتی سیستئمی یارامیّلاًآذربایجان تاریخ-

لري دوردوالر، آنجاق اصلینده دؤولتلري ایدارهیدوزدور، بو دؤولتلرین باشیندا تورکمن و موغول ب. ئلخانیلر دؤولتیا

لر، لوالر، قاراقویونلوالر، صفويقویوناوندان سونرا آغ. اونالر آذربایجان دؤولتی ایدي. ئدن مأمورالر آذربایجانلیالر ایديا

بو . ائدیرلرایرانی مین ایلدیر تورکلر ایداره. بو دؤولتلري آذربایجان تورکلري قوروب. افشارالر، قاجارالر دؤولتی گلیر

ر ییاالپرییا دؤورونه دوشدوك، ایمپرجه اوالراق، بیز ایمهنئجه اولور کی، بونو ایندي گونئی تورکلري یارادا بیلمیر؟ ساد

.دن ییغمالیییقبیزیم گوجوموزو داغیتدیالر، کسدیلر، آنجاق ایندي او گوجو بیز تزه

الکین بیز بو . بیز تورکلر آزادلیغی اؤز دؤولتیمیزین اولماسی کیمی باشا دوشوروك. ییقآزاد اولمالیاًبیز تورکلر حؤکم

ري سانکی بیزیم اوچون، گونئی تورکلري اوچون لتکین آبیدهگون نه حالداییق، گونئی تورکلري نه حالدادیر؟ گول

»ت ایدیم، ایندي خاقانیم هارادا؟لّت ایدیم، ایندي دؤولتیم هارادا؟ خاقانی اوالن میدؤولتی اوالن میّل«: یازیلیب

خالق . یدیربونون اوچون پروقرام توتولمالیدیر، تشکیالتالر یارانمال. لیییکئتمهااونا گؤره ده بیز تاریخی عنعنه لري برپا

جک و اؤز خالق اؤز یولونو گؤرسه او یولو گئده. لیدیر کی، هارایا دوغرو گئتدییینی بیلسینهمهاؤز پروقرامینی منیمس

.جکدیرئدهاحوقوقالرینی مودافیعه
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و تبریز منیم شهریمدیر…دیرهبوتؤو آذربایجان ایدئیادیر، مفکور
)1996فئورال 6قزئتی، » یئنی موساوات«. یندنلی ایله صؤحبتعئیدرح.ب(

. ی اوچون تاریخی زمین یارانیبینین حّلسهلسئائدیرلر کی، ایراندا آذربایجان ملر بئله حساببعضی سییاستچی-

ده دوغرودور؟سیزجه، بو فیکیر نه درجه

جه اوالراق، بونا قادیر هساد. ده بیلمیرلرئالري ایرانی چاغداش بیر دؤولت حالینا سالیب ایدارهایرانین حاکیم دایره-

.دئییللر

اولسون، چایستر فارس، ایستر تورك، ایستر کورد و یا بلو-لشیر لشیر، گرگینهالینین وضعیتی گئتدیکجه پیسأایراندا 

.میرهلائفرق

.لنیری دا گوجضتیرااعخالقین وضعیتی آغیرالشدیقجا، طبیعی کی، اونون

» خالق-موجاهیدینی«، ثًالم. سینه قارشی آرتیق موباریزه آپاریرالرلر ایران حاکیم دایرههن قووسونرا، ایراندا معیداها 

واردا وئرتولیوتالريیی، حتّگتوفن-دیر، توپهچوخ بؤیوك قوو .هباشقا بیر قووک کی، شاهین اوغلودور؛ چوخ ، دئی

.نیلن بیر واخت فعالالشا بیلرلرلیک سوسور؛ اونالر ایستهونون طرفدارالري هلها. رسی اوالن بیر آدامدیبؤیوك مالییه

نی مکتبلرین آچیلماسی، عی. سی گئدیری حوقوقالرینی آلماق اوغروندا موباریزهآیري خالقالرین اؤز میلّ-ایراندا آیري

ی حوقوقالر اوغروندا موباریزه اؤزونو گؤستریرت، میلّدیل، مدنی.

.ن پارتالییشالر باش وئرسینمعییاوال بیلر حّت. یه تحلیلی یاناشساق آیدینالشیر کی، ایراندا اینقیالبی شراییط وارئلهمس

قانال یاتیریلدي؛ بونو - قزوینده، اورمییادا، تهران یاخینلیغیندا، زنجاندا خالق هیجانالري بیر دفعه سیالح گوجونه 

.بیلرلر، آنجاق مسئله آخیرا قدر سیالح گوجونه حل اولونا بیلمزئدهادهایکینجی، اوچونجو دفعه

اولماسا، تورك دیلی هئچ«نی چوخ یومشاق شکیلده قویور، بعضیلري مسئلهییر؟میلیون تورك نه ایسته30ایراندا 

.دئییر» فارس دیلی ایله برابر حوقوقو اولسون

.تورك دیلینده مکتبلر آچیلسینچیلیک یولو ایله گئدنلر دئییرلر کی،معاریف

.ائدیرباشقا بیر قروپ مدنی موختاریت طلبی ایله چیخیش

.لیییکئتمهالدهأاینضیباطی موختاریت - سیاسی. میریکهمدنی موختاریت ایست: اونالر دا دئییرلر. باشقا قروپالردا وار

ایران سیاسی رژیمی ایسه بو طلبلرین هئچ بیرینه محل .ئییلئدنلرده آز داتام موستقیل آذربایجان طلبی ایله ده چیخیش

. ه بیلرنلههتئز اینقیالبال نتیج- بو دا گئج. لی، ایراندا سیاسی رژیم اؤزو اینقیالبی شراییطی یئتیشدیریرهئمد.قویمور

هاراداسا حاقلیدیرالرئدنلرایعاگؤرونور، ایرانین داغیالجاغینی اید.

، کونفدرال دؤولت، فدرال دؤولت و بو، ایرانین ثًالم. اندا اینقیالبدان سونرا یئنی قورولوش دا یارانا بیلربیلیرسینیز، ایر

ن واختا قدر اوزادا بیلربیرگه قالماسینی معی.

ئتمیراتده ایراندا بیزیم ماراقالریمیز موستثنالیق تشکیلهر هانسی وضعی...
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لییی اوغروندا موباریزه آپارمالیدیر و آذربایجانین گونئیی اؤز آزادلیغی و موستقیلاولسون، -هر هانسی وضعیت اولورسا

-ایل چکسین 5ینی آالجاقدیر؛ بو،اوال بیلر، بیرایل چکسین، مینم کی،ایراندا آذربایجان تورکو اؤز حاّقأمن . آپاراجاق دا

.یه دخلی یوخدوربونون مسئله

ییمیز داها ه، اونالر دئییرلر کی، بیزیم ایرانال بیرلشمثًالم. ائدیرلرمئنتدن چیخیشبعضی سییاستچیلر ایسه باشقا آرقو

نین ترکیبیندن چیخاندا یفاقیاو واخت دا، آذربایجاندا سووئت ایّت. بو، تامامیله یانلیش باخیشدیر. ویغوندوره امقصد

ن دئدیم کی، نه اؤزونوزو آلدادین، نه خالقی؛ بو، اوندا م. ئدنلر وارديانین یارانماسینی تکلیفسالویان بیرلیییا-تورك

.باش توتان ایش دئییل

گونئیده آذربایجان : نین بیرجه یولو وارمسئله. آذربایجان بیرلییینی اورتایا آتانالر خالقی آلدادیرالر- بو گون ایران

!نین یارانماسیدؤولتی

!قوزئیلی بیز بیر خالقیق-گونئیلی

.دیرو بیر ایدئیادیر، مفکورهیین بوتؤولوآذربایجان

.تبریز منیم تورپاغیمدیر، اردبیل، قزوین منیم تورپاغیمدیر

.گونئیین آزادلیغی منیم ایدئالیمدیر

.سی موستملکه آلتیندا یاشاییرسا بیز اؤزوموزو آزاد، موستقیل سایا بیلمریکاگر خالقیمیزین بیر حیصه
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منیم وطنیم بوتؤو آذربایجاندیر
)1996مارت 30کی ، کَل. آغایئوله صؤحبتیندن.مکداشی رأقزئتی نین » موخالیفت«(

سیزین فیکرینیزجه، رسمی تهران آذربایجان . سون زامانالر ایران مطبوعاتیندا آذربایجانا قارشی ایرادالر چوخالیب-

لردن؟تله، آذربایجاندا گئدن پروسئسیدیر، یوخسا عومومیضقارشی آپاردیغی سییاستدن نارانین ایرانارهبرلییی

نین واختیندا دا بیز دفعه لرله چیخیشالریمیزدا ایرانین ‘AXC. نه بو سوال، نه ده کی بو پروبلئم بوگونون دئییل-

.ینه اولدوغونو دئییردیکعلیهآذربایجانین موستقیل دؤولت اولماسینین 

ائدیب دئییب کی، بیز یري موسکوادا چیخیشظاعالن اولوناندا ایرانین خاریجی ایشلر نالیییآذربایجانین موستقیل

بیزیم . لییینی تانیديسونرا دا ایران مجبوریت قارشیسیندا آذربایجانین موستقیل. لییینی تانیمایاجاغیقآذربایجانین موستقیل

.یمیزه قالدیرماغا چالیشیبعلیهلري بیزیم چیخاندا ایران بوتون اؤلکههیلیمیز گوندهلیک مسئلهموستقیل

میلیونلوق 30اگر . رسمی تهران او زامان آذربایجانال دوست اوال بیلر کی، آذربایجانین گونئیی موستقیل اولسون

هانسی دوستلوقدان صؤحبت ییرسه و رسمی تهران دا اونو اسارتده ساخالییرسالیک ایستهموستقیل) گونئی(آذربایجان 

الندي کی، بسیئرلرده سس. تدن اوزاقالشدیریلدیقدان سونرا آذربایجاندا قزئتلرده، پارالمئنتده و سگئدیر؟ بیز حاکیمی

یهامالري بیزیم دوستلوغوموزو پوزوب، بیز بوندان سونرا دوست، ین یئرسیز چیخیشالري، ایرانا قارشی ایّتیبئلچی

-چیلیک دایانیر نین کؤکونده تاریخی دوشمنبوتون بونالرین هامیسی یاالن ایدي، چونکی بو مسئله. ققارداش اوالجاغی

.آذربایجانین آزادلیغینا تهران دوشمن کیمی باخیر

.ایرانی من داغیتمیرام، نئجه کی، روسییانی من داغیتمادیم. ییرمچوخ زامان دئییرلر کی، ایرانی گویا من داغیتماق ایسته

ریفه قورشانیب کی، تحایرانین باشی او قدر روشوتخورلوغا، ایسالمی . اونو نه آمریکا، نه تورکییه، نه ده فرانسا داغیدیر

.اؤزونو داغیدیر-او،اؤزو

ده سین، بیرمههئلایئوله گؤروشنده او دئدي کی، آلالهلیعئیدر ح. ایران پارالمئنتینده فاطما خانیم آدلی بیر دئپوتات وار

آي کئچمه میش تهراندا 3- 4اوستوندن . اؤزونو ده چوخ مهریبان آپاریردي. کیمی لیدر گلسینائلچی بیخالقین باشینا

سیدیر، راضیأنی موستقیل اولمالیدیر؟ اورا ایرانین عائدیب دئدي کی، آذربایجان جومهوریتی نئجه یپارالمئنتده چیخیش

.قبیز اورانی توتوب ایرانا قایتارمالییی

سیزجه، آذربایجانا او گؤزله باخان آدامالرا آذربایجان نئجه باخمالی ایدي و نئجه باخمالیدیر؟ همین خانیمین دئدییی 

بو . دورمالیدیر-سی اولمالیدیر و ایرانین سؤزو ایله اوتوروبایرانین فیکري ایدي کی، آذربایجان ایقتیداري ایرانین کؤله

ی آزادلیق گونئیده میّل. ایرانال آذربایجانین دیپلوماتیک موناسیبتلري گرگین اوالجاقدهرهبونا گؤ. ایسه مومکون دئییل

.جکلندیرهچیلییینی گوجلندیکجه تهران قوزئیله دوشمنحرکاتی گوج

ري ینه تبلیغات کامپانییاالعلیهیئوین لیع.حسون زامانالر منه معلوماتالر گلیر کی، بس تبریزده و باشقا شهرلرده 

.ئتديالی یازیالر درجحهکیمی سرلؤو. و س» یونیزمه قدر گئدن یولصهدن ‘KGB«ایران قزئتلري ده . آپاریلیر
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سی بوتؤولوکده آذربایجان موخالیفتی، آذربایجان خالق جبهه. جکئدهاچیلیک همیشه بو شکیلده داوامنی دوشمنعی…  

غی، اؤزونون تام موستقیل دؤولتینی یاراتماسی اوغروندا موباریزه آپاران نین آزادلیبیر تشکیالت کیمی آذربایجانین گونئیی

.نی آپارمیشیق، آپاریریق، آپاراجاغیق دابیر تشکیالتدیر، بو موباریزه

یم لییام، هم قزوینلی، هم شاماخییمیام، هم گنجه لییم، هم باکیلیدوشونورم کی، هم تبریزلیاًایکینجیسی، من شخص

سینده هئچ ده اؤزومو نین آزادلیق موباریزهمنیم وطنیم بوتؤو آذربایجاندیر و آذربایجانین گونئیی. یامجانلیو آذربای

اونالر چیخیشالریندا بیلدیریرلر یحّت. قارداشالریمیز دا دئییر... ، قزوینده کیبونو بیزیم تبریزده کی. قوزئیلی سایمیرام

بو، . ییکجهئدهالیییمیزي قازاناندان سونرا قاراباغی دا آزادسینالر؛ بیز اؤز موستقیللر اؤزلرینین سایماارمنیکی، قاراباغی

!سسیدیر، بوتؤو آذربایجانین چاغیریشیدیرنبوتؤو آذربایجانی-لینین، تبریزلینین لینین، باکیمنیم، قزوین

دیر و اونالرین بو وطن منیمکی. وخدورلینه، دخلی یأبو گون دوشوب فارسین، روسون . دیرآرتیق بو، وطن بیرلییی

آذربایجانین بایراغینی «: بیر دفعه رسول قولویئو دئدي کی، بس گویا من دئمیشم کی. لیندن زورال دا اولسا آالجاغامأ

اونو . من دئمیشم کی، بو بایراق تبریزده دالغاالناجاق. سانجاجاغاممیشم کی، اونو منمن دئمه. »هسانجاجاغام تبریز

اونو سانجان آدامی من باغریما باساجاغام و او، منیم . سانجا بیلر…هلی دعلی ده، بردلی ده، تبریزلی ده، گنجهمرند

.ن بؤیوك شرفیم اوالجاقألیییم، آنجاق اونو من سانجسام بو منیم بؤیوك خوشبخت. قارداشیم اوالجاق
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ییرهلنین طالعی گؤز‘SSRİدا ایرانی
)1996آپرئل 3، »جی قزئت.525«. بایرامووا ایله صؤحبتیندن.ن(

لیق آکتالري ایله عکسینه، ترورچولوقال، داغیدیجی. ئده بیلمیراده ایدارههسینی موعاصیر سویییران آرتیق اؤز اؤلکها... 

فیکیر ده دوغرودور کی، بو یحّت. ئدیلیر و بو، چوخ دوزگون فیکیردیرابو یؤنده ایران تنقید. مشغولدور

.بو، فاکتدیر و فاکتدان قاچماق اولماز. ییرگؤزلهینین طالعی ایندي ده ایران‘SSRİوسالوییانین،گیو

30ایران و آذربایجانین دوستلوغونا گلدیکده ایسه بو، مومکون اوالن ایش دئییل، اونا گؤره کی، ایراندا یاشایان 

ت، اؤمیلیونلوق تورکه دیل، مدنیزیلیر، أعکسینه، بوتون بونالر هامیسی . ائتمک ایمکانی وئریلمیرراتینی تعیینز موقد

.تاپداالنیر

بو گون . ديهئلااعالنلینی چکدي، اؤزونو موستقیلأنی رئسپوبلیکاالردان عئتدي، یاال حلط تیاحاروسییا بو مسئله نی

سینده موناسیبت قورمالیدیر هلی، اونونال موستقیل دؤولتلر سوییئتمهاللییینی قبونین موستقیلایران دا آذربایجانین گونئیی

.یندا دانیشماق اوالرقّو یالنیز بوندان سونرا دوستلوق حا

بو، . دیرن اییرنج موداخیلهأن کوبود، أیرینین آذربایجان دؤولتینه وئردییی اولتیماتیو مصلحتلر ظایران خاریجی ایشلر نا

کیمی دیکته» بؤیوك قارداش«یر تکرارالماقال اؤزونو بیزه ظسی دئییل و بو حالی جناب ناینجی موداخیلهبیرنینویالیتی

اونا دئمک الزیمدیر کی، آخی سن کیمسن؟ سنین دؤولتین کیمدیر کی، آذربایجانین خاریجی . ئتمه یه چالیشیرا

ائدیر؟موناسیبتلرینه موداخیله

ی ماراقالریندان چیخیشی ماراقالري اساس گؤتورور و اؤز دؤولتلرینین میّلت میّلبو گون بوتون دؤولتلرده حاکیمی

لرینده اؤزونون ده گونئی مسئلهئتمه لیدیر؟ بو گون آذربایجان ایستر قاراباغ، ایسترسهاآذربایجان بونون عکسینیمی. ائدیر

.لیدیرهمی ماراقالرینی گؤزلهمیّل

ت کیمی ن اؤز تورپاقالریمیزدان اؤزوموزه یول وئریبلر و بونو دا آذربایجانین بوینونا مینّحاضیردا آذربایجانین گونئییند

هئچ بیز دئمیریک کی، سیزین . اق، یاناجاق وئریرلرارزائدیر، یمدارمنیستانا کؤرپو چکیر، ایقتیصادي یارقویورالر، آنجاق

دئمیریک و من هئچ ده بونو . ائدیرجان تورپاقالرینی ایشغالارمنیستان تانکالري آذرباییاردیم کیمی وئردییینیز یاناجاقال

دیر و بو، ایرانین تا قدیمدن آذربایجانا اوالن مووقعی. لندیرمیرمآذربایجان موناسیبتلرینده سویوقلوق کیمی قییمت-ایران

.بو گون ده اونو آچیقالییر
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وطن بیردیر
)1996ماي 1کی ، کَل. وغلو ایله صؤحبتیندناعاریف.ح نین امکداشی قزئتی» موخالیفت«(

- دیر بو، ایکینجی مرحله. میلیونلوق آذربایجان خالقینین اویانیش ایلیدیر40تله، جی ایل، عومومی‘1996-بو ایل

ین قوزئیینده اولموشدوسا ایندي ده اویانیش یالنیز آذربایجانل، بیرینجی مرحلهوأ. سیاویانیشیمیزین ایکینجی مرحله

چیالر دا، ‘YAPیستلر ده، ایسالمچیالر دا، نکی، قوزئیده اوالن کومومن تام اینانیرام. عومومی اویانیش گئدیر

!لره بیگانه قاال بیلمزلر، چونکی وطن بیردیرچیلر ده آذربایجانین گونئیینده اوالن حادیثهموساواتچیالر دا، جبهه

ائدیر، بو دا او دئمکدیر کی، آرتیق گونئیله قوزئی ثیرأه، مرندده هر هانسی بیر حادیثه باش وئرنده بیزه تردبیلدأنی عی

.و خالق اویانیش ایلینی یاشاییر. آراسیندا ایدئیا بیرلییی، مفکوره بیرلییین یارانیر

ن میتینگلر، چیخیشالر باشالناجاق، هم او زاما. لیش ایلی اوالجاقی دیرچسینده میّلمیلیونون مفکوره40جی ایل .1997

.جکهنهی گوجلسهلسئسینه قالخماق مبیرینین مودافیعه-نی بیرعی…هردبیلدباکیدا، هم تبریزده، مرندده، اَ

-ی ایله باغلی بیر نئچه آي قاباق ایران سفیرلیییسهلسئ، گنجلریمیز گونئی مثًالم. نیربونون ایشارتیالري ایندیدن گؤرسه

بو، اونو گؤستریر کی، گنجلریمیز گونئی . ائدیبلرلرله باغلی بیانات قبولسون حادیثه. ن قارشیسیندا پیکئت کئچیریبلرنی

ائدیرلر کی، سیاسی دوشونه حرکت-آنجاق بیر آز یاشلیالریمیز دوشونه. توتورالرینده داها حساس موقعسهلسئم

تین طالعیندن میّل. آنجاق اونالر یانیلیرالر. ائدیرلرفیکریندن چیخیش» دیرسوسماق قیزیل«بعضیلري . خلل گلرایماژیمیزا

.صؤحبت گئدن یئرده سوسماق جینایتدیر

آذربایجانین گونئیینده . من اؤز مووقعیمی همیشه آچیق بیلدیرمیشم. »یوخ«، یا »نه«گرك مووقعینی بیلدیره سن، یا 

و . ائدیرمو مودافیعهنیرمیهبهدیل، وطن اوغروندا هر جور چیخیشیی آزادلیق، اؤزونودرك، باش وئرن هر هانسی میلّ

.من اؤزومو هئچ جور آذربایجانین گونئییندن آییرمیرام، تبریز، ماراغا، مرند منیم وطنیمدیر

تبریز بیزیم . آنجاق عکسینه، او، بیزیم داخیلی ایشیمیزه قاریشیر. ایران دئییر گویا بیز اونون داخیلی ایشینه قاریشیریق

.داخیلی ایشیمیزدیر، ایرانین داخیلی ایشی دئییل

.ه گئدیریکیلییه قالخمیش خالقیق و بو یولدا ایرَبیز آزادلیق اوغروندا موباریزه

ده تورکییه اًبیرینجیسی، تبریزده بیر نئچه گون اول خاریجله، خوصوص. سون گونلر تبریزده ایکی حادیثه باش وئریب

ینده کی اونون بو ایشله لهئاسونرا تورکییه ثوبوت. ئدیلیراسینده سوچالندیریالن آدامالر حبسسوسلوق عالقهایله جا

ییب و سوال یاراندي کی، خاریجی ئتمهاسی یوخدور، ایران باشالدي کی، یوخ، بورادا خاریجی وطنداش ایشتیراكعالقه

له قورولور؟ خاریجی یوخدورسا اوندا یئرلی آدامی لري کیملروطنداش یوخدورسا خاریجله جاسوسلوق عالقه

.ائتمک مومکون دئییلیهامجاسوسلوقدا ایتّ

ییشدیریب دئدیلر کی، گویا بو حبس اولونان آدامالر فارسالرال اوچ گوندن سونرا آدینی د-بونا گؤره ده ایکی

.آذربایجان تورکلري آراسیندال ایختیالف سالیبالر
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لرله موسلمانالر آراسیندا ایختیالف ارمنیکی، بوندان دا بیر شئی چیخمیر، باشالدیالر کی، بونالرسونرا گؤردولر

ماز سؤزونو دئیه بیلن آدامالرین -ییر کی، بیر سیاسی دامغا حاضیرالسین، آزنی تهران ایندي ایستهعی. سالماغا چالیشیبالر

.او دامغانی تاپا بیلمیراآم. رخوتسونییب قاالنالرینین گؤزونو قوئلهاسینی حبسبیر نئچه

.سیبو، بیرینجی حیصه

ییرلر اهالی ایسته. سی اوالجاقدينین ایکینجی مرحلهبوتون بونالر اونا گؤره ایدي کی، بیر نئچه گون سونرا سئچکی

.سینمههئلاقورخسون، تبریزده سس

لی، قاباغینی دئمه. سینده تبریزده میتینگلر باشالديین ایکینجی مرحلهنآدامالرین حبس اولونماسینا باخمایاراق، سئچکی

.دیلرخالقی قورخودا بیلمه. دیلرآال بیلمه

.بوندان سونرا میتینگلرده ده آدامالر توتوبالر

وسودور، یلین جاسیآدینی دا بئله قویاجاقالر کی، ایسرا. جک کی، گونئیده گوجلو حبسلر باشالناجاقیههچوخ چکم

لأین یبئلچیادیر، یا دادیر، ایسالما قارشیدیر و یاخود آذربایجانین آگئنتیابیهآمریکانین جاسوسودور، بابی، و

یانلیسیلرین سووئت دؤورونده توتوالنالرا مارکسیزمین، فهلهکی،نئجه. نی هانسیسا دامغا وورولمالیدیرعی. دیرلتیسیآ

.کیمی دامغاالر وورولوردو

.اراکتئریک جهتیدیرکییاالرین پروله داغیلماغا گئدن ایمبو حرکتالر تنزّ

آنجاق فیکیر وئرین، ایراندا عالی روحانی خالقا، . یلدیر و سیدیر، آمریکادیر، ایسرا‘AXCدئییرلر ایرانی داغیدان 

: ثیر یارادیرأکس تعالقی قیجیقالندیریر، بو، خ. او، جنّت دیلیدیر-نین آذربایجان تورکلرینه دئییر کی، فارس دیلینی اؤیره

.همین عالی روحانیدیر-ایرانی داغیدان بودور ! ؟»فارس دیلی جّنت دیلیدیر«نی انئجه ی

ئدیلمیش آدامالرین حاقسیز اؤلدورولدویونو باشقا بیر عالیم روحانییه بیلدیرنده جاواب وئریر ایاخود دا اؤلومه محکوم

ایسالمدا !.. لییدیک دهئله اؤلدورمهاجکلر، دوز اؤلدورموشوکسهلدورموشوکسه اونالر جنّته گئدهکی، بیز اونالري سهو اؤ

.بئله شئی یوخدور

ئدن پارالمئنت کومیسییاسینی آشاغیداکی زورباالر اؤز ادؤولتی ایداره. ئده بیلمیرلراایرانی ایداره. ایرانی داغیدان بودور

.گؤره ده دؤولت داغیلیربونا. لرینه بوراخمیرالرسسهؤم

.دیرلیییندهچیاونون ایداره. دیرسی اؤزوندهایرانین فاجیعه

.نی آذربایجانین دؤردده بیرینده اولوبعتکجه قوزئیده، ی. آذربایجاندا بوتؤو آذربایجان خالق حرکاتی اولماییب

قویورسانسا گرك بوتون آذربایجانین » ی ایستیقاللمیّل«یه دئدیم کی، پارتییانین آدینی اعتیبار بمن بیر دفعه

مقصدلرین . ییرئلهاماهیت بوراسیندادیر کی، قوزئیده خالق حرکاتی باشانیب و بو، هله داوام. ایستیقاللیندان دانیشاسان

نی عی. اتینالیدیر بوتؤو آذربایجان خالق حرکگئده بؤیویوب کئچمه-بو، گئت. ن قدرینه نایل اولونوب، قاالنی قالیرمعی

دئمک، بو خالق هله واحید …ییرلر، تبریزدن سس گلمیر، مرنددن سس گلمیر، اردبیلدن سس گلمیرئلهاقاراباغی ایشغال

-و یاخود عکسینه، قزوینده، تبریزده آدامالري دؤیورلر. بورادا وطنی توتورالر، اورادان سس چیخمیر. حرکاتا باشالماییب

ت اولساق دا سیاسی باخیشالریمیز هله یاخینالشیب وحدت بیر میّلاًنور، بیز روحگؤرو. یوخدور سس. باکی سوسور

.ییبئتمهاتشکیل
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نین ایچریسینه یاییلمایینجا ایجتیماعی حادیثه ایسه اهالینین هامیسی. دیرسی دئییل، ایجتیماعی حادیثهبو، تورپاق حادیثه

دئییلن گؤرسنتی » ئیفورییاا«هجیکدیر، اونا گؤره دشالنغیجدیر، حیصهبو، هله با. جکیههیه چئوریلمایجتیماعی حادیثه

نین میدانالري دولودور، تبریزین رسینیز کی، یئنه باکیبلی، کئچر بیر نئچه ایل، بیر ایل، ایکی ایل، بیر ده گؤر. یوخدور

چاتماییبسا، بلی، میدانالر یئنه دوال باشا . ا باشا چاتماییب آخیبو ایجتیماعی گئدیش باشالنیب، آم. میدانالري دولودور

.ئله اوجور ده اوالجاقایوخ، » وال بیلرا«بو . لر اوال بیلر، یئنه ده چوخ آدامالر توتوال بیلریلعطبیلر، یئنه ده ت

ق، ایندي تبریزده باشالندي، بیر آز کئچسین، قزوینده ده اوالجا. »یاالندیر«بیز بیر ایل قاباق دئییردیک، دئییردیلر 

.اردبیلده ده اوالجاق

!هراوالجاق؟ بیز بوردا اوتوروب باخاجاغیقنئجه اوالجاق، نه تَ

جک، یههشته گئتمذصاباح، میثال اوچون، آذربایجانین گونئیینده بیر حرکات باشالندي و اورادا دا ایران رژیمی گو

ییک؟ هجیههییک؟ دینمهجیههقاچقین گلسه قوزئیه، نئیلمین نفر10اونالردان بیر . یهمههئلایه، حبسزمهأباشالیاجاق 

باشقا جور مومکون . ائدیرسینیزدؤولتدن کی، نییه بونالري بئلهییک اوهجئدهااوتوراجاغیق؟ یوخ، چیخاجاغیق، طلب

.عینی خالقدیر، عینی وطندیرآخی-دئییل 

یفلیسده حادیثه باش وئریر، بیز تتیمیزي بیلدیره بیلیریک، اؤز محبنئجه اوال بیلر کی، بیز چچن خالقینا -چوخ ماراقلیدیر

اونا رئاکسییا وئریریک، قیرمیزي قرنفیللر دوزوروك، تبریزه گلنده ایسه اوتوروب سوساجاغیق؟ نئجه اوال بیلر؟ مرندده 

بو، مومکون . دئییل آخیئدنده بیز اوتوروب باخاجاغیق؟ مومکوناسییائسوساجاغیق؟ تهراندا آذربایجان تورکلرینی رپر

!دئییل
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آذربایجانین گونئیی آزاد اولمالی
)1996ماي 21، 18، 17، 16قزئتی، » وراسییاآ«. لو ایله صؤحبتیبؤروسوي.أ(

ده یورد دیشیندا یاشایان جههئلایوردوموزون قوزئیینده، گونئیینده، -دونیا آذربایجانلیالري ! یبضللفاابو-

بیر تام حالیندا اوچلوك یاراداراق نه کیمی پرسپکتیولر قورا بیلرلر؟سویداشالریمیز 

. ئتمه لیدیرائتمه حوقوقوندان شراییط دوشدوکجه ایستیفادهاراتینی تعیینی درد اولدوغونا گؤره میلّت اؤز موقدمیّل-

ائدیر یه چاتدیقدا میلّتین طالعی طلبهن بیر مرحلت واحید بیر اورقانیزمدیر، هارا داغیلماغیندان آسیلی اولمایاراق معیمیّل

بونا . یه باشالییرالرهممیلّتین ناموسلو، ویجدانلی آدامالري بو یؤنده اؤز فیکیرلرینی سؤیله. کی، او، اؤز سؤزونو دئسین

.ل چکأائدیرلر کی، بوندان ائدیرسه اوندان طلبگؤره ده آذربایجانا کیم آغالیق

بونا گؤره ده بیز . ییکجهلندیرهمیزي گوجل آتاراق موباریزهأرسه سرت تدبیرلره لَجکیههان وئرمبیزیم آزادلیغیمیزا ایمک

ایل اؤنجه بئله دئییلدي، ایندي اولور؟ اونا گؤره کی، ایندي 10-20یه گؤره هن. »جکبیرلشهاًآذربایجان حؤکم«: دئییریک

یه عضو ‘BMTائدیب لدهأو بو کیچیک خالقالر اؤز آزادلیغینی .دونیادا هر بیر کیچیک خالقین مقدراتی حل اولونور

راسی آنین، اولوسالر‘BMTمیلیونلوق آذربایجان تورکو دونیادا اؤز دؤولتینی یارادیب 40بس نه اوچون . اولور

قورومالرین عوضوو اولماسین؟

ده اوالن خالقالرین اینکیشافی، دونیاگؤروشو، آفریقانین مرکزین. ا تاریخ تاریخدیرمن هئچ بیر خالقا پیس باخمیرام، آم

مدنیبو، تاریخی بیر -عینی یئرده قویماق اولماز تینی، دونیاگؤروشونوتی ایله آذربایجان تورکلرینین تاریخینی، مدنی

.لوبآذربایجان تورکلري تاریخده دؤولتلر یاراتمیش بیر خالقدیر؛ اونالرین دؤولتی، دؤولت پرینسیپلري او. مملکتدیر

.XXسووئت دؤولتینین . زیلیبأییقی ایله بیر سیرا خالقالر پارچاالنیب وضییاسینین گوجلو تپریلده روس ایمایوز

بیر دؤولتدن ایکی ویئتنام، ایکی یمن، . واختیندا مولدووا رومینییادان قوپاریالراق آیریجا بیر رئسپوبلیکایا چئوریلمیشدیر

ییاسینین پرئدن سووئت ایماجه ده اونو عوضهئلابو خالقالر روس، . ی قورولموشدوایکی کورئیا، ایکی آلمانییا دؤولت

. دیرایندي ده نؤوبه آذربایجان تورکلرینین. داغیلماسیندان یارارالناراق موباریزه آپاریب اؤز واحید دؤولتلرینی قورورالر

-هئلادیرسهالرا بو، نئجه شامیلالرا، ویئتناملیرئیالیلیلره، کوآلمانالرا، یمن. سیدیر، پروسئسیدیردونیا حادیثهبو، عوموم

.دیرعینیبوتون بونالرین قایناغی. جه ده آذربایجان تورکلرینه شامیل اولماقدادیر

.کراتیک بیر جمعیتده یاشاماق اوغروندا موباریزه آپاریرالردموییرلر، آذربایجان تورکلري آزادلیق ایسته

-کراتیک دموآذربایجانین گونئیی ایله باغلی بیزیم ایجتیماعی بیرلیکلریمیز، اًجانال، خوصوصی، عوموم آذربایب

اینستیتوتالریمیز هانسی گؤروشلري معنوي دستک اوالراق حاضیرالمالیدیرالر؟ گونئیین سسینی دونیایا چاتدیرماق 

لیدیرلر؟تمهائاوچون نه

قورباچوو .م. وي اویانیش دئییلديهللرده ده اولوب، آنجاق کوتلوأاها بو اویانیش د. جه باشالییربئله بیر حال یئنی-

او . لیک یارانديسؤز آزادلیغی ایله باغلی سربست. ن بیر اویانیش باشالديقورمایا باشالیاندا رئسپوبلیکاالردا معیدنیئنی
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قروپ بیلدیردي کی، سووئت بیر. باش قالدي-سی چاشزامان آذربایجانین قوزئیینده جمعیتین بؤیوك بیر حیصه

لیکله، آذربایجانین بئله. بیره داغیتماق اولماز، اؤنجه کونفدراللیق اولمالی، ایصالحاتالر آپاریلمالیدیر-دؤولتینی بیردن

میدانالردا بیر قروپ ایسه . لیک آزاد اولمالیییقهعسی بیلدیردي کی، بیز بیردفباشقا بیر حیصه. نرهحوقوقالري گئنیشل

. ئتسینانی آذربایجانین گونئی و قوزئیینده خالق بیر یئرده آیاغا قالخاراق اینقیالبعدئییردي، ی» ئدكان اینقیالبگلی«

یه، لر، تکامول، ایصالحاتالر یولو ایله حادیثه، گلیشمهاًعادت. چاغداش دونیادا اینقیالب یولو چوخ دا تقدیر اولونمور

.یه چاتماق قارشییا قویولورایسته

یه گئدن هر بیر مهآذربایجانین گونئیینده هر بیر سییاست آدامی،  ضیالی، آوروپایا عادي بیر ایشچی کیمی ایشله

یلیس، آلمان نییه مندن یاخشی یاشامالیدیر؟ گشیر کی، من نییه گلیب آوروپادا یاشامالییام، اینسویداشیمیز بو گون فیکیرَل

لیکله ده، الالشما گئتسین و بئلهبربونالردان بیر قیسمی دئییر کی، جمعیتده لی. یرلرده اویانیش باشالیاونا گؤره ده بئیین

ی سی اینسان حوقوقالرینی دئییل، میّلجمعیتین باشقا بیر حیصه. یل اوالقیایرانین ترکیبینده بیز حوقوقالریمیزا نا

، دؤولت بونالرا پول .ر آچیلسین و ست مرکزلري، مکتبلنی دؤولتین یاردیمی ایله مدنیعلی سورور، یحوقوقالري ایَر

فورماالشمیش -ییر نین آرتیریلماسینی دستکلهباشقا بیر قروپ ایسه خالقین سیاسی شعورونون، ساوادي. بوراخسین

- جه هانسی یولال اولوربیر چوخالري ایسه پرنسیپ. ئدیلسیناسیاسی شعور و تکامول یولو ایله خالقین آزادلیغی الده

.ائدیرین آزادلیق قازانماسینی مودافیعهاولسون، خالق

‘BMTل آتیرسا بو، اونون أائتمک اوچون سیالحا بئله ین قانونالرینا گؤره، هر هانسی بیر خالق اؤز آزادلیغینی الده

ل آتماق هئچ کس طرفیندن أسیالحا، عوصیانا . لخالق عالمده همین خالقی هئچ کیم سوچلو سایا بیلمزابین. حوقوقودور

. دیرلیوي اینسان قیرغینالریندان داها ایَرهآنجاق تکامول یولو ایله موباریزه آپارماق قان تؤکمکدن، کوتل. نه بیلمزهیسلپ

.یی دورورهجسینده چئشیدلی باخیشالرین سوندا بیرلشهبونون کؤکونده ایسه خالقین آپاردیغی آزادلیق موباریزه

-ئتمیشمالرین، قیرغیزالرین بیر قورولتاییندا ایشتیراكقازاخالرین، تورکمننین اوچ،ی، من دونیا تاتارالريب .

-سی فیکري سسنین کئچیریلمهسیزین ایقتیداردا اولدوغونوز واختدا دونیا آذربایجانلیالرینین بیرینجی قورولتایی

بو، نییه باش توتمادي؟. لنمیشدي

سی اولسون هطشدیک کی، ساواشین بیر ثابیت، باریش نؤقبیز فیکیرلَ. یورد ساواشیندا بیزه گؤز آچماغا ایمکان اولمادي-

ده قورولتایی کئچیره بیلکهکی، آذربایجاندا ساکیت بیر دورومدا یوکسک سویی.

الري نین قورولتایی کئچیریلرسه سیز اونو نئجه گؤرورسونوز؟بو گون دونیا آذربایجانلی-

. سنجک، بونو گرك قاباقجادان دوشونهلی سورولهلر ایرَبو قورولتایدا نه. لیک وارنلیک بیر گرگیبوگونون اؤزونده هله-

نین یولو عوصیاندیر، بوتایلی بیرلشمه-هانسی پروقرام موذاکیره اولوناجاق؟ بیردن قورولتاي قرار چیخاردي کی، اوتایلی

جکلر؟ئدهاگؤرك بونو نئجه قبول

بس سیز نئجه گؤرورسونوز؟-
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ائدیریک؟ بیزیم عومومی وطنیمیز هارادیر؟ بیز بونو نئجه درك. نیا آذربایجانلیالرینین قورولتایی باکیدا چاغیریلسیندو-

م بونو سدئ» سین و بیرلشسینهئلانی اوالراق آذربایجان اینقیالبآ«ئله گلیر کی، ابو وطنین دردلري هانسیالردیر؟ منه

ستاتوسو ائده بیلر کی، گونئیده تورك دیلینه دؤولت دیلی اقورولتاي قرار قبول.ئتمزاقورولتاي ایشتیراکچیالري قبول

.وئریلسین

ده نهبونا هامی راضی اوالجاق؟ آذربایجان رئسپوبلیکاسینین ایجتیماعی، یاخود دؤولت اینستیتوتالري بو مسئله-

ایشلر گؤره بیلر؟

ایجتیماعی . ي اینستیتوتالر یاراتمامیشیقن قدر ده جیدسیز دئیییاسیندان جانیمیزي قورتاراندان سونراپرسووئت ایم-

. علمی مرکزلر گؤرمورمئلهابو گون آذربایجاندا من. ینکی اینستیتوتالره افیکیرده داها چوخ فردلر رول اویناییب، ن

. ییربو، بیر قروپدور، ایشله. کراتییانین اینکیشافی فوندو واردمو، آذربایجاندا ثًالم. لر وار، قروپالر وارآنجاق شؤعبه

شیب جه اوالراق، بو قروپالر بیرَلهساد. ي آراشدیرما مرکزلري وارتژسترااموختلیف یئرلرده پروقنوزالشدیرما، 

.لر یالنیز بو یؤنده قورولمالیدیردونیا آذربایجانلیالري ایله باغلی مسئله. لیدیرلشدیرمهآراشدیرماالري سیستئم

طبیعی : لر اولمالیدیرعلمی معروضه.لیدیرهمهبئله قورولتاي کئچیریلم-ئلها.لیییکیا حاضیر گلمهنی بیز قورولتاعی

دیر؟دههثروتلر، ایندیکی ایقتیصادي دوروم هانسی سویی

ه هئچ گونئیده نهنگ قیزیل، مرمر یاتاقالرینین اولماسینی قوزئید. یمیز یوخدورگآذربایجانین گونئیی ایله باغلی هئچ بیر بیل

. فیکرینی وورغوالییبالر» دیرآذربایجان ایرانین تاخیل آنباري«ده ایران همیشه جههئلابوتون دونیا عالیملري، . کس بیلمیر

الیدیر؟ باخ، بونو بیلمیریکحصدیر، یوخسا چاغداش تئخنولویییا ایستالیحصیل ایستادیر؟ اورتا یوزدههبو، نه سویی .

ئتدیرمک اوالر؟اچیلیغی نئجه اینکیشافجکده تاخیلاوالرسا گلهآذربایجانین گونئیی آزاد 

بیز بو حاقدا . غا اونولالهی ایله ایش بیتمزآبیر سئیید. یندا عومومی آنالییشیمیز چوخ آزدیربیزیم بوتؤو آذربایجان حاقّ

یندا ارخان حاقّدي کی، خیابانی، سّتتده اوالندا فیکریم وار ایمن حاکیمی. لیییکچوخلو کیتابالر یازمالیییق، فیلملر چکمه

.فیلملر چکدیرك

جو .1804–1814لیییک قاجارالر ساواشی دئمه-ایران ساواشینا گئرچکده روس-بیز تاریخده مؤوجود اولموش روس

ک ساواشدا ایللی3روسییا فرانسا ایله . سینی قوپارا بیلیبایللرده روسییا آذربایجانال ساواشیب و آذربایجانین بیر حیصه

.ایل ساواشماغا مجبور اولدو10غلبه چالمیشدي، آنجاق قاجارالرال 

نه ایدي؟بو موقاویمتین کؤکو-

آذربایجان خالقی اؤز وطنی اوغروندا . ثرلر یازیلمالیدیرأده بو باره. سیدیربو، آذربایجان خالقی نین تاریخی موباریزه-

.موباریزه آپاریب
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جمعیتلرینه نه کیمی تکلیفلر وئره بیلریک » آذربایجان«، »سویداش«، »وطن«وجود اوالن رسمی آذربایجاندا مؤ-

دورغونلوق عك؟ آخی بو جمعیتلرین سون دؤور فعالیتلرینده بیر نؤوکی، آذربایجان دیاسپورونو حرکته گتیَر

یدیرلر؟لنه ایشلر گؤرمهسینده بو جمعیتلره یاردیمالر اوالرساهدؤولت سویی. یارانیب

تیپلی جمعیتلري سووئت دؤولتی کشفیات » وطن«. ئله گلیر کی، جمعیتلر مندن اینجیمزاسؤزو دوز دئدیییمه گؤره، منه-

وي تدبیرلرینی کئچیرنده همین تدبیرلرده هکوتل-بو جمعیتلر خاریجده مدنی. اراکتئرلی فعالیت اوچون یارادیرديک

ن آدامالري جاسوس کیمی جلبیاجیرلري آراسیندا اؤزونه معهیجان موسووئت کشفیاتی خوصوصی ایش آپاریر، آذربا

. لشدیریرهارمنی دیاسپورونو موسکوا مالیی.ئده بیلمیرامینأدؤولت ده اونالري ت. بیزیم جمعیتلرین پولو یوخدور. ائدیردي

لرده ی مسئلهمیّلارلیالریمیز عومومبیزیم ده و. ائدیرارمنی میلیونچوالري اونالرا یاردیمبیر یاندان دا وارلی، نوفوذلو

همین . لیدیرلرئتمهاتینی آذربایجان جلبئدرك آذربایجان دیاسپورونون دیقّاایمکانالریندان تام گوجو ایله ایستیفاده

.دیاسپورون گوجو ایله آذربایجان حقیقتلري دونیایا چاتدیریلمالیدیر

بئله کی، ایران . لیدیریکی طرفده قارشیلیقلی ایشلر گؤرولمهآذربایجان آنالشماالرینا گؤره، هر ا-ایران-

ائدیر، تلویزیا آذربایجانین قوزئیینده فارس دیلینده مکتبلر آچیر، ایرانین سییاستینی یورودن قزئت، ژورنال چاپ

بس بیز نییه آنالشمایا گؤره، ایراندا بو جور ایشلري گؤرموروك؟. وئریلیشلري وئریر

ایرانا، روسییایا، . بیزیم پولوموز یوخدور. نیلن میقداردا پول آییریراو، اؤز سییاستی اوچون ایسته. ارایرانین پولو و-

اونالر آذربایجانال باغلی . ایراندا اینستیتوتالر وار. یه عایید آردیجیل دؤولت سییاستی پروقرامیمیز یوخدورتورکییه

.ائدیرمینأسینده، بو پروقرامالري مالییه باخیمیندان تسه اؤز نؤوبهیرلییی ایظپروقرامالري حاضیرالییر، ایقتیصادیات نا

قوزئی ایسه بونا . گونئیین اویانیشی قوزئیله بوتونلشمک دئمکدیر. دیرلیندهأنین طالعی گونئیین آذربایجانین قوزئیی

.دن حاضیر اولمالیدیرایندي
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Vبؤلوم:

لرهدوشونج
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ینداتچیلیک حاّقت و میّلمیّل

تیمیز یالنیز میّل. لی، او پارچاالنا بیلمزدیجیسیدیر؛ دئمهت بؤیوك بیر روحدور، روحون تؤرهلّایدئالیست دوشونجه ده می

کی، لریدیر تی، ادبیاتی، دیلی، تاریخی و باشقا گؤستریجیتین مدنیروحو تمثیل ائدن میّل. راضی باخیمیندان پارچاالنیبأ

یئمکلر ده، بایرامالرا موناسیبتده یبونالردان دا هئچ بیري پارچاالنماییب؛ آذربایجانین گونئیینده ده، قوزئیینده ده حّت

.دیرعئینی

  ***
لیییمیز شووینیزمه، عیرقچیلییه قارشی اوالن تچیآنجاق بیزیم تورك میلّ. یم و بونونال فخر ائدیرمتچیسیمن تورك میّل

سی، لدیلمهی روحونون قورونماسی، اونون دیرچه، تورك میلّعمودافیی اؤزونولیییمیز میّلتچیبیزیم میّل. یدئیادیربیر ا

.دیردونیایا چاتدیریلماسی و تورك بیرلییینه ناییل اولماق اوغروندا موباریزه

  ***
لشمیش و منییم خوشوما گلن فیکیر بودور کی، ین عومومأآنجاق . یندا مندن اؤنجه چوخ آدام دانیشیبتچیلیک حاّقمیّل

.س بیر اینامدیرتچیلیک ده دین کیمی مقدلّمی

  ***
ستالین او تعریفی وئرنده اآما . راضی بوتؤولویو اولمالیدیرأت اولماسیندان اؤترو اونون تین میّلستالین دئییردي کی، میّلا

تی مؤوجود یاخود هئچ کیم دئیه بیلمز کی، قاراچی میلّ. سه وارديتییل دؤولتی هله یوخدو، آنجاق یهودي میلّئایسرا

.بوکی اونون وطنی یوخدوردئییل، حال

  ***
نین داشیییجیالرینی تی داشیییر، بیر دیلده دانیشیر، بیر عقیده و مفکورهاو توپلوم بیر مدنی. ت بیر اینسان توپلومودورمیّل

.شدیریربیرَل

  ***
.بیر اینامال یاشادیرمقدس ینه باغلی اولماق اینسانی هم گوجلو، هم خوشبخت ائدیر، اونو تمیّل... 

  ***
-جیییدیر نین بیر حیصهتیلّتینه قوووشارکن اؤلومسوزلویه قوووشور، چونکی اینسان میرکن، میلّتینی سئواینسان میلّ

.ر دئیه اینسان دا اؤلمزلییه قوووشورت اؤلمزدیاونونال بوتؤولشیر؛ اونونال بوتؤولشنده میّل

  ***
نییه؟ بیر . ایلدیر تورکو سؤیور400لر آپاردیم، گؤردوم کی، بوتون دونیا زون ایللر علمی آراشدیرماالر، موشاهیدهاو

آپاریرالر، ریبه، فرانسیزالرال ایسپانالر موحاثًالم. برك سیخمیشدي-اتورلوغو بوتون آوروپانی دیوارا بركپرعوثمانلی ایم

تورك . عوثمانلی سولطانلیغیندان خواهیش ائدیرلر کی، گلین بیزي بو ایسپانالردان قورتارین-دن فرانسیزالر تورکییه

لی، دئمه. رك اورادان ایسپانالري قووورالرتورکلر فرانسایا گیره. دونانماسی چیخیر فرانسیز لیمانالرینا و هوجوما باشالییر

ه، ایسپانالر اونالرال دوشمن البّت! اتورلوغویدوپرعوثمانلی ایم- یدي هیاندان آزاد ائدن تورکییخریستیانی خریست

.اوالجاقدي
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اونالر بورادا اؤز دؤولت آپاراتالرینی قورمادیقالرینا گؤره ایسپانالردان آزاد . ت قالدیالر فرانسادادوبلی، تورکلر بیر م

عوثمانلی سولطانلیغیندان طلب ائتدیلر کی، اوردوالرینی بورادان چک، اودا . ات یاراندياوالندان سونرا فرانسادا یئنی آپار

له ئیانانی توتدونسا مسیو. یه آلیبیرهحاصاتورلوغو ویانانی موپرواختیندا عوثمانلی ایمسولطان سولئیمانین. چکدي

یستیان دونیاسینین قاپیسیندا بؤیوك ضربه ري و خریندن گیریر ایچیهعوثمانلی سولطانلیغی آوروپانین گؤب-قورتاردي 

.سینه و بورادا بوتون ایسالم دونیاسینین آرخاسینا چئوریلیرهوقو

تورکله باجارماق اولمایاجاق، گنج روسییا –اتورلوغویال پرباشدا اینگیلتره اولماقال آوروپا گؤرور کی، عوثمانلی ایم

موسکووانی بؤیودورلر، پئتئربورقو . سینواش تورك خانلیقالرینی ضبط ائلهیا-اتورلوغونو گوجلندیریر کی، یاواشپرایم

هشترخان خانلیغی محوائدیلیر، گئده تاتار خانلیغی، کریم خانلیغی مغلوب ائدیلیر، قازان خانلیغی،-گئت. بؤیودورلر

اتورو تورکلرله پربو روس ایم. زورپیوتر گلیر قافقازا و اودو. سیرا قافقازا یئتیشیر. بوتون تورك تورپاقالري ضبط ائدیلیر

.ییبلرینی ایتیرمههلی، تورکلر هله قوودئمه.بیر قافقازدا، بیر ده پرود چاییندا- ده ایکی دفعه مغلوب اولوب موحاریبه

ت کئچیر، بیر مودXVIII اتور اولمامیشديپرهله ایم(عصرین سونوندا ناپولئون کیمی نهنگ بیر سرکرده (

سورییانی دا آلماغا هوجوم ائدیر، آنجاق . لیندن آلیرأره هوجوم ائدرك اونو تورکلرین صانین باشچیسی کیمی میدیرکتوریی

یه یرهحاصرك قاچیر کی، موناپولئون دا پیوتر کیمی گئجه گمییه مینَ. زیرلرأاورادا تورکلر ناپولئونو دارماداغین ائدرك

!اتورالري تورکلره مغلوب اولوبپرفرانسا و روسییا ایم- رو طوگ ایمپرابلی، دونیانین ایکی تانینمیش، نهن. سیندوشمه

. نی آرادان گؤتورمک یولالري اونو همیشه دوشوندوروببو تهلوکه. جنگاور تورکو آوروپا داییم اؤزونه تهلوکه ساییب

ر کی، اوراداکی خالق تورك لر گؤروبلآوروپادان هیندیستانا گلن. نین آرخاسیندا دوشمن آختارماغاباشالییب تورکییه

سونرا ایرانا . اونا گؤره توتدوالر کی، تورکلرین آرخاسیندا جبهه آچسینالردئییل و تورکلره قارشیدیر، هیندیستانی محض

بوتون مقصدلري تورك اولمایانالري آوروپایا طرف چکمک و تورکو محو . کئچدیلر، فارسالري اؤزلرینه چکدیلر

.وزلو سیاست یئریدیبلراوزلو،اوچاایکی. ائتمکدي

دا اولوب و آوروپانین دین میسیونرلري، دؤولته خیدمت ائدن میدانهمیشه عوضدئییلن مؤو"سیسئلهشرق م"

.ییبهامیسی تورکون علیهینه یازیب، ایشله-جاسوسالري، عالیملري، یازیچیالري 

  ***
تورکلر ده همین غرضلی ادبیاتی . دیعی ادبیاتا چئوریلیبعصرده چاپ اولوناراق علمی و بXIX بو یازیالنالر 

نین اتورلوغو بو مسئلهپرعوثمانلی ایم. شی، تورك اولمایاقاَ-یه اوخویور و باشالییرالر اؤزلرینی اؤزلریندن قیراغا چکمه

نی یئ، کدئی"یالریئنی عوثمانل"نده بیزه پیس باخیرالر، گلین اؤزوموزه هدئی"تورك": ی یولوندا باش سیندیریرحلّ

یئنی "برابردیر، چونکی اونالرین هامیسی ... تورك، عرب،ارمنی، یونان: ییاسیندا یاشایانالرین هامیسیپرعوثمانلی ایم

...دیر"عوثمانلیالر

یو قبول ، ارمنیستاندا دئییبلر کی، سیز تورکلر کوردلوثًالر ائدین، متصو. نده باشیمیزي کسیبلرهبلی، اؤزوموزه تورك دئی

.وي صورتده کوردلویو قبول ائدیبهجاماعاتدا گئدیب کوتل. یکیهجائدین، یوخسا باشینیزي کسه

زور، قوبادلی، سیسیان بویالریندا هزنگ. سی اؤزونو کورد ساییربو ساعات آذربایجاندا یاشایان تورکلرین بیر حیصه[…] 

دیر کی، بو چوخ غریبه. یازدیریبالر"کورد"پاسپورتدا اؤزلرینی. سینلرهامیسی کوردلویو قبول ائدیبلر کی، اؤلدورولمه

گئدین . یکاورادا دئییبلر کی، گورجو فامیلییاسینی قبول ائدین، سیزي اؤلدورمه-حادیثه گورجوستاندا دا باش وئریب 
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ایندي . یبچوخ آدام دا قورخودان گورجولش. اونون اصل فامیلییاسی نازیر اولوب-نی ‘آختارین نازیراشویلی

...دیر، دئییر کی، او زامان قورخودان قبول ائتدیم"شویلی-"بعضیلریندن سوروشاندا کی، سنین فامیلییان نییه

گلمز پولالر ه غرادیلیر، بو یولدا آغالسیغماز جهدلر گؤستریلیر، اؤلچوینی تورك دونیا میقیاسیندا آسیمیلیاسییایا اوعی

میلیاسییا ائدیر، هیندیستان بیر طرفدن، فارسالر بیر طرفدن، عربلر بیر طرفدن، روسالر بیر چین بیر طرفدن آسی. لنیرخرج

چونکی اونالر مین ایللر بویونجا باخاراق . ه اوالراق محو ائتمکدیرمقصد تورکو قوو.طرفدن، آوروپالیالر بیر طرفدن

تاریخده تورك دؤولتلرینین سایی (ولت یارادیبالر اتورلوق اولمایان دؤپرایم38اتورلوق، پرایم15گؤروبلر کی، تورکلر 

.یه گتیریبلر، نئچه دفعه دونیا آغاسی اولوبالر، اؤز اوردوالرییال بوتون دونیانی لرزه)دان چوخدور‘110

  ***
افسوس چوخ. ل چکه بیلمیرأتدیر؛ وورولوبسا، اینانیبسا اوندان تورکلر اؤیرندییی ایدئیایا، مسلکه چوخ وورغون میّل

.دیبلر، یا عرب دیلیندهلري بیزه یا فارس دیلینده اؤیرَکی، بو ایدئیاالري، مفکوره

  ***
. ی اویانیش ستارخان حرکاتیندان سونرا باشالنديي میّلایلک جید. تچیلیک آرتیق یوز ایلدیر یول گلیر آذربایجانامیّل

لی یه جان آتدیق و مشروطهلده ائتمهأیک، آزادلیغیمیزي تی اولدوغوموزو درك ائتدلّگونئیده آییالراق تورك می

ئیت اوالراق بو ناآنجاق میّل. ردوقدؤولتیمیزي قودیک و بونا باخمایاراق روحدان دوشمه. دیکتی الده ساخالیا بیلمهلی

نین هرسولزادمین ای روحوموزون حؤکمویله قوزئیده محمدر میّلسئودن آز قاال عئینی واختدا آزادلیقچوخ کئچمه

-شیخ محمد خیابانیآذربایجان جومهوریتی و گونئیده-باشچیلیغییال بوتون موسلمان عالمینده ایلک دموکراتیک دؤولت 

قیب ائدن عاونالري تیحّت. نین باشچیلیغی آلتیندا اؤزونو ایراندان آییرمیش موستقیل آزادیستان دؤولتلري یاراتدیق

سه گونئیده هجی ایللرد.1945-46. واردي) ن آزي، بللی سرحدلريأ(لییی موستقیلدا نیسبینینسووئت آذربایجانی

ده سون حادیثه(ا چیخاردي میدانتجسومو اوالن یئنی موستقیل میللی دؤولتی نی روحوموزووري میّلفر پیشهعسئیید ج

SSRİ‘لییینه کؤلگه ساال بیلمزولويده رول اویناماسی خالقین موستقیللیک، آزادلیق ایستکلرینین انین هانسی درجه .(

.یشديسینده یارانمسینین نتیجهی آزادلیق موباریزهبلی، بو دؤولتلرین هامیسی میلّ

  ***
ردال باغالنیلیرتورکلرین خیالصی، بیلدیییمیز کیمی، بوز قو .یندا قدیم داستانالردا بیلدیریلیر کی، تورکلر رد حاّقبوز قو

تورکلر اورادا . نین قاباغی باغالنیریه دوشورلر، سونرا زلزله اولور، درهکون آدلی بیر درهه راسیندا ارگنآلتاي داغالرینین آ

دن تورکون بو دار دره. بیرینی قیرماغا-دؤرد یوز ایل یاشاییر، آرتیر، چوخالیر و داها اورایا سیغیشمیرالر، باشالییرالر بیر

د گلیر، بیر قوزونو گؤتوروب قاچیر؛ اونون مقصدي اصلینده اوو ائتمک یوخ، او زامان بوز قور. قورتولوش یولو یوخدو

بوز قوردون . چوبان اونون آردینجا گئدیر، گؤرور کی، بیر ماغارا وار. دره ساکینلرینه چیخیش یولونو گؤسترمکدي

کئچید دار . گؤستریرقاییدیب جاماعاتا چیخیش یولونو. دالینجا گیریر بو ماغارایا، او بیري طرفدن ایشیغا چیخیر

. بورادانکیچیکلی آتال، آرابایال چیخیر-ریدیر، پارچاالییر، گئنیش یول آچیر، هامی بؤیوکلوأاولدوغونا گؤره او قایانی 

تورکون تاریخینده یئنی بیر گونون باشالنغیجی . لینه دوشوروأسینده باش وئرمیش بو قورتولوش یازین بوز قوردون سایه

آدالندیردیغی همین صیرف تورك ) "یئنی گون"("نووروز"سونرادان فارسالرین . بایراما چئوریلیراوالن بو حادیثه

. ، نه ده باشقاالرینا هئچ بیر دخلی یوخدور)هجملرع(باغلی یارانیب و اونون نه فارسالرا یلهبایرامی محض بو حادیثه
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م منی آلداتمیرسا، ظافیحپوئماسیندا، "اوغوزنامه"یئري گلمیشکن، گؤزل شاعیریمیز مشدي آذر بوزوونالی دا اؤزونون 

:ییربئله تصدیقله

یئنی گونون وار تورکلره نیسبتی،   

.   عجملرین بوندان یوخدور قیسمتی

تورك قؤومونون بو گون مالیدیر، مالی،   

.   عجملر ده بونا راضی اولمالی

تورکلر اوچون اوغورلو گوندور بو گون،   

.بو گون کیمی اولماز نه توي، نه دویون

  ***

ی حسین زاده . سی دئمکدیرسلیک روحونون گلمهبوز قورد هم ده مقدجی ایللر .1925-1918یازیردي کی، علی ب

(آراسیندا تورکون بوز قوردو پئیدا اولموشدو اورتا ). کامالی یوخ، آزادلیغا چاغیران روحو نظرده توتوردومصطفیو،ا. 

. گونئی آذربایجاندا موستقیل دؤولت یارانیر. لیک اوغروندا موباریزه گئدیر، موستقیل امیرلیکلر یارانیرآسییادا موستقیل

آزادلیق ایدئالینین -لر بو بوز قوردون نین سؤزلرینه گؤره، تورکعلی بی حسین زادهآما . بوتون دونیادا چالخاالنما وار

دیلر و بوز قورد کوسوب اوزاقالشدي؛ ووروشمادیق، یاریمچیق گئتدیک کی، بیزیم آزادلیق واختیمیز دالینجا گئتمه

جک و ییرمی عصرین سونو تورك آنجاق عصریمیزین سونوندا او بوز قورد بیر ده گله. چاتیب و بو فورصتی ایتیردیک

لر، اؤز آزادلیقالرینی هسبو دفعه ده تورکلر اونون آرخاسینجا گئتم: سؤزودورنینعلی بی حسین زادهبو، .عصري اوالجاق

دن داها هئچ کیم قورتارا بیلمز، آنجاق اینانیرام کی، تورکلر بو دفعه آییق اولوب اونون لر اونالري فاجیعهسههحل ائتم

.  جک، اونو قازاناجاقالرهآرخاسینجا گئد

*  **

عصرین اورتاالرینادك XX عصردن XVII-تورك دؤورو یاشاییب چون دونیا بیرآنتیائتمکبلی، تورکلري محو

رب غاًسیندن سونرا خوصوصایکی دونیا موحاریبه-سون واختالر . وي شکیلده قیراراق محو ائدیبلرهتورکلري کوتل

چکینه -یه چکینه؛ او، تورکییه)ییاسینین قورخوسوندانپرس ایمودا روا(یاواش باشالدي باشقا جور داورانماغا -یاواش

.   یه باشالديییشمهیه موناسیبت دبئله دونیادا تورکییه-کؤمک گؤستردي، بئله

او، . سینی توپالییرهتورك ائتنوسو یئنیدن اؤز قوو. ائدیلمک قورخوسو یوخدوروي محوهایندي تورکلرین دونیادا کوتل

ایل بوندان قاباقکی تورك ائتنوسوندان 500نی بو تورك ائتنوسونون عتنوس کیمی یئنیدن دوغوالجاقدیر، ییئنی بیر ائ

اورتا چاغالردا تورکلر داها ثالً،م.لیرتی یوکسهی مدنیورو، میّلی تفکّیرلري، میّلی داونون میّل. چوخ بؤیوك فرقی اوالجاق

لر ده اونالرین دؤورونده بئله بدیعی لنسههاتورلوغونا تورکلر یییپرمیت ایمحاکی... تینی یاشادیبالرچوخ عرب و فارس مدنی

آما . اتورلوغو عرب دیلینه مخصوص اولوبپراتورلوغو فارس دیلینه، علمی و دینی ادبیات، مکتبلر ایمپرادبیات ایم

.   یئنی کیفیتلی یئنی بیر دوغوشدوربو، تام . ا چیخیرمیدانی تورك کؤکو اوستونده یارانان یئنی دؤولتلر ایندیسه صیرف میلّ

  ***
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ده، آذربایجاندا، اورتا آسییادا یازیالن تاریخ کیتابالرینین هر بیري تورکون مؤوقعیندن یوخ، آوروپا بو گون تورکییه

ن موهوم أدن هنگل تؤرأنین فورماالشماسینا تیی حیثیبو، سویداشالریمیزدا تورك میّل. دؤولتلرینین مؤوقئعییندن یازیلیب

.عامیللردندیر

  ***

و منه دئدي کی، بیزیم اوشاقالریمیز پسیخولوگییانی اونا گؤره اؤیرنه بیلمیر کی، غبو یاخینالردا بیر تورك پسیخولو

آخی فرانسیز . ساسیندا یازیبأو، اؤزو ده فرانسیز پسیخولوگییاسی غپسیخولوگییا درسلیکلرینی فرانسیز پسیخولو

گرك . یغون دئییلیدیر؛ اونو اوخویوروق، آما توتا بیلمیریک، چونکی بیزیم روحوموزا اوجی بیزه یابانپسیخولوگییاس

.   سن کی، بو نه دئییراوخویان کیمی بیله

  ***

سن، نئجه کی، اینگیلیسلر اینگیلیسلییی درك هسن و اونونال فخرائدهتینی درك ائدتورکلوك اودور کی، تورکلویون ماهی

.  دیر و اونونال فخرائدیرلرائ

  ***

تورکم ": رك او قدر دؤیوبلر کی، ایندي هامی تورکدن دانیشاندا قورخوردئیه"تچیمیّل"سیندن تورکدن دانیشانین تپه

ثریمی قبول ائتمزلر، آوروپا عالیملري اوستومه آوروپادا منیم َا"، یاخود"تورکیست آدالندیرارالردئسم منی ده پان

بیز او . لیک کومپلئکسی یارادیبصبو دوشونجه بیزده بیر ناقی. باخ، چوخ شئیده بوندان قورخوروق. "ار، تنقید یازارجوم

تورکلري سئومک هله . اولماقبییبؤیوك بیلیک صاح-لیییک؛ بونونچونسه بیرجه اوصول وار کومپلئکسی بوتؤولشدیرمه

.   مک الزیمدیرآزدیر، اونالرال باغلی بوتون حقیقتلري ده اؤیرن

  ***

بوتون . دیردئییردي کی، دونیادا ان بؤیوك معمار سینان) دي یادیمدان چیخیبآ(لرین معماري نلَدآمریکادا گؤي

دیر، او، سکسن بؤیوك بینا، یوز نئچه تکیه، خیردا بیناالر مؤلیفی. مسجیدلرینی معمار سینان تیکدیریب- عتورکییه جام

، )نین آدمیرالی اولموشدوسونراالر اینگیلتره(یاخود مشهور بیر یونان دنیز قولدورو واردي . نهنگیدیرنی معمارلیغین عی

. دئییردیلر"قولدور"، باشقا خالقالر "آدمیرال"اینگیلیسلر اونا .دئییردي کی، دنیزده منیم قاباغیما هئچ کیم چیخا بیلمز

. یردیمین بارباروسا، او، ساغ اولسایدي اونون یانیندا کؤمکچی ایشلهدالخیر-همین آدمیرال دئییردي کی، بیر دنیزچی وار 

-سه بونالري بیلمهیه جان آتان تورکسنتورکلویونو درك ائتمه! ن نهنگ قهرمانی دئییر بو سؤزلريأدنیز دؤیوشلرینین 

.   لیسن

  ***

وي تاختادیر، اورتاسیندان دئشیک آچیرسان، هبوتؤو تکر یونولموش دایر. بیر وار چارخلی تکر، بیر ده وار بوتؤو تکر

ره، باشقا بیر صاونو دونیایا گتیرن و می. چارخلی تکرسه چوخ یونگول و سورعتلی اولور. گئدیر، آنجاق او، چوخ آغیردیر

دونیانین یدیلرهتلر دئییردیلر کی، تورکلر اونون لیسئنزییاسینی بیزه وئرسدیگر میّل. لره یایان محض تورکلردیرچوخ اؤلکه

لري و لرین شاسیکرلري، طیارهماشینالرین تَ: بوتون چارخ سیستمی اونون اوستونده یارانیب. تی اوالردیقن وارلی میّلأ

ین، اونو تربییه ائدن، ههرلآتی ی. ییبلَلیایَراینکیشاف ائدیب،او سیستملهکري اوستوندهبونالرین هامیسی تورك َت. س

.  ت ده تورکلردیرلّلشدیرن ایلک میاهلیئیوانینیحنئچه چؤل -نئچه
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.   ل حامام تورك حامامی ساییلیران گؤزدونیانین چوخ یئرینده…

  ***

جکسن کی، من بو اولو دئیه–جکسن، اوندا سنده بؤیوکلوك کومپلئکسی یاراناجاق ی اؤیرنهثباخ، بو بؤیوك مدنی ایر

ی و سییام و دونیایا ترّقسییام، من بو بؤیوك تاریخین داشیییجیعلمین داشیییجیسییام، من بو بؤیوك تین داشیییجیمدنی

جکسنبوندان سونرا سن اؤزونو ثوبوت ائده. ت گتیرمیشمریفاه، عدالت و مدنی   .

  ***

ریستوتئلی، آ. ده بو ایشده چوخ گئریییکمن چوخ تأسوف ائدیرم کی، بیز هله. هیلرینی اورتالیغا قویاجاقسانادونیا د

کیمی ... یزبر بیلیریک، آنجاق ایبن سینا، فارابی، بیرونی، نصیرالدین توسی، اولوغ بأآز قاال ... نیکیپرپالتونو، قالیلئیی، کو

تی اونالردان نه قدر لریمیزین نه یازدیغیندان، دئمک اوالر کی، خبریمیز یوخدور، حالبوکی دونیا علم و مدنینهنگ

عصرلرده چاپ اولونموش علمی کیتابالرا باخین XV ،XVII ،XVIIIآوروپادا . ه قیداالنماقدادیرقیداالنیب و ایندي د

) "اوقلیدیس-ریريحت"(ندن "سیائوکلید هندسه"نین نصیرالدین توسی. هامیسی شرق مؤلیفلرینین کیتابالریدیر-

جنبی دیللره أین دیلینه، یهودي دیلینه، باشقا دك هامیسینی التنین اثرلرینهنین، ایبن سینانین، بیرونیتوتموش فارابی

دیییمیزدن، اونالرا یییه دورموش لنمههه یییثبیز بو ایر. رك نشرائتمیش، سونرا دا بوتون آوروپایا یایمیشالرچئویره

.   یه مجبوروقیم ائتمهتعظآوروپانین عالیملري قارشیسیندا 

  ***

ت اینسان اولوب اینسان کیمی داورانماق، اینسان کیمی ن بؤیوك مدنیأیازیر کی، بیر آلمان عالیمی اؤز کیتابیندا بئله

دئییلن "آوراسییا"همین آلمان عالیمی یازیر کی، . ت اولماییبده تاریخده تورکلردن اوستون میلّلهئیاشاماقدیر و بو مس

بیرینه قوووشدوراراق یئنی بیر مد-تلرینی بیریئرده آوروپا و آسییا مدنیت یارادان تورکلر اولوبنی   .

. چینین باریتینی، کومپاسینی چینلیلر یوخ، تورکلر آپاریب آوروپایا. یینی چینلیلر یوخ، تورکلر آپاریب ایتالییایاهچینین ایپ

وپر تی چولغاشدیران بیر سبلی، تورکلر بو ایکی موختلیف مدنی. یی وارسا تورکلر داشیییب تؤکوبلر چینههو آوروپانین ن

.   دیرنین و بوگونون دئییل، اون مین ایللرین صؤحبتیهاؤزو ده اونالرین بو یؤنده چالیشماالري دو! ائتنوسدور

  ***

جه اوالراق، بیر تورك اوالراق اؤز تاریخینی، هساد. لیییندن، تورك شووینیزمیندن گئتمیرتچیصؤحبت تورك میّل

سینی، اؤز ووقارینی، اؤز بونو درك ائدن تورك اؤز ایراده. لیییندن گئدیراجیبیین وتینی، منلییینی درك ائتمهمدنی

.   جکیههلغورورونو دونیایا سرگی

  ***

نیریک کی، بودا تورکچولویون کورانه اوالراق آوروپا سیستملري اوزره اؤیره-بلی، بیز هله چوخ شئیلري کور

.   زییانینادیر

  ***

بئله بیر . ییبلیک تاریخ علمی اونون هانسی تاریخدن باشالندیغینی تاپا بیلمهاو قدر قدیمدیر کی، هلهتورکون تاریخی

بلرینین هارادان باشالندیغی بللی اولمادیغی کیمی، تاریخده طسینین قوجوغرافییادا یئر کوره: مودریک علمی فیکیر واردیر

.  سکنی هله بللی دئییلنین باشالنغیجی و تورکون ایلک مده تورکون تاریخی



154

  ***

تلره تورکلر باشقا میلّ. چیخماسیندان سونرا تقدیم اولوناجاقبیتینه صاحتورك کیملییی آوروپایا یالنیز تورکون اؤز مدنی

ر ورقده واختیله بو تورکلوك، توتالیم، بی. لیدیررك یئنیدن تقدیم ائتمهنهتینی، تاریخینی اؤیرتورك کیملییینی اؤزونو، مدنی

سویداشالریمیز اؤز خالقینی . لیییکسیله حک ائتمهل، چاغداش تکنیکا واسیطهبیز اونو گؤزيکؤمورله یازیلمیشدیسا ایند

.  یاجاقتینی اؤیرندیکجه، طبیعی کی، غورور دوتی نین کئچمیشینی، مدنیتانیدیقجا، اؤز میلّ

  ***

ده دونیا تاریخی یازیالندا تورکون تاریخینی اونا گؤره. گئریده قالمیشیقینده چوخسسئلهبیز تورکلر تاریخ یازماق م…

ایل تورکه دوشمن 400-500وروپا آ…. دییی کیمی، اکثریتی، طبیعی کی، دوشمن مؤوقئعییندن یازیرهره اؤز ایسته

ده اونالرین یازدیقالري گؤرهچیلیکله قلمه آلیبالر، بونا ایل دوشمن400-500لی، تورکلرله باغلی نه وارسا دئمه. اولوب

.   دوغرو ساییال بیلمز

  ***

ایل 300نین سیسئلهلر آپارماسی، شرق مت تورکلره اؤگئی یاناشماسی، اونالرال موحاریبهآوروپانین دا اوزون مود

یه تاپدانیر، اونون ی نیقّتورکون حا: منی دوشوندورور. دا اولماسی منده بو حاقسیزلیقالرا قارشی نیفرت یارادیبمیدان

یندا نییه بونو دئییرلر؟   تیم حاّقلّیندا شر، بؤهتان دئییلیر؟ منیم میقّحا

  ***

- آدي گلنده جانینا اوشوتمه دوشن، گئجه"تورك"ا مقصدي تورك دونیاسینی محو ائتمک، پارچاالماق اوالن، میدان…

ییانین عالیملري ده تورك تاریخینی پربو ایم.ییاسی چیخديپریی دوشونن روس ایمگوندوز اونو یوخ ائتمه

.   دیلرساختاالشدیرماقچون آز ایش گؤرمه

  ***

بو یاخینالردا منه . ن قدیم اهالیسی تورکلردیر، اینانمیردیالرأسکاندیناوییانین انده کی من دئیXII عصرده

نین اهالیسی آسییادان بو یئرین، بو اؤلکه"زیلیر کی، اورادا یا] …. [سکاندیناوییادا ترتیب اولونموش بیر سند گؤستردیلرا

ا لی، آمنده اولورام دبونا نه دئییرسینیز؟ من دئی. سکاندیناوییا دیلیندهاسکاندیناوییا متنی، اعصر، XII. "گلمیش تورکلردیر

.  نده بؤیوك کشف ساییلیرسکاندیناوییا عالیمی دئیا

  ***

ته خیدمت لّی، او، قان باخیمیندان تورك اولسون، آنجاق تورکه دوشمن اولسون و باشقا میتورك کیمدیر؟ اوال بیلر ک

سی آنجاق اوال بیلر کی، باشقا خالقین نوماینده. لی، او، تورك دئییلدئمه. تجه تورك اولماسینائتسین، مفکوره و مدنی

سین، ایجتیماعی وارلیق اوالراق تینه خیدمت ائلهتینی داشیسین، تورك میّلاولسون، آنجاق تورکجه دانیشسین، تورك مدنی

.   او داها چوخ تورکدور. تورك کیمی فعالیت گؤسترسین

  ***

تدن دویوالن ورور، بیر ده وار میّلغوطن و اوندان دوغان -لییی گؤزدن قاچیرمامالیییق؛ بیر وار آذربایجان بیر اینجه

. قارشییا دا قویماق اولماز-بیریندن آییریب قارشی-آما بو غورورالري بیر. میوراتیمدن غورور دومن اؤنجه میّل. غورور

.   تسیز؛ بونالرین ایکیسی ده اولمالیدیراینسان نه یوردسوز اینسان اولور، نه ده میلّ
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  ***

دنیزدن تی، عرب دؤولتلري اولدوغو کیمی، آغ لّیراقادك، شیمالی آفریقادان بئله عرب میعمراکئشدن باشالمیش 

میلیون 250سایینی . تیدیرباشالمیش ساکیت اوکئانادك، اوزاق شرقه قدر هامیسی تورك تورپاقالریدیر، بؤیوك تورك میلّ

.  تین اؤوالدییاممن ده بو میّل. میلیون دا270دا دئییرلر، 

  ***

یندا دا دوشونورم، سویداشالریمیز حاقّیراقداکی عیندا دا، قوزئی یندا دا، کیپر تورکلري حاّقمن دوغو تورکوستان حاقّ

دك بویوندان، موسکووا اطرافیندان توتموش اوزاق سیبیرهروسالر وولقا. چینده، یاپونییادا یاشایان تورکلرله ده ماراقالنیرام

یمدیر کی، یه وئرمک الزالخالق محکمهله قالدیریب بینئمس. دیلرقیرا او تورپاقالري ایشغال ائله-ایل تورکلري قیرا200

.   لییی تاریخ قیناسینلیک اولوب، بو وحشیتاریخده بئله وحشی

  ***

هم اؤزونو، هم ده -سه هامیسینی هدئدیکد"وطن"تی گؤتور، تمی؟ سن مفکورنده میلّاؤنجه وطنمی، یوخسا میّل

لییم، لییام، شکیلییم، هم باکییم، اردبیلییم، مرندلللر دئییردیم من هم تبریزلیوأ. هله ده او قبول اولونماییب. اوبیریلري

.   بیر سؤزله، بوتون تورك تورپاقالري منه وطندیر. ایندیسه اؤزومو آنادولولودا، تورکوستانلی دا ساییرام. لییم و سکیکلَ

  ***

ماسیندا دا، هانسیسا بیر تچیلیک فاشیزم فورماسیندادا آپاریال بیلر، کومونیزم فورمیّل. لییین مئتودالري وارتچیمیّل

سین، عیرقچیلییه تچیلیک شووینیزمه گئتمهمیّل). ، فارس شووینیزمی فورماسینداالًثم(دا شووینیزم فورماسیندا

وارالنماسین دئیه اونون قاباغینا دموکراتییانی قویدوالریو   .

  ***

-ستالین دؤورونده اورتا آسییانی پاراما. نلیشلیقالر واري یانین تقدیماتیندا جیدتورك کیملییی.. دیر؟تورك کیملییی َن

بوتون دونیا قبول ائدیردي کی، بورا تورك . بوتون او تورپاقالرا بیر واختالر تورکوستان دئییلیردي. پارچا ائدیبلر

کیلر ایندي بیزیم. ریاراتدیال. آما سونرا پارچاالییب اؤزبکیستان، تورکمنیستان، قازاخیستان و س. مکانیدیر، تورکوستاندیر

. ییاسی آراالییب، پارچاالییبپرنی اونو روس ایمعهامیسی بیر سویدور، ی-ماهنی یارادیبالر کی، اؤزبک، آذر، تورکمن 

.  هامی بونو باشا دوشدویونه گؤره ماهنییا سالیر کی، آي جاماعات، چاشمایین ها، سویوموز بیردیر

  ***

چونسه قورخو، واهیمه شیب کی، او، بو آدي داشییانالرچون غورور قایناغی، دوشمنلَآدي او قدر عومومی"تورك"

.   یور سییاستینی اوستالیقال یئرینه یئتیریربو- و پارچاالییر، آییر"تورك"نی گؤتورمکچون بو واهیمه. دیرمنبعی

  ***

ی معنا کسب آنجاق او، هئچ زامان ائتنیک،میّل. ییددیرتئرمینی آذربایجاندا یاشایان بوتون وطنداشالرا عا"آذربایجانلی"

جک دئیه بیلمزسن؛ او دئیه"روس"موسکووادا یاشایان تاتارا سن . "روسییالی"، بیري ده وار"روس"بیري وار. میرهلائ

. یامیجانلیجک کی، من آذرباآذربایجاندا دوغولوب آذربایجاندا بؤیوین شخص ده دئیه. کی، من روسییالییام، آما تاتارام

اونا . دئسین کی، من فرانسالییام؟ دئمز آخیلیدیر کی؟ آذربایجاندا دوغولسون، آذربایجاندا بؤیوسون، سونرادابس نه دئمه
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تیمیزین آدي کیمی تله باغلی، ائتنیک آددیر، اونا گؤره ده میّلسه میّل"تورك". گؤره ده بو، تورپاغا، مکانا باغلی آددیر

.یدیرلگؤتورولمه"تورك"

  ***

آوروپا، آسییا و آفریقانین قووشاغیندا یاشایان تورکلر آفریقا، هیند اوکئانی و چینه چیخماقدا روسییایا؛ اورتا و اوزاق 

[شرقی آسییایا، قوزئی آفریقایا چیخماقدا بوتون آوروپایا مانع اولوردوالر-شرقه، جنوب  .… [XVIII- XIX یوز

لر و تورك تله باخساق اونون آنا خطینی تورکلرله موحاریبهایشغال تاریخلرینه دیقّایللرده آوروپا و روسییانین

[تشکیل ائدیر) قیریمیسوي(تورپاقالرینین ایشغالی، تورکلرین دونیا چاپیندا گئنوسیدي   .…[ XIX یوز ایلده

زئیینده، اویغوروستاندا، تورکوستاندا ، اورتا آسییادا، قافقازدا، او سیرادان آذربایجانین قو)بؤیوك موغولالر(هیندیستاندا 

.  تینه سون قویولدو، عربلر عوثمانلی تورکلرینه قارشی قیزیشدیریلديلرینین حاکیمیتورك سوالله

  ***

حاق .) ترتیب-ینه، اونالرین ایشغالچیلیق سییاستینهلرلیکوروپالیالرین تورکلره قارشی وحشیآ(بوتون بونالرا 

- ن، خریستیان دوشمنی، روس دوشمنی، مدنی هیندیچاتورکلري وحشی، قان: بیر یول وارديقازاندیرماق اوچون

الن ائتمک، عتله گؤتورنده، اینسانلیغین، بشرین دوشمنی امومیعو…آوروپالیالرین و سامیلرین دوشمنی، ایشغالچی و 

تورکلرین سونرادان یارانما و ] …. [ئتمکبؤلوك ا-دونیا خالقالرینی اونالرا قارشی قالدیرماق، تورکلري ایچدن بؤلوك

!  هر یئره گلمه اولدوقالرینی ایثباتالماق، سوندا ایسه تورکلره تورك اولمادیقالرینی ثوبوت ائتمک

  ***

...XIX ل چکیب خریستیانلیغی أیوز ایلین اورتاسیندا روسییا عوثمانلی سولطانیندان طلب ائتدي کی، موسلمانلیقدان

بویوندا و سیبیرده تورکلر زورال خریستیانالشدیریلدي، آذربایجان، مرکزي تورکوستان و دوغو ن، وولقاقبول ائتسی

.   تورکوستان بیر نئچه یئره بؤلوندو

  ***

یاشیندا موسکوواداکی، 36و ففوروقالیییندن تانینان تاجیک شووینیستی باباجان ستالین تورك دوشمنچیلییینده هله گنجا

دیرکتورو تعیین ) علملر آکادئمییاسیSSRİ(ته خیدمت ائدن، شرقشوناسلیق اینستیتوتونون مرکزي حاکیمیبیرباشا

ستالینین ابو گؤستریش ! ده تورك یاشامیر‘SSRİلیسینیز کی، ثوبوت ائتمه. سنی اورا دیرکتور قویورام: ائدرکن دئمیشدیر

شوناسلیق ون رهبرلییی آلتیندا و لنینقراد شرقفافوروق.نستیتوتو بشوناسلیق ایبوندان سونرا شرق. ساغلیغیندا حل ائدیلدي

اولمادیغینی، آذربایجانلیالرین ایسه سلجوقلوالر دؤورونده اًاینستیتوتو گونئی آذربایجاندا و ایراندا تورکلرین تاریخ

بیر سیرا آوروپا، . ديقابیقدان چیخماغا باشال-دیللی خالق اولدوغونو ثوبوت ائتمک اوچون دریدنتورکلشمیش ایران

.   آذربایجان و ایران اینستیتوت و عالیملري ده اونالرا قوشولدو

  ***

تاریخ . چیلییی بیر نئچه یوز ایل داوام ائتمیشدیرسییاست تاریخینده، تاریخ علمینده و شرقشوناسلیقدا تورك دوشمن

ایندي دونیانین . لتیسینا چئوریلمیشدیرآلأسیرا -چیسینه، آراعلمی و شرقشوناسلیق بؤیوك سییاستین موشاییعت

یرسؤنمکده) تورکچولوكنتیآ(ییشمکده، تورك دوشمنچیلییی سییاستی د .اوت دونیادا حؤکم سورن حاکیم زون مود
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بو سییاست علمده و . یالیست سییاستین یئرینی دموکراتییایا دایانان سییاست توتماقدادیرپرتچی، شووینیست و ایممیّل

.  جکگؤسترهاًرق شوناسلیقدا اؤزونو حؤکمش

  ***

بیز دوشموشدوك . سییاست خاطیرینه سؤیلنمیش کئچیجی شعاردي"تورکون تورکدن باشقا دوستو یوخدور"…

بئله دورومدا همین . یديهآمانسیز بیر قاسیرغانین ایچینه، ووروشوردوق، یئگانه مودافیعه چیمیز، دوستوموزسا تورکیی

ائتمک، بوراداکی قیآنجاق بو شعاري آذربایجان داخیلینه تطب. ن اورتایا چیخماسینی من بوتونلوکله طبیعی ساییرامشعاری

.   ه، چوخ زییانلیدیریه چالیشماق، البّتباشقا قارداش خالقالرال تورکلرین دوستلوغونا خلل گتیرمه

  ***

شجک کی، آنادولودا دا یاشاماق خوشدور، یمیز فیکیرلَسویداشالر. ا چیخاجاقمیدانسی یئنی توران مفکوره…

جک کی، آذربایجاندا داریخیر، بیر ده گؤردون ییغیشیب گؤره–چونکی بو تورك بیر یئرده اوتوران دئییل . آذربایجاندا دا

خ، اوندا بؤیوك جکلر کی، بو وطنین آدینی نه قویاق؟ بااونا گؤره فیکیرلشه. یه، یاخود دوغو تورکوستاناگئتدي تورکییه

"تورکوستان"وندا یقین یا ا(اولسون "توران"توران ایدئیاسی اورتایا چیخاجاق کی، قوي بو تورپاقالرین آدي ائله 

).  آدي قویوالجاق، چونکی اونالرین هامیسینا اویغون گلیر"توران"، آنجاق، منجه، "توران"جک، یا دئییله

  ***

. ینده بیر قدر مفکوره دارتیشماسی اوالجاق، چونکی توران کونکرئت بیر مکانین آدیدیرسسئلهاوال بیلسین کی، توران م

تا ایسسیککوالدك اوالن یئرلري احاطه ائدیر- سینین ده داخیل اولدوغو توران اورتا آسییایا ن بیر حیصهآذربایجانین معی .

ولو نه اولسون، دوغو تورکوستان نئجه آدالنسین؟ بو دیریکسه بس اوندا آنادایشله"توران مکانی"جکلر کی، سونرا دئیه

، "تورکوستانین آنادولوسو": دا دئییله بیلر، بونو دا هامی بئله قبول ائدر"تورکوستان"زامان تورکلر یاشایان یئره 

.یرسایو"تورکوستانین آذربایجانی"

 ***

او، بو گون مومکون دئییل، چونکی ایاراناجاق، آماورتاق تورك ادبی دیلی یاراناجاق، اورتاق تورك الیفباسی

آیریلیقدا فورماالشمیشیق و -بیریمیزدن تجرید اولوناراق آیري-سینده بیز بیرلییی نتیجهلرینین موختلیفاینکیشاف مرحله

[بیرینه چولغاشما چوخ دا آسان دئییل-یئنیدن بیر لقالرینین، اورتاق تورك دیلینین یارانماسی اوچون تورك خا] …. 

یاواش اورتاقلیغا -اونالر اؤزلري یاواش. تلرینین بیرلییی الزیمدیرآیري تورك ائتنوسالرینین بیرلییی، اونالرین مدنی- آیري

.  ن واخت، بؤیوك مدنی بیرلیک الزیمدیربونونچون معی] …. [گتیریب چیخاراجاقالر

  ***

چون، لندیرمکاونو سورعت. اورتاق الیفبا حؤکمن یاراناجاق) وارگئجی-بیر آز تئز(اوتوز ایلدن سونرا اًتخمین…

نین اؤزونه، چونکی دیل خالقین محصولودور، بوراخاجاقسان کوتله…-چون زورالماق اولماز یاخود لنگیتمک

ده هوین سرر و معین سؤز دوزومو گتیر، معیجه، اونا یؤن وئره بیلر، تئرمینلرله زنگینلشدیَرهعالیملر، ساد. عالیملرین یوخ

تدیریرهاونو خالق یارادیر، خالق دا اینکیشاف ائل-ا دیل بوتؤولوکده خالقا مخصوصدور اینکیشاف ائتدیره بیلرلر، آم   .

  ***
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سینه یئتیر، آنجاق تورك دؤولتلرینین اورتاقسی بو گون بو ایشین گئرچکلشدیریلمههتورك دونیاسینین اینتئلئکتوال قوو

عوموم. ت سییاستی ده اولمالیدیرمدنیتورك دیلینین یارادیلماسی همین تورك ادبیاتی و عومومتی، عومومتورك مدنی

لیدیر، بو، اؤزو ده، بو سییاسته پول قویولمالی و دؤولت بونا خرج چکمه. لري اولمالیدیرت سییاستینین ترکیب حیصهمدنی

چوخ تأسوف کی، بعضی دؤولت باشچیالري بونو باشا دوشمور، آنجاق . دیرتلریندن بیریلییین اساس ماهیدؤولتچی

ت اوستونده بؤیوك دؤولتلر اصلینده بؤیوك مدنی. لرینی حل ائتمکله مشغول اولورالرلهئایقتیصادیات، حرب، سییاست مس

.  گلیشیرلر

  ***

وي مکتبلر آچیلمالی، هکوتل. چیخمازبئش ایجالس چاغیرماسیندان بیر شئی-اوچ عالیمین ییغیشیب اوچ-بئش

تی مدنیاومین، قیرخ مین ماعاش آلماقالک کی، اوتوزعالیملر، دئی. لر اوخونمالی، بورا میلیاردالر قویولمالیدیریرهظاحمو

یرسین و گرك او، یاریم میلیون، بیر میلیون ماعاش آلسین کی، بو ایشی گؤره بیلسین، اثرلرینی چاپ ائتد-یارادا بیلمزلر 

ک، بئشده ین، بئله دئیطحربه قویدوغو وسایاونالراگر. قویمالیدیرییطدؤولتلر بونا بؤیوك وسا: ده دئییرمیئنه. س

ه تاپیلماز، جک قووایلدن سونرا بو تورك دؤولتلرینین قارشیسیندا دورا بیلهاونته، علمه قویساالرن مدنییایکیسینی من دئ

.  میناتسا یوخدورأي تمینات الزیمدیر، او مادأي تجه، بونا مادهساد. یالیمیز چوخ گوجلودوریچونکی بیزیم مدنی پوتئنس

  ***

.   ی منافع باخیمیندان حل ائدیلیربوتون خاریجی سییاستلر میلّ

  ***

ده دن دهشتلی درجهت تورکچولوکمؤوجود حاکیمی-ه، مأیوس اولوروق بیز اؤز دوروموموزا گؤز یئتیردیکده، البّت…

- ائتمک الزیم دئییل قورخور، ضیالیالریمیزین دا بیر چوخو دئییر کی، دوغرودور، بیز تورکوك، آنجاق بونو جار

ماراقلیدیر کی، اوخشار . تچیدیرلر، آزسایلی خالقالرا خور باخیرالر و بجکلر کی، میلّدئسک دئیه"تورك"اؤزوموزه 

"روسسییانین"یوخ، "روسسکیی"روسالرین چوخوسو بو گون اؤزونو . دیرتمکدهدوشونجه روسییانی دا ناراحات ائ

.  باشقا خالقالردا نیفرت یارادار"روس"آدالندیریر، چونکی قورخور کی، ) "روسییالی"(

  ***

مان داها اوندان سونرا موسل. جکلاله، بوتون تورك دونیاسیندا جومهوریتلر یاراناجاق، دموکراتییا یورویهءااینشا

.   خوشبخت یاشایاجاق

  ***

.   زیلن تورکلر وارسا اورادا اونالر بایراقالرینی قالدیراجاقالرأهارادا 

  ***

ایندي تورك بایراقالرینین چوخلوغوآدامالري نییه خوفا سالیر؟  

  ***

!   تانري تورکه یاراولسون

! تانري تورکو قوروسون
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یندایلیق حاقّموساواتچ

. ائتسین-ائدیرلیدیر؛ قوي کیم نهآذربایجان خالقی آرتیق موساواتچیلیق ایدئولوگییاسییال یاشاییر واونا مئیل

  ***

ا میداناو، آذربایجان خالقینین معنوي احتییاجالریندان چوخ طبیعی شکیلده -بئله یارانماییب-موساواتچیلیق ائله…

ن أمحض خالقین ایستکلري و. نین محصولو سایماق چوخ یانلیش اوالرديآیري شخصلرین بئینی-چیخیب واونو آیري

قییمتلی معنوي دیایل -70فیکیر وئرین . یاشار ائدیرؤمورلو، ابديعرینده اوجالماسی موساواتچیلیغی اوزونرلري اوز

قیردي، داغیتدي، بیر موساواتچی ساغ زدي، أؤکومتی موساواتچیلیغی و موساواتچیالري سؤیدو، دؤیدو، حسووئت 

.   ریسینه چیخديیله خالقین ایچکی قودرتیلوأایلدن سونرا یئنه او، 70قویمادي، آنجاق 

  ***

اونون کؤکونده تورکچولوك، چاغداشلیق و . ی دموکراتییا دئمکدیربیزیم ایدئیامیز موساواتچیلیقدیر؛ موساواتچیلیقسا میلّ

.ایسالم دایانیب

  ***

.لیییکائتمهقبیطلی و حیاتا تملینی داها گئنیش اؤیرنمهموساواتچیلیغین بو اوچ بؤیوك َت

  ***

بو معنوي . لیدیرلیکله آچیقالنمالی و یانلیش فیکیرلر علمی شکیلده رد ائدیلمهساسالري اینجهموساواتچیلیغین اَ…

لبه چاال بیلر و من تام آرخایینام کی، محض غي قازاناندا موساواتچیلیق بؤیوك رلر جمعیت حیاتیندا اؤزونه الییق یئردی

!  بئله ده اوالجاق

  ***

آذربایجان . نی تورکدورراضیسینده یاشایان اهالینین یوزده سکسأآذربایجان -آذربایجانلیالرین . ینداتورکچولوك حاّق

ن أتاریخ بویونجا . الریندان بیریسیدیر، کیمسه ده بونو دانا بیلمزتورك یوردودور و تورك دونیاسینین اونورغا سوتون

مکن جیدي شکیلده چالیشیبالر، اونالري بورادان تمیزلهألرله یه دفعهلر تورکلري آذربایجاندان یوخ ائتمههموختلیف قوو

ییاسی آذربایجان پرروسییا ایم. ل آتیبالرأ... قیریمالرینا، آمانسیز آسیمیلیاسییا تدبیرلرینهتکرار سوي-چون تکرار

بئله ائدیب اًایران دا عئین. لره پارچاالییبکیچیک حیصه-ییشدیریب، اونالري کیچیکتورکلرینی محو ائتمکچون آدینی د

باشقا -فشارالرا، قاجارالرا، قاشقایالرا، نه بیلیم نه قدر طایفاالرا بؤلوب کی، گویا بونالر باشقاأتورکلري صفویلره، -

.   لردیرشئی

سی، معنویاتی، مفکوره. آذربایجاندا فارسالر، روسالر و باشقاالري اولمامیشدان مین ایللر اؤنجه تورکلر یاشامیشدیر

بلی، . ول تاپمیش تورك ائتنوسو بو ایدئولوگییانین دا یارادیجیسیدیرشکّاخالقی مین ایللر بویونجا محض بو تورپاقدا َت

. سی بو اؤزول اوزرینده قورولمالیدیرزین و دوشونجه چارپیشماالریمیزین چیخیش نوقطهبوتون ایدئولوژي آختاریشیمی



160

ك کی، فرانسادا هر شئی فرانسیزالرین اوزرینده قوروالجاق، چونکی اورادا اساس ائتنوس فرانسیز خالقیدیر؛ دیل ده، هدئی

هانسی دؤولت یارانسا فرانسیز ائتنوسونا مدنیت ده، دؤولت ده بو میللی اؤزول اوزرینده قوروالجاق و بو تورپاقدا

.  دایاناجاقدیر

  ***

- تچی اولسایدي حاکیمیته سوسیالتورکییه میّل. تچیلیک قوندارما صؤحبتلردیرتچیلیک و آذربایجاندا میّلتورکییه ده میّل

لی، تورکییه ده دئمه. گلرديتچی حرکات پارتییاسی یرسالن تورکئشین میلّآدموکراتالر، یاخود دموکراتالر یوخ، آلپ

-گؤتورسونلر، بیزیم پارتییانین . ته کیم گلمیشدي؟ بیزبس آذربایجاندا نئجه؟ آذربایجاندا حاکیمی. تچیلیک یوخدورمیّل

باشا -باشدان- ) ونون اوستونده سونرا بیز سئچکی پروقرامی قوردوقا(سینین پروقرامینا باخسینالر خالق جبهه

.   تچی پرینسیپ یوخدولر اوستونده قورولوب؛ اورادا بیردنه ده میّلدموکراتیک پرینسیپ

.تچی دموکراتیقمیّل-تچی دئییلیک لرله دئییریک کی، میلّبیز دفعه

  ***

سی اوالن تورکچولویون آذربایجان تورکچولویو کیمی موساواتچیلیغین ترکیب حیصه(دن لهئمین رسولزاده او مسامحمد

احتیاطالناراق دئییب کی، .) ترتیب- سیندن سی کیمی گؤتورولمهدونیا تورکچولویونون ترکیب حیصهیوخ، عوموم

مصطفی . تانسو خانیم چیللره منیم بیر اینسان کیمی حؤرمتیم وار…سینیفلهضعآذربایجانچیلیق اولسون کی، ضربه 

دییینی گؤردوکده تچیلرینین قبول ائدیلمهرك میلّتانسو خانیمسا تو. "نهنه موتلو تورکم دئی"کامال آتاتورك دئییر کی،

-دوغرودور، بیر اؤلکه. یه قاچیردیر"لیتورکییه"دن "تورك"نی نی او، مسئلهع، ی"نهم دئییینه موتلو تورکییه ل"دئییر کی،

. دان ایستیفاده ائدیبلر، آمریکالیالر بونثًالم. لشدیرمک بعضاً فایدالی اولورنین بوتون خالقالرینی بیر آد آلتیندا عومومی

. یلیق اولدوغونو گؤرن اینگیلیسلر آمریکادا دئدیلر کی، بیز اینگیلیس یوخ، آمریکالیییقضییاسیندان چوخ ناراپراینگیلتره ایم

"آمریکالی"آنجاق اونالر اؤزلرینی و بورادا یاشایان باشقا خالقالري . تی یوخدور؛ بو، یئر آدیدیرلّحالبوکی آمریکالی می

دیلر؛ اونالر مهلَهکله هامینی عومومی آد آلتیندا بیرلشدیردیلر، بونونال دا آمریکانین باشقا خالقالرینی اینگیلیسلردن ایتائتم

اؤز اطرافینا ... لیلريدريائدرك ایسپانالري، ایتالیانالري، قیزیل"آمریکالی"تی اؤز اللرینه آالراق و هامینی حاکیمی

.   ولت قورا بیلدیلرتوپالدیالر، قودرتلی بیر دؤ

ی منافعه ضربه وورور و بو ن قدر خئییرلیدیر، آنجاق میّلدا دؤولتچیلیک پرینسیپی باخیمیندان معی"آذربایجانچیلیق"

.  نین آلتیندان سونرا چیخماق اولمازضربه

  ***

سینین ایفاده"تورکچولوك"ین ده ایشلتدیینیمید أآنجاق من محم…نی پیغمبر ساییرامهمین رسولزادامن محمد

- بو فیکیر غیري. دیر؟ آخی تورك نییه تورکچو اولمالیدیر؟ من بونو باشا دوشه بیلمیرمهن"تورکچولوك". یمعلیهینه

، بیر روس، اینگیلیس، آمریکان تورکچو اوال بیلر، آنجاق من تورکم، نئجه تورکچو اوال ثًالم. تورکلر اوچون دوغرودور

.ده من اؤزومو تورك ساییرامجه روسچو اوال بیلر؟ علمده بئله تئرمین یوخدور، اونا گؤرهبیلرم؟ روس نئ

  ***

.  لیغینین اوستونلویو داها بؤیوکدورت داشیییجیتی تعیین ائدرکن مدنیمیّل…
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- ؤتورسک نی اساس گتورکچولوکده ده بیز قانی اساس گؤتورسک اوندا ماتئریالیست اوالجاغیق، یوخ، مفکوره

ایدئالیزمین ده، ماتئریالیزمین . لردیرلهئلی مسبونالر موباحیثه. یم، نه ده ایدئالیزمینهمن نه ماتئریالیزمین علیهین. ایدئالیست

[لیییکده بیزه وئردییی موثبت و خوش نه وارسا اوندان ایستیفاده ائتمه معنامن داها چوخ ماتئریالیست دئییلم،] …. 

. تیمی نظرده توتورامدئدیکده اؤز میّل"تلّمی"دئدیکده، "تورك"ده ا گؤرهاون. ایدئالیستم

  ***

لر، آنجاق سون واختالر دموکراتییایا عایید چوخلو مقاله. بیزده دئییرلر کی، دموکراتییا بوش شئیدیر. ینداچاغداشلیق حاقّ

ال برده، موساوات پارتییاسیندا لی‘AXCP.ا موباریزه گئدیرال دموکراتییا اوغروندبرآذربایجاندا لییکیتابالر یازیلیر، حّت

.  ونالرسال دموکراتییا اوستونده قوربرییشدیریب لیکی، بو پارتییاالرین پروقرامالرینی درلرییهدموکراتالر ایست

البردن لیبیلمهتچیلر ده اؤزلري میّلیحّت. چیلري یئتیشیرلی، موتخصیصلري و مودافیعهرلرین ده، دئمهچاغداش دی-

-البردموکراتالري بیزیمله گؤروشدولر؛ اونالر آنجاق لی-البر، بو یاخینالردا آوروپانین لیثًالم. دموکراتلیق ائدیرلر

آنجاق پروقرامیمیزال تانیش . دموکراتالریقیتچی، میلّمن اونالرا دئدیم کی، بیز میلّ. ییرلردموکراتالرال ایش گؤرمک ایسته

ولر کی، بیز ده خالقین آزادلیغینی، اینسانالرین آزادلیغینی، آذربایجاندا یاشایان آزسایلی خالقالرین اولدوقدا گؤرد

. تچیلرسینیزلّمیش میرلري منیمسهال دیبرسیز لیدیر،رلریال دبریه چالیشیریق و دئدیلر کی، بونالر لیمین ائتمهأآزادلیغینی ت

نیک، چونکی چاغداشلیق بیزیم موساواتچیلیغین اساس هاغداشلیغی قبول ائدنی بیز چعبونا هئچ اعتیراضیمیز اولمادي، ی

. ایدئیاالریندان بیریدیر

  ***

قیرمیزي زوالق و . دیرطلشدیردییی خننین معیمین رسولزادهااولدوز محمد-لی آيقیرمیزي رنگ و سککیزگوشه

]  …. [ین بایراغیندادا اولوباولدوز آذربایجاندا ائلخانلیالر دؤولتین-لی آيسککیزگوشه

الپ قدیمدن آذربایجاندا . بو، تورك رمزیدیر. لی اولدوز اولوبگوشهلی، سونرا بئشعوثمانلیالردا اؤنجه سککیزگوشه

. عصره عاییدIVمیالددان اؤنجه -لی اولدوز تصویري وار تاپیالن ساخسی قابالرین اوستونده آي و سککیزگوشه

ایندیسه قیرمیزي رنگ چاغداش دونیانین رمزي کیمی . انلیالرین بایراغیندا دا عئینی تصویرديدئدیییم کیمی، ائلخ

.   وئریلیر

  ***

چاغداشالشمانی . ایستر یاپونییادا اولسون، ایسترسه آذربایجاندا. چاغداش دونیا نه دئمکدیر؟ دونیا داییم چاغداشالشیر

لر آوروپا دونیا اونا گؤره چاغداشالشاجاق کی، اؤلکه. دئییلتکجه آوروپاالشما کیمی باشا دوشمک دوغرو 

، تورکلر گرك خاقانالرا، مثًالجک؛ یوخسا کئچمیشده ایندیکی معنادا پارالمئنتاریزمی اولمامیش، پارالمئنتاریزمینه گئده

.   لیدیرمهیر سئچیلظ، پرزیدنت، باش نادیهچاغداش دونیاداسا پارالمئنت، بل. قورولتایالرا قاییتسینالر

  ***

، "ان عملیطشی"ر ائدین کی، آوروپادا و آمریکادا ایستحصال ائدیلمیش بعضی محصولالر دیر؟ تصوچاغداشلیق نَ

. نیرلَهآدالندیریلیر؛ بو، سون نتیجه ده جمعیتین اینکیشافدان گئري قالماسییال نتیج"خریستیانالرین فیریلداغی"یاخود 

.   دیریشلییلَلیاو، همیشه دینامیک، متحرك وایَرسیدیر، اونا گؤره دهیکلرین گتیریلمهلچاغداشلیق حیاتا یئنی
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رلر بشري دیچاغداش عوموم. رلري، هر شئیدن اؤنجه، دموکراتییایال باغلیدیریندا تصوقربین چاغداشلیق حاّغ

ین سینونیمی کیمی قاورانیلیر"الیزمبرلی"آز قاال ربده بیر چوخ حالالردا غایسه "دموکراتییا"ریسینده موهوم یئر توتان ایچ .

سینده دموکراتییا، او نین لوکوموتیوینه چئوریلمهیسیبوینوموزا آلمالیییق کی، آوروپا و آمریکانین چاغداش دونیا ترّق

ینین حّتن آزادلیغیلریندن بیري آیریجا بیر اینسانیالیزمین باشلیجا پرینسیپبرلی. اویناییبالیزم عوضسیز رولبرسیرادان لی

کی، همین جمعیتلرده وطنداشالرین فردي آزادلیغی رونوربورادان گؤ. جمعیتین آزادلیغیندان اوستون توتولماسیدیر

سینده بوتؤولوکده خالقالرین بوسا اؤز نؤوبه. مین ائدیلمیشدیرأده تهن یوکسک سویأچاغداش بشر سیویلیزاسییاسیندا 

.  ستیمولدوراثیرلی أتن أاینکیشافینا تکان وئرن 

لرله ده دفعهستیمولدور و اونون اهمیتی تاریخی تجروبهالی یسینده چوخ ثمرهتچیلیک ده خالقالرین ترّقدوغرودور، میّل

-رك پروسئسی یئتکینی اؤزونودالیزمه میّلبرلی-دیر الیزم یولوندا موهوم بیر مرحلهبرتچیلیک لیاصلینده میلّ. یوخالنیلیب

ین، اؤز آزادلیغینی قازانمایان و بوآزادلیغین نه چاتاندان سونرا گئتمک مومکون اوالجاق؛ هله اؤزونو درك ائتمهیلیک حد

ین خالق اؤز سیراوي عضوونه آزادلیق بخش ائده بیلمزرینی بیلمهدی.

  ***

نی سایجا عده یاشایان اساس، یؤلکهال دموکراتییا، اونون قارانتی همین ابری دموکراتییا اولسون، ایستر لیایستر میّل

ییبسه، اؤزونو درك ائتمهبو تورك هله. آذربایجانداسا چوخلوغو تورکلر تشکیل ائدیر. چوخلوغو تشکیل ائدن خالقدیر

بیره -الیزمی بیردنبرییبسه اونا لیمهسهلیک، چاغداشلیق روحونو منیمی مئنتالیتئتینی قوروماییبسا، آزادلیق و موستقیلمیّل

یک؟یهجنئجه وئره

  ***

اونون ورلرین دؤولت قورولوشوندابشري دموکراتیک دیسی عومومچاغداش دونیانین دموکراتیک موباریزه

ده یاشایان باشقا ک کی، کونستیتوسییادا قبول ائدیرسن کی، اؤلکه، دئیثًالم. سی اوغروندادیرکس ائتدیریلمهعقانونالریندا 

دیر؛ آزسایلی خالقالرین حوقوقالري اساس خالقین حوقوقالرییال عئینی-مک اولماز ه اسیبت بسلخالقالرا اؤگئی مون

یی مین ائتمهألی، دؤولت واحید وطنداش حوقوقونو تدئمه. دیرباشقا سؤزله، بوتون وطنداشالرین حوقوقالري عئینی

ینیندن، عیرقیندن آسیلی اولمایاراق برابر تیندن، دیلیندن، داونون بوتون وطنداشالري میّل-سینه گؤتورور عؤهده

ی ك کی، دموکراتیک حرکاتین بیر حیصه سی اوالن میلّرائدآنجاق تصو. آرتیق بو، دموکراتییادیر. حوقوقالرا مالیکدیر

ده بیر حاکیم خالق وار،ته گلیرسن و قانون قویورسان کی، بوندان سونرا اؤلکهآزادلیق حرکاتی باش وئریر، سن حاکیمی

بو، آرتیق دموکراتییادان قاچماق و . اولمالیدیر، چونکی باشقاالري ایکینجی سورتدورعاودا تورکلردیر، هامی اونالرا تاب

.   چاغداش دونیانین طلبلرینه قابالیقال آرخا چئویرمکدیر

رکاتیندا خالق ایشتیراك ی آزادلیق حمیّل. ب ایجتیماعی پروسئسدیرکّراو، چوخ م. دیرالالشدیرماسا ایکینجی مرحلهبرلی

ده آپاریب لدیلیرسه بو، نتیجه ده گوجلو توتالیتاریزمههر شئی اونون گوجویله و اونون آرزوسونا اویغون یؤنَ. ائدیر

ده کی هر شئی محض کی، اؤلکهیر، چالیشاریهزمک ایستألده ائدیب یئرده قاالنالري أخالق اؤز آزادلیغینی -چیخارا بیلر

الیزم نه دئییر؟ او، فردین حوقوقونو مودافیعه ائتدییی بربس لی. دن چیخاریلسینلر اؤلکهیبوتون اجنباونون اولسون، 

...  اوچون دئییر کی، بورا باخ، آي خالق، سن چوخ شئی آرزو ائدیرسن

  ***
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-یه گؤره؟ ماراغی وار هن. دن چیخسیندن چیخسین، روسالر اؤلکهجمعیتین ماراغی بودور کی، توتالیم، ارمنیلر اؤلکه

. نی اساس خالقین ایشی چوخاالجاقعاونالر چیخاجاق، ایش یئرلري، ی. ارمنیلر، روسالر چیخاجاق، ائولري اونا قاالجاق

ده یا فاشیزم یاراناجاق، یا دا بو شرط داخیلینده ده خالق سورعتله قالخا، اینکیشاف ائده بیلر، آنجاق سونرادان اؤلکه

چون فردین حوقوقونو محض بونون قارشیسینی آلماق. "توتالیتار خالق دیکتاتوراسی": ا بئله اوالجاقدیکتاتورا، آدي د

نین بوتون وطنداشالري عئینی حوقوقالرا مالیکدیر و هر بیر وطنداشین لی سورورسن کی، اؤلکهیی ایَرمین ائتمهأت

. رمیر کی، داها توتالیتاریزمه، دیکتاتورایا کئچید اولسونالیزم ایمکان وئبربورادا لی! له بیتديئمس. حوقوقو توخونولمازدیر

ا بو، فردین مودافیعه اولونمالیدیر، آماً تین مؤوقعی حؤکملّلی و میی آزادلیق حرکاتی دستکلنمهبونا گؤره ده میلّ

! حوقوقونون تاپداالنماسی حسابینا اوال بیلمز

  ***

یین اوستونده دایانمالیدیر؟  هجمعیت ن

نین بیرینجیسی، فردین اوستونده؛ ایکینجیسی، عاییله: عونصورون اوستونده دایانیر3من فیکیرلشیرم کی، جمعیت 

-عاییله. داها سربست، داها موستقیل-الیزم اولوربرفردین اوستونده قوراندا لی. اوستونده؛ اوچونجوسو، خالقین اوستونده

.   ه قورماق ساییلیرنین اوستونده قوراندا آرتیق جمعیتین اوستوند

آمریکادا یوز مینلرجه . و جمعیتلرین) دیرك عاییلهؤزا(نین عاییلهاًدیر؟ اساسیین اوستوندههآمریکا جمعیتی بو ساعات ن

نی اؤلکه. رلر جمعیتی و سسئویاتانالر جمعیتی، ایتلر جمعیتی، کوچه دهگولنشیکستلر جمعیتی، چوخ: جمعیت وار

]  …. [یر؛ دؤولتین چوخ شئیدن خبري یوخدور، او، چوخ شئیه قاریشمیراونالر ساخالی

جمعیت و . منی آذربایجانین بوگونکو طالعی، بوگونکو حیاتی باخیمیندان عاییله و جمعیتلر داها چوخ ماراقالندیریر

شامیل ائتمک اولمازدوغرودور، بونو بوتون جمعیتلره. رینده قورولوردؤولت بو جور اورتا چکیلی توپلومالرین اوز .

[دن داها چوخ فردین اوستونده قورولوب، فرانسادا جمعیت عاییلهثًالم ائله بونا گؤره ده فرانسادا عاییله او قدر ] …. 

دییی واخت بوشانا، چیخیب گئده بیلر، باشقاسییال ائولنه، یاخود گزه بیلر، چونکی او، گوجلو دئییل، چونکی قادین ایسته

-) مک یانلیش اوالرديلندییینی سؤیلههاخالقسیزلیقال نتیجاً ، اونون حؤکمهلبّتا(الیزمین بو جهتی ده وار برلیباخ، . آزاددیر

بونا گؤره ده دئییریک کی، آوروپادان . زمه یووارالنماقدا اوالن حددن آرتیق موستقیللیک دئمکدیرشی، آنارعاو، بیر نؤو

بونالر خالقین معنویاتیندان، اخالقیندان، . لیییکمههکورانه گؤتورم-الیزمی کوربرینده دموکراتییانی، لهیچاغداشلیغی منیمسه

رك اونالري داغیتماسین، ضیدیته گیرهرلرله اولونمالیدیرکی، همین دیقیرك تطبسیندن کئچیریلهی مئنتالیتئتیندن، تؤرهمیّل

. اوچورماسین

  ***

. مین ائدیلسینأبوتؤولوکده جمعیتین مؤحکملییی، ثابیتلییی تقورونمالیدیر کی،اًفردین حوقوقو حؤکم…

  ***

فایزي 90نین نین اهالیسیبو اؤلکه. لی کیمی گؤتوركبیر طرفدن ده، ایسالمی موساواتچیلیغین اوچونجو خطی، تم

آچدي، یوزلرجه موسلماندیر و آلالهسیز کومونیست رژیمیندن قورتاران کیمی او، یوزلرجه مسجید آچدي، مدرسه 

ایندي آذربایجاندا ایچکی ایچنلرین سایی . یه باشالديقورآن کورسالري آچدي، هر یئرده دینیمیزي اوخوماغا، اؤیرنمه

ضیالیالرین، ساوادلی آدامالرین آراسیندا ایچکیدن اوزاقالشانالر چوخالیر، دینه مئیل اًخوصوص. آزالیروي صورتدههکوتل
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نییه . رین، اوروج توتانالرین سایی حدسیز آرتیر، حالبوکی بو آدامالرین چوخو هله دونن آتئیستديلنیر، ناماز قیالنالگوج

.ییرت بونو ایستهلّبئله اولدو؟ چونکی بو، خالقین روحوندادیر، می

  ***

ان کی، مدرسه دوغرودور، یاخین واختالردا بیزده ده، چوخ گوم. لریمیز آزدیرسه یاخشی موتخصیصهایسالما گلدیکد

آگئنتی اوالن روحانیلردن ایسالم KGBه، کئچمیش البّت.اچیخاجاقمیدانلر اینکیشاف ائده جک، ساوادلی، تمیز روحانیلر 

نه اولسون کی، اونالر عرب دیلینی بیلیر، قورآنی یاخشی . دینینی تبلیغ ائدن چیخماز، چونکی اینسانالر اونالرا اینانمیر

. میز ایسالم ساوادي، ایسالم بیلییییله ایسالم اینامینی چولغاشدیرماقدیریزیم ایندیکی وظیفهلی، بدئمه] …[اوخویور؟ 

.   جک بؤیوك عامیلدیرخیدمت ائده. سسینه وایسالم دینی جمعیتیمیزده روحون، معنویاتین تمیزلنمه

  ***

ک، بوتون دینلردن سونرا یاراندیغینا ؤزلرییله دئسلئو تولستویون س. ن یئنی دیندیرألی، ن سونونجو، دئمهأایسالم دینی 

. لی گئتمیشی ساییلیرن ایرَأمیش ایسالم بوتون دینلرین ی نه وارسا هامیسینی منیمسهگؤره اونالردا موترّق

  ***

محمد . یکیرلردیربوتونلوکله یانلیش ف. دیرهدئییرلر کی، ایسالم دموکراتییانین، یاخود قادین حوقوقونون علیهینعضًاب…

. دیري باسدیریردیالر؛ بو وحشیلیکدن اونالري محض ایسالم خیالص ائتدي-دك عربلر قیزالرینی تورپاغا دیريپیغمبره

.وستو صؤحبتله حل ائتمک اولمازااونو آیاق- بو، بؤیوك بیر سیستمدیر . زامان قادینا حوقوق وئردي-ایسالم زامان

  ***

بس . گؤردوم کی، اونون آفریقادا یاییلماسیندا هئچ بیر زور اولماییب. نیردیمادا یاییلماسینی اؤیرهمن ایسالمین آفریق

بیرینه باخاراق -بیره بوتون آفریقا بویونجا نئجه یاییلدي؟ موشاهیده ائتدیم کی، قونشو طایفاالر بیر-ایسالم بیردن

مین نفرلیک بیر طایفانین بیر باشچیسی 400سن دئمه، - .. .نهایت، آیدینالشدیردیم] …. [ایسالمی سورعتله گؤتوروبلر

دییی واخت یاشایار و هئچ کیم ده اونا بیر دییی قادینال ایستهسیدیر؛ ایستهوار و او، طایفاداکی بوتون قادینالرین کیشی

زامان . لیدیرز بوندان سونرا گئتمهره یالنیایکی گون طایفا باشچییال یاشامالی، اَ-ره گئتمزدن قاباق بیرقیز َا. سؤز دئیه بیلمز

ی ضهمین نارا. سینه قارشی دا چیخا بیلمیرنمیر، آنجاق طایفانین ایرادهیبهسی بو قانونو کئچدیکجه جمعیتین بیر حیصه

زوراکیلرینه لهئهئچ کس اونون عاییله مسبیدیر،یسینین صاحره اؤز عاییلهطایفا عضولري گؤرورلر کی، ایسالمدا ه

بوندان سونرا داها طایفا باشچیسی اونالرین . وسله موسلمان اولورالریله ائده بیلمز، بونا گؤره ده اونالر بؤیوك هموداخ

نین آوتوریتاریزمینی، دیکتاتوراسینی وي قبولو باشچیهائله بو اوزدن ده ایسالمین کوتل. سینه توخونا بیلمیرعاییله

، علی، ایسالم عاییله تیپی مورتجدئمه. یه تجاووزوندن قورتولورنون عاییلهایسالمی قبول ائتمکله طایفا او. سیندیریر

.ی رول اویناییردیکتاتور آفریقا طایفا تیپینی داغیتماقدا موترقّ

  ***

آدلی روسجا کیتابی"سیبیلییین طنطنه"بس، توتالیم، چاغداشلیقال ایسالم نئجه سینتئز ائدیله بیلر؟ بیر یهودي عالیمین 

"علم"قورآندا -وار، اورادا دئییلیر کی، قورآن باشقا سماوي کیتابالردان فرقلی اوالراق علمه خوصوصی یئر آییریر 

- نی ایسالمداکی علم، بیلیک طنطنه چالیبدیرعگئرچکدن ده، ایسالم علمی، ی. دیلیبسؤزو بیر نئچه مین یئرده ایشله

.ایسالم علمه قاپیسینی تایباتاي آچیق قویوب…. افی گؤز قاباغیندادیرلیغین اینکیشسشونانین، تاریخمنطیقین، فلسفه
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  ***

دئدیکده پیغمبر "علم"دئییرلر کی، اًبعض. "نینعلم چینده ده اولسا گئدین، اؤیره": بو حدیث محمد پیغمبردندیر

الم علمی نه گزیردي؟ چینده چینده ایس-یله راضیالشمیرام همحض ایسالم علمینی نظرده توتوب، آنجاق بو دوشونج

ده اولسا محض بئله حیاتی ضروري اولسا، کافیرین ایچیندهلی، پیغمبر اوزاقدادادئمه. واردي. نیکا و سکباریت، ایپک، تئ

. یه ائدیرديصیی تؤوشئیلري اؤیرنمه

  ***

لریندن طم دموکراتییانین آپاریجی خلی، دموکراتییایادا آچیقدیر، چونکی علایسالمین قاپیسی علمه آچیقدیرسا، دئمه

. دیرهییه آپاران بیر قوولی آپاریجیسی، اونو همیشه ترقّعلم جمعیتین ایَر. تین آناخطیدیرعلم مدنی. بیریدیر

  ***

. چون موسلمانا جومهوریت گرکدیربو گون خوشبخت یاشاماق

  ***

یه، اوزاقالشدیرماغا چالیشیر، دئییر کی، سن ومهوریتدن قیراغا چکمهکیمسه موسلمان خوشبخت یاشاماسین دئیه اونو ج

آخی او، دینییله گئدیب دؤولت قورا بیلمز؛ آي جانیم، آخی دین دؤولت . آلاله، سن دؤولت قوراندا اؤز دینینله گئت

!..   قوروجولوغو دئییل

زیردیالر کی، بیز آمریکالیالر و آوروپالیالر آسییایا، یا. آمریکا عالیملري یازمیشدي. لیمه بیر یازي دوشموشدوأبیر دفعه

ییادا قالسین، کیم شییادا یاشاییرسا مونارشقویون اونالردان هانسی مونار. لیییکمههلرینه چوخ موداخیله ائتمشرق اؤلکه

.   رئسپوبلیکا یارادیرسا یاراتسین، کیم ده کراللیق قورورسا اؤز ایشیدیر

یین، قوي موسلمانالر اورتا عصر گئریلیکلرینده قالسینالر، یمهدئییرلر کی، د-وشمن ایشیدیر من بیلدیم کی، بو، د

انیزمی، رئسپوبلیکا، دموکراتییا وئریرسینیز کی، ککئچمیش زامانالرداکی کیمی یاشاسینالر؛ بونالرا نییه چاغداش دؤولت م

گوجلو ده اوال بیلرلر، اونا گؤره ده اؤتورون باشینا؛ اینکیشاف ائدیب صاباح بیزیمله برابر اولسونالر؟ سونرا بیزدن

نی چاغداش دؤولت قورومو عی. ییادا قالسینالر، اورادا چاباالسینالرشیین، ائله مونارعکسینه، هئچ کؤمک ده ائتمه

. اونو قوراجاقسان و بونونال دؤولت ایشینی آپاراجاقسان- جومهوریتدیر 

  ***

-چونکی تورکییه. لیشه گئدیرنین اؤزونده اوغورال یوکسهسی تورکییههمین اوچ ترکیب حیصهبو گون موساواتچیلیغین 

دیر، اونون اساسالرینی نه تورکچولوك َن: داها چوخ کیتابالر یازیلیباً یندا آذربایجانداکینا نیسبتده تورکچولوك حاّق

اًورادا اؤزونه داها چوخ یئر تاپیب، آذربایجانا نیسبت؟ تورکییه آوروپایا یاخیندیر دئیه چاغداشلیق دا ب.تشکیل ائدیر و ب

لی ایرَچوختی چیلییینی ساخالدیغینا گؤره اورادا ایسالم مدنیتورکییه بیزدن قاباق ایسالم دؤولت. اینکیشاف ائدیب

لین اوچو ده مده همین اوچ َتباشقا سؤزله، بو اؤلکه. گئدیب، مسجیدلر، مدرسه لر سیستمی اساسلی شکیلده فورماالشیب

چاغداشلیق -چاغداشلیق و ایسالم-ایسالم، تورك-نی توركعاینکیشاف ائدیر، ایندي قالیر اونالرین سینتئزي، ی

.سینتئزي

  ***
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یه، گؤردونوز کی، اونالري ایسالم قایداالرییال ایداره ائده محمد پیغمبرین بیر سؤزو وار؛ دئییر کی، گئتدینیز بیر اؤلکه

قوي . لرییله، قانونالرییال ایداره ائدینعنعنه- میرلر، اوندا اونالري اؤز عادتهز، اونالر بونو قبول ائتمک ایستبیلمیرسینی

یس ائدیب کی، گئدیب هر یئرده ایسالم حنی محمد پیغمبر عی. یینیمهقانونالرینا د-ایسالمی قبول ائتسینلر، آنجاق قایدا

-میشدن اؤنجه دونیانین قایداقانونالري گلمه-چونکی هله ایسالم قایدا. یدارسانقانونالرینی قویارسان، عالمی داغ-قایدا

.   ده قالديجههقانونالري وار و ائل

ی منلیک ایسالم دینینه ضید ی روح، میلّنی بو گون بئله گؤتورور و بئله قییمتلندیریریک کی، میلّاونا گؤره ده بو مسئله

. نلییه ضید دئییلی مایسالم دینی ده میلّ. دئییل

  ***

.نین قاباغینی تورکلر آلدیالرآوروپانین ایسالما قارشی خاچ یوروشلرینین هامیسی

  ***

تانریلی دیرسه اونو بس نییه تکهائل. رفلیدیرطلري فیکري بیرتانریلیغا گؤره قبول ائتمهتورکلرین ایسالمی تک

تانریلیق سیستمیندن آنالییشی واردي، آما قورآن کیمی بیر اوالراق، تورکلرین تکجه هدیلر؟ سادخاچپرستلر قبول ائتمه

تانریلیق سیستمیندن تانریلیق سیستمی تورکلرده کی  تکایکینجیسی، ایسالمداکی تک. بو، بیر. سی یوخدویازیلی آبیده

تانریلیق دیر، ایسالمداکی تکلهئتانریلیق سیستمی بؤیوك مستورکلرین تک. ساده، آنالشیقلی و داها ییغجامدیر

.مک، هم اؤیرنمک، هم ده تبلیغ ائتمک آسان اولورزبرلهأبو دستورو هم -سیستمیسه دستوردور 

  ***

بیرینجیسی، موسلمانالشمیش تورکلر . اونالرین ایسالما یاخینالشماسیندا بیر نئچه خط وار. تورکلر جنگاور خالقدیر

بئله کی، سلجوقلوالرین اولو باباالري . لرله یوکسلدیلرهخیدمت ائتدیلر، اؤزلري ده حربی پیّلایسالما اؤنجه حربی یولال

بونالر خزرین ... یلیباباالري میکاییل، ایسرا: اونالر اؤنجه دینی اینانجالرینا گؤره یهودییدیلر. خزر تورکلرییدي

ینه گلن کیمی ایسالم دینینی قبول ائتدیلر، سونرا ایسالمین نین سرحدلرلیلر دؤولتیشیمالیندان آخیشیب اورتا آسییایا، قزنه

ایشغاال باشالیارکن گؤردولر . اساسیندا اؤز دؤولتلرینی قوردوالر و باشالدیالر یاخین، اورتا شرقی بوتؤو ایشغال ائتمه یه

لییی قبول ائتدیلر کی، یدیر، اونا گؤره سلجوقلوالر دا سنّیکثریتی ده سّنأکی، بو خالقالرین هامیسی موسلماندیر و 

عی. ت بونالرا گلیب چاتسینحاکیمیت ماراقالري دا واردينی ایسالمین قبولوندا حاکیمی .

  ***

.   سونراایکینجی خط گلیر

–ییا یارادیر پرهوالکو خان آذربایجاندا بؤیوك بیر ایم. دئدیییمیز تورکلر اورتا آسییادان آخینال گلیر"بؤیوك موغولالر"

بوتون آذربایجان، . هوالکو خان اصلینده چینگیز خانین یاساالرینی حیاتا کئچیرن شامانچی بیر اینساندي. اولوسبئشینجی

. دن آرتیق شامان معبدي تیکدیرمیشدي‘500، خوراساندا )یراقداعداها دوغروسو، آذربایجان، فارس و (یراق و ایراندا ع

.  یديریسه مسلمان نصیر الدین توسیزیو

500سی قازان خان ایسالمی قبول ائدیر، ایصالحاتالرا باشالییر، بوتون کئچمیش ایکی نسیل کئچیر، اونون نوه] …[

اورتا آسییادان، مونقولوستاندان آخیشیب گلمیش . معبدین هامیسینی سؤکدوروب داغیدیر و یئرینده مسجید تیکدیریر

. لمانالشیر، ایسالما کئچیر، هامیسی موس...تورك، تاتار، مونقول-اولوسالر 
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  ***

ایسالم دونیایا یاییلسا دا اورتا آسییادا اونو تورکلر . تورکلر آراسیندا ایسالمین یاییلماسی نین باشقا بؤیوك خطی ده وار

اق بیر ییقدن اوزضزوردان، ت. بو حالدا ایسالمال شامانچیلیق گؤروشور. ل چکمیرلرأکؤنوللو قبول ائتمیر، شامانچیلیقدان 

نئجه؟ شامانچیلیق ایسالمال بیرلشیر، چولغاشیر، . پروسئس باشالییر، ایسالما دوغرو کؤنوللو گئدیلمه یه باشالنیلیر

[ا چیخیرمیدانلیکیصوف یرده ص، میمثًال. يیدهعربلرده ده بئل. لدن واردي اورادا، آنجاق یاییلمیرديوأ. خوراساندا] …. 

. حرکاتی باشالییریمکانینا، گئنیش صوفتوركکئچیر لیکیآنجاق ائله کی صوف. اییباولوب، یاییلمیبیر، یاایکی صوف

.لنیبگئتدیکجه گئنیش. دك باشالییب بو حرکاتعصرهX-عصردن قاباق XIIهله ] …[

  ***

ایسالمی صیرف ایسالمی یوخ،. قبول ائدیرلرلیکلهیعصرده، اؤزو ده صوفXVIIتصوورائدین کی، قیرغیزالرایسالمی 

طریقتلرینی، اوردئنلرینی قبول ائتدیریر، سونرا کئچیریرلر یصوفلشدیریر،یول اونالري صوفألریصوف. قبول ائتمیرلر

کوهی -بورادا گولشنی، بابا. جمعیتی واریلیک صوفوار، سوهرورديلریعصرده صوفXII-XIIIآذربایجاندادا . ایسالما

.ي آذربایجانلیالر یارادیببو طریقتلر. طریقتلري ده یاییلمیشدي

  ***

. سوهرورديییحر سوهروردي، یعم: ایکی سوهروردي وار. ر سوهروردینین یاراتدیغی طریقتدیرعمسوهروردیه 

لاله بیر نوردور، نورالرین آ(سینی اساس گؤتوروب هسوهروردي ایشیق نظریییحی. ایکیسی ده طریقت باشچیسیدیر

. اوندان قبول ائدیبلییییلاله صوفباسی نصیرالدینعرب خلیفه. روردیسه یاشلی آدامدیرر سوهؤمع). پایالنماسیدیر

رك اونو ه گئییندیرهلالها جوبابؤمر سوهروردي ده خلیفه نصیرالدینعشیخ . سینه گیریرمدئییب کی، من بو شیخین تکیه

باکیدا . رییدياساس طریقت باشچیالبو ایکی سوهروردي، بیر ده گولشنی . بلی، آذربایجان شیخی. ائدیبیصوف

[باباکوهی گولشنی-گولشنی طریقتی یاییلمیشدي  شاماخیدا ماغارادا . "ماغارا باباسی"نی عباباکوهی دئییرلر، ی] …. 

.   اوتوروردو

، اوراالرین آدامالري ایسالمی یوخ. انیستاندا، هیندیستاندا دا یاییلیبغعصرلرده افXVII-XVIIIبو سوهروردیلیک 

. تورکه کئچید، شامانچیلیغا کئچید-کئچیددیر لیکیچونکی بو صوف. دیرچوخ غریبه. قبول ائدیرلرلییییآنجاق صوف

ایل کئچندن سونرا ایسالمی بوتونلوکله قبول ائدیر، 50-60ائدیر، اوستوندن قبولقبول ائدندن سونرا ایسالمی لییییصوف

.شامانچیلیقدان اوزاقالشیرالر

  ***

لیقال ایضاح ائتمک دوز تانرياونو تکجه ائله تک. چاالرلیدیرسی، گؤردویوموز کیمی، چوخورکون ایسالما گلمهت

سونرادان گلیر او . دارعالقه. اوردویال، دؤولتله، ایقتیصادیاتال، سییاستله و س: بونون چوخلو یولالري اولوب. دئییل

اوینادیغی اساس لییینی، شامان اینانجیندان ایسالم اینانجینا کئچیدده صوفثًالم. سیاینانجین ترانسفورماسییاسی، دییشیلمه

بونو تورك . نین هئچ بیرینده رقص یوخدورلرییعرب صوف. سیدیرسینین بیرلشمهاونالرین ایکیلیکیصوف. روال باخاق

[چیخاریبالرلريیصوف . موغامات اوخویوردوالر. يائله بیزیم آذربایجان شیخلرینین ده رقصی وارد. لرمؤلوي] …. 

یوار، بونالرین هامیسی صوف"روحانی"وار، "رفانیع"، ثًالم-اوزرینده یارانیب لیکیسی صوفموغامالرین بیر حیصه

یکثریتی موباریز صوفألرینین ده کوروغلو جنگی. ، نسیمی کیمیثًالمدیر،یاؤزو ده بعضیسی جنگاور صوف. رقصلریدیر
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نو »کوروغلو«. بو، سیستمدیر. ر اونون موریدلریدیرلَدلی. رینلَدلی] …. [اؤزو ده مورشیددیروروغلونونک. لریدیررقص

.   نین هامیسی موریددیردلی7777اوخویون، باخین، 

. رقصلریدیرینی بیزیم داستانالر سیستمینده کی همین او جنگیلر موباریز صوفعی] …[

  ***

له قیلینج آلماق، آدام اؤلدورمک، قلب أ: بو، طریقتلر سیستمیندن عیبارتدیر. ارده ولیکیموباریز اولمایان صوف

.  بو، آرتیق درویش سیستمیدیر. یه توخونماق اولمازاینجیتمک، کیمسه

دین صفی الآنجاق طریقت باشچیالري شیخ صدر الدین، شیخ . للرینه قیلینج آلمامیشدیالرأصفویلر شیخ جونئیده دك 

ائله کی سیرا شیخ جونئیده چاتدي، . دئییردیلر کی، قان تؤکمک اولماز، اؤلدورمک اولماز. ورید ییغیردیالردوعا ائدیر، م

لییی هعگؤردولر کی، بابا طریقتینده بو، چتیندیر، موباریزه آپارماق اولماز، اونا گؤره شی. آرتیق باشالدیالر موباریزه آپارماغا

ایندي بونالر هم . نین تبلیغینهلیعو باشالییرالر ! لیعمردان -ؤکن؟ شاهیلیکده کیمدیر قان تهعشی. قبول ائتدیلر

باخ، یئنه ده . لیک موباریزه آپارماغا ایجازه وئریرهعبوندان سونرا شی. دیرلرعههم ده شی،یدرویش، هم شیخ، هم صوف

. سی باش وئریریشمهیطریقتین یئرد

  ***

مخصوصدور، او طریقتده ده ه تطریقي بیلیر، سونرا بیر عتیشرنی عالمی، یده کامیل اینسان اودور کی، ایسنسیمی

کئچه -نین اؤزو محض بو یولالري کئچهنسیمی. قوووشوراحاقّ- حقیقتهنندن سونرا هلهلنیر و معریفته یییهیییمعریفته

تانرییا معنا واًنی اؤزونو روحع، یاو، آرتیق شیخدیر. ا چاتیبنیب و حاقّلهیاؤیرنیب، طریقتی بیلیر، معریفته ییعتییشر

یم و سینی تانرینین بیر ترکیب حیصهعام، یمن حاّق-"الحقأنا": یندا دئییراونا گؤره ده تانري حاقّ. قوووشموش ساییر

.   منی اؤلدورورسونوز اؤلدورون، اونسوزدا، اونا قوووشاجاغام. سی ساییراماؤزومو اونون حیصه

او دئییر کی، اینسان تانریدان قوپوب گلیبسه اونا قوووشماق داها مومکون . یه بو جور یاناشمیرلهئسه مسفضولی]…[

تی ده لییی ده، وارلیغینین لّذاینسانین گؤزل-لیدیر دئییل، آنجاق بونون حسرتینده قالیب اونا قوووشماقچون یول گئتمه

تا نه حسرت چکسین؟ -له قورتاریر ئقوووشدوسا مس. دیرهدیر، او یولدادیر، او حسرتداونا قوووشماغا دوغرو گئتمکده

ییم، سئویم؟ قوووشدوق، سئوگی ده او ستهیاونسوزدا، تانرییا قوووشاجاغامسا نییه اونون حسرتینی چکیم، نییه اونو ا

.   سییدین، ایندي اونونال بوتؤو اولدونواخت بیتدي؛ سن اونون حیصه

سن یاخشی . جکسنعؤمرون بویو گئده. تانرییا قوووشماغا گئدن یول توکنمزدیرسینه گؤره، فوضولینین دوشونجه

تینی دویاجاقسان، آنجاق اونا یه ایمکانین اوالجاق، اونا یاخینالشدیقجا لذّروحسانسا، تمیز روحسانسا اونا دوغرو گئتمه

گئتمه یین مومکون اولمایاجاق، یوخ، پیس روحسانسا سنین اوچماغین،. چاتماق مومکون دئییل- جکسن یههچاتا بیلم

نی جانین اونونال عده سن روحونو تمیزله کی، اونا دوغرو گئدنده راحات اوالسان، یعذابالرال یاشایاجاقسان، بونا گؤره

-چون بیر واسیطهآخی بو جان اورادان گلیب گیریب بدنه، ایندي اونا بیرلشه بیلمز، بیرلشمک. یه مئیللی اولسونبیرلشمه

ینی گبونالر اینسانا سئو... دیر، موریدچون مورشیددیرچون لئیلیچون گولدور، مجنونبو واسیطه بولبول. ییاج واریه احت

جک، یههسئوگیسیز گئتم. یه باشالییرینی اؤیرنن اینسان تانري سئوگیسینی درك ائدیر و اونا دوغرو گئتمهگسئو. اؤیردیرلر

.  مورشیدسه اونو آزماغا قویمور. نی بو روح آزارعندن گلیب؛ یآنا بطنی-گؤیدن . چونکی ایتیریب اؤزونو



169

تانري عشقی اساسدیر، دونیانین ! اونداکی بؤیوك تانري عشقیدیر! ه نه دخلی وار؟یینسانی عشقین فوضولیا…] …[

گنی او، سئوعی. دیرتی بو سئوگیدهماهیانرینین یاراتدیغی هر بلی، اینسان ت. كینی بیزه اونا گؤره وئریب کی، هر شئیی سئو

. لدیرسهاونو نه چکیرسه، نه گؤز-لیدیر شئیی سئومه

  ***

باخ، . "او، منی درك ائتسین و سئوسینمن اینسانی اونا گؤره یاراتدیم کی،":  بو نه سیستمدیر؟ بو، تانرینین سیستمیدیر

سن، منیم او یاراتماییب کی، منی سئوه. جی یوخدوریه و سئوگییه احتییائتمهااصلینده تانرینین بو درك. ت بودورماهی

-دینسه، دئمهاو یولو توتوب گئتدینسه خوشبخت اولدون، گئتمه. بو یولال گلیرسن گل، گلمیرسن گلمه. خوشوم گلسین

ینا مورشیدین خیري اوندادیر کی، اون مینلرله یولونو آزاجاق اینسانی اطراف. لی، تانرینین یولونو ایتیرمیسن، آزمیسان

بونالر . دیرراو، ثوابا اونا گؤره چاتیر کی، بونالري اؤی. سی اولورطرف یؤنلدیر و ثواب یییه.) ج.ج(توپالییب آلالها 

.   نی اؤیرنمک الزیمدیربو فلسفه. بیرینی تامامالیان بوتؤودور- یه الزیمدیر؟ بو، بیرهاولماسا مورشید ن

دوغرویا تانري روحونا او قدر وورولورالر کی، -اینسانالر دوغرودان-ر ده چوخ غریبه بیر شئی واآنجاق بو فلسفه

.بو، چوخ قورخولودور. لی سویویورأاونالرین بو دونیادان 

  ***

س وارلیقدیر و قوردون آغزینی ن موقدأدمیر. تمیز تورك عادتیدیرقورد آغزي باغالماق قدیم شامان سیستمیدیر و تر

قوردون آغزینی باغالیاندا واختیله تورکجه شامان دوعاالري -دیر هسی نغریبه. اوالرمحض اونونال باغالماق

سه بئله هعربد. ورو ایسالمال نئجه چولغاشیبگؤرورسونوزمو تورك تفّک. اوخویاردیالر، ایندیسه قورآندان آیه اوخویورالر

.   شئی یوخدور

. دان گلمه سیستمدیر، ایندي گیریب فارسلیغا، ایراناکونهرگنأرامی بو قدیم تورك بای. سونرا نووروز بایرامینی گؤتورك

آنجاق ایشه ). فروردین آییندا باشالییر(ائدرك گؤتوروب تقویمه ده سالیبالر ) "یئنی گون"("نوو روز"فارسالر اونو 

. لرین بایرامیدیرهعلرین یوخ، شییایندي یاییلماغا باشالییر، چونکی دئییردیلر کی، بو، سنّ-باخین کی، آنادولویا هله ایندي

بیز دؤرد . رك تاختدا اوتوروب، بو، اونونال باغلی بایرامدیرقیرمیزي گئیینهعلیلر اونو اؤزلرینه چیخدیالر کی، امام هعشی

.   چرشنبه کئچیریریک، سویون، اودون اوستوندن آتیلیریق؛ بونالرین هامیسی عربده یوخدور

گئدیب، -شامان دوعاالریسا ایتیب. االوات چئویریریکصالندا قورآندان دوعا اوخویوروق، بیز سویون اوستوندن آتی

ه خاصآذربایجانین اؤزون: دئمک، بؤیوك بیر سینتئز باش وئریب. ایندي موسلمان دوعاالري گلیب اونون یئرینی توتوب

لر ایسالمال ائله عنعنه-ا بو عادتآم. ائدیرتیي رعاسی وار، موسلماندیر و موسلمانلیغا دا چوخ جیدعنعنه-عادت

.قوووشوب کی، بونا قارشی چیخماق مومکون دئییل

  ***

تورکچولوك چاغداشلیغی نه ("تورکچولوك و چاغداشلیق": لر قویولمالیدیرلهئبوندان سونرا بلکه ده بئله یاناشی مس

تورکچولوك و ایسالم"، )، یوخسا هارمونییا؟ت تشکیل ائدیرجور قبول ائدیر، چاغداشلیق تورکچولوکله ضیدی"

- کثریتی توركأ، آذربایجانین گونئییندن اوالن و آوروپادا یاشایان تورکلرین ثًالتورکچولوك ایسالما نه جور باخیر؟ م(

ارتییاالردا نین اؤزونده ده بیر سیرا پتورکییه. نی تورکلرین ایسالمال چولغاشماسیندان چیخیش ائدیرعایسالم سینتئزیندن، ی
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چاغداشلیق ایسالمال نه جور("ایسالم و چاغداشلیق"،)یکیهایسالم سینتئزینین طرفیند-آرتیق دئییرلر کی، بیز تورك

.).اویوشور، ایسالم چاغداشلیقال دوغرودانمی قوشا آددیمالیا بیلر و س

  ***

دن اؤیره نیب تی یئنیعصرلرده یاراتدیقالري مدنیآوروپا عالیملرینین بیر چوخو بیلدیریر کی، موسلمانالر اورتا 

ده تقدیم ائتسههچاغداش سویثًالم. ته احتییاجالري یوخدورلر باشقا مدنیتیدیر، باخین، بیزیم موغامات اورتا عصر مدنی .

تقدیماتا، بوتون اونالري ایندي سالیبالر چاغداش. تلرله چولغاشیباو، بورادا تورك، یونان، عرب، بیر سیرا باشقا مدنی

سینی رحمتلیک آذربایجان خالق موسیقی. تی وارمیش کیدونیا دا قبول ائدیر، هامی دا دئییر کی، گوجلو ایسالم مدنی

نی تقدیماتی چاغداشدیر، عی(ییر چاغداش پوپ موسیقیسی، بوتون آمریکادا یاییلیر زاده گؤتوروب ائلهواقیف مصطفی

تدیراؤزوسه کؤهنه مدنی.(

**  *

.   آذربایجاندا ایسالم فوندامئنتالیزمی یئر آال بیلمز

ایکینجیسی، آذربایجاندا همین ایلکین . دار دئییلقلیک بورادا ایرانداکی قدر قاتی و هعچونکی، بیرینجیسی، شی] …[

ییب؛ تم حالینا دوشمهدوغرودور، دین وار، آنجاق یایغین حالدادیر، سیس. دینی سیستم نه جمعیتده قالیب، نه ده دؤولتده

500شیخدن آشاغیدا 30شیخ اوال، 30ك بیر شیخ، اونون اطرافیندا دا یئنه ، باشدا گرَثًالم. او گرك پیرامیدا حالیندا اوال

پیرامیدا حالیندا اوالندا قورولوش اولور؛ . ا اوالمین موّل10نفر ایري روحانی، آخوند، اونالرین دا اطرافیندا بیر 

.   یزم بوندان سونرا یورویه بیلرفوندامئنتال

او . قاییتما ایصالحاتیدیره ایسالمدا گئریی-ودور عدیگر طرفدن، فوندامئنتالیزم ایسالم دینینده ایصالحاتین بیر نؤو

مگر آذربایجاندا بو . جک بؤیوك عالیملر، موجتهیدلر الزیمدیر، آخی هر آدام بونا گیریشه بیلمز کیایصالحاتی آپارا بیله

!ه وار؟جک قووایشی باجارا بیله

  ***

ییریک، آنجاق باجارمیریق، چونکی گرك بونونچون یئنی بیز ایندي سووئت تاریخ مئتودولوگییاسیندان چیخماق ایسته

ثیريأورلو، دونیایا یئنی گؤزله باخان، کؤهنه مئتودولوگییانین تمئتودولوگییا حاضیرالیاسان، بوندان اؤتروسه یئنی تفکّ

اونالر یوخدور دئیه سووئت . موتخصیص الزیمدیر100ن آزي بیر أا اونو یاخشی بیلن آلتیندا اولمایان، آم

فیالنینجی ایلده : ، گویا تاریخ یازیرالرمثًال. دن دم ووروروق"ینفی موباریزهص"ایدئولوگییاسیندان ایمتیناع ائتسک ده یئنه  

آدي "عوصیان"کندخودانی اؤلدورمک عوصیان دئییل آخی، بیز بونا . کندلیلر عوصیان ائدیب کندخودانی اؤلدوردولر

بونا او ساعات . رك اونو ووروب اؤلدوروبلرجه اوالراق، هانسی سبب اوزوندنسه کندخودادان بئزههساد–قویوروق 

سن دئمه، . "لدونفر کندلی اؤلدورو20عوصیاندا "یاخود . ینفی موباریزه باخیمیندان یاناشیریق، چئویریریک عوصیاناص

بلی، کونکرئت کیمه قارشیسا کونکرئت شخصین، یاخود شخصلرین داواسی ! دا باش وئریبمیش"کندلی قییامی"

.  آدالندیریلیر"ینفی موباریزهص"

لردیر بوش دوشونجه. عاالري گؤتوركینداکی مودقّنین وارلیغی حایاخود اورتا عصرلرده آذربایجاندا فئودالیزم جمعیتی

"فئودالیزم"لر فئودال دئییل کی، اونالرین باشچیلیق ائتدییی جمعیت قورولوشودا یانی او فئودالیزم؟ خانالر، به-

. اوچ-ایکی، اوردوسو وار -دیر یبیر، ب-بیدیریآذربایجاندا هانسی فئودالدان صؤحبت گئدیر؟ تورپاق صاح. آدالنسین
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؛ دوز کییریائتمک ایستهقیله اؤز جمعیتیمیزه تطبتمینه باخیب اونو عئینیبیز آوروپا سیس. بو، تامام باشقا سیستمدیر

.   گلمیر آخی

بلی، مارکس دئییب کی، دؤولت . یندا فیکره باخاقو یاخود ایلک دؤولتلرین قولدارلیق جمعیتینده یارانماسی حاقّ

. لی، ایلک دؤولت قولدارلیقدا یارانا بیلرهی ایجماعسا صینیفسیز جمعیتدیر، دئمیصینیفلی جمعیتین محصولودور، ایبتیدا

آنجاق بونالردان باشقا تیپلري ده . قولدار دؤولت، فئودال دؤولت، بلی: دؤولتین تیپلري وار-عادیر کؤکوندن یانلیش مود

سن، بونا گؤره ده آختاریریق کی، گؤره . نی مارکسیزم هانسی خطی جیزیبسا اوندان او طرفه کئچه بیلمزسنعی. وار آخی

لرین اینشاسیندا ده ایري تیکیلیمرقولدارلیق؟ شو-قولدارلیق، یوخسا غیري: ده کی دؤولت نه جور دؤولتمیشمرشو

لتمک نییه قولدارلیقدیر کی؟ تیکینتیده کندلینی ده ایش. لی، اورادا قولدارلیق دؤولتییمیشدیردیلر؛ هه، دئمهقولالري ایشله

بدلري تیکنلر عده کی او بؤیوك ممرشو. او، قول دئییل آخی، کندلیدیر. د تیکیردیلر، کندلیلري ییغیب مسجیثًالم. اوالر

فئودالیزمه؟   -جکدیک بس اوندا هانسی دؤولته عایید ائده. کندلیلر ده اوال بیلردي

ت نییه؟ چونکی سووئ. دك یاشاماقدادیرآنجاق، تأسوف کی، اونالر ایندییه. یمینهلرین علیهمن بئله دوشونجه

. لنمیش تاریخچی عالیملریمیز هله یئترینجه دئییله ی ایدئولوگییایا دریندن یییدونیاگؤروشوندن تام قورتولموش و میلّ

تورك تاریخی یازیلسین، هامی ایسته ییر کی، عوموم. ی تاریخینی یازان عالیملر هله یوخدورتورك میّل- تصوور ائدین 

تورکییه ده، آذربایجان دا، اورتا آسییا دا . ییریکتورك ادبیاتی یاراتماق ایستهکیم یازاجاق؟ عوموم. آنجاق یازان یوخدور

.  قورولتایالر، سیمپوزیومالر، کونفرانسالر کئچیریر، آما هله هئچ بیر جیلدي ده اوزه چیخماییب

-یخچی عالیملر یئتیشهي علم مرکزلري، چوخلو تارایل بویونجا جید70بوتون بونالري نییه خاطیرالتدیم؟ آذربایجاندا 

-بئش(مؤوجود اولمادیغی اًلنیریکسه دین اینستیتوتونون عومومیئتیشه بو گون بیز موتخصیص یوخلوغوندان شیکایت

) اون ساوادلی روحانییله، پیرلرله، اوجاقالرال دین اینستیتوتو یارانماز-ایکی خیردا دینی مکتبله، بئش-اون مسجیدله، بیر

.   سی معجزه  اوالرديمئنتالیزمین گئرچکلشمهمیزده فوندااؤلکه

ورلو اولدوقالرینا گؤره لر چاغداش آوروپا تفکّقوزئیلی–باشقا یؤندن گؤتورسک، آذربایجان اهالیسی نین بیر بؤلومو 

-یههول ائتمورویله اونا تقدیم اولونانالري قببو اینسان اورتا عصرلر تفّک. جکیههورله منیمسایسالم دینینی محض بو تفکّ

. جک

  ***

اسینی نییه یازیردي؟ چونکی باشا پراو"لئیلی و مجنون"ی یه گؤره موسیقیمیزي چاغداشالشدیردیالر؟ اوزئییر بنه

نین آجیغی گلیردي کی، بو هامی. ا سیستمینه کئچمک الزیمدیرپردوشوردو کی، بؤیوك سیستم یاراتماقچون آرتیق او

نییه؟ . باخیر، لذت آلیرا"مجنون-لئیلی"یئریدیرسن بئینیمیزه؟ آنجاق ایندي هامی اوتوروب آوروپا موسیقیسینی نییه

لی نییه درام یازیردي؟ چونکی درام حعمیرزه فت. چونکی او، آوروپاالشدیریلماییب، یالنیز تقدیماتی چاغداشالشدیریلیب

دوزدور، نظمله یازیلمیش (ده بیزده رومان یوخدو ک کی، اورتا عصرلرو یاخود، دئی. ورون بیر فورماسیدیرچاغداش تفّک

ید اوردوبادي آوروپا اوسلوبلو بئله اثرلري عسزمینلی، محمدیر چمنزیوسیف و). ور رومان یوخدوثا منرومانالر وار، آم

کیمی "یزدومانلی تبر"، "قیلینج و قلم"،)"قان ایچینده"یاخود ("ایکی اود آراسیندا"اورتایا قویدوالر و ایندي بیز 

لی، چاغداشلیغین تقدیماتیندان، فورماسیندان، لییی؟ دئمهیک بو یئنینییه گؤتورمه. سئوه اوخویوروق-رومانالري سئوه
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ایندي بس ایسالم دینینی آذربایجانا چاغداش . ده اونو تقدیم ائدنلرین باجاریغیندان دا چوخ شئی آسیلیدیرجههائل

.لیک اونو گؤرمورمجک؟ هلهورله کیم تقدیم ائدهتفکّ

  ***

بوتؤولوکده او، . مه ایناندیرماغا چالیشیرآخیرته، جنّته، جهّن-، او دونیایا .)ج.ج(ا، نئجه اولسا دا، اهالینی آلالها موّل

ا مجلیسده بیردنآما موّل). مین اولوناندا جمعیت راحاتالنیرأاینانجی تاًومومع(جمعیتی راحاتالندیریجی بیر عامیلدیر 

گئدیب چیخدي میفلره، ... یدي، بیر بولبول گلدي، اوخودوه سلیمان پیغمبر بیر گون خست: یههباشالییر صؤحبت ائتم

]  …. [لرهافسانه

، بیر حادیثه باش وئریر، پولیس ثًالم. روحانیلرین ساوادیندان باشقا، اونالرین شخصیتی ده تبلیغاتدا موهوم رول اویناییر

ساققالی کیمی قاباغا دورا بئله یئرده گرك روحانی شخص ائل آغ. حاقسیز یئره دؤیور، اینجیدیرگلیب بیرینی توتور،

نی عی. مزکی، آي اوغول، بونو نییه دؤیورسن؟ آنجاق بیزده بیر نفر روحانی سسینی چیخارماز، اؤزونو پیس کیشی ائله

گرك بو سیستمی ساخالیاسان، . الی اوال بیلمه لیدیرروحانی بیر یئرین دین آدامی اولماقال یاناشی، هم ده ائلین آغساقق

، بیر مجلیسه ایجرا باشچیسی گلن کیمی هامی دورور آیاغا، ثًالم. میشیکآنجاق، تأسوف کی، بیز او سیستمی قورویا بیلمه

نین باشچیسیییرسنسه روحانینی ایجراسینی ایستهسن دینین یوکسلمه. اولماز بو. او رایونون روحانیسی ده آیاغا قالخیر

یوخسا آخوند دا . نین آیاغینا گلیب اونونال گؤروشسونك او ایجرا باشچیسی روحانیآیاغینا آپارمامالیسان، عکسینه، گرَ

اونون آیاغینا گئدنده اونون اؤزونون نه حؤرمتی قاالجاق، دئدیکلرینه کیم ایناناجاق؟ 

  ***

نادولونو ایشغال آ(تئیمور گلیب اردبیلدن کئچنده . همیشه میثال چکیرمامیر تئیمورال شیخ صدرالدینین گؤروشونو من

او دا شیخدیر ده، قاباقجادان خبري وار کی، . دئییر کی، گئدین شیخ صدرالدینه دئیین، امیر تئیمور گلیب) ائدندن سونرا

شیخ، ": گلیب چاغیریرالر. اوتورورسین دئیه نامازا گئتمه. سی یارامازآنجاق اونون امیرین آیاغینا گئتمه. تئیمور گلیر

خی نامازدا دانیشماق، آ(سسینی چیخارمیر -"ییرشیخ، امیر تئیمور سنی گؤزله"میر، نامازینی قیلیر؛ ائلهچؤنوب -"!شیخ

یله امیر جک بو حرکتییههاصلینده هئچ بیر ایراد توتوال بیلم). دن یاییندیرماق اولمازرك قیبلهبدنی، یاخود اوزو یانا چئویره

تئیمور دئییر کی، من آلاله قوناغییام، شیخ منیم قارشیما . لیسن، من سنی یوخمهتئیمورا باشا سالیر کی، سن منی گؤزله

بوندا . امیر تئیمور: اوندا شیخ قاپییا چیخیب سوروشور کی، منی چاغیران آلاله قوناغی کیمدیر؟ دئییرلر. چیخمالیدیر

امیر تئیمور آتدان دوشوب دئییر کی، شیخ، منی سایا سالمیرسان، آخی من . ن قوناغینیر کی، بویورسون آلالهیدیللَ

یدیم، تانریسا هشیخ صدرالدین دئییر کی، من تانرییا عیبادتله اونون زیارتیند. حؤکمدارام، حؤکمدارینسا آیاغینا گلرلر

.   حؤکمداردان بؤیوکدور

..   !انی بؤیوکلویو بودورحرو…باخ، 
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یندابوتؤو آذربایجان حاّق

.بوتؤو آذربایجان اوغروندا موباریزه حیاتیمین معناسیدیر

  ***

.س آرزومدورنین بوتونلویو مقدآذربایجانین یوز ایللرله پارچاالنمیش، بؤلونموش، داغیدیلمیش جیسمی

  ***

منیم فیکیرلریمین مایاسینی . سی دوالشیرنده داییما اؤزونون آرزو و ایدئیاالري نین حیاتا کئچمهاینسانین فیکری

نین اؤز یئرلرینه آذربایجانین تام موستقیل اولماسی، قاراباغین ارمنی ایشغالیندان آزاد اولونماسی، قاچقینالرین هامیسی

.سی تشکیل ائدیرلشمهگئرچکنین یاشاماسی و قاییتماسی و بوتؤو آذربایجان ایدئیاسی

  ***

آذربایجانین قوزئیینده اؤیرندیییمیز . ي میثالالري واربونون چوخ عاد. روحی باخیمدان آذربایجان همیشه بوتؤو اولوب

میز، یلی هم دؤولتیمیزین بؤیوك حؤکمداري، هم بؤیوك سرکردهعشاه ایسما. تاریخ و ادبیاتدا هئچ زامان آیریلمامیشیق

نئچه دؤولتیمیزین پایتاختی اولوب و بیز اونون -یاخود تبریز نئچه. ده بؤیوك شاعیریمیز کیمی اؤیرنمیشیکهم 

.   لر دؤولتلرینی بیز اؤز دؤولتیمیز ساییریقیقویونلو، قاراقویونلو، ائلخانلیالر، آتابآغ. تاریخینی اؤیرنمیشیک

  ***

ک کی، قوزئیده دوغولوب، گونئیده وفات ائدیب، یخاقانی، دئ. ري دانیریک، شهریاجوزوده اؤیرهعلی مؤعمیرزه 

هئچ شئی -مدنی جهتدن بیریک -ده بیز معنويبونا گؤره. تبریزین سورخاب قبیریستانلیغیندا دفن اولونوب

.پارچاالنماییب

  ***

یندا نه فیکیرلشیرسینیز؟ امی حاّقمن اردبیلدن باکییا گلمیش بؤیوك بیر دین خادیمیندن سوروشدوم کی، نووروز بایر

دئدي کی، نووروز بایرامی ایسالم بایرامی دئییل؛ او، قدیم زامانالردان وار، آنجاق ایسالم باشقا یاخشی شئیلر کیمی 

.   ییب اؤزونه بیرلشدیریردينووروز بایرامینی دا حیاتدان گؤتورمه

ن تورکو گئدیب آمریکادا دا یئنه او بایرامی کئچیریر، یئنه اؤز ر ائدین کی، بو روحون داشیییجیسی اوالن آذربایجاتصو

.  نیر و سهدیلینده دانیشیر، یئنه وطن ماهنیسی اوخویور، یئنه اؤز ادبیاتینی اؤیر

بونا گؤره ده بیز ماتئریالیست دئییلیک و حیاتا . دیر و اونونال یاشاییرباشقا سؤزله، اینسان داشیدیغی روحون ایچریسینده

ثیري أتین روحونا هئچ بیر تنین میّلبیزیم وطنیمیز اوردویال، زورال بؤلونوب و بو بؤلونمه-سینه باخیریق یدئالیستجها

ه چکمک طچپرلري گؤتورمک، اوردوالري چیخارماق و یئنی خرییرینده کی  صونعجه، وطنیمیزین اوزهساد. یوخدور

.بوتؤولوك بو جور دوشونولور. الزیمدیر

 ***



174

تیمیز یالنیز میّل. لی، او پارچاالنا بیلمزسیدیر؛ دئمهدیجیت بؤیوك بیر روحدور، روحون تؤرهده میّلایدئالیست دوشونجه

.راضی باخیمیندان پارچاالنیبأ

  ***

لمیر، عکسینه، یه گینکی کؤمهاهبیز بو حرکاتا ماتئریالیست کیمی یوخ، ایدئالیست کیمی باشالدیق، چونکی ماتئریالیزم ن

-همیتی یوخدور أنین هئچ بیر هننده بیر تورپاغین اورتاسیندان چکیلمیش دمیر پردهآنجاق ایدئالیزمه سؤیک. مانع اولور

.سیدیراونو پارچاالیا بیلمز، چونکی اینسانین روحونون محصولو اونون ادبیاتیدیر، تاریخیدیر، فلسفه

  ***

بیز محض تاریخی عدالتین برپاسی . تئز بو قانون اؤز یئرینی تاپیر-دا وار و گئجتاریخین بیر عدالت قانونو…

لده أچالیشیریق آز قان تؤکولمکله، فعال موباریزه آپارماقال آذربایجان اؤزونون بوتؤولویونو . اوغروندا موباریزه آپاریریق

.ائتسین

  ***

بیرینجیسی، هر بیر . ائدیر و نییه بئله اوالجاق؟ بیر نئچه فاکتا باخاقنه حل .) ترتیب-سینی آذربایجانین بیرلشمه(بونو 

بؤلونموش اًایندي او، جیسم. ول تاپمیش، یاشادیغی موحیطین فورماالشدیردیغی واحید اورقانیزمدیرتشّکاًخالق تاریخ

–یا یاراسینی ساغالتمالی جه، یاراالنمیش خالقدیر؛هساد. معنوي، روحی، مدنی جهتدنسه او پارچاالنماییب. حالدادیر

-یازیر، اوخویور، موباریزه آپاریر، آزادلیغینی آلیر؛ دئمه-بو خالق دیریدیر ] …. [لیدیرلی، یا دا بو یارادان اؤلمهبیرلشمه

بو، تاریخین منطیقینه اویغون طبیعی . لی، اؤلمکدن صؤحبت گئده بیلمز، عکسینه، یئنیدن دیریلمه ضروري البودلوکدور

ییاسیندان بوتون دونیا قورخدوغو زامان بیزیم پرده؟ روس ایمهن. لري ده گؤرونوربونون نیشانه. س اوالجاقپروسئ

[یالین سؤکوب آتديلیأسینی خالقیمیز روسییانین دمیر سرحد پرده نی ن آغیر اوالن بو بیرینجی مرحلهأخالق ] …. 

.   کئچدي

باکیدا حرکات باشالیاندا . یازیلمیشدي"باکی"، "تبریز"یاندا هر یئرده حرکاتی باشالمیدانایکینجیسی، آذربایجاندا 

تبریزده ده معین ییغینجاقالر کئچیریلیردي و سون واختالر گونئیدن اوالن سویداشالریمیز دئییردیلر کی، بیز قاراباغی آزاد 

-گؤستریر کی، عومومی، بوتؤو وطن مفکورهبونالر. یک، بیز اونو ارمنیلرده قویمایاجاغیق، او، بیزیم وطنیمیزدیریهائده ج

سی و بؤیوك خالق روحونون بوتؤولشمه-لرله تکرار ائدیرم کی، بو، روحون من بونو دفعه. سی مؤوجوددور

.دیرلهئسی کیچیک مساینسانین نه دوشونمه3-5پروسئسی حل ائدن بودور، یوخسا . قاییتماسیدیر

  ***

ربایجان حرکاتی باشالییب، دئییرلر کی، یوخ، بو حرکات چوخ چتیندیر، هله تئزدیر، بونا من بیلدیرنده کی بوتؤو آذ

.   لر دوزگون دئییلا بو دوشونجهآم. زامان الزیمدیر، اورتادا هله هئچ شئی یوخدور

یجتیماعی تشکیالتاو قدر ده ااًدان چوخ پارتییا و تقریب‘40حرکاتین باشالنماسی نه دئمکدیر؟ آذربایجانین قوزئیینده 

بونالر . دك تشکیالت یارانیبه ی‘50آذربایجانین گونئیینده ده سون واختالر ]….[آذربایجانین بوتؤولویونون طرفداریدیر

-هجهم ایجتیماعی، هم سیاسی، هم ده مدنی تشکیالتالردیر، آنجاق هامیسی آذربایجان ایدئالییال یاشاییر، آذربایجانین گله

بو بیانات . لر تهراندا بیانات وئردیلر، آذربایجانین گونئیینده اوالن طلبهثًالم. ور و اونو مودافیعه ائدیریندا دوشونی حاقّی

اونو تشکیل ائدنلر تبریز و . رك دستکلنديدا وئرهص-کسعبوتون دونیایا یاییلدي، آذربایجانین قوزئیینده ده بؤیوك 
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سینه تورکو حبس ائدیلیر و آذربایجانین قوزئیینده ده اونالرین مودافیعهایراندا اونالرجا آذربایجان. لرییديمئشکین طلبه

.   لرله باغلی ایرانین آذربایجانداکی سفیرلییی قارشیسیندا پیکئتلر ده کئچیریلیرلهئبیر سیرا مس. سسلر اوجالیر

شالریمیز آمریکادا، آوروپادا و لنمیش گونئیدن و قوزئیدن اوالن سویداهباشقا طرفدن، دونیانین موختلیف یئرلرینه سپ

.   ییریاشادیقالري دیگر یئرلرده سسلرینی اوجالدیر و وطنیمیزه آزادلیق ایسته

ي ایمکانالري، خوصوصی تلویزییا کانالالري و اونالرین بؤیوك ماد. بونالر هله ایمکانسیزلیق شراییطینده ائدیلیر

لی، دئمه. لیک ایمکان تاپان کیمی قزئت بوراخیرالرهله. ایش گؤره بیلردیلرلرله آرتیق ه، دفعهرادیوالري اولسایدي، البّت

[بوتؤو آذربایجان حرکاتی باشالییب و بو ایدئیانین داشیییجیالري آرتیق اون میلیونالرجادیر لی، بیرینجی دئمه] …. 

.فیکیر بیرلییی یارانیب- مرحله

  ***

[ؤوجوددوردیلده بیرلیک ده آرتیق م-ایکینجی مرحله سون واختالر، گؤردویونوز کیمی، دیلده بیرلیک ] …. 

ییر کی، ایراندا تورك دیلی آذربایجانین گونئیینده کی میلیونالرجا یوردداشیمیز ایسته. ي ایش گئدیراوغروندادا جید

لرینه ده رادیو وئریلیشبو دیلده بیز عئینی زاماندا تبریزین. دئمک، دیل اوغروندادا موباریزه گئدیر. دؤولت دیلی اولسون

نین خوصوصی تاپشیریغییال تبریز تلویزییا و رادیوسونون دیلی آسانلیقال قوالق آسیریق، باخمایاراق کی، تهران رژیمی

هالینین بئینینده فارس دیلینین، فارس سؤزلرینین أچالیشیرالر کی، بو جور قوصورلو دانیشیقال -ییلیر، ساختاالشدیریلیر أ

...  نن و آرتیق ادبی دیل کیمی فورماالشمیش دیلی عینادال اؤیرنیرهآنجاق گونئی اهلی قوزئیده ایشل. اولماسینثیري یوخ أت

واقیفین، .پ.نین، میل خطاییعنین، شاه ایسمانین، فوضولیوغلونون، نسیمیادبی دیلین یارانماسیندا حسنأبو ] …[

ییرمی عصرین باشالنغیجینداسا او، . یی اولوبمهأسیز یلثنین مییزرداب.ب.هون،فباکیخانو.آ.نین، آآخوندزاده.ف.م

اثرلرییله ... وورغونون، شهرییارین. صنین، ارلیجاب.نین، جلییبحاجی.عوئردییئوین، حاق.ب.نین، همحمدقولوزاده.ج

نیر و چوخ دا چوخ هوسله اؤیرهایندي بو دیلی بوتؤو آذربایجان. فارس ترکیبلریندن تمیزلندي-داها دا جیالالندي، عرب

.ده بیرلیک یارانماقدادیربونا گؤره دیلده. گؤزل بیلیرلر

  ***

.   نین آستاناسینداییقایندي همین مرحله] …. [ایشده بیرلیک] وچونجو مرحله اوالنا[قالیر 

اونون کونستیتوسییاسی دا یازیلیب یحّت. ا آتیلیبمیدانگونئی آذربایجان تورك جومهوریتی یاراتماق شوعاري دا ]…[

.و قزئتلرده چاپ ائدیلیب؛ ایندیسه بوتؤو آذربایجانین کونستیتوسییاسی یازیلیر

  ***

ائله بیر تشکیالت قورماق گرکدیر کی، بو . ، تشکیالتالندیرماق الزیمدیرمکلتنظیم) حرکاتیاوغروندابیرلشمه(ونوا…

یف اولدوغوموزا، بو ایشلره مئیللی اولمادیغیمیزا، آرامیزدا ضعلرینده لهئالت مستشکی. حرکاتی ایداره ائده بیلسین

-حرکات باش وئره. سیزلیقدیرایختیالفالرین چوخ اولدوغونا گؤره حرکات بیزي قاباقالیاجاق؛ بو، قورخولو حاضیرلیق

حرکاتینی بوتؤولشمیش آذربایجان بوتؤو آذربایجان. لیندهأمیش تشکیالتالرین سی قاالجاق هله یئتیشمهجک و ایداره

. اونا گؤره بو حیصه چوخ مسئولیتلی و آغریلیدیر. لیدیرتشکیالتی ایداره ائتمه

  ***
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ییب و فورصتدن ایستیفاده ائدیب دئیه دوغرودور، دئدیییمیز کیمی، تشکیالتالر آرتیق وار، آنجاق اونالر هله مرکزلشمه

بوتؤو آذربایجان بیرلییینی یاراتدیق و من .) ترتیب-ده ‘1997دکابر 20(ن بوندان قاباق بیلرم کی، بیزیم اؤزوموز اوچ گو

.اونون صدري سئچیلدیم

  ***

BAB‘لر و خانیمالر ایشتیراك ائدیرلریدا آذربایجانین گونئییندن ده، قوزئییندن ده اوالن ب] آوروپادا و باشقا ] …. 

اشالریمیز دا بو خبري ائشیدندن سونرا چوخ سئویندیلر کی، آرتیق پراکنده تشکیالتالري یئرلرده، الپ تهراندا اوالن قارد

بیز اونو بیرلشدیریجی بیر اورقان کیمی یاراتمیشیق و …] …... [جک بوتؤو آذربایجان بیرلییی یارادیلیرلشدیرهعومومی

.یه چئویركهجکده بؤیوك، گوجلو سیاسی قووچالیشاجاغیق کی، گله

*  **

بیزیم . بورادا بیر نئچه یول، اوصول وار. یینی قاباقجادان دئمک مومکون دئییلهجنئجه باش وئره) نینبوتؤولشمه(بونون 

ن یاخشی یول أفربر ائتمک، بیر مجرایا یؤنلتمک مومکون اوالردیسا سفیکریمیزجه، آذربایجان خالقینین آزادلیق عزمینی 

بو . لییی دؤنمز اولسون، گئتمیش تورپاقالري گئري قایتاریلسینلنسین، موستقیلز گوجبودور کی، قوزئیده کی دؤولتیمی

سونرا . سی و بیر دؤولتین ده یارانماسی باشقا یاندان گئتسینی آزادلیق حرکاتینین گئنیشلنمهایش بیر یاندان، گونئیده میلّ

. سینبو ایش بؤیوك چاخناشماالرال باش وئرمهلشدیریلسین کی، ننین یولالري معیبو ایکی طرف آراسیندا بیرلشمه

. بو، ان دوزگون یولدور. ایندیکی ضیالیالر، سییاستچیلر، پولیتولوقالر داها چوخ بو احتیمالی اؤنه چکیرلر

  ***

ئنی سی، گونئیده یسی، گوجلنمهن دوزگون، ساکیت واریانت قوزئیده کی  دؤولتین مؤحکملنمهأمنیم احتیمال ائتدیییم 

. سیدیردؤولتین یارانماسی و سونرادان بونالرین آراسیندا دانیشیقالر آپاریلیب بیرلشدیریلمه

  ***

روس -ساغالتماغینسا بیرجه یولو وار . ییرلر و بیز بو یاراالري ساغالتمالیییقهرفلی خنجرلطایلدیر بیزي هر300-200

ی یولونا سینمسئلهبونالري ائدنده بوتؤولشمه . زمیندن خیالص اولماقسونرا دا فارس شووینی. ییاسیندان قورتولماقپرایم

. جک، چونکی تاریخین حؤکمودوربو موباریزه داوام ائده. قویاریق

  ***

بیز ده بو . دن ده اولوب، بو مقصد اوغروندا موباریزه آپاریلیبلوأسی فیکري آذربایجاندا آذربایجانین بیرلشمه

.ام ائتدیریریکنی داوموباریزه

  ***

نین بوروسوندا قویاق و ‘KPنی آذربایجانفر باغیرووا دئییب کی، گل بو مسئلهعوري میرجفر پیشهعمرحوم سئیید ج

بوروسو چاغیریلیب و )کمونیست پارتی مرکزي کومیته(KPMKآذربایجاندا -ده ائدیبلر بئله. آذربایجانی بیرلشدیرك

سیاسی IKPMK.دن سونرا سووموحاریبه–دا ‘1946] …. [یندا قرار قبول ائدیلیبقّسی حامهآذربایجانین بیرلشدیریل

نین یانینا یستالافر باغیروو بو سندي عمیرج. یندا اودا قرار قبول ائتسینقّله حائبوروسوندان خواهیش ائدیلیب کی، بو مس

بو حاقدا هئچ . منمبورو":ائشیدنده جاواب وئریبیه سیاسی بورودا باخیلماق آرزوسونولهئستالین اونون مسا. آپاریب

.یه دانیشیبوريباغیروو بونو اولدوغو کیمی پیشه. محو ائدیبديسن. "! صؤحبت ده اوال بیلمز



177

  ***

ز دیر؟ بیرآهیمینه سوال وئردیم کی، آذربایجانین پارچاالنماسینین سببی نیکن تاریخ موعلّه اددوققوزونجو صینیف

...ایا سالماطسونرا باییرا چاغیریب دئدي کی، بئله سوالالر وئریب منی خا. ئتدياایضاح

  ***

ورینی ده چوخ بیلیردیک، پیشه-اینقیالبدان آز. لر بیر آزدا گئنیشلندياونونجو صینیفده یاتاقخانادا قاالندا بو موباحیثه

ایکینجی . تئز یادا سالیردي-بوراداکی موحیط جنوبو تئز. وارديدن خبردار چوخلو آدام لهئاوردوباددا بو مس. تانیییردیق

سی ایدئیا، محض بو کورسدان آرتیق بئینیمده آذربایجانین بیرلشمه. کورسدا اوالندا منده بو ماراق داها دا گوجلندي

. مفکوره کیمی یئرلشدي

  ***

بو . یک حرکاتی گوجلندیرك و گونئیی ده قالدیراقدنی داغیداندان سونرا ایستههدا سرحدلري، بو دمیر پرد‘1989

ا سونرا خالق عوصیانینا چئویرمک اوالردي، آمم هیجانالر تبریزده ده واردي، باشقا شهرلرده ده؛ اونو گوجلندیریب عومو

.دیکیین چوخ چتین اولدوغونو دوشونرك درینه گئتمهبو عوصیانی ایداره ائتمه

  ***

ارخان حرکاتینی دا یاریمچیق ساییرام، اونا گؤره کی، بوتؤو من سّت. تی هله یاریمچیقدیرآذربایجان خالق حرکا

او، . سییديسینه چاتمیردي، خالق آزادلیق موباریزههی آزادلیق سویبیزیم حرکاتیمیز میلّ. آذربایجانی احاطه ائتمیردي

آنجاق آذربایجان خالق حرکاتی هله . ی ساییال بیلرديی آزادلیق حرکاتیدي اوندا میّلهبوتؤولوکده آذربایجانی احاطه ائتس

له اوندان سونرا بیتمیش ئمس. جکدیری آزادلیق حرکاتینا چئوریلهداوام ائدیر؛ او، دینامیک شکیلده اینکیشاف ائدیب میّل

. جکزون و شرفلی یولدور، هله چوخ داوام ائدهبو یول چوخ او. حساب اولوناجاق

  ***

و سون واختالر تهرانا گئدنده اونا سوال وئردیلر کی، سیزده گونئی آذربایجان پروبلئمی وارمی؟ او دئدي یئلیعحئیدر 

ا منسه آم. لی، پروبلئمدن تامامیله قاچديدئمه. کی، بیزده بئله پروبلئم یوخدور و بو حاقدا هئچ دوشونموروك ده

-گونئیینده کی خالقیمیزي آزاد گؤرمک ایستهو بیز آذربایجانینپرزیدنت اوالندا دئمیشدیم کی، بلی، بئله پروبلئمیمیز وار 

.ییریک؛ بیز خالقیمیز بوتؤولوکده آزاد اوالندا اؤزوموزو آزاد سایاجاغیق

  ***

تی، عرب دؤولتلري اولدوغو کیمی، آغ دنیزدن لّدك، شیمالی آفریقادان بئله عرب مییراقاعمراکئشدن باشالمیش 

میلیون 250سایینی . تیدیرکئانادك، اوزاق شرقه قدر هامیسی تورك تورپاقالریدیر، بؤیوك تورك میلّباشالمیش ساکیت او

اونالرین آراسیندا بیز بیرینجی اوالراق آذربایجانی وضعیتدن . تین اؤوالدییاممن ده بو میلّ. میلیون دا270دا دئییرلر، 

خالقیمیزین بیر . ق آغیر دورومدادیر، ارمنی ایشغالی آلتیندادیریاشادیغیمیز بو تورپا-چیخارمالیییق، چونکی آذربایجان 

سی فارس رژیمینین، فارس بؤیوك، اساس حیصه. سی گورجوستانا قاچیبسی روسییایا گئدیب، بیر حیصهحیصه

.   تی و ایشغالی آلتیندادیرنین حاکیمینین، تهران رژیمیشووینیزمی

سین؟ نییه اونون واحید دؤولتی پارچا اولسون؟ نییه بیرلشمه-ن تورکو پاراممیلیونلوق آذربایجا40آخی نه اوچون 

اولماسین؟
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  ***

.یئره پارچاالنماسیدیر) چهلینده بیر نئاص(سی اونون ایکی ن بؤیوك تاریخی فاجیعهأتیمیزین میّل

  ***

آذربایجانین بیرلییینه چون اؤنجهبیرلییینه یئتیشمکتورك- نین ایلکین یولو آذربایجانین بیرلیییندن کئچیرتورك بیرلییی

.ناییل اولماق الزیمدیر

  ***

. ییبییب، بوتؤولشدیرمهآذربایجان هله اؤزونو تام فورماالشدیرماییب، بیرلشدیرمه

  ***

.لینمازدیرآییب و او، قارشیسیسی باشالیرانیستلر آنالییرالر کی، آذربایجان خالقینین آزادلیق موباریزهابوتون پان

  ***

مک، دربندي آلماق، گونئیده فارس هلائقوزئیده ارمنی ایشغالچیالرینی رد . هامینی قورتولوشچو یولونا چاغیریرام

یا بو ایدئ-لییینه ناییل اولماق و آذربایجانی بیرلشدیرمکشووینیزمینی، ایران رژیمینی رد ائتمک، آذربایجانین موستقیل

.بو، گئج ده اوال بیلر، تئز ده! جکقالیب گله

  ***

لیک، یاخود یاریمگونئی آذربایجانین موستقیل. سی تاریخی او قدر ده یاخین دئییلمنجه، آذربایجانین بوتؤولشمه

بیرایل–بیلردك چکههجی ایل.2001-2002بو، . سیدیرایلین حادیثه3-4ن آزي أسی قارشیداکی لده ائتمهألیک موستقیل

. تلی پروسئسه چئوریلسینمودسه ، اوال بیلسین، اوزونبوتؤولشمه. لی، یاخود گئري اوال بیلرایرَ

  ***

آذربایجانین گونئییندن اوالن سییاستچیلردن بیري بئله یازمیشدي کی، . نینسه چوخ اوصولالري وارلده ائتمهأآزادلیغی 

ن دموکراتیک و سیویل أبو، آیریلمانین . وسلوواکییا ایکی دؤولته آغریسیز بؤلوندوکچ-لردن آیریلدیالر کسلوواکالر چا

.   مک مومکون دئییله، بو فورمانی تهران رژیمیندن گؤزلهالبّت. فورماسیدیر

اخود ت تیپلی، یییق ائتمکله آوروپادا اوالن موختاریضگونئیده کی هموطنلریمیز تهرانا ت- باشقا یول دا مومکوندور 

چیلیک اورقانالري موستقیلدیر؛ بو ن ایدارهتاتالریندا معیسهیند . تاتالري کیمی دؤولت قازانا بیلرسهیندیستانین 

جکده سونرا گله. گونئیده بو فورما دا مومکوندور. و س…چیلیکده تام سربستدیرشتاتالرین اؤز پولو وار، داخیلی ایداره

.   اوبیري آددیم آتیال بیلر

منیم بونا داها چوخ اومودوم وار، . اولوربیونجو یول اودور کی، خالق بیرباشا آیاغا قالخیر و اؤز آزادلیغینا صاحاوچ

بو خط داها چوخ آوروپالیالرین - ینه اینانمیرام یهجمین ائدهأچونکی تهرانین ایصالحاتالر یولویال خالقالرین آزادلیغینی ت

. نین اولماسینا هله ایندي ایجازه وئریبموستقیل مجلیسیاسکاتلندلریناینگیلتره کی،ورونا یاخیندیر؛ باخمایاراق عش

لی بئله اولسا بیر آددیم ایَر(چیلیک سیستمی یارانا بیلر ده هاچانسا ایراندادا داخیلی نیسبی سربستلییی اوالن ایدارهبلکه

ریکگئد(و دوغرو بیرجه یول وار کی، آذربایجان خالقی اؤز یاخشین أبلی، منیم فیکریمجه، . ا من بونا اینانمیرام، آم

.لده ائتسینأیینی هیه قالخیب ایستآزادلیغی اوغروندا قطعی و سرت موباریزه
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  ***

سی حل اساس اودور کی، موستقیل دؤولت اوالندان سونرا آزاد روحون وارلیغی، بوندان سونراسا اونون ایفاده ائدیلمه

، گونئیده ثًالم.). ایقتیصادي سیستم، مولکیته موناسیبت و س(نین تکنیکی طرفلري ونرا قالیر مسئلهس. اولونموش اولسون

بو، . ایصالحاتالر یاخشی آپاریلسا قوزئیده ده خوصوصی مولکیت اساسلی برقرار اوالر. تدیرخوصوصی مولکی

شمیش دؤولتین ، بیرلَثًالم. ه وارباشقا شرطلر د. موناسیبتلرین دوغماالشماسینین اونالرجا شرطیندن بیریدیر

. نین تکنیکی طرفیدیرکونستیتوسییاجا قورولوشو نئجه اولسون؟ اونون پایتاختی هانسی شهرده یئرلشسین؟ بونالر مسئله

  ***

[له دئییلئبو، پولال حل اولوناسی مس میلیارد وئرین، بیز10، دئسه کی ثًالییمیزچون ایران، مهبیزیم بیرلشم] …. 

سؤزسوز کی، فارسالر هئچ . اؤزوموز آج قاالریق، آما او آزادلیغی آالریق-ریک هنفتیمیزین هامیسینی ساتیب اونا وئر

ینده آزادلیقسا ائله شئیدیر کی، اونو وئرمه. سینسینلر، تکی اینسان قانی تؤکولمهمزلر، آنجاق کاش ایستهواخت پول ایسته

.دا قانینی تؤکوریه قالخیر و بو یولخالق موباریزه

  ***

. اوالجاق)الئیک(شکسیز، بیزیم قوراجاغیمیز دؤولت دموکراتیک و دونیوي

  ***

.سیاسی حرکاتدیر-بو گون بوتؤو آذربایجان حرکاتی ایجتیماعی

  ***

ییرسه بو، اونون اؤز آذربایجان خالقی بیرلشمک ایسته. لیدیری حرکاتا چئوریلمهجکده بؤیوك میّلبو حرکات گله

. ایشیدیر

  ***

بوتون دونیا دئدي کی، قورباچوو باکییا اوردو یئریتمکده . لري اولدوبیزده خالق حرکاتی باشالندي، سونرا یانوار حادیثه

-الماق ایستهنی پارچاتچیلر وار و اونالر اؤلکهیستلر، میّلالاورادا فوندامنت-نین داخیلی ایشیدیر ‘SSRİدوز ائدیر و بو، 

یهام ائدن اوستوندن چوخ یوخ، ایل یاریم کئچدي، بیز موستقیل اولدوق و بیزي یانواردا ایّت. وئریلمزدیرییردیلر؛ بو، یول

الخالق موناسیبتلرین بین. یئنی موستقیل دؤولتلري ده بوتون دونیا تانیدي. لیییمیزي تانیديدؤولتلرین هامیسی موستقیل

ایرانا . ، نه ده یوگوسالوییا داغیالرديSSRİباشقا جور اولسایدي نه . لیکله حسابالشیرامی گئرچکه-دیر قایداسی بئله

نین ‘BMTهئچ نه دئیه بیلمز و دئمز؛ اوناآمریکا صاباح آذربایجان خالقی آزادلیغینی قازاناندا . دیرموناسیبت ده بئله

مودافیعه لی،سیاسی عوصیانالر باش وئرسه بئله او، تانینمایحّت. ئتمه پرینسیپی واراراتینی تعیینخالقالرین اؤز مقد

.لیدیرائدیلمه

  ***

سی اوچون هر ایکی طرفین التین قرافیکالی آذربایجان لنمهنین مؤحکمآذربایجانین گونئیی ایله قوزئیی آراسیندا عالقه

.سی اساس شرطلردن بیریدیرالیفباسینا کئچمه

  ***
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بیز بونو هئچ زامان . دیرلیندهألرین سی ارمنین حیصهانیزمی نین معیکنین، مییاسی نین دؤولت ماشینیپرروس ایم…

ده احتیاطلی و لهئده بو مسلیدیر، هم ده شیمالی؛ اونا گؤرهبو هم جنوبی آذربایجان اوچون تهلوکه. یاددان چیخارمامالیییق

.عاغیللی حرکت ائتمک الزیمدیر

  ***

کیدیمله اورایا بئله بیر بند سالینمیشدي کی، آذربایجان أسینین بیرینجی پروقرامی یازیالندا منیم تبایجان خالق جبههآذر

جکده واحید آذربایجان دؤولتی یارانماسینین اوغروندا نین و گلهلییینین موستقیلسی آذربایجانین قوزئییخالق جبهه

ه موساوات پارتییاسینین دا پروقرامینا سونرادان بئله بیر ماد. روقرامیندادیرنین پ‘AXCبلی، بو، . موباریزه آپاراجاق

. آذربایجانین قوزئیینده اوالن بیر سیرا پارتییاالرین پروقرامالریندا بو، اؤز عکسینی تاپیب. سالیندي

  ***

دادا یئنه تورکلویون پیغمبرلریندن یارانماسین.) ترتیب-بوتؤو آذربایجان حرکاتینین(سیاسی حرکاتین - بو ایجتیماعی

اؤنجه دیلده . دیلده بیرلیک، فیکیرده بیرلیک، ایشده بیرلیک: نین فیکرینی اساس گؤتوروروكاوالن ایسماییل بی قاسپیرالی

ی دیلیمیز هر یئرده دینیمیز بیر اولدوغو کیمی ادب-لیییک کی، تبریزده، مرندده، اردبیلده نی ائله ائتمهعبیرلیک اولمالیدیر، ی

).   بو، آرتیق یارانماقدادیر(ده بوتؤولشسین، فورماالشسین، بیر ادبی دیلیمیز یارانسین 

-ر کی، بلی، بیز وطنیمیزین بیرلیییسوروشسانیز، سویداشالریمیزین هامیسی دئی. فیکیرده بیرلیک حرکاتی دا باشالییب

له ایشده بیرلیک ئایندي باشلیجا مس. ده یارانیبفیکیر بیرلیییلی، آذربایجانین بوتؤولویو اوچوندئمه. یکیهنین طرفیند

.   یاراتماقدیر

.   بیز بوتؤو آذربایجان بیرلییینی فیکیرده بیرلییی اینکیشاف ائتدیرمک و ایشده بیرلییی یاراتماقچون اورتایا قویدوق

  ***

.  ی حیاتا کئچیرمکچون بو تشکیالتی یاراتمیشیقتچیلریمیزین آمالیناو بؤیوك وطنپرورلریمیزین، او بؤیوك میّل

  ***

اوراالردا یاشایانالرین . چوخلو اینسانالر گلیردي...کی ده اوالندا یانیما تبریزدن، مرنددن، اردبیلدن، اورمییادانلَمن ک

تورك بو تشکیالتین گؤيآنجاق گونئیدن کناردا اوالنالردان چینگیز . رلرمیرم، چونکی حبس ائدهآدالرینی چکمک ایست

زاده، ائلدار قاراداغلی و باشقاالري دا بو حرکاتین یارانماسینین یقژدر تأسونرا . یارادیلماسینی تکلیف ائدنلردندیر

.قوزئیلی هامیمیز ییغیشیب بو حرکاتی یاراتمیشیق-گونئیلی-یی، ائلدار بژدر بأی، من، چینگیز ب. طرفداري اولوبالر

  ***

دان برك قورخور و بو رژیم بیزیم فعالالرین آدالرینی سالیب سییاهیسینا، اونالري بلکه ده ‘BABران رژیمی ته

بیزسه دئییریک کی، بیز فارسین دوشمنی دئییلیک، بیز . جکالن ائدهعهاچانسا وطن خاینی، رژیمین، فارسین دوشمنی ا

بیز اونون . چی بیر رژیمدیرعمنچیلیک ائدن ایرتیجاتهران رژیمی خالقیمیزا دوش. ییکنین دوشمنیتهران رژیمی

تینه یوخ، فارس شووینیزمینه، ایرانچیلیغا قارشیییقبیز فارس میّل. یکیهسینین طرفیندییشدیریلمهد   .

لینده بیر آلته أنین او، تهران رژیمی. زامان تاپداالییب-نین حوقوقالرینی زامانتیلّفارس شووینیزمی تورك می

یین راتینی اؤز تورپاغیندا حل ائتمهی مقدبیز هر بیر خالقین، او سیرادان آذربایجان تورکلرینین ده اؤز میلّ. لیبچئوری

.یک و بونون اوغروندا موباریزه آپاریریقیهطرفیند
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  ***

.جکاورایا بو بایراق گئده-آذربایجانین گونئیینده یئنی بایراق یارانمایاجاق…

  ***

…SSRİجه پارچاالناجاق ه، یوگوسالوییا نئجه داغیلدیسا ایران دا ائل.

  ***

[دونیانین بیر چوخ دؤولتلري ده بو فیکره قوشولوبالر کی، ایراندا جینایتکار رژیم حؤکم سورور… خالقالرا ] …. 

کیم -سؤز آزادلیغی یوخدور پولیس دیکتاتوراسی حؤکم سورور، ویجدان آزادلیغی، -آزادلیق وئریلمیر، اؤلکه ده حربی

آنجاق. دینیمیزین حؤکمونه گؤره، قیز اوشاغی دار آغاجیندان آسیلماز. له یئتیریرلرتموخالیف سؤز دئسه اونو آسیر، ق

! سی گون آسیرالررك قیزلیغینی آلیب ائرتهره وئرهأؤکومتین علیهینه دانیشدیغینا گؤره گئجه اونو زورال ح-ایران نه ائدیر 

یاخود جینایت ائتمیش هر هانسی آدامین بوغازینا مفتیل کئچیریب کراندان آسیر و! بؤیوك جینایت اوال بیلرمی؟بوندان

بئله آلالهسیز رژیم . بو جور وحشیلیک نه قورآندا وار، نه دینده، نه ده ایماندا! جه گزدیریرلرهلرینده بئلاونو شهرین کوچه

!یاشایا بیلمز

  ***

-حانی مینبره چیخاراق دئییر کی، جّنتده فارس دیلینده دانیشاجاقالر، سیزده گرك فارس دیلینی اؤیرنهبیر عالی رو…

بئله ] …[جک؟ بئله آدامالرال دؤولت، اؤلکه هارا گئده. دیرخالقین آغساققالی، روحانیسی ساییالن بوآدام خسته. سینیز

.رهبرلري اوالن دؤولت همیشه چؤکور

  ***

! ده قورتولوشچویاممن اؤزوم

  ***

. ییرممن تبریزي آزاد گؤرمک ایسته…جمیهمن دئمیشم کی، تبریز آزاد اولونمایینجا اورا گئتمه

  ***

آنجاق ائله اینسانالر دا وار . هم مدنی، ایدئولوژي و سیاسی موباریزه آپاران، هم ده قورتولوشچو اوالن اینسانالر وار

.من بونالرین هئچ بیریندن ایمتیناع ائتمیرم. نی آپارساالر دا قورتولوشچو دئییللرهکی، بو موباریز

  ***

اینشالاله، دوشونورم کی، یاخین بیر ایلین . یال من بو یولدا آددیمالییریقلی چهرقانلیعمودحبو گون دوکتور ما

جک و بیرلیکده بو ، چهرقانلیالر، زهتابیلر یئتیشهلرابوالفضلایچریسینده تبریزده، تهراندا، مرندده اونالرجا، یوزلرجه 

.جکلرنی حل ائدهمسئله

  ***

نی عبیزیمکی کیمی، ی. کیلر کیمی اولمایاجاقلوأتبریزده اینقیالب اولسا دا بو، . میرمهمن بو دفعه تبریزدن اینقیالب گؤزل

.آذربایجانین قوزئیینده کی کیمی اوالجاق

  ***



182

و منه ائله . ئتمه حرکاتی اوالجاقاراتینی تعیینی اؤز مقدی اینقیالب اوالجاق، میّلاینقیالب میّلدفعه کیه، بواینشالال

.جکیههگلیر کی، او درجه ده بؤیوك قانال باش وئرم

  ***

! بونون باشقا یولو یوخدور. اوالجاق و او وطن باتمایاجاقدیربیخالق اؤز وطنینه صاح

  ***

و یاخشی بیلیرسینیز؛ اورادا دئییلیر کی، اؤوالدین اولمورسا ائلی ییغ، توپال، توي ائت، ییغینجاق -»دده قورقود«سیز 

اگر بیز . رك سنه اوغول، قیز وئرهنین سؤزونو تانري ائشیدهالیعدوائت، هامی تانرییا دوعا ائتسین کی، بلکه بیر آغزي

.مینمأمن بونا تام . سیمیزي ائشیدیب اونو بیزه وئره جکتانري سییکسهجهوعا ائدهسینه دبیرلیکده خالقیمیزین بیرلشمه

  ***

:  ییرم کی، او، بیزده ائل شعرینه چئوریلسینایسته. بیر شعر وار

اوردا بیر یول وار اوزاقدا؛   

!   او یول بیزیم یولوموزدور

ده، وارماساق دا   سکنمهدؤ

!   او یول بیزیم یولوموزدور

!آلاله او یولو گئدن اینسانالرا یاراولسون


