
      
  
  
  

    حقينده لري  مسأله  و دؤولتين فيرقه
   ايجالسيندا  عومومي نين  آوميته مرآزي

  
م     شراييط  نه  ايجالسي  عومومي  آئچميش نين  آوميته رآزي

   آلتيندا توپالنميشدي؟
  

. اولونموشدو  تشكيل  آغير بير وضعيتده  ايجالسي  عومومي  آئچن نين  آوميته مرآزي    
   قالميش  و فيشارالرا معروض  تضييق بؤيوك سيله  واسيطه  جلالدالري  ژاندارم لري  شؤعبه دليلر و فيرقه آن او وقت
   ايمداد و آؤمك  گتيرير اورادان  پناه سينه  آوميته  فيرقه  فرار ائديب ظولموندن  ژاندارم  آندلي  يوزلرجه گونده.  ايدي
   بوتون باالخره. دولدورولموشدو  آندليلر ايله  ائديلن  توقيف االر اوزرهجور باهان زيندانالر جوربه. ائديرديلر طلب

   تشكيالتيني  فيرقه  حؤآومتي تهران.   آياغا قالخميشدي اوچون  بوغماق  حرآاتيميزي  ميلي  بيزيم  دستگاهي دؤولت
چاليشير و بو يولدا  سيله  وار قووه اؤترو  چيخارماقدان  مئيداندان  اؤلدوروب  رهبرلريني ميزين ،فيرقه  ائتمك مونحل
  . ميردي  ايسته  چكينمك  بير جينايتدن هئچ

  ماليك  بير قودرته  بؤيوك بوگون.   اولماغا باشالميشدي  تازا تشكيل لري  دسته فدايي    
 او قدر   بو ايش حتي.  توتماقدا ايدي  تازا آياق  قووه  بو ميلي  ساالن يه  لرزه  جانالريني نين  مورتجعلري  تهران اولوب
   وئره  معلومات  ايجالسيندا او خوصوصدا گئنيش  آوميته مرآزي  ائديب ، بيز جورأت  آي  ايدي ، او قدر ساده آيچيك
  قطعي  اؤزونون ايجالسدا فيرقه.   ايدي  بير ايجالس  تاريخي  ايجالس  عومومي  آئچميش بونونالبئله.  ديك بيلمه

   منه نين  فيرقه ده ، او جلسه  آي بيلرم دييه ايفتيخار ايله.   صادير ائتدي  فرماني  آئچمك يه  حمله  ديفاعدان سؤزونو دئييب
   اعالم  باشالنديغيني  بير دؤوره  يئني ميزده  موباريزه ايجالسا ميلي  عومومي  و اعتمادينا دايانيب  توجهينه اوالن
   دئديم  صورتده آچيق  من  اولسوز او گون ميش  ائتمه اگر فراموش.  ديم  سؤيله  ياخينالشديغيني ،آرزوالريميزين ائتديم
   مقصد و هدفيميز گؤزوموزون  چاتميشيق سينه قوّله  بيز داغين ايندي.  آئچميشدير سي  دؤوره  مودافيعه ، آرتيق آي

  يه ، آندلي  باشالميش  ايشه چون او  وئرمك  خاتيمه  جينايتلرينه ژاندارمالرين  آرتيق لري  قووه فدايي. دير اؤنونده
  آذربايجانين.   خطرقارشيسيندا ايدي  بؤيوك  حرآات  و ميلي  فيرقه او گون.  وئريلميشدير سي  ايجازه چكمك اينتقام

لر   قووه  نيظامي  ايجرا ائدن آميز امرلريني  جينايت دؤولتين  ايرتجاعي  تهران لرينده  منطقه موهوّم شهر و نيظامي
  .  آلميشدي فرماني  بوغماق  حرآاتيميزي بيزيم

  قوشون  مونتظم لرده دژ و سايير نوقطه ، شاهين ، مياندواب ، اورومي تبريز، اردبيل    
   تيپلري  زنگنه ، سرهنگ ورهرام ، سرهنگ  درخشاني  سرتيب  توتموش  مؤوقع  خصمانه  نيسبت  بيزه لري حيصه
  ميزين  آوميته  بير زماندا مرآزي بئله.   موصمّماولموشالردي  ائتمگه ق درياسيندا غر  و آتش  قان ميزي اؤلكه

   فيرقه  بوتون  باشالنماسيني نين سي  موباريزه  آزادليق  و ميلي  وئردي فرماني  حمله  بيزه  ايجالسي عومومي
 سيالحا  عوضولري  ساغالم وتون ب تشكيالتين.   باشالندي  ايش  حربي  صفلرينده  فيرقه بونيله.   ائتدي افرادينااعالم

   عومومي نين  آوميته  مرآزي  خلق بوتون.  وئردي  تشكيل سيني  و ريشه گيني  چرده لرينين  دسته  فدايي ساريليب
  .  باشالدي  حياتا آئچيرمگه  آرزوالريني ، ميلي ، آياغا قالخدي  گلدي حرآته  اوزره  تصميمي  آچيق نين ايجالسي

  
  

    تشكيلي رينينل  دسته فدايي
  

   ميلي  تفصيلي بوتشكيالتين.  آز ائشيديلميشدير  چوخ دك  بو وقته  موتأسيفانه سينده  باره لرينين  دسته فدايي
   خلق  بير صورتده  طبيعي  چوخ  تشكيالتي فدائي. گتيرميشدير  ووجوده  بيريني لريندن  صفحه  شانلي  ان تاريخيميزين
  نين تشكيالتالري  بو جرياندا فيرقه  مئيدانا چيخان  قصديله  آلماق  اينتيقام دلردنآن. دوغموشدور حرآاتيندان

   اونون  جانا دويوب  ظولموندن  ژاندارم ديرآندلي دوغري.  يوخدور  لوزوم  اينكار ائتمگه  فداآارليغي گؤسترديكلري
،   باشيندا دوران ، اونون  ائدن  اونو تشكيل ، الآين  ائتميشدي  قيام يه موباريزه  الده  سيالح  اوچون  ائتمك  دفع شريني

  . قهرمانالراولموشدور  ائتديگي  ترتيب نين  تشكيالتالري  يئرلي ميزين  فيرقه  ائدن  سؤوق هدفه اونو دوزگون
. دگيلدير  نوقصانالر دا اولماميش  حرآاتيندا بؤيوك ، فدايي  آي  ائديرم  اعتيراف من    

.  اولماميشالر  چاليشماميش ائتمگه  سوايستيفاده  آددان  بو موقدس  عونصورلر ده  و آثيف چي يابان  يئرلرده چوخ
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   طرفيندن  اهالي  قصديله  يئتيرمك  آؤمك لرينه  قووه  فدايي قاالن  گوندوز يوخوسوز و آج-   گئجه  يئرلرده بعضي
  دا نظره  توتماق  اوالراق  مووقتي  آتالريني اربابالرين   و يا بعضي  آنبار داغيتماق  حتي اولموش  آؤمكلر ده داوطلبانه
   حالدا خلقين  اولدوقالري  و مؤحتاج آج  يئرده  فداييلر چوخ عوموميتله.  يوخدور  عوموميتي  بونين الآين. چاتميشدير
  .نياز گؤسترميشلر  بي  دونياماليندان ، اؤزلريني ميش  ائتمه مالينا طاماح

  رفتارالري  و پاك لري  گؤسترمه  يارارليق  فداييلرين  بعضي سينده ميته آو  فيرقه بيزيم    
   آئچن  اللرينه  فداييلرين ، يوخسول آج. اوال بيلمز  بئله  اونا اينانماق  مؤوقعده ، آيري  معلوماتالر وار آي  ائله حقينده
  ؟  دگيلديرمي لردن  حاديثه  دوشن  نادير ايّتيفاق لري  وئرمه لرينه ايداره  دؤولت  گتيريب  ميقداردا نقد پولالري آوّلي

 قئيد  وئرديگيني  انجام سيني  اؤز وظيفه نين  تشكيالتي  فدايي  آرتيق  ايندي بونونال بئله    
  . ييك لي ائتمه

   اولماالري  خاريج لريندن  اؤز وظيفه نين  باشچيالري  فدايي  يئرده  چوخ ايندي    
   ائتديكدن  شوروع ايشينه  ياراتماق  قوشون  تئز بير زماندا ميلي  چوخ  حؤآومت ميلي. دير  ائديلمكده داموشاهيده

   فداييلرين  ايله بو واسيطه.  اوالجاقدير  دا رفع نوقصان  آليناجاقدير و بو تأّسوفلي  تئزليكله  قاباغي سونرا بو ايشين
  .جكدير  تشكيالتينا آئچه  نظميه  اوچون  ائتمك حيفظ ني  امنيتي نين  اؤلكه بير قيسمي

  آالراق  قورولدوغونو نظره  علئيهينه  و آزادليق  اوصوًال غلط نين  تشكيالتي ژاندارم    
   سوقوطوندان ، ايستر اونون زماني  ايستر رضاخان ژاندارم.  مونحّل ائتميشدير  تماميله  بو تشكيالتي  حؤآومت ميلي

  . جالد رولو اويناميشدير اوچون  ساخالماق آلتيندا  و اسارت  ظولم سونرا آندليلري
  ويزارتينه  داخيله  اوالن  بير تشكيالت  غئيرنيظامي  امنيت  داخيلي  بير مملكتده قانوني    

   بونون  ايسه بيزده.  ساييالر مأمورالري  اينتيظامات نين  عدليه  مأمورالري  و يا نظميه  ژاندارم در واقع. تاپشيريالر
 توتولور يا موستقيمًا   تابع  جنگه  ويزارت  اوزره  اولماق  بيرتشكيالت  نيظامي  موستقيل  ژاندارم اق اوالر عكسينه

  .  ايجرايا قوياردي  مؤوقع ني  فاسيد نيتي  اونون  اوچون  ائتمك  غارت  مملكتي سيله ايراده ديكتاتورالرين
، بيرداها   آي ييك لي  ائتمه دفن   ائله  اؤلدوروب ليك  بير دفعه  بو تشكيالتي بيز آرتيق    

   تشكيالتي  نظميه  اوالن سي شؤعبه نين  ويزارتي  داخيله  ايسه  يئرينده اونون.  سين  آياغا دورا بيلمه خورتالييب
،  دير آي بو نظر ائله.   ائديلسين  موحّول سينه  عؤهده  اونون  ده امنيتي  آندلرين  آيمي  اولديغي  شهرلرده قورولور، گرك

  فداييلرين. گلير  الزيم  ايختيارينا قويماق نين  داخيله  ويزارت  ائديب  ايستيخدام سيني  بير حيصه ساغالم  فداييلردن يئرلي
  بو واسيطه.  قاييداجاقالر  ايشلرينه  اؤزخوصوصي  ايله ، يا مورور زمان  يا قوشونا آليناجاق  ايسه سي  حيصه قاالن
  .جكدير  حاال دوشه  عادي وضعيت  شهرلرده ايسه ايستر آند، ايستر  ايله

   ياراتماق  حؤآومتي  ميلي  تشكيالتينا باشالديغيميز زمان بيز فدايي    
  لريني  ايداره دؤولت  ائديب  قيام  بير گونده  موعّين  عوضولري  فيرقه بعضي.  جور پيشناهادالر وار ايدي جوربه اوچون
   تهرانا تلقراف  ايسه بعضيلري.پيشناهاد ائديرديلر  ائتمگي  دارماداغين  گوجيله ح سيال لريني  حيصه ، قوشون توتماق
   گتيرمگيني  اله  مقصدين  بو بؤيوك  يوليله  ائتمك  و ميتينقلر تشكيل نوماييش  و خيابانالردا بؤيوك  آوچه وورماق
  ني  آوميته  عوضولريميزمرآزي  فيرقه بعضي   بيزيم  ايجالسادك  عومومي  اوّلكي  بوندان حتي. ساييرديالر مومكون
،   دوشوب  روحدان  عوضولري  فيرقه اولماديغينا گؤره  و نوماييش  دئييرديلر ميتينق  ائديب آارليقدا موّتهم موحافيظه
  ميزي تشكيالتي  بيزيم  ايرتيجاع  باشالماساق اگرتئز بير زماندا تظاهور و نوماييشلره.  اولماغا باشالميشالر مأيوس
 و   آرتيب  گونه گوندن ليك  بدبين  اؤزونده نين  آوميته  مرآزي هله.  پوزاجاقدير  و بساطيميزي جك  ائده مونّحل تماميله
   اوزوموزه ديگيميزي مه  ايسته  يئتيشمك دردينه  اونون  باشينا بوراخيب  آندليني  بيزيم  عوضولريندن  فيرقه جيدي

  .  دورورالردي ييب زوسؤيلهوورور و اويونو اودوزدوغومو
   قورولوشونا بؤيوك نين لري  دسته  بيز فدايي بو ناراصيليغا باخماياراق    
   دوام  اؤز ايشيميزه اودوب  سؤزلريني  آجي نين  عوضولري  فيرقه  اولمايان  خبري  ايچريسيندن  ايشين اوميدباغالييب

   اگر بيز عجله الآين. جكدير  آرديميزجا گئده او بيزيم. دير بيزيمله ، خلق  آي  ائتميشديك  حيس بيز او گون.  ائديرديك
   وشولوقلوق  و مرج  اوندا او هرج  سالساق  آييق  دوشمني  ايله  و نوماييش  يا ميتينق باشالساق  تظاهوره ائديب

اونا .  چكيلر  آرخاميزدان اولوب   و يامأيوس  مرعوب  خلق ده  آالر، نتيجه  قاباغيني  حرآاتين  باهانا ائديب ياراتماغي
  لري  دسته ، فدايي  ائديب  تشكيل  خلقي  ايله  خونسردليك  آمال باخماييب  تنقيدلر و شديد تعروضلره  آجي گؤره
   باشالييب ايچريسيندن  خلق  حرآت نهايت.   چاليشيرديق  آلتينا چكمگه  رهبرليگي نين  آدامالري اينانيلميش نين فيرقه
   ميلي  آليب يه  ماحاصيره  آيمي  قاشي  اوزوگون لريني قلعه  قوشون نين  ايرتيجاعي  تهران  بورويوب ني اؤلكه  بوتون

  .  مجبور ائتدي  قاباغيندا ديزچوآمگه قودرتيميزين
  
  

    حقينده  قورولوشي دؤولت
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   سورعتي  گؤتوردوگوموز قدملرين  حقينده  قورولوشي  دؤولت  ميلي بيزيم    
   شايد بيزيم اولسايدي  باشالنيلميش  ايشه  و آودتا طريقيله اگر اينقيالب.  ايّتيفاقالرداندير  آز گؤرولن تاريخيندهدونيا
   قاباقدان  ايشي  يوليله  تشكيالت  معناسيله ، بيز تام سؤز بوراسينداديرآي.  ايدي  گلميه  آز نظره  ائتديگيمز موّدت صرف

   آؤمگي  بؤيوك نين  ايجالسالري  وئرديگيميز خلق  ترتيب بويولدا دوشونوب.   اولموشوق آپارماغا مووفق
دير،   بيزيمله اورگي ، خلقين  آي  ائتدي  ايمضاالر ثوبوت ميتينقلر و اونالردا توپالنان.  ييك لي اولدوغونوقئيد ائتمه

  .جكدير  آرديميزجاگله  بيزيم  آياغا قالخيب  ميلت  عوموم ديگيميز وقت ايسته
 آند و   آذربايجان  بير گونده  موعّين سينده  گئجه  حاضيرليق  هفته ايكي    

بو .   ائتدي  اولدوغونو داايثبات  ماليك  قودرتينه  ياراديجيليق  بؤيوك نين  بو ميتينقلر فيرقه  تاپان تشكيل شهرلرينده
  ، بونالر آذربايجان اويز ايمضا واردير آيموتج  قرارالردا يوز مينلردن  چيخارتديغي  پارچاالر اوزرينده ميتينقلرين

  . اولوناجاقدير حساب  اسنادي  ديرلي  ان نين سي  موزه ميلي
 آز   بو قدر ايمضاني  اولماسايدي  و رغبتي  توجه ، اگر خلقين  آي اينانين    

   بو طريقيله اولموش را باليغ ميليونال  سايي  ائدنلرين  شيرآت  باشقا ميتينقلرده بوندان.   اولمازدي توپالماق موّدتده
 و  ميز بو بؤيوك  آوميته  و مرآزي فيرقه.  ايدي  مئيدانا آتيلميش  طرفيندن  خلق  شوعاريميز عوموم  آزادليق ميلي

  .جكدير  ايفتيخارائده  هميشه  ايله  ايش تاريخي
   و اونون  تشكيلي نين  آونقره  ميلي  بؤيوك  سونرا بيالفاصيله ميتينقلردن    
   عالوه  يوزدن يئددي ده  بو آونقره بيلديگينيز اوزره.  بير ايشدير  دا تاريخي  آدالنديرماسي  موسيسان اؤزونومجليس

   درين  آذربايجانين بوتون.  ديقتدير  شايان نظريندن ي  نوقطه بو، تشكيالتچيليق.  ائتميشدير  ايشتيراك نوماينده
بورادا . دير  دگيل  ايشلردن  قورتاران  ايله  دئمك  وئرمك  تشكيل  آونقره يليم لر توپالييب  نوماينده لريندن گوشه
  . سورموشدور  حؤآم  و شديد بير اينتيظام تشكيالتچيليق بؤيوك

   ائديب  فداآارليق  بو يولدا بؤيوك  عوضولري  و قهرمان  فعال نين فيرقه    
  العاده  موهوّم،فؤوق العاده  فؤوق  ايسه  قرارالري نين قرهآون.  گؤسترميشلر  يارارليق  زياده سيندن قووه اينسان
 مئيدانا آتيلماقال   شوعاري  حؤآومت   وميلي  ميلي  مجليس  قورولوب  اساسي  دؤولتيميزين بورادا ميلي. دير قيمتلي

  . قويولموشدور  ايجرايه فورًا مؤوقع
  دير؟ دگيلدير، نه  و آرزوسي  ايراده  عجبا ميلتين باغاليان   بيرينه  بيري  يوز نفري  يئدي  آز تانييان بير بيريني

  چيخارديغي  حالدا اونون  اولديغي  و مونظم  متين العاده  فؤوق  گئديشي نين آونقره    
   دونيايا تانيتماق  سونرا اونو بوتون قورديقدان  اساسيني  دؤولتيميزين  ميلي آونقره.  معناليدير العاده قرارالر دا فؤوق

   و شاها دا ايتمام سينه  ميلي  مجليس بيز بو دآالراسيونو ايران.  اهميتدير شايان  ده  اعالميه  تاريخي  وئرديگي اوچون
.  ائتسينلر  تصديق  وآزادليغيميزي  حق  بيزيم  تؤآوب  اتكلريندن  داشيني  لجاجت ، بلكه  آي  گؤندرديك قصديله حوّجت
   گؤرمكدن  حقيقتي  گؤزونو آچيب  ايرتيجاعي  تهران گؤسترن  آزادليغا موخاليفت ر نوع ه  آيمي  اولديغي  هميشه الآين

 ماجراجو  باشچيالريميزي  بيزيم سيله  واسيطه  دؤولت  رييس  عوضينده  وئرمك  جواب ميزه  واعالميه عاجيز قالدي
تهرانسيز اؤز .   ايدي  يوخ  بير يول  آيري ون اوچ بيزيم.   بوغماقال تهديدائتدي  گوجيله  سيالح  حرآتيميزي آدالنديريب

 جوابا   اوچون اونون.   ايديك لي  ائتمه  تأمين  آزادليغيميزي ، اؤز ميلي لي يئتيرمه  آخيره توتدوغوموز ايشي
  ن اوچو  و ميلت بو،فيرقه.   اينتيخاباتينا باشالديق  ميلي  مجليس  گؤتوروب  قدمي  اوچونجو بؤيوك مونتظيراولمادان

   آئچيريلن  اولمادان تهديد و تطميع.  اوجا چيخدي  و خلقيميز باشي  فيرقه بو ايمتاحاندان.   ايدي  ايمتاحان بؤيوك
   اهالي  يوز مينلرله  اولماديغينا باخماياراق  وقتي  حاضيرليق نين  و فيرقه آزليغي  مودّتين  سئچگيلرينده مجليس
 و   طبقه  خلق بوتون.  اولدي  آرتيق  سئچگيلردن  قاباقكي  يوز قات  يئرلرده  بعضي  سايي  وئرنلرين رأي.  ائتدي شيرآت
  آنا و باجيالريميزين.   گؤستردي ائتديگيني  قبول  شوعارالريميزي  وئرمكله  اؤز رأييني  اولمادان  نظرده صينيف

، آرزو ائتديگيميز  نهايت.   ائتدي  ايثبات اولدوغونو  وموعاصير بير ميلت  وحدتيني  ميلتيميزين اينتيخاباتدا شيرآتي
 تبريز  سي  ايجالسيه دؤوره  بيرينجي مجليسيميزين.   تاپدي  حؤآومتيميز تشكيل  ميلي  ايله  ايفتيتاحي ميليميزين مجليس
   بايرام  بؤيوك سيله  ايختيارينا آئچمه  حؤآومت ميلي لرين  و ايداره  تسليمي نين لري  حيصه  قوشون  اوالن شهرينده
  .  آلدي شكلي

، آز   قرارالر چيخاردي  ايجالسيندا معنالي  دؤوره  ميليميز بيرينجي مجليس    
   داخيلي  و اؤزونون مؤحكملنديردي  بيناسيني  دؤولتيميزين  ميلي  ائديب  قبول لري  الييحه  چوخلو قانون بيرموّدتده
بو .   ايدي سيز بير تشكيالت  سابقه  اوچون  آذربايجان جليسم البته.   ائتدي  و تصديق  موطاليعه سيني نيظامنامه
  قانون  اولونان  تنظيم  بير صورتده تعجيلي. جكدير  دوشه  شكله  داها مونظم  اولونوب تكميل  گئده-   گئت تشكيالت
  ونو تاپماقال بوتون يول  عادي  جريانادوشوب  تئز بير زماندا ايش  چوخ الآين. لريميز نوقصانسيز اوال بيلمز الييحه

  . اولوناجاقدير نواقيصيميز رفع
  
  

  لر  مسأله  اساس  ائتديگي  تعقيب  و اونون  حؤآومت ميلي
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.  ائتدي  تقديم يه  ميلي  مجليس سيني  برنامه اؤزونون  گون  تاپان  تشكيل  حؤآومت ميلي    

اورادا .   ايدي  اولونموش تنظيم وعارالر اوزرينده ش  ائتديگي  مونتشير و تبليغ  دك  او گونه نين  فيرقه بو پروقرام
   فاسيد اولموش ، چورويوب  ياخينالشماسي  خلقه نين تشكيالتي  قورولوشو و دؤولت  دؤولت ده  نؤوبه بيرينجي
   فقط بو ايسه.  قئيد ائديلميشدي  قورولماسي  اساسالر اوزرينده  دموآراتيك  پوزولوب نين دستگاهي  دؤولت آئچميش

.   اولوندي  ايقدام  سونرا بو ايشه ايصالحاتدان  اساسي اونا گؤره.   اوال بيلردي  مومكون  ايله انجومنلر تشكيلي
   مووفق  تشكيلينه نين  انجومنلري  و وياليت ، ماحال  آذربايجاندا بولوك بوتون  دك سينه  ايگيرمي  بو آيين اوميدواريق

   ائديب موستقيمًا شيرآت  حؤآومتده  خلق  ايله بو واسيطه.  بير ايشدير  بؤيوك  و چوخ  معنالي بو، چوخ.  اوالبيلك
   و سياسي  تربيه  سياسي  خلقه  انجومنلرين  عالوه بوندان.جكدير  آلتينا آالبيله  نظارت  ايشلريني نين  مأمورالري دؤولت

  سي مسأله  تشكيلي نين  انجومنلري ا آنديستان سونر  انجومنلريندن بولوك.  واردير قيمتي  بؤيوك  جهتدن روشد وئرمك
   حؤآومتيميزين  داها اهميتلي بوندان. جكدير  اوالبيله  سونرا شايد عملي دن ، بودا بير قدر موطاليعه مئيدانا چيخير آي

  . چاليشماقدادير سيله  وار قووه  حؤآومت بو خوصوصدا ميلي.سيدير  مسأله دونيايا تانيتديرلماسي
   شوراسيناموراجيعت  وزيرلري  دؤولتلرين  موّتفيق  اولونان سكودا تشكيلبيز مو    

  نين سي  مسأله آذربايجان.   ائتديك  بيان آرزوالريني نين  خلقي  و آذربايجان  قورولوشوني  حؤآومتيميزين  ميلي ائديب
   ميلي ده  بو ساحه  ده يئنه و   دونيايا بيلديرديك اولدوغونو عوموم  حقي نين  خلقيي  آذربايجان  فقط حلي

  ايرلي  ايصالحات  ايقتيصادي  پروقراميندا بير چوخ  دؤولت  عالوه بونالردان. چاليشماقدادير حؤآومت
.   گليريك  راست ليكلره  چتين بؤيوك سينده  نتيجه  سياستي  خايينانه نين  حؤآومتي  تهران ده بو ساحه. سورولموشدور

 موهوّم   نقد پولون  آذربايجاندا اوالن سيله  تاجيرلر واسطه بعضي  اوالن  داها خايين  اونالردان مأمورالر و اوًال خايين
  مالالريميزين  تيجارت  قصديله  ائتمك  تخلييه  و آذربايجاني  سويماق ، بازاري تهرانا آپاريلميش  چكيليب بير قيسمتي

 ووجودا   داخي  بير بوحران بازاردا مووقتي  اوچون  آلينديغي ي قاباغ نين سي  گئتمه  تهرانا چكيليب سيز اوالراق عوض
 و يا   توپالماق  مالياتي  اوچون  آز اولديغي  پول خلقده.  واردير تًاثيري  ايشلرينده  دؤولت بو ايشين. گلميشدير
   دؤولت بوايسه.  اولمور  مومكون  ايله  آسانليق  پوال چئويرمك  مالالريني  تيجارت ايختياريندا اوالن دؤولت
  .دير  تؤره  ايجراسينا مانعه نين  قيسمتلري  آيري نين سي برنامه

   طرفدن ، ايكينجي  ائتمك  تهيه  نقد پول  بير طرفدن  دؤولت بونونال بئله    
   عملي  تقاضاسيني  توّجار وماليكلرين  گلرسه  يئري حتي. دير  تدبيرلر گؤرمكده  جيدي  اوچون  آراماق يولالري تيجارت
   گؤزل بيز چوخ.  حاضير اوالجاقدير  باغالماغا قدر دؤولت قراردادي  موستقيمًا تيجارت لر ايله  اؤلكه  خاريجي ائديب
   خلقي سيله واسيطه  حؤآومت  عالوه  هاميسيندان  و بونالرين  اونو ساخالماق  آلماقدان  اله ،حؤآومتي  آي بيليريك
 ايستعدادينا داها  ليق  تشكيالتچي  و بؤيوك ليك فدايي  بؤيوك ايندي.  داها موشكولدور مك ائت  سؤوق يه  و تعالي ترّقي
ايشچيلر   و باجاريقلي  خيبره  اوچون  دوالنديرماق لريني  ايداره  دؤولت  موشكوالت بؤيوك ايندي.  واردير  احتياج آرتيق
  .سيدير  مسأله تاپماق

  اونالري.  بيلميرلر  باشا دوشه ميزي مقصد و مرامي  ايشچيلر بيزيم آؤهنه    
   ايشچيلرين يئني.  وقاليرالر  ايتيريب  باشالريني آز فيشار وئرديكده.  فاسيد ائتميشدير  قورودوب  آرتيق بونيگرانليق
سيندا  شي قار نين  فيرقه اونا گؤره. آشينا دگيلديرلر  ايشلريله  ايداره  اآثري  آزدير، ثانيًا اونالرين  چوخ اوًال سايي
   دؤولت  فقط  ايله بو واسيطه. سيدير  مسأله  ائتمك  تربيت  ايشچي ،سوادلي  اينانيلميش  موهوّم مسًاله  ان دوران
  . اولونا بيلر  تأمين  رهبرليگي فيرقه لرينده ايداره

  ، بعضًافيرقه  ايشتيباهالر اولموش  چوخ  سونرا يئرلرده  آئچديكدن  اليميزه دؤولت    
  بونون.  اوال بيلر  زياني  درجه آرتيق  ايشه  ايسه بونون. ميشدير مه  منيمسه  ايشيني نين سي  ايداره  حؤآومت تيتشكيال
 اؤز باشالرينا ايشلر   قاريشيب  ايشلرينه  و حؤآومت لرفيرقه  فدايي  يئرلرده بعضي.  آلينماليدير  قاباغي تئزليكله
   عادت  ائتمگه  اينتيظاما و قانونو ريعايت  خلقي  گرك فيرقه. ليدير جيدًا آخيرقويولما بونا ايسه. گؤرورلر
 توتماقال  موساوي  موقابيلينده  قانون  خلقي بيز گرك.  اوال بيلمز  آزادليق ده  بير اؤلكه  اولمايان  و قانون امنيت. وئرسين
 و آمانسيز   جيدي  ايله  بوينويوغونليق ايمتياز، شخصي شخصي.   گتيرك  ووجوده ، دوغرو برابرليك  قارداشليق حقيقي

 بير  همچينين.   آيريلسين  بيريندن- بير   گرك  ايشلري  دؤولت ايشلريله فيرقه. دير  آپاريلمالي موباريزه
  .  قاريشماسين  ايشينه نين سي  ايشچي  باشقا ويزارتخانانين سي ايشچي ويزارتخانانين

  
  

    سي  مسأله  و مدنيت ماعاريف
  

  آئچميش.  اولماليدير سوادلي  اوچون  ساخالماق  الده ني  حاآيميتي  اؤز حقيقي ، ميلت  ائدير آي  ثابيت  ايش ليك گونده
 آز   چوخ  ايشينه  فرهنگ بيزده.  گلير  الزيم  دانيشماق جكدن گله  ايسه  ايندي  اولونموش  قدر بحث  آيفايت سياستدن
  چوخوسي  قورتارانالريميزين ، مدرسه هله.  آزدير  چوخ  سايي  ائدنلرين صيلآيالسالريندا تح گئجه.  وئريلير اهميت
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   و احتياج  ايش سيني  تربيه جوانالريميزين بيز گرك.  ضعيفديرلر ده  درجه  آرتيق  ايشلرينده زيندگانليقدا و ايداره
 اؤز پروقراميندا   ايلينده  تحصيل  گلن  گرك  ويزارتي ماعاريف. گؤرولموشدور  آز ايش بو يولدا چوخ.   قوراق اوزرينده
 آرزو اگر  بو بؤيوك.لر گؤتورولموشدور قدم  جيدي سينده  باره  داراولفونون ميلي.   وئرسين ايصالحاتا يول اساسلي
  بيز مخصوصًا داراولفونوندا پداقوژي. اوالجاقدير  آچيلميش  يولالري  ترقي  اوزونه  اوالرسا ميلتيميزين عملي
  فالحت. بيلمز  ائده  ترقي سيز فرهنگ موعليم.  موعليملردير  اساس چونكي.  وئريريك  اهميت  تشكيلينه نين سي شؤعبه
  .دير  مسأله  مئيدانا چيخان  ايله  تقاضاسي  احتياجيميزين  تأسيسي نين لري ؤعبه ش وطيب

  ، بو موساعيدوضعيتدن يير آي  و آادر ايسته  ايشچي ، فقط  وسيع ، مئيدان  چوخ ايش    
هر . ليدير  وئرمه  اهميت  جيدي  ده  حالدا بوايشه  اولديغي  مشغول  ايله سي  مسأله  تشكيالت فيرقه.   ائتسين ايستيفاده
  . گئتمير قاباقدان سيز ايش ايشچي.  الزيمدير  ايشچي ده بير ساحه

  
  

  لر  موهوّم مسأله  قاباغيندا دوران  و دؤولتين فيرقه
  

   تام  اوالن  داياق و بو دؤولته  بير دؤولت  دموآراتيك ، ميلي ، نهايت  ايشلر گؤرموش  بؤيوك  موّدتينده  آيين  بئش فيرقه
   و فارس نين  مطبوعاتي  مورتجع  تهران اول  بوندان  آي بئش.  ياراتميشدير يال موعاصير بير ميلتمعناس

 و   ميلت  ايله ليك  بو ساده  ايچون  آراسيندا آذربايجانلي  بولودالري  وخورافات  اوهام  ايجاد ائتديكلري نين موتعصيبلري
   ميلي دؤولتيميزي  ائديب  ثوبوت  ميلتيميزي  آرتيق ايندي.   ايدي  دگيل  ايشلردن  آسان ايديعاسينا دوشمك يا دؤولت
  آرتيق.  ائتميشدير  عادت  ائشيتمگه  خلقيميز و خاريجيلر بوآدالري  گئده-  گئت.   قورموشوق  اوزرينده اساس

   بيزيم سيله  واسيطه  سياستي  جاهيالنه  اؤزونون حؤآومتي تهران.  بير حقيقتدير  دؤولتي  ميلي آذربايجان
  نين اينتيخاباتي  مجليس  موّدتده  ايراندا اولديغي  قوشونالري  دؤولتلرين موّتفيق. آسانالشديرميشدير ايشيميزي
   ائتمك  و قمع  قلع فداييلري.   ييرتدي ني پرده  اولونماسي  تعيين  ايله  ايختيارات  آذربايجانا بؤيوك ، فرّخين تأخيري
  ده  درجه  آرتيق  ناروا سؤزلر بيزه ديلن  ايشله شورا و مطبوعاتدا علئيهيميزه ، مجليس سي لمه گؤندري  قوشون اوچون
اونا . جكدير وئريلمييه  و موختاريت  اونا آزادليق  ايله ، بو آسانليق  آي  خلقيميز آنالدي  ايله بو واسيطه.  ايتدي آؤمك
   حؤآومت گرك.  دگيلدير  آافي  البته بو ايسه.  گتيردي  ووجوده  دؤولتي  ميلي  آختاريب  اؤز باشينا چاره  اؤزي گؤره
  حاضيرالديغيميزقانون)  ده  آونقره ميلي( موسيساندا  بيز مخصوصًا مجليس.  اساسالنسين  اوزرينده  قانون مؤحكم
   گؤزلريني  حؤآومتي اعي ايرتيج ، شايدتهران  آي  فيكر ائديرديك او وقت.   قويماديق يه  موذاآيره سيني  الييحه اساسي
   گؤردوگي  و داخيلده  خاريج  اونون  ايسه ايندي. جكدير  ائده  تصديق دؤولتيميزي  ميلي  بيزيم  گؤرمكله  حقيقتي آچيب

   ايله  بير دؤولت بئله. اوتانمير  اينكار ائتمكدن  بئله  ميلتيميزي او بيزيم.  تشبوثلر آشكارا چيخميشدير ايشلرو ائتديگي
   آخيرا آپاريب باشالديغيميز ايشي.  ريك  اوتورا بيلمه قويوب  اوسته  ال بيز اليميزي.  اولماز  جور رفتار ائتمك ريآي

  معناسي  قالماغين بيالتكليف.  ييق  آپارمالي  هدفه ، خلقي لي  ائتمه  تعيين  اساسيني قورولوش  دؤولتيميزين ميلي
   تصويب  قانونالريني  اساس نين اؤلكه  ائديب  دعوت ني  موسيسلر مجليسي  تئز بير زماندا ايكينجي چوخ. يوخدور
   ائتمك  تنظيم سي  الييحه  اساسي قانون.  واردير  قراري نين  ميلي  ومجليس بو خوصوصدا دؤولتين. دير  الزيم ائتمك
  اساسالر اوزرينده  دموآراتيك معناسيله   تام بو قانون.  باشالميشدير  ايشه  اولونوب  اينتيخاب بير هئيأت  بؤيوك اوچون

. جكدير  دييه سيله  واسيطه  موسيسان مجليس  اؤز سؤزوني ميلت. دير  ميلتين  سؤز ايسه آخيرينجي. يازيلماليدير
  نه  قئيموميتي  تحت  ميلتين ، بيز اؤزگه  اولسون  عملي  گرك شوعاري»! آذربايجانليالريندير آذربايجان « باالخره
   بؤيوك  قاباغيندادوران نين  و فيرقه دؤولت.   ائديلسين  ثبت  تاريخينده  بو شوعارالر خلقيميزين قوي. جگيك هگيرميي
   تشكيل  اآثريتيني ، خلقين  گؤسترميش  ايستعداد ولياقتيني  اؤزونون ميلت.  حياتا آئچيرمكدير  بو شوعاري وظيفه
  بوندان.  ساخالميشدير  باغرينا باسيب  آيمي  جان  سيالحيني ن اوچو  آرزويايئتيشمك  بو موقّدس  آندلي ائدن

،   يولونا قويماق دوزگون  موناسيباتيني  ارباب  ايله ، آندلي  ائتمك  تنظيم  ايشلريني  قارشيميزدا فالحت سونرابيزيم
   آيمي  آراسيندا بؤلمك  آندلي  يئرلريني  دؤولت ،همچينين  آندلريني  اربابالرين  مولحّق اوالن  دوشمنلرينه آذربايجان
آندليلر آراسيندا . دير  بير مسأله  اولدوقجا موشكول ، بو ايش  گؤروندي عملده. دورور  بير مسأله بؤيوك
   اوچون ايختيارينا وئرمك نين  آندلي  بؤلوب يئري.  يوخدور  قدر معلومات  آافي الده. ايختيالفالر توليد اوالبيلر بؤيوك
   ايله  بو ايش  وزيرليگي  فالحت  گوندن  اوالن  تأسيس حؤآومت. يوخدور  ايشچي  و خيبره وتخّصيص قدر م الزيمي

  تشكيالتيندان  فيرقه  يئرلي بو ايشده.  اولماميشدير  مومكون  دوزلتمك  بير الييحه  و آاميل هنوزصحيح. مشغولدور
  .نيلير  گؤزله  آؤمك جيدي

  اونالرين.   دييشيلسين  گرك  اوصولي  ايش نين  تشكيالتالري اصًال فيرقه    
   ائتمك  بحث دن  حاآيمه هئيأت آرتيق.   ائديلسين  تطبيق  ايله  ايصالحات  اولديغي  مشغول  دؤولتين مؤوضوعالري تبليغات
   دؤولتين ي ميل  صورتده اونا عملي.  ائتمز  قانع  خلقي  سايماق جينايتلريني نين ، ايستيبداد حؤآومتي  آئچميش دؤوري
.   ائتسين  حيس گئتديگيني  طرف  حياتيندا سعادته ليك  اؤز گونده ، خلق قوي.  ييك لي  گؤسترمه  ساييب ايشلريني ياخشي
  .  قراروئرسين  مشعل  اؤزونه  بو حقيقتي  اؤز ايشلرينده  گرك فيرقه
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  اريدادئديگيمفداييلر يوخ. مئيدانا چيخير سي  مسأله سي  مودافيعه نين سونرا اؤلكه    
.  ياتماميشدير  اولماز، دوشمن  قاباغيناخيخماق  دوشمنين  مونّظم  اونالر ايله الآين.  گؤسترديلر  خيدمت  بؤيوك آيمي

 آپارماغا   آرادان  ميلتيميزي  محو ائديب  آزادليغيميزي بيزيم  آومگيله  دؤولتلرين  ايمپرياليست او، خاريجي
  گرك  فيرقه  اوچون بونون.  ييك لي  دوزلتمه  قوشون  مونّظم اونا گؤره.  ريك بيلمه  ائده تغفل بيز بير آن. حاضيرالنير

   سفربرليگه  اوچون وئرمك  انجام سيني  وظيفه  ميلي  افرادي  ساغالم  بوتون ميلتين.   آپارسين  حاضيرليق جيدي
   مسأله  بؤيوك  ان سيندا دوران  قارشي نين فيرقه. رياراديلماليدي  بير قوشون  معناسيال موعاحير ميلي ، تام آلينمالي
  . الزيمدير  آلماق اوني.  وئرمزلر ، آزادليغي  درميشيك بيزهميشه. عيبارتدير بوندان

   ساخالماق  آزادليغي آلينان.  دگيلدير  بو آافي ، الآين  بيز گؤرميشيك بو ايشي    
   قوشون  ميلي  آنجاق بوايسه.  بونا حاصيرالنماليدير  فيرقه ايندي. دير داها موهوّم  ائتمك  ايستيفاده  الزيمي واوندان
  . اوال بيلر  ايله تشكيلي

  عونصورلردن  يابانچي ، اوني  مؤحكملنديريب  سيراالريني  فيرقه  عالوه بونالردان    
   خلقين  عوضولري اونون. ئدير ا رهبرليك ميز دؤولته  فيرقه ايندي. دير  مسأله  اهميتلي  درجه  آرتيق  ده مك تميزله

. بيلر  ائده  سوخولماغا تشويق يه  فيرقه  هر آسي بو ايسه. قازانيرالر  آد و شؤهرت ده  قازانماقال جاميعه اعتيماديني
  دؤولتدن  خلقي  ايله  حرآتلري  خايينانه  تاپيب  يول سينه  ايداره  دؤولت  عونصورلر اورادان خايين  سوخوالن يه فيرقه

  .الزيمدير  ائتمك  ديقت  درجهده  آرتيق  تميزليگينه  فيرقه  يئرلرده وزاقالنديرار، اونا گؤرها
هربير . الزيمدير سي  قوتلنديريلمه نين  تبليغاتي  فيرقه  عالوه  هاموسيندان بونالرين    

   آشينا اولسون  دريندن لريله هوظيف  و قاباغيندا دوران  شوعارالري  و اونون  تاريخي ميزين  فيرقه  گرك  عوضوي فيرقه
   عوضولري  آوميته هنوز مرآزي.  دگيلدير  بير مسأله  دا آسان چوخ بو ايسه.   آنالسين  و مقصديني  هدف نين و فيرقه

. ينلريميز تاپيالبيلر  بيلمه  دوشونه  وخويوب  سندلري  مونتشير ائتديگيميز رسمي طرفيندن  دؤولت آراسيندا بيزيم
   رفع  صورتده  جيدي  چوخ بونوقصاني.  قالميشالر  دالي  بو خوصوصدا چوخ  ظّنيمجه  ايسه  عوضولري رقه في عادي
  . الزيمدير ائتمك

   تا بوگونكي  باشالييب سيندن  بياننامه  بيرينجي نين  فيرقه  يئرلرده قوي    
،  ، آنالييب اوخويوب  عوضوي ر بير فيرقه ه  سندلري  مونتشير ائتديگي  قرارالرينا قدر يازيب ايجالسالرين عومومي
   گرك بوني.  يارادار  اينقيالب ، بلكه  اينتيباه بؤيوك  ايچريسينده ، بو، فيرقه بيلسين  وئره  اطرافيندا معلومات اونون
  . ائتمك

   آنجاق بونالري. لر واردير  ايشلر، آغير مسأله گؤرونور قاباقدا بؤيوك    
  . اوال بيلر  ائتمك  حل سينده  سايه ، صميميتي  بيرليگي نين  افرادي  و فيرقه ،معلومات بيليك

 باشقاميلتلر   آپاران  موباريزه ، ميلي  ياناشي  ايله  خلقي  آذربايجان  گرك  فيرقه بيرده    
   جيدي  ان ئتمك ا  جلب اعتيماديني  و اونالرين  ياراتماق  قارداشليق  آوردلر ايله ده بو ساحه.   ياراتسين  بيرليك ايله

.  آلينماليدير  قاباغي الرين  ناراضيليق  بعضي آراسيندا مئيدانا چيخان  عوضولري بو خوصوصدا فيرقه. لردندير وظيفه
  . ياراتماغا چاليشماليدير  بيرليك  فيرقه ائرمنيلر و آسوريلر ايله آوردلر آيمي

   ديللرينده  اؤز ميلي  معناسيال آزاد ياشاييب  آذربايجاندا تام بو ميلتلر گرك    
  . ائتسينلر  ايداره ايشلريني ميلي

  آزادليغيني اؤز ميلتيميزين. جكدير يه  وئرمه  يول  اسارته  حؤآومتيميز ميلي ميلي    
  . ييك لي  وئرمه  آزادليغينا ايمكان  ده  ميلتلرين  اؤزگه ديگيميز آيمي ايسته

  
)    نجو ايل-1324   بهمن7   شنبه1   دؤوره  ايكينجي110  شوماره»  آذربايجان«(
  
  
  
  

   سينده  باره ماليات
  

  نئچه  آيمي يه  ايندي  و بو مؤوضوع ييك لي  تأآيد ائتمه  چوخ سينده  باره بيز ماليات    
  . تكرار اولموشدور دفعه

  احتياجالريني ميزين  اؤلكه سيله  واسيطه ، ماليات  آي  اؤترو آليريق  بيز اوندان مالياتي    
   الزيمي ميزين  اؤلكه  تمرآوز تاپيب  و بيريئرده  اولسون  جمع  ماليات ، تئزليكله  الزيمدير آي بونا گؤره.   ائدك رفع

   بردرآمدين  ماليات  آيمي يه  ايندي سينده روزنامه» آژير«،  دئديلر آي الهي  حبيب آقاي.   يئتيشسين مصرفلرينه
،  طرفداريق گينه  وئريلمه  بردرآمدين  ماليات بيز اوّلدن.  آمما بوجور دگيلدير.لر يازيلميشدير مقاله  چوخلي علئيهينه

   تّشبوث  دا محدود ائتمگه آزادليغيميزي بيزيم.   قاريشيردي  ايشلره  سيسي  عالوه آمما دوآتور ميليسپو مالياتدان
» آژير«بيز .   اولموشوق موخاليف   بيز هميشه  البته  نارواحرآتلره  اوالن سينده  ايداره ماليات.  ائديردي
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   ايشلري  سياسي  برابر ميليسپونين  ائتمكله  مودافيعه  بردرآمدي  ماليات سينده دؤوره  اّولينجي نين سي روزنامه
   ده  گلير و منفعتلره غئيرعادي. بير قانوندير  عاديالنه  جنگده  بردرآمد قانونو زمان ماليات.   ائتميشيك موباريزه ايله
   بويون  مالياتدان  پولالر قازانانالر بو عاديالنه بؤيوك  ائديب  سوءايستيفاده دن موحاريبه.   گليردي  آلماق الياتم

  . چاليشيرالر  و فيساد توليد ائتمگه  فيتنه ايچريسينده  خلق  اوچون قاچيرماق
  سونرا گؤردوم.   تحرير آالرديم  لوازيم  تهراندا بير نفر تاجيردن من    

  . سين  بردرآمدوئرمه  ماليات  ايله ، بو واسيطه  ائديبدير آي  ماغازايا تقسيم  بير نئچه و،تيجارتخاناسينيا
 داد فريادساليرالر  ينده  ايسته ،اوجور ائديرلر و ماليات  واردير آي بوراد دا بعضيلري    

   جنگ قوي.  ريك بيلمه  ائده  ايداره ميزي كهبيزاؤل. جكدير  ييغيلماسا ايشلر دوزلمييه آمما ماليات. سينلر ، وئرمه آي
   راحاتليغيندان  بيرآز دا خلقين  گليرلريندن ميليونالرال قازانانالر نامشروع  سوروب  قانيني  خلقين مؤوقعينده

. يبالر آپار يوخوني- وار   آدامالرين  وئرسينلر، اونالر مينلرلجه  اؤترو، ماليات  آبادليغيندان نين لري اؤترو،اؤلكه
، بيز   اولماسين  توهين  گرك  آالندا هئچكسه آمماماليات.  وئرسينلر  مالياتالريني  صورتده  عاديالنه  گرك  ده ايندي
   رفع  احتياجالريميزي  ييغماساق بيز ماليات.  ييك جه يه  رفتار ائتمه پيس  ايله  خلق  مأمورالر آيمي قاباقكي
   قاباغيني آپارانالرين  تبليغات  علئيهينه  ماليات  گرك  فيرقه ، بونا گؤره ريك  بيلمه لده  دوزه ،دارلفونون ريك بيلمه ائده

  .  آنالتسين  لوزوموني سي  وئريلمه  مالياتين خلقه.  آلسين
و داد   هوي-  هاي ينده  ايسته  ماليات  اونالردان ده  دؤوره ، آئچن  واردير آي چوخالري    
 اؤترو ايصرار  آلينماغينا اوندان  مالياتالرين بيز قاباقجادان.  قاچيرديرالر  بويون وئرمكدن   ماليات و فرياد ساليب

   احتياجالريني  خلقين سيله  واسيطه او ماليات.  سونرااوغورلويورالر  آلديقدان  خلقدن ، بو مالياتالري  آي ائتميرديك
  . ائتميرلر مورتفع

   وساييره ، آارخانا، صحّيه ، يول  داراولفونون لقه، خ  آي  آليريق  ماليات آمما ايندي    
   عوموميتي  بونون ولي. ميشلر گؤرمه  ايش  يازانالر ياخشي  اولونديقدا ماليات  تعيين دير ماليات مومكون.  دوزلدك
  . بيرمالياتدير  قانوني  چوخ  مالياتي  جنگ زمان. يوخدور

 فقير اوشاقالر و   مينلرجه ده مؤوقع  قازانان  ميليونالرجا پول بعضيلري    
 آدامالر  مينلرجه. دوروردوالر يه  قاباغيندا نؤوبه نين  دوآانالري  چؤرآچي  آيمي لر سحره آروادالر گئجه يوخسول

   مالياتالريني  و عاديالنه  حقيقي نين  اونالر اوحدسيز عايدلري  ييندي گرك.....  اؤلوردولر ، بئكارچيليقدان آجالريندان
  )آلقيشالر( ...  آالجاييق  صورتده  حتمي مالياتالري  بو قانوني ينلر و بيزدهوئرس

  
)    جو ايل- 1324   بهمن9   شنبه3)   دؤوره ايكينجي (112  شوماره»  آذربايجان(
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  دانيشسرا سالونوندا
 و   لياقت بورادا گؤسترديكلري  و قيزالريميزين  باجيالريميزين ولي.  ميشديم  بورايا گلمه  ايله  قصدي  دانيشماق من

  ديلر، من  تشّكور ائله  حؤآومتدن ، بورادا ميلي ييم  تشّكورائله ، بو ائساساتدان  آي دي  مجبور ائله  مني يارارليق
 تشّكور  ييب  ائله ، سيز تاعاروف  لي ايندي.  دگيلدير  باشقا بير شئي خلقيميزدن  حؤآومت ، ميلي  آي يم لي دئمه

 ائديبلر   خانيمالر وآقاالر احساس  هامي ايندي.   تشّكور ائديرم  صميميتله  آدينا سيزلردن  حؤآوم  ميلي  ده ز،مندي ائله
، اوندا   وار ايديم  بورادا بير جشنده  بيرگون  قاباق  بوندان  ايل  ايكي من.  گئدير  يولوموز سعادته ، بيزيم آي
   دانيشماغا ايجازه  ديلينده ورادا آذربايجان ب.  وار ايدي  و طوطي سؤزلرقوري   دانيشيالن لر جشنينده اولتحصيل فاريغ

  آمما ايندي.   وسيخيلديم  آيچيلديم  چوخ ، اوندا من  گليردي  نظره  آيمي  بير عئيب  دانيشماق  ايله  و اوديل وئريلميردي
 و   پرده  او مؤوهوم سينده  سايه  زحمتي يميزين و فداآارآروادالر ميزين  فيرقه  بيزيم ، خوشبختانه  آي  گؤرورم من

   ميلتميز موترّقي ، بيزيم  وئرديلر آي  خانيمالريميز نيشان بيزيم.  داغيليبدير توري  زنجير و عنكبوت چوروموش
،   آي ييريكبيز دئ. دگيشميشدير  بوسبوتون  اخالقي  ميلتين  ايچريسينده  آيين  بير ميلتدير، حقيقتًا بو نئچه وايستعدادلي
،  گيرنلر آي  جيبه  اوتورميشالر، بس  اؤز يئرلرينده سينده  سينديرانالر شايد قورخونتيجه  قاپيالريني خلقين

   واخالقي  بير اينقيالب  معنوي ، خلقيميز ايچريسينده  اوتوروبالر؟ بو گؤسترير آي يئرلرينده قورخمورالر اونالر نييه
   آغير يوك  قاباقجا آندليلري ، من آي  او دئييردي  دانيشيرديم  ايله  بير نفر خاريجي  من. گلميشدير  ووجوده بير تحّوول

 اولديغينا   و آؤهنه  جيريق  آندليلر پالتارالري  هامان آمما ايندي.  گؤردوم  و آدرلي آشاغي  باش  آيمي آلتيندا ازيلميش
، ميلتيميز اؤز   آنالشيليرآي بورادان.  ائديرلر  حساب اينسان   موستقيل  اؤزلريني  اوجا توتوب باشالريني باخماياراق
 حؤآومتيميز قيسا   اولماز، ميلي تحقير ائتمك  آرتيق  آنالميشدير، بو ميلتي  آپاريبدير اؤز شخصّيتيني  پئي شخصّيتينه

 مونتشير   اّول ن بوندا  آي ميز بئش  موراجيعتنامه  اوّلينجي  ايشلر گؤرميشدير،بيزيم  جسورانه زماندا چوخ
   قدرراغيب  گؤسترديگي  خلقيميزين  بوگون  ديلينه ،آذربايجان  آي  آز آدامالر وارايدي چوخ ميزده فيرقه.  اولموشدي
بو دا گؤتوردوگوموز .   ائتديك خيالص  اسارتدن  ديليميزي  ائديب  حل  ايله  قهرمانليق ني ، آمما بيز بو مسأله اولسون
.  عيبارتدير  وئرمكدن  و شيرآت  خانيمالرا آزادليق  ايله  معناسي تام لرده  ساحه  تامام  ده  بيريسي  قدملردن جسورانه
  ائتسينلر، وآيل  وئرسينلر، اينتيخاباتدا شيرآت  رأي  اونالر دا سئچگيلرده قوي:   دئديك  توتوب تصميم  جيدي بير دفعه

  تبريزده.  گؤسترديلر خانيمالر دااؤز لياقتالرين.   اولسون  ده وزيريميز  اونالردان جكده اولسونالر و شايد گله
   دونيايي  اولديغي  بير ميلت  الييق نين  آذربايجانلي  ايله بوواسيطه.  وئرديلر  رأي  ياخين  نفره4000  خانيمالريميزدان

  .  ائديلدي ايثبات
 وارسا   حؤآومتي  ايران اگر ايندي.  بير خلقدير  خلقيميز اساسًا قهرمان بيزيم    

  نين  آندليلري آذربايجان  شئيخ  آلتي  بئش ني بو اؤلكه.  اولموشدور  اوردوسي  قيزيلباش  آذربايجانين ين ايجاد ائله اوني
   دموآرات بو تكاني.  الزيمدير  وئرمك اونا تكان  بور قودرتدير فقط  بؤيوك آذربايجان.  ياراتميشدير  ايله زوري
  لرينده اونالر اؤز روزنامه.   قازانميشيق  احتيرام  بيز بؤيوك  ده  باشقايئرلرينده  ايرانين ايندي.   وئردي سي فيرقه

  ، سيز اؤزوزه ،يوخ  آي آمما بيز دئييريك.  قورتارسينالر  اسارتدن  ده  بيزي  گليب  باشچيالري دموآرات قوي: يازيرالر
سيز  لي  بيلمه سيز بوني. احتياجيميز يوخدور  هئچ  سيزه آمما بيزيم.  ييك جه يه  ائله  آؤمك  سيزه  بيز ده  وئرين نجات
   قاباق  بوندان  آي نئچه.  ريك تانيماساز دا بيز اؤزوموز سيزسيز ياشايا بيله  آزادليغيميزي  ميلي اگر بيزيم.  آي

   وچاديراسيز دوالنان ا دورسونلر قاباغيند ، مدرسه  آي الرا دستور وئريردي  آاظيم  ييرتيق  قارني حؤآومت آئچن
   و تهران  موجازاتا يئتيردي الري  آاظيم  ييرتيق  حؤآومتيميزقارني سينلر، بيزيم  ائله  اذيت لره  و موحصيل لره موعليمه
   هرآس سينده  سايه  دؤولتيميزين  اؤز ميلي  بيزيم  آدالنديرديالر، ايندي پرست وطن  اونالري لري  روزنامه مورتجع

 دونيادا بير  ، تامام  دونياياتانيتديرديق  تامام بيز اؤزوموزي.  اولموشدور  ايمكانينا ماليك  ياشاماق زادبير صورتدهآ
 بيز اوجاالرا قالديرماغا  بو آدي.   دانيشماسين سينده باره  آذربايجان  ده  آلمه  آلتي  بئش ، گونده  آي راديو يوخدي

.  اوچوندور  ياراتماق  قوشون  او دا ميلي  ائتميشيك  ايقدام  بير ايشه  بؤيوك هبيز بوگونلرد.   اولميشيق مووفق
  ، آمما اگر بيزيم ياراتديق دن  تؤآمه  قان  اينقيالبي ، بو بؤيوآلوآده گؤردوز آي.  ميريك  ايسته  ائتمك بيزموحاريبه
 و   و اؤز مليت  برابر آياغا دوروب  بيز ايله لر ده،سيز  آي  ائديرم  ظن  ائله لر من سه  ايسته  آياقالماق آذادليغيميزي
  ). آلقيشالر  سورن ، اوزون شيدتلي(. جكسيز  ائده  يولونداموباريزه  ائتمك  ديفاع حاآيميتيزي

  ،ماعاريف دونيا بيليك.  ياشايا بيلمز سيز بير ميلت ، ماعاريف  آي  ائديرم  تصديق من    
،  يك  ائله  ترقي  ميلتلر آيمي  اؤزگه بيلك يه  اوال تا ائله  اؤز اليميزده ميز گرك  اؤلكه بيزيم.  دوالنير  اوستونده و فرهنگ
   صورتده  اولديغي  حؤآومتيميز اؤز اليميزده  هاميسي بونالرين.  وئريله لره  ييغيال و مدرسه  ماليات  گرك بونا گؤره

   پارك  آپارار،اؤزونه سيني  نتيجه  و زحمتيميزين ديكلريميزي شله اي  گلر بيزيم  اولمازسا اؤزگه اگر بئله. اوال بيلر عملي
  .لدر  دوزه و آپارتمان

 قورماغا   ييغيشماغا، مجليس  آزاد ياشاماغا، بير يئره  دؤوره  آئچن نئجه    
،   آي  وئرك انو مئيد  ساخالياق  حؤآومتي  وئرمزلر، بيز گرك  عزادارليغا ايجازه  مسجيد ده  ده وئرميرديلر يئنه ايمكان
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.  بيلسين  ائده  ايستيفاده  مظاهيريندن  اونون ، تاهامي  گؤسترسين  اؤز ايستعداديني  ميلت لرده  و ساير ساحه ماعاريف
،  دير آي  ايله  بو واسيطه  و فقط  ائدك  تأسيس  اوني گرك. دير  بير مسأله موهوم سي  مسأله  داراولفونونون  بيزيم ايندي
 اولسا  حؤآومتيميز اؤز اليميزده ، ميلي بوني.  موعليملريميز، موهنديسلريميز دوآتورالريميز اوال بيلر يلياقتل بيزيم
.  ، اؤز آتاالريميز و قارداشالريميزدي  دگيل  دوشمه ، گؤيدن دگيل  آيري  حؤآومتيميز خلقدن  ميلي ، بيزيم ييك جه بيله ائده

  اونون.دير  اؤلكه  و غني  ثروتلي  آذربايجانيميز چوخ بيزيم.  آچيقدير ه اوزون  هامونين سي قاپي  هر يئرين ايندي
   ائتمگه  ايستيفاده قدر بو ايمكانالردان يه  وار، ايندي  ايمكانالري  بؤيوك  ائتمگه  و ترقي  ايستعدادي  و فالحت معدنلري

   ميلي  ده اونا گؤره.   وئرك  تئاترا اهميت بيزگرك.   اولسون  سونرا ميلتيميزثروتلي  بوندان قوي. ميشلر  وئرمه يول
   اوچون وئرمك  توسيعه  تئاتريني  آذربايجانين ايندي.   باشالدي مگه  ائله  تقويت  تئاتري  هامان اولماق  تأسيس حؤآومت
  ولماقدان و شاد ا  سئوينمك  وقتلرينده چتين  ان نين  ميلتلر موحاريبه ديري.  آييرميشدير  بودجه  ياخشي حؤآومت
  ايندي.   اوزو گولسون  خلقين  يئرينه  سونرا آغالماق  بوندان قوي.  آغالميشيق  هميشه بيز ايسه. ديلر نظر ائتمه صرف

،   دگيل ميشدير،بو قورخودان  اوز وئرمه  حاديثه  بؤيوك  هئچ  تبريزده  ايچريسينده  آيين  بئش گؤرون.  ميلتيميزبيرلشيب
   باالالريميزا وطن  و معصوم  آيچيك  موعليملريميز وماعاريفچيلريميز گرك بيزيم. يمانداندير و ا ، صميميتدن بلكه

   ودؤولت  چاليشين نيز ايله سيز وار قوّوه.  بونا امينيك. بيز.  يك  ائله  ائتسينلر تا ترّقي تزريق  عشقيني  و آزادليق محبتي
  ) آلقيشالر شيدتلي(. رجكدي  وئره  ايمكان  سيزه  ايله سي  وار قوّوه ده
  
  )  نجو ايل-1324   بهمن23   شنبه3   دؤوره  ايكينجي124  شوماره»  آذربايجان(
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