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خردادین بیری میللی دیرنیش سیمگهسی

باشسوز

«دونیا گؤزون آچسین کی بو میللت گوجه گلمیش»

987

-1385جــی ایلیــن خــرداد آیینــدا آزربایجانــدا بــاش وئــرن اوالیــار اؤزونــو قانلــی بیر قلــم ایلــه آزربایجان
تــورک میللتینیــن مبــارزه کتابینیــن تاریــخ صحیفهلرینــده ثبــت ائتدیــردی .بــو اوالیــار ،آزربایجــان میللی
حرکتینیــن تشکیالتالنماســیندا و مبــارزه ســورجینده چوخلــو ائتکیســی اولوب.
قاجــار تــورک حکومتینیــن داغیلماســیندان ســونرا فــارس میللتچیلیگــی ایلــه شــیعهچیلیگینین
اســاس آماجالرینــدان بیریســی بــو گــون ایــران آدالنــان جغرافیــا دا یاشــایان فــارس اولمایــان میللتلریــن
اؤزللیکلــه آزربایجــان تــورک میللتینیــن میللــی کیملیگــی ایلــه اســاس-الرینی سیلیب-ســوپورمک اولوبدور.
بــو یولــدا وطنیمیــز آزربایجــان چوخلــو شــهیدلر وئــردی .آنجــاق آزادلیــق گونشــی ایلــه قورتولــوش ایشــغی
بــو توپراقــاردا ســؤنمدی ،ســؤنمهییب ،ســؤنمهیهجک.
آزربایجانیــن چاغــداش ترپنیشــلرینه باخدیغیمیــزدا گــؤروروک کــی ،ترقــی ،اؤزگورلــوک و میللــی مقدراتــا
حاکمیــت حاققــی بــو ترپنیشــلرین اؤنملــی ایســتکلرینی اولوشــدوروب .یئنــی ترپنیــش «آزربایجــان میللــی
حرکتــی» آدی ایلــه دئدیگیمیــز اوچلــو ایســتک و اساســارا دایانــاراق سیاســی میدانــا آیــاق باســدی.
آنجــاق ایرانیــن توتالیتــر حاکمیتــی قانونــی آالنــاری باغالماقــا میللــی حرکتیــن بیــر سیاســی پارتــی
کیمــی تشکیالتالنماســینین قارشیســینی آلــدی .آنجــاق اود آلتینــدا آلیشــماغا جــان آتــان کــؤز بابــک
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قاالس ـینین قورولتایالرینــدا-1385 ،جــی ایلیــن قالخیشماســیندا ،اورمــو گؤلــو آکســیاالریندا و نئچه-نئچــه
بئلنچــی اوالیــاردا آلیشــیب -یانماقــا آزربایجــان تــورک میللتینیــن دموکراتیــک و میللــی ایســتکلرینی
دونیایــا آیدینالشــدیردی.

دیرنیش گنجلییی

ایرانــدا حاکــم اوالن اوتوریتــه گئجه-گونــدوز آزربایجــان تورکلرینــی آســیمیله ائتمگــه چالیشمیشــدی.
-1385جــی ایلیــن عصیانــی بــو اتوریتهنــی چاشــدیریب ،قورخویــا ســالدی .بــو اوزدن توتالیتــر سیســتم میللــی
باســقینالری گونو-گونــدن آرتیریــب ،فرقلی-فرقلــی پــان-الر یازیــب ،عملــه کئچیرتمــک لــه آزربایجــان
میللــی حرکتینیــن قارشیســیندا دورماغــا چالیشــدی .آنجــاق گؤروندویــو کیمــی آزربایجــان میللــی حرکتــی
دیرنیــش ایلــه دایانمــادان یولونــا داوام ائدیــر.

بیرینجی ایل ،اوچونجو سایی

-1374جــو ایلیــن گولَــن (اردیبهشــت) آیینیــن اوندوققوزونــدا آزربایجــان اؤیرنجیســینین فــارس
شــؤونیزمینه قارشــی اعتــراض سســی گؤیــه قالخــدی .بــو ســس آزربایجــان تــورک میللتینیــن آزادلیــق
یولونــدا آپاردیغــی مبارزهنیــن وار اولماســینین سیمگهســی ایــدی .بــو گــون آزربایجــان اؤیرنجیســی
ایلــه ایــران اؤیرنجیســینین آراســیندا اوالن جیزگــی چکیلــدی 19 .اردیبهشــت آزربایجــان تاریخینــده
اؤیرنجــی گونــو آدالنــدی .آزربایجانــدا اؤیرنجــی ترپنیش ـینین آکتیولشمهســی ایلــه بؤیــوک عصیــان اوچــون
بیــر قیغیلجیــم گؤزلَنیلیــردی.
-1385جــی ایلیــن اردیبهشــت آیینیــن -22ســینده گؤزلَنــن قیغیلجیــم دولــت اُرگانــی اوالن «ایــران»
گوندهلیگــی طرفینــدن وورولــدو .بــو گوندهلیــک تَمــل ایلــه بینؤورســی پهلــوی دؤنمینــدن قویــوالن راسیســم
لــه پانفارسیســم دوشونجهســینه دایانــاراق ،تــورک میللتینــه بؤیــوک بیــر جســارت ائدیــب ،تورکلری سوســری
بؤجگــی (سوســک) آدالندیــراراق ،اونالریــن کوتلَــوی محــو ائتمــه یولالرینــی دا آچیقالمیشــدی.
بــو اهانــت لــه جســارتین قارشیســیندا ایلــک اؤنجــه آزربایجانیــن آییــق وجدانلــی اؤیرنجیلــری آیاغــا
قالخدیــار .تبریــز بیلیــم یوردونــون خیاوانالرینــدا بیــر داهــا آزربایجــان میللــی حاقــاری سســلنیردی .آنجــاق
بــو اهانتــی ائدنلــر بــو اعتراضالریــن قاباغینــدا سوســدوالر .بــو سوســماق بؤیــوک خالقیمیــزا داهــا آغیــر بیــر
سایغیســیزلیق ســاییلیردی .اردیبهشــت آیینیــن  26 ،25و -27جــی گونلرینــده تبریــز بیلیــم یوردونــون
اؤیرنجیلرینیــن هایینــا آزربایجانیــن باشــقا بیلیــم یــوردالری هــای وئــردی« .ایــران» گوندهلیگــی یئنــه
سوســدو و حتــی بیــر شــکیلده توهیــن ائــدن یازیچینیــن یازیســینی ســاووندو.
طبیعیدیــر کــی بــو سایغیســیزلیق تاریــخ بویــو ظالملــر قارشیســیندا داغ کیمــی دایانیــب ،بویــون
اَیمهیــن آزربایجــان تــورک میللتــی طرفینــدن جوابســیز قالمایاجاقــدی .بــو اوزدن همیشــه دالغاالنــان،
آلووالنــان و اودو ســؤنمهین تبریزیــن صبــری توکنــدی-1385 .جــی ایلیــن خــرداد آیینیــن بیرینــده
قهرمــان تبریزیــن خیاوانالرینــدا میللــی شــعارالرین سســی یوکســلدی .آرتیــق بــو سســی دونیــا ائشــیدیردی.
تبریزیــن گــور سســینه بوتــون آزربایجــان شــهرلری ،ایــران تورکلــری و ســویداش اؤلکهلــر نئچــه میلیونلــوق
چیخیشــاریال ســس وئردیلــر.
آزربایجانیــن مدنــی اعترضینــی ایــران دولتینیــن قوهلــری ییرتیجــی بیــر شــکیلده قارشــیالدیالر .میللتیمیــز
اؤز وارلیغینــدان ،شــرفیندن و کیملیگینــدن مدافعــه ائتمــک اوچــون اونــار شــهید وئــردی .طبیعــی دیــر کــی
بــو قانــار یئــرده قالمایاجــاق .ایــران دولتــی اؤز داورانیشــی ایلــه بیــر داهــا بــو تاریخــده چیرکیــن اوزونــو
خالقیمیــزا گؤســتردی .آزربایجــان هئــچ چــاغ خــرداد قالخیشماســینی و بــو یولــدا شــهید اوالن ایگیدلریــن
خاطرهســینی اونوتمایاجــاق.

«دیرنیــش گنجلیگــی» درگیســینین اوچونجــو ســایی آزربایجــان یولونــدا شــهید اوالن ایگیدلریمیزیــن اولــو
 6روحونــا هــا بئلــه میللــی مجادلــه اوغرونــدا گئجه-گونــدوز چالیشــب ،دوســتاقالنان میللــی چالیشــقانالریمیزا و
اونالریــن عایلهلرینــه ســونولور.

حرکت ملی آزربایجان جنوبی

در راه واقعگرایی

(بخش اول)  -ابراهیم نفیسی
مقدمه
نگاه غیرعلمی و غیرمنطقی به دنیای پیرامونمان انسان را بهسوی ایدئولوژیهای دگماتیک و تنگنظری سوق
خواهد داد .ایدئولوژیهای دگماتیک ،افراطی و منجمد که فاقد انعطافپذیری هستند در سیری تاریخی و عمدتاً
در جوامعی که با مشکالت عدیده رفاهی و اجتماعی دستوپنجه نرم میکند پا به میدان میگذارند .تنها در
صورتی میتوان به نگاهی ژرف و گسترده دستیافت که خالی از احساسات و تعصبات و تنگنظریها به مطالعه
نظرات متفاوت و مخالف نشسته و درنهایت با قوه منطق و تحلیل مبتنی بر دانش جامعه خود را آنالیز کرده و
نتیجهگیری کنیم .متأسفانه عدم آگاهی در یک جامعه موجب سکون ،محافظهکاری ،دگمیت ،خشونت و عدم
تسامح شده و همین عوامل خود مسبب به وجود آمدن جامعهای میگردد که با علم گسست دارد .خروج از
چنین وضعیتی میتواند چندین قرن به طول انجامد اما آنچه از اهمیت برخوردار است این است که روشنفکران
جامعه بتوانند مسیر حرکت جامعه را بهسوی دانش ،تسامح ،پلورالیسم قرار داده و راههای حاکمیت محافظهکاران
و ایدئولوژیهای دگماتیک را مسدود کنند .این تنها با آگاهی اقشار مختلف جامعه و سیستمی مبتنی بر آزادی
اندیشه و بیان به وجود خواهد آمد .در سال  1357در ایران اگرچه انقالبی علیه دیکتاتوری به وقوع پیوست اما به
دلیل آنکه مبارزان خود اسیر گفتمانهای دگماتیک بوده و از تقابل اندیشه و تسامح و گفتگو دور بودند ،نتایجی
خشونتبار را رقم زدند .جریاناتی ایدئولوژیک همچون اسالمگرایان و سازمانهای چپ و سازمانهایی که تلفیقی
از این دو ایدئولوژی را بهعنوان خط فکری خود پذیرفته بودند توانایی گفتگو با یکدیگر را بههیچعنوان نداشته
و چاره را در حذف فیزیکی یکدیگر میدیدند؛ تا از این طریق راهی برای برونرفت از بیثباتی که در دوران
گذار از رژیم شاهنشاهی به میان آمده بود بیابند .گروهها و جریاناتی که عالقه زیادی به قدسی سازی داشته
نمیتوانستند مخالفان خود را تحمل کرده و با توجه به اینکه ایدئولوژیشان اجازه هرگونه خشونت را میداد،
اقدامات ترور و حذف را در برنامههای تاکتیکی خود میگنجانیدند.
حرکت ملی آزربایجان جنوبی امروز در جغرافیایی که ایران نامیده میشود به امید «رهایی و برونرفت از
استعمار داخلی» موجود ،مبارزات مبتنی بر روشهای خشونت پرهیز را به دلیل ماهیت فکری غیر دگماتیک
خود برگزیده است .بااینحال اما روشنفکران جامعه آزربایجان و مبارزان حرکت ملی آزربایجان بههیچعنوان
نباید در مقابل تهدید نفوذ ذهنیت جزماندیش و تساهل ناپذیر اهمال ورزند؛ زیرا سیر انقالبها و دگرگونیهای
اجتماعی در تاریخ بشر نشان داده است که جزماندیشی پیشقراوالن جنبشهای سیاسی جامعه را از نظامی
دیکتاتور به نظامی دیکتاتور دیگر سوق میدهد و جامعه در تکاپو برای آزادی و دموکراسی در این چرخه به دور
باطل خود ادامه میدهد تا جایی که در مسیر پیشرفت اقتصادی و تکنولوژی از گردونه رقابت در دنیا خارج شود.
امروز جامعه ایران در دور این انقالبها از مشروطه ،فروپاشی امپراتوری قاجار و آمدن پادشاهی دیگری به
نام پهلوی ،انقالب  57و آمدن رژیمی دیکتاتور ،از بسیاری از فرصتهای پیشرفت اقتصادی ،رفاه و فناوری
بازمانده است .ملت تورک آزربایجان جنوبی از دهه  70باذکاوت تمام جنبشی مختص خود را به وجود آورد تا 7
اعالم کند که قصد دارد از این دور باطل خارجشده و با «حاکم شدن بر سرنوشت ملی خود» در مسیر پیشرفت

اقتصادی و علمی قرار گیرد و از جهان سوم فاصله یابد .در این نوشتار با بررسی ضرورت دقت بر مباحثی همچون
تبیین تفکرات سیاسی جریانهای سیاسی در آزربایجان مبتنی بر منافع ملی آزربایجان جنوبی و اهمیت وجود
چندصدایی و پلورالیسم در میان جریانهای سیاسی در حرکت اهمیت موضوع نگاه پراگماتیسمی به قضایا
علیرغم عدم نفی آرمانهای بلندمدت نیز مورداشاره قرار خواهد گرفت.

دیرنیش گنجلییی

ارجحیت منافع ملی در تبیین خطوط فکری جریانهای سیاسی آزربایجان جنوبی

بیرینجی ایل ،اوچونجو سایی

ماهیت حرکت ملی آزربایجان جنوبی بر محوریت دفاع از خاک تاریخی ،فرهنگ ،تاریخ ،زبان ،میراث معنوی و
مادی آزربایجان جنوبی اگرچه در محافل ادبی و فرهنگی شکل گرفت اما در سیر طبیعی خود ماهیتی سیاسی
به خود گرفته و بهسوی سازماندهی نیروهای ملی حرکت کرد .پسازآنکه بعد سیاسی به خود گرفت این جنبش
اجتماعی با سؤاالت بسیاری روبرو شد که در ماهیت جدید خود باید پاسخ مشخصی به آنها میداد .ازجمله
چیستی جنبش ،گفتمان سیاسی ،نوع رفتار و تاکتیکها ،استراتژی ،اهداف بلندمدت و کوتاهمدت ،چیستی منافع
ملی آزربایجان و مناسبات این منافع با منافع همسایگان در ایران و خارج از آن ،مناسبات تفکرات سیاسی در
بستر جامعه با مبحث آزربایجان جنوبی و سؤاالت بسیاری که هر فعال سیاسی تشکلهای سیاسی در آزربایجان
جنوبی با آنها مواجه گشته است .بسیاری از اعضای تشکلهای سیاسی معترفاند که حرکت ملی آزربایجان
جنوبی بهعنوان گفتمان سیاسی با نرمهای سیاسی موجود در دنیا فاصله مشخصی داشت که امکان نزدیکی با
مراکز قدرت سیاسی در جهان را با مشکالتی روبرو میساخت .رفتهرفته فعاالن سیاسی حرکت ملی آزربایجان با
کسب تجربه و افزایش سطح دانش سیاسی خود توانستهاند بهصورت نسبی با مراکز قدرت در کشورهای مختلف
جهان وارد گفتگو و تعامل شوند .بیشک هنوز این جنبش سیاسی فاصله زیادی برای پیمودن و راههای نرفتهای
برای یادگیری در پیش رو دارد.
نباید حرکت ملی آزربایجان را به دلیل جوان بودن و نداشتن تجربه مورد مواخذه قرار داده و سیلی از انتقاد
سیاه را بهسوی آن روانه کنیم زیرا آزربایجان جنوبی در طول تاریخ همواره در جنبشهای سراسری ایران
حضورداشته و منافع ایران را در نظر گرفته است درحالیکه جنبش سیاسی حاضر در آزربایجان ماهیتی ملیگرا
بر مبنای دو رکن اساسی «هویت تورک» و «وطن آزربایجان» تشکیلشده و طبیعتاً جنبشی جوان و گفتمانی
نوین در آزربایجان جنوبی است که به اقتضای جوان بودنش نقصهایی نیز دارد .اگر حرکت ملی آزربایجان بتواند
ریشه تفکر مبتنی بر اصول «هویت تورک» و «وطن آزربایجان» را در جامعه آزربایجان جنوبی جا بیندازد ،بدنه
این درخت با نام «حفظ منافع ملی آزربایجان» سر از خاک بر خواهد آورد و درنهایت دیر یا زود ثمره و میوههای
این تفکر رهاییبخش در آزربایجان جنوبی را شاهد خواهیم بود .ترمینهایی چون «تورکهای ایران» و «ایران
سرزمین تورکان» که سعی دارد جامعه تورک آزربایجان را بار دیگر در جریانات سراسری سیاسی ایرانی انداخته
و قربانی منافع ایران و تمامیت ارضی ایران نماید نخواهند توانست در برابر ارکان اساسی حرکت ملی آزربایجان
که همانا تأکید بر هویت تورکی و موطن آزربایجان است قد علم کنند و نهایتاً به انزوا خواهد رفت .تأکید بر هویت
تورک و موطن آزربایجان اندیشه برپایی جمهوری تورک آزربایجان را در ذهن هر آزربایجانی متبلور میکند.

جامعه آزربایجان جنوبی همواره در ایران پیشروی جنبشهای اجتماعی و سیاسی سراسری در کشور بوده و
لوکوموتیو تحوالت سیاسی در ایران گشته است .در این مسیر خواهناخواه بسیاری از فعاالن سیاسی منسوب به
حرکت ملی که در دوران پیش از انقالب  57جوان بوده و دستی در آتش تحوالت سیاسی وقت داشتند و یا از
نزدیک روند جریانات سیاسی را تعقیب میکردند؛ پیشزمینهای متفاوت با نسل جدید حرکت ملی آزربایجان
جنوبی دارند که دوران قبل انقالب را ندیده است .به نظر میرسد محوریت اندیشه و تفکر نسل جوان در حرکت
 8ملی آزربایجان جنوبی را ملیگرایی مبتنی بر هویت تورکی و آزربایجانی شکل میدهد؛ اما این در حالی است
که نسلهای پیشین پیشزمین ه و ذهنیت ایدئولوژیهای رایج در دوران پیش از انقالب  1357را با خود یدک

میکشند .ایدئولوژیهایی همچون سوسیالیسم انقالبی و یا تلفیقی از ایدئولوژی سوسیالیسم و بنیادگرایی اسالمی
علیرغم تغییر اندیشه ایشان پسزمینه مطالعات و رفتارهایشان را تحت تأثیر قرار میدهد .عدم تحمل رقبا با
اختالفات فکری نهچندان عمیق ،عدم تساهل و گفتگوی بدون تشنج ،تخریب رقبا و برچسبزنی خیانت و
همکاری با ارگانهای امنیتی رژیم ایران ،ادعاهای رهبریت جنبش و تالش برای حذف با توسل به تخریب همگی
ناشی از تنگنظری و نداشتن تحمل اختالف فکری و تسامح و عدم باور به پلورالیسم و چندصدایی است .این
طرز نگاه ناشی تأثیر افکار و ایدئولوژیهای جزم است که از نوجوانی بر ذهن انسان جامعه ما خورانده میشود.
تقدس سازی ،بتسازی و نگاه سیاهوسفید به مسائل ما را از تحمل یکدیگر واداشته و مانع از آن میشود که
بهعنوان پیشروان تحوالت سیاسی جامعه را از بنبست حقیقی خارج کنیم .درواقع ما با خارج کردن جامعه از یک
بنبست و رهنمود کردن بنبست دیگر خود و ملتمان را از رفاه ،پیشرفت ،دموکراسی و آزادی محروم میکنیم.
به نظر راقم ،برای طی کردن پروسه ملت شوندگی باید جریانهای سیاسی با هر نوع گرایش سیاسی چپ
و راست منافع ملی آزربایجان جنوبی را در ارجحیت قرار داده و با بازبینی تفکرات سیاسی و خطوط فکری و
اندیشه جریان سیاسی خود منافع ملی آزربایجان جنوبی را تبیین نمایند .سازمانهای سیاسی در چارچوب
حرکت ملی آزربایجان جنوبی باید با ارتقاء ظرفیتهای خود از یک سازمان سیاسی مبارز به یک حزب که
توانایی اداره آزربایجان جنوبی را داشته باشد مسئولیت تاریخی رهاییبخشی ملی آزربایجان را بر عهده بگیرند.
ارتقاء ظرفیتهای سازمانهای سیاسی آزربایجان جنوبی خود یکی از مهمترین عوامل ارجحیت قرار دادن منافع
ملی در بین جریانات سیاسی آزربایجان جنوبی است .دراینبین سازمانهای با گرایش راست و چپ در تبیین
جهانبینی خود باید طوری عمل کنند که معادالت جهانی را از پنجره منافع ملی آزربایجان جنوبی ببینند.
ایدئولوژیهای رایج در قرون  19و  20و طرز تفکر و اندیشه مربوط به آن دوران که در دوران پیش از انقالب
در بین فعاالن و مبارزان سیاسی رایج بود باید از فرآیند تبیین جهانبینی سازمانهای ملی دور نگهداشتهشود.
دیدگاههایی چون مبارزه با امپریالیسم جهانی ،توهم توطئه ،توهم رهبریت ملت ،مردساالری ،تفکرات مغایر با
اصول سکوالریسم ،تفکرات و اندیشههای سیاسی ملغی شده قرن نوزدهمی و بسیاری دیگر ازایندست دیدگاهها
بایستی به کنار گذشته شود و اندیشههای انعطافپذیر مدرن که امروز در مراکز فکری جهان موردبررسی قرار
میگیرند مورداستفاده قرار گیرد .سند راهبردی تشکیالت مقاومت ملی آزربایجان که تابستان  1397منتشر
گردید تالشی برای تبیین جهانبینی این سازمان سیاسی حرکت ملی آزربایجان و ارتقاء ظرفیتهای خود صورت
گرفت؛ اما امید است که در نسخههای بعدی این سند راهبردی جهانبینی واضحتر و گستردهتری در رابطه
باسیاستهای اقتصادی و چارچوب روابط بین جامعه و دولت ارائه دهد.
لزوم پلورالیزم و چندصدایی در حرکت ملی آزربایجان
امروز بشر بعد از وقایع دو قرن گذشته و گذر از حکومتهای ایدئولوژیک دگماتیک همچون کمونیسم ،نازیسم و
فاشیسم و البته محافظهکاران و لیبرالهای سنتی به اهمیت یک حقیقت بزرگ دستیافته است و آن لزوم وجود
چندصدایی در جامعه و جهان است .تنها باید با تفکراتی مبارزه کرد که خواهان حذف صداهای مخالف و حتی
متفاوت هستند .درواقع اینیک دستاورد حاصل تجربه و علم برای بشر بوده است به اینگونه که تنها در صورت
وجود جامعهای چندصدا است که میتوان روبهجلو حرکت کرد و در تقابل اندیشههای متفاوت ایدههای جدیدی
به وجود آورد و راه ترقی و سعادت را پیمود .طرز تفکر و ایدئولوژیهایی که مدعی هدایت جامعه بهتنهایی و
رساندن آن به اتوپیا یا آرمانشهر و یا مدینه فاضله هستند ،برای جامعه چندصدا و پلورال مضر بوده و موجد
دگمیت اندیشه و انجماد فکری میشوند .امروز جمهوری اسالمی بهعنوان یک حکومت توتالیتر مبتنی بر اندیشه
بنیادگرایی اسالمی و حکومت کره شمالی بهعنوان یک حکومت توتالیتر کمونیستی و یا حکومت چین با ایجاد
حکومت تکحزبی و کانالیزه کردن جامعه بر اساس ایدئولوژی دگماتیک خود نمونههای قرن بیست و یکمی از 9
ساختار حکومت و جامعه تکصدا هستند .در قرن نوزدهم نیز فاشیسم در ایتالیا ،نازیسم در آلمان و حکومت

استالین در شوری سابق با وعده دادن یک اتوپیا صداهای مخالف و حتی متفاوت را سرکوب میکردند .ازنظر آنها
یک حقیقت وجود داشت و آن صدایی بود که از تریبون حزب خارج میشد .آنها عالوه بر آن وجود چندصدایی
در جامعه را برابر با هرجومرج میدانستند و مانع از انتشار صداهای متفاوت با ایدئولوژی حزب میشدند.

دیرنیش گنجلییی

امروز جمهوری اسالمی ایران با انحصارگرایی مطبوعات و رسانهها ،سانسور ،رصد و کنترل ،فیلتر و توسل به
دیگر ابزارهای کنترل گردش اطالعات مانع از گسترش اندیشههای دیگر در جامعه میشود .تقدس سازی از
ابعاد سطوح باالی حکومت ،وعده دادن مدینه فاضله اسالمی علیرغم گذشت  40سال از عمرش ،عدم تحمل
شبکههای اجتماعی و گردش آزاد و بدون سانسور و کنترل حکومتی اطالعات در بستر این رسانهها ،عدم اجازه
به چاپ و انتشار کتابها و ژورنالهای مختلف علمی ،فلسفی و سیاسی ،انحصار رسانه به دست تفکر بنیادگرای
اسالمی والیتفقیه و صدها اقدام دیگری که مانع از فعالیت فعاالن در عرصههای سیاسی ،هنری و اندیشه میشود
همگی از منشأ تفکر دگماتیستی نشات میگیرند .درواقع چنین حکومتهایی جوامعی بیاخالق را به ارمغان
میآورد و یا در بهترین حالت جامعهای سکون یافته را تولید میکنند که میل و هیجانی برای تولید و توسعه
ندارد؛ زیرا حس رقابت و موفقیت در دستگاه بسته و فاسد این قبیل حکومتها جایی برای رشد نمییابد.

بیرینجی ایل ،اوچونجو سایی

حرکت ملی آزربایجان جنوبی بهعنوان جنبشی مدرن و مسالمتآمیز که سعی دارد جامعه تورک آزربایجان
جنوبی با تمام شهروندانش ازجمله تمام اقلیتهای مذهبی و زبانی و تمامی اندیشهها و قشرهای آزربایجان
جنوبی را به سعادت برساند ،باید در مسیر مبارزه با استعمار و نژادپرستی سیستم حاکم در ایران به قواعد
پلورالیزم احترام بگذارد در غیر این صورت ویروس دگماتیسم و جمود در حرکت ملی آزربایجان گسترش مییابد
و بعد از مدتی تمامی آن را فرا میگیرد .امروز تمامی فعاالن سیاسی و فرهنگی آزربایجان جنوبی مسئولیت
تاریخی در قبال مبارزه با این آسیب بر عهده دارند .هر فعال سیاسی و فرهنگی باید سطح تحمل خود را در
شنیدن اندیشههای مخالف و متفاوت تمرین کند و این امر تنها با تمرین گفتگو میسر میشود .تمرین گفتگو و
تبدیل آن به یک فرهنگ در جامعه از قشر روشنفکر و فعالین سیاسی و فرهنگی یک جامعه آغاز میشود .هر
سازمان سیاسی باید خود را جزئی از حرکت ملی آزربایجان بداند که با توجه نقاط قوت و ضعف هر تشکل سیاسی
همه در راستای منافع حرکت ملی آزربایجان قدم برمیدارند .تشکیالت مقاومت ملی آزربایجان در مرامنامه خود
صراحتاً به این موضوع اشارهکرده و مینویسد:

«تشکیالت مقاومت ملی آزربایجان خود را جزئی از حرکت ملی آزربایجان محسوب و برای ایجاد
هماهنگی و اتفاق بین تشکلها و الیههای حرکت ملی تالش خواهد نمود».

باید به مقابله با اندیشه حذف مخالف و رقیب سیاسی در فرهنگ سیاسی آزربایجان جنوبی رفت تا بتوان
حرکتی پویا و توام با تقابل اندیشه ،فضای گفتگو و تضارب آرا را محیا نمود و در این صورت است که میتوانیم
ایدههای نو و افکار جدید را وارد حرکت ملی آزربایجان کرده و همگی باهم در راستای منافع ملی ملت تورک
آزربایجان جنوبی گام برداریم .بهتر است نگاهمان به تشکلهای سیاسی در بطن حرکت ملی آزربایجان را
بهعنوان تکههای یک پازل بزرگ به نام حرکت ملی آزربایجان باشد.
ادامه دارد...
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شامیل چچنی
این نوشته ،به دلیل بنیانهای فکری سکوالریستی و الئیستی حرکت ملی آزربایجان و لوث شدن مؤلفهها و باورهای عقیدتی در
سیستم فاسد جمهوری اسالمی ایران شاید در بیان بحث «شهید» و یا «فلسفه شهادت درراه وطن» در فضای حرکت ملی آزربایجان
با انتقاد و یا سخره برخیها روبرو شود و احتامالً برخی نیز طرح چنین مباحثی در حرکت ملی را واپسگرایی فکری قلمداد کنند؛ اما
چیزی که تاریخ پیش روی ما قرار میدهد در «فلسفه بقاء یک ملت و ساخنت دولت ملی» چنانکه «اندیشه و آگاهی ملی» الزمه
رشوع مبارزات «رهاییبخش از استعامر» میباشد ،بحث «مقاومت ملی و شهادت درراه مام میهن» نیز زیربنای مبارزه برای «برپایی
یک ملت و پیدایش دولت ملی» بوده و «فداکاری و فدا شدن درراه رهایی مام میهن» نقش بیبدیل و غیرقابلانکاری را بازی میکند.
هیچ ملت تحت «استعامر ملی» بدون:
 -1تبیین «اندیشه ملت و دولت ملی با کار تئوریک و فرهنگی»
 -2سازماندهی «نهاد و تشکیالت منسجم»
 -3پرورش «کادر علمی و آکادمیک»
 -4ایجاد «الیههای مبارزاتی در طبقات اجتامعی جامعه»
 -5ایجاد «البی بیناملللی»
 -6راهاندازی «رسانههای حرفهای»
منیتواند جنبش «رهاییبخش» را به رسانجام برساند .اگرچه همه این عنرصها در پیروزی جنبش ضد استعامری آزربایجان جنوبی از
اهمیت بسیار باالیی برخوردار میباشد اما هیچکدام بدون «روح فداکاری و یا فدا شدن ملی» شانس موفقیت نداشته و الزمه آن تبیین
درست از «روح فدا شدن برای ساخنت و بقاء ملت و دولت ملی» میباشد که هامن «فلسفه شهادت درراه وطن» است.

در عرص و رشایط کنونی که مباحث مدرنیسم و پستمدرنیسم بعضاً تضادهایی را با طرح چنین مباحثی ایجاد میکند اما این تضادها 11

از اهمیت و رضورت «تبیین فلسفه شهادت یا هامن فلسفه فدا شدن» در پیروزی یک جنبش چیزی کم منیکند و در همه جنبشهای
ضد استبدادی ،دمکراسی خواهانه و ضد استعامری این باور واقعی فرد و نیروی مبارزه کننده و پیشقراوالن جنبش به فلسفه مقاومت
و جانفشانی (مقاومت و شهادت) است که دیوارهای استبداد و استعامر را شکسته و در برپایی یک ملت از بند استعامر و برپایی
دولتهای ملی «نقش تاریخی» بازی و مبارزان را به «رسمد تاریخ» جنبشها تبدیل میکند.

دیرنیش گنجلییی

در تقابل و کشاکش تاریخی «ظامل و مظلوم» و «زندان و زندانبان» و «انسان تحت استعامر و استعامرگر» فدا شدن بخشی از مبارزه
است و عنرص مبارز هامنقدر که «اندیشه و رضورتهای مبارزه» را باور و به «فلسفه مقاومت» میرسد باید رضورت «جانفشانی و فدا
شدن» را باور و به «فلسفه شهادت درراه وطن» برسد و این واقعیتی هست که پایههای «مبارزه و مقاومت» را تحکیم و روح مبارزه
را به جامعه دمیده و بدون آن هیچ جنبشی پایدار نبوده و ریشه مبارزه توسط «ظامل ،زندانبان و استعامرگر» خشکانده خواهد شد.

بیرینجی ایل ،اوچونجو سایی

جنبش ملی و ضد استعامری آزربایجان جنوبی نیز از این واقعیت مستثنا نبوده و اگر باور داریم که ملت آزربایجان برای رهایی از
استعامر و فاشیسم و «بقاء تاریخی» خود مبارزه و در مجادله تاریخی خود عنرصهای ششگانه را سازماندهی میکند ،چارهای جز تبیین
«مقاومت ،فداکاری و فدا شدن درراه مام میهن» در بین مبارزان نداشته و بدون تلفیق روح مقاومت و فدا شدن با واقعیتهای جامعه
و مبارزه خود ،با چالشی بزرگ روبرو خواهد شد که شاید دررسیدن به حق تعیین رسنوشت ملی به بنبست برسد .حتی اگر در مرحلهای
از مبارزه به موفقیتهایی دستیافت در موضوع «حق دفاع مرشوع» با خأل عظیمی روبرو خواهد شد؛ زیرا برای شکسنت دیوار زندان
استبداد و استعامر و رهایی آزربایجان جنوبی و دفاع از دستاوردهای جنبش و متامیت ارضی «فلسفه مقاومت و فدا شدن» که هامنا
«فلسفه شهادت» است ،نقش تعیینکنندهای خواهد داشت.
قیام ضد آپارتایدی خرداد  85ملت تورک آزربایجان منونه بسیار بارزی بر تبیین روح «مقاومت و فدا شدن درراه مام میهن» است که
با تقدیم «شهدای ملی» تبدیل به نقطه عطف مبارزات رهاییبخش و ضد استعامری ملت تورک آزربایجان گردید .هامنگونه که مجادله
ملی و ضد استعامری در آزربایجان جنوبی را در بسرت تکامل تاریخی یکصد ساله خود تئوریزه میکنیم ،قیام ضد آپارتایدی خرداد 85
را بعد از سالها با شهدایش بهعنوان اولین شهدای جنبش نوین ضد استعامری و ضد فاشیستی ملت آزربایجان بیان خواهیم کرد« .روح
مقاومت ملی» در آزربایجان جنوبی از «خون شهدای قیام خرداد  »85به پویش خود ادامه داده و بهروز میشود پس نتیجه میگیریم
جنبشی که «روح مقاومت و فدا شدن و یا فلسفه شهادت» را در خود تبیین کند و مبارزان به این باور برسند در بسرت تاریخ به تکامل
و رسمنزل رهایی ملی خواهد رسید.
در رویارویی تاریخی استعامرگر و جامعه تحت استعامر ،زندانبان همواره تالش خواهد منود که «روح مقاومت و فدا شدن» را در
جامعه تحت استعامر بشکند و با ابزارهای گوناگون مبارزان را از رسیدن به باور و بنیانهای «فلسفه شهادت درراه وطن» دور کند زیرا
رسیدن مبارزان به این مرحله از باور و مبارزه برای استعامرگران و زندانبان بسیار خطرناک است و این آخرین مرحله و آخرین حلقه ،برای
گسسنت زنجیر استبداد ،استعامر و فاشیسم و رسیدن به ملت و دولت ملی و تضمین بقاء ملی آزربایجان جنوبی خواهد بود.
پ.ن :زندانبان؛ به اندیشه و سیستم حاکم استعامرگر و فاشیستی در ایران اطالق میگردد که ملل تحت ستم ملی غیر فارس را در
تئوریهای فاشیستی ایرانشهری به زنجیر استعامر کشیدهاند.
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قیام خونين ملت آزربایجان در خرداد ۸۵
و بررسی واكنش ها و بیانیه های منتشره از سوی
گروه های سیاسی مركز و اپوزوسیون فارس

ایلقار اَفندی
اردیبهشت و خرداد سال  ،۱۳۸۵روزهایی بودند که در تاریخ آزربایجان ماندگار شدند .چاپ
کاریکاتوری توهین آمیز در روزنامه ایران ،دستمایه ی اعتراضاتی بود که در روزهای بعد از آن ،در
سطح دانشگاه ها و سپس در سطح شهرها اتفاق افتاد .
در این اهانت نامه ،کاریکاتوریست سمنانی االصل روزنامه ایران ،تورک را به سوسک ،زبان تورکی را به زبان
سوسکها و آزربایجان را به توالت فارسها تشبیه کرده بودند و با ارایه  9روش متعفن ،در کل از همزبانان خود
میخواستند که از قضای حاجت در توالتها اجتناب کنند تا مگر به این طریق ،نسل رو به گسترش این سوسکهای
زبان نفهم منقرض شود!!!
ابتدا دانشجویان دانشگاه های تبریز ،تهران و اورمیه ،با اقدام به تحصن در داخل دانشگاه ،این عمل هتاکانه
روزنامه ایران را محکوم کردند .بعد از آن دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز ،آزاد اورمیه ،دانشگاه دولتی و آزاد
اردبیل ،مراغه ،زنگان ،تهران ،امیرکبیر ،عالمه طباطبایی ،خواجه نصیر ،تربیت معلم تهران ،تربیت معلم
آزربایجان ،خلخال ،قزوین ،گیالن ،میانه ،همدان ،سهند و بسیاری دیگر از دانشگاه ها ،با تحصن در محوطه ی
دانشگاه های خود ،توهین روزنامه ی ایران را محکوم کردند .در این تجمعات ،شعارهایی از قبیل “هارای هارای
من تورکم”“ ،منیم دیلیم اؤلن دئییل ،فارس دیلینه دؤنن دئییل”“ ،روزنامه ی فاشیستی توقیف باید
گردد”“ ،مرگ بر پانفارسیسم”“ ،مرگ بر آپارتاید”“ ،آزربایجان اویاقدی ،کیملیگینه دایاقدی” ،از 13

سوی دانشجویان ،سر داده می شد .در این تجمعات
که اکثر دانشجویان تورک در آن شرکت می کردند،
روزنامه ی ایران به آتش کشیده می شد و در پایان،
مارش ملی آزربایجان (آزربایجان سن سن منیم  ،) ...از
سوی دانشجویان خوانده می شد.
دیرنیش گنجلییی

متعاقب اعتراضات دامنه دار دانشجویان ،مردم رشید
آزربایجان نیز به امواج دانشگاهیان پیوستند.

عکسهای موجود قیام تبریز ،حکایت از عمق شقاوت
سرکوبگران دارد .نوجوانان تیر خورده ای که بر روی
دست حمل می شوند ،چهره های غرق در خون و
صورتهای از هم دریده شده نتیجه جنگ خیابانی
نابرابری است که از سوی نیروهای تا دندان مسلح
آپارتاید فارس بر مردم مظلوم ،حق طلب و بی دفاع
تبریز تحمیل شد .در این تظاهرات بیش از هزار نفر
بازداشت شدند .دریغ و درد که اکنون بسیاری از آنان
زیر شکنجه های وحشیانه رژیم آپارتاید قرار دارند.
رشعله های قیام تبریز تا فردای آنروز زبانه کشید.

بیرینجی ایل ،اوچونجو سایی

نخستین قیام شهری در خوی برگزار شد.هزاران نفر
در یک میتینگ ،در خیابانهای اصلی شهر تجمع
کرده و به تظاهرات پرداختند .در پی حمله نیروهای
ضد شورش جمع کثیری از مردم زخمی و مجروح و نیروهای غیر بومی که روز قبل از طریق هواپیما و
از شهرهای دیگر آمده بودند قادر به اطفای هیجان
ده ها تن بازداشت.
آتشین قیام نشدند .در چنین شرایطی قیام می رفت
قیام خوی به منزله طلیعه انقالب سراسری ملت تا به انقالب تبدیل شود.
آزربایجان بود .سپس خلخال و میانه به پا خاستند.
همزمان با تبریز ،شهر زنگان شاهد قیام صد
اعتراضات به سرعت گسترش می یافت.
هزار نفری بود.
شهرستان مرند آتش بجان شد .هزاران جوان مرندی قیام زنگان آنچنان آگاهانه و شجاعانه بود که توانست
اعم از زن و مرد به خیابانها ریختند .نیروهای سرکوبگر به مثابه فانوس دومی برای انقالب ضد آپارتاید ملت
به آنها حمله ور شدند .مردم ایستادند و قهرمانانه از آزربایجان شناخته شود.
شرف و غیرت آزربایجانی و تورکی خویش دفاع کردند.
در حالیکه عوامل رژیم می کوشیدند تا با جمع کردن
اما خردادماه دیگ سنگی تبریز جوشید .صدها هزار نیروهای مزدور و ترتیب دادن ضد تظاهراتهای مضحک،
نفر با سردادن شعارهای هویت طلبانه وارد خیابانهای آتش قیام شهرهای آزربایجان را خاموش کنند ملت
اصلی شهر شدند .از میدان ساعت تا میدان آبرسان ،آزربایجان همچنان به تداوم قدرتمندانه قیام ملی خود
جمعیت خشمگینانه علیه رژیم دیکتاتور ،نظام آپارتاید می اندیشید.
و شوونیزم فارس شعار می دادند و خواستار رسمی
شدن زبان تورکی ،اعاده نام آزربایجان و دیگر اسامی این بار اورمو اورمیه قد علم کرد .جمعیتی بالغ بر صدو
ملی بر اراضی تاریخی و همچنین فعالیت رسانه های پنجاه هزار نفر در خیابانهای شهر سرازیر شدند.
گروهی به زبان مادری خود بودند .تاریخ تبریز چنین شعارهای ملی گرایانه شهرهای تبریز و مرند و میانه و
جمعیت باشکوه ،رشید ،مبارز ،شجاع ،متحدی را بخود خلخال و خوی تکرار شد .همه علیه فاشیزم فارس به
ندیده بود .محالت دیگر تبریز نیز شاهد اعتراضات پا خاسته بودند .دفتر روزنامه ایران و صدا وسیما به
وسیعی گردیده بود .اما به رغم مسالمت آمیز بودن این آتش کشیده شد .اهالی اورمو درگیر جنگهای خیابانی
قیام ،نیروهای ضد شورش ،لباس شخصی ها ،برخی از با نیروهای ضد شورش شدند.در این نا آرامی ها جمعی
سپاهی ها و بسیجی های عمدتا غیر بومی ،به سوی به شهادت رسیدند.
مردم حمله ور شدند .صدها گاز اشک آور و هزاران اکنون دیگر قیام به انقالب تبدیل شده بود .شهرهای
گلوله پرتاب و شلیک شد.
آزربایجان یکی بعد از دیگری به پا می خاستند .شهر

فرزندان غیور آزربایجان یکی بعد از دیگری بر خاک سولدوز نیز وارد عرصه انقالب ضد آپارتاید ملت
 14می غلطیدند .تعداد زیادی از اوالد فداکار آزربایجان به آزربایجان شد.
شرف شهادت نائل شدند همچنین دهها تن نیز در طی آنان آنچنان مقاومتی از خود نشان دادند که شهر
این قیام ها به شدت مجروح شدند.

برای ساعاتی آزاد شد و سولدوز خونین شهر آزربایجان نشین به پرواز درآمده بودند .موعد تجمع در ساعت
گردید .این شهر نه چندان بزرگ ،نزدیک به یک هفته  10صبح بود .دهها هزار نیروی ضد شورش از خیابان
در برابر نیروهای رژیم آپارتاید مبارزه کرد و شهدای مخبرالدوله تا میدان بهارستان را تحت محاصره خود
درآورده بودند.
کثیری را تقدیم آزربایجان نمود.
خییاو نیز ناگهان برآشفت .قیام مسالمت آمیز مردم
به سرعت هدف حمله ناجوانمردانه نیروهای فاشیزم
قرار گرفت .یک جنایتکار و مزدور رژیم ،از فاصله
چند متری با کلت کمری خود ،جوان برومند مشگین
شهری را از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار داد
و او به شرف شهادت نائل شد .این اقدام وحشیانه،
خشم ملت را برانگیخت .تا چندین روز مشکین شهر
نا آرام بود و اهالی به خونخواهی عزیز مظلوم خود
در خیابانها بودند .بعد از خییاو ،شهرهای اهر ،کلیبر،
سراسکند ،یامچی ،زنوز و ماکو نیز وارد جریان انقالب
آنتی آپارتاید ملت آزربایجان شدند .در این شهرهای
کوچک نیز تظاهراتهای بزرگی بر پا شد و ملت به
درگیری با نیروهای اشغالگر فارس پرداختند .اکنون
چشمها به اردبیل دوخته شده بود .صبح روز  6خرداد
ماه رژیم با براه اندازی یک ضد تظاهرات چند هزار
نفری در شهر و پخش مکرر آن در رسانه های گروهی
سراسری ،سعی کرد تا انرژی انفجار احتمالی اردبیل
را تخلیه کند .آنان همچنین کوشیدند تا با به اشغال
در آوردن خیابانهای مرکزی شهر مانع از تجمع ملت
شوند .اما مردم غیرتمند اردبیل با همراهی جوانمردانی
از شهرهای آستارا ،نمین ،سرعین ،نیار ،انزلی ،هشتپر،
طالش و خلخال و نیز با شجاعتی کم نظیر ،همچون
سیلی بنیان کن وارد خیابانهای اصلی شهر شدند.
قریب به صد هزار نفر در خیابانهای شهر حاضر شدند و
به نبرد با ایادی سرکوبگر شوونیزم پرداختند .آتش قیام
به حدی شعله ور شد که طی  24ساعت تمام مراکز
اداری ،نظامی و مالی این شهر طعمه حریق شدند .در
نبردهای خیابانی ،دختران اردبیلی دوشادوش پسران
می جنگیدند .بیش از  1500تن بازداشت شدند .مردم
قبل از قیام دیده بودند که اتوبوس های متعدد نظامی
در حال انتقال نیروهای غیر بومی از حاشیه شرقی
خزر به اردبیل هستند.

در زیرزمین و پارکینگ اکثر ادارجات دولتی ،نیروهای
یگان ویژه در آمادگی کامل مستقر شده بودند.
دستگاههای پارازیت زای رژیم تمام موبایلها را از
کار انداخته بود .حتی گوشی تلفن های همگانی را
به فاصله چندین کیلومتر بریده بودند .ایستگاههای
متروی مجاور میدان تعطیل بود .بخش مرکزی تهران
به مانند یک قلعه نظامی در آمده بود .اما به رغم همه
این تمهیدات ،هزاران تن از تورکهای مقیم تهران به
سمت میدان بهارستان سرازیر شدند .تجمع شروع
شد و طنین شعارهای ضد آپارتاید ملت آزربایجان
به آسمان برخاست .ناگهان نیروهای ضد شورش به
مردم حمله کردند و صدها تن اعم از زن و مرد را به
اسارت گرفتند .سرکوبهای رژیم با شدت ادامه داشت.
مقامات مدعی مختومه شدن پرونده آزربایجان بودند.
ناگهان تمام آزربایجان داخل انقالب شد .در این روز
اکثر شهرهای آزربایجان مجددا ً به خیابانها ریختند.
اهالی زنگان،اردبیل ،مغان ،گرمی ،تبریز ،اهر ،کلیبر،
ماکو ،مرند ...خیابانها را به تصرف خود درآوردند .رژیم
از سلسله قیامهای شهرهای آزربایجان مبهوت مانده
بود .مقامات محلی می کوشیدند تا با برگزاری سلسله
ضد تظاهراتهای نمایشی ،مانع از برگزاری قیامهای ملی
شوند .اما هیچ کس اعتنایی به آنها نداشت .سولدوز
همچنان شهید می داد و تبریز همچنان در آتش خشم
می سوخت .محالت حیدر آباد و قیرخ متری در تبریز
تحت انواع هجومهای مامورین رژیم بودند .به رغم همه
این جنایتهای ضد انسانی ،شهرهای آزربایجان در فراز
و نشیب قیام بودند .قشقائیها در شیراز به تجمعات
اعتراض آمیز پرداختند .آنها از پیام ضد آپارتاید انقالب
آزربایجان دفاع کردند .تورکهای خراسان و تورکمن نیز
سلسله قیامهای برادران آزربایجانی و تورک خود را
موکدانه تایید کردند.

اهالی میانه و اورمو و کلیبر دوباره در عصر روز
روز هفتم خرداد فرا رسید .تهران آماده تجمع در  5شنبه  11خرداد ماه به میدان آمدند .تجمعات
برابر مجلس شورا در میدان بهارستان می شد .خشمگینانه برگزار شد و شهرستان میانه نخستین 15
شهید خود را تقدیم رهایی آزربایجان کرد .در حال
از صبح زود هلی کوپترهای رژیم بر فراز مناطق تورک حاضر فضای شهرهای آزربایجان به شدت امنیتی
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است .هزاران تن بازداشت شده اند .صدها تن مفقودند.
بسیاری نیز زخمی شده و در خانه ها بصورت مخفیانه
بستری شده اند .بازارهای آزربایجان حالتی نیمه
تعطیل دارند .اگرچه اکنون آتش انقالب آزربایجان تا
حدی فروکش کرده اما این انقالب تبدیل به نهضت
ملی و ضد آپارتاید عمیقی شده که بی تردید تا امحاء
کامل آپارتاید و استیفای همه حقوق ملت تورک
آزربایجان ادامه خواهد داشت.
اما آن چه که در این میان جلب توجه می کرد ،سکوت
و بایکوت خبری رسانه های فارس ،اعم از رادیو و
تلویزیونی اپوزیسیون و مخالفین جمهوری اسالمی،
همه و همه بود .البته برخی از این گروه های سیاسی
هم ،با انتشار بیانیه هایی سعی در تحریف و مصادره
ی این قیام میلیونی ،به نفع خود نمودند .در تمام این
مدت ،جریان های سیاسی ،به رغم تمام اختالفات
و دشمنی هایی که با هم داشتند ،در مورد مسئله
ی آزربایجان ،اتحاد استراتژیک خود را به نمایش
گذاشتند .در این مقاله ،به طور خالصه ،موضع گیری
هاو بیانیه های این گروه های سیاسی را مورد بررسی
قرار می دهیم تا شاید گامی باشد بر این مسیر که
مصائب و مشکالت آزربایجان را ،هرگز از پنجره ی اتاق
گروه های فکری مرکزگرا ،مشاهده و پیگیری ننماییم
و و این حقیقت را بدانیم که اشخاص وابسته به این
گروه های مرکزگرا نیز ،اگرچه در ظاهر ،سنگ دفاع از
حقوق ملی ملت آزربایجان را به سینه می زنند ،اما در
اصل ،اجیرشدگانی ،از طرف همین احزاب سیاسی می
باشند .البته ،شکوه و عظمت این قیام ملی ،سبب شد،
تا برخی از رسانه های خبری فارس ،اقدام به اطالع
رسانی ناقص و انحرافی از این قیام بنمایند .هم چنین،
برخی از این گروه ها ،موضع گیری های عنادورزانه ی
خود را نتوانستند پنهان نمایند.
به عنوان مثال ،پیمان پاک مهر ،خبرنگاری قلم در
رادیو فردا ،قیام مردم تبریز را تنها بیش از یک
هزار نفر و در حمایت از دولت احمدی نژاد عنوان
كرده بود و یا روزنامه ی شرق ،یک هفته پس از
قیام ملت آزربایجان ،در اقدامی شوونیستی ،با
توهین به ستارخان ،وی را یک راهزن خطاب
خطاب کرده بود.

روزنامه های دیگر نیز با تیترهای جهت دار و اخبار

منحرف و ناقص ،سعی در انحراف افکار عمومی داشتند.
بخش اعظمی از جریان های موسوم به محافظه کاران
درون نظام ،باالخص گروه های اصلی و تصمیم گیر،
همچون جامعه ی روحانیت مبارز ،جامعه ی مدرسین
حوزه ی علمیه قم ،جامعه ی اسالمی مهندسین ،هیئت
های مؤتلفه ی اسالمی ،جمعیت آبادگران و جمعیت
ایثارگران انقالب اسالمی ،نسبت به حوادث آزربایجان،
موضع گیری نکردند و یا شاید به زعم خود ،نخواستند
که آن را بزرگ نمایی کنند .یکی از تئورسین های
آنان ،حسین شریعتمداری ،مدیر مسئول روزنامه ی
کیهان ،در مقاله ای ،اعتراض ملت آزربایجان به توهین
های مکرر شوونیزم را ،طبل بدصدا نامید که اعتراض
ملت آزربایجان ،به باور وی ،عالوه بر صدای بلندش،
صدای بدی بود .بعد از آن نیز در بیانیه ای ،عالوه بر
آذری نامیدن ملت تورک آزربایجان ،این قیام ملی را،
کاری از سوی استراتژیست ها ،دولت مردان آمریکایی
و صهیونیستی ،عنوان کرده بود.
از جریان های موسوم به اصالح طلبان درون نظام،
چهار گروه و یا حزب ،موضع گیری نمودند که عبارت
اند از جبهه ی مشارکت و حزب اعتماد ملی ،سازمان
ادوار تحکیم و دفتر تحکیم وحدت و بقیه ی گروه
ها ،همچون سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ،مجمع
روحانیون مبارز ،کارگزاران سازندگی ،گروه های پیرو
خط امام و  ، ...در ارتباط با حوادث آزربایجان ،هیچ گونه
موضع گیری ،از خود نشان ندادند .الزم به ذکر است،
جبهه ی مشارکت استان های زنگان ،قزوین ،همدان
و مرکزی ،خود را خارج از جغرافیای آزربایجان دانسته
و لزومی هم ،به انتشار هیچ بیانیه ای ندیده بودند و
شاخه ی استان های آزربایجان شرقی و غربی و اردبیل
هم ،در بیانیه های خود ،بیش تر از آن که ،حقوق ملی
ملت آزربایجان را مد نظر قرار دهند ،بیش تر به طرح
دعواهای سیاسی ،با جناح رقیب خود ،پرداخته بودند
و در بیانیه های دیگر خود ،قیام ملی ملت آزربایجان
را ،حرکت تخریبی و خشونت طلبانه ،افراطی گری،
تخریب اموال عمومی و مردم ،دانسته و از این که ملت
آزربایجان ،در قیام خود ،علیه شوونیزم فارس ،شعار
می دادند ،ابراز ناراحتی کرده بود .بقیه ی شاخه ها و
اعضای جبهه ی مشارکت نیز ،همچون مصطفی معین،
یا سکوت اختیار کردند و یا با انتقاد از دولت احمدی
نژاد ،بدون در نظر گرفتن منافع ملی ملت آزربایجان،

و در یک موضع گیری عنادورزانه اعالم کرد که“ :اگر
سعی در مصادره کردن قیام ،به نفع جبهه ی خود
قرا باشد در آزربایجان اتفاقی بیفتد ،ما (رضا پهلوی و
نمودند .حزب اعتماد ملی هم ،با به کار بردن اصطالح
دارو دسته اش) در کنار جمهوری اسالمی خواهیم بود.
مجعول آذری برای ملت تورک آزربایجان ،از به خطر
اتحاد جمهوری خواهان :این جریان سیاسی ،در
افتادن امنیت ملی کشورش ،ابراز نگرانی کرده بود.
بیانیه ی اول خود ،با تعریف و تمجیدهای تکراری و نیز
سازمان ادوار تحکیم و دفتر تحکیم وحدت هم،
با طرح مباحث کلی ،فقط به این جمله ،بسنده کرده
در بیانیه های خود ،هرچند آزادی زندانیان سیاسی
بود که “توهین به زبان و فرهنگ آزربایجانی ،توهین به
آزربایجان را خواستار شده بودند ،اما با انتقاد از حزب
همه ی ایرانیان است  ”.و در پاراگراف آخر خود“ ،حقوق
رقیب خود ،تنها احواالت خود را در ملت آزربایجان
مسلم اقوام ایرانی را ،تنها در عرصه های فرهنگی( ،و
می دیدند .بیانیه ها و موضع گیری احزاب و گروه های
نه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،جغرافیایی ،تاریخی
سیاسی اپوزیسیون (مخالف نظام) را هم ،مورد بررسی
و  ،)...به رسمیت شناخته و در پایان خواستار آزادی
قرار می دهیم :نهضت آزادی ایران :این گروه سیاسی،
کاریکاتوریست روزنامه ی ایران و روزنامه نگار بازداشت
در بیانیه ی خود ،با استفاده از ادبیات خاصی ،سعی
شده گردیده بود .
کرده بود ،بیش تر از آن که ،اقدام موهن روزنامه ی
ایران را محکوم کند ،این اعتراضات خیابانی را توطئه جبههی ملی :اطالعیه ی جبهه ی ملی ایران ،به
ی دشمنانش عنوان کند .استفاده ی بی مورد و دبیر کلی پرویز ورجاوند ،در تاریخ  ۵خرداد ،یعنی
غیرضروری ،در بخش های از بیانیه ،از عبارت هایی در اوج مبارزات ملت آزربایجان ،با عنوان “آزربایجان
همچون ” :هم وطنان آزربایجانی ،حافظان وحدت ملی بیدار است و از یگانگی و یکپارچگی ایران ،پاسداری
و پاسداران مرز و بوم و فرهنگ ایرانی ،آزربایجانی ها ،خواهد کرد” ،منتشر شد .این جبهه که دشمنی آن
یکی از اقوام اصیل ایرانی ،ایران با ملت واحد و اقوام با آزربایجان ،بر همگان مشهود و آشکار است ،در
مختلف ،آزربایجان ایران و خنثی کردن توطئه ی موضع گیری های خود ،نتوانسته بود عناد خود را با
ملت آزربایجان ،کتمان کند .به گونه ای که در بخش
دشمنان تجزیه طلب” ،بیانگر این موضوع است.
هایی ،از آوردن نام آزربایجان ،امتناع کرده و از عناوین
طیف موسوم به ملی مذهبی :این طیف در بیانیه
“استان های باختری کشور” و یا “خطه ی آذرآبادگان”،
ی خود ،حکومت را در استفاده از ابراز خشونت ،برحذر
استفاده کرده بود .این جبهه ،در بیانیه های بعدی
داشته و می نویسد“ :استفاده از ابراز خشونت ،برای
خود ،با تحریف تاریخ ،سعی نموده بود ،دو ملت تورک
خاموش کردن اعتراض ها ،اوضاع را آشفته خواهد
و برادر آزربایجان و تورکیه را در مقابل هم قرار داده
ساخت و میدان عمل را برای فرصت طلبان ،جدایی
و به مقاصد شوم خود دست بیابد .حزب ملت ایران:
طلبان و اقتدارگرایان خشونت طلب ،آماده تر می کند
حزب ملت ایران ،یکی دیگر از احزاب ضد آزربایجانی
 ”.آن چه که از بیانیه ی این گروه سیاسی مستفاد می
است .این حزب دو بیانیه ،در تاریخ های  ۷خرداد و ۲۲
گردد ،این است که این طیف ،استفاده از ابزار خشونت
خرداد  ،۸۵منتشر کرد .در بیانیه ی اول ،که با عنوان
را ،نه از آن جهت که اساسا امری مغایر با ارزش های
“توهین به هر نقطه ی ایران ،توهین به ملت ایران
انسانی است ،رد می کند .بلکه از آن جهت که فضا
است” ،انتشار یافت .به جز همین یک خط ،مطلب
را برای فرصت طلبی جدایی طلبان ،آماده می کند،
دیگری در ارتباط با محکومیت اقدام شنیع روزنامه ی
مخالف است .سایت های خبری این طیف ،از جمله
ایران ،نداشت .اما بیانیه ی دوم این حزب که بیانیه
سایت ها و رسانه هایی بود که اخبار مربوط به این
ای تحلیلی بود ،با محکومیت اعتراض ملت آزربایجان،
تجمعات را بایکوت کرده بود .
تحت عنوان “اصوات تفرقه افکنانه و بیگانه پرست و
سلطنت طلبان (رضا پهلوی) :شخص رضا پهلوی ،افراط گرا” منتشر شد .این حزب ،در این بیانیه ،تحریف
پسر محمدرضا شاه ك در  ۲۱آذر ماه سال ۱۳۲۵
هزاران آزربايجاني را قتل عام كرده بود ،نتوانست بغض های احمد کسروی ،درباره ی تاریخ آزربایحان را تکرار 17
نموده و زبان ملت آزربایجان را گویش آذری عنوان
و کینه ی خود را نسبت به آزربایجان پنهان نگه دارد کرده بود و در ادامه ی بیانیه ی هتاکانه ی خود،
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اقدام سیدجعفر پیشه وری ،رهبر فرقه ی دموکرات
آزربایجان ،در ایجاد حکومت ملی آزربایجان را “بزرگ
ترین حرکت خیانت کارانه” دانسته و در اقدامی دیگر،
نام رسمی و بین المللی آزربایجان شمالی را ،با نام
جمهوری اران ،مورد تحریف قرار داده بود .حزب ملت
ایران ،در ادامه ی توهین های خود ،در تعریف هویت
ایرانی ،ملل غیر فارس تورک ،عرب و بلوچ را از ریشه
ی مشترک پارس ،عنوان کرده بود و در پایان بیانیه ی
خود ،زندانیان سیاسی آزربایجان را به نفع حزب خود
مصادره نمود بود .

بیرینجی ایل ،اوچونجو سایی

حزب پان ایرانیست :حزب پان ایرانیست ،به رهبری
محسن کدیور ،که تحریف های تاریخی این شبه گروه
سیاسی ،دستاویز تمام گروه های فارس گردیده است،
نه تنها تاریخ ملت آزربایجان را تحریف می کند ،بلکه
اساسا ،وجود زبان تورکی را در آزربایجان منکر شده و
بر این باور است که در آزربایجان ،یک گویش محلی
رایج است .

بخشی از بیانیه ی این حزب ،خواندنی است:
“رویدادهای چند روز اخیر آزربایجان و آن چه سبب
اعتراض هم میهنان آزربایجانی شده است ،هرگز از نگاه
و متظر حزب پان ایرانیست ،به دور نبوده ودر سال
های اخیر ،بارها و بارها توجه حاکمیت را به مطالبات
اقوام جلب کرده است ،اما متأسفانه ،اندیشه های فرقه
ای ،مانع از آن شده است که به توصیه های میهن
پرستان دلسوز ایران ،توجه شود ”.
با مروری به بیانیه های ضد آزربایجانی آن ها ،به وضوح
می توان فهمید که منظور این حزب ،از “توصیه های
میهن پرستان ایرانی” ،به حاکمیت چیست .این حزب،
در سال های قبل از آن هم ،در سالروز حمله رژیم
شاه در آذرماه سال  ۱۳۲۵به آزربایجان ،با عنوان “۲۱
آذر ماه ،روز گریز اهریمن”“ ،روز نجات آذرآبادگان،
ازچنگال خونین استعمار سرخ” ،یاد کرده بود .

هایی که اصوال قدرت عرض اندام در مقابل حرکت ملی
آزربایجان را ندارند .این حزب که امیدوار بود ،این قیام،
دیگر مناطق کشورش را نیز در بر بگیرد ،نوشت“ :فتنه
ای که توسط عوامل حکومت ،از طریق یک روزنامه ،در
درون کشور ایجاد می شود ،بدون شک ،سیاست کهنه
ای است که فضای نه تنها منطقه ی آزربایجان ،که
حتی سایر مناطق حساس کشور را دچار تنش خواهد
نمود  ”.حزب دموکرات ،در این بیانیه ،مشخص نکرده
است که چنین فتنه ای ،چه سودی به حال حکومت
دارد که اصوال باید به دنبال آرامش در کشور باشد .

سازمان مجاهدین خلق ایران :این گروه با انتشار
بیانیه هایی متعدد ،که تعدادشان شاید به بیش از ۲۰
مورد رسیده بود ،سعی کرده بود همچون دیگر گروه
های سیاسی فارس ،قیام ملت آزربایجان را در جهت
گرایشات سیاسی خود نشان دهد و در گزارشات خود
مدعی شد که “مردم در جریان راهپیمایی خود در
آزربایجان ،عکس های مسعود و مریم رجوی را در
دست داشتند و پیام مریم رجوی در بین تظاهرات
کنندگان قرائت گردیده است ”.

چریک های فدایی خلق ایران :این جریان ورشکسته
سیاسی که پایه های ایدئولوژیکی آن سال هاست که
در هم کوبیده شده است ،پس از آن که قیام ملی ملت
آزربایجان را شنید ،با انتشار بیانیه ای ،این قیام ملی را
یک قیام توده ای و طبقاتی توصیف کرد و کل حرکت
را در راستای ایدئولوژی مطلوب خود ،تفسیر نمود:
“منتشرکنندگان چنین مطلب کثیفی ،وابسته به کدام
دار ودسته ی ضدخلقی ،در رژیم جمهوری اسالمی می
باشند ؟” و یا “چه ایادی مزدوری ،در دم و دستگاه
این رژیم ،وابسته به امپریالیسم ،وظیفه ی پیشبرد
سیاست های ضدخلقی امپریالیست ها ،در شرایط
بحرانی کنونی را از طریق این روزنامه ی دولتی پیش
بردند  ”.و در پایان بیانیه ی خود با شعارهای “برقرار
باد پیوند مبارزاتی کارگران و خلق های تحت ستم
سراسر ایران” و “زنده باد کمونیسم” ،سعی در مصادره
ی کامل حرکت ملی آزربایجان ،به نفع ایدئولوژی مورد
نظر خود نمود.

حزب دموکرات ایران :بیانیه ی حزب دموکرات ایران،
با این جمله آغاز شده بود“ :مردم آزربایجان ،ازحقانیت
خود و حقوق مردم ایران ،در مقابل جمهوری اسالمی،
دفاع کردند  ”.این در حالی است که با تحلیل گفتمان
شعارهای ملت آزربایجان ،به سادگی می توان فهمید حزب کمونیست کارگری حکمتیست :این حزب
 18که پیکان اعتراض ملت آزربایجان ،شبه روشنفکران چپ گرای کمونیستی ،آشکارا در برابر قیام ملت
فاشیست و شوونیست فارس بوده است ،نه گفتمان آزربایجان ،به موضع گیری پرداخت و قیام ملت

آزربایجان را ،قوم گرایی نامید و نوشت“ :تالش برای
حقنه ی هویت قومی و تزریق سمپاشی های قومی
را باید در نطفه ،خفه کرد .این نوع اعتراض ،هیچ
پیام انسانی ،مترقی و هیچ جلوه ای از حقوق مدنی
مردم و هیچ نشانه ای از مبارزه علیه تبعیض و ستم و
تحقیر را نمایندگی نمی کند  ”.و بعد از آن نیز ،با یک
چرخش  ۱۸۰درجه ی ،قیام ملت آزربایجان را ،ناشی
از “خفقان اسالمی ،بی حقوقی زن ،اعدام و گرسنگی و
ممنوعیت شادی و زندگی و بی حقوقی کارگر” ،دانسته
بود .بر اساس آن چه که از جریانات ،احزاب و گروه
های سیاسی فارس گفته شد ،این گروه های سیاسی،
به رغم آن که در مقام بیان و بر اساس مرامنامه ی
خود ،مدعی اند که منافع تمام ساکنین محدوده ی
جغرافیایی کشورشان را در نظر دارند واز حقوق و
مطالبات آن ها ،دفاع می کنند ،اما در مقام عمل ،نه
تنها منافع ملت های غیرفارس را در نظر ندارند ،بلکه
در برخی از موارد نیز در مقابل آن ها می ایستند .البته
دلیل این امر را نیز ،شاید به خاطر تضاد منافع ملی
ملل غیر فارس ،باالخص منافع ملی ملت آزربایجان ،با
منافع شخصی ،حزبی و گروهی این جریانات دانست.
اگر نبود منابع ملی ،اعم از منابع زیرزمینی ،کشاورزی،
نیروی انسانی و موقعیت استراتژیک اعراب و آزربایجانی
ها ،چگونه احزاب و گروه های سیاسی در پرتو زمین
خشک و بی آب و علف کویر می توانستند جریان های
مورد عالقه خود را مدیریت نموده و خود را صاحب
مقام و قدرت نمایند.

نمایند ،آن هم ،به دلیل آگاهی هایی است که از سوی
فعاالن ملی آزربایجان ،به ملت آزربایجان داده شده
است و این گروه ها ،به دلیل همرنگ شدن با حرکت
و نیز به لحاظ عوام فریبی ،از عنوان “تورک” استفاده
نمودند ،وگرنه اعضای این گروه ها همیشه در مقاله ها
و سخنرانی های خود ،بر اصطالح مجعول آذری ،تأکید
داشته اند .
 .2ویژگی مشترک دیگر این گروه ها ،باور نداشتن به
ملت بودن ملت آزربایجان بود .کاربرد اصطالح ملت ،در
حالی که ملت آزربایجان ،تمام خصیصه های یک ملت
را دارا می باشد ،بی شک استفاده ای توهین آمیز است.
جریان های کمونیستی نیز ،برای ملت آزربایجان ،واژه
ی خلق را استفاده کرده بود ،که این عبارت ،به عنوان
زیر مجموعه ی ملت محسوب می شود .

 .3گروه های سیاسی فارس ،بیش تر از آن که از توهین
روزنامه ی ایران ،به ملت آزربایجان ،ناراحت شده باشند،
از حضور آگاهانه ی ملت آزربایجان ،ترسیده بودند و بر
همین اساس ،محتوای بخش عمده ای از این بیانیه ها،
به نگرانی شان از طرح شعارهایی ،مبنی بر حق تعیین
سرنوشت از سوی ملت آزربایجان ،مربوط می شد .حال
آن که ،این حق ،طبیعی ترین و بدیعی ترین حق هر
ملت است و این مورد ،تأیید همه ی سازمان های بین
المللی و حقوق بشری بوده و امری خارج از کنوانسیون
ها و قراردادهای بین المللی نمی باشد و اتفاقا ،خالف
این موضوع ،یعنی مقابله با حق تعیین سرنوشت یک
ملت که مغایر با اصول اساسی دموکراسی و حقوق بشر
به هر حال آن چه که ازبررسی اعالمیه ها و بیانیه است.
های گروه های مرکز گرا و اپوزسیون فارس نشان
داد ،این است که این گروه ها ،با وجود تمام اختالف  .4گروه های سیاسی فارس ،در بیانیه های خود ،بیش
عقیده و سلیقه ای که در مسائل خارجی و درون مرزی تر از محکومیت اقدام شنیع روزنامه ی ایران ،بر بیداری
کشورشان دارند ،نهایت باور آنان در مسئله آزربایجان ،ملت آزربایجان از “توطئه ها ی دشمنان و افراطیون
به یک آبشخور می رسد و آنان عناد و دشمنی با ملت تجزیه طلب” ،هشدار داده و تأکید کرده بودند.
آزربایجان است .بر همین اساس می توان حداقل  .5 ۶این گروه ها ،هر یک ،به نوعی و بر اساس مرامنامه
ویژگی عمده را برای این گروه ها ،بر اساس آن چه ها و ایدئولوژی های خود ،سعی در مصادره ی حرکت،
که در بیانیه های خود ،درباره ی قیام ملت آزربایجان به نفع خود بودند .اسالم گرایان که قدرت را در اختیار
آورده بودند ،برشمرد:
داشتند ،با برگزاری های راهپیمایی های دولتی ،هم
 .1انکار وتحریف تاریخ آزربایجان ،با تأکید بر اصطالح زمان“ ،اقدام روزنامه ی ایران و فرصت طلبان تجزیه
طلب” را محکوم کردند .ملی گرایان ،با تحریف وقایع
مجعول آذری برای ملت تورک آزربایجان ،که البته آزربایجان ،سعی نمودند مسیر اعتراضات را ،در جهت 19
برخی از این گروه ها هم سعی نمودند ،در بیانیه های
خود ،از لفظ تورک ،برای ملت آزربایجان استفاده خواسته های خود ،نشان دهند .به گونه ای که ،جبهه
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ی ملی ،با اقدام به ساختن شعار ” آزربایجان بیدار
است ،پشتیبان ایران است” ،مدعی شد که صدای
اعتراض ملت آزربایجان ،در مسیر اهداف آنان بودند.
کمونیست ها مدعی شدند که اعتراض مردم ،در یک
جنگ طبقاتی و ناشی از فقر و بیکاری و حتی اعتراض
کارگران بوده است .اصالح طلبان گفتند که مردم
تنها به دنبال اجرای اصول  ۱۵و  ۱۹قانون اساسی
هستند و در صورت اجرای این اصول ،مشکالت آن ها،
حل می شود .سازمان مجاهدین خلق ،مدعی شد که
ملت آزربایجان ،در حمایت از رهبران این حزب ،در
تظاهرات خود ،عکس هایی از مریم و مسعود رجوی
را در دست داشتند .اپوزیسیون برانداز ،ادعا کرد که
قیام های اخیر ،تنها بر علیه نظام حاکم بوده و تنها
شعارهای ضد حکومتی و نه غیر آن از سوی مردم،
داده شده است .
 .6اکثر این گروه ها ،نسبت به شهادت تعدادی از
قیام کنندگان و نیز بازداشت شدگان هزاران نفری
ملت آزربایجان ،اعتراض نکردند و گروه هایی هم که
اعتراض نمودند ،پس از آن که عقده های فروخورده ی
خود را وا کرده و عنوان نمودند ،در پایان بیانیه های
خود ،از باب این که ،ننگ سکوت بر پیشانی شان ،حک
نشود ،خواستار آزادی بازداشت شدگان هم شدند .این
در حالی است که بسیاری از این جریانات و گروه ها،
با بازداشت یک یا چند تن از یاران خود ،همه جا را به
جنجال می کشند .

سخن آخر
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در نهایت ،با توجه به بیانیه ها و موضع گیری های
تمامی گروه های سیاسی فارس گرا و با توجه به این
که این گروه های سیاسی ،هرگز منافع ملی ملت
آزربایجان را نه در مقام عمل و نه حتی در مقام بیان
نیز ،به رسمیت نمی شناسند ،درک لزوم استقالل
حرکت ملی آزربایجان ،از وابستگی به این گروه های
سیاسی ،امری کام ً
ال ضروری می باشد .هرگز نباید
چشم انتظار لطف و عنایت ،گروه های سیاسی مرکزگرا
باشیم .استقالل حرکت ملی آزربایجان ،از جبهه ها و
جریان های وابسته به این گروه های سیاسی ،الزمه ی
رهایی ملت آزربایجان ،از استعمار و رسیدن به آزادی
و استقالل ملی می باشد.

منبع :ساوهلی ،سولماز ،بررسی موضع گیری ها وبیانیه
های منتشره از سوی گروه های سیاسی فارس در
ارتباط با قیام ملی ملت آزربایجان در خرداد ماه سال
۱۳۸۵

میللت گوجه گلمیش
میللت چیغیریر تورکم هارای حاققیمی دانما
دولت باغیریر کس َسسیوی ،آنالما قانما
فرمان بوراخیر وور باتومو ،ووردوالر ،آمما
سانکی خوروزون اوستونه نارین جوجه گلمیش
دونیا گؤزون آچسین کی بو میللت گوجه گلمیش
کؤنلوم آچیلیب لذت آلیر ائل یوروشوندن
زنجیری قیران سانکی چوروک تئل یوروشوندن
تاریخ یارادان تبریزیمین سئل یوروشوندن
گوندوز یوروشه باشالییب آخیر گئجه گلمیش
دونیا گؤزون آچسین کی بو میللت گوجه گلمیش
تورکون بئشیگی اورمیه توفان قوپاریبدیر
تورپاقالرینا گؤز تیکهنه گؤز قاباریبدیر
نعمتلی موغان سون سؤزو سؤیلر قورتاریبدیر
غیرتله وئریب اَل-اَله گنج هم قوجا گلمیش
دونیا گؤزون آچسین کی بو میللت گوجه گلمیش
دان اولدوزو تک پارالییر اؤلکمده بیر اولدوز
پاک ائتمیش حالل اَمدیگینیز سوت ،آنا تومروز
قافالن سایاغی قارتال اولوب قایغیلی سولدوز
حاققیم تاالنیب سؤیلهیرهک گؤر نئجه گلمیش
دونیا گؤزون آچسین کی بو میللت گوجه گلمیش


خوی تاریخی بیر گوزگو کیمی گؤز قاباغیندا
یاد ائللیلره دیز چؤکوروب اؤز قاباغیندا
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زنگان دایانیب اؤن جبههده کؤز قاباغیندا
هیم بیرلیک اولوب میللته بیرلیک وجه گلمیش
دونیا گؤزون آچسین کی بو میللت گوجه گلمیش
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ائللر ،قوشاچایال ،مییانا هایدیر هارایدیر
زونوزال ،ساراب ،داش ماکیدا گؤر نئجه هایدیر
غیرتلی مرندین یوروشو تبریزه تایدیر
گوجلر بیر اولوب داغ کیمی گوجدن گوجه گلمیش
دونیا گؤزون آچسین کی بو میللت گوجه گلمیش

ائی آستارامیز شانلی فریدون گؤزو سنده
قالخ یاردیم ائله اردبیله شور ایله سنده
مشگینله اهر قان دؤورو وورموش بیلهسنده
دوشمن گیجهلیب اوستوموزه گیج-گیجه گلمیش
دونیا گؤزون آچسین کی بو میللت گوجه گلمیش
ائی علم اوجاغی ائی ماراغا ،حوسنونه حئیران
قالخدین آیاغا غیرتیوی ائیلهدین اعالن
چیخ بیر رصده ،قایناشیری میلیونی تهران
حجه گلمیش
سانکی عرفاتدا حاجیالردیر ّ
دونیا گؤزون آچسین کی بو میللت گوجه گلمیش
بیر عصر دیر کی جان وئریرسن ،قان وئریرسن قان
چاتمیش زامانی اؤزلویونون ،سئوگیلی جانان
جنت بوجاغی علم اوجاغی آزربایجان
چوخداندی زامان سنله یامان بیر لجه گلمیش
آمما یئمه غم بیرداها میللت گوجه گلمیش
حاققیم تاالنیب سؤیلهیرهک گؤر نئجه گلمیش
دونیا گؤزون آچسین کی بو میللت گوجه گلمیش
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شهدای قیام خرداد  1385آزربایجان
گردآوری :شانای سولدوزلو
قیـام خـرداد  1385در شـهرهای آزربایجـان نمود اعتراضـات و مقاومت مدنی ملت تـورک آزربایجان جنوبی
بـود .ایـن قیـام مردمی دسـتاوردهای بسـیاری را برای مبـارزات ملت تـورک آزربایجان و همچنیـن حرکت ملی
آزربایجـان بـه همره داشـت .دسـت آوردهایی که شـاید اگر قیـام خرداد  1385نبود سـال های سـال وقت الزم
بـود کـه حرکـت ملـی بـه آنها نایل شـود .امـا ما این دسـت آوردهـا را مدیـون شـهدای آن قیام بزرگ هسـتیم.
ملـت جـان بـر کفـی که با دسـتان خالـی برای احقـاق حقـوق اولیه خود با خشـونت مـزدوران و حکومـت غدار
جمهـوری اسلامی روبـرو شـده بـود بـدون ذره ای تـرس و تردیـد پـا از میـدان مبـارزه بیـرون نگذاشـت .ملت
آزربایجـان در سـال  1385شـهدای بسـیاری را تقدیـم خـاک مقـدس وطـن نمـود .ملت غیـور و جوانـان بیدار
آزربایجـان قطعـاَ کـه بـا مقاومـت و بیـداری ملـی تـا قیامـت اجـازه نخواهنـد داد کـه خـون شـهیدان وطن در
زمیـن باقـی بمانـد .همانطـور کـه همگان می داننـد قیام خـرداد  85حوادث خونین و شـهدای بسـیاری را برای
آزربایجـان بـه همـراه داشـت .در این سـطور تنها نامی از ده ها شـهید ملت تـورک برای خواننده ارائه می شـود.
یاد و خاطره تمامی شهیدان وطن گرامی باد.
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دیرنیش گنجلییی

متاسـفانه در جریـان تظاهـرات مـردم ارومیـه در
شهید بهزاد صبوحی نژاد
دوم خـرداد  1385مـورد حملـه نیروهـای مسـلح و
بهـزاد صبوحـی نـژاد سـاکن کـوی پـرواز تبریـز بـر
جنایتـکار دولتـی قـرار گرفتـه و بشـدت زخمی شـد و
اثر شـدت شـکنجه و ضربات به شـهادت رسـید .بهزاد
در بیمارسـتان جانـش را فدای ملت سـتمدیده و وطن
از فعـاالن شـناخته شـده حرکـت ملـی آزربایجـان در
خـود کرد.
محلـه پـرواز تبریـز بود.
شهید رضا میر آقا پوردرویش
پیکر شـهید بهـزاد صبوحی نـژاد در مورخه 85/3/3
رضـا میـر آقاپـور درویـش از فعـاالن محلـه امامیـه
در حالیکـه بـر دسـتهای وی اثـر دسـتبند و در بدنش
آثار شـکنجه نمایان بود از اسـتخر شـاه گؤلو در تبریز تبریـز بود.
به دسـت آمد.
رضـا بر اثـر شـدت ضربـات و جراحـات وارده بعد از
شهید فرزاد اسد پور

سـه روز بسـتری شـدن در بیمارسـتان شـهید شد .
شهید همت اسم زاده

بیرینجی ایل ،اوچونجو سایی

فـرزاد اسـدپور جـوان  21سـا لـه و فرزنـد یکـی از
کسـبه بـازار در زرگرخانـه اورمیـه بـود .او دانشـجوی
همت اسـم زاده در جریان قیام مردم شـهر سـولدوز
دانشـگاه آزاد ارومیـه و در عیـن حـال کارگـر کارگاه در چهـارم خرداد سـال  1385جانـش را در راه آزادی
زرگرخانـه بـود.
و رهایـی ملـت از هـر گونـه ظلم و اسـتثمار فـدا نمود.
فـرزاد در روز سـه شـنبه دوم خرداد مـاه در خیابان یـادش را همیشـه گرامی خواهیم داشـت.
عطایـی اورمیـه در جریـان راهپیمایـی عظیـم مـردم
اورمیـه در اعتـراض بـه روزنامـه ایـران مجروح گشـته
شهید ستار سلیمی
کـه یـک روز پـس از انتقـال بـه بیمارسـتان ،جـان
بعـد از اتمـام تظاهـرات خانـواده وی کـه در محلـه
سـپرده اسـت .تاریـخ فـوت وی روز سـوم خـرداد ماه،
یـک روز پـس از برگـزاری تظاهـرات مـردم اورمیه می فقیـر نشـین “میسـیر قهـوه سـی” تبریـز زندگـی می
کننـد ،منتظـر برگشـت سـتار به خانـه می ماننـد .اما
با شد .
سـتار بـه خانه بر نمـی گردد .خانـواده ایشـان به قصد
گفتنـی اسـت کـه در مراسـم تشـییع جنازه شـهید پیـدا کـردن فرزندشـان به دادگسـتری تبریـز مراجعه
اسـدپور کـه ظهـر پنجـم خـرداد مـاه انجـام پذیرفـت مـی کننـد .مقامـات قضائـی تبریـز اعتـراف مـی کنند
بـه غیـر از پـدر و مـادر وی کسـی حق حضور نداشـته کـه سـتار سـلیمی در تظاهـرات تبریز دسـتگیر شـده
اسـت .مامـوران نیروی انتظامـی نیز توصیـه نموده اند اسـت و پرونـده ایشـان مراحـل قانونـی خـود را مـی
کـه مسـاله از سـوی خانواده مقتـول کش داده نشـود .گذرانـد و بـزودی آزاد خواهـد گردیدپـس از دو مـاه
آنهـا توصیـه نموده انـد که علـت مرگ برخـورد ضربه انتظـار ،مامـوران وزارت اطالعـات پیکر بی جان سـتار
بـه سـر مقتـول در حمام ذکر شـود.
سـلیمی را تحویـل خانواده شـان می دهنـد و خانواده
در همیـن زمینه بـازار زرگرخانه اورمیـه بعد از ظهر وی را شـدیدا تهدید می کنند که از رسـانه ای شـدن
پنجـم خـرداد مـاه بـه حالـت نیمـه تعطیـل در آمـده خبـر پرهیز کنند .تحت فشـار شـدید وزارت اطالعات،
اسـت بـه دنبـال شـکایت پدر شـهید فـرزاد اسـد پور ،بـه خانـواده سـتار سـلیمی اجـازه برگـزاری مراسـم
نبـش قبر فـرزاد و جسـد او جهت انجام آزمایشـات به ترحیـم در مسـجد محـل داده نمـی شـود و خانـواده
وی مجبـور می شـود مراسـمی کوچـک در خانه محقر
پزشـکی قانونـی منتقل شـد.
خـود برگـزار کنند.
شهید عیوض سیاحی

سـتار سـلیمی در قیام سراسـری یکم خرداد ۱٣٨۵
عیـوض سـیاحی اهـل ارومیـه بـود .او بـرای دفـاع
 24از حقـوق ملـی و انسـانی ملـت تـورک بـه مبـارزه و برعلیـه کاریکاتـور توهیـن آمیـز روزنامه دولتـی ایران
اعتـراض ملیونـی مـردم آزربایجـان پیوسـت .

روسـتای گـروس صوفیـان بـه تبریـز آمـده ودر بـازار
و اعتـراض بـه سیاسـتهای تبعیـض نـژادی و زبانـی فـرش کارگـری مـی کـرد.
شـرکت کـرده بود .
اکبـر بـرای مدافعـه از حقـوق و آرمانهـای ملـت
سـتار بـه یادگیـری زبـان مـادری خویـش سـتم دیـده آزربایجـان و در دفـاع از حقـوق سیاسـی
بسـیارعالقمند بـوده و در کالسـهای زبـان تورکـی که و اقتصـادی کارگـران آزربایجـان تظاهـرات یک خرداد
بصـورت خودجـوش در تبریـز برگزار می شـد شـرکت  1386در تبریـز شـرکت نمـوده بـود.
مـی نمـود.
در جریـان تعـرض نیروهـای اطالعاتـی وبسـیجها به
سـتار سـلیمی دانـش آمـوز نوجـوان تبریـزی متولد تظاهـرات مـردم اکبـر و تعـدادی زیـادی از معترضین
 ۱٣۶۷در هنرسـتان اکبریـه تبریـز واقـع در محلـه دسـتگیر شـدند و بازداشـتگاهها و شـکنجه گاههـا
سـامان میدانـی تحصیـل مـی نمـود .او در خانـواده منتقل شـدند.
کارگـری و زحمتکـش متولـد شـده بـود واز کودکی با
خانـواده مبـارز جان باخته پس از چند روز جسـتجو
فقـر و نـداری آشـنا بـود.
باالخره جسـد اکبر را در سـردخانه ای مییابند که آثار
سـتار سـلیمی یکی از فعالین سیاسـی و مبارز تبریز شـکنجه و ضـرب و شـتم شـدیدی در آن نمایـان بود.
بـود کـه بـرای رفع هـر گونه ظلـم و سـتم ملی،مبارزه امـا شـکنجه گران اسلامی جسـد اکبـر نـوروزی را تا
میکرد.
امضـای تعهـد کتبی مبنی بر اینکه خبر کشـته شـدن
شهید سینا طارق
او را بـه هیچکـس بازگو نکنند تحویلشـان نمیدهند.
سـینا طـارق جـان خـود را فـدای وطنـش و رهایی
زحمتکشـان و سـتمدیدگان از ظلـم و اسـتثمار نمـود.
یـاد ایـن رزمنده هم بـا تاریـخ آزربایجان عجین شـده
وهمیشـه زنـده خواهـد ماند .

چهـل روز پـس از شـهادت سـینا خانـواده داغدیـده
او مراسـمی را در سـکوت و اختنـاق و در محاصـره
نیروهـای امنیتـی و لبـاس شـخصی ها برگـزار کردند.

دشـمن پـس از اخـذ تعهـد و تهدیـد فـراوان پیکـر
خونیـن و شـکنجه شـده ایـن کارگـر آگاه و آزادیخواه
ملـی گـرا را به خانـواده فقیـر و داغـدارش تحویل می
دهنـد .مراسـم خـاک سـپاری اکبـر نـوروزی در میان
تدابیر امنیتی دشـمنان سـرکوبگر آزربایجان در زادگاه
مادریـش روسـتای گـروس برگزار شـد و صدهـا نفر از
مـردم رنجدیـده بـرای احتـرام عزیـز و همرزمشـان در
ایـن مراسـم حضـور یافتند.

بعـد از ایـن جنایـت ،سـرکوبگران اشـغالگر خانـواده
سـینا را بـه شـدت تهدیـد و بـه آنهـا گوشـزد کردنـد
که در صورت انتشـار خبر شـهادت فرزندشـان اعضای
حسـین دانش آموز دوم دبیرسـتان بـود و در جریان
خانـواده در معـرض خطـر قـرار خواهنـد گرفت.
تظاهـرات چهارم خرداد در شـهر سـولدوز به شـهادت
سـینا طارق در قیـام اول خرداد ماه سـال  1386در رسـیده است.
شهید حسین فتحی پور

تبریـز کـه برابر با نخسـتین سـالگرد سلسـله قیامهای
ضـد آپارتایـد ملت آذربایجـان در اردیبهشـت و خرداد
مـاه سـال  ،85در پی ضربـات چماق و قمـه دژخیمان
رژیـم آپارتایـد ایـران کشـته شـد .سـینا طـارق فرزند
ایوب طارق و دانشـجوی رشـته کامپیوتر دانشـگاه آزاد
اسـکو بود.

شهید جلیل عابدی

بنابرشـهادت فعالیـن حرکـت ملـی در شهرسـتان
خیاو(مشـگین شـهر) ،جلیـل عابـدی بـه هنـگام قیام
وسـیع اهالـی رزمنـده این شـهر ،درحالی که بر شـانه
دوسـتانش بـاال رفتـه و برعلیه ظلـم و جوراشـغالگران
آزربایجـان فریـاد میکشـید ،ازناحیه شـقیقه ،با سلاح
شهید اکبر نوروزی
کلـت ،هـدف تیرمسـتقیم یکـی از مـزدوران رژیـم بـه
نـام عزیـز بـرادران قرارمیگیـرد و درحالیکـه بـر روی
اکبـر نـوروزی یکـی از کارگـران مبـارز تبریـز بـود .شـانه هـای هویـت طلبـان قرارداشـته جان مـی بازد25 .
ایـن کارگـر پنجـاه و سـه سـاله بـرای یافتـن کار از

یـاد جلیـل عابـدی بعنـوان نمـاد سـرافرازی حرکت
ملـی آزربایجـان همیشـه زنـده خواهـد ماند.
شهید عسگر قاسمی

عسـگر قاسـمی متاهـل و دارای فرزنـد در روز
پنجشـنبه چهارم خرداد در شـهر سـولدوز شـهید شد.
دیرنیش گنجلییی

در ایـن روز عسـگر بـه همراه هـزاران نفـر تظاهرات
کننـده خشـمگین ،قصد اشـغال سـاختمان فرمانداری
اشـغالگران اسلامی را داشتند ولی پاسـداران ،بسیجی
هـا و نیروهـای ضـد شـورش از داخـل فرمانـداری بـه
روی مـردم آتش گشـودند کـه در نتیجـه آن دهها نفر
زخمـی و تعـدادی جـان باخنتد.

بیرینجی ایل ،اوچونجو سایی

درهنـگام درگيری عسـگر قاسـمي به منظـور نجات
جـان كودكـی سـیزده سـاله ،فداکارانـه در زیـر بـاران
گلولـه هـای دشـمن بـه داخـل حيـاط فرمانـداری
رفـت ولـی متاسـفانه او نـه تنهـا موفق به نجـات جان
كــودك سـیزده سـالــه نشـد بلکـه كــودك سـیزده
سـالــه و عسـگر قاسـمی هـر دو در حيـاط فرمانداری
در اثـر رگبـار گلولـه هـای دشـمن جـان سـپردند.
فرزندان عسگر قاسمی

بعـد از ایـن واقعـه ،آقـای قربان قاسـمی پدر عسـگر
قاسـمی از قاتلیـن فرزنـدش بـه دادگاه شـکایت کرده
وخواهـان معرفی قاتلین پسـرش شـده بود امـا پرونده
او مدتهاسـت در دادسـرای نظامـی اورمیـه در حـال
بررسـی اسـت و دشـمن اشـغالگر همیشـه بـه بهانـه
هـای مختلـف از دادن رای نهایـی سـر بـاز زده و بـا
پیشـنهاد دیـه و صدهـا طـرح و ترفنـد دیگـر در صدد
منصـرف نمـودن آقـای قربـان قاسـمی از پیگیـری
پرونـده فرزنـدش شـده بود.
بـا تاسـف فـراوان آقـای قربـان عسـگری پدر قاسـم
عسـگری روز دوشـنبه شـانزدهم مهـر مـاه سـال هزار
وسیصدوهشـتاد و شـش در اثـر صانحـه رانندگـی در
شـرایط مشـکوکی در گذشـت و در جسـد ایـن پـدر
دلسـوز در حضـور فعالیـن حركـت ملـي سـولدوز،
بسـتگان و عمـوم مـردم در وادی رحمـت محمدیار به
خاک سـپرده شـد.
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شهید توحید آذریون
توحیـد آذریـون یکـی از جوانـان فـداکار و شـاعران
جـوان آزربایجـان ،بعـد از مشـاهده جـان باختـن چند
تـن از جوانـان مبـارز سـولدوز،اقدام بـه عمـل بسـیار
شـجاعانه ،فداکارانـه و غـرور آفرینـی نمـود.
طبـق اظهـارات شـاهدان عینـی در حالـی کـه
سـرکوبگران وحشـی رژیـم در روز دوم قیـام اهالـی
مظلـوم نقده ،در خیابـان به حالت آماده باش ایسـتاده
و انگشـت بـر ماشـه بـه سـوی جوانـان هویـت طلـب
ودرجـوش و خـروش سـولدوز نشـانه رفتـه بودنـد
توحیـد آذریـون برباالی یـک بلندی رفتـه و درحالیکه
بـه شـدت علیـه حیوانیـت جلادان اشـغالگر و نظـام
فاشیسـتی فریـاد مـی کشـید .او پیراهن خـود را از دو
سـوی پـاره پـاره کـرد و بـه این ترتیـب توحید سـینه
مملـو ازخشـم و نفـرت خویـش را برهنه کرده و سـپر
کـودکان ،نوجوانـان ،زنـان و دختـران مظلـوم نقـده و
همـه ملـت آزربایجـان نمـود .در ایـن حیـن ،درکمال
نابـاوری و قسـاوت ،سـرهنگی بعنوان فرمانـده گروهان
ضـد شـورش ،شـخصا بـا سلاح خـود سـینه پـر از
محبـت توحیـد را آمـاج گلولـه هـای داغ قـرارداد .بـر
اسـاس ادعاهـای مـردم دو نفـر بنامهـای قلـی یوسـف
زاده و مهـدی داننـده از سـرکوبگران مردم در سـولدوز
بودند.
چهـل روز پـس از جـان باختـن توحیـد و یارانـش،
جمـع کثیـری از اهالـی سـولدوز (نقـده) بـا شـرکت
در یـک تظاهـرات مردمـی یـاد ایـن عزیـزان را گرامی
داشتند.

نـام و یـاد شـهدایمان در تاریـخ پـر افتخـار
ملـت آزربایجـان همیشـه باقـی خواهـد مانـد

چاغداش فرهاد

آذربایجان میللی حاقالری یولوندا چالیشیب زندانالر ،هابئله شکنجهلر گؤرموش و بو یولدا گنج
چاغالریندا جانیندان کئچمیش چاغداش فرهادین قهرمانلیغین و ائل یولوندا قوربان گئتدیگین
ائشیدهک.
چاغداشین فرهادینین ائلدن ساری عشقین تانی
گنج َکن پاک عشقینه قوربان گئدر ،آخمیش قانی
دونیادا ائل سئوگیسیندن شان شرفلی عشق هانی
حاق دیلر ،حاق سؤیلهین فرهاددا فریاده باخ
عشقه باخ عشاقه باخ فرهاده باخ ،فرهاده باخ
فرهاد تبریزین گؤزل گؤودهلی(بدنلی ) ایدمانچیالریندان ایدی و اوستاندا ایکینجی مقامی وار
ایدی.
ایمانی محکم بدن ساغالم ایگید آصالن کیمی
جالدا وئرمیش جاواب بیر قهرمان ائلخان کیمی
دؤزموش هر اشکنجهیه بابک سایاق قافالن کیمی
بو شهامتدن آجیقمیش رحمسیز جالده باخ
عشقه باخ عشاقه باخ ائل دوشگونو فرهاده باخ
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فرهاد اشکنجه قارشیسیندا مقاومت ائدرکن شهید اولموشدور.

دیرنیش گنجلییی

اؤز ائلین سئومیشلره دیوان توتور بیگانهلر
بیر سویوق سلّولدا ساغالم گنجلر چکمیش نهلر
اؤلدورور غئیرتلی پاک انسانالری اشکنجهلر
دادگاه ،یا قتل گاهدیر داده باخ بی داده باخ
عشقه باخ عشاقه باخ دشمن پوزان فرهاده باخ
-۱۳۸۵بیر خرداد قیامیندا فرزاد آدلی بیر گنجی اؤلدوروب ائل گؤلویه آتان کیمی ،فرهادی دا
اؤلدورهندن سونرا ائل گؤلویه آتمیشالر.

بیرینجی ایل ،اوچونجو سایی

ائل گؤلو ،تاریخ نیشانلی آدلی سانلی شانلی گؤل
کئچمیشین آیدین صفالی ایندی اولدون قانلی گؤل
گنجلر گنجینهسی ا ِی لئحلری قوربانلی گؤل
یادالرین فرمانی ایله غرق اوالن اوالده باخ
عشقه باخ عشاقه باخ ائل قوربانی فرهاده باخ
سن بؤیوک شاهد مقامیندا دوروبسان اؤلکهنین
قاضی اول قان یاش تؤکوب ساچالر یولوبدور قیز گلین
یوکسلر ائللر اوجالدار هئیکلین
گون گلر ائل
َ
گؤز گؤرر اوزلر گولر دیل سؤیلهیر فرهاده باخ
سیر ائدنلر سؤیلهیر ائل اولدوزو فرهاده باخ
ائل گؤلو ارک ائیلهدیم مندن قبول ائت ارکیمی
فرهادین واردیر اورهکلرده یئری بیر اَر کیمی
بو همن فرماندی کئچمیشده ییخیبدیر ارکیمی
ارکه باخ فرهاده باخ یاد صوقاتی ایجاده باخ
عشقه باخ عشاقه باخ فرهاده باخ ،فرهاده باخ

حسن دمیرچی
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 1خرداد قهرمانی

 1خرداد قالخیشماسی ایله باغلی دیرنیش گنجلیگی درگیسینین بیر عادی وطنداشال دانیشیغی

شــهرین پارکالرینیــن بیرینــده اوتــوروب دیرنیــش گنجلیگــی درگیســینین  1خــرداد قیامــی ایلــه باغلــی اوالن
ساییســینا فیکیرلشــیردیم .فرقلــی و یئنــی قونــوالر حاققینــدا فیکیرلشــهرکن ،عاغلیمــا َدیَرلــی بیــر ایــش گلــدی.
ميللــى فعالالريــن چوخــو بــو حاقــدا مصاحبــه ائتس ـهلر ده منــده اؤز درگیمیــزده  1خــرداد حاققینــدا اؤنملــی بیــر
شــخصله دانیشــیق آپارمــاق قرارینــا گلدیــم .آنجــاق «كيمينلــه مصاحبــه ائديــم؟» بــو ســورغویا فيكيرلشـهرکن ،پارکــدا
اوتــوروب تورکجــه قزئــت اوخویــان اوجــا بــوی بیــر کیشــی گؤزومــه َديــدى!  45-50ياشــى اوالن بــو کیشـینین تکـم-
ســئیرهک ســاچالرینا آغ َدن دوشــمودو .اوتوروشــو ،قزئــت توتوشــو و بیــر ســؤزله اوزو و اؤزو شــخصيتلى بيــر كيشــى-یه
اوخشــاییردی .درگیمیــز يئــر آلتــى بيــر درگــی اولدوغــو اوچــون گــرک باشــقا شــکیلده اونونــا دانیشــایدیم .اوجــا بــوی
کیشــی قزئــت اوخوســا دا ســانكى بیــری ایلــه دانیشــماق اوچــون فرصــت گؤزلهییــردی .اونــا ياخينالشا-ياخينالشــا هــر
بيــر حركتينــى ايزلهييرديــم .اوجــا بــوی کیشــی آرا-ســیرا منــه باخســا دا باخيشالريــن منــدن قاچیــرا بیلمیــردی .اونــا
یاخینالشــیب صحبتــه باشــادیم.
 -سالم عمی ،واختينیز خير اولسون.

 +سالم باال ،خوش گؤردوک اَمرین اولسون؟

 اَلینیزده توتدوغونوز تورکجه قزئتین یئنی ساییسیدیر می؟ +هن ،یئنی ساییسیدیر.
گوندم موضوعالری نهدیر؟ تاریخی حادثهلرله باغلی بیر شئیلر یازیلیب می؟
 چوخ گؤزل.َ
 +یــوخ ،ســادجه آمریکا-ایــران مناســبتلری ایلــه باغلــی یازیلیــب .تاســفله اوزومــوزه گلــن اؤنملــی حادثهلــر
حاققینــدا قیســا یــازی بئلــه یازیلماییــب! قاالنــی دا شعر-شــکیل ،رومان-مومان-دیــر.
بــو ســؤزوندن آنالدیــم کــی بــو اوجــا بــوی کیشــی دونیــا گؤرمــوش بیــر انســاندیر .کئچمیشــیمیزه چــوخ باغلــی
اولدوغونــدان هلــه ده او گون-لرلــه باغلــی اوالن و اونــاری خاطیــرالدان یــازی و شــکیللر آختاریــر .ســؤزو اوزالتمــادان
ایپیــن اوجونــدان یاپیشــیب صحبتــه باشــادیم.
 هــن عمــی ،ســؤزون دوغروســو مــن ده کئچمیــش حادثهلرلــه باغلــی یــازی و دانیشــیق آختاریــرام .اطرافیمــداایســه ایســتهدیگیم موضــوعالری آیدیــن بیلــن بیریلــری یوخــدور .هامیســی گنــج اؤیرنجیلردیــر.
 +سن نهلر حاققیندا بیلمک ایستهییرسین کی؟!
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خرداد  1385ایله باغلی!باشــدا ســؤزو بــو قــدر آچیــق دئمهیــه قورخســام دا کیشــینین گؤزلرینــده کــی ایســتیلیک منــی ســؤزو
گئجیکدیرمهمهیــه مجبــور ائتــدی.
 +خيــر اوال بــاال؟! گونــون گوناورتــا چاغینــدا پارکــدا تــک اوتــوران بیــر کیشــیدن نئجــه بــو حاقــدا دانیشــماق
ایستهییرســن؟ بســیجی زاد دئییلســن؟

دیرنیش گنجلییی

یــوخ عمــی ،نــه بسیجیســی .ســؤزون دوغروســو اَلینیزدهکــی قزئــت و کئچمیــش حاقــدا بــو قــدر ایچــدندانیشــمانیز منــی جســارتلندیردی .اجــازه وئرســهنیز خــرداد آیــی ایلــه باغلــی ســیزله بیر-ایکــی کلمــه دانیشــیم.
کیشی چاشسا دا بیر میللتچییه اؤزل قوشغو و جسارتله گؤزلریمه باخیب دیله گلدی.
 دئ گؤروم نه سوروشاجاقسان؟-1385 +جى ايلين خرداد آيى يادينیزا گلیر می؟
 +هه یادیمدا .نئجه کی؟ سنده بیر ایشلر وار باال!

بیرینجی ایل ،اوچونجو سایی

 نــه ایشــی اوالجــاق عمــی؟ مــن آزربايجانچییــام ،میللتچییــم! او حادثهلرلــه باغلــی بیلمــک منیــم حاققیمدیــر.دوغروســو بــو دانیشــدیق-الریمیزی آدســیز اوالراق بیــر یئــرده ياياجاغــام ،قورخماییــن .بونــون اوچــون اورتــا یاشــلی و
او حادثهلــری خاطیرالیــان بیریســی الزیمدیــر منــه.
 +یــوخ بــاال ،قورخــو مسئلهســی دئییــل .اول-آخیــر بیــر گــون اؤلهجهییــک .اونســوزدا پیچــاق ســومویه دایانیــب.
اؤلم ـهدن اؤنجــه گلهجــک نســیله ،ســیز گنجلــره بیــز یاشــلیالر گــرک یــول گؤســترهک .امــا ســندهکی بــو جســارت
منــی آز چاشــدیرمادی!
اوجــا بــوى كيشـىنین بــو ســؤزلرى منــه آراز ائلسســين ماهنىالرينــدان بيرينــی خاطیرالتــدی؛ «پیچــاق ســومویه
دایانمیــش ،جانیــم بوغــازا ییغیلمیــش ،یئتــر آرتيــق پــوزوق َدییرمــان! یئتــر سوســدوغوم يئتــر ،گؤروب-دويدوغــوم
يئتــر ،ســوروش ،ايتيــل گؤزومــدن ايــران».
 یاخشی عمی .پس -1385جی ایل یادینیزا گلیرسه منه بیراز او چاغالرین دوروموندان دانیشین! +او چــاغالر مــن اؤزوم ده میللــی یولــدا یئنــی ایدیــم؛ دئمــک اوالر کــی  10ایــل ایــدی میللتچیلیگــی و تورکچولویــو
باشــا دوشموشــدوم .او و اونــدان قابــاق کــی ایللــرده تورکجــه کیتــاب و درگیلــر چیخســا دا اینــدی کــی کیمــی
گوجلــو و چئشــیدلی دئییلــدی-1385 .جــی ایــل اردیبهشــت آیینیــن -23ده «ایــران» آدلــی قزئتــده بیــزه اولونــان
تحقیــری گــؤردوم .بــو قزئتــدن ســونرا وضعیــت هئــچ ده خــوش دئییلــدی .اعتــراضالر باشالنمیشــدی.
 -سيز اؤزونوز -1385جی ایلده خیاوانالردا اوالن اعتراضالرا قاتيلميشدينیز می؟

 +هــن ،البتــه کــی! او تحقیــردن ســونرا هــر بیــر تورکــون بــاش وئــرن اعتــراضالرا قاتیلماســی اَن بؤیــوک وظیفهســی
ایدی.
 اینــدی کــی اؤزونــوز او گونلــر خیاوانالردایدینیــز ،تظاهراتیــن اولدوغونــو و هــارادان باشــادیغینی نئجــهبیلدیگینیــزی منــه آچیقالییــن.
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 +او چــاغالر اینترنــت بــو قــدر گوجلــو اولماســا دا آز-چــوخ فیســبوک و گــوگل ســایتالریندا خبرلــری ایزلهییردیــک.
فیکیرداش-الریمیــزدا اینــدی کــی کیمــی چــوخ دئییلــدی .ارتبــاطالر آز امــا ایشلــر گوجلــو ایــدی .یاخشــی
یادیمدادیــر مــن قزئتــی اَلــده ائتدیکــدن ســونرا اوخویــوب ایــش یئریمدهکــی بیلگیســایاریمال اینترنتــه قوشــولدوم.
فرقلــی ســایتالردا خردادیــن -1نــه خالقــا خیــاوانالرا چیخمــا چاغیریشالرینــی اوخــودوم .بئلهلیکلــه مــن ده او گــون
هرنــه اولور-اولســون خیاوانــا چیخمــا قــراری آلدیــم.
 -سيز نئجه بير عاييلهده اولموشدونوز؟ عاييلهنيز بو مسئلهيه نئجه باخيردى؟

 +منیــم عاییلـهم ایرانچــی اولماســا دا اؤز کیملیگینــی یاخشــی تانییــان عاییلــه ده دئییلــدی .آزربایجانیــن حاقالرینــا
و کیملیگینــه یــاد بیــر عاییلــهایــدی .بیــر یــازار یولداشــیمین و قوزئــی آزربایجانــدان اَلیمــه گلــن تورکجــه کیتابالریــن
سایهســینده کیملیگیمــه ،دیلیمــه و وطنیمــه داهــا دا تانیــش اولــوب ســئومهیه باشــادیم .اؤز عاییلهمــده ایســه منــدن
ســونرا هئــچ کیــم بــو تظاهراتــا قاتیلمــادی .اصلینــده او چاغــار عاییلــه آتاس ـیایدیم .اونــارا ایســه اؤز آنادیللــری
اوالن آزربایجــان تورکجهســینی چــوخ کیچیــک یاشالرینــدان اؤیرتمیشــم .عاییلهمــی وطنســئور بــارا گتیرمــک
منیــم اوچــون اَن خوشــبخت حــس و بوینومــدا اوالن بؤیــوک وطــن بورجــو ایــدی.
 بللیدیــر کــی ســیز میللتینــه و ائلینــه چــوخ باغلــی بیــر انسانســینیز! پــس ميللــت نئجــه اعتــراضالرا قاتيليــردى،دولتدن نــه ایســتهییردی؟
 +راحــات دئیــه بیلــرم کــی ،خالــق او اعتــراضالردا جانینــی وئرمهیــه حاضیــر ایــدی .گؤزلرینــی قــان بوروموشــدو،
میللتیــن بیرلیگینــه اینانمــاق چــوخ چتیــن ایــدی .خردادیــن بیرینــده خیــاوانالر او قــدر قاالبالیــق ایــدی کــی ،ایینــه
ســالماغا یئــر یوخایــدی .رژیــم طرفینــدن گلــن بوتــون ضربهلــره باخمایــاراق قــانالری آخــان خالــق یئنــه ده بیــر زنجیر
تــک بیر-بیرینــه یاپیشــیب ایرهلیلهییــردی .بیــزه تحقیــر اولونســا دا شــعارالردا سؤیوشــدن چکینمیشــدیک .دولتــدن
بــو تحقیرلریــن قاباغینیــن آلینماســینی ایســتهییردیک« .آزربایجــان وار اولســون ،ایســتهمهین کــور اولســون»،
«آزربایجــان اویاقدیــر اؤز ائلینــه دایاقدیــر» و داهــا چــوخ دا «هــارای ،هــارای مــن تورکــم» شــعارالری تبریزیــن بوتــون
خیاوانالرینــی اَلینــه آلمیشــدی .ســانکی خیــاوانالر بئلــه بــو تحقیریــن قارشیســیندا میللتــه ســس وئریــردی!
 دولت ميللتى خیاوانالردا نئجه قارشيالدى؟ +نئجــه قارشــیالیاجاق بــاال؟! بونــار ایللردیــر بــو خالقــی ســویقیریمال ،کؤتکلــه ،باتومال ،زندانــا و اؤلوملــه قورخودور،
امــا بیلمیــر کــی وطنســئور هــر بیــر انســان وطنــی اوچــون جانینــدان کئچمهیــه حاضیردیــر .اؤنونــه گلــن هــر بیــر
وطنســئوری دایاغــا باســیب اَزمــک ایســتهییردیلر! هئــچ یادیمــدان چیخمــاز َدیَرلــی فیکیرداشــیم رضــا میرآقــا
پوردوریشــینی ائلــه وورموشــدوالر کــی هوشــدان گئتمیشــدی ،ســانکی اوســتونه آل بایــراق َسرمیشــدیلر .تپــهدن-
دیرناغــا قــدر قــان ایچیندهایــدی .آمبوالنـسالرا ایســه یــول وئریلمیــردی ،ســانکی دوغرودان-دوغرویــا اؤلکـهده ســاواش
بــاش وئریــردی .مــن اؤزومده ایکینجــی گونــو یاراالندیــم ،بوراســی چــوخ دا یادیمــا گلمیــر .یولداشیمســا ...یولداشیمســا
بیــر نئچــه گــون بیمارســتاندا قالدیقــدان ســونرا «شــهید» اولــدو.
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اوجــا بــوی کیشــی «شــهید» ســؤزجویون دئینــده گؤزلــری ائلــه دولــدو کــی ســانکی اؤزو اؤز اَلــی ایلــه اورهیینــه اوخ
آتیــردی .واخــت آز اولدوغونــدان ســورغوالریمین آردینــی گتیردیــم:
 -نئجه ياراالندينيز؟ هارادا؟

دیرنیش گنجلییی

 +اعتراضالریــن ایکینجــی گونــو خیاوانــدا اعتــراض ائدرکــن بیردن-بیــره یــگان ویــژه ایلــه قارشیالشــدیم .اَلینــه
باتومــو آلیــب یاشــلییاَ -گنجه باخمــادان دؤیه-دؤیــه گلیــردی .بــو ضربهلریــن بیــری ده منیــم باشــیما گلــدی .یــاری
آییــق ایدیــم ،میللتیــن سســینی ائشــیدیردیم امــا اعتراضیــن نئجــه قورتولدوغونــو بیلمهدیــم ســاغ اولســون میللــت
بیرجورلوکلــه منــی بیمارســتانا یئتیرمهیــی باجارمیشــدی 2 .گــون بســتری اولموشــدوم.
 اعتراضالر نئچه گون داواملی اولدو؟ باشقا شهرلردن و شهیدلردن خبرینیز اولدو مو؟ +تبریــزده و باشــقا شــهرلرده اعتــراضالردا اشــتراک ائتمیــش اؤیرنجیلریــن بیــر چوخونــو بیلیمیوردونــدان اخــراج
ائتدیلــر .فرقلــی شــهرلرده ده شــهیدلریمیز اولموشــدو؛ تبریــزده ،اورمــودا ،ســولدوزدا ،اردبیلــده ،خیــاودا و مرنــدده
نئچه-نئچــه گــول بــاالالری ،ایگیــد جــاوانالری و اَر آتــاالری ایتیردیــک .اعتــراضالر ایلــک اؤنجــه تبریــزده باشــادی،
ایکــی گــون بــورادا تظاهــرات اولونــدو و باشــقا شــهرلره ده گئدیــب چیخــدی.

بیرینجی ایل ،اوچونجو سایی

 سیزجه  1خردادین سيزه و میللتیمیزه نه ائتكيسى اولدو؟ +بــاال ،هــر بیــر تحقیــر ،اذیــت و اســارت اوچــون آیاغــا قالخــان خالقیــن وطنــی آبــاد اوالر! چــون اونالریــن وطــن
اوچــون فــدا ائتمهیهجــک بیــر شــئیلری یوخــدور .قول-قــوال و چیگین-چیگینــه ساواشــان بیــر خالقیــن اؤنونــده اَن
بؤیــوک دولتلــر و رژیملــر بئلــه دیــز چؤکــر .بــو اعتــراضالر «بیــز ایستهســک هــر ایــش گــؤره بیلهریــک» اینانجینــی
بیزیــم خالقــدا ،منــده و عاییلهمــده گوجلندیــردی.
تاپدیغیــم کیشــی اوچــون چوخ-چــوخ ســئوينيرديم .او ،میللــی حرکتده آدی اولماسـا دا وطنــی اوچــون وار-يوخوندان
كئچمهیــه حاضیــر اوالن مینلرجــه ایگیدلــردن بیریســی ایــدی .بیــر ســیرا ســؤزلرينى امنيتــى ســورونالر اوچــون یــازا
بیلمهدیــم .آنجــاق او دئديگــی کیمــی وطنیمیــزه َدیَرلــی اوشــاقالر یئتيريبديــر چونکــی اوشــاقالر ایلــه بؤیــوک بیــر
افتخــارال دانیشــیردی .اوجــا بــوی کیشـینین تلفنــو زنــگ چالــدی ،خانیمیســی ایــدی ،گئتمهلــى اولدوغونــو آنالديــم.
آرتیــق بــو شــیرین و عینــی حالــدا آجــی اوالن دانیشــیقالردان آیریلمــاق واختــی ایــدی .گؤزلریمــه باخیــب بؤیــوک
بیــر تمنــا ایلــه دیلــه گلــدی« :ســيز بــو تورپاغیــن گلجهگیســینیز .چالیشــین بــو میللتــی و بــو توپراغــی ظالیملــردن
قورتاریــن .بیزیــم اَلیمیــزدن بیــر شــئی گلم ـهدی بــاری ســیزلر حرکتــه کئچیــن .بلکــه ،بلکــه ســون گونلریمیــزده
بیــز ده وطنیــن آزادلیــق گونونــو گــؤردوک!»
آیریالرکن چکینهرک دئدی:
 باالم ،بيز بو مصاحبهيه هارادان باخا بیلریک؟ +عمــی تلگرامــدا «آراز نیــوز» آدینــدا بیــر کانــال وار ،اورادان اوخویــا بیلرســینیز .ائلــه خرداديــن بيرينــده ياييالجــاق.
آدرســين يازيــم مــی؟
 هــه آراااااز نيــوززز! يــوخ يازمــا ،كانالينــدا وارام .دئييرلــر ديرنيــش تشــكيالتىنين كانالىدیــر ،ياخشــى ايشــلهييرلر.اؤزونــوزدن گــؤز اولــون ،وطنیــن ســیزه احتیاجــی وار.
اوجــا بــوی کیشـینین ســون ســؤزلرى منــى داهــا دا ائتكيلــدى ،توکلریــم بیز-بیــز دوردو .داهــا دوغروســو گؤزلریــم
دولــدو؛ ائلــه ایچــدن نصیحــت ائدیــردی کــی ســانکی آتــا باالســینا نصیحــت وئریــر .ســنین آدینــی « 1خــرداد قهرمانی»
قویــورام عمــی! او دوغــرودان دا مینلرجــه خــرداد آیینیــن قهرمانالرینــدان بیریســی ایــدی.
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خرداد قیامینین آزربایجان میللی حرکتینه و
دیرنیش تشکیالتینا بوراخدیغی ائتکیلر
اَرتورک توندار
خــرداد قیامــی میللــی حرکتیــن غــرور زیروهســیدیر-1385 .جــی ایلیــن خــرداد قیامــی میللــی
ایســتکلریمیزین میلتیمیــز آراســیندا گئنیشــلنمه عامیللرینــدن تکجــه بیــری یــوخ همــده اَن اؤنملــی
عامللرینــدن بیــری ســاییلماقال عمــوم میللــت آراســیندا آزربایجــان محــور سیاســت ایلــه ،ایــران محــور
سیاســتین همــده آیریشــما نقطهســی اولــدو .او گونــدن بــری مرکــزه اوالن اومــودالر آزالیــب و میللتیمیزیــن
اؤزونــه و اؤز سیاســتچیلرینه ماراغــی گئنیشــلنیب و چوخالماغــا باشــادی .بــو ایســه میللــی فعالالریمیزیــن
گؤروینــی داهــا آغیرالشــدیریب و داهــا جیددیلشــدیردی .خــرداد قیامــی آزربایجــان تــورک میللتی-نیــن
َ
مبارزهســی یولونــدا بؤیــوک بیــر ائتکیســی اولــوب .بــو یازیــدا چالیشمیشــیق خــرداد قیامینیــن میللــی
حرکتــه و آزربایجــان میللــی دیرنیــش تشــکیالتینا بوراخدیغــی ائتکیلریــن بیــر سیراســینی وورغوالیــاق.
باشــدا وورغوالمالییــق کــی بیــز بــو قازانجــاری شــهیدلریمیزین قانینــا و میللــی حرکتیمیزیــن دوســتاقالنان
ایگیدلریلــه اونالریــن شــرفلی عایلهلرینــه بورجلویــوق.
دیرنیش تشکیالتینین قورولوشونون ائشیکده و ایچریده گوجلنمهسی

بونــا باخمایــاراق کــی-1385 ،جــی ایلــدن ایللــر اؤنجــه آزربایجــان میللــی حرکتینیــن فعــالالری
ایلــه ضیالـیالر سیاســی حزبلریــن یارانماســینین نــه قــدر اؤنملــی اولدوغونــو آنالییــب ،بــو یولــدا چوخلــو
چالیشمیشــدیالر-1385 ،جــی ایلیــن خــرداد آیینیــن قالخیشماســی سیاســی حزبلریــن ایچریــده
یارانماســی هابئلــه ائشــیکده اولوســار آراســیندا گوجلــو البینیـن اولماســی بوتــون میللــی حرکــت فعالالرینا
33
آیدینالشــدی .بــو اوزدن آزربایجانیــن سیاســی حزبلرینــه اویــه قازانمــاق ســورجی یوکســلدی.

بونــا باخمایــاراق کــی ،دیرنیــش تشــکیالتینین تئوریــک و تشــکیالتی بینؤورهســی وارلیغینــی بیلدیرمکدن
ایللــر اؤنجــه قویولموشــدو-1385 ،جــی ایلیــن خــرداد قیامینــدان نئچــه آی اؤنجه دیرنیش تشــکیالتی رســمی
شــکیلده وارلیغینــی بیلدیرمیشــدیر .آزربایجــان میللــی دیرنیــش تشــکیالتی خــرداد قیامینــدان ائتکیســیز
قالماییــب و اؤز ضعفلرینــی چئشــیدلی ســاحهلرده تانیماقــا ،ضعفلرینــی چؤزمــک اوچــون مختلــف
پــانالر حاضیرالمــاق ایلــه ســورونالرینی چؤزمــک اوچــون چوخلــو چابــا گؤســتریب ،اؤزونــو گوجلندیــردی.
دیرنیش گنجلییی

آزربایجان اؤیرنجی حرکتینین گوجلندیریلمهسی
اؤیرنجــی ایلــه اؤیرنجــی ترپنیشلــری شــهرین اورتــا قاتینــا ییلهنــن اؤلکهلــرده دئوریملرلــه اعتراضالریــن
آغیرلیــق مرکــزی ســاییلیر .فارســچی بیــر سیســتمین حاکمیتــی آلتینــدا اوالن ایرانــدا ،اؤیرنجــی حرکتــی
همیشــه میللی-مذهبــی فــارس میللتچیلیگ ـی (شــعوبیه)نین ائتکیســی آلتینــدا اولموشــدو .بیلیــم یــوردالری
بــو ترپنیشــین مرکــزی گوجلرینــدن ســاییالراق  16آذر ایرانلــی اؤیرنجینیــن سیمگهســی کیمــی یازیلــدی.

بیرینجی ایل ،اوچونجو سایی

ایــران بیلیــم یوردالرینــدا سیاســی اؤیرنجیلــر سوسیالیســتی ،میللتچیلیــک ،میللی-مذهبــی و آشــیری
اســام چیلیــق دوشــونجهلری ائتکیســی آلتینــدا اولماقــا ،هــر بیریســی شــعوبیه ترپنیشـینین بیــر بؤلومونــو
تمثیــل ائدیــب و هلــه ده ائدیرلــر .تأســفله بــو دوشــنجهلرین هامیســینین باخیشــی فــارس اولمایــان
میللتلریــن حرکتلــری ایلــه حاقــاری قاباغینــدا منفــی بیــر باخیــش اولوبــدور.
 19اردیبهشــت آزربایجــان اؤیرنجــی گونــو آدیــا تاریخیمیــزده یازیلماســی ایلــه بؤیــوک بیــر ساواشــما
شــعوبیه ترپنیشـینین قارشیســیندا دایانــدی .بــو گونــدن دوشــونجه ســینیری آزربایجــان تورک اؤیرنجیســیله
ایرانلــی اؤیرنجــی اورتاســیندا چکیلــدی.
-1385جــی ایلیــن خــرداد قیامینــدا آزربایجــان میللــی حرکتینــده اوالن اؤیرنجیلریــن رولــو چوخ-چــوخ
ایــدی .آزربایجــان اؤیرنجــی حرکتینیــن هــر میدانــدا فعــال اولماســی اونــون گوجونــو هامییــا بلیرلتــدی.
حاکمیــت اخــراج ائتمــک ،قورخوتمــاق ،دوســتاقالماق و چوخلــو بئلنچــی مانعلــر تؤرتمکلــه آزربایجــان
اؤیرنجــی حرکتینیــن گوجلنمهســینین قاباغینــی آلماغــا چالیشــدی .آنجــاق فعــال اؤیرنجیلریــن خــرداد
قیامینــدان نشــأت آالن گوجلــو و آلقیشــا الییــق اوالن ایمــان و ارادهســی حاکمیــت قوهلرینــی چارهســیز
قویــدو .بــو آرادا اوپوزیســون گوجلــری ده آزربایجــان اؤیرنجــی حرکتینیــن گونو-گونــدن بؤیومهســیندن
عــذاب چکیــردی .بونــاردا اصالحچــی و ایــران میللتچیلیگــی دونالریــا آزربایجــان اؤیرنجــی حرکتینیــن
قارشیســیندا دورماغــا چالیشــدیالر کــی ،ســونوندا اوخــاری داشــا دیــدی.
آزربایجــان میللــی دیرنیــش تشــکیالتی اؤیرنجــی گوجلرینیــن دونیــا ترپنیشلــری ایلــه دئوریملرینــده
بوارخدیغــی ائتکیلــری دوشــونهرک بــو قونویــا چوخلــو اؤنــم وئریــب .دیرنیــش تشــکیالتی بونــا باخمایــاراق
کــی ،اؤیرنجــی حرکتینیــن مســتقللیگینی دوشــونور ،اؤز اؤیرنجــی قولالرینیــن واسطهســیله اؤیرنجــی
حرکتینــه هــر ســاحهده یاردیــم ائتمگــی دوشــونوب و گونو-گونــدن آرتیــق بــو یولــدا چالیشــیر.
آزربایجان میللی حرکتینده فهله (کارگر) حرکتینین دوغوشو
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فهلــه حرکتلــری دونیــا سوییهســینده بوتــون انقــابالردا هابئلــه ترپنیشلــرده بؤیــوک و دانیلمــاز
ائتکیلــری اولــوب .شبهه-ســیز دئمــک اوالر؛ توپلومــون فهلــه قاتینیــن ترپنیشلــره قاتیلماســی او
ترپنیشلریــن قازانماســینی تضمیــن ائدیــر .ایــران آدالنــان اؤلک ـهده فهلــه حرکتــی ایلــه فهلــه قاتــی دائم ـاً
سیاســی حزبلریــن اویونجاغــی اولــوب و بــو گوجلریــن قربانیســی کیمــی ســاییلیر.
-1385جــی ایلیــن خــرداد اوالیــی آزربایجــان تــورک میللتینیــن بوتــون توپلومســال گوجلرینــی خیاوانــارا

چکمکلــه ،فهلــه قاتینــی دا ائتکیلــدی .بــو اوالی آزربایجانــا اوالن اقتصــادی و صنعتــی آیــری ســئچگیلیکی
داهــا دا آیدینالتــدی .آزربایجــان فهلــه قاتینــا بلیرلنــدی کــی ،فهلهلریــن یاســال حاقــاری فــارس دولتــی الــی
ایلــه تاپداالنیــر.
آزربایجــان میللــی حرکتینیــن فعــالالری و باشــدا آزربایجــان میللــی دیرنیــش تشــکیالتی فهلــه قاتینیــن
آزربایجــان میللــی حرکتینــده اولماســینی اؤنملــی بیلــهرک ،آزربایجــان فهلهســینی شــعوبیه ترپنیشــیندن
ائتکیلنــن ترپنیشــدن آییرمــاق اوچــون اؤزل بیــر برنامهســی واردیــر.
آزربایجان تورک قادین حرکتینین یارانیشیال باشالنیشی

قادینالریــن رشــادتلریله ایگیدلیگینــی آزربایجانیــن بوتــون تاریــخ صحیفهلرینــده گــؤروروک .مشــروطه
حرکاتینــدان بــو گونــه دک آزربایجــان تــورک قادینــی آزربایجانلــی اَر ایگیدلریمیزلــه چیگین-چیگینــه
دیرنیــب.
ساواشــیب َ
ضیالــی قادینــار بوتــون اوالیــاردا وارلیقــاری ایلــه اؤزلرینــی گؤســترمکله بوتــون چتینلیکلــری جانــا
آالراق میللــی حرکتــه اؤزل بیــر روح باغیشــاییبالر.

-1385جــی ایلــده آزربایجانیــن بؤیــوک قالخیشماســینین اَن اؤنملــی ائتکیلرینــدن بیــری قادیــن
ترپنیشــینین آزربایجــان میللــی حرکتینــده یارانماســی ایلــه باشالنیشــی اولــوب .آزربایجــان اؤیرنجــی
حرکتینیــن بؤیومهســی ایلــه هابئلــه آزربایجانیــن سیاســی حزبلرینیــن گوجلنمهســی و میللــی
دوشــونجهنین آزربایجانیــن بوتــون توپلومســال قاتالرینــا یــول تاپماســی ســونوجوندا آزربایجــان قادینینیــن
یئــری داهــا آرتیــق بــو مجادلــه اوغرونــدا گؤرونــور.
آزربایجــان میللــی دیرنیــش تشــکیالتی قادیــن اویهلرینیــن یاردیمــی ایلــه تشــکیالتین قادیــن قولالرینــی
فورماالشــدیریب وتشــکیالتی آراجــاری قولالنماقــا آزربایجانیــن مختلــف شــهرلرینده مبــارز قادینالریــن
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قاتینــی یارادیــب ،بــو قونــودا چئشــیدلی جزوهلــر یاییمــادی.

آزربایجان میللی حرکتینین مئدیا ساحهسینده گلیشمهسی

دیرنیش گنجلییی

آزربایجــان میللــی دیرنیــش تشــکیالتی چئشــیدلی ســایتالر ،وبــاگالر،
فیــس بــوک ،تلگــرام ،اینســتاگرام و ...صحیفهلــری یاراتماقــا بــو گــون
چئشــیتلی توپلومســال ،سیاســی و  ...خبرلــری یانســیتیب ،جمهــوری
اســامینین بایکــوت و سانســور آراجالرینــی ســیندیریبدیر.

بیرینجی ایل ،اوچونجو سایی

خــرداد اوالیــی ایلــه اونــدان ســونراکی َدییشــیملر آزربایجــان میللــی
حرکتینیــن مئدیــا ساحهســینده ضعفینیــن اولماســینی آیدینالشــدیریب،
مئدیانیــن رولونــو توپلومــون بســیج ائتمهســینده بَلیرلتــدی .آزربایجــان
میللــی دیرنیــش تشــکیالتی بــو قونونــو دوشــونوب و اؤز فنــی آراجالرینــی
توپالیــاراق بــو ضعفــی گوجلندیرمگــه چالیشــیب و بــو یولــدا چوخلــو
اوغــورالر قازانــدی.

فــارس شوونیســمینین آکادمیســینلری بیلیرلرکــی ،آزربایجــان گنجینــی یولونــدان چاشــدیرب کنتــرل
ائتمــک ایلــه میللــی حرکتــی آزربایجــان گنجینــی قازانماقــدان محــروم ائــده بیلرلــر .آنجــاق خــرداد قیامــی
گؤســتردی کــی ،آزربایجانیــن تــورک گنجــی بونــا باخمایــاراق کــی ،یورولمــادان فــارس شوونیســمینین
اقتصــادی ،صنعتــی و بیلیمســل آیــری ســئچگیلیکلری ایلــه ساواشــیر ،آزربایجــان تــورک میللتینیــن ده
میللــی و سیاســی مقدراتینــی تعییــن ائتمــک اوغرونــدا دا مبــارزه ائدیــر.

گونئی آزربایجان شهرلرینده گنجلرین تشکیالتالندیریلماسی

آزربایجــان میللــی دیرنیــش تشــکیالتی آزربایجــان توپلومونــون گنجلرینــه اینانماقال دیرنیش تشــکیالتینین
گنجلــر قولونــو یارادیــب و چوخلــو ســی دی ،جــزوه ،درگــی و ...یایماقــا آزربایجــان تــورک میللتینیــن
گنجلرینــی بســیج ائتمــک اوچــون چوخلــو چالیشــیبدیر.
دیرنیش گنجلیگی درگیسی بونالردان بیر کیچیک اؤرنک ساییلیر.
اؤیرتمنلرین ترپنیشینین باشالماسی اوغروندا تبلیغات

فــارس شوونیســمی ایرانــدا اؤیرتیــم سیســتمینین قورولماســیندان بــری بوتــون انســانلیقال قارشــی اوالن
آراجــاردان فــارس اولمایــان میللتلریــن اوشــاقالرینی آســیمیله ائتمــک اوچــون فایداالنیبدیــر .شوونیســم
قوردوغــو اؤیرتیــم سیســتمینده اوشــاقالرین بئینینــده تــام سیســتماتیک بیــر شــکیلده آریایــی و پــان
ایرانیســتی دوشــونجهلری یئرلشــدیرمهیه چالیشــیر.
اوشــاق باغچــاالری ،اوخــولالر و بیلیــم یــوردالری بیــر توپلومــون کولتورونــه ییهلنمــک اوچــون بیرینجــی
قاپــی ســاییلیر .اؤیرتمنلــر بــو آرادا چــوخ اؤنملــی رولالری واردیــر.
خــرداد قالخیشماســی فــارس شوونیســمینین چورومــوش اؤیرتیــم سیســتمینی دارماداغیــن ائتــدی.
اورگــی شــمع کیمــی یانــان اؤیرتمنلــر کــی ،ایرانــدا ســویچولوغو هــا بئلــه آزربایجــان کولتورونــون یــاواش-
یــاواش اؤلومونــو حیــس ائدیردیلــر ،اؤیرنجیلــر ایلــه یان-یانــا یوردومــوزا اوالن نئچــه ایللیــک ظلمــه قارشــی
اعتراضالرینــی باغیردیــار.
آزربایجــان میللــی دیرنیــش تشــکیالتی آزربایجانیــن قایغیکــش اؤیرتمنلرینیــن یاردیمــی ایلــه اؤیرتمنلــر
آراســیندا اوالن امنیتــی اورتامیــن قالدیریلماســی اوچــون چالیشــیرکی صنفــی اعتراضالریــن یانینــدا
 36اؤیرتمنلریــن کولتــورل اعتراضالرینــی دا قابارتســین.

گونئی آزربایجان توپراقالریندان مدافعه
اوچون میللی ترپنیش
آزربایجــان تــورک میللتــی قاراباغــدا اشــغال
اولونمــوش توپراقالرینــدان و چاغــداش تاریخینــده
چــوخ آجــی خاطرهلــر یاشــاییب .آزربایجــان هلــه ده
اشــغالدا قالمیــش توپراقالرینــدان یارالــی و سینهســی
قانلیدیــر .باتــی آزربایجانیــن جمعیتینیــن ترکیبینین
دییشیلمهســی ایلــه یوموشــاق اشــغالینین پروژهســی
ایللردیــر کــی ،پهلــوی و جمهــوری اســامینین
ایشــلری باشــیندا دایانیــر .آزربایجــان میللــی
فعــالالری ایللردیــر کــورد تروریســمینین فعالیتلــری
ایلــه باغلــی اویــاری وئرمیشــلر .ســئویندیرجیدیر کــی
خــرداد اعتراضــاری ایرانیــن بــو چیرکیــن سیاســتی
قارشیســیندا آزربایجــان میللــی حرکتینیــن فعالالرینــا
بیــر یئنــی روح باغیشــادی.
آزربایجــان میللــی دیرنیــش تشــکیالتی اؤز میللــی و تاریخــی گؤرولرینــه دایانــاراق آزربایجــان میللــی
حرکتینیــن فعال-الرینــی سازمانالشــدیراراق ،بــو قونــودا بوتــون انســانی و تشــکیالتی گوجلرینی چالیشــقانالرا
وئرمکلــه آز ســورجده میللــی مبارزهلــر بــو چیرکیــن سیاســتلرله ساواشــماغا یؤنلــدی.
گونئی آزربایجان طبیعی قایناقالرینی ساوونان توپلومسال ترپنیش
فــارس شوونیســمی یئنــی اســتانی سیســتمین قانونونــو یازیــب تصویــب ائتمکله هابئلــه طبیعــی قایناقالرین
دولــت اوچــون مصــادره اولونماســی طرحینــه دایانــاراق آزربایجانیــن قایناقالریــا یئرآلتــی یاتاقالرینی انســانلیغا
قارشــی اوالن قانونــون یاردیمــی ایلــه تاالییــب و ایرانیــن فــارس اوالن و مرکــزی اســتانالرینا ســاری یؤنلدیر.
-1385جــی ایلیــن قیامــی هاممیــا آیدینالتــدی کــی ،ظالیملریــن بایراغینی یئــره ائندیرمــک اوالر و طبیعی
قایناقــاردان مدافعــه ائتمــک اوچون اعتــراض ائتمک اوالسـیدیر.
آزربایجــان میللتینیــن اورمــو گؤلونــون قورودولماســینا قارشــی اعتراضــی و تــورک میللتینیــن ایگیدجــه
دیرنیشــی ایلــه اعتراضالریــن دیرنیــش قولــاری طرفینــدن سازمانالشدیریلماســی طبیعــی قایناقــاردان
مدافعــه ترپنیش ـینین یارانماســینا نــدن اولــدو.
آزربایجــان میللــی دیرنیــش تشــکیالتی یاشــیل چئــوره فعالالرینیــن یاردیمــی ایلــه بــو قونــودا شــهرلرده
مختلــف قولــار یارادیــب و تبلیغــات ائتمــهدن چالیشــیر کــی ،بــو اعتراضــاری چئشــیدلی شــهرلرده
فورماالشدیرســین.
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ایدمان استادیومالریندا اعتراضی ترپنیش
آزربایجــان میللــی حرکتــی خــرداد قیامینــدان ســونرا چوخلــو گلیشــدی .میللــی حرکــت میللــی و
دموکراتیــک اعتراضالرینیــن سســینی دونیایــا چاتدیرمــاق اوچــون بوتــون یئرلــردن فایداالنــدی و فایداالنیــر.
تیراختــور تاخیمــی میللــی فعالالریــن چالیشماســی ایلــه بیــر دیرنیــش جبههســینه چئوریلیــب.

دیرنیش گنجلییی

بــو گــون گــؤروروک کــی بوتــون ســورونالرا باخمایــاراق (شــکنجه ،توتوقالمــا ،قورخوتمــا و )...توپلومســال
دیرنیشــین جبههســی گــون بــه گــون اســتادیومالردا گئنیشــلهنیر .اؤرنــک اوچــون باتــی آزربایجانــدا والیبــال
اویونــاری کیملیگیمیــز و توپراقالریمیــزدان مدافعــه ائتمــک اوچــون بیــر اعتراضــی تریبونــا چئوریلیــب.

بیرینجی ایل ،اوچونجو سایی

آزربایجان تورکلرینین ذهنی یاخینالشماسی
فــارس شوونیســمی قاجــار تــورک دولتینــی ســاقط ائتدیکــدن ســونرا آزربایجانــی کنتــرل ائتمــک اوچــون
«تقســیمات کشــوری» یاساســینی تصویــب ائتمکلــه آزربایجانــی مختلــف اســتانالرا بؤلــوب ،آزربایجــان آدینی
بــو بؤلگهلــردن گؤتورمهیــه چالیشــدی .هابئلــه بیــر یانــدان انســانلیغا قارشــی اوالن بیــر پــان ایلــه طایفــاالر و
اســتانالر آراســیندا آیریلیــق و کیــن ســالماقال آزربایجــان تــورک میللتینیــن بیرلیگینــی و ذهنیتینــی پارچــا-
پارچــا بؤلمهیــه چالیشــدی .ســئوینمهلیییک کــی خــرداد قیامــی شونیســمین بــو پالنینیــن دا قارشیســینی
آ لد ی.
بــو گــون گــؤروروک میللــی فعالالریــن چاباســی ایلــه بــو پــان محــو اولــوب و آزربایجــان میللتینیــن
ذهنــی یاخینالشماســی اســتادیومالر کیمــی مختلــف یئرلــرده گــؤزه چارپیــر.
آزربایجان تورک توپلوموندا یارانان کولتورل دیرنیش و فارس توپلوموندان آیریلماق

-1385جــی ایلیــن شوونیســمه قارشــی اوالن اعتراضینیــن اَن گــؤزه چارپــان ائتکیلرینــدن کولتــورل
دیرنیــش ترپنیشــینین آزربایجــان توپلومونــدا یارانماســی ایــدی .خــرداد قیامــی آزربایجــان توپلومونــدا
بؤیــوک بیــر دییشــیم یاراتــدی .بــو گــون گــؤروروک کــی ،بوتــون چتینلیکلــره باخمایــاراق ،تورکجــه دیــل
کیــاسالری ائولــرده اولمــوش اولســادا قورولــور .بونالریــن قیراغینــدا دا آزربایجــان اویونــاری ایلــه موســیقی
کالسالری گنــج اؤیرنجیلرلــه دولــودور.
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اوشــاقالرین آد قویماســیندا ،تــوکان آدالرینــدا ،تــوی کارتالرینــدا ســانال مئدیــا دا ،مئســاژالردا و بیــر
گؤرریــک.
ســؤزله دئســک گونئــی آزربایجانیــن هــر بیــر یئرینــه باخســاق کولتــورل دیرنیشــین ایزلرینــی َ

قارداش تورک اؤلکهلرله توپلومالرا یاخینالشما
ایــران حاکمیتــی آزربایجــان تورکلرینــی قوندارمــا تاریــخ یاراتمــاق و باشــقا آراجالرال باشــقا تــورک
توپلومالرینــدان آییرماغــا چالیشــیب وچالیشــیر 1385 .قالخیشماســی آزربایجــان تورکلرینــه گئرچکلــری
آیدینالتــدی .آزربایجــان تورکــو بیلــدی کــی ،تاریــخ بویــو و بوتــون ســورونالردا تکجــه تــورک قارداشــاری
اونــا دســتک اولوب-اوالجاقــار.
خرداد قیامی بیرداها تورکلرین بیرلشمه تئوریسینین سسینی آزربایجان تورکونه ائشیتدیردی.
خرداد قالخیشماسیندان سونرا اولوسالر آراسی ائتکیلی البیلرین یاراتماسی
چاغــداش عصریمیــزده دونیــادا بــاش وئــرن بوتــون دییشــیملرله معادلهلــر اولوســار آراســی ائتکیســی
آلتیندادیــر .بونــدن دن دوالیــی اولوســار آراســیندا فعــال البینیــن اولماســی سیاســی حرکتلــر اوچــون
اؤنملــی و دانیلمازدیــر 85 .قیامینــدان ســونرا البــی قورمــاق آزربایجانیــن میللــی فعالــاری آراســیندا گوجلندی
و آزربایجانیــن سیاســی کیش ـیلری (انســانالری) تــورک اؤلکهلرینــده ،آوروپــادا و آمریــکادا اولوســار آراســی
البیلــردن میللــی مبارزهمیــز اوغرونــدا فایداالنیــرالر .آزربایجــان ضیال ـیالری هــر بیــر فرصتــدن آزربایجــان
تــورک میللتینیــن سســینی دونیایــا چاتدیمــاق اوچــون یارارالنیــرالر.
آزربایجــان میللــی دیرنیــش تشــکیالتی ائشــیک قولــو یاراتماقــا بــو یولــدا بؤیــوک بیــر آددیــم آتــدی.
دیرنیــش تشــکیالتی مختلــف اوتــورومالر ،آکســییاالر ،ســرگیلر قورماقــا هابئلــه مختلــف دیللــرده چئشــیدلی
کتابــار یایماقــا و تشــکیالتین اویــه لرینیــن پارلمــان اویهلــری و ســناتورالرال گؤروشــو واسطهســیله اولوســار
آراســیندا فعــال بیــر البیســی اولــوب.
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دیرنیش گنجلییی

جنبش دانشجویی آزربایجان پا به پا و دوشا-دوش با حرکت ملی
تاتار بایات

بیرینجی ایل ،اوچونجو سایی

جنبــش دانشــجویی آزربایجــان همــواره در تمامــی رویدادهــا و اتفاقــات جامعــه بــه صــورت بازیگــری فعــال و تاثیــر
گــذار ،نقــش داشــته و هنــوز هــم بــه عنــوان مهــره ای کلیــدی در تحــوالت جامعــه ی سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی
آزربایجــان شــناخته مــی شــود.
نقــش تاثیــر گــذار جنبــش دانشــجویی آزربایجــان در واکنــش بــه پرسشــنامه ای کــه از طــرف مرکزتحقیقــات،
مطالعــات و ســنجش برنامــه ای صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران منتشــر شــده بــود هیــچ وقــت از اذهــان
ملــت شــریف آزربایجــان پــاک نخواهــد شــد.
در اردیبهشــت ســال  1374همزمــان بــا انتشــار پرسشــنامه ای کــه ســند بــارزی بــرای آشــکار شــدن وجــود نــژاد
پرســتی و آپارتایــد در سیســتم جمهــوری اســامی ایــران اســت .جنبــش دانشــجویی آزربایجــان بــا فعالیــت هــای
شــبانه روزی خــود ایــن پرسشــنامه را از دانشــگاه هــای تهــران بــه دانشــگاه تبریــز مــی فرســتند و بــا چــاپ گســترده و
تکثیــر آن در ســطح وســیع در جامعــه و دانشــگاه عمــوم مــردم را از ایــن توهیــن نژادپرســتانه بــه ملــت تــورک مطلــع
مــی کننــد و بســتر ســازی جهــت اعتــراض بــه ایــن توهینــات را فراهــم مــی کننــد و بــه دنبــال ایــن بســتر ســازی
اعتراضــات گســترده در دانشــگاه هــای کشــور شــروع مــی شــود .اعتراضــات در دانشــگاه تبریــز از ســطح دانشــگاهی
خــارج و بــه خیابــان هــای تبریــز کشــانده مــی شــود.

اعتراضاتــی کــه باعــث مــی شــود روز  19اردیبهشــت بــه عنــوان روز دانشــجویی آزربایجــان توســط
فعالیــن حرکــت ملــی آزربایجــان نــام گــذاری شــود.

یــازده ســال بعــد از ایــن اتفاقــات در ســال  1385روزنامــه ایــران بــا توهیــن خــود بــه ملــت تــورک بــار دیگــر چهــره
نــژاد پرســتی موجــود در سیســتم جمهــوری اســامی ایــران را آشــکار نمــود و در آن ایــام نیــز جنبــش دانشــجویی
آزربایجــان بــا تــاش فــراوان و اطــاع رســانی ایــن توهیــن بــه ملــت تــورک ســاکن در ایــران باعــث اعتراضــات
سراســری در اکثــر شــهرهای آزربایجــان جنوبــی و تهــران شــد.
گســتره تظاهــرات بــه چنــان انــدازه ای بــود کــه باعــث طوالنــی شــدن مــدت ایــن اعتراضــات و دســتگیری بیــش از
هــزار نفــر ،شــکنجه و زندانــی شــدن چنــد صــد نفــر و در آخــر تلــخ تــر از همــه بــه شــهادت رســیدن جوانــان جــان
بــر کــف آزربایجــان کــه تنهــا گناهشــان حمایــت از حقــوق بشــر ،عشــق بــه وطــن وایســتادگی در برابــر ظلــم و ســتم
رژیــم نــژاد پرســت جمهــوری اســامی ایــران بــود.
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چندیــن ســال اســت کــه از مــدت ایــن رویــداد هــا گذشــته اســت ولــی جنبــش دانشــجویی آزربایجــان همــه ســاله
یــاد و خاطــره ایــن اتفاقــات را گرامــی داشــته و طــی مراســماتی رویدادهــای گذشــته را بــه اطــاع دانشــجویان جدیــد
الــورود مــی رســاند.

بــا وجــود ســختی هــا و مشــقت هــای کــه در ایــن راه وجــود دارد ،جنبــش دانشــجویی آزربایجــان بــه کار خــود
ادامــه مــی دهــد و در همــه عرصــه هــای علمــی  ،فرهنگــی ،اجتماعــی ،سیاســی و ...همیشــه در صحنــه بــوده هســت
و خواهــد مانــد.
دانشــجویان آزربایجانــی بــا برگــذاری نمایشــگاه هــای کتــاب  ،برگــذاری همایــش هــای متنــوع ،کالس هــای آمــوزش
زبــان تورکــی آزربایجانــی ،تاریــخ و  ...در کنــار تحصیــات آکادمیــک خــود همیشــه در دانشــگاه هــا حاظــر و مدافــع
حقــوق پایمــال شــده ملــت تــورک در مقابــل سیســتم جمهــوری اســامی ایــران هســتند.
جنبــش دانشــجویی آزربایجــان تــا بــه امــروز چندیــن بــار توســط نشــریه هــای دانشــجویی صــدای مظلــوم ملــت
تــورک و خواســته هــای بــه حــق و قانونــی تــورکان را بــا مطالــب علمــی ،حقوقــی و قانونــی خــود بــه گــوش مرکــز
نشــینان و ســران نــژاد پرســت موجــود در سیســتم مــی رســانند.
یاشاسین اؤیرنجی
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دیرنیش گنجلییی

گونئی آزربایجان اؤیرنجی مطبوعاتی

بیرینجی ایل ،اوچونجو سایی

آغ چیچک
قوزئی آزربایجانین باالسی ساییالن ،آناسیندان آیری قاالن ،آسیمیله اوالن ،تاپداالنان و محو ائدیلمه یولوندا ایرهلیلهین
گونئی آزربایجان اؤلوم-قالیم ساواشی ایله مبارزه ائتمهکدهدیر .هر ایل فرقلی یاراالر آلمیش گونئی آزربایجان اونون
اوچون ساواشان انسانالری ،ضیالیالری ،اؤنجوللری و اؤزللیکله اؤیرنجیلری ایله آیاقدادیر .هر بیر اؤلکهده اؤیرنجی
حرکاتینین رولو بؤیوک اولدوغوندان شبههسیز کی آزربایجاندا دا اؤیرنجی حرکاتینین توتدوغو یول ،گؤستردیگی ا َ َمک و
اوینادیغی رول ائشسیزدیر .گونئی آزربایجاندا ایشیق اوزو گؤرموش و سون  15-20ایللیگین ایچینده آرالیقسیز چیخان
ی ده همین ائشسیز رولالرین ثمرهسیدیر .گونو-گوندن گلیشمهسیَ ،دیَرلی ایچریلیکلر داشیماسی
اؤیرنجی درگیلر 
و بیلیمیوردالری ایچره آسیمیله اولموش اؤیرنجیلری اؤزلوکلرینه قایتارماسی ،دوشونجه صاحبی اوالن اؤیرنجیلری
ایسه بیر آرایا گتیریب «بیرلیک» یاراتماسی بو تایسیز ثمرهنین گؤردویو بیرپارا ایشلریدیر .بو یازیدا آماجیمیز قیساجا
گونئی آزربایجاندا یاییالن اؤیرنجی درگیلرین بیر پاراسینی سیز َدیَرلی اوخوجوالرا تانیتماقدیر.

• تبریز شهرینده ایشیق اوزو گؤرموش اؤیرنجی درگیلری:
 .1تبریز آزاد بیلیم یوردو:

الف) آچیق سؤز درگیسی :بو درگینین  6سایی ایشیق اوزو گؤرموشدور.
 .2تبریز میللی بیلیم یوردو:

الف) ارک درگیسی :بو درگینین  2سایی ایشیق اوزو گؤرموشدور.
ب) تانیش درگیسی :بو درگینین  5سایی ایشیق اوزو گؤرموشدور.
 .3تبریز پیامنور بیلیم یوردو:

الف) اوخو درگیسی :بو درگینین  1سایی ایشیق اوزو گؤرموشدور.
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ب) فرهنگ و تمدن درگیسی

• آزربایجان شهید مدنی بیلیمیوردوندا ایشیق اوزو گؤرموش اؤیرنجی درگیلری:
 .1اولدوز درگیسی :بو درگینین  16سایی ایشیق اوزو گؤرموشدور.
 .2باریش درگیسی :بو درگینین  7سایی ایشیق اوزو گؤرموشدور.
 .3فرهنگ درگیسی :بو درگینین  9سایی ایشیق اوزو گؤرموشدور.
• اورمو شهرینده ایشیق اوزو گؤرموش اؤیرنجی درگیلری:
 .1دنیز درگیسی :بو درگینین  14سایی ایشیق اوزو گؤرموشدور.
 .2وطن درگیسی :بو درگینین  10سایی ایشیق اوزو گؤرموشدور.

• اردبیل شهرینده ایشیق اوزو گؤرموش اؤیرنجی درگیلری:
 .1آراز درگیسی :بو درگینین  2سایی ایشیق اوزو گؤرموشدور.
 .2اومای درگیسی :بو درگینین  3سایی ایشیق اوزو گؤرموشدور.
 .3ساواالن درگیسی :بو درگینین  20سایی ایشیق اوزو گؤرموشدور.
• زنجان شهرینده ایشیق اوزو گؤرموش اؤیرنجی درگیلری:
 .1آراز درگیسی :بو درگینین  11سایی ایشیق اوزو گؤرموشدور.
 .2زنگین درگیسی :بو درگینین  17سایی ایشیق اوزو گؤرموشدور.
 .3هویت طلب درگیسی :بو درگینین  2سایی ایشیق اوزو گؤرموشدور.
• همدان شهرینده ایشیق اوزو گؤرموش اؤیرنجی درگیلری:
 .1بولوت درگیسی :بو درگینین  20سایی ایشیق اوزو گؤرموشدور.
• ماراغا شهرینده ایشیق اوزو گؤرموش اؤیرنجی درگیلری:
 .1ائلین درگیسی :بو درگینین  14سایی ایشیق اوزو گؤرموشدور.
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دیرنیش گنجلییی
بیرینجی ایل ،اوچونجو سایی

ساواش تورانلی
همــه ســاله در  24آوریــل ،ارامنــه موجــود در ایــران ،بــا مطــرح نمــودن ادعاهــای واهــی خویــش مبنــی برنســل
کشــی اســاوان خــود توســط دولــت عثمانــی ،اعمالــی از جملــه تظاهــرات خیابانــی ،نصــب پوســتر ،پخــش تراکــت،
برگــذاری نمایشــگاه و  ...جهــت محکــوم نمــودن ایــن بــه اصطــاح کشــتار توســط تــرک هــا دســت مــی زننــد.
ارامنــه ایــران بــا جمــع آوری ارامنــه نقــاط مختلــف بــا یــادآوری ناصحیــح حوادثــی کــه چنــد صــد ســال پیــش در
کشــوری دیگــر همزمــان بــا فروپاشــی امپراطــوری بــزرگ اســامی عثمانــی رخ داده اســت علیــه یــک کشــور اســامی
و مــردم آن و در بعضــی مواقــع هــم علیــه تــرکان شــعار میدهنــد.
اگــر نگاهــی واقــع بینانــه و بــدون تعصــب بــه حــوادث مذکــور بیندازیــم مــی بینیــم کــه هــچ کــدام از ادعاهــای
ارامنــه صحــت نــدارد و ایــن ادعاهــا تنهــا ســاخته تاریــخ ســازان و تاریــخ جعلــی نویســان ارمنــی بــرای رســیدن بــه
اهــداف خــاص سیاســی خــود مــی باشــد.
بــا بررســی اســناد تاریخــی بــه وضــوح اثبــات مــی گــردد چیــزی بــه اســم نســل کشــی ارامنــه در عثمانــی وجــود
نــدارد .آنچــه اتفــاق افتــاده اســت کشــتار متقابــل ومقاتلــه اســت کــه بــا تعــرض همزمــان قــوای روســیه و ارتــش
ارمنســتان بــه شــرق ترکیــه ،جنــگ خونیــن بیــن قــوای داشــناک و ارتــش عثمانــی اتفــاق افتــاده و در ایــن جنــگ
خونیــن و درگیریهــای آســفبار قومــی مســلمان و مســیحی ،حــدود  200هــزار تــن ارمنــی و  2الــی  2/5میلیــون نفــر
مســلمان بــه قتــل رســیده و یــا کشــته شــده انــد.
معنی اصطالح نسل کشی چیست؟
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ایــن اصطــاح بــه یــک جنایــت تعریــف شــده اشــاره مــی کنــد کــه تعریــف آن پــس از جنــگ جهانــی دوم در یــک
کنوانســیون بیــن المللــی ارائــه شــده اســت(( :کنوانســیون پیشــگیری و مجــازات جنایــات کشــتار گروهــی)) کــه توســط
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در توافــق  9دســامبر  1948مــورد پذیــرش قــرار گرفــت و در  11ژانویــه ســال
 1951بــه مــورد اجــرا گذاشــته شــد .ترکیــه نیــز ایــن کنوانســیون را امضــا و تاییــد نمــوده اســت.

تعریــف جنایــت نســل کشــی در ایــن کنوانســیون ســه
مولفــه دارد :اول ،ایــن جنایــت در مــورد گــروه هــای ملــی،
قومــی ،نــژادی یــا دینــی تعریــف مــی شــود .دوم ،ایــن
گــروه هــا میبایســت تحــت اعمــال فهرســت شــده در
کنوانســیون قــرار گرفتــه باشــند .مــواردی همچــون «قتــل
اعضــا یــک گــروه ،انتقــال اجبــاری کــودکان بــه یــک
گــروه بــه گــروه دیگــر و قــرار دادن اعضــای یــک گــروه در
شــرایطی کــه بــه نابــودی فیزیکــی آنهــا بیانجامــد» ذکــر
گردیــده اســت .ســوم ،مهمتریــن آنهاســت ،میبایســت
«نوعــی قصــد نابــود کــردن» تمــام یــا بخشــی از گــروه
هــای یــاد شــده در میــان باشــد .ایــن تعریــف کلیــدی بــه
تشــخیص تفــاوت بیــن نســل کشــی و ســایر انــواع قتــل
کــه در نتیجــه تحریکاتــی از قبیــل جنــگ ،شــورش و ...
رخ مــی دهنــد کمــک میکنــد .قتــل ،زمانــی نســل کشــی
محســوب مــی شــود کــه بــه طــور بالقــوه یــا بالفعــل،
قصــد نابــودی فیزیکــی متوجــه اعضــای هرگــروه ملــی،
قومــی ،نــژادی یــا دینــی گــردد؛ تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه
قربانیــان عضــو ایــن گــروه هســتند .تعــداد قربانیــان نیــز
تنهــا زمانــی اهمیــت مــی یابــد کــه بــه عنــوان نشــانه
قصــد علیــه گــروه بــکار رود.

بــه ژنــرال فرمانــده روســی قفقــاز ،ورانزوف-داشــکوف
اطمینــان داد کــه« :در قبــال آنکــه روســیه بــرای انجــام
اصالحــات در مــورد ارامنــه بــه عثمانــی فشــار وارد کنــد
تمامــی ارامنــه روســیه از تالشــهای جنگــی روســیه بــدون
قیــد و شــرط حمایــت خواهنــد کــرد.
بــه دنبــال آن،اســقف اعظــم توســط تــزار در تفلیــس
پذیرفتــه و بــه وی وعــده داده شــد کــه«:آزادی ارامنــه در
آناتولــی بــه تاســیس یــه ارمنســتان خودمختــار جــدای
از قلمــرو ترکیــه منجــر خواهــد شــدو ایــن ارمنســتان
میتوانــد تحــت الحمایــه روســیه باشــد» البتــه در واقــع
روســها قصــد داشــتند تــا از ارامنــه جهــت ضمیمــه
ســاختن آناتولــی شــرقی اســتفاده کننــد.
بــه محــض اعــام جنــگ روســیه بــه امپراطــوری
عثمانــی ،افــق ،ارگان رســمی اجتماعــات داشــناک اعــام
کــرد :ارامنــه بــی گمــان در جبهــه دول متفــق قــرار
گرفتــه انــد قــوای خــود را بنــا بــه میــل روســیه آرایــش
داده انــد و در حــال تشــکیل جوخــه هــای داوطلــب
هســتند .دســته هــای ارتــش روســیه در پیشــروی خــود
در خــاک عثمانــی در آناتولــی شــرقی ،بــه وســیله واحــد
هــای پیشــرو مرکــب از ارامنــه عثمانــی و روســیه هدایــت
مــی شــدند ارامنــه فــراری از ارتــش عثمانــی و گریختــه
بــه روســیه نیــز بــه آنهــا ملحــق شــده و دســته هــای
مســلح تشــکیل دادنــد .ایــن دســته هــا انــدک مدتــی
پــس از آغــاز جنــگ ،ایــن نیروهــای چریکــی ارمنــی در
همــکاری نزدیــک بــا روســها عمــل مــی نمودنــد و بــه
طــور وحشــیانه شــهر هــا و روســتاهای تورکیــه در شــرق
را مــورد تهاجــم قــرار داده بودنــد و ســاکنان محلــی را بــی
دلیــل قتــل عــام مــی کردنــد.

آغــاز جنــگ جهانــی اول و ورود عثمانــی بــه جنــگ در
اول نوامبــر  1914کــه بــا پیوســتن بــه آلمــان ،اتریــش و
مجارســتان و علیــه دول متفــق صــورت گرفــت ،همچــون
فرصتــی طالیــی مــورد توجــه ناسیونالیســتهای ارمنــی
قــرار گرفــت ،لوئیــس نعلبندیــان اظهــار مــی دارد« :کمیته
هــای انقالبــی ارامنــه دریافتنــد کــه بــرای رســیدن بــه
اهدافشــان ،بهتریــن فرصــت جهــت بــه راه انداختــن یــک
شــورش عمومــی زمانــی اســت کــه امپراطــوری عثمانــی
در حــال جنــگ باشــد» تــا در برابــر حمــات آنــان تــوان
در مــارس  1915نیروهــای روســی شــروع بــه حرکــت
مقابلــه کمتــری داشــته اســت.
بــه ســمت وان کردنــد ،در  11آوریــل  1915ارامنــه
درســت قبــل از شــروع جنــگ و در آگوســت  1914وان دســت بــه یــک شــورش عمومــی زدنــد و تمامــی
رهبــران عثمانــی در ارزروم بــه امیــد کســب حمایــت تورکهــای اطــراف را قتــل عــام نمودنــد تا اشــغال ســریع و
داشــناکها در صــورت وقــوع جنــگ بــا آنــان دیــدار کردند .بــی دردســر را بــرای روســها ممکــن ســازند .تنهــا تورکهــا
داشــناکها قــول دادنــد کــه در صــورت ورود عثمانــی بــه نبودنــد کــه از ایــن جنایــات ارامنــه متحمــل خســارات
جنــگ وظیفــه خــود را بــه عنــوان یــک شــهروند وفــادار گردیدنــد ،بلکــه ناخشــنودی ارمنــی هــا از همراهــی
بــه امپراطــوری عثمانــی انجــام خواهــد داد؛ لیکــن موفــق انــدک یونانیهــا و یهودیــان بــا برنامــه هــای آشــوب طلبانه
بــه انجــام قــول خــود نشــدند ،زیــرا درســت پیــش از آنــان موجــب شــد کــه در ترابــوزان و حومــه آن هــزاران
ایــن مالقــات ،در ژوئــن  1914کنگــره ســری داشــناک یونانــی بــه دســت ارامنــه قتــل عــام شــوند ،در حــکاری
در ارزروم برگــزار شــد و تصمیــم گرفــت کــه از جنــگ در نیــز یهودیــان توســط چریکهــای ارمنــی محاصــره و قتــل
پیــش رو بــرای اجــرای حمــات سرتاســری علیــه دولــت عــام گردیدنــد.
عثمانــی اســتفاده کنــد .بــا اعــام شــروع جنــگ ارامنــه
دولــت عثمانــی حتــی بعــد از شــورش و قتــل عــام
روســیه بــه ارتــش روســیه پیوســتند تــا حملــه ای را علیــه در وان ،بــه یــک تــاش نهایــی دســت زد تــا شــاید
عثمانــی هــا تــدارک ببیننــد .اســقف اعظــم اچمیازدیــن
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حمایــت ارامنــه را بــه فعالیتهــای جنگــی خــود جلــب
کنــد .سراســقف ،برخــی نماینــدگان ارمنــی پارلمــان و
ســایر نماینــدگان بــه نشســتی فراخوانــده شــدند و بــه
آنــان اخطــار داده شــد در صورتیکــه قتــل عــام مســلمانان
و اخــال در کوششــهای جنگــی متوقــف نشــود ،بــا
اقدامــات شــدید مواجــه خواهنــد گردیــد .هنگامــی کــه
کاهــش آشــکاری در حمــات ارامنــه مشــاهده نگردیــد
دولــت ســرانجام وارد عمــل شــد در  24آوریــل 1915
کمیتــه هــای انقالبــی ارامنــه بســته شــدند و  325تــن
از رهبرانشــان بــه علــت فعالیــت علیــه دولــت بازداشــت
گردیدنــد .تاریــخ همیــن بازداشتهاســت کــه در ســالهای
اخیــر توســط ناسیونالیســتهای ارمنــی در سرتاســر جهــان
بــه عنــوان «قتــل عــام» مــورد ادعــا میگردیــد.

داوطلــب ارمنــی آغــاز بــه تشــکیل شــدند… در ظــرف
چنــد هفتــه “حــزب انقالبــی داشــناک ارمنــی” هــم در
تشــکیل ایــن واحدهــا و هــم در عملیــات نظامــی آنهــا
علیــه ترکیــه بــه شــکل فعــال شــرکت کــرد”.
فریب خوردیم و به روسیه وابسته شدیم
“مــا بــدون قیــد و شــرط در صــف روســیه بودیــم .بدون
هیــچ دلیلــی دچــار حــال و هــوای پیــروزی شــده بودیــم.
در مقابــل فعالیــت هایمــان ،صداقــت مــان ،و کمــک
هــای مــان مطمئــن بودیــم کــه حکومــت تــزار اســتقالل
ارمنســتان را بــه مــا هدیــه خواهــد داد …”.

“عقــل مــان را از دســت داده بودیــم .مــا خواســت هــای
خــود را کــه انــگار خواســت هــای آنــان اســت تصــور
کــرده و بــه وعــده هــای اشــخاص بــی مســئولیت ارزش
نسل کشی ارمنی و اعترافات کاچازنونی
بســیاری قائــل شــدیم و بــا هیپنوتیــزم کــردن خــود ،از
هووانــس کاچازنونــی ( )Hovhannes Katchaznouniواقعیــت هــا دور افتــاده و دچــار توهــم شــدیم”.
اولیــن نخســت وزیــر حکومــت ارمنســتان در ســال ۱۹۱۸
تــرک هــا مجبــور شــدند کــه بــه تهجیــر متوســل
و رهبــر حــزب “داشناکســیون” بــود .او در ســال ۱۸۶۷
در “آهیســکا” (گرجســتان) متولــد و در ســال  ۱۹۳۸در شــوند.
ارمنســتان بــدرود حیــات گفــت .کاچازنونــی در ســال
“در اثنــای تابســتان و پاییــز  ۱۹۱۵ارمنــی هــای ترکیــه
 ۱۹۲۳در بخارســت (رومانــی) در مقــام رهبــر حــزب در معــرض مهاجــرت اجبــاری قــرار گرفتنــد .تــرک هــا
داشناکســیون گزارشــی بــه کنفرانــس حزبــی ارائــه داد .مــی دانســتند چــه مــی کننــد و امــروز دلیلــی بــرای
ایــن گــزارش در زمــان خــود ســر و صــدای زیــادی برپــا احســاس پشــیمانی شــان وجــود نــدارد … .ایــن روش
کــرد و در میــان ارمنــی هــا موجــب عکــس العمــل هــای قطعــی تریــن و مناســب تریــن روش بــود”.
زیــادی گردیــد.
نتوانستیم حقایق را درک کنیم
گــزارش کاچازنونــی کــه بــه شــکل کتــاب درآمــده و
“در میــان عصبیــت و تــرس دنبــال گناهــکار مــی
چــاپ شــده بــود ،در ارمنســتان ممنــوع و جمــع آوری
گشــتیم و ایــن گناهــکار را بالفاصلــه در وجــود حکومــت
گردیــد .ترجمــه روســی کتــاب کاچازنونــی بعدهــا در
“روس” و سیاســت هــای فریبکارانــه او یافتیــم .در میــان
کتابخانــه لنیــن در مســکو پیــدا شــد و بــه زبــان ترکــی
حالــت بهتــی کــه خــاص انســان هایــی کــه بــه لحــاظ
ترجمــه و در ترکیــه بــا عنــوان“ :حــزب داشــناک کاری
سیاســی نابالــغ و فاقــد تعــادل انــد ،از ســوئی بــه ســوی
بــرای انجــام نــدارد” منتشــر شــد .ایــن کتــاب در ارتبــاط
دیگــر مــی غلتیدیــم .هــر قــدر کــه دیــروز ایمــان مــان بــه
بــا ادعاهــای “نســل کشــی ارمنــی” در حکــم یــک ســند
حکومــت روس کورکورانــه و بــی پایــه بــود ،امــروز هــم
تاریخــی پراهمیــت اســت)۱( .
گناهــکار دانســتن آن همــان قــدر بــی پایــه و کورکورانــه
فرازهائــی از اعترافــات مهــم کاچازنونــی در ایــن کتــاب اســت .بــه عنــوان یــک حــزب سیاســی (داشناکســیون)
در مقــام رهبــر حــزب داشــناک و از دیــد کســی کــه مــا فرامــوش کــرده بودیــم کــه روس هــا در صــورت لــزوم
باالتریــن مســئولیت هــای سیاســی را در برهــه تعییــن از روی اجســاد مــا خواهنــد گذشــت”.
کننــده ای از تاریــخ خلــق ارمنــی داشــته اســت در روشــن
سبب حوادث خود ما هستیم
تــر شــدن ماهیــت ادعاهــای نســل کشــی ارمنــی نقــش
“شــکایت از دســت سرنوشــت و جســتجوی دالیــل
بــی بدیلــی دارد.
فالکــت و بدبختــی مــان وضعیــت ترحــم انگیــزی اســت.
در عملیات نظامی علیه ترک ها شرکت کردیم
ایــن ویژگــی بیمــاری روانــی ملــی مــان اســت کــه حــزب
“در پاییــز  ۱۹۱۴زمانــی کــه ترکیــه هنــوز بــه یکــی از داشــناک نیــز نتوانســته از آن رهائــی یابــد … انــگار عــدم
طرفیــن جنــگ نپیوســته بــود ،در قفقــاز جنوبــی در میــان بصیــرت و دوراندیــش نبــودن نوعــی قهرمانــی بــود،
هیاهــوی بــزرگ و بــا شــور و انــرژی زیــادی واحدهــای

علــت اساســی قیــام مــان علیــه تــرک هــا تشــکیل
زیــرا هرکــس هــر زمــان کــه اراده کــرد ،فرانســوی هــا،
انگلیســی هــا ،آمریکائــی هــا ،گرجــی هــا ،بلشــویک هــا ،ارمنســتان بــزرگ بــود
در یــک کالم تمــام دنیــا مــا را بــه راحتــی فریــب دادنــد و
“ارمنســتان بــزرگ” را کــه از هفــت ایالــت ترکیــه ،چهار
بــه مــا خیانــت کردنــد .در حالــی کــه مــا ســاده لوحانــه بخــش از ایالــت کیلیکیــا و از دریــای ســیاه تــا دریــای
بــاور کــرده بودیــم کــه ایــن جنــگ {جنــگ جهانــی اول} مدیترانــه ،از کــوه هــای قــره بــاغ تــا صحراهــای عــرب
بــه خاطــر رســیدن ارمنــی هــا بــه حقــوق شــان درگرفتــه امتــداد داشــت طراحــی کــرده و طلــب مــی کردیــم .ایــن
اســت”.
طلــب امپریالیســتی چگونــه مــی توانســت تحقــق یابــد؟”.
مبارزه ملی ترک ها حقانیت داشت

“تــرک هــا کــه در ســال  ۱۹۱۸در جنــگ علیــه
امپریالیســت هــا شکســت خــورده بودنــد در عــرض دو
ســال تجدیــد قــوا کــرده و حیــات دوبــاره یافتنــد .نســل
جوانــی کــه بــا احساســات میهــن پرســتی حرکــت
مــی کردنــد بــه میــدان آمــده و در آناتولــی شــروع بــه
ســازماندهی ارتــش خــود کردنــد .در ترکیــه شــعور ملــی و
غریــزه دفــاع از خــود بیــدار شــده بــود .آنهــا بــرای تامیــن
آینــده شــان در آســیای صغیــر مجبــور بودنــد کــه بــر
علیــه “معاهــده ســور” دســت بــه ســاح ببرنــد”)۲( .
برعلیه ترک ها قیام کردیم و جنگیدیم

هیچوقت نتوانستیم دولت شویم
“اگــر منصــف باشــیم ،اگــر حکومــت کــردن بــه معنــای
آینــده بینــی باشــد ،مــا بــه طــور قطــع فاقــد آینــده بینــی
بــوده ،و رهبــران داشــناکی بودیــم کــه بــه درد کاری
نمــی خوردیــم .ضعــف اصلــی مــان در ایــن نقطــه بــود.
بــه عــاوه ،هــدف فعالیــت هایمــان را بــه شــکل معیــن
و شــفاف درک نکــرده بودیــم ،فاقــد یــک اصــل راهنمــا
و سیســتمی کــه بتوانیــم آن را بــه شــکل قابــل قبــول و
مــدام عملــی کنیــم بودیــم .گوئــی ناخواســته ،و تحــت
تاثیــر شــرایط تصادفــی بــا تردیــد حرکــت مــی کردیــم،
ســرمان بــه دیــوار مــی خــورد و زمیــن زیــر پایمــان را
ماننــد کــوران لمــس مــی کردیــم .حــدود امکانــات خــود
را مــی دانســتیم ولــی بیشــتر اوقــات بــزرگ نمایــی مــی
کردیــم .محدودیــت هــای دوران را درک نمــی کردیــم،
از نیروهــای مقابــل نفــرت داشــتیم .فرقــی بیــن حــزب و
دولــت قائــل نبودیــم و ایدئولــوژی حزبــی را بــه کارهــای
دولــت دخالــت مــی دادیــم .ماهــا دولتمــرد نبودیــم”.

“علیــه تــرک هــا قیــام کردیــم و حتــی بــرای تخریــب
صلــح نیــز جنگیدیــم .دیگــر همــه مــا ،در صــف “دولــت
هــای ائتــاف” بودیــم کــه دشــمن تــرک هــا بودنــد .از
تــرک هــا “ارمنســتان از دریــا تــا بــه دریــا” را طلــب مــی
کردیــم .ارتــش هــای دول ائتــاف را بــه ترکیــه دعــوت
و بــرای تامیــن حاکمیــت مــان از دولــت هــای اروپــا و
چیزی به نام ارمنستان ترکیه وجود ندارد
آمریــکا تقاضاهــای رســمی مــی کردیــم .نهایتــا در ایــن
دوران بــا تمــام تــوان مــان مــدام بــا تــرک هــا جنگیدیــم،
“اکنــون چــه داریــم؟ منطقــه ای کوچــک و بــه اصطالح
کشــتیم و کشــته شــدیم .دیگــر چگونــه مــی توانیــم مســتقل بیــن رود آراز و ســوان {دریاچــه گؤکچــه} کــه
اعتمــاد تــرک هــا را جلــب کنیــم”)۳( .
بخــش خــود مختــار و دورافتــاده ی از امپراتــوری روســیه
در حــال جــان گرفتــن اســت .چیــزی بــه نــام ارمنســتان
معاهده سور چشم هایمان را کور کرده بود
“معاهــده ســور ،علیــه تــرک هــا حربــه مهمــی بــود .ترکیــه وجــود نــدارد .ایــن موضــوع در “لــوزان” دفن شــده
مــا بــا ســاح هــای انگلیــس بــه خوبــی مســلح و دارای اســت .کشــورهای بــزرگ اروپائــی مــا را دفــن کردنــد”.

یــک ارتــش مجهــز کــه بــا مهمــات نظامــی کافــی تجهیــز
شــده بــود ،بودیــم .معاهــده ســور چشــم همــه را کــور
کــرده بــود .ولــی جنــگ یــک واقعیــت بــود .یــک واقعیت،
واقعیتــی کــه غیــر قابــل بخشــش بــود ایــن بــود کــه مــا
بــرای اجتنــاب از جنــگ هیــچ کاری نکردیــم ،برعکــس
بهانــه هائــی بــرای آن تراشــیدیم .در صورتــی کــه جنــگ
بــه شکســت تــام و قطعــی مــا انجامیــد .ارتــش مــا کــه
شــکم اش ســیر ،پشــتش محکــم و بــه خوبــی تســلیح
شــده بــود ســاح هــا را زمیــن انداختــه و بــه دهــات فــرار
کــرده و پراکنــده شــد”.

به ترور روی آوردیم

“بــا طــرح و اجــرای تــرور اشــخاص ،همچنان کــه زمانی
در “قصراولــدوز” بــدان مبــادرت کــرده بودیــم ،فکــر کردیم
ایــن بــار نیــز مــی توانیــم دیگــران را بمبــاران کنیــم .ولــی
بــرای چــه؟ مــا تصــور کردیــم کــه بــا ایجــاد ســر و صــدا
در ترکیــه مــی توانیــم توجــه دولــت هــای بــزرگ را بــه
موضــوع ارمنــی هــا جلــب کــرده و از آنهــا همچــون ابزاری
بــه نفــع خــود اســتفاده کنیــم .ولــی اکنــون دیگــر متوجــه
شــده ایــم کــه ایــن چنیــن ابــزاری پشــیزی نمــی ارزد”.
()۴
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دیرنیش گنجلییی

حــزب داشــناک بــه عنــوان پــس مانــده گذشــته بایــد ارمنــی کینــه ورزی علیــه تــرک هــا تجــارت پرســودی
اســت ،تجارتــی کــه موجودیــت و ادامــه حیــات شــان بــه
خاتمــه یابــد
حــزب شکســت خــورده و اتوریتــه خــود را از دســت آن گــره خــورده اســت.
توضیح:
داده اســت ،از کشــور اخــراج شــده و کلنــی هــای غیرقابــل
بازگشــت دیگــر قــادر بــه کاری نیســتند .یک حــزب ،نمی
 -۱کتــاب کاچازنونــی از روی متــن روســی بــه ترکــی
توانــد بگویــد از آنجائــی کــه هســتم پــس در هرصــورت ترجمه و در ســال  ۲۰۰۶در اســتامبول از طرف “انتشــارات
بایــد کاری بــرای خــود ســرهم بنــدی کنــم”.
کاینــاک”  Kaynak Yayınlarıبــه چــاپ رســید .ایــن کتــاب
“مــادام کــه هســتم“ ،بنابرایــن” … از لحــاظ برخــورد
منطقــی نادرســت اســت .جملــه را بایــد از جهــت عکــس
آن نوشــت:

بیرینجی ایل ،اوچونجو سایی

“از آن جائــی کــه کاری بــرای انجــام نمانــده پــس
لزومــی بــرای ادامــه حیــات نیســت!” بلــه مــن خودکشــی
را پیشــنهاد مــی کنــم! حــزب داشــناک پــس مانــده
گذشــته اســت ،ارگانــی غیــر ضــروری اســت ،بــدن دیگــر
بــه چنیــن ارگانــی احتیــاج نــدارد ،چنانکــه امــروز یــک
حــزب دیاســپورا ســت”.
حزب داشناک مانع صلح است

در عــرض شــش ســال  ۱۵بــار تجدیــد چــاپ شــد .ترجمه
هــای انگلیســی ،فرانســوی ،آلمانــی و عربــی آن از طــرف
همیــن انتشــارات نیــز چــاپ شــده اســت .ترجمــه فارســی
ایــن کتــاب ســال هاســت در انتظــار چــاپ بســر مــی بــرد
و تاکنــون اجــازه چــاپ در ایــران نیافتــه اســت!
نام ترکی کتاب:
Taşnak Partisi,nin yapacağı bır şey yok

نام انگلیسی کتاب:
Dashnagtzoutiun has nothing to do anymore

“فقــط در یــک موضــوع اصــرار دارم .اگــر روزی فرا رســد
کــه احتیــاج بــه ســازش بــا تــرک هــا بــه وجــود آیــد ،باید
بــا طــرز فکــر جدیــد ،بــا وضعیــت روحــی جدیــد و مهــم
تــر از همــه بــا انســان هائــی بــا گذشــته دیگــر و یــا بــدون
گذشــته بــه اســتقبال ایــن امــر رفــت .در ایــن نقطــه
حــزب داشــناک نــه تنهــا نمــی توانــد کمکــی کنــد بلکــه
مانــع صلــح خواهــد شــد”.

کتــاب کاچازنونــی اولیــن ســند از ســری اســنادی
اســت کــه بــا عنــوان“ :دروغ نســل کشــی ارمنــی در
اســناد ارمنــی” چــاپ شــده اســت .در رابطــه بــا نســل
کشــی ارمنــی ده هــا کتــاب تحــت همــان عنــوان از منابــع
روســی و ارمنــی بــه ترکــی ترجمــه و از طــرف انتشــارات
کاینــاک بــه چــاپ رســیده و ایــن رونــد ادامــه دارد .در
همــه ایــن کتــاب هــا مورخیــن ،دولتمــردان و بویــژه
اکثریــت بــزرگ روشــنفکران ارمنــی نظــرات کاچازنونــی را
تائیــد کــرده انــد .بــه عنــوان مثــال کتــاب هــای زیــر کــه
مولفیــن آنهــا مورخــان و دولــت مــردان سرشــناس ارمنــی
هســتند آثارشــان بــه زبــان ترکــی در اختیــار عالقــه
منــدان قــرار گرفتــه اســت کــه همگــی منابــع دســت اول
و در حکــم اســناد پــر اهمیــت تاریخــی در رابطــه بــا نســل
کشــی ارمنــی بــه حســاب مــی آینــد.

بــه هیــچ شــمردن و انــکار حقایــق تاریخــی از طــرف
دیاســپورای ارمنــی بــه خاطــر گــرم نگــه داشــتن تنــور
دشــمنی و کینــه علیــه تــرک هاســت .اگــر ایــن کینــه
تقویــت و تغذیــه نشــود ،فروپاشــی در میــان دیاســپورای
ارمنــی آغــاز خواهــد شــد .رهبــران دیاســپورا ایــن واقعیت
را مــی داننــد ،لــذا در راســتای اهــداف شــان بــه تــاش
هــای خــود ادامــه مــی دهنــد .بــرای رهبــران دیاســپورای

Dıasporadakı Taşnaklar: S.G.Pirumyan

همچنانکــه دیــده مــی شــود ایــن گــزارش نــه تنهــا
یــک نــگاه نقادانــه بــه دوران  ۱۹۱۴ -۱۹۲۳اســت ،بلکه در
واقــع یــک اعتــراف نامــه اســت ،اعتراف نامــه ای شــجاعانه
کــه از جبهــه حقیقــت بــه موضــع گیــری و روشــنگری
پرداختــه اســت.

بــی پایــه بــودن ادعاهــای نســل کشــی ارمنــی و نیــز
تــاش بــرای قبوالنــدن ادعاهــای بــی پایــه بــه دولــت
– -۱۹۱۴( Taşnak Partisi,nin Karşidevrimci Rolü
هــای غــرب بــرای جلــب پشــتیبانی آنهــا بــه وســیله A.A.Lalayan : )۱۹۲۳
دولــت ارمنســتان و دیاســپورای ارمنــی (تکــرار تاریــخ) از
نقش ضد انقالبی حزب داشناک
زبــان کاچازنونــی در ایــن کتــاب افشــاء مــی شــود.
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–

داشــناک هــای دیاســپورا

– Ermeni Milliyetçi Akımları: A.B.Karinyan

جریان های ملی گرای ارمنی

بــزرگ” آمریــکا مبنــی قــرار گرفتــه اســت!

– B.A.Boryan,nın Gözüyle Türk- Ermeni
 -۴اشــاره بــه طــرح ســوء قصــد بــه عبدالحمید ســلطان
 Çatışması: Mehmet Perinçekمناقشــات تــرک-
عثمانــی از طــرف “کمیتــه ارمنــی” در  ۲۱جــوالی ۱۹۰۵
ارمنــی از نــگاه :ب .ا  .بوریــان
ا ست .
 -۲کاچازنونــی جابجــا در کتــاب خــود از مفهــوم
“امپریالیســم” و “امپریالیســت هــا” اســتفاده کــرده اســت.
دلیــل اش ایــن اســت کــه او آگاهانــه و متعهدانــه روی
ایــن واقعیــت هــا تاکیــد مــی کنــد تــا نشــان دهــد کــه
ارمنــی هــا تــا چــه حــد آلــت دســت دولــت هــای بــزرگ
امپریالیســتی زمــان خــود در جنــگ جهانــی اول شــده
بودنــد“ :دیگــر همــه مــا در صــف دولــت هــای ائتــاف
بودیــم کــه دشــمن تــرک هــا بودنــد” و چگونــه آن دولــت
هــا هرکــدام بــرای پیــش بــرد منافــع و مقاصــد خــود از
مســئله ارمنــی بــر علیــه عثمانــی اســتفاده مــی کردنــد،
در حالــی کــه تــرک هــا از وطــن شــان دفــاع مــی کردنــد
و بــرای جلوگیــری از مســتعمره شــدن وطــن شــان مــی
جنگیدنــد.
– ایــن واقعیــت را مارکــس حتــی پیــش تــر ،در اثنــای
جنــگ کریمــه ( ۱۸۵۱جنــگ روس و عثمانــی) تاکیــد
مــی کــرد .مارکــس در مقابــل دولــت روســیه تــزاری
و دولــت هــای اســتعماری آن دوران از تمامیــت ارضــی
دولــت عثمانــی دفــاع مــی کــرد .ترکیــه کشــور مظلــوم
مارکــس بــود.
– لنیــن نیــز در جنــگ جهانــی اول وقتــی ایــن واقعیــت
را تثبیــت کــرد کــه جنــگ جهانــی اول ،جنــگ بیــن دو
اردوگاه امپریالیســتی بــرای تقســیم عثمانــی اســت ،تاکیــد
داشــت کــه ترکیــه و آلبانــی از وطــن شــان دفــاع مــی
کننــد .لنیــن هــم از ترکیــه و هــم آلبانــی دفــاع مــی کــرد
کــه هــر دو در معــرض تقســیم و تکــه پــاره شــدن قــدرت
هــای امپریالیســتی قــرار گرفتــه بودنــد.
– در همیــن رابطــه هــم کمینتــرن و هــم رهبــران
شــوروی علیــه “معاهــده ســور” (معاهــده تقســیم عثمانی)
موضــع قاطــع گرفتنــد .آنهــا علیــه طــرح “ارمنســتان
بــزرگ” و کردســتان تحــت الحمایــه انگلیــس از مصطفــی
کمــال پاشــا از نظــر نظامــی ،مالــی و دیپلماتیــک دفــاع
کردنــد و در حفــظ تمامیــت ارضــی ترکیــه کمــک هــای
تاریخــی بزرگــی کردنــد.
 -۳طــرح ارمنســتان بــزرگ (از دریــای ســیاه تــا
دریــای مدیترانــه) و برپائــی آن در خــاک ترکیــه طــرح
“ابتــکاری”  Woodrow Wilsonرئیــس جمهــور ایــاالت
متحــده آمریــکا بــود ( .)۱۹۱۳ -۱۹۲۱نقشــه هــای
جغرافیائــی طــرح ویلســون ،امــروز در “پــروژه خاورمیانــه
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دیرنیش گنجلییی
بیرینجی ایل ،اوچونجو سایی

آزربایجانین دردینه یانان مبارز
اولکر آوشارقیزی
هــر بیــر انســان فرقلــی آرزیالرال عؤمرونــو باشــا وورار .قوردوغــو آرزیالرین ســادجه اؤزونه یــاراری اوالن شــخصلرین
یانــی ســیرا بوتــون عؤمرونــو و آرزیالرینــی وطنــی ،تورپاغــی و کیملیگــی اوچــون بیــر شــمع کیمــی یاندیرانــار دا
واردیــر .عؤمــر گونشــینی بیــر شــمع کیمــی خالقــی اوچــون یاندیــران محمــد بَــی کنگرلــی ده وطنینی ـن ،تورپاغــی
و کیملیگینیــن سیاســی-اقصادی ،میللــی و اجتماعــی منافعلــری یولونــدا آمــاج قورمــوش و جانــی بهاســینا
چالیشمیشــدیر.
آزربایجــان اســتقالل داواس ـینین اَن اؤنملــی تمثیلچیلرینــدن بیــری اوالن دکتــر محمــد بَــی کنگرلــی -1914جــو
ایلیــن ژانویــه آیینــدا قاراباغیــن آغــدام شــهرینین کنگرلــی کندینــده دونیایــا گلمیشــدیر .آتاس ـینین آدی جعفــر،
آناسـینین آدی ایســه قیزخانیــم اوالن محمــد بَــی -1933جــو ایلــده طــب ساحهســینده اؤیرنجــی اولمــوش-1939 ،
جــو ایلــده تحصیلینــی باشــا وورموشــدور .او ایلــک سیاســی حرکاتینــی  14یاشــیندا  1928ایلینــده آزربایجــان میللــی
«مســاوات» خالــق حزبینیــن یئرآلتــی تشــکیالتالریندان اوالن «گنــج آزر» حرکاتینــا قاتیــاراق باشالمیشــدیر .ایلــک
وظیفــه اوالراق دا قاراباغیــن آغــدام ،آغ َدره ،بَــرده و تَرتَــر شــهرلرینده روس قوتلرینــه قارشــی گیزلــی فعالیــت گؤســترن
«مســاوات» حزبــی گــروهالر آراســیندا یورولمــادان چابــا گؤسترمیشــدیر.
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شــوروی اوردوســوندا دکتــر یوزباشــی ســمتی ایلــه وظیفـهده ایکــن-1940 ،جــی ایلــده شــوروی – فنالنــد ساواشــیندا
فنالندلـیالرا اســیر دوشموشــدور .همیــن ایلیــن مــارس آیینــدا شــوروی و فنالنــد حکومتلرینیــن قارشــیلیقلی اســیر
َدییشــدیرمه عمللــری ایلــه یئنیــدن شــوروی حکومتینــه داخــل اولموشــدور-1941 .جــی ایــل ژوئــن آیینیــن -21ده
روس – آلمــان ساواشــیندا ،آلمانــا قارشــی ساواشــدیقدان ســونرا  44اوردویــا باغلــی قوشــون ایلــه -1941جــی ایلیــن
آگوســت آیینــدا ایرانــا گؤندریلــن کنگرلــی ،ایکینجــی بیــر امــر ایلــه گئــری چکیلـهرک  404تومنلــه کریمه جبههســینه
گؤندریلمیشــدیر .آلمــانالر طرفینــدن -1942جــی ایلــده برلیــن شــهرینه گؤتورولمــوش ،قیســا بیــر معالجـهدن ســونرا
برلیـنده اوالن آزربایجانیــن اســکی میللــی شــورا رئیســی« ،مســاوات» حزبینیــن لیــدری و آزربایجــان میللــی رئیــس
جمهــورو محمدامیــن رســولزاده ایلــه تانیشــما شانســینی اَلــده ائتمیشــدیر .همیــن ایلــدن محمدامیــن رســولزادهنین

اؤلومــو ایلینــه قــدر (یعنــی -1942-1955جــی ایللــرده) یانینــدا اوالراق ،اونــدان میللــی یــول و میللــی مبــارزه حاقــدا
تربیــت آلمیشــدیر.
-1944جــو ایلــده رومانــی پادشــاهی علیهینــه باشــایان آیاقالنمــا حرکاتینــدان ســونرا مجارســتانا کئچــن بَــی
کنگرلــی ،بالــکاردی بؤلگه-ســینده اوالن ساواشــدا یاراالنــاراق اســترالیادا معالجــه اولونموشــدور .همیــن حادثهدن ســونرا
مــه آیینیــن ایلــک هفتهســینده آمریکانیــن ســاحلی قوتلرینیــن اَلینــه کئچمیشــدیر .محمدامیــن رســولزادهنین
تعلیماتــی اوزره -1946جــی ایلــده مونیــخ شــهرینده «آزربایجــان دموکــرات بیرلیگی»نیــن صــدری اوالراق آلمــاندا
اوالن آزربایجانلــی تورکلریــن تورکیهیــه گلمهلــری اوچــون بؤیــوک چابــا گؤسترمیشــدیر.
-1942جــی ایلیــن فــورال آیینــدا فئودوســیا یاخینلیغینداکــی بیــر کنــدده  15کریمهلــی مجاهدیــن جبهــه
آرخاســیندا هامینیــن گؤزلــری اؤنونــده ،اســتالینین فوقالعــاده صالحیتلــه گؤندردیگــی خائــن قورشــونالری ایلــه
شــهید ائدیلمهلــری کنگرلیگــه َدرینــدن تاثیــر قویمــوش و آلمانالریــن طرفینــه کئچمــه آرزوســونو قامچیالمیشــدیر.
آنجــاق بونــا لــزوم اولمــادان ،آلمانالریــن تعارضــو ســونوجو  %80تــورک و مســلمانالرین تشــکیل ائتدیگــی 400.000
اؤلــو ،یارالــی و اســیری گئریــده بوراخــان روسالر کریمهنــی تــرک ائتمیشــلر .همیــن یارالــی و اســیرلرین ایچینــده
محمــد بَــی ده یئــر آلمیشــدیر.

محمدامیــن رســولزاده -1947جــی ایلیــن ایکینجــی یاریســیندا تورکیهیــه قاییتدیغــی چــاغ محمــد بَگــی
اروپاداکــی بینالملــل قورولــوش-الرال روســیه محکومــو غیــری روس میللتلریــن میللــی تشــکیالتالریندا آزربایجــان
میللــی مرکزینــه تمثیلچــی عنوانینــدا وظیفه-لندیرمیشــدیر .دکتــر محمــد کنگرلــی -1948جــی ایلــده آزربایجــان
باغیمســیزلیغینین -30جــو ایــل دؤنومــو اوچــون قوردوغــو قوتالمــادا قافقــاز ،قوزئــی قافقــاز ،کریمــه ،ایدیــل-اورال
و تورکوســتان اؤلکهلرینیــن تمثیلچیلــری قاتیلمیشــدی .بــو قوتالمــا ایکینجــی دونیــا ساواشــی سونراســی میللــی و
سیاســی ایلــک ییغینجــاق اولماسـینین یانــی ســیرا ســاواش سونراســی تورکلریــن بیــر آرایــا گلمهسـینین ده ایلکــی
اولدوغونــدان فرقلــی مئدیاالریــن دقتینــی چکمیشــدیر .همیــن حادث ـهدن ســونرا محمــد بَگیــن مونیــخ شــهریندهکی
ائــوی روس عســگرلری طرفینــدن باسیلمیشــدیر .آنجــاق روس اوردوســوندا اوالن بیــر تاتــار سویداشــیمیزین بیــر گــون
قابــاق وئردیگــی خبــر نتیجه-ســینده محمــد بَــی آرادان چیخماغــی باجارمیشــدیر.
-1952جــی ایلــده تورکیهیــه گلــن دکتــر محمــد بَــی کنگرلــی مســاوات حزبــی ،آزربایجــان میللــی مرکــزی و
آزربایجــان کولتــور َدرنهیی-نیــن گئنیشلنمهســینده جــدی آددی ـمالر آتمیــش ،آزربایجــان میللــی اســتقالل داواســینا
ایســتر تورکی ـهده ایسترســه ده ســایر اؤلکهلــرده جانــی بهاســینا چالیشمیشــدیر-1952-1960 .جــی ایللــر آراســیندا
تورکیــه قیرمیــزی آیپــارا جمعیتینــده ایشلهمیشــدیر .محمــد امیــن رســولزاده-نین یاخیــن ســاحداشالریندان
بیــری اولمــوش محمــد بَــی ،آزربایجــان مدنیــت جمعیتینــده فعالیــت گؤســترهرک اوزون مــدت صــدر وظیفهســینده
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چالیشمیشــدیر .رســولزاده مکتبینیــن یئتیرمهســی اوالن محمــد بَــی کنگرلــی آزربایجانیــن حریــت و اســتقالل
داواســینی اؤزونــه اَن بؤیــوک مقصــد توتــاراق ،آزربایجــان تاریخینیــن اؤنملــی شــخصلرینی ،گونلــری و اوالیالرینــی
گلهجــک نســللره اؤیرتمهیــه چالیشمیشــدیر .اونــون و ســاحداشالرینین بیــر گــون مطلــق حیاتــا کئچهجــک؛
آزربایجانیــن باغیمســیزلیغا قوووشماســی اومــودو گــون کئچدیکجــه داهــا دا چیچکلنمیشــدیر .محمــد بَــی بوتــون
عؤمرونــو آزربایجــان و تــورک دونیاســینا وقــف ائــدن نــادر انســانالردان بیــری ایــدی.

دیرنیش گنجلییی

محمدامیــن رســولزادهنین اؤندرلیگینــده -1949جــو ایلــده قــوروالن آزربایجــان کولتــور َدرنهیینیــن  324شــمارهلی
اوتاغینــدا چالیشــاردی .بــو اوتاغیــن کیچیــک اولماســینا باخمایــاراق بؤیــوک ایشلــره امضــا آتمیشــدی .دیوارالرینــدا
اولــو اؤنــدر «آتاتــورک» و «محمدامیــن رســولزاده»نین بؤیــوک بــوی رســیملری ،یوزلرجــه کتابالریــن یئــر آلدیغــی
کمــدالر یئرلشمیشــدی .بــو اتــاق عمومیتلــه آزربایجــان میللــی داواســینا کؤنــول وئــرن یاشــلی و گنجلرلــه دولــو
اوالردی .اونــون گــو َون وئــرن سیماســیندا و ســس تونونــدا ،هــر رســامین یــا دا شــاعرین ذوق ایلــه دئیــه بیلهجهیــی
چیزگــی و افادهســی ،بوتــون حادثهلــره یاخشــی آچیــدان باخــان دونیــا گؤروشــو و جســور اورهیــی بیرلهشــهرک
داهــی بیــر شــخصیت یاراتمیشــدی .کنگرلینیــن بیــر آیــری اؤزللیگــی ده بؤیوک-کیچیــک فرقــی قویمــادان اؤزونــه
مراجعــت ائــدن بوتــون انســانالرین ســؤزونه دقــت و ســاکنلیکله قــوالق آسماســی ایــدی.

بیرینجی ایل ،اوچونجو سایی

محمــد بَــی کنگرلــی «کنگرلـی» اولدوغونــدان قیوانــج دویــاراق بونــو هــر یئــرده بؤیــوک افتخــارال دیله گتیرمیشــدیر.
تــورک بوی-الرینیــن اَن اؤنملیلرینــدن اوالن کنگرلیلــر ،چــوخ اســکی و بؤیــوک بیــر تــورک ســویو اوالراق ایلــک دفعه
«کاغقلــی » آدی ایلــه یئنیســئی گؤلونــون اطرافینــدا گــون اوزونــه چیخمیشــدیر« .کئنگئرئــس » دولتینــی قورمــوش
کنگرلیلــر اورتــا آســیادا اَن زنگیــن کولتــور و مدنیتــه صاحــب اولموشــار .همیــن دولتیــن ترکیبینــده «قوشــان ،
پئچئنئــق  ،قیپچــاق  ،قارلــوق » و بیــر چــوخ «اوغــوز تورکلــری» اولموشــدور .تورکئشلرلــه اوالن ســاواشالریندا
مغلــوب اوالن کنگرلیلــر ،داغیلدیقــدان ســونرا قافقــاز ،آزربایجــان ،ایــران و مجارســتان اؤلکهلرینــه کؤچموشــلر.
مســاوات حزبینیــن صــدری اوالن عیســی بَــی قمبــر محمــد بَــی کنگرلــی حاقــدا وورغوالمیشــدیر« :دکتــر محمــد
کنگرلــی بیزلــر اوچــون آزربایجانیــن مهاجرتــده کــی اؤنملــی بیــر شــخصیتلریندن ایــدی .اونــو تانیدیغیمیــز 1992
ایلینــدن بَــری بیــر بؤیــوک آغ ســاققال اوالراق دوشــونجه و تثبیتلرینــه همیشــه ســایغی دویــدوق .آزربایجانیــن
بــو گــون ایچینــده اوالن ،اذیتلریــن باشــیندا گلــن قارابــاغ مسئلهســی ایلــه باغلــی وئردیگــی مجادلــه فیکــری بیــزه
گــوج قاتمیشــدیر .اونــون ایســتر آزربایجــان کولتــور َدرنهییندهکــی وظیفهلــری ایسترســه ده اوزون ایللــردن بَــری
یئریتدیگــی تورکیــه آنی ـتالر َدرنهییندهکــی وظیفهلــری میللــی مســئلهلرین اوزرینــده نــه قــدر حســاس اولدوغونــو
آنالماقداییــق».
دکتــر محمــد بَــی کنگرلــی اؤز دوشــونجه و وطــن اوچــون قوردوغــو آمــاج و آرزیالرا سیخ-ســیخ ســاریالن،
اومــود و اینانجینــی هئــچ بیــر چــاغ ایتیرمهیــن بیــری ایــدی .آزربایجــان میللــی داواســینین اؤنــدری محمدامیــن
رســولزادهنین مهاجــرتده و آزربایجــان تورپاغینــدا یاندیردیغــی اســتقالل آتشــینین ســئودالیالرینین اَن ایلــک
ســیراالریندا ابــدی اوالراق یئــر آلمیشــدیر .محمــد بَــی کنگرلــی -2006جــی ایلــده  92یاشــیندا تــورک یــوردو اوالن
آنــکارا شــهرینده ،عؤمــر گونشــینین ســون ایزلرینــی تــورک تاریخینــه یــازاراق آرامیــزدان آیریلمیشــدیر.
محمد بَی کنگرلینین آلمیش اولدوغو بیر پارا مدال و لوحهلر:

 .1قیزیلخــاچ قورولوشــونون -100جــو مناســبتی ایلــه ژنــو شــهرینده کئچیریلــن بینالملــل قیزیلخــاچ،
قیزی ـلآی ،شــیر خورشــید و هــال احمــر تشــکیالتالرینین اجالســیندا وئریلــن «ایلکیاردیمــدا باشــاری» نشــانی
-1966 .2جی ایلده تورکیه قیزیلآی عموم مرکزینین «ایلکیاردیمدا اوستون باشاری» گوموش مدالی
-1978 .3جی ایلده تورک-اسالم اثرلرینین قورونماسیندا ائتدیگی خدمتلر اوچون «گوموش شرف» مدالی
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 .4قوزئی قبرس تورک جمهوریتینین -10جو ایل مدالی
-1985 .5جی ایلده تورکیه آنیتالر َدرنهیی استانبول شعبهسینین «شکران» لوحهسی

-1986 .6جی ایلده ابراهیم حاققی حضرتلرینین -206جی ایللیگی مناسبتی ایله «شکران» لوحهسی
 .7اؤلکهدیشــیندا یورولمــادان وئرمیــش اولدوغــو «باغیمســیزلیق» مجادلهســینده باشــاریلی خدمتلــری اوچــون،
آزربایجــان خالقینیــن بیــر وفــا بورجــو اوالراق ،آزربایجــان آزادلیــق حرکاتــی لیــدری ابوالفضــل ائلچــی بَــی طرفینــدن
محمدامیــن رســولزاده «اؤدولــو» لوحهســی
-1997 .8جــی ایلــده تــورک دولــت و توپلولــوقالری دوســتلوق ،قارداشــلیق و ایشبیرلیگــی وقفیTÜDEV،یــن
آتاتورکــو ســمبل ائــدن «او بیــر بوزقــورددو» لوحهســی
-1997 .9جــی ایلــده آزربایجــان کولتــور َدرنهیینیــن تورکلــوک و آزربایجــان داواســینا خدمتلــری اوچــون
«شــکران» لوحه-ســی
قایناقالر:
 .1آزربایجان تورک کولتور درگیسی؛ دکتر محمد کنگرلینی ایتیردیک
 .2آزربایجان تورک کولتور درگیسی؛ دکتر محمد کنگرلینی تورپاغا وئردیک
 .3آزربایجان تورک کولتور درگیسی؛ دکتر محمد کنگرلینین اؤزکئچمیشی (اؤز قلمیندن)
 .4آزربایجان تورک کولتور درگیسی؛ دکتر آچیقگؤز جالل ،دکتر محمد کنگرلی
 .5آزربایجان تورک کولتور درگیسی؛ اؤنال سلجوق ،آغ ساچلی بیلگه
 .6آزربایجان تورک کولتور درگیسی؛ قیرخان تونچر ،ایدئالیست بیر آدام؛ دکتر محمد کنگرلی
 .7آزربایجــان تــورک کولتــور درگیســی؛ گولســئون فخرالدیــن ،آزربایجــان و تورکلــوک سئودالیســی ،دکتــر محمــد
کنگرلینــی ابدیتــه اوغورالدیــق
 .8آزربایجان تورک کولتور درگیسی؛ گؤکچه عباس ،محمد کنگرلینی آنارکن
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جان آزربایجان

سن بیزیمسن ،بیزیمسن دوردوقجا بدنده جان،
ینج
ََ
اوت کؤنولرل جوشدو بیر سئو ین گوجو ایله
ینج
ینج
استقالل سئو ی ایله ،استقالل سئو ی ایله

بیرینجی ایل ،اوچونجو سایی

مل
استقالل ،او یاشایان تین قلبینده جان،

استقالل ،او سعادت ،حیات ،ظفر ،رشف ،شان.
مح
استقالل ،او سؤنمهین بت بیر مشعله

کؤنولرلده توتوشار ،گؤزرلده سؤنسه بئله!

استقالل ،او وطنین کؤکسوندن یوکسهلن آی.
پیلم
استقالل ،او سوموکدن ،اقندان یا یش سارای.
مل
استقالل ،او تین اپرچاالانن بارغیندان

گل
ینرلین ،قیزالرین ،آخان گؤز یاشالریندان

َ
غم َ
دو وش پک مبارک ،پک مقدس بیر ایالحدری،
نس َ
شم
اه ی بیر ارکک اونو د نرله اقپدریار؟
آانالرین ساچیندان اؤردویو بیر باریاغی
نس َ
چیخ
اه ی ارکک یب ائدهجک باش آشاغی؟
سن بیزیمسن ،بیزیمسن دوردوقجا بدنده جان،

54

یاشا ،یاشا ،چوخ یاشا ،ای شانلی آزربایجان!

امین عابد گولتکین
1898 -1938

قالدیقجا روسالردا دیاریم منیم
انتقام آالجاق شعاریم منیم!

او جیندیر بایراغین البت سوالجاق،
آزربایجان یئنه منیم اوالجاق!

یاشا ،ای حسرتله دوغان استقالل!

یاشا ای تورک ،یاشا ای گؤزل هالل! امین عابد گولتکین

-19جو عصرین اوللریندن معارف و بیلیگین یاییلماسی ایله آزربایجاندا باش وئرمیش میللی اویانیش گونشی
وطنین هر بیر بوجاغینا ایشیق ساچدی .میللی اویانیش توخومو میللتین دوشونجهسینه اکیلَرکن ،آزربایجاندا میللی
جوجرمهیه باشالدی؛ تورکجه قزئتلر ،کتابالر ،مکتبلر ،تئاترالر و سونوندا
عنعنهلر و میللی-مدنی چالیشماالر
َ
جمهوریتلر ایشیق اوزو گؤردو .همین جمهوریت؛ شرق و تورک-اسالم دونیاسیندا ایلک دموکراتیک جمهوریت اوالن
«آزربایجان خالق جمهوریتی»دیر-1918 .جی ایل مه آیینین -28ده یوزلرجه ضیالینین اَمک و چاباسی ایله قوروالن
بو جمهوریت 105 ،ایل سونرا آزربایجان خالقینی مستقللیگه چیخاراراق وطنین هر بیر بوجاغیندا اوچ رنگلی بایراغی
دالغاالندیردی.
محاربه و تجاوز تهلوکهسی وضعیتینده یاشاماسینا باخمایاراق آزربایجان خالق جمهوریتی حکومتی قیسا مدتده
یوکسک گلیشمهلر اَلده ائدهرک خالق و وطنی سعادته چیخارماغی باجاردی .ایکی ایل عرضینده میللتین نقلیات،
مالیات ،مطبوعات وس احتیاج و سورونالرینی چؤزهرک ،آزربایجان خالقینی اروپا خالقالری ایله بیر سویهیه
چیخارماغی باجارمیش اولدو .آزربایجان خالق جمهوریتی -1920جی ایل آوریل آیینین -28ده روس و ارمنی
اشغالی ایله سقوط ائتسهده میللتی استقالل فیکیرندن یاییندیرمایاراق خالقا هرنه اولور-اولسون اؤزگورلوک یولوندا
مبارزه ائتمهیی اؤیرتمیش اولدو.
-2019جو ایلین مه آیینین -28ده (-1398جی ایلین خرداد آیینین -7ده) شرق و تورک-اسالم دونیاسیندا
ایلک دموکراتیک دولت اوالن آزربایجان خالق جمهوریتینین  101ایللیگی تامام اولور .بو گؤزل ایل دؤنومونو بوتون
وطنسئور انسانالرا تبریک دئیهرک همین زنگین دولتین گونئی آزربایجاندا دا قورولماسینی دیلهییب ،بو ائشسیز
تاریخی سیز َدیَرلی اوخوجوالرا خاطیرالتماق ایستهدیک.

تورکای خاتین
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دیرنیش گنجلییی
بیرینجی ایل ،اوچونجو سایی

استقالال گئدن یول؛ آزربایجان خالق جمهوریتی
تورکای خاتین

اســتقالل ســؤزجویو اســارت آلتینــدا یاشــایان هــر بیــر خالقیــن اؤزگورلــوک تانریچاســی ،قولونداکــی زنجیرلــری
قیرمــا آرزیســی و کیملیگینــه ،ســویونا و بیــر ســؤزله اؤزلویونــه دایانــان ائنیشلی-یوخوشــلو یولــودور .همیــن
اســتقالل یولونــو یاراتمــاق و بیــر خالقــی اســتقالال چیخارمــاق ،قولونداکــی زنجیرلــری قیــراراق تانریچاســینا
قوووشــدورماق ،حیاتینــی بیــر گــؤز قیرپیمینــدا ایتیرمهیــه قورخوســو اولمایــان اؤنجوللرلــه یارانیــر .آزربایجــان
خالقــی اؤزگورلــوک تانریچاســی اوالن «اســتقاللی» اَن آغیــر ســاواشالرال ،اَن دهشــتلی ســویقیریمالرال اَلــده
ائتمیشــدیر .اودالر یوردونــون اوالدالری صــرف بــو تانریچــا اوچــون یوزلرجــه ضیالیســینی ،خادمینــی ،عالمینــی،
معلمینــی ،اؤیرنجیســینی ،آناسینی-آتاســینی ،باالســینی و خالقینــی قوربــان وئرمیشــدیر .اســتقالل اوغرونــدا قانــا
بویانــان خالقیــن اَمهیــی ایلــه اســتقالل یولــو یارانــدی .آزربایجــان همیــن یولــدا آددیمالیارکــن ،بــو یولــون ابــدی
دشــمنی اوالن روســیه ایســه داغیلماقــا اوزلشمیشــدیر.
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اســارت آلتینــا ســالینمیش تورک-مســلمان خالقالرینیــن میللــی شــعورونو ،اؤزونــو «تــورک» آدالندیــران
آزربایجــان توپلومونــو و قدیــم دولتچیلیــک عنعنهلرینــی محــو ائتمــک سیاســتی یئریــدن روســیه دولتــی،
«جنوبــی قافقــازی» بــو سیاســتین اَن دهشــتلی قانلــی قیرغیــن میدانینــا چئویرمیشــدی .بــو غــدار سیاســتین
ســون مقصــدی جنوبــی قافقــازی آزربایجانیــن تورک-مســلمان اهالیســیندن «تمیزله-مــک» ،بونــدان ســونرا ایــران
و تورکیهنــی آرادان قالدیریــب راحاتجــا ایســتی دنیزلــره چیخمــاق ،بونونــا دا روســیهنین تاریخــی آرزیســینا نایــل
اولمــاق ایــدی .دیگــر طرفــدن ده یئرلــی اهالینیــن مسیحیلشدیریلمهســی سیاســتی یئریدیلیــردی .بونــار
آزمیــش کیمــی ،همیــن قانلــی سیاســتی داهــا اوغورلــو حیاتــا کئچیرمــک اوچــون ارمنی-مســلمان قیرغیـنالری
تؤرهدیلیــردی .آزربایجــان تورپاقالرینــدا گورجو-تــورک ،تورک-ارمنــی خالــقالری آراســیندا دشــمنچیلیک
توخومونــو اَکمــه سیاســتی بــو اؤلکهنــی بیــر ســؤزله اؤلــوم اوچورومونــا ســوروکلهییردی.

گؤرکملــی حقوقشــناس علیمــردان توپچوبــاشاوف ،علــی بَــی حســینزاده ،شمســی اســداهللیئو ،احمدبَــی
آغایئــو ،عــادل خــان زیادخــان ،محمدامیــن رســولزاده ،فتحعلیخــان خویســکی ،نصیــب بَــی یوسـفبَیاوف و بیــر
چــوخ میللــی روحلــو آزربایجــان ضیالـیالری یئرلــی اهالینیــن ساوادالنماســی ،آزربایجانیــن مرکــزی ادارهلرینیــن
تورکلــر طرفینــدن اداره اولونماســی و میللــی روحــون بوتــون خالــق ایچینــده یاییلماســی حرکتینــده اؤنــده
گئدیردیلــر.
-1906جــی ایلــده روســیهنین ایلــک مجلســینده بیرینجــی دولــت مجلســینه ســئچیلن؛ اســداهلل بَــی
مرادخــاناوف ،اســماعیلخان زیادخــان-اوف ،عبدالرحیــم بَــی حاقوئردییئــو ،علیمــردان توپچوبــاشاوف و
محمدتقــی علییئــو تــورک خالقینــی روســیه مجلســینده تمثیــل ائدیردیلــر .همیــن مجلســین صــدری علیمــردان
توپچوبــاشاوف سئچیلمیشــدیر .آزربایجانلــی نمایندهلــر مجلســده چیخیــش ائــدهرک روســیه دولتینیــن جنوبــی
قافقــازا یئریتدیگــی میللــی قیرغیــن سیاســتینی ،خالقیمیــزا قارشــی یــول وئریلــن آیری-ســئچکیلیگی ،کؤچورمــه
سیاســتینی ،بوتــؤو بیــر خالقیــن حقوقســوزلوغونا و بوتــون تحقیــر و آلچالتمــاالرا قارشــی جــدی تنقیــد ائــدهرک
یالنیــز آزربایجانلــی تورکلریــن یــوخ بلکــه بوتــون شــوروی ایچینــده اوالن تورکلریــن منافعینــی مدافعــه
ائدیردیلــر .بئلـه کــی همیــن مجلســده چیخیــش ائــدن عــادل خــان زیادخــاناوف جدیتلــه قیــد ائتمیشــدی« :بیــز
بیــر عصــر اول اشــغال ائدیلمیشــیک .بیــزه هئــچ بیــر حقــوق وئریلمهمیشــدیر .قــول حالینــا سالینمیشــیق .میللــی
وارلیغیمیــزا تجــاوز ائدیلمیشــدیر .بیــر ســیرا عالــی مکتبــه قبــول اولونماغیمیــزا قاداغــا قویولموشــدور .دولــت
ادارهلرینــده تــورک مامورالرینــا راســت گلمــک ممکــن دئییلدیــر .تورپــاق آزلیغینــدان اذیــت چکیریــک .لیکــن
بورایــا روســیهدن آخین-آخیــن کندلیلــر کؤچورولــور .بالواســطه دولتیــن اَلــی ایلــه تؤرهدیلــن میللــی قیرغیــن
زمینینــده قانــا بویانمیــش بــو تورپــاقالردا روس کندلیلــری اوچــون پالنالشــدیردیغینیز یاشــاییش منطقهلرینــی
قوراجاقســینیز .بــو ،حکومتیــن گیزلــی صورتــده حاضیرالییــب حیاتــا کئچیردیگــی «پارچــاال و حکمرانلیــق ائــت!»
اداره طرزینــدن باشــقا بیــر شــئی دئییلدیــر .ایکــی ایلــدن بَــری قــان دریاســیندا بوغــوالن وطنیمــده انســان
جســدلرینین اوســتوندن کئچیریــک .آرتیــق صبریمیــز تو َکنمیشــدیر».
ایکینجــی مجلســین عضولــری؛ خلیــل بَــی خاصمحمــداوف ،زینــال زینــالاوف ،محمدآغــا شاهتاختینســکی،
مصطفــی محمــوداوف و فتحعلیخــان خویســکی ده اؤز دوشــونجهداشالری کیمــی تزاریزمیــن بوتــون ســاحهلرینده
او جملــهدن؛ دولــت ادارهچیلیگینــده یئریتدیگــی میللــی و دینــی آیری-ســئچکیلیک سیاســتینه کســکین
اعتراضالرینــی بیلدیردیلــر .بــو کیمــی جــدی و قطعــی چیخیشالریــن ســونوجوندا اوچونجــو ســئچکیلر چاغــی
باکییــا اؤز نمایندهســینی ایرهلــی ســورمک حقوقــو وئریلمهمیشــدی.
-1918جــی ایــل فــورال آیینیــن -14
ده تفلیــس شــهرینده جنوبــی قافقازیــن،
جنوبــی قافقــاز مجلســی یارادیلــدی.
ماراقلــی حــال بوراســی ایــدی کــی ،دولــت
مجلسلرینــده اولدوغــو کیمــی جنوبــی
قافقــاز مجلســینین ده اَن فعــال عضولــری
آزربایجانلــی تــورک نمایندهلــر ایــدی.
بــو نمایندهلریــن آغیــر چابــا و جــانالری
بهاســینا چالیشــماالری نتیجهســینده
-1918جــی ایــل آوریــل آیینیــن -9دا
جنوبــی قافقــاز مجلســی ،جنوبــی قافقازیــن
مســتقللیگینی اعــان ائتــدی .مــه
آیینیــن -27ده جنوبــی قافقــاز مســلمان
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شوراسـینین عضولــری آیریجــا اجالسالرینــی کئچیــرهرک آزربایجانیــن مســتقللیگینی اعــان ائتمــک قرارینــا
گلدیلــر .بــو مقصدلــه جنوبــی قافقــاز مســلمان شوراســی اؤزونــو آزربایجــان میللــی شوراســی ،داهــا دوغروســو،
آزربایجــان مجلســی اعــان ائتــدی .بئلهلیکلــه -1918جــی ایــل مــه آیینیــن -27ده کئچیریلــن همیــن
اجالســدا آزربایجــان میللــی شوراسـینین ریاســت هئیتــی و صــدری ســئچیلدی .اولــو تــورک اؤنــدری محمدامین
رســولزاده میللــی شــورانین صــدری اولــدو .همیــن آییــن -28ده ،آزربایجــان میللــی شوراســینین تاریخــی
اجالســیندا حســن بَــی آغایئــو ،خلیــل بَــی خاصمحمــداوف ،علــی عســگر بَــی محمودبَــیاوف ،فتحعلیخــان
خویســکی ،فریــدون بَــی کؤچرلــی ،مهــدی بَــی حاجینســکی ،مصطفــی محمــوداوف ،نریمــان بَــی نریمانبَـیاوف،
نصیــب بَــی یوســفبَیاوف وس ضیالــیالر اشــتراک ائــدهرک آزربایجــان «اســتقالل» بیاننامهســینی قبــول
ائتدیلــر .بــو بیاننامــه بوتــون تورک-مســلمان دونیاســیندا ،ایلــک دفعــه اوالراق آزربایجانــدا اَن دموکراتیــک
جمهوریتیــن اداره اصولونــدان خبــر وئریــردی .همیــن بیاننامــهده وورغوالنمیشــدیر کــی:

بیرینجی ایل ،اوچونجو سایی

بــو گونــدن اعتبــارا ً آزربایجــان
.1
خالقــی حاکمیتــه مالــک اولدوغــو کیمــی،
جنوبــی قافقــازی احاطــه ائــدن آزربایجــان
دا تــام حقوقلــو مســتقل بیــر دولتدیــر.
مســتقل آزربایجــان اداره فرمــو
.2
خالــق جمهوریتیدیــر.
آزربایجــان خالــق جمهوریتــی
.3
بوتــون میللتلــره ،خصوصـی ایلــه قونشــو
اولدوغــو میللتلــر و دولتلرلــه مهربــان
مناســبتلر یاراتمــاق عزمیندهدیــر.
آزربایجــان خالــق جمهوریتــی میللیتینــدن ،مذهبینــدن ،صنفینــدن و جنســیندن آســیلی اولمایــاراق،
.4
اؤز ســرحدلری داخیلینــده یاشــایان بوتــون وطنداشالرینــا سیاســی حقــوقالر و وطنداشــلیق حقوقــو تامیــن
ائدیــر.
آزربایجــان خالــق جمهوریتــی اؤز اراضیســی داخیلینــده یاشــایان بوتــون میللتلریــن سربســت
.5
انکشــافی اوچــون گئنیــش امــکانالر یارادیــر.
مؤســسلر مجلســی توپالنینجایــا قــدر آزربایجانیــن باشــیندا خالقیــن ســئچدیگی میللــی شــورا و
.6
میللــی شــورا قارشیســیندا مســئولیت داشــییان موقتــی حکومــت دورور.
بئلهلیکلــه ،بیرینجــی دونیــا محاربهســینین گئدیشــینده آزربایجانیــن شــمال تورپاقالرینــدا دولتچیلیــک
دیرچلــدی.
عنعنهلریمیــز یئنیــدن ،اؤزو ده بــو دفعــه مجلســلی جمهوریــت فرماســیندا
َ
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اســتپان شــائومیانین باشــچیلیق ائتدیگــی داشناک-بلشــویک گروهــو باکــی شــهرینده حاکمیتــی اَلــه
کئچیرمیــش و آزربایجــان تورک-مســلمان اهالیســینه قارشــی دهشــتلی ســویقیریما باشالمیشــدی .آزربایجــان
خالقینیــن جــادالری اوالن شــائومیان و آندرونیــک بیرگــه چالیشــاراق آزربایجــان خالقینــی فیزیکــی جهتــدن
محــو ائتمــک ایســتهییردیلر .بوتــون بــو آغیــر ســویقیریمالر تــورک میللتــی اوالن آزربایجانلــیالری ایکــی
آغیــر یــول آراســیندا قویموشــدو :یــا میللــی قورتولــوش ،یــا دا محــو ائدیلـهرک جنوبــی قافقازیــن خریطهســیندن
بوتونلوکلــه ســیلینمک .آزربایجــان خالــق جمهوریتینــده اوالن بوتــون ضیالــیالر ایکــی یولــو دا ســئچمیش
اولــدوالر؛ آزربایجــان اســتقالل و قورتولوشــو اوغرونــدا هرنــه اولــور اولســون چالیشــماق و میللتــی رذالتــه یــوخ
ســعادته چیخارمــاق!

-1918جــی ایــل ژوئــن آیینیــن -16دا میللــی شــورا و حکومــت اؤزونــون فعالیــت مرکزینــی گنجــه شــهرینه
کؤچــوردو .فرقلــی و چئشــیدلی موضــوعالر حاققینــدا اجــاس کئچیــرن آزربایجــان خالــق جمهوریتــی -1918
جــی ایــل مــه آیینیــن -27دن ژوئــن آیینیــن -17دک  7اجــاس کئچیــردی .همیــن اجــاسالردا ایکــی
اؤنملــی قــرار قبــول اولونــدو :بیرینجیســی ،آزربایجانیــن اســتقاللی اعــان اولونــاراق اســتقالل بیاننامهســی قبــول
ائدیلــدی .ایکینجیســی ،گنج ـهده فتحعلیخــان خویســکی باشــدا اولماقــا ایلــک آزربایجــان حکومتــی قورولــدو.
-1813جــو ایلــدن ســونرا ایلــک دفعــه اوالراق آزربایجانیــن مســتقل اداره اولونماســی باشــاندی .بــو باشالنیشــدان
قیســا مــدت ســونرا ژوئــن آیینیــن -19دا بوتــون آزربایجــان اراضیســینده حربــی وضعیــت اعــان اولونــدو .همیــن
آییــن -24ده قیرمیــزی پارچــا اوزرینــده آغ آیپــارا و آغ ســکگیز بوجاقلــی اولــدوز تصویــر اولونــان بایــراق آزاد
آزربایجــان دولــت رمزلرینــدن بیــری کیمــی قبــول اولونــدو .ایکــی گــون ســونرا -26دا مســلمان حربــی قوشــونو
آیریجــا آزربایجــان قوشــونونا چئوریلــدی  .ژوئــن آیینیــن -27ده «آزربایجــان تورکجهســی» دیلــی دولــت دیلــی
اعــان اوالراق ،تورکی ـهدن درسلیکلــر گتیریل ـهرک مکتبلــر میللیلشــدیریلدی .آزربایجــان حکومتــی آلتینــدا
اوالن اراضیلــرده نقلیــات ،پســت-تلگراف امــکانالری دا یارادیلماغــا باشــاندی-1919 .جــو ایــل ســپتامبرین
-1ده باکــی دولــت بیلیمیوردونــون تاســیس اولونماســی حاققینــدا قبــول ائتدیگــی قانونــو قیــد ائتمــک الزمدیــر.
میللــی بیلیم-یوردونــون آچیلماســی جمهوریــت خادملرینیــن دوغمــا خالــق قارشیســیندا چــوخ اؤنملــی
تاریخــی خدمــت ایــدی .ســونراالر آزربایجــان خالــق جمهوریتــی ســقوط ائتســه ده جمهوریــت دوشونجهسـینین
یاشاماســیندا و خالقیمیزیــن یئنیــدن مســتقللیگه قوووشماســیندا باکــی دولــت بیلیمیــوردو تایســیز رول
اوینــادی .اؤلکــهده بیلیــک و تحصیلیــن انکشــافینا خصوصــی دقــت یئتیــرن آزربایجــان خالــق جمهوریتــی
حکومتــی و مجلســی واخــت ایتیرم ـهدن بــو ســاحهده میللــی کادرالر حاضیرالنماس ـینین سرعتلندیریلمهســینه
چاباالمیشــدیر .بــو چــاغ آزربایجــان مجلســی حکومتیــن تکلیفینــه اساسـاً  100نفــر آزربایجانلــی گنجیــن دولــت
حســابینا تحصیــل آلمــاق اوچــون خارجــی اؤلکهلــره گؤندریلمهســی بــارهده قانــون قبــول ائتمیشــدی .آزربایجــان
خالــق جمهوریتینیــن مجلســی اؤز فعالیتــی عرضینــده 17 ،آیلیــق آرالیقســیز فعالیتــی دؤورونــده آزربایجــان
دولتچیلیگــی تاریخینــده اؤزللیکلــه ده مجلــس مدنیتــی تاریخینــده َدریــن و زنگیــن ایــز قویموشــدور.
-1918جــی ایلیــن ســپتامبر آیینیــن -15ده آغیــر دؤیوشلــردن ســونرا قافقــاز اســام اوردوســو آزربایجــان
خالــق کؤنوللــو دســتهلرینین یاردیمــی ایلــه باکــی شــهرینی آزاد ائتــدی .همیــن آییــن -17ده آزربایجــان
خالــق جمهوریتــی حکومتــی باکــی شــهرینه کؤچــوردو .نوامبــر آیینیــن -9دا آزربایجــان خالــق جمهوریتینیــن
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دولــت بایراغــی اوزرینــده آیپــارا و ســکگیز بوجاقلــی اولــدوز تصویــری اوالن اوچ رنگلــی بایــراق؛ گــؤی ،قیرمیــز،
یاشــیل ایلــه َدییشــیلدی .آزربایجــان خالــق جمهوریتینیــن «تورکچولویــو ،اســامچیلیغی و معاصرچیلیگــی»
اؤزونــده عکــس ائتدیــرن همیــن اوچ رنگلــی بایراغــی ،ســؤزلری احمــد جــواد و ماهنیســی ُعزیــر حاجیبَیاوفــا
عایــد اوالن دولــت ســرودو وطنیــن هــر بیــر بوجاغینــدا ائشــیدیلمهیه باشــاندی .اجتماعی-سیاســی ،اقتصــادی-
مدنــی یاشــامین فرقلــی ســاحه-لرینده قوروجولــوق ایشلــری داهــا دا گئنیشلندیریلــدی .بونــون اؤرنهیــی ده
-1918جــی ایــل نوامبــر آیینیــن -19دا محمدامیــن رســول-زادهنین صدرلیگــی ایلــه کئچیریلــن اجالســدیر.
زیــرا همیــن اجالســدا آزربایجــان خالــق جمهوریتــی هــر بیــر اؤلکهنیــن بینؤورهســی اوالن سیاســت و اقتصــادا
باخمایــاراق آزربایجــان اراضیســینده یاشــایان بوتــون غیــری تورکلریــن ،میللــی مجلســده نماینــده ســئچمه-
لرینــه یــول آچــدی .بئلهلیکلــه میللــی مجلســین ســئچکیلرینده  80نفــر تــورک 21 ،نفــر ارمنــی 10 ،نفــر روس،
ی و روسالریــن آزربایجــان
 1نفــر آلمانلــی و  1نفــر یهــودی ســئچیلدی .آزربایجــان خالــق جمهوریتــی ارمنــ 
اراضیســینده یاراتدیغــی ســویقیریمالرا باخمایــاراق  21نفــر ارمنــی و  10نفــر روســون میللــی مجلســه یــول
آچماســینا آددیــم یاراتــدی .بــو بیــر جمهوریتیــن دموکراتیــک طبیعتــی و انســان حاقالرینــا دریــن حرمــت و
ســایغی ایلــه یاناشماســیندان ســونرا نــه اوال بیلرکــی! انســان ســئورلیگی و بوتــون خالقالریــن حاققینــا ســایغی
دویماغــی هــر بیــر چیخیشــیندا وورغوالیــان محمدامیــن رســولزاده همیــن ایللــرده قیــد ائتمیشــدیر« :بیــزه
فالکــت و ســفالتدن باشــقا بیــر شــئی وئرمهیــن عــداوت و اختالفــی بیــر طرفــه قویــاق .تاریــخ هامیمیــزی بیــر
یئــرده یاشــاماق مجبوریتینــده قویــوب .یئنــی باشــایان حیاتیــن طبیعــی مشــقتلرینی آســانلیقال چکمــهک
اوچــون یاشاییشــیمیزی عاقــل و انســانی اســاسالر اوزرینــده قــوراق ،بیر-بیریمیــزی ســئوک ،احتــرام ائــدهک.
میللــی و مذهــب فرقلرینــه باخمایــاراق ،بوتــون آزربایجــان وط ـنداشالری بیــر وطنیــن اوالدالریدیــر .عمومــی
وطنــده مشــترک حیاتالرینــی قورمــاق و اؤز ســعادتلرینه بیرلیکــده یئتیشــمک اوچــون اونــار بیر-بیرلرینــه
اَل اوزالتمالــی و یاردیــم ائتمهلیدیرلــر».
آزربایجــان خالــق جمهوریتــی -1918جــی ایــل دســامبرین -7دن -1920جــی ایــل آوریــل آیینیــن -27دک
یعنــی جمعــی  17آی داوام ائتمیشــدیر .ایلــک اجــاس -1918جــی ایــل دســامبرین -7ده ســون اجــاس ایســه
-1920جــی ایــل آوریلیــن -27ده کئچیریلمیشــدیر .بــو دؤورده مجلســین  145اجالســی اولموشــدور .مجلســین
مذاکرهســینه -270دن چــوخ قانــون الیحهســی چیخاریلمیــش ،اونــاردان -230آ یاخینــی قبــول اولونموشــدو.
بوتــون بــو اجــاسالردا آزربایجــان خالــق جمهوریتینیــن مجلســی اســتقالل بیاننامهس ـینین معیــن ائتدیگــی
قایــدا و قانــونالرا صــادق قــاالراق ،اؤلکهنیــن اراضــی بوتونلوگونــو تامیــن ائتمــک و مســتقللیگینی قورویــوب
ســاخالماق ،انســان حــاقالری و آزادلیقالرینیــن دولغــون تامیــن اولوندوغــو اَن معاصــر حقوقی-دموکراتیــک
دولــت یاراتمــاق مقصــدی داشــییان چــوخ اؤنملــی قانــونالر و قــرارالر قبــول ائدیلمیشــدی.
شــوروینین بینالملــل حقوقونــو تاپداالیــان حربــی مداخلهســی و -11جــی اوردو حصهلرینیــن قانلــی
دؤیــوش عملیــاتالری نتیجه-ســینده شــمالی آزربایجــان یئنیــدن روســیه ترکیبینــه قاتیلســا دا ،آزربایجــان
خالــق جمهوریتــی خالقیمیزیــن آزادلیــق حرکاتــی تاریخینــده َدریــن ایــز قویــدو .بوتونلوکلــه  23آی یاشاماســینا
باخمایــاراق ،آزربایجــان خالــق جمهوریتــی ثبــوت ائتــدی کــی ،اَن غــدار مســتملکه رژیملــری بئلــه آزربایجــان
خالــق جمهوریتــی آزادلیــق ایدهلرینــی و مســتقل دولتچیلیــک عنعنهلرینــی محــو ائتمهیــه قــادر دئییلدیــر.
آزربایجــان خالــق جمهوریتــی بوتــون شــرقده و تورک-اســام دونیاســیندا ایلــک دموکراتیــک دولــت نمونهســی
ایــدی.
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امکلثوم رسولزاده
1944-1899

ای تورک اوغلو
ای تورک ،سن ای قهرمان ،ایگید اوغلو تورانین!
شانلی ،یوکسک بابانین اؤیودونو اونوتما.
سن ده یورو او یولو.
یورو ،ا َ َوت اؤزونو هر شئیدن قورخوتما
یورو ،ا َ َوت بیر داها تمدن ،عرفانین
علوی دویغوالر وئرسین تورکون حساس قلبینه.
حرمت-عزت آلدیرسین بؤیوک توران ائلینه.
تاریخلرده َهپ سنین رشادتین ،هنرین،
بیلدیریشین ،فیرتینان اوخونورکن سن نه اوچون
اروپایا قارشی بیر
یئرسیز ،یوردسوز اسیر تک بویون بوکوب دوراسان؟
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dalıya düşmüşk. Hukumət bunu bilərəkdən, görərəkdən bizə zərrəcə imtiyaz vermir
və istəmir varsin. Geçən illərdə çoxlu çəkiş-bərkişlərdən sonra o zaman ki, rejim
istədi dil qonusunda bir poənlər (imtiyazlar)versin biz gördük ki, onu kürdlərə verdi
və olara və olarda yola salıb qanuni etməyə doğru işlərə əl apardı və bizim əlimiz
kürdlərdən çox əliboş qaldı. Yaxın Keçmişimizə baxanda görürük bir zaman bu güney
Azərbaycanda indiki durumun tərsineydi, məşrutə dönəmində təbrizin”mərki
qeybi”təşkilati, sonrası, xiyabaninin”demokrat hizbi”təşkilatı, -2ci dünya savaşı
sonrasında “demokrat firqəsi”quruluşu, yarandı, ama milli istəkləri düşünüb,
seçib götürmədən bu təşkilatların gücü hədrə getdi (əlbətdə Pişəvəri başçılığı əlilə
qurulan F. d. A. bir az onlardan fərqli idi). O zaman milli şuur yoxluğu ya azlığı
bizi yazıq etdi və bu gündə tərsinə milli şuurumuza uyğun qab-çərçivə, sazman,
hizb, cibhə quruluşu olmadan ya çox cansız olmaqdan əriyib-çürüməkdəyik və
hədəflərimizə çatıb qanuna salıb saxlayabilmirik. Umaram bunu tezliklə düşünüb,
ortadan qaldərmasına çalışmalıyıq. saqliklar.
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Hiumən rayt” təşkilatları cumhuri İslamini rahatlıqla yaxasından əlçəkməzdilər və
belə səssiz-səmirsiz unutmazdılar. Bir başqa deyimlə bunu açıqlasaq , bizim siyasi
yöndən qudrət herəminin alt qatlarında rejimi meydan yürüşləri ilə hədə-qorxuya
salıb baş-yuxarı qatlarında hukumət başçıları ilə oturumda imtiyaz istəyib-almada
və hərbir az-çax, kiçik-böyük ölçüdə aldığımız-alabiləcəyimiz imtiyazları yasa(qanun)
çərçivəsinə saldırıb-saxlayıb və dayimi etmədə heş əlimiz, başaracağımız yoxdur.
Elə bunu görə də Bu böyüklükdə tər-təmiz mədəni-insani xorda olayı dalqaları
gözümüz önündə görünür ki, getdikcə kiçilir-sıxılır və gücsüzlənir və yolu-yolağı
genişlənmənin tərsinə daralır, qısılır, sıxılır. Düya çevrəsində də gördük ki, səsi
həryanı bürüyən səsucaldanları bbc. tək medya təşkilatları ona başvermədi və
daşıdığı dəyərləri gündəmə salıb yaymanın tərsinə dondurmağa(xəbəri baykuta)
da keçdilər. Ya bir az kiçik ölçüdə başverən sonrakı olaylar, örnəkcə”fırça”olayında,
Amerika səsi”VOA”açıqcasına dedi ki, bu sadəcə bir ictimayi tənzdir və heçdə onda
bir millətə tovhin görünmür və azərbaucanlılar çəkimi-tutamı(zərfiyəti-həcmi)
azdır, halbuki -1xordad hadisısi yatişdirilib-gəlişdirilsəydi və dövlət təşkilatı önündə
bizim siyasi təbliği təşkilatımız güclü olsaydı həm içəridə, həm dışarıda, dünya
çərçivəsində qonu və istəyimiz alınıb-düşünülərdi və sonrakı dalqalarda belə sərtkəsgin İran rejiminin xeyrinə nəzərlər və çıxışlar başverməzdi. Hərhalda məncə
bu ikinci sahədə həddindən artıq axsaxlıqlarımız var və bol-bol qörünür. Milli
oyanışımızdan yaranəb- gələn imtiyazlar-uğurlarımızı yerinə yetirib təsbitləyə
bilmirik. Öz içimizdə səbirsizlik, hər bir tərpənişdə hərşeydən öncə şəxsi özümüzə
pay ayırmamız və ona həddindən artıq yiyə durmamız və pay bölməmiz biz güney
Azərbaycan Türk millətini sıxışdırır-əskiklədir-əridir-çürüdür və milli hədəflərimizi
yetişdirib, tanıtdırıb, təsbitləşdirib qanuni təşivəyə salıb-saxlaması və sonrakı və
yuxarı-yüksək hədəflərə gələcəklərdə işlətməsini əlimizdən alır. Bu gündə İran
çərçivəsində başqa fars olmayan millətlərlə özümüzü yaxlaşdıranda görürük siyasitəbliği qurumlar-sazman-təşkilatlar yaratmada onlardan nəqədər geridəyik və

üney Azərbaycanda günsəl durumumuz belə görünür ki, düşünmə, anlaşma,
dini anlamda olan”ümmətçilik”dən dönüb, ”millətçiliyə” doğru addım
atmamız yola düşüb, gəlişmədədir. Bu oyanışın başqa qolu, dilimizə maraq göstərib,
mənimsəmə və işə alma da, əlbəttə çox yavaş-yavaş ama güvəngli və itminanlı
durumda yürüməkdədir. Bunun önəmlisi ondadır ki, cəmiyyət herəmində aşağıdan
yuxarıya yayılmadadır və bu haman milli oyanış-qalxış(qiyam)dır. Fəza-atmosfer
bu gün güney Azərbaycanda istər-istəməz fars dilinin və ədəbiyatının qoruğundaninhisarından dahı artıq mediya və məcazi fəzada çıxıbdır. Bunun bir hissəsi vətənimizin
özgürlüyünə çatmış quzey Azərbaycandır ki dilimizi bir dövlət-millət dili olaraq latın
alfabesi ilə hər yönlü işlətməkdədir, birazı da Türkiyə medyalarıdır ki, dahı artık
Türkiyə TV. lərinin uşaq karton seryalları olaraq körpəlikdən etkisini yaymadadır.
Sınırlardan gələn medya axını, içəridə dilimizə yaranan maraq və işə almaq amacı
ilə qoşalaşaraq Fars dili inhisarını didərgin salmaqdadır. Buna baxmayaraq hər anda
gücümüzə baxaraq olursa birbaşa, yoxsa addım-addım, zərrə-zərə milli haqlarımızı
fars sümügəçiliyindən son mərhələsinədək(özgürlük-İstiqlal) almalıyıq. Bu bizim
azca da olursa keçmişə görə qazancımızdır ki, sabit və bir durumda qalması yaxşı
deyil, dayima yürüşdə-yüksəlmədə olmalıdır.

 اوچونجو سایی،بیرینجی ایل
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üney Azərbaycanda Türk millətimizin ulusal qalxışının ildönümü gəlib çatdı,
13 il üstündən geçməsi olayların olub-olacağını düzənləyib yenidən baxması
gərəkli görünür. İstər-istəməz bunu bilib beynimizdə araşdırmalıyıq ki, bu gün
biz “güney Azərbaycan Türk milləti”olaraq, bu açında heçkimsəni gözləməyən
gəlişmə, dahı ildə bir dəfə özünü silkələyib-dəbərdən millətlər arasında biz Fars
sümürgəçiliyi(İstimarı) altında”dövlətsiz millət”lərdən olaraq əriyib-çürüməkasimilasiyon dalğalarında əl-ayaq çalmaqdayıq. Ekizlər(xordad) ayının biri, bu
didərgin düşmüş dünyamıza bir parlaq ulduzdur ki, milli istəyimizi düşünsək
talanmış yurdumuzu, aldanmış-tovlanmış elimizi dirildib bu istimari durumdan
qutulub, gələn nəsillərimizə çatdırabilərik. Buğa(xordad)ayının biri bizim hələlik
“İran” adlanan ölkədə millət olmağımızı və Azərbaycan ölkəsi milli yurdumuz-ana
vətənimiz olmasını bir dönə də danılmaz şəkildə ortaya çıxartdı.

Y

azıqlar olsun ki, yeri görünən başqa bölümdə bu gəlişmə görünmür,
geridə qalmamız və bu yöndən axsaqlığımız gözə çarpır. O da bizim
təşkilatlanmağımızdır. -13il üstündən keçmis -1ekizlər(xordad)ın o boyda meydan
çıxışlarını biz xəbəri baxımdan yetişdirib doğruldanmadıq və gərəyi(lazimi)qədər
həm içəridə, həm dünya çevrəsində yayıb yetışdirəbilmədik. Siyasi, təbliqatı
sazmanlarımız ya yoxdur ya bu sahədə çox naşı-geridə qalmışdır və zamanımıza
uyğun deyil. Yaxın doğunun her yerindən hər yönündən od püsgürən, Silahlı
döyüşlər, kor və sınırlı(əsəbi)dini toqquşmalar, artıq insanların canın alan və evləri
qara günə salan teroristi axınlar içində bizim böyük çərçivədə yayılan demokratik
və insan sevər xordad ayı çıxışımıza, təbliqatımız-yayqınlığımız güclü olsaydı, dünya
onun üstündən o rahatlıqda keçməzdi və olayın qarşısında “insan huquqları”-
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milli qiyam -1xordadın il dönümünə baxış
H.Aydın
olaya qısaca nəzər:

R
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ejim Cümə günü, -20Buğa(ordi. )-1385-də”İran”adlı dövləti qazetəsi, əlilə bir
zahiri karikator biçimli yazıda Azərbaycan Türk millətinin hərnəyinə tovhin
edərək, bir milləti sinağa çəkmə istədi və gözləyirdi; ondan gələn etkilər-sonuclar
müsbət olsa, asimilə pılanlarını qat-qat artırsın və biz Türkləri farsda əridib yox
etməni tamamlayıb, dönəbilməz pılana salsın. Ən kiçik qonulardan örnəkcə :
siz bilmirsininz ki, dilinizdə “İng-ıng” səsi vardır dan tutmuş, siz ölməlisinizəcən
gətirmişdi. Bilimyurdu öyrətmənlər onu görüb oxuyaraq rejimin niyyətini düzgündoğru düşünüb-anlayaraq onda olan tovhin, xiyanət və bir millətin varlığı ilə oyun
oynamasını topluma tanıtdırmağa başlayırlar. 10 gün hukumət qoldurları-bəsicittilaat –libasşəxsi və başqa mozdurları ilə-öyrəncilər arasında gedən toqquşmalarda,
oğullarımızın maraton terpənişi ilə hukumətin feli-hiləsi-soyçulaq pılanı, üzə çıxıb, el
içində də yayılır. Təbrizin adlım tarixi üst örtülü bazarında “İran”qazetəsini numadin
şəkildə yandıraraq, bazarı bağlayıb, vergi (malyat) verməməyə təhdid edirlər.
Öyrəncilər arxasıdan bazarın bu davranışı toplumu coşa qətirir. Xordadın birində
elimiz sel gücü ilə bazar ağzına toplanıb ustandari həyətində İran bayrağını aşırırlar.
Ondan sonra iş böyüyür və gizlədilmiş qonu məclisdə çarəsizlikdən bobtək patlayır.
Qalxış nəhayət 28 şəhərə yayılır neçə həftə davamedərək sonunda rejimin birinci
güclü şəxsi “xaməneyi”nin Tv. də çıxışı ilə soyçuluq hukumətinin köklərini yandıran
alov hələlik sürətdən düşüb, dayanıb-söndü.

