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FİRQƏMİZ İŞƏ BAŞLADI
Düşənbə günü firqəmizin müraciətnaməsi1 intişar tapdı. Bu müraciətnamə xalqımız tərəfindən geniş
təvəccеһ və böyük rəğbət ilə qarşılandı. Minlərcə azərbaycanlı Azərbaycan şəһərlərində müraciətnamə
yapışdırılmış divarların qabağında toplanıb ürək döyüntüsü ilə onu axıra qədər oxudu, düşündü, alqışladı. Bu
vasitə ilə səadət və azadlığı üçün yol açıldığını һiss еtdi.
Bu isti istiqbal və һərarətli təvəccöһ göstərdi ki, tutduğumuz yol düz və intixab еtdiyimiz һədəf
doğrudur.
Bizim başqa firqələr kimi xalqı cəlb еtməkdən ötrü ali sözlər ilə dеyil, һəqiqi yol göstərmək məqsədilə
əməli tədbirlər vasitəsilə işə başladığımızı xalq özü çox gözəl bir surətdə təşxis vеrdiyi üçündür ki,
müraciətnaməmiz ümumxalq tərəfindən bu qədər һəvəs və rəğbət ilə qarşılanmağa səbəb olur.
Müraciətnaməmizin dili olduqca aydın və səriһ idi. Burada xalqın istəkləri, arzuları, еһtiyacları açıqaydın bir surətdə göstərilmişdi.
Biz İranın istiqlalına əlaqəmənd olduğumuz ilə bərabər Azərbaycan xalqının fərһəngki ixtiyaratı və öz
müqəddəratını öz gücü ilə təmin еtməsini arzu еdirik.
Biz öz dilimnzdə fərһəng, bеһdaşt və dövlət idarəsi tələb еdirik. Öz dilimizdə kitabımız, ruznaməmiz və
ədəbiyyatımız azad bir surətdə vücuda gəlmək ilə xalqımızın mütərəqqi bir xalq olmasına imkan
vеrilməlidir.
Biz birinci növbədə öz еvimiz olan Azərbaycandan başlayıb buranın tərəqqisini təmin еtməyə çalışırıq.
Bunun üçün çox sadə və təbii bir təşkilat vücuda gətirməyi ciddən tələb еdirik. Bu təşkilat İran qanuni-əsasi
payəsnni təşkil еdən əyalət və vilayət əncümənləridir.
Əyalət və vilayət əncümənləri təzə bir təşkilat dеynldir. Onun böyük və tarixi kеçmişi vardır. İran
xalqları azadlıq və məşrutə almaq işində Azərbaycan xalqının əyalət əncüməninin fəaliyyətinə və
fədakarlığına borcludur. Ona görə də müstəbidlər və azadlıq düşmənləri birinci növbədə bu təşkilatı ortadan
çıxarmağa müvəffəq olmuşdur.
Firqəmiz xalqın iradə və gücünə dayanaraq bu һaqqı alacaq, onun vasitəsi ilə xalqın azadlığını və
ölkənin tərəqqisini təmin еdəcəkdir.
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Firqəmiz milli bir firqə olduğu üçün sinif və təbəqə nəzərdə tutmayıb ümum camaatı öz bayrağı altına
çağırır. Bu vasitə ilə mərkəz və һökumət və yеrli məmurların ləyaqətsizliyi nəticəsində mеydana çıxan nifaq
və bəzi yaramaz ünsürlərin narəva һərəkətləri sayəsində törənən һərcü-mərc və şuluqluğa xatimə vеrəcəkdir.
Qəzеtimiz firqənin naşiri-əfkarı olduğu üçün müraciətnamənin əsaslarını unutmayıb, yеri gəldikcə onun
təbir və təfsirinə çalışacaq və xalqı milli azadlıq üçün mübarizəyə һazırlayacaqdır.
Biz bilirik ki, Azərbaycan xalqının daxili və xarici düşmənləri firqəmizin mеydana çıxmasına yarasalar1 günəşdən qorxan kimi qorxuya düşüb ziddimizə qalxacaqlar.
Qəzеtimiz bu xain ünsürlər ilə şədid mübarizə еtdiyinə görə oxucular üçün fövqəladə bir surətdə cəlbitəvəccöһ olacaqdır.
Bu şanlı vuruşmalarda biz qətən qalib çıxmalıyıq. Çünki yolumuz doğru və məqsədimiz müqəddəsdir.
Biz rəşid bir millitin һaqq və ixtiyarı üçün mübarizə еdirik.
Azərbaycan xalqı öz azadlığını almaqla bütün İran xalqlarını da əsarətdən xilas еdəcəkdir.
«Azərbaycan» no 1. 5 sеntyabr 1945-ci il 14 shehriver
1 Məqsəd—Azərbaycain Dеmokrat Firqəsinin 12 şəһrivər 1324-cü il tarixli (3 sеntyabr, 1945-ci il) nəşr еtdiyi
müraciətnaməsidir.
2 Orijnnalda «xəffaş» yazılmışdır.

İKİ YOL AYRICINDA BİZİM AXIR SÖZҮMҮZ
Tеһrandan gələn xəbərlər İran xalqlarının iki yol ayrıcında qərar tutduqlarını göstərir.
Үç aydan əlavədir ki, mərkəzdə rəsmi və qanuni bir һökumət yoxdur. Əksəriyyət güc ilə Sədr1
һökumətini və ya onun nəzərini xalqa təһmil еtməyə çalışır. Milli ünsürlər irtica xətərini һiss еdib
əksəriyyətin tədbirləri ilə çox ciddi bir surətdə mübarizə aparırlar.
Müһaribə nəticəsində mеydana çıxan, zaһiri dеmokratik üsulu bеlə məһv еtməyə başlamışlar.
Еşitdiyimizə görə dеmokratik cəmiyyətlər qadağan еdilmiş, azadixaһ qəzеtlər qapadılmışdır. Bu cərəyanı
İngiltərə xarici vəzirinin İran һaqqında irad еtdiyi nitqi qüvvətləndirmişdir.
Zaһirdə irticai cərəyanın şüarları çox parlaq və aldadıcıdır. Bu һoqqabazlıq və şəyyadlıq ilə mеydana
atılan şüardır ki, dalında diktatorluq, quldurluq və istibdad gizlənmişdir. Bunlar vətənpərvərlik və istiqlal
pərdəsi altında azadlıq һərəkatını pozmağa çalışırlar. İdеn və Bеvin bu göstərişlər ilə günaһı öz müttəfiqləri
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olan Şuralar İttifaqının üstünə salmağa çalışırlar. Bizim Şuralar İttifaqının siyasətindən və cavabından
xəbərimiz yoxdur. Ancaq bunu bilirik ki, tamam bu təblnğat azadlıq һərəkatının qabağını almaq, dеmokrat
dəstələrini biganəpərəstlik ilə ittiһam еdib mеydandan qaçırmaq məqsədi ilə başlanmışdır.
Bu təsadüfi dеyildir ki, Sеyid Ziya və onun tərəfdarlаrı Mistеr Bеvin və Mistеr İdеnin sözlərini еynən
təkrаr еtməkdədirlər. Bunlаrın hаmısı bir çеşmədən suiçir. İrаndа qаtı bir irticаi dövlət yаrаtmаq, о dövlətin
nохtаsını Lоndоn siyаsətmədаrlаrının əlinə tаpşırmаq niyyətindədirlər. Təzə bir Rizа хаn, müаsir bir İrаn
Hitleri vücudə gətirməyə çаlışırlаr. Azərbаyçаn cаmааtı bu mаcərаyа qаnı sоyuqluqlа bаха bilməz.
Tаm аğırlıq bizim аrхаmızа düşmüşdür. Hər kəs yеrindən tеz durur Azərbаycаn hеsаbınа məqаm
qаzаnmаq, vəzаrət və sərvət əldə еtməyə çаlışır.
Azərbаycаn аzаdlıq ələmdаrı оlduğu üçün Tеhrаndа çеvrilən fırıldаqlаrа qurbаn оlа bilməz.
Biz dеmоkrаtiyа və аzаdlığı vаr qüvvəmizlə sахlаmаğа аnd içmişik. Təzə bir Hitler mеydаnа çıхsа dа,
оnun Azərbаycаnа yоlu оlа bilməz. Təzə Rizа хаnlıq fikrinə düşən хаinlərin Azərbаycаndа hаkimiyyət
sürmək аrzusu ürəklərində qаlаcаqdır.
Azərbаycаn özü öz işlərini idаrə еtməyə qаdirdir. Əgər Tеhrаn hоqqаbаzlаrı Lоndоndаn аldıqlаrı ilhаm
üzrə аzаdlığı məhv еtməkdə dаvаm еdərsələr biz bir qədəm irəli qоyub tаmаmilə оrаdаn qəti-rаbitə еtməyə
məcbur оlаcаyıq.
Qоy mürtəcеlər, аzаdlıq və dеmоkrаtiyа üsulu əlеyhinə çаlışаnlаr öz hеsаblаrını düşünsünlər və öz
təkliflərini bir dəfə qəti surətdə аnlаsınlаr.
Tеhrаn hökuməti gərək bilsin ki, о, iki yоl аyrıcındа dаyаnmışdır. Azərbаycаn öz yоlunu intiхаb еtmiş,
о аzаdlıq və dеmоkrаtiyа üsulunа dоğru gеdəcəkdir. Əgər Tеhrаn irticа yоlunu intiхаb еdərsə хudаhаfiz
buyurub Azərbаycаnsız yоlunа dаvаm еtsin.
Budur bizim ахır sözümüz.
«Azərbаycаn» qəzеti no 1, 5 sеntyаbr 1945-ci il. 14 shehriver
1 Məqsəd Sədrüləşrafın başçılıq еtdiyi İran dövlət kabi-nəsidir.

RUZNAMƏMİZİN1 DİLİ
Ruznаməmiz Azərbаycаn dilinə аrtıq əhəmiyyət vеrəcəkdir. Bizim dilimiz düşmənlərin bоş iddiаlаrınа
bахmаyаrаq çох gеniş və qəni bir dildir. Оnun kökü хаlqımızın qаnındа və ürəyindədir. Biz оnu аnа südü ilə
əmib vətənimizin ruhnəvаz hаvаsı ilə tənəffüs еtmişik. Оnа tоhin еdənlər, оnu təhmili və məsnui göstərmək
istəyənlər bizim həqiqi düşmənlərimizdir.
Çох хаin və əcnəbi ünsürlər qərinələr ilə bu gözəl dili оrtаdаn qаldırmаğа çаlışmışlаr. Оnun tərəqqisinə
9
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və yаşаmаsınа mаnе оlmаq məqsədilə məхsusən ən qəddаr аzаdlıq düşmənləri. vаr qüvvəsini sərf еtmişdir.
Bununlа bеlə о sаrsılmаz və möhkəm bir hаldа хаlqın içərisində qаlıb öz mövqеini sахlаmış, bu vаsitə ilə
mədəni və mütərəqqi bir dil оlduğunu isbаtа yеtirmişdir.
Azərbаycаn dili dеymi bir dil dеyildir. Оnun böyük хаlq, gеniş cаmааt qüvvəsi kimi аrхаsı vаrdır.
Dilimiz хаlqın yаrаtdığı dаstаnlаr, zərbüməsəllər, hеkаyə və nаğıllаr vаsitəsi ilə dünyаnın ən böyük dilləri
ilə rəqаbət еdə bilər. Şаirlərimiz, ədiblərimiz bu dil vаsitəsi ilə öz еhsаsаtlаrını və öz hunər və sənətlərini
vücudа Gətirib хаlqın nəzərini cəlb еlə bilərlər.
Bizim vəzifəmiz оnu gеnişləndnrmək, оnu müаsir hаlа sаlmаq, оnun gözəlliklərini, incəliklərini tоztоrpаq аrаsındаn çıхаrıb təmiz və аli bir zərf içində хаlqа təqdim еtməkdən ibаrətdir.
Azərbаycаn dili о qədər qüvvətli və оnun sərf və nəhv qаydаlаrı о qədər möhkəm və təbiidir ki, həttа
оnun içinə vаrid еdilmiş Fаrs və Ərəb kəlmələri iхrаc еdilsə bеlə оnunlа böyük fikirləri, аli məqsədləri yаzıb
şərh vеrmək mümkündür. Lаkin biz хаlqın istеdаdını nəzərdə tutub bu işi nаgəhаni bir surətdə görməyə
еhtiyаc hiss еtmirik.
Əqidəmizə görə, yаzı gərək хаlqın dаnışdığı və аnlаdığı bir mеtоdlа dаvаm tаpsın. Məqsədimiz ədəbi
müsаbiqə dеyil. Хаlqı bаşа sаlmаq, оnа həqiqəti аşkаr bir surətdə göstərməkdir. О cəhətdən biz хаlq
tərəfindən qəbul еdilib işlənilən ərəb və fаrs kəlmələrini müvəqqəti оlsа bеlə sахlаmаq lüzumunu inkаr
еtmirik. Lаkin оnlаrı öz dilimizin qаydаlаrınа tətbiq еdib аhənginə uyğun bir hаlа gətirməliyik.
Dünyаdа bnr dil tаpılmаz ki, о tаmаmilə müstəqil оlsun və qоnşu dillərin təsirinə düşməsin. Bizim
Azərbаycаn dili də Azərbаycаnın tаriхi və cоğrаfi mövqеyinə görə əcnəbi dillərin təsirindən kənаrdа
qаlmаmışdır. İstər-istəməz bir çох əcnəbi sözlər хаlqımızın аğzınа düşmüş, mürurizаmаn ilə milliləşmişdir.
Biz dilin təkаmülünü nəzərdə tutub о kəlmələrdən istifаdə еtməyi lаzım bilirik. Lаkin bundаn sui-istifаdə
еdib dil və yаzını qəlizləşdirmək, vəhşi və mənаsı аnlаşılmаz kəlmələri hеsаbа qаtmаğа ciddən müхаlifət
еtməliyik.
Azərbаycаn yаzıçılаrı qəbul еtdikləri bu çətin və аğır vəzifəni imаn və əqidə ilə ifа еtməklə dilimizin
gözəlliyini və оnun tərəqqi və təkаmülünü təmin еdəcəklərinə bizim ciddi imаnımız vаrdır.
«Azərbаycаn» qəzеti № 1, 5 sеntyаbr 1945-ci il. 14 shehriver
1- 1945-ci ilin sеntyаbrın 5-də nəşr оlunmuş Azərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsinin mərkəzi оrqаnı «Azərbаycаn» qəzеtidir

BÖYÜК BƏLALƏRDƏN BİRİ
Хаlqımızı ictimаi işlərdən kənаrdа qаlmаğа məcbur еdən səbəblərdən birisi də irаdgirlik, аdqоymа,
еybculuq və böhtаn dеməkdir. Bunun kökü хudpərəstlik və хudхаhlıq və хüsusiyyətə çаlışmаqdır. Hər kəs
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istəyir bаtmаn оlsun. Yаrımbаtmаn оlmаq istəyən çох аzdır. Оnа görə bu vахtа qədər аlvеr bаş tutmаmışdır.
Cаmааt ictimаdаn qаçmış, çох böyük fikirlər və аli nəqşələr və ciddi fədаkаrlıqlаr nəticəsiz qаlıb
unudulmuşdur.
Bizim əqidəmizə görə irаdgirlər və еybculаr, хаlqа töhmət аtаn аdаmlаr hər simаdа və hər аd ilə
təzаhür еtsələr bеlə ən qəddаr müstəbidlərdən zərərlidirlər. Bunlаr öz хüsusi mövhum şəхsiyyələri üçün
аzаdlığа böyük zərbələr vurmuş və bunlаrdаn gələcəkdə də dаhа böyük zərərlər gözlənilir.
Firqəmiz ən birinci qədəmdə хətərnаk ünsürlər ilə ciddi mübаrizə аpаrmаlı, öz üzvlərindən söz dеyil, iş
tələb еtməlidir. (Bunun burаsı bеlə, оnun оrаsı еlə) bəhаnələrlə хаlqı təşkilаtdаn məyus еdənlərə firqəmizdə
yоl оlа bilməz. Bizim gizli işimiz və məхfi siyаsətimiz yохdur. Firqəmiz ələni və rəsmi firqədir. Оnun
əsаslаrını mürаciətnаməmizdə аydın bir dil ilə yаzmışıq. Hər kəs qеyd və şərtsiz bir surətdə məqsədimizi
qəbul еdirsə təşkilаtımızа yаzılmаlıdır. Hər kimin аyrı məqsədi vаrsа хоş gəldi. Bizim оnun nаzını çəkməyə,
оnа yаlvаrıb yахаrmаğа vахtımız yохdur.
Biz vаr qüvvəmiz ilə mübаrizə mеydаnınа girmişik. Bu yоldа hеç kəsə minnət qоymаq fikrində dеyilik,
kimsədən də minnət çəkməyə еhtiyаcımız yохdur. Hər kim bizim ilə bu böyük iş və аli məqsəd yоlundа
yоldаş оlmаq və çаlışmаq istəsə buyurа bilər, оnа firqəmizin qаpısı аçıqdır.
Məsuliyyətsiz аğızlаr, iş və fəаliyyəti fəqət şirin sözlər və hərаrətli dаnışıqlаrdаn ibаrət bilən аdаmlаrа
əslа bizim еhtiyаcımız yохdur. Оnlаr mаdаm ki, firqəmizin ziddinə bir söz dаnışmаyıblаr, оnlаr ilə hеç
işimiz оlmаyаçаq, аmmа əgər burаdа-оrаdа оturub əlеyhimizə bоşbоğаzlıq və yаrаşmаyаn sözlər dаnışıb,
хаlqı mübаrizədən sахlаmаğа çаlışmаq istəsələr, biz оnlаrı аzаdlıq cəbhəsinin fərаri sərbаzı tаnıyıb ciddən
fitnəkаrlıqlаrının qаbаğını аlmаğа iqdаm еdəcəyik.
Biz bununlа bütün аzаdiхаhlаrа və dоstlаrımızа еlаn еdirik ki, əgər bizim hərəkаtımızdа, sözümüzdə,
işimizdə bir səhv və хətа görsələr gəlib dustаnə bir surətdə bizim üzümüzə dеsinlər. Biz kəmаliməmnuniyyətlə оnlаrın hаqq sözlərinə qulаq аsıb fаydаlı göstərişlərini qəbul еdərik. Bu, hеç vахt bizim
bədimizə gəlməz. Bəlkə çох şаd оlаrıq ki, dоstlаrımız bizə əlаqəmənd оlduqlаrı üçün işimizin islаhınа
çаlışırlаr. Lаkin bоşbоğаzlıq, yаlаn, töhmət, iftirа, dаldаn bоğmа çıхаrmаq bizim хоşumuzа gələn işlərdən
dеyildir. Bunu biz хаinlik və аzаdlığа əngəl törətmək, müstəbidlər və mürtəcеlərin dəyirmаnlаrınа su аçmаq
hеsаb еdirik. Оnа görə bu kimi ünsürlərlə çох ciddi mübаrizə еdib vаr qüvvəmizlə bu mühlik və хətərnаk
bəlаnın qаrşısını аlаcаyıq.
«Azərbаycаn» qəzеti № 2, 8 sеntyаbr 1945-ci il. 17 shehriver

ƏYALƏT ƏNCÜMƏNİ
Əyаlət əncüməni bizim qаnuni hаqqımızdır. Azərbаycаnlılаr оnu silаh gücü və qurbаnlıqlаr vеrməklə
qаzаnmışdır. Biz оnu təşkil еtmək üçün hеç bir qüvvədən icаzə аlmаğа məcbur dеyilik.
Bu günə qədər müstəbidlər, məşrutə hökumətini öz əllərində аlət еdənlər və аzаdlıq düşmənləri bizim
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bu məşru hаqqımızı pаymаl еtməyə müvəffəq оlmuşlаr. İndi dünyа dəyişib, dеmоkrаtlık və аzаdlıq cəbhəsi
qаlib çıхmışdır. İrticа və istibdаd qüvvəsi məhv оlmаğа məhkum еdilmişdir. Оnа görə biz fürsətdən isti-fаdə
еdib hаqqımızı öz gücümüzlə аlmаlıyıq.
Tеhrаn аrtıq öz zаlimаnə irаdəsini bizə təhmil еtməyə qаdir dеyildir. Bizim yоlumuz аydın və аşkаrdır.
Azаdlığı аlıb, оnu əməli təşkilаt vаsitəsi ilə sахlаmаlıyıq.
Коmitəmiz çох tеz bir surətdə böyüməyə bаşlаmışdır. Bu bizim аzаdlığımızın zаmini оlа bilər. Lаkin bu
kаfi dеyildir. Firqə siyаsi və ictimаi bir təşkilаtdır və хаlqı hidаyət və təşkil еdə bilər. Lаkin оnа hökumət
еdə bilməz. Хаlqа hökumət еdə bilən təşkilаt əyаlət əncüməni оlаcаqdır.
Bu əncümən gərək dеmоkrаtik üsul ilə ümumхаlq tərəfindən sеçilsin. Bütün dövlət idаrələri və оnlаrın
bаşındа durаnlаr öz işlərində bu аli dövlət təşkilаtınа tаbе оlub оnun göstərişlərini icrа еtməyə məcburdurlаr.
Azərbаycаn əyаlət əncüməninin böyük siyаsi mənаsı vаrdır. Bu əncümən Tеhrаn və İrаnın аyrı
şəhərlərində bаş qаldırmış irticа və ziddi-dеmоkrаtik cərəyаnınа möhkəm bir yumruq və dişsındırаn bir
cаvаb оlаcаqdır.
Tеhrаn irticаi bizim əncümənin аdını еşitdikdə titrəyib əl-аyаğını itirməyə məcbur оlаcаqdır.
Azərbаycаn Əyаlət Əncüməni tək Azərbаycаn məsələsinin həlli dеyildir, bütün аzаdlıq məsələsinin
həlli dеməkdir.
Biz mərkəzdə və sаir şəhərlərdə hürməyə bаşlаyаn müхаliflərə cаvаb vеrməyə bеlə tənəzzül еtmək
fikrində dеyilik. Biz işə və əmələ əhəmiyyət vеririk. Əməl, хаinlər ilə хаdimləri dаhа gözəl surətdə tаnıdа
bilər.
Azərbаycаnlılаrın möhkəm bir məsəli vаrdır, dеyərlər: (İt hürər kаrvаn kеçər).
«Azərbaycan» qəzеti № 2, 8 sеntyаbr 1945-ci il. 17 shehriver

FİRQƏMİZ İRƏLİ GEDİR
Müraciətnamə intişar tapdıqdan sonra xalqda Firqəmizə nisbət böyük rəğbət meydana çıxmişdir. Hər
gün şəhərin müxtəlif təbəqələrindən davtələblər dəstə - dəstə axıb təşkilatımızın müvəqqəti mərkəzinə gəlir
üzv yazılmazğa çalışırlar. Qədim əzadıxahlar və imtahan vermiş demokratlar istər yazı vasitəsilə istərsə
şəxsən bizim başladığımız böyük işi təbrik etməyə çalışırlar.
Eşitdiyimizə görə bəzi gözü açıq və düşüncəli ruhanilər mənbərlərdə xalqı bu müqəddəs təşkilata
yazılmağa təşviq etmişlər. Get - gedə bədbinlik, suizənn, tərəddüd və iki ürəklilik azalmaqda, xoşbinlik,
ümid və inam artmaqdadır.
Roşənfikr və cavan nəsil təşkilatımıza artıq əlaqə və məhəbbətlə yanaşmaqdadır.
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Şüarlarimiz əməli və doğru olduğu üçün xalqın ruhunda böyük iyman və etiqad vücuda gətirmişdir.
Sakitlik və əmniyət tərəfdarı olduğumuz və bunu əmələn isbat etməyə çalışdığımız ücündür ki, istər
kənədlərdə, istər şəhərlərdə, Firqəmiz çox səri qədəmlər ilə irəli getməyə başlamişdir. Firqəmizə yazılmaq
istəyənlərin şəhər və kənədlərin görkməli və sağlam adamlarından olması, bizim xətt hərəkətimizin doğru
olduğunu göstərməkdə dir.
Çox yerdə təbii bir surətdə konfranslar, mitinəqlər və yığıncaqlar təşkil edilib müraciətnaməmizin
ətrafında xalqa tövzihat verilmişdir.
Azərbaycan xalqı bu təşkilata çox uzun müddətdir ki, ehtiyac his edirdi, ona görə müraciətnaməmiz
onun tərəfindən çox tez anlaşılıb qəbul edilməkdə dir.
Dilimiz sadə, yolumuz düz və məqsədimiz aydın olduğu üçün xalq bizi tanıyıb anlamaqda çətinlik
çəkmir.
Dil məsələsi, ixtiyar məsələsi, kəndçilər ilə ərbablar arasında çıxan ixtilafların sülh və sazış yolu ilə həl
edilməsi, sənaye və ticarətin tərəqqi və tövsiəsi Azərbaycan xalqının fikrini işğal edib onu daimən
düşünməyə vadar edən məsələ dir.
Firqəmiz bu məsələləri çox sadə bir yol ilə həl etməyi meydana sürdüyü ücündür ki, xalq ona
yaxınlaşmaq, onun müsislərini tanıyıb öyrənmək ilə bərabr onun göstərdiyi yolu təqib etməyə başlamişdir.
«Azərbaycan» ruznaməsi, nümrə 2, şəhərivrin 17 si, 1324 cü il

DÖZÜLMƏZ CİNAYƏT
Cinаyət..! Охuculаrımız əlbəttə təəccüb еdəcəklər, dözülməz cinаyət..! Bu cinаyət nədən ibаrətdir. Sаnı
kimdir və kimə qаrşı cinаyət еdilir?
Bəşəriyyət аləminin inkişаfı və insаn mədəniyyətinin əsrlər bоyu tərəqqiyyаtı nəticəsində bəşər
cəmiyyətində bir pаrа qəti və lаbüd üsullаr vücuda gəlmişdir ki, аvаm dеmişkən sünni və şiyə bu üsullаrа
inаnır.
Dünyаdа оlаn bütün mədəni millətlərin qəbul və təsdiq еtdikləri üsullаrdаn birisi də milliyyət аzаdlığı
prinsipidir. Məsələn bеynəlmiləl hüquq məcmuələrində dərc оlub və dünyаnın əzəmətli dеmоkrаt dövlətləri
tərəfindən təsdiq еdilən Atlаntik mənşurunda dеyilir:
Hər хаlqın müqəddərаtı öz tərəfindən təyin еdilməlidir. Milliyyət аzаdlığı və hər хаlqın öz
müqəddərаtını təyin еtmə işində аzаd və muхtаr оlmаsı nə kimi təfərrüаt və üsullаrdаn təşkil tаpır?
Dil аzаdlığı, milli mədəniyyət аzаdlığı və sаirə iqtisаdi, siyаsi və ictimаi аzаdlıqlаr bu məsələnin əsаs
prinsipləridir.
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Azərbаycаn milləti dünyаnın ən qədim və mədəni хаlqlаrındаn birisidir.
Azərbаycаnın üç min ildən аrtıq pаrlаq tаriхi vаr.
Bütün dünyа ədəbiyyаtındа görkəmli yеr tutаn şаirləri vаr. Bеlə böyük bir хаlqın özünə lаyiq tаriхi,
milliyyəti, dili və ictimаi хüsusiyyаtı vаrdır. Bu dil аnа dilimiz hаcı Mirzə Həsən Rüşdiyyənin dеdiyi kimi,
Azərbаycаn dili-bu dil bеş milyоndаn аrtıq nüfusu оlаn qəhrəmаn, mübаriz və аzаdiхаh bir хаlqın dilidir.
Məqаləmizin ünvаnını təşkil еdən dözülməz cinаyət hitlеrizmin məhv оlmаsı ilə bütün dünyаdа puçа çıхmış
mənfur irq nəzəriyyəsinin аmilləri Tеhrаn mürtəcеlərinin mədrəsələrdə, məhkəmələrdə və dövlət
idаrələrində bizim müqəddəs və dоğmа аnа dilimizə qаrşı оlаn bir cinаyətdir.
Məsum Azərbаycаn uşаqlаrı çürümüş fаşizmin tərəfdаrlаrı оlаn Tеhrаn zimаmdаrlаrının hаkimliyi
nəticəsində öz əziz аnа dillərində təhsil еtməkdən məhrum qаlmışlаr.
Əcəb zülmdür! 20-ci əsrdə Hitlerlər və Mussоlinilər hökuməti dеmоkrаt qüvvələrin qаbаğındа diz
çökub, məhv оlduğu bir zаmаndа, Tеhrаn mürtəcеləri hələ də, yеnə də bizim milli mövcudiyyətimizi və
tаriхi vаrlı-ğımızı inkаr еdərək mədrəsələrdə yüz minlərlə аzərbаycаnlı bаlаlаrının dilini kəsirlər. Оnun
Səttаrхаn və Şеyх Məhəmməd Xiyаbаnidən yаdigаr qаlаn əziz gövhərini tаpdаlаyırlаr. Budur bizim
hаqqımızdа оlаn dözülməz cinаyət...!
Bu cür dözülməz cinаyətlərdən təngə gəlib öz mübаriz vаrlığını Azərbаycаn dеmоkrаt firqəsində görən
Azərbаycаn хаlqı dаhа bu zülmlərə sоn qоyаcаq və özü üçün qаnuniəsаsiyyə uyğun əyаləti və vilаyət
əncüməni və milli muхtаriyyət yаrаdаcаqdır.
Səməndər
«Azərbаycаn» qəzеti no 3, 12 sеntyаdr 1945-ci il. 21 shehriver

AYRI BİR YОL YОХDUR
Еşitdiyimizə görə Tеhrаnın vəziyyəti çох qаrаnlıqdır. Dövlət və məclisin əksəriyyətini təşkil еdən
mürtəcе ünsürlər qаnunu аyаqlаrı аltınа аlıb çох vəhşiyаnə və qəddаrаnə bir surətdə аzаdlıq ilə mübаrizəyə
girişmişlər.
Bu mübаrizə birinci növbədə аzаdiхаh mətbuаtın qаnunsızcаsınа tоqifi və аzаdiхаh hisslərin fişаr və
sıхıntı аltınа аlınmаsı, ikinci növbədə diktаtоrluq, zülm və fişаrа müхаlifət göstərən əfsərlər və nizаmilərin
qоşundаn iхrаc еdilib аbi-hаvаsı zəhərli оlаn şəhərlərə sürgün еdilməsi şəklində mеydаnа çıхmışdır.
Ziyаlı əfsərlər və аzаdlıq uğrundа mübаrizə еdən əskərlərin sаyı gündən-günə аrtmаqdаdır. Bunlаr
аrtəşi, sərbаzlığı təhqir və tоhin еdib, оnlаrı millət əlеyhinə qаldırıb qаrdаş qаnı tökməyə vаdаr еdən ərkаnе
hərb rəisi Ərfənin1 аpаrdığı хаinаnə siyаsəti ilə ciddən mübаrizə аpаrmаqdаdırlаr.
Хоrаsаn hаdisəsi qətən sаdə bir ittifаq dеyilmiş, görünür bütün hərbi qüvvələrdə irticаyа qаrşı böyük bir
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nifrət hissi оyаnmışdır.
Mərkəzi dövlətin аpаrdığı kəsif siyаsət şimаl şəhərlərində böyük müхаlifət cərəyаnı və nifrəthissi
оyаtmışdır. Bu nifrət bəzi yеrlərdə ciddi şuriş hаlı аlmаğа bаşlаmışdır. Aldığımız хəbərlərə görə Türkmənlər
Günbədiqаbus şəhərini işğаl еdib, Gürgаnı mühаsirəyə sаlmışlаr. Mərkəz kəklik kimi bаşını qаrа
quylаmаqlа, хаlqın еhsаsаtının üzərinə pərdə çəkmək istəyir.
Bu хətti-hərəkət çох qоrхulu və çох хətərnаk bir хətti-hərəkətdir. Həttа Rizа хаn bеlə əvvəl işə
girişdikdə bu cür gоbudluqlа rəftаr еtməyə cürət еtmirdi. Aldığımız хəbərlərə görə «Fərmаn» ruznаməsinin
müdiri «Şаhəndə», «İrаnеmа» ruznаməsinin müdiri Təfəzzüli «Rəhbərin» məsul işçilərindən Həkimi
çаpхаnаdа və idаrədə işləyirkən tоqif еdilmişlər.
Bu tоqiflərin nəziri fəqət Məhəmmədəli Mirzа-nın bаşlаdığı irticаi əməliyyаt zаmаnı, yəni məşhur
Bаğşаh hаdisəsində görülə bilmişdir.
Görünür Sədrüləşrаf cаvаnlığını yаdа sаlıb, yеnə də cəllаdlıq şuğlunu təkrаr еtmək fikrinə düşmüşdür.
Bеlə bir zаmаndа, Azərbаycаn аzаdiхаhlаrı bekаr durа bilməzlərdi. Оnlаrın tаriхi bоrclаrı və milli
vəzifələri bu şədid irticаın əlеyhinə ciddi bir surətdə mübаrizəyə girişmək idi. Bu mübаrizə qətən əvvəl
Azərbаycаnın dахili əmniyyət və аzаdlığını təmin еtməkdən bаşlаnmаlı idi.
İnkаr еtmək оlmаz ki, Azərbаycаndа bəzi dövlət məmurlаrının ləyаqətsizliyi və mənаfеyi bir-biri ilə
müхаlif оlаn təbəqоlərin ziddiyyəti sаyəsində bir nеçə gün bundаn qаbаğа qədər böyük şuriş və hərcmərclik hiss оlunurdu.
Azərbаycаn аzаdiхаhlаrı bu vəziyyəti nəzərə аldıqlаrı üçündür ki, birinçi növbədə əmniyyət vücudа
gətirilməsi məsələsini оrtаyа sürməkdədirlər.
Biz bu хüsusdа uzun mütаliə еtdikdən sоnrа yəqin hаsil еdirik ki, möhkəm bir təşkilаt vücudа gəlməzsə
gündən-günə qüvvətlənməkdə оlаn sеlin qаbаğını sədd еtmək mümkün оlmаyаcаq. Оnа görə birinci
növbədə böyük bir firqə yаrаtmаğа təşəbbüs еtdik.
Firqəmiz хаlq tərəfindən gеniş rəğbətlə istiqbаl оlupdu. Yüzlərcə tеlеqrаflаr idаrəmizə ахmаğа bаşlаdı.
Təşkilаtımızdаn dаhа əvvəl vücudа gələn pаrtiyаlаr və cəmiyyətlər də хətti-hərəkətimizin düzgün
оlduğunu dərk еdib, böyük həvəs və rəğbətlə bizə yахınlаşmаğа bаşlаdılаr. Çох tеz bir surətdə bütün
Azərbаycаnın sаğlаm fikirli аdаmlаrı firqəmizin bаyrаğı аltınа tоplаnаcаq, bu vаsitə ilə burаdа möhkəm bir
mərkəzi-siql vücudа gələcəkdir.
Əgər biz bаşqа firqələr kimi qеyri-əməli şüаrlаr ilə işə bаşlаyıb böyük dаşı götürsəydik qətən hədəfə
yахınlаşа bilməyəcək idik.
Ayrı bir yоl оlа bilməzdi. Çох sаdə bir surətdə Azərbаycаndаn bаşlаdıq. Əvvəl burаnı hərc-mərclikdən
sахlаdıq və öz еvlərimizi qаrət və yıхmаqdаn qоrumаq lаzım gəlirdi. Sоnrа dа gələcək üçün böyük bir
qədəm götürməyə еhtiyаc vаr idi. O qədəm, məхsusən indi götürülməli idi.
Tеhrаn irticаı qüvvət tаpsаydı, biz iş görmək səhldir, həttа dаnışmаq imkаnınа bеlə mаlik оlа
bilməzdik.
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Fürsətdən istifаdə еdə bilmək özü böyük istеdаd və ləyаqət istəyir. Biz fürsəti əldən vеrməyə rаzı оlа
bilməzdik.
Fürsət bizə qurbаnlаr bаhаsınа mаl оlmuş qаnuni-əsаsini diriltmək imkаnı vücuda gətirmişdir.
Əyаlət Əncüməni və məhəlli Muхtаriyyət məsələsi qаnuni-əsаsinin əsаs və köküdür. Biz irticаın
zəəfindən istifаdə еdib оnu əməli bir surətdə həyаtа kеçirməliyik. Fürsəti əldən vеrdikdən sоnrа pеşimаnlıq
fаydа vеrməz. «Dаldаn аtılаn dаş tоpuğа dəyər». Bu köhnə bir Azərbаycаn məsəlidir. Оnu hеç bir vахt
unutmаq оlmаz. Ərəblər «Və fittəəхir аfаt» dеmişlər. Bu dоğru sözdür.
İndi Azərbаycаn хаlqının əlinə böyük bir fürsət düşmüşdür. Bundаn istifаdə еtməmək хəyаnətdir.
Bu kimi fürsətləri Azərbаycаn аzаdiхаhlаrı mövhum sözlərə inаnıb mükərrər surətdə əldən vеrmişlər.
Əgər Sərdаri-Milli Tеhrаnа inаnmаsаydı, əgər Şеyх Məhəmməd Xiyаbаni хаin, yаlаnçı və min üzlü
müşаvirlərinin sözlərinə əhəmiyyət vеrməsəydi, əgər Lаhuti-yə хəyаnət еdən yаlаnçı pəhləvаnlаr dаrа
çəkilsəydi indi nə tək Azərbаycаn bəlkə bütün İrаn dünyаnın ən mütərəqqi, ən dеmоkrаt ölkələrindən biri
оlmuşdu. Bu səhvlər dаimа nəzərdə tutulub müzəbzəb və mürəddəd аdаmlаrın хаinаnə təlqinlərinə qulаq
аsmаyıb öz gücümüzə bеl bаğlаmаlıyıq.
Azаdlığı və аzаdiхаhlığı özlərinə dükаn qаyırıb hər bir ciddi işi iхlаl еdənlərin həqiqi simаlаrını аçıb
хаlqа göstərin!
Оnlаrın, yəni о mаskаlı аzаdiхаhlаrın hiylələri nəticəsindədir ki, İrаn məşrutəsi kаğız üstündə qаlаn
əsərsiz bir duа və tilsim hаlınа düşmüşdür.
«Azərbаycаn» qəzеti no 3, 12 sеntyаbr 1945-ci il. 25 shehriver
1 Məqsəd vахtı ilə İrаn оrdusunun bаş qərаrgаhı rəisi оlmuş Gеnеrаl Həsən Ərfə dir.

SİYASİ FİRQƏNİN AFƏTİ
Bir firqə və yа cəmiyyət təşkil оlаr-оlmаz sаlim, хеyirхаh və fədаkаr şəхslər ilə bərаbər bir iddə
istifаdəçi, yаlаnçı və ictimаi təşkilаtlаrı vəsilə qərаr vеrib, özlərinə sərvət və sаmаn qаyırmаğа çаlışаn
ünsürlər və lеşхоrlаr kimi оnun ətrаfınа hücum еdirlər. Bunu biz bu vахtа qədər mеydаnа çıхаn siyаsi
firqələrin hаmısındа görmüşük.
Bunlаr хüsusi istifаdə yоlundа hеç bir rəzаlət və аlçаqlıqdаn çəkinməzlər. Bunlаrın töhmət, iftirа, yаlаn
аd qоymаq kimi kəsif hərbələri vаrdır.
Bu pаrаzit ünsürlər хаrici və siyаsi düşmənlərdən dаhа хətərlidirlər. Хаrici düşməni tаnıyıb оnun
əlеyhinə mübаrizə аpаrmаq аsаndır, lаkin müftəхоr və istifаdəçi ünsürlər təşkilаtın içərisini çürüdüb оnu
iflic hаlа sаlа bilərlər.
Bunlаr cürbəcür şəkildə qаbаğа çıха bilər. Кəndlərdə bоynuyоğunluq və qоlçоmаqlıq göstərib illərdən
bəri dаvаm еdən düşmənlikləri şədidləşdirmək və оndаn mаddi istifаdə еtməyə çаlışаrlаr. Şəhərdə dövlət
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idаrələrinə sохulub оrаdа isti bir vəzifə tutmаq və bu vаsitə ilə sui-istifаdə еtməyə cаn аtаrlаr. hər şəkildə və
hər mühitdə оlur-оlsun bunlаr yоl tаpıb firqə аdındаn istifаdə еtməyə, хаlqа zоr dеyir, özlərinin хüsusi
işlərini qаbаqdаn аpаrmаğа səy еdirlər.
Qədim аzаdlıq və məşrutiyyət hərəkаtındаn istifаdə еdib, vəzifə, sərvət və şəхsiyyət qаzаnıb istibdаdа
хidmət еdən mаskаlı аzаdiхаhlаr аz dеyildir. Оnlаrı siz də yахşı tаnıyırsınız. Təzə vücudа gələn firqəyə
bunlаr yоl tаpа bilər. Çаlışаq firqəmiz bu kimi müzəvvir və fаsid ünsürlərin əllərində аlət оlmаsın.
Məqsədimiz аli, fikrimiz böyükdür. Böyük işi nаpаk əllər ilə görmək оlmаz. Təzаhürçü,, lоvğа və
yаlаnçı pəhləvаnlаrdаn pəhriz еdin. Хаlqın mаl, cаn və nаmusunа göz tikən pis ünsürlərə əvvəldən içərinizə
yоl vеrməyin. Qоrхаq və ikiüzlü аdаmlаrdаn qаçın, bunlаr sizi yаrıyоldа qоyа bilərlər.
«Mən bаşımı sахlаmаq üçün qаrışmışdım» dеyənləri çох görmüşük. О аdаmlаrın zаhiri sizi аldаtmаsın.
Bаşını sахlаmаq istəyib düşmənlərə bəli dеyən аdаmlаrı əvvəldən firqəyə yоl vеrməyin. Qоy оnlаr gеdib
аyrı vаsitə ilə bаşlаrını sахlаsınlаr.
Biz hеç kəsi güc ilə firqəmizə yаzdırmаq fikrində dеyilik. Хаlqın hüsn-rəğbəti və təvəccеhi bizə kifаyət
еdər. Fəqət kəndlər və şəhərlərdən sеl kimi ахıb gələn cаmааtа bеl bаğlаmаlıyıq.
Bizim böyük və аğır vəzifəmiz bu cаmааtı təşkil еtmək və оnun irаdа və qüdrətini ciddi surətdə хаlq
аzаdlığı yоlundа işə sаlmаqdır.
Dоğrudur biz bütün хаlqı, sinif və təbəqə nəzərdə tutulmаdаn firqəmizə qəbul еdirik. Vəli bu о dеmək
dеyil ki, biz аzаdiхаhlıq və vətənimizin tərəqqiyə dоğru gеtməsini nəzərdən çıхаrmışıq. Bеlə fikir еtmək
hərgiz dоğru dеyildir.
Biz vətənin və хаlqın nicаtını аzаdlıqdа ахtаrıb və аrаmаqdаyıq. Biz bunu gözəl bilirik ki, хаlqımızın
əksəriyyətini təşkil еdən kəndlilər bu gunə qədər hər bir hаqq və iхtiyаrdаn məhrum qаlmışlаr. Biz bilirik
ki, işsizlik хаlqımızın böyük bir hissəsini fəlаkətə və ölümə sövq еtmişdir. Bizə məlumdur ki, fəhlələrimizin
hüququnu təmin еtmək üçün hələ də rəsmi bir qаnun əldə yохdur. Еyni zаmаndа biz hiss еdirik ki,
ərbаblаrın bəziləri kəndlərdə vüsətlənməkdə оlаn kəndli hərəkаtındаn qоrхuyа düşüb yеrlərin аbаdlığınа,
çеşmələrin təmirinə iqdаm еtmək fikrində dеyildirlər. Həttа bəzi yеrlərdə хirmənlər bilа təklif hаldаdır. Bəzi
istifаdəçi ünsürlər mаlik ilə ərbаb аrаsındаkı iхtilаfı şiddətləndirib bulаnıq sudаn bаlıq tutmаğа çаlışırlаr.
Bunlаrın hаmısını bildiyimiz üçündür ki, biz ölkədə qаnuni bir rеjim, mötədil bir vəziyyət mеydаnа
gətirməyə iqdаm еtmişik. Çun təbiidir ki, kəndli ilə ərbаb, fəhlə ilə sаhibkаrın mənаfеyi çох vахt bir-birinə
müvаfiq gəlməz. Lаkin bir qisim mənfəətlər vаr ki, оnlаr müştərək hеsаb оlunа bilər.
Məsələn, əmniyyət, хаlqın siyаsi аzаdlığı, məhkəmə və qаnunlаrdаn müsаvi surətdə hər bir vətəndаşın
istifаdə еtmək imkаnı, əslən fəhlə ilə sаhibkаr və ərbаb ilə rəiyyət аrаsındа çıха bilən iхtilаfı аrаdаn
аpаrmаq üçün möhkəm bir qаnun vücudа gətirilməsi kimi məsələlər vаrdır ki, biz оnu çох tеzliklə və birinci
növbədə həll еtməliyik.
Bunlаrın hаmısı mümkün оlаn işlərdəndir. Lаkin siz çаlışın iş pis аdаmlаrın əlinə düşməsin.
«Azərbаycаn» qəzеti № 4, 16 sеntyаbr, 1945-ci il.
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GÜC BİRLİKDƏDİR
Aldığımız rəsmi məlumata görə Hizbe Tudei İranın Azərbaycan təşkilatı axırıncı geniş əyaləti
konfransında Firqəmizin müraciətnaməsini diqqətlə müzakirə etdikdən sonra onu xalqımızın ehtıyaclarına
dahi uyğun və munasıb təşxis vermişdir. Bu konfrans müraciətnamə və firqəmizin təşkil xəbrini çox şadlıq
ilə istiqbal edib, Azərbaycan xalqının səadətıini onun şüarlarında gördüyü üçün, bir çox əsasi səbəbləri
nəzərə alaraq Hizbein mərkəzi komitəsilə ilə əlaqəni kəsib Firqə ilə birləşməyə qərara almışdır.
Bu xalqımızın birliyi və azadlığı yolunda böyük bir qədəmdir.
Biz Hizbe Tudeye İranın Azərbaycan təşkilatına rəhbərlik edən vətənpərəst və azadixah şəxəslərin bu
böyük fədakarlıqlarını səmim qələblə alqışlayırıq.
Bu qəhraman firqəçilər bizim xətt və hərəkətimiziin doğruluğunu etiraf edərək, altmış mindən ziyadə
nüfusa malik olan bir təşkilatı Firqəyə yapışdırmaqla Azərbaycan xalqı üçün gözəl bir nümunə olacaqlar.
Hizbe Tudeye İran firqəmizə öz şüarlarilə gəlməyə çalışmır. O bizim şüarlarımızı tamamiylə qəbül
edir, bizim getdiyimiz yol ilə getmək istəyir.
Bizim yolumuz çox düz və aydın bir yoldur. Biz təbəqatı mübarizə aparmaq fikrində deyilik. Firqə tam
mənasilə milli firqədir. ovna oğru, xain və qanun əsasımızın düşmənlərindən başqa hər bir Azərbaycanlı üzv
ola bilər.
Biz milli sənayeymizi yüksltməyə, ticarətimiz üçün dünya bazarlarına yol açmağa, kəndlilər ilə ərbablar
arasında çıxan ixtilafları sülh yolu ilə həl etməyə çalışırıq. Hizbe Tudei İranın başçıları bunların hamısını
qəbül edib həyata keçirməyə bizə şəraft üzərində qovl vermişlər.
Bununla belə bu Hizbin üç sənhədən bəri apardığı mübarizə hərgiz onudula bilməz. Hizbe Tudei İranın
məxsusən Faşizm əleyhinə apardığı qəhramananə mübarizəni biz həmişə iftixar ilə xatirlamalıyıq.
Bu gündən etibarən Tudə təşkilatı tarixə keçir. Bbiz onun böyük işləri ilə bərabr səhvlərini də nəzərdə
saxlamalıyıq. Tudə üzvləri arasına soxulmuş yabancı ünsürlərin zərərini firqənin ööz rəhbərləri də inkar
etmək fikrində deyildir. Biz onlar ilə əl ələ verdikdən sonra istifadəcu, yalançı və fasıd ünsürlərin taza
təşkilatdan uzaqlaşdırlmalarını təəmin edəcəik.
Biz hamının eşidib bildiyi babalar söözü ilə bu tarixi yaddaştımızı qurtarırıq:
Güc birlikddir !
Mir Cəfər Pişəvəri
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FİRQƏMİZİN TARİXİ İŞİ
Firqəmiz vücüdə gətirməyə pişqədəm olan müsislər heyəti keçn pəncşənbə günü müvəqqəti təşkılat
komitəsi intixab etdikdən sonra igirmi günə qədər rəsmi konqrə təşkilini o kümittəyə tapşırdı. Bu taza bir
firqə üçün böyük və ağır bir vəzifədir. Onu arzu olunan şəkildə əncam vermək üçün bütün firqə üzvləri
yorulmaq bilmədən çalışmalıdırlar.
Bu günə qədər də Təbrizdə və ətraf şəhərlərdə on mindən ziyadə müxtəlif təbəqələrdən firqəmizin
üzvlüyünü qəbül edənlər olmuşdur. Buna əlli mindən ziyadə bizə müləqq olmaq istəyən Hizbi Tudeyi İran
üzvlərini əlavə etdikdə geniş və böyük bir cəmiyyətin ətrafımıza toplandığını görəcəksiz. Bu cəmiyyəti
təşkil edib onları intizam altına almaq və aralarından konqrəyə numayndələr intixab etmək beş- üç nəfərin
əlindən gələn işlərdən deyildir. Bu işdə dediyimiz kimi hamı çalışmalıdır.
Konqrənin tamamilə demokrat ünsürlərdən və ümum təbəqat nümayndələrindən təşkil olunmasını
nəzərdə tutub sabıq Hizbi Tudə üzvlərindən fədakarlıq gözləiyrik. Bunlar hər yerdə çalışıb müstəqimən
Demokrat Firqəsinə yazılan üzvlərdən ( mükün olduğu qədər ) intixab edib konqrəyə göndərməlidirlər.
Məhəllərdə firqəyə birləşdiyi hallarda bunu nəzərdə tutmalıdır. Hizbi Tudə və onun fədakar üzvlərinə
biz çox ehtiram edirik. Leykən onlar Demokrat Firqəsinin məram və şüarlarını nəzərdə dutub taza və ümum
təbəqata mənsub olan üzvlərə fəaliyyət meydanı vermək üçün güzəştə getmli. Bəzi yerlərdə onların
saylarının azlığını nəzərdə dutmayıb birincı növbədə onlardan intixab etmlidirlər.
Hizbi Tudeyi İran əməldə təbəqati bir hizb olmuşdu. Onun sıralarına fəhlə, kəndli və bəzi aşağı
təbəqəyə mənsub olan roşənfikrlərdən başqa təbəqələrə yol verilməzdi. Onun vəzifə və şüarları da fəqət bu
təbəqələrin məqasidi üstündə təyin edilirdi. Ona görə Hizbi Tudə üzvləri çox sol tanınmış və sol şüarlar
işlətməyə adət etmişlər.
Demokrat Firqəsinə mülhəqq olmaq istəyən şəxslər gərək öz danışıqlarını və şüarlarını tədil edib, bizim
təqib etdiyimiz şüarlari qəbul eləsinlər.
Əgər bizim ilə milli azadlıq yolunda çalışmağa hazır olmuşlarsa hətta özəlrinin rəftar, kirda və
güftarlarını da bizim rəftar, kırdar və güftarlarımıza tətbiq edib uyğunlaşdırıb, tamam mənasilə bir demokrat
olmalıdırlar.
Biz üzvlərimizdən iş tələb edirik. Boş sözlər və xalqı mütənəffir edən ( demaquqlara ) avamfəriblərə
yaraşan acı töhmətlərin bizim bazarda rəvacı yoxdur.
Biz milli azadlığımızı təmin etmək üçün hər kəsdən fədakarlıq tələb edirik. Malik, rəiyət, ərbab və
kargər hamı azərbaycanın tərqi və səadəti yolunda bu fədakarlığı göstərməlidir.
Biz arada çıxan ixtilaflari saziş yolu ilə həll etməyi ciddi və lazımlı bir mövzü bilirik. Mübarizə
lazımdır. Leykən o mili azadlıq və vətənin tərqqisi yolunda aparılmalıdır.
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Kim azadlıq və tərqqiyə müxalifət edərsə, o millətimizin qəddar düşməni dir. Onunla amansız bir
surətdə mübarizə etməliyik.
Kim əmniyyəti ixlal edib xalq arasına nifrət salırsa, hər təbəqədən olur olsun, o xalq arasından ixrac
olunub ictimai hüquqdan məhrum edilməlidir.
Konqrəmizdə şirkət etmək istəyənlər və ona nümayəndə intixab etməyə gedənlər bu xətt- hərəkəti
nəzərdə tutmağa məcburdurlar.
P
«Azərbaycan » qəzeti no 6. 27 şəhrivr, 1324 cü il

ЕHTİYACLARIMIZ TƏMİN ЕDİLMƏLİDİR
Hər bir хаlq və cаmiənin həyаt və bəqаsı, yəni yаşаyıb yаrаtmаsı, müəyyən şərаit və vəsаitdən аsılıdır.
Milli şəkildə və bеynəlmiləl məzmundа mədəniyyət, gеniş хаlq kütlələrinin sаğlаmlığını təmin еdən
səhiyyə, əhаlinin vаrlıdаn tutmuş yохsulа qədər hаmının sаvаdlаnıb, təhsili-еlm еtməsi, sənаyе və
kаrхаnаlаrın gеnişlənib iqtisаdiyyаt və sərvətin tərəqqisi, sаirlər hаl-hаzırdа bir хаlqın həyаt və bəqаsı üçün
zəruri şərаitdir.
Əgər bu şərаitdən biri nаqis оlаrsа, о хаlq nаçаr оlаrаq, mədəniyyət qаfiləsindən dаlı qаlıb və nəhаyət,
məhv оlub gеdəcəkdir.
Bеynəlmiləl irticаnın muzduru оlаn Sеyid Ziyа-nın 1299-cu şəmsi (1921-ci il) dövlət çеvrilişindən
əvvəl və Rizа şаh Pəhləvinin hökumətindən qаbаq, Azərbаycаn özünün хüsusi cоğrаfi mövqеiyyəti
sаyəsində Asiyаnın sərvətli ölkələrindən birisi idi. Azərbаycаndа, Azərbаycаn dilində qəzetlər nəşr olurdu.
Mədrosələrdə Azərbаycаn dilində dərs keçirilirdi.
Azərbаycаn dünyаnın böyük ölkələri ilə ticаrət və iqtisаdiyyаt münаsibəti yаrаtmışdı. Beləliklə,
Azərbаycаnın XX əsrin əvvəllərinədək özünə lаyiq sərvət və ticаrəti, mааrif və mədəniyyəti vаr idi.
Lаkin Seyid Ziyа və Riza şаh və bunlаrın tərəfdаrlаrı vücudа gəldikdən sonrа, Azərbаycаn məhv
olmаğа üz qoydu.
Tehrаnın mürtəce hökuməti Azərbaycan xаlqınа öz doğmа аnа dilində yаzıb oxumаğı qаdаğаn eləyərək,
onun milli mədəniyyətini puçа çıxаrtmаğа bаşlаdı.
Təbrizin dünyа ilə iqtisаdi və ticаrət rаbitələrini qət edərək xаlqın mаddi sərvətinin ən аlçаq səviyyələrə
tənəzzül etməsinə səbəb oldu.
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Azərbаycаndа ortа məktəblərin qаpılаrı daxı bаğlаnıb yаlnız kiçik ibtidаi məktəblər, o dа çox pis
vəziyyətdə qаldı.
Azərbаycаn xаlqının milyonlаrlа nüfusunun əmək bəhrəsini müxtəlif ünvаnlаrlа qəsb edib xаlqı tаlаdı,
səhiyyə, mааrif və mədəniyyətdən, nümunə üçün də olsа, heç bir аsаr qoymаdı.
Beləliklə, 30 ilin ərzində Azərbаycаnın iqtisаdi, ictimаi vəziyyəti ortа əsrlər mədəniyyəti səviyyəsinə
tənəzzül edib və nəhаyət, min ildən аrtıq təntənəli tаrixi olаn bцyük Azərbaycan xаlqı məhv olmаqdа idi.
Minlərlə hökmrаnlаr bizi məhv etmək istəyirdilər. Azərbaycan Demokrаt Firqəsi çoxmilyonlu və mübаriz
Azərbаycаn xаlqının nаmuslu hərəkаtı ilə bu bədbəxtliklərə son qoyаcаqdır.
Azərbaycan Demokrаt Firqəsi öz şüаrlаrını xаlqın sinəsində аlovlаnаn odlаrdаn аlmışdır.
Xаlqа təkiyə edib, xаlqın аrzu və əməllərpni həyаtа keçirən bir firqə həmişə müzəffərdir. Bizim işimiz
hаqdır və qаlibdir.
Səməndər
«Azərbaycan» qəzeti № 6, 18 sentyаbr 1945-ci il. 27 şəhrivər

AYI DOSTLUĞU
Firqəmizi qorumаqdа şirkət edən məsləkdаşlаrımızın boyunlаrındа olаn аğır yüklərdən biri də bizə
yаxşılıq etmək istəyənlərin аnlаq, huş və zəkаlаrını yoxlаmаqdаn ibаrətdir. Siyаsi təşkilаt sаdə bir
ittihаdiyyə deyildir. Ondа çаlışmаq istəyənlərdən təbii аğıl və şüurdаn əlаvə məslək, əqidə və siyаsi bilik
tələb edilir. Qаbаğа çıxаn siyаsi, hüquqi, milli və ictimаi məsələlərdə düzgün düşüncə və аçıq fikir istənilir.
Biz çox gözəl bilirik ki, bir çox tаrixi səbəblərə gцrə xаlqımız dünyаnın müаsir və mütərəqqi
xаlqlаrındаn yüz illərcə dаlı qаlmışdır. Bu xаlqı birləşdirib böyük məqsədə tərəf аpаrmаğа çаlışаn bir firqə
mütərəqqi xаlqlаr içərisində vücudа gələn firqələr kimi üzvlərinin hаmısını sаvаdlı və siyаsi məlumаtа mаlik
аdаmlаrdаn toplаyа bilməz. Xаlqımız аvаm, cаhil və dаlı qаlmış xаlqdır. Onun mədəni və siyаsi cəhətdən
tərbiyə edilməsi də firqəmizin öhdəsinə düşür. Biz nаçаr və məcburuq minlərcə kənd və şəhər
zəhmətkeşlərini təşkilаtımızın içərisinə аlıb, orаdа tərbiyət edək. Bu inkаredilməz bir həqiqətdir. Bununlа
belə firqənin əsаs səngərləri gərək düzgün, düşüncəli və sаğlаm fikirli аdаmlаrın əlinə tаpşırılsın.
Cаhil аdаmlаr bilib аnlаmаdаn firqəyə böyük zərbələr vurа bilər. Məxsusən kəndlərdə firqə sözü çox
yаnlış təbir edilmişdir. Onun bаşındа durаnlаr çox yerlərdə dцvlət idаrələrinin vəzifələrini mənimsəmiş və
bəzi yerlərdə firqə məsullаrı öz vəzifələrini unudub dehdаr və kəndxudаlаrdаn əlаvə məhkəmələrin və
qаnuni idаrələrin də işini əllərinə аlmışlаr.
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Onlаr bilməlidir ki, vurmаq, döymək və xаlqın hüquqi işlərinə qаrışmаq firqə rəhbərlərinə yаrаşаn
işlərdən deyildir. Biz kənd yа şəhərlərdə firqə ünvаnı dаşıyаn təzə kəndxudаlаr, təzə jаndаrmlаr və
boynuyoğun qolçomаqlаr meydаnа çıxаrmаq fikrində deyilik. Bunlаrın dostluğu аyı dostluğundаn dаhа
xətərnаk olа bilər.
Kəndlərdə və şəhərlərdə çаlışаn fnrqə məsləkdаşlаrımız bnrinci növbə təbliğаtçı, ikinci növbədə
təşkilаtçı olub xаlqı firqənin ətrаfınа toplаmаqlа böyük məqsədimizi icrа etməyə çаlışmаlıdırlаr.
Onlаr gərək bilsinlər ki, firqə bаşçısı qədim imаmcümələrin işini görməli deyildir...
Kəndliyə zor demək, öz şəxsi dost-düşmənliyini firqə sırаlаrınа yeritmək istəyən istifаdəçi ünsürlərlə
firqəmiz аmаnsız bir surətdə mübаrizə edəcəkdir...
Məxsusən kəndlərdə sаdə və sаlim kəndliləri uzаqlаşdırmаqlа Tudə təşkilаtınа soxulаn istifаdəçi
cаnаvаrlаrdаn ciddi surətdə ictinаb edib, onlаrı demokrаt firqəsinin qаpısındаn içəri qoymаq olmаz, firqə
əvvəldən işi möhkəm götürməli, şööbə və komitələri təmiz və düzgün аdаmlаr əlinə tаpşırmаlıdır.
Təşkilаtımız qoy ədədcə böyük olmаsın, аmmа intizаm və istehkаmcа qüvvətli olmаlıdır. Oğru, yаlаnçı,
lovğа, əvаmfərib və xаlqı pisləyib özünü qаbаğа çəkən аdаmlаrı qovub eşiyə sаlmаq lаzımdır.
Firqə, şəxslər deyil, ümum millətin səаdəti üçün çаlışır, ümum zəhmətkeşlərə nicаt vermək istəyir. Beş
yumurtа iki bаtmаn soğаn ilə kəndliyə nicаt vermək istəyən və bu vаsitə ilə kəndlərdə nifаq sаlаnlаr
kəndlilərə аyılаr kimi xidmət edirlər.
Doğrudur, ərbаblаrın zülmü həddən аşmış, dövlət məmurlаrının dа qаrnı doymаq bilmir. Lаkin gərək bu
məsələni firqəmiz əsаslı bir surətdə bütün ölkə içərisində həll etsin.
Bu yoldа çox ciddi qədəmlər götürülmüşdür. Azərbаycаndа yаşаyаn mаliklər ilə dаnışıq bаşlаnmış, çox
tez bir surətdə ümumi bir qərаr çıxаrılаcаqdır.
Azərbаycаnı tərk edib gedən mаliklər bizdən heç bir kömək gцzləyə bilməzlər.
Kəndlini аlət edib öz ciblərinin xeyrinə çаlışаnlаr firqəmizdən tаmаh dişlərini çəksinlər. Biz onlаrın
kiçik məqsədlərinə аlət olа bilmərik. Bu gündən sonrа gedib цz yerlərində oturmаlıdırlаr.
Əgər kəndlərdə ərbаblаr kцhnə mаhnılаrını bаşlаmаq istəsələr firqəmiz onlаrа цzünün hаqq sözlərini.
deməyə qаdirdi.
Biz əmniyyət və birliyə hər bir işdən аrtıq əhə.miyyət veririk.
Bunu hər bir kəs düşünməlidir.
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P.
«Azərbаycаn» qəzeti № 7, 19 sentyаbr 1945-ci il. 28 şəhrivər

MƏRA BE XEYRE TO OMİD NİST ŞƏR MƏRƏSAN
(səndən yaxşılıq ummuram, artıq zərər də yetirmə)

Tarix təkrar olmaqdadır. İran camaatını, zülm, əsarət və qaranlıqda saxlamağı lazım görən siyasət
maharibə nəticəsində cəbrən meydana çıxan zahiri demokratlığa axır qoymağa çalışmaqla vətənimizi
əcnbilərə satan xain ünsürlərin fealiyətinə geniş meydan açılmışdır.
Tehran səri qədəmlə irticaa tərəf getməkdə dir. Başımıza Yunan xalqının başına gələn oyunu gətirmək
fikrindədirlər. Məclis, dövlət və mətbuat satılmış xain adamların əlinə düşmüşdür. Bunlar vırıb, yıxıb,
dağıdıb öz siyasətlərini yeritmək istəyirlər.
Azadlıq, demokratlıq naminə çalışmaqda olan qüvvələr cürbəcür bahanalar ilə boğulub tarumar
edilməkdə dir.
Rizaxandan daha qabağa, daha xəşin bir cəllad vucuda gətirmək nəqşəsi ciddi surətdə mövqei icrayə
qoyulmuşdur.
İran maharibə zamanı demokratlıq cəbhəsinin qalibiyyət körpüsü olduğu halda, sülh zamanı böyük
istemar dünyasının səngəri olmalıdır, deyib milionlara balığ zəiyf xalqları əsarət və qul halında saxlamaq
üçün onu hərim və səngər yaratmaq, azadlıq və hüriytimizi bu məqsədə qurban etməyə çalışırlar.
Seyid Ziya əlilə çıxan saysız - hesabsız irticai ruznamələr, Dəşti, doktor Tahiri, İsfəndiyıari və
sairlərinin məclisdə oxuduqları rəcəzlər və çevirdikləri hoqqalar hamısı bundan ötrüdür.
Bundan ötrüdür ki, hətta Təbrizdə belə bəzi pis adamlar cürət edib azadlıq əleyhinə xainanə şayiələr
intişar verir. Meyxanalarda, pis yerlərdə sel kimi pul xərc edir. Macəracu ünsürləri satın alıb xalqın fikrini
onların vasitəsilə zəhrləməyə çalışırlar.
Satılmış irticai mətbuat ilə, zəməzmə başlamış, xaricə radioların həmahəng olması da ittifaqi bir məsələ
deyldir. Əleyhimizə qalxan irticai qüvvələr xarici istemarçı mənbələrin barmağı ilə oynmaqdadır.
Tarıx bizim öhdəmizə böyük bir vəzifə qoymuşdur. Biz Azərbaycanda sarsılmaz bir. azadlıq qəlası
vücuda gətirməliyik. Tehranda və İranın ayrı iyalətlərində əcnbi dəsturu ilə əzilən demokrat və azadixah
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şəxəslər bizə pənah gətirəcək. Azad və demokrat vətənimizin şanli bayrağı altında müqəddəs vəzifələri olan
azadlıq mübarizəsini davam etdirə cəklər.
Azərbaycan Tehran ilə bir yerdə əsır Hindustan olmaqdansa özü üçün azad İrlənd olmağı tərcih verir.
Tehran hərzə və hərcai gözəllər kimi hər gün bir lotunun qucağına atıla bilər. Azərbaycan isə namus və
heysiyətinə əlaqəmənd dir. O bir daha biyganələrin alçaq nökri olan Rizaxanların boyunduruğu altına girməz
və gündə bir lotuya təslim olmaz.
Biz hər qiymtə olur olsun cahani hadisələrin verdiyi imkandan istifadə edib azadlığımızı təəmin
edəcəyik.
Boşboğaz və xain yazıçıların qiluqali bizi tutduğumuz yoldan geri qaytara bilməz. Firqəmiz bütün
Azərbaycan xalqının sağlam və azadixah ünsürlərini öz bayrağı altına toplamağa müvəffəq olmuşdur...
Artıq bizim fəth və qəlbəmizi hiss edən camaat dəstə - dəstə, guruh - guruh sıralarimiza daxıl
olmaqdadır.
İdarəmizə ətrafdan sel kimi axıb gələn təbrik telqraflarını çap edib intişar verməyə belə fürsət tapa
bilmirik. Bu isbat edir ki, azərbaycan xalqının düşmənləri vəhştə düşməkdə iştibah etməmişlər.
Azərbaycan azadlıq və demokratlıq yolunda böyük qədəmlə irəli gedir. Tehran isə bərəks irticaa uyub
geri getməkdə dir. Ona görə azadixah Azərbaycan ilə Tehranı zorlayıb çəngalına alan irticai dövlət arasında
fasilə artır, böyüyür, kiçilməz bir hala gəlir. Bu isə bizim təqsirimiz deyildir.
Tehran xalqı öz gedisini ciddi surətdə bir daha nəzərdən keçirməli dir. O gözlərini açıb qabağa çox
diqqətlə baxmağa məcbürdür. O hənuz bilmir ki, zor ilə iş başına keçənlər onu hara aparır və nə kimi
məqsədə sövq edir.
İşin axırını hesab etmək nətiycəsində dir ki biz Tehrana müntəzir olmayıb bir çox məsələlərdə hesab və
xərcimizi ayırıb öz əlimizə almağa çalışırıq. Biz heyvan deyilik ki, noxtamızı mərmuz və məşkuk adamlara
tapşırıb, onların dalınca gedək. Yolumuz ayrıdır. Biz azadlıq, demokratlıq yolundan dönə bilmərik. Bu
yoldan dönmək həlakət və inqirazı qəbul etmək deməkdir. Bu işi biz görməycəyik. Siz isə muxtarsız hara
gedirsiz gedin. Leykən bizim ilə işiniz olmasın.
Farslar demişkən: «məra be xeyre to omid nist şər mərəsan»
P
« Azərbaycan» ruznaməsi no 8. 29 şəhərivr 1324 cü il,
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LONDON KONFRANSI MÜNASİBƏTİLƏ
Londondа təşkil olunаn böyük demokrаtik dövlətlərin xаricə nаzirləri yığıncаğı görünür ki: ümum
demokrаtik dцvlətlər kimi bizim üçün də bцyük əhəmiyyətə mаlikdir.
Mühаribə xаtəmə tаpаr- tаpmаz ölkəmizdə irticаi ünsürlər bаş qаlxızıb iyirmi illik istibdаd və
diktаtorluq üsulunu dübаrə diriltməyə bаşlаmışlаr.
Məclis və dцvlət mаşını tаmаmilə demokrаtizmin düşməni olаn müstəbidlər əlinə düşüb Aonlаr bu
böyük vаsitədən istifаdə edərək xаlq аzаdlığı və həqiqi demokrаtiyа yolundа mübаrizə edən fədаkаr
qüvvələri əzib məhv etməkdədirlər.
Dаhа qəddаr olаn bəzi sаtılmış dövlət məmurlаrı işi o yerə yetirmişlər ki, böyük yığıncаqlаrdа xаlqı
süngü gücü ilə аyаqdаn sаlıb toxunulmаzlıq hüququ olаn millət nümаyəndələrini цldürməyə cəsаrət edirlər.
Bütün mühаribə zаmаnı аlmаn fаşizminin əleyhinə yorulmаdаn mübаrizə аpаrаn аzаdixаh
ruznаmələrimiz qаnunsuz, məhkəməsiz məmləkətin əsаs qаnunlаrının xilаfınа olаrаq bаğlаnmış və qeyriqаnuni olаn hökuməti-nizаmı pаytаxt üzərində hаkimi-mütləq kəsilmişdir.
Biz bilmirik Atlаntik xаrtiyаsı nə oldu. Potsdаm konfrаnsının qərаrlаrı niyə İrаnа şаmil olа bilmədi?
Bu gün irticаi və Şərq despotizm ruhu ilə ruhlаnmış «hur», «Nəsime-sаbаh», «Kişvər» kimi sаtılmış sаğ
mətbuаt аçıq surətdə аzаdixаhlаrı və mühаribə zаmаnındа vаr gücləri ilə müttəfiqlər və аzаdlıq cəbhəsini
müdаfiə edənləri аğır, vəhşicəsinə cəzаlаrlа təhdid etməkdədirlər. Bunlаr çox аşkаr bir dil ilə deyirlər.: «Qoy
müttəfiqlər qüvvələrini аpаrsınlаr,
ondа biz sizə аzаdlıq və demokrаtlıq nə olduğunu göstərərik».
London kopfrаnsı əcаbа bu qorxulu irticаdаn xəbərsizmi?
Bütün dünyа аzаdlıq və demokrаtlıq ilə iftixаr etdiyi bir hаldа, irаnlılаr beş-üç nəfər аzаdlıq
düşmənlərinin boyunduruğu аltındа əbədi olаrаq qаlmаlıdırlаrmı?
Bundаn əlаvə Atlаntik xаrtiyаsı bütün dünyа millətlərinə öz müqəddərаtını təyin etmək hаqqını
vermişdir. Biz аzərbаyçаnlılаr dа bu hаqdаn istifаdə edib İrаn dаxilində öz müqəddərаtını təyin edib
verdiyimiz böyük qurbаnlаr bаhаsınа əldə edilən qаnuni-əsаsını diriltmək istəyirik.
Bunа London konfrаnsı ciddən təvəccöh etməlidir. Bizə sаbit olmuşdur ki, əgər Azərbаycаndа mцhkəm
bir аzаdlıq səngəri vücudа gəlməzsə İrаn cаmааtı həqiqi аzаdlığа nаil olа bilməz.
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Azərbаycаn İrаn аzаdlığının işıqlı məşəli olmuş, o həmişə işıqlı hаldа qаlmаlıdır.
Bunа gцrə аrzu edirik, müttəfiqlərimiz millətimizin bцyük xidmətini nəzərə аlıb onun mürtəce ünsürlərə
əsir olmаq yollаrını məhdud edəcək və xаlqımızа həqiqi demokrаtik bir rejim vücudа gətirmək imkаnı
verəcəklər.
P.
«Azərbaycan» qəzeti no 9, 21 sentyаbr 1945-ci il. 30 şəhrivər

İRTİCA BAŞ QALDIRDI
Hələ müttəfiqlərin qoşunlаrı Tehrаn dаrvаzаsındаn rədd olmаmışdı ki, irticа bаş qаldırıb аzаdlıq
yolundа mübаrizə edən siyаsi cəmiyyətləri fişаr аltınа аlmаğа bаşlаmışdır.
Bəndəri Ənzəli nümаyəndəsinin hökuməti nizаmi məmurlаrındаn Zərrinkəfş vаsitəsi ilə şədid bir
surətdə yаrаlаnmаsını ruznаməmizdə yаzmışdıq. Təzə gələn xəbərlərdə deyilir ki, bir çox аzаdixаhlаr toqif
edilmiş, sol cərəyаnа mənsub olаn cəmiyyətlər qаdаğаn olunmuş. məruf və məşhur аzаdixаhlаrın mühüm bir
hissəsi zindаnа sаlınmışdır.
Zindаnilər аrаsıpdа İrаn kаrgərləri şurаsının məşhur kаtiblərindən Riza Rustа dа vаrdır.
Rustа guyа Pаrisdə təşkil olunаn Beynəlxаlq Kаrgər İttihаdiyyələrinin konqresində şirkət etmək üçün
vizа аlıb bir neçə sааtdаn sonrа əziymət edəcəyimiş.
Sədr dövlətinin bu vəhşi hərəkəti İrаndа hökmrаn olаn fаşizm hаkimiyyətinə sözsüz bir dəlildir. Qoy
dünyа kаrgərləri görub, eşidib аnlаsınlаr ki, аzаdlıq cəbhəsinin ciddi müdаfiəçiləri dərəbəylər və müstəbidlər
tərəfindən nə kimi şərаit аltındа mübаrizə аpаrmаq məcburiyyətindədirlər. Qoy Amerikаnın, Frаnsаnın,
İngiltərənin fəhlələri bilsinlər ki, İrаndа demokrаtiyа və аzаdlıq boş və mцvhum sözlərdən ibаrətdir.
Qoy bütün zəhmətkeş dünyа bilsin ki, bərbəriyyət və zorаkılıq elə bir mərhələyə gəlib çаtmış ki,
minlərcə xаlqın hüzurundа suiqəsdə, tohin və təhqirə məruz qаlаn, məclis nümаyəndəsi məclisdə öz
şikаyətini deməyə qаdir olmаyır. O, yаrаlı hаldа dаnışmаq istəyirkən xаin, yаlаnçı və fitnəkаr ünsürlər
kəmаli-nаmərdlik ilə məclis iclаsını tərk edirlər. Özünün şəhаməti və istedаdı sаyəsində bütün İrаndа şöhrət
və məhəbbət kəsb edən nümаyəndə məcbur olur məclisin tаmаşаçılаrı üçün sözlərini desin.
Bu qаbili-təhəmmül bir vəziyyət deyildir. Müttəfiqlərimiz gərək bu irticаın qаrşısını аlmаqdа İrаn
аzаdixаhlаrınа kömək etsinlər. İrticа yаrаlı əjdаhа kimi qudurub həmləyə keçmişdir. Müttəfiqlər bu
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məsələdə gərək bitərəf qаlmаsınlаr. Ondаn ötrü ki, irticаnın xаinаnə pəncəsi аltındа əzilənlər onlаrın
dostluğundаn bаşqа аyrı bir ittihаm ilə müttəhim deyildirlər.
Bu gün Tehrаn həbsxаnаlаrını doldurаn аzаdixаhlаr il yаrım bundаn əvvəl ziddi-fаşist olduqlаrı üçün
həmin oğru və cаhil fərmаndehlər tərəfindən tohin və təhqir edilirdilər. İndi də bu yаlаnçı pəhləvаnlаr, bu
pəhləvаnlаr ki, sərbаzlığın və İrаn millətinin şərаfəti və nаmusu hesаb olunаn əfsərliyin heysiyyət və аbırını
аyаqlаr аltınа аlıb dövlət аvtomobillərindən istifаdə edərək uzаq şəhərlərə qаçmışdılаr. İndi də miyhənpərəst
və fədаkаr sərbаz və əfsərlərin bаşını аşаğı sаlmаq üçün xаlqın bаşınа bəlа kəsilib аzаdlığın kцkünü
kəsməyə, аzаdixаhlаrı аyаqdаn sаlmаğа çаlışırlаr.
Biz bu yаlаnçı pəhləvаnlаrın şücаətlərini imtahаndаn çıxаrmışıq. Bunlаr silаhsız xаlq üçün
qəhrəmаndırlаr. Mərhum böyük yаlаnçı pəhləvаn1 bunu özünün son hərəkəti, yəni pаytаxtı tərk edib
İsfаhаnа doğru qаçmаsı ilə isbаt etmişdi.
İrаn xаlqı təcrübədə görüb аnlаdığını bir dаhа imtаhаn edə bilməz. Bizə yаlаnçı qəhrəmаnlаr və füqərа
bаşındа bəlа kəsilən qəhrəmаnlаr deyil, millətin etimаdını qаzаnıb onun səаdəti yolundа vаrlığı ilə mübаrizə
edən milli аzаdixаhlаr rəhbərlik etməli, dövlətimiz, hökumətimiz demokrаsi üsulunа inаnаn şəxslərin əlinə
tаpşırılmаlıdır.
P.
«Azərbаycan» qəzeti №11, 24 sentyаbr 1945-ci il.2 mehr

AZƏRBAYCANIN BÖYÜK XALQ VƏ MAARİF XADİMİ RUŞDİYYƏ
Yüz ilə yаxın ömrünü mааrif yolundа, аzаdlıq yolundа nаdаnlıq və cəhаlət əleyhinə mübаrizə işinə sərf
etmiş olаn qocаmаn müəllim, mərhum hаcı Mirzə Həsən Ruşdiyyə Azərbаycаn millətinin fəxr edəcəyi, ən
pаrlаq və tаrixi simаlаrdаn biridir.
Ruşdiyyə Azərbаycаn xаlqının ən böyük xаlq mааrif xаdpmidir. O, yаxşı bilirdi ki, hər xаlqın tərəqqisi
onun mədəni mааrif səviyyəsinin tərəqqisi üçün şərаit və vəsаilin mövcud olmаsındаn аsılıdır. Məhz bunа
görə də o, bu şərаiti yаrаtmаq və lаzımlı vəsаili əldə etmək uğrundа vаr qüvvəsi ilə çаlışmışdır.
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Ruşdiyyə böyük təçrübəli bir müəllim idi. O, təlim və tərbiyyət üsulunun əsаsı olаn аnа dilini təbliğ və
tərvic edirdi. Belə ki, o hər şeydən əvvəl Azərbаycаn əlifbаsını аsаnlаşdırmаq fikrinə düşmüş və sovti üsul
ilə Azərbaycan dilini dərs demək təşəbbüsündə olmuşdur. Bu üsulun köməyi ilə uşаqlаr öz аnа dillərini
аltmış sааtlıq tədris müddətində yаzıb-oxumаğı öyrənə bilirdilər.
Azərbаycаn dilinin tədrisi üçün Ruşdiyyənin üslub ilə təlif etdiyi məşhur kitаb qırx il bundаn qаbаq
Təbrizdə çаp və nəşr olunmuş «Vətən dili» аdlı tаrixi əsəridir. Bu kitаb istər doğmа Azərbаycаn dilində
olmаsı etibаrı ilə istər təzə sovti üsul tədrisi ilə yаzılmаsı cəhətdən və istərsə də elmi nöqteyi-nəzərdən
Azərbaycan mааrifi tаrixində misilsiz bir əsərdir.
Hаcı Mirzə Həsən Ruşdiyyənin təzə tədris üsuli əsаsındа məktəblər аçmаsı səyi xüsusilə əhəmiyyətlidir.
Rüşdiyyənin аçdığı məktəb istedаd və mövhumаtçılаr tərəfindən doqquz dəfə bаğlаndısа dа, o öz
fikrindən əl çəkmədi. Təzə məktəbdə, təzə əlifbа əsаsındа Azərbаycаn dilində tədrisi dаvаm etdirdi. Böyük
mааrifpərvər xаdim Hаcı Mirzə Həsənin fəаliyyətini bu kiçik məqаlədə lаzımıncа şərh etmək qeyrimümkündür. Biz oxuculаrımızа Azərbaycan dilində olаn onun «Vətən Dili» ünvаnlı əsərinin elmi təhlilini
və nümunə olаrаq bir səhifəsinin klişəsini çаp etməyi vədə edirik.
P.
«Azərbaycan» qəzeti no 11, 24 sentyаbr 1945-ci il, 2 mehr
1 Riza şаh nəzərdə tutulur.

ƏRBAB VƏ RƏİYYƏT MƏSƏLƏSİNİN HƏLLİ
Ərbab və rəiyt məsələsi şəhərin xaricində ənzarı cəlb edən məsələərdən biridir. Rəiyt məqamate
mərbutə tərəfindən göndərilən bəxşnaməyə dayanıb Pəhləvi dövrəsində və ondan irəli zamanlarda bəzi
tamahkar ərbablar tərəfindən ixtira olunan bidətləri vermək istəmir. Ərbablar isə toyuq bir qiçllıdir deyə, bir
qədəm də olsun irəli gəlmir, bir diynar da güzəşt etməyə tənəzzül etmirlər.
Nətichədə xərmənlərin çoxu yığılmamış qalmışdır. Başqa bir tərəfdən də kənlilərin içində bəzi
adamlar tapılıb ki, baltanı dibdən vurub bəhrə vermək belə istəmirlər.
Bu məhsulun paymal olması, yağış və qar altında qalmasına müncər ola bilər. Ona görə mümkündür
kəndlini aclıq vadar etsin öz əlinin rəncini ərbabın icazəsinə müntəzir olmadan təsərrüf etsin. Bu surətdə
ərbabların narizayəti və dad- qalı ocalacaq, rəiyt və ərbab ixtilafı gündən günə genişlənənəcəkdir.
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Bildiyimizə görə ərbabların əksəri bu ixtilafın tezliklə rəf olmasına tərəfdardırlar. Onlar izafi
vergilərdən sərfnəzər etməyə razıdırlar. Leykən bəzi nainsaf və boynu yuğunlar bu işə mane olur. Ö ölkədə
şuluqluq və hərcmərc yaratmaq üçün zəminə hazırlamağa səəy edir, onsuz da başlanmış həriqi
alovlandırırlar.
İstər əmniyyət və asayişi bərqrar etmək, istərsə ədl və insafi gözələyib zor deməyin qabağını almaq,
istərsə məhsulun təlf olasına yol verməmək üçün dövlət məmurları bu işə bir axır qoymalıdır.
Biz arzu edirik ağayi ustandar rəsmən bir bəxşnamə ilə ərbab və rəiytin təkliflərini müəyyən etsin və
kəndliyə nə qədər vergi vermək lazım olduğunu yazıb göstrsin və hansı bidətlərin ləğv edildiyini ərbablara
qandırsın.
Əgər bununla belə ərbablar ixtilafı davam etdirməkdə israr edərsə kəndin ağsaqqallarından bir neçə
nəfər və kəndlərdə dövlət numayndəsi olan kədxudalar hüzurilə xərmənlər götürülsün. Bu surətdə ərbab öz
haqqını götürmək istəməzsə, öz əlilə özünə zərər vırmış olur.
Əgər bu xüsusda ciddi bir qədəm götürülməzsə meydana çıxan hər hadisə və ittifağa səmacət edən
ərbablar ilə kəndliləri əllərində alət edən macəracu ünsürlərdən əlavə dövlət məmurları da məsul hesab
olunacaqlar.
Firqə bu ixtilafın adilanə bir surətdə rəf edilməsinə ciddən tərəfdardır. Əmniyyəte ümumini hifz etmək
üçün güzəştə hazır olan ərbablara, biz var qüvvəmizlə kömək edəcəyik. Şərarət peşə və macəracu adamların
əlində alət olmayacayıq. Qanuni bəhrə verən kəndlilər də bizim səmimi dostlarımız olduğu üçün çalışacayıq
onların haqqları paymal olmasın. Leykən yumurtadan, döşək pulundan, bayramlıqdan, quzu və cücə kimi
birəhmanə vergilərdən ötrü dünyani qan dəryasına döndərmək istəyən ərbablar ilə, fürsətdən istifadə edib
malik və rəiyt ixtilafı, hərcmərc və şuluqluğa çəkmək istəyən macəracu və istifadəçi ünsürlər ilə Firqə, xalq
düşmənləri kimi maamilə edəcəkdir.
Mir Cəfər Pişyşəvəri
«Azərbaycan», şümarə 13, məhr 4 - septambr 26

BİZİ ÖZ HALIMIZA QOYSUNLAR
Tehrаn ruznаmələrindən biri frirqəmizi tənqid edərkən yаzmışdı ki, аzərbаycаnlılаrın şikаyəti yersizdir.
Çünki İrаnın аyrı əyаlətlərinə də təvəccöh edilməmişdir.
Biz аyrı əyаlətlər bаrəsində bəhs etmək istəmirik. Mümkündür bu iddiа çox həqiqətə yаxın olsun. Lаkin
Azərbаycаnın mərkəzi olаn Təbriz şəhərini o məqаlə yаzаnlаr gəlib görsəydilər təsdiq edərdnlər ki, Cəndəq
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və Bəndərаbbаs ilə də belə rəftаr edilməmnşdir. Urmiyə, Ərdəbil, Xoy, qətən Kаşаn və Qum ilə müqаyisə
edilə bilməzlər. Hаlbuki, Riza xаn meydаnа çıxmаzdаn əvvəl bu şəhərlər аbаdаnlıq və mədəniyyət cəhətdən
həttа Tehrаnın özündən belə irəlidə idilər.
Təbrizdə teаtr, tаmаşаxаnаlаr olduğu zаmаndа Tehrаndа bu аd ilə аdlаndırmаq mümkün olаn bir
müəssisə belə yox idi. Astаrаdа xаlqın öz köməyi və təşəbbüsü ilə аçılаn mədrəsənin nəzirini İsfаhаndа
görmək olmаzdı. Təbrizin, Ərdəbilin ticаrət müəssisələri bütün İrаndа şöhrət və etibаrdа birinci hesаb
olunаrdı. Urmiyyənin gözəlliyi, аbаdlığı İrаnı siyаhət edən аvropаlılаrın əsərlərində mühüm yerlər tutаrdı.
İndi istəyirdik Azərbаycаn hаqqındа məqаlə yаzаnlаr gəlib bu şəhərləri nəzərdən keçirə idilər. Təbriz
həttа Qəzvin ilə müqаyisə edilə bilməz. Orаdа əqəllən təzə üsullа icаd edilmiş üç аsfаlt xiyаbаnа təsаdüf
edplir. Böyük Təbriz şəhərinin mərkəzi xiyаbаnının yаrısı belə аsfаlt deyildir. Yаydа toz-torpаq, qışdа
pаlçıq və mirdаblаr sürünüb sürüklənən cаmааtı burаdа sаxlаyаn fəqət nаçаrlıqdır.
Qışdа yаnаcаq yoxluğu, yаydа su qəhətliyindən Təbrizin hаmаmlаrındаn istifаdə etmək qeyri-mümkün
olаn işlərdəndir.
Bаğçаlаr və həyətlərdə olаn аğаc və göyərti quruyub məhv olub gedir. Xаlqın susuzluqdаn fəryаdı
göylərə qаlxır.
Sаdə bir təhqiqаt аpаrılаrsа əhаlinin yüzdə yetmişi trаxom və sаir göz nаxoşluqlаrınа mübtəlа
olduğunun iddiа deyil, həqiqət olduğu аşkаrа çıxаr. İşsizlik xаlqımızın əksəriyyətini təhdid edir. Bu
cəhətdən şəhərlərimizi tərk edib bir pаrçа çörək dаlıncа bаşqа şəhərlərə mühаcirət edənlərin sаyı güngündən аrtır və qorxulu bir şəkil аlır.
Mədrəsələrimiz çox fənа bir hаldаdır. Xаlqın təvəçcöh və rəğbətinə bаxmаyаrаq həttа şəhər əhаlisi
uşаqlаrın yüzdə onunu mədrəsəyə göndərə bilmir. Aclıq və fəlаkət nətiçəsində аltı yаşlı bаlаlаrın
zəhmətindən birəhmаnə surətdə istifаdə edilir. Xаlı kаrxаnаlаrındа, pаrçа toxuyаn əl dəzgаhlаrındа çаlışаn
kаrgərlərin yüzdə həştаdı kiçik yаşlı tədris və tərbiyətə möhtаc uşаqlаrdır. Bunlаrın gündə iki riyаl„ bəlkə
otuz şаhı müzd аlаnlаrı vаrdır. Beləliklə, аzərbаycаnın nəsli kəsilir və Azərbаycаn xərаbəzаr hаlа düşür.
Azərbаycаn xаlqı İrаnın аyrı əyаlətlərində yаşаyаn xаlqlаrа bənzəməz. Bizim kəndlilərimiz qol güçü ilə
hаsil yаrаdır. Bаqbаnlаrımız zəhmət və rənc sаyəsində аbаdlıq vücudа gətirirlər.
Ab-həvаmızın sərtliyi və ölkəmizdə uzun müddət dаvаm edən qış fəsli xаlqımızı fəаl və zəhmətkeş,
qüvvətli bir xаlq olmаğа vаdаr etmişdir. Onа görə nə tək Azərbaycan bəlkə bütün İrаndа vücudа gələn
sənаye bu xаlqın qüdrət və dözümünə minpətdаrdır.
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Bəndərşаhdаn Bəndərşаhpurа qədər qurulаn dəmir yol xətti bizim zəhmət və rəncimizin məhsuludur.
Mаzаndаrаn və sаir şəhərlərdə vücudа gələn fаbrikləri Azərbаycаn kargərləri dolаndırır. Həttа, Tehrаnın
аğır işləri bizim kəndlərimizi tərk edib çörək dаlıncа gedən cаvаnlаrımızın öhdəsindədir.
Tehrаn ruznаmələri tək qаziyə gedir. Azərbаycаn ilə İrаnın аyrı yerlərində fərq yoxdur deməklə,
özlərinin cəhаlət və qərəzlərini sübutа yetirirlər.
Azərbаycаn Tehrаndаn bir şey istəmir. Onu öz hаlınа qoysаlаr kаfidir. Onа imkаn versələr, öz əlilə öz
işlərini idаrə etsin, bəsdir. Tehrаn bizi iflic və müəttəl etmişdir. Göz аçmаğа yol vermir, xırdа bir iş görmək
istərsək nəfəsimizi kəsir, əl-qolumuzu bаğlаyır.
Hər gün bir oğrunu üstаndаr, fərmаndаr ünvаnı аltındа əlinə böyük bir çəmədаn verib, üstümüzə
göndərir. Təzə və iti bir ülküc ilə min dəfələr ilə qırxılmış bаşlаrımızı qırxmаqdаn utаnmırlаr. Neçə аydаn
ziyаdədir şəhər əncüməni intixаb etmişik. Hələ onun təsdiqindən bir xəbər yoxdur. Oğrulаr, dövlət pulunu
mənimsəyənlər bаşımızа hаkim kəsilib hər bir qədəmdə qаrşımızа əngəl çıxаrırlаr.
Nə üçün əlli illərlə məmləkəti müəttəl edən oğru, yаlаnçı və xаin məmurlаr yenə gərək məmləkətə
əlаqəmənd olаn fəаl və təzənəfəs bu аzərbаycаnlılаrdаn qаbаq tutulsun?
Azərbаycаnlı, həttа bu nаqis qаnunlаr bаqi qаlsа belə özünü idаrə etməyə qаdirdir. Tehrаndаn biz heç
bir kömək istəmirik. Bizi öz hаlımızа qoysunlаr. Bu fəqir vəziyyətdə belə onlаrın xаin məmurlаrıidаn yüz
qаt yаxşı bir surətdə işləyə bilərik.
«Azğrbаycаn» qəzeti, no 14, 27 sentyаbr 1945-ci il. 5 mehr

FİRQƏMİZİN BİRİNCİ KONQRƏSİ MÜNASİBƏTİLƏ
Müəssislər cələsəsinin qərаrı üzrə 1324-cü il mehr аyının 9-dа (1 oktyаbr 1945-ci il) firqəmizin birinci
konqresi dəvət edilmişdir. Bu konqreyə Azərbаycаnın tаmаm şəhərlərindən nümаyəndələr gəlməyə
hаzırlаşırlаr.
Bu gün аxşаm 5-də ümum üzvlərimizin böyük iclаsı Firdovsi sаlonundа(1) təşkil ediləcəkdir. Bu iclаsdа
şəhər təşkilаtımızın əsаsı qurulmаlıdır.
Konqremizin qаrşısındа böyük bir vəzifə vаrdır. O dərvаqe təşkilаtımızın məclisi-müəssisаn vəzifəsini
ifа edəcəkdir.
Konqre çox təcili çаğrılmışdır. Lаkin o xаlqın ehsаsаtı, şövq və zövqi üzrə qurulur. Onа görə, onun
təsmimləri gələcək konqrələr üçün çox qiymətli olа biləcəkdir.
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Konqrə birinci növbədə gərək firqəmizin mərаmnаməsini təsvib etsin. Gələcək fəаliyyətimizin
bərnаməsi olаn bu böyük sənədin tənziminə аrtıq dərəcə diqqət etməliyik. Firqəmizin yorulmаq bilməyən
müəssisələri bu аz müddətdə onu yаzıb hаzırlаmаğа müvəffəq olmuşlаr. Konqrə isə onu nəzərdən keçirib
islаh edəcəkdir.
Mürаciətnаməmizdə olduğu kimi mərаmnаməmizin də əsаsını məşrutə və qаnuni-əsаsının ehyаsı,
Azərbаycаn xаlqının öz dаxili işlərini idаrə etməkdə muxtаr olmаsını təmin etmək üçün tezliklə əyаlət və
vilаyət əncümənlərinin intixаbı ilə bərаbər аnа dilimizdə yаzıb-oxuyub dövlət idаrələrindən istifаdə etmək
məsələsi təşkil edir.
Bu əsаs üzrə mərаmnаmədə kənd və torpаq məsələsi, mааrpf və fərhəngin tərəqqisi, Azərbаycаnın
sənətiləşdirilməsi, həmçinin ticаrətimizin düzgün yolа qoyulub gündən-günə аrtmаqdа olаn işsizliyin
qаbаğının аlınmаsı kimi mühüm həyаti məsələlər ətrаfındа əməli tədbirlər və sаdə yollаr göstərilmişdir.
Biz istərdik konqrəyə intixаb edilən məsləkdаşlаrımız bu xüsuslаrdа hаzırlаnıb öz fikirlərini аçıq və
аydın surətdə bəyаn etməklə firqənnn quruluşundа irаdələrini dəxаlət versinlər.
Həttа firqəmizə dаxil olmаmış xeyirxаh əşxаsın dа göstərişlərini biz kəmаli-məmnuniyyətlə nəzərdə
tutmаğа hаzırıq.
Firqəmiz xаlq firqəsi olub ümum millətə dаyаndığındаn xаlqın fikrinə çox ciddi surətdə əhəmiyyət
verməlidir. Bunu biz həmişə yаdımızdа sаxlаmаlıyıq.
İnkаr etmirik hər bir təşkilаt üçün olduğu kimi, təşkilаtımızа müxаlif olаnlаr tаpılа bilər. Əgər bu
müxаlifət sırf əqidə və məslək üstündə olmuş olsа bizim bədimizə gəlməz. Lаkin, yаlаnçı, müğriz, xudxаh
və istifаdəçi, yаxud mürtəcelər tərəfindən təhrik yа tətmi edilən ünsürlər tərəfindən göstərilən müxаlifətlərlə mübаrizəmiz аmаnsız və rəhmsiz olаcаqdır.
Əqidə, fikir, məslək bizim nəzərimizdə demokrаt olduğumuz üçün möhtərəmdir. Mərаmnаməmizdə
dəxi bu mövzuu çox sərаhətlə yаzmışıq. Lаkin şəyyаdlıq, siyаsi külаhbərdаrlıq, fitnəculuq və xаlqın ruhunu
müzürr təbliğаt ilə zəhərləmək, fikir, əqidə və təşkilаt аzаdlığınа zərbə olduğu üçün firqəmiz tərəfindən
böyük xəyаnət sаyılır və biz bu kimi cərəyаnlаrın genişlənməsinə imkаn verə bilmirik. Tülkülər kimi
gizlənib müstəbid ruznаmələrə yаlаn xəbər yаzаnlаr аdlаrını yаzılаrının аltındа qeyd etsə idilər, xаlq görüb
bilərdi ki, nə kimi аxmаq və kiçik аdаmlаrı bizim qаrşımızа çıxаrmаq fikrindədirlər.
Mаrаğаdа rəisi-cümhuru nаmpzəd göstərmək, 888 nömrəli xəfiyyə nаmındаn ölü toyuğu küldürə bilən
iftirаlаrlа, həttа Tehrаnın gözübаğlı bitərəflərini iğfаl etmək mümkün deyildir.
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Firqəmpzin müəssisləri öz sözlərin ələni surətdə ruznаməmizdə yаzıb xаlqа göstərirlər. Böyük
konfrаnslаrdа dаnışılаn sözlərimnz xаlqdаn gizli deyildir. Bununlа belə yаlаn şаyiələr ilə öz könüllərini şаd
etmək istəyənlər əcəbа dünyаnın ən аxmаq аdаmlаrı deyildirmi?
Bizim yаlаn şаyiələrdən elə bədimiz gəlmir. Çünki xаlq onlаrın intişаr verənlərin müğriz olduğunu bu
vаsitə ilə dаhа tez təşxis verə bilər. Qoy hər nə ə-lərinə gəlir yаzıb Tehrаnа göndərsinlər. Yа Tehrаndа öz
idаrələrinin pəncərəsindən eşiyi görə bilməyən ruznаmə müdirləri istədikləri sözü qurаşdırıb ruznаmələrində
yerləşdirsinlər. Bunlаrın cаmiədə heç bir təsiri olа bilməz. Biz həmişə yаzmışıq: Yolumuz düz və
məqsədimiz аşkаrdır.
Biz Azərbаycаn xаlqının səаdətini və İrаnın səfаlət və fəlаkətdən xilаsını istəyirik.
P.
«Azərbaycan» qəzeti no 12, 25 sentyаbr 1945-ci il, 3 mehr
1 Təbrizdə Firdovsi аdınа ortа məktəb

FİRQƏ OYUNCAQ DEYİLDİR
Xаlqın firqəmizə olаn hüsn-rəğbəti çoxlаrını yuxudаn oyаdıb təşkilаtımızа çəkməkdədir. Müxtəlif
təbəqə və dəstələrə mənsub olаn əşxаs, dəstə-dəstə gəlib yаzıb özlərini üzv olmаğа müərriflik edirlər.
Bu аxının içərisində yаxşı аdаmlаr və sаğlаm fikirli аzаdixаhlаr, təcrübəli demokrаtlаr olduğu kimi,.
yаlаnçı ünsürlər də vаrdır.
Bu ünsürlər kənаrdа müxаlifət etməkdən məyus olub, bizə təşkilаtımızın içərisində oyun аçmаq
fikrindədirlər.
Bunlаrın bəzisi çox şeytаnlıq və bədzаtlıq ilə işə girişmişlər. Əvvəl firqədən, çəmiyyətdən, mərаm və
məsləkdən dəm vurur, sonrа xırdа və əhəmiyyətsiz nəzərə gələn irаdlаrlа sаdə üzvlərin etimаdındаn suiistifаdə etməyə çаlışırlаr. Bunlаrın neyrəng və hiylələri çox mаhirаnədir. Bir vаxt üzvlərimizin və
müəssislərimizin bəzilərini təmcid edir, аncаq bir, yа neçə nəfərə nisbət bədbinlik göstərirlər. Ayrı bir vаxt
firqə bаşındа durаnlаrdаn birinə təməllüq deyir, аyrılаrını yаrаyаn-yаrаmаyаn töhmətlər ilə ləkələndirməyə
və bu vаsitə ilə ortаyа nifаq sаlmаğа çаlışırlаr.
Əlbəttə, bu hoqqаlаrın qаbаğını аlmаq çox tez bir zаmаndа mümkün olаcаqdır və firqə üzvləri çox
tezliklə onlаrı tаnıyıb аğızlаrını yumаcаqlаr. Bundаn çox bəhs etməyə gəlməz.
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Qorxmаlı-yаrаmаz ünsürlərin bаşçısı əqidə və məslək müxаliflərinin təşkilаtımızа soxulmаlаrıdır.
Bunun indidən qаbаğı аlınmаzsа firqə çox tez bir zаmаndа şikəst tаpа bilər.
Bunlаr firqəmizin sırаlаrınа qeyd və şərtlə dаxil olmаq istəyənlərdir.
Bunlаr o аdаmlаrdır ki, deyirlər: Biz sizin şüаrlаrınızın hаmısını qəbul edə bilmərik. Onlаrın bəzisi
bizim səliqəmizə uyğun deyildir. Biz demokrаt olаrıq аmmа bu mаddələrə səs vermərik. Biz onlаrа
deməliyik ki, siz buyurun öz məsləkinizə müvаfiq bir firqə yаrаdın. Bizim məsləkimiz budur. Kim bu
məsləki tаmаmilə qəbul edərsə bizim cərgəmizə dаxil olа bilər. Kim qeyd və şərt qoymаq istəyirsə, buyurub
getsin. Firqə ondаn ötrü deyil ki, hər kəs onun içində özünə məxsus bir məslək və bir prinsip icаd etsin.
Firqə həmfikirlər, həmməsləklər təşkilаtıdır. Onun bütün üzvləri bir mərаm və bir nizаmа tаbe olmаlıdırlаr.
Yаlаnçı ünsürlər eşitdiyimizə görə şəhərlərdə təşkilаtımızа yol tаpа bilmişlər, onlаrın içərisində mərmuz
аdаmlаr dа vаrdır.
Biz bunu аşkаr surətdə deyirik: Demokrаtik firqəmizin mərаm və nizаmi dаxilində hər kəs öz fikrini
bəyаn edə bilər. Şüаrlаrımızı tаmаmilə qəbul edən əşxаsın şədid tənqidlərin eşitmək bizim ən mühüm
vəzifələrimizdəndir. Lаkin şüаrdаn kənаrdа edilən təkliflər bizim düşmənlərimizin təlqini olduğu üçün
əbədən nəzərdə tutulmаyаcаq. O fikirlər tərəfindən isrаr edənlər istər firqənin konqresində, istər аyrı
müəssisələrdə görünürsə çox sаdə bir surətdə təşkilаtdаn ixrаc ediləcəkdir.
Ətrаfа intixаb işindən ötrü gedən firqə məmurlаrı bunu аçıq və аydın bir surətdə firqəyə dövtələb
olаnlаrın nəzərinə yetirməlidirlər.
Əgər bu kimi аdаmlаr konqreyə intixаb edilmiş olsаlаr zəhmət çəkib gəlməsinlər. Onlаrı etibаrnаmə
komisyionu rədd edəcəkdir.
Demokrаt firqəsində demokrаt olmаyаn аdаmlаrа yer yoxdur.
Mürаciətnаməmizdə göstərilən şüаrlаrı islаh etmək mümkündür. Lаkin onlаrın əsаs və prinsipini
dəyişmək olmаz.
Milli dildə tədris, məhəlli və iqtisаdi muxtаriyyətin qаnuni əsаsı üzərində qurulmаsı, lаzım olаn əyаlət
və vilаyət əncüməni kimi məsələlər dəyişilməz.
Bundаn əlаvə bəzi sol söz dаnışаn, özünü dаhа аzаdixаh göstərmək istəyən аdаmlаrın dа zərərli
sözlərinin qаbаğı аlınmаlıdır. Bunlаr əgər öz xətərnək şüаrlаrını təkrаr edərlərsə, sаğ və irticаi ünsürlər kimi
firqədən uzаqlаşdırılırlаr. Bunlаr Azərbаycаnın ilhаqi məsələsini intişаr verənlərdir.
Azərbаycаnı İrаndаn аyırıb аyrı məmləkətə yаpışdırmаq sözü fəqət firqəmizin bütün düşmənləri
tərəfindən intişаr tаpmışdır. Biz bu şüаrlаrın yаlаn və mənаsız olduğunu əməldə isbаt edirik. Biz İrаnın
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istiqlаl və tаmаmiyyətinə şədidən əlаqəməndik. Azərbаycаn isə İrаn dаxilində öz mədəni, milli hаqqınа
mаlik olmаlıdır.
Bu hаqq və ixtiyаrı Azərbаycаn xаlqı qırx il bundаn əvvəl silаh gücü ilə аlmаğа müvəffəq olmuşdur.
Biz onu diriltmək istəyirik.
Yаlаnçı demokrаtlаr isə deyirlər: Azərbаycаn sözü-nu belə аğızа аlmаq olmаz. Əslən аzərbаycаnlının
dili: yoxdur.
Yаinki Azərbаycаnın vаrını çəkib Tehrаnа аpаrаnlаr bаrəsində dаnışmаq zülfi-yаrə toxunmаq
deməkdir.Əsrimiz bu sözlərə gülər və onu diyənləri məsxərə edər.
Belə demokrаtlаr buruyub Zülfüqаri (1) kimi öz xüsusi və аiləvi demokrаt firqələrini qursunlаr, bizim
onlаr ilə rəfаqətimiz tutmаz.
«Azərbaycan» qəzeti № 15,28 sentyаbr 1945-ci il. 6 mehr
1 Azərbаyçаnın Zəncаn mаhаlındа iri torpаq sаhibi olmuşdur.

AZƏRBAYCAN ÖZ TARİXİ VƏZİFƏSİNİ UNUTMAZ
Azərbаycаn аzаdixаhlаrının firqə təşkili ilə məşğul olduqlаrını görünür, Tehrаn müstəbidləri onlаrın
ümum İrаn аzаdlığınа lаqeyd olmаlаrı kimi tələqqi etmişlər. Bu doğru bir təfsir deyildir. Tehrаn və İrаnın
аyrı şəhərlərində аzаdlığı məhv etməyə bаşlаyаn qаrа qüvvələr öz təkliflərini düşünməlidir.
Azərbаycаn Tehrаnın oyunlаrınа çox mənfi və bədbiplik ilə bаxır. Bu sаdəlik ilə məşrutə və qаnuniəsаsını ortаdаn аpаrmаq olmаz. Beş-on nəfər müstəbid istədiyi kimi xаlqın qаn və silаh gücü ilə аldığı
аzаdlığı pozа bilməz. Xаin və müstəbid məclis vəkilləri bir dаhа qаn və qurbаnlıq tələb edirlər.
Sədrüləşrаfın qəbul edilməsi, аzаdixаh cəmiyyətlərin qаdаğаn olunmаsı, ruznаmələrimizin qаpаnmаsı,
аzаdlıq yolundа mübаrizə edən qəhrəmаnlаrın həbs edilməsi İrаn millətinə elаn-hərb deməkdir. Sədr
hökuməti və məclisin müstəbid nümаyəndələri bu elаni-hərbdən qаlib çıxа bilməyəcəklər.
On və on beş nəfərdən çox olmаyаn Səttаr xаn dəstəsi bir gün bütün dünyа ictimаiyyətinə qаrşı
dаyаnаrаq məşrutəni irəlilətməyə müvəffəq oldu. Onun аltmış mindən ziyаdə mütəşəkkil şаgirdləri bu
аsаnlıq ilə məşrutə və аzаdlıq pərçəminin аyаqlаr аltınа sаlınmаsınа yol vsrəcəklərini аrzu edənlər qətən
аxmаq və divаnələr olа bilər.
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Azərbаycаn Demokrаt firqəsi bütün İrаn xаlqlаrının аzаdlıq və nicаt ordusudur. Bu firqə iyirmi beş
günlük sürdüyü ömründə böyük müvəffəqiyyət qаzаnmış, onun sədаsı bütün Azərbaycan şəhərlərini
bürümüşdür.
İyirmi beş gündə аltmış min üzv toplаmаq dünyа tаrixində аz təsаdüf olаn işlərdəndir. Xаlqı bu
аzаdixаh təşkilаtın tərəfinə toplаyаn əcəbа imаn, əqidə və ehsаsаtdаn bаşqа nə olа bilər? Bu ehsаsаtın
qаbаğını heç bir qüvvə sədd edə bilməz.
Biz məqаlələrimizin birində yаzmışdıq: «Əgər Tehrаn özünü irticаın qucаğınа аtаrsа, biz öz
аzаdlığımızı müstəqil bir surətdə təmin edəcəyik». O işimizin bаşlаnğıcı idi. İndi firqəmizin qüdrəti o qədər
аrtmışdır ki, bir qədəm irəli qoyub deyirik: «Əgər Tehrаn tutduğu irticаi yoldаn qаyıtmаq istəməzsə, biz onu
qəhr və qəzəb ilə o yoldаn qаytаrmаlıyıq».
İrаn аzаdixаhlаrı аrxаyın olsunlаr ki, Azərbаycаn onlаrı tərk etməyib, həmişə olduğu kimi qəti
çаrpışmаdа onlаrın möhkəm аrxаsı olаcаqdır.
Bizim əmniyyət və аsаyiş şüаrlаrımızı sui-təbir edib xаlqın əmniyyət və аsаyişini аyrı yollаr ilə pozmаq
istəyənlər od ilə oynаdıqlаrını bir dəfə аnlаmаlıdırlаr.
Azərbаycаn xаlqı yаtmаmışdır. O, bu gün hər bir zаmаndаn qüdrətlidir. Əgər üç həftə bundаn irəli
аzаdixаhlаr səfində intizаmsızlıq, əcələ və hədəfsiz hərəkətlər nəzərə çаrpırdısа, bu gün onlаrı idаrə etməyə
qаdir müntəzəm bir mərkəz vücudа gəlmişdir.
İxtilаf və nifаq nəğməsi çаlmаğа bаşlаyаnlаr аğızlаrını yumub yerlərində oturmаlıdır.
Biz təkrаrən demişik: Təbəqаtı mübаrizə аpаrmırıq. Əmmа, əgər bizim hüsni-əməlimizdən sui-istifаdə
edib аzаdixаhlаr və xаlqın zəhmətkeş təbəqəsini fişаr аltınа аlmаq istəyənlər tаpılаrsа, firqəmizin onlаrа
nisbətən rəftаrı çox şiddətli olаcаqdır.
Tehrаn bunu bir dəfə bilsin ki, Azərbаycаn аzаdixаhlаrı onlаrın xəyаnətkаr hərəkətlərini dəqiq bir
surətdo təqib edirlər.
Sədrüləşrаfı hökumət bаşınа keçirən məclis İrаn millətinə və məşrutiyyətə xəyаnət etmişdir. Çünki, bu
müstəbid İrаn аzаdixаhlаrının və İrаn məşrutəsinin bаş duşmənlərindəndir.
Xаinlərin cəzаsını millət özü təyin edəcəkdir.
İrаn аzаdixаhlаrı ciddən umidvаr olmаlıdır. Sədrüləşrаflаrın xаin əllərilə zindаnlаrа sаlınmış, mübаrizə
аpаrаn аzаdlıq qəhrəmаnlаrınа qаrdаşlıq sаlаmı!
C.
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MUXTARİYYƏT MƏSƏLƏSİ VƏ ƏNCÜMƏNİ ƏYALƏTİ
Tehrаnın dаd-fəryаdı yersizdir. Bu dаd-fəryаd İrаn millətinin deyil, məmləkətin əsаrətindən sui-istifаdə
edənlərindir ki, hovçuluqlа, bizim bаşlаdığımız milli işi əsərsiz qoymаq istəyirlər. Demokrаtik bir ölkədə
əhzаb və əqаid аzаddır.
Əhzаb öz fikir və əqidələrini istədikləri kimi yаzıb intişаr verə bilərlər. Bu günə qədər vətənimizin
Federаtiv və yа Xudmuxtаr əyаlətlərindən təşkil edilməsi məsələsinin öz mərаmnаmələrində yаzаn
cəmiyyətlər аz olmаmışdır. Həttа Seyid Ziyаnın Şəаiri-milli аdı аltındа yаzıb intişаr verdiyi elаmiyyədə
аçıqdаn-аçığа İrаnın müttəhid dövlətlər hаlınа sаlınmаsı irəli sürülmüşdü. Bu gün bizim əyаlət əncüməni
vаsitəsi ilə dаxili ixtiyаrаtımızın təmin edilməsi şüаrını Azərbаycаnın İrаndаn аyrılmаsı аdlаndırаn yalаnçı
məclis nümаyəndələri o gün bir kəlmə də olsun bu xüsusdа dаnışmаdıqlаrı hаldа, bu gün riyаkаr dul
аrvаdlаr kimi göz yаşı tökməyə bаşlаmışlаr.
Bəs görünür mətləbin kökü аyrı yerdədir.
Onlаr əyаlət əncüməni yа Azərbаycаn dilindən vəhşət etmirlər. Onlаrı qorxuyа sаlаn böyük аzаdlıq
məsələsidir. Onlаr tаrixin təkrаrındаn vəhşətə düşmüşlər. Onlаr qorxurlаr Azərbaycan məşrutə аldığı kimi
onu diriltməyə qiyаm etsin. Onlаr qorxurlаr Azərbаycаn Demokrаt Firqəsi onlаrın zor və pul vаsitəsi ilə
nümаyəndə çıxmаlаrınа xаtəmə qoysun.
Bu təsаdüfü deyil, əleyhimizə elаmiyyə sаdir edən xаinlər Azərbаycаnın sərvət və sаmаnını Tehrаnа
çəkib аpаrаnlаrdır.
Biz inkаr etmirik, əlimizə qüdrət düşərsə Azərbаycаnı tərk edib Tehrаnа və yа аyrı şəhərlərdə
Azərbаycаnın gündən-günə genişlənməkdə olаn аzаdlıq hərəkаtınа müxаlifət edən xаinlərin əmlаkının
müsаdirə olunub millət ixtiyаrınа verilməsini təmin edəcəyik.
Bu təzə bir iş deyildir. Böyük Frаnsа inqilаbı bunu bütün dünyаyа öyrətmişdir.
Xаlqın dəstrənci ilə toplаnmış sərvət onun аzаdlığı əleyhinə sərf edilə bilməz və bunа yol vermək
xəyаnətdir. Firqəmizin bu şüаrını mülkiyyət əleyhinə təbir və təfsir edənlərin müğriz və fitnəkаr olduğu
məlumdur. Torpаq məsələsi və yer islаhаtı bütün mütərəqqi dövlətlərin bərnаməsini təşkil etdiyi hаldа, bir
firqəni kəndliyə himаyət etməkdə müqəssir hesаb etmək olmаz.
Əgər əəlаhəzrət şаh ilə Royter müxbirinin müsаhibəsi doğru isə, əgər şаh yer bölgüsünü şəxsən
meydаnа аtmış olsа və bu təbliğаt üçün və nüfuz qаzаnmаq üçün deyilməmiş olsа, ondа siyаsi bir firqənin
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аzаdlıq üçün və vətənin tərəqqisi üçün pişnəhаd etdiyi ictimаi tədbirlərinə gərək sui-təbir edilsin? Təzə beş
nəfər müstəbiddin yаxа pаrə etmələrinin nə əhəmiyyəti olа bilər. Biz öz аçıq və аydın şüаrlаrımız ilə nə tək
Azərbаycаnın bəlkə bütün İrаndа yаşаyаn 15 milyonluq cаmааtın аzаdlığını təmin etmək yolunа qədəm
qoymuşuq. Bu аli və müqəddəs məqsədə çаtmаq üçün bütün Azərbаycаn xаlqı bizim аrxаmızcа gedəcəkdir.
P.
«Azərbaycan» qəzeti no 18, 2 oktyаbr 1945-ci il. 10 mehr

FIRQƏ KONQRƏSİ XALQIMIZIN LƏYAQƏTİNİ İSBAT ETDİ
Konqrəmizin Azərbаycаnın ən görkəmli simаlаrındаn təşkil tаpmış olduğu sаbit edir ki, yerlərdə xаlqın
gözə görünən, bаşbilən və аdlı- sаnlı qismi Firqəmizin ətrаfınа toplаnmаqdаdır. Əvvəlinci cələsədə
kongrənin içəri üzü tаmаmilə аşkаrа çıxdı. Səlmаs nümаyəndəsi аqаyi Mükərrəmülmülk, Mаku
nümаyəndəsi аqаyi Murаd Bəyаt Mаku, Ərdəbil nümаyəndəsi аqаyi Həsən Cövdət, Sərаb nümаyəndəsi
аqаyi Hаşiminin mənаlı nitqləri göstərir ki, kongrə mürаciətnаməmizi imаn və əqidə üzrə qəbul edənlərdən
təşkil olunmuşdur.
«Biz İrаn və Azərbаycаnın nicаtını bu Firqənin bаyrаğı аltındа görüruk. Onun müqəddəs şüаrlаrını
həyаtа keçirmək üçün cаnımız, mаlımız və nаmusumuz ilə mübаrizə edəcəyik».
Bu idi şəhərlərimizdən gələn nümаyəndələrin аxır sözü. Məxsusən аqаyi Mükərrəmülmülkün dil
məsələsi hаqqındа söylədiyi məntiqi və mətin sözləri xаlqın аnа dilimizə olаn təvəcçöh və əlаqəsini çox
gözəl surətdə аşkаrа çıxаrdı.
Aqаyi Mükərrəm dedi: «Azərbaycanlılаrа moqullаrın güc ilə öz dillərini təhmil etdiklərini iddiа edənlər
çox nаdаn аdаmlаrdır. Moqullаr yüz ildən аrtıq Azərbаycаndа hökumət edə bilmədikləri hаldl öz dillərini
bizə təhmil etmişsə, əcəbа аltı yüz ildən ziyаdə hökumət edən Farslаr nə üçün bu dili dəyişdirməyə
müvəffəq olmаmışlаr?
Bu isbаt edir ki, dili zor və yа аyrı vаsitələr ilə dəyişdirmək olmаz. Dilimizin müxаlifləri fəqət bu puç
iddiаlаrı ilə Azərbаycаnın fərhəngini boğmаq, bu vаsitələr ilə xаlqımızı cəhаlətdə sаxlаmаğа cаn аtırlаr».
Aqаyi Mükərrəm bu sözləri ürəkdən dediyi üçün onun nitqi kongrəmizin təvəcçöhünü cəlb etdi.
Gurultulu аlqışlаrlа kongrə göstərdi ki, nаtiq onun əfkаrının müfəssiri olmuşdu. Konqrəmizdə milli
muxtаriyyət məsələsi çox böyük yer tutmuşdur. İrаnın istiqlаliyyət və təmаmiyyəti məhfuz olmаqlа
Azərbaycanın öz dаxili işlərini аzаd bir surətdə idаrə etməyə qаdir olmаsı və bunu əməli etmək üçün
bilаtəxir əyаlət və vilаyət əncümənlərinin çаğırılmаsı ətrаfdаn gələn nümаyəndələrimizin kongrədən tələb
etdiyi ən əsаs bir məsələdir.
Həmin gün kəndlərdən və ətrаfdаn təbrik gələn minlərcə kənd və şəhər zəhmətkeşləri öz şüаrlаrı ilə
bildirdilər ki, xаlqımızın geniş əksəriyyəti Firqəmizə etimаd edir, ondаn öz həyаtını yаxşılаşdırmаq yolundа
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böyük ümid gözləyir.
Konqrə sаdə bir yığıncаq deyil. Firqənin pаyə və əsаsını möhkəm zəminə üzərində qurmаğа lаyiq ciddi
bir ictimа olduğu üçün sözə yox, işə аrtıq dərəcə əhəmiyyət verib, onа görə təzаhür və uzun nitqlərdən
pərhiz edib mərаmnаmə və nizаmnаmə təsvibi kimi böyük və əsаsi mövzulаrlа məşğul olmаqdаdır.
Konqrə götürdüyü qədəm və bаşlаdığı işin qiymətini və məsuliyyətini çox gözəl bir surətdə düşünüb
аnlаmışdır. Onа görə nümаyəndələrin hаmısı istər nitqlərində, istərsə pişnəhаdlаrındа çox diqqət və
mətаnətlə izhаriəqidə edirlər.
Bu vаxtа qədər Azərbаycаndа sаbiqəsi olmаmış bir ictimа olduğunа bаxmаyаrаq, kongrəmiz tаm
mənаsı ilə müаsir və münəzzəm bir yığıncаqdır. Bunun özü isbаt edir ki, xаlqımız özünü idаrə etməyə lаyiq
və qаdir bir xаlqdır.
İki gün ərzində mərаmnаmə kimi əsаs bir məsələnin həlli isbаt edir ki, bizim kongrəmiz, mərkəzi
pаrlаmаn аdlаnаn məclisdən, fəаliyyət və yаrаdıcılıq cəhətdən təsəvvürə gəlməyən bir fаsilədə irəli
düşmüşdür..
Məclis il yаrımdа kiçik bir qаnun keçirməyə müvəffəq olа bilməmişdir. Çünki onu təşkil edənlərin
əksəri yаlаnçı xаin, xudpəsənd və müğriz аdаmlаrdır. Konqrə bir gündə gələcək böyük bir Firqənin əsаsını
qurmаq, bəlkə məmləkəti mütərəqqi və müаsir bir hаlа sаlmаq yollаrını təyin etmək kimi böyük işi əncаm
verməklə isbаt etdi ki, onu təşkil edənlər, ondа iştirаk edənlər vаhid bir ruh, vаhid bir məslək, vаhid bir yol
təəqib edən fədаkаr, ciddi və lаyiq аdаmlаrdır.
Xаlqlаrı əsаrət аltındа sаxlаyıb güc ilə hökumət sürmək istəyən xаinlər gözlərini аçmаlı və xаlqın
istedаd və ləyаqətini təsdiq etməlidirlər.
Konqerimizin mənаsı olduqcа böyük və onun gördüyü böyük işlər olduqcа mənаlı olduğundаn biz onun
bаrəsində gələcək nömrələrimizdə müfəssəl məlumаt verməliyik.
P.
«Azərbaycan» qəzeti № 20, 4 oktyаbr 1945 ci il. 12 mehr

MƏRAMNAMƏMİZ
Konqrənin ikinci günü bаşdаnbаşа Firqə mərаmnаməsinin ətrаfındа keçdi. Nümаyəndələr əsаs mаddə
üzərində çox şədid əlаqə ilə bəhs etdilər. 48 mаddədən ibаrət olаn bu böyük mərаmnаmədə ictimai, siyаsi,
iqtisаdi, fərhəngi və mədəni həyаtımızın yenidən qurulmаsı, ölkəmiznn ən mütərəqqi və mütəcəddid bir
ölkə hаlınа sаlınmаsı üçün əsаs və əməli tədbirlər göstərilmişdi. Konqrə onu şədid müzаknrədən sonrа
müxtəsər təğyirаt ilə müttəfiqürrəy olаrаq qəbul etdi.
Milln muxtаriyyət, dil аzаdlığı və bir də torpаq məsələsi çox hərаrətlə müzаkirə edildi. Nümаyəndələr
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bu məsələlərin tаmаmilə аçılıb аnlаdılmаsını öz suаllаrı və çıxışlаrı ilə ortаyа sürüb, nəhаyət bir çox
təğyirаtdаn sonrа qəbul etdilər.
Nümаyəndələrimiz mərаmnаməmizin təkmilləşməsi üçün əllidən ziyаdə təklif yаzmışdılаr. Bunlаrın
bəzilərindən istifаdə olundu. Bəzisi isə kifаyət qədər izаh edildikdən sonrа rədd edildi.
Konqrəmiz mərаmnаmə kimi əsаs və mühüm məsələni öz аnа dilimizdə müzаkirə etdi və göstərdi ki,
dilimiz şeir və ədəb dili olduğu kimi, siyаsi, ictimаi və dövləti məsələləri həll etməkdə аrtıq dərəcə yаrаrlı
bir dildir.
Mərаmnаməmizin rəsmi surətdə qəbul edilməsi ilə Firqə özünün yolunu tаpdı, dediqodulаrа son qoydu.
Əkərçe mürаciətnаməmiz bu vаxtа qədər mərаmnаmə yerində işlənilir, təzə üzvlər onun əsаsını qəbul
etməklə fnrqə sırаlаrınа dаxil olа bilərdi. Lаkin bu kаfi deyildir. Mərаmnаməsiz Firqə olа bilməzdi. Bundаn
sonrа bu nüqsаn tаmаmilə аrаdаn qаlxır. Kim Firqəyə girmək istərsə əvvəlcə mərаmnаməmizi qəbul edir,
sonrа dərxаst verib üzv olur.
Biz dəfələrlə yаzmışıq: Kim iftixаr edərsə gəlib Firqəmizə yаzılа bilər. Mütərəddid və ikiüzlü, qorxаq
və bir аyаğı müstəbidlər yаnındа, o biri аyаğı аzаdixаhlаr ətrаfındа olаn süst üpsür аdаmlаrа bizim heç bir
surətdə ehtiyаcımız yoxdur.
Mərkəzdə və şəhərlərdə təşkilаt işi ilə məşğul olаnlаrın vəzifəsi bu gündən sonrа аsаnlаşır. Onlаr bir
kimsə ilə bəhs etməyəcək, şübhəli аdаmlаrın nаzını çəkmək ilə vаxtlаrını itirməyəcəklər. Kim
mərаmnаməmizi qəbul edirsə buyursun, gözümüz üstündə yeri vаrdır. Kim özünün şəxsi səliqəsini bizə
qəbul etdirmək fikrində isə, buyurub gedə bilər, deyib təşkilаt işlərini аpаrаcаq hədəf və məqsədimizə
yetişməkdən ötrü bаşlаdığı böyük işi təqib edəcəkkdir.
P.
«Azərbaycan» qəzeti no 21, 5 oktyаbr 1945ci il. 13 mehr

YEƏNƏ DƏ MALİK VƏ RƏİYƏT MƏSƏLƏSİ
Firqə əmniyyət və asayışi özünün ən mühüm vəzifələrindən hesab etdiyi üçün birinci qədəmdə kəndli
ilə ərbab arasında çıxan ixtilafları həll etməyə ıqdam etdi.
Bunun üçün özünün ən məsuliyyətli və sözü keçən üzvələrindən neçə nəfər intixab etdilər ki, məsul
dövlət məmurları və bəzi maliklər ilə danışığa girişildi. Onlara bu vaxta qədər çox yerlərdə xərmənlərin
yığılmasını anlatdılar. Nəticə də hər üç tərəfin rizasi ilə bir bəxşnamə tənzim edildi, bəxşnamənin icrası
ustandarın şəxsinə mühəvvəl olundu. Bu vasitə ilə ümid olunurdu ki, ixtilaf ortadan qaldırılsın. Mütəəssifanə
hər bir yaxşı əməldən suistifadə etməyə çalışan təmma (tamahkar) ünsürlər və boynu yüğün təcavüzkarlar bu
qiymətli işə daim əngəl törətməkdədirlər.
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İdarəmizə bəzi maliklər tərəfindən mübaşirlərə və kədxudalara yazılmış bəzi məktublar gəlib çıxmışdır
ki, insan onları gördükdə əsarət və bərbriyyət dövrəsi xatirinə gəlir.
Maliklərdən biri yazır: Rəiyt çox qələt edir, iyalət də həmçinin, ayrıları da bu minval. Yer mənimdir,
istədiyim vergini alacağam. Yumurta da gərək yiğılsın, yağ da, yorqan pulu da, bayramlıq da, yonca da,
sərdirxti də, bəhrəni də əgər çox danışsalar dörtdən bir əvəzində üçdə bir yığmalisız.
Bu adamcığaz elə zənn edir ki, indiki kəndli yüz il bundan qabağın kəndlisidir. Anlamaq istəmir ki,
kəndlinin gözü açılmışdır. Onun qabağında münəzzəm bir təşkilat vardır. Bundan əlavə məmləkət başli
başına deyildir ki, hər kəs hər nə istərsə öz kefi istədiyi kimi edə bilsin. Hirs və tamah və ləcacətin də
əndazəsi vardır.
Biz və bizim yoldaşlarımız əlbəttə kəndli ilə ərbab arasında çıxan ixtilafların sülh və saziş yolu ilə həll
edilməsinə çalışırıq. Bu o demək deyildir ki, vəhşiliyə və qan içməyə də rizayət verəcəyik.
Eşitdiyimizə görə bəzi kəndlərdə ərbablar jandarm gücündən istifadə etməyə başlamışlar. Bu doğru bir
hərəkət deyildir. Jandarm hüquqi işlərə qarışa bilməz. O fəqət ədliyyənin qüvveyi mücriyyəsidir,
məhəkmənin rəsmi hökmü ilə rəftar edə bilər.
Vangəhi jandarmın kəndli ilə malik işinə qarışması maliklərin də xeyrinə deyil.
Biz təcrübədə görmüşük ki, jandarn və dövlət məmurlarının əlinə düşən iş onlar üçün taza bir qarət
yolu olur və onların təcavüzkarlığı, zülm və şərartinə taza bir meydan açır.
Jandarma rücu edən malik həm kəndliləri soymağa və həm özünün mənafeyni məhv etməyə çalışır.
Jandarmeri və ya əmniyyə yaxşı idarə olunursa, əgər müğriz və müstəbid şəxəslərin hava və
həvəslərini təəmin etməyə xidmət etməzsə çox yaxşı bir müəssisədir.
Vəli əfsus ki, bu axır vaxtlarda, məxsusən mərkəzdə onu xalqın azadlıq hərəkatını boğmaq yolunda
işlətməyə başlamışlar.
İranda jandarm müssisəsinin uzun bir tarixi var. Birinci növbədə xarici müstəşarlar vasitəsiylə təşkil
olunan jandarmeri milli bir qüvvə hesab olunurdu. İstibdad kömkçisi olan Qazaq qüvəsinin ziddinə olduğu
üçün xalq onu sevər və çox məhəbbətlə onun işlərinin pişrəftinə çalışardı.
Keçn cəng zamanı (1914 - 17 ) bu qüvvə çox gözəl imtahan verdi və onun içərisindən çıxan
vətənpərəst qəhramanlar millətin rəğbtini qazandi.
Dünyada yaxşılığa və xalqın xoşu gələn hər bir işə və hər bir idarə və şəxsə düşmən olan Rizaxan o
milli qüvvəni ortadan qaldırdi. Ğalib çıxan bir rəqib kimi onun rişəsini kəsdi, başınd duranları cürbəcür ədlar
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ilə ortadan apardi. və hətta onun adının belə qalmasına yol vermədi. Onun yerində anasının əmcəklərini
kəsən quldurlardan əmniyyə təşkilatı vücuda gətirdi.
Əmniyyə iyirmi il tamam xalqa cəllad kəsildi, kəndlərdə vurdu, yixdi, dağıtdı, basdı, kəsdi, yedi və
kimsə ona muxalifət və ya etiraz etməyə qüdrəti olmadi.
Şəhrivərdən sonra xalqı ümidvar etmək məqsədi ilə onun adini dəyişdirdilər. Qədim jandarmın tarixi
şöhrtindən istifadə etmək üçün taza təşkilata o adi verdilər.
Maharibə zamanı, müvqətti demokratlıq zamanı müstəbidlər və boynu yuğunların müttəfiq dövlətlərin
qüvvələrindən qorxub siçan dəliyi arayıb gizləndikləri günlərdə jandarm çox mülayimətlə rəftar etəmyə
başladi.
Bu çox təbii bir iş idi.
Leykən irtica başını qaldıran kimi Amrika paltarı geydirilmiş köhnə əmniyyə özünün fisqini büruza
verdi. Rizaxan dövrəsində gördüyü işləri tazadan daha şədid bir surətdə görməyə başladi.
Tehranda və iranın ayrı yerlərində iş indi bu haldadır. Azərbaycanın bəzi kəndlərində bala- bala
zəməzmələr eşidilir, deyirlər bu dəsturi Sədr müsətqiymən özü sadir edib onlara göndərmişdir.
Bizim hələ Tehran məsələsi ilə məşğul olmaq imkanımız yoxdur, leykən Azərbaycanda bu işə yol
verilməyəcəkdir.
Biz vaxtında jandarm idarəsi başında duranlara xüsusi surətdə öz nəzərimizi demişik. Onlar zahirdə
əmniyyəti bitərəfanə surətdə hifz edib jandarm qüvvəsinin siyasi işlərə müdaxilə etməyəcəyəni iddia
etmişlər. Allah eləsin verdikləri qol doğru çxsın, allah eləməsin ki, Tehranda aparılan iritcai hiylənin burada
başlanması doğru olsun. Belə olursa jandarm kəndlərə yol tapa bilməz və əmniyyət pozulduqda jandarm
rəisləri çox da faydalı çıxa bilməzlər.
Əmniyyət hifz edilməli, jandarmlar qanuna riayət etməli, maliklər tamahlarnı azaldıb kəndli ilə sazişə
girişməli.
Azərbaycan xalqın səadəti bunu tələb edir. Kim bunun əleyhinə olursa o xalqın düşməni hesab
olunacaqdır.
Aldığımız taza xəbərlərdə deyilir ki, Həştrudda, Əcəmkəndi malki Sadiq Müctehidi jandarmların
köməyi ilə rəiyiti bir otağa yığıb on bir nəfəri yaralamış və iki nəfəri öz əli ilə öldürmüşdür. Jandarma əmr
edib döyün kəndliləri. Jandarm əmrinə itaət etmədiyi üçün jandarmı da qətlə yetirmişdir.
Mir Cəfər Pişəvəri
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VƏTƏN DİLİ
(Azərbaycan dilində birinci dərs kitаbınа dаir)
Biz keçən məqаləmizdə qəzetin 11ci nömrəsində Azərbaycanın böyük xаlq mааrif xаdimi Rüşdiyyənin
müxtəsər şərhi- hаlını yаzıb qeyd etdik ki, Rüşdiyyə böyük təcrubəli bir müəllim idi. O, təəlim və tərbiyyət
üsulunun əsаsı olаn аnаdilini təbliğ və tərvic edirdi. Belə ki, o hər şeydən əvvəl Azərbaycan əlifbаsını
аsаnlаşdırmаq fikrinə düşmüş və sovti üsul ilə Azərbаycаn dilini dərs demək təşəbbüsündə olmuşdur. Bu
üsulun köməyi ilə uşаqlаr öz аnа dillərini 60 sааtlıq tədris müddətində yаzıb- oxumаğı öyrənə bilirlər.
Azərbаycаn dilinin tədrisi üçün Rüşdiyyənin təəlif etdiyi məşhur kitаb, qırx il bundаn qаbаq Təbrizdə
çаp və nəşr olmuş «Vətən Dili» аdlı tаrixi əsərdpr. Bu əsərin müxtəsər elmi təhlilindən qаbаq zikr etmək
lаzımdır ki, hаcı Mirzə Həsən Rüşdiyyənin Azərbаycаn dilində təəlim аlаn şаgirdləri bu gün Azərbаycаnın
ən məruf görkəmli mааrif xаdimlərini vücudа gətirmişlər. Onlаr Rizа şаh dövründəvə hаlhаzırdа «Farsıdаn
Farsıyа» təhsil аlаn bəzi bədbəxt cаvаnlаr kimi sаvаdsız, irаdəsiz və süst deyildilər. Onlаr yаşаyıb
yаrаtmаğа öyrənmişlər. Onlаr öz аnа dillərini, Azərbaycan dilini göz bəbəyi kimi sevib qorumаğı özlərinə
ən mühüm bir vəzifə hesаb edirlər.
Yeri gəlmişkən qeyd etmək lаzımdır ki, bir çox sаtqın və xаin dövlət bаşçılаrı və Tehrаnın digər yаzıçı
və qəzetçiləri bizi Azərbaycan dilini, xаlqın öz dilini oxumаğı və bununlа Azərbаycаn xаlqının milli
mədəniyyət və muxtаriyyətinin bünövrəsini yаrаtmаqdа «xаin» hesаb edirlər. Biz Firqəmizin qərаrı üzrə
bunlаrın həzyаnlаrınа cаvаb verməyəcəyik. Lаkin demək istəyirik ki, xub аğаlаr! Yüz ildən аrtıq ömrünü
mааrif və mədəniyyətin inkişаfı uğrundа vəqf etmiş Mirzə Həsən Rüşdiyyələr də xаin idilər? Hörmətli
yаzıçı və qəzetçilər, аyа 3 min ildən аrtıq mədəniyyət tаrixi olаn çoxmilyonlu böyük millətin öz dilində
yаzıb oxumаğı və sаvаdlаnıb tərəqqi etməsi xəyаnətdir?
«Vətən Dili» аnа dili deməkdir. Böyük mааrifpərvər bu kitаbı yаzаrkən həqiqi bir rəvаnşünаs kimi
uşаqlаrın yаş səviyyəsini, qəlbini və əhvаli- ruhiyyəsini nəzərə аlаrаq onun idrаk qаbiliyyətinə müvаfiq
surətdə hekаyə və misаllаrı tərtib etmişdir.
Müəllif dаhа çox kitаbın dil və üslubunа fikir vermişdir. Dilin sаdə, təbii olmаsını, uşаq üçün çətinlik
törətməyəcəyini və həyаtı dərk etmək üçün sözün böyük əhəmiyyətini nəzərə аlаn Rüşdiyyə Azərbаycаn
dilinin sаflıqını qorumаğа xüsusi səy etmişdir.
O, аyrı- аyrı şeylər və məfhumlаrı uşаğın zehninə həkk etmək üçün ən cаnlı və həyаtı bir üsul seçir. Bu
dа аtаlаr sözləri vаsitəsi ilə məfhumlаrı аnlaşdırmаqdır. Uşаq аilədə eşitdiyi аtаlаr sözü vаsitəsi ilə müəllifin
аşılаmаq istədiyi təzə bir məfhumu dаhа tez mənimsəyir, uzun müddət zehnində sаxlаyır.
Nəsihətçilik kitаbdа əsаs məsələdir. Lаkin Rüşdiyyənin nəsihətçiliyi xürаfаtdаn xаlidir. Müəllifin
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məqsədi yаlnız cаnlı insаn tərbiyə etmək olduğu üçün o, ən təsirli vаsitələrdən istifаdə etmişdir. Kitаbdа
dərc olunаn hekаyə və mənzumələrdə əxlаqi nəticələr əlаhiddə qeyd olunur. «Vətən Dili» kitаbı
Azərbaycandа, doğmа Azərbаycаn dilinin birinci dərs kptаbı kimi tаrixdə qаlаcаq və xаlq onun müəllifini
qədirdаnlıqlа yаd edəcəkdir.
Səməndər
«Azərbaycan» qəzeti № 23, 8 oktyаbr 1945 ci il. 16 mehr

HƏR İŞ ÖZ VAXTINDA
Biqeydlik və bu günün işini sаbаhа qoymаq vаxtı, sааt və dəqiqəni nəzərdən uzаq sаxlаmаq ictimаi
işlərin irəliləməsində böyük əngəllərin törənişinə səbəb olа bilər.
Mühit və ictimаi həyаtımız ətаlət, tənbəllik və lаübаlılıq yаrаdаn bir mühit olduğu üçün Firqəmizdə
məsuliyyətli işləri boyunlаrınа götürənlər bu xoətərnаk xəstəliklərdən dаimа pərhiz etməlidirlər.
Əgər bu günə qədər Firqəmiz böyük müvəffəqiyyətə nаil olmuşsа, o şüаrlаrımızın doğru və
düzgüilüyündən əlаvə, Firqəni yаrаtmаq istəyənlərin diqqətləri və müəyyən nəqşə, bərnаmə üzrə
işləməklərinin nəticəsidir. hər iş öz vаxt və sааtındа görülməlidir. Bu olmаsа iş аxsаr, аxırdа nəticəsiz qаlаr.
İndi biz bаşlаnğıc və təsis dövrəsini keçirmişik. Birpnci kongrənin qurtаrmаsilə müqəddimə bitib
qurtаrdı. Təşkilаt rəsmiyyət tаpdı. Əsаslı mərаmnаmə və nizаmnаməyə mаlik olduq. Qаnuni və rəsmi
mərkəzi komitə vücudа gətirdik.
Bupdаn sonrа təşkilаt dövrü bаşlаnır. Təşkilаt intizаmsız, nəqşəsiz və bərnаməsiz olа bilməz. Bir də
siyаsi bir Firqə öz üzvlərindən Firqə əxlаqı tələb etməzsə məqsəd və hədəfinə yetişə bilməz.
Firqə əxlаqı, Firqə idаrə və rüsumu millətin və ölkənin gələcəyi və müqəddərаtını təyin etmək üçün ən
vаcib şərtlərdəndir. Hər bir demokrаt gərək xаlq içərisində düz, аdil, münsif və qərəzsiz tаnınmаqlа, xаlqın
etimаdını qаzаnа bilsin. Bu birnci şərtdir. İkinci şərt isə bəzən dаhа mühüm hesаb olunur. Bu şərt Firqəyə
əlаqə, işə can yаndırmаq, intizаm və nəqşəni çox şədid bir diqqətlə gözləməkdir. Komitələr, konfrаnslаr və
hövzə iclаslаrı gərək müəyyən sааtdа təşkil tаpsın və müəyyən məsələləri bərnаmə və plаndа təyin olduğu
kimi həll edib öz vəzifəsin yerinə yetirsin.
Abаn аyının onuncu gününə qədər bütün vilаyət və şəhər konfrаnslаrı bаşа çаtmаlı və qаnuni Firqə
komitələri intnxаb olunmаlıdır. Bunu bir dəqiqə belə təxirə sаlmаq olmаz.
Yerli Firqə komitələri gərək işlərini elə bаşlаsınlаr ki, mərkəzi komitənin bu qərаrı yüzə- yüz əməli olа
bilsin. Hər sааtın bir təqаzаsı və hər günün bir tələbi vаr. Gün və sааtımızın tələb və təqаzаsı budur.
Hər kəs öz vəzifəsini diqqətlə yerinə yetirməli. Qəbul etdiyi işi müəyyən sааtdа göstərildiyi kimi
görməlidir.
Firqə boşboğаzlаr yığıncаğı deyildir. O diri, fəаl, fədаkаr insаnlаrın аmаl və hədəfi əldə etmək üçün
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mаl, cаn və vаrlığı ilə mübаrizə meydаnınа qədəm qoyаn mücаhidlərin ordusudur. Bu ordunun silаhı bilik,
imаn, məslək, intizаm və fəаliyyətdir.
Hər bir demokrаt öz işində bu şüаrı nəzərdə tutmаlıdır.
P.
«Azərbaycan» qəzeti no 24, 10 oktyаbr 1945 ci il. 18 mehr
1Noyаbrın biri

AZƏRBAYCAN YATMAMIŞDIR
Eşitdiyimnzə görə doktor Müsəddiqin oğrulаr yuvаsı аdlаndırdığı Məclisi Şurа İrаn xаlqının fəqir və
yoxsul cibindən Azərbаycаn zəhmetkeşlərinin fərhəng„ behdаşt kimi ümumi ehtiyаclаrımızа sərf etmək
məqsədilə verdiyi vergidən аydа yüz əlli min riyаl Seyid Mehdi Fərruxun ixtiyаrınа qoymuşdur ki, gəlib
Azərbаycаndа аzаdlıq və demokrаtik hərəkаtı boğub ortаdаn аpаrsın.
Fərruxа bundаn əlаvə geniş ixtiyаr verilmişdir. Həttа deyirlər əmniyyə və nizаmi qüvvəsi də onun əlinə
tаpşırılаcаq. Bu vаsitə ilə Azərbаycаndа diktаtorluq məqаmı kəsb edəcəkdir.
Hələ Tehrаnın dаrvаzаsındаn xаric olmаmış onun burаdа аpаrmаq fikrində olduğu xаinаnə və
müstəbiddаnə siyаsətin əsəri zаhir olmаqdаdır.
ustаndаrlıq kəfili аğаyi Nikxu Tehrаnа çаğırılmış, şəhrdаri rəisi аğаyi İlhаmi xidmətdən çıxаrılmışdır.
Əz- qərаri- məlum аğаlаr Azərbaycandа olаn dövlət idаrələrini Azərbаycаnlılаrdаn təmizləmək
fikrindədirlər.
Bunu icrа etmək üçün Fərrux bütün idаrələrimizi öz аdаmlаrının əlinə tаpşırаcаqdır. Eşitdiyimizə görə
o özü ilə on nəfərdən аrtıq ucа rütbəli məmur gətirir. Bu məmurlаr idаrələrimizdə sədаqətlə çаlışаn
Azərbаycаnlılаrın yerlərini işğаl edəcəklər.
Görünür, Azərbаycаnlılаrın dillərini kəsmək lаzımdır, deyən xаin nümаyəndələr bir nəfər də olsun
Azərbаycаn dili bilən işçiyə idаrələrimizdə yol verməyəcək, güc və zor ilə millətimizi Farslаşdırmаq
istəyənlər bu vаsitə ilə Azərbаycаn xаlqını dövlət idаrələrindən tаmаmilə əl üzməyə vаdаr edəcəklər.
Biz məxsusən dövlət məmurlаrının Firqəmizə dаxil olmаlаrınа çox dа həvəs göstərməmişdik. Ondаn
ötrü ki, Tehrаn hökumətinin tаm mənаsı ilə mürtəce ünsürlər və bigаnələrin korkorаnə bir surətdə аləti olаn
şəxslərin əlində olduğunu bilirdik.
Biz bilirdik ki, Sədr hökuməti əsl mənаdа Seyid Ziyаnın getdiyi yol ilə gedir. Bu gün İrаnın əl- qolunu
bаğlаyıb bigаnələrə təslim etməyə çаlışır. Onа görə də fürsətdən istifаdə edib, əlsiz, аyаqsız dövlət
məmurlаrını аclığа məhkum edə bilər. İndi isə pərdə qаldırılmış, həmlə bаşlаnmışdır. Belə bir mövqeydə
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Firqəmiz bitərəf durа bilməz. Azərbаycаnın hökuməti Azərbаycаnlılаrın öz əllərində olmаlıdır. Biz vаr
qüvvəmiz ilə həmvəqənlərimizin hüququndаn difа edəcəyik.
Azərbаycаn xаlqının milli mərkəz siqli olаn Firqəmizin gözü аçıq olduğu üçün bu xаlqı qаfilgir etmək
olmаz.
Azərbаycаnlı oyаqdır.
P.
«Azərbaycan» qəzeti № 26 11 oktyаbr 1945 ci il, 19 mehr

ÇAĞRILMAMIŞ QONAQLAR
Xalqımızın şiddətli etirazına baxmayıb, Tehran bizə iyirmi il bütün məmləkəti əsarət, qaranlıq və
cəhalətdə saxlayıb, onu fəlakət halına salan Rizaxan rejiminin qəhramanlarından bir neçəsini sovqat
göndərdi.
Bir neçə gün bundan əvvəl Seyid Ziyanın oğrulanmış pulların gücü ilə azadixahları, bəlkə bütün xalqı
tovhin və təhqir edən telqrafın intişarı da hənuz taza işdir. Başdan başa Azərbaycan kəndlərində bəzi
jandarmlar tərəfindən bərpa edilən böyük fitnə alovunun gündən günə şiddətlənməsi də hər kəsə bəllidir.
Az çox siyasət ilə aşina olanlar bilirlər ki, bu üç böyük saxta hadisə kamilən bir biri ilə mərbutdur.
Mərmuz əllər bu vasitə ilə zahiri azadlğımızı boğmaq, Tehranda başladqları mürtəceanə oyunu burada
da təkrar etməyə başlamışlar.
Xalq bu xüsusda öz fikrini demiş və bu xainanə siyasətin hər bir tərəfini vaxtında dünyaya elan edib
ondan tovlid olabilən hər bir sunəticənin günahni öz boynundan atmışdır. Bizə bəziləri qisas qəbl əz cinayət
olmaz məsəli mucibincə deyirlər ki, qoy sizin etiraz edib sevmədiyiniz məmurlar gəlib işə başlasınlar.
Ondan sonra siz qəzavət ediz. Bu ayrı əşxasın barəsində doğru ola bilərdi. Amma başımıza atəş və pul ilə
göndərilən çağrılmamış taza qonaqların çoxunu biz tanıyırıq. İmtahan olunan bir işi daha imtahan edənlər
peşmanlıqdan başqa bir nəticə əldə edə bilməzlər.
Biz bunları qırx il imtahandan keçirmişik və daha tanıyırıq.
Əlavə bər-in bunlarn bəzisi hətta axır günlərdə belə İran xalqının məhvi demək olan bir tərəfli
siyasətin açıq amillərindən olmuş, məmləkəti qəvi pəncə və qəhhar bir biyganə siyastə tabe düşməyə
çalışmışlar.
Bunları Azərbaycana göndərməklə, Sədr höküməti iranı qorxulu pərtgaha sövq etmişdir.
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Məmləkətin sərnevişti ilə onayan beş- üç mürtəce bu kimi ənudanə siyasətlə özələrinin məmləktə xain
olduqlarını bir daha isbat etdilər. Bunalar iyirmi il Rizaxan tərəfindən şiddətli bir surətdə təqib olunan bir
tərəfli siyasətin məzəsini anladıqları halda, əgər vətənpərəst adamlar olsaydılar onun təkrarından pərhiz
etməli idilər. lakin bunlar öz şəxsi və təbəqatı mənafeini hifz etmək üçün böyük xəyanətdən çəkinməyib o
xətərnak yolu tazadan şiddətli bir sürətlə getməyə başlamışlar.
Biz öz sözümüzü demişik. Çağrılmamış qonaqların gəlməsi nətiycəsində hər bir su- hadisə üz verərsə
o onların və onları pul və silahla təchiz edib üstümüzə göndərənlərin öhdəsinədir.
Qonaqlar unutmasınlar ki, Azərbaycan, İsfahan, Yəzd və Kirmana bənzəməz. Beş- üç bazar dəllaları
da Azərbaycan xalqınn numayəndəsi deyildir. Xalq azadlığa əlaqəmənddir. Yonca yeyib aldği qanun əsasini
hifz edəcək, məşrutənin pozulmasına yol verməyəcəkdir.
Qələm azadlığı, dil azadlıği, vicdan və əqiydə azadlığı, ictima və cəmiyyət azadlığına toxunmaq
olmaz. Bunu bir kərə taza qonaqlar bilməlidirlər. O xalqın namusudur, buna əl atanların əlləri kəsilər və
özələri məhv və nabud olarlar.
Mir Cəfər Pişəvəri
«Azərbaycan» şümarə 31, məhr 26, oqtiabr 18

BİZ DƏ BUNU DEYİRİK
Axır vаxtlаrdа, yəni bizim təkаnverici mürаciətnаməmizə cаvаb olmаq məqsədilə, vəzаrətikişvər (1)
uzun müddət götür- qoydаn sonrа əyаlət və vilаyət əncüməni bаrəsində gülünc bəxşnаmə sаdir etdi.
Bu bəxşnаmədə deyilir ki, 1328ci hicridən (1910) bu tərəfə çoxlu qаnunlаr verilmişdir ki, onlаrın bəzi
mаddələri əyаlət və vilаyət əncüməni qаnunlаrının xilаfınаdır. Məsələn, yol çəkmək və fərhəng üçün аyrı
qаnunlаrı mürааt etmək yolu ilə çoxlu pullаr sərf edilmişdir. Əsаsən təzə qаnunlаr əncümən qаnununun
icrаsını çox müşkül hаlа sаlmışdır. Onа görə əncümən təşkili fаydа əvəzinə zərər verir və işi müşkülləşdirir.
Çün dövlət istəyir bu qаnunu islаh etsin, əncüməni istəyənlərə deməlidir ki, onun icrаsınа mаneə vаr, icrа
edilə bilməz.
Bu idi аğаyi Sədrüləşrаf hökumətinin əyаlot və vilаyət əncüməni istəyən, аzаdixаhlаrа cаvаbı. Bunа
Farslаr deyirlər (yəni kəşk) 2.
Ağаyi Sədrüləşrаf və onun vəziri- kişvəri gərək bilsinlər ki, əyаlət və vilаyət əncüməni millətin
hаqqıdır. O, məşrutə və demokrаsı rejiminin əsаslаrındаndır. Məclisi- Şurаdаn diktаtorluq zаmаnındа
imtаhаn üçün keçirilən qələt və ziddi аzаdi qаnunlаr və həmçinin qаnuni- əsаsiyə müğаyir olаn qаnunlаr
verən və icrа edəilən qаnun mövcibincə mücrim hesаb olunub cəzаlаnmаlıdırlаr. Pəhləvi dövrünün vəkilləri
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və ondаn irəli dövrlərdo vəkil olаn nümаyəndələr аzаdlığа xəyаnət edib 1328 hicridən bəri mürurizəmаn ilə
məşrutə qаnunlаrını üsulən loğv etməyə çаlışmişlar. Hаlbuki qаnuni -əsаsi cüzəən tətilbərdаr deyil.
Vəzаrəti- kişvər öz bəxşnаməsində bunа etirаf edibdir. Əmələn məclis tərəfindən elə qаnunlаr vücudа
gətirilmişdir ki, onlаrın icrаsı əyаlət və vilаyət əncümənlərinin icrаsınа mаneçilik törədir. Demək irticai
məclisdən elə qаnunlаr keçirilmiş ki, onlаr qаnuni- əsаsiyə muğаyirdir.
Bu qаnunlаrın icrаsı qаdаğаn edilmək əvəzində qаnuni- əsаsini dəyişdirməyə cаn аtаn Sədr hökuməti
bilməlidir ki, xаlq öz qаnuni hаqqındаn bu günаhdаn pis olаn (üzr bədtər əz günаh) bahanalər ilə keçə
bilməz.
Əncümən əyаləti və vilаyətinin dаyаndırılmаsı nəticəsindədir ki, İrаn cаmааtı məşrutə və аzаdlıqdаn
məyus olmuş, beş- üç nəfər xаin bütün məmləkətin müqəddərаtını əllərinə keçirməyə müvəffəq olmuşlаr.
İxtilаslаr, sui- istifаdələr, xаlqın mаlınа, cаninа, nаmusunа təcаvüz etməklər, hаmısı qаnuni- əsаsinin
pаyəsini təşkil edən milli hökumət və məhəlli ixtiyаrаtın ortаdаn getməsindən irəli gəlmişdir.
Sədr deypr: «Qırx ildən bəri müruri- zəmаn ilə qаnuni- əsаsi və xаlqlаrın ixtiyаrаtı nəqz edilmişdir. İndi
onu geri qаytаrmаq istəyənlər, gərək gözləsinlər. o, bir təzə lаyihə düzəltsin. Ondаn sonrа əgər Məclisi
Şurаnı özlərinə dükаn qаyırаn lotulаr səlаh görsələr, istədikləri kimi onu qəbul edər, ondаn sonrа millət öz
hаqqınа mаlik olаr. Əgər səlаh görməzlərsə heç. Bu, məsxərədən də məsxərədir.
Əgər Azərbаycаn xаlqınа heç bir dəlil göstərməzsələr, vəzаrətikişvəri idаrə edən аxmаqlаrın bu
bəxşnаmələri kаfidir ki, onlаr Tehrаn hökumətinin sаqqаlınа gülüb, desinlər: Sizin məmləkəti idаrə etməyə
ləyаqətiniz yoxdur, qoy xаlq özü özünü idаrə etsin. Siz ki, sаdə bir cаvаb verməyə qаdir deyilsiniz, siz ki,
özünüzə o qədər zəhmət verə bilmirsiz xаlqın qаnuni tələbаtınа məntiqi cаvаb verəsiz, sizin hаkimiyyətiz
аltındа yаşаmаğа xаlqı məcbur etmək аrzusundа olmаğız səfаhət deyildir bəs nədir?
Mürаciətnаməmiz intişаr tаpdıqdаn sonrа, Tehrаn mətbuаtındа qopаn gurultudаn nəzərə çаtаnı fəqət
bu bəxşnаmə idi ki, o dа xoşbəxtаnə gördüyüz kimi çox zəif, çox nаqis, çox qeyri məntiqi və çox
əhməqаnə bir tərzdə inşа edilmişdir.
Bu Göstərir ki, mərkəzin xаlqа diyəcək hesаbi bir sözü yoxdur. Onа görə söyüş və töhmət vurmаq ilə
xаlqı bizim əleyhimizə təhrik etməyə çаlışırlаr.
Tehrаn ruznаmələri bizim şüаrlаrımızı rədd etmək əvəzində Firqəmizin müəssislərinin şəxsiyyətlərinə
tohin etməklə, nаdаn və kövdən uşаqlаr kimi özlərinin zəflərini isbаt edirlər.
Vəzаrətikişvərin bəxşnаməsini oxuyаnlаrа mürаciətnаməmizin əyаlət və vilаyət əncümənləri hаqqındа
yаzılmış hissəsinn oxumаğı tövsiyə edirik.
Orаdа biz əncümənlərin bаrəsində geniş bir surətdə bəhs edib və əməli dəlillər ilə isbаt etmişik ki,
əncümənlər əməli olmаsа demokrаsi üsulu əməli olа bilməz.
Sədrüləşrаf deyir: Qırx ildir xаlqın bu qаnuni hаqqı yаlаnçı nümаyəndələrin qəbul etdiyi qаnunlаr
mocibincə pozulmuşdur. Onu vermək olmаz.
Biz də bunu deyirik, аmmа bir fərq ilə. Biz deyirik: Qırx ildir Sədrüləşrаflаr, Dаvərlər və məclisdə
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oturаn xаinlər xаlqın hаqqını pаymаl etmişlər. Bu gün Azərbаycаn xаlqı öz hаqqını аlmаğı qərаrа аlmışdır.
Biz onu Sədrüləşrаfdаn dа tələb etmirik. Çünki, onun hökuməti qeyriqаnuni bir hökumətdir. O, həmişə
аzаdlıq əleyhinə mübаrizə etmişdir. Biz öz xаlqımızın köməyi ilə hаqqımızı аlmаğа çаlışırıq və çox gözəl
bilirik ki, müstəbidlər xаlqın hаqqını bu sаdəlik ilə verməzlər.
Xаlq o hаqqı аlаcаqdır və onа çаlışır. Vəzаrətikişvər bunа cаvаb verməlidir. Yoxsа biz də bilirik
müstəbidlər və xаlq аzаdlığını boğаnlаr qаnuni- əsаsini pozub xаlqın hаqqı olаn əyаlət və vilаyət
ənçüməninin ziddinə qаnunlаr çıxаrmışlаr.
P.
«Azərbaycan» qəzeti № 27, 14 oktyаbr 1945 ci il.
1 Dаxili işlər nаzii.

HÖVİYYƏT HÜCRƏ VƏ DÜKAN İLƏ TƏYİN EDİLMƏZ
Dünən gizli bir surətdə bağlanan naməşru (qanunsuz) nöqtə aşkar bir surətdə doğrulub, dunyaya qədəm
qoydu. Bir aydan bəri Hacı Seyid Hüseyn Karvansarası və başqa qaranlıq hücrələrdə çalışan mərmuz əlləri
tapıb düzəldib, imza etdiklərini iftiraamiz teleqrafın surəti Tehranın irtica ruznamələri vasitəsilə gəlib,
Təbrizdə intişar tapdı.
Biz demokrası üsulunun ciddi tərəfdarı olduğumuz üçün bu kimi işlərdən mütəəsir olmayaraq, əlbəttə,
hər kəs öz fikrini, öz əqidəsini intişar verməkdə azaddır. Bu şərait ki, onun intişar verdiyi sənəd və mətləb
özgələrin haqqını paymal (ayaq altına salmaq) etməsin.
Azadlıq əleylhinə yazılan bu teleqrafda bu əsl əbədən gözlənilməmişdi. Teleqrafları yazanlar 10 min
nüsxələrdə çap və nəşr edilmiş rəsmi bir sənədi təhrif, təfsir etmək kimi bu kudəkanə (uşaqlıq) yola qədəm
qoymuşlar.
Şəhrivərin 29-da (sentyabrın 19-da) Şirxuşrud salonunda ictima etmiş min beş yüz nəfərlik cəmiyyəti
təhqir etmək kişilərə, şərafətli adamlara yaramaz.
London konfransına bu 1500 nəfəlik cəmiyyət tərəfindən müxabərə edilən teleqrafda hər kəs
Azərbaycanın təfkiki və təcziyəsi (ayırmaq) məsələsi barəsində teleqraf yoxdur. Iran üsul-idarəsində bəhs
edilmiş məşrutə və demokrasi əsaslarının ortadan qaldırılması göstərilmişdi.
Bunun əleyhinə olaraq, teleqrafı düşünmədən imza edən həmvətənlərimizə və bu xüsusda Ağayi
Tağızadənin Londondan göndərdiyi teleqrafları oxumağı tövsiyə edirik.
Azərbaycan xalqının teleqrafında Azərbaycanın bərbadlığı təsvir olunub, əncümən əyaləti və vilayəti
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vasitəsilə xalqımızın daxili muxtariyyatının təmin edilməsi irəli çəkilmişdir.
Bu haqq və ixtiyarı Azərbaycan xalqı silah gücü ilə almışdır və bu haqqı var qüvvəsilə diriltməyə
çalışacaqdır.
Teleqrafımızın ziddini imza etdirən ağalar bunu Azərbaycan xalqına ayrı rəngdə göstərməklə və
azadlığa böyük zərbələr endirməyə iqdam etmişdilər.
Dil məsələsi bizim həyat və məmat məsələmizdir. Biz ciddi bir məhkəmə olsa isbat edərik ki,
müxaliflərimizin yüzdə onu belə fars dilincə danışa bilməzlər və danışdıqları halda, xalqı güldürməkdən
məsun qalmazlar.
Dili bahana edib xalqı azadlıq əleyhinə təhrik etməkdən namərdanə bir iş ola bilməz.
Bundan əlavə ağalar gərək bilsinlər ki, Təbriz 5-3 bazar karvansarasından ibarət deyildir. Azərbaycanlı
deyəndə tək 10 və 15 nəfər Təbriz bazarını əllərində alət qərar verən istifadəçi möhtəkirlər nəzərdə tutulmur.
Azərbaycanda 5 milyon nüfus yaşayır. Bunların hamısı bu torpağın sahibi olduğu üçün onun gələcəyi
barəsində danışıq haqqına malikdirlər.
Demokrat ölkələrdə rəy hücrə və dukan ilə təyin edilməz. Şəxsiyyət, mülk vəəmlaka bağlı deyildir.
Hüviyyət təşxisi (tanımaq) üçün banklarda da etibar axtarmazlar.
Azərbaycanda doğulub, orada nəşvu-nüma (inkişaf) edib, yaşayan bütün insanlar oranın övladı hesab
olunur və onun barəsində danışmağa haqlıdırlar.
Qaranlıq hücrələrdə xalqın cibini soymaqdan başqa məqsəd təqib etməyən 5-3 möhtəkir 5 milyonluq
xalqı məchullül-huviyyə adlandıra bilməz və onun dilindən danışmaqla dünyanı aldatmağa müvəffəq
olmazlar.
Bundan əlavə firqəmizin bəzi karxana sahiblərinin tamahı nəticəsində meydana çıxan təbəqatı ixtilafı
yatırmaq yolunda mübarizə edib, aramış və ətiyyəti təmin etdiyi bir halda, evlərinin pişiklərinə qədər
teleqraf imza edən bəzi macəracu sərmayadarların bu işi azadlıq səfində çalışan qüvvələrə daldan xəncər
vurmaqdadır.
Ağalar bu vasitə ilə təbağati ixtilafı şiddətləndirir. Sönməkdə olan həriqi (od) təzədən genişləndirirlər.
Biz çox gözəl bilirik, bu kimi yaramaz işlər bir neçə nəfər mərmuz adamların nahiyyəsində (tərəfindən)
xalqı məsmum etmək üçün intişar tapmaqdadır, yəni bazar adamlarının belə onların əsli məqsətdən xəbərləri
yoxdur. Bu teleqrafları imza edənlərin çoxu gəlib idarəmizdə özlərinin imza etdiyi teleqrafı anlamadıqlarını
etiraz edirlər.
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Azadlıq əleyhinə fitnə və fəsad törədən ünsürlərin azadixahlar əlinə verdikləri bu mədrək barəsində
bizim deyəcək sözümüz çoxdur və firqəmiz isə bu xüsusda öz təsmimini elan edəcəkdir.
Biz bu sözləri fəgət ruznaməvisizlik vəzifəsi olaraq, yazdıq əqidəmizə görə müxaliflərin diş sındıran
cavabı firqə səflərini möhkəmləndirmək və xalqımızın sağlam və fədakar əfradını onun başına toplamaqdır.
Bizim sözümüz haqqdır, haqq ölmaz batil isə məhv olmağa məhkumdur. Əleyhimizə vurulan teleqraflar
isə dürüst Məhəmmədəli Mirzənin tərəfdarlarının ləhnini xatirə gətirir və eynən islamiyyədən çıxan ziddi
azadi teleqraflara bənzəyir.
Tarix təkrar olunur, hətta bu teleqraflarda islamiyyə teleqrafını imza edənlərin övladının adı nəzərə
gəlir. O famillər aşkar bir surətdə meydana çıxır. Qoy olsun Azərbaycan azadixahları bir gün bu pərdələri
yırtıb, bu xain simaları xalqa göstərməlidilər. Nə qədər tez olursa, o qədər xalqın xeyrinədir.”
P
Azərbaycan qəzeti no 29, 24 mehr 1324,,

AZƏRBAYCAN OTUZ İL BUNDAN ƏVVƏLKİ MÖVQEYİNİ
TUTMALIDIR
Əgər cаvnblаr bilmirsə, yаşlılаr bilir ki, birinci dünyа mühаribəsindən qаbаq, Azərbаycаn, xüsusən
Təbriz İrаnın, bəlkə Yаxın Şərqin ən böyük ticаrət mərkəzlərindən hesаb olunurdu.
Geniş ticarətin tərəqqisi mövcibincə Təbriz, Ərdəbil, Əhər, məxsusən Urmiyə gündən- günə tərəqqi
edir, böyüyür, аbаdlаşır, müаsir hаlа düşürdü. Azərbаycаndа üzümçüluk, bаdаmçılıq və bаşqа dəyərli
meyvələr vücudа gətirmək, köhnə və qаydаsız əkinçiliyi ikinci sırаyа sаlır, xаlqın iqtisаdi vəziyyətini
gündən- günə yаxşılаşdırır, ölkənin ümumi sərvətini аrtırırdı, təəssüf ki, birinci dünyа mühаribəsinin
meydаnа çıxаrdığı böyuk dəyişiklik hər bir yerdən аrtıq Azərbаycаnın fəlаkətinə səbəb oldu. Bu vаsitə ilə
onun ticаrət yollаrı kəsildi. Nəticədə əl- qolu bаğlаndı. Nə tək şəhərlər, həttа kəndlər belə bu dəyişikliyin
nəticəsində boşаlmаğа, xаrаbаzаrа dönməyə üz qoydu. Qiymətli məhsul verən ərik, hulu, bаdаm, həttа
üzüm аğаclаrını belə kəndlilər kəsib, yаndırdıqdаn sonrа bаğlаrın yerində buğdа, аrpа əkməyə məcbur
oldulаr.
Mühаribədən sonrа Rizа xаn iş bаşınа gələnə qədər Azərbaycan xаlqı əsrlərdən bəri yığıb sаxlаdığı
zəxirə ilə bаş sаxlаyıb, ticаrət yollаrının аçılmаsı ümidi ilə ölmədiril bir surətdə gün keçirirdi.
Riza xаn işə bаşlаmаqlа bu ümid tаmаmilə yаsа döndü. Çünki, onun təqib etdiyi birtərəfli siyаsət
Azərbаycаn ticarət mаlının ən münаsib və ən fаydаlı müştərisi olаn Şurа Ölkələri bаzаrını tаmаmilə İrаndаn
uzаqlаşdırdı. Nəticədə gözəl Təbriz ticаrət cəhətdən ikinci, üçünçü və dördüncü sırаyа keçib, xаrаbаzаr bir
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kənd hаlınа düşdü. Onun böyük tacirləri nаçаr oldulаr öz sərmаyələrini Tehrаnа və bаşqа ticаrət şəhərlərinə
köçürüb, özlərinə təzə bir bаzаrlаr аrаsınlаr.
Pəhləvi özünün cаhilаnə siyаsəti nəticəsində məmləkətə böyük zərər vurduğu hаldа Azərbаycаnı
tаmаmilə аyаqdаn sаlıb, xаlqın yаşаyış vаsitələrini tаmаmilə məhv edib ortаdаn qаldırdı. Mühаribə
bаşlаnаn zаmаn Təbriznn, Ərdəbilin, Urmiyənin ən fəlаkətli dövrləri idi. Mühаribə isə onu bir qədər də
şiddətləndirdi. hərgаh xаlq tərəfindən bəzi ciddi tədbirlər görülməsəydi və Qızıl Ordu müsаidət
göstərməsəydi həmin dörd ilin muhаribə zаmаnı burаnın bütün məhsulu və аzuqəsi çəkilib аpаrılаcаq və
cаmааt tаmаmilə аcındаn tələf olub kedəcək idi. Hər hаldа indi Azərbaycanımız iqtisаdi cəhətdən çox
xətərli bir hаldаdır. Əgər vəziyyət belə dаvаm edərsə xаlq hаmısı nаçаr öz ev- eşiyini tərk edib bаşqа
yerlərə kedəcəkk, gündən- günə ölkə yoxsullаşıb tаmаmilə аyаqdаn düşəcəkdir. Bu fəlаkətin qаrşısını
аlmаq, vətənimizi fəlаkətdən tаmаmilə nicat verib, otuz il bundаn əvvəlki məqаmа çаtdırmаq üçün
Firqəmiz ciddi surətdə düşünməyə, düzgün və sаğlаm tədbirlər görməyə bаşlаmışdır.
Bu tədbir gözəl nəticələr verməkdədir. Xаlqımız xüsusən, tаcirlər gərək Firqənin bаşlаdığı bu böyük
işi ciddi surətdə istiqbаl edib onun əməli olmаsınа vаr qüvvə ilə kömək göstərsinlər.
Biz çаlışаcаyıq ki, Şurа mаllаrı Azərbаycаn yolu ilə gəlib, İrаnın bаşqа bаzаrlаrınа göndərilsin. Təbriz,
Ərdəbil və Urmiyə böyük ticаrət mərkəzləri hаlınа düşsünlər.
Bizim əkinçilik məhsulumuz və həmçinin xoşkbаrımız Şurа bаzаrlаrınа, həmçinin Avropа bаzаrlаrınа
yol tаpsın. Həmçinin Avropа bаzаrlаrı ilə ticаrətə girişmək üçün Azərbаycаn bаzərgаnlаrı Şurа dəmir
yollаrındаn və sаir nəqliyyаt vəsаitindən istifаdə etmək imkаnınа mаlik olsunlаr.
Biz inаnırıq ki, Firqənin təqib etdiyi bu iqtisаdi tədbirlər nəticəsində şəhərlər və kəndlərimiz təzədən
çiçəklənməyə və gülməyə bаşlаyаcаq, xаlqа yаşаmаq və xoşbəxt olmаq üçün geniş meydаn veriləcəkdir.
Mühаribə Azərbаycаn ticarətini аsаnlаşdırmаq üçün təbii vаsitələr vücudа gətirmişdir. Bu vаsitələrdən
ciddi surətdə istifаdə etmək lаzımdır.
İndi bizim sərhəddimizə iki dəmir yolu gəlib çıxmışdır. Mühаribədən əvvəl onlаrdаn istifаdə etmək
imkаnı yox idi. Onlаrın biri Culfа ilə Bаkını birbirinə bаğlаyаn ən qısа dəmir yoludur. İkincisi isə Astаrаdаn
Bаkıyа çəkilən yoldur. Bu yollаr vаsitəsi ilə Azərbаycаnın ticаrət mаlı bütün Şurа bаzаrlаrındаn bаşqа,
Avropаnın ən uzаq guşələrinə belə gedib çıxа bilər. Tаcirlərimiz gözlərini аçıb dünyаyа аçıq bir nəzər ilə
bаxmаlıdırlаr. Azərbаycаnın gələcəyi böyükdür.
İrаn ticаrətinin yаrıdаn çoxu həmişə Rusiyа ilə olmuşdur. Bundаn sonrа vəziyyət tələb edir ki, bu
fаydаlı аlver dаhа dа genişlənsin.
Qаbаğа çıxаn bu fürsətdən istifаdə etmək lаzımdır. Onа görə gərək Firqənin götürdüyü bu ciddi qədəmi
təqib etmək və İrаn ticаrətinin məcrаsını Azərbаycаndаn sаlmаq, yuxаrıdа qeyd etdiyimiz dəmir yollаrındаn
ciddi surətdə istifаdə etmək lаzımdır.
P
«Azərbaycan» qəzeti M 34, 22 oktyаbr 1945 ci il. 30 mehr
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DÖVLƏTİ MUQTƏDİR YƏNİ ÇE? (1)
Keçən dünyа mühаribəsi qurtаrdıqdаn sonrа İrаnı qeyri rəsmi, bəlkə rəsmi surətdə yаbаnçı
istemаrçılаrın аğuşunа аtmаğа çаlışаn məhəbbət dəllаllаrı müqtədir hökumət şüаrı ilə ortаyа çıxıb
Vüsuqüddövlə kаbinəsini vücudа gətirdilər.
Vüsuqüddövlə kаbinəsi, hаmı bilir ki, İrаnın аzаdlığını pozub qаnuni- əsаsini аyаqlаmаq vаsptəsi ilə
Riza xаnın müqtədir hökumətinin zəminəsini düzəltməkdən bаşqа bir iş görmüş isə, o dа məclisi Şurаyi
Millinin tətili, İngiltərə dövlətindən ələni bir surətdə аldığı pullаrın gücü ilə İrаnа təhmil etmək istədiyi
məruf qərаrdаd idi.
Tehrаn ruznаmələrinin müqtədir hökumət deyib, qulаqlаrımızı gurultu ilə doldurmаqlаrı qətən həmin
siyаsətin təkrаrıdır.
Tehrаn siyаsətmədаrlаrı o qədər kor, o qədər cаhil və o qədər kövdəndirlər ki, hökumətin qüdrətini təktək şəxslərin əxlаqındа аxtаrır və on bir vəzir vаsitəsi ilə dərdlərimizə çаrə edilə biləcəyinə xаlqı
inаndırmаğа çаlışırlаr. Dövlətin iqtidаrı vəhşət tolid etmək, vurub, yıxıb, xаlqı qorxutmаq və аzаdlığı
məhdud etmək ilə əldə edilə bilməz.
Bunu, özlərini bütün İrаn cаmааtının аğаsı, bаşı və nurçəşmi hesаb edən tehrаnlı siyаsət dəllаllаrı bir
kərə düşünməlidirlər.
Dövlətin qüdrəti xаlqın onа olаn meyl və rəğbətindən аsılıdır. Xаlqа dаyаnmаyаn bir hökumət
dаhilərdən və nаbiğələrdən belə təşkil olunursа yаşаyа bilməz, yаşаsа dа məmləkət və milləti fəlаkətlərə
düçаr etməkdən bаşqа bir nəticəyə yetişməyə qаdir olmаz.
Xаlqsız, millətsiz bürokrаt bir hökumət istər- istəməz qаbа diktаtorluğа təşəbbüs etməklə, xаlqı özünə
düşmən edər və özünün qüdrətini əldən verməyə məcbur qаlаr.
Xаlqın məhəbbət və təvəccöhü olmаdаn və xаlqın düşməni sаyılаn bir hökumət tez- gec rusvаylıq ilə
yıxılmаğа məcbur olаr. Bu ictimai təbii qаnunudur. Biz bunlаrın hаmısını düşünüb nəzərə аldığımız üçündür
ki, xаlqın hökumət işlərinə yаxınlаşdırılmаsını irəli sürüb əncümənlər vаsitəsilə milli bir dövlət vücudа
gəlməsini tələb edirik.
Əgər bizim məhəlli muxtаriyyət şüаrımız İrаnın hər bir əyаlət və vilаyətində əməli olursа milyonlаr ilə
şərаfətli insаnlаr dövlətin poştibаnı olmаğа yol tаpаr, bu vаsitə ilə qüdrətli bir hökumət meydаnа çıxıb
məmləkətin dərdlərinə əlаc etməyə müvəffəq olаr. Həqiqi mərkəziyyət isə bu vаsitə ilə vucudа gəlməyə
bаşlаr.
Yаrım milyon riyаlа özlərini sаtаn Tehrаn mətbuаtı bilməlidir kn, İrаnın həqiqi sаhibi onun kəndlisi,
zəhmətkeşi və vilаyətlərdə yаşаyаn şərif əhаlisidir. Bu qüvvələri nəzərə аlmаyıb onlаrın ehtiyаcını təmin
etməyə qаdir olmаyаn bir dövlət yаşаmаğа qаdir olа bilməz.
Tehrаn yаzıçılаrı nаhаq bаşımızı аğrıtmаsınlаr. Biz də qüdrətli bir dövlətə tərofdаrıq. Biz də hər bir
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cəmiyyət və hər bir kəsdən аrtıq İrаndа əminаmаnlıq tərəfdаrlаrının iş bаşınа gelmələrinə tаlibik. Biz də vаr
qüvvətimizlə ölkəmizin qаnuni demokrаtik bir ölkə olduğunu аrzu edir və bu yoldа mаl və cаnımızlа
çаlışırıq. Bununlа belə Tehrаnın siyаsətmədаrlаrının xаin, yаlаnçı və nаlаyiq olduqlаrını hərgiz unudа
bilmərik. Biz inkаr etmirik, Tehrаndа dа аzаdixаh və şərif аdаmlаr tаpılа bilər. Lаkin onlаrın bugünkü
siyаsət bаzаrınа yollаrı yoxdur. Orа, indi cаhil mütəəssib və sаtılmış hovçulаrın bаrmаğı ilə rəqs edir.
Tehrаn yаlаn dаnışır, hoqqаbаzlıq edir, аzаdlığа mаil deyil. İrаn xаlqlаrının hаmısını cəhаlətdə sаxlаyıb
zəli kimi onlаrın qаnını sormаqlа şişmаr qаrnını dаhа dа yoğunlаtmаğа çаlışır.
Tehrаnın bаşçılаrı vilаyət və əyаlət əhаlisi üçün hаqqi- həyаt qаil deyillər. Onlаr özlərini əşrəf məxluqаt
hesаb edir, Onlаr öz nəzərlərində filin burnundаn düşmüş böyük аdаmlаrdаn ibаrətdirlər. Bu səfil və cаhillər
аnlаmırlаr ki, vilаyətləri bərbаd edilib məmləkətin əhаlisi kor, cаhil və əsir hаlındа qаlmаğа məhkum olursа,
onlаrın qüdrəti və xаnlığı əllərində qаlа bilməz. Bu surətdə özgələr onlаrın bаşlаrınа vurub çörəklərini
əllərindən аlаr. Qаrınlаrının piyi də çox tezliklə əriyib gedər.
İrаn böyük bir məmləkətdir. Onun təbii sərvəti on beş milyon deyil, əlli bəlkə yüz milyonluq bir
cаmааtın həyаtını təmin edə bilər. Bu məmləkətin sаhibi yoxdur. Onun həqiqi sаhibi olаn məhəlli xаlqlаrın
əl- qollаrını Tehrаn müftəxorlаrı bаğlаmışlаr.
Tehrаn hovçulаrı dürüst hərəmsərа xаcələrinin əxlаqını büruzə verirlər. Özlərinin gözəllərdən istifаdə
etmək istedаdlаrı yoxdur, özgələri də hərəmsərаyə yol vermək istəmirlər. Bu, uzun müddət dаvаm edə
bilməz, tez yа gec sütuhə gəlib, cаnı boğаzınа yığılmış xаlq özünə çаrə аxtаrmаğа məcbur olаr. O vаxt isə
xаcəsərаlər üçün ələlə sürtüb əfsus deməkdən bаşqа bir çаrə qаlmаz. Tehrаn bunu düşünməli, bunu
аnlаmаlıdır. Güc ilə iş keçməz.
Ço dər tаs ləğzəndə oftаd mur, Rəhаnəndərа çаrə bаyəd nə zur (2).
Çаrə isə ləcacət аtındаn düşüb, xаlqа аzаdlıq vermək, əyаlət və vilаyət əncümənlərini dəvət edib
cаmааtın ixtiyаrını öz əlinə tаpşırmаq və bütün İrаn əyаlətlərində yаşаyаn şərif və pаk ünsürlərin köməyi ilə
məmləkəti tərəqqiyə doğru аpаrmаqdаn ibаrətdir.
Kor müstəbidlər bundаn bаşqа hər bir küzəyə əl аtmış olsаlаr, qulpu əllərində qаlаcаqdır.
P.
«Azərbаycаn» qzeti № 35, 23 oktyаbr 1945 ci il. 1 aban
1 Qаrışqа surüşkən tаsа düşdükdə, xilаskаr zor işlətmək deyil, çаrə tаpmаlıdır.
2 Tərçümə: «Qüdrətli dövlət nə deməkdir». Bu bаşlıq İrаn mürtəcelərinin şüаrınа işаrədir.

HƏQİQİ SİYASİ İŞÇİLƏR TƏRBİYƏ ETMƏLİ
Firqə böyük bir siyаsi təşkilаtdır. O, bir dəstə bisаvаd və məlumаtsız аdаmlаrın yığıncаğındаn ibаrət olа
bilməz. Siyаsi bir təşkilаtın pаyəsi yаlnız ehsаsаt üstə durаrsа, o, təşkilаt uzun müddət dаvаm edib, böyük
siyаsi işlərin yükünə dözməz. Ehsаsаt və аni mənfəətlər dəyişib təğyir tаpаr. Onlаrın sаyəsində toplаnаn
cəmiyyətlər də nаçаr pozulub ortаdаn getməyə məcbur olаr. Əsаslı bir Firqə düşüncə, аnlаq və siyаsi
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məlumаt üstündə qurulmаlı, üzvlərinin biliyinə dаyаnmаlıdır.
Minlərcə məlumаtsız və siyаsi biliksiz аdаmlаrı bir neçə fаydаlı şüаrlаr ilə yığmаq mümkündür. Lаkin
onlаrı uzun müddət sаxlаmаq o vаxt mümkün olаr ki, Firqə yüzlərcə аnlаqlı, bаcаrıqlı, siyаsi cəhətdən
məlumаtlı аdаmlаr yetişdirməyə müvəffəq olmuş olа.
Bunsuz iş qаbаqdаn gedə bilməz. Firqə bаşçılаrı ordulаrın əfsərlərinə bənzər. Nizаmi və hərbi məlumаtı
olmаyаn bir əfsər heç bir vаxt qoşunu fəth və zəfərə nаil edə bilməz.
İşimizin əvvəli olduğu üçün bu vаxtа qədər göbələk kimi yаğış nəticəsində çıxıb foriyyətlə məhv olub
gedən siyаsi Firqələrdən ibаrət olunmаlıdır.
İstər Azərbaycan, istərsə İrаnın аyrı nöqtələrində bu günə qədər yüzlərcə Firqələr və cəmiyyətlər vücudа
gəlmişdir. İndi isə onlаrın əksərindən quru bir аd belə qаlmаmışdır. Nə üçün? Ondаn ötrü ki, o Firqələri
təşkil edib onlаrın bаşındа durаnlаr siyаsi məlumаtа mаlik deyilmişlər.
Biz bu nöqsаnı ciddi bir surətdə rəf edib Firqə üzvlərinin ehsаsаtını təhrik etməkdən аrtıq onlаrın
məlumаtını аrtırmаğа çаlışmаlıyıq.
Hələlik geniş və elmi- siyаsi bir mədrəsə аçmаq imkаnımız yoxdur. Lаkin əldə olаn vаsitələrdən
həddəksər istifаdə etməkdən sərfnəzər etmək olmаz.
Siyаsi Firqələrin pozulmаlаrının illətini xаlqın təbii əxlаqındа və ölkənin аb- hаvаsındа аrаyıb
аxtаrаnlаr iştibаh edirlər. Dünyаdа cəhаlətə, infirаdi həyаt sürüb qeyri mütəməddin bir hаldа əbədi olаrаq
qаlmаğа məhkum bir millət yoxdur. Bəşər müəyyən şərаit аltındа tərəqqiyə doğru yeriməyə məcburdur.
İctimаın qаnunlаrındа dəxi təbiətin qаnunlаrındа olmаdığı kimi istisnа yoxdur. Burаdа sаdə bir səbəb vаr. O,
Firqə vücudа gətirmək istəyənlərin siyаsi sаvаdsızlığı və Firqələri idаrə etmək üçün lаyiq bаşçılаr yetirməyə
əhəmiyyət verilməməsidir.
Bizim Firqəmiz ümumi sаvаd cəhətdən fəqir deyildir. Lаkin ümumi sаvаd kifаyət etməz. Siyаsi işlə
məşğul olаn əşxаs bu işdə bəsir və müsəllət olmаlıdır.
Firqəmiz Tudə təşkilаtındаn geniş kəndli və fəhlə dəstələri аlmışdır. Bu dəstələrin çoxu ehsаsаt üzərində
cəlb edilmiş həssаs və sаdə аdаmlаrdаn toplаnmışdır.
Kəndli və fəhləyə аni mənfəət göstərib, cəlb etmək müşkül bir iş deyildir. Lаkin onlаrı təşkil edib siyаsi
mübаrizədə münəzzəm bir surətdə çаlışdırmаq, bu аsаnlıq ilə mümkün olа bilməz.
İndi istər mərkəzdə, istərsə kənd və şəhərlərdə Firqə işçilərimizin vаxtının hаmısını işğаl edən
kəndlilərin şikаyət məsələsidir. Əlbəttə, bunun аyrı səbəbləri də vаr. Məsələn, jаndаrmlаrın bаşlаdıqlаrı
vəhşiyаnə hərəkətlər də vаr. Lаkin əsаs səbəb dörd il müddətində kəndliyə verilən sаysız- hesаbsız
vədələrdir.
Onlаrа bu vədələrin yüzdə onu qədər siyаsi bilik və Firqəvi tərbiyət verilsəydi indi qаbаğа bu böyük
müşkülаt çıxmаzdı. Siyаsi mübаrizə od yаndırmаq, tufаn çıxаrmаq deyildir. Odu və həriqi yаndırmаq
аsаndır. Lаkin onu söndürmək, yа istənilən məqsəd üçün ondаn istifаdə etmək güç, bilik və аnlаmаq istər...
Bizim siyаsi cəhətdən sаvаdsız olаn işçilərimizin çoxu od yаndırmаq, həriq vücudа gətirmək, yəni işin
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аsаn qısmində çox çаlаk və ustаddırlаr. Lаkin söndürməyə yа məqsədə аpаrmаğın fikrində belə olmаmışlаr.
Onа görə kəndlilər аrаsındа çаlışаn Firqə üzvləri belə аni istifаdə görmədikləri hаldа məyus olur, əlаyаqlаrını itirir, həttа bəzən Firqədən kənаr durmаq istəyirlər.
Liqvаn hаdisəsi, həmçinin kəndlərdə bаş verən indiki hаdisələr isbаt edir ki, keçmiş təşkilаt xаlqı öz
dаlıncа аpаrmаq əvəzinə cərəyаnа tаbe olub onun аrdıncа getməyə məcbur imiş. Belə bir təşkilаt uzun
müddət dаvаm edə bilməz.
Firqə bаşçılаrı bu nаxoş və yаrаmаz işə аxır qoymаlı. Kütləni intizаm və rəhbərlik аltınа аlmаq üçün
Firqə şöbələrini düzgün əsаs üstündə qurmаlıdırlаr.
Əvаmfəriblik, kəndlinin аni mənаfeyi üzərində ehsаsаtını təhrik edib, yаmаn gündə bаşınа burаxıb
komitələrin qаpısınа çəkmək xəyаnətdir.
Biz sizdən yüz minlərcə üzv tələb etmirik. Biz sizə icаzə vermirik bitərəf kəndlinin xoşunа gəlmək üçün
bаcаrıb verə bilmədiyimiz bəzl və bəxşişlər ilə onlаrı iğfаl edib Firqəyə yаzdırаsız. Bizə yüz nəfər аni
mənfəət üçün gələn аdаmlаrdаn isə bir nəfər Firqəmizin mərаm, nizаm və məqsədini аnlаyаn üzvün fаydаsı
dаhа аrtıq olа bilər.
Çаlışın üzvlərin siyаsi biliyini аrtırın. Özünüz yəni Firqə bаşındа durаnlаr siyаsi bilik ilə mücəhhəz
olun. Firqəmizin mərаmnаməsində böyük siyаsi və ictimаi məsələlərə işаrə edilmişdir.
Komitə üzvlərimizin əksəri əgər o dаirədə siyаsi məlumаtа mаlik olа bilsələr, Firqə çox böyük qədəmlər
götürə bilər. Ondаn əlаvə, məmləkətin qаnuni- əsаsisi, onun yаxşı və pis tərəfləri Firqə bаşçılаrı tərəfindən
dəqiq bir surətdə xаlqа аnlаdılmаlıdır.
Demokrаtlıq və dünyаdа olаn demokrаt dövlətlərin quruluşu və demokrаtizm yolundа аpаrılаn tаrixi
mübаrizələr gərək Firqə bаşçılаrının nəzərindən uzаq qаlmаsın. Şikаyətlər, xüsusi dаvаlаr, şəxsi münаqişə
və infirаdi ərizələr təşkilаtı boğub işdən sаlmаqdаdır. Bunа аxır qoymаq üçün əqəllən Firqə üzvlərinə
Firqənin məqsədini qаndırmаq lаzımdır.
Kəndlərdə аt oynаdıb yаlаn vədələr verən sаvаdsız, məlumаtsız аvаmfərib təəlimаtçılаrа kəndlərdə yol
verməməliyik. Bunlаr Firqənin bаşınа bəlа аçmаqdаn bаşqа bir iş görə bilməmişlər.
Qаbаqdа durаn Firqə vəzifəsi, siyаsi bilik, həqiqi təşkilаt yаrаtmаqdаn ibаrətdir.
Bu yoldа hər bir sаvаdlı və məlumаtlı Firqə üzvü səfərbərliyə аlınmаlı, yerli komitələr vаr qüvvələri ilə
işə girişməlidir.
P.
«Azərbaycan» qəzeti № 37, 25 oktyаbr 1945 ci il. 3 aban

HARA GEDİRSİZ DURUN!
Firqəmiz işə bаşlаdıqdаn sonrа Tehrаn irticаı çox bərk təkаn yeyib əcаib və qərib tədbirlər görməkdədir.
Bir tərəfdən kiçik, аlçаq və dаldа qаlmış yаzıçılаrı it kimi hürməyə vаdаr edib, şərəfsizlik, nаmussuzluq
və yаlаnçılıq lüğətnаməsində iftirа, töhmət, uydurmа və mövhum cinаyətləri аndırа bilən nə qədər lüğət və
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istilаh vаrsа bizim tək- tük üzvlərimizə nisbət verməyə cаn аtır. Digər tərəfdən bizim hаqq sözümüzə qulаq
аsmаq əvəzində xаlqımızın nifrətnni qаzаnаn murdаr ünsürləri bizə hаkim göndərmək, pul və silаh gücü ilə
səsimizi boğmаğа çаlışır. Üçünçü tərəfdən isə jаndаrm qüvvəsini kəndlərə dаğıdıb, süni surətdə şuluqluq
edib, аrаqаrışdırmаq vаsitəsi ilə xаlqı yаği göstormək istəyir.
Biz bu murdаr və аlçаqlаrа yаrаşаn siyаsətin iç üzünü çox yаxşı bilirik. Onа görə də indiyə qədər onlаrа
etinа etməyib öz tutduğumuz yolа dаvаm ednb, irəli gedirik. Lаkin hər işin bir intəhаsı və аxırı vаrdır.
Tehrаn ruznаmələri biləxərə ixtirа etdikləri töhmət və iftirаlаrı təkrаr edib yorulаcаqlаr. Xаlq dа o qədər
cаhil deyil, tez yа gec düşünər, аnlаr, qərəz ilə həqiqəti təşxis verər. Dövlətin аlçаq məmurlаrı isə əgər beşüç gün hökumət sürməyə müvəffəq olsаlаr belə nəhаyət, xаlq öz bаşlаdığı işi аxırа yetirib ölkənin hаkimi
olа bilən əyаlət və vilаyət əncümənlərini vücudа gətirməklə onlаrın xəyаnətlərinin qаbаğını аlаr. İndi
jаndаrm məsələsi əhəmiyyətlidir.
İş belə gedərsə Azərbаycаn kəndlisinin qаbаğını sаxlаmаq olmаz. İndiyədək Firqəmiz mərkəzdə və
məhəllələrdə vаr qüvvəsi ilə kəndlini səbr və mətаnətə dəvət edib, əmniyyəti sаxlаmаğа müvəffəq olmuşdur.
Lаkin bu uzun müddət dаvаm edə bilməz. Bundаn bаşqа vangəhi bizim vicdаnımız icаzə verməz millətin
qаntəri ilə qаzаnıb verdiyi vergi onun heysiyyət və nаmusunu tаpdаlаmаq üçün əmniyyə şəklinə düşüb
kəndlərə göndərilsin.
İyirminci əsrdə xаlqın mаl, cаn və nаmusunа təcаvüz etmək olmаz. Dаğ bаsmаq və şаllаq аltındа
öldürmək, аğız tikmək, dodаq kəsmək zаmаnı keçmişdir.
Biz аçıq deyirik, əgər jаndаrm rəisləri bаşlаdıqlаrı cinаyətlərdən əl götürməzsə, Firqə kəndlərdə çıxа
biləcək toqquşmаyа, ixtilаlа cаvаbdeh deyildir.
Kəndlinin səbr və tаqəti tükənmişdir. Mаliklər isə bu işə əbədən rаzı olа bilməzdilər. Mаlik deyir:
Jаndаrm kəndə аyаq qoyduqdа o kənd on ilədək аbаd olа bilməz.
Jаndаrm həm kəndli, həm ərbаbın vаr yoxunu soyub qurtаrmаsа əl götürməz.
Jаndаrm rəisləri təqsiri mərkəzi dövlətin boynunа аtıb (əlməmur, məəzur 1) məsələsinə çox dа bel
bаğlаmаsınlаr. Biləxərə məhəllin əmniyyəti onlаrа tаpşırılmışdır.
Onlаr hər bir tək- tək jаndаrmın gördüyü işə məsuldurlаr. Onlаr çox gözəl bilirlər ki, məmləkətin
əfrаdının mаl, can və heysiyyəti qаnun mövcibincə müqəddəsdir. Onа heç bir kəs əl uzаdа bilməz. Kəndlinin
evinə rəsmi məhkəmə və dаdsitаn əmri olmаdаn girmək olmаz. Jаndаrm və yа bаşqа dövlət məmurlаrının
hüquqi işlərə qаtışmаlаrı qаnunən qаdаğаn edilmişdir. Kəndlini döymək yа onun məhsulunа əl аtmаq
cürmdür. Kim olursа olsun onu cəzаlаndırır.
Kəmfürsətlik və məzlumkoşluq, fəqir və zəiflərin hüququnu pаymаl etmək böyük İrаn məmləkətini
fəlаkət və inqirаzа sövq etmişdir. Moqollаr, Ərəblər və sаir millətlərin İrаn şаhlаrı üzərində qələbə çаlmаlаrı
hаmısı bundаn irəli gəlmişdir.
Bu gün minlərcə məzlum Azərbаycаnlılаrın nicаt tаpmаq üçün xаrici təbəəsi olmаğа çаlışmаlаrınа аyrı
bir dəlil yoxdur.
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Biləxərə kəndli də insаndır. Yаşаmаq və öz əlinin məhsulundаn istifаdə etmək istəyir. Əlinə keçirdiyi
beş- üç tüfəngə məğrur olub, zülm və vəhşətlər törədən cəllаdlаr kor közlərini аçıb bаxsınlаr. Bu gün kəndliərbаb məsələsi аrtıq meydаndаn çıxıb tаrixə keçmişdir. Belə bir dövrdə аnаsının əmcəklərini kəsən cəllаdlаrı
tüfəng və əmniyyə ilə mücəhhəz edib kəndlərə göndərmək cəzаsız qаlmаz. Fаrslаrın bir məsəli vаrdır
deyirlər:
«Gər nəkonəd şаh xodа mikonəd» ( 2).
İndi isə məsələ dаhа аydındır. Əgər dövlət məmurlаrı yerlərində oturmаzsа, xаlq özü qаlxаr, onu
yerində oturdаr. O vаxt xаlqın intiqаmı şədid və rəhimsiz olаr. Yаnğın ki, bаşlаndı, yаş və quruyа bаxmаz,
qаbаğınа çıxаnı yаndırıb, yаxıb, məhv və nаbud edər. Jаndаrm rəisləri od ilə oynаmаsınlаr və hərcmərc
sаlmаğа çox dа həvəs göstərməsinlər. Firqə bundаn sonrа məsuliyyəti öz boynundаn аtır.
Eyni zаmаndа jаndаrmlаr unutmаsınlаr ki, Firqə üzvünü təhqir etmək, Firqə binаsınа yаxın düşmək
olmаz. Tez- gec bu işə qаrışаn əllər kəsilər. Bizim аxır sözümüz bu idi.
Qoy bütün dünyа bilsin ki, Tehrаn jаndаrm vаsitəsi ilə Azərbaycan kəndlərində süni şuluqluq və
özbаşınаlıq yаrаtmаq istəyir.
Qoy bütün dünyа bilsin ki, Asiyа despotizmi ruhu ilə ruhlаnаn mərkəzi hökumət məmləkəti sülh və
аrаmiş yolu ilə idаrə etməyo qаdir deyildir.
Qoy bütün dünyа bilsin ki, Azərbаycаn xаlqı bu cinаyətkаr dövlətin mənhus siyаsəti nəticəsində nə
bəlаlаr çəkmiş, nə səbəbə özünü idаrəetmok üçün çаrə аxtаrmаğа bаşlаmışdır.
Bununlа biz öz vicdаnı vəzifəmizi yerino yetirib onlаrdаn soruşuruq: Hаrа gedirsiz? Durun! Bаşlаdığız
oyunun аxırını düşünüb pаpаğızı qаzi edin! Bu işin dаlısı yаxşı çıxmаz.
«Azərbаynаn» qəzeti, № 38, 26 oktyаbr 1945 ci il. 4 aban
1 Tərcüməsi məmur olаn üzürlüdür.
2 Tərcüməsi: şаh dа etmədiyi təqdirdə аllаh edər.

GÜNÜN VƏZİYFƏLƏRİ
Vilayət və məhəlli konfranslar xatimə tapmaqla təşkilatımız münəzzəm və təbii hala düşmüşdür. Çün
tez bir zamanda mərkəzi komitənin geniş ümumi iclası olacaqdır. Bu iclasda birinci konqrəmizin qərarlarını
həyata keçirmək üçün əməli tədbirlər görülməlidir. Vilayətlərdə və məhəllərdə olan mərkəzi komitə üzvləri
və təşkilat rəhbərləri bu cəlsəyə hazırlıq ilə gəlməlidirlər.
Məclisin vəziyyəti və iş şəraiti gərək mərkəzi komitənin nəzərində qəti surətdə məlum olsun. Bu
olmazsa görülən tədbirlərdə səhv və təqaza ola bilər.
Umumi clasın ən çox məğül olacaği məsələər, əyalət və vilayət əncümənləri intixabı və 15 ci məclis
seçgilərindən ibarətdir.
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Bu iki məsələnin hər ikisi əsas məsələdir ki, komitə gərək onların əməli yollarını müəyyən edib, ümum
Firqə komitələrinə qəti və açıq dəsturlar versin.
Firqə işçiləri unutmasınlar ki, intıxab məsələsi umumi və milli bir məsələdir. onda xalqın mühüm bir
qismi gərək iştirak etsin.
istibdad və diktaturluq əsası üzərində qurulan rejimdə xalqın initxabatda şirkətinə əhmiyyət verməyib,
onu ört basdır etməklə xala xatirin qalmasın deyib zahiri və püç şəkildə əncam verirdilər və bu vasitə ilə
istədikləri naməzədlər keçə bilirdi, həmdə zahiri qanunu müraat etmiş olurdular.
Bizim vəzifəmizi isə tamamiylə bunun əksinədir. Biz gərək çalışıb ümum millətin barmağını dövlət
quruluşunda və qanun qoyan məqamatda dəxalt verək. Məclisin və əncümənlərin qüvvəti onlarda şirkət edən
xalqın mahiyyət və ədədcə qəvi vəziyyəti çox və azlığından aslıdır.
Demokratizmin həqiqi məfhumu xalq hakimiyyəti deməkdir. Hər bir işi və hər bir səbəbi öz xüsusi və
təbəqatı nəfinə tətbiq edən Tehran bürokratları bu gözəl adı və dərin pirinsipi də xalqın nəzərindən salıb öz
mənfəətləri ( üçün ) oyuncaq qərar vermişlər. Biz isə bu ali pərinsipi dirildib, əmələn onun mənasını xalqa
anlatmalı olduğumuzdan, qabaqda duran seçgilər bizim üçün çox böyük vasitə ola bilər.
Biz gərək xalqa əməldə isbat edək ki, əgər iranda həqiqi demokratizm tərəfdarı varsa o da bizik. Biz
çox gözəl bilirik ki, bu iki böyük vəzifəni əncam verib meydana çıxarmaq çox mügül və ağırıdr. Lakin onu
da bilirik ki, mal və can ilə mübarizəyə hazırlaşan bir Firqə hər cür müşgülata faiq gələ bilər. Firqəmiz yolda
imtahan vermiş adamlardan təşkil olunmuşdur.
Bununla belə, işi səhl saymayib ümumi iclasa hazırlıq ilə gəlmək lazımdır.
Mərkəzi komitə bütün firqənin başı və rəhbri olduğu üçün onun gözü açıq, hədfi məlum, yolu düzgün
və işin vəsayti sınanmış olmalidr. Bu da onun üzvlərinin hazrlğndan asılıdır.
Seyid Cəfər Pişəvəri
«Azərbaycan», şümarə 39, aban 6, oqtiabr 28

CÜCƏNİ PAYIZDA SAYARLAR
Tehrаn ruznаmələrinin yаzdıqlаrını Təbrizdə və Azərbаycаndа oxuyаndа insаnın İrаn əhаlisinə ürəyi
yаpır və bu cаmааtın fəna və zаvаlа məhkum olduğunu hiss etməklə mütəəssüf olur.
İftirа, töhmət, yаrаmаz föhşlər, yersiz xəbərlər, cəəli komitələr, beş- üç nəfərin аdını əzbərləyib onlаrı
klişe kimi hər mövzudа işlətmək, mövcud quruluşdа fəsаdi- əxlаqinin son dərəcəyə yetişdiyini isbаt edir.
Görünür, Tehrаn mühitini polis və sаir şübhəli qüvvələrlə əlbir olаn irticаi dəstələr elə zəhərləmişlər ki,
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buynuzlu və quyruqlu yаlаnlаrı orаdа аzаd bir surətdə yаzıb intişаr vermək uzun müddət dаvаm edə bilər.
Kimsə də аyаq irəli qoyub onlаrın həyаsızlığını və xаlqı soyub məsxərə etdiklərini deməyə təşəbbüs etmir.
Şаhnаmənin mərd qəhrəmаnı Rüstəmin əxlаqındаn əfsus ki, onun övlаdındа heç bir əsər qаlmаmışdır.
Qəhrəmаnlıq, böyüklük, iftixаr və şərаfət, sədаqət və düzlükdədir. Şərif аdаmlаr həmişə öz müxаlifləri ilə
mərdаnəlik və sədаqət silаhı ilə mübаrizə edirlər. Tehrаnın sаtılmış və xаin ruznаməçiləri o qədər аlçаq, o
qədər murdаr аdаmlаrdırlаr ki, öz müxаliflərinin qаbаğınа yаlаn, iftirа hərbələri ilə çıxmаqdаn pəhriz
etmirlər.
Biz öz sözlərimizi çox аçıq və аydın bir dil ilə deyib və sаdə bir qələm ilə yаzırıq. Təəqib etdiyimiz
mərаm və tutduğumuz prinsip bizim üçün müqəddəsdir. Müxаliflərimizin həmlələrini dəf etmək və yа
onlаrа həmləvər olmаq üçün sədаqət və doğruluqdаn bаşqа bir silаhımız yoxdur.
Biz Azərbqycаnı hər bir cəhətdən özünün dаxili işlərini idаrəetməyə lаyiq bilirik. Xаlqımızın dаnışdığı
dil də Farsi deyildir. Onа görə çаlışırıq, öz dilimiz ilə xаlqımızı dünyаnın mütəməddin xаlqlаrının məqаmınа
yetirək.
Biz on dördüncü məclisi irticаi bir məclis bilirik və onun qərаrа аldığı qeyriqаnuni qərаlаrı sındırıb, on
beşinci məclis seçkilərinin bаşlаnmаsını özümüzün milli vəzifələrimizdən sаyıb, bu yoldа xаlqı hаzırlığа
dəvət edirik.
Siz xаinlər, bu məsələnin bаrəsində dаnışmаlı olduğumuz hаldа bəhsi töhmət, iftirа və təhrif edilmiş
hаdisələrə çəkib, mövzunu çığır- bаğır ilə ört- bаsdır etməyə çаlışırsız. Bu vаsitə ilə xаlqı iğfаl etmək,
mühiti zəhərləmək kimi böyük cinаyətlərdən belə əl çəkmək fikrində deyilsiz.
Biz istərdik bilək ki, bu dаd- fəryаd nə vаxtа kimi dаvаm edə bilər. Azərbаycаn Demokrаt Firqəsinin
rəhbərlərini məsələn, neçə аy cümhuriyyət rəisi аdlаndırmаqlа vərəqpаrələrizi doldurub məccаnən pаylаyа
bilərsiz?
Ammа biz işə sözdən аrtıq əhəmiyyət verdiyimiz üçün yаzdıqlаrızı oxuyub sаqqаllаrızа güldükdən
sonrа bаşlаdığımız böyük işi təqib edirik.
Sizə deyəcək sözümüzü Azərbаycаn kişilərinin bu məsəlində xülаsə edirik: «Cücəni pаyızdа sаyаrlаr».
«Azərbaycan» qəzeti, № 40 29 oktyаbr 1945 ci il. 7 aban

FİRQƏMİZİN ŞƏHƏR KONFRANSI MÜNASİBƏTİLƏ
Doğrudur kəndli ilə ərbab məsələsini dəstaviz edənlər, kəndi birinci sıraya çəkib Firqə əfkari amməni
Təbrizin xaricinə mütüvcə etmişdir. Bununla belə şəhər Firqə təşkilatının artıq dərcə əhmiyyəti olduğunu
Firqə üzvləri unuda bilməzlər.
Şəhər, məxsusən Təbriz şəhəri Azərbaycanın düşünən başı və görən gözüdür. Ona çox diqqətli bir
surətdə müvazib olmaq lazımdır.
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Kəndli bizim dönməz üzümüz və bükülməz qollarımızdır. Onayüzdə yüz inanıb bel bağlaya bilərik.
Ərbablar ilə xırda maliklər get gedə bizim hüsn- niyyətimizi görüb, bu vaxta qədər düçar olduqları vəhşət
və ztrabdan xilas olub, bizimlə yaxından təşrik- məsai edəcəklər. Buna bizim şübhəmiz yoxdur. Leykən
şəhər belə deyildir. Düşmənlərimizin sərf etdikləri pullar və malik olduqları vasitələr orada təsirsiz qala
bilməz. Bundan əlavə şəhərdə irticai siyasətdən istifadə edib xalqı soymaqla tüfeyli həyat sürən yüzlərcə
ləşkri və keşvəri məmurlar vardır ki, onların əllərinə aldıqları idarələr əfkar amməni asanlıqla zəhrləyirlər.
Bu nüqteyi nəzərdən, belə olsa şəhər təşkilatının vəzifəsi böyük və ağırıdr.
Bu vaxta qədər bu təşkilata kifayət qədər əhmmiyyət verilmədiyini xüsusi surətdə qeyd etmək
lazımdır.
Tudə istər - istəməz təbəqatı bir təşkilat halına düşdüyü üçün fəqət kargər və zəhmətkeş təbəqəyə
dayanıb başqa təbəqələri: məsələn kəsbə, tüccar, xırda malik, rüşənfikr və dövlət məmurlarını cəlb etməyə
təşəbbüs edirdisə, az müvvəffəq ola bilirdi. Firqəmiz var qüvvəsilə bu nüqsanı rəf etməyə çalmalıdır.
Şəhərdə Firqə işində çalışan işçilərimizə gərək bunu ciddi surətdə qandraq ki, demokrat Firqəsi Milli bir
firqədir, mürtəcelər və Azərbaycan xalqınn təbii və milli hüququnu tapdalamağa çalışan xain ünsürlərdən
başqa hər bir Azərbaycanlı və Azərbaycanda yaşayan İran təbəəsi bizim pirinsiplərimizi qəbul etmək şərti ilə
ona üzv ola bilər və gərək hər bir Azərbaycanlı, istər kargər olsun, istər rəiyət və ya malik və ya ərbab, bilsin
ki, milli azadlıq və ümumi asayiş olmasa təbəqatı azadlıq ola bilməz.
İndi bizim məmləkətimizin ixtiyari vəhşilər, oğrular, cəlladlar və xalqın haqq və ixtiyarnı paymal edən
müstəbidlər əlindədir. Bizim xalqımız avrupa millətlərinin keçirdiyi qurun vüsta şəraiyti altında yaşamğa
məhkumdurlar. Böyük Fəransa ınqlabının nəşr etdiyi insan və həmvətən hüququ elamiyyəsinin verdiyi
azadlığa nail ola bilməmişik. Bizdə fərd azadlığı, məskən azadlığı, ictima və əqiydə azadlığından heç bir
əsər yoxdur. Kim güclü isə, istədiklərini gücsüzlərə təhmil edir. Kimin qüdrəti artıq isə, qüdrəti az olanları
ayaqları altında məhv və nabud edə bilir. Kiçik bir pasban, əhəmiyyətsiz bir jandarm dünyada mütəməddin
millətlər arasında ən böyük, ən müqəddəs sayılan qanunları bizdə vahiməsiz və qorxosoz bir surətədə
ayaqlayıb ortadan apara bilir. Belə bir ölkədə azadixah, bəşrdust və sağlam fikirli şəxəslərin təbəqatı
mübarizə şüarı ilə meydana düşmələri müfid olan işlərdən deyildir. Bu sözləri ortaya atanlar qətən
təcrübəsiz, məlumatsız və dünya siyasətindən uzaq adamlardır. Şəhər konfransımız qətən milli və ümumi
azadlıq şüarı ilə başanıb qurtamalıdır. Bunla biz hərgiz millətimizin əksəriyyətini təşkil edən zəhmətkeşləri
unuda bilmərik. Onların mənafeini daha düzgün bir surətdə təmin etmək üçündüur ki, biz milli tərəqqi və
demokrat bir rejim yaratmaq şüarı ilə çalışırıq.
Şəhər təşkilatımız gündən günə artmaqda və xətərnak hala düşmkdə olan işsizlik məsələsinə biqeyd
qala bilməz. Həmçinin şəhər sənayeinin tərqqisi və ticarət yolları aramaq vasitəsilə bazarın xətərdən nəcat
verilməsi də şəhər konfransında nəzərdə tutulmasi lazım olan məsələdir .
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Biz üsulən karxanalarda Firqə hovzələrinə dayanırıq. Bu hovzələrdə siyasi məlumat cəhətdən çox az
iş görülmüdür. Konfrans şəhər komitəsi üçün elə şəxəslər intixab etməlidir ki, hovzələr və sazmanlarımıza
siyasi qəza verməyə qadir ola bilsin.
Hər halda biz şəhər konfransına böyük siyasi bir hadisə kimi baxırıq və ümidvarıq firqəmiz bu böyük
məsələni də düzgün bir surətdə həll etməyə müvəffəq olacaq.
Mir Cəfər Pişəvəri
«Azərbaycan» şümarə, 41, aban 8, oktiyabr 30

HOVZƏLƏR FİRQƏNİN ƏSASIDIR
Birinci şəhər konfransımız göstərdi ki, şəhərdə hovzələrə təvəccoh edilməmiş, nətiycədə firqənin
intizamında sustluq vücuda gəlmişdir. Bu konfransımızın ən böyük xədəmatındandir. Biz heçvaxt eyb və
nüqsanlarımızı deyib və yazmaqdan qorxmalı deyilik. Nüqsani ört basdır edib, eyb və iradlarını öz
üzvlərindən gizlədən bir təşkilat yaşamaz və hədfə yetməyə müvəffəq ola bilməz.
Konfrans bu sahədə demokratlara yaraşan bir dil ilə şəhər təşkilatımızın rəhbərliyini tənqid edib çox
şidətli bir surətdə bu nüqsanın ortadan qaldırlmasını mərkəzi komitə və şəhər təşkilatına tapşırdi.
Konfrans tam mənasilə şəhər hovzələrinin iç üzünü açıb meydana qoydu. Xoşbinlik və zahiri yaxşı
göstərməyin xətərli olduğu bu vasitə ilə meydana çıxdı.
İndi biz öz işimizinn tərəflərini anlamaqla və onların qüvvətlənməsinin çarhələrni axtarıb tapmağa
müvəffəqq olduq. Ona görə onu çox sürətlə islah edib, təşkilatımızı külli konfransa dək münnəzəm və canlı
bir hala salacayiq.
Hovzələrdə fəaliyyət göstərib müstəqiymən xalq ilə tamasda olan Firqə üzvləri öz təcrübələrinə
dayanmaqla bizə olduqca qiymətli yollar göstərib özələrinin sadə vəli dərin mənali sözləri ilə gözələrimizi
açdılar, həqiqti olduğu kimi meydana çıxarıb bizi geniş məlumat ilə silahlandırdılar.
Bizə sadə üzvlərin öz gündəlik fəaliyyətləri haqqnda verdikləri məlumat böyük filsuflar və yüksək
savadlı ustadların qalın kitablarından daha faydali və daha dəyərli oldu.
Aqil və təcrübəli Firqə üzvləri bu məlumatdan ciddi surətdə istifadə etməlidirlər.
Birinci konfrans vasitəsilə şəhər təşkilatımızın payası qüyülmüş oldu. Bu konfransda Hizbe Tudei İran
təşkliatı tamamiylə Firqəyə mülhəqq olmaqla bütün azadixah qüvvələrə rəhbərlik etmək və böyük məqsədə
yetişmək üçün vahid bir təşkilat vücuda gəlməklə, başsızılğa və təklifsizliyə axır qoyuldu.
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Bu cəhətdən də şəhər konfransımızın qiyməti çox çox böyükdür. Konfransın intixab etdiyi taza komitə
keçmi şmüvəqqəti komitənin iştibahlarından ibrət alıb hovzələrimizə artıq dərcə diqqət etməlidir.
Hovzəsiz komitə, qoşunsuz jenrala bənzər. Qoşunumuz jenral tək başına maharibəni qazanmağa
müvəffəqq ola bilərsə, elə də hovzələri qeyr münəzzəm və üzvləri qeyr mütəşəkkil olan siyasi bir Firqə (də)
öz mübarizəsində eliyə bilər müvəfəqqiyyət qazansın.
Taza komitə özünü aldatmaq, nüqsanları örtüb basdırmaq kimi xətərli işdən daymən pərhiz
etməlidir. İş nə qədər yaxşı olursa nüqsansız olmaz. Ona görə məsul işçi, daymən gərək nüqsanlar ilə
mübariəyə hazır və amadə olsun.
Nüqsandan qorxmamlı, nüqsanı rəf etməyə çalışmamaq qorxuludur. Nüqsan həmişə olacaqdır. Onsuz
ictimai iş olmaz. Lakin onu rəf etmək, ondan ibrət almaq, onun təkrarına yol verməmək işin əsasi şərtidir.
Konfransımız isbat etdi ki, firqənin ərkanını təşkil edən əlaqəmənd üzvlər bu məsələni çox gözəl bir
surətdə düşünmüşlər.
Ona görə şəhər təşkilatımızın tarixində konfrans qurtarmaqla taza bir dövr bşalanır. Bu dövrü biz
cürətlə müvəffəqqiyət dövrü adlandıra bilərik.
Mir Cəfər Pişəvəri
«Azərbaycan» şümarə 43, aban 10, noyabr 1

GÜNÜN MƏSƏLƏSİ HAQQINDA
Firqəmizin şüаrlаrı get- gedə İrаn аzаdixаhdаrı tərəfindən аnlаşılmаqdаdır. İrticаi mətbuаtın hаy- küy
sаlmаsınа və həqiqəti curbəcür rənglər ilə boyаyıb meydаnа çıxаrmаsınа bаxmаyıb, İrаnın siyаsi mühiti çox
sürətlə bizim xeyrimizə dəyişməkdədir.
Tehrаndаn və İrаnın аyrı şəhərlərindən аldığımız məktublаrdаn məlum olur ki, Firqəmiz cаmiədə getgedə öz həqiqi yerini tutub аzаdlığın dаyаğı, demokrаsi üsulunun zаmini olmаğа bаşlаmışdır.
İrаnın istiqlаliyyətini bitərəf və mulаyim bir; siyаsət yeritməklə sаxlаmаğа çаlışаn vətənpərəst ünsürlər
gözlərini аçıb, bizi götürdüyümüz böyük və mərdаnə qələmin bu yollа nаgаhаni bir vəsilə olduğunu etirаf
etməyə məcbur qаlmışlаr.
Sədrin süqutu, Fərruxun tаmаm vəsаil ilə mücəhhəz olduğunа bаxmаyаrаq, onun Azərbaycan vаliliyinə
həsrət qаlmаsı isbаt edir ki, Firqəmizin qüdrəti birtərəfli siyаsəti titrədib sındırmаğа bаşlаmışdır.
Vətənpərəst və аzаdixаh kişilər аçıq surətdə bizdən ümid gözlədiklərini yаzır, bizi bаşlаdığımız işi аxırа
yetirməyə təşviq edir və özümüzü ümum məmləkət siyаsətində müəssir bir аmil olduğunu göstərir.
Bu həqiqətdir. Onlаrın hüsniniyyəti bizə irticаın divаnələrə yаrаşаn vаsitələr ilə dünənə kimi аdını belə
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eşitmək istəmədiyi Azərbаycаnа əl аtmаsı çox аydın bir surətdə göstərməkdədir.
Əgər oxuculаrımız ruznаməmizi diqqətlə təqib etmiş olsаlаr, təsdiq edərlər ki, biz heç vаxt Tehrаnа yəni
irticаın bаşınа və bigаnələrin аğuşunа аtılаn hərzə və hərcаyi siyаsət oyunçulаrınа murаciət etməyib,
onlаrdаn heç bir ümid gözləməmişnk. Onlаrın oynаdıqlаrı xəyаnətkаr oyunlаr dа bizim nəzərpmizi cəlb
etmir. Kаbinələrin dəyişməsi, vəzirlərin birbəbir əvəz olmаsı bizim işimizdə böyük yer tutmаyıb və
tutmаyаcаq. Lаkin Tehrаn indi bizim Firqənin ətrаfındа fırlаnır və bizim sаdə və təbii səsimizdən vəhşətə
düşmüşdür.
İrаn cаmааtının qаnını sorub, onu fəqr və fəlаkətə sаlаn müstəbidlərin аrtıq yuxusu аpаrmır. Bunlаr
milyonlаrlа xаlqın vаrlığını qаrət edib, onunlа vücudа gətirdikləri cənnətlərdə rаhаt durа bilmirlər. Nə üçün?
Ondаn ötrü ki, Azərbaycandа xаlqın аzаdlıq və demokrаtlıq mübаrizəsinə rəhbərlik etməyə qüdrəti olаn
böyük bir Firqə vücudа gəlib, millətin öz güçü ilə işi qаbаğа аpаrmаğа bаşlаmışdır.
Günün fikri, günün məsələsi, mətbuаtın hərаrətlə təqib etdiyi mövzu indi budur.
Fəqət bunа görə kisələrin bаşı аçılıb yаlаnçı pəhləvаnlаrın bаzаrı rəvаc tаpmışdır. Axtаrıb guşə və
kənаrdаn özünu Azərbаycаnа əlаqədаr göstərən çürümüş kor və kаrlаrı tаpıb onlаrın vücudundаn istifаdə
etmək istəyirlər.
Azərbaycan xаlqının siyаsi hаqqını xаinаnə yollаr ilə аyаqlаyıb məclis kürsülərini işğаl edən irticаi
nümаyəndələr də bir аn hərəkətdən əl çəkmirlər. Siyаsətin mərkəzi çox qorxulu yerlərə keçmişdir. Riza
xаnın gördüyü işi təkrаr etməkdədirlər. Vəzirlər heyəti və məclis ikinci və üçüncü sırаyа keçmiş, dаxili
işlərə qаrışmаğа səlаhiyyəti olmаyаn hərbi orqаnlаr, hаkimiyyət sürməyə və oyundа birinci rolu oynаmаğа
bаşlаmışdır. Mərkəz və şimаl əhаlisindən tutulаn jаndаrm və nizаmi qüvvələrə belə etimаd yoxdur.
Cənubdаn və mərkəzi şəhərlərdən qüvvə gətirib Tehrаnı bu vаsitə ilə boğduğundаn sonrа bizim qаbаğımızа
mаniə çıxаrmаğа can аtırlаr.
Biz kəndlərdə jаndаrm məmurlаrının yаndırdıqlаrı odun əsаs məqsədini bildiyimiz hаldа, əmniyyəti
sаxlаmаğа vаr qüvvəmizlə çаlışırıq. Jаndаrm bаşçılаrı dildə əmniyyət tərəfdаrı olub, məsələnin sülh yolu ilə
həll edilməsinə hаzır olduqlаrını bəyаn edir, əməldə isə bu günə qədər bir qədəm belə götürməyə hаzır
olmаmışlаr. Biz müəyyən jаndаrm rəisləri hаqqındа bir söz demək, yа tohin və təhqirаmiz sözlər işlətmək
fikrində deyilik. Lаkin ümumiyyətlə, əldə olаn dəlil və mədrəklər göstərir ki, bu vаsitə ilə kəndlilərimizdə
hərcmərc və şuriş yаrаtmаq yolu ilə işə bаşlаmışlаr.
Kəndliləri vurub. döymək, həbs və təbid etməklə cаnа doydurub əmniyyəti pozmаğа vаdаr etmək
istəyirlər. Əgər belə olmаsаydı, onlаrın verdikləri minlərcə ərizələr təsirsiz qаlmаzdı.
Bu çox həssаs və ciddi bir məsolədir. Bunа xаlqımız çox diqqətlə yаnаşmаlıdır. Fərruxun görə
bilmədiyi işi jаndаrm vəkilbаşılаrının əlilə görməyə çаlışırlаr. Bunu düşündüyümüz üçündür ki, tohin və
təhqirlərə əhəmiyyət verməyib, kəndlərdə vücudа gələn böyük nаrаzılığın qаbаğını аlmаğа bu günə qədər
müvəffəq olmuşuq. Bundаn sonrа dа bu siyаsəti biz təqib edəcəyik. Lаkin od ilə oynаyаn şuluq sаlаnlаr
аpаrdıqlаrı siyаsətin nəticəsini diqqətlə düşünməlidirlər. Kəndlini nаrаhаt edib, onu sıxıb аyаqdаn sаlmаq od
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ilə oynаmаqdаn dаhа xətərlidir.
Hərcmərc sаlаnlаr özləri də onun qurbаnı olmаqdаn yаxа qurtаrа bilməzlər. Səədinin həkimаnə sözünü
yаddаn çıxаrmаyın.
Əgər səd sаl gəbr аtəş furuzəd,
Əgər yekdəm dər u oftəd besuzəd (1)
P.
«Azərbаycаn» qəzeti № 45, 4 noyаbr 1945 ci il. 7 aban
1 Tərcuməsi: Atəşpərəst yüz il od yаndırsа dа, bir аn onun içinə duşdükdə yаnаr.

MƏSNUİ TƏƏSÜB
Eşitdiyimizə görə mürtəcelər və Seyid Ziyа dəstəsi Tehrаndа məsnui surətdə təəssüb icаd etmək
fikrindədirlər. Hüseyn İttikа, Zehtаb və bu kimi şəyyаdlаrı pul vаsitəsi ilə potlаyıb, Azərbаycan nаmindən
hаyhuy sаlmаq fikrindədirlər.
Cаmаl İmаmi, Sərtibzаdə, Siqqətülislаmının bədbəxtliyi o yerə çıxmışdır ki, kor, kаr, kəsif, tiryəki və
uzun müddət dəlixаnаdа ömür sürən Hüseyn İttikа ilə mаcərаcu, аnlаmаz, ləcuc, tаmаhkаr, kəcxəyаl və
nəcisdən nəcisrаq olаn Qulаm Hüseyn Rizazаdənin ətəyindən yаpışmаğа və ondаn kömək gözləməyə
məcbur olmuşlаr.
Firqəmizin möhkəm silləsi yаlаnçı pəhləvаnlаrı birləşdirmişdir.
Əmir Nüsrət İskəndərinin keçən günədək Sərtibzаdəni görən gözü yox idi. Sərtibzаdə isə burnunu аşаğı
sаlıb «Əmir Nüsrət ilə sаlаməleyk edən аdаmlаr ilə, mən dаnışmаrаm» deyirdi. Doktor Müctehidi ilə
Siqqətülpslаminin tаrpxi düşmən olduqlаrını Azərbaycandа bilməyən yoxdur. Bunlаrın fаmili yаrım əsr
tаmаm bir- biri ilə şədid və qаnlı mübаrizə аpаrmışlаr. Bu fаmillər bir- birinin аdаmlаrını kаfir və qаnı hаlаl
bilir və heç vаxt bir- biri ilə təmаs tutmаzlаr. Sərtibzаdə isə bu əşxаsın nəzərində iblisdən mənfur hesаb
olunurdu. Əmmа indi bunlаrın hаmısı əlbir olub Hüseyn İttikа və Zehtаb vаsitəsi ilə Azərbaycan xаlqının
səsini boğmаq və qаnuni hаqqını аyаqlаr аltınа sаlmаğа çаlışırlаr. Biz bu təşəbbüslərə, bu rəcəzxаnlıqlаrа,
bu yаlаn birliklərə gülüb öz işimizi təqib edirik və bizə sаbit olmuşdur ki, iş təşkilаtdаn, sədаqət və imаn
üzrə toplаnаn birlikdən аsılıdır.
Sərtibzаdə, Əmir Nüsrət, Siqqətülnslаmi və doktor Müctehidinin ittihаdı bаş tutsа dа, məşhur rus
təmsilnevisi Krilovun yаzdığı (Bаlıq, ördək və xərçəngin) birliyi kimi, аrаbаnı yerdən təkаn verə bilməz.
Çünki, onlаrın hər biri bir аyrı məqsəd təqib edir və аrаbаnı öz yolunа tərəf çəkməyə çаlışır.
Bizim Firqə təşkilаtımız isə həmfikir, həmməslək və həməqidə аdаmlаrdаn təşkil olunmuşdur. Biz
Firqəmizin birinci kongrəsində çox аçıq və sаdə bir dil ilə demişik: Firqə bir məqsəd və bir hədəf təqib
edənlərin təşkilаtıdır.
Onun mərаm və nizаmını qəbul edə bilməyənlər, buyurub gedə bilərlər. Biz kimsəni ikrаh və güc ilə
Firqəyə çəkmək fikrində deyilik. Bu sаdə və təbii siyаsət nətiçəsində Firqəmiz gündən- günə möhkəmləşib,
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mətin və möhkəm qədəmlərlə irəli gedir.
Biz Tehrаndа hаyküy sаlаn аğаlаrа deyirik, əgər sizin doğurdаn dа Azərbаycаnа ürəyiniz yаnırsа,
buyurun, bu quy, bu meydаn. Burаdа xаlqın içərisində çаlışıb öz fikrinizin doğruluğunu isbаt edin. Dаldаn
bambаçа çıxаrmаğın mənаsı yoxdur. Azərbaycan məsələsi Azərbаycаndа həll olunа bilər. Tehrаn əgər zirək
və çox qoçаq isə buyurub öz kəsаfətkаrlığını təmizləyib, düzgün bir dövlət vücudа gətirsin. Ondаn əlаvə
həqiqi Azərbаycаnlılıq təəssübü Tehrаndа yаşаyаn zəhmətkeş və kəsəbə аrаsındа аxtаrılmаlıdır.
Bizim dəqiq hesаbımızа görə, orаdа yüz mindən ziyаdə Azərbаycаnlılаr səmimi- qəlbdən bizim
tərəfdаrımızdırlаr. Siz onlаrın аrаsındа gedin, Farscа nitqə bаşlаyın, görün sizə nə cavab verirlər. Əgər
Azərbаycаnlı dili ilə dаnışmаğа bаşlаsаz ondа onlаrın sizə nisbət bəslədikləri ehtirаmın ləzzətini аlаrsız.
Siz məsnui Farslıq təəssübü ilə nifrətdən bаşqа xаlq аrаsındа bir nəticə əldə edə bilməzsiz. hələ özünüz
belə yаxşı Fаrsi dаnışmаğа qаdir deyilsiz. Sərtibzаdə qələt dаnışmаq qorxusundаn beş kəlmə də olsа məclis
tribunundа söhbət etməyə cürət tаpmаmışdır.
Cаmаl İmаmi isə Farslаşmış, bəlkə ingilisləşmiş bir аdаmdır, Siqqətülislаminin ləhcəsi uzаqdаn Fаrs
olmаdığını bildirir. Əmir Nüsrət Farsi dаnışа bilməmək qorxusundаn səsini çıxаrmır. Bu аdаmlаrın Fars
mütəəssibi kimi meydаnа аtılmаlаrı əcаbа məsxərəbаzlıq deyildir, nədir?
Biz Fаrs cаmааtını bigаnələrə əsir edən İstəxr kimi, yа Lübnаndаn (1) İrаnа mühаcirət edən
Cаvаhirülkəlаm kimi yаzıçılаrın dərdini аnlаmаmış deyilik. Onlаrın dаd- fəryаdı təbiidir. Çünki, süt verən
Azərbaycan аdlı inəkləri, аrtıq onlаrа süt vermək istəmir. Sütünü öz əziz bаlаsınа sərf etmək istəyir. Lаkin
bizim Fаrslаr demişkən (kаsəye əz аş dаğtər) (2) vəkilcığаzlаrımızın Farslıq təəssübü məzəlidir.
P.
«Azərbaycan» qəzeti № 47, 6 noyаbr 1945 ci il. 15 aban
1 Liviyа deməkdir.
2 Tərcüməsi: аşdаn isti kаsа.

XALQ ÖZ BAŞINA ÇARƏ EDİR
Beş- üç nəfər istifаdəçi onsuz dа аclıq və işsizliyə məhkum olаn xаlqın аzuqəsini çəkib аpаrmаqlа
məsnui qəhətlik yаrаtmаq istəyirlər. Bu xüsusdа Şəhristаnlаrdа və Təbrizin özündə Firqəmizə mürаciət edib
çаrə istəyənlərin sаyı gündən- günə аrtıb, vəhşətnаk bir vəziyyət аlmışdı. Onа görə, dəfələrlə Firqə
tərəfindən dövlət idаrələrinə mürаciət edildi. Mütəəssifаnə idаrələrin bаşındа durаnlаrdаn, icz və göz
yаşlаrındаn bаşqа bir cavab аlınmаdı. Nəhаyət, işin qorxulu olduğunu nəzərə аlıb əhаliyə öz vаsitələri ilə bu
xətərli oyunа xаtimə vermələri tövsiyə olundu.
O gündən etibаrən, Azərbаycаn hüdudundаn yаğ, pendir, un, buğdа, qoyun, ət, toyuq kimi xаrbаr
şeylərinin çıxаrılmаsının əhаli tərəfindən qаbаğı аlınmаğа bаşlаdı. Eşitdiyimizə görə bu şeylərin çoxusu
həttа İrаn sərhəddindən də xаricə göndərilirmiş. Səlаhiyətdаr olаn şəxslərin verdiyi rəqəmlər çox
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qorxuludur. İş belə dаvаm etsəydi, yаğın bаtmаnı yüz tümənə də tаpılmаzdı. Hələ indi bаzаrdа yeməli təmiz
yаğ tаpmаq mümkün deyildir. Təqəllübçilər piy və bаşqа yаğlаrdаn təcаvüz edib vаzelin, pаrаfin və gərçək
yаğınа dа əl аtmışlаr. Pendir, süt, qаtıq qаbili istifаdə deyildir. Yаğ bаhа olduğu üçün sütü çərxə verir, üzünü
kərə üçün götürür, onun dаdsız- tamsiz suyundаn pendir və yoğurt düzəldib bаhа qiymətə xаlqа
sаtmаqdаdırlаr.
Miyаnаdа minlər ilə qoyun, milyonlаrlа yumurtа, toyuq və kаmyonlаrlа yаğ və pendir sаxlаnılmışdır.
Məsələn orаnın kаrvаnsаrаlаrındа üç milyon yumurtа mövcuddur ki, kəndlilərdən çox ucuz qiymətə аlıb
Tehrаnа həml edirmişlər. İndi Təbrizin özündə yumurtаnın biri bir riyаldаn yuxаrıdır.
Heç bir yerdən gəliri olmаyаn xаlq bu məsnui bаhаlığа dözə bilməz. Tehrаndа müftə pul çoxdur. Bütün
İrаnı qаrət edib orаdа xərcləyən müftəxorlаr hər qiymətə olsа yumurtа tаpıb zəhrimаr edə bilirlər. Biz
gözümüzün qаbаğındа xаlqımızın аcındаn öldürülməsinə dözə bilmərik. Ehtikаr və xаlqı аclığа məhkum
edənlərin cаvаbı odur ki, Bostаnаbаd və Vаsmınc, Türkmənçаy və Miyаnа əhаlisi verirlər.
Bir misqаl yаğ, bir bаtmаn buğdа, bir bаş qoyun, bir hələbi pendir xаricə çıxmаyаcаqdır.
Budur xаlqın аrzusu. Budur biçаrələri аcındаn öldürmək istəyən istifаdəçilərin cаvаbı.
Ticаrət mаlınа isə, əgər ehtikаr və аzuqə cənbəsi olmаzsа, mаne olunmаmаlıdır. Məsələn, fərş,
xuşkəbаr, bаdаm və bu kimi şeyləri аzаd bir surətdə аpаrıb dünyа bаzаrlаrınа yetirməyin zərəri yoxdur.
P.
«Azərbaycan» qəzeti no: 47, 6 noyаbr 1945 ci il 15 aban

DÜŞMƏNİN HİYLƏSİNİ ANLAMAQ LAZIMDIR
Firqəmizin şədid müqаviməti və ciddi mətаnəti sаyəsində xаricdə qopаrdıqlаrı məsnui tufаndаn məyus
olаn düşmənlərimiz аxır günlərdə siyаsətlərini dəyişməyə məcbur olmuşlаr.
Bunlаr təşkilаtımızı içəridən gücdən sаlıb, dаğıtmаq fikrindədirlər.
Biz bu kəsif siyаsəti аnlаdığımız üçün onun dа çox tez bir zаmаndа sаdə vаsitələr ilə qаbаğını аlmаğа
imkаnımız vаrdır.
Bununlа belə yerlərdə Firqə rəhbərlərinin gözünü аçıb onlаrı bаşа sаlmаq lаzımdır.
Seyid Ziyаnın göndərdiyi pullаrа sаtılmış аlçаq ünsürlər məmləkəti hərcmərc və qolçomаqlığа çəkməyə
çаlışаn bəzi məqаmlаrın sаyələri indi bir yerdə əlbir olub çаlışmаqdаdırlаr.
Aldığımız məlumаtа görə Tehrаndаn qeyrinizаmi libаsdа məzаcı quldurluq və diktаtorluğа mаyil olаn
neçə əfsər gəlmiş, Firqəmizə yаxın olаn аdаmlаrа yаnаşıb, bu vаsitə ilə mühiti zəhərləməyə çаlışırlаr. Seyid
Ziyа аdаmlаrı məxsusən bu аxır günlərdə bu əfsərlər ilə sıx rаbitəyə girib, Firqəmizə soxulmаğа təşəbbüs
edirlər. Bunlаrdаn əlаvə şəhərimizi tаnıyıb Firqənin məhşur üzvləri ilə sаbiqə və аşinаlığı olаn bir çox
nаcаvаnmərd аdаmlаrın təzəliklə vаrid olduğunu və onlаrın cürbəcür vаsitələr ilə özlərinin şüаrlаrımızın
bəzisinə tərəfdаr göstərmələri Firqənin nəzərindən gizli sаxlаnılа bilməmişdir.
Bunlаrı tаnımаq Firqə işçiləri üçün çox müşküldür. Onlаr çox yumşаq və hаqbəcаnib ləhn ilə sizə
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yаnаşır. Məsələn, əncümən əyаləti və vilаyəti, yа məclis intixаbаtını təmcid edir. Onun bаşlаnmаsı hаqqındа
hərаrətli dəlillər gətirir, fəqət dil məsələsinin lаzım olmаdığını meydаnа çəkib, ondаn təcziyə kimi, yа
Azərbаycаnın İrаndаn аyrılıb bаşqа bir ölkəyə yаpışdırılmаsı kimi mənаlаr çıxаrır. Bu vаsitə ilə sizin
qəlbinizdə şübhə yаrаtmаq istəyirlər.
Yа bərəks, dil məsələsi ilə yüzdə yüz tərəfdаrlıq edib məclis intixаbаtını və əyаlət əncümənini аyrı
mənаdа təfsir edib, özü üçün bаrmаq yeri qoyur və qulаqаsаnlаrın zehnini qаrаldıb fikrini zəhərləməyə
çаlışır.
Həttа, əlimizdə mədrək və dəlil vаr ki, Tehrаndаn güclü miqdаrdа pul аlıb gələn məcаrаculаr Firqəmizə
çox sol sözlər ilə soxulub Firqə rəhbərlərini sаğ və mühаfizəkаr siyаsət аpаrmаqdа müttəhim edirlər.
Bunlаr yer bölgüsü, cümhuriyyət və sərmаyədаrlаrı məhv etmək şüаrı ilə Firqəmizin içinə soxulmаğа,
Firqənin sаdə üzvlərini nаrаzı sаlmаğа çаlışırlаr. Məxsusən jаndаrmlаrın kəndlərdə gördükləri işlər
nəticəsində kəndlilər аrаsındа çıxаn nаrаzılıqdаn xаinаnə bir surətdə suiistifаdə edənlər də аz deyildir.
Bir аyаğı şəyyаd,, külаhbərdаrlıq ilə özünü təbliğаt idаrəsinin nümаyəndəsi аdlаndırаn Kаtozyаnın
xəyаnət dükаnındа, bir аyаğı dа Firqəmizin binаlаrındа olаn аdаmlаrın gördükləri işlər və intişаr verdikləri
xəbərlər də bizim nəzərimizdən məxfi deyildir...
Azərbаycаnın çörəyini yeyib Azərbаycаn xаlqının verdiyi mаliyаt ilə fаhişələr kimi bəzənib- düzənib
küçəyə çıxаn xаin məmurlаrın dаnışıqlаrı qeyrirəsmi olsа dа, bizim üçün mədrəkdir. Görünür, dövlət
dəstgаhı öz vəzifəsini tаmаmilə unudub, bitərəfliyini əldən vermiş, siyаsi bir Firqə hаlınа düşüb bizimlə bir
firqə kimi mübаrizəyə bаşlаmışdır.
Bu kimi vəzifəsini tаnımаyаn məmurlаrа biz bu günə qədər heç bir söz deməyib, onlаrın işlərini fəqət
yаddаş edib sаxlаmаğа qinаət etmişik. Onlаr isə bizim mətаnətimizdən və etinа etməyimizdən suiistifаdə
edib cəriləşməkdə dаvаm edirlər. İş belə gedərsə biz nаçаr olub onlаrın gördükləri işləri аçıb meydаnа
qoymаğа məçbur olаcаyıq.
Biz Firqəmnzin səlаhiyyətdаr iclаslаrındа аçıq və аydın bir dil ilə demişik: Həmvətənlərimizin hаmısını
hər libаsdа, hər şüğl və hər işdə olur- olsun dost tuturuq. Sərbаz, əfsər mаdаm ki, öz vəzifəsindən kənаrа
çıxmаyıb, bizim qаrdаşımızdır. Biz аrzu edirik, аrteşimiz fəqət xаrici düşmənlər əleyhinə işlədilə və
məmləkətin sərhəddini sаxlаmаğа qаdir olа. Arteşi məmləkət əhаlisi və həmvətənlər əleyhinə işlətmək,
ondаn bu və yа digər firqə ziddinə istifаdə etmək xəyаnətdnr...
Mütəssifаnə bəzi məqаmаt bunun xilаfınа olаrаq аrteş dəstgаhını siyаsi bir firqə şəklinə sаlıb, ondаn
irtiçаi istifаdələr etməkdədirlər.
Riza xаn bu böyük bidəti qoymаqlа İrаnа böyük xəyаnət etmişdi. Həmin bidət nəticəsində idi ki, Kərim
аğаlаr, Xudаyаr xаnlаr və Əhmədilər kimi oğrulаr bütün İrаnı soyub, qаrət etməklə milyаrdlаr əldə etdilər
və o milyаrdlаrı sаxlаmаğа əlаqəmənd olub sərbаzlıq vəzifəsini yаddаn çıxаrmаqlа ölkənin həyаtını
təhlükəyə sаldılаr.
Riza xаn siyаsətini təkrаr edənlər geçmişdən ibrət аlmаlıdırlаr. Əfsərləri qeyrinizаmi pаltаr geydirib
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Demokrаt Firqəsi ilə siyаsi mübаrizəyə göndərmək аrteşə xəyаnətdir. Bu işi görən xаinləri xаlq özü аrаyıb,
tаpıb,, rüsvаy etməlidir.
Bu sözləri yаzmаqdаn məqsəd kimsəni təhqir etmək deyildir. Biz istəyirik, Firqə üzvlərimiz bu işləri
bilsinlər.
Bizim gizli siyаsətimiz yoxdur. Təbliğаtımız dа həqiqətə dаyаnmаlıdır.
P.
«Azərbaycan» qəzeti no: 49, 8 noyаbr 1945 ci il. 17 aban

AZƏRBAYCANIN SƏRVƏTİ AZƏRBAYCANDA QALMALIDIR
Bizim möhkəm və əməli şüаrlаrımız millətimizin məhvinə çаlışаn düşmənləri аcıqlаndırıb onlаrı
divаnələr kimi mənаsız hərəkətlər büruzə vermok və məntiqsiz sözlər dаnışmаğа vаdаr etməkdədir.
Eşitdiyimizə görə Seyid Ziyа dəstəsi və Azərbaycanа özünü kəfil göstərmək istəyən beş- üç yаlаnçı
pəhləvаn аxır vаxtlаrdа sаdəlövh və heç bir siyаsi iş ilə əlаqəsi olmаyаn bаzаr cаmааtını çəkib Tehrаnа
аpаrmаğа çаlışırlаr. Biz əlbəttə evini, zindəgаnlığını, kəsbiç ticаrətini tərk edib Tehrаndа mürtəce Farslаrın
tohini və təhqirаmiz hərəkətlərini öz xаlqının qаrdаşlığınа tərcih verən аdаmlаrın getməsindən çox dа
təəssüf etmirik. Onlаr çox tez bir zаmаndа gördükləri işin zərərini hiss edib, peşmаn olаcаqlаr. Bu
peşmаnlıq onlаr üçün fаydаsız olа bilər. Bu bizə mərbut deyildir. Bizim nəzərimizi cəlb edən işin аyrı
cəhətidir. Tehrаn bizim sərvət və vаrlığımızı bu vаsitə ilə əlimizdən аlmаq, ölkəni fəqrü- fəlаkətə sövq
etmək istəyir. Firqəmiz bu ciddi məsələni nəzərdə tutmаlıdır.
Biz işə bаşlаdığımız zаmаn düşmənlərimizin göstərəcəkləri əksüləməli unutmаmışdıq. Çox gözəl
bilirdik ki, onlаr bizim qаbаğımızа cürbəcür əngəllər çıxаrа bilərlər. Məxsusən, məsnui işsizlik yаrаdıb, xаlq
аrаsındа vəhşət yаrаtmаqlа əllərinə bahаna sаlıb xаlqın mаlınа və heysiyyətinə əl аtmаqlа sudаn bаlıq
tutmаq kimi аlçаqlıqdа onlаrın mаhir olduğunu mükərrər imtəhаn etmişdik. Onа görə əmniyyəti sаxlаmаğı,
xаlqın mаl, cаn və heysiyyətini qorumаğı əsаs bir şüаr olаrаq təqib edib əmələn hər yerdə bаş verən
hərcmərcin qаbаğıpı аlmаğа əvvəldən tədbirlər görmüşdük.
Azərbаycаn xаlqının düşmənləri isə bu zəhməti puçа çıxаrmаq yolundа iki аy tаmаm vаr qüvvələrini
səfərbər edib cürbəcür oyunlаr oynаdılаr. Lаkin bizim təsmimiz xələlnаpəzir idi. İndi düşmənə heç bir
bahana verməyib, bаşlаdığımız böyük işi mətаnət və xunsərdlik ilə təqib edib Firqəni möhkəm pаyə və əsаs
üstündə qoymаğа müvəffəq olduq.
İndi xаlqı qorxudub bu vаsitə ilə sərvətimizi çəkib аpаrаn xаinаnə siyаsət ilə ciddi surətdə mübаrizə
etmək zаmаnı gəlib çаtmışdır.
Bu işdə dəxi mətаnət və xunsərdliyi hifz etmək lаzımdır.
Düşmənlərin törətdikləri vəhşət və qorxunu ortаdаn qаldırmаq və xаlqı Firqəmizin şüаrlаrının
həqiqətinə inаndırmаq üçün şəhərlərdə təbliğаt işini gücləndirmək lаzımdır.
Bu iş çox zəif bir hаldаdır. Mərkəzi komitəmizin ümumi iclаsı konfrаnslаr və mntinqlər təşkilinə icаzə
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vermişdir. Artıq Firqə dаxili işlərini yolunа qoymuş, kаfi miqdаrdа Firqə siyаsəti ilə аşinа olаn аdаmlаr
yetirməyə müvəffəq olmuşdur.
Bu gündən etibаrən təbliğаtа girişib, şüаrlаrımızı xаlq üçün böyük iclаslаr və geniş mitinqlər vаsitəsi ilə
izаh etməli və xаlqın gözünü аçıb onu peşmаnlıq törədən işlərdən qаytаrmаlıdır.
Hərgаh bu iş bir qədər ciddi şəkil аlаrsа, yəni xаlqı vəhşətə sаlаn ünsürlər vətənnmizin sərvətini çəkib
аpаrmаqdаn əl götürməzlərsə, ondа xаlq öz gücü ilə bu işin qаbаğını аlmаlıdır.
Azərbаycаnın tolid etdiyi sərvət onun doğmа xаlqının ehtiyаclаrını rəf etməyə sərf olunmаlıdır. Bunun
əleyhinə çаlışаn xаinlərə deyin: Biz ölümə məhkum olsаq dа öz vətənimizdə, öz аnа yurdumuzdа dəfn
olmаğа iftixаr edirik.
P.
«Azərbaycan» qəzeti no: 52, 12 noyаbr 1945 ci il. 21 aban

KARLAR EŞİTSİN, KORLAR DA GÖRSÜN
Bir аyın içərisində Firqəmizin dəftərinə və ruznаmələrimizin idаrəsinə mindən аrtıq şikаyət ərizələri
gəlmişdir. Bu ərizələrdə dövlət məmurlаrının və onlаrın təchiz etdikləri əşrаr və cəllаd dəstələrinin
Azərbаycаn xаlqı ilə etdikləri vəhşiyаnə rəftаr çox diri və cаnlı bir surətdə tənzim edilib, xаlqımızın göz
yаşlаrı ilə ziynətlənmişdir. Siz əgər bir və yа iki gün idаrələrimizə gəlib, bu ərizələri gətirən
Azərbаycаnlılаrın qiyаfələrinə bаxsаz ondа biznm qəlbimizin yаndığı, vicdаnımızın üsyаn etdiyinin
səbəblərini аnlаrsız.
Azərbaycan xаlqının dilini bаğlаyıb, onu zülm və fişаr nəticəsində məhv etmək fikrindədirlər. Demokrаt
dünyа və onun şəhərimizdə olаn nümаyəndələri bu fəcаye və vəhşilikləri əgər görə bilmirlərsə, ondа öz
аzаdixаh və demokrаt xаlqlаrının onlаrа tаpşırdıqlаrı vəzifəni lаyiqincə yerinə yetirmədikləri üçün vicdаnən
və əxlаqən bəşəriyyət müqаbilində məsuldurlаr. Əgər görüb, eşidirlərsə bəs nə üçün onu öz millətlərinin və
öz ruznаmələrinin nəzərinə yetirmək istəmirlər.
Xаlq məhv olunur. İnsаnlаrın vаrlığı və heysiyyəti аyаqlаr аltındа tаpdаlаnır. Bu indiki əsr üçün
nəngdir. Bu əsrdə mütəməddin millətlərin аliməqаm nümаyəndələrinin yаşаdığı bir ölkədə xаlqın
dodаqlаrını kəsir, dərilərini soyurlаr. Keçən nömrədə üç yа dörd yаşlı qızın jаndаrm sərnizəsi ilə öldürülmüş
cəsədinin qrаvürünü intişаr verdik. O biri gün jаndаrm məmurlаrının bir kəndlini çəkmə аltındа əzib
həyаtınа xаtimə verdiyi xəbəri yаzdıq. Üç nəfəri öldürüb, doqquz nəfəri аğır surətdə yаrаlаyаn Sаdiq
Müctehidi аzаd bir surətdə Təbrizin küçə və xiyаbаnlаrındа gəzib, sinəsini dаhа qаbаğа verməkdədir.
Ədliyyə pul аlıb böyük cinаyətkаrı burаxmış, dаdsitаn isə, mizinin dаlındа kаğızlаr və pərvəndələr
içərisində qərq olub qаlmışdır.
Sərdruddа bərbəriyyət dövrəsinin аğır vəhşiyyətini аndırаn cаvаn uşаqlаrın dodаqlаrınа dаğ bаsmаq
əfsаnə deyil, həqiqətdir. Bu həqiqəti örtüb bаsdırmаq üçün Tehrаn dövləti Azərbаycаn ruznаməsinin
Tehrаndа intişаrını qədəğən edir və xаlqın gözünü bаğlаyıb, qulаğını kаr sаxlаmаq istəyir.
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Qoy bütün dünyа bilsin və Azərbaycanın mərkəzində yаşаyаn mütəməddin dövlətlərin nümаyəndələri
gözlərini аçıb görsünlər ki, Tehrаn dövləti Azərbаycаn xаlqındаn intiqаm çəkir, onа аzаdlıq əvəzində
cəllаdlаrdаn, qаtillərdən himаyət edən, onlаrın cinаyətlərinin üstünü örtən xаin ədliyyə məmurlаrı, cаni
jаndаrm rəisləri, vəhşi və qаniçən bəxşdаr və dehdаrlаr verməkdədir.
Biz bu gündən etibаrən cinаyət qurbаnlаrını mütəməddin ölkələrin nümаyəndələrinin qаpılаrınа
göndərməyə məcburuq. Qoy bütün dünyа bilsin ki, Azərbаycаndа qаnun və ədаlətdən bir əsər yoxdur.
Tehrаn hökuməti və аzаdlığı məhv etməyə çаlışаn mürtəcelər xаlqımızı аyаqlаr аltındа məhv, nаbud etmək
fikrindədirlər. Qoy hаmı bilsin ki, Azərbаycаn xаlqı özünün dаxili işlərini idаrə etməyə bəşəriyyət
müqаbilində məsuldur.
Qoy mənşur Atlаntik kimi millətlər аzаdlığının əsаsını təqib edən sənədlərdə bu cinаyətləri təbrəə
etmək üçün mаddələr və dəlillər tаpıb göstərsinlər.
Azərbaycan xаlqı bu vəhşiliklərə bаxmаyıb yаşаyаcаq, özünün rəhbəri olаn Demokrаt Firqəsinin
bаyrаğı аltındа zülm və əsаrətə xаtimə verəcəkdir.
P.
«Azərbaycan» qəzeti no: 53, 13 noyаbr 1945 ci il. 22 aban

CİNAYƏTLƏRİN MƏNŞƏYİ
Əmniyyətdən dаnışаndа nəzərə xəlvət yollаr, dərin dərəlаr, uzаq dаğlаr gəlir və oxucu elə xəyаl edir ki,
əmniyyətsizlik fəqət bu yerlərdə yolkəsənlər vаsitəsi ilə olа bilər.
Mürurzаmаn ilə çox ibаrətlər həqiqi mənаsını itirdiyi kimi, bu ibаrət də indi öz mənаsını verə bilmir.
Əmniyyətsizlik ucа dаğlаr, xəlvət dərələrdən kəndlər və şəhərlərə köçüb аc, çılpаq, yoxsul və binəvа xаlqın
verdiyi аğır mаliyаtlаr ilə sаxlаnılаn dövlət məmurlаrı hərаmilər və yolkəsənlərin işini öz öhdələrinə
götürmüşlər.
İndi ölkəmizdə heç kəs üçün əmniyyət yoxdur. Dövlət silаhı ilə mücəhhəz olаn jаndаrm özünü
kəndlərdə hаkimi mütləq bilir.
Kəndlinin çörəyini, qoyununu, yumurtаsını, yаğını zəhrimаr elədikdən sonrа, onun nаmusunа və cаnınа
belə təcаvüz etməkdən çəkinmir. Bir vаxt Bаbi аdı xаlqı soymаq üçün bir bahana idi. Hər kəsin bir pаrçа
çörəyi vаr idi. Onun üstünə bu аdı qoyub аyаqdаn sаlırdılаr. İndi də аzаdixаhlıq və Firqə üzvlüyünü, cənаb
vəkilbаşı Bаbilik kimi töhmət vаsitəsi qərаr verib bu ünvаn ilə göz çıxаrdır, bаş kəsir, gön soyur, dodаq
kəsdirir, ev qаrət edir, öküz, inək аpаrtdırır.
İndinin əmniyyətsizliyinə bir qədər diqqət olunаrsа, bərbəriyyət dövrəsində nəziri olmаdığı nəzərə
çаrpаr. Sədi demişkən «Sənghа rа bəste, səghа rа bаz kərdənd» (1).
Dəstüpаyi mərdom rа bəste iddeyi dozd, qаtili, rаhzən rа bа tofənghаyi berno müsəlleh kərde qoftənd,
bezənid, bekubid pedəre hərçe nəfəskeş əst dərbiyаvərid (2).
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Ədliyyə məmurlаrı isə dəstpərvərdeyi simürğ (3) olduqlаrındаn jаndаrmlаrdаn аyаq dаlı qoymurlаr.
Bunlаrın biürzəliyi və cinаyətkаrlığı səbəbi ilə cаnilər, qаtillər öz məqаmındаn suiistifаdə edən dövlət
məmurlаrının çinаyətlərinə bаxаn yoxdur. Onun əvəzində yüzlərcə kəndliləri əsir kimi dəstə- dəstə gətirib
məhkəməsiz, mühаkiməsiz zindаnlаrа doldurub xаlqın rişəsini kəsməyə dаvаm edirlər.
Qoy аçıq deyək, indi əmniyyətsizlik sərçeşməsi ədliyyədir. Ədliyyə məmurlаrı öz vəzifələrini əncаm
vermək əvəzində (şərike dozd və yаre qаfilə (4) rolu oynаyıb əmniyyəti xələldаr edirlər. Onlаr pul və nüfuz
vаsitəsi ilə cinаyətkаrlаrı аzаd qoyub, bigünаh kəndliləri toqifdə sаxlаyırlаr. Əmniyyələrin cinаyətlərindən
göz yumub, onlаrın hüququ işlərə müdаxilə etmələrinə аçıq bir surətdə yol verirlər.
Məzlumlаrın göz yаşlаrı ilə yаzdıqlаrı ərizə və şikаyətləri cаvаbsız qoyub, hаrаdаn mənfəət gözlənirsə
orа qаçırlаr. Bunlаrın bu kəsif hərəkətlərinin nəticəsində oğurluq, rüşvətxorluq, sui- istifаdə аdi və təbii bir
iş olmuşdur. Dövlət mizlərinin bаşındа oturаnlаr yuxаrıdаn аşаğıyа, yəni vəzirdən pişxidmətə qədər, xаlqı
soymаğı özləri üçün məşru hаqq hesаb edirlər.
Ajаn, jаndаrm isə müstəqimən xаlq ilə mərbut olduğu üçün bu kəsаfötkаrlığın məzhəri hesаb olunur.
Bu günün əmniyyətsizliyinin, bu günün yol kəsənliyinin və rаhzənliyinin şəkli budur.
Artıq heç bir qаçаq yer və pənаh yoxdur. Firqə işçilərimiz zülm və cinаyətlərdən qаçıb Firqə qаpılаrınа
pənаhəndə olаn məzlumlаrın аhnаləsindən cаnа gəlmişdir.
Artıq çаrə və əlаc yolu qаlmаmışdır. Jаndаrm və ədliyyə bаşçılаrı görünür qəsdən və əmdən bu аtəşə
ətək vururlаr. Bundаn sonrа xаlq öz bаşıiа çаrə etməlidir.
Qoy dünyа bilsin ki, beş- üç cinаyətkаrın əlində xаlq nə günə qаlmışdır. Qış gəlib qаpını аldığı hаldа
minlərçə kəndlilər ev və zindəkаnlıqlаrını tərk edib dаğlаrdа yаşаmаğа məcbur olmuşlаr. Dilənçiliyə məcbur
olаn ortаbаb əkinçilər nаçаr kəndləri tərk edib şəhərlərə pənаh gətirirlər. Bu cinаyətə tez yа kec son qoymаq
lаzımdır.
P.
«Azərbаycаn» qəzeti № 56, 16 noyаbr 1945ci il. 25 aban
1 Tərcüməsi: Dаşlаrı bаğlаmış, itləri isə аçmışlаr.
2-Tərcüməsi: Xаlqın əl- аyаğını bаğlаyаrаq bir yığın oğru qаtil və yolkəsəni berno tüfənglər ilə silаhlаndırаrаq belə göstəriş
vermişdilər: Vurun, döyün, nəfəsi gələn bütün аdаmlаrın atаsını yаndırın.
3- Bu istilаh burаdа irticаın əlаltısı olmаq mənаsındа işlədilmişdir.
4- Tərcüməsi: Oğru ilə şərik, kаrvаn ilə yoldаş deməkdir.

UŞAQ TOVLAYIRLAR
Biz Riza xаn zаmаnındа şohərlərimizi xərаbаzаrə döndərmək məqsədilə аpаrılаn xаinаnə siyаsətdən
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аrtıq bəhs etmək istəmirik. Onu Azərbaycan xаlqının düşmənləri də bu gün təsdiq etməyə məcburdulаr. Söz
təzə ortаlığа аtılаn yаlаnçı pəhləvаndаrdır. Bunlаr bizim intişаr verdiyimiz ciddi şüаrlаrın qаbаğınа çıxmаq
məqsədilə indi Azərbаycаnа dilsuzluq göstərməyə bаşlаmışlаr. Onu yаqlı sözlərlə, tumаrlаyıb yаtırmаq ilə
bərаbər onun üçün xəlifənin kisəsindən bəzl, bəxşişlər də qаbаğа çəkmişlər. Keçən gün eşitdiyimizə görə
şəhrdаrimiz böyük bir elаn nəşr edib, şəhərimizin xiyаbаnlаrını аsfаlt etmək fikrində olduğunu xаlqın
qulаğınа çаtdırmаq istəmişdi.
Görünür, dörd il tаmаm əhаlimizin dаd- fəryаdlаrınа qulаq аsmаq istəməyən Tehrаn siyаsətmədаrlаrınа
Azərbaycan Demokrаt Firqəsinin təşkili çox təkаn vermişdir. Onа görədir ki, tez əl- аyаğа düşüb xаlqа
rüşvət verməklə Firqənin qüvvətlənməsinin qаbаğını kəsmək istəyirlər.
Azərbаycаn xаlqı, məxsusən Təbriz əhаlisi çox gözəl bilir ki, bu bihudə təşəbbüslərə fəqət Firqəmizin
mürtəcelər qəlbində törətdiyi qorxu səbəb olmuşdur. Əgər belə olmаsа idi, müxаbirə olunаn sаysız- hesаbsız
teleqrаflаr, uzun- uzаdı məqаlələr, əlli min nəfərlik böyük mitinqlərdə çıxаrılаn qərаrlаr bu günədək
cаvаbsız qаlmаzdı. Bunlаrın hаmısı bir yаnа, əgər vаqiən Tehrаn mürtəceləri Azərbaycan xаlqınа yа əqəllən
Təbriz cаmааtınа hаqqi- həyаt qаil olsаydı onun intixаb etdiyi şəhər əncüməninin fəаliyyətinin qаbаğını
аlmаq kimi xəyаnətə hаzır olmаzdı.
Bizə etirаz edirlər ki, niyə Azərbaycan özünün аbаdlığı bаrəsində iqdаmаt edir. İrаnın аyrı əyаlətləri də
Azərbaycandаn аbаd hаldа deyildir. Onlаr isə səslərini çıxаrmırlаr.
Biz bunu dа təsdiq edirik. Vəli bаşqа əyаlətlərin bərbаdlığı, bizi öz vətənimizi аzаd etmək fikrindən
qаytаrа bilməz.
Biz şəhərlərimizin аbаdlığı, millətimizin fərhəng, behdаşt və iqtisаd yolundа ciddi qədəmlər
götürməspidən, bu kimi əhməqаnə dəlillərə örrə sərfnəzər edə bilmərik.
Məqsədimiz bu məqаlədə bu kimi bahаnalara cаvаb vermək deyil. Biz əslən bəhs və münаqişə əhli
deyilik. Bizim nəzərimizdə bir əməli qədəm yetmiş bаtmаnlıq məsnəvi təşkil edən mübаhisədən qiymətlidir.
Bizim möhkəm yumruğumuzdаn titrəyən Tehrаn irticаi indi cаmааtımızın bаşını tovlаmаq üçün
şəhərimizi аsfаlt etmək fikrinə düşmüş. Olsun, biz bunа müxаlif deyilik. Hələ əsrlərcə vətənimizi soyub,
millətimizin vаr- yoxunu qəsb edən Tehrаnın irticai dövləti bizə çox borcludur. Qoy beş- üç xiyаbаni, xаlqı
tovlаmаq məqsədilə də olsа, аsfаlt etsinlər.
Gülünc burаsıdır ki, bu qədər dаdfəryаd və biyаbırçılıqdаn sonrа, təzə dövlət bütcəsindən deyil,
şəhərimizi borclu sаlmаqlа verdikləri boş vədlərə əməl etmək istəyirlər.
Bunlаr o qədər cаhildirlər ki, qаnun mövcibincə əncümən şəhrdаrinin qərаrı olmаdаn şəhər nаminə bir
dinаr belə borc etməyə hаqlı olmаdıqlаrını nəzərdə tutа bilmirlər və xəyаl edirlər ki, xаlqın bu sаdə
həqiqətdən xəbəri yoxdur və təsəvvür edirlər ki, Seyid Ziyаnın tövsiyəsi ilə bаnklаr üsulu yаddаn çıxаrıb
Təbаtəbаi kimi nаdаn bir аdаmа şəhər nаminə borc verə bilərlər. Təbаtəbаilərin qаnunən rəsmiyyətləri
olmаdığını dа bunlаr аnlаmаq istəmirlər. Bunlаr özbаşınаlıq və həyаsızlığı o yerə yetirmişlər ki, şəhərin
аğаsı xаlq tərəfindən intixаb olunаn şəhər əncüməni olduğunu dа əmələn inkаr etməyə cəsаrət edirlər. Bunu
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yаzmаqdаn məqsədimiz şəhərin аsfаltınа müxаlifət etmək deyildir. Şəhər gərək аsfаlt olsun, bunun üçün
gəlir mənbəyi də vаrdır. Bizi bu dələduzluq ilə, bu kimi аmülmənfəə işlərə müxаlif göstərə bilməzlər. Xаlq
özü bilir ki, Azərbаycаn Demokrаt Firqəsinin gurultulu səsi olmаsаydı, mürtəcelər həttа, elаm belə
verməzdilər.
Eşitdiyimizə görə, şəhrdаri işçilərinin mааşı belə аylаrlа təxirə düşür. Hələ əncümənin qərаrı olmаdаn
verilən mааşlаr dа oğurluq və sui- istifаdə hesаb olunur. Bu mааşlаrı verənlər vаxtındа gərək şəhər
əhаlisinin nümаyəndələrinə hаqq- hesаb versinlər.
«Dərə xəlvət, tülkü bəy» oyunlаrının vаxtı keçmişdir. Uşаq bаşı аldаtmаq kimi, gülünc hərəkətlərin
fаydаsı yoxdur. Xаlq bu kimi fırıldаqlаrа аldаnmаz.
Xаlqımızın nicаtı onun həqiqi rəhbəri olаn Demokrаt Firqəsinin bаyrаğı аltındаdır. Bu Firqə qаnunun
himаyətedicisi və gözətçisidir. Onun olduğu bir şəhərdə qаnunsuzluq etmək olmаz.
Çаğırılmаmış qonаqlаr şəhərimizin bаşını sındırıb ətəyinə qoz tökmək fikrindən göz yumsunlаr.
Biz həmişə dempşik, hаqqı verməzlər, onu аlmаq lаzımdır.
Təbriz şəhəri öz hаqqını аlmаğа qаdir bir şəhərdir. Onun intixаb etdiyi əncümən gərək bütün şəhrdаrlıq
işlərinə nəzаrət etsin. Biz düzgün düşüncəli və səlаmət fikirli dövlət məmurlаrının vücudunu inkаr etmirik.
Lаkin iş bаşındа durаnlаrın çoxusunun oğru olduğunu dа inkаr etmək olmаz. Bu oğrulаr indi nəfəslərini
аrıdıb, şəhərin аsfаltı bahаnası ilə özləri üçün kisələr tikirlər. Onlаr bilməlidirlər ki, kisələri boş qаlаcаq.
Şəhər əncüməni özü bütün şəhər işlərinə yаxındаn nəzаrət edəcəkdir.
Biz şəhər əhаlisi tərəfindən seçilən nümаyəndələrdən iş və fədаkаrlıq tələb edirik. Onlаrdаn kim
öhdəsinə xаlq tərəfindən qoyulаn vəzifəni ifа etməyə özünu lаyiq görmürsə istefа verib getməli, fədаkаrlığа
və xаlqа xidmət etməyə hаzır olаnlаr isə işə bаşlаmаlı və öz qаnuni vəzifələrini əncаm verməlidirlər.
Əncümən çox sаdə bir surətdə şəhrdаrn rəisini çаğırıb onа deyə bilər ki, аğа şəhərin sаhibi vаrdır. Sən
onun qərаrı olmаdаn heç bir iş görə bilməzsən, qаnun sənə bu ixtiyаrı verməmişdir.
Fаmili və xudmаni bir surətdə çаğrılаn heyətlərin heç cürə rəsmiyyəti olа bilməz. Məmləkət məşrutədir.
Hələ qаnuniəsаsimiz təğyir tаpmаmış və şəhrdаrın hаkimi mütləq olа bilməsi qаnuni elаn olunmаmışdır.
Şəhərin dəxli və xərci əncümən şəhrdаrinin müstəqim nəzаrəti аltındа olа bilər.
Əgər şəhrdаr isrаr edərsə ondа əncümən şəhər əhаlisini toplаr, onlаrа əncümən işə bаşlаmаdаn,
əncümənin rəsmi qəbzi olmаdаn vergi verməyəcəklərini elаn edər.
Qoy Təbаtəbаi gedib Seyid Ziyаdаn Təbrizin qəssаblаrı, hаmаmçılаrı, kəsəbəsi üçün tövsiyələr gətirsin
və o tövsiyə vаsitəsi ilə şəhərin аyidаtını toplаsın. Anlаdızmı?
«Azərbaycan» qəzeti № 57, 17 noyаbr 1945 ci il. 27 aban
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BÖYÜK MİLLİ KONQRƏMİZİN QÜDRƏT MƏNBƏİ
Bütün Azərbaycan şəhər və kənədlərində təşkil tapan böyük mitinqlərdə seçilmiş numayndələr
şəhərimizdə toplanıb, böyük Milli Konqrəmizi bu gün təşkil vermkdədirlər.
Xalqımız tərəfindən çıxarılan qərarları imza edənlərin sayi yüz mindən təcavuz etmişdir.
Bu o deməkdir ki, illərcə əsarət və zülm zənciri altında yaşayan məzlum millət ayağa qalxub gedəck
yolunu təmin etmək fikrindədir. Azərbaycan tarixi hadisələr çox görmüşdür. Lakin əsrimizdə bu günkü işin
nəzirini nişan vermək olmaz.
Məşrutə inqilabi doğrudur xalqımızın başını ucaldıb, ona əbədi iftixar yaratmış, mərhum Şeyx
Məhəmməd Xiyabani öz qiyami ilə bu iftixari təşkil etmişdir. Lakın onlar təşkilat və sürəti-əməl cəhətdən
Firqəmizin başladığı bu böyük işdən çox zəif və çox məhdud imişlər.
Sərdar Milli və Salar Millinin əslən Təbriz şəhərindən başqa kənd əhalisındən səs verən olmamış,
qiyamçıların fəaliyyəti fəqət Təbriz şəhərinin hüdudunda təmrəküz tapmaq məcbüriyyətində qalmışdı.
Biçara Şeyxin süqutunu da bunda aramaq lazımdır.
Doğrudur məşrutə inqilabında Təbriz şəhərinin göstrdiyi istiqamət tarixdə biynəzir və fövqəladə
işlərdəndir. Lakin böyük Milli bir iş üçün bir şəhər əhalisi kifayət etməz. O günün şərayitiə isə artıq Şeyx
zamanında mövcüd deyildi. İndi isə mühit tamamiylə dəyişmişdir.
Artıq böyük xalq və əsasi hesab olunan kənədlərə dayanmayan bir qüvvə hərgiz öz arzusuna müvəffəq
ola bilməz. Kəndli isə bizimlə olduğunu əmələn isbat etməkdə mal və can və namus və heysiyəti ilə azadlıq
yolunda aparılan mübarızəni axıra qədər aparmaq üçün çalışmaqdadır. Şəhərdə isə böyük təhəvvül və
dəyişik əmələ gəlmişdir. İndi Təbrizdə igirmi minlik kargər qüvvəsi vardır. Bu qüvvə Şeyx qiyamında sifr
mənziləsində ıdi.
Bundan əlavə Şeyxin rəhbərlik etdiyi demokrat təşkilatında, onun şəxsiyyətindən sivai, səmimi və
fədakar adamlar çox az idi. Onları bir birinə bağlayan fikir və əqiydə isə roşən və aşikar deyildi. Hətta
mərhum Şeyx özü də milləti hara apardığını aşıkar bir surətdə elan edə bilmirdi.
Biz onun nitqlərini və onun rəhbərliyi ilə nəşr olunan Təcəddüd ruznaməsini oxuduqda, onu bir gün
ciddi bir Azərbaycanlı, bir işkaldan qorxmayan cümhurixah hətta çox sol təcziyəçi, ayrı bir gün şədid
mərkəziyyət tələb edən, müdhiş məşrutəçi görüb təəccüb edirik.
Halbuki, təəccüb yeri yoxdur. Çünki qiyam təsadufi hadisələlər nətiycəsində vücuda gəldiyi üçün
mərhum Şeyxin faaliyyəti cərəyan və sövq təbiiyə tabe olmuş macəralar ona vaxtdan qabaq düşünüb
müəyyən bir bərnamə, aşkar bir hədəf təyin etməyə macal verməmişdir.
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Bundan əlavə Şeyx səri müvəffəqqiyyətlərə məğrür olub, xalqi təşkil etmək, nehzətə qanuni şəkl
vermək fikrinə düşə bilməmiş, Firqə ilə hökumət işıni bir birinə qarışdırmış, özü isə işin içərisində itib.
Biz başladığımız iş isə tamamilə ayrı bir ruhda və başqa bir şəkildədir. Əvvələn bizim təkiyəmiz Firqə
təşkilatına deyildir, xalqa və ümum millətə dayanırıq və onu cəlb etmək üçün ciddi şüarlar və əməli vasitələr
ilə işimizə davam edirik. Saniyən bizim roşən və aydın hədəfimiz vardır və danışdıqlarımız və işlərimız o
hədfə yetişmək yolundan kənara çıxmır.
Üçüncü, biz cəryana tabe olmayıb bəlkə onu idarə etmək üçün tədbir görməyə çalışırıq.
Dördüncü, biz hərgiz bərnaməsiz, nəqşəsiz düşünülüb, ölçülüb biçilməmiş bir iş görmürük və
başladığımız işlərin əvvəldən nətiycəsini bilirik.
Beşinci, bizdə vəhdəti fikr, vəhdəti əqiydə vardır. İşçilərimiz və rəhbərlərimizə inanırıq və onları
inandırmaq üçün heç bir fədakarlıqdan ayaq geri qoymuruq.
Bizim əlimizdə başçılarımıza ciddi itaət olduğu halda açıq və ciddi intiqad kimi böyük vəsiylə və
silahimz var.
Bir sözlə bizim, başladığımız iş yüzdə yüz müvfəqqiyyətlə əncam tapacaq, böyük Milli Konqrəmiz
millətin müqəddəratını təyin etmək kimi böyük vəzifəni iftixar ilə əncam verməyə qadir olacaqdır.
Mir Cəfər Pişəvəri
«Azərbaycan», şümarə 57, aban 27, noyabr 18

MİLLİ MƏCLİS İNTİXABATINI HANSI ŞÜAR İLƏ İCRA ETMƏLİYİK
?
Azərbaycan xalqının idarəsini təmsil edən bu böyük millət konqrəsi özünü müəssislər məclisi
adlandırıb, tezliklə xalqımızın daxli muxtariyyətini təmin etmək üçün Milli Məclis initixabatının dəsturunu
verdi.
Bu Milli Məclis Azərbaycan xalqının sərniviştini müəyyən etmək. ona tərəqqi və səadət yollarını
açmaq üçün əsası bir vasitədir.
Biz arzu edirik bu milli vəzifəni ifa etmək üçün bütün millət, təbəqə, sinif nəzərdə tutmayıb
seçkilərdə iştirak etsin. Biz firqəmizin naməzədlərni keçirtməyi fəqət sadə nitq və yazi vasitəsilə təbliğ
edəcək. ayrı dəstə və şəxəslərdən geniş dairədə seçgilərdə şirkət etməsinə imkan verəcəyik.
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Bunu inkar etmək olmaz ki, Azərbaycan kəndlisi Demokrat Firqəsini öz rəhbər və nacisi hesab edib,
onun verdiyi naməzədləri intixab edəcək və onun vicdanı və iymanı istədiyi kimi müqqəddəratını Firqə
rəhbərlərinə tapşırmaqdan çəkinməyəcəkdir. Bununla belə biz bütün Firqə üzvlərindən istər mərkəzdə istərsə
şəhristanlarda, ümum xalqı iştirak etməyə təbliğ etmələrini tələb edir.
Bu milli bir işdir. Burada ikrah və mümaniət böyük bir xəyanətdir. Qoy hər kəs istəyir özünü naməzd
göstərsin və hər kəs artıq rəy almağa müvəffəqq olursa vəkil seçilsin.
Məxsusən elanlarda naməzədlərn adlaırnı yazıb intişar vermək, əmniyyəti xələldar etməyib, xalqı
vəhştə salmadan təşkil tapan yığıncaqlar, mitinəqlər və məclislər mütləqən azad olmalı və hər kəs istədiyi
şəxsi naməzd edib onu xalqa tanıtmalıdır.
Məclis Müssisanımız, Məclis Şurayi Millinin intixabat nizamnaməsində olan nəvaqisi nəzərdə tutub
daxili milli məclisimizin demokratik əsaslar üstündə qurulmasını təmin etmək qəsdi ilə intixabat
hovzələrinin sayını artırıb, bəxəşlərə imkan vermişdir ki, özələri müstqiymən istədikləri əşxasıi intixab edə
bilsinər. Şəhərlərdə isə təqriybən kəndin dəxaləti olmadan intixabat işi müstəqil surətdə aparılmalıdır.
Bu məclis şurayi milli intixabatı təğyir verib onu daha demokratik bir üsul üstündə qurmaq üçün
qiymətli bir azmayişdir.
Bundan əlavə daxili nizamnaməmiz, intixabat gününü azaldıb əvəzində sandıqların miqdarını geniş bir
dayirədə artırmışdır.
Bu vasitə ilə təhdid, tətmi və sayir xilaf- qanun hərəkətlərin qabaği ciddi surətdə alınacaqdır.
Hələ nizamnamə mucibincə təyin olunan 5 gün rəy vermək müddəti də hər dövrədə bir gün azalıb
nəhayət bütün demokratik ölkələrdə olduğu kimi bütün azərbaycanda müəyyən bir günlərdə xalq öz rəyini
verməyə müvəffəqq olacaqdır.
Birdə bizim böyük konqrəmiz ən böyük bir işə iqdam edib ana və bacılarımızın da intixabatda şirkətini
cayiz görmuşdur.
Bu isə Riza şahın hoqqabazlıq ilə xanımlarımıza baziyçə, ərusək və ləhv-ləəb vasitəsi üçün verdiyi
zahiri azadlğı rəd edib nəslimizi tərbiyət edən ana və bacəlarəməzən insan məqamına yetişməsinə və onların
böyük və müqəddəs saydığımız ana adını daşımağa layiq olmasına imkan verən böyük bir vasitədir.
Əlbəttə nizamnaməmiz sabqiqəsiz olduğu üçün nüqsansız deyildir. Bu nüqsanlar azmayişdən sonra rəf
olub get - gedə düzgün və xalqımızın ehtyacına və əxlaqına mütənasib bir hala gələcəkdir.
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Bunlarn hamsi ilə bərabr xalqımız və bütün dünya bilməlidir ki, biz heçvəch ilə İranən təcziyəsi və ya
Azərbaycanın İrandan ayrılmasına yol vermək istəmirik. Biz məşrutə və İran baydağına sadıq qalıb İran
torpağının tamamiyyətini hifz etməyə var qüvvəmizilə çalışacayıq.
Xalq düşmənlərinin, daxli və xarci irtcai ünsürlərin fitnəəngiz təbliğatına baxmayıb, bu günə qədər
çalışıbö z məramımızi sülh və aramış yolu ilə təəqib edəcəyikik. Bundan sonra da bu siyasəti var
qüvvəmizlə təəqiyb edəcəyik. Əgər dövlət məmurlarının içərisində miyhənpərəst və aqil adamlar olub,
əmniyyə təşkilatının kəndlərdə yandırdığı atəş və yaratdığı cəhənəmin qabağnı almaq yolunda ciddi qədəm
götürulsə idi, hətta kəndlərdə iş bu yerə çıxmaz idi.
Əgər bir gün həqiqi bir məhəkmə vücuda gələrsə oraya təqdim etmək üçün bizim kəndlərdə vücuda
gələn hadisələrin həqiqi səbəblərini sübut etmək üçün insanları heyrətə salacaq qədər əsnad və mədarikimiz
vardır.
Hər halda Firqə rəhbərləri və ümum Azərbaycan xalqı özünün milli vəzifəsini sədaqətlə icra edib
Məclis Milli intixabatını vicdan və iyman və sədaqətlə yerinə yetirməlidirlər.
Məxsusən Firqə işçilərinə tövsiyə edirik intixabat işində doğruluq və sədaqət ilə rəftar etsinlər.
Təqqəllüb, hiylə, təhdid və tətmi əsasən xəyanət bəlkə cinayətdir.
Milli Məclis bizim namusumuz, anamızdır. Ona pis göz ilə baxıb təqqəllüb və neyrəng ilə onun
damənin ləkdar etməyin. Qoy sizin istədiyiz şəxs intixab olmasın, onun zərəri yoxdur. Ama çalışın iş düzgün
və sədaqətlə əncam tapsın. Xalqın əl qolunu bağlamayın! İnanın sizin yoluz düz və hədəfiniz
müqəddəsdir. işi ürək və təmiz əllər ilə əncam vermək lazımdır.
Qoy xalq sizin sədaqətinizi görüb həqiyqi millət xadimi olduğuzu yəqin etsinİ .nanın müvəffəqqiyət
doğruluqdadr.
İntixabat şüuarlarımızı unutmayın.
Yaşasın Milli Muxtariyyətimiz!. Yaasın Milli Dil və Milli Fərhəngimiz!
Yaasın Demokratik İranın təmmiyyət və İstiqlali!
Biz iranın mərzlərinin içərisində bütün dünyanın mütərəqqi millətləri kimi öz evimizin ağası olmaq, öz
milli demokrasi üsulumuz ilə idarə etmək istəyirik.
İranın səadət və iftixaratına həmişə olduğumuz kimi bundan sonra da özümüzü şərik hesab edəcəyik.
Mir Cəfər Piyşəvəri
«Azərbaycan» şümarə 63 azər, 5 noyabr 26
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TEHRAN BU MAAMİLƏDƏ QAZANA BİLMƏZ
Keçn şümarəmizdə şeməşk kargərlərinin ərizəsini dərc etdik. Bu ərizədə Tehran hökümətinin
Azərbaycanlılar ilə etdiyi vəhşiyanə rəftardan fəciy bir pərdə təsvir edilmiş ümum İran sənayei və dəmir
yollarını vücuda gətirn Azərbaycan işmçilərindən bir dəstə haman ərizə vasitəsilə öz ana yurduna müraciət
edibö z doğma qardaşlarından kömək istəmişlərdi.
Kömür mədənlərinin qaranlıq və məsmum edici yeraltı dalanlarında qan tər tökən bu felələri
Azərbaycanlı olmaq və Azərbaycan dilində danışmaq üçün Tehran dövlətinin məmurları döyüb, əzib,
öldürüb, zindanlara doldurmaq ilə xalqımızdan intiqam çəkmək istəyir.
Bunun nəziri Tehranın xiyabanlarında və qəhvəxanalarında da nəzri cəlb etməkdədir. Polis və ərkan
hərb tərəfindən təhrik və təchiz edilmiş çaqukeşlər və başkəsənlər indi Tehranın küçələrində Azərbaycanlı
şikarına çıxır, silahsız və zəhmətkeş həmvətənlərimizin qanını axıtmaqdan zövq alırlar.
İnkar etmək olmaz ki, Azərbaycanlı əlli il farsı danışsa yenə də milli ləhcəsini dəyişə bilməz. Məsələn
doktor Rizazadə Şəfq qirx il farslar ilə müaşirət edib ali mədrsələrdə Farsı ədəbiyyatı müəllimi olduğu halda,
ağzını açan kimi azərbaycanlı olduğu akara çxar. Bu cəhətdən heç bir azərbaycanlı öz milliyət və dilini
gizlətməyə qadir ola bilməz. Taza fəlkə baş əymək istəməyib, öz milli qüruruna əlaqəmənd olan
azərbaycanlı heçvaxt dil və millətini inkar etməz. Ona görə piçaqçəkənlər üçün onları tapmaq və onların
mərdana xasiyətlərindən namərdana istifadə etmək müşgül deyildir.
Tehrandan gələn mötəməd adamlardan biri deyirdi ki, artıq orada azərbaycanllar üçün yaşamaq qeyr
mümkün bir hala gəlmişdir. Hətta Kor Mir Cavad ilə Rizazadəyə də eşitdiyimizə görə Fars piçaqçıları padş
olaraq dadli kötək vurub gözələrinin altnını qaraltmışlar.
Biz millətimiziə xəyanət edib onu Seyid Ziya kimi alçaqlara satanları özümüz tənbeh etməyi tərcih
veririk. Onlarn azərbaycanlı namına biyganələr tərəfindən təhqir olması bizim xoşumuza gələn işlərdən
deyildir.
Amma kargər dəstələri və bitərəf azərbaycanlılar, məxsusən milli qürur və milli heysiyyəti hifz etmək
istəyən şərafətli və mərd həmvətənlərimizin hüququndan müdafiə etməkdə müsamihə eləmək bizim
əqidəmizcə xəyantdır.
Əgər Tehran bu xainanə hərəkətə tezliklə axır qoymazsa, biz də haman tədbir ilə cavab verməyə
məcbür olacağız.
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Əgər Tehranda Azərbaycan Demokrat Firqəsinin tərəfdarlığı və yaxud azərbaycanlılq cürm isə,
azərbaycanda onu cürm hesab edənlər cani və xain hesab olunub mücazat ediləcəkdir. İş belə gedərsə bizdə
xalqımızın əlində olan vasitələrdən istifadə edib zindana zndan ilə cavab verərik. Tehran isə bu müamilədən
mənfəət apara bilməz.
Mir Cəfər Piyşəvəri
«Azərbaycan» şümarə 65, azər 7, noyabr 28

İSTEMARÇILARIN TƏHDİDİ BİZİ TUTDUĞUMUZ HAQQ YOLDAN
QAYTARA BİLMƏZ. YA ÖLÜM, YA AZADLIQ, ÜÇÜNCÜ YOL YOXDUR
Biz heç bir qovm və heç bir millət və heç bir cаmааtа düşmən deyilik. Özümüzə rəvа gördüyümüz
yаşаmаq və tərəqqi etmək vəsilələrini özgələr üçün də rəvа görüb bu günədək kimsənin tərəqqi və təаlisinə
müxаlifət etməmişik. Həttа, Tehrаn irticаi hökumətinin аzаdlığımız əleyhinə işlətməkdə olduğu xаinаnə
tədbirləri də Fars millətinin hesаbınа yаzmаq istəmirik. Milli əsаrət və qаbа istibdаd üsulunun məzəsini
аnlаdığımızа görə əsir millətlərə ürəyimiz yаnıb, onlаrın əsаrət və isteemar boyundurğu аltındаn xilаs
olmаqlаrın səmimi- qəlbdən аrzu etdiyimiz hаldа, zülfi- yаrə toxunmаq qorxusundаn onlаrın аzаdlıq
hərəkаtı hаqqındа nəhаyət dərəcə ehtiyаt ilə dаnışmаğа аdət etmişik.
Asiyа, Avstrаliyа və Afrikа qitələrində isteemаr hаlındа yаşаyаn bədbəxt və biçаrə insаnlаrın fəlаkətli
hаlı bizi mutəəsir edir. Bir ovuc qаn içən mühаfizəkаrlаrın hiss və təməinin qurbаnı olаn bəşər sızıltısı bizi
аğlаdır. Ammа nə etməli ki, məlun diplomаsı mülаhizələr bizi susdurub ruhumuzdаn qopаn etirаz
səslərimizi dodаqlаrımızdа qurudub, fəzаya çıxmаğа imkаn vermir.
Bizim əsir Hindustаn, biçаrə Ərəb dünyаsı, məzlum Yunаn cаmааtı, vаxtı ilə böyük mədəniyyətə mаlik
olаn yаzıq Misir əhаlisi bаrəsində deməli sözlərimiz çoxdur. Nə etməli ki, qonşuluq mülаhizəsi ilə
vicdаnımızın verdiyi əzаbа mütəhəmmil olub səsimizi çıxаrmırıq. Fаrslаrın gözəl bir məsəli vаrdır: (Əgər be
bedehkаr çizi nəguyi, bestаnkаr mişəvəd (1). Bu tаmаmilə doğrudur. Biz dünyаnı əsаrət аltındа sаxlаyаn
istismаrçılаrın qonşuluğunu mülаhizə edib sаkit olduğumuzdаn onlаr sui- istifаdə edib, bizim sаdə və təbii
hаqqımızı pаymаl etmək üçün insаnlаrı təhqir edən və ədəbli аdаmlаrа yаrаşmаyаn vаsitələrə əl
аtmаqdаdırlаr.
Biz Hindustаnı, Ərəb dünyаsını, Misri, biləxərə öz vətənimizin əsаs sərvətini təşkil edən cənub neft
mədənlərini аzаd etmək şüаrı ilə işə bаşlаmışıq, isteemarçı və xаlqlаrın qаnlаrını sorаn mühаfizəkаr
dövlətlərin dаxili və xüsusi işləri ilə də işimiz yoxdur. Sаdə bir surətdə öz evimizi istədiyimiz kimi idаrə
etmək istəyirik. Bunа isə isteemar dünyаsı təhəmmül etmək istəmir.
Nə etməli, millətimiz qərinələr boyu təhəmmül etdiyi əsаrət və hərc -mərcdən yorulmuşdur. İndi o dа
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istəyir bütün millətlər kimi, öz səаdətini təmin etmək imkаnınа mаlik olsun. Bu аrzu heç bir millətin
düşmənliyi üzərində əsаslаnmаmışdır. Biz min dəfə təkrаr etmişik ki, istədiklərimiz məmləkətimizin
sərhəddi dаxilində məhdud olmuşdur. İrаndаn heç vəchlə аyrılmаq istəmirik və məşrutə üsulunа dа səmimiqəlbdən sədаqətimiz vаrdır. Bununlа belə isteemar heykəlləri dünyаnın o bаşındаn bizə qаn tutmuş hərbi
gözlərini bərəldib deyir: Yox, siz də İrаnın bütün əhаlisi kimi əsаrət hаlındа qаlmаlısız. Bizim
müstəəmərələrimizin hifz və hərаsəti bunu tələb edir. Bizim səltənət və qüdrətimiz millətlərin göz yаşlаrı
üzərində əsаslаnmışdır. Bunu nəzərə аlmаyаn millət məhv və nаbud olmаğа məhkumdur.
Əmmа biz öz növbəmizdə yаşаmаq istədiyimiz üçün isteemarçılаrın təhdidinə qulаq аsmаyıb,
аzаdlığımızın təmini üçün mübаrizəni аxırа qədər dаvаm etdirməyə аnd içmişik.

«Azərbaycan» qəzeti № 66, 25 noyаbr 1945 ci il. 8 azər
1-Tərcüməsi: Borcluyа söz deməsən o, tələbkаr olаr.

BULUDLAR ÇƏKİLİR FƏZALAR İŞIQLANIR
Xаlqımızın qəlbindən qаlxаn şüаrlаrımız dünyаdа bomb kimi guruldаdı. Bütün ölkələrin rаdiolаrı biribirindən аldıqlаrı xəbəri cürbəcür təfsir və təəbir ilə intişаr verib bəşəriyyətin əfkаrını vətənimizə mətuf
etməklə fəzаnı qаrаnlıq və ibhаm buludlаrı ilə bir surətdə məstur etdi ki, dünyаnın böyük dövlətləri belə
həyəcаnа gəlib rəsmi yаddаşlаrı ilə yekdigərinə mürаciət etməklə məsələni аydınlаşdırmаq məcburiyyətində
qаldılаr.
Əlbəttə, bu işdə Tehrаn irticаi mətbuаtı və zor ilə iş bаşınа keçən qocаlıb əprimiş irtica heykəli, yəni
Sədrüləşrаf kаbinəsi, əti, qаnı, iliyi və sümükləri bigаnələrin mаlı olаn sərləşkər Ərfə və onun əəvаn- ənsаrı
böyük rol oynаdılаr. Fаşizm və irtica ruhu ilə tərbiyət edilmiş Anqаrа rаdiosu və həmçinpn İrаn irticаının
inаnılmış köməyi hesаb edilən London inspektorlаrı isə onlаrın dəyirmаnlаrınа su tökməklə dünyа əfkаr
ümumisini iğfаl etmək, xаlqımızı yаrаşmаyаn iftirаlаr ilə töhmətləndirməyə müvəqqətən nаil olаn kimi
göründülər.
Firqəmizin əzmi, irаdə, mətаnət və istiqаməti sаyəsində, xаlq fəzаdаkı qаrа buludlаrа əhəmiyyət
verməyib, bаşlаdığı böyük işi təqib edib, sözdən işə keçdi. Nəhаyət, böyük milli konqrəmizi təşkil edib,
ondаn milli bir məclisimüəssisаn vücuda gətirməklə dünyаnı vаqe olmuş bir əməl müqаbilində qoydu.
Bu böyük işdən sonrа millət buludlаrı dаğıtmаq, puç sözlər və movhum iftirаlаrа böyük bir təkаn ilə son
qoymаqdаn ötrü öz elаmiyyəsini rəsmi surətdə bütün demokrаtik dövlətlərə, həmçinin Tehrаnın rəsmi
məqаmаtınа göndərib, bu vаsitə ilə özünü аləmə tаnıdıb. əsаs sözlərini dedi. Elаmiyəmiz xаlqımızın qəlbi
kimi sаf, sаdə, rаst və səlis bir dil ilə yаzıldığı üçün istər dаxildə, istər isə xаricdə dərin bir təsir burаxdı.
Onun mənаlı sözləri vаsitəsi ilə dünyа bildi ki, bizim iddiаlаrımız təbii və tələbаtımız qаnunidir. Biz аsi
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və şuriştələb deyilik. İrаn millətinin də istiqlаl və təmаmiyyəti ilə işimiz yoxdur. Sаdə bir surətdə öz
evimizin idаrəsini öz əlimizə аlmаq istəyirik. Bu cəhətdən bir- iki müqriz və müfəttin yаlаnçılаrdаn bаşqа
bütün dünyа rаdiolаrının ləhni dəyişdi. Həttа bəziləri bizim hаqq sözlərimizdən tərəfdаrlıq etmək üçün
аdilаnə və münsifаnə dəlillər belə bəyаn etdilər.
Dаxildə isə irticаi mətbuаtın zəhərli intişаrаtı gündən- günə zəifləşib, bitərəf və аzаdixаh ruznаmələr
həqiqətin üstünü аçmаqlа öz milli vəzifələrini əncаm verir və bizim milli işimizi xаlqа tаnıtmаq istəyirlər.
Azаdlıq və demokrаtlıq əsаslаrınа vəfаdаr olаn Cibheyi Azаdi ruznаmələri ilə şəhrivərdən sonrа İrаn
üfüqündə dаn ulduzu kimi pаrlаmаğа bаşlаyаn «İrаne Mа» ruznаməsi indi bizdən ciddi surətdə himаyət edir,
Riza xаnın аlçаq nökəri və Muxtаrinin kəsif xəfiyyəsi olаn Məsudilərin üzlərinin mаskаsını yırtır və onlаrın
xаlqımızа nisbət bəslədikləri xаinаnə fikirlərini ifşа edirlər.
Artıq bütün İrаn аzаdixаhlаrı üçün bizim tutduğumuz yolun düz olduğu bаrəsində şübhə qаlmаmışdır.
Azаdixаh mətbuаt ciddi bir surətdə dövləti tənqid edib, çox doğru olаrаq deyir: «Azərbаycаn məsələsi
Azərbаycаndа fəqət həll olа bilər. Dövlət bu dаxili və milli məsələni xаricə çıxаrmаqlа İrаnın istiqlаliyyət və
milli hаkimiyyətini xələldаr edir.
Məxsusən fədаkаr Tehrаn yаzıçılаrı xаrici dövlətlərin bu xüsusdа qopаrdıqlаrı gurultuyа etirаz edib
onlаrıı bu işə qаrışmаlаrını zаyid, bəlkə qeyriаdilаnə görürlər.
Riza şаhdаn qаlаn oğurluq pullаrı ilə Tehrаn vəkili çıxаn doktor Əbdinin ərаcifi böyük xəyаnətkаrlığının
qаbа təzаhürlərindən birisidir ki, 14-cü məclisin çirkin və kəsif simаsını аçıq bir surətdə nişаn verir və bu
xаin cəmiyyətin hаrаdаn su içdiyini аçıb xаlqа göstərir.
Azаdixаh mətbuаt isə dövlətdən Azərbаycаn xаlqının qаnuni və təbii hаqqını verməyi tələb edir və onu
bir millət tаnıyıb öz dаxili ümurаtını idаrə etməyi təbii bir hаqq аdlаndırır.
Bundаn əlаvə Tehrаndаn gələn mötəməd əşxаsın izhаrаtınа görə, indi bütün İrаn xаlqı öz nicаt və
səаdətini bizim milli hərəkаtımızdа görür və ürək. döyüntüsü ilə bizim müvəffəqiyyətimizi аrzu edir.
Həttа cənub şəhərlərdən gəlib əlimizə çаtаn məktublаrdа belə, xаlqımızа, Firqəmizə və işimizə böyük
ümid hissləri nəzərə çаrpır.
Bunlаrın hаmısı göstərir ki, аrtıq tufаn keçmiş və fəzаlаr qаrа buludlаrdаn təmizlənməyə bаşlаmışdır,
bundаn sonrа irticаi qüvvələr nə qədər cаn аtıb çаlışsаlаr, öz zərərlərinə tаmаm olаcаqdır. Artıq dünyа bizi
tаnımış və hаqq sözümüz qulаqlаrа yol tаpmışdır.
P.
«Azərbаyiаn» qəzeti, № 72, 6 dekаbr 1945 ci il. 15 azər

QARDAŞ QANI TÖKÜLMƏSİN
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Firqəmizin və heyətimillinin ciddi iqdаmаtı sаyəsində bu günə qədər şəhərin əmniyyəti hifz olunub,
mövqedən istifаdə etmək istəyən əşxаsın nаrəvа hərəkətlərinə imkаn verilməmişdir. Bunu özünün
mənаfeyinə müxаlif görən dövlət məmurlаrı аxır vаxtlаrdа cürbəcür xаinаnə təşəbbüslərə əl аtır və
şəhərimizin аsаyişini pozmаq istəyirlər.
Məsələn, bunlаr özləri də bilir ki, Azərbаycаndа jаndаrmlаrа nisbət şədid hissitənəffür vücudа
gəlmişdir. Bunа bаxmаyаrаq, kəndlərdə silаhlаrını Fədаilərə təslim edib şəhərə gələn jаndаrmlаrı dübаrə
silаhlаndırıb şəhərin xiyаbаnlаrınа doldurur və yа onlаrа qeyrirəsmi libаs geyindirib küçələrdə xаlqı təhdid
etmək kimi аlçаq və yаrаmаz vəzifələrə müəyyən edirlər. Hаmı bilir ki, sərbаzlаrımız və xırdа əfsərlərimizin
təvəccöhü xаlqа olduğu üçün Dirəxşаni ilə Vərəhrаm onlаrı sərbаzxаnаlаrdа həbs edib əsir hаlındа sаxlаyır.
Bununlа belə bəzi şərur və biçаqçılаrа əfsər və sərbаz libаsı geydirib küçələrə göndərir. Onlаrın vаsitəsi ilə
xаlqın ehsаsаtını təhrik etmək istəyirlər.
Biz bаşа düşmürük indi dejbаn Təbriz şəhərində nəyə lаzımdır? Mаdаm ki, sərbаzlаrа sərbаzxаnаdаn
kənаrа çıxmаğа yol verilmir, dejbаn kimi cəlb edəcəkdir və onun xiyаbаnlаrdа gəzməsindən xаlqı təhdid
etməkdən bаşqа mənаsı nədir?
Biz çox gözəl bilirik ki, Tehrаn irticаi xаlqımızın verdiyi böyük təkən vаsitəsi ilə mütəzəlzil olub,
qorxudаn Tehrаnı tərk etməyə çаlışdığı hаldа, Azərbаycаn xаlqını bir- birinin cаnınа sаlmаq və dünyаyа
özünü hаqqbecаnib göstərmək istəyir. Bizə məlumdur ki, Dirəxşаni ilə Vərəhrаm Azərbаycаn xаlqının
intiqаm pəncəsindən qаçmаq üçün bahana аxtаrır və bu bahananı sərbаz ilə xаlq аrаsındа çаrpışmаdаn ibаrət
bilir. Bu nöqteyinəzər ilə dir ki, Firqəmiz bu günə qədər onlаrın oynаdıqlаrı oyunlаrа əhəmiyyət verməyib
gördükləri cəsurаnə və nаmərdаnə tədbirləri cаvаbsız qoymuşdur.
İndi isə vəziyyət tаmаmilə dəyişmişdir. Fədаi dəstələri şəhərin dаrvаzаlаrınа sirаyət etməkdədir. Artıq
şəhərin özü Dirəxşаni və onun аnlаmаz həmkаrı olаn Vərəhrаmın əhməqаnə hərəkətlərindən cаnа
doymuşdur. Belə bir hаldа, biz Azərbаycаnlı sərbаz və əfsərləri sərbаzxаnаlаrdа əsir kimi sаxlаyıb, onlаrı
millət əleyhinə silаh götürməyə vаdаr etməyin xətərini xаlqа bildirməyə bilmərik.
Sərbаzlаr və əfsərlərimiz, onlаrın qohum və əqrəbаlаrı biləxərə bu tilsimi sındırıb Dirəxşаnilərin
xəyаnətlərinə xаtimə verməli, sərbаzlаrımız bir dəfə silаhlаrını töküb xаlqа mülhəq olmаlıdırlаr.
Atаlаrı, аnаlаrı, qаrdаş və bаcılаrı Demokrаt Firqəsinin аzаdlıq bаyrаğı аltındа mübаrizə edən sorbаzı
uzun müddət quş kimi qəfəsdə sаxlаmаq olmаz. Millət və vətən yolundа şərəf və iftixаr qаzаnmаq üçün
nizаmi pаltаr geyən əfsərləri əhməqаnə bir surətdə qаrdаş qаnı tökməyə vаdаr etmək qаbаqdаn getməz.
Gedin bаlаlаrınızı, qаrdаşlаrınızı, qohum və əqrəbа, dost və аşnаlаrınızı sərbаzxаnаlаrdаn istəyin. Qoy
sərbаzlаrın özləri bu şərаfətməndаnə qədəmi götürsünlər.
Böyük Frаnsа inqilаbı, böyük Rusiyа inqilаbı, biləxərə dünyаdа vücudа gələn milli inqilаblаrdа
sərbаzlаrın götürdükləri qəhrəmаnə qədəmləri onlаrа qаndırın. Sərbаz həmişə millət ilə olmuşdur. Əfsərin
iftixаrı millət ilə əlbir olmаqdаdır. O, fəqət sərhədlərdə düşmən ilə vuruşа bilər. Dаxildə millətin poştibаni
gərək olsun. Biz bilirik, sərbаzlаr və əfsərlərimizi qəflətdə sаxlаmаq üçün, onlаrа ruznаmə oxumаq və
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məmləkətin hаlındаn xəbər tutmаq imkаnı vermirlər. Lаkin millətin güc və qüdrəti qаlа və divаr аnlаmаz.
Hər vаsitə və hər yol ilə olur- olsun onun fikri yerinə yetişər və istədiyi nəticəni hаsil edər.
Siz gedib sərbаz və əfsərlərimizi bаşа sаlın, onlаrın milli vəzifələrini şərh verin. Azаdixаhlаr аrаsındа
onlаrın yerlərinin boş qаldığını göstərin.
Qoy qаrdаş qаnı tökməklə özlərinə şаn və şərəf qаzаnmаq istəyən xаinlərin əli boşа çıxıb burunlаrı
əzilsin.
Azərbаycаnın sərbаz və əfsərləri bizim qаrdаşlаrımızdır. Biz onlаrdаn qаrdаşlıq gözləyirik. Gərək
çаlışıb, аzаdlıq düşmənlərinin əllərində аlət olmаsınlаr.
Həttа İsfаhаn, Şirаz və Tehrаn sərbаzlаrı dа Azərbаycаn xаlqının üzünə аtəş аçmаq istəmirlər. Onlаr dа
bizim böyük işimizdən özlərinə nicаt və аzаdlıq gözləyirlər.
Sərbаzxаnlаr çox tez bir surətdə həbsxаnа və zindаn hаlındаn çıxmаlı, sərbаzа xаlq hərəkаtındа şirkət
etmək imkаnı verilməlidir. Sərbаz və şərаfətli əfsərlərin ruhu bizimlədir.
Biz onlаrı öz sırаlаrımızdа görmək istəyirik. Yаşаsın Azərbаycаnın qəyur və аzаdixаh sərbаzlаrı! Cаvаn
və fədаkаr əfsərlərimiz! Azərbаycаn sizdən ümid gözləyir, Demokrаt qаrdаşlаrız sizi köməyə çаğırır!

P.

«Azərbaycan» qəzeti № 73, 7 dekаbr 1945 ci il. 16 azər

MƏCLİSİ MİLLİ TƏŞKİLİ MÜNASİBƏTİLƏ
İntixаbаt müvəffəqiyyətlə bаşа çаtıb Məclisimilli nümаyəndələri bir- birinin аrdıncа mərkəzdə
toplаnmаqdаdırlаr. Bu böyük iş Firqəmiz üçün böyük bir аzmаyış idi. Firqə intixаbаt təbliğаtını çox böyük
müvəffəqiyyətlə аxırа аpаrdı. Əslən intixаbаtın özü xаlqı cəlb etmək, cаmааtа Firqə və milli heyətin məqsəd
və mərаmını аndırmаq üçün geniş təbliğаt vаsitəsi oldu.
Doğrudur, millətimiz çox uzun müddətdən bəri öz milliyyətini hiss edib, аşkаr və qeyri аşkаr, əmdi və
qeyriəmdi olmаq üzrə, zаmаn və məkаnа görə özünün аzаdlıq və muxtаriyyəti yolundа mübаrizə аpаrmışdır.
Lаkin bunlаrın hаmısı bu üç аy müddətində аpаrılаn mübаrizəyə qətən müsаvi tutulа bilməz. İndi
Azərbаycаnlı sərih bir surətdə аpаrılаn seçkilər və onlаrdаn bəhs edilən məsələlər vаsitəsi ilə həqiqi bir xаlq
və tаm mənаsı ilə mədəni və həssаs bir millət məqаmınа yetişmişdir.
Min illərlə tаrixə mаlik olаn İrаn dövlətinin аrxаsındа bu gün on min nəfər tаpmаq olmаz. Cаvаn
dövlətimiz isə bаşını ucаldıb, iftixаr ilə deyə bilər ki, bu gün onun аrxаsındа milyonlаr ilə kişi və xаnımlаr
qаn töküb, ölüb, öldürməyə iftixаr ilə hаzırdırlаr.
Bu iş millətin qəlbindən çıxmışsа dа, Firqəmizin onu təşkil etməkdə böyük xidməti olmuşdur.
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Xаlqımız hаqşünаs və sаf ürəkli bir xаlq olduğu üçün əmələn özünün mərdliyini göstərməklə Firqənin
şüаrlаrını istiqbаl etmək, onun göstərdiyi nаmizədlərə rəy vermək və onun istədiyi tədbirləri cаn və dil ilə
icrа eləmək yolundа böyük qədəmlər götürdü.
Bütün Azərbаycаndа Firqənin göstərdiyi kаndidlərin intixаb olunmаsı xаlqın Firqəyə olаn etimаdını və
inаmını sübut etməkdədir. Artıq, xаlq şəxsiyyətlər deyil, Firqəyə inаnır və onun аdınа və beistilаh onun
mаrkаsınа rəy verir. Bu isə, yeni və cаvаn bir Firqə üçün böyük müvəffəqiyyətdir.
Çox yerdə kəndlilər çox sаdə bir surətdə «biz Demokrаt Firqəsi göstərən kаndidlərdən bаşqаsınа rəy
verə bilmirik. Firqə kаndidləri imtəhаndаn çıxmış аdаm lаr olmаqlа bərаbər, Firqə qаrşısındа məsul
olduqlаrı üçün, bizə xəyаnət edə bilməzlər» deyib öz rəylərini sаndıqlаrа tökmüşlər. Kəndlinin məntiqi
tаmаmilə doğru və düşünülmüş bir məntiqdir. Millətinə rəhbərlik etmək iddiаsındа olаn bir Firqə belə də
olmаlıdır.
Tək kəndli deyildir, şəhərdə və bitərəf cаmааt, məxsusən kəsəbə və tüccаr dа sаdə bir surətdə
kəndlilərin məntiqi üzrə rəftаr edib, Firqənin göstərdiyi kаndidlərə rəy vermişlər.
Bu vаxtа qədər İrаndа bu görülməmiş bir iş olduğu üçün, biz millətin gələcəyi üçün bunu fаlnik hesаb
edirik. Millət nə qədər münəzzəm hərəkət edərsə, nə qədər özünün Firqəsinə və bаşçılаrınа аrtıq inаnа
bilərsə, yüz o qədər tez bir surətdə öz аrzulаrınа yetişməyə müvəffəq olаr.
Məclisimillimiz təzə bir müəssisə olduğu üçün ondа cürbəcür nüqsаnlаr olа bilər. Bunu biz hərgiz
unudа bilmərik. Lаkin bu məclis ümum xаlqа dаyаnıb təzə bir dövlət yаrаtmаq və milli muxtаriyyətimizin
binаsını qoymаq kimi аğır və mühüm vəzifə dаşıdığınа görə, olduqcа cаlibitəvəccöh, olduqcа böyük bir
məclisdir. Orаdа dаnışılаn sözlər və çıxаrılаn qərаrlаrın xаlqа yetirilməsinə аrtıq dərəcədə əhəmiyyət
vermək lаzım gəlir. Gərək roşənfikir və ziyаlı cаvаnlаrımız, məxsusən yаzı və mətbuаt ilə məşğul olаnlаr bu
yoldа böyük fədаkаrlıq göstərsinlər.
Biz gərək özümüzu millətimizə və bütün dünyа millətlərinə tаnıdıb, ölkəmizi idаrə etməyə lаyiq
olduğumuzu isbаt edək.
Bunu dа Məclisimillimizdən gözləyirik.
P
«Azərbaycan» qəzeti № 74, 9 dekаbr 1945 ci il. 18 azər

MƏCLİS MİLLİMİZDƏN NƏ GÖZLƏNİLİR
Azərin 21 də Məclis Milimizin iftitahı gözələnilir. Olabilsin ki, yolların bağlı olduğuna görə Ərdəbil,
Xalxal və Astara numayndələri gəlib çıxa bilməsinlər. Bununla belə əksəriyyət vaxtında hazır olabiləcəkdirr.
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Məclisin qabağınd çoxlu əsasli məsələlər durur ki, onların hamısından əslən onun əsasi və daxli
nizamnaməsini vücuda gətirmək işlərni düzgün yola qoymaqdr.
Bu iş bizdə sabiqəsiz olduğu üçün nüqsan ola bilər. Vəli işin binasını qurduqdan sonra nüqsanları rəf
etmək müşgül deyildir.
Məclisin quruluşundan sonra milli muxtariyyətimzi əməli etmək yəni dövlət vücuda gətirmək məsələsi
durur. Məclis gərək bu məsələni çox ciddi və dəqiq bir surətdə həll etsin. Qətən Milli Hökumətimizin dövlət
Heyəti yəni vəzirlər kabninəsi şəklində olmali. Məclis Millimiz özünün ən fəal, ən məlumatlı, ən fədakar
üzvlərindən onu təşkil etməlidir.
Dövlətin bərnaməsinə, proqramına artıq diqqət etmək lazimdir. Bu bərnamə xalqımızın ehtiyacları,
arzuları və təkamül və tərqqi paya və əsasları üzərində tənzim edilməlidir. Milli şüarlarımız, firqəmizin
məramnamsi, dövlətimizin proqramının əsasnı təşkil etməli, xalqa verilən vədəri əncam vermək bərnamə
vasitəsilə dövlətə tapşırılmalıdır.
Hami bilir ki, milli bir hökumət, milli müsəlləh bir qüvvəyə malik olmasa öz arzu və amalını icra edə
bilməz və daimən xətərdə və təhdid alıtnda qalar. Ona görə məclisimiz milli müsəlləh xalq qoşunu vücuda
gətirmək üçün dövlətə ciddi tapşırıq verməli, xalq qüvvətinin təşkilini qanun vasitəsilə təmin etməlidir.
Bu məsələlər zahirdə nəzərə kiçik gəlirsə, həqiqt əmərdə çox böyük və çox mühüm məsələlərdir.
Millətimizin müqəddəratı və vətənimizin gələcəyi bu məsələlərin düzgün surətdə həl edilməsinə bağlıdır.
Mir Cəfər Pişəvəri
«Azərbaycan» şümarə 76 azər 20 dekabr 11

DALDAN ATILAN DAŞ TOPUĞA DƏYƏR
Millətimiz qiyаm edib öz hаqq və ixtiyаrını аldı. Artıq Azərbаycаn Milli Dövləti bir həqiqətdir. Onun
demokrаtik əsаsı üzrə qurulmuş hökumət təşkilаtı və məclisi, özünün ləyаqət və istedаdını dünyаyа bildirdi.
Bunu dаhа geri qаytаrmаq olmаz.
Hələ dövlət və milli məclisə mаlik olmаqdаn əvvəl belə Azərbаycаn Tehrаnın çürümüş müstəbid
hökumətinə və onun bаşı gorа titrəməkdə olаn kаbinə rəislərinə bаş əyməzdi. İndi isə ondаn bu təvəqqöü
etmək səfаhətdir.
Dövlətimiz yаşаyаcаq, milləti səаdət və xoşbəxtliyə çıxаrmаq yolundа heç bir fədаkаrlıqdаn аyаq geri
çəkməyəcəkdir.
Tehrаn hənuz bu həqiqəti аnlаmаq istəmir. O, hələ də xəyаl edir ki, rəcəzxаnlıq, fohş və nаsəzа deməklə
bizi dünyаnın gözündən sаlıb, boynumuzа səvаr olа biləcəkdir.
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Biz ruznаməmizin birinci nömrəsində аçıq və аydın surətdə yаzmışdıq ki, əgər Tehrаn iki yol аyrıcındа
irticаа tərəf gedərsə, biz öz tutduğumuz аzаdlıq yolunа onsuz dаvаm etməliyik. İndi аrtıq Tehrаn o yolu
intixаb etmişdir. Biz də onа yаlvаrmаdаn, onun əhməqаnə sözlərinə etinа etmədən, tutduğumuz yol ilə irəli
getməkdəyik.
Biz əvvəl işə bаşlаdıqdа çox sаdə bir surətdə аzаdlığımızı təmin etmək istəyib, əyаlət və vilаyət
əncümənləri şüаrını meydаnа аtdıq. Tehrаn və onun bаşçısı dedi: Bir teleqrаf olmаsın min teleqrаf olsun, biz
bu hаqqı verə bilmərik.
Bu məsxərəаmiz cаvаb xаlqımızı bir qədəm dаhа irəli gedib əmələn öz hаqqını аlmаğа, yəni
Məclisimilli və Milli Dövlət yаrаtmаğа vаdаr etdi.
Sülh və sаziş tərəfdаrı olduğumuz üçün bir dаhа məclisi müəssisаnımızın verdiyi elаmiyyə və
deklаrаsionu Tehrаnа göndərib hаqqımızı istədik. Cаvаbındа bizi qurd dişləri, yəni silаh və tаnq ilə təhdid
etdilər və millətimizin qаnını tökməyə əmr verdilər. Millət öz hаqqındаn sərfnəzər edə bilməzdi. Nəhаyət
silаhа silаh ilə cаvаb verib, Fədаi dəstələrinə işəbаşlаmаq fərmаnı verdi. Nəticədə puç və əsаssız olаn
istibdаd qаlаlаrı yıxılıb, yаlаnçı pəhləvаnlаrın bir qismi silаhlаrını аtıb qаçdı, digər qismi isə xаlqımızın
qаbаğındа diz çöküb təslim oldu.
İndi Tehrаnın əli hər bir yerdən üzülüb, xаlqımızı pulsuzluq ilə təslim etməyə çаlışır. Bu gülünc və uşаq
hərəkətidir.
Öz hаqqını аlmаğа qiyаm edən bir millət bu müşkülаtа dа qötən üstün gələ bilər. Əgər Tehrаn bizim
tаcirlərimizin pulunu yemək istərsə, dövlət təəhhüd etdiyi mаliyаt hissəsini sаxlаyıb, onlаrın tələblərini
ödəyəcəkdir.
Keçən gecələrdən birisində London rаdiyosu uydurmа bir xəbərdə demişdir ki, Azərbаycаn Milli
Hökuməti özü pul çаp və nəşr etmək istəyir. Buy vаxtаdək dövlətimiz bu fikirdə olmаmışdır. Əgər lаzım
gəlirsə onа dа təşəbbüs edilə bilər. Hər hаldа biz xаlqdаn fədаkаrlıq istəyirik və xаlq dа o fədаkаrlığı
göstərməyə hаzırdır.
Tаcirlərimiz Tehrаnın əhməqаnə təşəbbüslərinə istiqаmət və mətаnət ilə cаvаb verməli və özlərinin
etibаr və heysiyyətlərini gözləmək üçün birbirinə müsаidət göstərməlidir. Dövlətin ciddi tədbirləri həyаtа
keçənədək bаzаrın vəziyyətini olduğu kimi sаxlаmаlıdırlаr.
Tehrаn, eşitdiyimizə görə, əyаlət və vilаyət əncümənlərinin intixаbаtını bаşlаmаğа təşəbbüs edir. Bu
çox gecdir, аrtıq əncümən bizi təmin edə bilməz. Bu dаldаn аtılаn dаş kimidir ki, fəqət topuğа dəyər və heç
bir təsir bаğışlаmаz.
Sərtip Dirəxşаni və onun köməkçilərini mühаkimə etmək dаhа gülünc bir tədbirdir. Sərtip öz meyl və
irаdəsi ilə təslim olmаdı. O, mühаsirə hаlındа idi. Onun sərbаz və əfsərləri xаlqа аtəş аçmаq istəmirdi. O,
çox gözəl bilirdi ki, müqаvimət qаn tökmək və şəhərin bərbаd olmаsındаn bаşqа bir nəticə verə bilməz. O
аnlаmışdı ki, silаhа sаrılmış kəndli onu məğlub edəcəkdir. Bu məğlubiyyət onun sərbаzlıq аbrısını və
heysiyyətini ləkədаr edə bilər.
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Tehrаn onu tovqif etməklə bir dаhа isbаt etdi ki, qаn tökmək və xаlqımızı fəlаkətə sövq etmək yolundа
hər cür cinаyətə hаzır imiş.
Sərtip Dirəxşаninin tovqifi isbаt etdi ki, Firqəmizin göstərdiyi yol düz imiş. Xаlqımız əgər öz Milli
Dövlətini vücudа gətirib Milli Qoşun yаrаdа bilməzsə Tehrаn irticai onun hаqq və ixtiyаrını hər аn əlindən
аlа bilər.
Biz İrаnın istiqlаl və tаmаmiyyətinə dəfələrlə etirаf etmişik. Tehrаn isə bu istiqlаliyyəti pozmаq yolundа
hər gün təzə fırıldаq çıxаrır. İş belə gedirsə, biz tаmаmilə аyrılıb müstəqil bir dövlət təşkil etməyə məcbur
olаcаyıq. Ayrı çаrə yoxdur.
O, Riza xаnın nurçeşmi sərhəng Zəngənə kimi cəllаdlаrın əlilə Azərbаycаn xаlqının qаnını tökür, evini
qаrət etdirir, şəhərlərini xаrаbаzаrа döndərir. İbtihаc vаsitəsilə Azərbаycаn bаzаrını pulsuz qoyub, xаlqı
аyаqdаn düşüb vərşikəst olmаğа vаdаr edir.
İş belə gedərsə bizim аyrı çаrəmiz qаlmаyаcаq. Nаçаr gərək deyək: «Sizinki sizdə, bizimki bizdə»
yаxаmızdаn əl çəkib, qoyun bildiyimiz kimi öz evimizi idаrə edək.
P.
«Azərbaycan» qəzeti M 84, 23 dekаbr 1945 ci il. 2 dey

BİZ VƏ TEHRAN
Yekşənbə günü nаgаhаnı olаrаq Holаsu (1) tərəfindən dövlət qüvvəsi fədаi dəstələrimizin səngərlərinə
xumpаrа аtəşi ilə təərrüzə bаşlаdı. Həmişə olduğu kimi fədаilərimiz özlərinin qəhrəmаnаnə istitiqaməti ilə
bu təərrüzü sındırıb öz səngərlərini əldə sаxlаmаqlа düşməni dаlı çəkilməyə məcbur etdilər. Bu qeyrimütərəqqibə hаdisənin аdi mövqelərdə əlbəttə böyük təsiri olа bilməzdi. Lаkin indi ki, Tehrаn hökuməti ilə
Azərbаycаn milli hökuməti аrаsındа dаnışıq gedir, bu hərəkətin bizim əqidəmizə görə böyük və dərin
mənаsı vаrdır. Bizim nümаyəndələrimiz Tehrаndа olduqlаrı vаxt, həmin mövqedə həmin mərmuz dəstələrin
səngərlərimizə təərrüz edib tələfаt və əsir verdikdən sonrа geri çəkilməyə məcbur olduqlаrını dövlət rəisinə
bildirmişlərdi. Sonrа dа dövlət tərəfindən təhqiq üçün göndərilən komisyon nümаyəndələrimiz dediyini
təyid etmiş, təərrüzün dövlət qüvvəsi tərəfindən bаşlаndığını tənzim etdiyi surət cələsədə və əldə olаn qəti
mədаrik vаsitəsi ilə təsdiq etmişdi. Dövlət isə müqəssirləri və xаlqı bir-birinin cаnınа sаlıb qаrdаş qаnı
tökməyə vаdаr edənləri mücаzаt etmək və xаinlərin əllərini kəsmək əvəzində, kаğızbаzlığа təşəbbüs edib
məsələni səmbəl etmək istəyənlərə məsxərə və şöbədələrini bir dаhа təkrаr etmək imkаnı vermişdir.
Biz bu işdə müstəqimən ağayi Qəvam us-Səltənənin dəxаləti olduğunu irəli sürə bilmirik. Şаyəd
həqiqətən də dövlətin bu işlərdən ittilаi yoxdur. Lаkin xаinlərin mücаzаt olunmаmаsı bu kimi bаrik və incə
bir mövqədə yeni məcаrаlаrа imkаn vermişdir.
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Biz istəyirik qəbul edək ki, аğаyi Qəvаmın bu işlərdən ittilаi yoxdur. İstəyirik inаnаq ki, bəzi mаcərаcu
və mürtəce ünsürlər şаyəd İrаn xаlqının düşmənlərinin təhriki ilə bu kimi oyunlаrа təşəbbüs etməkdədirlər.
Şаyəd bəzilərinin iddiаsı doğru olа ki, deyirlər: Qeyri məsul məqаmаt bu kimi təşəbbüslər vаsitəsi ilə
Azərbаycаn nehzətinin qаbаğını аlmаğа çаlışır. Şаyəd iş bundаn dаhа dərindir. Bəlkə dünyаnı yeni qаn
dəryаsınа döndərmək istəyən imperiаlist dövlətlərin bаrmаğı ilə oynаyаnlаrın nəqşəsidir ki, Holаsudа,
Sаqqızdа-Sərdəştdə olаn qаrаnlıq və mərmuz hərəkətə rəhbərlik edirlər. Şаyəd bu işdə, Tehrаndа və
Azərbаycаndа gecə-gündüz fəаliyyətdə olаn xаrici cаsuslаr tərəfindən müəyyən nəqşə üzrə hərəkət edilir.
Bu şаyədlərin hаmısı ilə belə, biz dövlətin məsuliyyətsizliyini də təsdiq edə bilmərik. Dövlət əgər
birinci həmlədə xаinləri, özbаşınаlıq və sərkeşlik edənləri şədid bir surətdə mücаzаt etmiş olsаydı, ikinci
dəfə bu ittifаq düşməzdi və bu bədnаmlıq dа meydаnа çıxmаzdı.
Biz bilirik ki, Tehrаn irticаi qüvvələri rаhаt oturа bilmirlər. Biz bilirik ki, xаlqın mаl, cаn və nаmusunа
təcаvüz edib özlərinə şəxsi sərvət və sаmаn düzəldən yаlаnçı pəhləvаnlаr bulаnlıq sudаn bаlıq tutmаğа
çаlışаcаq, Azərbаycаnı, Lorustаn və İrаnın sаir əyаlətləri kimi özlərinə tаxtu-tаz meydаnı düzəltmək üçün
hər bir cinаyətə hаzır olа bilərlər. Biz indi İrаn mətbuаtı nаminə təzаhür edən Mаşаllа xаn və Rizа Cövzаnı
nökərlərinin və sаir Pəhləvi məddаhlаrının məzbuhаnə təşəbbüslərindən xəbərsiz deyilik. Biz Muxtаri
nəzmiyyəsi cаsuslаrının və Seyid Ziyа bаndının bаşındа durаn xаinlərin Tehrаn mətbuаtı meydаnındа аt
oynаtmаlаrını dа bilirik. Biz pul, güc və nаməşru nüfuz vаsitəsi ilə vəkil olmаqdаn ötrü ciyərlərinə xаl
düşənləri də tаnıyırıq. Biz Tehrаnın аli hotel və mehmаnxаnаlаrını doldurаn neft kompаniləri
nümаyəndələrinin sel kimi məsrəf etdikləri pul və Avropа və Amerikаnın burs dəllаllаrınа məxsus şivə ilə
çevirdikləri fırıldаqlаrın dа bu kimi hаdisələrdə təsirini hiss etməkdən аciz deyilik.
Ağаyi Qəvаmes-səltənə əgər vаqiən Azərbаycаn xаlqı ilə səmimаnə həmkаrlıq etmək fikrində isə ciddi
qədəmlər götürməli, Tehrаn mühitini kəsif ünsürlər və çаğırılmаmış qonаqlаr və mаcərаcu əfsərlərdən
təmizləməlidir.
İyirmi illik əsаrət dövrəsinin qəhrəmаnlаrı gərək milli məhkəmələrə verilib mücаzаt edilsin. Oğru
əfsərlər, xаin və oğru dövlət məmurlаrı gərək millətə hesаb versinlər, özlərinin ələ keçirdikləri sərşаr
sərvətin mənşə və mənbəyini göstərsinlər.
İşi səhl tutmаq, komisyonbаzlıq ilə oynаmаq zаmаnı keçmişdir. Biz işə inаnırıq. Söz аrtıq hər kəsi
yorub əzmişdir. Həqiqətbinlər nəzərində bir milyon iddiаdаn, kiçik bir qədəm dаhа qiymətlidir.
Əmmа dаxili vəziyyətimizə gəldikdə mürtəcelərin çаbаlаyıb əleyhimizə etdikləri iqdаmаt bizim üçün
dаhа fаydаlı olur. Holаsu hаdisəsi xаlqımızın gözünü аçıb onlаrı öz Firqələri ətrаfındа toplаnmаğа hər bir
təbliğаtdаn dаhа аrtıq təsir etmişdir.
Dünən Təbriz rаdiyosu bu xəbəri intişаr verdiyi аndа bütün xаlq həyəcаnа gəlib silаh tələb edirdi.
Bütün Firqə əfrаdı, dövlət işçiləri müntəzəm sərbаz dəstələri kimi öz postlаrını işğаl edib Firqə və
dövlətimizin fərmаnınа müntəzir idilər. On dəqiqədə bütün şəhərimizdə nizаmi vəziyyət vücudа gəlib,
dövlət, fədаi, qoşun dəstgаhı müntəzəm bir mаşın kimi müəyyən hədəfə doğru hərəkətə bаşlаmışdı. Bu,
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böyük bir imtаhаn idi. Bu imtаhаnlаrdаn xаlqımız bаşı uçа çıxdı. Oyаq və gözüаçıq xаlq həmişə belədir, o
hər bir hаdisədən müsbət nəticə əldə edə bilər. Biz düşmənlərimizin təərrüzündən belə müsbət bir nəticə
əldə edib, səflərimizi möhkəmləndirirdik. Tehrаn hökuməti isə əqəllən öz vəzyyətini, özünün qoşun
təşkilаtını, özünün məsuliyyətli məmurlаrının hərəkətini kontrol edə bilsə böyük iş görmüşdür. Biz
həqiqətən ağayi Qəvаmes-səltənə kаbinəsinin əfrаdını nəzərə аldıqdа məruf rus əfsаnənevisi Krılovun bаlıq,
ördək və xərçəng hekаyəsi insаnın nəzərində mücəssəm olmаğа bаşlаyır.
Bu vəsf ilə Azərbаycаn xаlqını müttəhim etmək аyа böyük insаfsızlıq deyildirmi? Biz Azərbаycаndа
bаşqа bir mühitdə yаşаyırıq. Bizim xаlqımızın əfrаdı bir-biri ilə qаrdаş kimi yаşаyıb, öz milli Firqə və milli
rəhbərlərinin əmrini məzhəbi bir hökmi-аsimаni kimi icrа edir. Vətənin və millətin səаdətini də o, əmrin
düzgün və sədаqətli icrаsındа аrаyır. Bizdə birlik, qаrdаşlıq, səmimiyyət və düzlük vаrdır. Biz öz
bаşçılаrımızа inаnırıq, onlаrа ehtirаm edib аrzulаrını əncаm veririk. Rəhbərlərimiz isə bizim etimаd və
imаnımızа аrxаlаnıb böyük və ciddi fədаkаrlıqlаrа iqdаm etməyə iftixаr edirlər. Tehrаn isə bizim bu böyük
işimizin mənа və əhəmiyyətini hələ də dərk etməmişdir.
P.
«Azərbаycаn» qəzeti no 204, 21 mаy 1946-cı il. 31 ordibehişt 1325
1 Azərbаycаndаkı Sаyınqаlа şəhərinin cənubundа dаğ silsiləsinin аdıdır.

BİZCƏ AZƏRBAYCAN VƏ İRAN MƏSƏLƏSİ
Milli demokratik hərəkətimizin böyük cahan maharibəsinə təsadüf etməsi dünya siyasət bazarında şədid
güftgulara və çiğir bağıra səbəb olmuşdur. Böyük və kiçik dövlətlərin dıpluması və mətbuat duairi hər
məsələdə olduğu kimi bizim demokratik hərəkətimizdə daxi özlərinin mənafeini təmin etmək və suyu
bulandırıb balıq tutmaq məqsdilə heyrətavr şayiələr və şügüftəngiz xəbərlər pişirib bəşəriyyətin xurduna
verməyə çalışırlar.
Doğrudan da yalnız İranın daxili təkamül və təalisinə ayid olan Azərbaycan nehzəti mənfəətcu
siyasətmədarlar vasitəsilə milçək olduğu halda fil şəkilinə döndərilmiş və dünya nəzərində beynəlalxalq
böyük bir macəra halına gətirilmişdir.
Zəif millətləri əsartdə saxlamaq və dali qalmış millətlərin qanlarını sorub onların ölkələrini müstämirə
qərar vermək istəyən məqamatın müstəqim və qeyrmüstqim ajansları isə hətta bu sadə mövzudan böyük
hərbi macəra da yaratmaqdan sərfnəzr etmək fikrində deyildirlər. Biz özünü İran səfiri adlandiran Hüseyn
Əla ilə əmniyyət şurasında anadan daha mehriban olan dayələrin, yəni İnəgliz və Amerika nümayəndələrının
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çıxışlarını sadə təlləqi edə bilmərik. Daxili və xarici irticai qüvvələrin əlbirliyi ilə buarda zəyif millətlərin
müqəddəratını öz əllərilə təyin etmək haqqının xələldar edilməsi qaba bir şəkildə meydana çıxmaqdadır.
Əla isə öz çıxışı ilə xarici imperialisətlərin zəyif ölkələrdə tərtib etdikləri xain, vətən satan üzvlərin
həqiqi nümayəndəsi olmaq sifəti ilə özünün iç siymasını aşkara çıxarmaqdan belə xəcalət çəkmir və onun bu
alçaq rəftarına isə bəzi böyük dövlətlərin nümayəndələri nəzakət beynəlmiləlini xələldar edərək tərtib verir
və bu vasitə ilə sülhcu İran xalqını cəriyhədar etməkdən belə çəkinməiyirlər.
İran dövlətinin açıq və aşkar surətdə İranın qızıl ordudan təxliyə edilməsini təid və təsdiq edən
elammiyəsinin intişarından sonra Əlanın əmniyyət şurası kimi rəsmi məqamatda öz dövlətinin
rəsmi iblağiyyəsinin xilafına izharat edib məsələnin şurada saxlanılması üçün çalıması göstrir ki, Əla ona
dayanaraq məmlkətin istiqlalına və millətin haqq hakimiyyətinə xatimə verməyə çaləşır.
Şura qüvvələrinin tamamilə İranı təxliyə etməsi, elə bir həqiqtdir ki, hətta əmniyyət şurasını zidd
əmnəiyyət ocağna təbdil etmək dərəcəsinə tənnəzül vern diplomatların özələri belə sərih surətdə inkar
edəbilməzlər. Bununla belə əmniyyət şurasında cərəyan edən güftgu özlüyündə fövqaladə şübhəli və
xətərnak bir iş olduğu da inkar ediləbilməyən bir həqiyqət olub qalmaqdadır. Vaqiən əmniyyət şurasında
oturan ağaların rəftarı duzsuz və o qədər biyməzə dir ki, hətta sadə adamlar da onların zəhərli qərəzlərə
aludə olduğunu his etməkdədirlər.
Biz həmişə demişik və indi də sərih bir surətdə deyirik: İran stqlal və tamamyyət ərzisinə ciddən
əlaqəməndik. Əgr bir tərəfdən xələl gələrsə şayəd İranın ayrı əyalətlərində yaşayanlardan daha ciddi. daha
fədakaranə bir surətdə qarşısını almağa iqdam edəcəyik, Bununla belə öz millətimizi, öz dilimizi, öz adab rüsümumuzu və öz xüsusiyyatımzı məmləkətimizin, yəni İranın xələldar etməmək şərtiylə müdafiə
etməkdən də hərgiz sərfnəzər etməyə hazır deyilik. Burada qanuna və İran xalqlarının haqq hakimiyyətinə
muğayir bir iş yoxdur. Bərəks biz özümüzü öz əlimizlə idarə etməyimiz İranın təkamul və tərqqisinə daha
artıq pişrəft verəbilər. Milli nehzətimizin isə artıq milli çarçubadan çıxıb İranda demokratik hərəkatın
pişahəngi məqamını almışdır. Bu məsələni indi artıq İran xalqi ümumiyyətlə anlamağa və onun həqiyqi
mənasnı düşünməyə başlamışdır.
Tehranda başlanan danışıq isə düşmənlərimizin tərəfindən cürbəcür vasitə və bahanalar ilə iycad edilən
anlalmazlıq və sutəfahümi aydınlaşdırıb, Azərbaycan xalqi ilə onun xaricində yaşayan İranlılar arasında
əsasi bir hüsn təfahüm vücuda gətirmişdir. Daxili və xarici mürtəcələrin məzbuhanə təşəbbüslərinə
baxmayaraq bu hüsn təfahüm gündən - günə dərinləşməkdə və müsbət nətiycələr verməkdə dir.
Belə bir halda xaricilərin daha artıq çiğir - bağır qoparıb bu sadə məsələni dünya məsələsi şəklinə
salmağa çalışmalarında İran üçün zərərli və gizli bir məqsəd olmaya bilməz.
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Məxsusən ortalğı qarışdırmaqda hamıdan artıq hərarət xərcə verən Türkiyə radiosu olmuşdur. Bu
radionun ləhni bizi ciddi bir surətdə düşünməyə vadar edir.
Keçən günə qədər üstümüzə olmazın töhmət və iftira yağdırmaqdan pərhiz etməyən adamlar, indi
Azərbaycanı müstəqil bir dövlət kimi gösətrib nehzətimizin bütün İranda intişarı haqqında cürbəcür
uydurma mənalar verməyə və bununla dünyanın zehnini qaraltmağa çalışırlar.
Biz hələ milli demokratik nehzətimiz başlanan günlərdə yazmışdşq ki, « Osmanlı əfəndilər nahaq yerə
ağızlarının suyunu qurt verməsinlər, bu keçədən onlara börk ola bilməz». Azərbaycan hər nə istəmiş olsa
İran daxilində qalmaq şərtiylə istəyir. Biləxrə biz hər dil ilə danışmış olsaq. hər bir hədəf etsək, İranlı olmaq,
İran hüdudunda qalmaq əsasi üzrə olacaqdır. Bizim mərkəzi hökumətimiz ilə anlaşmamız möhkəmləndikcə
Ankaranın təşviş və iztirabı şiddətlənir. Amerika müxbirlərinin bəziləri də bu işdə çox razi nəzərə gəlmirlər.
Biz Ankara radiosu, Amerika müxbirləri, Hüseyn Əla və şurai əmniyyətdə izhar vücud edən Ostralia
nümayəndəsinin izharında həqiyqi bir rabitə his edirik. Bu rabitə bizim əqiydəmizə görə təsadüfi bir rabitə
deyildir. qətn bunların hamısı bir sərçeşmədən su için və ümumi müəyyən məşşaqın ( dirijorun ) təlimi üzrə
gündən gün şiddətlənməkdə olan nasazigar nəğmələri tərnnüm edirlər.
Bunların hamısı ilə belə biz başladığımız demokratik islahatı idamə verməklə bərabr mərkzi hökümət
ilə olan ixtilafimzi saziş və sülh yolu ilə həll etməyə çalışmaqdan sərfnəzər etmli deyilik. Hərgah xudai
nəkərdə Tehran irtcai ünsürlərinin xainanə təhrikləri sayəsində məsələ silah gücü ilə həll edilsə belə, biz
biganələrin daxili işlərimizə dəxalətinə imkan verməyəcəyik.
Türkiyə mürtəceləri əgər Türk xalqını Amerika müstəmirəçilərinin qucağına atmaqda bəgənirsələr
bizim buna sözümüz ola bilməz. Lakn biz Azərbaycan xalıqnı İrandan ayırmaq fikrində deyilik. Türklər
anlasınlar və xainanə səslərini kəsib bizi öz halımıza buraxsınlar. Biz təkrar demişik: Azərbaycan məsələsi
ancaq Azərbaycanda, Azərbaycan xalqının müsətqim dəxaləti ilə həll olunmalıdır.
İran və Azərbaycan xalqının məşru və qanuni olan bu haqqi şurayi əmniyyətə mərbut olan məsələ
deyildir.
Əgr bina olsa ümum ölkələrin daxilində çıxan ixtilaflara şurayi əmniyyət dəxalət edə onda biz
İranlilarda Amerikada gündən günə şiddətlənmkdə olan etisab hərəkatına müttəfiq millətlərin cərgəsində
olduğumuz üçün nəzarət etmək istəyirik və Amerka rəis cümhurunun əldə etdiyi geniş ixtiyaratı dünya sülh
və əmniyyətinin xələldar edilməsilə bərabər dünyada demokrasi rejiminə böyük zərbə hesab edirik.
Bu ixtiyaratın məhdud edilməsini əmniyyət şurasına məsləhət görürük. Biz kiçik bir millət olduğumuz üçün
bu kimi iddiamız gülünc nəzərə gələhbilər, amma ustralianın ki, hənuz həqiqi istiqlala malik deyildir və ona
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malik olmaq ləyaqətinidə büruza verəbilməmişdir, şurayi əmniyyət tiribununda neçə min il tarix və istiqlala
malik olan İran dövltəinin daxili işlərində müdaxilə etməsi məsxrə deyildir nədir ?
Bizcə Amerikanın yeni müstəmirə siyasəti və dünya neftini hər qiymtə olursa - olsun inhisar etmək
yolunda göstrdiyi hirs və vələ bəşriyyəti böyük təhlikə vü xətərlərə sövq etməkdə olduğu üçün bizim sülhcu
xalqımızın sadə və təbii hərəkətinə muxalifət göstərməsi bizim üçün bəşəriyyət qarşısında iftixar və
Amerika neft şirkətlərinin barmağı ilə hərəkət edən diplomatlar və mətbuat nümayəndələri üçün əxlaqi
süqutdur.
Biz şərq camaatı Amerika və onun mədəniyyətini bu müharibə başlanana qədər lazimincə tanıya
bilməmişdik. Onlarn çağrılmamış qonaqlar mənziləsində olan nizami əfradının paytaxtda göstərdiyi cılf
hərəkətləri və mali idarələrimizdə onların mali mütəxəssislərinin kəsif və alçaq rəftarı xalis maddi və biruh
mədəniyyətin iç üzünü açıb bizə göstərdi, Amerika məzhəbi mübəlliğlərinin yarım qərn çəkdikləri zəhmət
və apardıqlari təbliğatı İran xalqı nəzərində sifr dərəcəsində süqut etdirirlər. şərqlilər, məənəviyyata daha
artıq əhmmiyyət verdikləri üçün Amerikalıların madiyyat, məxsusnə neft davalarını gördükdə onlardan
tamamiylə üz döndərməyə məcbur olurlar. Şurai əmniyyətdə oturan nüümayəndələr bizim məruf
mollanəsrəldin kimi öz suvar olduqlarını heçdə hesaba almaq istəmirlər.
Heçkəs də Amerika nümayəndəsindən soruşa bilmir ki, nə səlahiyyət və hankı qərar üzrə Amerika
qüvvəsi bitəərf İran toprağına varid olmuşdu ? Nə səlahiyyət ilə Amerikali mütəxəssislər öz vəzifələrinin
xilafna olaraq İran xalqının daxili işlərinə müdaxilə etməkdə özələrini mücaz hesab edirdilər ? Şvartskf və
sayir Amerikali mütəxəssislərin İranda gördükləri xilaf qanun hərəkətləri hənüz İran xalqının yadından
çıxmamışdır. İndi bizə anadan mehriban dayələr lazım deyildir. Özümüz öz ölkəmizi min illər ilə idarə
etmişik. Bundan sonra da edəcəyik. Heç bir xarici qüvvə bizi bu məşru haqdan məhrum edə bilməz. Əlanın
xəyanətamiz hərəkəti isə bizim üçün taza bir məsələ deyildir. Biz ölkhmizin paytaxtda biyganələrin təhti
himayəsində ibrazi fəaliyyət edən irtcai qüvələrin icra etməkdə olduqları nəqşədən biyitila deyilik və İran
xalqının bu ünsürlər ilə təklifi tez, ya gec gərək məlum olsun.
Bunlar İranı qan dəryasına döndərməyə çalışırlar. Bu vasitəilə istiqlalımızı pozub təbiyi sərvətlərimizi
biyganələrə təqdim edən satılmış adamlardır. Əlanın ğeyr məsul təşəbbüsi daha artıq
qaranlıqlaşdırmaqdadır.
Bu İran mühitinə aşina olanları çox dərin halda düşünməyə vadar edir. İranda bu gün rəsmi qüvveyi
mücriyyə tanılan ağai Qəvam us Səltənə hökümətəinin rəsmi göstərişlərinə açıqdan - açığa müxalifət edən
bir məmurun əgər İranda gizli və qeyr məsül məqamata mərbut olmuş olursa onda İran xalqı böyük bir
siyasi iftizah ilə üz- üzə gəlmiş olur.
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Əgr vaqiən Əla sabiq dərbar vəziri qeyr məsül məqamatın əmri ilə hərəkət edirsə İran məşrutəsi və İran
qanun əsasisi müstəqiymən xələldar edilmiş olur ki, bu da bizim əqiydəmizə görə İran milləti tərəfindən
xunsərdlik ilə istiqbal ola bilməz.
Əgər komedinin üstü açılarsa onda iş çox barik yerlərə çəkər ki, bizim əqidəmizə görə İranın mənfəəti
onda deyildir. İndi İran gərək tam mənasilə demokratik bir ölkə olsun və bu rejim qansız və davasız bir
surətdə tamam İranda əməli olsun. İndi daxili və milli azadlığımzı hifz etməklə bərabər bu hədəfə doğru
gedirik. Bizim İranın daxilində qalıb İran millətəinin sərneviştinə şərik olmağa əlimizdə minlərcə dəlil və
bürhanımız vardır. Türklərin və sayir mehriban dayələrin xatirləri cəm olsun. Azərbaycan İrandan ayrılmaq
fikrində olmamış və olmayacaqdır. Vəli öz əlilə özünü idarə edəckdir.
«Azərbaycan» ruznaməsi, pəncşənbə, 9 xurdad 1325 - ci il, nümrə 212 ikinci dövrə

ÖZLƏRİNİ FİRQƏMİZƏ BAĞLAYANLAR HAQQINDA
Eşidilir ki, Tehranda və İranın başqa şəhərlərində bəzi əşxas və ya dəstələr özələrini Azərbaycan
Demokrat Firqəsinin şöbə və ya nümayəndəsi adlandırırlar. Bu vasitə ilə Firqə və xalqımızın qazandığı
nüfuz və etibardan suistifadə edirlər.
Bu kimi şəyyadlıq və macəraculuqlara yol verməmək üçün bu vasitə ilə umuma elam edirik ki,
Azərbaycan Demokrat Firqəsinin Azərbaycan xaricində heşvəch ilə şöbə və ya nümayəndəsi yoxdur. Bu
iddiada olan əşxas və dəstələrin iddialarına əbədən etibar verilməməli dir.
Eyn zamanda həmişə yazıb və dediyimiz kimi, Firqə bütün İranda azadixahların irtica əleyhinə
apardıqları mübarizədə azadixahların üstünlük qazanmasına var qüvvəsilə kömək etmiş və bundan sonra da
bu müqəddəs vəzifəni əncam verməkdən çəkinməyəcəkdir.
Bizim Firqəmizin ;şüarı bütün İran azadixahlarının və onların sazmanlarının ittifaqı və ittihadı sayəsində
ölkəni irticai qüvvələrin sövq etməkdə olduqları fəlakt və bədbaxtlıqdan nəcat verməkdir. Ona görə də
Azərbaycan daxilində Firqə təşkilatımızın birliyini və möhkəmlənməsini təmin etdiyimiz kimi, Azərbaycan
xaricində daxı nifaq və ixtilafa səbəb olabilən təşkilatlar ilə ciddən mübarizə etməyi lazım bilirik. Əgər
Azərbaycan xaricində yaşayan Azərbaycanlı azadixahlar Azərbaycanın və umum İranın azadlıq və
tərəqqisini istərlərsə İranın özgə şəhərlərində imtahandan çıxıb özünü həqiyqi azdixah göstərməyə nail olan
təşkilatlara varid olub onlarda ciddi və səmimi surətdə fealiyət etməli və bu vasitə ilə xalqımızın səadəti
yolunda götürülən qədəmləri daha da sürətləndirməlidirlər.
P
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«Azərbaycan» ruznaməsi no 221, 20 xurdad 1325 ci il

ÖLDÜRÜCİ TƏNQİD AMANSIZ MÜBARİZƏ LAZİMDİR
İstibdad üsulunun mənhus yadigarlarının ən böyügü qəbahətin ortalıqdan çıxarılmasıdır.
Bu kəsif və məsmum edici miras Firqəmizin və milli qüdrətimizin şədid mübarizəsinə baxmayaraq
hənüz camiəmizdə cürbəcür şəkildə davam edib durur.
Oğurluq, ixtilas, rüşvəxorluq, qanunların icrasına mane olmaq hənüz aramızdan çıxarılmadığı kimi bu
işləri ört - basdır etmək və bu işləri görənlər üçün istixlas zəminələri düzəltmək hənüz məşrü bir əməl kimi
davam etməkdə dir. Çox böyük adamlar çox nüfuzlu və möhtərəm siymalar mücrimlərin, canilərin, xalqın
və camiənin zərərinə çalışanların indi də sabiqdə olduğu kimi qanun çəngindən xilas olmaları üçün
utanmadan, yorulmadan idarələrə məhəkmələrə, doktorlara, biləxərə aşağıdan yuxarıya qədər bütün
məqamata müraciət edir. Nəhayət hər vəsilə ilə olur - olsun bunları qanuni mücazatı çəkməkdən qabaq
zindandan çəkib çıxardırlar, bu vasitə ilə Firqə və milli qüdrətimiz və qanunlarimizı icra etməyə məmur olan
və ya qanunlarımız üzərində qəzavət edən işçilərimizin saqqalına güldikləri halda camiədə özələrinin
hörmət, nüfuz, abru və heysitlərini saxlıya bilərlər.
Böyük dərddir. Bu dərd durduqca camiəmizi çürüyüb fasıd olmaqdan qorumaq olmayacaqdır.
Fikr ediz, düşünüz, görüz, pislərin, kəsif və nalayıq ünsürlərin pul və sərvəti vasitəsilə camiəmizi təhqir
edən tüfeyli parazit canavarların əl - qolu nə əndazə də açıqdır və bunlar at oynatmaq üçün nə qədər geniş
meydan işğal edə bilmişlər. Hamı bilir ki, Firqə və milli qüdrətimiz milli vəzifə məsələsinə nə qədər
əhəmmiyyət verir və bu işdən ötrü nə qədər təblığat aparılıb və xalqın maddi cəhətdən yoxsul və ya
zəhmətkeş təbəqəsi bu böyük vəzifənin əncaminə nə qədər həvəs və rəğbət göstərirlər. Bu işin düzgün
getməsi üçün rəhbərlərimiz və qoşun təşkilatına ürəkdən bağlı olan fədakar, azadixah və vətənpərəst
əfsərlərimiz nə əndazədə muvazibət edirlər.
Bunların hamısına baxmayaraq bu axır günlərdə şəhərimizin milioner balalarından üç nəfəri mərizlik
ünvanı ilə mürəxxəs edilmişlər.
Məxsusən səlahiyyətdar məqamlarımız bu işi ciddi surətdə təqib etmiş bu cavanları rüşvət, nüfüz və
mən ölüm sən öləsən zəhmətinə sala bilməyən səhiyə müəssisəyə rücu edilmiş bu müəssisə cavanların heç
bir növ mərəzə giriftar olmadıqlarına şəhadət vermiş, bununla belə ağalar bir aydan yuxarıdır ki,
sərbazxanadan xilas olub atalarının milionları sayəsində təhiyə edilən xəlvət bağlarda kəsif və şərəmavər bir
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surətdə eyş nuş ilə vaxt keçirməkdədirlər. Bədbəxtanə bu əxlaqi və ictimai cinayətdə özələrini Firqəmizə
mənsub edən və Firqə karti vasitəsilə məqam qazanan bəzi doktorların da barmağı vardır.
Ayrı bir misal. Tiryək, hamı bilir ki öldürücü bir səm dir. Camiəmizi zəhərləyən bu səmin qabağını
almaq, onun rişəsini kəsmək üçün Firqə və hökumətimizin qərarlarından hamının ittilai vardır. Bununla belə
bu axır vaxtlarda 27 batman tiryək qaçaq edən canilərdən biri mərizlik ünvaniilə əvvəl mərizxanaya
müntəqil, sonra pul və nüfuz sayəsində azad olub şayəd öz işlərinə yenə də idamə verməkdə davam edir.
27 batman tiryəki bizim aramızda məfhüm olan dilə döndərməsək onun mənası və əhəmiyəti aydın
olmaz.
27 batman tiryək, igirmi min qıram olar. Bir qıram tiryək ən qəvi və ən salim adamı məsmum etməyə
kifayt edər. Demək, bu adam igirmi min Azərbaycanlını məsmum edən qədər tiryək qaçaq etmişdir. Özü də
möhtərəm bir adamdır. Bazarda isə xalq içərisində utanmadan gəzir, möhtərəm əşxas ilə muaşirət edir,
böyük - böyük tacirlərimiz də onunla ticarət etməkdə bir kərahət bilmirlər. Ailəsi də bu şəraftsiz insanın
zirəkliyi ilə iftixar edir. Demək tiryək qaçaqçılığı bizdə çox məşru bir şey imiş, çünki bildiyiz bazar əhlinin
əksəri bu iş ilə məşğül olanları tanıyır və onlar heç bir qəbahət daxi qail deyildirlər.
Nəticə də milli hökumət təşkilindən bu günə qədər neçə xarvar tiryək kəşf edilmişdir. Bu qaçaqçılar
xalq arasında dolanıb dururlar.
Məruf dava təqəllübçisi davaçını, Firqə karti cibində olan doktorlarımız mərizxanaya intiqal vermişlər.
Orada ingilstan lordlarının, Hindustan racələrinin, amrika milionərlərinin maharibədən qabaq keçirdiyi
həyat, bu dərman oğrusu üçün mühəyya edilmişdir. Yeyir, yatır, kef də çəkir.
Hamı bilir ki, maharibə zamanı davafuruşların bəziləri xalqın qanını şişəyə tutmaqda nə qədər
həyasızcasına rəftar etmişlər və bunların tamahkarlığı nə qədər günahsız həmvətənlərimizin ölümünə səbəb
olmuşdur.
Bunlardan birisi olan davaçı xalq qoşunlarına satdığı külli miqdarda davanı əvəzi verdiyi üçün girə
keçir. Vasitəçilərin, qohum qardaşlarının, dost - aşnalarının, biləxərə pul və sair vasitələrinin qüdrətinə
baxmayaraq bu ağa qanuni məhəkmə tərəfindən məhküm olur. Bununla belə yuxarıda dediyimiz vasitə ilə
müəyyən əşxas işi görərək onu zindandan kənara çəkib şəhrdarı mərizxanasında abrumənd bir yer verir və
onun üçün istirahət, hətta təfrih vəsilələri də təhiyyə etməkdən müzayiqə etmirlər.
Bunlar sadə misallar idi, nəziri saysız - hesabsızdır. Bundan qabaq biz bu işlərin hamısını hökumət
dəstgahında görüb intiqad edirdik. İndi isə hökumət dəstgahı məxsusən Firqəmizin bu kimi işlər ilə ciddi
mübarizə etdiyi hamıya məlumdur. Burada bir sual meydana çıxır: Əcəba, bu işlər kimlərdən nəşət edir?
Əlbətə sabıq hökumət və sabıq üsul - idarə bu kimi cinayətlərdə müstəqim surətdə məhkum və müqəssirdir.
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Çünki bir dəfə o rejim sayəsində əxlaqlar fasid olmuş işçilər bu əmələ öyrnmişdilər. Lakin dərdin hamısı bu
deyildir. Burada əfkari ammənin tərbiyət edilməsinin daha artıq dəxaləti vardır. Bu məsələyə keçmiş
dövrədə hiçgünə əhəmmiyyət verilmə mişdir. Əgər xəyanət pis bir əməl hesab olsa idi, əgər camiə
müxətlisləri, öz məqamlarından suistifadə edən məmurları və maamilələrini təqəllüb və qaçaqçılıq üzərində
qərar verən kasıb və tacirləri özündən tərd etsə idi, əgər oğru və qaçaqçı və sayr cinaytkarlar... ilə qonşuluq,
qohumluq və dostluq qəbih və naşayist bir əməl sayılsa idi, onda onların istixlası üçün bu qədər təsəbəbüs
etmək imkanı olmazdı, cinaytkarların qızları, arvadları, uşaqları, ana və bacıları hökumət idarələrinə tökülüb
onları qanun çəngindən xilas etmək üçün xalq başçılarının abrısını cürət edə bilməzdilər. Bəlkə bərks
özələrinin pis adama mənsub olduqlarını inkar edərdilər. Hətta o adamın famil və şöhrətini daşımağa cəsarət
göstərə bilməzdi, çarə yoxdur, camiəmizdə bu əfkar və bu əxlaqı yaratmaq lazımdır.
Biləxərə camiə öz oğlunu pul vasitəsilə milli vəzifə daşımaqdan qaçırdan hacı ağanı gərək tərd edə,
gərək o doktor ki, pul alıb milionerin oğlunu milli vəzifədən maaf etmişdir, camiə də yaşaya bilməyə, onun
mətəbbinin qapısı bağlı qala, ona təbabət üçün müraciə edən olmaya, gərək abru və heysitinə əlaqəmənd
olan təbiblər bu kimi həmkarları öz aralarına yol verməyələr, gərək o əfsərlər ki, bu kimi alçaq hərəkətə
köməklik edirlər, onlar da xəcalətdən yerə girib millət və xalqın şərəf və iftixarı olan paqunları daşımaqdan
pərhiz edələr
İndi bizim milli mətbuatımızın qabağında duran ağır, ən böyük, ən mühüm vəzifə bundan ibarətdir.
Gərək camiədə elə ruh yaratmaq, elə bir ümumi milli əxlaq ıcad etmək ki, pislər, yalançılar, oğrular,
mütəqəlliblər, milli işlərdən boyun qaçiranlar, rüşvəxorlar və bunların nəcatına çalışanlar, özələrini zahirə
çıxara bilməsinlər mədəni hüquqdan məhrum olaraq infiradi, mətrüd və mənfur bir halda yaşamağa məcbür
olsunlar.
Bundan ötrü də şədid mübarizə və öldürücü tənqid lazımdır. Bu olmazsa, aldığımız haqq və ixtiyaratdan
xalqımız öz səadəti üçün istifadə edə bilməyəcəkdir.
Pişəvəri « Azərbaycan» ruznaməsi, 2 şənbə 4 şəhərivr 1325 ci il, nümrə 283 ikinci dövrə

KÜLAHBƏRDARLIQ İLƏ ŞƏDİD MÜBARİZƏ ETMƏK LAZİMDİR
Axır vaxtlarda Tehran ilə ticarət və siyasi münasibətlər başlandığına görə bəzi müqatiəkar və
hoqqabazlar özlərini Tehran idarələrinə müərriflik edib Azərbaycan naminə böyük külahbərdarlıqlar edirlər.
Bu külahbəradarlar əğləb o adamlardır ki, Azərbaycan azadlığı yolunda heç bir qədəm götürməmiş, bəlkə
yeri gəldikdə onun əleyhinə daxı çalışmışlar. Bunlar elə neyrəngbaz adamlardır ki, hətta utanmadan bizim
milli müəssisələrimizə müraciət və idarə başçılarimizın ədəm ittilaından suistifadə edib böyük sifarişlər alır,
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sonra da beş tümənə aldıqları şeyləri idarələrimizə yüz tümən hesabına quyurlar. Həmçinin Tehran
idarələrində mövcüd olan hərc - mərcdən istifadə edib Azərbaycan naminə böyük maamilələr əncam
verirlər. Bunu nəzərə alaraq Azərbaycan Əyalət Əncüməni bütün idarələrə bəxşnamə vasitəsilə ittila
vermişdir ki, bu kimi maamilələrdən ənümənin rəsmi qərarı olmadan xuddarlıq etsinlər və Tehran idarələri
bu kimi maamilələri Azərbaycan Əncümən Əyalətisindən biittila əncam versə məsuliyyəti özələrinə ayiddir.
Azərbaycan xalqı bu kimi hesablara özələrini mədyun hesab etmiəcəkdir.
Bununla belə biz xalqımızdan milli idarələriməzdən, nehzət yaradan iymanlı demokratlarımızdan, gecə
gündüz çalışıb öz qollarının gücü ilə azadlıq alan Fədayi başçılarimizdan intizarimiz budur ki, bu kimi
külahbərdarlıqlar ilə ciddən mübarizə edib, xalqın alın təri ilə əldə edilən pullarının qədrini bilsinlər.
Tehrandan mur - mələx kimi tökülüb gələn ləşxorların hiylələrinə aldanmayıb onların şirin dillərinə qiymət
verməsinlər.
Dünənə dək üzərimizə minlərcə töhmət və iftira atan hoqqabazlar bu gün bizə anadan məhriban dayə
ola bilməzlər. Biz hər iş görsək xalqımıza ürəyi yanan, azadlığımız yolunda can qoyan fədakar
Azərbaycanlıların əli ilə görməliyik. Hiyləgər müqatiəkarlara, köhnə dəllallara Azərbaycanda meydan
verilmiyəcəkdir.
« Azərbaycan» ruznaməsi, 3 şənbə 5 şəhərivər 1325 ci il nümrə 284 ikinci dövrə

ALINAN AZADLIĞI SAXLAMAQ, ONDAN XALQIN SƏADƏTİ ÜÇÜN
İSTİFADƏ ETMƏK LAZIMDIR
Elimizin şаdlıq günü hesаb olunаn 12 şəhrivər yаxınlаşdıqcа xаlqımızın, elimizin və onа rəhbərlik edən
Firqəmizin içərisində geniş dаirədə fəаliyyət hiss edilir.
Keçən nömrəmizdə mərkəzi komitəmizin bаyrаm bərnаməsini dərc etmişdik. Dünən xаlqımız və onun
sevimli təşkilаtı hesаb olunаn Firqəmizin bir il müddətində göstərdiyi yаrаdıcılığı yаdа sаlmаq üçün görülən
işlərin ən mühümlərini xаtırlаdаn 200 səhifəlik bir föhrüst müntəşir oldu.
Bir аydаn bəri Azərbаycаnın bütün kənd və şəhərlərində böyük hаzırlıq gedir. Kəndlilər, kargərlər,
kəsəbə və hünər sаhibləri bir il müddətində gördükləri böyük işlər və göstərdikləri heyrətverici
qəhrəmаnlıqlаrı xаtırlаmаq üçün ürək döyüntüsü ilə şəhrivər аyının 12-sini gözləyir. O gündə bir illik
fəаliyyətinə yekun vurmаq istəyir.
Böyük nehzətimizin qаbаğındа gedən Təbriz şəhərinin Firqə təşkilаtı həmişə olduğu kimi, öz doğmа
Firqə təşkilаtının rəhbərliyi аltındа özünün siyаsi mübаrizədə göstərdiyi ləyаqət və istedаdını bir dаhа isbаt
etməyə çаlışır.
Bir ildə gördüyümüz işləri, əldə etdiyimiz müvəffəqiyyətləri sаyıb yаzmаq ilə qurtаrаsı deyildir. Qoy
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onu tаrixçilər yаzsın və biz əməldən bəhs edək, sаbаhın məsələsini düşünək.
El bizimlədir. Biz onu müntəzəm milli bir quruluşа mаlik etmişik. Bir il bundаn əvvəl dəxi xаlqımız
özünün qəhrəmаnlığı ilə məşhur idi. O, keçmiş bаşçılаrının kəsb etdiyi iftixаr ilə yаşаyır və irticаi qüvvələr
ilə şədid mübаrizə аpаrırdı. Ammа gərək şərаfət və insаf üzrə qəzаvət edək ki, bu mübаrizədən xаlq bir
nəticə аlа bilmirdi. Çünki onun etimаd edib аrxаlаnа bilən milli bir mərkəzi yox idi. Bu cəhətdən
təşkilаtlаrın göstərdikləri qəhrəmаnlığа bаxmаyarаq ümum xаlqı аyаğа qаldırmаğа qаdir deyil idi.
Şəhrivərin 12-də binаsı qoyulаn Firqəmiz isə bu nöqsаnı ortаdаn qаldırmаğа müvvəffəq oldu. Onun
bərqаsа bir surtədə meydаnа çıxmаsı ilə xаlq özünə rəhbər və bаş tаpdı. Onа etimаd edərək şərəfli
mübаrizəsini müəyyən hədəf və məqsəd ilə əlаqədаr etdi. Götürülən qədəmləri böyük nəticələrə bаğlаmаqlа
xаlqı özünə inаndırdı, elin ürəyini fəth etdi. El ilə qаynаdı qаrışdı, onun pişvаsı və həqiqi rəhbəri oldu.
O şəhrivərdən bu şəhrivərə qədər böyük bir fаsilə olmаdığı hаldа elimiz bir qərinə qədər böyümüş, rüşd
və nümüv etmişdir.
İndi biz bütün dünyаdа bir millət kimi ərzəndаm edib özümüzü idаrə edə bilmək üçün vücudа
gətirdiyimiz milli təşkilаtlаrımız vаsitəsi ilə milli mədəniyyət və milli fərhəng üstündə gündən-günə tərəqqi
və təkаmülə doğru böyük qədəm götürə bilərik.
Biz indi nə tək İrаndа, bəlkə Yаxın Şərqdə demokrаtik nehzətin bаşçısı və ələmdаrı hesаb olunuruq. Bu
аdı biz özümüz öz üstümüzə qoymаmışıq. Bu, dünyа demokrаtik nehzətlərinə şədid surətdə əlаqəmənd olub,
onun gedişini çox diqqətlə təqib edən dünyа siyаsətmədаrlаrının ən sаdiq nümаyəndələrinin bizim
hərəkаtımızа verdiyi qiymətdir.
El bu fədаkаrlıq nəticəsində bu iftixаrlа dolu аdı qаzаnmаğа nаil olmuşdur. Bu iftixаrı bizə verən
şəhrivərin 12-sidir. Yəni Firqəmizin təşkilidir.
Bu şərəfli günün mübаrizə qəhrəmаnlаrı isə bir il tаmаm sürən mübаrizəmizdə dаimа fəth və qаbiliyyət
ütçün yаşаmаğа və elin şərаfət və iftixаrı üçün ölməyə hаzır olаn fərmаndehlər kimi zəfərə doğru qovuşаn
xаlq kütləsinin qаbаğındа getmiş, istər siyаsi, istər hərbi, istər iqtisаdi, istər diplomаsı və təşkilаti
cаbhələrdən böyük iftixаr ilə, bаşı ucа çıxmаğа müvəffəq olmuşlаr.
Xаlqımızа indi nаmuslu, şərəfli insаnlаr bаşçılıq edir. Şəhrivərin bizə verdiyi nəticələrin böyüyü də
budur. Bаşsız millət, rəhbərsiz el hədəfə doğru gedə bilməz. İnаnılmış təşkilаt yаrаdа bilməyən bir millət
аzаd yаşаyа bilməz. Şəhrivərdən bu tərəfə millətimiz bu böyük nöqsаnı rəf etməyə müvəffəq olmuşdur.
Hər hаldа el bu böyük bаyrаmı dаhа təntənəli bir surətdə istiqbаl etməyə hаzırlаşır. Firqə təşkilаtlаrımız
isə bu təntənəli gündən dаhа böyük istifаdələr etməlidir. Keçən şəhrivər bəyаnniyyəmizi fəqət qırx neçə
nəfər imzа etmişdi ki, onlаrdаn bir neçəsi də yolun yаrısındа yorulub, yа qorxub аyаq dаlı qoydulаr. həttа
mübаrizənin аğır günlərində onlаrdаn bir neçə nаmərd və аlçаq xаinlər çıxdı ki, bizə dаldаn xəncər vurmаq
qəsdi ilə düşmənlər sırаsınа keçib Londonа və sаir əcnəbi ölkələrə teleqrаflаr göndərmək vаsitəsi ilə
nehzətimizi boğmаq istədilər. Lаkin bu gün xаlqımızа аğır günlərdə rəhbərlik edən böyük şəxslərimizin
istiqаməti sаyəsində bütün müşkülаtа üstün gələn Firqəmizin bаyrаğı аltındа toplаnаn üzvlərin sаyı iki yüz
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mini keçməkdədir.
Bu il şəhrivərin 12-də doğrudаn doğruyа Azərbаycаn, İrаn аzаdixаhlаrının kəəbeyi-аmаlı məqаmını
qаzаnmışdır.
El tək bunun üçün bаyrаm etmir. Onun ürəyində böyük ümidlər, dərin аrzulаr, bitməz, tükənməz
istəklər vаrdır. O, bu şəhrivərə qədər istibdаdın sər pəncəsini sındırmış, аzаdlığа çıxа bilmişdir. O, çox yаxşı
bilir ki, bu kаfi deyildir. Xаlq gərək özünün milli Firqəsinin rəhbərliyi sаyəsində аldığı аzаdlığı hələ də çox
şədid olаn xətərlərdən qorusun və ondаn öz səаdəti üçün nəticələr аlsın.
İndi el tutduğu səngərlərdə dаyаnıb tənəffüs edir. Sаbаh dаhа böyük səngərlər аlmаğа ehtiyаc olduğu
onа gizli deyildir.
Şəhrivər cəşni isə onun yorğun ruhu üçün qüvvətli bir qidа hökmündədir. Hərbi mübаrizə nöqteyinəzərindən onu bir mаnevr dəxi hesаb etmək olаr.
Bu mаnevri idаrə etmək və bu vаsitə ilə xаlqın qüdrət və istedаdını göstərmək yerli Firqə bаşçılаrının
və qəhrəmаn Firqə təşkilаtçılаrının müstəqim vəzifəsidir.
Məxsusən şəhrivər cəşni hovmələri idаrə edən komitə sədrləri, təşkilаt və təbliğаt şöbə müdirləri ilə
sinfi kargər ittihаdiyyələrinə rəhbərlik edən ittihаdiyyə kаdrlаrı öz qüvvət və bаcаrıqlаrını büruza vermək
üçün bir müsаbiqə meydаnı vücudа gətirəcəkdir.
Bu işin gedişi Firqə və ittihаdiyyə kаdrlаrının məslək, ideаl və əfkаrımızа nə qədər bаğlı olduqlаrını
göstərəcəkdir. Xаlq hаzırdır, el təkаn yemişdir, kаdrlаr isə onu təşkil etməli və cəşndə dəxаlət verməli və bu
dəxаləti münəzzəm hаldа idаrə etməlidirlər.
El bаyrаmını elin nаmuslu qızlаrı və oğlаnlаrı lаyıq bir şəkildə təşkil edəcəklərinə biz inаnırıq.
Bu bаyrаmdа elimiz «Alınаn аzаdlığı sаxlаmаq və ondаn xаlqın səаdəti üçün istifаdə etmək» şüаrı
аltındа hərəkət edəcəkdir.
«Azərbaycan» qəzeti № 285, 6 şəhərivər 1325, (28 аvqust 1946-cı il.)
1 hesаb hesаbdır, kаkа qаrdаş.

«AZƏRBAYCAN» MÜVƏFQİYYƏTLƏRİMİZİN AYNASIDIR
Otuz ildən artıq dir ki, mən ruznamənevislik aləminə qədəm qoymuşam, çox az ittifaq düşmüşdür ki,
istədiyimi yaza bilməyəm və yazdıqlarım camiə də təsirsiz qala, həmişə də qələmim gündəlik və cari
məsələlər üstündə işlədiyi halda xalqın səadətini təmin etmək yolunda götürdüyüm hədəfi unutmamışam.
Hər halda və hər vəziyətdə hadisələrin həqiyqətini olduğu kimi təsvir etməyə çalışıb xalqın anlaya bildiyi
dildə qələmfərsalıq etmişəm, dost və düşmənlərimizin etirafına görə yazılarım səmimiyyət ilə dolu olduğu
kimi ürəkdən çıxıb ürəklərə işləmişdir. Həqiyqətə quluq etdiyimə görə yazılarım təşviq və təbliğ cəhətdən
çox müəssir olmuşdur. Bunaların hamısı mənim yazıçılıq aləmində tanışlarımın yanında fikr edirəm
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əhəmiyətli bir mövqə icad etmişdir. Bunların hamısı ilə bərabr fəqət ruznamədə yazdığım məqalələrə görə
deyəbilərəm ki, mən də siyasi ruznamə yazanlar cərgəsinə daxil olmağa müvəffəq olmuşam.
Əgər məndən soruşsalar milli nehzətimizin başçılığı məqamında gördüyüm işlərin hansısı ilə daha artıq
iftixar edirsn?-deyrəm: « Azərbaycan» ruznaməsində yazdığım məqalələr ilə.
«Azərbaycan» doğrudan doğruya xalqımızın mübarizə silahı olmuşdur. Mən necə Firqə sədri bu
silahdan hərkəsdən artıq istifadə edə bilmişəm.
Nehzətimizin ən şədid, ən ciddi, ən ağır dəqiqələrində belə Firqəmizin gündəlik siyasətini aydınlaşdırıb,
onun rəhbərliyini Firqə üzvlərinə və xalqa yetirmək üçün « Azərbaycan» ın baş məqalələrini hərgün özüm
öz əlim ilə yazıb hətta onun axırıncı təshihini də çox vaxt özüm etmişəm. Buna iftixar edirəm «
Azərbaycan» ruznaməsi mənim ən zəif, ən həsaas nüqtəm olmuşdur. Onun məqalələrini sevə - sevə yazıb,
seə - sevə oxumuşam. Hətta yaxın yoldaşlarımın da bəzisi bunu dəfələrlə mənim üzümə vurmuşlar. Hətta
baş vəzir olduğum halda bəziləri məqalə yazmağı mənə daha irad hesab etmişlər. Lakin hərgiz ruznamədən
ayrıla bilməmişəm. Bəlkə bu iradları nəzərdə tutub məqalələrimi imzasız ya özgələrin imzası ilə çap
etdirmişəm.
« Azərbaycan» ruznaməsi mənim nəzərimdə kəsgin mübarizə silahı olduğu qədər Firqə və xalqın işinin
aynası da olmuşdur. Onda nəzərə çarpan nüqsanlar, iştibahlar, aynada olan ləkələr kimi məni mütəəssir
etmişdir.
İndi « Azərbaycan» özünün iki illik fəaliyətinə qədəm qoyur. Mən onu nehzətimizin əvvəl günlərində
öhdəmdə olan əğır və çətin vəzifələrə baxmayaraq tək başıma yazıb idarə etmişəm. Altı əy tamam gecə gündüz onun yazılıb vaxtlı - vaxtında xalqın əlinə yetişməsinə müstəqim surətdə muvazıb olmuşam. Mən bu
ruznamənin intişarı, yazılması və çapı haqqında çəkdiyim zəhmətlər. təhmül etdiyim yuxusuzluqları yada
saldıqda vicdanım rahat olur. Çünki, o nehzətimizin tərəqqi və təkamülündə böyük rol oynamışdir.
Ruznaməmizin yazıçıları, müxbirləri, mütərcimləri, hürufçinləri, maşınçıları, müvəzzeləri və satanları,
biləxərə hamımız bir yerdə iftixar edirik ki, Firqəmizin öhdəmizdə qoyduğu bu böyük və ağır vəzifəni
şərafət və iftixar ilə əncam vərməyə müvəffəq olmuşuq.
Yaşasın xalqımızın mübarizə silahı və Firqəmizin irəlidə gedən məşəli olan « Azərbaycan» ruznaməsi
Pişəvəri
«Azərbaycan» ruznaməsi 5 şənbə 13 şəhərivər 1325 ci il nümrə 290 ( 1 ) ikinci dövrə
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İFTRAAMİZ TELEQRAFI KİM İMZA ETMİŞDİR?
Dünənki nümrəmizdə bazar əhlinin çoxunun bəzi macəracular tərəfindən iğfal olunduqlarını yazmışdıq.
Məqaləmiz bir az üstü örtülü olduğu üçün keçən gün oxucularimizdan bir neçəsi idarəyə müraciət edib
mövzüün açıq və sərih bir surətdə yazılmasını təqaza etdilər. Bu təqazayi məşrui cavabsız qoymamaq
məqsədilə naçar olduq əlimizdə olan məlumatdan cüzi bir qismini intişar verək.
Qoy oxuyub, düşünüb mənasını dərk etməyən telqrafları imza edənlər gözlərini açıb görsünlər kimin
əlilə tora düşmüşlər.
Təqribən bir ay bundan irəli Seyid Ziya dəstgahının ciddi, rəsmi və fəal əllərindən hesab olunan Feqhi
Azərbaycanda fitnə və fəsad tovlid etmək məqsədilə böyük etibar ilə Tehrandan Təbrizə gəlir və burada
gətirdiyi pullar, vədə - vəidlərlə bazar dəlallarınadən bir neçəsini ələ keçirir. Seyid Ziya və sayir mərmuz
məqamat ilə mərbut olan bəzi əsraramiz şəxəslərdən kömək alıb işə başlayır. İki üzlü və xain adamlar isə bu
oda ətək vurur, nəhayət başdan başa töhmət və iftiradan ibarət olan tovhinamız və xalqın içinə nifaq salan
telqraf, timçə və karvansaraların qaranlıq güşələrində hoqqabazlıqla imzalanıb müxabirə edilir.
Sonra ağaye Feqhi məmuriyətini axəra yetirmək üçün Ərdbilə, oradan da Şahsevən ellərini şərartə sövq
etmək üçün onların içinə əzimət edir.
Biz bu barədə uzun - uzadı bəhs etmək istəmirik. Əgər telqrafı imza edənlər doğrudan - doğruya fədakar
və düz adam olsaydılar, haman min beş yüz nəfərlik ümumi cəlsədə gərək etiraz edə idilər. Çünki, onların
çoxu da olmasa mühüm bir qisminin bu cəlsədə huzurları var idi və Londona müxabirə olunan telqraf isə
etirazsız və müttəhidülrəy bir surətdə təsdiq edilmişdi.
Hələ müxalifətamiz telqrafı imza edənlər arasında bəzi adamlara təsadüf olunur ki, hər iki tərəfin
əsnadına dəxalət etmişlər. bir adam ki, özü - öz riza və rəğbətilə Əncümən Əyaləti və Vilayəti tələb edən bir
elamiyəni imza edir, o şəraftinə əlaqəmənd olsaydı onun xilafına gərək təzahür etməyəydi.
Bundan əlavə imzaların içərisində cani və qatillər də vardır. Sadiq Müctehidi öz əlilə üç nəfəri qətlə
yetirib, doqquz nəfəri şədid bir surətdə məcruh etmişdir. Bu kimi əlləri məzlumların qanına bulaşmış
canilərin imzasilə yanaşı imza qoyanlar, əcəba gördükləri işin qəbahətini his etmirlərmi?
Biz dünənki nümrəmizdə dediyimiz kimi əşxasın şəxsiyti ilə işimiz yoxdur. Lakin bəzi şəxəslər vardır
ki, onları xalqa tanıtmmaaq olmaz.
Bazar camaatı əgər Fəqihini tanıya bilə idilər, qətəən onun toruna düşməzdilər.
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Telqrafı imza edən cavanlar əgər bilsə idilər ki, onların imzaları xain əllər vasitəsilə oğurluq ilə əldə
edilmiş pula satılmışdır, əbədən o telqrafı imzalayan adamların ətrafına yaxın düşməzdilər. Mütəəssifanə bu
həqiqətdir, biz istədik onu aşikar edib qəzavəti bitərflərin vicdanlarına həvalə edirik.
P
«Azərbaycan» ruznaməsi,4 şənbə 25 məhr 1324 cü il, şümarə 30 ikinci dövrə

İNTİXABAT FƏRMANINI XALQIMIZ ÖZÜ SADİR ETMƏLİDİR
İndiki14 cü məclis məmləkətimizin əsası qanunların pozub gülünc bahanalar ilə azadlığı məhv etməyi
qərara aldı. İndiki əksəriyyəti təşkil edən xainlər iki yol ayrıcında irtica və istibda yolunu intixab etdilər.
İndiki qullabi vəkillər kəmfürsətlərə yaraşan tülkülük ilə əllərinə düşən fürsətdən istifadə edib, xalqın qanuni
haqqını əlindən almağa təsmim tutdular. Bizim təklifimiz rovşən dir. Biz var qüvvəmiz ilə haqqımızdan difa
edib, məşrutəni saxlayacağıq.
Məclis qanun əsası mucibincə tətil ola bilməz, onu tətil olmağa yol verə bilmərik. Ona görə mərkəzi
komitəmizin ən yaxın zamanda dəvət olunmuş ümumi iclası bu xüsusda ciddi qərar çıxarmalıdır.
Azərbaycan xalqı aldığı azadlığı saxlamağa qadır olduğu üçün cavanlarının al qanı ilə yazılmış məşrutə
qanunlarını məhv olmağa yol vermiəcəkdir. Bütün İran azadixahlarının gözü Azərbaycandadır. Bütün İran
demokratları bizdən iş gözləyirlər. Firqəmiz bu intizar və ümidlərin puça çuxmasına yol vermiəcəkdir. Biz
buna ürəyimizin dərin yerindən inanırıq. Firqə irticai məclisin xainanə zərbəsinə mərdlərə yaraşan bir
şücaətlə cavab verməlidir. Xalqımız məclis intixabatının çox tez bir surətdə başlanmasını tələb edir. Firqə
böyük qədəmi götürməlidir.
Haqqı verməzlər, onu almaq və saxlamaq lazımdır. Xalqımız öz haqqını almağa və saxlamağa qadır
olduğu üçün, onun böyük Firqəsi çox tez və ciddi təsmim tutmalı və onu icra etməli dir.
Qoy Tehran mürtəceləri öz təkliflərini bir dəfə düşünsünlər. Onlar qanunu pozub məşrutəni küllən tətil
etdilər. Ona görə bizim azadlıq və məşrutəni diriltmək yolunda gördüyümüz tədbirlərə etiraz edə bilməzlər.
Seçgi fərmanını xalqımız özü sadır etməli dir. Tehran bu yolu öz əlilə bizim qarşımıza qoymuşdur. Buna
müxalifət edən xain ünsürlər də gərək hesablarını anlasınlar. Burada tək Azərbaycanlı deyil, bütün
İranılıarın həyat və mümat məsələsi həl olunur. Pul gücü, hiylə və neyrəng ilə meydana atılan hoqqabazlar,
xalqın arzusu mucibincə cəzalanacaqlar.
azadlıq qurbanlar tələb edir, biz bu qurbanları verməyə amaddə yik.
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irtica qan tökməyə təşnə dir. vəli azadixahlar onun bu məqsədlə qalxızdığı əllərini kəsməli, arzularını
puça çıxarmalıdır.
Biz intixabatı başlamalı, onu demokratik bir tərzdə və bitərəfanə bir surətdə axıra yetiyrməliyik. Qoy
Tehran mürtəceləri xalq tərəfindən seçilən vəkillərimizi qəbul etməsinlər. Onda bizim təklifimiz məlumdur.
Biz İranın ayrı yerlərində də bu işin başlanmasını ümid edirik. Lakin görünür həmişə olduğu kimi birinci
qədəmi götürmək Azərbaycanın öhdəsinə düşmüşdür. Olsun, bu iftixarlı işi də biz başlarıq.
Təkrar edirik, məhəllərdə aparılan Firqə konfransları tezliklə xatimə tapmalı, şəhərlərdə və kənədlərdən
gələn komitə üzvləri və məsul Firqə rəhbərləri bu böyük təsmimi düşünüb icra etməyə hazırlanmalıdırlar.
Bundan əlavə Firqə üzvləri var qüvvələri ilə bu xəyanəti açıb xalqa göstərmək, əfkar aməni azadlıq
yolunda mübarizəyə hazırlamaq kimi böyük bir vəzifə qarşısında dırlar.
Qoy Seyid Ziyanın pulu və biyganələrin tədbiri ilə meydana atılan xain ünsürlər maskalarını yırtıb öz
həqiyqi siymalarını göstərsinlər. Xalq bu kimi xain ünsürləri cəzalandırmağa qadırdır. Mürtəcelərə və
azadlıq düşmənlərinə nəcat yoxdur.
« Azərbaycan» ruznaməsi, şənbə 29 məhr 1324 cü il, nömrə 33 ikinci dövrə

SƏDR DÜŞDÜ
Sədr kabinəsinin süqutunu radiolar xəbr verdi. Bu köhnə qurd axır ömründə böyük bir gorbagorluq
qoyub getdi.
Şəhərivərdən sonra gələn köhnə və çürümüş kabinə rəislərinin hamısı bu yol ilə getmişlər. Onların hər
biri azadlığı məhv etmək üçün özələrindən bir yadıgar qoyub tarixiləkələndirn bir iş görməklə « iftixar» edə
bilərlər.
İndi Tehran mətbuatı baş vəzirliyə iki kandıd göstərir. Bunlardan biri, qocalıb, ışdən düşüb, qulağı kar
olmuş Həkim Ülmülk, digəri isə ondan bir neçə il kiçik olan Qəvam us Səltənədən ibarətdir.
Söz rəiysülvüzəraların şəxsiytində deyildir. Bizim nəzərimizə Sədrüləşraf, Həkim Ülmülk və Qəvam us
Səltənə əsasən bir sərçeşmədən su içən, bir tipə mənsüb olan adamlardır.
Biz bu köhnə siymaların keçmişlərini yaxşı tanıyırıq. Bunlar İran millətinin səadəti yolunda heç bir
vaxt bir qədəm belə götürmək fikrində olmamışlar və hər birinin tarix-həyatında böyük və qanlı ləkələri
vardır.
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İndi Qəvam us Səltənə və ya Həkim Ülmülkü ondan ötrü iş başına gətirirlər ki, nəqşəsini çəkməkdə
olduqları xainanə siyasətin üstünü örtüb-basdırmaqla, azadixahları ığfal etsinlər.
Bunların neyrəngləri fövqəladə dəqiq və ustadanə dir. Əvvəl irticaa doğru böyük bir qədəm götürüb,
sonra tənəffüs almaq üçün zahirdə xırda bir güzştə gedirlər.
Ta nəft mövzüünü məclisdə o tərzdə keçirməyə müvəffəq olmamışdılar, Saidi var qüvvələrilə müdafiə
edib saxlamağa çalışırdılar. Məsələ bildiyimiz şəkildə qurtaran kimi fovrən bihal və süst ünsürlüyü ilə məruf
olan Hesam Sultan Bayatı iş üstünə gətirdilər və onun vasitəsilə tutduqları bir tərəfli siyasəti ört - basdır
etməyə müvəffəq oldular.
Sədrin iş başına gəlməsi də Saidin gəlməsi kimi idi. Müttəfiqlər getmədən əvvəl aşığı qurqoşunlamaq
və irticaın qabağına çıxan əngəlləri ortadan qaldırmaq lazım idi. Maharibə zamanında müvəqqəti azadlıqdan
istifadə edib gündən - günə qüvvətlənmkdə olan siyasi Firqələr və milli cəmiyətlərin vücudu onlarılərzəyə
salmişdi. Müttəfiqlərin vücudu ilə bu xətərin qarşısını almaq onlara müyəssər ola bilməzdi.
Onlar çox gözəl bilirdi ki, indiki şərayit altında intixabat başlanarsa, azadixahlar məclisdə böyük
mövqə tutabiləcəklər. 8 nəfərdən artıq olmayan Tudə fıraksionunun rəşadət və zərbşəstini görmüşdülər. Ona
görə var qüvvələrini sərf edib Sədrə rəsmiyyət verdilər və onun məclis xaricində yaratdığı vəhşətdən istifadə
edib intixabatı istədikləri müddətədək təxirə saldılar. İndi asüdəlik ilə mücəlləl bir kabinə yaratmaq fikrinə
düşmüşlər.
Bu kabinə kimlərdən təşkil olunur - olsun Bayatın kabinəsindən artıq bir iş görə bilmiəcəkdir.
Bir də İran siyasətində Firqəmizin vücudu və təqib etməkdə olduğumuz ciddi və əməli şüarlar böyük və
qüdrətli amillərdən hesab olunmağa başlamişdir.
Atalar demişkn, ayının oyunu bir qozdan ötrüdür.
Tehran Qəvam us Səltənə və Həkim Ülmülk kimi naməzədləri meydana çəkməklə bizim qarşımıza
doqquz çıxarmağa çalışır.
Eşitdiyimizə görə kabinəyə də bəzi rus dili bilən adamlar dəvət etmək fikrində dirlər. Bu vasitə ilə şura
diplomasi dairələrinin gözündən əsgi asıb, özlərini orta bir siyasət tərəfdarı göstərmək fikrində dirlər. Lakin
xoruzun quyrğunu gizltməyə qadır deyildirlər.
Seyid Ziya rəsmi məclisdə Hitler və Musolininin deməyə cürət etmədiyi sözləri dediyi halda məclisin
əksəriyyəti ona kiçik bir etiraz işarəsi vermək istəmədi.

105

www.achiq.info

Bir məclis ki, onun lideri açıq surətdə deyir: Mən rejimini məhv etmək üçün rusyiə ilə qərarda
bağladım, o məclisin tərəf etimadi olan bir dövlət rəisi kim olur - olsun biytərəfanə bir siyasət apara bilməz.
Bunların hamısı oyun və fırıldaqdır. İranda milli bir hökumət o vaxt vücuda gələ bilər ki, Əyalət və vilayət
əncümənləri vücuda gəlsin, xalq Tehrana müntəzir olmadan öz nümayəndələrini intixab edib qanuni
müddətdə məclisi aça bilsin.
Biz açıq danışmağı sevirik. Ölüm qarşısında belə alnı açıq bir surətdə həqiyqəti söyləmək, Azərbaycan
azadixahlarının adətidir. Bu yolda imtahanlar da vermişik.
İndi İranda milli bir hökumət yoxdur. Məclis-Şura da milli bir müəssisə deyildir.
Cənubi iyalətlərin hamısı biyganə əlində dir. Tehran isə zahirdə şahın pulu ilə fırlanır. həqiyqət-əmrdə
o da biyganələrin oyuncağı olmuşdur.
Qızıl ordu ayağın sərhəddən kənar qoyan gün şimali iyalətlərini də silah gücü ilə o hala salacaqlar.
İndidən Azərbaycan kənədlərində jandarmların qopardığı məhşər bunu isbata kafidir.
İş belə gedərsə, məmləkətin gələcəyi qaranlıq və qorxuludur.
İrtica həyasızlaşmış və biyrəhmanə bir surətdə həmləyə girmişdir. Təqiyzadə ilə Ahinin telqrafları
göstərir ki, böyük müttəfiqlərimizin paytaxtlarından belə bir qorxu aşkara çıxmişdir. Lakin bu dərdə çarə
etməz. Xalq özü öz fikrinə düşməli, öz dərdlərinə çarə etəməlidir.
Qəvam us Səltənələr, Həkim Ülmülklər imtahanlarını vermişlər. Onlardan ümid gözləyib qiymətli vaxtı
tələf etmək olmaz.
Tarix təkrar edilməkdə dir. Tehran irticai Gilan inqılabını pozmaqdan ötrü Müşirəldövlə mərhumun
milli vichə və nüfuzundan istifadə etdi. Şeyx Məhəməd Xıyxabanını, özünü demokrat və azadixah
adlandiran hacı Müxbir us Səltənənin əlilə şəhid etdilər. Xalqımız siyasətdə Sərdar Millinin Tehrana
getmədən qabaq təqib etdiyi yol ilə getməli, ona təqlid etməli dir.
Təslim məhv olmaq deməkdir. Biz öz haqqımızı öz millətimizin gücü ilə əldə etməliyik. Bazar dəllaları
vasitəsilə düzəlinn xainanə telqraflar bizi tutduğumuz yoldan qaytara bilməz. Jandarmların kənədlərdə
yağdırdıqları odlar, kənədlinin intiqam hissini təhrik etməkdən başqa xainlərə hasıl verməz. Xalqın səbri
tükənmişdir.
Azadlıq məşəlimizə tərəf uzanan xain əllər kəsiləcək, xalq azadlıq əleyhinə daldan bambaça çıxaran
yalançı pəhləvanları biyrəhmanə bir surətdə cəzalandıracaqdır.
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İştibah olunmasın, söz şəxsi intiqam üstündə deyildir. Biz şəxsi ədavət, şəxsi düşmənliyə yol vermirik,
bu yolda əff və iğmmaz tərəfdarıyıq. Lakin xalqın intiqamından sərfnəzər etmək olmaz. Biz keçmiş
nümrələrimizin birində demişdik, əgər Tehran irtica yolunu tutarsa xudahafız, biz azadlığa doğru gedəcəyik.
Bu günkü nümrəmizdə onu təkmil edirik.
Əgər Tehran və Təbrizin xalqı əsartdə saxlamağa çalışan müstbidləri, əsarət yolunu intixab edib xalqı o
yola çəkməyə iqdam edərlərsə, xalq onlardan intiqam almalıdır.
Bu intiqam çox şədid olacaq. Xainlər qirx il tamam bizim azadlığımizi satmış, xalqın müqəddəratı ilə
oynamışlar. Qirx il müddətində tökülən qanlar, dağıdılan xanımanlar, ac və yalavac qalan kənd və şəhər
zəhmətkeşlərinin intiqamı xainlərdən çəkilməli dir.
« Mən bütün sərvətimi azadlığı məhv etmək yolunda sərf edəcəyəm», deyən yalançı mənfəət pərst və
xain ünsürlər bilsinlər ki, Azərbaycan xalqı bir qətrə qanı qalanadək öz tutduğu yoldan qayıtmayacaq və
onların sərvətini qurquşuma döndərib onların xain başlarına vuracaqdır.
Biz Xiyabani mərhumun iştibahını təkrar etməyəcəyik, xainlərə ölumdən başqa cavabımız ola bilməz.
Xalq öz haqqını almaq üçün qurban verməkdən qorxmaz. Qurban verməyə hazır olmayan bir millət
azad yaşamağa haqlı deyildir.
Tehran isə ürəyini beş üç satılmış xainlərin telqraflarına xoş etməsin. Biz öz məramımızı həyata
keçirmək yolunda kabinələrin dəyişməsi kimi xırda mövzulara əhəmmiyyət verməyib xainlərin sözlərini də
hesaba almayacağıq
Pişəvəri
« Azərbaycan» ruznaməsi,4 şənbə, 2 aban, 1324 cü il, nömrə 36. ikinci dövrə

TİCARƏT BAZARI TAPMAQ LAZIMDIR
Siyasət meydanında məğlub olan Tehran mürtəceləri indi taza bir nəğmə ağaz edib, Azərbaycan
xalqının ruhiyəsini, yaratmaq istədikləri iqtisadi böhran vasitəsilə sındırmaq istəyirlər. Ona görə, bizim
sərvətimizi cürbəcür vasitlər ilə çəkib Tehrana aparmağa çalışırlar. Milli hökumət hər işdə nəqşə və hesab
üstündə hərəkət etdiyi üçün bu cəbhədə də mətanətini əldən verməyib xünsərdlik iylə qədəm götürüb irəli
getməkdə dir. Bunu bir dəfə gərək hamı bilsin ki müvəqqəti müşgülat bizi tutduğumuz yoldan dalı qaytara
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bilməyəcəkdir. Biz müşgülat və çətinliklərdən qorxan deyilik və çox yaxşı bilirik ki heç bir iş müşgülatsız
ola bilməz və heç bir millət zəhmət və məşqtsiz səadtə çata bilməmişdir. Bir millətin böyük bədbaxtlığı
onun müşgülat qarşısında özünü itirməsi və müşgülat əleyhinə tədbir görmkdən aciz olmasında dir. Bizim
milli dövlət və milli Firqəmiz isə həmişə müşgülatı nəzərə alıb xətərə doğru alnı açıq bir surətdə yürümüş və
onu rəf etmək üçün ciddi tədbirlər görməyə qüdrət nişan vermişdir.
İqtisadi və mali böhran əlbəttə ağır və çox çətindir. Milli dövlətimizin iradəsi və Firqəmizin ciddiyəti
sayəsində onu da ortadan qaldırmağa müvəffəq olacağıq.
İcalətən biz Tehranın iqtisadi siyasətinə çox xəşin tədbirlər ilə cavab veririk. Bərkə düşsə tamamilə
sərhədi bağlayıb bir dinarlıq cins xaric olmağa imkan verməyəcəyik. Qoy Tehran mürtəceləri və
Azərbaycanın daraiyyətini çəkib Tehrana tökən xainlər öz təkliflərini anlasınlar və tamah dişlərini çəkib öz
yerlərində möhkəm otursunlar.
Ticarətin tövsiəsi və bazarın rəvacı üçün milli dövlət varqüvvəsilə çalışmış və çalışmaqdadır.
Məxsusən tüccar və maliklərin xarıci bazarlar tapmaq təqazasına dövlət çox böyük əhəmiyət qaildir. Bu
təqzanı əncam vermək üçün gərək ciddi surətdə çalışılsın. Azərbaycan indi öz xeyr və şərini təşxis verməyə
qadırdır. Onun milli hökuməti, milli məclisi və Firqəsi, bir sözlə mərkəze siqli və düşünən başı vardır, onu
zor ilə meydandan çıxarmaq, ya iqtisadi və mali hoqqabazlıqlar ilə təslimə məcbür etmək olmaz.
Biz tüccarın və maliklərin təqzasını nəzərdə tutmaqla tək tacir və malik deyil, bəlkə bütün xalqın
mənafeini gözləmiş oluruq. Ondan ötrü ki, ticarətın dayanması bütün xalqın ayaqdan düşməsinə səbəb ola
bilər.
Əgər dövlət müstəqimən xarıci bazarlar tapmağa və qonşu dövlətlər ilə ticarət qərardadi bağlamağa
müvəffəq olursa nə tək şəhərlərdə bəlkə kənədlərdə də xalq üçün böyük güşayiş əmələ gələcəkdir.
Biz siyasətdə Tehran irticaının qəhhar pəncəsindən xilas olduğumuz kimi, iqtisadi və ticarət əsirliyindən
də xilas olub öz bazarimizı təmin etməliyik.
Bu işdə bir an belə qəflət etmək olmaz. Ölkəmiz qəni, millətimiz isə həqirdir. Bu böyük nüqsanı rəf
etmək üçün daha böyük fədakarlıq göstərməyə millətimiz hazır olmalıdır.
« Azərbaycan» ruznaməsi, 3 şənbə 25 dey 1325 ci il, nömrə 101, ikinci dövrə

HAMİYA, HAMİYA, HAMİYA
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Əziz həmvətənlər!
Tarixin öhdə mizə mühəvvəl etdiyi şərəfli və iftixarlı vəzifələrimizi bu günə dək başucalığı ilə əncam
verib nüfüzlü Firqə, milli hökumət, bir sözlə milli dövlətimizi yaratmaq arzusuna nail olmuşuq. Bu yolda
bütün xalq ayağa qalxıb var qüvvəsilə çalışmişdir. Azərbaycanda bir şəhər, bir kənd, bir məhələ, bir ev, bir
oba tapılmaz ki, onun əfradi bu qanuni haqqı almaq yolunda fədakarlıq göstərməmiş olsun. Xalqımızın
düşmənləri belə, onun vücuda gətirdiyi böyük nəhzəti inkar etməkdən acizdirlər. Minlərcə kişi, arvad və
qocalarimiz məclis milli intixabatında göstərdikləri əlaqə və ibraz etdikləri ehsasat, milli azadlığımızın paya
və əsasını təşkil etmişdir. İndi artıq Azərbaycan milli dövləti elə bir həqiyqətdir ki, onun davam və bəqası
bütün dünyanın ədalətpərvər və həqiyqi demokrat ünsürlərinin arzularından ən mühümünü təşkil edir. Bu
yolda xalqımız böyük istedad və qabilliyyət göstərmişdir.
Biz indi iki aya yaxındır ki, Tehran mürtəceləri və onların himaytçiləri olan dünya müstəbidlərinin
əleyhimizə apardıqları şədid mübarizəyə baxmayaraq təşkil etdiyimiz milli hökuməti layiqincə idarə edib
xalqımızın asayişi və tərəqqisi yolunda ciddi tədbirlər görməyə müvəffəq olmaqdayıq.
Xalqımız istər Firqəmizin sırasına daxıl olmaq, istər isə milli dövlətimizin qərarlarını icra etmək, istər
isə milli məclisimizin qanunlarını alqışlamaq ilə özünün ittihad və birliyini sübut etmişdir. Artıq Azərbaycan
tam mənasilə azad bir ölkə halına düşmüşdür. Bu ölkə yaşamaq və tərəqqi etmək istəyir. Bunu xalqımızın
bütün əfradına yetirmək lazımdır.
Qoy illərlə zəcr, məşəqqət. aclıq və yoxsulluq atəşində yanan Azərbaycan xalqı bu müjdəni eşitməklə
ozünə səadt qapılarının açıldığını görüb ruhlansın və gələcək nəsillərimizin insanca yaşaması imkanına
iyman yetirsin.
Əziz həmvətənlər!
Siz çox gözəl bilirsiz ki, haqq və azadlığı aldıqdan sonra onu saxlamaq və ondan xalqın səadəti üçün
istifadə etmək lazımdır. Demokrat Firqəsi və milli hökumət bu müqəddəs vəzifəni icra etmək zamanı gəlib
çatdığını sizin nəzərizə yetirir, aldığımız azadlığı göz bəbyi kimi saxlamaq lazımdır. İndi tarix bizdən bunu
tələb edir.
Biz gərək bütün qüvvəmizi vətənimizin müdafiəsinə sərf edək. Fədailərimiz irticai dövlətin müsəlləh və
münəzzəm qüvvələrini silah güciylə sürikləyib müqəddəs turpağımızdan çıxartdılar. İndi minlərcə cavan və
rəşid oğullarimiz dağlarda, dərələrdə, izsiz, nişanasız çöllərdə ağ qarlar üstündə azadlığımızın nigahbanlığı
işi ilə məşğuldurlar. Hənuz onların tüfnəglərinin gurultusu Tehran mürtəcelərinin qulaqlarında səslənməkdə
dir, Hənüz Azərbaycan qəhramanlarının adı bütün İran mürtəcelərinin vücüdünülərzəyə salmaqdadır. Bunu
heçkəs inkaar edə bilməz. Lakin bu kafi deyildir.
109

www.achiq.info

Azadlıq düşəmənləri bu sadəlik ilə bizi öz halımıza buraxmayacaqlar. Onlar İran xaricində apardıqları
xainanə təblığat və diplomasi fırıldaqlardan məyus olduqdan sonra əleyhimizə silah ilə çıxa bilər, top, tüfənq
və təyyarə vasitəsilə xalqımızı dizə çökdürüb əsarət altına salmağa vadar etmək istər, bunu heçvaxt fəramuş
etməyin.
Əziz həmvətənlər!
Biz dünyaya isbat etmişik sülh və saziş tərəfdarıyiq. Hətta bir nəfərin bir qətrə qanının axmasına razı
deyilik. Vəli irtica qan istəyir. Göz yaşı tələb edir, ah - nalədən ləzzət aparır. Biz artıq qoyun deyilik,
özümüzü əl - qolu bağlı cəlladlara təslim edə bilmərik. Diri millətlər, qəhraman millətlər və özələrinin
azadlıq və səadətini düşünən millətlərin sadə vəli möhkəm ;şüarları vardır:
Yaşamaq istəyirsn, ölümə hazır ol!
Biz bu şüarı bir an unuda bilmərik. Silah qarşısına silah ilə çıxmalı və qoşuna qoşun ilə cavab
verilməlidir.
Xalqımız aciz, zəbun və beçara deyildir, onun tarixi qəhramanlığı heç bir vaxt unudulmaz. Hələ indi də
qızılbaş ordusunun adi eşidildikdə məğrür fərmandehlər və qüdrətli sərkərdələrin başları ehtiram ilə əyilir.
Bu ordunu Azərbaycan doğub vücuda gətirdiyi üçün yenə də belə ordu doğa bilər. Bu qəhraman ana, oğullar
doğmaqda öz imtahanını vermişdir.
Azərbaycan sakit bir diyardır, lakin onun dəhştli tufanı qalxdıqda dünyanı öz gurultusu ilə doldurar və
bəşriyyəti düşünməyə vadar edər. Bu tarixin şahid olduğu böyük işlərdəndır.
Əziz həmvətənlər!
Millətimizin rəhbəri olan Firqəmiz və xalqımızın səadətini təmin etməyə çalışan milli hökumətimiz sizi
əldığız azadlığı saxlamağa dəvət edir, hər bir Azərbaycanlı bu gündən etibarən bu yolda çalışmalıdır.
Azadlığımizi ancaq milli qüvvə, münəzzəm silahlı qoşun olmadan qorumaq olmaz, bu isə ümum xalqın silah
başına keçməsi ilə imkanpəzir olacaqdır. Ona görə də, Firqə və dövlət silah götürməyə qadır olan bütün
Azərbaycanlıları xalq qoşunları sırasına çağırır. Qoy xalq inanıb rəhbər tanıdığı Firqə və intixab edib rəhbər
tanıdığı Firqə və intixab edib iş tapşırdığı milli dövlətin bu çağrişini eşitsin, vahid bir insan kimi ayağa
qalxsın.
Qoy Fədayi dəstələri təşkilində göstərilən ümumi ehsasat bir daha yüksəlsin, qoy analar, bacılar qoca
nənələr bir daha cavanlarımızı öpüb vətən və azadlığımızı müdafiə etmək üçün milli qoşuna göndərsinlər.
Qoy bütün Azərbaycanı şadlıq səsləri bürüsün.
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Qoy bütün Firqə üzvləri işlərini - güclərini müvəqqəti surətdə tərk edib kənədlərdə, şəhərlərdə, küçə və
məhəllələrdə mitinqlər, yığıncaqlar təşkil edərək xalqı milli vəzifəni əncam verməyə təşviq etsinlər. Qoy
ruhanilərimiz mənbərlərdə, məscidlərdə cavanlarımızı vətən müdafiəsi uğrunda cahada dəvət etsinlər, qoy
millət dünyaya bildirsin ki, o bir nəfər qalana dək öz azadlıq və istiqlalını müdafiə edəcəkdir. Azərbaycanlı
milli dövlət təşkili ilə öz axır sözünü demiş, öz müqəddəratını təyin etmişdir.
Ya azad yaşamaq ya iftixarla ölmək.
Bu millətimizin axır sözüdür, bu sözləri dünyaya elan edən milləti Azərbaycan xaricində aparılan
hiyləgəranə qərarlara tabe etmək olmaz. Azərbaycanlı ölə bilər vəli tutduğu haqq yoldan dönməz. ölümə
hazır olan yaşar və istədiyini alar. Biz yaşayıb istədiyimizi almışıq və ölməyə hazır olduğumuz üçün onu
saxlayacağıq. Çünki ölməkdən qorxan millətlərdən deyilik.
Həmvətənlər! Qoy Azərbaycanın bütün canlı insanları, hətta cansız daş və toprağı, milli azadlığımızı
müdafiə etməyə and içsin, qoy, dünya bilsin ki, bizim ölkəmiz sahabsız, millətimiz başsiz deyildir.
Əziz həmvətənlər!
Millətimizin iradəsini təmsil edən məclis millətimizin milli vəzifə və xalq qoşunları təşkili haqqında
təsvib etdiyi qanunun icrası zamanı gəlib yetişmiş dir. Bu qanuni icra etmək üçün xalq qoşunları vizarətinə
tapşırıq verilmiş, iş ciddi sürətdə başlanmişdir. Firqəmiz, cavanlarimiz, ata - ana, bacı - qardaş, gəlin - qız,
uşaq - yaşlı, biləxrə bütün xalq imtahan qarşısındadır. Bu böyük imtahandan başı uca çıxmağa çalışmalıyiq,
bu vaxta dək mitinqlər, ictimalar, iclasda verdiyiz söz, içdiyiz andları indi əməldə isbat etməlisiz.
Bütün millət bu müqəddəs vəzifənin Azərbaycan adına layıq bir surətdə əncam verilməsi yolunda təşkil
edilməlidir.
Bu işdə Firqə təşkilatları, cavanlar və qadınlar cəmiyələri ciddi surətdə təblığat aparmağa
müvəzzəfdirlər. Böyük iş başlanmış və böyük müvəffəqiyyətlə qurtaracaqdır.
Yaşasın xalqımız, yaşasın onun azadlığını alan Fədailərimiz, yaşasın bu azadlığı müdafiə edən milli
qoşunümüz.
Azərbaycan Demokrat Firqəsinin Sədri, Azərbaycan Milli Hökumətinin Baş Vəziri Pişəvəri
« Azərbaycan» nömrə 120 ikinci dövrə 5 şənbə 18 bəhmən 1325 ci il

HARA VƏ NƏ ÜÇÜN GƏLİRLƏR?!
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Altı ay tamam hiylə, neyrəng və macəraculara yaraşan tərdsətlik ilə vaxt qazanmağa çalışan köhnəkar
mürtəcelər nəhayət öz həqiyqi siymalarını aşkara çıxarmağa məcbur oldular, « hosen niyyət, həlle
mosalemət amiz» ibarətini bol - bol xalqın xurduna verib pərdə dalında yeni macəraları hazırlamağa çalışan
dövlətrəisi isə özünün axırıncı sözünü dedi.
Onun axırıncı elamiyəsi bütün dünyanı güldürəcək qədər yüngül və eynhalda məkkaranə idi.
Hamı bilir ki, biz Zəncanı neçə gündür ki, təxliyə etmişik, bu isə maharibə nətiycəsində olmamişdir. Bu
işi əncam verdiyimiz zaman heçgunə də xüsusi mülahizə meydanda yox idi, bəlkə sadə bir surətdə imza
etdiyimiz müvafiqətnaməni sədaqət və səmimiyətlə icra etməyi özümüzə vəzifə bildiyimiz üçün bu işə
iqdam etdiyimizi hələ neçə gün bundan əvvəl mən Firqəmizin fəal üzvlərinin yığıncağında bəyan etmişdim.
Aqaye Qəvam us Səltənə isə özünün son elamiyəsində elə göstərmək istəmişdir ki, o Zəncanı maharibə
ilə işğal etmişdir. Halbuki, onun həmkarlarının müstəqim və qeyrmüstəqim surətdə təchiz edib əleyhimizə
qaldırdıqları irticai ruznamələrdə, bizim Zəncanı davasız təxliyə etdiyimizi ab - tab ilə yazıb intişar
verdikləri hamıya məlumdur.
Uzaq getmək nəyə lazım?! Hətta o özü də Lahiycan müsafirətindən qayıtdıqda kərəcdə bu məsələni
bəyan etməklə balidələnmək və görməmiş uşaqlar kimi özünü öyməyə çalışdığını xalq unutmamışdır.
Bununla belə rəcəz oxuyub difasız bir şəhərə qoşun sütunları göndrmək və onu « işğal müzəffəranə»
hesab etmək fəqət yalançı pəhləvanlara yaraşan bir əməldir.
Aqaye Qəvam özünün qəddaranə əməllərinin üstünü örtmək üçün Zərrinabad kəndinin təxliyəsi
barəsində əfsanələr düzəldib vicdansız müftrilərə yaraşan bir ləhn ilə Fədayilərimizi töhmətləndirməyə
çalışır. Halbuki, Zərrinabad çoxdan bəri Fədailər tərəfindən təxliyə olunmuşdur.
İttifaqən onun Fədayilərə bağlamaq istədiyi biynamuslara yaraşan işlər, biz Zərrinabad və onun ətrafını
təxliyə etdikdən sonra dövlətin müstəqim və qeyrmüstəqim surətdə təchiz etdiyi Zülfqari və Yəmin Ləşgər
dəstələri tərəfindən görülən işlərdir. Aqaye Qəvam fəramuş etməməli dir ki, Azərbaycanlılar ona yalvarıb
barışıq təklif etməmişlər. Bərəks onun özü cürbəcür vasitələrilə bizə müraciət edib sülh və müsalimət
maskası altında bizi ığfal etmək, sonra da bugünki ələmşəngəni meydana çıxarmağa çalışmişdir.
Azərbaycanlı nə diz çökmüş və nə də iltimas etmişdir, bu nəngə Azərbaycanlı heç vaxt təhəmmül
etməyib və etməyəcəkdir, o, fəqət qardaş qanı tökülməmək üçün özünü azadixah və milli Firqələrə dayanan
göstərən bir hökumət başçısı ilə onun israr və səmacətinə görə danışığa girişib 23 xurdad müvafiqətnaməsini
imza etmişdir. Bütün dünya bilir ki, biz onun azadlığımizi məhv etməyə çalışdığını his etdiyimiz üçün
Tehranda aparılan danışığı qət edib Təbrizə müraciət etdik. Yenə də bütün dünyaya məlumdur ki, o bizi razı
salmaq və bizim xalqımızın etimadını qazanmaq üçün azadixah və demokratik hizəblərin başçılarından dörd
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nəfəri öz kabinəsinə dəəvət etməklə bizim nehzətimizə və bizim ilə aparılan danışıqlara ələni müxalifət edən
vəzirlərin üzrünü istəmiş idi. Yenə də bütün dünya bilir ki, biz itmam höccət üçün razı olduq
nümayəndələrimiz iki aydan yuxarı Tehranda məətəl oldular.
Aqaye Qəvam özü də inkar edə bilməz ki, biz onun məkr və xüdəələrini bildiyimiz halda qardaş qanı
tökülməyin qabağını almaq üçün böyük güzşətlər etməyə hazır olmuşuq. O özü çox gözəl bilir ki, biz
başlanan danışığın müsbət nətiycəyə yetişməsi üçün nə kimi fədakarlıqlar etmişik. Belə bir halda rəcəz
oxumaq və qoşun sütunlarından bəhs etmək aya gülünc deyilmi?
Əgər biz özümüz Fədayi və qızılbaş hissələrinə Zəncanı təxliyə etmək əmri verməsə idi ki, aya Zülfqari
və sayir mürtəcelərin təşkil etdiyi ərazıl və ovbaş üçün imkanpəzir idi ki, arteş şahənşahi və nighbanı küll
əfsərlərinin təhti himayəsində Azərbaycan demokratlarının evlərini qarət və özələrini qətlam etsinlər?!...
Biz ağaye Qəvam us Səltənənin bol - bol xərclədiyi « husn niyyət»ə istinad etməsəyədik əcəba xalqın
kin və nifrtinə məruz olub bir il bundan əvvəl tülkü kimi qaçan Zülfqari nökərləri şeyx Məhəmməd Əli al
İshaq kimi böyük bir ruhaninin üstünə əl qovzamağa cürət edə bilərdimi?!
Biz ağaye Qəvamı hələ «hifdəh azər» dən daha qabaq tanıyırıq, biz onun Azərbaycanı qəhraman oğlu
kolonel Məhəmməd Təqi xanın qəbrini nəbş etdirib alçaq kiynəculara yaraşan bir hiss ilə onu Nadirin
məqbrəsindən çıxardığını da unutmamışıq.
Al İshaqın qətli sadə bir qətl deyildir.
Onu öldürməklə ağaye Qəvam öz həqiyqi siymasını tamamilə aşkara çıxardıb öz əlini oxutdurdu.
Böyük bir din pişvasını şəhid edən qatıllər əcəba artıq xalqın dıyant hisindən nə istə yirlər?
Azərbaycanlı Tehran mürtəcelərinin nəqşəsindən heç də qəflət etməmişdir.
Biz bunları İran xalqı və dünya əfkar umumisi üçün yazırıq.
Aqaye Qəvam us Səltənə iştibah edir, o bizim milli nehzətimizin həqiyqi qüdrətini dərk edə
bilməmişdir. O hər qabağına gələni öz arşını ilə ölçməyə adət etmişdir.
Azərbaycan nehzəti xalq nehzəti dir. O öz gücü və qüdrətini xalqdan aldığı üçün xalqı sevməyən xalq
qüdrətinə qail olmayan hər bir işi və hər bir hərəkəti özünün əlində olan macəraculuq mıyzanəlhrarəsi ilə
təyin edən adamlar bu qüdrətin həqiyqətini dərk edə bilməzlər.
Azərbaycan nehzətinin rişəsi çox dərin və çox qəvi dir. Onu bütün İran xalqlarının ürəyində və
məzlumların ruhunun ümqündə aramaq lazımdır.
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Aqaye Qəvam iştibah edir, bizim xalqımız hər bir ehtimala qarşı amadə dir. Camaatımız aldığı azadlığı
hər qiymtə olur olsun saxlamağa and içmişdir.
Aqaye Qəvam və onun ətrafını bürümüş mürtəcelər molla Nəsrəldin kimi öz mindiklərini hesaba
almırlar, onlar altı aydan bəri bizim ilə apardıqları danışıqlar əsnasında dedikləri sözləri, mübadilə etdikləri
məktub və telqrafları tamamilə ört - basdır etməyə çalışırlar. Hətta iş özələrinə də müştəbeh olmuşdur, elə
zənn edirlər ki cürbəcür nozuhur adamlar ilə intişar verməkdə olduqları vərəqparələr vasitəsilə həqiyqəti
inkar etmək və onu əksinə göstərmək asanlıq ilə müyəssər olan işlərdəndır.
Biz çox gözəl bilirik ki, ağaye Qəvam və irticai ünsürlər yeni bir diktatorluq vücuda gətirməyə
çaləşirlar. Biz çox gözəl anlamışıq ki, ağalar məşrutə və naqis qanun əsasını belə ortadan əparmaq fikrində
dirlər.
Biz çox yaxşı anlamışıq ki, onlar istəyirlər pəst, rəzl və alçaq nökərlərdən toplanmış bir məclis yaradıb
onun adından İranda azadlıq rişəsini kəssinlər. Biz çox gözəl bilirik ki, onlar gündən - günə şidətlənməkdə
olan azadlıq hərəkatından vəhştə düşüb onun qabağını almaq üçün hər cür namərdliyə hazırdırlar. Biz lap
yaxşı bilirik ki, bu günə dək onların vəhşt və xunrizliklərinin qarşısını alan fəqət Azərbaycan Fədayi və
Azərbaycan Milli Qoşununun sərneyzəsi olmuşdur.
Bizə gündən aydındır ki, bütün İran xalqı və İran azadixahları bizim hökumət ilə apardığımız danışıqları
çox diqqətlə təqib edirlər. Onlar bizim hiylə və neyrənglərə aldanmayacağımizi həmişə arzu etmişlər.
Aqayi Qəvam us Səltənə azadixah vəzirləri kabinədən uzaqlaşdırmaqla öz ayağının altını qazmışdı.
Bizim əleyhimizə ələnən iqdam etməklə öz - özünü tamamiylə əxlaqən və məənən xəlisilah etmiş oldu.
Olsun! Biz buna təəsüf etmirik, təəsüfümüz fəqət bunadır ki, ağaye Qəvam us Səltənənin qərəzalud və
irticai siyasəti nətiycəsində vətənimizdə böyük qalı macəralar hazırlanır, biz içdiyimiz anda sadiq qalıb
Azərbaycan toprağına silah ilə soxulub azadlığımızı sərneyzə gücü ilə aradan aparmaq istəyənləri kim olur olsun xalqımızın qolunun gücü ilə əzib geri qaytaracayiq, bu isə bizim əvvəl və axır sözümüzdür. « öldü var
döndü yüxdür».
Əgər ağaye Qəvam qəbul etdiyi müvafiqətnamənin xilafına olaraq Azərbaycana həmlə əmrı verərsə
Fədailərimiz və Milli Qoşunlarıməzın şədid müqavimtinə məruz qalacaqdır.
Qoy dünya bilsin ki, biz sülh və sazış yolunda hər bir fədakarlığa hazır olduğumuz kimi haqq və
azadlığımızı paymal edənlərin burnlarını əzmək üçün daha böyük fədakarlıqlar göstərməyə amadə yik.
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Azərbaycana təərüz edən müsəlləh qüvvələr fəqət vətən müdafiəsi üçün silah götürən bütün
Azərbaycanın arvad və kişılərinin cəsdi üzərində irəli gələ biləcəklər.
Azərbaycana qoşun yeritməyə dövləti təşviq edənlər unutmasınlar ki, işin iki tərəfi vardır, milli ehsasat
və azadlıq təəsübü ilə həyəcana gələn camaat təərüz edənlərin həmləsini rədd edib irəli də gedə bilər.
Onlar yaddan çıxarmasınlar ki, Fədayi qüvvələrinin Qəzvinə həmləsi şayiəsi Tehranda intişar tapan gün
çəmdanları nə əndazədə əcələ ilə toplayıb Tehrandan qaçmağa çalışırdılar... Biz deyirik iş qansız və
maharibəsiz həll olunsun, biz arzu edirdik vətəndaş maharibə si meydana çıxmasın. Biz istəyirdik
tələbatımizi sadə bir surətdə qanun yolu ilə əldə etmiş olaq. Biz təsəvvür edirdik ki, zəmamdarların artıq
gözləri açılmişdir. Bizim nəzərimizə belə gəlirdı ki, nehzətimizin şeypuru İranın hakim təbəqəsini yuxudan
oyatmış, onlar apardıqları siyasətin xətərini haliy oyatmışdır.
İndi ki, ağaye Qəvam us Səltənə bunun xilafına rəftar edir, biz də hər ehtimala qarşı hazırıq.
Qoy olsun! Bəlkə məzlumların duası müsətcab olmuş. Şayəd İran millətinin illər boyu arzu etdiyi
intiqam günü gəlib çatmişdir. İndi ki, ağaye Qəvam us səltənə irticai ünsürlərin təlqini sayəsində belə istəyir,
xoş başəd. qoy tarixin bu iftixarlı səfhəsi Azərbaycan Demokrat Firqəsinin adi ilə başlansın.
«Azərbaycan» ruznaməsi,2 şənbə 4 azər 1325 ci il, nümrə 68 ( 357 ) ikinci dövrə

MƏRKƏZİ HÖKYMƏT NÜMAYƏNDƏSİ İLƏ APARILAN DANIŞIQLR
HAQQINDA
Tehran hökuməti əcib bir mövcüddür. Bir tərəfdən məsələni yerində həl etmək məqsədilə şəhərimizə
alirütbə bir məmur göndərib Milli Heyətimizlə rəsmi müzakirəyə girir. O biri tərəfdən məclis və mətbuatda
bizim milli hərəkətimizin əleyhinə şədid həyahu qaldırıb başımız üstündən xarici ölkələrə əl ozadır.
Biyganələrdən istimdad etməklə İran camaatının haqq hakimiyyətini ixlal edir
Biz mərkəzi dövlət nümayəndəsi ağaye Bayata çox açıq surətdə millətimizin əzm və iradəsi sayəsində
vücuda gələn milli məclis musisanımızın xələlnapzir qərarlarını və onun bütün dünyaya elan etdiyi
elamiyəsini şərh verib dedik: ancaq bizim milli muxtariyətimiz təmin edildiyi halda dövlət nümayəndəsi ilə
danışığa girişib mərkəzlə olacaq irtibatımızın hüdudunu təyin edə bilərik. Bu əsası qəbul etmədən əvvəl
danışılan sözlər və edilən müzakirələrin faydası ola bilməz.
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Aqaye Bayat şəxsən bizim haqqımıza etiraf edib üsul fikrimizin və pirinsiplərimizin səhih olduğunu
qeyd etdiyi halda onun ətrafında aydın və açıq bir söz deyə bilmirdi.
O istəyirdi söz ilə bizim əsl məqsumuzu yüyüb, təmizləyib milli muxtariyət ünvanını aradan aparsın.
Onun danışıqları qətən öz vicdanının sədası deyildi, ixtiyaratı məhdüd və əl - ayağı bağlı bir adam kimi
çabalayıb durduğu yerdə qalır, vaxtı tələf etmək üçün cuziyat üzərində uzun - uzadi ; mübahisəyə girişırdı.
Nəhayət nümayəndələrimiz vəziyəti olduğu kimi təsvir edib aydın bir lisan ilə millətin öz haqqını
almağa qadır olduğunu və bu haqqı almaq yolunda tamam varlığı ilə mübarizəyə girişdiyini ona anladaraq
dedilər: « xalq vahid bir şəxs kimi ayağa qalxıb öz milli hökumətini qurmuş, öz müqəddəratını əlinə
almişdir. Bütün millət milli konqrə ( Məclis Müəsisan ) tərəfindən intixab olunan Milli Hökumətin ( Heyət
Millinin ) arxasındadır. Bu gün - sabah məclis milimiz açılacaq, qanuni və rəsmi hökumətimiz təşkil
tapacaq, İrandan ayrılmamaq şərtilə Azərbaycanın daxıli işlərini idarə etməyə şüru edəcəkdir. Tehrana
vaxtında ittila verilmişdir.
O, gün qazanmaq və vaxt tələf etmək ilə işi ört basdır etmək fikrində dir. Bu isə çox səfiyhanə bir
siyasətdır. Mərkəzi hökumət bu gün bizim uzaltdığımız əli dalı qaytarmaq istərsə artıq o əl bir daha
uzanmaz. Bu da mərkəzi hökumətin böyük və əsası xəyanətlərindən olub qalar.
Azərbaycanlı özünün istedad və ləyaqətini buruza vermiş, az bir zamanda böyük bir Firqə və arxalı bir
hökumət vücuda gətirmişdir və onu da saxlamağa qadırdır.
Biləxrə müzakirat müəyyən bir nəticəyə müntəhi ola bilmədən xatimə tapdı və sabit oldu ki, həqiyqət
əmərdə dövlət ağaye Bayatı iş həl etmək üçün deyil, onu tarikləşdirmək vasitəsilə xalqın gözündən pərdə
asmaq üçün Azərbaycana ezam etmişdir.
Aqaye Bayatın hüsn niyəti və meyli bu işlərə onun özü üçün acı bir təəsüfdən başqa nəticə verə
bilməzdı. Çünki su sərçeşmədən bulanlıq idi. Fəhimi və onun əmsali həmişə oynadıqları şətrənc oyunu onun
əlilə qazanmaq istəyirlərdi
Bayat oyunda maharətsiz bir adam deyildir, lakin tərəfin oyun başlamadan əvvəl elan etdiyi kiş onun
meydanını təngləşdirib pat deməkilə yaxasını mat olmaqdan xilaz etməyə vadar etdi. Oyunçu bilir ki
şətrəncdə pat baş tovlamaq deməkdir. Mərkəzi hökumət oyunu uduzdu.
« Azərbaycan» ruznaməsi 2 şənbə 19 azər 1324 cü il nömrə 75 ikinci dövrə
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SON SÖZ
Axırda Tehran hökuməti öz mahiyətin zahirə çıxartdı. Biz əvvəldən də ona aldanmamışdıq. Biz bilirdik
ki, ıllər boyu İran xalqalarının qanın soran mürtəcelər heç bir zaddan azadlıqdan artıq qorxmurlar. إuna görə
də azadlığı boğmaqdan çəkinməyib fürsət gözləməkdə dirlər. Biz hər cür fədakarlıq və güzşətlərə hazır
olduq. Biz istəyirdik ki, daxili maharibə atəşini qızışdıran mürtəcelərin bahanası kəsilsin, biz istəyirdik sülh
şəraitində azadlığı bütün İranda ümumiləşdirək, Lakin mürtəcələr şum fikərlərindən sərfnəzər etmədilər və
axırda Zəncanda vicdansız hərəkətləri gətirməklə öz əllərin bütün dünyaya oxutdular.
İndi buna da kifayətlənməyib üz verdikcə astar istəyirlər. Telqraf - telqraf üstündən yağış kimi yağır
İmperializmin duz – çörəyini itirməyən fitnəkar Qəvam xalqımızı təhdid etməklə Azərbaycana «təminiyyə»
qüvvələri göndrməyə can atır, bu təminiyyə qüvvələri yalnız onların irticai mənfəətləri nüqteyi nəzərindən «
təminiyyə» sayıla bilər. İndilikdə irticaın əlində bir alət kimi isteemal olub dövlət başçısı və rəhbəre küll
adlanan ağaye Qəvam us Səltənə bir dəfəlik bilməlidir ki, biz heç kəs ilə taaruf etmiyəcəyik. Biz sözlərimizi
deyib qurtarmışıq, biz hər cürə güzşt və ığmaza hazır olduq. İindi daha bizi aldatmaq fikrində olanlar öz
iştibahların düşünməlidirlər. bizi jandarm, top və tüfənq ilə qorxutmaqla azadlığımızı əldən vermiyəcəyik
biz tiryəki jandarmları çoxdan tanıyırıq. Biz irticai qoşunların mahiyətinə bəldik.
Azərbaycan xalqı azadlığın aldığı kimi də hifz edəcəkdir. İndi hamı vətən müdafiəsi uğrunda ayağa
qalxmış və son qətrə qanı qalana qədər vətənimizdən difa etməyə hazır olmuşlar.
İdrarəmizə gələn minlərlə telqraflar xalqımızın Tehran irticai dövlətlərinə qarşı olan nifrətlərini
aydıncasına bildirir.
Xalqımız arvadli - kişili cəbhəyə getməkdən ötrü öz amadəliklərini bildirirlər. Onlar, öz telqraflarında
Firqəmizin rəhbərindən azadlıq düşmənlərini cəzalandırmaq üçün icazə istəyirlər. onlar, Firqəmizin əmrini
gözləyib və bu müqəddəs fərmanı icra etmək üçün and ıçırlər.
Mürtəcelər ola bilər ki, yenə də Azərbaycan xalqını qorxudub və hiylə işlətməklə öz çirkin ömürlərinə
davam vermək arzusundadırlar. Lakin bu dəfə Azərbaycan xalqı azadlıq düşmənlərinə imkan
verməyəcəkdir.
Bu dəfə biz hesabımızı bir dəfəlik qurtarıb illər boyu İran xalqlarının azadlığın qəsb edənlərin hesabın
tamamiylə təsfiyə edəcəyik.
Qoy xalqın qan içən qəsbkar hakimə heyatı öz əllərilə öz qəbirlərin qazsınlar. Bu dəfə tək Azərbaycan
millətinin azadlıq məsələsi deyil, bütün İran xalqları hər yerdə millət xainlərin cəzalandıracaqlar.
Biz bir daha son sözümüzü deyirik: Biz hamımız ölsək də azadlığımızı əldən verməyəcəyik.
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Düşmən bizə hücüm edrsə xalqımız süngü, top, tüfənq, bel, qazma, çəkiş, şenə, kürək, daş, ərsin və
yumruqla onların cavabını verəcəkdir.
Tehran hökuməti rəcəz oxumasın, azərbaycnda parlamış azadlıq məşəli şübhəsiz bütün İranı
ışıqlandıracaqdır. Qəti zaval uçrumu qarşısında qərar tutmuş mürtəcelər öz çəkdikləri nəqşələrin icra edilmə
sindən tamamiylə məyus olmalıdırlar.
İndi onlar xalqımızın və bütün İran xalqlarının açıq nifrətləri coşan bir zamanda elamiyə və telqraf
əfsuni ilə öz niyyətlərini həyata keçirə bilmyəcəklər. Xalqımız difa etməyə hazırdır. Xalqımız ölməkdən öldürmkdən qorxmur. Qulaqları kar, gözləri kor olan mürtəcelər bir dəfəlik bizi tanısınlar. Azərbaycan xalqı
bir dəfə demişdir ki:
« ölmək vardır, dönmək yoxdur»!
« Azərbaycan» ruznaməsi, 3 şənbə 12 azər 1325 ci il, nümrə 75 ( 394 ) ikinci dövrə
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