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AZƏRBAYCAN; 

Güney və Quzey Etginliqləri (Teesüratı) 
 

ALA_F 
 
1991-ci ilində Quzey Azərbaycan tam istiqlaliyətini əldə etməsi, Güneyin milli 
hərəkatında böyük yüksəlməyə yol açmışdır və orada üz verən hadisələr Güneyde bir 
ilham qaynağına dönüşmüşdür. Ancax bunlarla yanaşı, bir süri anlaşmamazlıqlar ortaya 
çıxmışdır ki, sonucda bu günədək Güney Azərbaycanın Milli hərəkatinin siyasiləşməsinə 
və beləcə onun örgütlənməsinin qarşısında böyük əngəllər törətmişdir.  
 
Bunların Quzey Azərbaycanda da bəlirli istiqamətlərdə etgin və müəssir olduğuna 
baxmayaraq mən onlarin etgisini və təsirini sadəcə Güneyde açıqlayacağam və beləliklə 
Quzeydə başverən hadisələri quzeyli soydaşlara buraxmış oluram. Bu sorunlari üç başliq 
altında açıqlamaya çalışacağam: 
 

1. Sovetlərin bəlirli iç dinamizmlər gərəkcəsiylə dağılması və bu arada Quzey 
Azərbaycan tam istiqlaliyətini əldə etməsi, Güneydə belə qanıtlanmışdır ki, durub 
dururkən İranda parçalanib və heç bir çaba göstərmədən Güney Azərbaycan azad 
olub və Quzeylə birləşməsi gərçəkləşəcəkdir. 

 
2. Sol  və Sag davasını Güney milli hərəkatinin içində axtarılması. 

 
3. Quzey Azərbaycan Cumhuriyətində başverən İqtidar və Müxalifət davasının 

güneyli fealların arasında yayılması.  
 
 
 
Birinci Sorun: 
 
Hər nəqədər də Quzeydə ba`zilər Sovetlərin dağılmasında Azərbaycan və başqa 
millətlərin bir payı olduğunu inanirlarsa belə, gənəl anlayış onun bəklənməyən bir olay 
olduğu qənaətindədir və Ərməni saldırısına urayan Azərbaycanlılar arasında bu anlayiş 
daha uygun görünmüşdür. Ancax güneyli ziyalıların içində bu bəklənməyən çöküş belə 
bir anlayışə yol açmışdı, san ki İranda yaxin zamanlarda əl əlin üstünə qoyaraq 
parçalanacak və biz Azərbaycanlılara istiqlal veriləcəkdir! Bu üzdən Azərbaycan fə`alları 
İrana arxasını çevirib və milli mücadiləni Bakıda, Ankarada, yaxud Avropada sürdürmək 
istəmişlər, və beləcə Azərbaycan millətini əsrin ən yırtıcı və quduz dövlətinən, yə`ni İslam 
Faşist Cumhuriyətinən başbaşa buraxib və millətin qədərini İslam Cumş yalancı və 
başarısız opozisiyoninən paylaşdırıblar. Bu yalniş düşüncənin sonucu olaraq san ki 
İstiqlalı yaxuda Federalizmi əldə etmək, demokratik mücadilənin gedişatından asılı deyil, 
bəlkə bir seçənək olaraq ortaya cıxmaxdadır. 
 
Belə bir düşünce, misal ücün İstiqlalı seçmək, onu hər hansı bir mücadilə vermədən əldə 
etmək anlayışından qaynaqlanır. Bunun aydin nəmünəsi olaraq İstiqlalcı dostlarımızı ad 
çəkmək olur ki heç bir taktik göstərmədən, dəvamlı öz stratejik şüarını təbliq edillər. Bu 
yolda 30 million Güney Azərbaycanin gələcəyi 8 milion Quzeylinin qədərinə bağlayırlar. 
Bununla da qalmayıb Azərbaycan hökümətini Güneylilərin qəyyimi olaraq ilan etmişlər, 
ref. DAKin sitəsində bəyannaməsi. 
 
Federalistlərdə bu yalnışlıqdan öz payını almışlar. Bu dostlar 100 sənə məşrutiyət 
təcrübəsini gözardı edərək Federalizmə bir Doqma olaraq asılıplar və Azərbaycanın 
gələcəğini öz Doqmalarına baqlayıblar. San ki Azərbaycan millətinin egemənliği sadəcə 
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İranın icində qurulan bir Federalizmdə gərcəkləşə bilər. San ki Məşrutiyət ana yasası 
İranda Əyalət və Vilayət Əncümənlər təməlində qurulan bir Federalismi ön qörməmişdir. 
 
Federalism və İstiqlal konuları əlbəttə ki ələ alınıp, əninə və boyuna tartışması gərəkən 
konulardılar. Ancax siyasi sərmayə toplamaq amaciylə Azərbaycanın gələcəği üzərinə 
siyasət aparmak və bu isimlərlə partiya gurmak Azərbaycan fə`allarına yaraşmaz. Belə 
bir siyasət yürütmək millətin birliğini pozaraq milli hərəkati bölməkdən başqa sonuç 
verməz. 
 
 
 
İkinci Sorun: 
 
Quzey Azərbaycanın tam istiqlalından öncə, və özəlliklə Iranin 1357 inqilabindan öncəki 
devirdə, Güneydə Azərbaycançıların hamısı solçuydilər. Muasir tarixdə milli düşüncəni 
Social Demokratlar İrana getirdilər. Ele ki Məşrutiyyət hərəkati Social Demokratların 
olmadan heç zaman düşünülməz. Onların mücadiləsinin sayəsındə əldə edilən Məşrutə 
anayasasında Əyalət və vilayət əncümənlərin təməlində bir federal systemin gurulmasını 
ön görülmüşdi. Memmed Əmin Rəsulzadədə bu hərəkatin icindən gələn birisidir ki 
sonralar Quzey Azərbaycanin qurucularindan biri oldu. 
 
Ancax Rusiyə bünyəsində olan Azərbaycan milli hərəkati təbii olaraq fərqli bir sürəcdən 
gecməyə mə`ruz qaldi. 1905-7ci ilində başverən Rus inqilabi onun bünyəsində olan 
bütün millətlərin ayılmasına nədən oldu. Ancax o inqilabin yenilməsiylə yanaşı öz azadlıq 
hədəfi ücün başqa bir yol seçdilər və Sosialism yerinə daha yaxın bir hədəflər və istəklər 
önə sürdülər. Beləcə Müsavat Partiyasi ortaya çıxdı ki onun qurucularının bir coxu 
Azərbaycan Sosiyal Demokrat Partiyasi olan, Himmət partiyasindən ayrılmışdılar. 
Müsavat Partiyasi Rus millətinin üstünlüyünə qarşı çixaraq, Rusiyədə yaşayan bütün 
millətlərin Musavi yə`ni eşit muamilə qorməsindən yanaidi və milli eşitliği savunurdı. 
Rusiya dövlətinin çökməsindən sonra Məmməd Əmin Rəsulzadədə bu düşüncənin 
doğrultusunda Azərbaycan, Erməni və Qürcü millətlərdən uluşan Zaqafqaziya Dövlətini 
qurmaya çalışdı. Əslində Müsavat patiyanın programının 8 ilkələrində Azərbaycan adı bir 
dəfə belə çəkilməmişdir və sadəcə Qürcülərin Zaqafqaziya Dövlətindən ayrılmasından və 
bu Dövlətin cükməsindən sonra, Rəsulzadə Azərbaycan Dövlətin qurmağına təşəbbüs 
göstərmişdir. 
 
Bunun tərsinə Məşrutiyyət dövrində İranda heç millətin başqasına üstünlüğü olmamışdır. 
Bu üzdən o hərəkətdən doğan anayasa hər hansı bir millətə qarşı qoymadan, Əyalət və 
vilayət məclislərin bir federal hökümət qurulmasını ön qörmüşdür. Məşrutənin peşindən 
gələn Şex Məmməd Xiyabani hərəkati Azərbaycanda bu təməl üzərində başlandı və 
böyük öndər Pişəvəri də Azərbaycanın milli hökümətini məşrutənin bu qanununa 
dayanaraq gurmuşdur.   
 
Pişəvərinin solçu bir öndər olduğu hər kəsə mə`lumdur. Pişəvəri İran Komonist 
partiyasının qorucularından biri olaraq Həqiqət qəzetənin baş redoktoru idi. O üzdən 
1921cü ildə tutuqlanip və 10 il Rza Şahın qorxunc həpislərində sürdürmüşdır. 1941cü 
ildə, 2ci dünya müharibəsinin son illərində Müttəfiqlərin tərəfindən sürgünə göndərilməsi 
ilə birlikdə Pişəvəri həpisdən azad edildi və dər hal siyasi həyatina geri döndü və Ajir 
qazetənin nəşrinə başladı. O sıralarda Tudə paritiyası ilə işbirliyi aparmasına rəğmən 
heç zaman o partiyanin təşkilatlarında olmadi və tək bir solçu olaraq fəaliyətinə dəvam 
edirdi. Bunun əsas səbəbi aşırı sol düşüncənin bu təşkilatlarda hakim olması idi. Beləki 
Ərdəşir Avanesiyan kimilər qeridə qalmış İran toplumuna sosializmi uygulamaq istirdilər. 
Halbuki Pişəvəriye gore feodalizmə son qoymadan və Kapitalizmi inkişaf etdirmədən 
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İranda sosializmdən söz etmək belə olamazdi. Bu üzdən sosialistlərin qörəvi ölkənin 
sorunlarını çözmək və onlara çözüm qətirməkdən başqa bir şey dəyirdir. 
 
Bu düşüncənin doğrultusunda 1943cü ilində Pişəvəri Tudeh partiyanin Azərbaycan 
nimayəndəsi olaraq İran məclisinin 14cü dövrinün seçgilərində iştirak etdi. Ancax yüksək 
sayi ilə seçildiyinə rağmən Pişəvərinin itibarnaməsi rədd edildi. Tudeh partiyasının aşırı 
ünsürləridə bu işdə olduqca əmək sərf etdilər. İrticaın bu son damlasi Pişəvərinin 
qərarının bardağını doldurub daşırdı və o Azərbaycanda var olan əkinçilərin hərəkatinə 
qatıldı və onun rəhbərliyində öz sosiyalist düşüncəsini uyğuliyaraq bir ilin içində elə bir 
nailiyyətlər əldə etdi ki, 100 ilin içində İranda görünməmişdir. Pişəvəri öz müdrik 
öndərliyinən yolunu çaşmış solu İranda yola getirdi. Tudeh partiyasinin 1ci konqerəsi 
Avanesiyanın aşırı düşüncəsinin etqisi altında Pişəvərini partiyadan atılmışdı. Ancax 
onun Azərbaycanda başarılı hərəkatindən sonra Tudeh partiyanın Azərbaycan qolu 
çözülməyə başladi və Azərbaycan milli hərəkatinə qarışdı. Beləliklə bu hərəkətə qarşı 
olan düşüncələr ortadan qalxdi. 
 
Sovetlərin qızıl ordusunun İrana girmesi ile bir tür siyasi balans yarandi və Pişəvəri bu 
durumdan yararlanaraq Azərbaycan milli hökümətini qurdu. 1945-cü ilində Amerikanın bir 
təhdidi üzərinə qızıl ordu İrandan cıxdı. Ancaq milli hökümət həyatına dəvam etirdi və ən 
önəmli nailiyyətlərini yaşamının qalan son 8 ayda əldə etməyı başardı. Azərbaycan milli 
höküməti sadəcə İranın mərkəz hökümətinin silahlı qüvvələrin saldırması sonücünda 
dağıldı. Bu saldırı ki ABŞ və İngiltərənin silahları və başqa maddi və mənəvi yardımları 
ile gərcəkləşdi, İranın sağ quvvələrinin hammısınan dəstək verdilər. Bu saldırının 
ardından üzverənlər bunun böyük isbatı sayılır, Çünki bu saldırı milli hökümətinin 
naililiyətlərini hədəf almışdı ki, hamısı sağ güvvələrini təmsil edirdilər; Torpaq reformu, 
qadın haqqları və kütləvi Türkcə təlimati və başqa demokratik haqqları. Beləcə sağ 
görüşü Azərbaycana 30,000 insanın vəhşicəsinə öldürülməsi və ana dilinin dibindən 
kəsilməsinə mal oldu. 
 
Pişəvəridən sonrakı nəsil nəqərdə də, Fars şovünizmin ən qorxunc basqısına mə`ruz 
qalmışsa, ancax heç zaman milli hökümətindən qalan Azərbaycan eğemənliği 
düşüncəsindən vazgeçmədi. O dövürdə Türkcənin yasaq olduğuna baxmıyaraq Güney 
Azərbaycan solçuları hər fürsəti dəyərləndirərək bu düşüncəni iləri sürdü və öz ideyalı 
olan bütöv Azərbaycanı savundu. Bu üzdən Səməd Behrənginin buglarını SAVAKda bir 
solçu olaraq dəyil, Parə-Parə kitabında gətirdiyi Səməd Vurqunun əşağıdakı şe`ri ücün 
çəkdilər; 
 
Əzizim bağda dara, 
Tellərin bağda dara 
Bülbülü güldən ötür, 
Çəkiblər bağda dara. 
 
Behrəngidən sonra gələn və hətta şahın rəjiminə qarşi silaha sarılan Azərbaycan 
solçuları eynı düşüncəyi dəvam etdirdilər. Əlirza NABŞil, Behruz Dehqani və Bulut 
Qaraçorlu kimi inqilabçı yazar və şairlərin buraxdığı əsərləri bunların örnəkləri sayılır. 
 
Ancax bunlarin qarşısında hər zaman sağ güclər və qüvvələr dayanib və bu düşüncə və 
ideyalın tapdanmasi konusunda əllərindən gələn heç bir şeyi əsirgəlməmişlər. 
Ümümiyətdə tarix boyu tək bir sağ qüvvə Güney Azərbaycanın eğeməliğini savunmamış 
və ona sahab çıxmamışdır. Bu düşüncəyi savunanlar və ona sahib çıxanlar güneyde 
sadəcə və sadəcə Azərbaycan solçuları olmuşdular. 
 
Ancax təəsüflər olsun ki, belə bir Güney Azərbaycanlı solçuları ki, ürəkləri hər zaman 
Azərbaycan eşqinən döyünürdü öz nəsiblərini sol qarşıtı olan quzeyli qardaşlarindən iftra 
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və təhqir şeklində aldılar. Bunlarin bir örneyi Cəmil Həsənli adında bir Amerika satqınıdır 
ki, yazdığı kitablarda 40cü illərdə Azərbaycanin milli hərəkatini və ondan doğan milli 
höküməti bir Stalin planı olaraq göstərmək istəyib və bunun isbati olaraq kimsə 
ulaşamiyən və qörməyən Komonist arxivlərini referans olaraq göstəripdir. Bu Alicənab ki, 
ömür boyu sovetlərin süfrəsində bəslənip və yabancıların süfrəsinə cox alışmış birisidir, 
sovetlərin çöküşündən sonra Amerikalılara üz qətirmiş və onlarin cinayətlərini milli 
hökümətinin dagıtılmasında örtbas etməyə çalışıbdır. Bu yolda Pişəvərini bir oyuncaq 
göstərməkdən çəkinmiyərəq Azərbaycanın oyaniş nitəliğini daşiyən o böyük hərəkati, 
Sovetlerin toseətələbliği adlandirib və bunu Fars Şövönistlərə böyük bir məlzəmə olaraq 
sunmuşdur. Necəki onün yazılarını İranda Babək Amirxosrəvi kimi tanınmış Fars 
Şövönistlərin tərəfindən tərcümə və çap olub və böyük bir mədrək olarak BBC sitəsində 
bir təbliqat məlzəməsi olaraq qoyulmuşdur. Əlbəttə Cəmil Həsənli bunlada qalmamış, 
Amerikanın Şahın vasitəsiylə bu hərəkati dagıdıb məhv etmesini Stalinin toseətələblığına 
bir tepki olaraq dəyərləndirib və böyləcə Amerikanin üzünü ağa çıxartmağa çalışıbdır. 
Cəmil Həsənli bu konuyu Güney Azərbaycan kitabının ingliscə özətində utanmadan 
açıqlayıb. Atalarımız yaxşı demişlər ki, alışmış qudurmuşdan bətərdir. 
 
 
 
Üçüncü Sorun: 
 
Sovetlərin çöküşiylə birlikde əski düşüncələr Azərbaycanın siyasi alanında xortlaq 
(xortdan) kimi ortaya çıxmışlar. Onların önüdə gələn yeni Müsavat partiyasıdır ki, əski 
Müsavat partiyasinin bir komedi sureti olaraq ortaya çıxıpdır, bir trəjik qəhrəman olaraq 
deyil, bir dəlgək kimi. Ayər Müsavat partiyası 1910lar da Rusiyədə yashayan başqa 
millətlərin Rus millətinən musavi yəni eşit müamilə görmək istirdi, bügünki müstəqil 
Azərbaycanda belə bir istəğin, heç bir anlam daşımadığı hərkəse bəllidir. Ancax bu da bir 
gərçəkdir ki, yeni Müsavat partiyasi bu adı bir siyasi sərmayə olaraq qullanır. Yeni 
Müsavat  partiyası və onun kimi muxalifət partiyalar ki, iqtidari əldə etmək ücün Qarabağ 
milli mücadiləsini bir siyasi araç kimi qullanmaqdan çəkinməmişlər, əlbəttə ki güney 
Azərbaycanlıları da bu məqsədlə qullanmaq istirlər. 
 
Bu muxalif partiyalər ki, kifayətsizliklərinin nəticəsində Heydər Aliyevi iş başına qətirdilər, 
hala boş sözlər üzərinde israr edərəq belə göstərmək istirler san ki, Qərəbağın Azadlığı 
Güneydən Qeçir. Belecə bir yandan bu milli məsələ konusunda hökumətinən işbirliyi 
aparmak yerinə ona əngəl törədib ona meydan oxurlar. Başqa bir tərəfdəndə öz 
sorumluqlarını başqlarının omuzlarina, güneylilərə yəni, atmaq istirlər. Bügün Güney 
Azırbaycanlıların əlləri İslam Hökümətin Fars Şövönist kələpçəsindədir elə ki, öz ilkər 
haqqlarından, yə`ni ana dilini örğənməkdən məhrumdurlar. Bu haldə onların önünə belə 
bir görəv qoymak, Güneyliləri Quzey Azərbaycan Jumhuriyətinən qarşı qarşıyə 
getirməkdən başqa bir anlamı olamaz. Bunanbelə görünür ki, bə`zi güneylilər hər işi 
buraxıb və quzeydə geçen işlərlə məşquldular və öz məhdut imkanlarını, site ya TVi 
olsun, muxalifətin ixtiyarında qoyarq Quzey Azərbaycan hökumətinin geyri demokratik 
hərəkətlərinə qarşı onların speakerlərinə bədəl olumuşlar. 
 
Güney Azərbaycanlılar bu yalnış anlaşmanın nəticəsində bir cur höviyyət qeybinə 
uramişlar. Elə ki, hər yerdə və hər zaman tək Azərbaycan adının altında çalışmaların 
sürdürmüşlər, Bu üzdən Güney Azərbaycan dünya çapında tanınmaqdan məhrum 
qalmış və hər zaman Azərbaycan adi gələndə Quzey Azərbaycanın 8 milion nüfüsünü 
nəzərə tutulub və 30 milion güneyli tam olaraq gözardı edilmişdir. Ancax son illərdə 
Güneyli ziyalılar bu yalnişliği anlayib və bu şubhəni ortada qaldirmaq ücün güney 
təşkilatlarını yaratmat ücün himmət göstərmişlər ki, Güney Azərbaycan TV-isi onlarin 
böyük bir örnəği sayılır. 
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Son Söz 
 
Milli düşüncə Quzey və Güney Azərbaycanda fərqli prosses və sürəclərdən geçmişdir. 
Quzey hərəkati Rusiyyə bünyəsində 1905-7 inqilabınən başlanır. Halbuki Güneydə milli 
düşüncə İranın Məşrütə inqilabinən ortaya çixipdir. Məşrutə ana yasası bir federal 
sistemin təməlində Azərbaycanın öz milli egemənliğini imkan yaratmaqa çalışmışdır. 
Sonraki gedişatlar buna qarşi çıxınca milli hərəkət Azərbaycanda bu təməli hədəf 
səçərək başvermişdir; Şex Məmməd Xiyabani və Böyük Pişəvəri hərəkati da bunun 
örnəkləri sayılır. 
 
Quzey Azərbaycan sonunda öz istiqlalını əldə etdi, ancax Güney hələdə Fars Şovonist 
hökümətləri basqısının altında çabalayır. Quzey tam istiqlaliyətini Rusiyyədən iç 
dinamizlərə bağlı olaraq böyük bir sürəc içində əldə etmişdir. Bu yolda dışarıdan 
etqinliklər və tə`sirlər bir o qədər başarılı olamamışlar. Netəkim Ənvər Paşanin qüceyilə 
qurulan Azərbaycan xalq cumhuriyəti onun dəstəyindən məhrum qaldi və Brest Litovsk 
müqavilesindən sonra Osmanlı ordusu Azərbaycani tərk etdi. Sonra ABŞ və başqa 
Avropa Dövlətləri də destək vermiyincə bu yeni qurulmuş hökümət yerini Sovet 
Azərbaycana verdi. 
 
Dışarıdan gələn etginliklərə baxarsaq, Güneydədə vəziyyət bundan başqa deyirdi. 
Müasir tarixdə Güney Azərbaycanda başqaldıran milli hərəkətlərə dışarıdan kimsə sahab 
çıxmamışdır. Tam tərsinə bu hərəkətlər hər zaman dünya çapında yapılan anlaşmalara 
qurban getmişdir. Böyük öndər Pişəvəridən bizə qalan tək bir təcrübə belə olsaydı budür 
ki, Güney Azərbaycanın milli hərəkati müstəqil vəziyətdə və İranın iç dinamizminə 
dayanaraq yapılması gərəkir. 
 
Nəticə etibari ilə, Güney Azərbaycanın milli hərəkətı dışarıdan ziyadə, öz müttəfiqlərini 
İranin içində aramalıdır. Bunların başında gələn İranda başqa millətlərdi ki Azərbaycan 
milləti kimi Fars şovunizminə mə`ruz qalmışdılar. Bu millətlərdən başqa Güney 
Azərbaycanın milli hərəkati Fars şovunizminə qarşı verdiyi mücadilədə bütün demokrat 
fərd yaxud grupları öz istəkləri dogrultusundan səfərbər eləməlidir. Bu yolda sərtasəri 
təşkilatlari düşmən deyil bəlkə bir para rəqib görmək gərərkir və onlari bəlirli bir taktiklərlə 
bu mücadilədə tərəfsiz halə getirməlidir. Ən önəmli bu ki, Güney Azərbaycanın milli 
hərəkati heç zaman onun əsas düşməni olan Fars Şovonizmin və onu bügün təmsil edən 
İslam Cumhuriyətini unutmamalıdır. 
 
Belə bir vəzeiyətdə, Güney Azərbaycanın milli hərəkətın bu mücadiləsində tək qaynagi 
İranda yaşayan 30 million Azərbaycanlıdır ki, bu mücadilənin təməli sayılır və onlar 
olmadan hər hansı bir hərəkət düşünülməz. Belece onlarin birləşdiyi haldə İranda 
yapamiyəcəkləri bir iş yoxdur. Bu üzdən Azərbaycanlıların birlik və ittafaqi bu milli 
mücadilədə ən böyük önəm daşır və Güney Azərbaycanın fe`alları bu ittifaqi pozmağa 
qalxan heç bir şeyə icazə verməməlidir; Güney Azərbaycanın gələcəyi üzərində təşkilat 
qurup siyasət aparmaq, Güney Azərbaycanın milli hərəkatini bəlirli bir sol veya sağ 
qüvvə və guruplara mənsub etmək, yaxud gərəksiz zidiyyətləri Azərbaycanlıların içinə 
daşımaq, Güney Azərbaycanın milli hərəkatini içindən cürütmək və yıpratmakdan başqa 
bir nəticə verməyib və vərmiyəcəkdir. 
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Son Görüş: 
 
Cəmil Həsənli cənablarının son təşəbüsü menim bu fikrimin bir isbati sayılır. O 
Amerikada kitabinin ingliz dilindən tərcüməsinde, Güney Azərbacanın adını “Iranian 
Azerbaijan” olaraq çevirmişdi və böyləcə Güneyi İrana pişkeş etmişdir. 
 


