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گیریش

بو کتابچادا 1920 -1918ـینجی ایللر آراسیندا روسیه ایمپراتورلوغوندا
نتیجه سی اوالراق قافقاز
باش وئرمیش اینقالبین سونوچ و
جمهوریتلری ،او جومله-دن آذربایجان جمهوریتی نین مستقیل اولماسینا
قارشین ائرمنیلرین روسیه ایستعمارچیلیغینا وسیله اولدوقالری ،ائله جه
ده آذربایجان جمهوریتی نین باشکندی اوالن باکی شهرینی ائرمنیلرین
ایشغال ائتدیکلری و تورکیه-دن ایسالم قورتولوش اوردوسونون باکینی
ائرمنی ایشغالچیلیغیندان خالص ائتمگی کؤمگینه گئتدیکلری و زامان
آخاریندا قافقاز جمهوریتلری بیر داها روسیه بؤلشویکلری طرفینددن
ایشغاال معروض قالدیقالری اوزره بیلگی و معلومات وئریلیر .بونالرین
یانی سیرا عثمانلی ایمپراتورلوغونون داغیلماسی ایله آنادولو تورپاقالری
نین دا ایمپیریالیست گوجلر طرفیندن ایشغال اولونماسی و تورکیه
ساغچی و سولچو تشکیالتالری نین ایش بیرلیگی ایله خاریجی
گوجلرین آنادولودان بوشالدیلماسی اوزره ده بیلگی وئریلیر.
اوسته لیک آلمان نازیستلری و فاشیستلری نین دونیانی بؤلمک اوچون
روسیه کومونیستلیگی ایله گیریشیمده بولوناراق و آنالشماالر حیاتا
کئچیردیکلری ده ایمضا و سندلری ایله اورتایا قویوالر .نتیجه اعتباری ایله
بالتیکلرین و فینالندیانین گونئی بؤلومو بللی اوزرکلیگ (خودموختارلیق)
آدی آلتیندا روسیه کمونیستلیگی نین ترکیب حیصصه سی اولدوغو اوزره
بیلگی وئریلر .بونالرین یانی سیرا قیزیل اوردونون مولداوینی رومانیادان
قوپارماسی ،روسیه قیزیل اوردوسونون ژاپونون کوریل آداالرینی ایشغال
ائتمه سی ،ژاپون دؤلتی نین آمریکا بیرلشمیش دؤلتلرینه سالدیریغی و
هیتلرین ده آمریکا بیرلشمیش دؤلتلرینی تحدید ائتمه سی ایله آمریکانین
دا ایکینجی دونیا ساواشینا جلب اولماسی اوزره ده بیلگی وئریلر .بو
مطلبلر کئچمیش ایللر یایینالدیغیم مقاله لر ساییالر .هر بیر مقاله نین
سونوندا مقاله نین یازیلدیغی تاریخ وئریلمیشدیر.
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بولشویزم ایله ائمپئریالیزم آراسیندا یاشاماغا جان آتان قوزئی
آذربایجان جمهوریتی و قافقازالرداکی تاریخی گلیشمه لر

آذربایجان تاریخی تورپاقالری و میللتی قونشولوغونداکی بؤیوک
قونشوالری نین توققوشماسی و روسیه چارلیغی نین باسقیسینا
معروض قالماسی ایله بؤلونمه لره اوغرامیشدیر .بو مسئله خالق
آیدینالری و دوشونورلری آراسیندا بیر درد اوالراق خالق باشسیز
قالماسین دئیه مختلیف گیریشیملرده بولونولموش .میرزا فتحعلی
آخوندوف ایلک عثمانلی دؤلتینه رغبت گؤستره رک مسلمان دیللری
اوچون اورتاق الیفبا تکلیف ائتدیگینه باخمایاراق تاریخ دوشونجه سی
یوخسوللوغو باخیمیندان فارس دیل و مدنیتی نین یئنیلگه سینه
اوغرامیش .اونون دالی سیرا محمد امین رسولزاده زامان کئچیدی ایله
سیاست مئیدانینا آتیلمیش .محمد امین رسول زاده بوتون دونیا
سیاستچیلری نین ترسینه اوالراق ایشلک و عملی سیاست اویقوالماغا
چالیشاراق ایلک چارلیق علیهینه روسیه سوسیال دئموکراتالری ایله
ایش بیرلیگی ائتمیش ،چارلیق باسقیسینا معروض قاالرکن ایران
ممالیکی محروسه سینه سونرا چارلیق تضییقی سونوجو اوالراق
عثمانلی ائمپئراتورلوغونا قاچمالی اولموش .سونرا چارلیق حؤکومتی
مخالیفلرینی باغیشالدیقدان سونرا باکییا دؤنه رک مساوات پارتیسینی
قورموش1917 .ـینجی ایل اکتیابر دئویریمی سونوجوندا روسیه چارلیغی
یئنیلگه یه اوغرارکن قیزیل اوردو آدی آلتیندا یئرلی بولشویک و ائرمنی
داشناکالری محللی حاکیمیتی اله کئچیرمیشلر .محللی بولشویکلر
اؤزلرینه آیاق یئری آچماق اوچون باکی شهرینی ایشغال ائتدیکلریندن
سونرا آذربایجانلی مساواتچیالری سیاسی تضییقه معروض قویموشالر.
آذربایجاندا خالق آراسیندا نفوذالرینی ایتیرمیش بولشویکلر ائرمنی
داشناکسیون پارتیسی ایله ایش بیر بیرلیگینه باشالیاراق میللی
آذربایجانلیالری اونالرا تابع اولماغا زورالماغا باشالمیشالر .چوخ زامان
کئچمه دن باکیداکی ائرمنیلر ایله روسالر ایش بیرلیگی ائده رک
آذربایجانلیالر ایله اورادا بورادا چاتیشما باش وئرمیش .ائرمنی
داشناقالری بولشویکلر ایله ایش بیرلیگی ائتدیکدن سونرا باکیدا دوروم
داها دا آغیر اولماغا باشالمیش .ائرمنیلرین حیمایتی نی آالن بولشویکلر،
مساواتچیالر و اونالرین طرفداری اوالن مسلمانالرا قانلی ساواش
آچمیشالر .1اوچ گون ساواش سونوجوندا مساوات پارتیسی یئنیله رک
چوخلو آذربایجانلی جانالرینی ایتیرمیش .بولشویکلرین ائرمنی باشچی
سی شامییانین آنالتدیغینا گؤره  3.000کؤنوللو آذربایجانلی بو ساواشدا
اؤلدورولموشلر .2لئنئزوسکی-ه گؤره بو ساواشدا  10.000آذربایجانلی

Tschebotarioff, G. P. Russia My Native Land, New York 1964, S. 10.
Stepan Şaumyan, İzbrannıye proizvedeniya, cild 2, Moskova 1958, s. 99.
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اؤلموش .3روسیه کمونیست تاریخچیلری نین قلمی ایله دئییلرسه ،بو
ساواشا قاتیالنالر مساواتچی ،داشناک( SD ،سوسیالیست دئوریمجی)،
منشویک (قارشی دئوریمچی گوجلر) دئیه تانیمالنمیشالر .بئله لیکله ده
بعضیلری نین بو ساواشی باکی ایشچی کسیمی و آذربایجان
بورژوازیسینا نیسبت وئرمکلری تاریخین چؤبلوگونه آتیلمیش اوالر.4
بولشویکلر بؤلگه ده اؤزلرینه آیاق یئری آچماق اوچون ائرمنیلری دستکله
یه رک اونالری آذربایجانلیالر علیهینه سفربر ائتمکله بؤلگه ده باکی
قیرقینی دئیه تاریخی جنایتین باش وئرمه سینه یول آچمیشالر .بو
چاتیشما سونا اردیکدن سونرا بولشویکلر اکدیکلری محصولدان قازانج
گؤتورمگه باشالمیش.
بولشویکلرین الده ائتدیکلری قازانج :مسلمان دئیه آذربایجانلی نین
فاجیعه لی بیچیمده قیریلماسی ایله بولشویکلر باشاریلی ساییالراق
ائرمنیلرین روسیه یانچیالرینی قیزیل اوردو سیراالرینا یئرلشدیرمکله داها
دا ائرمنیلری بؤلگه ده آذربایجانلیالر علیه لرینه اللرینی آچیق قویموش و
بونون آرخاسینجا بوتون مخالف قازئت و درگی لر آذربایجاندا
باغالتیلمیش .5تاریخچیلرین گؤروشونه گؤره قافقاز قیزیل اوردوسونون
سایی  20.000نفر اولموش و اونون باشچیلیغینا داشناکسیون
پارتیسیندن ائرمنی آوئتیسوو ( )Avetisovاورتاقلیق ائتمیش .قیزیل
اوردونون یوزده  60یوخسا -70ی ائرمنیلردن ایمیش .6بو آرادا قیزیل
اوردونون قافقازالردا باشاریالری بیر یانا دورسون عثمانلی اوردوسو دا
آنادولودان خزر دنیزی نین قیراقالرینا ایلرلمگه باشالمیش .آذربایجانین
باکی شهری و اطرافی قیزیل اوردو آدی آلتیندا بولشویک و ائرمنی
داشناکالری ایشغالینا کئچمه سینه باخمایاراق آذربایجان ،گورجوستان و
ائرمنیستانین میللی سیاستچیلری بیر آرایا گله رک عثمانلی ایشغالیندا
اوالن گورجوستانین باتوم شهرینده ترانس قافقاز جمهوریتی نی اعالن
ائتمیشلر .یئنی اعالن ائدیلمیش ترانس قافقاز جمهوریتی عثمانلی
اوردوسونون ایشغالی آلتیندا باتوم شهرینده بیر کونفرانس چاغریشی
قبول ائتمیش .7باتوم کونفرانسی مای آیی نین باشالریندا آچیلمیش.
کونفرانسا عثمانلی هیئتی ،تیفلیس قوبئرناتیندان (والیلیگیندن)
 Akhalkalakو  ،Akhaltsikhایروان قوبئرناتیندان (والیلیگیندن)
 Aleksandropolدا قاتیلمیشالر .بو کونفرانسدا عثمانلی هیئتی
ایستدیگینی ترانس قافقاز حؤکومتینه سؤز ده تحمیل ائتدیکدن سونرا
عثمانلی هئیتی نین باشچیسی وهیب بک بئله ایفاده ائتمیش:
"گؤرونویور کی قدر تورکیه یی دوغویا سوروکله دی .بالکانالری غایب
ائتدیک .آفریقایی دا غایب ائدییوروز .اما دوغویا دوغرو گئنیشله مه لی
Lenezowski, the Middle East in World Affairs, S. 72.
Mitrokhin, Failure of Three Missions, Moskova 1987, S. 16. Alınmış: Mikoyan,
Memoirs of Anastas Mikoyan, I, S. 107.
5
Lenezowski, the Middle East in World Affairs, S. 109.
6
Suney, R. G., the Commune 1917-18, Princeton University Press 1972, S. 231.
7
Yerasimos, Türk-Sovyet ilişgileri, İstanbul 1979, s. 22.
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ییز .بیزیم قانیمیز ،بیزیم دینیمیز اورادا .و بونون قارشی قونولماز بیر
چکیجیلیگی وار .قاردشلریمیز باکودا ،داغیستاندا ،تورکوستاندا و
آذربایجاندا .بوراالرا دوغرو یؤنلمه لی ییز" .8بؤلشویک و ائرمنی
داشناکالری نین چکمه لری آلتیندا اینلگن باکی شهری و اطرافینداکی
آذربایجان تورکلری عثمانلیالرین بو گیریشیملرینه قارشین دوشمنلیک
سرگیله یه جک دئییل ،بؤلشویک و ائرمنی داشناکالری الیندن اونالری
خالص ائده جک بیر قورتولوشچو گوج کیمی اونالری گؤزله ییرمیشلر.
ترانس قافقاز جمهوریتینده اورتاق اولموش ائرمنیلر ایسه بئله بیر
گلیشمه دن قورخاراق عثمانلی اوردوسونا قارشی قویاجاق گوجده
دئییلمیش .گورجولر ایسه حیمایت اولونماق اوچون بؤلگه ده کی آلمان
ژئنرالی - von Lassowا باش وورموشالر .9گورجولرین بو گیریشیمی
قافقازالرداکی پئترول قایناقالرینی اله کئچیرمک هوسینده اوالن آلمان
سیاستچیلری اوچون اولدوقجا ال وئریشلی اولموش .10بئله لیکله آلمان
ایمپراتورلوق تمثیلجیسی  Kress von Kressensteinایکی نفر آلمان
نظامی گؤرئولیسینی و بیر قوروپ عسکر ایله تیفلیسه گئده رک
گورجوستان مجلیس عضولری ایله یاخین ایلیشگیلر یاراتمیشالر .11آلمان
مقامالری نین تإمینات وئرمه سی ایله گورجوستان 1918ـینجی ایل،
مای آیی نین -26سیندا اؤز باغیمسیزلیغینی دونیا دؤلتلرینه بیلدیرمگه
چالیشمیش .12بو باغیمسیزلیق بیلدیریشی ایله  3آی عؤمور سورن
ترانس قافقاز جمهوریتی نین عؤمورو ده سونا چاتاراق آذربایجان و
ائرمنستان دا اؤز باغیمسیزلیقالرینی  1918ـینجی ایلین مای آیی نین
-28ینده دونیا اجتماعیتینه چاتدیرماغا چالیشمیشالر .باکی شهری
بولشویک و ائرمنیلر ایشغالیندا اولدوغو اوچون قوزئی آذربایجان
جمهوریتی آذربایجانین گنجه شهرینده اعالن اولونموش .13گورجوستان
حؤکومتی نین باشینا منشویک اوالن آلمان یانلیسی A. Ҫhenkeli
گتیریلمیش .باشچی سی خان خویسکی اوالن گنجه شهرینده
قورولموش آذربایجان حؤکومتی هئچ بیر عسگری و نیظامی گوجه یییه
اولمادیغی اوچون یامان گونده عثمانلی نیظامیلرینه آسیلی دورومدا
قالمیش .یونی آیی نین دؤردو 1918ـینجی ایل  3قافقاز جمهوریتلری
زامان قازانماق اوچون عثمانلی حؤکومتی ایله گورجوستانین باتوم
شهرینده  3آیری آنالشما ایمضاالماقال باتوم کونفرانسی سونا چاتمیش.
بو آنالشماالرا اساسن عثمانلی حؤکومتی قافقازالردا روسیه یه
اودوزدوغو تورپاقالری 1914ـونجو ایل عثمانلی روسیه چارلیق سرحدلرینه
دک دئییل1878 ،ـینجی ایلده کی برلین آنالشماسی سرحدلرینه دک

Hovannisian, Armenia on the Road to Independence 1918, Berkeley/ Los
Angeles 1967, S. 195.
9
von Ludendorf, E., My War Memoirs 1914- 1918, cild 2, London, S. 620-1
10
Adı keҫәn әsәr, S. 621.
11
Adı keҫәn әsәr, S. 659.
12 12
Foreign Relations, Russia, cild 2, 1918, S. 634-37
13
Foreign Relations, Russia, cild 2, 1918, S. 632-33.
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گئری آلمیش .14قوزئی آذربایجان و عثمانلی حؤکومتلری نین
آنالشماسی نین 4ـونجو مادده سینه اساسن عثمانلی حؤکومتی نین
آذربایجان حؤکومتینه نیظامی کؤمک ائده جگی قوزئی آذربایجان
جمهوریتی ایله عثمانلی تورکلری آراسیندا یاخشی ایلیشگیلردن خبر
وئریرمیش .15بو آنالشمانین آرخاسینجا عثمانلی اوردوسو بؤلگه دن
آذربایجانلی و باشقا مسلمان کؤنوللولر ایله بیرلیکده فاجیعه لی مارت
(مارس) آییندان بری باکی و اطرافینداکی بؤلگه لری اللرینده توتان
بولشویک و ائرمنی داشناق پارتیسینه قارشی خزر دنیزینه دوغرو حرکته
کئچمیش .16ایسالم اوردوسو آدالنان عثمانلی اوردوسو نوری پاشا
باشچیلیغی ایله حرکته کئچمیش .نوری پاشا اوردوسونون بیرینجی گؤرئو
و وظیفه سی قارس -جلفا -باکی یولونو اله کئچیرمک ایمیش .17ایران
ممالیکی محروسه سی نین قوزئیینده ایسه اینگلیس قووتلری او ایلین
باشالنقیحیندان بری ترانس قافقازیاداکی بیرلشیک قافقاز جمهوریتی
یا نچیالری ایله باغالنتی قوراراق گونئیدن خزر جبهه سینه یئتیشمک
اوچون دورمادان جان آتیرمیشالر .بو عملیاتالری اینگیلیس ژئنرالی
 Lionel C. Dunsterwilleایداره ائدیرمیش Dunsterwille .18نین بیرینجی
نیظامی هدفی ایسالم اوردوسو آدی آلتیندا اوالن عثمانلی اوردوسونون
قافقازالر و اورتا آسیا اوزره اوالن پروژه لری نی انگللمک ایمیش.
 Dunsterwilleهدفینه چاتماق اوچون عسگرلری نی بغداددان انزلی
لیمانینا و اورادان باکی و تیفلیسه یؤنلندیرمه لی ایمیش1918 . 19ـینجی
یونی آییندان عثمانلی بیرلیکلری  Dunsterwilleنین خططینه
یاخینالشماغا باشالمیش .عثمانلی قوشونالری نین یاخینالشماسینی
اؤزلرینه اورتاق تهدید کیمی قلمه آالن محللی بولشویک و اینگلیس
گوجلری عثمانلی الر علیهینه بیرلشه رک اینگیلیس یئتکیلیسی
 Goldsmithقیزیل اوردو باشچیسی اوالن ائرمنی شامیان ایله آنالشاراق
مارت (مارس) آیی نین سونوندا  40 Dunsterwilleافسر 50 ،عسگر و 4
اوتومبیل ایله بیرلیکده باکی اوزریندن تیفلیس شهرینه گئچمه سینه
اوالناق (امکان) تاپمیش .20بو گلیشملره لندن و موسکووا ایسه باشقا
تور یاناشمیشالر .اینگیلتره ده  Lloyd Georgeروسالرا قارشین دئمیش:
"باکی نین عثمانلی الینده اولماسی روس آیی سی نین الینده
قالماسیندان داها دا یاخشیدیر .تورکلر بیزیم چیخارالریمیز اوچون شرقده
هئچ بیر خطر دئییل .باشقا یاندان روسالر بیر داها آیاغا قالخارسا ،بیزیم
Hurewitz, J. C., Diplomacy in the Near and Middle East, A Decumentary
Record 1535-1956, Princeton University 1956, S. 189-91
15
Yerasimos, Türk-Dovyet İlişkileri, İstanbul 1979, S. 25.
16
Adı keҫәn әsәr, S. 27-28.
17
Ziemke, Die neue Türkei: Politische Entwicklung, Zurich, Leipzig, Vienna,
1928, S. 54-55.
18
Carrington, C. E., The Life of Rudyard Kipling, New York: Garden City 1955,
S. 22.
19
Moberly, History of the Great War Based on Official Document, the Campaign
in Mesopotamia, 1914- 1918, cild 4, London 1923, S. 104-105.
20
Dunsterwille, the Adventures of Dunsterforce, London 1932, S. 11-67.
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اوچون خطرلی اوالبیلر" .21موسکووا دا اینگیلیسلر ایله قارشیالش-
دیردیقدا تورکلره داها اولوملو یاناشیلمیش و دئییلمیش" :باکینی
اینگلیس ایمپراتورلوغونا وئرمک یئرینه تورکلرین اونو اله کئچیرمکلرینه گؤز
یومماق داها دا یاخشی اوالبیلر" .بئله لیکله باکیداکی بولشویکلر باکی
شهرینی تورکلردن قوروماق اوچون اینگیلیسلری کؤمگه چاغیرمادان
کئچیجی اوالراق اوزاقالشماق زوروندا قالمیشالر .22موسکووا و اینگیلتره
نین تورکلره قارشین بیر بیرلرینه داها دا مخالیف گؤرونمه لرینه باخمایاراق
اینگلیس و بولشویک قاریشیمی بیر تیم ویالدی قافقازداکی قاطار یولو
ایله بیرلیکده گورجو عسگری دمیریولونو آلمان و تورکلرین ایلیشگی قورما
یولو دئیه اورتاق نظارته آلماغا چالیش-میشالر .23اینگیلیسلرین
قافقازالرداکی گؤرئولیسی  Mac Donellده باکی نی تورکلره قارشی
ساوینماق اوچون بولشویکلرین ائرمنی باشچیسی اوالن شامیانین
اینگیلیس قووتلریندن کؤمک ائتمک ایسته گینی قلمه آلمیش.24
 Dunsterwilleنین وئردیگی بیلگلره اساسن انزلی لیمانیندا باکیداکی
بولشویکلر ایله بازارلیق ائدیله رک بنزین قارشیلیغیندا فورد اوتومبیلی
ساتما قونوسوندا آنالشیلمیش .بئله لیکله -1918ـینجی ایل آقوست
آییندا  50.000پوندلوق بنزین ایله  10اوتومبیل دگیش توققوش
ائدیلمیش .25یئرلی بولشویکلر و اینگلیسلر آراسیندا بو دوستلوق
یاناشماالر سوررکن عثمانلی اوردوسو باکییا دوغرو ایلریلمگه باشالمیش
و باکی شهری یونی آیی نین اورتاالریندا قوشاتیلمیش .بولشویکلرین
موسکووادان آلدیقالری بویروقالرینی دینلمگن قیزیل اوردوداکی ائرمنی
داشناکالری  Dunsterwilleیه بیر هئیت گؤنده ره رک تورکلرین باکییا
بئله لیکله بولشویک
گیرمه سینه انگل اولماغا چاغیرمیشالر.26
قارشیتی اوالن ،آنجاق اینگیلیسلر ایله ایش بیرلیگی ائدن  1800روس
قازاغی بیچراخوو باشچیلیغی آلتیندا بیر نئچه اینگیلیس عسگری ایله
-1918ینجی ایلین آقوست آییندا ایکی بؤیوک قاطار سورسات ،سیالح و
اوتومبیللری ایله باکی نین  35میل گؤنئیینده کی آلیات لیمانینا تورکلر
ایله چارپیشماغا باشالمیشالر .27باکی سؤیئتینده کی داشناقالر -1918
ینجی ایلین آقوست آیی نین -16سیندا بو دفعه  -SDلر ایله بیرلیکده
اینگیلیسلره رسمی کؤمک چاغیریشی هدفی ایله یئنی بیر اؤنرگه
(پیشنهاد) حاضیرالمیشالر .بو تکلیف رد اولماسینا باخمایاراق ائرمنی
شامییان محللی بولشویک مرکزلرینده بو تکلیف اوزره سس آلما قراری
وئرمیش .موسکو وا ایسه شامیانین بو داورانیشینا بئله جاواب وئرمیش:
باکی یئنیله جکسه ،باکی نین تورکلرین الینه دوشمه سی ،اینگلیس
ایمپریالیستلری نین الینه دوشمه سیندن داها دا یاخشیدیر .چونکو بو
Lloyd George, PRO; savaş kabinesi 435, Tut. 8, CAB 23/6.
Mikoyan, Memoirs of Anastas Mikoyan, I, Madison, 1988, S. 135-37.
23
Goldsmith PRO; WO 95/ 4960, London 1919.
24
Mac Donell, R., And Nothing Long, London, 1938, s. 210-12, 251.
25
Dunsterwille, the Adventures of Dunsterforce, London 1932, S. 170.
26
Adı keҫәn әsәr, S. 208.
27
Mikoyan, Memoirs of Anastas Mikoyan, I, Madison, 1988, S. 120-21.
21
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یئنیلمه بیزیم اوچون کئچیجی اوالجاقدیر" .28روسیه تاریخچیلرین
گؤروشوندن آنالشیلدیغینا گؤره موسکوواداکی بولشویک حؤکومتی نین
"بؤیوک لیدئری ،ویالدیمیر ایلیچ لنین بیر سایدا یئتکیلیلر ایله بؤیوک سایدا
قیزیل اوردو بیرلیکلرینی باکی نی اللرینده ساخالماق اوچون گؤندرمگه
دوشونورموش" .29بونالرا باخمایاراق  170نفرلیک آتلی آستاراخاندان و
 780پیاده اورتا آسیادان باکینی ایشغالدا ساخالماق اوچون یئرلی
بولشویکلره کؤمک گلمیش .30گونباتان جبهه ده ایسه عثمانلی
قوشونالرینا یئنی نفس گوجلرین چاتماسی ایله عثمانلی اوردوسو
آقوست آیی نین -25ینده باکی نین گونئیینده کی آلیات لیمانینا
چاتمیش .همان گونده بولشویکلر باکی سؤیئتی توپالنتیسیندا
اینگلیسلردن کؤمک آلماق یؤنونده بیر سس آلما حیاتا کئچیرمیش ،بو
سس وئرمه ده  236مخالیف اولماقال  259موافیق سس وئره رک بو
32
مسئله قبول ائدیلمیش .31بولشویکلرین باشچیسی ائرمنی شامیان
مسکووا ایله اؤزونو عیارالدیغی اوچون بو دورومدا مسئولیتیندن
اوزاقالشاجاق ایفاده سی نی موسکووایا چاتدیردیقدان  6گون سونرا
بولشویکلر باکی نی ترک ائتمیشلر .33بولشویکلرین گئری چکیلمه سی
ایله اورتا خزر ایداره چیلیگینی روسالر و ائرمنیلردن اولوشان SD
کونترولونداکی بیر ائتالف گوج دئور آلمیش .34اورتا خزره حاکیم اوالن
گوجلر باکی شهری و اطرافینی ایشغالدا ساخالماق اوچون
 Dunsterwilleنی کؤمگه چاغیرمیشالر .35بو گلیشمه Dunsterwille
اوچون بیر فرصت اوالراق لندن حاکیمیتینی باکی شهرینه سوخولماق و
عثمانلی گوجلری نین قارشی سینی آالراق پئترول قایناغینی اللرینه
کئچیره جکلرینه داییر قاندیرمیش و آغیر سیالحالر و اوتومبیللر ایله
گوجلندیریلمیش .36لندن حاکیمیتی نین  Dunsterwilleیه ایلک تکلیفی
بو اولموش" :باکیداکی بولشویک قالیقالرینی داغیتماق و اونالری
اتکیسیز دوروما گتیرمک" .37آقوست آیی نین -17سینده  1918ـینجی ایل
بوش بیر نفت گمی سی ایله باکی شهرینه گلن  Rawlinsonاینگیلیس
دوشرگه سینه یئتیشر یئتیشمز ترانس قافقاز یؤنتیمی طرفیندن
28

Stalin, Dokumentı, Vneşney Politiki SSSR, I, Moskova, Agust 1918, S. 401-402 21.
Azizbekova, Monatsakanyan vә ...; Sovetskaya Rossiya i Borka za Ustanovleniye i
Uproҫeniye Vlasti Sovyetov v Zakavkazye, S. 97.
30
Suny, The Commune, Princeton University, 1972, S. 316.
31
Şaumiyan’ın (Bakı) Lenine Telgrafi 27 Aqust 1918, DVP, I, S. 411-12.
32
Şaumiyan vә 25 ayrı Bakı Komisyarı qısa bir sürә sonra Aşqabaddaki Bolşevik
qarşıtı bir komitә tәrәfindәn tutulmuş vә tanınmaz bir bölgәdә öldürülmüşlәr
(Mikoyan, Dorogoy Borbı, S. 226-242).
33
Mikoyan, A. İ., Dorogoy Borbı, I, Moskova, İzdatelstvo Politiҫeskoy Literaturı,
1971, S. 226-42.
34
Azizbekova, P., Mnatsakanyan, A., -Traskunov, M., Sovetskaya Rossiya i
Borka za Ustanovleniye i Uproҫeniye Vlasti Sovyetov v Zakavkazye, Bakü:
Azervaycanskoye Gosudarstvennoye İzdatel’stvo, 1969, S. 99.
35
Dunsterwille, The Adventures of Dunsterforce, London 1932, S. 284.
36
Adı keҫәn әsәr, s. 198-99.
37
Adı keҫәn әsәr, s. 213.
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توپلومون راحاتلیغینی قوروما عنوانی نی آلمیش Rawilson .باکی نی
الده ساخالماق اوچون بؤیوک حاضیرلیقالر و کامپانیاسی باشالتمیش.38
 Dunsterwilleباکی شهرینده کی داشناک SD ،و منشویک گوجلره
باشچیلیق ائده رک باکی شهری نی قوروماغا چالیشمیش .39آلمان و
روسیه بولشویک حؤکومتلری نین  27آقوست 1918ـینجی ایل عثمانلی
گوجلری نین باکییا گیریشینی انگللمک اوچون آنالشماالری و Brest-
 Litovskآنالشماسینا بیر اک آندالشما آرتیرماالقال سونوجالنمیش .بو
آندالشمانین قافقازالرال ایلیشکین بؤلومونده روسیه بولشویک حؤکومتی
گورجوستان ی تانیماغا قارشی چیخمایاجاغینی و باکیدا چیخاریالن نفتین
دؤرده بیری یوخسا داها سونرا آیلیق بیر میقدارینی آلمان حؤکومتینه وئره
جگی قبول اولونموش .بونون قارشیلیغیندا آلمانیا گورجوستان
سرحدلریندن باشقا بیر دؤولتین عملیاتینا کؤمکچی اولمایاجاق و باکی
بؤلگه سینه 3ـونجو بیر گوجون گیرمه سینه انگل اوالجاق ایمیش .40بو
گلیشمه سیراسیندا عثمانلی قوشونو باکی شهری نین  35میل
اوزاقلیغیندایمیش .عثمانلی اوردوسونون -5ـینجی-15 ،ـینجی و
36ـینجی قافقاز تومنلرینه سالدیری و حمله یه کئچمک اوچون بویوروق
وئریلمیش .آلمانالر آغیر دورومو گؤز اؤنونه آالراق Brest-Litovsk
آندالشماسی نین ایلگیلی مادده لرینین اویقوالماغا دا جان آتمایاراق
عثمانلی بیرلیکلری نین باکییا گیریشینه قارشی چیخمایاراق اوسته لیک
عثمانلی حؤکومتیندن پای اوماراق کیچیک بیر آلمان بیرلیگی نین ده بو
عملیاتا قاتیلماسینی تکلیف ائتمیشلر Dunsterwille .41آقوست آیی نین
-28ینده لندن حاکیمیتینه تئلقراف آچاراق باکیداکی آغیر دورومو
آچیقالمیش .اینگیلتره ساواش باخانلیغی ایسه جاواب اوالراق بوتونلوکله
باکی و اطرافیندان چکیلمگین اویقون اولدوغونو و باکی نفت آبادانلیغی
Dunsterwille
نین خاراب ائدیلمه سینی بیر تئلقرافال بیلدیرمیش.42
باکیداکی اینگلیس یئتکیلیسی سیپتامبر آیی نین بیرینده باکیداکی
ایشغالچی بولشویک حاکیم دایره لره سسله نه رک دئمیش" :یئر
اوزونده هئچ بیر گوج باکی نی عثمانلیدان قورتارابیلمز .باکی شهرینی
ساوینماغا چالیشاراق تورکلره قارشی دیرنمک داها آرتیق جان ایتیرمگه
یول آچار" .43سئپتامبر آیی نین -14اونده باکی عثمانلی نین گیریشینه
تانیق اوالرکن  Dunsterwilleتئلقراف آبادانلیغینی ایشدن ساالراق گئجه
آدامالرینی گمی لره میندیره رک باکی نی ترک ائتمیش .44همان گئجه
تورکلر باکی ایشغالچیالری نین سون دیرنیش خطلرینی پوزاراق
38

Rawilson, Adventures in the Near East, 1918-1922, London: Jonathan Cape, 1934, S.
67-69.
39
Dunsterwille, The Adventures of Dunsterforce, London 1932, s. 309.
40
Dokumentı, Vneşney Politiki SSSR, I, , Moskova, S. 443-5, 17 Aqust 1918.
41
Yerasimos, Türk-Sovyet İlişgileri, İstanbul 1979, S. 30-31.
42
Moberly, History of the Great War, Based on Official Document, the
Campaign in Mesopotamia, 1914- 1918, cild 4, London 1923, S. 230.
43
Dunsterwille, The Adventures of Dunsterforce, London 1932, S . 279
44
MacDonell, And Noting Long, London, 1938, S. 265.
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سونراکی گون تورکیه لی و آذربایجانلیدان اولوشموش قاریشیق اوردو
آذربایجان حؤکومتی آدینا باکی نین اله کئچیرمه سینی دونیا
ایجتماعیتینه بیلدیرمیش .45بئله لیکله آذربایجان میللی حؤکومتی گنجه
شهریندن باکی شهرینه خان خویسکی باشچیلیغی ایله داشینمیش.46
اوسته گؤروندوگو کیمی باکی و اونون اطرافی یئرلی بولشویکلر
طرفیندن ایشغال اولوندوقدان سونرا روسیه بولشویکلری و اینگیلیس
گوجلری عثمانلی حؤکومتی نین بو ایشغاال قارشی قویماسینا قارشین
بیرله شیک دئییل ،هر بیری تک باشینا قارشی قویماق ایسترکن چوخو
ائرمنیلردن اولوشان قافقازداکی بولشویکلر ائرمنی توپلومونا آرخاالناراق
مسلمان آذربایجانلیالری سیخیشدیرماغا چالیشمیشالر .عثمانلی
حؤکومتی باکینی قافقازداکی بلشویک و داشناکالرین الیندن آزاد ائتمه
سینه و آذربایجان میللی حؤکومتی نین باکییا داشینماسینا کؤمکچی
اولماسینا باخمایاراق آذربایجان حاکیمیتی باکییا داشیندیقدان ایکی آی
سونرا بیرینجی دونیا ساواشی اینگیلتره گوجلری نین خئیرینه سونا
چاتمیش .بئله لیکله عثمانلی گوجلری قافقازالری ترک ائتمک زوروندا
قالمیشالر -1918 .47ایجی ایل یئنی قورولموش آذربایجان جمهوریتی
بلشویک و کمونیستلیک آدینا روسیه ایستعماری نین منافعینه خیدمت
ائدن گوجلر و اینگیلتره ایمپیریالیست گوجلری نین جایناغیندا یئرله شه
رک 1920ـینجی ایل آپریل آیی نین -27سینه دک اؤز میللی بایراغینی
اسدیرمگه چالیشماسینا باخمایاراق 1920ـینجی ایلین آپریل آیی نین
 -27سینده روسیه بولشویک قیزیل اوردوسونون ایشغالینا معروض
قاالراق جمهوریت باشچیسی محمد امین رسولزاده بولشویکلرین گیزلی
تشکیالتی آدالنان  ҪEKAطرفیندن توتولموش .یوزئف ایستالین محمد
امین رسولزاده نی اسکی سیالحداشی و دوستو دئیه موسکووایا
ایسته میش .محمد امین رسولزاده موسکووادا بیر سوره قالدیقدان
سونرا 1922ـینجی ایل فینالندایا قاچاراق اورادان ایستانبول شهرینه
گئتمیش .محمد امین رسولزاده استانبول شهریندن ذات عالی دئیه
یوزئف ایستالین آدرئسینه گؤزل بیر مکتوب یازاراق قافقازالرین نئجه قیزیل
اوردو طرفیندن ایشغال ائدیلدیگی و آذربایجان نفتی نین تیفلیسده
باکیدان داها دا اوجوز ساتیلدیغینی و روسیه بولشویک حاکیمیتی نین
نیتلری نین عدالت ایله باغالشمادیغینی اونا و چئوره سینه آنالتماغا
چالیشمیش.

45

Dәniz quvvәtlәri әmәliyatlar dayirәsi tәrәfindәn, Lәndәn, PRO; WO 106/ 1206.
Azizbekova, P., - Mnatsakanyan, A., -Traskunov, M Sovetskaya Rossiya i Borka za
Ustanovleniye i Uproҫeniye Vlasti Sovyetov v Zakavkazye, Bakü: Azervaycanskoye
Gosudarstvennoye İzdatel’stvo, 1969, S. 101-2.
47
British and Foreign State Papers, 1917-1918, CXI, London, 1921, S. 611-24.
46
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سیدحسن تقی زاده ایله محمد امین رسولزاده نین یازیشدیقالری

رسولزاده ایستانبولدا اوالرکن سید حسن تقی زاده ایله کئچمیشدن
اولدوغو ایلیشگیسی نی گؤز اؤنونه آالراق اونا مکتوبالر یازاراق سورگون
گونلرینی آشاغیداکی بیچیمده آنالتماغا چالیشمیش" :عزیز و محترم
دوستوم ... ،سیزدن موسکوادان پئتروقرادا گئتمک اوزره آیریلمیشدیم.
اورادان فرار ائتمک الزیم گلدی .بئرلینده ایکن میرزا رضانین التیفاتالری
سایه لرینده دولتخانهء عالیلرینده چای ایچرک اسکی احباب دان بیر
چوخونو زیارت ایلدیم .سیزی خاطیرالدیق .عجله ائتدیگیم اوچون میرزا
رضاخانال گؤروشه مدیم .یولدان اونا مکتوب یازدیم .سونرا اونا و سیزه
مکتوب یازمام الزیم ایدی .بورادا ائویم یاندیغیندان نزدیمده کی
آدرسلرینیزی ایتیردیم .بو دفعه ایرانشهر مجموعه سیندن اقتیباس ایله
دیگیم آدرسدن ایستیفاده ائده رک بو مکتوبو یازدیم .بلکه ده
ائشیتمیشسینیز بورادا روسیه ایله اوالن دعوامیزی ایدامه ائتدیریریک.
"یئنی قافقازیا مجموعه سی" نشر ائدیریک ... .دؤنوب دوالنیب
ایستانبوال گلیرم .هئچ اولمازسا بیر ایکی ایل آوروپادا اولماق ایستردیم.
آمما نامساعید بیر زامانا تصادیف ائتدیم .بورادا یالنیزام ،عائیلم باکو ده
دیر .موسکوادا گؤردوگونوز عباسقلی بورادادیر .تهراندا ایدی .یاخیندا
گلمیشلر .سنه ساالمالری واردیر ...زامان و مکانالرین تأثیری نه قدر
ا ولسا دا اسکی احبابلیغی سیله بیلمز .ظن ائدیرم آذربایجان ضرب
مثلیدیر" :هر شئیین تازاسی ،دوستون کؤهنه سی"! اسکی آشنالیق
نامنه مصدع اوقات اولدوغومو البته جائیز گؤرور ده گوزاریش احوالینیزی
متضمین جاوابی دریغ بویورمایاسینیز .موسکوا حقینداکی سون
گؤروشلرینیزه چوخ ماراقلی یام .48دوستوموز حسینقلی خان نوابدان
خبرینیز وار می؟ بوتون دوستالرا عرض ساالم .باقی خلوص و احتیرام:
محمد امین ایستانبول  19فئبروآر ،1924 ،چارشو قاپو ،قندیللی سوقاق
نمره .49"5
محمد امین رسولزاده اوچونجو مکتوبوندا گئنه ده سید حسن تقی زاده
یه یازیر" :بورادا ایجازه نیزله چوخ بؤیوک بیر نزاکت و صمیمیتله تماس ائله
دیگینیز اؤنملی بیر مسئله کئچیم .تورکیه ده ،ایستانبولدا چالیشمامیز
نشر ایله مشغول اولمامیز احتمال کی تورکیه حئسابینا چالیشدیغیمیز
حاقیندا بیر شبهه و گومان حاصیل ائتدیرر .بو گومانین بالخاصه سیزین
کیمی صمیمی دوستلر و علی العموم ایرانلی دوستالریمیزدا
گؤرولدوگونه بیله سینیز نه قدر متأسیفم! اگر جیددی صورتده تورکیه،
 48او زامانالر تقی زاده شوروی حوکومتی ایله بیر تجاری مقاوله باغالماق اوچون اورایا
گئتمیش ایمیش(میر هدایت میرحصاری :وارلیق ژورنالی ،پاییز  :)1993( 1372محمد
امین رسولزاده دن ایکینجی مکتوب اتک یازی ،صحیفه .)39
 49میر هدایت میر حصاری :وارلیق ژورنالی ،پاییز  :)1993( 1372محمد امین رسولزاده
دن ایکینجی مکتوب صحیفه.39 – 37
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آذربایجان مناسیبتی تعقیب اولونارسا" ،تورکچی" دئیه ایرانلیالرجا
ایتتیهام اولونان "مساوات فیرقه سی" ،تورکلرجه ده "اینگیلیسچی"
حتی "ایرانچی" دئیه ایتتیهام ائدیلمیشدیر .بو ایتتیهام بیر طرفدن تشکیل
ائتدیگیمیز جومهوریت مفکوره سی نین خالق دیلی (تورک دیلی) اوزرینه
مستند دئموکراتیک و عصری بیر ایده آال استناد ایله مه سیندن ....ایلری
گلیر کی ،نتیجه ده سوء تفاهملره اوغرایاراق "سیاووش" کیمی مظلوم
اولوروق .50ایرانین قونشوموز ،دینداشیمیز اولدوغونو و ذوقالریمیزین
موشتریک اولدوغونو ،قسما ً ده حسرتلریمیزین قرابتینی تقدیر ائتمز
دئییلیک .بونا گؤره ده بویوردوقالرینیز کیمی "ایران" ِمن غیر حق اولسا
بیله اندیشه و قورخوسونا موجیب اوالجاق هر نوع اظهاراتدان توققی
ائتمه نین بیزیم اوچون ضروری و مفید اولدوغونا منی قانع ائتمکدن داها
راحات بیر شئی تصوور اولونماسین .بو خصوصدا قافقازیا آذربایجانی نین
(یا سیزین مناسیب گؤردوگونوز تعبیرله "اران"نین) نه کیمی بیر خط
حرکت اتخاذ ائتمک ضرورتینده اولدوغونون داها یاخشی اولدوغو
حاققینداکی تصووراتینیزی کمال خلوص و اطمینانال گؤزلویورم .بو
خصوصداکی شادلیغینیزدان قطیعاً ملول دئییل ،بالعکس  ....مشکور
قاالجاغیمی ایندیدن تأیید ائدیرم ... .اسکی دوستونوز :محمد امین.
ایستانبول  15مایس (مای) .51"1924
محمد امین رسولزاده -1934ـینجی ایل روسیه بولشویک استعمارینا
قارشین بروکسلده دوزنلنمیش کونفرانسا قاتیالراق اورادا روسیه
بلشویک ایستعمارچیلیق حاکیمیتینه قارشین بیرلیک سندینه ده قول
چکمیش1941 .ـینجی ایل آلمان حؤکومتی روسیه تورپاقالرینا حمله
ائتدیگی زامان آلمان خاریجی ایشلر باخانلیغی قافقازیادان سورگون
اولونموش مخالفت گوجلرین باشچیالرینی و محمد امین رسولزاده نی
آلمانیایا دعوت ائتمیش .محمد امین رسولزاده آلمانیادا قالدیغی دؤنمده
"استقالل" و "قورتولوش" قزئتلرینی یایینالماقال مشغول اولموش .آلمان
نازیستلیگی ایکینجی دونیا ساواشیندا یئنیلگه یه اوغرادیقدان سونرا
1945ـینجی ایل آپریل آییندا روسیه بولشویک حرکومتی آلمانیانین شرق
بؤلگه سینی ایشغال ائتدیگی و محمد امین رسولزاده نی خطر تهدید
ائتدیگی اوچون او آلمانیانین آمریکالیالر ایشغال ائتدیکلری – غرب آلمانیا-
بؤلگه سینه کئچمیش و 1947ـینجی ایل تورکیه یه گئده رک آنکارادا
1951ـینجی ایل سسینی
یئرلشمیش .محمد امین رسولزاده
آذربایجانلیالرا یئتیرمک و قیزیل اوردو طرفیندن آذربایجان جمهوریتی نین
ایشغال ائدیلدیگینی یئنی نسلینه آنالتماق اوچون آمریکانین سسی
رادیوسوندان چیخیشالر ائتمیش.
ایشیق سؤنمز29.01.2009 ،
 50محمد امین رسولزاده آذربایجانی مظلومجاسینا و گوناهسیز قانینا بویانمیش
سیاووشا بنزتمیش.
 51میر هدایت میر حصاری :وارلیق ژورنالی ،پاییز  :)1993( 1372محمد امین رسولزاده
دن اوچ نچو مکتوب صحیفه .43 – 39
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روسیه بولشویکلری ایله ائمپئریالیست گوجلری جایناغیندا تورکیه
نین یئر آلماسی و قافقازالرداکی جمهوریتلرین گلجکلری
کئچمیش یازیالرین بیرینده قوزئی آذربایجان جمهوریتی روسیه
بولشویکلری ایله ائمپئریالیست گوجلری جایناغیندا اؤلوم یوخسا قالیم
ساواشی وئردیگی اوزره بیلگی و معلومات وئرمیش ایدیک .52او زامانکی
قوزئی آذربایجان جمهوریتی ،دئموکراتیک بیر حکومت اولدوغونا
باخمایاراق عثمانلی حیمایتی نین آلتیندا قورولموش بیر حاکیمیت
اولموش .بو یازیدا عثمانلی قوشونالری نین قافقازالردان گئری چکیلمه
سی و قافقازداکی جمهوریتلرین او جمله دن آذربایجان جمهوریتی نین
چؤکوشونون ندنلری اوزره بیلیگی وئرمگه چالیشاجاییق .قونو و موضوعا
گیرمه دن اؤنجه بیرینجی دونیا ساواشینا یول آچان مسئله اوزره آیدینلیق
گتیرمک داها یاخشی اوالر دئیه دوشونورم 1914 .ـینجی ایلین یونی
آیی نین ییرمی سکیزینده اؤتریش -مجار ولیعهدی  Franz Ferdinandو
اونون خانیمی بوشناقالرین باش شهری اوالن سارایئوو شهریندن
گؤروش کئچیررکن بیر اون دوقوز یاشلی اؤیرنجی طرفیندن گولللنمیشلر.
بو سالدیریم و هوجوم ایله روسیه چارلیغی طرفیندن حیمایت اولونان
سئرب میللتچیلری اؤتریش -مجار حکومتیندن آیری و مستقیل سئرب
میللی دؤلتی نین یارانماسینی وورقوالماق ایستیرمیشلر .اؤتریش
اوردوسو بو اوالیا سئربلردن اؤج و انتقام آلماق ایله جاواب وئرمک ایسته
میش .آلمان دؤلتی ایسه یولی ( )Juliآیی نین بئشینده دوناو شاهلیغی
(اؤتریش -مجار دؤلتی) ایله بیرلیک سرگیله یه رک مسئله نی داها دا
دیرماندیرماغا چالیشمیش .اؤتریش -مجار دؤلتی سئربستانال بو مسئله
نی محلی بیچیمده اله آلماق ایسترکن آلمانیا حکومتی روسیه علیهینه
ساواش آچماغی داها اؤز مقصدینه اویقون حئساب ائتمیش .آلمانیا
دؤلتی نین باخیشیندا روسیه حکومتی اورودوسونون سایینا گؤره آلمان
دؤلتینه بیر تهلوکه اوالجاق ایمیش .53آلمان حکومتی نین اؤتریش دؤلتی
نی جسارتلندیرمه سی ایله اؤتریش -مجار شاهلیغی سئربلر علیهینه
ساواشاجاغینی بیلدیرمیش .بیر نئچه گون ایچریسینده آلمان ایکی جبهه
ده ساواشمالی اولموش (گونچیخان طرفده روسیه و سئربلر ،گونباتان
طرفده فرانسه و انگلستان) .بیرینجی دونیا ساواشیندا اورتاگوجلر
(آلمانیا ،اؤتریش -مجارستان) بیر یاندان و انگلستان ،فرانسه و روسیه
ائله جه ده سئربلر آیری بیر یاندان بو ساواشی آالوالندیرماغا
چالیشمیشالر .آلمان دؤلتی انگلستان و فرانسه دؤلتلرینه قارشی
قویماق ایسترکن بئلژیک و لوگزامبورگ دا بو ساواشا بیر قوربانلیق کیمی
 52ایشیق سؤنمز ،بولشویزم ایله ائمپئریالیزم آراسیندا یاشاماغا جان آتان قوزئی
آذربایجان جمهوریتی و بؤلگه ده کی تاریخی گلیشمه لر:
www.isiqsonmaz.com/Seite%2056.htm
53
Deutsch-Historisches Museum, Das Attentat von Sarajevo:
http://www.dhm.de/lemo/html/wk1/kriegsverlauf/sarajewo/index.html
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قاتیلماق زوروندا قالمیشالر .سونرا عثمانلی و بلغاریستان دؤلتلری بو
ساواشا قاتیلماقال اورتا گوجلر داها دا گوجلنمیش .بونون آرخاسینجا
ژاپون ،ایتالیا ،پرتغال ،رومانی ،یونان و آمریکا بیرلشمیش شتاتالری دا
ساواشا قاتیلمیشالر .ساواش آالنی گئنیشلندیکدن و بؤیودوکدن سونرا
ییرمی بئش مملکت و اونالرین مستعمره لری انسان سایی باخیمیندان
 1.350000000نفر بو ساواشا سوروکلنمیشلر.
روسیه ده  1917ـینجی ایلین اوکتوبر آییندا حاکیمیت چئوریلیشی
اولدوقدان سونرا روسیه نین بولشویک حاکیمیتی ایلک اوالراق بیرینجی
دونیا ساواشینا قاتیلمانی سوردورمه سینه باخمایاراق دونیا گؤروشونو
چارلیق حاکیمیتی یئرینه اوتورتماق اوچون ساواشدان اوزاقالشماغی اؤز
مقصدینه داها دا اویقون گؤردوگو اوچون اورتاگوجلره قارشی ساواشی
آتیشکس ایله دوردورماغا چالیشمیش 1918 .ـینجی ایلین مارت آیی نین
اوچونده تک باشینا اورتاگوجلر (آلمان ،اؤتریش -مجار ،عثمانلی،
بلغاریستان دؤلتلری) ایله -Brest-Litowskدا چوخلو دانیشیقالر
کئچیردیکدن سونرا ساواشدان جانینی قورتارا بیلمیش .اورتاگوجلر باشدا
آلمان الر اوالراق بولشویکلره تحمیل ائتدیکلری باریش آنالشماسینا
اساساً روسیه بولشویکلری روسیه چارلیغی آوروپادا اشغال ائتدیکلری
توپراقالرین بیر بؤلوموندن گئری چکیلمه لی اولموشالر .یئری گلمیشکن
روسیه بولشویک لرینه تحمیل اولموش باریش آنالشماسینا آشاغیدا گؤز
گزدیرمک اوالر:

اوسته کی اورتاگوجلر و روسیه بولشویک دؤلتلری آراسیندا بئش دیلده
(آلمان ،روس ،عثمانلی تورکچه سی و بلغار دیللرینده) یازیلمیش
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تحمیلی باریش آنالشماسینا اساسا ً روسیه بولشویک حکومتی فینالند،
لهیستان ،اوکراینا و بالتیک مملکتلریندن گئری چکیلمه لی اولموش.54
دئمک بیر چوخالری ایددعا ائتدیگینه اساساً فینالندیالیالر ایستیقاللیت
ایسته دیکلری اوچون بلشویکلر باشدا ویالدیمیر ایلیچ لنین اولماقال
فینالند ایا ملتی نین استقاللیتینی تانیمیش مسئله سی واقعیتلره
اویقون گؤرونمه دیگی نین یانی سیرا روسیه بلشویکلرینه آلت اولموش
اؤزلرینی کمونیست آدالندیرانالرین دا تاریخی باخیمدان بیلگیسیز و
اویونچاق اولدوقالرینی اورتایا قویموش گؤرونر .روسیه بولشویکلری یالنیز
حاکیمیتده قالماقالری اوچون بیرینجی دونیا ساواشیندا اورتاگوجلرین
تحمیلی آنالشماالرینی اؤزلرینه تمکین ائده رک روسیه وطنداشالرینی،
ایستر منشویک و سوسیال دئموکراتالرینی ،ایسترسه ده اونالرا مخالیف
اوالن شاهچیالری اؤز قارشیالریندا گؤره رک اونالری سوسدورماق اوچون
ایچ ساواشا یول آچمیشالر .بو ایچ ساواش  1920 -1918ـینجی ایللرینده
روسیه بولشویکلیگینده حؤکوم سورموش .بو مخالفتلر قیزیل اوردونون
یاراتدیغی قان دنیزی واسیطه سی ایله باسدیریلمیشالر.55
عثمانلی حکومتینه گلدیکده بیرینجی دونیا ساواشی باشالدیقدان سونرا
اورتاگوجلره قوشوالن عثمانلی ائمپئراتورلوغو گئنه داغیلیما اوغراماغا
باشالمیش 1916 .ـینجی ایل حجاز 1917 ،ـینجی ایل عصیر (بوگونکو
عربستان سعودی) 1918 – 1917 ،ـینجی ایللرینده سوریه ،فلسطین ،و
عراق انگلیس گوجلری طرفیندن اشغال ائدیله رک بو تورپاقالرین
عثمانلی حاکیمیتیندن آیریلماسینا یول آچمیشالر.
عثمانلی صدر اعظمی ،طلعت پاشا آلمانیا زیارتیندن  1918ـینجی ایلین
سئپتامبر آییندا دؤنرکن ژئنرال  Franchet d’Esereyباشچیلیق ائتدیگی
بولغار اوردوسو چوخ میللتلی بیر شرق اوردوسو ( ) Armée de l’Orient
قارشیسیندا  Dubropoljeساواشیندا دیزه چؤکمه سینه تانیق اولموش.
بو سیرادا بولغار حکومت باشچیسی ائتالف گوجلر ایله تک باشینا
باریشاجاغینی طلعت پاشایا بیلدیرمیش 1918 .اینیجی ایلین سئپتامبر
آییندا بلغارستان دؤلتی ساواشدان چکیلرکن عثمانلی حکومتی نین
آوروپاداکی ساواش متفقلری ایله باغالنتیسی قوپموش .56یئنیلگه نین
(شکستین) یاخینالشدیغینی باشا دوشن باب عالی (عثمانلی درباری)
ساواش دؤنمی نین سیاستیندن مسئول توتولمایاجاق یئنی بیر حکومتی
ائتالف گوجلر (انگلستان ،فرانسه ،ژاپون و ایتالیا) ایله گؤروشمک اوچون داها
اویقون یول اوالجاغینا دوشونموش .بئله لیکله یئنی حکومت کابینه سی
قورولموش .یئنی کابینه نین ایلک ایشی دنیز ساوینما باشقانی (بحریه ناظری)
حسین رئوفو یونانیستانین  Limnosآداسینداکی ( Moudrosیونانجا ) Μούδρος
Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Friedensvertrag von Brest-Litowsk :
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedensvertrag_von_Brest-Litowsk
55
Christoph Barth, Russische Revolution (1917), Bürgerkrieg:
http://www.schultreff.de/referate/geschichte/r0137t00.htm
56
Lloyd George, D., War Memoirs of David Lloy George, II, London, 1936, S.
1946-47.
54
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تورکچه  Mondrosلیمانیندا ائتالف گوجلری
انگلیسلرین آق دنیزده کی باش سوروملوسوSir Somerset Arthur Gough-
 Calthorpeایله آتیشکس اوزره گؤروشمگه گؤرئولندیرمک اولموش .ائتالف
گوجلری عثمانلیالردان ساواشین سونا اَرمسینه یاخین بوتون گونچیخان بؤلگه
لردن او جمله دن ترانس قافقاز و ایران ممالیکی محروسه سی نین قوزئییندن
(گونئی آذربایجانین غرب والیتی ،57تورکیه نین آردهان ،ارضروم ،وان و قارس
والیتلریندن گئری چکیلمه سینی ایستیرمیش .58عثمانلی حکومتی ایله دؤرت
گون گؤروشوب قونوشما سونوجوندا ائتالف گوجلری نین یئتکیلیسی
 Calthorpeگونچیخان آنادولو تورپاقالری اوزره عثمانلی یئتکیلیسی حسین
رئوف اوربای قارشیسیندا گئری اوتورموش .بئله لیکله عثمانلی گوجلری باشقا
بؤلگه لردن دورمادان چیخمالی اولموش .بونون آردینجا انگلیسلرین عراقداکی
اوردوسو  William Montgomery Thomsonباشچیلیغی ایله باکی و چئوره
سینده کی پئترول یاتاقالرینی اشغال ائتمیش .روسیه بولشویک ایستعماری
نین کمونیستلیک آدی آلتیندا قافقازیانین قوزئی بؤلگه لرینده گوجلنمه سی و
قافقازالرین گونئیینده بولشویک تبلیغاتی آرتارکن اینگلیس گوجلری بولشویکلر
ایله سیالحلی چاتیشماغا گیرمک ایستمه یه رک تورکیه تورپاقالرینداکی اؤز
دوروم و موقیتلری نی قوروماغا اوستونلوک وئرمگه باشالیاراق قافقازالری دا گؤز
آردی ائتمک ایستمه میش .انگستانین بو سیاستی نی و مسئله نین هانکی
آشامادا آخین ائتدیگینی اؤیرنمک اوچون  1918ـینجی ایل اوکتوبر آیی نین
اوتوزوندا طرفلر آراسی راضیلیغا گلینمیش آنالشمایا گؤز گزدیرمگه چالیشاق:
طرفیندن

یئتکیلی

ساییالن

" -1قارادنیزه کئچیشی ساغالماق اوچون بوغازالر آچیالجاق و کئچیش
گووَنلیگی اوچون چاناق قلعه و ایستانبول بوغازالرینداکی استحکامالر متفق
گوجلری طرفیندن اشغال ائدیله جکدیر -2 .عثمانلی سوالرینداکی بوتون مایین
تارالرالری داراناجاق و بونالرین قالدیریلماسینا (عثمانلیالر طرفیندن)کؤمک ائدیله
جکدیر - 3 .ائتالف دؤولتلری اویروغوندا (تابعیتینده) اوالن ساواش توتساقالری
ایله ائرمنی توتساقالری استانبولدا توپالناجاق و ائتالف دؤولتلرینه تسلیم ائدیله
جکدیر - 4 .سرحدلرین قورونماسی و آسایشین ساغالنماسی اوچون گرکلی
ساییدا عسگری قووتین آرتیغی خیدمتدن آزاد ائدیله جک و بونالرین ساواش
ملزمه لری ائتالف دؤولتلرینه تسلیم ائدیله جکدیر -5 .گوونلیک گؤرئولی سی
(وظیفه لی سی) کیچیک گمیلردن باشقا بوتون عثمانلی دنیز قووتلری تسلیم
ائدیله جک و عثمانلی لیمانالریندان ائشیگه چیخمایاجاقدیر -6 .عثمانلی
دؤولتی نین بوتون لیمان و گمیچیلیکلری ائتالف دؤولتلری نین گمیلری اوچون
آچیق قاالجاقدیر -7 .متفقلر ،گوونلیکلرینی تهلوکه ده گؤردوکلری هرهانکی بیر
استراتئژیک بؤلگه نی عسگر چیخارماق صورتی ایله اشغال ائده بیله جکدیر-8 .

Birinci Dünya Savaşında Azәrbaycan Türklәri Ermәni Daşnaqları vә Urmiyә
әtrafında Asoruların basqınlarına uğradıqları üçün Müsәlman diyә Osmanlı
Hökümәti Urmiyә, Salmas, Xoy şәhәrlәrinә şәfәqәt әlini uzadaraq bu soy
qırqınını gec dә olsa, dayandıra bilmiş.
58
Türkgeldi, A., Mondros ve Mudanya Mütarekelerinin Tarihi, Ankara, 1948.
57
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توروس تونللری ائتالف دؤولتلری طرفیندن اشغال ائدیله جکدیر -9 .قافقازالر و
ایران ممالیکی محروسه سی نین قوزئی گونباتانینداکی (گونئی آذربایجانین
گونباتانینداکی) عثمانلی قووتلری ساواشدان اؤنجه کی یئرلرینه چکیله جکلر
(اوخو :گلجکده بو بؤلگه ده بیر ائرمنیستان دؤولتی قوروالجاق) -10 .حکومت
خبرلشمه لریندن باشقا هر تورلو خبرلشمه ائتالف دؤولتلری طرفیندن کونترول
اولوناجاقدیر -11 .اوردو و آلیش -وئریش آراچالری (وسیله نقلیه لری) و یئدکلری
داغیدیلماجاقدیر -12 .آرتیق اوالن کؤمور و آخاریاناجاق (نفت و ساییره) و دنیز
آراچالری ائتالف دؤولتلری طرفیندن ساتین (پول قارشیلیغیندا) آلیناجاقدیر-13 .
بوتون دمیر یولالری ائتالف دؤولتلری نین کونترولو آلتیندا اوالجاقدیر .عثمانلیالر
باتوم شهری نین اشغالینا قارشی چیخمایاجاقدیرالر -14 .سوریه ،حجاز ،یمن،
طرابلس و بینقازداکی عثمانلی اوردوالری یاخینلیقالرینداکی ائتالف قووتلرینه
تسلیم ائدیله جکدیر -15 .مصراتا ،طرابلس و بینقازداکی لیمانالر ائتالف
دؤلتلرینه تسلیم ائدیله جکدیر -16 .ائتالف دؤولتلری طرفیندن توتساق
ائدیلمیش اوالن عثمانلی عسگرلری تئزلیکده گئری وئریلمیه جک و اولدوقالری
یئرده ساخالناجاقالر -17 .یئدیریب ایچیرمک ایشلری ائتالف دؤلتلری نین
کونترولو آلتیندا اوالجاقدیر -18 .عثمانلی دؤلتی مرکزی حکومتلر ایله بوتون
ایلیشگیلرینی کسه جکدیر -19 .آلمان و اؤتریش اویروقلو (تابعیتی اوالن) بوتون
مدنی و نیظامیلر بیر آی ایچریسینده عثمانلی تورپاقالرینی ترک ائده جکدیرلر.
ت ّ
سته-ده هرهانکی بیر قاریشیقلیق باش وئررسه ،ائتالف دؤولتلری بو
 -20والی ِ
بؤلگه ده اؤنملی یئرلری اشغال ائده جکدیرلر -21 .طرفلر آراسینداکی آتیش
کس اوکتوبر آیی نین اون سکیزیندن باشالیاجاقدیر".59

اوسته کی طرفلر آراسی قرار آلینمیش راضیلیقدان گؤروندوگو کیمی
ائتالف گوجلری باشالریندا انگلستان اوالراق قافقازالردان عثمانلی دؤلتی
نین الینی کسمگه چالیشاراق بو آنالشمانین یئددینجی بندینی هر تورلو
یوروم و یوزوما آچیق بوراخاراق عثمانلی ائمپئراتورلوغونو داغیتماغی حیاتا
کئچیرمگی پالنالرکن روسیه بولشویک لری علیهینه گلجکده داها دا
توتوملو ووروشاجاق یولالرینی اؤزلرینه هامارالماغا چالیشمیشالر.
ائتالف گوجلری عثمانلیالرا تحمیل ائتدیکلری بو آغیر قوشول و شرطلر
ایله ده یئتینمه یه رک (قناعت ائتمیه یه رک)  1918ـینجی ایلین دئسامبر
آییندا عثمانلی حکومتی نین باش شهری اوالن استانبولدا انگلیس
رهبرلیگی ایله بیر ائتالف یؤنتیمی (ایداره سی) قورموشالر .بو یؤنتیم
Mondros atışıkәs anlaşması, yoxsa Mondros 17 atışkәsi Birinci Dünya Savaşı
sonunda Osmanlı dövlәti ilә E’tilaf Dövlәtlәri arasında imzalanan bәlgәyә
(sәnәdә) verilmiş ad sayılar. Bu anlaşmanı Osmanlı dövlәti adına Dәniz
Qüvvәtlәri Balqanı Hüseyin Rauf Orbay Yunan’ın Limnos adasının Moudros
limanında 1918’inci ilin Oktober ayının 30’uncu gününün axşamı imzalanmış.
Mondros atışıkәs anlaşması Osmanlı dövlәtinin yıxılmasından sonra qurulan
Türkiyә’nin sәrhәdlәrini çizәn ilk dövlәtlәr arası bәlgә olaraq önәm vә әhәmiyәt
daşıyar.
59

روسیه کومونیستلیگی و آلمان فاشیستلیگی

21

عثمانلی قوشونالری نین سی الحسیزالشماسینا نظارت ائتمگه باشالرکن
پولیس و ژاندارمالری دا کونترول ائدیرمیش .استانبول شهری ایسه
ائتالف گوجلری آراسیندا نفوذ بؤلگه لرینه آیریلیرمیش:
 خاریجی اؤلکه لرین ائلچیلیکلری یئر آالن ،مودئرن دکانالر یئرلشن،خلیجین قوزئی قیراقالرینداکی قاالتا و پئرو محللری انگلیسلرین
کونترولوندا،
 تاریخی مسجدلر ،تورک حکومت تیکینتیلری (بناالری) و اسکی وسنتی بازار یئرلشدیگی یئرلر فرانسه لیلرین الینده،
 استانبولون بوغازالر و آسیا طرفینده کی یئرلشیم بؤلگه لری و اوسکودارایسه ایتالیا گوجلری نین کونترولو آلتیندا ایمیش.60
انگلیس قووتلری استانبولون یانی سیرا استانبول یاخینلیغینداکی
بوغازالردا بیر چوخ کندی ،قارادنیزین قیراغینداکی (ساحیلینده کی)
سامسون ،تورکیه نین گون ئی گونچیخانینداکی آنتب شهری ،آیری
ایستراتئژیک یئرلری و آلمان الر تیکدیگی دمیر یولالرینی باشدان باشا
اشغال ائتمیشلر.61
بئله بیر سیاسی گلیشمه دن روسیه بولشویکلری ایلک اوالراق قافقازالر
و باکی نفتی اوزره دوشوندوکلری اوچون راحاتلیق حیسسی کئچیرمگه
باشالمیشالر .ویالدیمیر ایلیچ لنین  1919اونجو ایلین آپریل آییندا
موسکوادا ایش ائولری (کارخانجات) کمیته سی و سیندیکاالری
کنفرانسیندا "ائتیالف دؤلتلری ،روسیه نین ایچ ایشلرینه آچیق اوردو
مداخیله سیندن یاییندیقالرینی" ایفاده ائتمیش .62بو یاناشماالرا
باخمایاراق زامان گئدیشی ایله روسیه بولشویکلری زامانی دگرلندیرمگه
چالیشاراق تورکیه میللتچیلرینی ائتالف گوجلری نین قارشیسیندا
دستکلمگی روسیه بولشویک لری نین گلجکلری اوچون اویقون حئساب
ائتمیشلر .بونالرا باخمایاراق زامان گئدیشینده بولشویکلر تورکیه
تورپاقالری اوزریندن گوجلو بیر آنتی بولشویک سالدیریمی (هجومو)
اوزرینده ده دوشونجه و فیکیر یورماغا چالیشیرمیشالر .63بو آرادا ائتالف
دؤلتلری  Mondrosآنالشماسی نین یئدینجی بندیندن ایستفاده ائده رک
عثمانلی تورپاقالرینی بؤلونمگه معروض قویماغا چالیشمیشالر .بئله
لیکله یونانیستان دؤلتی فرصتدن استفاده ائده رک ازمیر شهری و آیدین
Price, Clair, the Rebirth of Turkey, New York, 1923, s. 126.
Nicolson, George Curzon, The Last Phase, 1919-1925, New York, 1974, s. 63.
62
Lenin, Collected Works, XXIX, Moskova, 1977, s. 322.
63
Pravda, 9 Novambir 1918.
60
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والیتی نی ایشغال ائتمگه دوشونمگه باشالمیش .ازمیری ایشغال ائتمک
دوشونجه سی  1919ـونجو ایلین فئبروآر آیی نین اورتاالریندا یونانیستان
باشقانی  Venizelosاؤنریسی (پیشنهادی) ایله انگلستان باشقانی
 Lloyd Georgeطرفیندن اورتایا آتیلمیش .آمریکا بیرلشمیش دؤولتلر
باشقانی  Wilsonایلک اوالراق بو تکلیفه قارشی چیخدیغینا باخمایاراق
مارت آیی نین ییرمی بئشینده یوموشاناراق بو تکلیفی منیمسه میش.
مای آیی نین یئدیسینده اینگیلتره ،آمریکا بیرلشمیش دؤلتلری و فرانسه
دؤلتی یونانیستان دنیز قووتلری طرفیندن ازمیر و اطرافی نین اشغال
ائدیلمه سینه سس وئرمیشلر .بو قرار مای آیی نین اون بئشینده
یونان یستان دنیز قووتلری طرفیندن اویقوالنمیش و حیاتا کئچمیش.64
یونانیستانین ازمیری اشغال ائتمه سی بولشویکلر ایچره
 Mondrosآنالشماسی اوزره داها دا راحاتسیزلیغا یول آچمیش.
بولشویک رهبرلیگی ،باشدا لنین اوالراق یونانستانین بو داورانیش-
الرینی انگلستان طرفیندن یؤنلدیلمیش بیر عملیات کیمی اولدوغونا
اینانیر و آنادولودا یونان یاییلماسینی روسیه بولشویکلری اوچون تهدید
دئیه قلمه آلیرمیش .موسکووانین گؤزونده یونانلیالرین قوزئی و گونچیخان
آنادولو تورپاقالرینی اشغال ائده جکلری بؤیوک ائرمنی -بیزانس دؤلتی
یاراتماغا قالخاجاقالر تهلوکه سی سؤز قونوسو ایمیش .بئلنچی بیر
گلیشمه روسیه بولشویک دؤلتی سرحدلرینده بیر قالخان ایشلوی
(عملکرد) داشییابیله جک ایمیش .65روسیه بولشویکلری بو گلیشمه
لردن حرکت ائده رک ائتالف گوجلره قارشی تورکیه میللتچیلری ایله
یاخین ایلیشگیلر قورماغا چالیشمیش 1919 .ـونجو ایلین ایلک یاریسیندا
- Çiçerinه گونئی روسیا و قافقازالردان استانبول و آنادولوداکی دورومو
چوخ آیرینتلی بیر شکیلده آنالدان بیر سورو خبر و تئلقرافالر
گؤندریلمیش .66بو خبرلرده ائتالف پولیسی یالنیز استانبولدا  300تورک
کمونیستینی توتساق ائتمیش دئیه خبر وئریلمیش .روسیه بولشویکلری
ایله تورکیه لی و تورکیه چی تورکلر آراسیندا ایلک گؤروشمه لر قافقازالردا
انگلیس کونترولو و اوکراینانین قیریم آداسیندا فرانسه کونترولو آلتیندا
Paul C. Helmreich, From Paris to Sèvres: The Paertition of the Ottoman
Empire at the Peace Conference of 1919-1920, Ohio University Press 1974.
65
Çiçerin, 24 Desember 19 20, Moskova, Arxiv Vneşney Politiki, Türkiye üzere
başvuru, Op.:3, Por.:2, Pap. 2.
66
Çiçerin 1918- 1930 illәrindә Rusiya Sovyetitinin Xarici işlәr üzәrә Xalqkomisarı
imiş. Çiçerin 1922inci il birinci dünya savaşında yenilmiş Alman Emperatorluğu
ilә anlaşma imzalamaqla Rusiya Bolşeviklerini ilk dәfә olaraq dövlәtlәr arası
rәsmiyәtә tanıtdırmış. Hәr iki tәrәf işbirliyi etmәyә könüllü olaraq Risiya Alman
hakimiyәtindәn savaş qәramәti almaq istәmәmiş.
64
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 1918ـینجی ایللر حیاتا کئچمیش .بولشویک تبلیغاتچی سی بیر بؤلوک
(قوروپ) تورک  1919ـونجو ایلین ژانویه آیی نین ییرمی ایکیسینده
مصطفی صبحی باشچیلیغیندا قیریم آداسینا چاتمیش .صبحی
سوسیالیست تبلیغاتالرینی مسکووادا" یئنی دونیا "آدلی تورکچه قازئت
یولو ایله یایینالماغا چالیشارمیش .مصطفی صبحی و یولداشالری قیریم
آداسیندا مسلمان کمونیستلری نین بیر دفترینی قوراراق اورادان قارادنیز
واسیطه سی ایله آنادولویا یؤنه لیک اتکینلیکلرینی حیاتا کئچیرمگه
چالیشاراق آدام و تبلیغات ملزمه سی گؤندرمگه چالیشارمیشالر.
دئنیکین  1919ـونجو ایلین آپریل آیی نین ییرمی اوچونده قیریم آداسینی
اشغال ائدرکن 67مصطفی صبحی بؤلوگو (دسته و قوروپو) Odessa
لیمانینا حرکت ائتمک مجبوریتینده قالمیش .همان گون بولشویکلرین
 İzvestiyaقازئتی آنادولودا ائتالف گوجلرینه قارشی محللی دیرنیش
حرکتلری اوزره معلومات یایاراق اونو آسیاداکی سؤیئت (شوروی)
دئوریمی نین باشالنقیجی کیمی تانیتماغا چالیشمیش.68
روسیه کمونیست پارتیسی نین قافقازالرداکی بؤلگه کومیته سی ایسه
 1919ـونجو ایلین مای آییندا قافقاز جمهوریتلری اوزره اوزون
دارتیشماالردان سونرا قافقاز جمهوریتلرینده کی میللی حکومتلری آرادان
قالدیراراق یئرلرینه روس یانلیسی سؤیت حاکیمیتلری قورماغین
گرکلیگی اولدوغو قونوسوندا آنالشمیش .اونالرین دئییشی ایله هدف
"بورژوا جمهوریتلری نین مدنی ،دینی و ائتنیک اؤزللیکلرینی قورویاراق
اونالری مستقیل سؤیئت جمهوریتلرینه دونوشدورمک- Odessa .69یا
گئدن تورک کمونیستلری ایکی بؤلوک اوالراق ،بیر بؤلوگو استانبول و او
بیری بؤلوگو ایسه قارادنیز قیراغینداکی بیر لیمانا گئتمیشلر .70مصطفی
صبحی نین وئردیگی بو تاریخ مصطفی کمالین مای آیی نین اون
دوقوزوندا سامسونا گئتدیگی تاریخ ایله اوست اوسته دوشموش.
مصطفی کمال مای آیی نین ییرمی بئشینده حوضه کندینه گئده رک
تورک قایناقالرینا گؤره اورادا بیر بؤلوک (دسته ،قوروپ) بولشویک هیئتی
ایله گؤروشلر کئچیرمیش .71بیر چوخ تاریخچیلرین سونقوالمارینا (مالحظه
Denikin Rusiya Ordusunun günbatan vә güneygünbatan bölgәsinin
başsorumlusu olmuş vә Rusiyanın Oktober çevrilişindәn sonra Bolşevik vә
komunistliyә qarşı olan bölüklәrә qoularaq Rusiyanin Güney bölgәlärini әlә
keçirmәklә 1919’uncu ilin güzündә Quzey Qafqazları vә Moskovanı әlә
keçirmәgә çalışdığına baxmayaraq başarısız qalmış.
68
İzvestiia, 23 April 1919.
69
Qafqaz Bölgә Komitәsi Toplantısı, Bakı, May 1919; Moskova, TsPA; Fond: 5,
Op: 1, Ed. Kh.:745.
70
Mustafa Suphi Kavgası ve Düşünceleri, s. 70-71.
71
Tansu,Semih Nafiz, İlk Devrin Perde Arkası, İstanbul, 1964, s. 338-42.
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لرینه) گؤره بلشویکلر ،تورکیه کمونیستلری (مصطفی صبحی بؤلوگو)
واسیطه سی ایله مصطفی کمال ایله ایلیشگی قورماغا و تورکیه نین
بولشویک حاکیمیتی و کمونیستلیک سیستیمینه رغبتینی قازانماغا
چالیشمیشالر .مصطفی کمال یونی آیی نین اون ایکیسینده آماسیایا
گئده رک اورادان ارضروم دوشرگه سینده (قرارگاهیندا) اوالن مسلک-
داشی کاظیم قارابکیره سیاسی دورومو و بولشویکلر ایله قورولموش
باغالنتی نی آنالدان بیر تئلقراف گؤندرمیش .72مصطفی کمال تئلقرافدا
بولشویکلر ایله انگلیسلر آراسیندا اوالن ضیددیتلی مقامالردان تورکیه
چیخارالری اوچون فایداالنماغین یارارلی اوالجاغینی وورقوالماغا
چالیشمیش .مصطفی کمال اؤز تئلقرافیندا اوگونکو آشامادا روسیه
بلشویک و تورک ایش بیرلیگینی وورقوالیاراق بو مسئله نی انگلیسلری
قورخوتماق اوچون یارارلی اوالر دئیه بیر داها وورقوالمیش .قارابکیر ده
ارضرومداکی دوشرگه سیندن مصطفی کمالین گرروشلرینی وورقوالیاراق
او تئلقرافی جاوابالماغا چالیشمیش .قارابکیرین دوشونجه سینه گؤره
الده اوالن بوتون اوالناقالردان فایداالناراق بلشویکلر ایله ایلیشگیلری
سوردورمه نی گرکلی ساییر و بونونال بیرلیکده آچیق بیر بلشویک
یانلیسی کیمی چیخیش ائتمک یاخشی اولماز دئیه مصطفی کمالی
اویارماغا چالیشیرمیش .قارابکیره گؤره ان یاخشی سی روسیه
بولشویک لری ایله ایلیشگینی شخصی بیر ساحه ده ساخالماق و
تورکلرین بولشویکلر کؤمگینه محکوم قالدیقالرینی توپلوما یانسیتماماق.73
مصطفی کمال آماسیادا ایکی آیری اولوسچو باشچیالر ایله ده
کئچیردیگی دانیشیقدا بولشویکلر ایله ایلیشگی قورماغی سؤز قونوسو
ائتمیش .بئله لیکله  1919ـونجو ایلین یونی آیی نین ییرمی بیرینده
کئچیریلن توپالنتیدا مصطفی کمال ،کئچمیش دنیز قووتلری باشقانی
و  Mondrosآنالشماسیندا عثمانلی هیئتینه باشچیلیق ائدن حسین
رائوف اوربای ،آنقاراداکی ییرمینجی تومنلیکلرین (اوردو بیرلیکلری)
باشسوروملوسو (فرمانده) علی فواد جبه سوی و مصطفی کمالین
یاخین مسلکداشی اوالن رفعت بئله ایله بیر آرایا گله رک بولشویکلر ایله
ایلیش گی قورماقالری اوزره بیر پروتوکول ایمضاالمالی اولموشالر .بو
پروتوکولدان یوال چیخاراق ائتالف گوجلره قارشی قویماق اوچون خالقا
مراجعت ائدیلمیش.74

Karabekir, Kazim, İstiklal Harbimiz, İstanbul, 1957, s. 49-50.
Adı keçәn әsәr, s. 47.
74
Atatürk, M. K., A Speech Delivered by Mustafa Kemal Atatürk, 1927, İstanbul,
1963, 205-210.
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آماسیا گئنیشنلمه سی (تعمیمی) کیمی تانینان بو پروتوکول سونرا
کاظیم قارابکیره بیلدیریله رک اونون طرفیندن ده قبول ائدیلدیکدن سونرا
تورکیه نین ائتنیک توخوشونو نظره آالراق "اولوس" کلمه سیندن دئییل،
دین قاورامی کیمی قبول اولونموش "ملت" کلمه سی باشلیغی آلتیندا
تورکیه ده کی ائتنیکلری ائتالف گوجلری علیهینه سفربر ائدیلمگه
باشالنمیش .مصطفی کمالین اؤندرلیک مقوله سینه گلدیکده ارضروم و
سیواس قورولتایالری مصطفی کمالی میللی ساواشدا اؤندر ائتمک
اوچون بؤیوک حاضیرلیق تملی یاراتمیشالر .مصطفی کمال قیسا سوره
(زامان) ایچریسینده عسگری و محللی باشقانالرال دا ایلیشگیلر
قورموش.
آنادولوداکی گلیشمه لر بیر یانا دورسون ،بلشویکلره قارشی بیر قافقاز
انگلی دوشونجه و فیکیری استانبولداکی تورک اولوسچوالری آراسیندا دا
اؤزونه یئر آچماغا باشالمیش ایمیش .مصطفی کمالین یاخین دوستو و
عثمانلی مجلیسینده اؤنده گلن بیر میللتچی اوالن رئوف بگ 1920
ـینجی ایلین فئروآر آیی نین اون بیرینده ساواش باشقانی فیضی پاشا
ایله گؤروشه رک انگلیسلره تورکیه نین مستقیللیگینی دستکلرسه لر،
قافقازالردا بولشویکلری دوردوما قونوسوندا اؤنملی بیر رول اوینایاجاق-
الرینی بیلدیرمیش .75انگلیس سورونلوسو  Rawlinsonارضرومدا بلیرگین
اولوس چوالر و یئرلی گؤرئولیلر (وظیفه لیلر) ایله ده غیر رسمس گؤروشمه
لر کئچیرمیش و  1919ـونجو ایلین آقوست آییندا اولوسچو قورولتایالری
زامانی ارضروما گلن مصطفی کمال ایله ده قیسا گؤروشمه
کئچیرمیش .76مصطفی کمال ایله گؤروشن انگلیس یئتکیلیسی
 Rawlinsonارضرومدا اوردو یئتکیلی سی اوالن کاظیم قارابکیر ایله
گؤروشه رک قیزیل اوردویا قارشی سفربرلیک ائتمه سینی ایستر .کاظیم
قارابکیرین آنالتدیقالرینا گؤره  Ralinsonاونا دئمیش" :یوخسا انگلیس
اوردوسو گونباتاندان یاخینالشار و سیز آرادا ازیلرسینیز".
 Rawlinsonسونراکی گؤروشمه لرینده تورکلر بولشویکلری قافقازالردا
دوردورارسا ،انگلیسلر ایستانبول و ازمیری اونالرا وئرمگه حاضیردیر دئیه
قارابکیری ایناندیرماغا چالیشمیش.77
روسیه بلشویک پارتی سی نین قافقازداکی عضوو -Viktor Naneyşvili
نین  1919ـونجو ایلین اوکتوبر آیی نین ییرمی سینده -Kirovآ گؤندردیگی
تئلقرافا گؤره بلشویکلر و تورک اولوسچوالری آراسیندا انگلستان
Yerasimos, Türk-Sovyet İlişkileri, İstanbul, 1979, s. 120.
Karabekir, Kazim, İstiklal Harbimiz, İstanbul, 1957, s. 432.
77
Adı keçәn әsәr, s. 221.
75
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ائمپئراتورلوغون ا قارشی اورتاق جبهه قورماق اوزره آنالشیلمیش .78تورک
اولوسچوالری طرفیندن قافقازا گؤندریلمیش فواد ثابت  1919ـونجو ایلین
اوکتوبر آیی نین اون دوقوزوندا بو آنالشما اوزره قارابکیره خبر وئرمیش.79
قارابکیر بولشویک و ائتالف گوجلری نین تورک اولوسچوالرینا یاخینالش-
ماالرینی توتوشدوراراق  1920ـینجی ایلین فئبروآر آیی نین اون دؤردونده
مصطفی کماال گؤندردیگی تئلقرافیندا گلدیگی قناعتی نی بئله دیله
گتیرمگه چالیشمیش" :ائتالفچیالرین بؤلگده هئچ بیر عسکری گوجلری
یوخ ایکن ،بیر قافقاز سدی اولوشدورماقدان نئجه بحث ائده بیلرلر؟".80
قارابکیرین آنالتدیغینا گؤره ،انگلیسلرین دئدیکلری ،داورانیشالری نی
دوغروتمادیغی اوچون بولشویکلره احتیاطلی داورانیشی گرک الدن
بوراخماماق .قارابکیر آذربایجان و داغستانداکی باغالنتیالرینا گؤندردیگی
تعلیماتدا انگلیسلرین یاالن سیاستلرینه اویماسینالر دئیه اونالری
اویارماغا چاغیرمیش .81آنادولوداکی تورکیه اولوسچوالری دیرنیش
حرکتینه کؤمک ساغالماق و اونو شکیللندیرمک قونوالرینی دارتیشار-
کن  Mondrosآتیشکسی نین آردینجا تورکیه نی باشقا اتحادچیالرال
بیرلیکده ترک ائتمیش انورپاشا باشقا بیر کانالدان تورکیه میللی
ساواشینا قاتقیدا بولونماغا چالیشمیش .او  1918ـینجی ایلین سونونا
دوغرو آلمانیانین برلین شهرینده سورگونده اوالرکن ،82برلینده توتساقلیق
گونلرینی یاشایان روسیه سؤیئت نی تمثیلجیلیک ائدن  Karl Radekایله
بیر نئچه یول گؤروشمه لر کئچیرمیش .83انور پاشانین تورکیه ،روسیه
سؤیئتلیگی و آلمانیا آراسیندا ائتالف گوجلره قارشین اتفاق یارادیلماسی
موضوعسونداکی دارتیشماالرا بیر نئچه آلمان نیظامی مقامالری دا
قاتیلمیشالر .انور پاشا  1920ـینجی ایلین اورتاالریندا موسکووایا گئده رک
Bor’ba za Ustanovleniye Uproçeniye Sovetsky Vlasti v Dagestane 1917-1922,
s. 316-317.
79
Kazim Karabekir, İstiklal Harbimiz, İstanbul, 1957, s. 342.
80
Yerasimos, Türk-Sovyet İlişkileri, İstanbul, 1979, s. 121.
81
Kazim Karabekir, adı keçәn әsәr, 492-93.
82
Ənvər, Camal, Talat və beş ayrı dostları 1918’inci ilin Desamber ayının birində bir
Alman dənizaltısıyla Odessa’ya doğru yola düşmüşlər. Ənvər deyil, başqaları 1920-21
illərində Erməni terorçuları tərəfindən öldürülmüşlər.
83
Karl Radek (1885-1939) Brest-Litovsk’a gedәn Trotskiy’ә yoldaşlıq etmiş.
1917’inci ilin Novamber ayında Rusiyә Bolşevik hokumәtinin xarici işlәr
komisarlığının kömәkçisi olmuş. 1918’inci ilin April ayında Narkomindel’in Orta
Avrupa Bölmü’nün başına gätirilmiş. Bu safәtlә 1918’inci il almanya geri
dönmüş vә Sapartakist hәrәkәtlәrinә qatılmış. Hәrәkәt başarısızlığa uğradıqdan
sonra Berlin’dә 1919’uncu ilin Februar ayından 1920’inci ilin Janviyә ayına dәk
tutsaqda qalmış. Tutsaqdan qurtulduqdan sonra Rusiya’ya geri dönәrәk
Komintern’dә çalışmış.
78
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روسیه سؤیئتی ،آلمان و تورک اتفاقی نین یاراتماق اوچون چابا
گؤسترمیش.84
آلمان عسگرلیک اوزمانی اوالن  Fritz Tschunkeنین  1920ـینجی ایلین
آقوست آیی نین اون دؤردونده موسکووایا روسیه مقامالرینا یازدیغی
مکتوبا گؤره تورکیه یه حکومتینه کؤمک ائتمک قونوسوندا آلمان و روسیه
آراسیندا راضیلیق الدده ائدیلمیش و آلمان سیاسی و نظامی یئتکیلیلری
بؤلگه دکی ائتالف قارشیتی مجادله یه مادی کؤمک ائده جکلرینی قبول
ائتدیکلرینی بیلدیرمیشلر .مکتوبدا آلمانالرین کؤمگی قارادنیزده،
سامسون -باتوم یوخسا پئتروقرادا دوغرو گؤندریلمگه حاضیردیر ،دئییله
رک موسکووادان جاواب ایسته نیلمیش.85
دئمک ،بولشویکلر مصطفی صبحیلر (تورکیه کمونیستلری) واسیطه سی
ایله تورکیه اولوسچوالرینی ائتالف گوجلر (انگلستان ،فرانسه ،ایتالیا،
ژاپون ) قارشیسیندا آراییب تاپار و کؤمک اولماغا حضر اوالرکن انور پاشا دا
دوالییلی اوالراق تورکیه قورتولوش ساواشینا کؤمک اولسون دئیه آلمان،
روسیه و تورکیه اتفاقینی تورکیه تورپاقالرینی دشمن الیندن قورتارماق
اوچون یاراتماغا چالیشمیش گؤرونر .هر وئریشین قارشیسی آلیش
اولدوغو اوچون روسیه بؤلشویکلری آلمان دؤلتی ایله اؤز کؤمکلرینی
تورکیه اولوسچو حرکتینه یئتیرر و ائتالف گوجلرینی تورکیه اولوسچوالری
ایله باش باشا بیر بیرلری نین جانینا ساالرکن چارلیق روسیه سی
ایچریسینده کی تورپاقالردا مخالیفلری قلع و غم ائتمگه و ایچ ساواشا
سون قویماغا چالیشمیش .بئله لیکله دئنیکین نین (انگلیس طرفیندن
حیمایت اولونموش) گوجلری موسکووانین نین  100میل اوزاقلیغیندا آغیر
باسقییا معروض قاالر و گئری اوتورارکن  1920ـینجی ایلین ژانویه آییندا
قولچاق (فرانسه طرفیندن حیمایت اولونان) دا اله کئچیریلمیش و سیبری
نین -Irutskدا بولشویکلر طرفیندن محکمه اولونمادان اؤلدورولموش و
جسدی قیشدا آنگار چایی اوزره هؤرولموش بوزدلیگیندن سویا
آتیلمیش.86
Cebesoy, Milli Mücadele Hatıratları, İstanbul, 1953, s. 42.
Tschunke’dәn Narkomindel’ә August 14, 1920, Moskova, Arxiv Vneşney
Politiki, Türkiye üzere başvuru, Op.:3,Por.:4, Pap. 2.
86
Qolçaq, savaş- vә dәnizvәzir olaraq 1918’inci ilin November ayında Sibridәki
mәhәlli hokumәtә bir qoşun yaratmış, sonra bu hokumәti çevirәrәk özünü
Rusiya’nın hokumәt başçısı kimi tanıtmağa çalışaraq İngilis vә Fransә dövlәtlәri
tәrәfindәn rәsmiyәtә tanınmış. Qolçaq ilk olaraq 1919’uncu ilin April ayına dәk
Qızıl Ordu qarında başarılı olmuş. Qolçağın qoşunları Volqa ırmağını keçәrәk
Qazan şәhәrinә dәk ilәrilәdiyinә baxmayaraq 1919’uncu ilin Novamber ayında
yenilgәyә uğrayaraq 1920’inci ilin Janviyә ayında Fransә nizami birliklәrinә
84
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اوسته ایشاره اولوندوغو کیمی بولغاریستان قوشونالری ائتالف گوجلری
قارشیسیندا یئنیلگه یه اوغرادیقدان سونرا بلغاریستان حکومتی تک
باشینا ائتالف گوجلر ایله باریشا گئتمیش .بئله لیک ایله ده آلمان و
اؤتریشدن عثمانلی قوشونالرینا گله جک کؤمگین یولالری باغالندیغی
اوچون روسیه دؤلتی واسیطه سی ایله گلجک کؤمگی گوونجه آلتینا
آلماق اوچون تورکیه سوبایالری (افسرلری) و اولوسچوالری قافقازالردا
بلشویک لر ایله آچیقجا ایش بیرلیگی ائتمگه باشالمیشالر .87تورکیه
اولوسچوالری و روسیه بلشویک لری بیربیرلرینی ایستمدیکلرینه باخما-
یاراق مجبورا ً ایش بیرلیگه باشالدیقدان سونرا ائتالف باشچیالری و
اونالرین خاریجی ایشلر باشقانالری آمریکا ،ژاپون بؤیوک ائلچیلیکلری ایله
بیرلیکده  1920ـینجی ایلین ژانویه آیی نین اونوندا بو مسئله نی اله
آلماغا باشالمیش و توپالنتی نین سونوندا خاریجی ایشلر باشقانالری
گورجوستان و قوزئی آذربایجان حکومتلری نین موقتی ()de facto
تانینماسی اوزره قرار قبول ائتمیشلر .88مصطفی کمال  1920ـینجی
ایلین فئبروآر آیی نین آلتی سیندا کاظیم قارابکیره بیر تئلقراف گؤندره رک
غرب دؤلتلری بو یاناشما ایله هانکی سیاست یئریتدیکلری اوزره
گؤروشلرینی آشاغیداکی ایچریکله ایفاده ائتمگه چالیشمیش:
"باتیلی گوجلر تورکلرین (تورکیه نین) بولشویکلردن ایلیشگی سینی
کسمک اوچون ائرمنیستان ،گورجوستان و آذربایجانا تاخینمیشالر .اوچ
ترانسقافقازیا دؤلتلری نین بوگونکو آشامادا باتی یانلی سی (تورکیه علیه
داری) اوالراق تورکیه و بلشویکلر آراسیندا بیر سد اولوشدورماالری،
باغیمسیز تورک دؤلتی قورما یؤنونده کی بوتون اومودالرین سونو آنالمینا
گلمه لیدیر .بوندان یانا تورکلر قافقازالردا بولشویک کونترولونو راحات-
الشدیراجاق هر شئیی یاپماالری گرکلی ساییالر".89
اوسته دئییلدیگی کیمی ائتالف گوجلری و عثمانلی حکومتی آراسیندا
اوالن  Mondrosآتیشکسی نین دوقوزونجو مادده سینه اساساً عثمانلی
بیرلیکلری آذربایجان جمهوریتیندن آیریلمالی اولموش .انگلیسیلر
قافقازالردا آغیرلیق قازانارکن خلیل پاشا و نوری پاشاالر انگلیسیلرین
تورونا دوشه رک توتساق ائدیلمیشلر 1920 .ـینجی ایل اؤزلرینه
başçılıq edәn Maurice Janin adlı zata sığınmalı olmuş. Çekuslovakidәn olan
nizami birlik onu Irkutsk şәhәrinә gәtirmiş vә Irkutsk şәhәri Bolşeviklәr әlinә
keçdikdәn sonra Qolçaq öldürülәrәk Sibridәki Angara (rusca. Ангара) çayında
(Yenissei Irmağının sağ bulağında bir buz dәliyinә atmışlar.
87
Sorgun, M. T., Bitmeyen Savaş, Kutulamare Kahramanı Halil Paşa’nın Anıları,
İstanbul, 1972, s. 320-21.
88
The Time 16 January, 19 20.
89
Karabekir, Kazim, adı keçәn әsәr, s. 433-35.
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قافقازالردا گلجک گؤرمگن انگلیسیلر گوجلرینی قافقازدان چکرکن خلیل
پاشا و نوری پاشانی آزادلیغا بوراخمیشالر .قورتولوش ساواشی دئیه
تورکیه اولوسچوالری نین باشالتدیغی ساواشدان روسیه بولشویکلری ده
قافقازالردا اولدوقجا روسیه ایستعماری نین بیر داها قافقازالرا گئری
دؤنمه سی و اورادا کؤک سالماسی اوچون فایداالنماغا چالیشمیشالر.
 Admiral de Robeckانگلیس دنیز قووتلری باشچیلیغی نین دفترینه
یولالدبغی خبرده یازیر" :ایندیکی قوشول و شراییطده بولشویکلر ....
گوجلرینی مصطفی کمال ایله بیرلشدیره رک  ...بوتون خزر دنیزی نین
کونترولونو اله کئچیریب گورجوستان و ایران ممالیکی محروسه سی نین
قوزئی نی ایشغال ائده رک باکی و انزلی نی اله کئچیرمه لری نین
اؤنونده هئچ بیر انگل یوخ ساییالر" .90بو آرادا آنادولونون ماراشدا تورکیه
اولوسچوالری و فرانسه گوجلری آراسیندا بؤیوک سواش سوررکن
فرانسه قوشونالری نین بؤلگه نی ترک ائتمکلری استانبولداکی ائتالف
گوجلرینی داها دا راحاتسیز ائدیرمیش .بئله لیکله استانبولو الده توتماق
اوچون انگلیستان خاریجی ایشلر باشقانلیغی  1920ـینجی ایلین مارت
آیی نین اون اوچونده ژئرال دئنیکین ایله بیرلیکده بولشویکلره علیهینه
چارپیشماقدا اوالن انگلیس گوجلری نین استانبوال داشینماسینی
ایستمک زوروندا قالمیش .سونوچ اوالراق ائتالف گوجلری نین اوست
شوراسی استانبولون تمام اشغالینا و بوغازالر اوزره نظارتی اله
کئچیرمگه قرار وئرمیش Sir Henry Wilson .باشچیلیغی آلتیندا اوالن
ائتالف گوجلر  1920ـینجی ایلین مارت آیی نین اون آلتی سیندا
استانبولون محللرینه گیره رک تورکیه اولوسچوالرینی توتاراق
 Maltaآداسینا سورگون ائتمیشلر.91
استانبول انگلیس گوجلری طرفیندن اشغال اولدوقدان سونرا لنین قافقاز
جبهه سی عسکری دئوریمجی شوراسی نین عضولری Smilga
و -Orjonikidzeیه بیر تئلقراف واسیطه سی ایله باکی نین اشغالی
اوچون گرکلی ایشلرین گؤرولمه سی و گورجوستان اوزره ده ایش
قویولماسینا بویوروق وئرمیش .92لنین نین مارت آیینداکی وئردیگی
Mikhail
اوالراق
اساسا ً  Grigoriy Orjonikidzeایلک
بویوروغا
( Tukhachevskyبوتون قافقاز جبهه سی نین باشچیسی) و S. M.
( Kirovاون بیرینجی اوردونون سیاسی سوروملوسو و مسئولو) ایله
گؤروشموش.
De Robeck’dәn Dәniz Quvvәtlәri Başçılığına, Mart 1920; London, PRO; FO
371/5046.
91
Churchill College Archives Centre, Cambridge; De Robeck Papers DRBK 6/1.
92
Lenin’dәn Smilga vә Orjonikidze’yә telqraf, 17 Mart, 19 20, Lenin, Leninsky
sbornik, XXXIV, s. 279.
90
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آنادولوداکی تورکیه اولوسچوالری استانبولون اشغالینا قارشیلیق اوالراق
حاکیمیتلری آلتیندا اوالن بوتون انگلیس سوبایالرینی (افسرلرینی) او
جمله دن -General Lord Rawlinsonو ارضرومداکی دوشرگه سینده
توتماقال جاواب وئرمیشلر .انگلیسلرین استانبولدا تورکیه وطنداشالرینا بو
آمانسیز داورانیشالری تورکیه اولوسچو حرکتینه داها دا سورعت وئره رک
 1920ـینجی ایلین آپریل آیی نین ییرمی اوچونده آنکارادا کئچیجی بیر
حکومت قورولماق اوچون بؤیوک میللت مجلیسی توپالنماسینا قرار
وئریلمیش .93اولوسچو حرکتین باشچیسی مصطفی کمال آدینا بوتون
والیلیکلره ،ائلچه (شهرستان) لره و اوردو بیرلیکلری نین یئتکیلرینه بیر
آچیقالما گؤنده ریله رک آشاغیداکی ایفاده لره یئر وئریلمیش:
"شو حالده ،دولت مرکزی نین قورونماسینی ،ملتین باغیمسیزلیغینی و
دولتین قورتاریلماسینی ساغالیاجاق تدبیرلری دوشونمک و اویقوالماق
اوزره ،ملت طرفیندن اوالغان اوستو یئتکیلر داشییان بیر مجلیسین آنقارادا
توپالنمایا چاغریلماسی و داغیلمیش اوالن ملت وکیللریندن آنقارایا گله
بیلجکلرین ده بو مجلیسه قاتیلماالری ضروری گؤرولموشدور".94
مصطفی کمال عثمانلی حاکیمیتی باش شهری نین اشغالینی ائشیدر
ائشیتمز کاظیم قارابکیره قافقازالردا بولشویکلر ایله بیرلشیک بیر جبهه
یاراتماق ا وچون گرکلی ایشلرین یئرینه یئتیریلمه سینی ایستمیش.95
کاظیم قارابکیر مصطفی کمالدان یئنی گلیشمه لری اؤیرندیکدن سونرا
باشدان بری سوردوگو محافظه کارلیغینی بیر یانا بوراخاراق باکیدا اوالن
خلیل پاشایا استانبولداکی سون گلیشمه لری آنالتمیش و اوندان الینده
اوالن بوتون گوجلری قافقازالرداکی بولشویک یاییلماسینی دستکلمک
اوچون سفر ائتمه سینی ایستمیش .96اؤته یاندان مصطفی کمال روسیه
بولشویک حاکیمیتینه  1920ـینجی ایلین آپریل آیی نین ییرمیسینده
رسمی مکتوب یازاراق روسیه بولشویکلری ایله رسمی امکداشلیق ائده
جگینی بیلدیرمگه چالیشمیش ،اوخویوروق:
"تورک حکومتی  ...گورجوستان و آذربایجانی  ...سؤیئت روسیاسی ایله
بیرلیگه زورالما سوروملوغونو قبول ائدر .... ،و یاییلماجی ائرمنیستانا
قارشی یاپیالجاق عسکری اوپئراسیونالری اوستلنمگه حاضر" .97بو
Cebesoy, A. F., Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul, 1953, 357-58.
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Atatürk Nutuk, Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılını Kutlama Koordinasyon
Kurulu, cild I, s. 288.
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Karabekir, Kazim, adı keçәn әsәr, s. 505.
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Mustafa Kemal’dan Sovyet Rusya hükümetine, 26 April, 1920, Moskova, Arxiv
Vneşney Politiki (Xarici işlәr Politik Arşivi), Op.: 3, D.: 3, Pop.: 2.
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گلیشمه لرین یانی سیرا  1920ـینجی ایلین آپریل آییندا روسیه
کمونیست پارتیسی نین مرکز کمیته سی قافقازداکی شعبه سینه
بؤیوک یئتکی و مسئولیتلر وئره رک قافقاز جمهوریتلرینی اشغال ائتمکده
قرارلی اولدوغونو بیر داها آچیقجا اورتایا قویموش .بئله لیکله روسیه
کمونیست پارتیسی نین قافقاز قولو اون بیرینجی اوردویا باغالناراق
باشچیلیغینا  ،Orjonikidzeباشچی کؤمکچیسی  ،Kirovدفتر عضولری
ایسه آذربایجانلی  Nәriman Nәrimanovو گورجو  Budu Mdivaniگؤرئو و
وظیفه آلمیشالر .98اؤته یاندان تورکیه اولوسچوالری آذربایجان حاکیمیت
یئتکیلیلرینی و اتکیلی (تأثیرلی) مسلمان لیدرلری ،بولشویکلرین
آذربایجان جمهوریتی نین مستقیللیگینه توخونماق نیتینده اولمادیق-
الرینی ،اونالرین تمل آماجی نین قارداش تورکیه تورپاقالری نین
مستقیللیگی اوچون ساواشان آنادولوداکی میللی حرکته عسکری
کؤمگین چاتدیراجاغینا اطمینان ائدیله جک بیر کئچیت یولو ساغالماق
اولدوغونا ایناندیرماغا چالیشمیشالر .کاظیم قارابکیرین فواد ثابتدن
آلدیغی ایکی خبره گؤره بلشویکلر آذربایجان و داغستانی اشغال ائتمه یه
جکلرینه داییر سؤز وئرمیش ایمیشلر .99تورکیه اولوسچوالری و
کمونیستلری بولشویکلره آذربایجاندا داها گئنیش بیر خالق دستگی
قازانماق اوچون  1920ـینجی ایلین آپریل آییندا باکیدا بیر داها میتینگ
دوزنلمیشلر- 1920 .100ینجی ایلین آپریل آیی نین ییرمی یئدیسینده
آذربایجان کمونیست پارتیسی نین مرکز کمیته سی ،روسیا کمونیست
پارتیسی نین بؤلگه کمیته سی ،باکی شعبه سی و باکی مرکزی
ایشچی کونفرانسی (روسیه کمونیست پارتیسی نین بویوروغو
دوغرولتوسوندا) آذربایجان حکومتینه اون ایکی ساعات ایچینده تسلیم
ا ولما چاغریسی وئرمیشلر .هامان گوندن بیر گون اؤنجه اون بیرینجی
اوردو سرحدی کئچدی خبری باکییا چاتمیش ایمیش .101بئله لیکله
آذربایجان میللی حاکیمیتی دئوریله رک نریمان نریمانوو ظاهرده باشدا
اولماقال حسینوو ،موسا بگ اوو ،بنیادوو ،عالیموو و قارایئو یئر آلدیغی بیر
عسکری کمیته آذربایجان میللی حاکیمیتی نی بولشویکلرین انحصارینا
ایلتمک اوچون دئور آلمیش .102آذربایجان میللی حاکیمیتی نین بولشویکلر
انحصارینا کئچمه سی بولشویکلر طرفیندن اویدورولموش" میللیتلر
کمیسئرلیگی "نین رسمی " "Narkomnatsقازئته سی نین مسئولو،
Jvaniya, G. K., V. İ. Lenin, KsK Partii i Bolşeviki Zakavkaz’ya, Tiflis 1969, s.
231.
99
Karabekir, Kazim, adı keçәn әsәr, s. 459-65.
100
Karabekir, Kazim, adı keçәn әsәr, s. 610.
101
Yerasimos, Türk-Sovyet İlişkileri, İstanbul, 1979, s. 149.
102
İskəndərov, M. S., Istoriyi Bor’bı Kommunistiçeskoy Partii Azerbaycana za Pobedu
Sovetsky Vlasti, Bakı, 1958, s. 440.
98
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سلطان قالیئو 103طرفیندن روسیه سؤیئتلیگنه (اوخو :بولشویکلر
توتساغینا کئچمیش خالقالرا) قوتالنمیش .بو قوتالما 'Zhizn National
 nosteyآدلی روس دیللی اورقاندا گلجگه دوغرو بیر آرزو کیمی
یایینالنمیش ،اوخویوروق" :آذربایجاندان ایران ممالیکی محروسه سینده
کی انگلیسلرین جانینی یاخابیلر ،عربستانا اوزانابیلر و تورکیه-دکی
دئوریمجی حرکته اؤنجولوک ائده بیلردیک .104آذربایجان اله کئچیریلدیکدن
سونرا روسیه باشچیسی ویالدیمیر ایلیچ لنین شوشه و چینی
ایشچیلری قورولتاییندا دئمیش" :صنعتیمیزین یاناجاق یوخلوغوندان یانا
دوردوغونو بیلیریک ... .آرتیق صنعتیمیزه حیات وئره جک بیر اقتصادی تمله
آذربایجاندا سؤیئتچیلیک (اوخو روسیه
ایندی یییه لنمیشیک".105
سؤیئتی) حاکیمیتی قورولدوقدان سونرا موسکووا و آنکارا ایلیشگیلری
داها دا گئنیشلنمگه باشالمیش .ابراهیم اَبیلوو سؤیئت آذربایجانی نین
تمثیلجیسی دئیه قارص ،ارضروم و سامسوندا ائلچیلیکلر (کنسولگری)
آچیلمیش 1920 .ـینجی ایلین یولی آییندا بیر تورکیه هییئتی سامی بکیر
باشچیلیغی ایله موسکووادا اوالرکن روسیه بولشویکلری تورکیه یه کؤمک
ائده جکلرینه داییر تورکیه روسیه آراسیندا قارا یولون اولماسینی طلب
ائتمیشلر .او زامان باکی دمیر یولوندان ارضروما دوغرا گل گئت اوالناغی -
ارمنستان مستقل اولدوغوندان یانا -اولمادیغی اوچون موسکووا حکومتی
نین سیاسی دفتری تورکیه اولوسچوالرینا  1920ـینجی ایلین یولی آییندا
قیزیل و سیالح وئرمک قراری آلمیش .تورکیه اولوسچوالری و روسیه
بولشویکلری ایلیشگیلری بیر یانا دورسون  1920ـینجی ایلین آقوست
آیی نین اونوندا ائتالفچیالرال عثمانلی آراسیندا فرانسه نین پاریس
شهرینده  Sevrآنالشماسی ایمضاالنمیش .106بو آنالشماغا اساسا ً
بوگونکو تورکیه تورپاقالری نین دا داغیلماسینی اؤن گؤرورموش:
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Mir Said Sultan Qaliev (Aliev) bir Volqa Tatarı olmuş, 1917’inci il Bolşeviklәrә
qatılmış vә 1923’üncü ilin May ayına dәk Komunist Partısı üzvlüyündә qalmış.
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Zhizn National' nostey, No. 18, 1920, s. 70.
105
Lenin, V. İ., Collected Works, cild XXXI, Moskva, 1977, s. 121.
106
Yunan’ın İzmirə ordu çıxarmasını və İstanbulun İnglislər təräfindən işqal
olmasınından qayqı keçirən Osmanlı hökümətinin səltənət şurası Yuni ayının 22’sində
Damat Ferit Paşa başlığında Fransənin Paris şəhərinə bir heyət göndərmiş. Bu heyət
Aqust ayının 10’unda Sevr anlaşmasını imzalamış.
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اوسته کی خریطه یه اساسا ً تورکیه رسمی اوالراق ائتالف گوجلری نین
اشغال بؤلگه سینه دؤنه رک ایران ممالیکی محروسه سی نین قوزئی
گونباتان بؤلگه سینی ایچرمیش (باخ  : Mondrosآنالشماسی یوخسا
 Mondros Mütarekesiسی نین دوقوزونجو بندی) آنادولودا بیر ارمنی
دؤلتی یاراناجاقمیش .107بو گلیشمه لره باخمایاراق آنالشمانی ایمضالیان
عثمانلی حکومتی نین آنادولودا هئچ بیر اوتوریته سی قالمامیش ایمیش.
بو دورومدا یئنی تورکیه اولوسچو حکومتی روسیه بولشویک حکومتی
ایله ایلیشکیلرینی گئنیشلتمکده داها دا قرارلی اولموش 1920 .ـینجی
ایلین سئپتامبر آییندا روسیه بولشویک و تورکیه اولوسچوالری
آراسینداکی اؤن آنالشمانین قوشولالری آنکارایا چاتماسیندان سونرا
ائرمنیلر و تورکیه حکومتی آراسیندا بیر ساواش پاتالق وئرمیش.108
ائرمنی سوسیال دئموکرات پارتیسی " "Hinçakروسیه کمونیست
رهبری اوالن ویالدیمیر ایلیچ لنینه بیر مکتوب یازاراق مصطفی کمال و
کاظیم قارابکیر ی اونالرا ظلم ائتدیردیکده گناهالندیرمیش و ائرمنی تورپاق
بوتونلوگونو ساوینماق اوچون روسیه بولشویکلریندن کؤمک ایسته
میش .109ساواشین قایداسینا گؤره شیکایتی دینلمدن قارص بؤلگه
سینی تورکیه قووتلری سرعت ایله  1920ـینجی ایلین اوکتوبر آییندا اله
کئچیرمیش – تورکیه حکومتی ،ایران ممالیکی محروسه سینده کی
تورک سالله لری و روسیه دؤلتلری اوغروندا ساواشدیقالری بؤلگه نی –
تورکیه اولوسچوالری نین بو سرعت ایله ایلریلمگینی بو یول
 Nәriman Nәrimanov ، Eliavaو - Pavloviçلر لنینه مکتوب یازاراق اونا
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:TreatyOfSevres_(corrected).PNG
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Karabekir, Kazim, adı keçәn әsәr, s. 714-887.
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Ermәnistan Sosyal Demokrat Partisindәn Lenin’ә, 10 Septambr, 19 20,
Moskva TsPA; Fond: 5, Op.: 2, D.: 208.

34

ایشیق سؤنمز

اؤز اعتراضالرینی بیلدیرمیشلر .110بئله لیکله روسیه بلشویک حکومتی
نین قافقاز کمیته سی بو دورومو یاخشی بیر فرصت دئیه دیرلندیرمگه
باشالمیش .بونون یانی سیرا  1920ـینجی ایلین نوامبر آیی نین ییرمی
یئدیسیده ایستالین باکیدا اوالن - Orjonikidzeه تئلقراف ائده رک
دورمادان ارمنستانا قوشون یئریتمگی تکلیف ائتمیش- 1920 .111ینجی
ایلین اوکتوبر آیی نین اون بیرینده تمام روسیه سؤیئت تمثیلجی سی
کیمی ائرمنیستانین باش شهری کیمی تانینان ایروانا چاتان Boris
Vasilievviç Legranنوامبر آیی نین ییرمی دوقوزوندا ائرمنی حکومتینه
یئتکیلرینی "دئوریمجی کمیته"یه وئرمه لی دئیه بیر اوتیماتوم وئرمیش.
آذربایجاندا اوالن قیزیل اوردونون اون بیرینجی بیرلیکلری آذربایجان
سرحدینی کئچه رک ایروانا دوغرو ایلریلمگه باشالمیش .ایکی جبهه
(روسیه بولشویکلری و تورکیه اولوشچوالری) آراسیندا قاالن ائرمنی
داشناق حکومتی ایکی پیسین یاخشیسی دئیه بولشویکلر ایله
راضیالشماق قرارینا گلمیش و  Legranایله ائرمنیستانین بیر "مستقیل
سوسیالیست جمهوریت" اولدوغونو بیلدیرن بیر آنالشمایا قول
چکمیش .112تورکیه اولوسچو حکومتی نین قارس والیتینی ائرمنیلردن
گئری آلماسی موسکوا و آنکارا آراسیندا گرگینلیگه یول آچارکن بو
مسئله تورکیه سول تشکیالتالری ایله تورکیه میللی آخیمالری آراسیندا
دا منفی یانسیماغا باشالمیش .بو مسئله ایستر او زامانکی ادبیات و
ایسترسه ده تورکیه بؤیوک ملت مجلیسی توتاناقالریندان دا
گؤرونمکده .113زامان گئدیشی ایله روسیه بولشویک و تورکیه حاکیمیتی
آراسیندا کئچمیشده اوالن دوستلوق ایلیشگیلری سویوماغا باشالمیش.
بئله لیکله تورکیه گورجوستان حکومتینه قارشین کئچمیشده کی
طرفسیز حتی گورجوستانین روسیه بولشویک حکومتی نین ترکیبینه
قاتیلماسینا زورالیاجاغی نظریندن توتومونو دگیشمگه باشالمیش .بئله
لیکله تیفلیسده کی تورکیه تمثیلجیسی اوالن کاظیم بگ گورجوستانی
بیر مستقیل مملکت گؤرمک سیقنالی وئریلمگه باشالمیش .بو مسئله
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Eliava, Skatçko, Nәrimanov vә Pavloviç’dәn Lenin’ә, Oktober 1920, Moskva,
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140.
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گورجوستانداکی روسیه بولشویک مسیونو طرفیندن  1920ـینجی ایلین
نوامبر آییندا موسکووایا بیلدیریلمیش.114
بو زاماندان باشالیاراق روسیه سؤیئتلیگی بیر داها غرب دونیاسی ایله
باشالریندا انگلیسلر اولماقال بیرلیکده اقتصیادی امکداشلیق قورماغا و اؤز
اقتصادینی گوجلندیرمگه یؤنلمیش .بونالرا باخمایاراق روسیه بولشویکلری
آذربایجان و ائرمنیستانی اشغال ائتدیکدن سونرا سیرا گوجیستانا
گلمیش ایمیش .محلی بولشویکلر  1920ـینجی ایلین اورتاالریندان
باشالیاراق قافقازداکی "دئوریمجی کمیته" نین وئردیگی تعلیماتالرا
اساساً گورجوستاندا سیاسی آرا قاریشیقلیق سالماغا چالیشیر-
میش .115ائرمنیستان اشغال اولوندوقدان ایکی هفته سونرا قافقازداکی
"دئوریمجی کمیته" گورجوستانداکی دورومو گؤروشمک اوچون بیر
توپالنتی کئچیرمیش .بو توپالنتیدا گورجوستانین دا اشغال اولونماسی
اوزره آنالشیلمیش .بو قرارین آرخاسینجا  Orjonikidzeگورجوستانی
قیزیل اوردو واسیطه سی ایله اله کئچیرک دئیه روسیه کمونیست
پارتیسی نین نظرینی اؤیرنمک اوچون لنینه بیر تئلقراف گؤندرمیش.
بیرینجی دؤنه (دفعه) قافقاز "دئوریمجی کمیته"سی نین بیر قرارینی
قبول ائتمکده قوشقوالنان لنین بو مسئله اوزره بولشویک یئر آلتی
تشکیالتینا سیاسی کؤمک ائتمگی اویقون حئساب ائتمیش.116
موسکووانین اؤنجه کی کؤنولسوزلوگونه باخمایاراق 1920 Orjonikidze
ینجی ایلین یولی آییندا "دئوریمجی کمیته"نین اصرارال گورجوستانی الهکئچیرمک ایسته دیگینی یئنیله میش .بو گؤروش  Çiçerinطرفیندن ده
دستکله میش .117روسیه سؤیئتلیگی خاریجی ایشلری نین خالق
کامیساری  Leonid Krasinاقتیصادی ایلیشگیلر یاراتماق اوچون
انگلیستانا گئده رک اورادا انگلستانین خاریجی ایشلر باشقانی Lloid
Georgeایله گؤروشموش Leonid Krasin .انگلستانین خاریجی ایشلر
باشقانی - Lloid Georgeدن روسیه سؤیئتی نین قافقازالری ماراق داییره
سینه کئچیردینی ق بول ائتدیکلرینی اؤیرنمیش .بو دوروم و وضعیت Lloid
Georgeایله  Leonid Krasinآراسیندا - 1920ینجی ایلین دئسامبر آییندا
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117
Sverdlov, adı keçәn әsәr, s. 143.
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انگلیس تان حکومتی ایله تجاری گؤروشمه لر قونوسوندا بیر گؤروشمده
اورتایا چیخمیش.118
بو گلیشمه روسیه بولشویکلری نین بؤلگه یه یؤنلیک پالنالرینی حیاتا
کئچیرمک اوچون بیر شیرنیکدیرمک و تشویک کیمی یورومالنمیش .بو
آلقیش و ایزلنیملر ویالدیمیر ایلیچ لنینی ،گورجوستانداکی منشویک
حکومتینه سون قویماغی بیر داها گؤزدن کئچیرمگه یؤنتمیش و لنین
دورمادان گورجوستان اوزره قرارینی وئرمیش .بئله لیکله  1921ـینجی
ایلین ژانویه آییندا گورجوستان کمونیست پارتیسینه بیر آیاغا قالخما
(قیام) هؤرگوتلمک (تشکیالتالندیرماق) تکلیفی گؤندریلمیش .یئرلی
کمونیست تیملری قیزیل اوردونون ایلریله ییشی نین اؤنجوسو اوالراق
 1921ـینجی ایلی ن فئبروآر آیی نین اون بیرینی اون ایکیسینه باغالیان
گئجه بورچالیدا منشویک گورجو حکومتینه قارشی بیر آیاغا قالخماغا
باشالمیشالر .ایکی گون سونرا روسیه کمونیست پارتیسی نین مرکز
کمیته سی اون بیرینجی اوردو دئوریمجی عسکری کمیته سینه
و -Orjonikidzeیه عصیانچیالرین کؤمگینه گئتمه ایجازه سی وئرمیش.119
قیزیل اوردو نون اون بیرینیجی بیرلیکلری فئبروآر آیی نین اون آلتیسیندا
گورجوستان سرحدینی کئچه رک مارت آیی نین ییرمی بئشینده
تیفلیسه گیرمیش .120بو دوروما ساکیت قالماق ایستمگن تورک
قوشونالری -انگلیس بیرلیکلری مارت آیی نین بئشینده باتوم لیمانی نی
ترک ائتدیکدن سونرا 1921 -ـینجی ایلین مارت آیی نین سکیزینده
گورجوستانین باتوم لیمانی نی اله کئچیرمیش .121بو گلیشمه لر تورکیه و
روسیه سؤیئتی آراسیندا قارشی دورماغا یول آچمیش .بو آردا موسکووا
و آنکارا بیر بیرلرینه اویاری و اخطار وئرمگه چالیشدیقالرینا باخمایاراق
 1921ـینجی ایلین مارت آیی نین اون سکیزینده گورجوستان منشویک
حکومتی ایکی آتیشما جبهه سی آراسیندا قالماق ایستمه دیگی اوچون
 1921ـینجی ایلین مارت آیی نین اون دؤردونده گورجوستان کمونیست
پارتسی طرفیندن قورولموش اوالن گوجیستان دئوریمجی کمیته سی
ایله بیر آتیشی کس ایمضاالنمیش .122سونراکی گون D. P.

118

Mayskiy, Anglo-sovetskoye torgovoye soglaşeniye 1921 goda, Voprosı
İstorii, No. 5, May, 1957, Moskva, s. 70-71.
119
Krestinskiy’dәn (Mәrkәz Komitә Adına) Smilga vә Orjonikidze’yә, 14 Mart,
19 21, Meijer, J, M., Trotsky Papers, 1917-1922, The Hague, 1964, cild II, s.
377.
120
Pravda, Moskva, 2 Mart 1921.
121
Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, 1920-1923, cild IX, s. 67.
122
Pipes, R., The Formation of the Soviet Union, Communism and Nationalism,
1917-1923, Cambridge, 1964. s. 238.
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 Zolphaباشلچیلیغی آلتیندا قیزیل اوردو بیرلیکلری باتوما دوغرو ایلریلمکله
تورک بیرلیکلری اؤنجه کی موضعلرینه گئری اوتورمالی اولموش.123
قیسا سؤز ایله دئییلرسه بیرینجی دونیا ساواشیندا اورتا گوجلرین
یئنیلمه سی عثمانلی ائمپئراتورلوغونون چؤکمه سینه ،تورکیه ده میللی
دؤلتین و عرب ویالتلرینده بیر چوخ عرب دؤلتلری نین یارانماسینا یول
آچارکن قافقازداکی عثمانلی حاکیمیتی نین نفوذ داییره سی آلتیندا
قورولموش آذربایجان ،ارمنستان و گورجوستان حاکیمیتلری نین چؤکمه
لری ایله روسیه بولشویک ایستعماری نین الینه کئچمه لرینه یول آچماقال
سونوچالنمیش.
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Kheyfets, A. N., Sovetskaya Diplomatiya i Naridı Vostoka 1921-1927, Moskva
1968, S.100 - 104.
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روسیه بولشویکلری ایله آلمان فاشیستلری نین ایستعمارچی و
تاریخی آنالشماالری

دین ،سیاست و توپلوم آچیسیندان یهودی لرین باسقییا معروض
قالماالری مسیحیت تاریخی نین باشالنقیجینا قاییتماسینا باخمایاراق
آلمان ناسیونال سویالیست ایشچی پارتیسی (1933 )NSDAPـونجو ایل
ایش اوستونه گلدیکدن سونرا یهودالر اوزره بو باسقیالر یئنی بویوتالرا
چاتماغا باشالمیش 1944 -1933 .124ایللر آراسیندا آلمان فاشیستلری
بوتون آوروپادان  6میلیون یهودی نی توپالیاراق اونالری اؤلدورموشلر.
آلمان

نازیستلری

خالق

کیتله

سینی

یهود

آزینلیغی

علیهینه

قیزیشدیرماق اوچون اونالری گر کئچی ( )Sündenbockکیمی
تانیتماغا چالیشمیشالر .آلمان نازیستلری 1933ـونجو ایل حاکیمیته
گلدیکدن سونرا آلمان توپلوموندا یهودیلره دیوان توتولما مسئله سی
اورتایا قویولموش .1933 .ـونجو ایلین ژانویه آیی نین اونوندا یهودیلرین و
اونالرین وار دؤولتی علیهینه بیرینجی سیاسی

و فاشیستلیک

گیریشیمی ) SA (Sturmabteilungآدی آلتیندا حیاتا کئچمگه باشالمیش.
ایکینجی دونیا ساواشینا دک یهودیلری آلمان توپلوموندان آییرماق و
اونالرین نسلینی کسمک اوچون  250قانون قبول اولونموش.125
1933ـونجو ایلین آپریل آیی نین بیریندن باشالیاراق یهودی ائولری نین
ییخیلماسی

و

ایش

یئرلری

نین

باغالنماسی

حیاتا

کئچیلمگه

باشالمیش .آدی چکیلن گون آلمان نازیستلری نین تاریخینده تحریم گونو
) (Boykott-Tagدئیه قلمه آلینمیش .بو تاریخدن باشالیاراق یهود

دکانالری و ایش یئرلری نین باشلیق و تابلوالرینا „Deutsche! Wehrt
“( euch! Kauft nicht bei Judenآلمانالر! اؤزونوزو ساوی نین! یهودیلردن
مال آلمایین) ایفاده سی بیر قانون کیمی حاکیمیت طرفیندن یازیالراق
Torsten Kupfer, Generation und Radikalisierung, Die Mitglieder der NSDAP
im Kreis Bernburg 1921-1945, Berlin 2006
125
Torsten Kupfer, bax orada.
124
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یهودی لر ایشه آلینمادیغی نین یانی سیرا یهودیلرین ادبی و اینجه صنعت
اثرلری ده یاندیریلماغا باشالمیش1935 .126ـینجی ایلین سئپتامبر آییندا
آلمان نازیستلری نین تبلیغاتیندا آلمانیانین نورنبئرگ شهرینده اورتایا
آتیلمیش “ „Nürnberger Rassengesetzenایفاده سی اؤز عکسینی
تاپماغا باشالمیش.

بو قانونالرا اساسا آریا ایرقیندان اولمایان

اینسانالردان وطنداشلیق حاققی آلیناراق اونالر آلمان وطنداشی دئییل،
اونالر بیر حاقسیز و حقوقسوز معامله یه تابع توتولموشالر-1938 .ـینجی
ایلدن باشالیاراق هئچ بیر یهودی آلمان توپلومونا بیله خیدمت وئریله جک
(دوقتورلوق و وکالت و ساییره ایشلرینده) اؤز ایشی نی سوردوره بیلمه
میش1938 .ـینجی ایلین نوامبر آیی نین 9ـونجو گونونون 10ـونجو گونه
کئچیت گئجه سی “ „Reichskristallnachtدئیه  20.000آلمانلی یهود
توتوالراق اونالرین تاپینما (عبادتگاه) یئرلری ،دکانالری ،ایش یئرلری و
مکتب لری اودا چکیلمیش و دگرلری اشیاالری آلمان نازیستلری طرفیندن
تارانمیش.127

آلمان ناسیونال سوسیالیست ایشچیلر پارتیسی ( )NSDAPایله روسیه
ک مونیست پارتیسی نین دونیایا حاکیم کسیلمک اوچون آنالشماالری
نازیست آلمان حاکیمییتی طرفیندن اوستکی آسما کسمه لره
باخمایاراق 1939ـونجو ایلین آقوست آیی نین ییرمی اوچونده روسیه
بولشویک

ایستعمارچی

حاکیمیتی

(بعضی

لری

نین

عوامفریب

دئییشلرینه گؤره سویئتلر بیرلیگی) نین خالق کومیساری نین باشچی
سی و خاریجی ایشلر باشقانی ساییالن  Wjetscheslaw M. Molotowو

آلمان نازیست حاکیمیتی نین خاریجی ایشلر باشقانی Joachim von
 Ribbentropایللر یئریتدیکلری گیزلین دانیشیقالر سونوجوندا موسکووادا
ژوزئف ایستالین حضوروندا اون ایللیک  Stalin - Hitlerآنالشماسی

126

Nazi boycott of Jewish businesses:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_boycott_of_Jewish_businesses
127
Bax. Orada.
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دئیه ایکی آنالشماایمضاالمیشالر .او زامانکی دونیا ایجتماعیتی آز دا
اولسا ،بو اوج صحیف لیک آنالشمادان بیلگیلنمیش:

اوسته کی آنالشمانین یانی سیرا روسیه کمونیست (بولشویکلر) و
آلمان فاشیست (آلمان ناسیونال سویالیست ایشچیلر پارتیسی
()NSDAP

نماینده لر ی

بیر بیرلرینه

قارشی اؤز موقعیتلرینی

محکملندیرمک ،یئری گلرسه دونیایا تک باشالرینا حاکیم کسیلمک
اوچون اورتاق بیر نقطادا اوزله شه رک لهیستان ) (Polandمملکتی نی
ایکیه بؤلمک ایله ،ایستر دیل و مدنیت آچیسیندان ،ایسترسه ده سوی
قیریمی (نسل کشی) باخیمیندان اوتاق بیر جنایته ال آتمیشالر .بو
آنالشمانی باشقا آنالشماالر دا ایزلمه لی اولموش .هیتلر و ایستالین
حاکیمیتلری نین سونرا اورتایا چیخمیش گیزلی آنالشماالری آشاغیدا
سرگیله نمیش: 128

Deutsches Historisches Museum, Das Zusatzprotokoll zum deutschsowjetischen Nichtangriffs-Vertrag vom 23. August:
http://www.dhm.de/sammlungen/zendok/hitler-stalin-pakt/Dokument.htm
128
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بو آنالشمایا اساسا لهیستان تورپاقالری نین گونباتان بؤلومو  Narew ،Sanو
 Weichselچایالری نین سرحدینه دک آلمان نازیستلرینه و گونچیخان بؤلومو و
 Bessarabienبؤلگه لری ایسه روسیه بولشویک حاکمیتی آلتینا کئچمه لی
اولموش.129

روسیه بولشویک و آلمان نازیستلری آراسیندا اوالن بو آنالشما هیتلرین
الینی آچیق قویاراق ایکینجی دونیا ساواشینا یول آچماغا باشالمیش.130
– Der deutsch-sowjetische Nichtangriffsvertrag ("Hitler-Stalin-Pakt") 1933
1039: http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/aussenpolitik/nichtangriffspaktsu/index.html
129

Bax orada.
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دئمک ،بیر چوخالری طرفیندن سوئیتلر بیرلیگی نین وطن محاریبه سی
دئیه قبول ائتدیکلری گؤرونوم اصلینده وطن محاریبه سی دئییل ،ایکی
تمامیتچی فاشیست و کمونیست ایدئولوژی نماینده لری نین دونیا
ایجتماعیتینه گتیردیگی و میلیونالر انسانین یوخلوغونا مال اولدوغو
اویقارلیقدان (مدنیتدن) اوزاق بیر بربریتدیر.131

ایکی

چکیلن

آدی

تمامیتچی

ایدئولوژی

یانچیالری

بیری

دونیایا

هر

یالنیز

حاکیم

کسیلمک ایستدیکلری
اوچون ،اؤز مصلحتلری
اوزوندن

اورتاق

بیر

نقطایا واراراق آلمان
نازیست

حاکیمیتی

لهیستان

تورپاقالرینا

سالدیرماغا
باشالمیش.

ایکینجی دونیا ساواشیندان

سونرا،

اورتایا چیخدیغی بیلگی و

معلوماتالرا اساسن روسیه کمونیست  -بؤلشویکلری و آلمان نازیست
فاشیستلری آراسیندا اوالن گیزلی آنالشمایا گؤره لهیستان ایکیه

131

– Der deutsch-sowjetische Nichtangriffsvertrag ("Hitler-Stalin-Pakt") 1933
1939: http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/aussenpolitik/nichtangriffspaktsu/index.html
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بؤلوندوکدن سونرا فینالند ،ایستلند ،لئتلند و لهیستانین گونچیخان بؤلگه
لری و گونئی آوروپا بؤلگه لری روسیه بولشویکلرینه و غرب بؤلگه لر ایسه
آلمان نازیستلرینه تابع ائدیلمه لی ایمیش .روسیه بولشویک و آلمان
نازیست ایستعمارچیالری بو آنالشماغا قول چکدیکدن سونرا 1939ـونجو
ایلین آقوست آیی نین ییرمی بئشینده اورتاق دایانیشما آنالشماسینا
قول چکمیشلر .بو آنالشما آلمان نازیست حاکیمیتی طرفیندن ممنونیت
ایله قارشیالنمیش .بو دئدیکلریمیزه آشاغیداکی شکیل تانیقلیق ائدر:132

اؤته یاندان کمونیست و فاشیست تمامیتچیلگیندن راحاتسیز اوالن
فرانسه و انگلیس تان ایستعمار حاکیمتلری بو ایکی تمامیتچی (فاشیسم

Deutsches Historisches Museum, Der deutsch-sowjetische NichtangriffsVertrag mit Belege, bax orada.
132
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و کمونیسم)حاکیمیتلری دیققت مرکزینه آلماغا چالیشمیشالر.

بئله

لیکله 1939ـونجو ایلین سئپتامبر آیی نین بیرینده آلمانالرین لهیستان
تورپاقالرینا سالدیرماسی (حمله سی) اینگلیستان و فرانسه علیهینه
آچیلمیش ساواش کیمی قلمه آلینمیش .بونالرا باخمایاراق 1939ـونجو
ایلین سئپتامبر آیی نین اون یئدیسینده روسیه بولشویکلری لهیستانین
گونچیخان بؤلگه لرینی اله کئچیرمگه باشالمیشالر .دئمک ،بؤلشویک
ایستعمارچیالری و آلمان نازیستلری نین بو آنالشماالری ایله بولشویکلر باشدا
ایستالین آلمان علیهینه یاراناجاق اینگیلیس و فرانسه بیرلشمه سیندن
اوزاقالشاراق بؤلگه ده کی روسیه و کمونیسم تمامیتچیلیک چیخارالرینی
گوونجه آلتینا آلماق و اوالسی آلمان حکومتینه قارشی قویماق اوچون زامان
قازانماغا چالیشمیشالر دئسک ،یانیلمامیشیق .بئله لیکله ده روسیه بؤلشویک
ایستعمارچیالری اورتاآوروپا مملکتلرینی ایشغال آلتینا کئچیرمک یولونو اؤزلرینه
هامارالنمیش قلمه آلمیشالر .لهیستان یئنیلگه یه اوغرادیقدان سونرا روسیه
بولشویک ایستعمارچیالری و آلمان نازیستلری آراسیندا سرحد دوستلوق
آنالشماسی 1939ـونجو ایلین سئپتامبر آیی نین ییرمی سکیزینده داها دا
گئنیشلنمیش.
کمونیست

و

فاشیست

تمامیتچیلری

آراسیندا

اوالن

بو

آنالشماالری

1940ـینجی ایلین قئبروآر آیی نین اون بیرینده کی اقتصادی آنالشما ایزلمه لی
اولموش .روسیه بولشویکلری نین بو ایستعمارچی سیاست یئریتدیکلرینه
باخمایاراق 1941ـینجی ایلین یونی آیی نین ییرمی ایکیسینده آلمان
تمامیتچیلری طرفیندن بولشویکلر علیهینه آچیلمیش ساواش ایستالین و هیتلر
آنالشماالری نین کئچرلیگینه قلمه چکه رک روسیه بولشویکلرینی دوشمن
سایدیقالری فرانسه ،انگلیستان و آمریکا بیرلشمیش شتاتالری نین قوجاغینا
آتاراق دونیا اجتماعیتینی آلمان تمامیتچیلری و فاشیستلری علیهینه سفربر
ائتدیرمیش.133
ایشیق سؤنمز15.02.2009 ،
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روسیه کمونیستلری ایله آلمان ناسیونال سوسیالیست ایشچی
پارتیسی حکومتلری نین دوستلوق ایلیشکیلری و ایکینجی دونیا
ساواشینا گئدن یول
روسیه کمونیستلری و آلمان نازیستلری لهیستان اوزره بیر بیرلری ایله
آنالشدیقدان سونرا 1939ـونجو ایلین سئپتامبر آیی نین بیرینده آلمان
قوشونالری قوزئی و گونئیدن لهیستان تورپاقالرینا قوشاق (گاز انبری)
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آتاراق آغیر تئکنیک ایله یاشاییش یئرلرینه سالدیرماغا و هجوما کئچرکن
باش شهر ساییالن ورشو شهرینه دوغرو ایلریلمگه باشالمیش .آلمان
اوردو بیرلیکلری لهیستان اوردوسونو اوکتوبر آیی نین آلتیسیندا یوخلوغا
اوغراتماغا چالیشاراق اونو یئنیلگه یه اوغراتمیشالر.134

Deutsches Historisches Museum, Der deutsch-sowjetische NichtangriffsVertrag: http://www.dhm.de/sammlungen/zendok/hitler-stalin-pakt/Zupro.html
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روسیه کمونیستلری و آلمان نازیست حکومتلری آراسیندا قبول
اولونموش گیزلی آنالشماغا (ایستالین -هیتلر آنالشماسینا)اساسا ً
قیزیل اوردو سئپتامبر آیی نین اون یئدیسینده لهیستانین گونچیخان
بؤلگه لرینی ایشغال ائتمیش1939 .ـونجو ایلین سئپتامبر

آیی نین

ییرمی سکیزینده آلمان نازیست دؤلتی نین خاریجی ایشلر باشقانی
 Joachim von Ribbentropموسکووایا گئده رک روسیه سؤیئتی و آلمان
حکومتی آراسیندا سرحد دوستلوق آنالشماسینا قول چکیلمیش.135
اوسته آدی کئچن دوستلوق
آنالشماسینا داها بیر گیزلی
آرتیریلمیش.

آنالشما

بو

آنالشماغا اساساً قیزیل اوردو
اولدوغو
ساری

یئریندن
(طرف)

گونچیخانا

Bug

چایی

قیراقالرینا گئری اوتورموش و
آلمان ایسه لیتوانی مملکتی
نی روسیه بولشویک حاکیمیتی
نین آیریلماز ترکیبی کیمی قبول
ائتمیش.136
روسیه

بو

بولشویک

آنالشماالرا
و

آلمان

Deutsches Historisches Museum, Deutsch-sowjetischer Grenz- und
Freundschaftsvertrag vom 28. September 1939:
http://www.dhm.de/sammlungen/zendok/hitler-stalin-pakt/GrenzFr.htm
136
Deutsches Historisches Museum, Geheimes Zusatzprotokoll zum deutschsowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag vom 28. September 1939:
http://www.dhm.de/sammlungen/zendok/hitler-stalin-pakt/Zupro2.htm
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نازیست حکومتلری بیر داها ایضاحات اکله یه رک بیر بیرلرینه قارشین
ساواشمایاجاقالرینی ،هر اوالسی بیر ساواشدا فرانسه و انگلستان
دؤلتلرینی مسئول گؤره جکلرینی وورقوالمیشالر.137
بئله لیکله آلمان قوشونالری ایشغال ائتمیش لهیستان بؤلگه لری نین

یاریسینی " Reichsgaue "Danzig-Westpreußenو "Wartheland

آدی

آلتیندا آلمان تورپاقالرینا باغالیاراق آیری یاریسینی ایسه Hans Frank
باشچیلیغی آلتیندا بیر ایشغالچی رئژیم کیمی اداره ائتدیرمیش.138
گئچن یازیدا روسیه کمونیست-لری و آلمان نازیستلری آراسیندا اوالن
آنالشماغا اساساً آوروپانین بو ایکی سؤمورگه چی و توتالیتر دؤلتلر
آراسیندا بؤلونه جگی اوزره ایضاحات وئریلمیش .بو یازیدا ایسه آلمان
نازیست حؤکومتی روسیه کمونیستلری نین رضایتینی آلدیقدان سونرا
غرب آوروپانی تک اله کئچیره جگی و سونرا روسیه بولشویک
حاکیمیتینی ده سیرادان چیخارما چاباسینا قاپیلماسی اوزره بیلگی
وئرمگه چالیشاجاییق.
آلمان قوشونالری لهیستان ین گونباتان بؤلگه لرینی ایشغال ائتدیکدن
ایکی گون سونرا فرانسه و انگلیس قوشونالری آلمان دؤلتی نین بو
داورانیشی ایله راضیالشمادیقالرینی و اونا سؤز ده ساواش آچماالرینا
باخمایاراق اونالر آلمان دؤلت قوشونالرینی حددن آرتیق گوجلو
سایدیقالری اوچون آلمان دؤلتی علیهینه سالدیرماغا و هجوما کئچمکدن
ساغینمیش و چکینمیشلر .فرانسه دؤلتی ایسه آلمان قوشونالری
طرفیندن هر اوالسی بیر سالدیریم و هجومو نظره آالراق

فرانسه

مملکتی نین ائتنیک آلمان  Elsassو  Lothringenبؤلگه لرینده اؤزو اوچون
 Maginot-Linieدئیه بیر ساوینما خطی اولوشدورماغا باشالمیش.

Deutsches Historisches Museum, Gemeinsame Erklärung der deutschen und
sowjetischen Regierungen zur Kriegsschuldfrage vom 23. September 1939:
http://www.dhm.de/sammlungen/zendok/hitler-stalin-pakt/erklrung.htm
138
Deutsches Historisches Museum, Der Kriegsverlauf 1939:
http://www.dhm.de/lemo/html/wk2/kriegsverlauf/index.html
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فرانسه حاکیمیتی اوردوسوندان  20تومنلیک یاراقلی و آغیر تئنیکلی
نیظامینی بو ایش ایله مشغول ائده رک 1940ـینجی ایلین مای آیینا دک
اونالری ساواش دوروموندا ساخالمیش .بونالرین یانی سیرا پاریس و
انگلستان دؤلتلری آلمان دؤلتی نی اقتیصادی تحریم ایله ده گئری
اوتورتماغا چالیشمیشالر .انگلیس دؤلتی ،اؤز دنیز قوتلرینه بویوروق وئره
رک آلمانیانین قوزئینده اوالن  Nordseeدنیزی یولو ایله طرفسیز دؤلتلرین
آلمان الر ایله تیجارت ایلیشگیلری نی اؤنلمگه چالیشمیش .139بو تحریملر
بیر اؤلچو ده آلمان دؤلتی نی سینسیتمسینه باخمایاراق 1940ـینجی
ایل آلمان قوشونالری قوزئی و گونباتان آوروپایا سالدیرماغا و نوروئژین
دنیز قیراقالرینی

اله کئچیرمگه باشالمیش .آلمان قوشونالری نوروئژ-

آلمان آراسیندا گل گئت یولالرینی گوونجه آلتیندا توتماق اوچون دانمارک
مملکتینه سالدیرار سالدیرماز قوشون گوجو آچیسیندان دوشوک اوالن
دانمارک حکومتی تسلیم اولماق مجبوریتینده قاالرکن نوروئژه قاچمیش
(ائو یوواسیندان روسیه بولشویک و آلمان نازیست باسقینینا اوغرامیش و
قاچقین دوشموش) لهیستانلیالر ،فرانسه و انگلیستان طرفیندن حیمایت
اولونموش نوروئژین  6تومنلیک قوشونالری ایله ایکی آی آلمان
قوشونالری قارشیسیندا دوروش گتیره بیلمیشلر .فرانسه و اینگیلیس
دؤلتی نین حیمایتی نی

نوروئژ دؤلتیندن کسدیرمک اوچون آلمان

قوشونالری فرانسه و انگلیستانا دا سالدیریم (هوجوم) دوزنله یه رک
1940ـینجی ایلین یونی آیی نین اونوندا نوروئژی ده ایشغال ائده رک
 Josef Terbovenآدلی بیریسینی بیر ایشغالچی رئژیم دئیه ایش
اوستونه گتیرمیش .اوچ تومنلیک آلمان قوشون بیرلیکلری

Erich von

 Mansteinباشچیلیغی ایله مای آیی نین اونوندا ""Sichelschnitt
سالدیریسی آدی آلتیندا فرانسه تورپاقالرینا سالدیرماغا باشالمیش.
آلمان اوردوسو طرفسیز قالمیش هلند ،بئلژیک و لوگزامبورگ مملکتلرینه
فرانسه و انگلیستان دؤلتلری اوراالرا گوج یئریدر دئیه  Bتومنی نی او

Deutsches Historisches Museum, Der Kriegsverlauf 1939, bax orada.
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بؤلگه لره یئریتمگه باشالمیش .آلمان اوردوسونون  Aبیرلیکلری
قارشیالرینداکی یولالر اورمانلیق و چتین اولدوغو اوچون  10گون
ایچریسینده

فرانسه

نین

قوزئی

گونچیخانیندا

اوالن

Somme

 Fonsommesچایینا چاتابیلمیش .بو آرادا مای آیی نین ییرمی سکیزینده
بئلژیک اوردوسو آلمان قوشونالرینا تسلیم اولموش .هلند ایسه آلمان
هاوا گوجلری نین سالدیریسینا اوغرادیغی و  Rotterdamبوغومو (سد)
بومباالندیغی اوچون مای آیی نین اون بئشینده اؤزونو تسلیم ائتمیش.
آلمان بیرلیکلری فرانسه علیهینه ایکینجی سالدیریم و هوجومالرینی
یونی آیی نین بئشینده باشالیاراق نئچه یؤندن سوخولماقال فرانسه نین
گونئی و گونئی-گونچیخان بؤلگه لرینده ایلریلمگه باشالمیش .آلمان
اوردوسونون  Bبیرلیکلری یونی آیی نین دوقوزوندا فرانسه نین گونئی
گونچیخان بؤلگه لرینی اله کئچیرمیش 5 .گون بو ایلریلییشدن سونرا
فرانسه حکومتی  Paul Reynaudباشچیلیغی ایله  Bordeauxشهرینه
گئری اوتوردوقدان سونرا آلمان اوردو بیرلیکلری ساواشسیز فرانسه نین
پاریس شهرینی اله کئچیرمیش .ایسویچره (سوئیس) یه یؤنلمیش آلمان

تانک بیرلیکلری فرانسه لیلرین  Maginot-Linieدئیه Elsaß-Lothringen
بؤلگه سینده فرانسه لیلر طرفیندن اولوشدورموش ساوینما خطینی و
آلمان اوردوسونون  Cبیرلیکلری ایسه فرانسه لیلرین -Oberrheinداکی
ساوینما خطلرینی یاراراق فرانسه اوردوسونون بؤیوک بیرلیکلرینی
قوشاتما آلتیما آلمیشالر .فرانسه دؤلت باشچیسی

Henri Philippe

 Pétainدورومو چیخیلماز گؤره رک  1940ـینجیایلین یونی آیی نین اون
یئدیسینده آلمان مقامالرینا آتیشکس ائتمک اوچون باش وورموش .بو
باش وورمادان بئش گون سونرا  Compiègneاورمانالریندا فرانسه
تورپاقالری نین بئشدن اوچ بؤلومو و اؤنملی صنعتلیک شهرلری آلمان
ایشغالیندا قالماق شرطی ایله آلمان و فرانسه حکومتلری آراسیندا
آتیشکس آنالشماسی ایمضاالنمیش .فرانسه نین گونئیده کی ایشغال
اولمامیش بؤلگه لری ایسه  Vichyشهریندن اداره اولونماغا باشالرکن
 Charles de Gaulleلندن شهرینده فرانسه نین سورگونده قورولموش
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حکومتینی دونیایا بیلدیرمیش .فرانسه حکومتی نین گؤزلنیلمه دن
یئنیلمه سی آلمان نازیست حاکیمیت داییره لرینی باشدا آدولف هیتلر
اولماقال داها دا خالق آراسیندا سئویلمگه یول آچمیش و آلمان دؤلتی
بوتون آوروپایا اؤز هئژمونیسینی یوکله یه بیلر گؤرونمگه باشالمیش .بئله
لیکله 1940ـینجی ایلین سئپتامبر آیی نین ییرمی یئدیسینده آلمان
نازیست حکومتی گله جک پالنالرینی حیاتا کئچیرمک و دونیادا
یاییلماجی خاریجی سیاست اویقوالماق اوچون ایتالیا ،ژاپون حکومتلری
ایله قارشیلیقلی دایانیشما آنالشماسینا قول چکمیش .آلمان نازیست
حکومتی فرانسه نی دیزه چؤکدوردوکدن سونرا انگیلیستان علیهینه
ساواش آچماغا باشالمیش .آلمانین هاوا گوجلری 1940ـینجی ایلین
آقوست آیی نین اون اوچونده انگلیستانین هاوا گوجلری نی و نیظامی
صنایع سینی بومباالغا جان آتماسینا باخمایاراق ایلین سونالریندا آغیر
یئنیلگه یه اوغرایاراق باشاریسیز قالمیش .آلمان حکومتی ایتالیا و ژاپون
ایله دایانیشما آنالشماسینا قول چکدیکدن سونرا اوزه قاالراق ایتالیا
حاکیمیت باشچیسی  Benito Mussoliniنین ایسته گینه اساساً آفریکادا
ایتالیا گوجلری نی اینگیلتره گوجلری قارشیسیندا قولالسا (حمایت
ائتسه) دا ،اونالر اینگلیسلر قارشیسیندا باشاریسیز قالمیشالر .بالکاندا
ایتالیا قوشونالرینی اینگیلتره گوجلری قارشیسیندا آلمان اوردوسو
ساوینارکن بیله گئنه ده اؤز متحدلری ایله دوزگون داورانمامیش .آلمان
ناسیونال سوسیالیست ایشچی پارتیسی باشقانی آدولف هیتلر
1924ـینجی ایل یازدیغی " "Mein Kampfآدلی کتابیندا آلمانالر اوچون
یاشاییش یئری " "Lebensraumsمقوله سینی 1940ـینجی ایلی نین
گوزونده (پاییزیندا) روسیه ائمپئراتورلوغونو یوخ ائتمک ایله حیاتا کئچیرمک
اوالر قناعتینه گلمه سینه باخمایاراق بو دوشونجه آلمان نازیست
حاکیمیتینده 1941ـینجی ایل آغیرلیق قازانماغا باشالمیش .آلمان
اوردوسو ایتالیا

گوجلرینی بالکاندا اینگیلتره گوجلری قارشیسندا

ساوینماق باهاناسی ایله 1941ـینجی ایلین آپریل آیی نین آلتیسیندا
یونان و یوقوسالوی تورپاقالرینا سالدیری دوزنلمیش .بئله لیکله ده
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یوقوسالوی قوشونالری آپریل آیی نین اون یئدیسینده تسلیم اولموش.
یونان قوشونالر باشچیسی ایسه آلمانالر قارشیسیندا 1941ـینجی ایلین
آپریل آیی نین ییرمی بیرینده ساواشدان یایینماقال مای آیی نین آراالریندا
بوتون یونان قورولوقالری و یونی آیی نین باشالنقیجیندا ایسه آق دنیزده
یئر آالن

 Kretaآداسی آلمان گوجلری ایشغالینا کئچمیش .بو

سالدیریالرین هامیسی روسیه ائمپئراتورلوغونو اله کئچیرمک اوچون
اورتادا اوالن مانعلری آرادان قالدیرماق ماهیتی داشیمیش .باشقا یاندان
روسیه بولشویکلری ده تمامیتچی ایدئولوژی اساسیندا سیاست
یئریتدیکلری

اوچون

1937ـینجی

ایلدن

باشالیاراق

روسیه

ائمپئراتورلوغونداکی مخالفلره گؤز داغی وئرمک و قانلی تمیزلملره آل
آتماقال ضعیفلمیش گؤرونورموش .بو مسئله آلمان نازیستلرینی روسیه
ائمپئراتورلوغونو یوخ ائتمک اوچون داها دا ال وئریشلی زامان دئیه
شیرنیکدیریرمیش1941 .ـینجی ایلین یونی آیی نین ییرمی ایکیسینده
آلمان اوردوسو و متحدلری طرفیندن روسیه ائمپئراتورلوغونا باشالمیش
هوجوم و ایلک آیالردا باشاریقلی اوالجاغی ایزلنیمینی یانسیتمیش .او
زامان وئریلدیگی خبرلره گؤره روسیه ائمپئراتورولوغونون هاوا قووتلری بیر
نئچه گون ایچینده یاراماز دوروما دوشموش .بئله لیکله ساواشین ایلک
هفته لرینده یوزمینلر قیزیل اوردو عضولری آلمان گوجلری نین ایسارتینه
کئچمیش .یایین سونالریندا بالتیکلر و اوکراین مملکتلری نین بؤیوک
بؤلومو و آغ روسیه بوتونلوک ایله آلمان گوجلری طرفیندن ایشغال
اولونموش .اوکرایینلیلر مملکتلرینی روسیه طرفیندن ایشغال اولموش
بیلدیکلری اوچون ایلک اوالراق آلمان گوجلرینی بیر قورتاریجی کیمی
قلمه آلمیشالر .بو یاناشماالرا باخمایاراق آلمان نازیستلری ایشغال
ائتدیکلری بؤلگه لرده یهودی لری اؤلدورمک و کمونیستلری تئرور ائتمک و
باشقاالرینی ایسه اجیر ائتمگه باشالرکن خالق ایجتماعیتینده آلمانالر
اوزره نظر دگیشمگه باشالمیش.140

آلمان قوشونالری روسیه

Deutsches Historisches Museum, Der Kriegsverlauf 1941:
http://www.dhm.de/lemo/html/wk2/kriegsverlauf/index.html
140
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ائمپئراتورلوغونون بیر بؤلومونو ایشغال ائتدیکدن سونرا ،خالق قانینی
تؤکدورمکله مشغول اوالن یوزئف ایستالین 1941ـینجی ایلین یونی آیی
نین ییرمی ایکیسینده آلمان اوردوسو علیهینه خالق ساواشی
دوزنلمگی تکلیف ائتمیش .ایستالین نین بو تکلیفینه باخمایاراق آلمانالر
طرفیندن ایشغال اولونموش اهالی نین بیر چوخو او جومله دن بالتیک و
اوکراینالیالر آلمان قوشونالرینا بؤیوک رغبت ایله یاناشمیش و اونالری بیر
قورتولوشچو کیمی قلمه آلمیشالر.141

آلمان ایشغالچیالری یئرلی

انسانالری اجیر ائتمک و ایستعمار مقوله سینی حیاتا کئچیرمگه
باشالدیقدان سونرا 1942ـینجی ایلین یاز آیالریندان باشالیاراق آلمانالرا
قارشین نیفرت آرتماغا و پارتیزان حرکتی جانالنماغا باشالمیش .142آلمان
اوردوسونون گونئی قانادی قیریم آداسی و باکی نفتینی آماج ائدرکن

اوردونون قوزئی قانادی  Nordseeیاخاالرینی ایشغال ائده رک Leningrad
شهرینی

 900گون قوشاتما آلتیندا ساخالراق  100مینلر انسانین

اؤلومونه یول آچمیش1941 .ـینجی ایلی ،اوکتوبر آیی نین ایکیسینده
آلمان قوشونالری نین موسکووا شهرینه سالدیریسی باشالمیش .قیزیل
اوردو 1941ـینجی ایلین دئسامبر آیی نین بئشینده  Kalininجبهه سینده
( 150کیلومتر موسکو شهری نین قوزئینده) آلمان سالدیریالرینا جاواب
وئرمگه باشالمیش .زامان کئچیدی ایله روسیه نین قیشینا حاضیرلیق
گؤرمه میش آلمان قوشونالری بعضی جبهه لرده  200کیلومتر گئری
اوتورماق زوروندا قالمیش .موسکو شهری ایشغال ائتمه سی نین

باشاریسیز اولماسینی هیتلر آلمان ژئنرالالری نین بوینونا آتاراق Walther
 von Brauchitschآدلی اوردو باشچیسینی وظیفه دن اوزاقالداراق
1941ـینجی ایلیلین دئسامبر آیی نین اورتاالریندا اؤزو آلمان اوردوسونون
باشچیلیغینی اوستلنمیش.143

Deutsches Historisches Museum, Partisanenkrieg an der Ostfront:
http://www.dhm.de/lemo/html/wk2/kriegsverlauf/partisanenost/index.html
142
Deutsches Historisches Museum, Partisanenkrieg an der Ostfront, bax orada.
143
Deutsches Historisches Museum, Winterschlacht 1941/42 :
http://www.dhm.de/lemo/html/wk2/kriegsverlauf/winter41/index.html
141
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ژاپون آمریکا بیرلشمیش شتاتالری نین

 Pearl Harbourآدلی

ساویناجاقالرینا (قرارگاه دفاعی) سالدیرماغا باشالرکن هیتلر ده
1941ـینجی ایلین دئسامبر آیی نین اون بیرینده آمریکا بیرلشمیش
شتاتالرینا ساواش اعالن ائتمیش.144

هیتلرین بو یاناشماسی ایله

گوجلو آمریکا بیرلشمیش شتاتالری دا روسیه و آلمان ساواشینا
قاتیلمیش .بئله لیکله ده آوروپاداکی ساواش دونیا بویوتوندا یئر آالراق
ایکینجی دونیا ساواشی دئیه قلمه آلینمیش .آمریکا بیرلشمیش
شتاتالری نین آوروپادا اؤزونه آیاق یئری آچماسی آلمان نازیست
حاکیمیتی نین چؤکوشونه یول آچارکن تمامیتچی روسیه کمونیستلیک
ایدئولوژیسینی ده ایلک اوالراق متفق دئیه بیر اؤلچوده یوموشاتمیش.
بئله لیکله روسیه کمونیستلیک یاییلماجیلیغی روسیه سؤیئتلیگی
ایچینه قاپاناراق اؤز سیناغینی یئرلی خالقالرا وئره رک اوراداکی خالقالر
الی ایله تاریخین چؤبلوگونه آتیلمیش.

ایشیق سؤنمز 20.02.2009

 144ژاپون دنیز قووتلری نین -)O’ahu, Hawaii( Pear Harborده آمریکا بیرلشمیش
شتاتالری نین پاسیفیک دنیز قووتلرینه  -1941اینجی ایلی دئسامبر آیی نین یئدیسینده
سالدیرماسی ایله آمریکا بیرلشمیش شتاتالری دا ایکینجی دونیا ساواشی دئییلن
ساواشین ایچینه سوروکلنمیش .آمریکانین بو ساواشا قاتیلماسی روسیه و آلمان
ساواشی نین دؤنوش نقطه سی اولموش .آمریکا بیرلشمیش شتاتالری نین ساواشا
قاتیلماسی و اینگیلتره نین بیر متفقی کیمی قلمه آلینماسی ایله ژاپون گونئی
گونچیخان آسیاداکی اینگیلیستان و هلند مستعمره لیکلرینی ده آتیشا توتاراق بو
ساواشین داها دا دونیا بویوتوندا عمل ائتدیگینه باهانه یاراتدی.
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روسیه بولشویکلری نین ایکینجی ایستعمارچیلیق و ایشغالچیلیق
سیاستلری

کئچمیش یازیالردا سندلر ایله گؤستریلدیگی کیمی آلمان نازیستلری و
روسیه بولشویکلری تمامیتچیلیک گؤروشلره یییه لندیکلری اوچون هر
بیری دونیانی تک باشینا اللرینه کئچیرمگی تاسارالییر (پالنالشدیریر) و
دورمادان بو یؤنده ایلریلمگه جان آتیرمیشالر.
دئمک ،بیر چوخالری اوچون
اؤرنک
دئیه
کمونیست
ساییالن روسیه کمونیست-
لیگی و بولشویکلری اؤز
گؤروشلرینی
تمامیتچی
دونیا چاپیندا باشقا دیل و
مدنیت صاحابالرینا یوکلمک
(تحمیل ائتمک) و روسیه
دونیایا
ایستعمارچیلیغینی
حاکیم کسدیرمک اوچون
آلمان نازیست حکومتی ایله
سیاسی باخیمدان یاریشما-
یا کئچه رک آلمان نازیستلری
ایله سیاسی گیریشیملره ده
جان آتمیشالر .بئله لیکله
 1939ـینجی ایل مای آیی
نین اوچونه دک سؤیئت
ایشلر
خاریجی
روسیه
Maxim
باشقانی اوالن
 Litwinovاؤز گؤرئو و وظیفه سیندن اوزاقالشارکن خالق کومیسارلیغی
باشقانی (صدر اعظم) اوالن  Wyatscheslaw Molotowسؤیئت روسیه
حکومتی نین خاریجی ایشلر باشقانلیغی مسئولیتی نی ده
اوستلنمیش .145بو گلیشمه ایله سؤیئت روسیه حاکیمیتی کئچمیشده
فرانسه ،آمریکا بیرلشمیش شتاتالری و اینگیلتره ایله دونیا چاپیندا
قوردوغو ایلیشگیلری نی آلمان نازیست حاکیمیتی ایلیشگیلری ایله
دگیشه رک کئچمیش روسیه ائمپئراتورلوغوندا  1920 -1918ـینجی ایللر
یئریتدیگی یاییلماجیلیق (توسعه طلبی) سیاستینی خاریج اؤلکه لر اوزره
ده اویقوالماغا جان آتماق آچیسیندان ایکینجی آشامایا (مرحله یه) آیاق
باسمیش دئسک یانیلمامیشیق .بئله لیلکه  1939ـونجو ایل آقوست آیی
John Carswell The Exile: A Life of Ivy Litwinow. 1983 by Faber and Faber
Limited. London
145
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نین ییرمی دؤردونده موسکووادا یوزئف ایستالین حضوروندا آلمان نازیست
خاریجی ایشلر باشقانی  Joachim von Ribbentropو و روسیه
بولشویک خالق کمیسارلیغی و خاریجی ایشلر باشقانی
 Wyatscheslaw Molotowایکی تمامیتچی بولشویک و نازیست
حاکیمیتلری طرفیندن دوستلوق و یاییلماجیلیق سندلرینه قول
چکیلمیش .146موسکووادا سویئتلر بیرلیگی دئیه کمونیستلیک آدینا
حاکیم کسیلمیش قووه لر روسیه بولشویکلری و آلمان نازیستلری نین
گیزلی آنالشماالرینی دانماالرینا باخمایاراق بولشویکلرین و آلمان
نازیستلری ایله گیزلی آنالشماالری و بیر چوخ ساحه ده اورتاقلیق
 1988ـینجی ایل اورتایا چیخمیش .او سندلر روسیه
ائتدیکلری
بولشویکلری و آلمان نازیستلری نین دوستلوق و یاییلماجیلیق
سیاستلری نین گؤسترگه سی ساییالر .بو سندلره اساساً لهیستان و
رومانیا مملکتلری روسیه و آلمان ایستعمارلیغی آراالریندا بؤلونرکن
ایستلند ،لئتلند و لیتاون تورپاقالری روسیه بولشویکلیگینه تابع
توتولموش.147

روسیه بولشویک حاکیمیتی نین لهیستانا باسقینی

روسیه بولشویک و آلمان نازیست حاکیمیتلری نین گیزلی
آنالشماالریندان یوال چیخاراق  1939ـونجو ایلین سئپتامبر آیی نین
بیرینده آلمان نازیست اوردوسونون لهیستانین گونباتان بؤلگه لرینی و
سؤیئت روسیه قیزیل اوردوسو ایسه  1939ـونجو ایلین سئپتامبر آیی
نین اون یئدیسینده لهیستان تورپاقالری نین گونچیخان بؤلگه لرینی
ایشغال ائتمیشلر .روسیه بولشویکلری و آلمان نازیستلری آراالریندا
بیربیرلرینه باسقین ائتمه یه جکلرینه داییر سندلره قول چکدیگی و
لهیستان تورپاقالرینی اؤنجه کاغاذ اوزرینده بؤلدوکلری اوچون ایکی
دوست و قونشو اوالجاق تمامیتچی حکومتلرین قوشون بیرلیکلری (
سؤیئت روسیه قیزیل اوردوسو و آلمان قوشونالری) اورتاق سرحدلر دئیه
هر هانکی بیر طرفدن بیر عسگرین بورنو قانامادان لهیستان تورپاقالرینی
ایشغال ائتمیشلر .لهیستان تورپاقالری اوزره سؤیئت روسیه
 146ایشیق سؤنمز ،روسیه بولشویکلری ایله آلمان ناسیونال سوسیالیست ایشچی
پارتیسی حکومتلری نین دوستلوق ایلیشکیلری و ایکینجی دونیا ساواشینا گئدن یول:
: http://www.isiqsonmaz.com/Seite59.htm
 147ایشیق سؤنمز ،روسیه بولشویک ایستعماری ایله آلمان فاشیستلری نین تاریخی
آنالشماسی اوزره باخیش  ،: http://www.isiqsonmaz.com/Seite58.htm :ایشیق
سؤنمز ،روسیه بولشویکلری ایله آلمان ناسیونال سوسیالیست ایشچی پارتیسی
حکومتلری نین دوستلوق ایلیشکیلری و ایکینجی دونیا ساواشینا گئدن یول:
: http://www.isiqsonmaz.com/Seite59.htm
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کمونیستلیگی و آلمان ناسیونال سوسیالیست حکومتی نین سرحد
آنالشماالری بیر چوخالرینا گؤره کورزون خطی آدالنمیش .148آلمان
نازیست و سؤیئت روسیه قوشونالری نین باسقینی سونوجوندا 1939
ـونجو ایلین ا وکتبر آیی نین آلتیسیندا لهیستان قوشون بیرلیکلری نین
سون دیرنیش دوشرگه لری یئنیلگه یه اوغرامیش .قیزیل اوردونون
لهیستانا باسقینی سونوجوندا  1940ـینجی ایل توتساق ائدیلمیش و
روسیه آپاریلمیش مینلر لهیستان افسرلری و عسگرلری روسیه
کمونیست حکومتی نین  WDKبیرلیکلری الی ایله روسیه ده کی Katın
(  rusca: Катыньو  ) lәhistanca: Katyńاورمانلیغیندا سوی قیریما
معروض قالمیشالر.149

روسیه بولشویک حکومتی نین فینالند تورپاقالرینی ایشغال ائتمک
چالیشماالری

 1939ـونجو ایلین نوامبر آیی نین اوتوزوندا قیزیل اوردو فیالندا باسقین
ائتمکله قونشو دؤلتلر آراسی "قیش ساواشی" دئییلن ساواشا یول
آچمیش .بو ساواش  1939ـونجو ایلین نوامبر آیی نین اوتوزوندان 1940
ـینجی ایلین مارت آیی نین اون اوچونه دک روسیه قیزیل اوردوسو و
فینالند اوردوسو آراسیندا روسیه ایستعمارچیلیغی اساس گؤتوروله رک
سوردورولموش.
 148کورزون خطی 1919ـونجو ایللرده اینگیلیستان دؤلتی نین خاریجی ایشلر باشقانی
اولموش  Lord Curzonآدلی سیاستچی نین آدینا اساسالنار .بیرینجی دونیا
ساواشیندان سونرا  1919ـونجو ایلین دئسامبر آیی نین سکیزینده  Lord Curzonپاریس
شهرینده روس و لهیستان دیللی ائتنیکلری سای باخیمیندان نظره آالراق اونالر اوچون
سرحد تکلیف ائتمیش ایمیش .ویالدیمیر ایلیچ لنین و بولشویکلر اؤزلرینی اینتئرناسیونال
تانیتماغا چالیشدیقالرینا باخمایاراق دیل مسئله سینی اؤزلرینه بیر اؤرتوک ائده رک
روس میللیتی مسئله سیندن حرکت ائده رک  1921 -1919اینجی ایللر لهیستان و
روسیه بولشویک حکومتلری آراسیندا قانلی ساواشا یول آچمیشالر .لهیستان حکومتی
و روسیه بولشویک حکومتی آراسیندا بو قانلی چاتیشماالر تمام باشاریلی اولمادیغینا
باخمایاراق هر ایکی حکومت یئتکیلیلری نین–  Rigaداکی باریش آنالشماالری بو
ساواشالرا سون قویموش .روسیه بولشویکلری زامان ایچریسیده گوجلندیکدن و اؤزلرینه
بؤلگه ده سیاسی متفق (آلمان نازیست حکومتی) تاپدیقدان سونرا لهیستان
تورپا قالری اوزره تورپاق ایددعاالرینی گونجللشدیرمگه (گونون موضوعسو ائتمگه)
باشالمیشالر .بئله لیکله روسیه بولشویکلری و آلمان نازیست حکومتلری آراسیندا اوالن
قونشولوق سرحد آنالشماسی دا لوزان تکلیفینه اساسالنان بیر آنالشما ساییلیرمیش.
قیسا سؤز ایله دئییلرسه ،روسیه س ؤیئت ائمپئراتورلوغو و آلمان ائمپئراتورلوغو آراسیندا
لهیستان دئیه بیر مملکت اولمامالی ایمیش.
149
NKWD = Народный комиссариат внутренних дел = İçәri İşlәrın
Xalq Komisaryası. Bu termin 1934 – 1946 illәrindә Rusiyә Sovyet Birliyindә
işlәdilmiş.

روسیه کومونیستلیگی و آلمان فاشیستلیگی

59

بئله لیکله سؤیئت روسیه حکومتی  1939ـونجو ایلین پاییزیندا فینالند
تورپاقالری نین  Karelische Landengeبؤلگه سی اوزره تورپاق
ایددعاسی اؤنه سورموش .بو ایددعانامه یه گؤره آدی چکیلن بؤلگه
و
سؤیئتلربیرلیگی
 Leningradشهری نین
امنیتی اوچون اؤنملی
اولدوغو اوچون فینالند
دؤلتی بو بؤلگه دن
گئری اوتورمالی ایمیش.
فینالند دؤلتی روسیه
بو
نین
سؤیئتی
ایستکلرینه یوخ جاوابی
وئردیکدن سونرا قیزیل
اوردو  1939ـونجو ایلین
نوامبر آیی نین اوتوزوندا
فینالندا باسقین ائت-
میش .روسیه بولشویک
لری نین بو بؤلگه اوزره
ایددعاالرینا
حاقسیز
باخمایاراق بوتون فینالند
روسیه
تورپاقالرینی
کئچیرمک
ترکیبینه
بولشویکلرین تمامیتچی و توتالیتئر سیاستلری نین بیر بؤلومو
ساییلیرمیش .ایکی دؤلت قوشونالری آراسیندا چوخلو چکیش و برکیش
اولدوقدان و روسیه بولشویک حکومتی فینالند تورپاقالرینا یئرسیز
سالدیردیغی اوچون دونیادا تجرید اولدوغونا باخمایاراق قیزیل اوردو 1940
ـینجی ایلین فئبروآر آییندا فینالند قوشونالرینی گئری اوتورداراق مارت
آیی نین اون اوچونده ایکی دؤلت آراسیندا باریش آنالشماسی دئیه
تحمیلی آنالشما ایمضاالنمیش .بو آنالشماغا اساسن فینالند دؤلتی اؤز
مستقیللیگینی قورویا بیلمه سینه باخمایاراق فینالند تورپاقالری نین
بؤیوک بیر بؤلومونو روسیه بولشویکلرینه ،روسیه ایشغالچیلیغینا
باغیشالمالی اولموش .150بولشویکلر فینالندان آییردیقالری بؤلگه نی
روسیه بؤلگه سی اوالن کیرالیچ بؤلگه سی ایله بیرلشدیره رک -1940
 1956ایللر آراسیندا کئچیت اوالراق بو بؤلگه یه کارئلو-فینسکایا
Карело-Финская
Советская
ساییمی
جمهوریت
 Социалистическая Республикаوئرمیشلر .بو یاالنچی سؤیئت
جمهوریسی نین بیرینجی باشچیسی روسالرا اویونجاق اولموش
فینالندیالی  Otto Kuusinenاولموش .روسیه کمونیستلیگی باشدا

Karelo-Finnische SSR: http://de.wikipedia.org/wiki/Karelo-Finnische_SSR
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موسکووا اوالراق  1956ـینجی ایل بو بؤلگه دن جمهوریت ساییمی نی
.151
قالدیراراق اونو روسیه فئدراسیونونون آیریلماز بؤلومو اتمیش

بالتیک دؤلتلری نین روسیه بولشویکلری طرفیندن ایشغال ائدیلمه
سی

کئچمیش یازیالردا ایشاره اولدوغو کیمی  1939ـونجو ایل آلمان نازیست
و روسیه بولشویک حکومتلری نین هیتلر و ایستالین آنالشماسینا
اساسا بالتیک مملکتلری روسیه سؤیئتی نین آیریلماز بیر بؤلومو دئیه
قبول اولونموش .152بو آنالشمانی روسیه بولشویکلری اللرینده اساس
توتاراق قیزیل اوردو بیرلیکلری  1940ـینجی ایلین یونی آیی نین اون
بئشینده لیتاون ،و اون یئدیسینده ایستلند و لیتلند مملکتلرینی
ایشغال ائتمگه سفربر اولموشالر .بو ایشغالی نظره آالراق بالتیک
دؤلتلری قیزیل اوردویا قارشی قویابیلمه دیکلری اوچون لیتاون آقوست
آیی نین اوچونده ،لیتلند آقوست آیی نین بئشینده و ایستلند آقوست
آیی نین آلتیسیندا روسیه سؤیئتلیگینه قاتیلماغا مجبور اولموشالر.
بالتیک دؤلتلری نین روسیه کمونیست سیستیمی نی قبول ائتدیکلرینه
باخمایاراق  1944ـونجو ایل قیزیل اوردو بیر داها بو جمهوریتلره
سوخوالراق بو تورپاقالری روسیه بولشویک حاکیمیتینه باغالماغا
چالیشاراق چوخلو یئرلی انسانالر مملکتلرینی ترک ائده رک غرب اؤلکه
لرینده و  Überseeبؤلگه لرینده اؤزلرینه سیغیناجاق یئری تاپماغا
چالیشمیشالر .153ایکینجی دونیا ساواشی سونا چاتدیقدان سونرا
روسیه بولشویکلری بالتیک مملکتلرینده کی یئرلی کمونیستلری بیر
اویونجاق کیمی یئرلی ایداره لرده ایش اوستونه قویاراق کمونیست
اولمایان قووه لری آنتی کمونیست و آلمان نازیستلری ایله ایش بیرلیگی
ائدیرلر دئ یه اونالرا دیوان توتماغا چالیشمیشالر .بو آستی کسدیلره
قارشین بالتیک خالقالری پارتیزان ساواشی باشالیاراق یئرلی حاکیمیت
داییره لری نین راحاتلیغینی اللریندن آلماقالرینا باخمایاراق روسیه گیزلی

Okkupation und Zwangseingliederung in die Sowjetunion 1940 bis 1990:
http://de.wikipedia.org/wiki/Baltikum
 152ایشیق سؤنمز ،روسیه بولشویک ایستعماری ایله آلمان فاشیستلری نین
تاریخی آنالشماسی اوزره باخیش،: http://www.isiqsonmaz.com/Seite58.htm :
ایشیق سؤنمز ،روسیه بولشویکلری ایله آلمان ناسیونال سوسیالیست ایشچی
پارتیسی حکومتلری نین دوستلوق ایلیشکیلری و ایکینجی دونیا ساواشینا گئدن یول:
http://www.isiqsonmaz.com/Seite59.htm
153
Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt und seine Folgen, Zweiter Weltkrieg:
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Sowjetunion
151
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 KGBتشکیالتی طرفیندن یئنیلگه یه اوغرایاراق باشاریسیز قالمیشالر.154
بالتیک خالقالری ،ایستر روسیه بولشویکلری و ایسترسه ده آلمان
نازیستلری نین سالدیریالرینا (حمله لرینه) اوغرایاراق زامان زامان آجی
گونلر یاشامیشالر .بو آجی گونلر اوچه بؤلونموش:
 1941 -1940ـینجی ایللر ،بیرینجی باسقین روسیه بولشویکلری
طرفیندن اولموش :حاکیمیت آچیسیندان ،نیظامی گوج اویقوالماق،
بورژوازی عامیلی ساییلماق و ساییره.
 1944 -1941ـینجی ایللر ،ایکینجی باسقین آلمان
سوسیالیستلری طرفیندن اولموش (یهود آراما و ساییره).

ناسیونال

 1950 -1944ـینجی ایللر ،اوچونجو باسقین کمونیستلیک آدی ایله:
خاریجی دشمن عامیلی اولماق ،سؤیئتلیگه قارشی ساواشماق،
مخالفتچیلیق ائتمک ،قوالق ساییلماق و ساییره 1950 .ـینجی ایللرده
بالتیک کیشیلری نین یوزده اونو بولشویکلر طرفیندن  GULAGدئیه
سورگون اولموش ،یوخسا مجبوراً ایش دوشرگه لرینده قارینالرینا
چالیشمالی اولموشالر.155

قیزیل اوردونون مولداوینی ایشغال ائتمه سی و اونو رومانیادان
قوپارماسی

بالتیک مملکتلری اوزره ایشاره اولوندوغو کیمی  1939ـونجو ایل آلمان
نازیست و روسیه بولشویک حکومتلری نین هیتلر و ایستالین
آنالشماسینا اساسا بئسارابیئن (مولداوی) تورپاقالری دا روسیه
سؤیئتی نین آیریلماز بیر بؤلومو دئیه قبول اولونموش .آلمان نازیستلری و
روسیه بولشویکلری آراسیندا اوالن گیزلی آنالشماغا اساسا ً روسیه
قیزیل اوردوسو  1940ـینجی ایلین یونی آیی نین ییرمی آلتیسیندا
رومانی حکومتینه بیر اویاری (اولتیماتوم) وئرمکله مولداوی و بوگونکو
اوکراینانین  Bukowinaویالیتی نین قوزئی بؤلگه لرینی ایشغال ائتمیش.
بئله لیکله  1940ـینجی ایلین آقوست آیی نین ایکیسینده بو بؤلگه لر ده
روسیه بولشویک لری ایشغالینا کئچمیشلر .عمل عکس-عمل دوغورار
دئیه ایکینجی دونیا ساواشیندا آلمان قوشونالری مولدوای و بوکووینا
بؤلگه لرینی ایشغال ائدرکن مینلر یئرلی کؤنوللو آلمان نازیستلرینه

Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt und ..., bax orada.
Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt und ..., bax orada.
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روسیه
قوشوالراق
ووروشموشالر.156

قیزیل

اوردوسو

ایشغالچیلیغی

علیهینه

سؤیئت روسیه سینین بالکانالری ایشغال ائتمک سیاستی
سؤیئت روسیه دؤلتی نین خاریجی ایشلر باشقانی 1940 Molotow
ـینجی ایلین سئپتامبر آیی نین  13 -12گونلرینده آلمانیانین برلین
شهرینه گئده رک روسیه سؤیتی بالکانالردا نفوذونو گئنیشلندیرمک
اوچون آلمان نازیست مقامالری نین راضیلیغینی آلماغا چالیشمیش .بو
ایستکلر هیتلرین تمامیتچیلیک گؤروشلرینه ترس دوشدوگو اوچون او
روسالرین بو ایستگینه مخالفت ائتمیش .هیتلر روسیه بولشویکلری نین
بو ایستگی ایله مخالفت ائتدیگینه باخمایاراق  1939ـونجو ایل ایکی
دؤلت آراسیندا باغالنمیش قارشیلیقلی آنالشما – Molotowون همان
سفرینده تجهیزات ،ماشین آالت و غله آچیسیندان برلینده بیر داها
دقیقلشمیش و  1941ـینجی ایلین یونی آیی نین ییرمی ایکیسینه دک
آلمان نازیست و روسیه کمونیست دؤلتلری آراسیندا قارشیلیقلی آل وئر
ایلیشگیلری سوردورولموش.157

روسیه و ژاپون حکومتلری نین طرفسیزلیک آنالشماسی (ژاپونجا:
)日ソ中立条約 = nisso chūritsu jouyaku

ایکینجی دونیا ساوشی باساناغیندا (آستاناسیندا)  1941ـینجی ایلین
آپریل آیی نین اون اوچونده سؤیئت روسیه حکومتی آلمان ناسیونال
سوسیالیست حکومتی نین متحدی اوالن ژاپون دؤلتی ایله طرفسیزلیک
آنالشماسینا قول چکمیش .158بو داورانیش ایله روسیه حکومتی آلمان
حکومتی ایله احتمالی ساواشارکن اؤز آرخاسینی ساواش جبهه سینه
دئییل ،طرفسیز ساخالماغا چالیشمیش .ژاپون دؤلتی ایسه ده هر
اوالسی آلمان و روسیه ساواشاجاقالری دورومدا ساواشدان
سیوریشمک مقصدی ایله بو آنالشماغا قول چکمیش .ایکی دؤلت
… Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt und
Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt und …, bax orada.
 158ایشیق سؤنمز ،روسیه بولشویک ایستعماری ایله آلمان فاشیستلری نین
تاریخی آنالشماسی اوزره باخیشhttp://www.isiqsonmaz.com/Seite58.htm :
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آراسیندا اوالن آنالشماغا اساساً آدی کئچن دؤلتلر بیربیرلری ایله
یاخشی داور اناجاقالرینی و هر هانکی بیر دؤلت بونالرین بیرینه
سالدیرماق ایسترسه ،هر بیر طرف طرفسیز قاالجاقالرینا داییر سنده
قول چکمیشلر .بو آنالشما بئش ایل کئچرلی اولمالی ایمیش .159سؤیئت
روسیه حکومتی  1945ـینجی ایلین آپریل آیی نین بئشینده ایکی دؤلت
آراسیندا اوالن آنالشمانی اوزاتمایاجاغینی بیلدیرمیش .بو آنالشما 1946
ـینجی ایلین آپریل آیی نین ییرمی بئشینده سونا چاتمالی ایمیش .یالتا
کونفرانسیندا متفق گوجلر آراسیندا اوالن راضیلیقدان یوال چیخاراق
سؤیئت روسیه حکومتی  1945ـینجی ایلین آقوست آیی نین سکیزینده
ژاپون حکومتینه ساواش آچمیش .160آمریکا بیرلشمیش شتاتالری 1945
ـینجی ایلین آقوست آیی نین آلتیسیندا و دوقوزوندا ژاپونون هیروشیما و
ناکازاکی شهرلرینی بومباالرکن روسیه سؤیئت حکومتی نین قیزیل اوردو
 Mandschukuoو  Kurilآداالرینی ایشغال ائده رک
بیرلیکلری
-Manschureiداکی ژاپون اوردوسونون  Kantōبیرلیکلرینی توتساق
ائتمیش و اونالری مجبورلوق ایش دوشرگه لرینه کؤچورموش .بئله لیکله،
آقوست آیی نین اون سکیزینده ،ژاپون تسلیم اولدوقدان اوچ گون سونرا،
قیزیل اوردو بیرلیکلری کوریل آداالرینی ایشغال ائتدیگینه باخمایاراق 1946
ـینجی ایل روسیه کمونیست حکومتی کوریل آداالرینی روسیه
فئدراسیونونون آیریلماز بیر بؤلومو دئیه دونیا مملکتلرینه تانیتماغا
چالیشمیش.161

ایشیق سؤنمز 08.03.2009

Japanisch-Sowjetischer Neutralitätspakt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Japanisch-Sowjetischer_Neutralit%C3%A4tspakt
160
Kriegseintritt gegen Japan:
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Sowjetunion
161
Kriegseintritt gegen Japan, bax orada.
159
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