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   تورکمن اینتـللھ گـنتسیاسی نینگ کرون باشیسیتورکمن اینتـللھ گـنتسیاسی نینگ کرون باشیسیتورکمن اینتـللھ گـنتسیاسی نینگ کرون باشیسی

 

 
 

بابا (آنناقلیچ بابائی) خضرآنناقـلیچ   
)1328 -1277(  

 
شی آرقا آتان، تجربھ لی یوریست (حقوقدان) بولوپ یتیشیپدی.یا 40توسساغ ادیلینده آنناقلیچ آقا یانگی      

ائرضاشانینگ تورکمن حالقینا ادن ظولمونا شایات بوالن، اونونگ دیکمھ لری نینگ و یرلی جالدالری نینگ    

 یاشینا قادام باسان آنناقلیچ آقا، یورت مؤچبرینده آلنیپ 26، 25اتدیلیگینھ گؤز یوموپ دوروپ بیلمھ دیک  -ادن

باریلیان گؤرشلره قوشولیار و ائرضاشانینگ قارانگقی زندانالریندا عمری نینگ بیرنأچھ یئلینی آغیر غیناغ و 

 جبر آستیندا گچیرملی بولیار.
 

آنناقلیچ آقا ایلکینجیلر بولوپ، تورکمن صأحراسیندان، تھراندا اوقیماغا گیدن اوقوچیالرینگ حاطاریندادی.   

ندان سونگرا یوریدیکی/ حقوق بویونچا اوقوونی دوام اتدیریأر و اؤگده بیر حقوقدان تھراندا اورتا مکتبی تمامال

 بولوپ یتیشیأر.

نجی یئلدا ائرضاشاه نینگ رژیمی، شوروی دن، ایرانا سیزماغی آخمال سوسیالیستیک و کمونیستیک  -1317   

فـرقھ  «ده کیم،  -شو ل اساسده کیم. یؤریتھ بیر قانونی قبول ادیأرغارایشالرینگ اؤنگونی آلماق ماقصادی بیلن 

قوشولسا یا اوالر بیلن حیذماتداشلیق اتسھ، توسساغ ادیلجگی اؤنگھ سوریلیأر. » / سوسیالیستیک توپارااشتراکی

 بو قانونا، روشنفکر "قانون سیاه رضاشاھی" دییپ آت بریپدیلر.

    

mailto:goliarne@yahoo.com
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 - سیاسی دیین آیدالیق» ادنی«(آذری تورکی)  شول واقت یانگی برلین دن اوقوونی تمامالپ گلن دکتر تقی ارانی

 -دا سوسیال -اوندا دونیأ مؤچبرینده باریان اؤزگرشیکلر، اساسان. 1ی چیقاریپ باشالیارینژورنال تئوریک

دمکراتالرینگ دورلی یورتالردا یئنگیش غازانیپ حرکت ادیأندگی حاقیندا ماغلومات بریلیأر. بو ژورنال بوتین 

دا دولی قولداوو غازانیار.  -ندان، تھراندا اوقاپ یؤرن تورکمن استیودنتلرینگ آراسینداروشنفکرلرینگ شول سا

أر. شوندا حاربى لیاستیودنتلرى توسساغ ادیبیر تورکمن پ نیـوزغانلیقدا عایپالغ نیملى مسئأل ادیل شول یئل

حان اوغوزی، قوربان محمد  ، حاجیار خطیبىپالیاس مختوم بیلن سا اوقیانالردان ده -/ دانشکده جنگفاكولتـتده

قربان محمد  بیلن حان اوغوزى حاجى علیم آلیپ گلن یوقارى ده توركیھ سیوری داغی زندانا آتیلیار. اوالردان،

 سیورى زنداندا اؤلدوریلیأر. 
 

اؤلمزی نینگ اؤنگی یانی  توتلیقالرینگ سبأبى حاقیندا - توركمن استیودنتلرینگ سیاسى حركتلرى و توتھا  

ـیلھ گوررینگ بریپدى:ئشخطیبی بیلن دوشوشیغیمیزدا،  سرھنگ سافار تداآشغابا  

بیرینھ یازیان حاطالرینى بارالپ،  -وللوقالرى توركمن استیودنتلرینگ بیرـ" حكومتینگ گیزلین ق

رلى بولوپ، "اوالرى حابااوالرینگ آراالریندا ملى مسئلھ حاقیندا بولوپ گچیأن گوررینگلردن 

شول اساسدا بیر توپار توركمن توسساغ ادیلیأر.  ، قراره گلیأر.ندمـلى" دییحاق سوراماز یالى ا  

 
 محمد آخون گرگانی 

)1346(اؤلومی آذر   
 

میش(شایعھ) باردى، اوالم شودى: حكومتینگ نقشھ سى بویونچا  -ده بیر میش -بو حاقـدا یئـنھ  

تأك كاندید گؤركزیلیپ  -ملى شورا مجلیسینگ ھر ساپارقى سایالویندا محمد آخون گرگانى یكھ

وكیل ادیلیپ مجلیسھ ایبریلیأردى. توركمن استیودنتلرى بو ایشھ قارشى، آدیندان  توركمنلرینگ

مـلى دییپ گوررینگ ادیأرلر. اوالرینگ بو تگلجككى سایالودا عبدالرحمن فرزانھ نى كاندید ا

دا محمد آخون ایچرى ایشلر ولدانیپ باشالنیار. شونـھم یایراپ، ق آراسیندافكرلرى توركمنلرینگ 

 ،پان توركیستلر الر،حقوقى آرا آتیان -ملى حاق و ادیأنلر یحركت ئیلھوزیرینگ یانینا باریپ: " ب

                                         
در تھران منتشر شد. ھر كدام از سھ نفر عضو ھیئت تحریریھ اسم مستعاري براي خود  ١٣١٢ن ماه اولین شماره این مجلھ در اول بھم 1

از آن اسكندري ا. جمشید و از آن علوي » احمد قاضي«داشتند كھ مقاالت آنھا عموماُّ تحت آن اسم چاپ میشد. اسم مستعار دكتر اراني 
سالگی در زندان موقت تھران  36در سن  1318بھمن  14در تبریز متولد و در  1282شھریور  13تقی ارانی در  »بود.» فریدون ناخدا«

 بھ قتل رسید. 
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 حرکتینگبوالر" دییأر. بو  واقتیندا اونونگ اؤنگونى آلمازسانگیز سونگرا حكومتھ اولى ایش

».ھم آیدیلیار ندیگیبر پشگش -وزیره پاره محمد آخونینگ اؤنگونى آلماق اوچین  

 
 دکتر تقی ارانی

  
بیلھ لیکده اگیندشلرى بیلن  و اوالرینگدكتر تـقى ارانى  یاشینا قادام باسان آنناقلیچ آقا، 40نجی یئلدا  -1317     

"سوسیالیستیک  لر توپارى" دیلیپ تانالیار. -53الر " او بوالنى اوچین 53نگ سانى . اوالریأرزندانا دوشی

چیقماق قانونینی بوزانلیقدا، محمد پژوه عباس آذری دیین بیریسی نینگ  - توپارا آغضا بوالنلیقدا، یوردا گیریپ

یئل آزاتلیقدان  5یریلیپ، آراچأگدن آشیریپ، اونونگ شوروی گیتمگینھ کمک ادنلیکده آنناقلیچ آقا عایپالما بیلد

. گنگ طاراپی، اونگا ، حتی سونگرا توده پارتیانینگ مرکزی کادر درجھ سینھ گتیریلن احسان 2محروم ادیلیأر

ده کؤپ یئل ایش کسیلیأر. بو بولسا آنناقلیچ آقانینگ، سیاسی قوراماالریندا پازیسیاسی نینگ و  -طبری دن

ر. آشاقدا گتیرن ماغلوماتالریمیزدا، حقوقچی عالیم آنناقلیچ آقانینگ شمسی أھمیتی نینگ اولودیغینا شایاتلیق ادیأ

نجی یئلدا کومیش دپھ ده، اورتاحال ماشغاالدا دونیأ اینندیگی  -1898نجی، میالدی حاسابدا  -1277حاساپ بیلن 

اوغرویندا سوادلی بولماغی  - خبر بریلیأر. "کر" لردن بوالن اونونگ دأده سی حدر آقا، اوغلونینگ حاطلی

یوغی دییمأندیر. - باری  

                                         
بیز بو مسئألنینگ نأدرجھ ده دوغرودیغینی بیلمزوق. یؤنھ تورکمنینگ سادالیغیندان پئیداالنیپ، چپچی توپارینگ  .2

نجی یئلدا توده پارتیانینگ  -1335، یعنی آغضاالری، آراچأکدن آشماق اوچین تورکمنلردن کمک سوراندیقالرینی، سونگرا
 افسرلری نینگ آراچأکدن گچمگینھ آرازمحمد تکھ بیلن یالقاپ آتابای نگ یول بلدی بوالندیغی حاقیندا بیزده ماغلومات بار.
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ن. تھرا1363و سھ نفر. نشر ھفتھ ایران  انورخامنھ اى: پنجاه  

 

 

 
 
 

 
نجی یئلئنگ شھریور آیئندا ائرضاشاه ایراندان سورگون ادیلیأر. شوندا سیاسی تایدان دؤرأن یاغدای  -1320

آزاتلیغا قاویشیار. اوغلی حدر آقانینگ مانگا  سبأپلی زنداندان اوتوران سیاسی بندیلر شول ساندان آنناقلیچ آقا

ده اورادیلیپدیر.  -برن ماغلوماتینا گؤرأ، اول زندان دا آغیر غیناماالرا سزاوار ادیلیپ، حتی دیشلری  

ده سیاسی آکتیولیگینی یتیرمھ یأر. یؤنھ یوقاردا گتیریلن بیر  -آنناقلیچ بابائی زنداندان چئقاندان سونگ   

نگ آزاتلیغا چیقاندان سونگرا سیاسی حرکتھ قوشولمانلیغی اؤنگھ سورویلیأر. مونونگ ماغلوماتدا اونو

 نأدوغرولیغینی، آشاقدا گؤرکزجک فاکتلریمیز ثبوت ادیأر.
 

نجی یئلدا ائرضاشانینگ ظالیم رژیمینھ غارشی یوردونگ دؤرت کونجینده حرکتلر گؤیجۆرگأنده،  -1318   

دا حرکت ادیپ باشالیار. شانینگ  -ه) دمیریولچیالرینگ گیزلین قوراماسیبندرشاه دا (حأضیرکی بندرتورکمن د
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رژیمی آغداریالندان سونگرا بو قوراما آذربگجاندان ایشچی حؤکمینده بندرتورکمنھ گلیپ ایشألپ یؤرن زین 

 االبدین صحت بخش بیلن علی عاکف یولباشچیلیق ادیأر.

 
ینگ یولباشچیلیغیندا "آذربگجان دمکرات فرقھ سی" بار گویجی ادیل شول واقتالر آذربگجانده، پیشھ وری ن    

ده آذری تورکلری اوچین آوتونوم غازانماق اوغروندا حرکت ادیأردی.  -بیلن ایراندا دمکراتیک بیر رژیمینگ ھم

حتی تورکمن روشنفکرلری، غایب بھلکھ، صافار انصاری... اوالر بیلن رایداشلیق ادیپ، متینگلره 

ر. "آذربگجان دمکرات فرقھ سی"، تورکمنلرینگ آراسیندا غیسغا گؤنورشده یعنی "دمکرات" غاتناشیاردیال

 دا اؤزلرینھ قرارگأه  - آدی بیلن تانیالیاردی. "توپار" بندرتورکمنده آلمانالر طاراپیندان بینا ادیلن اولی بیر جایی

یول  30نھ "دمکرات" دییلیأردی. بو بینا آلیارالر. "بندر" سینماسی نینگ غارشیسیندا بینا ادیلن بو ساختماادیپ 

دا یئقیلیپ، یوق ادیلدی. -موندان اوزال دارغاپ، سونگرا  

 
»اخیرا صحت بخش نام کمیتھ دمکرات در بندرشاه تشکیل و ساختمانی را ھم برای این منظور اجاره نموده است.«  
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 بندرتورکمندأکی دمکرات آدی بریلن ساختمان

 

 

 سیاسی آالسارمیقـلیق
تورکمن ایلینده سیاسی حرکتلرینگ موج آالن و اولی سیاسی تولقونشیقالرینگ عملھ گلن یرلری نینگ   

ده شول واقتقی بندرشاه بولوپدی. سبأبی بو یره، یوردونگ دورلی یرلریندن گلیپ، دمیریول  -بیریسی

ردا، باکودا و تبریزده دا أذربگجاندان گلن ایشچیلر، قفقازال -ایستگاسیندا ایشلھ یأنلر باردی. ائالیتا

بولوپ گچیأن سیاسی واقعاالردان کؤپ تجربھ غازانیپدیالر. اوستھ سینھ اقتصادی تایدان اؤسوپ باریأن 

بو تأزه شھره، تورکمن صأحراسی نینگ دورلی شأھرلردیر اوبا یرلریندن دوشونجھ لی آدامالرینگ 

رینگ آراسیندا سیاسی آکتیولیگینگ ده تورکمنل -ده سیاسی حرکتلرینگ اؤسمگینھ ھم -گؤچوپ گلملی

 گویچلنمگینھ سبأپ بولیاردی.
    

بو  .اساسالندیریلیار"ایرانینگ توده پارتیاسینى" (حزب توده ایران) نجی مھر آیئندا  -7نجی یئلینگ  -1320 

دا توپار بولوپ قوشولیارالر. سبأبی "توده" اؤز دوزگون ناماسین -سیاسی حرکتھ تورکمن روشنفکرلری توپار

حقوقینی قوراجاغینی اؤنگھ سوریپدی. شول اساسده، مرکزی حکومت طاراپیندان  -ملی آزچیلیقداقیالرینگ حاق

مدنی و اقتصادی تایدان غیسیش آستیندا یاشاپ گلیأن تورکمنلر، اؤز یاغشی گلجگینی بو پارتیا قوشلماقدا 

سمی، تورکمنلرینگ آراسیندا بارھا موج گؤریأرلر. "توده پارتیاسی نینگ" گورگن شأھریندأکی وکیلی احمد قا

 آلیان ملی مسئألنی کسأ ساوماق اوچین، صنفی گؤرشی/ مبارزه طبقاتینی بیرینجی وظیفھ ادیپ قوییار.

آنناقلیچ آقانینگ زندانداقی یولداشالرینگ آغالباسی "توده" پارتیانینگ دؤره دیجیلری بولدوالر. زنداندان   

آقا باشدا بو حرکت بیلن رایداشلیق ادیأر،  آنناقـلیچ لن مشغولالنیپ یؤرن مرحومچیقیپ، وکالت/ حقوق ایشلری بی

 احمد قاسمی نینگ و بئیلھ کی کادرالرینگ ملی مسئلھ دن اونسی ساویانلیغی اوچین اوالردان آراسینی آچیار.

یر پالنی دوزیأر و ده بیر مسئلھ سبأپ بولیار.  شول دؤویرده باش وزیر احمد قوام السلطنھ مک - مونگا یئنھ   

 "بیر داش بیلن ایکی قوش اوریار".
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عاکف ینگ، دمکرات پارتیاسی نینگ بیلدیریشلرینی ییرتاندیغی و اونونگ بیلن ایرانپورینگ، قلیچ نظری نینگ 

 اورشاندیغی حاقیند، مازندران والیاتی نینگ استانداری نینگ، تھرانھ یولالن راپورتی

 

پ، ایل آراسیندا اولی قولداوا ایھ بوالن أذربگجانینگ "دمکرات فرقھ سی" و "دمکرات" آدی بیلن حرکت ادی

دا طاراپدارالری نینگ  - "کردستانینگ دمکرات پارتیاسی، شو نینگ یانی ایندی "توده" پارتیانینگ

کؤپلیأندیگینی گؤرن باش وزیر "حزب دمکرات" دیین پارتیانی اساسالندیریپ، سیاسی آکتیویستلرینگ آراسیندا 

آالسارمیقلیق دؤره دیأر. اوستھ سینھ، شوروی ھم یاقینالشان بولوپ، اؤز پارتیاسی نینگ تقالالسی بیلن،  توده 

 پارتیانینگ اؤنگھ سوریأن ایده یاالری نینگ دورموشا گچیریلجگینی وعده بریأر.

تأزه دؤره دیلن دمکرات  شئیلھ لیک بیلن بندرتورکمندن آنناقلیچ بابائی، ایرانپور، قلیچ نظری، تأجی(؟) داغی   

 پارتیاسی نینگ آکتیویستلری بولوپ حرکت ادیأرلر.

توده پارتیاسی دمکرات پارتیاسی نینگ آراسینداقی یرسیز یره توریان دعوا جنجل لر، تورکمن حالقی نینگ    

گونھ باسیشالرینی آرتیاردیالر. - بأھبیدینھ دألدی. اوندان دینگھ حأکمیتلر پئیداالنیپ، ایلھ  

 
 آشور، تقی و آنناقلیچ بابایی نینگ اوغلی خدر بابایی نینگ، دمکرات پارتیاسی نینگ بللیگینی داقیناندیقالری

اوچون مکتب دن اورلوپ قاویالندیقالری حاقینداقی شھربانی نینگ راپورتی.    
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 (دکومنت ده خدر بابایی، صدر بابایی دییلیپ یالنگیش یازیلیپدیر)

 
 
دا توتاشان بو اودونگ اوستونھ یاغ  - رگن دأکی آغضاالریندان نعمت هللا قاضیتوده پارتیاسی نینگ گو 

سپنلرینگ بیری بولوپ، آنناقلیچ بابایی یھ غارشی تھمت آتیجی ماقاال، بیلدیریش بیلن چیقیش ادیأر. اول یایرادان 

شراب دان  - و عرق بیان ناماسیندا، بابائی نینگ دولتینگ پولونی اوغورالنلیقدا و اونی تھراندا عایالدان

گچیریندیگی بیلن بابائنی عایپالیار. قاضی نینگ بو پیکرینھ غارشی فھیم و بابائی نینگ یایرادان بیان ناماسینی 

 غینانساقدا ھنیز تاپیپ بیلمأن گلیأریس. 

 
 

 ده، اؤنگ توده پارتیادان -توده پارتیاسی نینگ "تورکمن سسی" روزنامھ سینده، شاھیر عبدالرحیم مدرسی

دا تانقیت یاستیغینا اؤویریأر: -بولوپ، سونگرا دمکراتالرا گچن آرازقلی کالمی نینگ یانی بیلن باباینی  
   
" بابائی کیمین یولداشینگ باردی،    

غاالئی داقینماق ارکھ گھ عاردیر،    

 چاتینگ درجھ سی سنگکیدن زوردیر،

 اونگقا بورونچ، سنگکی غاالئی.
                          **************************  

 

سیاسی قورامانینگ یوقلیغی  - گؤریپ اوتورساق، تورکمن حالقی نینگ یاقین تاریخیندا، اؤزباشینا بیر ملی    

سبأپلی، نھ گؤزل، نھ قھرمان، نھ آیدینگ پیکیرلی انسانالریمیز یرسیز یره نأدوغری اوغورا گؤنوکدیریلدی. 

دا بیزینگ باتیرالریمیز  - یاد آدامالر باش بولوپ گلدیلر. ییتگی چکملی بوالندا سیاسی حرکتلریمیزده بیزه المیداما
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ده ساپاق آلیپ بیلمھ دیک. بلکی گلجکده بئیلھ  -یئلداقی حرکتیمیزده 30کؤیدۆلر. بیز بو تجربھ دن گچن  -یانیپ

 بولماسین.
 

آالسارمیقلیغی نینگ پئداسی  ده شول دؤوری نینگ سیاسی - آنناقلیچ بابائی یالی گؤرشجنگ ییگیتلریمیز   

بولدی. اونونگ اؤز ایلینھ یاغشیلیق اتمکدن باشغا نیتی نینگ یوقدیغی کؤپلره مألیم بولسا گرک، یؤنھ نأدرسینگ 

 سیاسی پروپاگاندا اوالرینگ اؤز حالقی نینگ یاغتی گلجگی اوغروینداقی آرزوالرینا کؤلگھ سالیپدی. 

نجی یئلینگ  -1328غارشیلیقالرا تاپ گتیرمأن   -بولوپ گچیأن شئیلھ غاپما آنناقلیچ آقانینگ یؤره گی ایلینده  

سینھ توغتادی. اول کوممت قاویزدا جایالندی. -17دؤرت تیرکشیک آیی نینگ باشقی آیی نینگ   

یئل بولدی. اما اونونگ آدی و حالقی اوچین چکن گؤرگوسی المیداما  60مرحوم ینگ آرادان چیقانینا اینھا   

گ یوره گینده ابدی یاشار. اونونگ ارکانا تورکمن ایلی حاقیندا آرزوالپ گیدن دیلھ گی نینگ تیزلیکده حالقین

 دووش بولماغی آرزوالپ، بو صحبتیمیزی جمع لیأریس.

 

 پراگ شأھری

نجی آپریلی -7نجی یئلینگ  -2009  

نجی فروردینی  -19نجی یئلینگ  -1388  
 
 
 

 


