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 دیرچلیش و اوزونو درکین یاددا قاالن آیالرینداندیآذر 
AZƏR  DİRÇƏLİŞ VƏ ÖZÜNÜDƏRKİN YADDAQALAN AYLARİNDANDİR 

 

 

SORUMLU MÜDİR :Dr.HÜSEYN 

ŞƏRQİDƏRƏCƏK SOYTÜRK 

 سوی تورک مدیر مسئول :دکتر حسین شرقی دره جک  

 

بشریت تاریخ بویو الده ائتدیکلری نایلیتلری هر زامان 

اونمسه ییرک اونو اوز اولوسونون یادداشیندا 

بیزیم ده دده لریمیز بیزه چوخ گووه  ابدیلشدیرمیشدیر.

 نیلیر و اویونولور تاریخ یاراتمیشالر.

آنجاق غرب و خصوصیله ده انگلیس منشالی  آنتی   

ایلدن  300نتی تورک( سیاستی شرق ) اوزللیکله آ

 –چوخدور کی یاشادیغیمیز بو گوزل یوردالری مدنی 

ایدئولوژیکی و اقتصادی  هم ده ائتنیکی  –سیاسی 

)قومی( سارسینتی و بونالیم )بحران( اوجاغینا 

 چئویرمیشدیر. 

گاز و دیگر ثروتلره  –دا سببی بوراالرین نفت  ناونو

 تالفالر یارادیالراق مالیک اولماسی دیر. صنعی قوومی اخ

بیریمیزه دشمن گوسترمیشلر. حتی بونو  –بیزلری بیر 

باشارمیشالر. ایدئولوژی آیری سئچگیلیک اورتایا آتماقال 

 بولگه خالقالرینی بوتوولشمه یه قویمامیشالر.

بولگه نین یئر آلتی و یئر اوستو ثروتینی چاپیب آپارماق 

میشلر. حتی اوچون ائتنیک دایالی دوولتلر  ایجاد ائت

 یئری گلنده اونالردان واز گئچمه نی ده نظره آلمیشالر.

داها دوغروسو بوراداکی اولکه لرین یونتیجیلری همیشه 

ظاهیرده  اونالر طرفیندن سئچیلیر و حمایه اولونور .
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بیزدن گورونسه لرده باطن ده اونالرین 

 قوللوقچوالریدیرالر.

یده پهلوی بو تور  یئرلی اولمایان حاکمیت لردن بیر

 حاکیمیتی دیر.

بو قولچاق حاکمیت وار گوجو ایله نوکرلیک وظیفه سینی 

اولکه ده انسان حاقالرینا مرکزی  یئرینه یئتیرمیشدیر.

صنعی کولتور آدینا اولومجول ضربه لر وورموشدور. او 

جومله دن بیز تورکلری انگلیسین امری ایله آشاغاالیاراق 

 تحقیره معروض قویموشدور .

ه چوخ آشکار مسئله دیر . تورکیه نین آرخاسیندا البت

تورک و تورکچولویو یوخ ائتمک و اورتا اسیا ایله آسیای 

دینی هم ده  –قان یاراتماق و میلی رصغیر آراسیندا یا

 کولتورل باغالری قوپارماق آماجیال.

جی ایلده بو شیطانی – 1945آنجاق آذربایجان تورکلری 

ی گلنک لره دایالی یئرل دسیسه لره سون قویاراق میلل

حکومت قورماغی باجارا بیلمیشدیر. اما روس و غرب 

– 1946هدفینه معروض قاالراق  مسلمان –آنتی تورک

جی ایلده اوتوریته سینی مرکزی  )نوکر( حوکمومتینین 

 امانسیز و دوشمنجه تجاووزو نتیجه سینده ایتیرمیشدیر.

ی اوالیی یوزلرله وطن اوغلو جانیندان گئچرک بو تاریخ

آذربایجان تورکونون تاریخی یادداشیندا حک ائتمه یی 

باجارمیشدیر.مینلرجه ساوادلی و آیدین اینسانالریمیز 

رلی ئسورگون ائدیلرک یورتدان دیدرگین ائدیلمیشدیر. ی

اهالی گوهلل لنمیه و اعداما معروض توتولموشدور. 

,  تبریزین , اورمیه نین , زنجانین , اردبیلین , میانانین

 تعقیبهاهر و قره داغین اهالیسی یا اولدورولموش یاداکی 

 معروض قاالراق یورد  یوواالریندان قوولموشدور.

مرکزی حاکیمیتین مزدور اولماسی سببیندن اولکه یه 

 مدنی یوندنده چوخلو زیانالر وورموشدور.

اونالردان ان اونملیسی تورکجه کتابالرین شاه رژیمی 

دیریلماسی دیر. اونالر مامورالری طرفیندن یان

مکتوب مدنیتیمیزه اولومجول ضربه آجیماسیزجا 

ه کتابالری اولکه نین بوتون ووردوالر. میلیونالرجا تورکج

کندلرینه یاندیراراق تاریخین ان سیاه صفحه شهر و 

سینی یازدیالر. البته معنوی زنگینلیی ایله  تانینان 

خی تورکلر یئنه ده دولت دسته یی اولمادان تاری

 یادداشالرینی برپا ائتمه یی باجاردیلر.

 ر ومینلرجه نسخه کتاب دیرلی شاعگونوموزدده 

 ادیبلریمیز طرفیندن تالیف ائدیلمکده دیر.

تاریخدن آلدیغیمیز شرفلی و اونور وئریجی مئساژالری  

عظمتلی  بیر آند اوالرق بویوک طغرولون روحونا و

دینا ادامه سلطانیه و دیگر تاریخسل وارلیقالریمیز آ

 ائتدیرمکده ییک.

وارلیق مجادله سی مئته خاندان بو گونه داوام ائتمکده 

یئترکی باتینین )غرب( آلدادیجی  دیر.و ائده جکدیر .

فعللرینه اویمایالیم. اونالرین قورخوسو بیزیم بیرلییمیز و 

بیلگیمیزدیر. بیز تاریخیمیزی بیلدیکجه بو تاریخسیزلر 

سن اولو خاقان باباالرینی تانی  گئری اوتوراجاق. یئترکی

    و اونو مقدس اسالم روحو ایله باغداشالشدیر.
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 جعفر خامنه ای؛ اولین شاعر نوپرداز هرزمی
 
 
 
 
 
 

 

 

 

که می توان او را اولین شاعر نوپرداز  یا جعفر خامنه

تاریخ ادبیات ایران دانست ، سالها پیش از نیما یوشیج 

ه و به قول روزنامه تجدد این اشعار را به سبک نو سرود

سد سدید محافظه کاری را در عالم ادبیات و شعر 

 شکسته است.

جعفر خامنه ای پسر حاج شیخ علی اکبر خامنه ای از 

ه.ق  1304بازرگانان خوش نام تبریز بود. وی در سال 

شمسی در شهر تبریز بدنیا آمد و در  1266برابر با سال 

و « المتین حبل»در آنجا تحصیل کرد. اشعار پرشور او 

و بعدها در مجله « شمس»و« عصر جدید»و «چهره نما»

 دانشکده منتشر می شد.

وارلیق در  71پاییز  86 – 3صمد سرداری نیا در شماره 

ای از قول یحیی آرین پور  شرح حال میرزا جعفر خامنه

از شکل معمول اشعار فارسی عدول کرد و »نویسد:  می

ه بندی جدید و بی سابقه های بی امضاء با قافی قطعه

سرداری نیا  «های نسبتاً تازه انتشار داد. ومضمون

افزاید: وی هنگامی که این ابیات را با قافیه بندی  می

شعر »سرود. در سراسر ایران عنوان  جدید و بی سابقه می

ادوارد براون در تألیف  به گوش کسی نخورده بود.« نو

یکی از اشعار « وتاریخ مطبوعات و ادبیات ایران ن»خود 

 ای را نقل کرده است که چنین است: زنده یاد خامنه

بنا به گفته مرحوم یحیی آرین پور ادیب و پژوهشگر 

پیش از سال « از صبا تا نیما» ارزشمند معاصر در کتاب 

شمسی  1292هجری قمری یعنی در حدود سال  1332

سال پیش( جعفر خامنه ای یکی از جوانان  77)

زادیخواه و مبازر آذربایجان که زبان فرانسه روشنفکر و آ

را پنهان از پدر متعصب خود، آموخته و به ادبیات نوین 

ترکان عثمانی نیز آشنایی داشت، از شکل معمول اشعار 

های بی امضاء با قافیه بندی  فارسی عدول کرده و فطعه

جدید و بی سابقه و مضمونهای نسبتا تازه انتشار می داد 

» ها که ادوارد براون در تالیف خود  طعهیکی از این ق

نقل کرده است، « تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران نو

 چنین است:

 به وطن

 هر روز به یک منظر خونین به در آیی

 هر دم متجلی تو به یک جلوه جانسوز 

 از سوز غمت مرغ دلم هر شب و هر روز

 با نغمه تو تازه کند نوحه سرایی 

 صورت مجروح ای طلعت افسرده و ای 

 ای وطن زار آماج سیوف ستم، آه

 هر سو نگرم خیمه زده لشکر اندوه

 محصور عدو مانده تو چون نقطه پرگار 

 محصور عدو، یا خود اگر راست بگویم

 ای شیر، زبون کرده تو را روبه ترسو 

 شمشیر جفا آخته روی تو زهر سو 

 تا چند بخوابی؟ بگشا چشم خود از هم

 رانه نشان دهبرخیز یکی صولت شی

 یا جان بستان یا که در این معرکه جان ده 

 1334قطعه دیگری نیز از جعفر خامنه ای ابتدا در سال 

ه.ق در یکی از جراید تهران و بعد در شماره نوروزی 

 1335جمادی االخر  13روزنامه تجدد تبریز به تاریخ 

 ه.ق درج شده است:

 به قرن بیستم

 وسای بیستمین عصر جفا پرور منح
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 ای آب ده وحشت و تماثیل فجایع 

 برتاب زما آن رخ آلوده به کابوس

 ساعات سیاحت همه لبریز فضائل 

 دیدار تو مدهشتر از انقاض مقابر

 شالوده ات از آتش و پیرانه ات از خون 

 هر آن تو با ماتم صد عائله مشحون

 از جور تو بنیان سعادت شد بایر 

 ز این مذبح خونین که به گیتی

 برپا روح مدنیت شده آزده و مجروح شده 

 خونها که به هر ناحیه ناحق شده

 …مسفوخ برناحیه عصر هنر لکه سودا 

 نفرین به تو، ای عصر فریبنده

 و غدار لعنت به تو، 

 ای خصم بشر، دشمن عمران 

 ای بوم، فروکش نفس،

 ای داعی خسران زاین پس مشو اندر پی ویرانه آثار 

 ی که ندادی؟آنروز که زادی، چه نوید

 امروز که رستی، تو زخون یکسره مستی 

 زین سان که تو ره بسپری، 

 …ای آفت هستی فردا به وجود آری یک تل رمادی

شاعر نوپرداز  جعفر خامنه ای که می توان او را اولین

دانست ، سالها پیش از نیما یوشیج این  تاریخ ادبیات 

تجدد سد اشعار را به سبک نو سروده و به قول روزنامه 

سدید محافظه کاری را در عالم ادبیات و شعر شکسته 

 است.

بطوریکه قبال هم اشاره شد، نوپردازان آذربایجان همه 

اهل ادب و سیاست و انسانهای با فرهنگی بودند ، جعفر 
خامنه ای هم عالوه بر اینکه ادیب و شاعر بود مشروطه خواه 

کتاب  و مرد سیاست هم بوده بطوریکه احمد کسروی در

زندگانی من او را یکی از دوستان شیخ محمد خیابانی معرفی 

کند که جعفر خامنه ای بود که او را با  کند و اضافه می می

شیخ محمد خیابانی آشنا کرده است و الزم است که عین 

 نوشته شادروان احمد کسروی نقل شود:

یکی از دوستانی که پیدا کردم آقای میرزا محمد علی »

گری میرزا ابوالقاسم فیوضات ، و دیگری میرزا صفوت و دی

جعفر آقا خامنه ای می بود . در همان روز شادروان خیابانی 

که پس از بهم خوردن دار الشورا از تهران به قفقاز رفته بود 

به تبریز درآمد . به میانجیگری آقایان صفوت و خامنه ای با 

، ی ما آمدندین نیز گاهی به نشستهااو نیز آشنایی یافتم. اینا

بسیار شبها نیز در خانه حاج شیخ علی اکبر آقا )پدر میرزا 

، این حاج شیخ یکی از بازرگانان  مآمدیمی  جعفر آقا( فراهم

بسیار نیکوکار تبریز می بود در تاریخ مشروطه یاد او کرده 

شده ، میرزا جعفر آقا جوانی با دانش می بود که شعر نیز می 

 سرود.

اریخ مشروطه هم از جعفر خامنه ای احمد کسروی در ت

 بعنوان مترجم یاد کرده می نویسد:

شمسی که مظفرالدین شاه مشروطه را داد  1285با سال 

دبستان را راوج بسیار یافته . کمتر شهری بود که یک یا دو 

دبستان یا بیشتر در آن نباشد دلبستگی مردم به اینها به 

د ، و بسیاری از جایی رسید که کار به قضاوت اندیشی رسی

ایشان چنین پنداشتند که تنها چاره دردهای کشور همان 

دبستان است، و چون جوانانی از آن بیرون آیند همه 

ها از میان خواهد برخاست. هر زمان که جشنی می  درماندگی

ها می نوشتند ، و شادمانیهای  گرفتند آگهی از آن در روزنامه

ود می دادند به جایی بی اندازه می نمودند و نویدها به خ

قفقاز « حیات»رسید که احمد بیک آقا یوف نویسنده روزنامه 

، که خود مردی دانشمند می بود و به کارهای ایران 

دلبستگی نشان می داد به زبان آمد و خامه این اندیشه 

را آقای جعفر خامنه « حیات»ایرانیان را باز نمود. )آن گفتار 

های حبل المتین  یکی از شمارهای از ترکی ترجمه کرده و در 

میرزا جعفر خامنه ای با  کلکته به چاپ رسیده است.

های مردمی و ضد استبدادی همکاری نزدیکی داشت  روزنامه

و با سرودن اشعار افشاگرانه و با چاپ و نشر آنها در جراید 

برای نمونه یکی از » آنروز مستبدین را به شدت می کوبد 

میر هاشم دودچی و یارانش سروده اشعاری را که در نکوهش 

به چاپ رسیده و « ناله ملت »و در همان روزها در روزنامه ، 

در بین توده مردم به زبانها افتاده بیتهایی را در پایین می 

 «:آوریم
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 کیمدیر؟ اوغلو مدآلمم حسن زاده   نریمان
Nəriman Həsənzadə Alməmməd oğlu kimdir ? 

 
 Dr.HÜSEYN ŞƏRQİDƏRECEK SOYTÜRK 

 دکتر حسین شرقی دره جک سوی تورک

 
 

 

 دراماتورق، اوغلو شاعیر، علی محمد  حسن زاده نریمان 

 ،(1954) عوضوو نین اتیفاقی یازیچیالر آذربایجان

 آذربایجانین ،(1965) دی نامیزه علملری فیلولوگییا

 آذربایجان ،(1981) خادیمی صنعت اینجه امکدار

-1990) دئپوتاتی نین سووئتی عالی رئسپوبلیکاسی

 بیرینجی نین وزیری اینفورماسییا و مطبوعات ،(1995

 شاعیری خالق آذربایجانین ،(2001-1991) معاوینی

 "  ، (2017)الورئاتی موکافاتی علی اف حیدر ،(2005)

  " شرف "  ،(2010) الورئاتی ماکافاتی  " شاعیری ایلین

 علملر الخالق بین ایلده جی-2002. اوردئنلی

 عوضوو، مخبیر( سی بؤلمه آذربایجان) نین کادئمییاسیآ

   سئچیلمیشدیر آکادئمیکی ایسه ایلده جو-2004

   حیاتی  
 ده-18 فئورالین ایل جی-1931 حسن زاده نریمان  

 سینده قصبه پویلو رایونونون( آغستافا ایندیکی) قازاخ

 اوچ ایگیرمی ،(1932) آتاسینی یاشیندا بیر. اولوب آنادان

 و ایبتیدای(. 1954) ایتیریب آناسینی ایسه یندایاش

 جو-1949. آلیب رایونالریندا دوغما اؤز تحصیلینی اورتا

 اینستیتوتونون دؤولت گنجه آدینا حسن زردابی ایلده

( اونیوئرسیتئتینین پئداقوژی دؤولت گنجه ایندیکی)

 جو-1953. اولموشدور داخیل سینه فاکولته فیلولوگییا

-1956-1954. بیتیرمیشدیر وئرسیتئتیاونی همین ایلده

. اولموشدور خیدمتده حربی سیراالریندا اوردو ایللرده جی

ایکی  موسکواداکی اونو اتیفاقی یازیچیالر آذربایجان

 بیتیردیکدن بورانی. گؤندریر کورسونا ادبیات ایللیک

. اولور داخیل اینستیتوتونا ادبیات آدینا گورکی سونرا

-1962. قاییدیر باکییا آلیب، تحصیل بورادا ایل بئش

  نین اونیوئرسیتئتی دؤولت آذربایجان ایللرده جی-1965

 نین کافئدراسی  " تاریخی ادبیاتی آذربایجان "

-آذربایجان "  ایلده جی-1965. اولموشدور آسپیرانتی

  دیسسئرتاسییا مؤوضوسوندا  " لری عالقه ادبی اوکراینا

 نامیزه ائلملری لوگییافیلو رک ائده  )پایان نامه(مودافیعه

 ایلده جی-1962. آلمیشدیر سینی درجه عالیملیک دی

 سینده کومیته وئریلیشلری رادیو و تئلئویزییا رئسپوبلیکا

 ادبیاتی گنجلر و اوشاق "  سونراالر رئداکتور، بؤیوک

  " گنجلری آذربایجان "  رئداکتور، ندا " نشریاتی

 "  مدیری،  شعبه ژورنالیندا  " آذربایجان "  قزئتینده،

 رئداکتورو باش نین قزئتی  " سنت اینجه و ادبیات

-1975. میشدیر ایشله لرینده وظیفه( 1976-1990)

 ریاست سووئتی عالی س س ر بئالروسییا ایلده جی

 تلطیف ایله مئدال و فرمانی فخری نین هئیتی

 فوندو ادبیات یازیچیالری س س ری. اولونموشدور
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-1991. اولموشدور دیرئکتورو ننی سی بؤلمه آذربایجان

 نین وزیری اینفورماسییا و مطبوعات ایللرده جی-2001

 آذربایجان چالیشمیش، سینده وظیفه معاوینی بیرینجی

 سایلی 221 نین کابینئتی وزیرلر رئسپوبلیکاسی

 عوض وزیرینی اینفورماسییا و مطبوعات ایله سرانجامی

 فرمانالری فخری بئالروسون و آذربایجانین. ائتمیشدیر

 آویاسییا میللی آذربایجان حاضیردا. اولونوب تلطیف ایله

 نین " کافئدراسی فنلر هومانیتار "  نین آکادئمییاسی

 میللی. دوسئنتدیر چالیشیر، سینده وظیفه مودیری

. عوضوودور نین شوراسی علمی آکادئمییاسی آویاسییا

 نکاتیبلیگی قورولتاییندا جی -10 یازیچیالری آذربایجان

 تعیین صدری نین هئیتی ایداره فوندو ادبیات ایله قراری

 الخالق بین ایلده جی-2002(. 2004) ائدیلمیشدیر

 موخبیر( سی بؤلمه آذربایجان) نین آکادئمییاسی علملر

 آکادئمیکی ایسه ایلده جو-2004 عوضوو،

  نین رئسپوبلیکاسی آذربایجان مستقیل. سئچیلمیشدیر

 و اولونموش تلطیف ایله[ 2](2011) اوردئنی  " شرف "

 .  گؤرولموشدور الییق تقاعودونه پرئزیدئنت فردی

-علمی کئچیریلن لرینده اؤلکه شرق و آوروپا سیرا بیر  

 رسمی نین، سیمپوزیومالری پوئزییا کونفرانسالرین، ادبی

 ایلده جی-1992. ایشتیراکچیسیدیر نین سفرلری دؤولت

 الخالق بین و مجلیسینده میلت بؤیوک نین تورکیه

 هئیتی نوماینده کیمی دئپوتاتی خالق کونقرئسینده

 رئسپوبلیکاسی آذربایجان. ائتمیشدیر چیخیشالر آدیندان

 ایلده جی-2005 ایله سرانجامی نین پرئزیدئنتی

. گؤرولموشدور الییق آدینا شاعیری خالق آذربایجانین

 مطبوعات خاریجی نین حسن زاده نریمان شاعیری خالق

 "  و( 2009 رومینییا،)  " وطنسیز "  یندهلر صحیفه

 درج پوئماالری( ژورنالیندا 9 نین تورکییه)  " پاشا نورو

 .  ائدیلمیشدیر

( 2009 تورکییه،) ندن " گونلری پوئزییا کایسئری "   

. ن. قاییتمیشدیر اؤدوللرله و تصوراتالر یوکسک شاعیر

 وغورا "  اونا اولونموش، ائالن شاعیری ایلین حسن زاده

 ایلده جی-2016. وئریلمیشدیر دیپلومو  " 2009 –

 . گؤرولموشدور الییق موکافاتینا جاببارلی جعفر

 

   کیتابالری  
   1956 اوشاق گنج نشر،: باکی. منی ییر گؤزله دوستالر.1  

   1957 اوشاق گنج نشر،: باکی. اورییی قیز.2  

   1959 اوشاق گنج نشر،: باکی. هاراداسان.3  

   1960: باکی. حکایتی چوبانین قاراجا.4  

   1961 اوشاق گنج نشر،: باکی. آیریلمادیم سیزدن.5  

   1964 آذرنشر،: باکی. ییر ایسته شعر کؤنلوم.6  

   1966 آذرنشر،: باکی. جیم دوشه یادینا.7  

   1968 آذرنشر،: باکی. نریمان.8  

   1970 گنجلیک،: باکی. دینیز دئمه نییه.9  

   1973 گنجلیک،: باکی. قوشو ومرودز.10  

   1973 گنجلیک،: باکی. گوندوزوم-گئجم منیم.11  

   1974 گنجلیک،: باکی. چؤره یی خاالنین نابات.12  

   1976 گنجلیک،: باکی. قوشو زومرود.13  

   1978 یازیچی،: باکی. نریمان.14  

   1979: باکی. باغیشالدین سن.15  

   1981: باکی. عؤموردن ییرم ایسته مهلت آز بیر.16  

   1982 گنجلیک،: باکی. ائلمه فیکیر.17  

   1984 گنجلیک،: باکی. وار سوالی کیمین.18  

   1986 گنجلیک،: باکی. چؤرگی خاالنین نابات .19  

   1987 آذرنشر،: باکی. اثرلری سئچیلمیش.20  
   1989 یازیچی،: باکی. طبیعت پوزدو نیگاهیمی منیم.21  

   1991 یازیچی،: باکی. میلتلره بوتون.22  

   1993 گنجلیک،: باکی. سی تؤهفه طالعیین.23  

 1995 قرب،-شرق: باکی. دونیا گئدیملی-گلیملی.24  

 آذربایجان" :باکی .یوروشو پومپئیین.25  

   1995 ، " ائنسیکلوپئدییاسی

   2004 قرب،-شرق: باکی. اثرلری سئچیلمیش.26  

   2007: باکی. منیم ییمبئشی پویلو.27  

   2009: باکی. نریمان.28  
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   2010: باکی. اثرلری سئچیلمیش.29  

   2010: باکی. پاشا نورو.30  

   پوئماالری   
   قوشو زومرود •  

   وار؟ سوالي کيمين •  

  آتابيلر •  

   يوروشو قافقازا پومپئيين •  

   سارايي ميدييا •  

   بيانت •  

   حسرت •  

   وطنسيز •  

   شئير گزن ده هئيبه •  

   گونش اول، شاهيد •  

   مکتوب همزتووا رسول •  

   مکتوب قاغايا شريف آتاسي شهيد •  

   قافقاز •  

   جاويد •  

   کرم قاچاق •  

   سفيره •  

   بولبول خاری •  

   هيمني آزادليق •  

   پووئست  

   چؤره يي خاالنين نابات •  

   گرافییاالرفیلم و  
 (  2006 فیلم،) حسن زاده نریمان1  

 (  2007 فیلم،) حسینلی قمبر.2  

 (  2010 فیلم،... )عاریفم حسین من.3  

 ( 2015 فیلم،) اولوتورک رضا خلیل. اولوسو تورکون.4  

  

 

 

 شاعیری سئویملی خالقین
XALQIN SEVİMLİ ŞAİRİ 

  اففرعج آکادمیک نیظامی

 

 

-ادبی عومومن نین، پوئزییاسی جانآذرباي موعاصير  

 بیری لریندن نوماینده گؤرکملی نین فیکری ایجتیماعی

-18 فئورالین ایل جی-1931 حسن زاده نریمان اوالن

 سینده قصبه پویلو رایونونون( آغستافا یندیکی) قازاخ ده

آل  آتاسی. گلمیشدیر دونیایا عاییله سینده دمیریولچو

 هامی ده قصبه نریمان ایتیرن تئز چوخ کیشینی محمد

 آناسی سئویملی چاغیردیغی دئیه  " خاال نابات "  نین

 نابات "  سونراالر شاعیر. بؤیوموشدور سینده حیمایه نین

 یئنییئتمه اوشاقلیق، پووئستینده  " چؤرگی خاالنین

 خاطیره شیرینلی -آجیلی نین ایللری گنجلیک و لیک

 دوشدویو وناوچ بؤیوتمک اوغلونو تک نین آناسی لرینی،

 گؤستردیگی و هیجانالری کئچیردیگی چتینلیکلری،

 مؤوقع اؤزونه حیاتدا آالجاق، قلمه صنعتکارلیقال متانتی

 دونیادان ایسه، قازاندیقدا ایمکانالر موعین توتوب

 فداکار چکیب قایغیسینی گؤره گئتدیگینه واختسیز
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-آجی دیگیندن بیلمه قایتارا بورجونو اؤوالدلیق آناسینا

 .  جکدی تأسوفلنه آجی

 حسن زاده نریمان سونرا بیتیردیکدن مکتبی اورتا  

 دؤولت کیروواباد آدینا زردابی.ح زامان او تحصیلینی

 سینده فاکولته ادبیات و دیل اینستیتوتونون پئداقوژی

 ووروب باشا خیدمتینی عسگرلیک. ائتدیرمیشدیر داوام

 اوخودوغو اینستیتوتوندا ادبیات آدینا قورکی.م موسکوادا

  و. ایدی شاعیر تانینمیش آرتیق( 1961-1957) ایللرده

  " اورگی قیز "  ،(1956)  " منی ییر گؤزله دوستالر "

 سیزدن "  ،(1959)  " هارداسان "  ،(1957)

. اولونموشدو نشر کیتابالری شعیر( 1961)  " آیریلمادیم

 آیریجا توپالییب شعیرلرینی افقانین چوبان شاعیری ائل

. ائتدیرمیشدی چاپ تیراژال کوتلوی شکلینده ابچاکیت

( بدو هازیردا) نین اونیوئرسیتئتی دؤولت آذربایجان

 "  حسن زاده نریمان آالن تحصیل آسپیرانتوراسیندا

  "( 1945-1941) لری عالقه ادبی اوکراینا - آذربایجان

 اوغورال دیسسئرتاسییاسینی نامیزدلیک موضوعوسوندا

  " گنجلری آذربایجان "  سونرا ائتدیکدن  مودافیعه

 نین سی شؤعبه صنعت اینجه و ادبیات قزئتینده

 سی شؤعبه پوئزییا ژورنالیندا  " آذربایجان "  مودیری،

 بیر ایسه سونرا. اولموشدور مودیری ایشچیسی، ادبی نین

 شؤعبه آذربایجان فوندو ادبیات س س ری ایل نئچه

 .  ائتمیشدیر رهبرلیک سینه

 سینده، کومیته وئریلیشلری رادیو و یاتئلئویزی  

 اوپئراتیو، قدر کیفایت اورقانالریندا مطبوعات نشریاتالردا،

 دا، چالیشسا ایشلرده ائدن طلب زحمت چوخلو

 تشکیالتی پارتییا ایلک ایتتیفاقی یازیچیالر آذربایجان

-60 دا، داشعیسی  وظیفه بیر مسئول کیمی کاتیبی نین

 اجتماعی-ادبی اوالراق یجیلآرد شاعیر ایللرده جی-70

 شعیر کؤنلوم "  قازاندیران شؤهرت بؤیوک اونا موحیطده

 دوشه یادینا "  ، " گونلر اونودولماز "  ، " ییر ایسته

 زومرود "  ، " دینیز دئمه نییه "  ، " نریمان "  ، " جگم

-گئجم منیم "  ، " چؤرگی خاالنین نابات "  ، " قوشو

 کیتابالرینی. س و  " یشالدینباغ سن "  ، " گوندوزوم

 .  ائتدیریر نشر

 ایله مصلحتی علی افین حیدر لیدئر عوموممیللی  

 قزئتینه  " صنعت اینجه و ادبیات "  ایلده جی-1978

حسن  نریمان سونرا اولوندوقدان تعیین رئداکتور باش

 یارادیجیلیغی ده هم فالیتی، اجتماعی-ادبی هم نین زاده

 دؤولت. آچیلیر اوفوقلر گئنیش اهاد و یئنی قارشیسیندا

 بؤیوک داها شاعیر ائدن حیس قایغیسینی نین باشچیسی

-سوسیال جیدی داها یاراتماغا،-یازیب جسارتله و هوسله

 میللی یه، ائتمه موراجیعت موضوعوالرا تاریخی سیاسی،

 پروبلئملر میقیاسلی ائدن ناراحات تفککورو اجتماعی

 ییرم ایسته مؤهلت آز بیر ".  باشالییر قالدیرماغا

 " وار؟ سوالی کیمین "  ، " ائلمه فیکیر "  ، " عؤموردن

 پوزدو نیکاحیمی منیم "  ، " اثرلری سئچیلمیش "  ،

 سی تؤهفه طالعیین "  ، " میلتلره بوتون "  ، " طبیعت

 و پوئماالری شعیرلری، توپالنمیش کیتابالریندا. س و  "

 پوئتیک ده هم ا،مضمونون-ایدئیا هم درامالری منظوم

 حسن زاده نریمان ایللرده جی-90-80 گؤره مزیتلرینه

 یوکسلدیگینی، سینه سوییه شاعیر تانینمیش نین

. گؤستریر یییلندیگینی ایمکانالرینا تاثیر گوجلو جمعیته

 و ادبیات "  اورقانی نین بیرلیگی یازیچیالر آذربایجان

 واولدوغ رئداکتورو باش نین قزئتی  " صنعت اینجه

 نین، ادبیاتی آذربایجان قزئت( 1991-1978) ایللرده

 روپورونا، فیکرین مدنی اجتماعی،-ادبی میللی عومومن

 کی، دئییل تسادوفی و. چئوریلیر مرکزینه ایدئولوژی

 صنعت اینجه و ادبیات "  دا سونراالر ائله ایللرده، همین

 اجتماعی-ادبی(  " قزئتی ادبیات "  سونراالر) قزئتی  "

حسن  نریمان "  ایله آدی رئداکتورون باش لرده رهدای

 سونو ایللرین جی-80. آدالنیردی  " قزئتی نین زاده

 موستقیللیک میللی آذربایجاندا اوللرینده ایللرین جی-90

 نریمان "  ایللرده آلدیغی ووسعت گئنیش نین هرکاتی

 لره مانعه خاراکتئرلی موختلیف  " قزئتی نین حسن زاده

 اؤن نین موباریزه اوغروندا آزادلیق ،باخمایاراق



10 

 

 Xudafərin 182(2019) 1398 -آذر  182خداآفرین 

 

 آذربایجانلیالری دونیا بوتون قزئت. گئدیردی سیراالریندا

 هم یاناشی ایله الیفباسی کیریل اوچون اوخوماسی نین

 .  ائدیردی درج لر مقاله الیفباسیندا عرب ده هم التین،

 "  سئودیگی چوخ حسن زاده نریمان ایلده جی-1991  

 آیریلمالی رئداکتورلوغوندان باش ینن  " قزئتی ادبیات

 سدر سینه کومیته مطبوعات دن کئچمه چوخ و. اولور

 اینفورماسییا و مطبوعات سونرا. ائدیلیر تعیین مواوینی

 بیر چالیشیر، سینده وظیفه مواوینی بیرینجی نین ناظری

 آذربایجان. ائدیر عوض ناظری ایسه ایل نئچه

 کیمی  " دؤورو دکئچی "  تاریخینه نین دؤولتچیلیگی

 نین، تصروفاتی مطبوعات ایللرده جی-90 دوشموش

 سالینماسیندا، قایدایا نین ایشلری نشریات ده ائلجه

 نین درسلیکلری مکتب اورتا یئنی خوصوصیله

 نین حسن زاده نریمان عوضی نازیر حاضیرالنماسیندا

 .  اولموشدور خیدمتلری بؤیوک

 نریمان اعیریش خالق خادیمی، صنعت اینجه امکدار  

 موستقیللیگی دؤولت نین خالقی آذربایجان حسن زاده

 سووئتین عالی ایللرده آپاردیغی موباریزه اوغروندا

 قول آکتینا موستقیللیک ،(1995-1990) دئپوتاتی

 میلته، عومومیتله،. ایدی بیری وکیللریندن میلت چکن

- جبهه هانسی فورماسی،-اوسول هانسی خیدمتین خالقا

 یوکسک اؤز همیشه شاعیری خالق وارسا، مئیدانی

 اوردا ایله!( مدنیتی و) موباریزلیگی اینتئللئکتی،

 .  اولموشدور

 آویاسییا میللی حاضیردا حسن زاده نریمان پروفئسسور  

 رهبرلیک کافئدراسینا ادبیات و دیل نین آکادئمییاسی

 و ایلهام ایستعداد، بؤیوک زاماندا عئینی. ائدیر

  جیلدلیک یئددی شاعیرین. یارادیر یازیب محصولدارلیقال

 نشر تیراژال کوتلوی  " اثرلری سئچیلمیش "

حسن  نریمان کی، اوالر دئمک جسارتله و. اولونموشدور

!( موکممل و) چوخمیقیاسلی لی، چوخشاخه زاده

 ضیالیسی شاعیری، آذربایجان ایله شخصیتی یارادیجی

 دبیا زنگینلشدیرمیش تصوورو تاریخی  کی ده باره

 .  سیماالرداندیر

 دؤوره اوچ ياراديجيليغيني حسنزاده نين نريمان  

 :  اوالر بؤلمک

 اورتاالریندان نین ایللری جی-50 عصرین کئچن. 1  

 .  قدر سونالرینا نین ایللری جی-70

 سونالریندان نین ایللری جی-70 عصرین کئچن. 2ا  

 .  قدر اورتاالرینا نین ایللری جی-90

 بو اورتاالریندان نین ایللری جی-90 عصرین کئچن. 3ا  

 .  قدر گونه

-ایدئیا یاناشی، اولماقال محصولدار دؤورده بیر هر  

 یوکسلن همیشه باخیمیندان صنعتکارلیق و مضمون

 ده ایللرده پروبلئملی مورککب، ان گئدن، خطله

 میسسییاسیندان-ایدئال ین، وئرمه فاصیله سوسمایان،

 یارادیجیلیغی حسن زاده نریمان ین چکیلمه گئری

 مالیکدیر بوتؤولویه کونسئپتوال بیر ائله زاماندا عئینی

 گؤرکملی چوخ یالنیز تاریخینده ادبیاتی آذربایجان کی،

 و. بیلر اولونا موقاییسه ایله یارادیجیلیغی سیماالرین ادبی

 حسن زاده نریمان کی، الزیمدیر ائتمک قئید دا اونو

 هم شاعیرین سی یریلمهدؤورلشد نین یارادیجیلیغی

 ده هم حالی،-ترجومه یی یا و طالعیی یارادیجیلیق

 یاراتدیغی، یاشاییب موحیطینده ایچریسینده،

 هرکاتی، تاریخین موعاصیر زنگین تبددوالتالرال

 بؤیوک دا بو کی، ائدیلیر دیکته ایله ریتملری دؤنملری،

 کئیفیت بیر گلن لی ایره طبیعتیندن صنعتین

 .  رگؤستریجیسیدی

 لیریک اول، شئیدن هر یاشالریندا، گنج چوخ ادبیاتا او،  

 عصاسن، دا کیتابالری شعیر ایلک گلمیش، کیمی شاعیر

 تبییلیگی، لیریکا بو الکین. عیبارتدیر لیریکادان

 اولدن، ائله موکممللیگیله اوسلوب-دیل و صمیمیلیگی

 مؤلیفینه اونون محض معناسیندا، گئنیش سؤزون

 ایلک نینکی حسن زاده نین نریمان و. ایدی مخصوص

 اؤزوندن بئله شعیرلرینی ایلک حتّی کیتابالرینی، شعیر
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 قاریشیق ایله یارادیجیلیغی شاعیرین بیر هئچ اولکی

 اؤز البتته، ادبیاتا، بو، کی، دئییل مومکون سالماق

 اؤز عومومن، موضوعوالری،-ایدئیا اوسلوبو، طالعیی،

 خبر شاعیردن بیر لاوریژینا گلن ایله میسسییاسی

 .  وئریردی

 بوتؤولوکده پوئزییادا، کی، گؤستریر لر موشاهیده  

 آرتیق دا اوندان حتّی قدر، پئشکارلیق صمیمیت صنعتده

 شاعیرین یئرده اولمایان صمیمیت و. واجیبدیر

 ده باره تاثیری معنویاتینا حیسلرینه، اوخوجونون

حسن  یماننر. دئییل مومکون اوالراق، سادجه دانیشماق،

 ائلجه تدقیقاتچیالر، آراشدیران یارادیجیلیغینی نین زاده

 مزیتی بؤیوک ان نین اثرلری شاعیرین تنقید ادبی ده

 حساسلیغی صمیمیتی، محض ده، نؤوبه ایلک کیمی

 ...  ائتمیشلر قئید

 دوغرو تامامیله واهابزاده بختییار شاعیری خالق  

 گؤزللیک، دادونیا حسن زاده نریمان "  کی، دئمیشدیر

 اولمایان بزن بونالری و آختاریر ظریفلیک نجیبلیک،

 بو ظریفلیک و گؤزللیک چونکی گؤرور، ده یئرده

 عشقینه ایدئال بو یالنیز او،. ایدئالیدیر صنعت شاعیرین

 .  یارادیر یازیب

 .  دانیشیر دیلینده اورک او، ایله اوخوجوسو...  

    "! صمیمیت  ندیر؟ دیلی اورگین  

حسن  نریمان لیریکاسی معیشت-عاییله  

 یئر اهمیتلی یارادیجیلیغیندا زاده نین

 حالینا-ترجومه یی اؤز شاعیرین. توتماقدادیر

 .  گؤستریر اؤزونو دا بورادا حساسلیغی

 محبت ائپوسوندا( دونیا عومومن) تورک  

!( جمعیتله و) ایله عاییله. دئمکدیر عاییله

 هئچ نومونهترن محبتین بیر یئکونالشمایان

 اگر و. بیلمز ائده ایدیعا موتفککیر-شاعیر بیر

 هئچ موتفککیر، نینکی او ائدرسه، ایدیعا

حسن  نریمان گؤره اونا... ساییلماز ده شاعیر

 ائپوسونون دونیا سینی فلسفه محبت اؤز زاده

 :  تامامالییر ایله منطیقی نین یارادیجیالری

   اوالسان یولداش کی، سئودیم سنی من  

 .  یولالریندا دار آغیر، ان حیاتین  

   اوالسان داش بیر آخیردا دیم دئمه  

 .  کناریندا یول قبیریستاندا، قدیم  

 پوئتیک عومومن، لیریک، حسن زاده نین نریمان  

 بو و. وار ائنئرژیسی یادداش گوجلو چوخ تفککورونده

 نینکی کئچمیشی موعاصیرلشدیریر، تاریخی یادداش

 سی حیصه ترکیب عوضوو گونون بو اونو یحتّ اونوتمور،

 یاراتدیغی نین آخینی زامانین. ائدیر درک کیمی

 ضیدیتلری تزادالری، پسیخولوژی-سوسیال

 چیخاران اورتایا ائدیب کشف حساسلیقال اؤزونمخسوس

 لرینی منظره ائله چکیلمیش اوستالیقال حیاتین شاعیر

 ...  ده یخلراشتر گؤزلدیر، دا تفصیالت بورادا کی، یارادیر

 کیمی بایراق منی "  ، " )سرود( (هیمن) آذربایجان "   

  ، " گؤرونور بؤیوک تابوتدا شاعیرلر "  ، " یوخاری توتون

 گولدو اؤزونه-اؤز میلت "  ، "! سوس دانیشما، دئدیلر، "

 ساالم، "  ، " قالخ "  ، " تاریخیم منیم "  ، " نهایت

 شهیدلر "  ، " کتوبم شاهینا ایران "  ، " آذربایجان

. س و  " دیلننلر "  ، " عوصیانی گنجه "  ، " خیابانی
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 لیریک شاعیرین شعیرلرینده مضمونلو اجتماعی-سیاسی

 ایکیسینده هر - قاضیدیر ده هم شهیددیر، هم قهرمانی

 و ایدراکال اینامال، مسئولیتی تاریخی اوچون وطنی ده

 .  اوغلودور وطن داشییان غورورال

 یومشاق، طبیعتن ایبراهیموو میرزه ازیچیسیی خالق  

 نین حسن زاده نریمان اوالن مالیک خاراکتئره موالییم

 هله اولدوغونو  " پرینسیپیال آخیراجان "  پوئزییاسیندا

 موشاهیده دوزگون تامامیله اورتاالریندا ایللرین جی-80

 موالییم یومشاق، طبیعتن پرینسیپیاللیق بو و. ائتمیشدی

 قارشیسینداکی میلت زنگینلیگی، داخیلی یرینشاع اوالن

 یارادیجیلیغیندا کی، تظاهورودور نین مسئولیتی معنوی

 .  ائدیر تجسسوم ایله عالمتلری بوتون

 لیریکادان یارادیجیلیغینا پوئما حسن زاده نریمان  

 لیریک نین پوئماالری شاعیرین اؤزونو بو کی، گلمیشدیر

 کی، بئله. گؤستریر آیدین قدر کیفایت خاراکتئرینده

 حادیثه سوژئتلره، شاخلنن میقیاسلی، گئنیش مؤلیف

 او موضوعونون ائتمیر، موراجیعت تفررواتینا لرین

 اثرین مقامالر همین کی، یئتیریر دیقت مقامالرینا

 ائتدیره عکس سینی قایه شاعیرین مضمونونو،-ایدئیا

 جی-60 جی،-50 عصرین کئچن. بیلسین

  ، " عسگر و هادی "  ، " اورگی قیز "  ایللریندهیازدیغی

  ، " دوغولدوق ایلده بیر بیز "  ، " صؤحبت کؤرپیله "

  ،( " صابیر ")   " شعیر گزن ده هئیبه "  ، " قادین"

 " گونش اول، شاهید "  ، " اوشاق اسیر "  ، " وطنسیز"

 " حسرت "  آید ایللره جی-80 جی،-70 ؛ " نریمان "  ،

 "  ، " مکتوب همزتووا رسول "  ، " قوشو زومرود "  ،

 قلمه اعتیبارن ایللردن جی-90 ، " وار؟ سوالی کیمین

 "  ، " مکتوب قاغایا شریف آتاسی شهید "  آلدیغی

  ، " مکتوب سفیره "  ، " جاوید "  ، " قافقاز

 " بیانات "  ، " بولبول خاری "  ، " وار گلن قاراباغدان"

 نورو "  ، " کرم قاچاق "  ، " منیم بئشیگیم - پویلو "  ،

 چوخلو  " وئرین تارا سؤزو "  ، " نیظامی "  ، " پاشا

 هامیسیندا نین پوئماالری( حجملی موختلیف و) سایدا

 اینتوناسییاسینا،-تهکییه ائپوس هم حسن زاده نریمان

 خاراکتئریک ده هم دراماتیزمینه، لرین حادیثه هم

 رپرئتاسییاسینااینتئ ائستئتیک-مقامالریناجتماعی-دئتال

 فیلوسوف بیر تاریخچی، بیر شاعیر، بیر اساسالنماقال

 .  ائدیر چیخیش کیمی

 دراماتورگییاسی، حسن زاده نین نریمان  

 اونون کیمی، ائتدیکلری قئید لرله دفعه تدقیقاتچیالرین

-ائپیک خوصوصیله دراماتیزمدن، لیریکاسینداکی

 عیسی ئمیکآکاد. دوغولموشدور پوئماالریندان دراماتیک

 "  و  " نریمان "  شاعیرین "  کی، گؤستریر حبیببیلی

 بو دا، اولسا مقامالر ائپیک پوئماالریندا  " قوشو زومرود

 پوئماالرداکی بو اگر. پوئماالردیر دراماتیک اساسن اثرلر

 لندیریجیلیک عالقه لر، هاشییه ریجعتلر، لیریک بعضی

 لرتصویر ائپیک یئتیرن یئرینه فونکسییاسینی

 ده لر نومونه آید نؤوونه درام اثرلری همین اولماسایدی،

 .   " اوالردی مومکون ائتمک حساب

 دراماتورگییایا حسن زاده نریمان کیمی، اولدوغو معلوم  

 نریمان "  ایللرینده سکسنینجی عصرین کئچن( تئاترا)

 شرق بوتون "  حاضیرالنمیش اساسیندا پوئماسی  "

 ایللرده او هله. گلدی ایله سیتاماشا-درام  " بیلسین

 میللی و ایدئیاسینی موستقیللیگی دؤولت "  جسارتله

  " سسلندیرن صحنهدن شکیلده اؤزونمخصوص منافعیی

 قازاندیرماقال شؤهرت مؤلیفه اثر بو( یعیسی حبیببیلی)

 نریمان اوغلو بؤیوک نین خالقی آذربایجان یاناشی،

 بیر مورککب نوناو حقیقتی، تاریخی حاقینداکی نریمانوو

( حبیببیلی عیسی) نی "درامی طالع "  یاشادیغی دؤورده

 سیاسی، -اجتماعی اهمیتلی سیرا بیر چیخارماقال اورتایا

 آزادلیق،. گتیردی آیدینلیق لره موباحیثه ایدئولوژی

 کیمی ضیالی میللی یه موباریزه اوغروندا موستقیللیک

 نتیجه مورککبلیگی شرایطین تاریخی مؤوجود باشالییب

 و) ووران باشا کیمی کوممونیست میللی اونو سینده

 حالی-ترجومه یی نریمانووون نریمان!( یانیالن دا بورادا

 بؤیوک بو کی، وئریردی ایمکان یه حسن زاده نریمان
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 خالقی آذربایجان تیمثالیندا لری موباریزه شخصیتین

 ده قدر اولدوغو تاریخی سینده باره طالعیی سیاسی نین

 عومومن بو، و. قویسون اورتایا مؤوقعیینی یرموعاص

 بؤیوک چوخ تفککورونون اجتماعی-ادبی آذربایجان

 دؤولت و) موستقیللیک میللی کی، ایدی اوغورو

  " بیلسین شرق بوتون "  سینده عرفه( موستقیللیگی

 اثرده... بیلدی ائده تقدیم اثر موکممل بیر بئله مؤلیفی

 ایدئیاالرین معنویاتین، روحون، میللی نریمانوو نریمان

 موباریزه اونون الکین لیدئردیر، میللی داشیییجیسیدیر،

 لرله، مانعه بؤیوک چوخ شرایتده تاریخی مؤوجود سی

 دف اونالری کی، گلیر اوزه-اوز کونیوکتورالرال سیاسی

 ایمکان کی، اوالر دئمک کئچمک، یاریب ائتمک،

 ؤلیفم اساسالنان منبعلره تاریخی. دیر خاریجینده

 تصویر ایله!( آیدینلیغی و) مورککبلیگی بوتون وضعیتی

 ده گؤره اونا قورمور، مودئللر سخئملر، سونی ائدیر،

 و بوتؤو جانلی، قدر بو اوبرازی نریمانوو نریمان

 .  مؤحتشمدیر

 اساسیندا پوئماسی دراماتیک-ائپیک  " نریمان "   

 ینن تاماشاسی  " بیلسین شرق بوتون "  حاضیرالنمیش

  اوغورو ایکینجی یه حسن زاده نریمان سونرا اوغوروندان

 پومپئیین "  ایسه سونرا... گتیردی( 1984)  " آتابیلر "

 ...  قویولدو تاماشایا( 1997)  " یوروشو قافقازا

 اولماقال شاعیر بیر بؤیوک چوخ حسن زاده نریمان  

 قئید آرتیق و. سینامیشدیر ده نثرده قلمینی یاناشی،

  " چؤرگی خاالنین نابات "  اونون کیمی، دیگیمیزائت

 سیرا بیر دوغورموش، ماراق اجتماعی گئنیش پووئستی

 پووئستین مؤلیف. اولونموشدور ترجومه دیللره خاریجی

-تنقیدچی گؤرکملی نشرینده ده هم یازیلماسیندا، هم

 خیدمتلرینی حسینووون عاکیف پروفسور ادبیاتشوناس،

 اوزه حسینوو عاکیف اثری بو دهاصلین ":  ائدیر قئید

...  " یازیلمایاجاقدی واخت هئچ ده بلکه. چیخاردی

 چؤرگی خاالنین نابات "  مالیک مضمونا آوتوبیوقرافیک

 اوچون جمعیت شاعیرین بیر بؤیوک یالنیز پووئستی  "

 تانیشلیق ایله حالی-ترجومه یی اوالن ماراقلی همیشه

 کیچیک دؤورون هد هم دئییل، اوچون وئردیگی ایمکانی

 موناسیبتلرینی اینسان  کی سینده قصبه فهله بیر

 حیاتین سی، ائتمه تصویر صمیمیتله یوکسک

 خاراکتئرلر( طبیعی و) جانلی گلن اؤزوندن بیالواسیطه

 .  ماراقلیدیر ایله سی ائتمه تقدیم

 مقامالرا، ائله نده " چؤرگی خاالنین نابات "  مؤلیف  

 کی، وئریر تفررواتالر ائله ئدیر،ا موراجیعت ائپیزودالرا

-غئیری قدر نه ایشلرین گؤردوکلری اینسانالرین عادی

 سادجه، اینانماماق، اولدوغونا تاریخی قدر نه عادی،

 ...  دئییل مومکون
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 و پوبلیسیستیک-علمی علمی، حسن زاده نریمان  
 حسر اونالرین کی، مؤلیفیدیر اثرلر پوبلیسیستیک

 ده قدر اولدوغو وختلیفم موضوعوالر ائدیلدیگی

 .  آکتوالدیر

  ایریحجملی ائدن بحث تاریخیندن مدنیتی دونیا اونون  

 نین مونوقرافییاسی-درسلیک  " کولتورولوگییا "

( آ مؤلیف کی، عیبارتدیر اوندان مزیتلری اساس( 2005)

( ب بلددیر، دریندن اساسالرینا نین مدنیتی دونیا

 بیالواسیطه نین ریتئخنولوگییاال مدنیتی آذربایجان

 یا و سیستئمینی مدنیتی دونیا( ج و داشیییجیسیدیر

 کولتورولوژی-فلسفی آذربایجان محض سیستئملرینی

. چالیشمیشدیر یه ائتمه شرح مؤوقعییندن تفککورو

 داها کیتابینی نین حسن زاده نریمان ایسه بونالر بوتون

 یازیالن، اوسلوبدا  " نئیترال "  یاخود عومومی، چوخ

 پئداقوژی-علمی میللی دن جومله او ایدراکین، میللی

. فرقلندیریر درسلیکلردن ائتدیگی هضم چتین ایدراکین

 لرینه حادیثه مدنیت عومومبشری مؤلیف

 ائده احتیوا تفککورون میللی بئله( استروکتورالرینا)

 راکورسدان آالجاغی ذؤوق ائستئتیک آنالیاجاغی، جگی،

 .  باخیر

 داها بیر مونوقرافییاسی-درسلیک " اکولتورولوگیی "  

 عومومن پوئزییاسی، حسن زاده نریمان کی، گؤستردی

 گوجلو یاناشی، ایستعدادال فیتری یارادیجیلیغی

 ضرورتی بو و نیر سؤیکه اساسالرا علمی-اینتئللئکتوال

 بوتون کی، اوالر دئمک نین، ادبیاتی آذربایجان واختیله

 .  ائتمیشلر اعتیراف دوهاالری

 نین پوئزییاسی خوصوصیله نین، ادبیاتی آذربایجان  

 حسن زاده نین نریمان حاقیندا لری نوماینده گؤرکملی

 فیکیرلرین، دیگی سؤیله لرین، مقاله چوخسایلی یازدیغی

 پئشکارلیغی ادبیاتشوناس بیر بیری هر موالحیظه لرین

 نین حسن زاده نریمان .دیر سینده سوییه

 هومانیزمی، دیرلری، عنویم-میللی پوبلیسیستیکاسی

 حاالللیغی، موناسیبتلرینده جمعیت-اینسان

 میللی نین خالقی آذربایجان صمیمیلیگی،

 دؤولتچیلیک گوجلو ائدن،  مودافیعه موستقیللیگینی

 کی، پوبلیسیستیکادیر بیر وطنپرور مالیک تفککورونه

 موباریزه گرگین خادیمین اجتماعی نین، شاعیری خالق

 نین طالعیی میللی نین، خصیتیش کئچمیش لردن

 لیدئر عوموممیللی خوصوصیله. سیدیر ایفاده بیالواسیته

 منیم "  اولونموش هسر سینه خاطیره علی افین حیدر

 ادبیاتیندا آذربایجان( 2013) اثری  " طالعییم ادبی

 اؤرنکلریندن گؤزل ان نین پوبلیسیستیکاسی یازیچی

 چکیر دیقتی یرافیاعت بیر بئله مؤلیفین اثرده. بیریدیر

 یاراتدیغی باشالیاراق پوئماسیندان  " نریمان "  کی،

 علی اف حیدر اوبرازالریندا خادیملری دؤولت میللی

 ائتدیگی موشاهیده بیالواسیطه شخصیتینده

. فایداالنمیشدیر شکیلده بیر گئنیش خوصوصیتلردن

 و) دؤولت میللی شخصیتین، سیاسی بؤیوک عومومیتله،

 طالعیینده شخصیتین ادبی وسونونقوروج!( میلت

 ائتمک درک اهمیتینی تاریخی رولون اوینادیغی

 گؤرکملی  " طالعییم ادبی منیم "  باخیمیندان

 .  توتور یئر موهوم یارادیجیلیغیندا شاعیرین

 یارادیجیلیغی نین حسن زاده نریمان شاعیری خالق  

 مدنیتی نین، اینتئللئکتی اونون نین، خالقی آذربایجان

 لریندن حادیثه موهوم ائله نین قدرتی معنوی نین،

 و) اؤزونودرکینه میلتین همیشه کی، بیریدیر

-ادبی اونون جک، ائده خیدمت( اؤزونوتصدیقین

( میللی) اجتماعی یاناشی، ایله ذؤوقو ائستئتیک

 پروقرئسسیو اینکیشافینا تفککورونون شعوورونون،

 .  جکدیر گؤستره تاثیرینی
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 و خیانت نا خواسته به آذربایجانمشروطه 
 

 تالیف حبیب اصالنی فرد

  

 

 

 

 

 

 

 

 1285مرداد سال  14فرمان مشروطییت در روز 

خورشیدی توسط مظفرالدین شاه قاجاربه امضا رسید و 

شهریور همان سال  17نظام نامه مجلس شورای ملی در 

توسط مظفرالدین شاه تصویب شد. در حقیقت شاه با این 

درخواست متحصنین در جنبش مشروطه ممالک تاییدیه 

محروسه) ایران فعلی( را پذیرفت و با مشارکت مردم در 

امر حکومت موافقت کرد و انقالب مشروطه در زمان 

 محمدعلی شاه به وقوع پیوست. 

البته قبل از مظفرالدین شاه، ناصرالدین شاه چند مورد 

 1275محرم  23مجوز تشکیل مجالسی را صادر کرد. در 

ه ق . در روزنامه وقایع اتفاقیه فرمانی از ناصرالدین شاه 

قاجار مبنی بر تقسیم وظایف حکومت مابین وزارت خانه 

های: امورخارجه، جنگ، مالیه و وازرت خانه فواید عامه 

انتشار یافت و بعد از تصویب میرزا جعفرخان مشیرالدوله 

دیپلمات تحصیل کرده بریتانیا به عنوان رئیس مجلس 

نفره مصلحت خانه یا به اختصارمجلس مشورت  25

ه ق. جمعی  1301معرفی شده بود. عالوه براین در سال 

از بازرگانان و تجار نیز توانستند اجازه تاسیس مجلس 

 وکالی تجار ممالک محروسه را از پادشاه دریافت کنند.

این چند مورد خود گواه خوبی است در پیشرفت و 

یای ممالک محروسه اصالحات سیاسی در جغراف

قاجار.متاسفانه برخی از محققین خودمان بدون هیچ 

تحلیل سیاسی سریعا قاجار را محکوم به وطن فروشی 

کرده و خائن مینامند.  به قول استاد سید محمد بهشتی 

شیرازی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری: 

متاسفانه برخی از محققین، پادشاهی قاجار را از پشت 

 ک پهلوی میبیننند که این درست نیست.عین

و اینکه عنوان مقاله خیانت مشروطه به آذربایجان و 

خاندان قاجار که بخشی از تاریخ ما بود صورت گرفته 

است، درحقیقت تمامی این دشمنی ها در پایان وبا 

دست مشروطه به پایان رسید. بنا به دالیل ذیل به اثبات 

 نوشته خود میپردازم:

منفعت طلبی انگلیس ،  2ندان ترک در ایران حذف خا 1

استفاده ابزاری از افراد  3روسیه و دشمنی با قاجار

 آذربایجان بر علیه قاجار و آذربایجان

در اصل تمامی این خیانتها به قاجار و آذربایجان از طرف 

انگلیس و روسیه انجام شده است. چرا که انگلیس و 

همیشه درصدد حذف ملکه آن که از فراماسونها میباشند 

خاندان و سلسله حکومت های ترک بوده و هستند. 

همین مورد دشمنی را در یکی از فیلمهای سیاسی و 

اجتماعی کشور ترکیه به نام )کورتالر وادیسی پوسو( نیز 

 به نمایش گذاشتند. 

همین موضوع فراماسونری در کتاب علی اصغر شمیم 

یز آورده ن 427صفحه  89استاد دانشگاه تهران چاپ 

شده است. نامبرده سازمان فراماسونری را علت چهارم از 

ریشه های انقالب مشروطه میداند: سازمان فراماسونری 

ایران که ناظم االسالم کرمانی تاسیس آن را زیرعنوان 

به میرزا ملکم خان نسبت داده و فراموشخانه 

نویسندگان انگلیسی نیز آن را تایید کرده اند، نقش 
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انقالب مشروطه ایران داشته و بسیاری از  موثری در

سيد محمد طباطبايي سران مشروطه و ازآن جمله 

عضو آن سازمان بوده و دارای نشان ژنرال فراماسونری 

بوده است. ناظم االسالم کرمانی چنان که گویی از عنوان 

فراماسونری بدین علت که فراماسونری در غالب ممالک 

ی نظریات سیاسی انگلیسی جهان و از جمله درایران مجر

بوده، بیم و هراسی داشته، سعی کرده است تا 

فراموشخانه ی میرزا ملکم خان را سازمان و انجمنی غیر 

 از فراماسونری معرفی کند.  

اینجا یک سوال مطرح میشود و آن این است که چرا در 

کشور مدرنی مثل انگلیس هنوز ملکه پابرجاست؟ حتی با 

ن در دولت به حالت تشریفاتی. کمترین نفوذ خاندا

جواب: چون آنها به این نکته رسیدند که ملکه بخش 

بزرگی از تاریخ کشور میباشد. چه خوب یا بد بالخره باید 

حفظ شود، نه اینکه به طور وحشیانه ای باید حذف 

 شوند. 

البته فراتر از این مسئله سیاست دخالت و تامین منافع 

ر بوده است که در انقالب مالی انگلیس در کشورهای دیگ

مشروطه در ممالک محروسه قاجار رقم خورد و حکومت 

به دست شوونیسم و گمارده انگلیسی به نام رضا میرپنج 

اقتاد. شخصی دیکتاتور و بی سواد که تحت امر انگلیس و 

یهودیان تا توانست ظلم و باعث نابودی فرهنگ مردم به 

 خصوص آذربایجان شود. 

نگلیس ، روسیه و  دشمنی این کشورها منفعت طلبی ا 2

 با  خاندان قاجار

سیاست سنتی انگلیس در ایران که پس از دوره صفوی 

برای کسب منافع تجاری بوجود آمده بود راه نفوذ و 

رقابت قدرتهای برتر آن زمان) انگلیس، فرانسه و روسیه( 

را در ایران باز کرد. پس از آن انگلستان در جهت تامین 

تراتژیک، حیاتی و اقتصادی خودر در ایران با منافع اس

 1907روسیهبه رقابت پرداخت. این دوره که تا سال 

میالدی طول کشید، استقالل ایران در کشاکش دو رقیب 

ظاهرا حفظ شد. اما پس از انقالب مشروطه در ایران نفوذ 

دو رقیب با هماهنگی تام، زمینه رقابت دو جانبه ای را 

مل به دو منطقه تحت نفوذ با فراهم کرد که در ع

اختیارات تمام درآمد. این وضع پس از التیماتم روسیه 

شدت گرفت و با شروع جنگ جهانی اول،  1911در 

 حتی دولت مستقل ملی نیز کنار رفت. 

مهمترین حادثه ای که منجر شد انگلستان  1917در 

یکه تاز رقابت شود، انقالب بلشویکی روسیه بود که اثرات 

صحنه بین المللی مشهود بود. خروج روسیه از آن در

جنگ جهانی و به دنبال آن خروج نیروهای روسیه از 

شمال ایران از یک طرف، اوضاع نا به سامان داخلی و 

ملوک الطوایفی و هرج و مرج حاکمه بر ایران از طرف 

دیگر، انگلیسی ها را وا داشت که سلطه خود را برایران 

زویش بودند، تحقق بخشید. اما که بیش از یک قرن در آر

در این امر به برنامه ریزی طوالنی مدت نیاز داشتند. 

عالوه براین قدرت گیری کشورهای مانند فرانسه و 

آمریکا و نیز تاسیس جامعه ملل محدودیتهای را به وجود 

آورد. بنابراین تنها راه چاره انگلیس تغییر شیوه سنتی 

یی قدرت در دست سیاستش بود. تاکید بر تمرکز گرا

حکومت مرکزی، مقابله با ایدئولوژی جدید انقالب 

بلشویسم و تحکیم سلطه برای حفظ منافع حیاتی و 

کاهش هزینه های نظامی از جمله عواملی بودند که 

انگلستان را مصمم کرد تا سیاست جدید را در پیش 

گیرد که با وجود شبکه اطالعاتی و جاسوسی قوی برای 

ی، چندان مشکل نبود. اسناد تازه یاب شناخت مهره اصل

داخلی وجود این شبکه جاسوسی را تایید میکند. این 

با مسولیت اردشیرجی  1917شبکه که فعالیتش را از 

ریپورتر در ایران آغاز کرد و در طول مدت عملیات پنهان 

شبکه، از افراد دیگری چون حبیب اله هویدا) عین 

یب اله رشیدیان و الملک(، میرزا کریم خان رشتی، حب

محمد علی فروغی استفاده کرد.این روند پس از کودتای 

به سلطنت رسیدن رضا میرپنج)  1299/1921

نیز ادامه یافت.  1320/1941( تا شهریور 1304/1925

در طول مدت سلطنت رضا شاه این شبکه فعالیت 
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خودش را برای حفظ سلطه انگلیس برا ایران قطع نکرد و 

ورود مهره ها و شبکه های جدید تا  پس از آن نیز با

 سقوط دیکتاتوری دوام یافت. 

اقدامات رضا میرپنج برای رسیدن به قدرت تحت 

سیاست انگلیس: اقدامات در دوره وزارت جنگ، اقدامات 

 -مسئله جمهوری خواهی -در دوره نخست وزیری

تمهیدات رضاخان در جلوگیری از بازگشت احمدشاه به 

یک رضا میر پنج برای دستیابی به تاکت -ممالک محروسه

فریب و اغفال ولیعهد محمد  -مقام فرماندهی کل قوا

کار شکنی عوامل  -بلوای ساختگی نان -حسن میرزا

دولتی و انگلوفیل در داخل و خارج از کشور. تبلیغات 

علنی بر ضد احمدشاه قاجار. همه این موارد در جای 

نوشته  خود قابل بحث است که خارج از محتوای این

میباشد.) رجوع شود به رساله کارشناسی ارشد آقای 

حسین تقی زاده مقدم دانشگاه تربیت مدرس دانشکده 

 علوم انسانی(

قبل از آقا محمد خان، نادر شاه کبیر نیز در مقابل 

 اقدامات انگلیس و روسیه ایستاد. 

 و سروسامانی بی از ای دوره آغاز و افتاد، اتفاق نادر قتل

 جنگهای در. شد شروع ایران تاریخ در خلیدا جنگهای

 جنگ بازیگران از یکی نیز، زند خان کریم آندوره، داخلی

 توسط انگلیسها. کردند نشان را او ها انگلیس. بود گریز و

 آورند، چنگ به را ایران تمامیت میخواستند، خان کریم

 کریم دوره در انگلیس با ایران قراردادهای ترین ننگین

 فارس خلیج در داد اجازه انگلیسها به او. شد بسته خان

 اصال نادر که چیزی باشند، داشته دریایی حضور آزادانه

 میخواست دلیل همین به شاه نادر و نبود راضی آن با

 به  شمال از مشکل هزار با. کند ایجاد دریایی ناوگان

 سازی کشتی تا میکرد، منتقل جنگلی الوارهای جنوب

 کریم. شد خود سیاستهای همین انیقرب نادر بیندازد، راه

 ایران از نقطه هر در که بست داد قرار انگلیسها با خان

 ایجاد خود برای نظامی و تجاری مرکز میخواهند که

( نظامی پادگان یعنی نظامی مرکز هستید متوجه. )کنند

 از را رقبا تا کرد، دریافت تجهیزات انگلیسها از خان کریم

 و بست داد قرار انگلیسها با خان کریم. کند بدر میدان

 آنها به را خلیج اطراف های امیرنشین از برخی و کویت

 منعقد خائنانه قراردادهای اینهمه که خان کریم. )داد

 پرست وطن و قهرمان ما  تاریخ کتابهای در است کرده

 .( میشود معرفی

 در آمد، کار روی به خارجی نیروی کمک با خان کریم

 به ننگ نوعی کافر های بیگانه با رابطه  تاریخ از دوره آن

 آنچنان خان کریم کار این مردم نظر در. آمد می حساب

 شاه را خود نتوانست که برد سوال زیر را او مشروعیت

 و رفت می شمار به زمین بر خدا سایه شاه چون. بنامد

  مینامید، شاه را خود خان کریم اگر. داشت تقدس نوعی

 که است وقیحانه. داشت صیانع خطر و نبود تحمل قابل

  چوب از استفاده با گرا، فارس پهلوی نویسان تاریخ

 شاه از خان کریم ترس فارسیسم، پان بازی شعبده

 قراردادهای از  آنها. میزنند جا فروتنی را، خود خواندن

 هیچ انگلیسها، با  خان کریم فروشانه وطن و ایرانی ضد

 .گویند نمی

زمان روی کار آمدن آقا محمد  دشمنی روسیه با قاجار از

خان قاجار شروع شده و تا پایان ادامه داشته است 

ازجمله اقدامات آقامحمدخان در اوایل حکومت خود 

مانند: عدم پذیرش ساخت پست بازرگانی دراشرف در 

میالدی توسط روسها که منجر به گروگان  1779سال 

گیری افراد روسی توسط آقا محمد خان و انصراف 

پست از طرف روسیه شده و گروگانها نیز آزاد  ساخت

میشوند. )نوشته گاوین همبلی در کتاب تاریخ ایران از 

 حفظ برای قاجار خان حسن محمد افشار تا دوره قاجار(

 محمد. جنگید می خائنان دست از آن نجات و ایران

 کور فرزند تا کشید لشکر خراسان به وقتی خان حسن

 می دل خون بنشاند پادشاهی تخت بر دوباره را نادرشاه

 حداقل طریق بدین او. خان کریم های خیانت از خورد

 گیری جلو خراسان به خان کریم اندازی دست از توانست

 راه در را خود سر  نهایت، قاجار خان حسن محمد. کند
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 محمد اش، نابغه و دالور فرزند و شد کشته او. داد ایران

 کریم حکومت تمد طول در و. شد وعقیم دستگیر خان

 . بود او دربار زندانی شیراز در خان

 شده خواجه اینک که خان محمد خان کریم مرگ بعداز

 .بکند ازدواج حتی نمیتوانست و بود

 در وی اقدام اولین گذاشت، بنیان را قاجاریه حکومت

 که بود ننگینی قراردادهای کردن پاره خارجی سیاست

 دشمنی که بود یکاف همین و. بود کرده امضا خان کریم

 به ای دغدغه  قاجاریه. شود نهادینه قاجاریه با انگلیسها

 به پرداختن فرصت مقال این در. نداشت ایران حفظ جز

 گفتن و نوشتن بر قرار اگر. نیست تاریخی شمار بی موارد

 پان و ساخته پهلوی نویسان تاریخ باشد، مصادیق

 است کافی همین. شد خواهند تاریخ روسیاه ایرانیست

 بی فشار مقابل در قاجاریه که روزهایی در شود، گفته

 امپراطوری و سو یک از قدرتمند تزاری روسیه امان

 حفظ درگیر ، دیگر سوی از انگلیس استعمارگر

 که مرکزی شهرهای از بسیاری بود، ایران موجودیت

 از دفاع در اند، شده ایران فرهنگی و صنعتی مراکز امروزه

 یک حتی میدانند، خود طلق ملک امروز که وطنی خاک

 فریادهای که است حالی در این.  اند نداده کشته نفر

 و کوه  در هنوز  آذربایجان شهید سربازان  پرستانه وطن

 فراموش خلیج امواج هنوز.. هست پژواک در هرات دشت

 که را تورک سربازان شمشیرهای چکاچک است نکرده

 . دگرفتن پس ها پرتقالی از را عباس بندر

 ، را میرزا عباس دلخراش های گریه هق هق صدای هنوز

 خود دستان با را تورک شهید سربازان  که هنگامی به

 یک طول در... ارس رود سواحل میشنود میکرد، دفن

 ایران کرد، حکومت ایران بر قاجار که سالی هشتاد و صد

 هر آنها. بود انگلیس و روس هجوم و فشار زیر در همیشه

 کار به را قاجار و ایران علیه بر دسیسه و هتوطئ گونه

 برای انگلیس و روس بیستم قرن اوایل در حتی بردند،

 گذاشتند کنار به را خود اختالفات تمام ایران فروپاشاندن

 اگر و کنند، اجرا را ایران تقسیم داد قرار تا شدند متحد و

 دیگر امروز نبود، جوان شاه احمد جدی های مخالفت

 تمامیت حفظ نام تحت  فارسها، پان که دنبو ایرانی

 اقوام سایر و ها تورک کردن آسیمیله خواهان آن، ارضی

 .شوند ایران فارس غیر

 و تاج ایران، استقالل و تمامیت حفظ خاطر به شاه احمد

 بار خفت شرایط شاه احمد اگر. کرد قربانی را خود تخت

 عنوان هیچ به رضاخان پذیرفت می را انگلیسها

 .بگیرد بدست را قدرت انستنمیتو

. شد شاه که بود ایران به خود خیانت قبال در خان رضا

 ایران تحمیل انگلیسها را فارسی پان کشورداری تئوری

 کشوری آنهم نداشت، داری کشور سواد خان رضا کردند،

 با مدارا و تعامل نیازمند که ایران پیچیدگی و بزرگی به

 خونی دشمن ها سانگلی. است آن مختلف ملل و اقوام

 ملت یک و زبان یک و دولت یک تئوری که بودند ایران

 سواد نه خان رضا. کردند تحمیل ایران کشورداری بر را

 تعامل راه بود او ماهیت در نه و داشت را مسایل این فهم

 او. دارد نگاه باز را ایران مختلف ملتهای همکاری و

 ایران لفمخت ملل و اقوام که داشت دستور و بود مستبد

 ایران رسمی زبان تنها را فارسی زبان و کند سرکوب را

 کشوری بطن در دشمنی تخم کاشتن یعنی این. بزند جا

 انگلیس. دارد را منطقه قومی و ملی ترکیب بیشترین که

 حکومت فکر به فقط خان رضا و میکند چه دانست می

 و دادند حکومت خان رضا به انگلیسها واقع در. بود خود

 کشتزار. گرفتند ها ایرانی از را نایرا

 و زدند ها پهلوی که است شخمی حاصل امروز ایران

 به را ایران. کاشتند ها انگلیس که است های تخم حاصل

 نام به فقط را ایران. پاشید هم از نمیشد دیگر طریق هیچ

 رضا و پاشید، هم از میشد ایران ارضی تمامیت از دفاع

 نمیخواهم. است شیدنفروپا این فاعل و عامل خان

 .بگویم بدیهیات از این از بیشتر

 از آن نجات و ایران حفظ برای قاجار خان حسن محمد

 به وقتی خان حسن محمد. جنگید می خائنان دست

 بر دوباره را نادرشاه کور فرزند تا کشید لشکر خراسان



19 

 

Xudafərin 182(2019)  1398 -آذر  182خداآفرین   

 های خیانت از خورد می دل خون بنشاند پادشاهی تخت

 اندازی دست از توانست حداقل ریقط بدین او. خان کریم

 خان حسن محمد. کند گیری جلو خراسان به خان کریم

 و شد کشته او. داد ایران راه در را خود سر  نهایت، قاجار

. شد وعقیم دستگیر خان محمد اش، نابغه و دالور فرزند

 زندانی شیراز در خان کریم حکومت مدت طول در و

 .بود او دربار

 خواجه اینک که خان محمد خان کریم مرگ بعد از 

 حکومت .بکند ازدواج حتی نمیتوانست و بود شده

 سیاست در وی اقدام اولین گذاشت، بنیان را قاجاریه

 خان کریم که بود ننگینی قراردادهای کردن پاره خارجی

 انگلیسها دشمنی که بود کافی همین و. بود کرده امضا

 حفظ جز به ای دغدغه  قاجاریه. شود نهادینه قاجاریه با

 بی موارد به پرداختن فرصت مقال این در. نداشت ایران

 مصادیق گفتن و نوشتن بر قرار اگر. نیست تاریخی شمار

 ایرانیست پان و ساخته پهلوی نویسان تاریخ باشد،

 شود، گفته است کافی همین. شد خواهند تاریخ روسیاه

 هروسی امان بی فشار مقابل در قاجاریه که روزهایی در

 استعمارگر امپراطوری و سو یک از قدرتمند تزاری

 بود، ایران موجودیت حفظ درگیر ، دیگر سوی از انگلیس

 و صنعتی مراکز امروزه که مرکزی شهرهای از بسیاری

 امروز که وطنی خاک از دفاع در اند، شده ایران فرهنگی

.  اند نداده کشته نفر یک حتی میدانند، خود طلق ملک

 سربازان  پرستانه وطن فریادهای که است حالی در این

 پژواک در هرات دشت و کوه  در هنوز  آذربایجان شهید

 چکاچک است نکرده فراموش خلیج امواج هنوز.. هست

 از را عباس بندر که را تورک سربازان شمشیرهای

 . گرفتند پس ها پرتقالی

 ، را میرزا عباس دلخراش های گریه هق هق صدای هنوز

 خود دستان با را تورک شهید سربازان  که هنگامی به

 یک طول در... ارس رود سواحل میشنود میکرد، دفن

 ایران کرد، حکومت ایران بر قاجار که سالی هشتاد و صد

 هر آنها. بود انگلیس و روس هجوم و فشار زیر در همیشه

 کار به را قاجار و ایران علیه بر دسیسه و توطئه گونه

 برای انگلیس و روس بیستم قرن اوایل در حتی بردند،

 گذاشتند کنار به را خود اختالفات تمام ایران فروپاشاندن

 اگر و کنند، اجرا را ایران تقسیم داد قرار تا شدند متحد و

 دیگر امروز نبود، جوان شاه احمد جدی های مخالفت

 تمامیت حفظ نام تحت  فارسها، پان که نبود ایرانی

 اقوام سایر و ها تورک ردنک آسیمیله خواهان آن، ارضی

 .شوند ایران فارس غیر

 و تاج ایران، استقالل و تمامیت حفظ خاطر به شاه احمد

 بار خفت شرایط شاه احمد اگر. کرد قربانی را خود تخت

 عنوان هیچ به رضاخان پذیرفت می را انگلیسها

 .بگیرد بدست را قدرت نمیتوانست

. شد شاه که دبو ایران به خود خیانت قبال در خان رضا

 ایران تحمیل انگلیسها را فارسی پان کشورداری تئوری

 کشوری آنهم نداشت، داری کشور سواد خان رضا کردند،

 با مدارا و تعامل نیازمند که ایران پیچیدگی و بزرگی به

 خونی دشمن ها انگلیس. است آن مختلف ملل و اقوام

 ملت یک و زبان یک و دولت یک تئوری که بودند ایران

 سواد نه خان رضا. کردند تحمیل ایران کشورداری بر را

 تعامل راه بود او ماهیت در نه و داشت را مسایل این فهم

 او. دارد نگاه باز را ایران مختلف ملتهای همکاری و

 ایران مختلف ملل و اقوام که داشت دستور و بود مستبد

 ایران رسمی زبان تنها را فارسی زبان و کند سرکوب را

 کشوری بطن در دشمنی تخم کاشتن یعنی این. بزند جا

 انگلیس. دارد را منطقه قومی و ملی ترکیب بیشترین که

 حکومت فکر به فقط خان رضا و میکند چه دانست می

 و دادند حکومت خان رضا به انگلیسها واقع در. بود خود

)برگرفته از نوشته های آقای  .گرفتند ها ایرانی از را ایران

 حسن ارک(

اینهمه نوشته تا حدی گواه از دشمنی های این دو کشور 

با قاجاریه میباشند حتی جای آن است که اشاره به 

که بین   1916توافق نامه سایکس پیکو در نهم ماه می 

بریتانا و فرانسه با چراغ سبز روسیه انجام شد اشاره ای 
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بکنیم. و مفاد این توافق این بود که امپراتوری عثمانی ار 

هم بپاشند تا در آینده جلوی اتحاد دو امپراتوری از 

 2عثمانی و قاجار را بگیرند. چون بیم آن داشتند اگر این 

امپراتوری زمانی با هم متحد شوند دیگر نه روسیه ای 

 خواهد ماند و نه اروپا.

و اما مورد سوم استفاده ابزاری از دليرمردان شجاع 

 آذربايجان بر عليه قاجار و خودشان:

ی بسی تامل است که چرا انقالب مشروطه از جا

آذربایجان شروع شد. مگر ما استانهای دیگری نداشتیم 

که بخواهند انقالب کنند و سرنوشت کشور را به دست 

گیرند. جواب خیلی ساده است. چون بزرگترین حامی 

دولت قاجار مردم آذربایجان و عشایر این منطقه تحت 

نصرت بود. محمد امر حضرت اجل رحیم خان سردار 

علی شاه هر سیاست دفاعی که داشته با هماهنگی رحیم 

خان انجام میداده است. روسها همیشه از رحیم خان به 

عنوان یاغی یاد میکنند. چون رحیم خان یا سایر سران 

عشایر به دستور خود شاه به قسمت شمالی کشور که در 

 دست روسها بود حمله میکردند. علت نیز این بوده که

روسیه آنجا را که مردم ترک ساکن بوده و خاک 

آذربایجان بود بوسیله برخی دسیسیه ها و قردادهای 

ننگین به جغرافیای خود ملحق کرده بود. هیچ پادشاهی 

از این وضع خشنود نمیشود و همیشه در صدد باز پس 

 گیری آن منطقه برمی آید و خالصه....  

اصلی شاه همانطور که مشخص است رحیم خان حامی 

وخاندان قاجاری میباشد. و دشمن سرسخت شاه و رحیم 

خان یکسری افراد خود فروخته به انگلیس و روسیه و 

 همچنین چپاولگران در بند بودند.

با تمامی احترامی که سرداران و سران عشایرآذربایجان 

قائل هستم ولی نمیتوان حقیقت را کتمان کرد. در این 

فرادخود فروخته یا همان بین الزم است به خیانت ا

انجمن غیبی و خیانت افراد خودی به علت تصاحب ایل 

بیگی از مغان تا غرب آذربایجان. تمامی سران عشایر که 

رحیم خان را رئیس خود قرداداه بودند ولی در نهان 

دشمن وی نیز بودند چون مقام و منصب چنان لقمه 

شیرینی است که هیچ شخصی آن را رد نمیکند. در 

هایت سران عشایر به کمک حضرت اجل نیامدند و باعث ن

 شکست خاندان قاجار و روی کار آمدن رضا شاه شدند. 

 قاجار ترک سلسله علیه بر اسفند سوم کودتای در

 دشمنانه و واضح صریح بسیار صورت به نیکسون دکترین

وطن : بود مشهود و شده خالصه عبارت این آن در

وطن پرستان  تا گیرب خدمت به را فروشان آسیایی

برخی از نویسندگان خودی که  .کنند نابود را اسیایی

عفت کالم را حفظ نکردند و فکر میکردند که مشروطه 

کشور را به بهشت سوق میدهد توهین و ناسزای زیادی 

را علیه رحیم خان وطن پرست اعمال کرند از جمله این 

نوسندگان کسروی خائن و بی دین و همچنین اسماعیل 

میرخیز بودند که حتی قادر به تشخیص خوب از بد ا

بودند و در نوشته های خود بت و نماد روشنفکری از 

ستار قراجه داغی ساختند که گویا این شخص خیلی با 

سواد بوده است . در اصل اینطور نبود. ستار قراجه داغی 

که بعدا به ستارخان معروف شد مثل رضا میرپنج 

بود و قدرت تشخیص الف از با  دیکتاتور به مدرسه نرفته

 را نداشت. 

الزم ميدانم سابقه زندگي ستارخان قره داغي را از 

تا  زبان خود اسماعيل اميرخيزی برايتان نقل کنم

بدانید این فرد و برادرانش چه کسانی بودند که بعدا 

 شدند سردمدار مشروطه: 

امیر خیز از زبان خود ستار قراجه داغی نقل میکند که 

برادر خود فرزند حاج حسن قره داغی بودیم.  3و بنده

برادران به ترتیب اسماعیل از زن اول، غفار، ستار و عظیم 

 از زن دوم.

سالگی سرکارش با اسب و  18اسماعیل بعد از حدود 

تفنگ بود و با خوانین حسن بیگ لو و محمدخانلو 

نشست و برخاست داشت. رجوع شود به کتاب قیام 

 .34خان ص  آذربایجان و ستار
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در اواسط سلطنت ناصرالدین شاه قاجار سه نفر جوان به 

نامهای کرم، نبی و فرهاد به چپاول نیروهای روسیه در 

آن سوی ارس میپرداختند تا اینکه روسیه طبق مکاتبات 

نفر تحت  3نفر را از ناصرالدین شاه میخواهد. این  3این 

ن دولت تعقیب فانون قرار میگیرند. کرم یکی از ماموری

قاجار را به نام زال خان مرندی که مامور دستگیری وی 

بوده در محله الکه دیزج تبریز به قتل میرساند که بعدا با 

وساطت عفو میشود ولی فرهاد با برادر بزرگ ستار قره 

داغی آشناییت داشت و هر وقت به این طرف ارس میامد 

نزد اسماعیل میرفته است . دولت هنگام خبردار شدن 

این قضیه که فرهاد در منزل اسماعیل مخفی شده چند 

سوار به آنجا میفرستد. در درگیری بین مامورین و فرهاد 

و اسماعیل، فرهاد کشته شده و اسماعیل دستگیر شده و 

پیش حاکم وقت میبرند. بعدا طبق دستور حاکم سراز 

تنش جدا میشود. این قضیه حاج حسن را مستاصل 

یاد میکرده و اشک میریخت. از  کرده و همیشه از پسرش

کثرت تاثر میگفته که ستار باید خون اسماعیل را از 

فاجارها بگیرد. ر ج به قیام ستارخان و آذربایجان نوشته 

 34-33امیرخیزی ص 

 ستار و درگيری وی در مسئله قاطرچيان:

پسر میرزا مصطفی خان )خان منطقه حسن آباد( به نام 

قاطرچیان دربار درگیر  صمد بر سر مسئله ناچیزی با

میشوند و یکی از قاطرچیان کشته میشوند. صمد و 

برادرش احمد عازم تبریز میشوند تا توسط امیر 

بهادرجنگ که سمت قولالر آغاسی را داشت، تعارف و 

وسایل خون بها را فراهم آورد. دو برادر وارد تبریز شده و 

ی طبق آشنایی قبلی با پدر ستار قره داغی به خانه و

میروند. حاجی حسن از مسئله بیمناک شده و به ستار 

میگوید که دو برادر را به به باغ شخصی در محله یئکه 

دوکانالر برده و اسباب آسایش را فراهم آور. بعد ازاطالع 

مامورین از حضور دو برادر در باغ حاجی حسن به آنجا 

رفته و درگیری سختی بین دو برادرو ستار با مامورین  

یگیرد. دو برادر دستگیر شده همراه با ستار به عالی در م

قاپو انتقال مییابند، در آنجا قاطرچیان ریخته و با فمه و 

قداره دو برادر را به طرز فجیعی به قتل میرسانند و ستار 

 39-38-37ص را به زندان میاندازند. اسماعیل امیرخیزی 

 ستار قره داغي پس از آزادی از حبس

سالگی  20وید بعد از اینکه ستار به سن امیر خیزی میگ 

رسید و اسب و تفنگ بدست آورد، آنگاه به دنبال یاغی 

گیری افاد و گاهی از یعقوب لیث هم تاسی میکرد. چند 

بار گرفتار و زندانی شد. بعدا توسط رضاقلی خان سرتیپ 

در معیتیت میرزا حسن خان به محافظت راه مرند، خوی 

 و سلماس 

به دربار ولیعهد مظفرالدین شاه راه یافت  پرداخت. بعدها

و مدتی جزو تفنگداران ولیعهد بود. تا آنکه به لقب خانی 

 امیرخیزی 43-42ملقب گردید. ص 

 مشاجره ستار با رحيم خان چلبيانلودر زندان

خود ستار قره داغی میگفت که رحیم خان صبح ها با 

لند صدای بلند نماز و دعا می خواند. روزی بعلت صدای ب

رحیم خان از خواب بیدار شده و به وی ناسزا گفته و 

آجرپاره ای هم به سوی وی پرتاب کردم که رحیم خان 

بدون درگیری نگهبان را فراخواند و گفت که یا من باید 

اینجا باشم یا ستار، همان روز سلول من و رحیم خان 

 امیرخیزی 44-43جدا شد. ص 

 چوب خوردن رضا قلي خان

ورد تعقیب واقع شده وو راه مرند درپیش ستار روزی م

میگیرد و نزد رضا قلی خان از دوستان ثابق خود میرود. 

حاکم وقت بعد از اطالع رضا قلی خان را فرا خوانده و 

محل اختفای ستار را از وی میخواهد ولی رضاقلی خان 

ممانعت کرده و محل را لو نمیدهد. بدستور حاکم 

که ناخن های پای وی رضاقلی به قدری چوب میخورد 

 میافتد. 

ستار هروقت که بیکار میماند دست به کاری میزد که 

مجددا قدم به تاریکستان زندان مینهاد و عاقبه االمر با 

 امیرخیزی 44وساطتت این و آن خالص میشد. ص 

 ستارقره داغي در سلماس
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ستارخان چون دفعه دوم از زیارت عتبات مراجعت کرد، 

ست از بیابانگردی بردارد و اقدام به مصمم شد که دیگر د

کاری کند که چندی روزگار خود را به آسودگی بگذراند. 

ستارقره داغی شروع به زراعت کرد، حتی یکی از مالکین 

تبریز به نام حاجی محمدتقی صراف مباشرت امالک 

خود را در سلماس به عهده ستار نهاد. ولی بعد از مدتی 

به خرید و فروش اسب روی از این کار نیز دست کشید و 

آورد و تا انقالب مشروطیت با این کار امرار معاش میکرد 

و حتی شرکای و در خرید و فروش اسب از مهارت وی 

 در شناخت اسب راضی بودند.

 ستار قره داغي در صف اول مشروطه طلبان

اسماعیل امیرخیزی میگوید: ما به خوبی میدانیم که 

ی هرگز قدم به مکتب ستار یا مشهدی ستار قره داغ

نگذاشته بود، چنانکه الف از با نمی شناخت و از مزایای 

مشروطه چیزی نمی دانست، زیرا نه سواد داشت که 

کتاب بخواند و نه پول داشت که به ممالک مشروطه 

خارج از ایران رفته و کسب تجربه کند، مردی بود عادی 

هره و بی سواد. چون دشمنی دیرینه ای با قاجار داشت م

ی خوبی بود تا از او استفاده کنند. و به همین دلیل اکثر 

 جنگها را به وی پیشنهاد دادند. 

خالصه اینکه جنگها شروع شد و در اولین جنگ، 

مشروطه طلبان شکست خورده و به اردبیل و اطراف فرار 

کردند. عالج کار این بود که نیروهای کمکی به تبریز 

رت گرفت یپریم ارمنی فرستاده شود. همین کار هم صو

 و سپهدار تنکابنی و دیگر قوا به تبریز رسیدند. 

به  1290آذر سال  21جنگ دوم در روز چهارشنبه 

فرماندهی یپریم ارمنی در آالن براغوش با صمدخان 

مرندی جنگ و حبیب اله شجاع لشگر جنگ کرده و 

 4000یپریم پیروز میشود. بالفاصله نیروهای چلبیانلو با 

رباز اما بدون تجهیزات سنگین)توپ( به جنگ با هزار س

پیپریم پرداختند. در این جنگ چلبیانلو ها تنها بودند و 

هیچ یک از قوای عشایر اعم از طوایف ایل شاهسون، ایل 

 حاج علیلوو غیره به کمک رحیم خان نیامدند.

در این اینجا بیتی ازاندیشمندی به ذهنم آمد که الزم 

 میدانم اشاره کنم.

 ن از بیگانه گان هرگز ننالم م

 هرچه کرد با من آشنا کرد.

تمامی سران عشایر به رحیم خان خیانت کردند حتی 

برادرزاده وی کریم خان که به قوای یپریم پیوست و 

حتی عمارت وی را نیز غارت کرد. امیرارشد و برادرش 

ضرغام نظام که دست پرورده آن سیمرغ کهنه کار بودند 

دند و به کمک رحیم هان نیامدند. البته به وی خیانت کر

همه این خائنین در جایی با خیانت پشت پرده ای به 

قتل رسیدند. خود امیرارشد در جنگ با اکراد در سنگر 

خود از پشت تیر خورده و کشته شد. این نشانه چیست؟ 

هدف ازبین بردن سرداران نامی آذربایجان بود. خود ستار 

ران با دسیسه یپریم ارمنی خان نیز در پار اتابک ته

 زخمی و فوت شد. 

سران عشایر نمیدانستند که چه اتقای در حال رخ دادن 

است. جنگ در خاک آذربایجان و کشته شدن برادران به 

دست همدیگر. این چیزی بود که دشمنان آذربایجان آن 

را می خواستند. اگر مشروطه سودی داشت پس چرا 

قرخانان بدون اینکه طعم سردمداران آن یعنی ستار و با

آن را بچشند کشته شدند. مشروطه فقط و فقط خیانت 

 به قاجار و در نهایت به آذربایجان بود. 

به گفته استاد بزرگ جناب آقای مقصود اثنی عشری در 

کتاب خود به نام شاهسون: وی میگوید؛ پس از آنکه 

عشایر به چلبیانلوها کمک نکردند، دریافتند که خطای 

را مرتکب شدند و این باعث از هم پاشیدن قدرت  بزرگی

آنها گردید و بعد از این قوای دولتی از عشایر غرامت 

سنگینی گرفت. عالوه بر این آقای اثنی عشری در صفحه 

کتاب شاهسون در سرفصل: سرکوبی عشایر  122

میگوید:  شبی علی گشاد بیگ فکری که آخرین رئیس و 

د رفتم، شخصی دانا و از ریش سفید طائفه قوجابیگلو بو

بزرگان قبل از خود مطالبی داشت که میگفت: همدست 

شدن و تحریک طائفه های حاجی خواجه لو، مغانلو و 
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گیگلو) عمران خان امیر تومار، حاجی فرج، حاجی 

حضرتقلی و احمدخان بیگ( که از قوجا بیگلو ها به علت 

ا قدرتمندی دلخوشی نداشتند، این بود که قوجا بیگلوه

قول این افراد به ظاهر شاهسون را خورده و در پی طائفه 

قدرتمند قوجابیگلو دسیسه می چیدند. بدون خیانت آنها 

نه دولت مرکزی، نه یپریم ارمنی و نه روسها توان 

 ایستادگی در مقابل اتحاد عشایرآذربایجان را داشتند.

از حرفهای سنجیده این بزرگمرد هر شخصی میتواند  

دسیسه حذف تک تک ایالت عشایر با  درک کند که

دست برخی خود فروخته انجام شده است. در ترکیب 

دولت قاجار حداقل سردار و یا مسولی از آذربایجان 

داشتیم ولی بعد از مشروطه یا در حین انقالب مشروطه 

سران عشایر آرام آرام برچیده میشود تا در دولت 

مملکت و دیکتاتوری آینده عشایر تاثیری در سرنوشت 

 خود نداشته باشند. 

بعد از بقدرت رسیدن رضا میرپنج آذربایجان در دولت 

مرکزی قدرت خود را از دست داد و حتی تحریف 

فرهنگی بزرگی در مورد آذربایجان از طرف دولت 

 دیکتاتور به وقوع پیوست.

آذربایجان ناخواسته قربانی مشروطه شد چرا که دشمنی 

رحیم خان خیلی بزرگ بود.  ستارقره داغی با قاجار و

یک نمونه از این دشمنی و بی حرمتی ستارنسبت به 

عشایر و سران عشایر را برایتان بازگو میکنم تا خود این 

دشمنی را درک کنید: از کتاب 

شاهسون مقصود اثنی عشری ص 

114 

در اثنای جنگ مشروطه، اردوی 

دولتی که در روستای نیار بوده، 

ر اردبیل یکی از روحانیون متفک

که با رحیم خان رابطه خوبی 

داشته، نامه ای به رحیم خان 

نوشته و گفته که بیایید با ستار 

خان آشتی کنید و خودتان دولت 

آذربایجان تشکیل دهید و مردم را بیش از این بیچاره 

نکنید. رحیم خان پیشنهاد روحانی اردبیلی را به فال 

آنها مشورت  نیک گرفته و در نامه به روسای عشایر از

میگیرد و میپرسد که آیا امید دارید که ستارقره داغی 

شما را قبول کند؟ در حالیکه ستار جمع شدن عشایر را 

مانند جمع شدن کالغ میداند) قارغا یغیتجاغی(. در این 

حین امیر عشایر خلخالی به وسط حرف رحیم خان 

پریده و میگوید پس درست است که ستار میگوید: صدتا 

..... پارس کند من چوب دستی بر نمیدارم. به مثل 

هرحال محمدخان آراللو میگوید بیایید حرف 

 20آقا)روحانی( را امتحان کنیم که چنین نیز میشود و 

سوار برای مصالحه با ستار به اردبیل فرستاده میشود که 

مورد قبول ستار واقع نمیشود و رحیم خان حمله به 

 به پیروزی میشود.  اردبیل را صادر میکند و منجر

ببینید همین ستارخان که امروز از او بت مشروطه 

درست کردند و حتی برخی ها هم او را خیلی متفکر 

میدانند و حتی حدیث برای وی درست کردند، به این 

فکر نمیکنند که ستار خان چقدر آدم کینه توزی بوده 

 وخواسته وی فقط نابودی قاجارو آذربایجان بوده است. 

ی ها از خود مشروطه طلبان از این انقالب سود خیل

نبردند و پشیمان هم بودند و خواستند تا پشیمانی خود 

را جبران بکنند ولی نتوانستند. همان افراد اقدام به 

جنبش هایی مانند شیخ محمد خیابانی و آزادیستان، 
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جنگل به رهبرییت میرزا کوچک خان کردند تا بتوانند 

ت های کثیف انگلیس برهانند کشور را از دست سیاس

 ولی در نطفه خفه شدند. 

بسیاری از افراد خودی آن دوران و امروزی از سر نادانی 

و دشمنی تا توانستند به تخریب قاجار و سرداران نامی 

آن مانند صمدخان شجاع الدوله مرندی ، رحیم خان 

سردار نصرت و غیره پرداختند حتی این سرداران را 

ی قاجار نامیدند، دریغ از آنکه علت دفاع مدافع دیکتاتور

این سردارن ازحکومت قاجار را جویا شوند. جا دارد به 

 گفته های این سرداران نظری بیندازیم.

 علت مخالفت صمدخان شجاع الدوله با مشروطيت.

 هجری 1270 های سال دهه در الدوله شجاع صمدخان

 تحصیالت از او. گشود جهان به چشم مراغه در قمری

 باهوش، بسیار حال عین در ولی بود برخوردار ابتدایی

 برای شاه محمدعلی.بود دقیق بسیار و سنج نکته تیز،

 با مقابله و تبریز خواهان مشروطه های حرکت سرکوب

 با و کرده احضار تهران به را مقتدر سردار صمدخان آنها،

 یاری جهت الدوله شجاع لقب به وی کردن مفتخر

 .فرستاد ربایجانآذ به الدوله عین

 اعدام و دستگیری و مراغه به ورود از پس الدوله شجاع

 و ستارخان با و رفته تبریز به مراغه خواهان مشروطه

 محرم یازدهم روز در. پرداخت مبارزه به مجاهدان دیگر

 خود همراهان و قشون با صمدخان قمری هجری 1330

 مجازات و دستگیری دستور و شده تبریز وارد فاتحانه

 روایت به مراغه غالمیه، مسعود)داد. را آزادی مبارز ها ده

 (101 و 85 صص تصویر،

 پردازیم می مشروطه با صمدخان مخالفت دلیل به حال

 قاجار عهد در مراغه کتاب در خیرالهی عطوف آقای که

 : نویسد می گونه این وی. است آورده آن 54 صفحه در

 کشور اداره ناییتوا ایرانیان که بود معتقد الدوله شجاع

 که چرا است داشته طلبی جدایی افکار و ندارند را خود

 : گوید می

 بختیاری و مازندرانی و رشتی قلدرهای این که دانید می"

 سلطنت تخت از میرزا محمدعلی کردن سرنگون برای چرا

 ناآگاه کلی طور به ما مردم متاسفانه اند؟ کرده کوشش

 میرزا محمدعلی خواهم یم چرا من که را این آنها. هستند

 توانم نمی هم خودم. کنند نمی درک بیاورم ایران به را

 . بگویم کنده پوست و صاف را ام اصلی منظور

 فارس خلق که است این مسئله گفت شود می چطوری

 شناختن و چشمش کردن باز به است کرده شروع

 آنها بر ها ترک که  خواهند نمی دیگر آنها. خودش

 به را فارس خانواده یک خواهند می لکهب بکنند سلطنت

 .برسانند ایران سلطنت

 توافق به خصوص این در ها گیالنی و ها بختیاری

 شاه محمدعلی آنها که بود هم دلیل همین به. اند رسیده

 ما جاهل تبریزیان. کشیدند زیر به شاهنشاهی تخت از را

 کمک خودشان مقصود به رسیدن در را آنها هم

 ایران در آنچه اکنون که گویم می حقیقتاً من. کردند می

 حقیقت در دارد؛ جریان استبداد و مشروطه عنوان به

 بیش ای بهانه فالن و مشروطه. است فارس و ترک جنگ

 گذرد نمی چیزی. فهمند نمی ها تبریزی را این اما. نیست

 دور تاج و تخت از هم را شاه محمدعلی پسر آنها که

 مراد خر و گذارند می او جای به را فارس یک و کنند می

 و انگلیس های دولت که مادام رو این از. شوند می سوار را

 فرصت از استفاده باید ما کنند، می کمک هم روس

 .گردانیم باز ایران به را شاه محمدعلی

 مرد که داد نشان دلیلی هر به میرزا محمدعلی اگر حاال

 پیدا ار دیگر ترک یک توان نمی آیا نیست، میدان  این

 ترک ناموس اگر ها تبریزی گذاشت؟ او جای به و کرد

 بینند نمی آنها مگر. بگویند من به بفرمایند دارند را بودن

 نوبت به را الوزرایی رئیس تهران در لوطی نفر پنج چهار

 به را جوان شاه و گردانند می دست به دست خود بین

 من آخر. اند کرده تبدیل خود دست در ای بازیچه

 دهاتی پوست باید کی تا ها آذربایجانی ما دانم نمی

 تقدیم دستی دو را آنها دسترنج و بکنیم را آذربایجانی
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 خوش جا فارس افیون نفر هشت هفت

 به در که مادام بکنیم؛ تهران در کرده

 ها تبریزی و گردد، می پاشنه همین

 بفرمایند ندارند را وضع این دیدن چشم

 همین تا دبگوین من به و کنند اتفاق و

 ."کنم جدا ایران از را آذربایجان فردا

 مخالفت سردار نصرت با مشروطه

رحیم خان سردار نیز مانند صمدخان 

شجاع الدوله از فرجام مشروطه خبر 

داشت چون وی از اشخاص نزدیک شاه 

و دربار بود. طبق گفته های ریش سفیدان رحیم خان 

م از شخص بسیار دانا وهمیشه در هر مسئله ای اع

سیاسی و دینی از نظرات دیگر افراد باتجربه استفاده 

میکرده حتی هنگام محاصره تبریز در جنگ مشروطه از 

حاجی میرزاحسن مجتهد درباره مسائل شرعی و ادای 

 فریضه دینی در زمان جنگ از وی مشاوره گرفته است. 
کاش همه افراد درس وفاداری از رحیم خان یاد 

اجار وفادارماند. هنگامی که میگرفتند چون وی به ق

رحیم خان از روسیه بازگشت وی توسط آقای بلوری 

مسئول انجمن ایالتی تبریز حبس و در ارک تبریز 

بازداشت شد. درحین مباحثه با بلوری که میخاست از 

رحیم خان قول همکاری بگیرد تا قاجار را بدنام کند و از 

خان  رحیم خان برای مقصود خود استفاده کند. رحیم

چنین کاری نکرد و جمله همیشگی خود را که 

و تو هم سگ آن « مشروطه سیاست انگلیس است»

هستی ، را به کررات به بلوری گفته و بلوری از شدت 

عصبانیت رحیم خان را با دست چاپیق محمد به قتل 

 میرسانند. 

در مورد  136دکتر ناصرصدقی در کتاب خود در ص 

یم خان حداقل در مواضع رحیم خان چنین مینویسد: رح

سیاسی خود، صداقت و وفاداری با محمدعلی شاه و 

دشمنی با مشروطه را حفظ کرد وبه مانند خیلی از رجال 

سیاسی این دوره که براساس شرایط سیاسی بین 

مشروطه خواهی و مخالفت با آن موضع گیری میکردند، 

 تغییر موضع نداد.

 ینویسند:در جای دیگری درباره رحیم خان چنین م

 بدون  قربانی اولین و بالتکلیف زندانی اولین خان رحیم

 هویدا مانند  را او است ایران انگلیسی انقالبهای محاکمه

 را انگلیس ردپای) کشتند گلوله ضرب به محاکمه از قبل

دشمنان وی حتی  ببینید.( توانید می ها انقالب تاریخ در

 توسط وا چون برای وی قبری درست کنند حاضر نشدند

 شد تکه تکه زندان در بلوری نام به ای حرامزاده شخص

 می بد خیلی و!  مثال بود شده حاکم قانون دولت باالخره

 کشته گلوله ضرب با  محاکمه بدون را او گفتند می شد

 خان رحیم ، شده مثله شدن کشته از پس آن از بدتر و

 همیشه خود وطن مردم و ارضی تمامیت حفظ برای

 یک به تنها کرد جنگ ها تبریزی با او بود یشروپ و اولین

 نشستند بست و بودند رفته انگلیس پرچم زیر آنها دلیل

 با انگلیس دانستند نمی ها بیچاره شود حاکم قانون تا

 از را همین دسیسه و حیله و نقشه سال سیصد از بیش

 . خواسته می آنها

این است چهره بزرگ مردان تاریخ که همیشه برروی  

تقادات خود راسخ هستند و مثل درخت بید نیستند اع

که با وزش باد به هر سمتی کج شوند. بالخره هرکسی 

برحسب اعتقادات و درک خود استراتژی زندگی خود را 

 پیش میبرد.
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 جالل میر شاعیر   جالل، میر یازیچی
Yazıçı Mir Cəlal , Şair Mir Cəlal 

 
Prof.Həcər Emin qızı Hüseynova   

   حسين اووا قيزی امين هجر.روفپ  

     

 بؤيوک ان بشريتين "  فيکرينجه،  مودريکلرين  

 کشفلريندن بؤيوک ان شعوورونون اينسان حيکمتلريندن،

 دؤولتلري سؤز، – کيتابالر موقددس. سؤزدور بيري

 فضيلت ده، حيکمت سؤز، - قانونالر ساخاليان چيينينده

 هر ين بيلينمه و بيلينن آدي يانين-دون. سؤزدور ده

 گلن سوزولوب دؤوروندن هر تاريخين سيندن، اؤلکه

 .   " سؤزدور دا ايشيق

  عالقه جکله گله کئچميشله، سيله واسيطه سؤز اينسان  

 تاريخين، دويغوالريني و دوشونجه اؤز ساخاليير،

 ين گؤرونمه سونو سؤز پوئتيک. يازير يادداشينا زامانين

 اوکئانين بو واسيتلري ديل. يير بنزه اوکئانا بير

 اثرين بديي سررافالري سؤز عوذور، ايچريسينده

 ايفاده همين اوچون جانليليغي اوبرازالرين مؤوضوسو

 اوبرازالريني سئچير، اوالنيني اويغون واسيطه لريندن

 اوبرازليليق نين ايمکانالري تظاهور يير، رنگله

 .  ياراديرالر سيستئميني

 بيري سيماالريندان کمليگؤر نين نثري آذربايجان  

. اولموشدور صاحيبي ايستعداد اصل جالل مير اوالن

 صاف ساده، شئي هر ايسه داهيلرده ايستعدادالردا، اصل

 ، " سيدير سرلؤوحه بشريتين داهيلر ".  اولور صميمي و

 عصر  20جالل مير ".  دئييرلر –

 آذربايجان عصر 20 نين، نثري آذربايجان

 -  " سيدير سرلؤوحه نين ادبياتي

 جالل مير چونکي. يانيلماريق دئسک،

 يوکسکده اينسانالردان اؤزونو زامان هئچ

 بير اينسانالرال ساده هميشه توتماميش،

 .  اولموشدور سيرادا بير يئرده،

 اثرلرينده اؤز يازيچيالرين عاليملرين،  

 ياشايانالر اثرلرينده. وار قودرتي ياشاماق

 عؤمرو نيازيچيالري. اؤلمورلر ايسه

 عمللريله اثرلرله، ياراتديغي دئييل، ايللرله

 خالقا ايسه اثرلري اثرلرينه، اؤز يازيچيالر. اؤلچولور

 ايله سي خزينه سؤز ياراتديغي جالل مير. اولور منسوب

 ابديليک تاريخينه ادبييياتي آذربايجان آديني اؤز

 تاريخي، خالقيميزين اثرلرينده بديي اونون. يازميشدير

 شکيلده موکممل اعتيقادالري و اينام سي، عنعنه-عادت

 روحونا قلبينه، خالقين اثرلرينده يازيچي. اولونور عکس
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 ايله تفصيالتي اولموش، شريک دردينه ائتميش، نوفوذ

 ديلي اثرلرينين بديعي جاللين مير. ائتميشدير تصوير

  اوغور اثرلرينين. صميميدير و ساده تبيي، جانلي، حياتي،

 .  اولموشدور بو محض ده سببي اساس نين قازانماسي

  يني " مانيفئست "  الرين " آدام ديريلن "  جالل مير  

 يولوموز "  قويدو، قارشيميزا کيمي  " کيتاب آچيق "

 "  اي " ياشيدالر "  قاالن سيز چاره دئيه - ،" هايانادير

 اونالري دي، کيفايتلنمه توپالماقال لره " شهر تزه

 سسله يه موباريزه اوغروندا آزادليق يدينليغا،آ قارانليقدان

  ال ده، گوجو عقل اوچون قيرماق زنجيرلري ".  دي

 آزادليق آذربايجانين رک دئيه - ، " الزيمدير ده گوجو

 وئريلمه آزادليغين توتدو، برابر مئيدانينا کربال مئيدانيني

 موقددسليييني قوروماغين اونو و آلينديغيني ديگيني،

 .  آنالتدي ااينسانالر

 اينسان و اينساني اوالن، بسيط مضمونو جالل مير  

 اثر  اثري بيلمين ائده ايفاده اوبرازيني نين حيسسلري

 کئچميش اثر بديعي فيکرينجه، اونون. ائتميردي حساب

 اوخوجونون جانالنديريب يئنيدن حياتي ياشانميش

 نين، قابيليتي ياراتماق صنعنتکارين ياشادير، تصوورونده

 .   گؤسترير اهميييتيني گوجونون قلم نين، مهارتي

 نومايندلريندن گؤرکملي نين نثري  آذربايجان عصر 20  

 طبيي، اولدوقجا ديلي نين اثرلري بديي جاللين مير اوالن

 صميميليک ليک، ساده ".  ريتميکدير و الکونيک جانلي،

 اساس مخصوص ديلينه جاللين مير اينانديريجيليق و

 ساده هميشه يازسين، يازيرسا، ندن او. نديرکئيفيتلرد

 چوخ داها وحدتينه فورمانين و معنا چاليشميش، اولماغا

 (.  سيد اوو.ي)  " وئرميشدير فيکير

 بديعي دا آراشديرماالري علمي جاللين مير عاليم  

 آذربايجان و اوخونان سئويلن، قدر اثرلري

عوض  سينده ساحه اينکيشافي ادبياتشوناصليغينين

 يئني ياريسيندا جي-2 عصرين 20. منبعلردير ائديلمز

 پوئتيکا ادبييياتشوناسليقدا هاوا-آب سياسي-ايجتيماعي

. ياراتميشدي شرايت اينکيشافينا اننلرين سيندکي ساحه

 "  جاللين مير اثر ايلک يارانان ايستيقامتده همين

 کيتابدا. اولموشدور اثري  " صنعتکارليغي فوضولي

 موقاييسه و آرديجيل اينکيشافي ريياالرينکاتئقو پوئتيک

 .  ائديلميشدير تحليل شکيلده لي

 اينکيشافيندا تفککورونون بديعي دونيا  نين فوضولي  

 مونوقرافييادا کشفلري بديعي خيدمتلري، اوزولونماز

. ائديلميشدير ايثبات ايله منطيقي تحليلين علمي

 درتيني،ق صنعتکارليق نين فوضولي تحليللر لي موقاييسه

 ايمکان چيخارماغا اوزه يئنيليکلري پوئتيکاسينداکي

 .  وئرير

 گؤرکملي چوخ بير جالل مير عاليم-تدقيقاتچي  

 و حبيبي خطايي، نسيمي، نيظامي، خاقاني، – شاعيرلرين

 شکيلده لي موقاييسه ياراديجيليغيني نين باشقاالري

 شعيره،  نين يازيچي بؤيوک ايسه، بو. ائتميشدير تحليل

. ايدي جسي-نتي نين سئوگيسي ماراغينين، پوئزييايا

 آذربايجان کي، الزيمدير ائتمک قئيد دا اونو الکين

  فورماسيندا نظم قايناقالرينين قديم ان نين ادبياتي

 ليغينا-ياراديجي يازيچيالريميزين چوخ بير اولماسي

 نثر فورماالشان سونراالر داها بو،. قاالماميشدير تاثيرسيز

 شعيرله ده نثريميزين موعاصير حتّي نين، رينومونل

 ايثبات قايناقالنديغيني شعيردن پوئزييادان، باغليليغيني،

 .  ائدير

 نثري ده هم نظمي، هم باشالياراق باياتيالردان کيچيک  

 خطله يوکسلن قدر داستانالرا ائتديرن عکس اؤزونده

 واريانتدا ايلکين دا، ادبياتي فولکلور ائدن اينکيشاف
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 اوزو طرفيندن کاتيبلر سونرا ياراديالن، ظملهن

 "  چئوريلن نثره لي قافييه ديريلن،-نثرلش کؤچورولرکن

 ايثبات دئديکلريميزي دا داستاني  " قورقود دده-کيتابي

 .   ائدير

 بير نين يازيچيالري آذربايجان خوصوصيت همين  

 جهت بو الکين. گؤسترير اؤزونو اثرلرينده چوخونون

 .  چارپير گؤزه چوخ داها کيمدسه ،آز کيمدسه

 اوردوبادي، .س.م آخوندوو،.ف.م کي، معلومدور  

 ياراديجيليغا دا جالل مير کيمي، ديگرلري و ابراهيموو.م

 20 و کئچميش نثره ايللرده جو-30 باشالميش، شعيرله

 لر حکايه و رومان تاريخينده ادبياتي آذربايجان عصر

  . مشهورالشميشدير کيمي اوستادي

 آذربايجان چوخ بير سونالريندا ايللرين جي-1920  

 داوام پوئزيياالريندا اؤز ني عنعنه کئچميش شاعيرلري

. توتموشدوالر يول فرقلي تاماميله بعضيلري ده، ائتديرسه

  " گونشي نين پوئزيياسي – ادبياتينين روس "  اونالر

 رک ائتديره داوام عنعنه لريني ماياکووسکي والديمير

 .  چاليشيرديالر يه ائتمه ترننوم رئالليقالري حياتي، يئني

 الکين. ايدي بيري يازيچيالردان همين دا جالل مير  

 رمزينه اؤزونمخصوص "  جاللين مير سونراالر

 ده کؤلگه ده درجه او پوئزيياسيني اونون نثري چئوريلن

 – قولو بو نين ياراديجيليغي اديبين کي، قويموشدور

  " اونودولموشدور تاماميله کي، الراو دئمک پوئزييا،

 نين يازيچي ايسه سئوگيسي اوالن پوئزييايا(. حاجييئو.ع)

 ياراديجيليغيندا جالل مير. گؤسترميشدير تاثير اثرلرينه نثر

 يا -اينتوناسي تفککورونده( علمي هتتا) بديعي -

 وي عنعنه اثرلري نثر نين يازيچي. توتور يئر خوسوسي

 زاماندا عئيني. ائتديرير عکس اؤزونده ياينتوناسيياسين نثر

 طرزينه، دئييم جالل مير کي، گؤسترير لر موشاهيده

 اونون. نير فرقله باشقاالريندان گؤره اوسلوبونا فردي

 آهنگدار و ائموسيونال داها ليريک، ريتميک، داها نثري

 .  ياخيندير داها نظمه اوالراق

 پوئزييايا ماسي،باشال شعيرله ياراديجيليغا ايلک يازيچي  

 ":  يازميشدير ترجومه  حاليندا اؤز باغلي ايله ماراغي

 نئچه بير. يازيم اورادا ايستييرديم من...  " ايشچي گنج...

... چيخمادي جاواب گؤندرديم، پوچتال قاراالييب شعير

  " مارشي چي ضربه "  ماياکووسکينين  دفعه بير

 ائتمک مهترجو ندنسه و اوخودوم کئچدي، اليمه شعيري

 شعيريم ترجومه همين سونرا هفته بير...دوشدوم فيکرينه

   " ايدي يازيم ايلک مطبوعاتدا مرکزي منيم بو،. چيخدي

 قيسا حاقيندا ياراديجيليغي شعير جاللين مير

  " جالل مير "  خندانين.ج ايسه بيرينه ملوماتالردان

 مؤليف. گليريک راست مونوقرافيياسيندا( 1958 ،.ب)

 مير ايللرده جي-28-1924 ":  يازميشدير رافييادامونوق

 ايلک او، و باشالنير فعالييتي ايجتيماعي-ادبي جاللين

 (.  5.ص)  " ائتديرير نشر شعيرلريني

 بؤيوک پوئزيياسيني ايله نثري جاللين مير روستم.س  

 شعير ائله ده نثرين سنين ":  رک لنديره عالقه مهارتله

 .  يلميشديرسؤ فيکريني – ،" کيميدير

 "  ، " گنجه قيزيل "  ايللرده جو-29-1924 اديبين  

 نشر اورقانالريندا مطبوعات باشقا و  " ايشچي گنج

 "  حاجييئو.ع.پروف حاققيندا شعيرلري اولونموش

. اساسالري پوئتيک نين نثري جالل.م)  " نثره پوئزييادان

 همين وئرميش، معلومات اطرافلي کيتابيندا( 2011 باکي،

. ائتميشدير تحليل هرطرفلي دريندن، اولدوقجا شعيرلري

 حسس نين تاثيري نين پوئزيياسي ماياکووسکي

 ساده مؤليف شعيرينده  " سس شيمالدان "  اولوندوغو

 قهرمانين ليريک وضيعتيني، آغير اينسانالرين
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 چوخ يازيچينين اوچون ائتمک ايفاده چتينليکلريني

 مزار، محبس،) ينيسئچديگ لر ايفاده و سؤز اوغورلو

 قهرمانين. وورغوالميشدير.( س و... قفس دمير

 سسين گلن شيمالدان اينکيشافينا سياسي-ايجتيماعي

 "  گؤره جهته بو ائله ده اثرين و اولدوغونو سبب

. ائتميشدير قئيد آدالنديريلديغيني  " سس شيمالدان

 "  شعيريني  " سس شيمالدان "  اجييئوح.ع پروف

 دنيزين ".  آدالنديرميشدير  " نثر ميشپوئتيکلشديريل

 قزايا دنيزده قارا ايسه شعيرينده( 1928)  " جينايتي

 فاجيعه نين گميسي  " صبحي مصطفي "  اوغرايان

 ده فاجيعه بو شاعير-يازيچي اولونموش، بحث سيندن

 .  گوناهالنديرميشدير دنيزي ديلله پوئتيک

 آناسي انينقهرم ليريک شعيرينده  " وصيتي آنامين "   

 نين آتاسي شهيد آلماغي، تحصيل اوغلونا نفسده سون

 حاديثه نين بو. ائدير وصيت ائتديرمگي داوام يولونو

 گؤتورولدويو حياتيندان شخصي اؤز جاللين مير بيرباشا

 .  اولونور قئيد

 موخبيرين بير شعيرينده  " موخبير "  جالل مير  

 حاديثه حيات موخبيرلرين ائتميش، تصوير حياتيني

 اولدوقالريني لي ائتديرمه عکس دوزگون-دوغرو لريني

 مکتبي، ژورناليستيکا موعاصير سانکي چاتديرميش، ديقته

 .  ياراتميشدير اؤرنک بير اوچون موخبيرلر گنج

 گليب قدر ميزه زمانه شعيرلري مؤوزولو محبت اديبين  

 .  چاتماميشدير

 اد پوئزييادا کي، اوالر گلمک قناعته بئله  

 سونراالر جالل مير اوالن اوسلوبو يولو، اؤزونمخصوص

 داها نثري اوچون ائتمک ايفاده لريني دوشونجه و دويغو

 اولماسي، مؤليفي نين اثرلري نثر آما. بيلميشدير موناسيب

 جاللي مير سي ائتمه فتح لر زيروه يئني-يئني نثرله

. ميشدير بيلمه اوزاقالشديرا ليک بيردفه پوئزييادان

 تدقيق رومانالريني و حکايه – اثرلريني نثر کيچون

 نظم پوئزييا، ده اثرلرده بو نين يازيچي گؤرکملي ائدرکن

 ترننومون حتّي بعضا نين، سي وئرمه يئر عنصورلرينه

 اثرلر بو. اولوروق شاهيدي نين سي مه اوستله تصويري

 .زنگيندير ايله پارچاالري نثر لي قافيه

 آرادان آغيرليغيني نثرين ايسه پارچاالري نثر لي قافييه 

 تاثيريني، ائستئتيک-ائموسيونال اثرين قالديرير،

 .آرتيرير ديناميکليگيني پوئتيزميني،

 ايتيرن اؤوالديني رومانيندا  " کيتاب آچيق "  مثلن، 

 آشاغيداکي نثرله لي قافييه يازيچي سيني فاجيعه آنانين

 :  ائتميشدير ايفاده کيمي

   ياشميدير؟ آخان نگؤزلريند آنانين  

   دولومودور؟ تؤکولن قهريندن گؤيلرين  

 لرينيزي، گوهلل ياغديرين تؤکون،  

 !  قوشونالري بولود ائي 

   گورالسين، کولگي حسرت قوپان سيندن سينه آنا  

 !  باسسين سئل دؤيسون، دولو  

 !  تميزلنسين يئر دورولسون، هاوا  
 (  391.ص اوچونجو، اثرلري، يلميشسئچ جالل، مير)                   

 موقددس قدر تانري يازيچي پارچادا وئريلميش  

 کئچيرديگي اونون سيني، فاجيعه آنانين ائتديگي حساب

 اعالقلنديرميش، ايله لري حاديثه طبيعت حالي-حسسي

 نثرله لي قافييه وحدتيني ديالئکتيک طبيعتين اينسانال

 تصوير "  بورادا بيز يئتيرسنيز، ديققت. ائتميشدير ترننوم

 سيني ايفاده  " ائتميشدير ترننوم "  دئييل،  " ائتميشدير

 تصادوفي بو،. بيلميشيک ويغونه امقصد داها ايشلتمگي

 اساس نظمين ايسه ترننوم نثرين، تصوير اصلينده،. دئييل

 گؤردويو، يازيچي. اوسولالرينداندير ايفاده کئيفيتلريندن،
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 هيجاني ياراتديغي اوندا نين حاديثه ائتديگي تصوير

 اوخوجو دا پارچادا يوخاريداکي. ائتميشدير ترننوم

. بيلير ائده حيسس هيجاني کئچيرديگي نين يازيچي

 ايله شعيري  " آنا "  نين جاببارلي.ج عوموميليکده،

 پارچاسي نثر پارچانين بو بيلن دايانا ده سوييه عئيني

 .  چتيندير کائتم موعين باخيشدان ايلک بئله، اولدوغونو

 اثرده) صابير.ع.م رومانيندا  " هايانادير يولوموز "   

 معلومات بير بئله جالل مير حاقيندا( طاهيرزاده

 :  وئرميشدير

   قانادالنماق، شاعير  

   قوووت، تورپاقدان  

   قودرت، گونشدن  

   آلماق، ووسعت چؤللردن  

   چاغيريشالريني لي قهقهه  

    ماق،ياز گؤيلرينه وطن  

 .  ييردي ايسته اوخوتماق وطنداشالرينا  

 (  10.ص ،.ج بشينجي. ع.ص جالل، مير)                  

  " ووسعت قودرت، قوووت، "  ايشلنميش پارچادا

  " اوخوتماق يازماق، آلماق، "  ايسيملري، همقافييه

 پارچاسينا نثر. خاطيرالدير قافيه لري داخيلي فعيللري

 لري، قافيه نثرين. وئرير آهنگدارليق يتم،ر بير اويناق

 و سئوينج نين، دوشونجلري پئرسوناژالرين آهنگي

 .  ائدير خيدمت سينه ايفاده اوبرازلي نين کدري

 مک ايشله عنترزادنين سينده حکايه  " آدامي مرکز "

 دوشدويو ائشيدنده خبريني سي گؤندريلمه کنده اوچون

 لي قافييه يئنه جالل مير اوچون ائتمک ايفاده وضيعيتي

 خبريني گئتمک رايونا: بيلميشدير موناسيب نثري

 :     وئرديلر خبريني واي کيشييه دئيسن سؤيلينده

    کيچيلدي، سارالدي،  

 .  بيچيلدي بوغازي                  

   يالواردي،  

 .  بوراخماديالر                

    دي، حدله  

 .  رقورخماديال                 

 .   ديلر ائشيتمه سالدي، کوي-سس  

 (  28.س ،.ج 1. ع.ص جالل، مير)                        

 ترکيب بيرينجي خبرلر همجينس همقافييه پارچادا  

 ايله اينتوناسييا عادي. آيدينالشديرميشدير ني حصه

 – آهنگله اويناق ريتمله، خوصوصي جومله باشالنان

  همقافييه – بيچيلدي يبوغاز کيچيلدي، سارالدي،

 "  جيدديليگي، سنين-هادي. چاتير باشا ايله سؤزلري

 وئريلمه آهنگله اويناق دئييل، کدرلي نين " خبري واي

 دوشدويو پئرسوناژين ائدير، تشکيل تضاد ايله سي
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 ايفادسينه شکيلده قاباريق داها گولونجلويونون وضعيتين

 .  يارادير شرايط

 :  ساالق نظر نومونيه بير مانيندانرو  " آدام ديريلن "   

   تؤکولدولر، قاتيرالردان قاتيرچيالر   

    اؤتوردولر يه مئشه قاتيرالري   
 (  28.ص ،.ج 1. ع.ص جالل، مير)                                        

 فيکرين يازيچي ده جومله – ميصراعدا ايکي بو  

 واسيتدن وسلوبيا نئچه بير اوچون سي ايفاده اوبرازلي

 ق "  جومللرده ده نومونه بيرينجي: ائتميشدير ايستيفاده

 سؤزونون  " قاتير "  آلليتئراسيياسي، نين ساميتي  "

-هم  " اؤتوردولر تؤکولدولر، "  سي، ايشلديلمه تکرار

 نين  حاديثه ريتميني، پارچانين فئيللري قافييه

 .   ائتميشدير تامين ديناميکليگيني

     

 .  باغليدير آغزي اوروج عليئو يئرده بو  

     داغليدير اورگي باغليدير، آغزي  

 (43.ص ،.ج 3. ع.ص جالل، مير)  

  

  " داغلي اورگي باغلي، آغزي "  پارچادا وئريلميش  

 سي بيرلشمه  " باغلي آغزي "  همقافييه، لري ايفاده

 اوالراق تکرار کونستروکتيو-سينتاکتيک ايسه

 تاثيرلي فيکرين ائتميش، خيدمت اراتماغاي آناديپلوسيس

 اساس ديققتيني اوخوجونون ائتميش، تامين سيني ايفاده

 مير. يئتيرميشدير يئرينه فونکسيياسيني  يؤنلتمک حرکته

 لرله، واسيطه اوسلوبي ديگر و بو اثرلري بديعي جاللين

 بيري هر اونالرين. زنگيندير لينقووپوئتيک عنصورلرله

 .   الزيمدير دانيشماق آيريجا حاقيندا

 :  نومونه بير باشقا  

 مممده قاتير قدير کي، قانديريبالر يه به ببير بلکه،  

 قاهماردير، قوهومدور،. نسليندندير وئرنلر چؤرک

 .   بهماندير فيالندير،

 قافييه محبتي خالقين قهرمانينا خالق ايسه ده نومونه بو  

 قوهومدور،: تاپميشدير سيني ايفاده پوئتيک نثرله لي

 .  بهماندير فيالندير، قاهماردير،

 نسلين گنج ده گون بو ايله اثرلري اؤز جالل مير  

 موقدس کيمي اولونماسي تربييه روحوندا وطنپرورليک

 .ميشدير اؤلمه او لي، دئمه گؤستريرسه، خيدمت ايسه

 اؤلومو ايسه ياراتماق. ايدي  يارادانالردان جالل مير

 .  قاالر سؤز کئچر، زامان: دئمکدير اؤلدورمک

 جالل مير ياناشان مسئوليتله بؤيوک اثرلره ياراتديغي  

 اولونماسي تربييه روحوندا وطنپرورليک نسلين گنج

 حيکمتلي اثرلريني آالراق نظره اهميييتيني ايشينده

 يازيچي. زنگينلشديرميشدير کالمالرال مودريک سؤزلرله،

 معنوي ين،خزينه ن معنوي  زنگين ياراتديغي نين

 همين. سؤزلريدير هيکمتلي اونون سي بيرحصه سروتين

 اونون ده هم دئييل، معنوياتيني يالنيز اينسانالرين کالمالر

 بؤيوک. ايشيقالنديرير دا زاماني مکاني، ياشاديغي

 حيکمتلي نين يازيچي آالراق نظره اهميتيني تربييوي

 سينده حيصه جي-2 کيتابين آفوريزملريني - سؤزلريني

 امينيک. بيليريک مقسدويغون ائتمگي تقديم اوخوجوالرا

 اينسانا بير  هر  حياتدا کالمالر-سؤزلر حيکمتلي بو کي،

 تاپماق عدالتي حقيقتي، جک، گؤستره يولو دوغرو

                 .                                                                                   اوالجاق يارديمچي يولوندا
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 آذربایجان خالق چالغی آلتلری

    توپاليان: محمدرضا خيری فام

آذربایجاندا اوزاق کئچمیشلردین، چئشیدلی چالغی 

آلتلرین اولدوغونو بلگه لردن اؤیرنیریک. کالسیکلرین 

تا عصر موسیقیچیلرینین یازیالری، یاپیتالری، اور

رسامالرین چکدیکلری مینیاتورلر، داش چکیدلری، 

یوردوموزو گزمیش سیاحالرین گونده لیکلری و موزئی 

ا یاخین  -90کوللئکسیاالری واختی ایله آذربایجاندا 

   .چالغی آلتین قولال نیلماسینی گؤستریر

بیلگیلر  کیتابیندا چالغی آلتلرینه دایر "دده قورقود"   

وار. کیتابدا زورنا، قوپوز و ناغارا کیمی آلتلرین آدی 

چکیلمیشدیر. نیظامی، خاقانی، فوضولی و نسیمی کیمی 

سؤیچولریمیزین سؤیلرینده )شاعیرلریمیزین شعرلرینده( 

ده خالق چالغی آلتلرینین آدالری چکیلمیش، مینیاتور 

مکتبی رسامالرینین یاپیتالریندا ایسه اونالرین 

ونتولری وئریلمیشدیر. کلیبر شهرینین گؤر

یاخینلیغینداکی ... کندینده اوالن مزار داشالرینا تای 

آذربایجانین چئشیدلی بؤلگه لرینده داش اوزرینده 

 .قازیلمیش چالغی آلتلری گورونور

سینی تئللی  -32آذربایجاندا یاییلمیش آلتلرین 

سی  -2و کامانال، -4سی میضرابال،  -26)اونالردان 

سینی  -16اونو نفس،  -23چوبوقال چالینیر(، 

سینی ایسه اؤزو سسلنن آلتلر  -17ضرب، 

قروپونا عایید ائتمک اوالر. بو آلتلرین بؤیوک 

گئده  -چوخونلوغو اسکی دؤنملرده یارانیب گئت

موکمل له شرک دؤنمیمیزه گلیب چاتیب. بیر 

سیراسی ایسه گئتدیکجه قولالنیلماز اولوب 

   .اونودولموشالر

اورتا عصرلردن بری آذربایجاندا کامانچا، قوپوز،  

روباب، چنگ، سنتور، قانون، شئیپور، ارجنوم، 

طبیل، ناغارا، دف و دومبک کیمی موسیقی 

آلتلری گئنیش قولالنیلماقدادیر. بو گون 

آذربایجاندا اورکئسترلرده، چئشیدلی آنسامبلالرین 

خالق  قاتقیسیندا )ترکیبینده( و سولو ایفاچیلیغیندا

 :چالغی آلتلریندن قولالنیالنالری بونالردیر

تئللیلردن )سیملیلردن(: تار،کامانچا، ساز، قانون، اود، 

 دامبور؛

 نفسله چالینانالردان: باالبان، توتک، زورنا، نئی، تولوم؛

دریلیلردن )ضرب آلتلری(: قاوال، ناغارا، قوشا ناغارا،  

 دومبک؛

 الققوتی؛ کامان، شاخشاخ، اؤزو سسلننلردن:  

 :تئللیلر

   :تار

 

http://shirindil.blogfa.com/post/168
http://shirindil.blogfa.com/post/168
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لی، شیفره  تار اولوسال چالغیمیزین بلکه ده ان ایفاده  

 یوز جی -11 آدی اونون لی )رمزلی( آلتلریندندیر.

شامیش بابا طاهیر و تبریزلی قطران ین یا ایللیکده

سؤیلرینده چکیلیر. ایلک اونجه توپالم بئش تئللی اوالن، 

محدود بیر آلت سسی ضعیف، تئخنیکی ایمکانالری 

جو عصرین ایکینجی یاریسیندا آذربایجانین  -19ایدی. 

گؤرکملی تارچاالنی میرزه صادیق اسد اوغلو )صادیقجان( 

رک اونو ویرتووز موسیقی آلتلرینین  تاری تکمیللشدیر

سینه قالدیرمیشدیر. بوندان عالوه میرزه صادیق  سویییه

بیره  دان باشالیاراق، ایفاچیالر آرتیق تئللری اون

چاتمیش تاری، داها دیز اوسته دئییل، سینه اوسته 

 .توتماغا باشالمیشالر

تارین آغاجدان اوالن بؤلوملری قوز، آرمود و توت 

آغاجالریندان دوزلدیلیب، گؤوده سینین آچیق اوزونه 

 .مالین اورک پرده سیندن چکیلیر

    :کامانچا

موغامالرین ایفاسی زامانی تریویا )تار، کامانچا، 

 آلتلرینین چالغی خالق آذربایجان کامانچا قاتیالن قاوال(

سیدیر.  تئللیلر قروپونون ان پارالق نوماینده -یکامانل

حزین، اینجه، مالحتلی، مئلودیک سسه یییه )مالیک( بو 

 کامانچانین. دیر تکمیللشدیریلمکده بویو ایللر یوز آلت

 تنهای و اوچ ایکی، سونرا بیر، اؤنجه سایی تئللرینین

 دؤرد دؤنمیمیزده چاغداش. اولموشدور تئللی دوققوز

ت اوالن کامانچا سول دیزین اوستونده عیبار تئلدن

      .قویوالراق چالینیر

کامانال چالینان کامانچا توت و یاخود قوز آغاجیندان، 

کامان ایسه آت توکوندن دوزلدیلیر. چاناغین آچیق 

 .طرفینه بالیغین دریسی چکیلیر

   :ساز

نجه و جینقیلتیلی سسه یییه ساز، آذربایجان آشیق ای  

صنعتینین آیریلماز بؤلومودور. ائل آراسیندا گئنیش 

.  یاییلمیش سازین اصل ایفاچیالری آشیقالردیر

آشیقالرین اویناماقالری دا، اوخوماقالری دا کسکینلیکله 

بو آلتله موشاییعت اولونور. ایندیکی دؤنمیمیزده ساز 

ی اورکئسترینده و آنسامبلالردا اؤزونه خالق چالغی آلتلر

اؤزل یئر توتور. قوز و توت آغاجیندان دوزلدیلن ساز 

درین چاناقلی، اوزون بوغازلی آرمودا بنزر بیر موسیقی 

 :نوعو( بللیدیر -آلتیدیر. آذربایجاندا اوچ چئشیدی )نؤوو

تئللی(، جوره سازی و یا قولتوق ساز  8-9بؤیوک ساز )

 8تئللی، آزاراق  9تاوار سازی ))کیچیک حجملی( و 

 ان سازین  دؤنمیمیزده چاغداش سازی تاوار تئللی(.

ین تئللرینی ساز. چئشیدیدیر یاییلمیش گئنیش

سسلندیرمک اوچون گیالس و آلبالی)گیالنار( آغاجینین 

قابیغیندان دوزلدیلمیش ائالستیک و یومشاق میضراب 

 .قولالنیلیر

اوچ تئللی  -کیایلک سازالر کیچیک چاناقلی و ای

اولموشدور. سونراالر آشیق موسیقی سینین گلیشمه سی 

موش، تئل و بؤیودول اؤلچولری سازین آیاقالشان  ایله

 .پرده لرینین سایی آرتیریلمیشدیر

   :قانون
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تئللی  -یاتیق سازالر عاییله سیندن اولوب، دارتیملی 

چالغی آلتیدیر. یاخین و اورتا دوغودا، ائله جه ده 

ایجان توپراقالریندا تاریخن گئنیش یاییلمیشدیر. آذرب

آذربایجان کالسیکلریندن گنجه لی نیظامی و فوضولی 

کیمی سؤیچولرین یاپیتالریندا قانون حاققیندا بیلگی 

جی یوز ایلده یاشاییب یاراتمیش،  -12وئریلمیشدیر. 

دوغو چالغی بیلیمینی دریندن بیلن سؤیچو، گنجه لی 

لتلرینین مهارتلی ایفاچیسی مهستی قانون و چنگ آ

 .اولموشدور

 کیمی، آلت موشاییعتچی چوخ داها قانوندان اورکئسترده

 ده کیمی آلتی (چالما یالنیز) سولو ایسه حالالردا بعضی

 قانون ائدیلن ایفا طرفیندن قادینالر چوخ داها. قولالنیلیر

 یان طرفلری ایسه توز و آلت چینار، اوستو آلتینین

(Toz) یین آغاجالریندان حاضیرالنیر. تئللرین و آغجاقا

 .دیر-72عومومی سایی دا 

   :عود

قارتال له له یی ایله چالینان، ان اسکی چالغی آلتلریندن 

لی تئمبرینده  بیری ده عوددور. عودون یومشاق و ایفاده

 کئچمیشین اوزاق سانکی او، –اعجازلی بیر گوج وار 

 گؤره عودا. یریرجانالند اؤنونده گؤزلریمیز لرینی صحیفه

 سونراالر داها ایبراهیم، ابن اصحاق موصوللو کز ایلک

 شدیریلمه تکمیلله عودون. وئریر بیلگی فارابی ابونصر

ون یارادیلماسیندا صفی دوزومون سس اونون سینده،

 عودو او،. اولور رولو بؤیوک  الدین اورموی نین چوخ

 .چالیرمیش مهارتله

تئلی اولوب،  4 جو یوز ایل دک عودون -10     

سونراالر اونا بیر دنه ده تئل آرتیریلمیش، سسین گور 

چیخماسی اوچون هر تئل قوشاالشدیریلمیشدیر. 

اسپانیایا آپاریلمیش عود آرتیق اورتا عصرلرده بوتون 

، (laud) "الود"آوروپادا یاییلمیشدی. ایسپانیانالرین 

 ، آلمانالرین الوت(lyutnya) "لیوتنیا"روسالرین 

(laot) لی اوتو "، ایتالیانالرین"( lyuto)  آلتلرینین

 .دان آلینمادیر"عود -ال"آدیالری 

چاغداش عود ایری قاباریق، آرمودا بنزر قوز آغاجی 

یه دک( قوراشدیریلمیش چاناغا، پرده -20دیلیملریندن )

 .دیر یییه سیز قیسا قوال وگئرییه اییلمیش کلله یه 

 :نفسله چالینانالر

    :باالبان

 

 

یومشاق و حزین سسلی باالباندان آنسامبل، اورکستر و  

 ائتمک موشایعت آشقالری سولو آلتی کیمی هم ده 

 "باال" آنالمی آدینین آلتین بو. قولالنیلیر اوچون

 بانینا خوروز تئمبرینین سس) "بان" و( کیچیک)

 .اولوب باغلی ایله سؤزلری( سی بنزدیلمه

و توت آغاجالریندان باالبان اریک، قوز، آرمود      

یونولوب، ایچریسی اویولدوقدان سونرا بیتگی یاغالری 

ایله یاغالنیب سونرا قورودولور. اونون اوست بؤلومونده 

سککیز، آلت بؤلومونده ایسه بیر اویوق آچیلیر. باالبانین 

باشیندا قارغیدان اؤزل اؤلچوده سیخیالراق یاستیالنمیش 

 .تاخیلیر (müştük)موشتوک

  :توتک

   

مه  بیر واختالر، داها چوخ چوبانالرین قولالندیغی اوفله

)پوفله مه( آغاج موسیقی آلتی اولموشدور. بیر چوخ 

لرده توته یین چئشیدلی چئشیدلری چوخ گئنیش  اؤلکه

کیچیکلی اورکئستر و  -یاییلیب. آذربایجاندا بؤیوکلو

آنسامبلالرین قاتقیسیندا، سولو آلتی کیمی قولالنیلیر. 

ه یین بورو شکیللی گؤوده سی اریک، قوز، توت و یا توت
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 بؤلومونده اوست گؤودنین قامیشدان حاضیرالنیر. 

 باش آلتین. اولور اویوق بیر ایسه بؤلومونده آلت یئددی،

 آغاج کسیلمیش یاناکی ایچریسینه بورونون طرفینده

 .تاخیلیر( دیل) تیخاج

 :زورنا

اقالریندا گوجلو و زیل سسلی زورنا آذربایجان توپر

گئنیش یاییالن آلتلردندیر. آذربایجانین بیر چوخ 

دویونده، یاللی زامانی، گولش  -یئرلرینده توی

  .یاریشالریندا موشاییعتچی آلت کیمی قولالنیلیر

 آغاجالریندان توت و قوز، اریک، چوخ داها زورنا 

 آلت یئددی، بؤلومونده اوست اونون. دوزلدیلیر یونوالراق

 ماشا  طرفینه باش آچیلیب، اویوق بیر سهای بؤلومونده

 گوموش یا و ،(میس) پاخیر بورونچ، ایسه ماشایا. تاخیلیر

 اوجونا آشاغی میلین. تاخیلیر میل اوالن مئتالیندان

برکیدیلیر. میله صدف و یا سوموکدن  "دیل"امیشق

 .کئچیریلیر "تاغاالق"دوزلدیلمیش دایره وی شکیللی 

      ی:ن

 

 

 

 

 

چالغی آلتلریندن اوالن نئیین نئچه مین  اسکی     

ایللیک تاریخی اولدوغو کسگین دیر. چئشیدلی 

چئشیدلری دوغودا، ائلجه ده دونیانین باشقا بؤلگه لرینده 

 خورما و اریک آلت بو گئنیش یاییلمیشدیر. 

 یاخشی سسین. دوزلدیر پاخیردان یا و آغاجالریندان

ماق( اوچون سانالشدیرآ) قوالیالشدیرماق چیخماسینی

آلتین یوخاری اوجو بیر آز یونولور. گؤوده نین آشاغی 

دلیک، آرخاسیندا باش بؤلومونه یاخین بیر  5-7اوزونده 

 .دلیک آچیلیر

یاراتمیش گؤرکملی -جی یوز ایلده یاشاییب– 14-15

-مقاصید ال"موسیقی تانییان عبد القادیر ماراغای 

دؤنملرده لرین مقصدی( یاپیتیندا همین  )نغمه "الحان

 گؤره نئیین ایکی چئشیدینین: آغ و قارا نئیین اولدوغونا

 کیمی ایلکلرینه ایلین یوز جی -20. وئریر بیلگی

 ایلهاما ایله سسی لی مؤعجیزه دونیاسینی موسیقی

 سون دا، اونودولسا تامامیله زامانالر بیر نئی گتیرن

نه یی بزه مجلیسلرینین موسیقی یئنیدن ایللرده

 .رچئوریلمیشدی

   :تولوم

کئچمیشده آذربایجانین چوخلو بؤلگه لرینده گئنیش  

یاییلمیش نفسله چالینان دری چالغی آلتیدیر. ایندی 

ایسه تولوما ناخچیوان موختار رئسپوبلیکاسیندا راست 

 .گلمک اوالر

باشقا نفسلی چالغی آلتلری کیمی تولومون دا چوخ 

لی اسکی تاریخی واردیر. گونوموزده تولومون چئشید

چئشیدلری، چئشیدلی آدالرال قافقازدا، ائلجه ده بیر سیرا 

آوروپا خالقالری آراسیندا گئنیش قولالنیلیر. مالچیلیق 

)مالدارلیق(، اساسن ده، قویونچولوقال مشغول اوالن 

 .کؤچری طایفاالر تولومو چوخ قولالنمیشالر

 :(دریلیلردن )ضرب آلتلری 

 :قاوال

  

      

 

ان اسکی 

لریندن اوالن قاوال بلکه گونوموزه دک ایلکین چالغی آلت

فورماسینی قورویوب ساخالیان بیرجک آلتدیر. قاوال، قوز 

آغاجیندان دوزلیب، بیر اوزو آچیق، او بیری اوزونه ایسه 
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بالیغین دؤشونون دریسی چکیلیر. قاوالین ایچری طرفینه 

مئتال حالقاالر برکیدیلیر. چالغیدان اؤنجه قاوالین اوزو 

ده، اود و یا ائلئکتریک المپاسی اوزرینده قیزدیریلیر. گون

قاوالی ایکی ال ایله، ایچری طرفینی ایفاچییا 

 .چئوریلمیش شکیلده ساخالییرالر

   :ناغارا

 

 

ناغارا، ائلجه ده ایکی چئشیدلی اؤلچولو چاناقدان   

 اولوب یییه عیبارت قوشاناغارا آیدین و گوجلو سسه 

رالرینین نه قدر زنگین اولدوغونو ریتم چاال موسیقیمیزین

پارالق نوماییش ائتدیریر. بو آلتلر ایکی چوبوقال و یا ایکی 

ال ایله چالینیر. اورکئسترده ریتمیک جهتدن اؤنملی 

 .رول اویناییر

ناغارا، اریک، توت، قوز و چؤکه آغاجالریندان دوزلدیلیب، 

 .اوزونه کئچی دریسی چکیلیر

 :دومبک

 

     

 

 

قورولوشا یییه اسکی ضرب آلتلریندن  قدح واری 

بیریدیر. اورتا عصرلرده آذربایجاندا گئنیش یاییلمیش. بو 

جی عصرین ایلکلرینده گئتدیکجه اونودولماغا -20آلت 

 .باشالنسا دا، گونوموزه دک قولالنیلماقدادیر

بیر اوزونه دانا یاخود کئچی دریسی چکیلن آلتین  

لدیلسه ده، ایندی گؤوده سی ایلک واختالر گیلدن دوز

  .آغاج و پاخیردان دوزلدیلیر

 :اؤزو سسلننلر 

   :شاخشاخ

شاخشاخ )چالپارا( دسته یین یوخاری بؤلومونه ایپله 

برکیدیلمیش بیر طرفی قاباریق ایکی دایروی تاختا 

لؤوحه جیکدن )کاسادان( عیبارتدیر. آلتی دسته ییندن 

سس  بیرینه دیرک -دیکده، اونالر بیر توتوب سیلکله

 .وئریر

 :کامان

کامانین آغاج بؤلومو یای کامانی شکلینده اییلمیشدیر. 

اونون ایپدن دوزلدیلمیش گیریشینه مئتال لؤوحه 

رک اوجالری  جیکلر، حالقا و زینقیرووالر کئچیریله

آغاجین اوجالرینا باغالنیر. رقص زامانی یاللیباشی آلتی 

تک -ا تکمکله و اون اورتاسیندان توتاراق، آلتی سیلکله

 .لر ائندیرمکله رقصین ریتمینی ساخالییر ضربه

   :الققوتو

  

ناغارا، قوشا ناغارا، قاوال و باشقا ضرب آلتلری ایله  

بیرلیکده چاغداش آنسامبل و اورکئستلرین قاتقیسیندا 

ایفا ائدیلیر. الققوتو ماسانین )میزین( اوزرینه قویوالراق 

ر. آلت چئشیدلی ایکی آغاج توخماقال)چوبوقال( چالینی

اؤلچولو ایکی دؤرد بوجاق )مربع( شکیللی یاستی 

آغاجدان عیبارتدیر. اریک، قوز، توت و فیستیق 

آغاجالریندان دوزلدیلیر. بو آلتین آدینین 

ائتیمولوگییاسی، گومان کی، اونون چیخاردیغی سس ایله 

باغلیدیر. آلتین چئشیدلی چئشیدلری بیر چوخ اؤلکه 

 .بلرده گئنیش یاییلی
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 متن جیزماچیسی

Mtin cizmaçisi 
 

SALİDƏ ŞƏMMƏD qızı 

 ساليده شممد قيزی

     

 کئچیرمه فایداسیز چوخونو عؤمرونون خاصانوویچ متین  

 اؤزونو. کئچمیشدی نی سکسه یاشی. آنالییردی دیگینی

. ائدیردی حساب یازیچیالردان تانینان چوخ ان روسییادا

 کیمی عالیم ده نه یمی،ک یازیچی نه اونو وطنینده آما

 اونون هموتنلری کی، دوشونوردو. ائدیردیلر قبول

 اوللرینده ایللرین جی-90. بیلمیرلر ائده هضم نایلیتلرینی

 سی موبادیله فیکیر نین همکارالری یازیچی ده باره اؤزو

 :  اولموشدور شاهیدی غیری ایختییاری نین

 راضی ائله اؤزوندن خاصانوویچ متین معلم، صابر –  

 عالیم نه. یارادیب او، داغالری آلچاق بیل ائله کی، گزیر

 بیر کیمی یازیچی کی، ده نه عالیمدی، بیر کیمی

 ...  یازیچی

 یاشجا اؤزوندن صابر آغارمیش کیمی قار ساچالری  

 :  ائتدی اعتیراض آیدینا اوالن بؤیوک

 بیر ایلده. چکیر ازیت چوخ دئییرسینیز؟ ائله نییه –  

 ایشله یئرده مسئول کی، ده اؤزو. ائتدیریر پچا کیتاب

 .  ییر

 :  دئمیشدی ریشخندله آیدین  

 کیتابالرینی کؤهنه اذیتی؟ نه چکیر؟ یتذا هه؟ –  

 میینه-ایشله یئرده مسئول. ائتدیریر نشر یئنیدن

 ایشله ایلدیر یگیرمی آرتیق ده اؤزو ائتمیرم، اعتیراض

. دیر-امیشاولم تصادف تعیینی ایشه همین آما. ییر

 بیزیمکیلردن بری اوندان. کؤچموشدور موسکوایا کوسوب

 علمه اونالرین یلهاررق سئچیلیردی، ایله روحو میللی کیم

 آما دییشدی، زامان. باغالییردی یولالرینی نشرلره و

 .  دی دییشمه موناسیبتی بیزیمکیلره

 :  ائتدی دوام آیدین گؤرن سوسدوغونو صابرین  

. عالیمدیر و یازیجی محصولدار ی،ک دئییرسن. هه –  

 عالیم بیر اونون یازیچی؟ بیزیم یوخسا یازیچیسی، روس

 مکتبی ادبی هانسی وار؟ یئنیلیگی علمی هانسی کیمی

   وار؟

 صحبتی ییب بیتیرمه فیکرینی گؤروب متینی آیدین  

 و آیدین. یاخینالشدی اونالرا متین. کسدی یاریمچیق

 موضوعودا باشقا شیبساالمال متینله ساکیتجه صابر

 .  ائتدیردیلر دوام صؤحبتلرینی

 کئچمیشدیر، ایل ایگیرمی آرتیق صؤحبتدن همین  

 سارسینتیالری کئچیردیگی آندا همین متین الکین

 وطنینده کی؟ اونوتسون ده نئجه. اونوتمامیشدیر

 سیندن کئچیریلمه شکیلده رسمی نین یوبیلئیلری

 الیالرینا درین ان نین یقلب متینین بو. ائدیردیلر ایمتینا

 صابر و آیدین کی، ایللردیر اون آرتیق. توخونوردو

 ده نفر بیر. چیخیردی قیصاصینی آردیجیل کیملریندن

 کیمی یازیجی یا و عالیم نین همیئرلیسی اولسون

 کؤمک. وئرمزدی ایمکان آتماسینا کؤک موسکوادا

 دوکتورانتالر، و آسپیرانت یئتیشدیردیگی ائتدیگی،

 میلتین باشقا یالنیز باشقا، ایسه شاعیرلر و چییازی

 بو متینین رهبرلیک. اوالردی لری نوماینده

 و اتفاقیندا یازیچیالر قییمتلندیریر، چوخ خوصوصیتینی

غیری  و رسمی اونا کومیسسییاسیندا آتتئستاسییا عالی

 قیصاص هم  متین. وئرمیشدیر صالحیتلر گئنیش رسمی

 ائتسه کؤمک کی، ورخوردوق. قورخوردو ده هم آلیردی،

 حکایه –اویکو 
Öykü- hikaye 
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 اؤز او اوچون مرکز توتار، یئرینی اونون اینسانالر همین

 راحات اونو فیکیرلر بو. ایتیرر عوضولونمازلیغینی

 یازی اویادیب لرده گئجه قارانلیق و اوزون بوراخمیردی،

. یازیردی گوندوز-گئجه متین. آپاراردی آرخاسینا ستولونون

 تحریف تاریخی اویغون نافعیینهم نین میلتی ده اؤزو یازماق،

 ایشه بیر آسان چوخ اوچون اونون یازماق اثر بدیعی ائدیب

 بدیعی تاریخی اونون ده رهبرلیک. چئوریلمیشدی

 نین اثرلری قییمتلندیریر، موثبت ساختاالشدیرماسینی

. ائتمیشدیر جلب رئسورسالرینی دؤولت بوتون تبلیغاتینا

 حاقی یاشاماق آزاد وطنین ائتمیش برپا موستقیللیگینی

 .  آلینیردی آلتینا شوبهه رومانالریندا  " تاریخی "  متینین

    *** 

 ائتدیگی دعوت مراسیمینه تقدیمات نین کیتابی متین  

 سوئتالنا. اولموشدو پریشان اوچون دیکلری گلمه اینسانالرین

 رک وئره دیرک-اورک اونا گؤروب اولدوغونو پرت ارینین

 :  دئییردی

 واختینا یای. چیخاجاقالر گلیب. سالما اورگینه یتیا،م –  

 …خاریجده باغدا،. دی ایستیراحتده هامی. سالمیسان

 حیرصلنمه،. تیخاج یئر هر بیلیرسن، دا یولالرینی شهرین

 .  لرلر گه ایندی

. باخیردی قاپییا تالشال ییب، دئمه نه هئچ آروادینا متین  

 وظیفه مؤعتبر اوچون ائتمک ایشتیراک مراسیمینده تقدیمات

 نظرینده اونون. گؤندرمیشدی هدیییه کیتابینی شخصلره لی

 درجه ایکینجی سونرا، اینسانالردان پوللو لی، وظیفه معتبر،

 ایسه قوناقالر اولونان دعوت باخدیغی کیمی اینسانالر لی

 ائتملی الده حسابالرینا اؤز کیتابی کئچیریلن تقدیماتی

 زالین جک کئچیریله قدیماتت ده اوچون بونون. ایدیلر

 متین. اولونموشدو تشکیل ساتیشی کیتابین قارشیسیندا

 تدبیرده چوخوسو اینسانالرین ائتمیش هدیه کیتابینی

 اینسانالرا ائتدیگی هدیه کیتابینی. ائتمیردی ایشتیراک

 کی، اولدو معلوم ده وئریلنده سؤز اوچون ائتمک چیخیش

 اونالر. تاپماییبالر یمکانا اوخوماغا کیتابی اینسانالر همین

 قیساجا ییر، دیله اوزر اوچون اوخومادیقالری کیتابی متیندن

 تبریکلرینی دار عالقه ایله اولونماسی نشر کیتابین

 اونو ایسه معلم علی ائدن چیخیش تدبیرده. چاتدیریردیالر

 نین الی ائدنده تقدیم کیمی یازاری بؤیوک نین میلتی

 :  دئمیشدی شکیلده کوبود کسیب سؤزونو

 سحو تامامیله. معلم الی دئییلم، راضی سیزینله –  

 محض دئییل، میللتین اولدوغوم مخصوص من. دئییرسینیز

 مکانا بیر کیچیک منی. یازیچیسییام عوموم روس بؤیوک

   ییرسینیز؟ ایسته دئمک نه سیغیشدیرماقال

. اولموشدو پرت ایتیرمیش، اؤزونو سؤزلریندن متینین علی  

 چیخیشینی سیک تله-تلم دئمیرک، نه هئچ یگیندنپرتل

 .  میشدی-ائت ترک تریبونانی یئکونالشدیریب

 بو متینین قیسمی بیر ائدنلرین ایشتیراک تدبیرده  

 سئیر ایچینده تعججوب اَیلشیب زالدا حالدا پرت حرکتینی

 اوچون، بیلدیرمک اعتیراضالرینی ایسه بعضیلری. ائدیردیلر

   …ئدیردیلرا ترک زالی بیر-بیر

    *** 

 کسی هئچ گلنده شهرینه موسکوا وطنیندن دوغما صبیره  

 اساسیندا پروقرامی موبادیله دؤولتلراراسی. تانیمیردی

 دوکتورانتوراسیندا اینستیتوتونون ادبییات رئا گؤندریشله

 متین اونا کاتیبی علمی اینستیتوتون. ایدی آپارمالی تدقیقات

 مصلحتچی علمی کیمی اصچیایختیص یئگانه خاصانوویچی

 نؤمره تئلئفون متنین سونرا گؤردو، مصلحت اولماسینی

 متین. ساخالسین  عالقه کی، وئرمیشدی ده سینی

. جاغیرمیشدیر کافئدرایا اونیوئرسیتئته، نی صبیره خاصانوویچ

 بویون سیندنه مسل اولماق مصلحتچی علمی طرفدن بیر

 تانیش ایله ایشی نین بیره-سه ایسه طرفدن دیگر قاچیرماق،

 نین صبیره خاصانوویچ متین. ییردی ایسته اولماق

 :  دئدی گؤتوردوکده الیازماالرینی

 ایش چیی عالیملرینه روس. اوخویوم ایشینی سنین اول –  

 .  اولماز وئرمک

 جاواب آلیب نظره چوخلوغونو نین یاشی نین متی صبیره  

 بیر صبیره .دیرمیشدی-بیل تشککورونو سادجه قایتارمامیش،

 اوخوماغا ایشی او،. ساخالمیشدی  عالقه متینله سونرا آیدان

 یه کئچمه کالسس ماستئر موعین آما اولمادیغینی، واختی

 ایله قارداشی بؤیوک صبیره. بیلدیرمیشدیر اولدوغونو حاضیر

 قوناق اونالرا واخت ائتدیگی تعیین خاصانوویچین متین

. ارشیالمامیشدیق صمیمی اونالری سوئتالنا. گلمیشدی



39 

 

Xudafərin 182(2019)  1398 -آذر  182خداآفرین   

 متین. کئچمیشدی اوتاغینا ایش متنین ایله قارداشی صبیره

 نین ماساسی یازی اؤزو گؤستریب یئر یه اَیلشمه اونالرا

   بیر نین صبیره. اَیلشدی کئچیب آرخاسینا

 قویوب اوزرینه ماسانین ایشی علمی وئردیگی اونا اول آی  

 :  دئدی

 علمی کی، شدیمائتمی خواهیش دن صبیره اؤزوم من –  

 بیلمه تاپا واخت. ائدیم قئیدلریمی اوخویوم، وئرسین، ایشینی

 واخت، لی ثمره. لورم-بؤ واختیمی من دئینده، واخت. دیم

 اؤز منیم واخت لی ثمره. س و واخت ایتن واخت، سیز ثمره

 مک ایشله ایش علمی یعنی،. واختدیر اولونان صرف ایشلریمه

 نین کئچدیگی لی ثمره ختیمینوا بو. یازماق اثرلر بدیعی و

 آرتیق بو اوخوماق ایشینی کسین بیر باشقا. گؤستریجیسیدیر

 ثمره واختین گئدن عؤمروندن یعنی. آیددیر واختا سیز ثمره

 ایش بیر هئچ. واخت ایتن اولور ده بیر. اولمور سی

 ائتمک، صؤحبت قوناقال باخماق، تئلئویزورا مثلن،. گؤرمورسن

 واختا ایتن بونالر. س و گئتمک تئاترا ،دانیشماق تئلئفونال

 دارلیغی واخت منده کی، اودور معناسی سؤزومون. آیددیر

. دیم بیلمه اوخویا ایشینی نین صبیره تاپیب ایمکان. وار

 ایشی او آما باغیشالیین،. سالدیم نظر ورقینه اون بیر آنجاق

 بیلیرسینیز. یارادارام سطیرلر بدیعی یئرینه اوخوماغین تام

 یازیچیسی داهی مندن میلتیمیزین عصرده سون ی،ک

 منیم. منم داهیسی ان ایچریسینده یازارالریمیزین. یوخدور

 .  ایرسدیر یادیگاردیر، بیر گلجه یه جومله هر یازدیغیم

 پرت سالیب آشاغی باشینی دا سونرا متینه، اولجه صبیره  

 حرکتی بو خاصانوویچین متین. باخدی قارداشینا اولموش

 ین بیلمه ائده نه هئچ الده آنجاق یاشامیش، رونوعؤم

 بوشلوغونو حیاتین یاشادیغی. ایدی سی دوشونجه اینسانین

 دولدورماق یازماقال واختینی ایتن حیاتینی متین دوشن باشا

 معناسیز نین حیاتی یازماقال بیل ائله. ییردی ایسته

 دا اونو وطنینده صبیره. دولدوراجاقدی ایللرینی کئچمیش

 ایله خطی نین اتفاقی یازیچیالر روسییا کی، شیتمیشدیرائ

. پالنالشدیریبالرمیش بوراخماغی کیتابینی یونیسین سید

 ائدیلمه نشر کیتابین او سینده نتیجه تاثیری متنین محض

 باشا کیم هئچ حرکتینی بو نین متی. دایاندیریلمیشدیر سی

 یمعناسین حرکتین ائتدیگی اؤزو آما. میشدی بیلمه دوشه

 عوضوی نین هئیتی مونصیفلر لرده مسابقه. آنالییردی گؤزل

 قییمتلندیرر، منفی اثرلرینی مؤلیفلرین گلن وطنیندن اوالندا

 آما. بیلمیردی بونالری صبیره. باغالیاردی یولونو اونالرین

 دیندار غئیرتیندن، وطن متین اوتوردوغو قارشیسیندا ایندی

 یازدیغی لیگیندن،گنج اؤزونون. دانیشیردی اولماغیندان

 ایشی علمی صبیره. آچیردی صؤحبت مغزیندن رین-اثرله

 نین -صبیره متین آما. ییردی ایسته دانیشماق حاققیندا

 لیک-گنج اؤزونون دئمیر، شئی بیر هئچ ایشیندن علمی

 رهبری علمی ائوین یاشادیغی. دانیشیردی لریندن خاطیره

 سوئتالنا وادیآر کی، دانیشیردی اولونماسینی هدیه طرفیندن

 :  قیشقیردی اوستونه نین اری حالدا عصبی گیریب ایچری

 ایجالسا دا صاباح. خستسن. اولماز مک ایشله قدر بو سنه –  

 .  یازمالیسان چیخیشینی ده اؤزونون ده، منیم. لیییک گئتمه

 :  دئدی توتوب اوزونو قارداشینا صبیریله سونرا  

 صاباح. چاغیرمیشدی رهتدبی یئرلینیز بیر سیزین بیزی –  

 اورا. اولمالیدیر تدبیر موهوم. جگیک بیلمیه گئده اورا. اوچون

 چیخیشی ده خاصانوویچین تین-مه ده، منیم. جگیک گئده

 .  حاضیرالماییب هله اونالری. وار

. دی ایستمه وئرمک بوروزه بونو بئله، عصبلشسه صبیره  

 حس نیجگی وئره جاواب کوبود سوئتالنایا نین قارداشی

 :  دیللندی تئز ائدیب

. شیردیق-حاضیرال یه گئتمه ده ائله. اولمایین ناراحات –  

 یاتیندان-هه اؤز خاصانوویچ متین. قارالیر قاش آرتیق

 .  دیک ایستمه کسمک یاریمچیق سؤزونو. دانیشیردی

 الینی صبیره. چیخدی اوتاقدان ییب دئمه نه هئچ سوئتالنا  

 ایشینی علمی  کی هاوستوند ماسانین اوزادیب

 :  دئدی یه صبیره متین کی، ییغیشدیریردی

 مصلحتچین علمی ده بیریلرینی او. باخمیشام ورقینه اون –  

 .  کئچیرر نظردن

   ییب تصدیقله سؤزلرینی نین متی ایله باشی صبیره  

 :  دئدی  

 نشر کیمی مونوقرافییا ایشیمی علمی خاصانوویچ، متین –  

 اوال ریچیسی مونوقرافییانین. منیتیندی ائتدیرمک

   بیلرسینیزمی؟

 :  دئدی  ایچریسینده ترددود باخیب یه صبیره متین  
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 قدرکی ورقه اون اوخودوغوم. بیلمرم اوال. اینجیمه –  

 عؤمرو. عکسیدیر یازدیقالریمین بویو عؤمرو منیم یازیالرین،

 مونوقرافییانین او سنین من. ائدیر تکذیب دئدیکلریمی بویو

 اینکار اولدوقالریمی دئمیش گرک اوندا اولسام، ریچیسی

 .  ائدم

 :  سوروشدو تعجوبله باخیب خاصانوویچه متین صبیره  

   یازمامیشام؟ دوز –  

 بیر ریاکار اوزونده. بوزوشموشدو کیمی یوماق متین  

 :  دئدی تبسسومله

 ایسه نه صبیره. بیلمرم اوال... وورما اوز. صبیره باغیشال –  

 :  دیللندی شریف کی، ییردی ایسته ئمکد

 یولوموز. گئدک بیز. گئجدی آرتیق خاصانوویچ، متین –  

 .  اوزاقدیر

 شریف کی، اوزاقالشمیشدیالر ائودن ساغولالشیب متینله  

 :  دئدی یه صبیره غضبله

 زورال اؤزومو گتیرمیسن؟ قاپیسینا کیمین منی گؤر –  

 .  ساخالمیشدیم

 سونرا. چکدی چیگینلرینی آسیب قوالق قارداشینا صبیره  

 :  دئدی ییب گولومسه

   …اولور موختلیف اینسانالر بیلیم؟ نه –  

-آد طرف دایاناجاغا حالدا فیکیرلی ایکیسی هر  

   …دیمالدیالر

    *** 

 گلن اوجاقدان. اوینادیردی قار چووغونو فئورال باجادا-قاپی  

 متین. یاییردی حضور اوتاغا سسی چارتیلتی و ایستیلیک

 حاقیندا دین شریفله اوالن کیچیک چوخ یاشجا اوغلوندان

 کیتابی توتدوغو الینده متین. آپاریردی سی موبادیله فیکیر

 :  دئدی گؤستریب

 قرآندان قوالغیما دوغوالندا آنادان من اوغول، شریف، –  

 دییشیکلر بؤیوک دینه ایسه کیتابیم بو. اوخویوبالر سوره

 .  جک گتیره

 متینه ده گؤره اونا ایدی، تانیش آرتیق کیتابال همین شریف  

 :  سوروشدو تعجوبله باخیب

   ائدیرسینیز؟ حساب دیندار اؤزونوزو خاصانوویچ، متین –  

 .  بیلمیرسن شئیی چوخ سن گؤرونور –  

 :  دئدی قطعیتله سونرا. باخدی همصؤحبتینه تعجوبله شریف  

   بیلمیرم؟ نیی. خاصانوویچ متین آنالمادیم، –  

 دانیشماغا آرامال چکیب چیگینلرینی باخیب شریفه متین  

 :  باشالدی

. دئییل سببسیز قورماغیم یئنیدن ستروکتورونو قرآنین –  

 ایضاح دوز دوغروسو داها. یازماییبالر دوز لری سوره عربلر

 قرآندا. ائتمیشم لیشلری دوزه اوالن الزیمی من. ییبلر ائتمه

. وئریلیب دوزگون کیتابیمدا منیم ایضاحی لرین سوره اوالن

 قرآنین ده بیری نین عالیملری عرب کی، قالیرسان معطل

 .  ییب بیلمه یه ایشله دوز لرینی سوره

 دیلینی عرب و الیفباسینی عرب بس خاصانوویچ، متین –  

   بیلیرسینیز؟ مکمل

 ناراضی-ناراضی بوزوب دوداقالرینی بوالییب باشینی متین  

 :  دئدی سوزرک صؤحبتینیهم

 لیش دوزه استروکتوروندا قرآنین مگر،. اوشاق کی، اوشاق –  

   گرکدیر؟ بیلمک الیفباسینی و دیلینی عرب اوچون ائتمک

 :  دئدی سینه سادلؤوحجه شریف  

 محض اوچون اؤیرنمک ایله تفصیالتی و مکمل قرآنی –  

 .  شرطدیر واجیب بیلمک الیفبانی و دیلی

 سونرا. بوالدی باشینی باخیب شریفه ایله یستئهزاا متین  

 :  دئدی حالدا راضی اؤزوندن

 نه اوچون اؤیرنمک قرآنی. دئییل ائله همیشه ده هئچ –  

 .  گرکدیر بیلمک الیفباسینی عرب ده نه دیلینی، عرب

 :  دئدی  قطعیتله اوچون اولمادیغی راضی متینله شریف  

 بو من اینجیمیین، مندن خاصانوویچ، متین. یوخ یوخ، –  

 قرامماتیکاسی عرب. دئییلم راضی تامامیله سیزینله ده مثله

 عرب. سئچیلیر ایله مورککبلیگی و زنگینلیگی اؤزونون

 بیلمه معناالری او. وار معناالری موختلیف نین سؤزلری

   …دن

 :  دئدی ییب وئرمه ایمکان بیتیرمگینه سؤزونو شریفین متین  

 نه بیلمک لیکلرینی اینجه نین دیلی عرب منه... شریف –  

 و دیلینی عرب گرکدیر؟ یه نه گؤروم، دئ گرکدیر؟ یه

 باشا هله اونو. اوغول ایشدیر، بیر آرتیق اؤیرنمک الیفباسینی

 دیللره باشقا قرآنی. جکسن دوشه باشا سونرا منی. دوشمزسن

 دیلی، روس ده، اساسن. گؤتورموشم لریندن ترجومه اوالن
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 لردن ترجومه اوالن دیلیمیزه آنا کی، ده بیر دیلی، اینگیلیس

 تفصیالتیندا قرآنین نین عالیملری عرب و. ائتمیشم ایستیفاده

 ایشی همین. اولموشام نایل یه گؤسترمه سحولری بوراخدیغی

 ایش آییرمیشدی، پول. ایدی وار فوندا. میشم ایشله آیا ایکی

 گؤزلمیردیم، ده اؤزوم. ایدیم حاضیرالمالی آیا ایکی تعجیلی،

 مدتینه آی ایکی یعنی. یئتیردیم یئرینه اول واختیندان ایشی

 .  دئییلدیم امین جگیمه بیتیره ایشی جور او

 متین. ایستمیردی ائتدیرمک دوام نی مباحیثه شریف  

 :  دئدی گؤروب سوسدوغونو شریفین

 اولسون ده نفر بیر اوالندا، تقدیماتی کیتابیمین منیم –  

 دیللرینه خیدمتیمی بو منیم آدام ائدن ریایت ینینهد ایسالم

 قدر بو. دیلر بیلدیرمه بئله تشککورلرینی قوروجا گتیریب

 سایتالریندا، اینتئرنئت سونرا اوالر؟ پاخیللیق اوالر؟ گئریلیک

 نفیسله و یوکسک منیم کی، اوخویورام ژورنالالردا و قزئت

 قدر بو. ازیبالری لر مقاله تنقیدی حاقیندا کیتابیم ایشلنمیش

 نین قالماقالری گئریده اونالرین یاناشماق تنقیدی

 .  عوامالر قالیب، معروض.  گؤستریجیسیدیر

    *** 

 اؤلومدن فیکیرلشیر، حاقیندا اؤلومو واختالر سون متین  

 ائتدیگینی صؤحبت عزراییلال تئز-تئز. آنالییردی قورخدوغونو

 عینادلی اونالرین. لمیردیبی ایناندیرا اوغلونا نه آروادینا، نه

 صؤحبت عزراییلال کی، دوشونوردو ائله سونرا، تکیدیندن

 اونونال گؤرونوب گؤزونه عزراییل. قالوسیناسییادیر سی ائتمه

 دعوت دونیایا بیری او متینی باشالیاندا، یه ائتمه صؤحبت

 کی، بیلیردی. آلداتسین عزراییلی کی، چالیشیردی ائدنده،

 نه هئچ دونیادا بیری او اونو ییب، ائتمه لیقیاخشی بویو عؤمرو

 اونا. جهننملیکدیر ده ائله یئری دونیاسیندا آخیرت. گؤزلمیر

 ایسته مهلت یالواریب اونا صؤحبتینده عزراییلال ده گؤره

 :  ییردی

 نئینیرسن؟ منی. دیمه جانیما منیم هله. سنه یالواریرام، –  

 سی، گؤروله هله یادادون بو. اوالجام گرک نیینه قوجالمیشام،

 منه. وار یازیالریم یازیالجاق هله. وار ایشیم چوخ تامامالناسی

 .  قاالجاق کیتابالریمال آدیم. بیتیریم اونالری وئر، ایمکان

 ایله ایرونییا گولوب اورکدن چکیب قهقهه عزراییل  

 :  دئمیشدی

 اولوبمو؟ یان-اوخو باشقا سندن اثرلرینی سنین متین، –  

 یازدیغین کی، امینم کیمی آدیم. وئریرسن ازیت نییه اؤزونه

 چوخ کیمی سنی بویو تاریخ. یوخدور اوخویان کیتابالری

اؤزوندن  خودبین )منجیل(، شؤهرتپرست،. اولوب یازیچیالر

 ...   و راضی

 اؤزوندن ییب، وئرمه فیکیر دئدیکلرینه عزراییلین متین  

 :  دئمیشدی حالدا راضی

 یئنه عزراییل …لریم طلبه بوتون وخ؟ی کی، ده نییه –  

   اونون رک گوله چکیب قهقهه

 :  دئمیشدی قویوب یاریمچیق آغزیندا سؤزونو  

 اثرلرینی. اوخویورالر …بیلر اوال لرین طلبه هه لر؟ طلبه –  

 یازیرسان، زاچوت )امتحان( مئخانیکی یه طلبه اوخویان

. دیردیناینجی یازمیردین، قییمت یه طلبه بیلن پروقرامی

 رفلرینده کیتاب کیتابخاناالردا، چیخیبمی؟ یادیندان

 او. توک-تک وارسا،. یوخدور اوخویان. باسیب توز کیتابالرینی

 .  اوخویور گؤرسه یه نه دا

 اولمادیغیندان فیکرینده ائتمک مباحیثه عزراییلال متین  

 :  باشالدی دانیشماغا حاقیندا نسلی

 عزراییل نسیلدنم؟ بیر نئجه من بیلیرسن، هئچ –  

 :  دئمیشدی ییب گرنه قانادالرینی

 دونیایا بیری او بیر-بیر لرینی نوماینده نین نسلی. بیلیرم –  

   مگر؟ آپارمامیشام من

 :  دئدی غضبله متین  

 صاحیبی  وظیفه کی، ایدی وار ایمکانی اونالرین –  

 وماوغل ده، اؤزوم ایندی اولسایدیالر …اولمادیالر. اولسونالر

 باشیمیزدان دؤولت-وار. اوالردی ایمکانلی ده نسلیم دا،

 .  آشاردی

 شکیلده جیدی ایسه سونرا. گولموشدو یئنه عزراییل  

 :  دئمیشدی

 همیشه. ایتیریرسن عاغلینی قوجالدیقجا سن دئیه قوجا، –  

. دانیشمیسان آدیندان میلتین اوچون لرین مثله شخصی

 تاریخی اریخینی،ت میلتین اوچون ماراقالرین شخصی

 اثرلرین سنین ده سببدن او. ائتمیسن تحریف فاکتالری

 ایجازه نشرینه طمطراقال کئچیب، راییندن یانالرین…

 یادیندان تئز نه. آلیردین قونورارالر یاخشی. وئریلیردی
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 ماراغینی نین صاحیبلری حاکیمیت قوجا؟ آی چیخدی،

 سنه بونو. ائتمیسن تحریف حقیقتی فورمادا گودن

 اعال ده، نسلینی. قوجا آی یوخ، کی، طبیعی باغیشالیاجاقالر؟

   …تانیییرام

 گؤزل متین عکسیلدیگینی منن ائدنده صؤحبت عزراییلال  

 دینی و میللی عقیده، معناسی، حیاتین عزراییلال. آنالییردی

 باره بو عزراییلال متین. ائدیردی لر موباحیثه سینده باره دیرلر

   اوزون ده

 اوستون، اینسانالردان اؤزونو متین. ائدیردی مباحیثه یاوزاد  

 نین متی عزراییل دئینده، سینی ائتمه حساب یوکسک

 :  دئمیشدی رک کسه شکیلده سرت سؤزونو

 بورنوندان امک، چکدیگی سنه میلتین. دانیش آز میلتدن –  

 جاهیللیک نین میلتی دوشونجیله، بو دی؟ گلمه نییه

   دوشونورسن؟ ئجهن یاشادیغینی دؤورونده

 میلتی اوچون ائتمک ایثبات اولدوغونو دوغرو اؤزونون متین  

 وارلیالرا و وضعیفلی قاچدیغینی، آرخاسینجا آدسان نین

 :  دئدی چاتدیریب دیقتینه عزراییلین سینی ائتمه پرستیش

 هله کی، یاشاییر دؤورونده جاهیللیک گؤره اونا میلتیم –  

. گئدیر اولماغا محو ضینه،عو فورماالشماق کیمی میلت

 آرخاسینجا سان-آد. ائدیر تنززول عوضینه اینکیشاف

 ایمکانلیالرا دوغروسو داها پوللوالرا، لیلره، وظیفه. قاچیرالر

 وظیفه وارینی، پولونو، کسلر همین بیل ائله. ائدیرلر پرستیش

 شرف اؤزلرینه کسمگی کلمه اونالرال. جک وئره اونا سینی

 .  قویمورالر ده یئرینه آدام کوسوبو-کاسیب. بیلیرلر

 :  موشدو-سوروش سوزوب آیاغا-باشدان متینی عزراییل  

 نین میلتی سن دئییلسن؟ ائله اؤزون سن بس –  

 کی، بیلیرسن یاخشی اؤزون سن فرقلیسن؟ اؤوالدالریندان

 .  بئترسن اونالردان

 متین بیلن غونو-اولدو معناسیز ائتمگین مباحیثه عزراییلال  

 متین ایسه ائدنده موباریزه اوستونده یارادیجیلیق. سوسدو

 :  دئدی ییب دؤزمه

 بیری او کی، الزیمدیر گؤره اونا اینسانا یارادیجیلیق –  

 تصدیق اولدوغونو اوستون بیلسین، فرقلنه اینسانالردان

 .  ائتسین

 بیلدیریب اولمادیغینی راضی قطعیتله متینله عزراییل  

 :  دئدی

 اثرلری یازار. ایمکاندیر بیر وئریلن تانریدان یجیلیقیاراد –  

. باجارمالیدیر یؤنلتمگی کامیللییه و عدالته اینسانالری ایله

 .  آیدیندیر

 :  دئدی اوچون قویماق سون سینه مباحیثه عزراییلال متین  

 آنادان تاریخده بیر اینسانالرال داهی من بیلیرسن، –  

 .  اولموشام

 :  سوروشدو مقصدیله ساتاشماق متینه عزراییل  

   اولموسان؟ آنادان تاریخده بیر اینسانالرال داهی هانسی –  

 سؤزونه دویماییب سارکازمی  کی سسینده عزراییلین متین  

 :  دئدی ائدیب دوام

 داهی تون-بو. اولموشام آنادان تاریخده بیر هیتلئرله –  

. داهییم ده من. اولورالر آنادان تاریخده عئینی اینسانالر

 .  کوریفئیییم ادبیات

 اوالن جیلدینده اینسان دوران قارشیسیندا تعجوبله عزراییل  

 :  دئدی باخاراق مخلوقا

 سن. سن بنده بدبخت نه سن. متین سنه اولسون یازیقالر –  

   …جیزماچیسیسان متن دئییل، یازیچی

-سسسیز یوخاری آلتدان رک چؤمبله بوزوشوب متین  

 متن» وئردییی اونا عزراییلین. باخدی یالعزرای سسسیز

 وئریلمیش تینا-حیا معناسیز کئچیردیگی آدی «جیزماچیسی

 ...   ایدی قییمت
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 1قارداش )نمایشنامه(  99
99 QARDAŞ 

 يازان : راميز عبداهلل يئو

 ترجمه الميرا زنجاني )صنم(

 
 مقدمه

 جستجوهای خالقانه:

 
نرمندی است که دائما در پی جستجوهای رامیز عبداهلل یئو ه

 خالقانه است.

و درپی این جستجوها،اشعارغنایی موجود در محبت شیرین،  

وطن،خاک،اشعار تغزلی لطیفی که هموطنان ساکن در وطن را 

 برای ای چاره“ و ”تاجر“موضوع قرار داده بود، و با کمدی های 

و به نوشتن نبض زمان را در دست گرفته بود،”ندارد وجود تقدیر

برادر را  99موضوع های معاصر تر پرداخت و یک اثر درام به نام 

منحصرا به یکی از مشکالت معنوی و اخالقی جمعیت اختصاص 

 داد.

با نفوذ به عالم درون انسانها،و درک دنیای خلق شده توسط  

هیجان و اضطراب معنوی،شکست های روحی و هیجانات 

سط قلم به کاغذ ارائه کرده.که در روانشناسی معنویات انسان را تو

خالقیت بدیعی معاصر مشروط به حفظ تصورات و حقیقت خویش 

 است.

برادر رامیز عبداهلل یئو به زبان و  99از این دیدگاه در کتاب درام 

خط مادری تعبیرات به کار رفته در روابط داخلی قهرمانان داستان 

 می شود. باعث ایجاد فواید متقابل در رابطه با یکدیگر 

مولف با به تصویر کشیدن طبیعی 

رمز خیر خواهی موجود در 

حاالت و روانشناختی هیجانات و 

اضطرابهای انسانهای نجیب، برای 

جان بخشیدن به تیپ اولیه آنها 

تالش کرده،و برای آفرینش یک 

نمونه ی بدیع که نجابت و خیر 

خواهی موجود در وجود آنها را در 

هد تالش طرح اولیه نمایش می د

 کرده است.

 مضمون اثر بدين شکل مي باشد:

بعد از سالیان طوالنی خانواده ای که دارای امکانات کافی 
بود،صاحب یک فرزند می شود. ناطق و مریم والدین که 
شادیشان وصف ناپذیر بود در زمان معینی از سن کودک 
متوجه می شوند که فرزندشان کر و الل است. وقتی خانواده 

د که تمام معالجات بی فایده است طالع فرزند خویش را می بینن
با پروفسور متخصص به نام استاد ناظم گره می 
زنند.پروفسور ناظم که روانشناس برجسته ای است در زمینه 
ی کاراته ورزشکار و متخصص می باشد.پروفسور ناظم با 

ساله،با ورزش و خواندن و  ۲آموختن اسرار کاراته به رامیز 
تحصیل اومشغول شده از او انسانی زیبا،فرزندی  نوشتن و

عاقل و هموطنی سالم برای جامعه و خانواده اش تربیت می 
کند. رامیزی که با عشق به والدینش احاطه شده بود،اگرچه 
نمی توانست سخن بگویدو بشنود،ولی به صورت جوانی که 
سبب خوشحالی والدینش می شد و برای جامعه و هموطنانش 

 ه درد بخور و پر فایده بود به بار آمد. انسانی ب
برادر تنی ۹۹برادر است. یقینا در دنیا هیچکس ۹۹اسم اثر 

نداشته است،ولی وقتی رامیز کوچک بود،وقتی از او پرسیدند 
برادر و وجود یک شهر کوچک را ۹۹دلت چه می خواهد؟او 

 خواسته بود. 
سامی را در حالت رمز استفاده کرده که ا ۹۹مولف اثر،رقم 

زیبای پروردگار است که برای دعا جهت شفای رامیز توصیه 
 می باشد. ۹۹شده است و تعداد آنها 

 ر_ رحمان( مایه ی خیر و رحمت برای تمام آفریده ها،(
 خالق(هر چیز را از نابودی و _رحیم(مرحمت کننده،)ل _) ر

 عالم(همه چیز دان و _نیستی خلق کننده،)ل

 حق را به جای خود حاکم(حکمران و _داننده،)ل

 واحد(تنها و تنها حاکم._صابر(بسیارصبر کننده،)ل_نشاننده،)ل

 
 چند تا از این اسامی زیبا می باشند. 

 
در یک جایی از اثر رامیز با اشاره ی دست می گوید:خداوند 

اسم دارد،به همین خاطر من وجود برادرانی که الیق  ۹۹من 
 این اسامی باشند را می خواستم. 
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پدر رامیز دعا می کند  ناطق
که برای به فرجام رساندن 
خواسته ای که در دل پسرش 
افتاده خداوند به او امکان 
دهد تا در نقاط مختلف دنیا 

کر و الل را که همانند  ۹۹
پسرش هستند جمع کرده آنها 
را حمایت کرده و آنها را 
تربیت کند و خداوند به آنها 
روزی و برکت دهد. تربیت 

وفسور ناظم و و تحصیل پر
کمک های ناطق و برادرش 
محمد و مهربانی و شفقت 

برادر که همگی درست ۹۹مریم مادر رامیز سبب می شود 
 مثل رامیز تکامل یافته و کامل بودند سر راهش قرار گیرند. 

در قسمتی از نمایشنامه رامیز به خواسته ی خود در مورد 
نویسنده برادر می رسد.رویای شهر کوچک هم با تخیالت ۹۹

مطمئنا در بهترین قسمت اثر نوشته خواهد شد. شهری محو 
شده که در سایه ی خیر خواهی انسانها از نیستی و فنا به 

 صورت ایده آل هست شده است.
مولف در چهره ی محمد،ناطق،مریم،رامیز،و پروفسور ناظم 
که تمثیل کنندگان یک خانواده ی خیر خواه و نجیب 

یشه در وابستگی ها دارند را در هستند،تفکرات ملی که ر
خصایل انسانی به صورت روشن و ساده در زندگی واقعی 
مردم بیشتر به نمایش کشیده کشف والقا کرده و یک نمونه ی 
بدیعی برای دعوت انسانها به اعمال خیر ایجاد کرده است. در 
این اثر شعر و درام با هم در یک وحدت ارگانیک هستند. 

اثر از پاکی و تمیزی عالم معنوی و  درون مایه و معنای
روانشناختی موجود در باطن انسانها گرفته شده است. مبارزه 
ی سخت موجود در میان ایدئولوژی و تفکرات،حرام و حالل 
جدید، زحمت و پیروزی،ضربه ی معنوی به جمعیت،و در 
مقابله با این ضربه بیش از مبارزه ی موجود در بین طرفین 

ی یک ایدئولوژی و تفکرجدید پایان می پذیرد،  مبارزه با غلبه 
این غلبه حقیقت و قدرت است. ترنم قدرتی است که به سمت 
حقیقت سوق می یابد. رامیز عبدهللا یئو دو نمونه ی مالکانه را 
در اثرش مورد بحث قرار می دهد،  یکی قدرت و تملکی که 
برای کمک به خانواده ی خیر خواه به کار رفته ،دیگری 

 درت و تملکی که به جنایت کمک می کند. ق
البته در دوره ی رژیم گروگانگیر شوروی سابق انسانهایی که 
صاحب چنین تیپی بودند اگر وجود داشتند هم آوردنشان به 
صورت آشکارا و واضح در یک اثر بدیع وآشکار ممکن 
نبود. چونکه در پشت سر هر دوی آنها باید وجود یک جنایت 

کنم که اثر  دقت شما را به این مساله جلب مینوشته می شد. 
رامیز عبدهللا یئو که خواهان تبدیل مسائل موجود به نمونه ی 
خیر خواهانه بود ،بر اساس این اثری که به صورت جالب به 
اتمام رسیده سریالهای تلویزیونی زیاد و کارتون های جالبی 

 توان ساخت.  ها می برای بچه
 ا معارفه حاجییئوپروفسور 

 
 

 

 )نمایشنامه( برادر 99
تقدیر و سرنوشت به خانواده ای که دارای امکانات فراوانی بود و در 

طول سالیان دراز به حالت ناامیدانه و حسرت منتظر فرزند بود 

امروز باالخره شادی بخشید .شدت خوشحالی وشادی برادر ناطق، 

 از چشمهایش دیده می شد. محمد

را خواهم دید، بر روی بازوانم،  ناطق:شکر خدا امروز فرزندم

فرزندم،ادامه دهنده ی نسلم،صاحب و وارث دارایی و اموالم را با 

 اشک شوق خواهم نگریست. خداوندا شکرت.

محمد:برادر خداوند دعاهای تو را شنیده و یک پسر به تو عطا 

 کرده است.

 ناطق:هی برادر ،شکر خدا

زادی را که در پرستار در حالی که به ناطق نزدیک می شد،نو

آغوش داشت را تقدیم ناطق کرد. سر و صدای شادی و نشاط 

برادران اطراف را فرا گرفت. محمد پولها را از جیبش درآورد و 

شروع به ریختن پولها همانند شاباش بر روی طفل و پرستار کرد. 

 در این هنگام پزشک نزدیک شد. 

که  پزشک:متوجه حالتان هستم،این شادی همان نشاطی است

سالها به دنبالش بودید،اما در اینجا انجام این حرکات ممنوع می 

 باشد. برادران از پزشک معذرت خواستند. 

 ناطق:محمد،برادر،برویم خانه

 محمد:بله، برویم

در حالی که سوار ماشین شدند در طول مسیر در ماشین 

جدیدشان دیسک را داخل ضبط گذاشتند و با شادمانی به تکرار و 

 ی ترانه پرداختند و شروع به خواندن کردند. زمزمه 

در مقابل خانه از ماشین پیاده شده داخل خانه شدند. پشت میزی 

که سفره ای از نعمات رنگارنگ بر روی آن چیده شده بود رفته و 

می نشینند،خدمتکاران باده ها و شراب را در جام ها ریخته و با 

بچه را چه خواهی احترام و نزاکت می آورند. محمد:ناطق اسم 

 گذاشت؟

ناطق:با دوستم صالح و مصلحت کرده ام،اسمش را اسم پدرمان 

رامیز خواهیم گذاشت.محمد:ای خدا،چه حکمتی است که در این 

مورد همدلیم.می دانی برادر چند روز بود که می خواستم از تو 

درخواست کنم که این اسم را بگذاری. شکر خدا که مطابق نظر 

ی من دختر هستند و من پسر و نقطه ی عطفی من شد. بچه ها

در زندگیم ندارم،این قسمت برادرم بود که اتفاق افتاد. 

شکر.ناطق:بله برادر سالیان طوالنی بود که حسرت اوالد همراه 
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خانواده ی ما بود ،و این حسرت به ما آموخته بود که با امید 

 زندگی کنیم. 

یم. در حالی که هر دو محمد:بلند شو بیا در مقابل شومینه بنشین

بلند شده بودند بر روی صندلی های راحتی نشسته و نور آتش 

اطق: انسان همانند این ندرون شومینه را با دقت تماشا کردند.

آتش است،در ابتدا ظریف و لطیف است بعد هم سخت تر،پر سر و 

صدا و قدرتمند تر می شود. بعد ضعیف تر می شود،خاموش 

اموش می شود،این نمونه ای از شخصی شود و استعدادش خ می

است که عمر انسان را از کنار نظارت کرده و دیده است. محمد:بله 

برادر،عمری را که خدا بخشیده است باید به صورت عالی زندگی 

کنیم. و باید به آن ارزش دهیم که بعد ها عذاب پشیمانی را 

مارستان نکشیم.)در حالی که شماره ها را وارد تلفن می کند به بی

 زنگ می زند(

آقای دکتر ببخشید اگر امکان دارد با شریک زندگیم صحبت 

 کنم،یک کلمه حرف دارم ،می خواهم به او تبریک بگویم.

البته منتظر باشید به شما زنگ خواهیم زد. بعد از چند دقیقه _

 دکتر زنگ می زند

 بفرمایید:  -

 ناطق:سالم عزیزم ،تبریک می گویم،چطوری؟

 خدا،خوبم،خیلی خوشحالممریم:شکر 

ناطق:خوشبختم،چراغ امید ما روشن شده،به نظر من امروز در 

 زندگی ما بلند ترین قله ی خوشبختی است.

 مریم:بله عزیزم،اسم بچه رامیز خواهد بود،اینطور است؟

ناطق:بله جانم رامیز می گذاریم،محمد پیش من است،سالم می 

 بود. رساند.او نیز همین اسم را انتخاب کرده 

مریم:سالمت باشد،سالم مرا به او برسان،سالمت باشی عزیزم،اجازه 

 نمی دهند زیاد حرف بزنم.

امیدوارم سالم و سالمت همراه پسرم وارد خانه  ،بله عزیزم 

 زیبایمان شوی ،بی صبرانه منتظر این روز هستم،آمین،آمین

برادر من بروم تو استراحت کن،االن چند ساعت است که سر پا 

ی و خسته ای،انشاهلل دوباره همدیگر را می بینیم،هر خدمتی هست

 الزم داشتی زنگ بزن.

بله برادر ،هر طور مصلحت است،)بلند شده و محمد را تا دم در 

 همراهی می کند (

محمد در حالی که از شادی در پوست خود نمی گنجید سوار 

ماشین شد. ناطق بی صبرانه منتظر برگشت همسر و پسرش از 

ستان به خانه بود،  برای مشخص کردن روز ورود رامیز به بیمار

خانه و تهیه یک گوسفند قربانی و تقسیم شادیش با دوستان و 

فامیل به فامیل هایش زنگ زد. روزها پشت سر هم می گذرند و 

از راه می رسد.رامیز را بعد از سورپرایز از  روز موعودسرانجام 

قربانی می کنند،همه بیمارستان به خانه می آورند ،برایش 

 خوشحال هستند.مریم :وای خدای من چه سورپرایززیبایی است؟!

فرزندمان رامیز،تورا بسیار   ،فرزندمان به خانه آمده،ناطق:عزیزم

 دوست دارم.مریم: من هم همینطور ،سالمت باشی

ناطق:دوستان و فامیل های عزیز،امروز شادی من حد و حدود 

ارم،خوش آمدید،دوستان و فامیل ندارد، از تک تک شما سپاسگذ

ها در حالی که به ناطق و مریم نزدیک می شوند،به آنها تبریک 

می گویند. شب زیبایی خلق می شود،بعد از اتمام مهمانی و راهی 

کردن مهمانها،مریم و ناطق وارد اتاق رامیز می شوند و با دقت به 

انند و رامیز نگریسته و محبت خود را با تبسم به رامیز می فهم

روزهای شادی و خوشبختی شروع می شود. زمانی که رامیز به 

سالگی می رسد، نقص های شنوایی و گفتاری او آشکار می 2

شود،درمان روانشناسان و پزشکان مثمر ثمر واقع نمی شود،به 

همین سبب ناطق به پروفسور ناظم مراجعه می کند و خواهش 

چگونگی طرز  می کند که حرکات زبان کر و الل و همچنین

زندگی بدون مادر را به صورت دایمی به رامیز بیاموزد. پروفسور 

ناظم قبول می کند. ناظم عالوه بر اینکه روانشناس و معلم خوبی 

است،در ورزش کاراته متخصص و ورزشکار است،ناظم همانند یک 

کودک در حرکاتی که رامیز دوست داشت شرکت می کرد،تدریجا 

کرده و عادت می دهدو محبت و عالقه ی  خود را به بچه نزدیک

بچه را به دست می آورد،عالقه ی رامیز به کاراته توسط ناظم 

 روزبه روز افزایش می یابد.

با گذشت سالیان رامیز حرکات کر و اللها را می آموزد.همه افراد 

تمام این  خانه مثال:رامیز،ناطق،مریم،محمد،همچنین خدمتکاران

یک به کار می گیرند و طبق آن رفتار می را یکا اشاراتحرکات و 

کنند.هیچ کس پیش رامیز حرف نمی زند. ناظم نوشتن حروف و 

درک آنها را،همچنین تمام فنون درسی را به رامیز می آموزد.رامیز 

اگرچه نمی توانست سخن بگویدو بشنود ولی در حالی که به یک 

در زندگی جوان کامل تبدیل شده بود توانسته بود موقعیت خود را 

تثبیت کند و این امر در سایه ی عشق و محبت والدین به دست 

 آمده بود. 

مریم:ناطق مرا برای گردش به جای زیبا و دیدنی ببر تا فرزندمان 

رامیز هم قدری دور از خانه استراحت کند. چه می گویی؟آیا 

 موافقی؟

 ناطق:البته عزیز من کجا می خواهی برویم؟

 بیاندیشمریم:من نمی دانم،تو 
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ناطق در حالی که به برادرش محمد زنگ زده بود گفت:می 

خواهیم قدری دور از شهر باشیم،به کجا رفتنمان به صالح و 

 مصلحت است؟

محمد:چه خوب ما هم می خواهیم با خانواده برویم،شما را به یک 

 جای زیبا خواهم برد،حاضر شوید. 

راه خانواده ناطق:بسیار خوب،مریم حاضر شو برویم محمد هم هم

 اش با ما خواهد آمد

مریم در حالی که چشم می گفت به اتاق رامیز رفت و به پروفسور 

ناظم گفت که شما هم همراه رامیز با ما به گردش خواهید 

 آمد،حاضر شوید.

ناظم در حالی که چشم می گفت،بلند شد و پشت سر رامیز به 

 قسمت باغ مانند حیاط رفت.

د به خاطر آورد که رامیز ناشنوا است. در رامیز را صدا کرد و بع 

حالی که باخود می گفت که چرا اورا بلند صدا کرده مایوس 

شد.زمانی که در باغ قدم می زد در کنار حوض شاهد تمرین و 

حرکات کاراته رامیز شد.در این هنگام افتخار کرده و خوشحال می 

د،با دقت شود،چونکه حرکاتی که رامیزانجام می داد بسیار دقیق بو

سال داشت،در زمینه ی 9و سازگار انجام می شد. علی رغم اینکه 

ورزش،پروفسور ناظم او را در میان همساالنش همانند یک قهرمان 

می دید. پروفسور ناظم در حالی که حرکات آکروباتیک را انجام 

می داد به رامیز نزدیک شده چند دقیقه در حالی که با رامیز 

متقابل را انجام می داد ، بعد در حالی  همکاری می کرد،حرکات

 که از انجام حرکات باز ایستادند:

 
پروفسور ناظم)با حرکات دست(:رامیز ما باید برویم،والدینت منتظر 

تو هستند،می خواهیم به یک مسافرت زیبا برویم،برویم حاضر 

شویم.رامیز)با حرکات دست(:چشم.پروفسور ناظم: ماشاهلل بسیار 

ی کنی)با حرکات دست(.رامیز:آخر این را چه مزش روان ودقیق ور

کسی به من آموخته است؟پروفسور ناظم قهرمان دنیا)در حالت 

 اشاره (می خندد.

ناظم:یک مقدار عجله کنیم واال در خانه خواهیم ماند)با حرکات 

دست(.رامیز:نمی مانیم،هیچ کس مارا تنها نمی گذارد)با اشاره ی 

داشت،پدرش به او سه تیله ی فلزی  سال5دست (.زمانی که رامیز 

او همیشه این تیله های کوچک را همراه خود داشت و  داده بود 

هر سه را در دستانش بازی می داد،به گفته ی پدرش این هم 

اسلحه است وهم سیستم عصبی را ساکت می کندو هم جریان 

گردش خون را بهتر می کند.وسیله ای است که بسیار کمک کرده 

احتی می بخشد. رامیز زمانی که لباس پوشیده و و احساس ر

 بیرون می آید تیله ها را همراه خویش برمی دارد. 

ناظم:آنها را بر ندار،می خواهی چه کار؟بگذار در خانه بمانند)با 

اشاره ی دست(.رامیز:نه اینها اسلحه هستند،باید کنار من 

و  باشند)با اشاره ی دست(.ناظم:ما به گردش می رویم به جنگ

وسیله را نگه دار،زمان ”دعوا نه)با اشاره ی دست(.رامیز:پدرم گفته:

.)با اشاره ی دست(. ناظم:بله،اگر پدرت ”استفاده اش فرا می رسد

گفته پس می توانی بیاوری)با اشاره ی دست(.ناظم طریقه ی 

استفاده از اسلحه ها را در طی این سالها به رامیز آموخته بود. او 

متری دقیقا به هدف می زند.  10الی  5ا فاصله ی چاقو و تبر را ب

حرکات شمشیربازی را به صورت کامل و عالی آموخته بود. دوی 

باسرعت،شنا،بکس،کشتی آزاد و قوانین استفاده از تمام رشته های 

ورزشی را به صورت کامل آموخته بود. این کار برای یک بچه ی 

ه شود. اما ت دیدسساله همانند یک بار زیاد و اضافی می توان9

رامیز به ورزش با عشق فراوان اخت گرفته و اصال احساس 

تا این حد صبور بودنش پروفسور ناظم را بسیار رد،خستگی نمی ک

کرد.محمد همسرش آیسل و دخترانش سودا و  می خوشحال

 و برادرش ناطق را صدا می کند هدکر سوینج را از ماشین پیاده

 محمد:برادر ما آمدیم ،کجایید؟

رامیز از طبقه ی دوم آمدن عمویش محمد را دیده است،در حالی 

که از پنجره اش به شاخه های درخت توت بزرگ آویزان می 

شد،از شاخه ای به شاخه ی دیگر می پرید،در مقابل محمد پایین 

 پریده و طبق قوانین کاراته سالم می دهد

رای محمد مقداری هیجان زده می شود که بچه ممکن بود بیافتد ب

انجام این حرکات باید جوانب احتیاط را رعایت کرد. محمد:برادر 

زاده تو دیگر بزرگ شده ای،این حرکات را انجام نده صدمه می 

 با اشاره ی دست((بینی

رامیز:عمو نگران نباش،این ورزش است،این حرکات هم حرکات 

بار به این شکل باال و پایین می  30ورزشی هستند،روزی 

 باش)با اشاره ی دست( .روم.ناراحت ن

اینبار پروفسور ناظم در حالی که حرکات محمد را تکرار می کرد و 

در حالی که از طبقه ی دوم بر درخت و از یک شاخه به شاخه ی 

دیگر می پرید در مقابل محمد پایین می آید و به خانواده سالم 

 می دهد. 

د،ملت از محمد:مثل  اینکه درهای این خانه را مهر و موم کرده ان

 رامیز و پروفسور ناظم می خندند(.(پنجره رفت و آمد می کنند

ناطق:سالم برادر در حالی که نزدیک می شد،محمد را بغل کرد و 

 با او روبوسی کرد. 

محمد:ناطق،داداش،آیا خبر داری که اینها از پنجره ی طبقه ی 

 دوم پایین پریده اند؟
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درب خروجی الزم  ناطق:)ساکت و با وقار(: برای چنین ورزشی

نیست.اگر از این کار خوششان می آید بگذار چنین کنند.)در حالی 

که به پروفسور ناظم و رامیز چشمک می زد(همدستی اش را به 

 آنها نشان داد. 

 محمد:هر چه تو بگویی به صالح است 

ناطق:خداوند هرکس را بخواهد حفظ می کند،بدون اینکه در کجا 

 بودنش مهم باشد.

له راست می گویی برادر،خداوند خودش حفظ می کند. در محمد:ب

این هنگام مریم هم نزدیک شده سالم کرده با آیسل و دخترها 

 روبوسی می کند.

مریم:خوش آمدید،بیایید برویم داخل یک استکان چای بخوریم و 

 بعد برویم. 

آیسل:نه آبجی مریم،چای خوردیم،ناطق:اگر چنین است،مسافر باید 

حمد:برویم برادر.ناطق با دست به راننده اشاره می راهی شود. م

کند،ماشین خانواده نزدیک می شود.همگی سوار این ماشین می 

شویم.با هلیکوپتر شخصی ناطق به راه می افتند. ناطق: به کجا 

 پرواز می کنیم؟

محمد:هر جا دوست داشته باشید،ولی من رفتن به کیبلی را 

ندازه ای جاهای دیدنی و زیبا مصلحت می دانم،آذربایجانمان به ا

دارد،که آدم با هر نگاه لذت می برد،جنگل های زیبا،رودخانه 

ها،چشمه ها،هتل های پنج ستاره و هر جور شرایط دلپسند را 

 داراست. 

ناطق:برادر من حرفی نمی زنم،ولی از حرفهایت راجع به هتل اصال 

 خوشم نیامد. 

هیم ماند،اصال همسرم محمد:ما در هتل نه،در ویالی خودمان خوا

 هم نمی داند،سورپرایز خواهد شد.

 اولین افتتاح را تو خواهی کرد. 

ناطق:این شد یک مساله ی دیگر،رفتیم)به خاطر این حرکت 

 برادرش خوشحال می شود(.

در حالی که سوار هلیکوپتر بودند آهسته آهسته اوج می گیرند،از 

او اولین بار است که بلندی رامیز به دقت به اطراف نگاه می کند. 

 سوار هلیکوپتر شده است. خوشحالی اش حد و اندازه نداشت.

رامیز )با اشاره ی دست( :پدر بسیار سپاس ،تو را خیلی دوست 

دارم،  همه جا زیبا است.از بلندی همه چیز کوچک دیده می شود 

 و این زیباست. 

ز ناطق: من هم تورا دوست دارم،فرزندم)با اشاره ی دست( بعد ا

 این تند تند تو را به گردش خواهم برد.

رامیز:از خوشحالی در حال جست و خیز است،واقعا؟!!)با اشاره ی 

دست(.ناطق:بله فرزندم.محمد:رامیز یک اسب به تو خواهم 

بخشید)با اشاره ی دست(.رامیز:عمو، من از اسب زمین می 

خورم)با اشاره ی دست(.محمد:نمی افتی؛تو مثل تارزان شجاع و 

سور هستی.اسب حاال اهلی شده،اسب عاقلی است )با اشاره ی ج

 دست(.

رامیز:آهان،پس سوار خواهم شد،و اسب را می تازانم،لبخند می 

زند.هلیکوپتر روی زمین می نشیند،همگی شروع به پایین آمدن 

 می کنند. 

دختران در حالی که اول من می گویند جلوی در را می گیرند و 

ساله  13و سودا  11می کنند )سوینج برای پیاده شدن عجله 

 است(.

محمد:چه شده؟چرا عجله می کنید؟همه پیاده خواهند شد،کمی 

صبر کنید،سر و صدا راه نیاندازید،حداقل از عمویتان خجالت 

 بکشید. 

ناطق:کارشان نداشته باش،بگذار هر کاری دوست دارند انجام 

 دهند.بچه هستند .خاطرشان را مکدر نکن.

دا با هم  و با صدای بلند گفتند:زنده باد عمو)و با سوینج و سو

 حرکات دست هم نشان دادند(

برای رفتن مهمانان از محوطه ی هلیکوپتر،ماشین نزدیک 

هلیکوپتر می آید،همه سوار ماشین می شوند،ماشین بعد از عبور از 

مه در مقابل دروازه ی بزرگ که به بلندای کوه بود توقف کرد. از 

بیرون آمده،در حالی که در دستانشان روبان  داخل محافظان

 قرمزی را در داخل جعبه قرار داده بودند،نزدیک شدند.

آیسل:محمد این چیست؟برای چه مارا به اینجا آورده ای؟ما در 

 اینجا چه کار داریم؟ اینها چه کسانی هستند؟

 محمد:زندگی من،نگران نشو،به خانه ی مان آمده ایم.سورپرایز!

 ینجا که اصال خانه ای وجود ندارد...!آیسل:آخر ا

 محمد:صبر داشته باش عزیزم هر چیزی وقتی دارد. 

 ناطق: آن روبان را بیاور ببینم

محمد: بیا ما بگیریم و رامیز روبان را ببرد. سوینج و سودا تلفن 

هایشان را در آورده همانند اپراتور به این سو وآن سو دویده و 

بیا جلو،قیچی را بگیر و روبان را عکس می گیرند. محمد:رامیز 

قیچی کن )با اشاره ی دست(. رامیز:باشه عمو)با اشاره ی دست(. 

با لبخند به پدر و عمویش می گوید خوب بگیرید. ناطق در حالی 

که چشم می گفت صاف ایستاد. بعد از اینکه رامیز روبان را قیچی 

دند.همه در کرد،بز نر را که به عنوان قربانی آورده بودند سر بری

حالی که به محیط اطراف می نگریستند از محیط استفاده 
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کرده،لذت می بردند،این شادی بیشتر در چهره ی بچه ها نمایان 

 می شد.

محمد:اکنون مقداری پیاده راه برویم تا گرفتگی پاهایمان باز شود. 

آیسل:محمد اینها چه کسانی هستند که بز نر و روبان را آورده و 

د؟ محمد: محافظان منزلمان.آیسل:نگهبان و خدمه ی به تو دادن

 زن هم دارد؟

 
محمد:زندگی من ،تو چقدر ناشکیبا شده ای،همه چیز 

هست،خوردنی و نوشیدنی هایی که در سفره چیده شده اند،خانه 

ای را که خواهی دید را هم به عنوان کادوی تولد به تو هدیه 

 خواهم کرد. 

 می رویم،آیا می دانی؟مریم:آیسل،به نظرت داریم کجا 

آیسل:نه نمی دانم،گفتند داریم به گردش می رویم،کجا و چگونه 

 اش را نمی دانم.

 مریم:ناطق،کجا می رویم؟در کجا خواهیم ماند؟

ناطق:محمد سورپرایز خواهد کرد.مریم:چه سورپرایزی؟ناطق: می 

روی و می بینی،نگران نشو،اتفاق خوبی خواهد افتاد،خودت را 

. مریم:بسیار خوب.اولین بار،مناظر دور از شهر،سبزی دلگیر نکن

های بی حد و حصر،با مه سرد و چمن های سبز،ابرهای سفید 

باالی کوههای بلند،رامیز را واله خود کرده بود،همه ی این مناظر 

را با اشارات دست به پروفسور ناظم نشان می داد،از طرف دیگر 

باز کرده و صحبت خواهد انگار که به خاطر این هیجان زیاد،زبان 

 کرد. 

ناظم)با اشاره ی دست(:چه شده؟ چرا تا این اندازه هیجان زده 

 ای؟

رامیز)با اشاره ی دست(: خیلی زیباست،واله شده ام،به پدرم 

 بگوییم که ما را تند تند به اینجا بیاورد. 

ناظم)با حرکات دست(:هنگام تعطیالت ممکن است،ولی در اوقات 

درس هایت مشغول شوی،باید خوب درس بخوانی،  دیگر تو باید با

امید و آرزوهای پدرت نسبت به خودت را باید به واقعیت تبدیل 

 کنی. 

رامیز)با اشاره ی دست (: من خواهم کرد و تو این را می 

دانی،اهمیت تمام فنون را می دانم،بر روی تابلوی حریف شکل مرا 

 حک کرده اند،استاد،من یک هستم، یک.

ا اشاره ی دست(:هیچ وقت مغرور نشو،  غرور انسان را از ناظم )ب

چشم انداخته و بی حرمت می کند.همیشه در زندگی ات ساده 

باش،سادگی ات تو را به تمام آرزوهایت می رساند،غرور اصال آخر 

 و عاقبت ندارد،متوجه شدی؟

رامیز )با اشاره ی دست(:بله متوجه شدم،بعد از این ساده خواهم 

 ماند

) با اشاره ی دست(:همیشه سالمت باشی ای دانش آموز عاقل ناظم

 من،من به تو افتخار می کنم. 

رامیز) با اشاره ی دست(:من به شما قول می دهم امیدهایی که 

 شما و پدرم نسبت به من دارید را به حقیقت بدل کنم. 

 ناظم )با اشاره ی دست(: البته بدون شک و شبهه ما از تو همین

 م داریم.چونکه تو امید و چراغ این خانواده هستی ه انتظار را

رامیز)با اشاره ی دست(:می دانم، من دائما این چراغ را شعله ور 

پایان راه  درنگه داشته،و در هر زمینه پدرم را کمک خواهم کرد. 

 شاهد دیده شدن یک بنای بزرگ و محتشم سه طبقه می شوند. 

جاست؟ برای چه به اینجا رامیز)با اشاره ی دست(: استاد،اینجا ک

 آمده ایم؟این بنا از آن کیست؟

ناظم)با اشاره ی دست(:نمی دانم،ما مقداری از بقیه جلو افتاده و 

زودتر رسیده ایم،فعال که نمی دانم،نگاه کن دارند می آیند، آنها 

 االن مطمئنا علت آمدنمان به اینجا را خواهند گفت. 

برای چه ایستاده محمد:هان چه شده؟)با اشاره ی دست( 

 اید؟بفرمائید،به خانه ی عموی رامیز خوش آمدید. 

رامیز)با اشاره ی دست(:عمو این خانه مال شماست؟ما می توانیم 

 اینجا بمانیم؟

محمد)با اشاره ی دست (:این چه حرفی است که می زنی؟البته 

که می توانی.همه ی این دارایی فدای توست. در حال صحبت 

می شوند. محمد )با اشاره ی دست(:ولی هر دو کردن نزدیک خانه 

 قول بدهید،برای ورود و خروج به خانه از در استفاده خواهید کرد.

رامیز)با اشاره ی دست(:عمو به ما یک پنجره بده،چیز دیگری 

 نخواهیم خواست،ما را بدون ورزش به حال خود وا مگذارید.

در این محمد با تعجب نگاه می کند،) با اشاره ی دست( پس 

صورت به باال پشت بام بروید،از پنجره نمی شود)در حال قدم زدن 

 دور می شود(

 ناطق:)خطاب به برادرش ( محمد کجا ماندی؟

محمد:نمیبینی هنوز وارد خانه نشده،راه خروج از پنجره را می 

 خواهند؟!

ناطق)در حال خنده(:فقط همین!ناراحت نشو ،من به آنها اطمینان 

اند،می خواهند از پنجره وارد و خارج شوند،بگذار  دارم، آنها گفته

آن کار را انجام دهند. یک روز مانند انسان از در رفت و آمد 

خواهند کرد.)هر دو لبخند می زنند(.در طول مسیر به خاطر 

پوشیده شدن از درختان جنگلی،نمی شد اطراف را مشاهده کرد. 

ده بود مناظر اما به خاطر اینکه بنای خانه در بلندی ساخته ش
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رودخانه ای که از بلندی ،اطراف در زیبایی بهشت فرو رفته بود

جاری بود و زیبایی بقیه ی کوهها انسان را حیران خود می کرد. 

 آیسل:محمد،اینجا واقعا متعلق به ماست؟

 محمد:بفرما کلیدها را،این هم هدیه ی روز تولد تو.

هلل به آیسل:وای خدا،اینجا خود بهشت است.مریم: انشا 

 سالمتی،واقعا بهشت است. 

ناطق:بله برادر،واقعا خوشحال شدم،تو سلیقه ی خیلی خوبی 

 داری،مبارک ها باشد،خدا از چشم بد حفظ کند. 

آیسل:در حالی که خوشحال بود،در حال صحبت کردن آمین 

،آمین گفته وبرای دیدن قسمتهای داخلی خانه ،از  دست مریم 

م و ببینیم که داخل خانه چه شکلی گرفته و می گوید: زود بروی

 است.

سوینج و سودا به دنبال آنها می دوند.ناطق:ماشاهلل خیلی 

پسندیدم،نمی دانم که این در وجود ما آذربایجانی ها بیماری 

هست یا چه هست که،به خاطر چشم و همچشمی باهم،بدون 

توجه به خوب و بد بودن به کشورهای خارجی مسافرت می 

هم استراحت می گذاریم،در سرزمین بیگانه مگر کنیم.اسمش را 

چه استراحتی می توان کرد؟به چنین ثروتهای زیبای وطنمان 

ارزش نمی دهیم،  هر وجب از این خاک زیبا و مهربان عزیز 

 است.آخر اینجا،سرزمین مادری ما،وطن ما، آذربایجان است.

محمد:بله برادر به همین دلیل در هیچ کشور خارجی خانه ای 

دارم و نخواهم داشت،زیرا هیچ وقت آرزوی آن را نداشته ام،) او ن

 .)در حالی که دستهایش را باز می کند،نفس عمیقی می کشد

محمد:ناطق،برادر،این هوا را بو بکش،ببین تا چه حد زیباست؟مثل 

 نفس مادرانه است،درست مثل نفس مادرمان.

ا کجا ناطق:رامیز و ناظم به چشمم نمی خورند،به نظرت اینه

 رفتند؟

محمد:نگران نباش،اینجا خدمتکاران، محافظ و دوربین های مدار 

بسته دارد،مطمئنا در اطراف خانه برای شناسایی و آشنا شدن با 

محیط ،در حال گردش هستند.محمد:برادر بیا برویم داخل 

خانه،شاید آنها هم در خانه هستند.ناطق:بله ،برویم،)در حال 

انه چه خالقیتی به کار برده ای؟در حالی لبخند(ببینیم در داخل خ

که محمد و ناطق به خانه وارد می شدند،سوینج و سودا درحال 

 دویدن به طرف پدرشان گفتند:

سودا:پدر ،غروبهای اینجا ترسناک می شود،کمی دیگر از اینجا 

 خواهیم رفت؟

سوینج:پدر ،اینجا جنگل است.در اینجا خرس ها،پلنگ ها،شغال ها 

 وحشی زندگی می کنند؟و حیوانات 

سودا:یک دفعه دیدی آمدند و داخل خانه شدند،در آن صورت ما 

 چه کنیم؟

 سوینج:بله پدر، اینجا جای ترسناکی است.

محمد:فرزندان زیبای من از هیچ چیزنترسید،منطقه ی ما توسط 

حفاظ ها محافظت و نگهبانی می شود،ورود حیوانات وحشی وغیر 

نیست.سودا:پدر اگر حفاظ خراب وحشی به این محدوده ممکن 

شود، تمام حیوانات جنگل به اینجا می آیند؟ ناطق:حرف بچه ها 

حق است.واقعا حفاظ ها محکم هستند؟ محمد:اینها بچه 

هستند،اما برادر تو که این چیزها را دیده ای و می دانی دلیلی 

برای نگرانی وجود ندارد.ناطق در حالی که بر پیشانی سوینج و 

سه می زدگفت:دیدید،همه چیز عالی است ،به این چیزها سودا بو

 فکر نکنید،بروید و خوب استراحت کنید.

قسمت داخلی ساختمان با چشم اندازی فراتر از زیبایی ساخته 

 شده و به انسان شادی بی حد و حصری می بخشید.

ناطق:بله،اینجا ارزش زندگی و استراحت کردن را دارد،احسنت بر 

د:بسیار خوشحالم که مطابق با خواسته ی دلتان تو ای برادر.محم

شد.ناظم و رامیز در حالی که در طبقه ی سوم در حال تماشای 

اطراف بودند،نقشه ی بیرون رفتن از خانه را برای فردا صبح می 

کشیدند.قرار می گذارند که با بستن طناب از ایوان طبقه ی 

ه قرار سوم،به درخت میوه ی بزرگی که در پنج،شش متری خان

داشت،از ساقه و شاخه های آن بر روی زمین بپرند.رامیز)با اشاره 

 ی دست(:بسیار عالی از اینجا به راحتی می توانیم پایین برویم.

ناظم:در زندگی چیز الممکن وجود ندارد،اینجا را انتخاب کرده 

 ایم،پس از همینجا پایین خواهیم رفت.
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 " سه گاه "  اوخونان کاپئلال آ للداهو
HOLLDA A KAPELLA OXUNAN “SEGAH” 

 

 ایسماعیل زاده مزاحیم

MÜZAHİM İSMAİLZADƏ 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 دوز لیب دیکه هجلووا یورولدو، اوتورماقدان سن، دئیه

 نین لریشدی قلیانینی قالخیب آیاغا سونرا اوتوردو،

 نین گیجپئن ییلهال ساغ آلدی، الینه سول آراسیندان

 ادلیقش  " ئجپاال "  هئچ چیرپدی، چیگینلرینی

 عالمت-اثر تورپاقدان-توز هوللوندا پاریلتیلی نین سارایی

 صیفتیندن-سیر اونون بونو ایدی، عصبی. ایدی یوخ

 بیلمک اوندان هجتک دئییلدی، مومکون ائتمک حیس

 توستوله آپاریب دوداقالرینا تئز-تئز قلیانی کی، اولوردو

 تزه اوزونو داراییب آرخایا ساچالرینی. دیردی

 کهنه گیجپئن قالستوکو، ینگی،وک آغ دی،شقیرخمی

 دالغاالریندا یزییاوتئلئو  رادیو. گورونوردو تزه دا، اولسا

 خواننده ائدن ایفا تصنیفلریو  ماهنیالری خالق تئز-تئز

 سانکی ایدی، حالدا بو می گورکه یئگانه ونوسلیمو صابر

. قالمالییدی ده بئله کیمی سونونا مرونوناو لهائ موغننی

 نین بوالقالری بوز اودان، اسیندانوها تمیز قاراباغین

 چوخالریندان ایله طرزی ایفاو سلیمو.ص ایچن سویوندان

 گتیریب قدر دوققوزا قیرخ یشیا ده،  سه سئچیلمه

 آال آد فخری بیر هئچ هله اقجآن دی،شچیخارمی

 یلرجدینلگی اکثریتی، رینوناسالشموسیقی. دیشبیلممی

 ونوسلیمو صابر موغننی کی، یردیالرشدانی ده بره -آرا

 گوزل موغامالریمیزین ار،و طرزی ایفا زونمخصوصاو

 اولماسا هئچ نجایندیی اونا بیریدیر، ایفاچیالریندان

. ایدی الزیم ئرمکو آدی فخری آرتیست امکدار

 .  ائله دا او ه،جنئ قاالریشبا

 نین ینسکیشوش یدس اوستاد یسی،جیلیب موغام هورشم  

 فخری ونوسلیمو صابر اوالن لریندن طلبه یملیوسئ

 ارو اخت. ودوغوروردو وبججتع قالماسی کناردا آددان

 اونون فیالرمونییاسیندا لتاوود انجآذربای کی، ایدی

 سورن اوزون سونرا ایفاسیندان هر گلنلر کونسئرتینه

 تکرار اونو الییر،شلقیآ اوستونده آیاق الرالشآلقی سورکلی

 سینه سینه اللرینی نزاکتله. قایتاریردیالر صحنه یه

 الرینشآلقی خواننده اَین شبا اچیالراشتاما قویوب

 تارچاالنین یئنیدن اولوب بورجم آرتیر، دا داها سداالری

 ایمکانی اصلینده آلیردی، الینه الینیوقا یبشاَیل ساغیندا

 ایکی. اوخویاردی نایشتکبا نی هجگئ بوتون اولسایدی،

 اوتوروب چایخانادا باغینداکی فیالرمونییا هجناو گون

 گلدی، زنگ دن مرهاون اولمایان شتانی اونا ایچنده چای

 اولدوغو یشقاردا نین آدامی شای شتانینمی انینشدانی

 .  ائدیردی تود تویا اونو اولدو، آیدین

 اولمور، موغامسیز تویالر بیزیم ده، بیلیرسینیز –  

. اقالرجاوال سکارالریوه موغام ده، لر بینمسه انالرواج

 .  ئیدیش یشیاخ ده رنگارنگلیک آرادا

 نین بتیاوس پول آراالریندا هئچ دی، ائلمه نارازیلیق  

 تک کی، دئدی آداما وسلیمو صابر هجتک توتولمادی، آدی

   گتیرسین؟ ده اییتچیلرینیشمو یوخسا گلسین،

 او اولمور، تارزن چوخوندا ینن آنسامبلالری رستوران –  

 ائده اعیتشمو یشیاخ ایسه چاالنالر آلتلرده بیری



51 

 

Xudafərin 182(2019)  1398 -آذر  182خداآفرین   

 ده دنه بیر تارچاالن، بیر دئییلسینیزسه، ناراضی. بیلمیرلر

 .  گتیریم کامانچاچاالن

 اوخویا کالرنئتنن قارموننان، ه،جمن دئییل، الزیم –  

   دئییلمی؟ ائله. ارو گوزللیگی بیر دا اونون. کسینیزجبیل

 تامام یئری کامانچانینو  تار دئییلدی، ائله اصلینده،  

 بیر بیلردی، یه نئیله وسلیمو صابر اقجآن ایدی، آیری

. دیشراضیال ییردی، ایسته بئله چیشسیفاری کی، حالدا

 اونالری بو،. اقجاوال تویدا سحر کی، دئدی اقالراشاو دهوائ

 کی، مادیالرشسورو هئچو  دی وبلندیرمهججت ده قدر او

. اقجاوال ساراییندا ادلیقش هانسی تویودور، کیمین توی

 کی، دیشیرمیشتاپ یاتیردی، اوزانیب اوتاغیندا ادیوآر

 دا او. یورولوب لیشبا-عمللی سالماسینالر، کوی-سس

  نین فوضولی – الدیشبا اوخوماغا گوتوروب کیتاب الینه

 زلراوس ایدی، یقشقاری فیکری اقجآن ایدی، ای " قزللر "

 یشیاخ نه. وردوشدو یئره دییب یناشبا کیمی شاد

 اقدی؟جاوال نه آخیرالری یوخسا ،شارمیو یشیولدا

-آز تویالرا. دمیردیاو زونواو هئچ. ایدی آز چوخ یجقازان

 ماهنیسینا خالق تویدا. ئریردیلرو پول دا آز چاغیریر، آز

 زو)او اوتوران یانیندا لیسدهجم بیر اردی؟و آسان قوالق

 قدح اوچ پروفسور یئکقارین( بیرلیکده ایله خانیمی ده

   دی؟شدئمی نه یبشعصبل سونرا وراندانو آراق

 ار؟و خالق کیمدی؟ خالق ندی؟ خالق اه؟ خالق، نه –  

 تویا قوی، نسن، هر سن، خواننده موغننیسن، آهلل، سن

 چالیب کیمی گول! ائدک ایستیراحتیمیزی یک،شگلمی

 !  آل لذت باخ، ده سن. اویناییرالر

 ابواج پروفسورا یئه کقارین کی، دی ایسته هجلووا  

 پروفسورلوق صیفتیندن-سیر اونون چونکی سین، ئرمهو

 لیک اوسته کولموردو،اوت ده پاالنتیکنلیک هئچ یوخ،

 ئیطانش بیل ائله ایچینه اقجآن یانیندایدی، دا خانیمی

 .  آچدی آغزینی اویوب بئینینی گیردی،

 خالقینی سن یمدی؟ک خالق بیلمیرسن سن –  

 ایری بو اولمادیغینی-اولوب خالقین تانیمیرسان؟

 اوغلو؟ پروفسور خالقین آی هه، قانمیرسان؟ پئیسرینله

 گلنده الزیم پروفسوروسان؟ نیین پروفئسسورسان؟ سن

 قاپی قویروغون کی، ائله مور،شدو دیلیندن زواوس خالق

 !  هللبرکا یریرسن؟وچئ آرخا خالقا چیخدی، آراسیندان نین

 نونواوی دا او باسدی، آیاغیندان پروفسورون قادینی  

 شکئچمی آز. وردوو مزلییه یتمهشائ زونواو یریبوچئ

 .  ائتدی ترک لیسیجم او وسلیمو صابر

 قیزی بیر اوغلو، بیر خوانندنین) دا اقالریشاو دهوائ  

 اویناق، سنه آتا، آی کی، گوروردولر مصلحت اونا( اردیو

 خالقین کی، الزیمدی اوخوماق الرماهنی موعاصیر

 موغاماتی ماهنیالرینی، خالق بو. اوالسان یملیسیوسئ

 "  نه، " سی یکستهش قاراباغ ".  ائتمیرلر قبول لرجگن

 عئینی دا هامی اوالر؟ آسماق قوالق قدر نه آ " الچین

 او ها، ائی ارو  " مشسپمی سو لره کوچه ".  اوخویور ورج

   ماهنیدی؟ نه

 نین، ماهنیالری خالق ائدیر، ایضاح هجلووا ااونالر  

 میللی خیرداالییر، لیکلرینی هجاین موغاماتین

 ائدیر، ایضاح اولدوغونو دیر یومن زسیزوا تیمیزینوثر

 .  اولموردو نایل یه هجنتی بیر اقجآن گتیریر، لر نومونه

   گئدیر؟ یه نئچه تویا موغننی فیالن آتا، آی –  

 .  ایستمیرم ده مکبیل هئچ بیلمیرم، –  

 تویا بیر او اقجآن بینمیرسن، اونو سن رورسن،وگ –  

 .  اوخومور دا ماهنیسی خالق. گئدیر ماناتا مین سککیز

 .  یوخدو عاغلی نین ئرهو پول اونا –  

 الیندن پولونون کیم هئچ آتا؟ دئییرسن، ائله نییه –  

 او آرتیستینی خالق اوخویان موغامات. اولماییب دلی

 .  آپارمیرالر تویا یاریسینا یمتینقی

 ائتمک، رقص هامی تویدا کی، دئییردی ایسه قیزی  

 آدامی موغامات ائی، ندیر او ییر، ایسته اَیلنمک نلنمک،ش

 !  آتا یمه،جاین. بئزدیریر وندورور،شدو کدرلندیریر،

 اشبا! شچتینمی نه سالماق اشبا اقالریشاو ایندیکی  

 سریییه یشیولدا گون-مرع اق،جآن. بیلمیردی ساال

 موعلیمی رییازیات دی،شتاپمی دیلینی اونالرین موعلیمه

 حتّی سونرا، درسدن ائدیر، رئپئتئتورلوق ایدی،
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. اولوردو غولشم اونالرال ده گونلری ایستیراحت

 قبول مکتبه عالی هامیسی اقالرینشاو حاضیرالدیغی

 سایی نیازیالنالری لرینه غلهشم اونون گوره اوناو  اولوردو

 یشای اونون کی، ایدی اوندا شای. آرتیردی ایله-ایلدن

 امش بعضا گلیر، یورغون وائ امشآخ ایدی، چتین چوخ

 ...  یاتیردی کئچیب اوتاغینا شیئممی یئمگی

 یئددی تویا قوروالندی، یویونوب گلیردی، سو ایستی  

 ایله یشقاردا نین صاحیبی توی گلدی، یاریسیندا نین

 .  اولدو شتانی وبشگورو

 جآ اوتورون، موسیقیچیلرله ائله اولون، بوراالردا –  

 .  اوخویارسینیز آرادا قالمایین،

   اوخویوم؟ داجالنغیشبا ائله بلکه –  

 اوزره سسئناری ئیش هر یرسان؟شدانی نه یوخ، –  

   الییب؟شبا موغاماتال توی هانسی. لیدی گئتمه

 ویونت. اوتوردو یشیانا موسیقیچیلرله کئچیب  

 بینن ائدیب شآچیلی آغافایق آرتیستی خالق ماسابگیسی

 اوخودو، پوپورری و بیلدیردی آرزوالرینی شخو گلینه

 امکدار. دوشدولمو آیاغا دانشبا مئیدانچاسی رقص

 چیخیب هولال اوخویاندا اوایسماییلو آیلین آرتیست

 چایدان گتیردیگی نین چایچی دیردی، توستوله قلیانینی

 یه حادیثه موغننیسی تورک بهاوون. آلدی قورتوم ایکی

 ساعاتی  " پوبئدا "  قولونداکی وسلیمو صابر چاتدی،

 دقیق اوو  ییردی لهشای دوققوزا باخدی، عقربلرینه نین

 ساعات یاریم آزی موغننیسی تورک کی، بیلدی

 اوزون، کسیکلریندن دونونون سورونن یئرله اق،جاوخویا

 یئر شبو کی، یشیاخ. کجستروگ بالدیرالرینی آغ

 کوفئ اوغالنا چایچی اودالدی، قلیانینی اوتوروب اردی،و

 چیخانالرین ایچریدن. دی ائله شسیفاری گتیرمگی

 نفسلری قونور، حرارت گوزلرینه یر،شسپیرتل  صیفتلری

 اوز آیاقیولونا. یردیشکوبودال یقالریشدانی یر،شتوندل

 نهسی یاریچیلپاق کورکلری، چیلپاق قادینالرین توتان

 .  خاطیرالدیردی صحراالرینی عربیستان لری

 .  ردیشدو یئرینه اوخوماق سونرا بوندان –  

-بیر یزوردانوتئلئ شآسیلمی اردانودی وسلیمو صابر  

 انالریواج ین بیلمه اوینادیقالرینی نه ،شمیشقاری بیرینه

 اگر خاطیرالدی، دئدیکلرینی نین اقالریشاو گورنده

 ایو اوندا ایدیسه، بو صیرلیکموعا دئدیکلری اونالرین

 سینه اللرینی یشکی لوپابیغ ک،اوک کئچل،. حالیمیزا

 نین خانیمی گوزل چوخ اوینادیب، یانا بو-یان او سینده

 ریلندهوچئ اوغالن انوا. جوردوشدو-آتالنیب قاباغیندا

 سینی یییه ایت... توخوندو قارنینا قیزین ایله دیرسگی

 بو او، کی، گلدی ائله دنبیر اوسلیمو صابرو  تانیمیردی

 قزللر بیلدیگی چونکی ک،جیه بیلمه اوخویا لیسدهجم

 .  دیشگئتمی سیلینیب فیکریندن اونون

 آدینی اونون وسلیمو صابر) یشقاردا نین صاحیبی توی  

( دئییردی موعلیم هجساد اوچون دیگی بیلمه دقیق

 اونالری سالیردی، یوال ایکیسینی خصلردنش لی ظیفهو

 سینی گلمه اونون باسیب نی دویمه توردو،او رقد لیفته

 سونرا باغالناندان قاپیو  مینندن لیلر ظیفهو دی، گوزله

 اولمایان اویغون یناشیا بیردن. دوردو یئرینده دا

 صابر. الدیشبا یه مهشدو قاچاراق پیللکنلری لدلیکلهج

 کاغیذا گوروب اولمادیغینی یرینش نین کوفئ وسلیمو

 یقالشقا آتدی، ستکانا آچیب نواوچو قنددن بوکولو

 .  دی چکمه پیللکندن گوزلرینیو  دیردیشقاری

   قاچیردی؟ نییه اغییاشآ موعلیم سن رهوگ –  

 او کی، سالسین یادینا موعلیمین کی، گوره اونا ده هم  

 موعلیم. گئتسین اوخویوب  دفعه بتیاوونو  بوردادی دا

 سیلیب ترینی نین آلنی ایله دسمالی چیخدی، لیفتدن

 .  چاتدی اونا ینده ایسته کئچمک ایچری

 .  اختیدیو اسل موغامین سونرا دن حادیثه موعلیم، –  

 اوتور گئت آدامسان؟ تلسکن نه! ده سن گورک، قوی –  

 قوناقالری قوی. کلرجئرو زاوس سنه. یانیندا موغننیلرین

 یادیمیزدان آدیمیز رمورسنوگ. ساالق یوال راحاتالیاق،

   چیخیب؟

 دی،شائلمی یرینش چوخ کوفئنی قاییتدی، یئرینه  

. ائتسین واال سو اجآز بیر ستکانا کی، دئدی چایچییا
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 تئزو  آپاردی استکانی ییب دئمه نه هئچ دا، اولسا ناراضی

 صابر حرکتلری اونون. قویدو قاباغینا گتیریب ده

 سحردن کی، ائتدی حیس دی، گلمه وناشخو ونوسلیمو

 کمنوح ماناتلیق بیر اونا ریب،ئو چای استکان نئچه

 مه گوزله اوغالنی ییانشدا چای بورا-اورا. لیدی ئرمهو

 پولو چایچی. باسدی وناوجاو ماناتلیغی چاغیریب دن

 .  قویدو یبینهج

و  الیردیشبو-دولوب ایله آدامالری شای ایمکانلی توی  

 فیکیر هئچ اوسلیمو صابر آدامالر راضی زلریندناو

 اونا آزیندان ان. دییردی خاطرینه اونون بوو  ئرمیردیلرو

 بیر تانینان ین ائله حرمت زونهاو وسلیمو صابر کی، گوره

. ائدیردی شچیخی دایم یزییاداوتئلئو  رادیو ایدی، آدام

  دفعه هجبیر اولمایانالر سسی ونهجگو پول ایندی

 یول تویالرا اوخوماقال ماهنی هجبیر چیخیب یزییایاوتئلئ

 گوره گل کی، ائدیردیلر رئکالم ائله زلرینیو او تاپیردیالر

 .  سن

   گورممیسن؟ منی یزورداوتئلئ اختیو فیالن –  

 قدر او یزورالرینوتئلئ او یزورالر،وتئلئ قدر او ایندی  

 – اولوب اوخویان دا هامی... کی ارو لریشئریلیو موسیقی

 دئینده اوسلیمو صابر. اوخویور دا اولمایان دا، اوالن سسی

 تصنیفلرو  ماهنیالری خالق "  ساعات یاریم امشآخ کی،

 تر اوتانیر، اوخویوردون، گوزل چوخ آسدیق، قوالق اینه "

 زونواو نیر، کیفایتله ال " اولون ساغ چوخ "  کور،وت

. میردیشدانی اسکیک-آرتیق قویمور، یناشبا داغ دارتیب

 بیر یه کئچیرمه اختو یبشدانی یه، کسمه کلمه ایندی

 غاولو-غاولو چیلریشای تیکینتی ایدی، یوخ شتانی

 پاپیروس هیریلداییر، یئرسیز-یئرلی یر،شدانی هوندوردن

 دهجکون موسیقیچیلرین کئچیب زاال. دیردیلر توستوله

  اوتوروب قیزی روس ینشساری. دیشاَیل استولوندا  کی

 یسینداکیشقار ایچیردی، سویوندان  " باداملی "

. اردیو سوموکلری نین لری تیکه کاباب قابداشبو

 کی، هانسی آن، اوو  دیشساالمال ایله یشبا تانیمادی،

 ساعات یاریم دی،شیئتیرمی سونا ایفاسینی  حادیثه

 یئریلرینه یورولوب ائدنلر رقص سیز فاصیله

 ایچمه سو چوخ لردن تیکه شسویوموو  دیالرشقاییتمی

 اوخوماغی اونون ایندی کی، وندوشدو دیالر،شالمیشبا یه

 آرتیستینه خالق یجآپاری اوزونو هله مقامیدیر، لاص نین

 اونا زواوس گورسه، چیخیب، یادیندان بلکه کی، دی زیلله

-ده گیزله پیللکنده اوست بویونو آلچاق ایسه او. ئررو

 .  ائدیر ائالن ایفانی بتیاوونو  یرشدانی ده گیزله

 ائستراداسی روس اوخویور اوچون سیزلر ایسه ایندی –  

 !  الرینیزالشآلقی! لیسیتسینا مارییا اولدوزو قپارال نین

 آلتلرینی کیمی شایمی بند هیمه بو موسیقیچیلر  

 هولال کیمیسی دوردوالر، آیاغا قویوب ستولالرینا

 گلیب یانینا اونون ایسه کیمیسی یه، چکمه پاپیروس

 اولدوز پارالق روسییالی. الدیالرشبا یه یئمه گوزلوکلهجآ

 آلدی، میکروفونو ئریبو اوغالنا آلتی اجباال  کی الینده

 سس. الدیشبا اوخوماغا ائدیب تبریک گلینی بیله

 لری پرده اولونوب عکس ارالرینداودی نین سارایی ادلیقش

 .  اویناتدی کیمی کولک

 اوتوران یانیندا – یئمیرسینیز؟ نییه موعلیم، صابر –  

 پایتاخت قابینیشبو ونوسلیمو صابر ایدی، قارمونچاالن

 اونون سوزوب ایچکی ستکانا دولدوردو، کابابالرال االتی،س

 .  قویدو یسیناشقار

 !  گوتورون –  

 !  ایچمیرم من –  

   موعلیم؟ صابر نییه، –  

 .  امشآلمامی الیمه حالدا شسرخو هله الیوقا من –  

. چالمیریق اوالندا شسرخو ده بیز هئچ اول، ساغ آی –  

 کومپرئس بوغازینیزی الر؟او اولماق شسرخو قرامال یوز

 ها آراق بو ده زو. اوچیخسین یشیاخ سس کی، ائدین

 !  ئیدیش مخصوصی. یسکیدیو دئییل،

 یشگلی نین لچایلیولو سلطنت آرتیست امکدار  

 صابر ائله ایله، هامی. یوکسلتدی الپ الالرینیواه

 .  دوشپواو الوسلیمو

   ایچیرسینیز؟ منسیز یسکینیو ه، –  
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 سودلو قرام یوز خانیما سلطنت ین ستهای منی –  

 انجآغزینا قدحی شبو ناغاراچاالن اشقو –! یسکیو

 .  اوزاتدی اونا دولدوروب

 صابر استکانینی دئدی، –! هشهمی اوال بئله –  

 یناشبا بیرنفسهو  دوردوشیواود بیریلرله او ال،وسلیمو

 قویدوغونو استوال شایچممی استکانی صابرین. چکدی

 .  لندیشئش ونهاوست روبوگ

 گوتورون اقسینیز،جاولونا ریمهج موعلیم، صابر –  

 !  ایچین

 .  بیلمرم یه ائله خیانت من –  

 .  چکدی قهقهه ادانجاو سلطنت – کیمه؟ خیانت؟ –  

 !  صنعته –  

 ائدیرسن؟ خیانت صنعته سن کی، دئییر کیم –  

 سن، خواننده گوزل سن. چیخاریرسان استرسسینی

 تاخیب اورا یشفال کیمی بیزیم نسان،اینسا گوزل

 قویورسان، انج سن کی؟ مورسنشدو آتدانیب یاالندان

 بو! آلاله یا. بودو دا درمانی بوغازین او. ییرتیرسان بوغاز

 .  سین گئتمه باال-قادا یئره گئدن

 عاغلینی سونالدی،واو ووسلیمو صابر سانکی سلطنت  

 سون گوتوروب ستکانی اوو  چیخارتدی یندانشبا

 .  چکدی یناشبا کیمی دامالسینا

 گوتور، نی تیکه یاغلی او موعلیم، صابر یئمک، –  

 آراغی  " خان "  گوردویون سن یسکیو چک، ینهشدی

 .  دئییل

 بیر آغزینا سحردن ایدی، جگئ مصلحتی سلطنتین  

 ایله توستوسو توتونون استکانالرینی چای آلمایان، لوخما

 ،شدومانالنمی بئینی ونوسلیمو صابر ائدن انلیقویا

 یوندویونواود کماوم نین اورگی دی،شارمیشیا گوزلری

 .  ائدیردی حیس

 .  دادیر زهریمار ئردینیز؟و منه هه، نیدی، بو –  

 .  دولرشگولو  

 دفعه یجبیرین عمرونده موعلیم، صابر آی بیل، ائله –  

 ایچکی گورورسونوز، اقالر،شاو اق،جآن ایچیرسن؟  دی

 قیپقیرمیزی یاناقالری باخین،. ورشدو لیمهموع صابر

 .  اولوب

 هجتک دی،شباتمی-ایتیب آراسیندا ائدنلرین رقص مارییا  

 .  یدیلیردیشائ سسی

. توتدو اوز چاالنا ناغارا اشقو سلطنت –! فیرال ده بیر –  

 هئچ دولدورورسان، کیمی آغزینا سوز، آز-آز ده زواو

 .  قالمیر ده یئری دوداق

 !  یوخ داها. بسدی! سوزمه منه –  

 خالقی بویدا او ار،و سانین-آدین اوغالنسان، یئکه هه، –  

 . ائدیرسن تمثیل

 کی، ائتدی حیس کسدی، اهدینی ونوسلیمو صابر او  

 آلیب اله زونواو سونرا دی، سندیرله دوروب آیاغا

 .  تارازالدی آددیمالرینی

 یئمه نه ئچه! ده یئیین تیکه بیر موعلیم؟ صابر هارا، –  

   کی؟ دینیز

 .  گلیرم –  

 اوخویوم، من ار،و دا تویوم آیری منیم موعلیم، صابر –  

 ...  سونرا سیز

   دی؟ هجنئ سسئناریده –  

   ار؟و ده سسئناری سسئناری؟ نه –  

   اوالر؟ توی ده سسئناریسیز البته، –  

 سلطنت –. یکیرمجگئ تویا بیری او بیلمیرم، من –  

 .  چاغیردی یانینا ایله الی آددیمالدی، طرفه آغافایق

   ار؟و کیملر سسئناریده –  

 "  قیرمیزیگول، ماحسون قورگئنیدزئ، تامارا –  

 .   " کریستال

 .  ها منم سونرا بوندان آغا، –  

 .  باخاریق ئرک،و یشآ قوی –  

 ...  لییم گئتمه من ار،و کیمی اشآ آده، –  

 اونا کی، بیلدی یتدی،شائ بونالری وسلیمو صابر  

 آلیب الینه میکرافونو امشآخ بو اق،جاولمایا جاحتییا

 یندی،وسئ حتّی بونا اق،جاولمایا قیسمتی اوخوماق

 اوخوماق دو،شاولمو شمئیخو ایچدیکلریندن او چونکی
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. ایدی اقالرشاو گیجچکین یئگانه دی،شقالمامی حالی

 آتا، و،نوولد کی، کدیلرجکس اوستونو دا قیزی دا، اوغلو

و  مکتب گونلوک بیر قازانمیسانسا، نه دین،شگئتمی تویا

 یانیندا نین اقالریشاو او،. ئرو سن دا پولونو یول

 قازانا پول کی، یوخ گوره اونا اقدی،جقاال التلیجخ

و  دیلرشائتمی عادت بونا اقالرشاو – دی،شبیلممی

 قیرخ مرونوناو کی، گوره اونا – ایدی یوخ دا اقالریجاوما

. گلیردی ضعیتدهو بو وائ  دفعه ایلک ایلینده وجققوزوندو

 کی، ایدی  غریبهو  وردوو اود قلیانینا چیخاریب کیبریتی

 وسلیمو صابر. توستولندی قلیان دن گیله یجبیرین ائله

 بد حال ده قدر او لی دئمه اولدو، کیمی اورکلنن آز بیر

 قیراق گوزدن گزیب یانا بو-یان او هوللدا. شدئییلمی

 یانینا ادانجاو اوغالنی چایچی اوتوردو، دهجونک

 .  چاغیردی

 !  چای توند –  

 سسی نین فونوقرامی نین لچایلیولو سلطنت ایچریدن  

 استولوندا موغننیلرین یقین لیسیتسینا مارییا. گلیردی

. ایچیردی باشقا شئی دا یا سویو، " باداملی "  اوتوروب

 گوزله دایانیب زقیو  اوغالن رقاصه آغزیندا نین قاپی

 .  ییردیلر

  *** 

   تصادوف؟ شخو نه سنسن؟ بو صابر؟ –  

 سونرا گوردو، لی لگهاوک هجلووا آدامی یسینداکیشقار  

 ائدیب آییرد اولدوغونو الددین یشیولدا مکتب اورتا

 .  دولرشگورو یبشاقالجقو آتیلدی، دیک یئریندن

   هارا؟ بورا هارا، سن –  

 .  ییرم لهشای یندهیرکتش موعلیمین –  

   ائله؟ –  

 اولوب یقین ینشچیخی سنین. گلدیم جگئ آز بیر –  

 .  قورتاریب

 .  وردوو مزلییه یتمهشائ ییب دئمه نه هئچ  

   اقسان؟جاوخویا یئنه –  

 .  اولسا ایمکان –  

. چاغیریبالر چوخ اوخویانالری بوردان-اوردان –  

 مگی لهجخر بونا-اونا ده؟ بئلییک بیز.آزدی زوموزونکولراو

 .  الییریقشخو

 صابر دیلر، زلهاوچ ده بیر لری خاطیره دیالر،شدانی  

-شاویا تاثیری نین ایچگی اجقاییتدیق ایللره او وسلیمو

 .  کئچیردی توباو شاویا

 گئدنده دوزونه یدیرج – الددین دئدی – یادیندادی؟ –  

 ن،اوتاندی یانیمیزدا بیزیم ؟ " سه گاه "  اوخودوغون

 ده هله لر زنگوله او. اوخودون آرخاسیندا ینجآغا کئچیب

 قوالق کونسئرتلرینه. ییب گئتمه قوالغیمیزدان

 .  اولونمور تکرار اوخوماغین هئله ام،شآسمی

 .  ایچدیلر چای اولدو، شتانی ایله الریشیولدا نین الددی  

   بیلرسنمی؟ اوخویا کیمی اورداکی –  

 ده بیر ایدی، الریشلدایو صینیف سالدی، یادینا  

 یدیرج کی، دئدیلر. موعلیم ایسماعیل رهبری صینیف

 .  اوخومایاسان  " سه گاه "  سن، گله دوزونه

 صابر بیردن. اوخویور گوزل ای " سه گاه "  صابر  

 الینی دی، تمیزله نفسینی راحاتالییب، یئرینی وسلیمو

 .  الدیشبا اوخوماغا آرامال آپاریب دیبینه نین قوالغی

 هوللداکیالرین. آسیردی قوالق هجسسسیز هامی  

 او،. دیلرشنلتمیوی اوسلیمو صابر نظرلرینی ده بعضیلری

 اونا. تامامالدی غزلی. اوخویوردو اوخویور، اورکله وقله،ش

 اونون سونرا الددین، هجلووا چالدیالر، ال آسانالر قوالق

   .سالدیالر یبینهج ونوسلیمو صابر اللرینی الریشیولدا

 نین آدامی شای. آددیمالدی طرف لیفته آیریلیب  

 .  سالیردی یوال قوناغی نفر ایکی یشقاردا

. اقجچاتا بهون ده سنه ایندیلرده اولما، ناراحات –  

 .  لجدین ائله، قبول اوها بوراالردا اول، یانیندا موغننیلرین

 بیر منفی مینیب لیفته قاباق قوناقالردان وسلیمو صابر  

 .  باسدی سینی دویمه

 یویوب الیمی ایندی دییم، آیاقیولونا اولون، بوراالردا –  

 .  گلیرم
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 وطنه –وطندن 
VƏTƏNDƏN- VƏTƏNƏ (6) 

  
MƏNZƏR NİYARLI 

 منظر نيارلي

 
 

! قوربتده قالدی باالم بولود −  

 گؤرمیه اوزونو باالمین سورا بوننان

 باغلی یولالری باالمین. جگم

 !  اوردا قالدی کت باالم قالدی،

 اردبیلدن امیم صمد آخشام  

 خبردن دئدیگی اونون. گلدی

 بیری لردن حادیثه وئرن باش شورویده. قالدی دونوب هامی

 یوخالنیشی نین سندلری نین اهالی اورداکی کی، ایدی بو ده

( سندینده) کیملیگینده و اولوبسا آنادان ایراندا کیم. گئدیر

 اولمادی، اولدو، عاییله لی ونالرا یازیلیبسا وطنداشی ایران

 گمیسییله، لی انزه مجبورن یوخدورسا واردیسا، اوشاقالری

 صمد. سالینیردی یوال آذربایجانا جنوبی لردن منطقه کئچید

 اولماسین، یاالن دوز، −: دانیشیردی یانیقلی-یانیقلی امیم

 ایکیسی  بینواالرین. دوشوردوبلر آدام می گه بیر  لیده انزه

 پتخوردان گلئم، ائوه حاضیرالشیردیم ائله من. لدندیاردبی

 جفرله قونشو بیزیم او. گؤردوم کیشینی الیف کنددن بیزیم

 آی −: کیشی الیف. آتیلدیالر اوستومه گؤرئب منی بیرگه

. آتدیالر گمییه توتوب دن کوچه ائله منی − دئدی، − صمد،

 خبر آناسینا اوشاقالرین لعنگییر کی،  گؤردوم می، گه

 هانی؟ کولفتین بس دئدیم. آپاریرالر منی کی، گؤندردیم

 بکیلی آروادیم. قالدیالر قارداش، اوالجاق، هاردا دئدی،

 ساعات بیر هئچ. وار قارداشالری سی، ننه سی، دده. قیزیدی

 اوشاقالری دئدیم. چاتدیردی اؤزونو آرواد کی، دی چکمه

 −. ئسیند نه دی بیلمه دوروخدو،  آرواد یازیق. گئدئک گتئر

 بوالری دوزلتمیشیک، ائشیک-ائو دیرناغیمیزال دیشیمیزله،

 او مکتبده، بیری اوشاغین −. دئدی − گئدئم، تهر نه قویوب

 دا اوشاقالرسیز. گتیریم نئجه اونالری: یانیندا آنامین بیریسی

 ائشیگیمی، ائویمی، − هامیسینی. سنن گئدیم نئجه قوشولوم

 منی چیخارتدیالر مجبور ائی یوخ گلدیم، قویئب کولفتیمی

 کیم ظولمو بو. دؤیه-دؤیه باشیما قالمیشام ایندی. شورویدن

-زولوم کیشی − قیلیم، چاره نه باشیما. رببیم یا گؤتورر،

 دئییردی، قاالجاق، باغلی یولالریم آغالییردی، زولوم

   جگممی؟ بیله گؤره ده بیر کولفتیمی باالالریمی،

 − چیخاردارالر؟ شورویدن دا بولودو سن، گؤره −: ننم  

 .  سوروشدو ناومید-ناومید

 باکیدا کیملیگینی اونون − دئدی، −  ننه، یوخ، −: آتام  

 باکیدا − تایدا او بولود کی، دئمیشدین اؤزون سن. وئرئبلر

. ها اولورموشسوز یانیندا مسجیدین گؤی واخت او. دوغولئب

 ...  کی دانیشیردین اؤزون

 اوردا بولودو − دئدی، ننم − باال، سن،دئییر دوز هه، هه، −  

 بولودون کاش −. وایسیندی دن تزه ننم −. دوغموشام

 چیخاردئیدیلر بلکه دا اونو آلئیدیق، بوردان کیملیگینی

 .  قالمازدیم حسرت باالما. شورویدن

. گلدیلر آذربایجاندان شیمالی عاییله نئچه بیر گون سحری  

 ائشیگینی-ائو. یشلرکئچیرم کئچیدیندن آستارا اونالری

 نین هامیسی. ایدیلر پتخوردان – کنددن بیزیم گلنلر قویوب

 چوخ، ائشیگیندن-ائو اونالری. یاغیردی  غوصه-قم اوزونده

 قورخوسو قالماق حسرت عقرباسینا - قوهوم دوغماالرینا،

 ییب بیلمه ساخالیا یاشالرینی گؤز قادینالر. عوذوردو

 آروادی ده می ه ابیل ریقونشوال ننمگیلین. آغالییردیالر

 پتخورا یولویال لی انزه باالسایال کؤرپه ایکی خاال، گولئیشه

 گئدنده یه گؤرمه خاالنی گولئیشه بیبیم. چیخدیالر گلیب

 نین قاپیسی بیزی خاال گولئیشه. آپاردی  اؤزویله ده  منی

 منیم دا سونرا بیبیمین، آغالدی، قارشیالییب  آغزیندا

 گلنلری باشیمیزا − دئدی، − ملک، آی −: اؤپوب اوزومدن

 -قابیم دؤشگیم، یورغان، ائشیگیم،-ائویم! ده ائشیتدینیز

 قویئب  ائو قورولو  بیر. تایدا او قالدی هامیسی قاجاغیم

 بو باشیمیزا بیزیم کیمدی. گؤتورر کیم ظولمو بو. گلدیک

 بیردن بیبیمین.  وئرسین بالسینی آلاله گؤروم گتیرن، اویونو

 اوشاغینی اوغالن یاشلی یئددی - آلتی کونجونده  ئوینا گؤزو

 .  آغالمیشدی گؤرونور،. نملییدی گؤزو اوشاغین. آلدی
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    قالئب؟ دونوب اوشاغیدی، کیمین  بو خاال، گولئیشه آی −  

 −: آغالمسیندی سیغالالییب باشینی اوشاغین خاال گولیشه  

.  داغ چکدی، داغ بیزه دردی اوشاغین بو. اوغلودو بالدیزیمین

 .  دئمئرم آناسینی هله

 سؤزدو نه او. سوروشدو تشویشله بیبیم − کی؟ نولوب −  

   دئییرسن؟

 بو. گلمیشدی سالماغا یوال بیزی بالدیزیم! نوالجاق دای −  

. بیزه قاریشمیشدی باشی. گتیرمیشدی اؤزویله دا باالنی

 وناؤزویچ دا باال مز فره بو. بیلمئردی آیریال قارداشیندان

 بیزیم قاییدیردی گاه گمییه، کئچیردی گاه. اوینایئردی

 دا اوشاق دئمه، سن میندیردیلر، گمییه کی، بیزی. یانیمیزا

 مینمگیمیزی بیزیم ائله سورن گمینی. یوخ خبریمیز. گمیده

 اوشاق گؤردوک ده بیر. قورودان آراالندی. گؤزلئییرمیش

 اوردان بالدیزیم . دیک بیلمه وئره آناسینا مزی فره. یانیمیزدا

 دا اوشاق آغلئر، دئییب وئرین، باالمی گئتدی، باالم آغلئر،

 می گه گمیچییه،  قدر نه. آغلئر دئییب  " آنا "  گمیده

 قاییت کی، یالواردیق سالدیق، باشا  روسا خاخول او سورن

 هله. دی ترپنمه ده توکو هئچ آناسینا وئرک اوشاغی

. اوتوراق یئریمیزده کئچیب کی، قیشقیردی ده اوستوموزه

 .  قالمیشیق الینده زالیمالرین والاله،

 دن تزه آسدیقجا قوالق داییدوستوسونا مز فره باالجا  

 سینه سینه اوشاغی. کؤورلدی ده بیبیم. باشالدی آغالماغا

 .   دی ایسته وئرمک تسللی سیخیب

 آپارار آنان  گلئب کئچمز چوخ...کی دئییل دربرلیک دونیا-  

 .  آغالما − دئدی، − سنی،

 آغالیا-آغالیا مز فره −! آنامی خاال، ییرم، ایسته آنامی −  

 .  سیغیندی قوجاغینا بیبیمین

 :  سونرا. دولدو  گؤزلری خاالنین گولئیشه  − باال، جان −  

. باغالدیالر یامان یولوموزو. دئییم نه ملک، آی ائه، −  

 او. اققویوالج قاداغا گؤره، دئییلنه گلیشه،-گئدیش

 حکومتی شورا قویاندان، آیاقالرینی بکییه ساریباشالر

 توتوب شوبهلنئرلر کیمدن. گولمئر اوزوموز قوروالندان

 قایناتاسینی، قوهومومون منیم. گؤندرئرلر گلمزه-گئدیب

 روسون آدیینان قولچوماق قارداشالرینی نین قایناتاسی

 نه ایلدی بئش اون. دیلرمی ائلمه سورگون سیبیرینه

 .  وار خبر بیر اؤزلریندن نه گلئر، اغیذالریک

 اوچون اولدوغو یوخا اورگی. دئییلدی اؤزونده حالی بیبیمین  

 ده من. سوزولوردو یاناغیندان یاشی گؤزونون باخا-باخا اوشاغا

 آناسینی مز فره گؤرن، کی، فیکیرلشیردیم و اولموشدوم پیس

 .  جکمی گؤره داها بیر

    * * * 

 پاییز سارالمیش حَیَطیمیز اشالمیشدی،ب یاغیشالر  

 سوپورولسه باجا -حَیَط گون هر. اوالردی دولو ایله یارپاقالری

 بیبیمین. بورویردی حَیَطی خزل گون سحریسی ده یئنه ده،

 گون بیر تویا. اولدو بیرینده نین گونلری پاییز ائله تویو

. دی ائله  " یاخدی خینا "  بیبیمه ننم آخشام قالمیش

 باشینا، نین گلی آخشامی گونون آپاریالن گلین. ایدی عادت

  قیز اوالن تویو سونرا قویوالردی، خینا آیاغینا الینه

 .   گئدردیلر حاماما ایله سولدوشو سالدیشی،

 نئچه بیر و بالدیزی بیبیمین اول گون بیر گونوندن توی  

 بیری خونچانین) خونچا، اللرینده قادینالر جاوان تانیمادیغیم

 گؤتوروب خینانی آنام. گلدیلر( واردی خینا ایچریسینده ینن

 باشینا بیبیمین لری رفیقه کی، دی کئچمه آز بیر. ایسالتدی

 .  ییغیشدیالر

 زرلی قیرمیزی لیباسی، توی قیرمیزی گتیریلن بیبیمه  

 فیته، باغالنان بئله چیمنده دوواغی، باش قیرمیزی باشماق،

 و کیسه دسمالی، حامام ب،جورا زرلی گئییملر، آلت عطیر،

 اوتاغا یاتدیغیمیز بیزیم آچیلمادان خونچاالردا سابون

 بیر ننمدن دیریباشی لریندن رفیقه بیبیمین سونرا. ییغدیالر

 اوخوماغا -چالیب چئویردی اوسته اوزو قازانی آلیب، قازان

 .   باشالدی

    الخالدی، اوزوک قیزیل

   ساخالدی، ننم وئردیم

 .  ولوما قوربان ننمه

 .  ساخالدی قوناق یاری 

 :  وئریردیلر سس سسینه اونون و اویناییر چالیب ال قیزالر  

   قالدی، دوزده دوه آغ  

   قالدی، تبریزده یوکو

   آپاردی، درد اوغالنی



58 

 

 Xudafərin 182(2019) 1398 -آذر  182خداآفرین 

 

 .  قالدی قیزدا درمانی

 یه دؤوره بیبیمی  چاال-چاال ال آغیزدان بیر هامیسی سونرا  

 :  آلدیالر

   موبارک، آی، موبارک

 .  موبارک خینان لین، گه

 اوسته اوجاغین ننمین سونرا اوخویاندان چالیب خئیلی  

 وئریلندن سویو ال. گلدی اورتایا آش لی دؤشمه بیشیردیگی

 یه یئمه الیمیزله آشی. چکیلدی پایی نین هامی سونرا

 قوجاقالییر، بوینونو اونون سئوینیر، باخیب بیبیمه. باشالدیق

 رک گوله دانیشماغیما منیم بیبیم. وئریردیم لالرسوا یئرسیز

 :  بیبیم. اؤپدو اوزومدن ییب چیمدیکله یاناغیمی

 جگم؟ نئیلیه  ائوده او سنسیز حلیم، بیلمئیم، −  

 .  دئدی − سنینچون داریخاجاغام،

 خینانی ایسالتدیغی  آنام سونرا ییغیشیالندان سوفره  

 .   قویدو اورتایا گتیریب

 من  کاساسینی خینا کی، دی ائله ایشاره منه بیمبی سونرا  

 قوروب بارداش یئرده مه دؤورله آلیب الیمه ده من. گؤتوروم

 کی، اوزاتدیم اونالرا نؤوبیله. یاخینالشدیم قیزالرا اوتوران

 خینایا بارماقالرینی دا اونالر. باتیرسینالر  قابا بارماقالرینی

 اوشاقلی غوللو،او ائلسین، موبارک آلاله – −: باتیریب

 بیبیمه دئییب −.قاریسین قوشا دیمیزله دامه. اولسونالر

 بیین سونرا قورتاراندان یاخماسی خینا. وئریردیلر دوعا-خئییر

 اولدن اوچون گؤتوردویوم من  سینی نیمچه خینا باجیسی

 مرجان ده بیر و یایلیق زرلی − خلتی حاضیرالدیقالری

. چیخارتدی چریسیندنای نین بیری خونچانین بویونباغینی

 ساالندا بوینوما بویونباغینی باغالییب، باشیما یایلیغی

 .   یاشاردی  گؤزلریم سئوینجیمدن

 ملک. گلدی فایتون نئچه بیر  ائویندن اوغالن گونو سحری  

 دوز بیری فایتونون. آپاردیالر باالبانال– زورنا بیبیمی

 رمیزیقی اوزو بیبیمین. دایانمیشدی آغزیندا قاپیمیزین

 زرلی قیرمیزی، کیمی آیاغا باشدان. اؤرتولموشدو دوواقال

 اوزویون سیرغاسییال اوالن آلمازدان قاشی قییمتلی، پالتارین،

 اولجه. پارالییردی کیمی گونش بیبیم ایچینده ایشارتیسی

-خئییر قالدیریب دوواغینی  یاخینالشیب، بیبیمه ننم

. اؤپدو اوزوندن نین قیزی کؤورله-کؤورله و وئردی دوعاسینی

 آلنیندان بیبیمین عمیم آتامال لر، کی ائوده نؤوبیله سونرا

 .  وئردیلر نصیحتلرینی-اؤیود اؤپدولر،

 آی بولوت، آی −.کؤورلدی سالیب یادینا امیلریمی ننم  

 دئییب – سالین، یوال باجینیزی گلین هارداسیز؟ عبداهلل،

 .  آغالدی

 چاغیریشیندان بو نننمی. قالمیشدی توتولوب ده بیبیم  

 منی گؤزو کی، گؤردوم  سونرا. دولوخسوندو دا او سونرا

 نین قاپی من. چاغیردی یانینا منی یاواشجا بیبیم. آختاریر

 آراالییب آدامالری.  ائدیردیم تاماشا بیبیمه دایانیب آغزیندا

 منی بیبیم. یاخینالشدیم بیبیمه دوالشا-دوالشا آیاقالریم

 سن − دئدیم، − بیبی، −: یچیلتییالپ من. باسدی باغرینا

   داریخاجاقسان؟ منیمچون

 داریخما، سنسه داریخاجام ائله. حلیم داریخاجام، البتته −  

 .  سنی جگم گؤره گلئب جانی، لعلمین بولود والاله،

 .  داریخمارام یاخشی، −   

 نین طرفی گلین تویوندا بیین دئییلدی عادت واختالر او  

 آنجاق نین گلی. ائتسین ایشتیراک داتوی او آدامالری

 ده نین یئنگه. گئدردی سی یئنگه و سولدوشو سالدیشی،

 .   گوزگوسو بخت نین گلی الینده

 اوزرریکله یاندیردیغی قابدا دمیر باالجا خاال لئیال سونرا  

 یایا-یایا اوتاغا یگینی نین بیتکی  غریبه بو گیریب ایچری

 کسین، هئچ −. فیرالتدی دهاوزرین باشی بیبیمین توستوسونو

 اوزوندن بیبیمین دئییب −سین، دیمه گؤزو اوالنالرین گؤزو

 .  گؤزلدی پریسیدیر، سو بیل ائله ملگیمیز −اؤپدو

 گؤزل اؤزو −:دیللندی ییرغاالیا-ییرغاالیا باشینی ننم  

 !  رببیم یا آمین. اولسون گؤزل بختی قیزیم، اوالر، دا اولماسا

 !  امین−  

   * *  * 

 اوتاقدا، یاتدیغیمیز سونرا کؤچندن گلین بیبیم ملک  

 اونو گؤزوم حَیَطده ائوده، آشاغی توخودوغو خالچا بیبیمین

 یاخین تویونا خالچاسینی یون توخودوغو بیبیم. آختاریردی

 اوچون بیبیم. قالمیشدی بوش هانا قوردوغو  قورتاردیغیندان

 آنام کی، یاخشی نه. بیلمیردیم تاپا یئر اؤزومه  داریخیر،

-مال گاه.. آچیلمیردی باشی  گوجدن-ایش دا آنامین. واردی
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. گؤروردو ایشلرینی باجا-باییر دا گاه  ییر، ائله یئربیئر حیوانی

 .  باشالدیم دوالشماغا بؤیرونده آنامین دن تزه من

    * * * 

 قوزئی قوزئیین، گونئی تورپاغیندا آذربایجان بؤلونن ایکییه  

 تایین او دا تای بو تایین، بو تای او ینی ن،گونئیی ده

. قویولدو قاداغا گلیشه گئدیش. باشالدی یه چکمه حسرتینی

 نزارتچیلر طرفینده ایکی هر سرحدین بویو آراز

 اوزلرینه قاالن، چاشباش قاداغادان بو. گوجلندیریلدی

 نیسگیلی، یورد سینی حیصه اکثر اینسانالرین قاپانان یولالری

-گئجه ده ننم زینیت. عوذوردو حسرتی داشقار قوهوم،

 گؤرمک ارینی. آغالییردی دئییب  " بولوت "  گوندوز

 باشا آرتیق دا امیدوستومسا لئیال یاشایان اومیدییله

 نی سکینه قیزی جک، گؤرمیه داها بیر اونو کی، دوشموشدو

 حاالل اؤز آتامسا. اوالجاق لی بؤیوتمه آتاسیز باشینا، تک

 اوچون چیخدیغی الی یئریندن اکین یغیآلد پولالرییال

 .  بیلمیردی تاپا یئر اؤزونه گزیر، فیکیرلی-فیکیرلی

 کاش، کی، دئدی بیرینده گونلرین دردلشدیگی آتامال ننم  

 بولوت شورویدن، ییدین گلمه چیخیب ده سن احمد، آی

-بیر قارداش ایکی قالسئیدین  تایدا او. اوردا قالدی تک بینوا

 هامیسی اقرابا-قوهوم چوخوق، بیز. اوالردینیز حیان بیرینیزه

 والاله. الیمسینیز ساغ منیم بینوادا قومرو ده، سن... بوردا

 بولوتا باال، آی آما،. ییرم ایسته چوخ ده ملکدن بلکه، قومرونو،

 بو دئدیگی وایسینا-وایسینا ننمین −. یانئر ائی، یانئر حالیم

 چای وروباوت  دفعه بیر. دی سیلکله آتامی سؤزلر

 وار، سؤزوم سنه ننه، کی، دئدی ننمه آتام یئرده ایچدیگیمیز

 دا اوشاقالری دا، قومرونو ییرم ایسته آس، قوالق منه

 اونون گؤندرمیشم، خبر بولودا. کئچیم شوروییه گؤتوروب

 .   جگم گئده گل، دئسه دئییر، نه گؤروم. ییرم گؤزله جاوابینی

 قوزئیه بیزیم. گلدی رخب عمیمدن کی، دی کئچمه آی بیر  

 − ننمه، آتامین گون بیر. ییردی ایسته کئچمگیمیزی

 بیر من. ائشیتدیم دئدیگینی −آلمیشام، مکتوب بولوددان

 نه-: آسیردیم قوالق صؤحبتینه ننمین آتامال چکیلیب کونجه

 ننم- دؤیولمو؟ باغلی یولالر. اوغول آی جکسن، گئده تهر

 .  دیللندی ناومید-ناومید

 سرحد بیزی بولود. قویولوب قاداغا یه کئچمه ددنکئچی- 

 او. وار دا قاییقچی تانیش. جک گؤزلیه بیرینده نین کندلری

 آی بیی،-: قاچدی رنگی ننمین -.آپاراجاغ گلئب گئجه بیزی

 بولوتا بیلئم، نه من. کی دین گئرچکله الپ سن باال،

 یاخشی،. قارداشینی قویمایاق تک کی، دئییردیم یاندیغیمدان

   جکسوز؟ بیله قاییدا ده بیر گئتدوز، سیز بس

 بیزیم ننم، − قیسمت، یا. ایشیدیر آلالهین و،−   

 اونو حَیَطده بوجاقدا،-کونجده دا راضیالشسا گئتمگیمیزله

 ایشسیزلیگی، آتامین ده طرفدن بیر. گؤروردوم آغالیان

 .  عوذوردو می ننه گزمگی بئکار-بئکار

 تومگؤز او آلاله. آچیلماغینا لالرینیو کسمئر عاغلیم باال، −  

 اکئردیز، تورپاغی کیمی گول. ائلسین نهلت فرروخا

. ییغیالردی یولالردان گؤزوم...لردی گه دا بولوت. بئجرئردیز

 نئینئیئم،. آرتاجاغ ده درد بیر اوسته دردیمین گئتسز ده سیز

 .  متتل قالمیشام ائلیئم، تهر نه

 آنام ائشیدن خبرینی آپارماق شوروییه بیزی  دن تزه آتامین  

. ایچدیگینی ده نه بیلیردی، یئدیگینی نه.  قالمیشدی دونوب

 آغ اوزونه بؤیوکلرین. بیلمیردی دئیه نه هئچ ایسه ننمه آتامال

 ده ائله بیلیرسه مصلحت بئله اونالر اگر. ایدی یاد آناما اولماق

 ناماآ آتام بیرینده واختالرین یاخین گئتمگیمیزین. اولمالیدی

 شوروییه. اولمالیدی یوک یونگول آنجاق الیمیزده کی، دئدی

 ایچریشهرده دا بوردا  ده گؤره اونا ائله. لیگیک کئچمه قاییقال

-یورغان سیریدیغی الییله اؤز کیمی،  کی ائویمیزده  کی

 گئده قویوب قاشیغیمیزی-قاب خالچامیزی، دؤشگیمیزی،

 .  جکدیک

    * * * 

 کیمی دوشن قارانلیق بیرینده نین ریگونل آخیر پاییزین  

 آنا بیبیمله،. چیخارتدی پتخوردان میندیریب آرابایا بیزی آتام

 گؤرمک، بیبیمی منسه. دیک بیلمه ویداالشا  قوهومالریمیزال

 ایسته دئمک اونا. ییردیم ایسته اؤپمک قوجاقالییب اونو

. گؤزله بیزی قاییداجاغیق، تئزلیکله بیز بیبی، کی، ییردیم

     قاییداجاقدیقمی؟ بیلیر یمک

 چکه بیزدن آتامدان، گؤزونو آغالییر، ننم میننده آرابایا         

 اوزو آنامین. کؤورلمیشدی ده امیم صمد. بیلمیردی

 اؤزونو اؤپوشنده قوجاقالشیب ننمله دا او آوازیمیشدی،



60 

 

 Xudafərin 182(2019) 1398 -آذر  182خداآفرین 

 

 یئنه یووامیزدان ایستی. هؤنکوردو  ییب بیلمه ساخالیا

 بدنی آنامین آلتیندان نین چارشابی. یکجکد دوشه دیدرگین

 قاباق گون بیر چیخمامیشدان یوال. ییردی تیتره تیر-تیر

 یاخشی ده یئنه قرآن آچدیغی کیمی ترس. آچمیشدی قرآن

 .   میشدی گلمه

-اَیین  آنجاق ائودن. گئییندیرمیشدی قالین بیزی آنام  

 هدئی قالمایاق آج یولدا یولوموزا ننم ده بیر باشیمیزی،

 فتیر یاغلی پئندیر، یاغ، یومورتا، سویوتما بیشیردیگی

 .  قویموشدو

 دا قونشویال-قونوم دئیه سین دوشمه دویوق کس هئچ  

 −:دئدی سیزیلدایا-سیزیلدییا آنام. دیک بیلمه ساغولالشا

 من. توتدو آغالماق یولدا ده منی. حااللالشمادیق کسله هئچ

 حس عاغلیمال اوشاق. آغالییردیم گؤره بیبیمه آنجاق

 قاییتماغیمیز کندیمیزه -بورا ده بیر بیزیم کی، ائدیردیم

 اقرباسینا-قوهوم تزه-تزه آنام زاواللی. دئییل مومکون

 .  ایستمیردی آیریلماق اوباسیندان-ائلیندن قوووشموشدو،

-داشلی یولالر. گئتدیک یول ساعات نئچه بیر آرابایال  

. دوشوردوک آتیلیب دهایچین آرابانین اوچون اولدوغو کسکلی

 دان یاریسی، نین گئجه. سالمیشدی الدن بیزی یول اوزون

 هانسی. چاتدیق بیرینه کندلرین سرحد بیز آغارمامیش یئری

 قیراغیندا نین چایی آستارا. دئییلدی یادیمدا ایدی، کند

. ییردی گؤزله بیزی کیشی بیر یاشلی باسمیش توک اوزونو

 – تایا او قاییقال بیز آچیلمامیش سحر. ایدی قاییقچی

 آغالییر، آنام ایدی، هیجانلی آتام. لییدیک کئچمه شوروییه

 اوزاقدا سی منطقه نزارتچی. ییردی تیتره تیر-تیر قورخودان

 سرحد بیر ساعاتدان یاریم هر زوالقالری ایشیق ده یئرلشسه

 .  کئچیردی اوستوندن نین زوناسی

 گؤروب دیگینی هتیتر آنامین آتام. اوتوردوق قاییغا بیز  

 آنام بیردن کی، گؤتوردو قوجاغینا آالراق، اوندان قارداشیمی

. ساالر سویا قاییقدان اوشاغی ایتیرر، هوشونو هیجاندان

 شاپپیلتیسی سویون باخیر، اطرافا تئز-تئز قاییقچی

 یوخوم منیم. سوروردو آچتاجا قاییغی دئیه سین ائشیدیلمه

 تالشدان  کی اوزونده نامینآ آتامال بیلمیردیم، یاتا ده گلسه

 چکدی، ساعاتمی بیر. سیغینمیشدیم آناما دوشوب قورخویا

 امیم بولود. چاتدیق کی، آخیر. بیلمیرم دقیق ساعاتمی، ایکی

 قارانلیق طرف هر کی، هله. ییردی گؤزله بیزی ساهیلده

 بیز کی، قالمیشدی آز الپ آچیلماغینا سحرین. ایدی

 سونرا گؤروشدو، قوجاقالشیب الآتام امیم. دوشدوک قاییقدان

. اؤپدو اوزوموزدن باسیب باغرینا قارداشیمی منیمله − بیزی

 تیرمه سورمگی  باغالدیغی آلتیندان نین چارشابی آنام

 − دئدی− آغاقارداش، −:  امیم یاشماقالنیب شالییال

. باغالدیالر دا یولالریمیزی. گلدی نه باشیمیزا ده گؤرورسن

   ق؟نوالجا آخیری بونون

 یامان−: وئردی تسللی دئییب  " گلدین خوش "  آناما امیم  

 .  دئدی − تاپیالر، چاره دا بونا. باجی اوالر، آز عؤمرو گونون

 :  امیم گؤروب یوباندیغیمیزی ساهیلده بیزیم قاییقچی  

 − بوراالردان، اوزاقالشین آچیلیر، هاوا قارداش، بولود −  

 .  چیخدی آرادان دئییب

   * *  * 

 بیرینده نین  قصبه اوالن یئری آران بیز گوندن همین  

 تیکیلمیش قامیشدان مرکزینده نین  قصبه. مسکونالشدیق

  قصبه نه بورا. ییردی گؤزله یولونو آدامالرین گلمه باراکالر

  سوسوزلوقدان ایدی، کند کیمی کند نه ، قصبه کیمی

 آدامین بوزلوقدان آغاجسیز، اولموش، جادار-جادار تورپاغی

-یاستی اوستو پالچیقلی، قیشی ، ایستی یایی یوروالن، گؤزو

 نین بعضیلری باراکالرین. ایدی عیبارت ائولردن یاپاالقلی

 حَیَطه یاشایانالر اوردا آچیلدیغیندان سمته عئینی قاپیسی

 .  قایناشیردیالر کیمی قاریشقا  آغزیندا نین قاپی چیخاندا

 آدامالری نین قصبه ووددازا اولدوغو دیرئکتورو امیمین  

-بیر اللرییله مازوتلو گئیینیب پالتارالرینی قورا-قارا کؤهنه

( هسیر) مات قامیشدان آچاراق مفتیللری ساریلمیش بیرینه

 شهرلره چیخان نئفت هسیرلری بو. توخویوردوالر

 .  قوروسونالر کولکدن بوروقالری کی، گؤندریردیلر

 نیکوالی گؤره، دئییلنه.  ایدی چوخ ماالکانالر ده قصبه  

 بوردا. ایدیلر  اولونانالردان سورگون روسییادان واختی

. قاریشمیشدیالر -قایناییب آذربایجانلیالرال  مسکونالشمیش،

 آذربایجان یادیرغایاراق دیللرینی اؤز کی، اولوردو ائله  بزن

 سیندیرا-سیندیرا قیچینی قولونو، سؤزلرین دیلینده،

 .  دانیشاردیالر
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 نه ده قصبه چونکی بیلمیردی، تاپا  یئر اؤزونه دا بوردا امآت  

 اکین، کی، چکیلمیشدی سو کنده ده نه واردی، بوالق

. ائدردیلر داد دئییب سو ساکینلر. اولسون مشغول بیچینله

 هئچ کئچمگیمیزی سرحددن کی، تاپشیرمیشدی بیزه امیم

. گلمیشیک شهردن دئیین ماراقالنسا  کیم−. دئمیک کسه

 −.دئدی− دانیشیر، سییله لهجه باکی دا اونسوز باجی روقوم

 .  دوشمز دویوق کس هئچ اینشالاله

 یه قصبه آتامی امیم کی، دی کئچمه هفته ایکی بیر،  

-اکین تورپاغا،. دوزلتدی ایشه چایچیدا یئرده بیر یاخین

 ؤزونه) دا اولماسا چتین ایشی آتام اوالن باغلی بیچینه

 منی. بیلمیردی آلیشا چایچیلیغا (وئرمیشدیلر ده ایشچی

 ایکینجی نین مکتبی سؤکوک-اوچوق نین  قصبه ایسه

 هفلرینی التین سینیفده بیرینجی شهرده. قویدوالر سینفینه

 چتین قاوراماغیم درسلریمی بوردا منیم اوچون اؤیرندیگیم

 .  اولمادی

 ایداره آدامالرینی گلمه یئرلردن موختلیف اونون نی، قصبه  

 باشیندان ایشی امیمین. ایدی چتین اوچون امیم ائتمک

 شهردن اؤترو قیرماقدان قامیشالری باتاقلیقدان. آشیردی

 هر  دا اونالر.  آلدیرمیشدی لر چکمه اوزونبوغاز ایشچیلره

 آرالیدا، خئیلی دن قصبه رک گئیینه لرینی چکمه گون

  " آزنئفت "  نین قصبه قیریب قامیش یئردن اوالن باتاقلیق

 خترینه قازانماق پولو چؤرک. ییغیردیالر مرکزینه یلندئی

 مازوتوندان مفتیللرین. قوشولموشدو ایشه بو دا قادینالر

 پالتارالری اللری، گؤزلری،-اوز لرین فهله قارالمیش گوندن

 .  اوالردی قاپقارا

 ایکی، اوزونسوو، باراکالر تیکدیردیگی ساکینلره عمیمین  

 دمیر ایسه یاخینلیقدان. ایدی تعیبار ائولردن اوتاقلی اوچ

 هاراالراسا چنلرده قاتارال یولدان دمیر همین. کئچیردی یولو

 سرنیشین واختی گونورتا  دفعه بیر گونده. داشینیردی نئفت

 اوچون کئچدیگی واختدا عئینی گون هر. گلیردی قاتاری

 کی، بیلیردیک  دقیقه او. دئییلدی الزیم باخماق ساعاتا

 مک ایشله بورایا کی، دی کئچمه چوخ .دی نئچه ساعات

 یئر باراکالردا. کؤچدو اینسانالر خئیلی کندلردن اوزاق اوچون

. تیکیردیلر ائو کسیب کرپیج پالچیقدان اؤزلری اولمادیغیندان

 .  باشالدی یه بؤیومه گئده-گئت  قصبه

 سو امیم. ایدی الزیم ائتمک تمین ایله سو نی قصبه سوسوز  

 سو کوردن کئچن اراضیدن اوزاق. شدیچالی چوخ ساریدان

 کی، اولدو نایل اونا بیرجه اوچون دیگی گه باشا باها چکمک

 وئره-وئره فیتینی قاتار. گتیزدیرسین سو یه قصبه قاتارال

 گل کی، یارانیردی جانالنما  بیر ده قصبه گیرنده یه قصبه

 سسینی پاراووزون گتیرن دارتا-دارتا چنلرینی سو. سن گؤره

 ائشلنن کیمی تویوق کوللوکده باجادا،-حَیَط ئشیدنا ایلک

 باشینا کندی واخت بو سسی اوشاقالرین. اولوردو اوشاقالر

 .  گؤتورردی

 !  گلدی قاتول−  

 !  گلدی قاتول قاتول،−  

 !  گلدی قاتول جاماعات، ای−  

 وئدره، اللرینده قادینالر خوصوصن اهلی،  قصبه  

 ایکی، قاتار. آخیشاردیالر نایولو دمیر  سهنگ  چیگینلرینده

 نؤوبه اوستونده سویون. قالمازدی کندده آرتیق ساعاتدان اوچ

 اولوردو واخت ائله دوشر، دا داعوا آراسیندا لیلر نؤوبه سیزلرله

 چوخ ده قصبه قاتار. ائدردیلر دا هوجوم بیریلرینه-بیر کی،

 قاتارین باخمایاراق یالواریشالرینا جاماعاتین. قالمازدی

-ساال باشینا نین  قصبه فیتینی باخیب ساعاتینا روجوسوسو

 قاتارین یهنلر بیلمه گؤتوره سو ائدنده ترک نی قصبه ساال

 ائولرینه قابالرال بوش مظلوم-مظلوم باخیب آرخاسینجا

 الیمده منیم. گئدردیم یه گتیرمه سو آنامال ده من. دؤنردیلر

 اوچون دیگی مهبیل آلیشا سهنگه آنام. اوالردی قابی سو باالجا

 آدام قدر او قاباغینا نین چنلری سو. گؤتورردی وئدره الینه

 اینصافن. باخاردیق دایانیب کنارداجا ائله بیز کی، ییغیالردی

 تانیمادیغیمیز و تانیدیغیمیز گؤره عمیمه لرینی وئدره آنامین

 .  سالمازدیالر یوال بوش بیزی دولدورار، آلیب بیری آدامالردان

 حاضیرلیغینی دن اولجه اوچون یئرلشدیرمک یبیز امیم  

 آلینمیش،  هاسارا آیریجا سی پنجره. قاپیسی، رک گؤره

-بیر قاپیالری آنام. سئچمیشدیر ائوی اوالن حَیَطی بؤیوک

 بیزیم اوالراق فرقلی باراکالردان گیرن ایچینه نین بیری

 اوچون آچیلدیغی حَیَطه آیریجا قاپیسی باراکین قالدیغیمیز

 گونده اول قیلمامیشدان ناماز چونکی. یردیسئوین

 آرخایین آالندا دستماز  دفعه اوچ چیخاریب چورابالرینی

 دستماز. گؤرمور کس هئچ آیاقالرینی چیلپاق کی، ایدی
 پتخوردان سونرا دوعاالریندان قیالر، ناماز آنام سونرا آالندان
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 چئویریب تسبئح اوخویار، قویوب قاباغینا قرآنینی گتیردیگی

 قرآن نامازا، باشی یئرده قریب بو آنامین. ائدردی لر ایستیخاره

 لر گئجه دا قاریشسا دوشه-بیش ایشلرینه، ائو اوخوماغا،

 قونشوموز بیرجه. آغالیاردی سالیب یادینا کندینی دوغماالرینی،

 هاردان بیزیم چونکی وئرردی، تسللو آناما ننه مینپوسته

 .  بیلیردی او آنجاق گلدیگیمیزی

 اونو امیم. ایدی قادین بیر فاغیر سیز، کیمسه کاسیب، مینپوسته  

 خاالیا مینپوسته آنام. ائدردی تمین یاغال شکرله، اونال، – عرضاقال

 اوندان یگینی نین قایناناسی نین، سی ننه بیل ائله. آلیشدی تئز

 عئینی  باخاردی، کیمی قیزی اؤز آناما دا خاال مینپوسته. آالردی

 اوالندا ده قصبه اونون دایانار، قوللوغوندا امیمین بیرگه الآنام زاماندا

 تئز-تئز و بیشیرردی خؤرگینی یویار، کؤینگینی پالتارینی،-پالینی

 پئیغمبر. گؤندریب گؤیدن اوغلومو بولود بو بیزه آلاله −:   دئیردی

 گؤروم قورتاردی، آجلیقدان یئسیری-یئتیم قدر نه. آدامدی کیمی

 .  سین دئمه  " ائلگیم تهر نه نئینیم، "  اونو

 آی −: پیچیلتییال  توتوب آناما اوزونو دانیشاندا امیمدن گون بیر  

 گؤی یئرله آراسیندا اؤزونون آروادییال بولودون − دئدی، − قومرو،

 ائی، دؤیول پیس می گؤرکه نین گلی. حاقی آلاله وار، فرق قدر

 تئز-تئز. یه قصبه اؤزوینن گتیریر هردن. آجیدیر دیلی آنجاق

  پولون دا واخت چوخ. آرواددی هؤکوملو یامان. اریینن داالشیر

 دینیر. وار خاصیتی کیمی ایپک بولودون. داعواالری دوشور اوسته

 .  اوتورور باشیندا چیخیب آروادی دینمیر دوشور، داعوا

 سونرا قالدی، قورویوب ائشیدنده خبری بو دن ننه مینپوسته آنام  

 وار آروادی اونون خاال، مینپوسته آی آرواد، نه −: گلیب اؤزونه

 .   لئیالدی دا آدی اردبیلده،

 دا اوشاغی بیر. قاینین گتیرمیشدی شهردن قیزیم، آی یوخ،−  

 .  اوشاغیدی اوغالن آیلیق آلتی-بئش. وار

 .  سوروشدو حالدا اوزولموش انام− نین؟ گلی ندی ادی−  

 .  وصی خانیم−  

 لئیال، یازیق −: اؤزون-اؤز سونرا دوروخدو، امآن − وصی خانیم؟−  

 نه −: توتوب آروادا اوزونو سونرا −. لئیال بدبخت − پیچیلدادی، −

. وصی خانیم چیخارتدی یولدان کی، آخیر آغاقارداشی. خاال دئییم،

 ائولنمگینی اوتانیب، آغاقارداش گؤرونور،. وئرسین خئییر آلاله

 ائولنمگینی وصی خانیمال امیم دئمه سن −. بیزدن دیب گیزله

 کی، دئدی دا آتام دئینده آتاما خبری بو آنام. دئییبمیش آتاما

 یه نئیله −: باخدی اوزونه آنامین لی غوصه-لی غوصه سونرا. بیلیرم

 لئیال  دفعه نئچه بیر بولود − دئدی، − قومرو، بیلریک،

 یدئمیرد بولود. آلینماییب یانینا، ییب ایسته گتیرمک گلینباجینی

 هله. باغالندی یولالر ده ایندی. باشیما ییغاجام کولفتیمی کی،

 دا اوغلو بیر بولودون. قورتاراجاق نیله آخیری ایشلرین بو بیلینمیر

 .  قویوب الییوسیف آدینی. اولوب

 بیلن آلاله. بیلرم دئیه نه من −: ییرغاالییب باشینی آنام  

: اکیتلشمیشدیس سن، دئیه آنام، −. قالسین آدیینان. یاخشیدی

-آرواد والاله،. اولماز قیناماق آغاقارداشی ده طرفدن بیر −

 دوروب انام−. یئرده قریب بو اولمور کئچینمک دا اوشاقسیز

 آتام. کئچیردی واختی نین نامازی گونورتا. آلدی دستمازینی

 تایینا بو وطنین. دیکدی یه نؤقته بیر گؤزونو اؤتوروب کؤکسونو

 آراسی نین قاشی ایکی تئز-تئز و،گولمورد اوزو کئچندن

 قاریشسا درسلره باشیم ده، گئتسم مکتبه من....منسه. دویونلنردی

 گیزلین  ائودن. اوچون بیبیم دا چوخ ان. داریخیرام دا

 بیزیم گؤرن،. دیک بیلمه ویداالشا اونونال گؤره چیخدیغیمیزا

 . ییب نئیله بیلنده کئچدیگیمیزی تایا بو چیخدیغیمیزی، کنددن

 گله اؤزونه مودت اوزون آغالیاجاق، سارسیلیب بیبیم بیلیرم،

 داها آتامی داییالریندان. ایدی باغلی بیزه او آخی. جک بیلمیه

 یانیندا منی گوندن گئدن پتخورا بیز. ییردی ایسته چوخ

 منی گئدیرسه هارا یئدیزدیرر، منه دوشوردوسه نه الینه یاتیزدیرار،

 ده بیر یولالر  قاالن باغلی اوزوموزه ایندی. آپاراردی اؤزویله ده

   جکدیممی؟ گؤره بیبیمی ده بیر آچیالجاقدیمی؟

 آلالها اومیدینی آنام سیزالیان آغالییب گوندوز-گئجه  

 ائدر، دوعا قالدیریب یوخاری اللرینی سونرا نامازدان. باغالمیشدی

 هبئل آنامین. چاغیراردی اولماغا رحمدیل باغالیانالری یولالریمیزی

 .  وئریردی تسللی اونا ننه مینپوسته واختالریندا اوزگون

 بو آلاله  قویان یولونا شئیی هر. بؤیوکدور آلاله قیزیم، ای−  

 .  چکر انجام بیر ده ایشلره

 .  کسردی سؤزونو نین ننه مینپوسته بوالیا-بوالیا باشینی آنام  

 نه یحسرت یورد بیلئیسن هاردان آخی سن خاال، مینپوسته ای−  

 داها یئر دوغولدوغو اینسانا آنجاق وطنیمدی، دا بورا. دئمکدی

 . گؤرونئر شیرین

. گلمیشم قویوب قاینانامی ایستکلی داییالریمی، می ننه اوردا من

 اوالری کسندن عاغلیم ائویندییم، ار من یاشیمدان اوچ اون

 بالدیزیم، کیمی ملک دئییم سنه  یوردوم، سورا گؤرموشم،

 منیم دا هامیسی دا، چاتالر باغریم منیم. اوردا قالئب قایینالریم

 گلین. آغاقارداشدی قوهوموم بیرجه بوردا. ایستیردیلر ریمیخاط

 آز-آز اوزونو دا آغاقارداشین. دئمیشم  " آغاقارداش "  اونا گلندن

 .  شهرده دا آیاغی بیری او بوردادی، آیاغی بیر. گؤروروک
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آذربایجان همتقویم رویدادها و روزهای م  

 

 فروردين )آغالرگولر(:

تولد حمزه اوغلو خشکنابی )نویسنده و فعال  -فروردین 1

سیاسی( در روستای خشکناب بستان آباد به سال 

. تولد علی دایی )فوتبالیست( در اردبیل به [1]1301

. تولد 1310. تولد عاشیق حسین تبریزی در 1348سال 

ربابه مرادوا )خواننده و بازیگر نقش لیلی در اپرای لیلی و 

 .1309مجنون( در اردبیل به سال 

. 1279تولد سلیمان رحیموف )نویسنده( در  -فروردین 2

تولد علی آقا آقایف )هنرمند و بازیگر نقش مشهدی 

 .1292عباد( در باکو به سال 

 .1331تولد عاشیق علی قره داغی در  -فروردین 4

 .1341تولد عاشیق چنگیز مهدی پور در  -فروردین 6

تولد صدقی روح اهلل )بازیگر تئاتر( در باکو  -فروردین 8

. مرگ سلیمان ثانی )آخوندوف( )نویسنده( 1265به سال 

 .1318در باکو به سال 

 .1252تولد معجز شبستری )شاعر( در  -فروردین 9

ت داشناکهای قتل عام آذربایجانیان به دس -فروردین 10

 1297ارمنی در باکو و دیگر شهرهای آذربایجان در 

 )فاجعة مارس(.

قیام کلنل محمدتقی خان پسیان در  -فروردین 12

 .1360. مرگ رسول رضا )شاعر( در 1300

 .1318تولد عاشیق عبدالعلی نوری در  -فروردین 13

مرگ آیت هلل سیدمحمدکاظم  -فروردین 14

. اشغال 1365در قم به سال شریعتمداری )مرجع تقلید( 

 .1372شهر کلبجر توسط نیروهای ارمنی در 

  . 1320مرگ پروین اعتصامی در تهران  -فروردین 16

انتشار نخستین شمارة مجلة  -فروردین 17

توسط جلیل محمدقلیزاده در تفلیس به « مالنصرالدین»

. آغاز قیام شیخ محمد خیابانی در تبریز در 1285سال 

 امنیت شورای  822طعنامة شمارة . صدور ق1299

 امنیت، شورای آن در که  1372 در متحد ملل سازمان

گر از ناحیة کلبجر و اشغال نیروهای کلیة تخلیة» خواستار

 شده بود.« دیگر نواحی اشغال شدة آذربایجان

مرگ قاچاق سلیمان )عضو و فرمانده گروه قاچاق نبی(  

 .1296در 

در تبریز به « تجدد»انتشار روزنامة  -فروردین 20

 .1296کوشش شیخ محمد خیابانی در 

مرگ صمد سرداری نیا )نویسنده و  -فروردین 22

. مرگ بولوت قارا چورلو 1387مترجم( در تبریز به سال 

 .1358)شاعر( در 

مرگ غالمحسین بیگجه خانی )نوازنده( در  -فروردین 24

1366. 

در برگزاری کنگرة دهقانی آذربایجان  -فروردین 25

 .1325تبریز در 

تولد محمدرضا ایرانی ملک کیان )نقاش(  -فروردین 28

. تولد لطفیار ایمانوف )خواننده( در صابر آباد به 1333در

 .1307سال 

مرگ هاوارد باسکرویل معلم آمریکایی در  -فروردین 30

. اعدام علی باکری 1288جریان مبارزات مردم تبریز در 

http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/
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. تولد 1351ی به سال )مبارز( در زندان حکومت پهلو

 .1286محمد راحم )شاعر( در باکو به سال 

 اردیبهشت )گولن آی(:

تولد میرجالل پاشایف )نویسنده و ادیب(  -اردیبهشت 4

 .1287در اردبیل به سال 

آغاز بکار رسمی رادیو تبریز توسط  -اردیبهشت 6

 .1325حکومت ملی آذربایجان در 

آذربایجان به  سقوط جمهوری دموکراتیک -اردیبهشت 7

 .1299دست بلشویکها در 

. مرگ 1314تولد عاشیق رسول قربانی در  -اردیبهشت 8

حسن شفیع زاده )رزمنده( در جبهة جنگ با عراق در 

 .1366سال 

 .1326تولد رامیز قولیف )نوازنده( در  -اردیبهشت 9

مرگ رضا صراف تبریزی )شاعر( در  -اردیبهشت 10

کوراوغلو ساختة اوزئیر . نخستین اجرای اپرای 1286

 .1316حاجی بیگوف در 

تولد عباس عبداهلل )نویسنده و شاعر و  -اردیبهشت 12

 .1341. تولد عاشیق رحیم نظری در 1319مترجم( در 

مرگ صدقی روح اهلل )بازیگر تئاتر( در  -اردیبهشت 14

 .1338باکو به سال 

انتشار نخستین شمارة مجلة وارلیق در  -اردیبهشت 15

 .1358ن به سال تهرا

. 1383مرگ حسین منزوی )شاعر( در  -اردیبهشت 16

. مرگ 1374مرگ عاشیق علی فیض اللهی وحید در 

 .1356محمد راحم )شاعر( در باکو به سال 

تولد عظیم عظیم زاده )نقاش( در  -اردیبهشت 18

. مرگ عبداهلل سور 1259روستای نوخانی باکو به سال 

شناس( در گنجه به سال  )عبداهلل محمدزاده( )ادبیات

1291. 

اشغال شوشا در قره باغ توسط نیروهای  -اردیبهشت 19

. برقراری آتش بس سراسری در قره باغ 1371ارمنی در 

. تولد حیدرعلیف )رئیس جمهور 1373در سال 

. اعتراض و تظاهرات گستردة 1302آذربایجان( در 

امة دانشجویان آذربایجان و بویژه تبریز به انتشار پرسشن

موهن صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در توهین 

 (.آذربایجان دانشجوی روز)  1374به ترکها در سال 

تولد صمد سرداری نیا )نویسنده و  -اردیبهشت 21

 .1326مترجم( در 

تأسیس نخستین کودکستان ایران در  -اردیبهشت 23

 .1303تبریز به کوشش جبار باغچه بان در 

. 1361قارا قارایف )آهنگساز( در مرگ  -اردیبهشت 24

 روز بین المللی زبان ترکی.

 .1266 در آباک عاشیق تولد –اردیبهشت  25

اشغال الچین در قره باغ توسط نیروهای  -اردیبهشت 27

. مرگ صمد وورغون )شاعر و نمایشنامه 1371ارمنی در 

. نصب مجسمة ستارخان سردار ملی در 1335نویس( در 

 .1325در باغ گلستان تبریز 

 .1289تولد رسول رضا )شاعر( در  -اردیبهشت 28

مرگ سید عظیم شیروانی )شاعر( در  -اردیبهشت 31

1267. 

 خرداد )قیزاران(:

. قیام 1382مرگ عاشیق عبدالعلی نوری در  -خرداد 1

مردم آذربایجان در اعتراض به کاریکاتور توهین آمیز 

شاعر اهل . مرگ انور اردبیلی )1385روزنامة ایران در 

. اعدام فریدون ابراهیمی )دادستان کل 1371بیت( در 

 به  1326حکومت ملی آذربایجان( در تبریز به سال 

 دست حکومت پهلوی.

برگزاری نخستین کنگرة کارگران آذربایجان  -خرداد 2

به کوشش « آژیر». آغاز انتشار روزنامة 1325در تبریز در 

 .1322سید جعفر پیشه وری در تهران در 

مرگ ابراهیم خلیل خان جوانشیر حاکم قره  -خرداد 3

. تولد دکتر جواد هیئت 1185باغ به دست روسها در 

 .1304)نویسنده( در تبریز به سال 

 زندان در  1351مرگ سعید محسن )مبارز(  -خرداد 4

 .1351 در( مبارز) نژاد محمدحنیف اعدام. پهلوی
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ن( در مرگ رحیم مؤذن زاده اردبیلی )مؤذ -خرداد 5

1387. 

تولد محمدعلی تربیت )نویسنده و شهردار  –خرداد 6

 .1256تبریز( در 

استقالل و تأسیس جمهوری دموکراتیک  -خرداد 7

آذربایجان به مرکزیت شهر باکو و رهبری محمد امین 

 .1297رسول زاده در 

تولد هابیل علیف )کمانچه نواز( در آغداش به  -خرداد 8

 .1308سال 

میرزا علی اکبر صابر )شاعر( در شاماخی  تولد -خرداد 9

 .1241به سال 

مرگ زلفی آدی گوزلوف )خواننده( در باکو  -خرداد 10

 .1324به سال 

 .1341تولد عاشیق فرخ مهدی پور در  -خرداد 12

تولد رضا ژاله )سازندة ساز و شاعر( در خیاو  -خرداد 17

 .1326به سال 

 .1368( در تولد رشید بهبودوف )خواننده -خرداد 19

مرگ میرهاشم امیر آرین )از فعاالن  -خرداد 20

. 1383جمهوری خودمختار آذربایجان( در تهران به سال

 .1283تولد محمد عارف )ادیب( در باکو به سال 

 .1305تولد مفتون امینی )شاعر( در  -خرداد 21

افتتاح دانشگاه تبریز توسط حکومت ملی  -خرداد 22

 .1325آذربایجان در 

مرگ عظیم عظیم زاده )نقاش( در باکو به  -خرداد 24

 .1322سال 

افتتاح موزة هنری بهزاد در تبریز توسط  -خرداد 25

 .1325حکومت ملی آذربایجان در 

مرگ آیت اهلل سید احمد خسروشاهی در  -خرداد 28

1356. 

روز اخذ مجوز نشر ماهنامه ترک زبان  -خرداد 18

 1384خدافرین 

 تیر )قوْرا پیشن(:

. تولد 1318تولد صمد بهرنگی )نویسنده( در  -تیر 2

پرویز پرستویی )بازیگر سینما و تئاتر( در روستای چارلی 

. تولد بلبل محمدوف )خواننده( در 1334همدان به سال 

 .1276روستای خان باغی شوشا به سال 

تولد ابوالفضل ایلچی بیگ )رئیس جمهور  -تیر 3

 .1317آذربایجان( در 

دکتر منوچهر مرتضوی )استاد دانشگاه و مرگ  -تیر 8

. تولد نگار رفیع بیگلی 1389نویسنده( در تبریز به سال 

 .1292)شاعر( در 

آزادسازی شهر آغدره در قره باغ توسط ارتش  –تیر 12

آذربایجان در زمان ریاست جمهوری ابوالفضل ایلچی 

پرچمهای سفید تسلیم از سر  برانداختن .1371بیگ در 

ی تبریز توسط ستارخان و آغاز مقاومت در خانه ها

تولد بابک خرمدین  .1287خونین تبریز در سال 

مرگ عالمه عبدالحسین امینی  )قهرمان ملی آذربایجان(.

 .1349)نویسنده( در 

مرگ میرزا طاهر خوشنویس )خطاط و  -تیر 14

 .1355خوشنویس( در 

تولد حسین محمدزاده صدیق )معلم، مصحح،  -تیر 15

 .1324و مترجم( در نویسنده 

تولد علی آذری )نویسنده ومورخ( در تبریز به  -تیر 16

 .1283سال 

. تولد 1374مرگ عاشیق عزیز شهنازی در  -تیر 17

عبداالزل دمیرچی زاده )زبانشناس( در شکی به سال 

. مرگ نجف بیگ وزیروف )نویسنده و نمایشنامه 1288

 .1305نویس( در چوخوریورد به سال 

 .1324لد عاشیق حسین عالفی آذر تو -تیر 18

تولد سید عظیم شیروانی )شاعر( در شاماخی به  -تیر 19

. مرگ عباس صحت )عباقلی مهدیزاده( 1214سال 

 .1297)شاعر( در گنجه به سال 

. 1367مرگ سلیمان رحیموف )نویسنده( در  -تیر 20

مرگ میرزا علی اکبر صابر )شاعر( درشاماخی به سال 
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عفر پیشه وری نخست وزیر حکومت . مرگ سید ج1290

 .1326ملی آذربایجان در باکو به سال 

مرگ سیدجمال ترابی طباطبایی )سکه شناس  -تیر 22

 .1388و مورخ( در 

تولد جالل قاریاغدی )مجسمه ساز( در شوشا به  -تیر 23

 .1294سال 

 .1312تولد محمد آراز )شاعر( در  -تیر 24

یلی )شاعر اهل بیت( تولد عباسقلی یحیوی اردب -تیر 27

 .1280در 

 مرداد )قویروق دوْغان(:

تأسیس استان خودمختار قره باغ کوهستانی  -مرداد 1

. اشغال شهر آغدام در قره باغ توسط نیروهای 1302در 

. تولد مارال رحمان زاده )نقاش( در 1372ارمنی در 

. تولد عبداهلل سور )عبداهلل محمدزاده( )ادبیات 1295

. مرگ عبداهلل شایق 1262ه به سال شناس( در گنج

 .1338)نویسنده و معلم( در تفلیس به سال 

زخمی شدن ستارخان در پارک اتابک تهران  -مرداد 2

 .1289در 

جنگ شدید در محلة امیره قیز و مقاومت  -مرداد 4

حیرت انگیز ستارخان و مجاهدان آذربایجان در برابر 

کاس( در . تولد رضا دقتی )ع1287نیروهای شاه در 

 .1331تبریز به سال 

شورای امنیت  853صدور قطعنامة شمارة  -مرداد 7

 خواستار امنیت شورای آن در که  1372سازمان ملل در 

 ناحیة از اشغالگر نیروهای کامل و قطعی فوری، خروج»

 «آذربایجان جمهوری اشغال تحت مناطق دیگر و آغدام

 در( ایجانآذرب حاکم و شاهزاده) میرزا عباس تولد. شد

1168 .  

مرگ مرتضی رسام نخجوانی )نقاش( در  -مرداد 8

1382. 

مرگ منزوی اردبیلی )شاعر اهل بیت( در  -مرداد 9

1371. 

اشغال دوبارة شهر آغدره در قره باغ توسط  -مرداد 10

 .1371نیروهای ارمنی در 

مرگ محمدنخجوانی )از بنیانگذاران کتابخانة  -مرداد 14

 .1341ملی تبریز( در 

تولد فرهاد آقازاده )شرقلی( )معلم و  -مرداد 22

 .1259زبانشناس( در شوشا به سال 

تولد احد حسینی )مجسمه ساز( در تبریز به  -مرداد 23

 .1323سال 

مرگ دکتر غالمحسین بیگدلی )مبارز،  -مرداد 25

. تولد ستارخان 1377نویسنده و استاد دانشگاه( در 

. تولد 1246جان به سال سردار ملی در قره داغ آذربای

 .1304بختیار وهابزاده )شاعر( در شکی به سال 

اشغال شهر فضولی توسط نیروهای ارمنی در  -مرداد 26

. مسلم ماغامایف )خوانندة اپرا( در باکو به سال 1372

1321.   

 .1280تولد خان شوشینسکی )خواننده( در  -مرداد 29

 شهریور )زومار(:

ایلچی بیگ )رئیس جمهور  مرگ ابوالفضل -شهریور 1

 .1379آذربایجان( در 

. تولد اکبر 1357مرگ عاشیق پناه پناهوف  -شهریور 4

 .1339عبدی )هنرپیشه( در 

مرگ ربابه مرادوا )خواننده و بازیگر نقش  -شهریور 6

 .1362لیلی در اپرای لیلی و مجنون( در باکو به سال 

 .1370استقالل جمهوری آذربایجان در  –شهریور 8

مرگ صمد بهرنگی )معلم و نویسنده( در  -شهریور 9

1347. 

اشغال شهر قبادلی توسط نیروهای ارمنی و  -شهریور 10

. اشغال شهر 1372کشتار اهالی آذربایجانی آن در 

 .1372 در  جبرائیل توسط نیروهای ارمنی

تولد دکتر حمید نطقی )نویسنده، مترجم و  -شهریور 11

. افتتاح 1299( در پدر روابط عمومی در ایران

فیالرمونیای دولتی تبریز توسط حکومت ملی آذربایجان 

. مرگ امیرحسین صدقیانی )نخستین لژیونر 1325در 
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فوتبال ایران و نخستین سرمربی تیم ملی فوتبال ایران( 

 .1361در 

اعالم تشکیل فرقة دموکرات آذربایجان  -شهریور 12

نقاش( در (. مرگ محمدرضا ایرانی ملک کیان ) 1324)

1373. 

مرگ عزیزه جعفرزاده )شاعر و نویسنده( در  -شهریور 13

. مرگ دکتر محسن هشترودی )ریاضیدان( در 1382

1355. 

تولد قادر میزبانی )قهرمان دوچرخه  -شهریور 15

 .1354سواری( در تبریز به سال 

مرگ میرزا آدی گوزل بیگ )نویسنده(  -شهریور 18

 .1368اننده( در . مرگ رشید بهبودوف )خو1227

. مرگ 1174تولد عاشیق سایات نووا در  -شهریور 20

آیت اهلل سید اسدهلل مدنی )امام جمعه( تبریز در واقعه 

 .1360تروریستی در 

مرگ شیخ محمد خیابانی در تبریز به  -شهریور 22

 .1299دست عوامل حکومت در 

 .1299مرگ میرزا تقی رفعت )شاعر( در  -شهریور 24

 .1378مرگ عبداهلل توکل )مترجم( در  -شهریور 25

مرگ قاتیر محمد )قاچاق و رهبر قیامهای  -شهریور 26

 .1298روستایی( در 

مرگ سیدمحمدحسین شهریار )شاعر( در  -شهریور 27

1367. 

 مهر)خزل(:

 .1325تولد حسین منزوی )شاعر( در  -مهر 1

مرگ احمد جمیل )شاعر( در باکو به سال  -مهر 2

1356. 

مرگ بلبل محمدوف )خواننده( در باکو به سال  -مهر 4

1340. 

تولد امیر حسین فردی )نویسندة کودکان( در  -مهر 5

. تولد کمال تبریزی )فیلمساز( در تبریز به سال 1328

1338. 

مرگ میرجالل پاشایف )نویسنده و ادیب( در  -مهر 6

 .1357باکو به سال 

مرگ کلنل محمدتقی خان پسیان به دست  -مهر 9

. مرگ علی آقا واحد )شاعر( در 1300وامل حکومت در ع

 .1344باکو به سال 

. 1385مرگ عمران صالحی )طنزنویس( در  -مهر 11

تولد سلیمان ثانی )آخوندوف( )نویسنده( در شوشا به 

 .1254سال 

ارگان « انجمن»انتشار نخستین شمارة روزنامة  -مهر 13

ری میرزاعلی انجمن ایالتی آذربایجان در تبریز به سردبی

 .1285اکبرخان در 

اعتصاب سراسری در تبریز و درخواست خروج  -مهر 14

. اعطای 1285حاجی میرزا کریم امام جمعه از شهر در 

لقب سردار ملی به ستارخان و ساالر ملی به باقرخان 

 .1287توسط انجمن ایالتی آذربایجان در 

مرگ حسین خان باغبان ماراالنی )مجاهد  -مهر 19

 1287طه( در صحنه نبردهای تبریز به سال مشرو

 شمسی.

پیروزی مجاهدان تبریز به رهبری ستارخان  -مهر 20

. امضاء قرارداد گلستان 1287پس از چهار ماه مبارزه در 

میان ایران و روسیه و جدا شدن مناطقی از آذربایجان 

همچون باکو، شکی، قره باغ و گنجه و ملحق شدن آنها 

 به روسیه.

تولد سیدرضا حسینی )مترجم و فرهنگ  -مهر 22

شورای امنیت  874. صدور قطعنامة شمارة 1305نویس( 

 آن در که باغ قره مورد در  1372سازمان ملل متحد در 

 اعمال هرگونه از خودداری» به را طرفین امنیت، شورای

 را منازعه قاعدتاً که ای مداخله هرگونه و خصمانه

در منطقه خدشه دار نیت را ام و صلح و داده گسترش

 فراخواند.« خواهد کرد

تولد میرعلی سیدوف )ادیب و نویسنده( در  -مهر 25

 .1297ایروان به سال 
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. تولد شوکت علی 1326مرگ عاشیق آباک در  -مهر 27

 .1301اکبرووا )خواننده( در باکو به سال 

 آبان )قیروْو(:

مرگ مهندس غالمرضا امانی )فعال آذربایجانی(  -آبان 3

. مرگ 1387دو برادرش در اثر سانحة رانندگی به سال  و

  . 1212عباس میرزا )شاهزاده و حاکم آذربایجان( در 

مرگ یحیی آرین پور )نویسنده و مورخ( در  -آبان 4

 .1364تهران به سال 

مرگ حیدرخان عمواوغلو )انقالبی و مبارز( در  -آبان 5

تای اووه . تولد میرزا ابراهیموف )نویسنده( در روس1300

 .1290سراب به سال 

اشغال شهر زنگالن توسط نیروهای ارمنی در  -آبان 6

1372. 

 امنیت شورای  884صدور قطعنامة شمارة  -آبان 8

 ناحیة اشغال» آن در که  1372 در متحد ملل سازمان

 بمباران و شهرها به حمله گورادیز، شهر و زنگالن

شده و  محکوم« آذربایجان جمهوری قلمرو از مناطقی

عقب نشینی یک جانبه نیروهای اشغالگر »شورا خواستار 

  شد. « از ناحیة زنگالن و شهر گورادیز

مرگ آیت اهلل سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی  -آبان 10

 .1358)امام جمعة تبریز( در واقعة تروریستی در 

مرگ صفر قهرمانیان )مبارز( در تهران به سال  -آبان 19

1381. 

 .1300باالش آذراوغلو )شاعر( در باکو به سال تولد  -آبان 20

 .1352مرگ رضا روزبه )دانشمند و ادیب( در  -آبان 21

 .1320مرگ عاشیق حسین بوزآلقانلی در  -آبان 22

مرگ آیت اهلل عالمه سید محمدحسین طباطبایی  -آبان 25

 مرگ. 1293 در ملی سردار ستارخان مرگ . 1360)مفسر( 

 .1377ر قم به سال جعفری د محمدتقی عالمه

برگزاری کنگرة خلق آذربایجان )مجلس  -آبان 29

. تولد فریدون ابراهیمی )دادستان 1324مؤسسان(در تبریز 

 .1299کل حکومت ملی آذربایجان( در آستارا به سال 

تولد فکرت امیروف )آهنگساز( در گنجه به سال  -آبان 30

1301. 

 آذر )اوْخ آتان(:

عدی )نویسنده( در پاریس به مرگ غالمحسین سا -آذر 2

 .1364سال 

 .1345مرگ جبار باغچه بان در  -آذر 4

مرگ حسن بیگ زردابی )روزنامه نگار و ادیب( در  -آذر 6

 .1286باکو به سال 

مرگ میرزا شفیع واضح )شاعر( در تفلیس به سال  -آذر 7

1231. 

 .1339تولد نگار خیاوی )شاعر( در  -آذر 10

 .1347الم یوسفوف درمرگ عاشیق اس -آذر 16

 .1305تولد عاشیق پناه پناهوف در  -آذر 20

تشکیل حکومت ملی آذربایجان در تبریز به سال  -آذر 21

. سرنگونی حکومت ملی آذربایجان توسط نیروهای 1324

. درگذشت حیدر علیف رئیس 1325ارتش پهلوی در 

. تولد رضا براهنی )شاعر و 1382جمهوری آذربایجان در 

 .1314در  نویسنده(

. تولد دکتر 1294تولد رشید بهبودوف )خواننده( در  -آذر 22

. 1302محمدتقی زهتابی )نویسنده و فعال سیاسی( در 

برگزاری مراسم سوزاندن کتابهای ترکی در تبریز به دستور 

 .1325حکومت پهلوی در 

 .1364مرگ حبیب ساهر )معلم و شاعر( در  -آذر 24

یه )بنیانگذار مدارس نوین( مرگ میرزا حسن رشد -آذر 29

 .1323در 

 دی )قارا قیش(:

 .1300تولد ضیاء بنیادوف )مورخ( در آستارا به سال  -دی 3

 .1354مرگ محمد عارف )ادیب( در باکو به سال  -دی 4

تولد رضا ناجی )بازیگر سینما( در تبریز به سال  -دی 5

1321. 

 .1315تولد زینب خانالرووا )خواننده( در  -دی 7

. 1300تولد عزیزه جعفرزاده )شاعر و نویسنده( در  -دی 8

 .1325تولد نصرت کسمنلی )شاعر( در 

صدور فرمان حکومت ملی آذربایجان برای تأسیس  -دی 9

 .1324دانشگاه تبریز در 

روز وحدت آذربایجانیهای جهان. مرگ جعفر  -دی 10

. به دار آویخته شدن 1313جبارلی )شاعر و نویسنده( در 
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علی ثقه االسالم تبریزی و دو پسران علی مسیو توسط میرزا 

 .1290روسها در 

. مرگ 1328تولد زلیم خان یعقوب )شاعر( در  -دی 12

 .1377دکتر محمدتقی زهتابی )نویسنده و فعال سیاسی( در 

(. مرگ  1320تولد عاصم اردبیلی )شاعر( ) -دی 13

. 1181جوادخان زیاد اوغلو حاکم گنجه به دست روسها در 

 .1314تولد غالمحسین ساعدی )نویسنده( در تبریز به سال 

مرگ علی نظمی )علی محمدزاده( )شاعر( در باکو  -دی 14

 .1324به سال 

تولد آیت هلل سیدمحمدکاظم شریعتمداری )مرجع  -دی 15

. مرگ فرهاد آقازاده )شرقلی( )معلم و 1284تقلید( در 

 .1309زبانشناس( در شوشا به سال 

الم رسمت یافتن زبان ترکی آذربایجانی در اع -دی 16

 .1324آذربایجان توسط حکومت ملی در 

 .1281مرگ احمدبیگ جوانشیر )نویسنده( در  -دی 18

 در( ریاضیدان) هشترودی محسن دکتر تولد –دی  22

1286. 

. تولد 1314تولد غالمحسین ساعدی )نویسنده( در  -دی 24

 .1316آنار )نویسنده( در 

. 1287نیروهای ارتش روسیه به تبریز در  ورود -دی 26

 .1318مرگ محمدعلی تربیت )نویسنده و شهردار تبریز( در 

 .1304تولد مدینه گلگون )شاعر( در باکو به سال  -دی 27

کشتار آذربایجانیان در باکو توسط نیروهای ارتش  -دی 30

)قارا یانوار(. تولد حمیده خانم جوانشیر  1368شوروی در 

 .1251قره باغ به سال  )ادیب( در

 بهمن )دوْندوران(:

تولد دکتر حسن احمدی گیوی )نویسنده و ادیب(  -بهمن 1

. تولد دکتر اسفندیار قره باغی )آهنگساز و خواننده( 1306در 

 .1322در 

آزادسازی کلبجر از اشغال ارمنیان توسط ارتش  -بهمن 3

 . مرگ جلیل محمدقلیزاده )نویسنده و1372آذربایجان در 

. تولد علی 1310ناشر مجلة مالنصرالدین( در باکو به سال 

 .1302توده )علی جوادزاده( )شاعر( در باکو به سال 

مرگ سعید سلماسی )شاعر و مجاهدمشروطه( در  -بهمن 5

 .1287خوی به سال 

تصرف ادارات حکومتی همچون گمرک، پست،  -بهمن 6

هدین های مجا تلگراف و واحدهای جنگی تبریز توسط دسته

 .1285در تبریز و آغاز مبارزه با محمدعلی شاه در 

مرگ سیدحسن تقی زاده )نویسنده، فعال سیاسی(  -بهمن 8

 .1348در 

تولد محمدامین رسولزاده )بنیانگذار جمهوری  -بهمن 11

. تولد نصیر پایگذار )شاعر و معلم( در 1262آذربایجان(در 

 .1311 تبریز به سال 

. تولد 1329اقبالی )خواننده( در تولد داریوش  -بهمن 15

پروفسور لطفی زاده )لطفعلی عسکرزاده( )فیزیکدان و 

 .1299بنیانگذار منطق فازی( در 

مرگ میرزا جعفر توپچی باشوف )شاعر و  -بهمن 16

. تولد قارا قارایف )آهنگساز( در باکو به 1247شرقشناس( در 

 .1296سال 

( در باکو به مرگ حمیده خانم جوانشیر )ادیب -بهمن 17

 .1333سال

مرگ موسی خیابانی )مبارز( در درگیری با  -بهمن 19

 .1360نیروهای دولتی در 

. تولد جلیل 1358مرگ عاشیق شمشیر در  -بهمن 21

محمدقلیزاده )نویسنده و ناشر مجلة مالنصرالدین( در 

 .1244نخجوان به سال 

ر مرگ بهمن میرزای قاجار )شاهزاده و نویسنده(د -بهمن 22

 .1289. تولد بهرام منصوروف )نوازنده( در باکو به 1262

مرگ مهدی باکری )رزمنده( در جبهة جنگ با  -بهمن 25

 .1387. مرگ بختیار وهابزاده )شاعر( در 1363عراق 

مرگ اسماعیل امیرخیزی )مجاهد مشروطه و  -بهمن 27

 .1344نویسنده( در 

ط اشغال سد سرسنگ در کنار رود ارس توس –بهمن 28

 .1371نیروهای ارمنی در 

 .1356قیام مردم تبریز علیه رژیم پهلوی در  -بهمن 29

 اسفند)بایرام(:

. تولد 1362مرگ فکرت امیروف )آهنگساز( در  -اسفند 1

. امضاء قرارداد ترکمنچای 1352کریم باقری )فوتبالیست( در 

بین ایران و روسیه که بر اثر آن مناطق دیگری از قفقاز 

ان و نخجوان به روسیه ملحق و جدایی کامل همچون ایرو
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آذربایجان قفقاز مسجل شد. مرگ نادعلی همدانی )نویسنده( 

 .1387در تهران به سال 

. روز جهانی 1317تولد عاشیق یداهلل عوض پور در  -اسفند 2

. تولد بؤیوک 1387زبان مادری. مرگ دده کاتیب )شاعر( در 

 .1299ل آقا میرزا زاده )نقاش( در باکو به سا

مرگ حمید باکری )رزمنده( در جبهة جنگ با  -اسفند 3

. کشتار بی رحمانه مردم اورمیه به دست 1362عراق 

 .1296آشوریهای عثمانی در 

تولد حمید آراسلی )لغت شناس و ادیب( در گنجه  -اسفند 4

 .1287به سال 

تولد دکتر حمید موالنا )نویسنده و استاد دانشگاه(  -اسفند 6

. تولد عبداهلل شایق )نویسنده و معلم( 1315ز به سال در تبری

 .1259در تفلیس به سال 

قتل عام زنان و کودکان آذربایجانی در شهر  -اسفند 7

 (.خوجالی فاجعة)  1370خوجالی قره باغ توسط ارمنیان در 

. بروز درگیریهای قومی 1329مرگ عاشیق اسد  -اسفند 8

ر سومگاییت به تحریک میان آذربایجانیان و ارمنیان در شه

 .1366روسها در 

 .1386مرگ بهزاد بهزادی )فرهنگ نویس( در  -اسفند 9

 .1325تولد عمران صالحی )طنزنویس( در  -اسفند 10

. 1206تولد احمد بیگ جوانشیر )نویسنده(  -اسفند 11

اعتصاب سراسری کارگران و کارمندان گمرک و پست 

. تولد 1285سال آذربایجان در اعتراض به بلژیکیها در 

 .1320میرحسین موسوی )نخست وزیر( در 

تولد فخرالدین فخرالدینی )عکاس و نقاش( در  -اسفند 13

. تولد سعید سلماسی )شاعر و مجاهد( در سلماس به 1311

 .1261سال 

 جمهوری بنیانگذار) رسولزاده محمدامین مرگ –اسفند  15

 و زتبری از ستارخان همیشگی خروج. 1335( آذربایجان

. 1304 در علعسگر عاشیق مرگ. 1288 در تهران به حرکت

 .1359 در( شاعر) بیگلی رفیع نگار مرگ

مرگ میرزا عبدالرحم طالبوف )اندیشمند و  -اسفند 18

. تولد قمر الماس 1289نویسنده( در تیمورخانشورا به سال 

 .1293زاده )بالرین( در باکو به سال 

ورخ و نویسنده( در مرگ سید احمد کسروی )م -اسفند 20

 .1324تهران به سال 

تولد فرهاد فخرالدینی )آهنگساز و رهبر ارکستر(  -اسفند 21

. تولد سلیمان رستم )شاعر و نویسنده( در باکو به 1316در 

 .1284سال 

. مرگ علیرضا نابدل 1274مرگ قاچاق نبی در  -اسفند 22

. 1350)مبارز( به دست مأموران حکومت پهلوی در سال 

گ غمگسار )علیقلی نجفوف( )شاعر( در تفلیس به سال مر

1297. 

. 1302تولد اقرار علیف )مورخ( در باکو به سال  -اسفند 23

مرگ بابک خرمدین )قهرمان ملی آذربایجان( در سامراء به 

 .216سال 

. تولد پروین 1271تولد عاشیق شمشیر در  -اسفند 25

عاشیق اسالم  . تولد1285اعتصامی )شاعر( در تبریز به سال 

. مرگ ابوالحسن اقبال آذر )خواننده( در 1271یوسفوف در 

. مرگ مهدی تجالیی )رزمنده( در جبهة جنگ با عراق 1349

 .1363در 

. 1277تولد جعفر جبارلی )شاعر و نویسنده( در  -اسفند 29

 .1300تولد عباس بارز )عباس اسالمی()شاعر( در 

نمایشنامه نویس( در تولد صمد وورغون )شاعر و  -اسفند 30

1284. 
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روزشمار تاریخ ترکیه، آذربایجان، 

 ایران و جهان

 

 

با سال  2015اين تقويم تاريخ براساس مقايسه سال ميالدی 

نوشته شده است. لذا به هنگام تطبيق  1394شمسي 

حوادث تاريخي برای سالهای ديگر، رويدادهای سال 

رفتن ميالدی و سال شمسي، مي بايست با در نظر گ

جابجايي احتمالي روزهای تقويم ميالدی و شمسي مورد 

 استفاده قرار گيرد.
  

 سخنی با خوانندگان

نخستین و برترین روزشمار وقایع نگاری است  "روی موج تاریخ" 

برای بیان  ضمن استفاده از کالمی موجز، که به زبان فارسی و

ایران مهمترین رویدادهای ترکیه، حوادث آذربایجان، رخدادهای 

 وقایع جهان نوشته شده است. و 

کوشیده تا غبار زمان را از روی تعیین کننده "روی موج تاریخ"

 .بزداید جهان ترین حوادث

نهیب زند  سازشکار انسانها  ذهنیت و فراموشکار و پیوسته برذهن 

و هشدار دهد.این مجموعه همچنان در حال تکمیل است و اگر 

متن متوجه رویداد مهم فراموش خوانندگان گرامی ضمن مطالعه 

شده ای گردیدند اطالع رسانی و یا تذکر آنان سبب مزید امتنان 

  نویسنده این روزشمار خواهد گردید.

 فرزاد صمدلی

 آغاز ماه ژانويه

مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در روز اول 

 ژانويه ، برابر با يازدهم دی ماه عبارتند از :

 وئی دوازدهم، پادشاه فرانسه درگذشت.ل 1515در سال 

 انتقال بردگان به آمریکا ممنوع شد. 1808در سال

 نخستین فدراسیون فوتبال ترکیه تاسیس شد. 1923در سال 

جروم دیوید سالینجر نویسنده معاصر آمریکایی  1919در سال

 متولد شد.

 جامعه اروپا تاسیس شد. 1958در سال 

به رهبری فیدل کاسترو و بر ضد قیام مردم کوبا  1959در سال 

 فولگنیکو باتیسته به پیروزی رسید.

 آمریکا و چین روابط سیاسی خود را از سر گرفتند. 1979در سال

توافقنامه یا پیمان شنگن در اروپا به مورد اجرا  1985در سال 

گذاشته شد.این پیمان در لوکزامبورگ از سوی بلژیک، فرانسه، 

امبورگ به امضا رسید. تمام کشورهای آلمان غربی، هلند و لوکز

اند. در حال  اتحادیه اروپا بجز بریتانیا و ایرلند وارد این پیمان شده

کشور عبارت اند  26کشور عضو این پیمان هستند. این  26حاضر 

از: اتریش، بلژیک، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنالند، 

یا، لتونی، لیتوانی، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایتال

لوکزامبورگ، مالت، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسلواکی، 

 اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس.

چـکسلواکی در روندی آرام، به دو کشور جمهوری  1993در سال

 چک و اسلواکی تجزیه شد.

کشور عضو  12یورو رسما به عنوان پول رسمی  2002در سال 

 کار کرد. اتحادیه اروپا آغاز به

مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در روز دوم 

 ژانويه ، برابر با دوازدهم دی ماه عبارتند از :

پاپ ژان دوم به عنوان رهبر کلیسای کاتولیک  533در سال

در این منصب باقی  535مه  8برگزیده شد و تا زمان مرگش در 

 ماند.

سلطان سلیمان  جزیره رودوس از سوی سپاهیان 1523در سال 

 قانونی تصرف شد.

بریتانیا موفق به تصرف کلکلته در هندوستان  1757در سال 

گردید و به این ترتیب دوران استعماری جدیدی در این کشور آغاز 

 گردید.

گانه  منطقه جورجیا، یکی از مستعمرات سیزده 1788در سال 

متحده بریتانیا در قاره آمریکا با نام ایالت جورجیا به ایاالت 

 پیوست.

مهمترین شهر مجمع الجزایر فیلیپین از سوی  1942در سال 

 نیروهای ژاپنی در خالل جنگ دوم جهانی اشغال گردید.
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کیلومتر شاه لوله نفتی در درازای  5655در ایران،  1961در سال 

 یک سال احداث شد.

ارنست میلر همینگوی نویسنده آمریکایی درگذشت.  1961در سال

 ٔمعاصر ایاالت متحده آمریکا و برنده ٔدگان برجستهوی از نویسن

گذاران یکی از  جایزه نوبل ادبیات است. همینگوی از پایه

نگاری ادبی شناخته  تأثیرگذارترین انواع ادبی، موسوم به وقایع

شود. ارنست همینگوی بیشتر عمرش سرگرم ماجراجویی بود.  می

توپ   ه ترکشتک 200شدن در ایتالیا بر اثر اصابت  از زخمی

نیروهای اتریشی در خالل جنگ جهانی اول تا شرکت در خط 

های جنگ داخلی اسپانیا یا سفرهای توریستی به  مقدم جبهه

گیری و شکار حیوانات وحشی و زندگی  وحش آفریقا تا ماهی حیات

ترین  در کوبا. وی سرانجام با اسلحه شکاری خودکشی کرد. از مهم

 .و دریا استهای او کتاب پیرمرد  رمان

های مایکل  بیلی جین، یکی از معروفترین آهنگ 1983در سال 

 جکسون خواننده فقید آمریکایی منتشر شد.

 

مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در روز سوم  

 دی ماه عبارتند از : 13ژانويه ، برابر با 

 

امیر علی شیر نوایی یکی از بزرگترین حکما و  1501در سال 

ی جهان ترک درگذشت. وی شاعر، دانشمند و وزیر سلطان شعرا

زادگان  حسین بایقرای گورکانی بود. نوایی متولد هرات از بزرگ

خاندان جغتای، پسر چنگیزخان مغول، حاکم ماوراءالنهر و کاشغر 

و بلخ و بدخشان بود. او مردی نیکوصفت و دانشمند و شاعر بوده 

یی و فارسی دارد و به همین اشعار بسیاری به دو زبان ترکی جغتا

جهت مشهور به ذوللسانین بود. تخلص او در اشعار ترکی نوائی و 

در اشعار فارسی فانی یا فنائی است. وی را نویسنده سیصد وهفتاد 

اثر دانسته اند که به زبانهای ترکی، عربی و فارسی نوشته شده 

 است.

از کلیسای پاپ لئوی دهم، مارتین لوتر را تکفیر و  1521در سال 

 کاتولیک رم طرد کرد.

مسلمان و ترک از سوی  373در مسجد اردهان،  1917در سال 

 دسته جات تبهکار ارمنی به همراه مسجد آتش زده شدند.

 میان ترکیه و ارمنستان پیمان صلحی منعقد شد. 1921در سال 

شهر مرسین ترکیه از اشغال نیروهای فرانسوی آزاد  1922در سال 

 شد.

ده کشاورز انگلیسی مستعمره نشین کارائیب،  1958در سال 

 کمپانی هند غربی را تأسیس کردند.

مین ایالت امریکا نام  49سرزمین آالسکا به عنوان  1959در سال 

 گذاری شد.

با حمله تفنگداران دریایی آمریکا، ژنرال مانوئل  1990در سال 

 ا گردید.نوریگا از رهبری پاناما خلع شد و راهی زندانی در آمریک

میان جورج بوش رییس جمهوری آمریکا و بوریس  1993در سال 

یلتسین رییس جمهوری فدراسیون روسیه توافقنامه استراتژیکی 

کشور در قالب پیمان استار  2در مورد کاهش موشکهای هسته ای 

 به امضا رسید. 2

 

مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در روز  

 دی ماه عبارتند از : 14با  چهارم ژانويه، برابر

 

آیزاک نیوتن یکی از برجسته ترین فیزیکدانان  1643در سال 

 تاریخ علم فیزیک متولد شد.

کاخ وایتهال مهمترین اقامتگاه پادشاه بریتانیا در  1698در سال 

 لندن در آتش سوخت.

یوتا به عنوان چهل و پنجمین ایالت به ایاالت  1896در سال 

 وست.متحده آمریکا پی

 برمه از بریتانیا مستقل شد.1948در سال 

جمهوری خلق چین به همراه کره شمالی، سئول 1951در سال 

 پایتخت کره جنوبی را به تصرف خود درآورد.

میلیون  60پس از سه ماه و طی مسافتی بیش از 1958در سال 

نخستین ماهواره  1کیلومتر در مدار زمین، مامویت اسپوتنیک 

 ورود به جو پایان یافت.فضایی جهان با 

آلبر کامو نویسنده شهیر فرانسوی درگذشت. کامو  1960در سال 

تبار بود. او  فرانسوی-نگار الجزایری نویسنده، فیلسوف و روزنامه

بزرگ قرن بیستم و از جمله نویسندگان مشهور و  ٔیکی از فالسفه

به خاطر آثار مهم  1957خالق کتاب بیگانه است. کامو در سال 

بی که به روشنی به مشکالت وجدان بشری در عصر حاضر اد

نوبل ادبیات شد. وی دو سال پس از بردن  ٔجایزه ٔپردازد برنده می

 تصادف درگذشت. ٔنوبل در یک سانحه ٔجایزه

 نخستین خط لوله نفتی عراق گشایش یافت. 1967در سال 

توافقنامه بین المللی ضد نژادپرستی به امضاء  1969در سال 

 .رسید

باراک اوباما کار خود را به عنوان سناتور ایلینوی در  2005در سال 

 مجلس سنای ایاالت متحده آغاز کرد.

 5مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در روز  

 دی ماه عبارتند از : 15ژانويه، برابر با 
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گورکانی هند در الهور متولد  شاه جهان امپراطور1592در سال 

جیمیز وات نخستین ماشین بخار جهان را  1769در سال شد.

 .اختراع کرد

 جنگهای استقالل امریکا اغاز شد. 1781در سال 

عهدانامه داردانل میان امپراطوری عثمانی و بریتانیا  1809در سال 

 با امضاء رسید.

آیت اهلل العظمی سید محمدکاظم شریعتمداری   1906در سال 

جمهوری خلق مسلمان  در تبریز به دنیا آمد. وی موسس حزب

همچنین  ایران و پایه گذار دارالتبلیغ اسالمی است. شریعتمداری

از روحانیون و مراجع عظام تقلید شیعه در قرن معاصر محسوب 

بین او و آیت اهلل العظمی سید  57می شود. پس از انقالب سال 

انقالب اسالمی در ایران، به دلیل مخالفتش  اهلل خمینی، رهبر روح

ل والیت فقیه، اتهام مبهم کودتای نوژه وانجام حمالت خونین با اص

به وجود آمد که  علیه حزب خلق مسلمان اختالفات شدیدی

منتهی به حصر و سرانجام مرگ تلخ این عالم بزرگ ربانی شد. وی 

یکی از کسانی است که خواستار تحریم رفراندم قانون اساسی 

 شده بود. 1359ایران در سال 

 شهر آدانای ترکیه از اشغال دشمنان رهایی یافت. 1922در سال 

دوالفقار علی بوتو یکی از رهبران شهیر پاکستان  1931در سال 

 متولد شد.

دکترین جدید ایزنهاور رییس جمهوری آمریکا در  1957در سال 

 خاورمیانه به مورد اجرا گذاشته شد

اه ای کوت با به قدرت رسیدن الکساندر دوبچک، دوره1968در سال 

 "بهار پراگ "های سیاسی و اجتماعی موسوم به از گسترش آزادی

اوت همان سال و اشغال این  20در چکوسالواکی آغاز شد که تا 

 کشور توسط ارتش سرخ شوروی ادامه داشت.

اریس بزرگترین سیاره کوتوله در منظومه شمسی  2005در سال 

 کشف شد.

 ٦روز مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در 

 دی ماه عبارتند از : 1٦ژانويه ، برابر با 

 

ژان دارک، متولد شد. ژان دارک قهرمان ملی  1412در سال 

ای در کلیسای کاتولیک است. وی در جنگ  فرانسه و قدیسه

ها را برعهده داشت. این  صدساله بر ضد انگلستان، رهبری فرانسوی

ر خیانت بانوی فرانسوی در نزدیکی شهر کُنپی ینی، به خاط

ها فروخته  ها اسیر و به انگلیسی شهردار این شهر توسط بورگینیون

شد. ژان دارک در یک دادگاه کلیسایی، به جرم ضدیت با قوانین 

کلیسا، محکوم و در میدان ویومارشه شهرِ روآن سوزانده شد. 

رهبران مذهبی چندی بعد، در یک دادگاه تجدید نظر در سال 

 ا پذیرفتند.، شرافت وی را مجدد1456

فردیناند ماژالن که دریانوردی پرتغالی بود و به  1520در سال 

کرد، به عنوان نخستین دریانورد در جهت  دولت اسپانیا خدمت می

غرب از اروپا به آسیا رفت و در اقیانوس آرام کشتی راند. ماژالن 

زمین،  ٔهمچنین نخستین کسی بود که با هدف دور زدن کره

 ٔدار شد. اگر چه خود در میانه اکتشافی را عهدهرهبری یک ناوگان 

 1522سفر درگذشت، گروهی از افراد و ناوگانش توانستند در 

 زمین را با موفقیت دور بزنند و به اروپا بازگردند. ٔمیالدی کره

بنیامین فرانکلین یکی از بنیانگذاران ایاالت متحده  1706در سال 

قگیر است. فرانکلین یکی امریکا متولد شد. وی همچنین مخترع بر

 از افراد موثر در نگارش قانون اساسی آمریکا است.

ساموئل مورس دستگاه ابداعی خود که تلگراف نام  1838در سال 

 داشت را به نمایش گذاشت.

ایالت نیومکزیکو به عنوان چهل وهفتمین ایالت به  1912در سال 

 ایاالت متحده آمریکا پیوست.

سون سی وهفتمین رئیس جمهور آمریکا ریچارد نیک1913در سال 

 در کالیفرنیا متولد شد.

مین رییس جمهوری آمریکا  26تئودور روزولت  1919در سال 

 درگذشت.

ترکیه مقام اول مسابقات جهانی نمایشهای  1956در سال 

 آکروباتیک هوایی در کانادا را از ان خود کرد.

ز مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در رو  

 دی ماه عبارتند از : 1۷هفتم ژانويه ، برابر با 

 

اباقاخان ایلخان مغول، پسر هالکو خان، در چنین  1270در سال 

روزی دو زن را حکمران دو ایالت بزرگ ایران کرد. آبش خاتون 

 حکمران فارس و ترکان خاتون حکمران کرمان شد.

در  بابک خرمدین قهرمان ملی آذربایجان و ایران،831در سال 

شهر سامراء به امر خلیفه عباسی به طرز بی حمانه ای کشته شد. 

بابک فرزند مرداس در منطقه آذربایجان و در دوره ای که در پی 

های مردم در سختی و فشار  حکومت ظالمانه خلفای عباسی، توده

کمرشکنی قرار داشتند به دنیا امد. در شرایطی که ناامیدی، 

الت ایران را در برگرفته بود مردم بدبختی و ستم تمام اقوام ف

نواحی آذربایجان که بیش از پیش در معرض ظلم و تعدی مأمون 

و معتصم عباسی قرار داشتند به اطراف آتشی گرد آمدند که 

های اردبیل  جاویدان فرزند شهرک، آن را بر فراز کوهستان

)اورتابئل( برافروخته بود. این امر سبب شد که بابک خرمدین نیز 
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حلقه این مبارزان بپیوندد.بابک پس از مرگ جاویدان در سال  به

هجری قمری جانشین وی شد و این نقطه عطفی در تاریخ 200

خاورمیانه است. عظمت اندیشه، مردانگی بی بدیل، صداقت بیان و 

قدرت اراده او سبب شد تا بیشتر اقوام منطقه به این جنبش 

باعث شد تا به مدت  آزادیخواهی پیوستند و اتحاد این گروهها

چند دهه مقاومت گسترده ای در برابر عباسیان در منطقه 

آذربایجان پدید اید. متاسفانه حماسه بابک به دنبال خیانت یک 

فرمانده ایرانی به نام افشین با شکست مواجه شد و وی به وعده 

تسلط بر خراسان؛ با خدعه و نیرنگ بابک را اسیر کرد و او را از 

های پر افتخار بذ و قصر جمهور به بغداد روانه کرد.  ناوج کوهستا

به دستور معتصم، در حضور درباریان و خود خلیفه، به ترتیب 

ها و پاهای بابک را از تن جدا کردند و او را مثله کردند تا  دست

جان سپرد.می گویند که بابک پس از قطع دست راستش با دست 

و تمام صورتش را  چپ خون دست راست را بر چهره خود مالید

گلگون از خون کرد......چون معتصم را چشم بر بابک افتاد ، گفت : 

ای سگ ! چرا در جهان چنین فتنه انگیختی ؟ هیچ جواب نداد . 

تا هر چهار دست و پایش را بریدند و چون یک دستش بریدند . 

دست دیگر در خون زد و و روی خود مالید و همه روی خود از 

کرد. معتصم گفت : ای سگ ! این چه عملیست خون خود سر خ 

گفت : در این حکمتی است ، شما هر دو دست و پای مرا خواهید 

برید و گونه روی مردم از خون سرخ باشد . چون خون از روی رود 

رو زرد شود ، من روی خویش از خون خود سرخ کردم تا چون 

 .خون از تنم بیرون شود، نگویند که رویش از بیم زرد شد 

گالیلئو گالیله چهار ماه بزرگ مشتری را کشف  1610در سال 

 کرد.

از لندن به  -نخستین تماس تلفنی بین آتالنتیکی  1927در سال 

 نیویورک برقرار شد.

فرمان رضا شاه در مورد کشف حجاب به اجرا  1936در سال 

 درآمد.

روالن توپور، تصویرگر، نقاش، کاریکاتوریست و  1938در سال 

 ه فرانسوی به دنیا آمد.نویسند

جمهور آمریکا دستیابی این  هری ترومن رئیس 1953در سال 

 کشور به بمب هیدروژنی را اعالم کرد.

آمریکایی دیده  ٔنیکوالس کیج، بازیگر و تهیه کننده 1964در سال 

 به جهان گشود.

غالمرضا تختی کشتیگیر ایرانی به طرز مشکوکی  1968در سال 

 در تهران درگذشت.

در جریان سومین جنگ هندوچین، قوای ویتنامی  1979ر سال د

شهر پنوم پن پایتخت کامبوج را اشغال و خمرهای سرخ را از شهر 

 بیرون راندند.

اینگرید تولین، بازیگر سوئدی سینما دیده از جهان  2004در سال 

  فروبست.

 ۸مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در روز  

 دی ماه عبارتند از : 1۸ا ژانويه، برابر ب

 موناکو مستقل شد. 1297در سال 

دان ایتالیایی  شناس و فیزیک گالیو گالیله، ستاره 1642در سال 

 چشم از جهان فروبست.

امپراطوری عثمانی الحاق شبه جزیره کریمه به  1784در سال 

 روسیه را رسما پذیرفت.

رابطه جورج واشنگتن نخستین سخنرانی خود در  1790در سال 

 با وضعیت کشور را در پایتخت موقت آمریکا، نیویورک ایراد کرد.

گانه توماس وودرو ویلسون  پیشنهادهای چهارده 1918در سال 

رئیس جمهور ایاالت متحده برای دنیای پس از پایان جنگ جهانی 

 اول منتشر شد.

الویس آرون پریسلی خواننده و بازیگر آمریکایی  1935در سال 

 متولد شد.

دان نظری و مولف  استیفن هاوکینگ، فیزیک 1942در سال 

 انگلیسی چشم به جهان گشود.

تن کشته  93به دنبال وقوع سانحه قطار در هلند  1962در سال 

 شدند.

جانسون رئیس جمهور آمریکا آغاز جنگ علیه فقر  1964در سال 

 را اعالم کرد.

علق به به دنبال سقوط یک هواپیمای مسافربری مت 2003در سال 

 تن کشته و سه تن مجروح شدند. 74خطوط هوایی ترکیه 

ایاالت متحده آمریکا آغاز به تاسیس پایگاههای  2003در سال 

 نظامی در افغانستان نمود.

 9مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در روز 

 دی ماه عبارتند از : 19ژانويه، برابر با 

 

 هانگرد ونیزی درگذشت.مارکو پولو تاجر و ج 1324در سال 

ایالت کنکتیکت به عنوان پنجمین ایالت به ایاالت  1788در سال 

 متحده آمریکا پیوست.

سال نبرد میان دو امپراطوری عثمانی و  5به دنبال  1792در سال 

روسیه تزاری، پیمان یاش میان این دو قدرت وقت جهان امضا 

 شد.
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برد میان با امضای پیمان صلح سلطانیه ن 1809در سال 

 امپراطوری عثمانی و بریتانیا به پایان رسید.

بانو سیمون دوبوار فیلسوف و نویسنده فمینیست  1908در سال 

 فرانسوی در پاریس متولد شد.

ریچارد نیکسون سی و هفتمین رئیس جمهور 1913در سال 

 ایاالت متحده در کالیفرنیا متولد شد.

 گشایش یافت. مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1951در سال 

نفره از شهروندان ترک برای  800نخستین گروه  1966در سال 

 کار راهی المان غربی شدند.

، محمود 2004پس از مرگ یاسر عرفات در سال  2005در سال 

 عباس به ریاست تشکیالت خودگردان فلسطین انتخاب شد.

اپل، تلفن همراه خود موسوم به  ای شرکت رایانه 2007در سال 

 را معرفی کرد. فون یآ

 10مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در روز 

 دی ماه عبارتند از : 20ژانويه، برابر با 

عهدنامه احمد پاشا میان ایران و عثمانی منعقد  1732در سال 

 شد.

امیرکبیر در حمام فین کاشان به دنبال توطئه  1852در سال 

رالدین شاه قاجار به قتل گسترده درباریان و احتماال به دستور ناص

 رسید.

ترین شبکه حمل و نقل  متروی لندن قدیمی 1863در سال

 زیرزمینی جهان آغاز به کار کرد.

آلکسیی نیکوالیویچ تولستوی، فیلسوف، شاعر و  1883در سال 

 رمان نویس شهیر تاریخ ادبیات روس متولد شد.

 شهر بغداد از سوی انگلستان اشغال شد. 1919در سال 

تن و میلو  نخستین بخش از رشته ماجراهای تن1929سال در 

 نوشته هرژه نویسنده بلژیکی منتشر شد.

های خود را از میدان ارگ  رادیو ایران پخش برنامه 1950در سال 

 شروع کرد.

ابوالقاسم سحاب بنیانگذار موسسه جغرافیایی و  1957در سال 

 کارتوگرافی سحاب درگذشت.

به پرتاب سفینه فضایی سویوز همراه  شوروی اقدام 1978در سال 

 فضانورد به فضا نمود. 2با 

-دی نخستین پرواز هواپیمای مسافربری بوئینگ ام1990در سال

  دانل داگالس انجام شد. محصول شرکت مک 11

 11مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در روز 

 دی ماه عبارتند از : 21ژانويه، برابر با 

دگرد سوم آخرین شاه ساسانیان به دست یک یز 642در سال 

 آسیابان کشته شد.

 استوراکیوس، امپراطور بیزانس درگذشت. 812در سال 

 میخائیل یکم، امپراطور بیزانس درگذشت. 844در سال 

 بزرگترین اتش سوزی تاریخ استانبول اتفاق، افتاد.  1454در سال 

 در ان زمان اکثر خانه های این شهر چوبی بودند.

شیخ مال محمد فضولی یکی از بزرگترین  1556ر سال د

عزلسرایان جهان ترک متولد شد. او را بزرگترین شاعر ترکی 

دانند. پدر وی ساکن حله در عراق  دهم می ٔآذربایجانی در سده

دنیا آمد و در بغداد پرورش  جا به امروزی بود و محمد فضولی در آن

ی و عربی را به خوبی یافت و از این روی، سه زبان ترکی، فارس

است. از اثار این حکیم  دانست. وی به هر سه زبان شعر سروده  می

بزرگ آذربایجانی، می توان شاه و گدا، لیلی و مجنون، مثنوی بنگ 

نامه و رساله  و باده، روضه، حدیقه السعداء، صحبت االثمار، شکایت

 معما را بر شمرد.

و محقق فرانسوی و دان  میشل اوژن شورول شیمی 1880در سال 

های نباتی و حیوانی  ها و روغن تجزیه چربی ٔکاشف طریقه

 درگذشت.

استقالل جمهوری دمکراتیک اذربایجان از سوی  1920در سال 

کنفرانس صلح ورسای به رسمیت شناخته شد. این جمهوری که 

به جمهوری اول آذربایجان موسوم است به رهبری محمد امین 

 رسولزاده تاسیس شد.

فرمان تأسیس عدالتخانه توسط مظفرالدین شاه  1906سال  در

 قاجار صادر شد.

برای اولین بار انسولین در درمان بیماری قند مورد  1922در سال 

 استفاده قرار گرفت.

حلقه محاصره شهر استالین گراد از سوی ارتش  1943در سال 

سرخ شکسته شد و تلفات گسترده ای هم به روسها و هم به 

 ی نازی وارد گردید.آلمانها

فعالیت کوه آتشفشانی نوادو هواسکاران سبب مرگ  1962در سال 

 نفر شد. 4000

شش اصل انقالب سفید و اصالحات ارضی را محمد  1963در سال

رضا شاه پهلوی در کنگره ملی کشاورزان به اطالع افکار عمومی 

 رساند.

پاکستان شرقی تحت عنوان بنگالدش مستقل  1972در سال 

 دید.گر

اهلل خمینی  شورای انقالب اسالمی به دستور آیت 1979در سال 

 فقید در پاریس تاسیس شد.
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 12مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در روز 

 دی ماه عبارتند از : 22ژانويه، برابر با 

 میالدی شهر مکه از سوی مسلمین فتح شد. 630در سال 

 یی به دنیا آمد.جک لندن، نویسنده آمریکا1876در سال 

هرمان گورینگ، بنیانگذار پلیس مخفی آلمان 1893در سال 

 موسوم به گشتاپو در زمان آدولف هیتلر متولد شد.

آخرین مجلس مبعوثان امپراطوری عثمانی در  1920در سال 

 استانبول دیدارهای خود را شروع کرد.

 نخستین انتخابات مجلس مصر برگزار گردید.1929در سال 

در خالل جنگ جهانی دوم اتحاد جماهیر شوروی  1940در سال 

 سابق اقدام به بمباران فنالند کرد.

نیروهای آلمان نازی درشهر لنینگراد روسیه 1944در سال 

 متحمل شکست سنگینی شدند.

کنفرانس یالتا با حضور استالین، چرچیل و روزولت  1945در سال 

 برگزار گردید.

سعد زغلول، مادر ملت مصر صفیه زغلول، همسر  1946در سال 

 درگذشت.

طه حسین نویسنده شهیر عرب، وزیرفرهنگ  1950در سال 

 مصرشد.

برای اولین بار توافقنامه پیشگیری و مبارزه با  1951در سال 

 جرائم جنگی به مورد اجرا گذاشته شد.

لونا، نخستین سفینه فضایی جهان که توانست از  1959در سال 

 د از روسیه راهی فضا شد.میدان جاذبه زمین بگریز

 یکپارچگی کشورهای لیبی و تونس اعالم گردید.1974در سال 

های  آگاتا کریستی، نویسنده انگلیسی داستان 1976در سال 

 جنایی و ادبیات کارآگاهی چشم از جهان فروبست.

در اثنای سفر میخائیل گورباچف، صدر حزب  1990در سال 

به ویلنیوس پایتخت کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سابق 

هزار نفر با برپایی تظاهراتی خواستار  300لیتوانی، بیش از 

 استقالل کشورشان شدند.

در عربستان سعودی در خالل مراسم دینی رجم  2006در سال 

تن از زوار بیت اهلل الحرام در هیاهوی  362شیطان دست کم 

 ناشی از ازدحام زائران کشته شدند.
  
 13تاريخي در عرصه جهان، در روز مهمترين رويدادهای  

 دی ماه عبارتند از :23ژانويه، برابر با 

 گالیله چهارمین قمر سیاره ژوپیتر را کشف کرد. 1610در سال 

 ادموند اسپنسر شاعر بزرگ انگلیسی در گذشت. 1599در سال 

 کریستف گراپنر، آهنگساز آلمانی متولد شد. 1683در سال 

اورلئان و لوئیزینای آمریکا آتش در ایاالت نیو 1830در سال 

 سوزی وحشتناکی به وقوع پیوست.

در نتیجه وقوع زمین لرزه ای در شهر آوزانودای  1915در سال 

 هزار تن جان باختند. 30ایتالیا دست کم 

ژاپن از اقدام سربازان ژاپنی در راستای استثمار  1992در سال 

نی دوم جنسی از دهها هزار زن کره ای، در خالل جنگ جها

 عذرخواهی کرد.

میرزا بابایف بازیگر و خواننده شهیر آذربایجانی  2003در سال 

 چشم از جهان فرو بست.

استاد جعفر شهیدی مورخ و استاد زبان و ادبیات  2008در سال 

 فارسی درگذشت.

ریشتر در  7در نتیجه وقوع زمین لرزه ای به قدرت  2010در سال 

 ه شدند.هزار تن کشت 50هائیتی بیش از 

رئوف دنکتاش بنیانگذار جمهوری ترک قبرس  2012در سال 

 شمالی درگذشت.

 14مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در روز 

 دی ماه عبارتند از : 24ژانويه، برابر با 

قبل از میالد نبوکادنزار دوم حکمران بابل، قدس را  588درسال 

 محاصره کرد.

 ر اسپانیا آزاد شد.کوبا از استعما 1539درسال 

 موزه بریتانیا گشایش یافت. 1859در سال 

برتمو ریسو، نقاش امپرسیونیست فرانسوی متولد 1841در سال 

 شد.

ژانا گوستدو مینیکانگر، نقاش نئوکالسیک فرانسوی 1867در سال 

 درگذشت.

لوئیس کارول، نویسنده و ریاضیدان انگلیسی چشم 1898در سال 

 ازجهان فروبست.

 محمد امین یورداکول، شاعر بزرگ ترک درگذشت. 1944 در سال

آلماس ایلدیریم شاعر بزرگ آذربایجانی دار دنیا را  1952در سال 

وداع گفت. وی یکی از بنیانگذاران تفکر مدرن آذربایجان گرایی در 

جهان آذربایجانیان است. این شعر وی بسیار معروف است: هانی 

می گؤز یاشییال یوغوران، منی گول قوینوندا دوغوران، خمیری

آذربایجان، منیم باختسیز  …چاغیران” الیالی باالم“بئشیگیمده، 

 …نئچه ایلدیر حسرتینله یانام اوی …آنام اوی

 هامفری بوگارت، بازیگرآمریکایی در گذشت.1957در سال 

شامیل باسایف یکی از رهبران مشهور چچنستان  1965در سال 

 متولد شد.
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 را راهی فضا کرد. 5شوروی سفینه سایوز اتحاد  1969در سال 

 وزیری هند منصوب شد. ایندیرا گاندی به نخست1980در سال 

جمهوری آذربایجان با جمهوری ترکیه مناسبات  1992در سال 

 دیپلماتیک برقرار کرد.

میان بوریس یلتسین رییس جمهوری فدراسیون  1994در سال 

مان منع هدف روسیه و بیل کلینتون همتای آمریکایی اش پی

گیری کشورهای متقابل به امضا درامد و انبارهای اوکراین از 

 اسلحه اتمی خالی شد.

انقالب مردمی تونس به پیروزی رسید ورژیم 2011در سال 

 دیکتاتوری زین العابدین بن علی سقوط کرد.

 15مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در روز 

 رتند از :دی ماه عبا25ژانويه، برابر با 

واسکو نونیسدبالبوا، جستجوگر، کشورگشا و  1519در سال 

 فرماندار اسپانیایی درگذشت.

 نویس فرانسوی به دنیا امد. مولیر، درام 1622در سال 

الکساندر سرگییویچ گریبایدوف، دیپلمات و نمایش  1795در سال 

نویس روس متولد شد. وی بعدها در سفارت روسیه در تهران  نامه 

 ط مردم خشمگین از دخالتهای روسیه در ایران کشته شد.توس

مارتین تئودور هوتسما، خاورشناس هلندی متولد 1851در سال 

 شد.

ویلهلم مارکس، وکیل وسیاستمدارآلمانی به دنیا 1863در سال 

 امد.

اسیپ ماندلشتام، شاعر و نویسنده روس پا بر جهان 1891در سال 

 گذاشت.

ل، نویسنده، شاعر و بازیگر تئاتر فرانسیس آنکمب 1893در سال

 بریتانیایی درگذشت.

نویس ترک به   ناظیم حکیمت، شاعر و نمایشنامه 1902در سال 

 دنیا امد.

ارسطو اوناسیس، کارآفرین و ثروتمند یونانی متولد  1906در سال 

 شد.

جمهور مصر به دنیا  جمال عبدالناصر، دومین رئیس1918در سال 

م عربی است و یکی از کاریزماتیکترین امد. وی پدر ناسونالیز

 رهبران تاریخ جهان عرب است.

روزا لوکزامبورگ، انقالبی و رهبرسوسیالیست آلمانی  1919درسال

 تبار درگذشت. و لهستانی

 سوئیسی متولد شد.-ماریا شل، بازیگر اتریشی 1926در سال 

 رانی آلن، فوتبالیست انگلیسی به دنیا امد. 1929در سال 

 آمریکایی متولد شد. ٔرابرت سیلوربرگ، نویسنده 1935در سال 

 

آدام جونز، هنرمند آثار نمایشی وموسیقیدان  1965در سال 

 آمریکایی متولد شد.

 سرهنگ معمر قذافی درلیبی به قدرت رسید.1970در سال 

مدار قبرس  نگار وسیاست فاضل کوچوک، روزنامه 1984در سال

 شمالی درگذشت.

موسیقی الکترونیک به دنیا  ٔکننده س، تهیّهاسکریلک 1988در سال

 امد.

با پایان ضرب االجل سازمان ملل متحد نسبت به  1991در سال

عقب نشینی عراق ازخاک کویت مقدمات عملیات طوفان صحرا 

 علیه این کشور فراهم شد.

جامعه جهانی استقالل اسلوونی وکرواسی  1993در سال

 ازیوگوسالوی رابه رسمیت شناخت.

گلزار لعل ناندا، سیاستمدار و اقتصاددان هندی  1998ال در س

 درگذشت.

 دانشنامه ویکیپدیا تاسیس شد. 2001در سال 

نویس،  نبی خزری، نویسنده، شاعر، نمایشنامه 2007در سال 

 نویس آذربایجانی درگذشت. روزنامه نگار، مترجم و فیلمنامه
  
 1٦ مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در روز 

 دی ماه عبارتند از :2٦ژانويه، برابر با 

 

ایوان چهارم معروف به ایوان مخوف به عنوان تزار  1547در سال 

 روسیه تاجگذاری کرد.

فرانسه استقالل ایاالت متحده آمریکا را به رسمیت  1778در سال 

 شناخت.

نگارانگلیسی،  ادوارد گیبون، سیاستمدار و تاریخ1794در سال 

 درگذشت.

رودلف کروتزر، ویولونیست، معلم موسیقی، آهنگساز  1831الدر س

 و رهبر ارکسترای فرانسوی، چشم از جهان فروبست.

نویس فرانسوی به  ژولسو پرویل، شاعر و داستان  1884در سال 

 دنیا آمد.

 طه حسین، ازنوابغ علمی وادبی مصرمتولد شد. 1889در سال 

 ی درگذشت.کارول لمبارد، بازیگرآمریکای 1942در سال 

آیدین ممدوف یکی از ترک شناسان مشهور جهان  1944در سال 

 متولد شد.

جنگ بوداپست برای شکستن محاصره نیروهای 1945در سال 

 ارتش شوروی توسط نیروهای آلمان نازی آغاز شد.
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دان و رهبر  آرتور توسکانینی، آهنگساز و موسیقی1957در سال

 .ارکستر ایتالیایی، به دیارباقی شتافت

محمدرضاشاه پهلوی در بحبوهه انقالب، ایران را 1979در سال

 برای همیشه ترک کرد.

به دنبال تظاهرات عظیم دانشجویان چینی در  1987در سال 

میدان تیانان من پکن، هو ژادو بانگ از ریاست حزب کمونیست 

 چین استعفاء داد.

آمریکا حمالت موشکی متعددی علیه عراق ترتیب  1991در سال 

 د.دا

لوران دزیره کابیال رییس جمهوری کنگو در قصر  2001در سال 

 خود ترور شد.

سفینه رفت و برگشت کلمبیا، به هنگام بازگشت به  2003در سال 

 فضانورد ان کشته شدند. 7زمین در اسمان متالشی شد و 

شورای دائمی فرهنگی کشورهای ترک زبان  2012در سال 

 تاسیس شد.

 1۷اريخي در عرصه جهان، در روز مهمترين رويدادهای ت 

 دی ماه عبارتند از :2۷ژانويه، برابر با 

 دون کیشوت، نخستین رمان جهان منتشر شد. 1605در سال 

مدار و مخترع  بنیامین فرانکلین، نویسنده، سیاست 1706در سال 

 آمریکایی متولد شد.

توماس آلبینونی موسیقیدان وآهنگساز اهل ایتالیا  1751در سال 

 گذشت.در

جیمزکوک وافرادش به عنوان نخستین گروه 1773در سال 

 دریانوردان اروپائی مدار قاره قطب جنول را پشت سر گذاشتند.

سیمون بولیوار قهرمان نامی آمریکای التین،  1819در سال 

 تاسیس جمهوری کلمبیا را اعالم کرد.

 کاران آمریکایی به ترین خالف آلکاپون، یکی ازبزرگ1899در سال 

 دنیا آمد.

 25آمریکا جزایر ویرجین را از دانمارک به قیمت  1917در سال 

 میلیون دالر خریداری کرد.

محمدعلی کلی یکی از قویترین بوکسورهای  1942در سال 

 جهان، در آمریکا متولد شد.

شورای امنیتی سازمان ملل متحد نخستین اجالس  1946در سال 

 خود را برگزار کرد.

وزیر  مدار و اولین نخست ریس لومومبا سیاستپات 1961در سال 

کشور جمهوری دموکراتیک کنگو از سوی تروریستهایی که توسط 

 بلژیک و امریکا حمایت می شدند به قتل رسید.

پروفسور دکتر محمد علی فرزانه نویسنده مردمی، محقق نواندیش 

و مبارز ثابت قدم تبریزی، پس از عمری مجاهدت و تحمل مشقات 

دیماه در شهر  27آزادی و حقوق مردم آذربایحان، در تاریخ  در راه

گوتنبرگ سوئد دار فانی را وداع گفت. جنازه وی در ارامستان 

 وادی رحت تبریز دفن شده است.

 1۸مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در روز

 دی ماه عبارتند از :2۸ژانويه، برابر با 

قسطنطنیه سرکوب شد و بیش قیام عظیم نیکا، در  532در سال 

 هزار تن کشته شدند. 30از 

لیما پایتخت امروزین پرو، از سوی فرانسیسکو  1535در سال 

پیزارو پرو فاتح اسپانیایی کشف شد. این کشف سرآغاز نابودی 

 اقوام و تمدنهای این منطقه گردید.

 هنری مورگان پاناما را ضمیمه بریتانیا کرد.1670در سال 

مونتسکیو، اندیشمند فرانسوی ونویسنده کتاب  1689در سال 

 القوانین متولد شد. روح

جیمزکوک به عنوان نخستین اروپایی جزایرهاوائی 1778در سال 

 ها را جزایر ساندویچ نامید. را کشف کرد و آن

سعیدپاشا، )فرزندمحمدعلی پاشا( فرمانروای مصر  1863در سال 

 درگذشت.

 لمان اعالم گردید.تاسیس امپراطوری ا 1871در سال 

اولین اتومبیل جهان به نام ارابه کاتوسل توسط 1874در سال 

 آرتور کاتوسل فرانسوی اختراع شد.

دستگاه ایکس ری برای اولین بار به نمایش عمومی  1896در سال 

 درآمد.

شهر ریاض ازسوی ملک عبدالعزیز بنیانگزار 1902در سال 

 کشورعربستان سعودی تسخیر گردید.

 توافقنامه لوزان از سوی کنگره آمریکا رد شد. 1927 در سال

 ماکسیم گورکی، نویسنده روس درگذشت. 1936در سال 

ارتش شوروی توانست محاصره شهر لنینگراد را  1943در سال 

 روز بشکند. 872پس از 

آفاق ملیک اوا رقاصه معروف آذربایجانی چشم به  1947در سال 

 جهان گشود.

 دمی تونس برعلیه اشغال فرانسه اغاز شد.انقالب مر1952در سال 

کوین کاستنر، بازیگر و کارگردان آمریکایی چشم 1955در سال

 برجهان گشود.

جنین انسان خارج ازرحم و درلوله آزمایش برای 1961در سال 

 نخستین بار توسط پروفسور دانیل پتروچی پرورش یافت.

ریشتر اتفاق  7ای در دریای اژه به نیروی  لرزه زمین1982در سال 
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افتاد که در سراسر یونان، بلغارستان، جنوب شرقی ایتالیا، جنوب 

 شرقی یوگوسالوی وغرب ترکیه احساس شد.

ارتش عراق به دنبال اغاز عملیات طوفان صحرا از  1991در سال 

سوی امریکا، دو شهر اسراییلی تل اویو و حیفا را هدف حمالت 

 موشکی قرار داد.

 800با ظرفیت حمل  380ی ایرباس نوع آ هواپیما 2005در سال 

 مسافر در شهر تولوز فرانسه رونمایی شد.

 19مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در روز 

 دی ماه عبارتند از : 29ژانويه، برابر با 

با شکست خوردن مسلمانان در شهر غرناطه و  1492در سال 

می در تصرف این شهر توسط مسیحیان آخرین حکومت اسال

 اسپانیا از بین رفت.

 شاه عباس صفوی درگذشت. 1629در سال 

به دستور تزار روسیه پایتخت این کشور از سنت  1728در سال 

 پترزبورگ به مسکو منتقل شد.

 بریتانیا دماغه امید نیک را اشغال کرد. 1806در سال 

 ادگار پو نویسنده آمریکایی متولد شد. 1809در سال 

ت، اثر ژوهان ولفگانگ گوته نویسنده شهیر فاوس 1829در سال 

 آلمانی برای اولین بار بر صحنه رفت.

کمپانی هند شرقی بریتانیا شهر عدن در یمن را  1839در سال 

 تصرف کرد.

 پل سزان، نقاش بزرگ فرانسوی متولد شد. 1839در سال 

ایالت جورجیا از ترکیب ایاالت متحده آمریکا جدا  1861در سال 

 شد.

 کشور سودان تاسیس شد. 1899 در سال

نخستین پخش رادیویی فرا اقیانوسی میان بریتانیا  1903در سال 

 و امریکا انجام شد.

سنای ایاالت متحده آمریکا عضویت این کشور در  1920در سال 

 جامعه ملل را رد کرد.

نیروهای بریتانیایی در جریان جنگ جهانی دوم به  1941در سال 

 شدند.خاک اریتره حمله ور 

قوای ژاپن در طی جنگ جهانی دوم تجاوزات خود  1942در سال 

 را به برمه آغاز کرد.

همزان با تشکیل حکومتهای خودمختار آذربایجان  1946در سال 

و مهاباد، حکومت قوام السلطنه در ایران با مراجعه به سازمان ملل 

 متحد از اتحاد جماهیر شوروی خواست تا از دخالت در امور ایران

خودداری کند. موضوع آذربایجان را آغاز جنگ سرد در قرن 

 بیستم می دانند.

کشور کوبا اسرائیل را به عنوان یک کشور مستقل  1949در سال 

 به رسمیت شناخت.

 نصراهلل معین خواننده ایرانی متولد شد. 1952در سال 

خانم ایندیرا گاندی در هندوستان به عنوان نخست  1966در سال 

 زیده شد.وزیر برگ

آزادی پنجاه و دو آمریکایی گروگان گرفته شده در  1981در سال 

طی حمله به سفارت آمریکا در ایران پس از چهارده ماه تصویب 

 شد.

 اسپانیا اسراییل را به رسمیت شناخت. 1986در سال 

راجیش چاندرا موهان جین معروف به اشو، عارف و  1990در سال 

 فیلسوف هندی درگذشت.

در شهرهای جلیل اباد و بیله سوار، هزاران شهروند  1990 در سال

آذربایجانی ضمن برچیدن سیمهای خاردار میان مرز ایران و 

شوروی سابق با عبور از رود ارس، پس از دهها سال دوری، برای 

دیدار با خانواده های خود، به آذربایجان آنسوی رود ارس رفتند. از 

ذربایجانی به شمال رود ارس رفتند ایران نیز هزاران تن از ترکان آ

و با کوله باری مملو از خاطرات شیرین به خانه های خود 

 برگشتند.

شورای عالی جمهوری نخجوان آذربایجان، خروج  1990در سال 

این جمهوری خودمختار را از ترکیب اتحاد جماهیر شوروی اعالم 

 کرد.

یج دومین موشک اسکاد عراقی طی جنگ دوم خل 1991در سال 

)فارس( به سمت اسرائیل شلیک شد که به زخمی شدن پانزده نفر 

 انجامید.

کشورهای جمهوری چک و اسلواکی به عضویت  1993در سال 

 سازمان ملل متحد درآمدند.

اسراییل سازمان آزادیبخش فلسطین را به رسمیت  1993در سال 

 شناخت.

ارتش فدراسیون روسیه پس از جنگی سخت  1995در سال 

ان ریاست جمهوری چچنستان را در شهر گروزنی به ساختم

 تصرف خود درآورد.

 20مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در روز 

 دی ماه عبارتند از : 30ژانويه ، برابر با 

پیش از میالد، سردار آریوبرزن در کوههای پارس و  330در سال 

ابل در حال دفاع از قلمروی شکست خورده هخامنشیان در مق

یورش اسکندر مقدونی، مقاومت سرسختامه ای از خود نشان داد و 

 سرانجام همراه با چند صد تن از یارانش کشته شد.
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مسیحیان را  ٔمیالدی دقیانوس، اذیت و آزار گسترده 250در سال 

 در رم آغاز کرد و به دستور وی پاپ فابین کشته شد.

ر نفری، پاریس را هزا 340ناپلئون همراه با اردویی  1815در سال 

 متصرف شد.

جزیره هنگ کنگ در خالل جنگ تریاک در چین  1841در سال 

 به بریتانیا تسلیم شد.

شناس  دان و حشره ژان هانری فابر، طبیعی 1823در سال 

 فرانسوی متولد شد.

ژان فرانسوا میله نقاش سرشناس فرانسوی بدورد  1875در سال 

 حیات گفت.

نخستین خط آهن در آذربایجان  فرمان احداث 1880در سال 

 شمال ارس، از سوی روسیه تزاری صادر شد.

سرزمین الئوس توسط نیروهای فرانسوی تصرف  1893در سال 

 شد.

دان  اشعه ایکس توسط ویلهلم کنراد رونتگن فیزیک 1896در سال 

 آلمانی کشف شد.

آمریکایی  -البرت آنیشتاین فیزیکدان بزرگ آلمانی 1916در سال 

 نسبیت را منتشر کرد. تئوری

 فدریکو فلینی کارگردان ایتالیایی به دنیا آمد. 1920در سال 

 جمهوری خودمختار داغستان شوروی تاسیس شد. 1921در سال 

لئو تروتسکی یکی از نظریه پردازان بزرگ کمونیزم  1929در سال 

 از اتحاد شوروی اخراج شد و به مکزیک رفت.

فکن بریتانیایی بر روی مناطق هواپیماهای بمب ا 1944در سال 

تن بمب فرو  300هزار و  2مسکونی شهر برلین پایتخت آلمان، 

 ریختند و موجب مرگ هزاران تن در یک روز شدند.

در آبادان، محمد رضا شاه پهلوی کارخانه 1964در سال 

 پتروشیمی را افتتاح کرد.

گروه تروریستی آساال از سوی ارامنه افراطی  1975در سال 

 یس شد.تاس

زینال جبارزاده نویسنده و شاعر بزرگ آذربایجانی  1977در سال 

چشم از جهان فرو بست. برای برخی از اشعار وی از سوی 

موسیقیدانان بزرگ آذربایجان، بسته های موسیقی جاودانی را 

 تنظیم کرده اند.

جیمی کارتر رییس جمهوری وقت آمریکا اعالم  1980در سال 

 مپیک تابستانی مسکو را بایکوت می کند.کرد که این کشور ال

دیپلمات گروگان  52ایران اقدام به آزاد کردن  1981در سال 

روز نمود. کارشناسان غربی روابط بین  444آمریکایی پس از 

الملل، حمله به سفارت امریکا در تهران، گروگان گیری 

دیپلماتهای آمریکایی و تایید این اقدام از سوی حکومت انقالبی 

 قت را یکی بزرگترین خطاهای تاریخ ایران می دانند.و

نيروهای ارتش سرخ روسيه به فرمان  1990در سال 

ميخائيل گورباچف به جمهوری آذربايجان حمله کرده و 

صدها تن از مردم بي دفاع و استقالل طلب اين جمهوری را 

بخصوص در شهر باکو، به خاک و خون کشيدند. اين قتل 

ويه خونين در تاريخ ملت آذربايجان حک عام به عنوان ژان

 شده است.

شهروند ترک آذربايجان از سوی  140بيش از  1990در سال 

 ارامنه قتل عام شدند.

 هایده خواننده برجسته ایران در تبعید، درگذشت. 1990در سال 

یاسر عرفات به عنوان رییس جمهوری فلسطین  1996در سال 

 انتخاب گردید.

روی توکیو، گاز سارین منتشر شد و سبب در مت 1995در سال 

 تن دیگر شد. 1300تن و مصدومیت  12مرگ 

مهندس مهدی بازرگان اولین نخست وزیر  1995در سال 

جمهوری اسالمی ایران و یکی از خوشنامترین رجال سیاسی این 

 کشور در سوییس درگذشت.

 

 پايان ماه دی

 اغاز ماه بهمن
  
 21عرصه جهان، در روز مهمترين رويدادهای تاريخي در  

 ژانويه، برابر با اول بهمن ماه عبارتند از :

جنگ باخمری بین علویان و عباسیان اتفاق افتاد و با  763در سال 

 پیروزی عباسیان به پایان رسید.

 شارل پنجم پادشاه فرانسه شد. 1338در سال 

پیمان استکهلم توسط سوئد و پادشاهی پروس  1525در سال 

 امضا شد.

 رودوس از سوی نیروی دریایی عثمانی تصرف شد. 1552سال  در

یومیلیانو پوگاچف رهبر شورشیان روستایی روسیه  1775در سال 

های  اعدام شد. شورش پوگاچف قیامی دهقانی بود که در سال

میالدی در امپراطوری روسیه به وقوع پیوست.  1775تا  1773

ومیلیانو پوگاچف های یائیک به رهبری ی این قیام از سوی قزاق

دهی شده بود. پوگاچف در گذشته از افسران ارتش روسیه  سازمان

بود و در چندین جنگ خدمت کرده بود اما در زمان قیام مدعی 

ها  شده بود که پتر سوم امپراطور روسیه است که در واقع سال

 1762پیش مقتول شده بود. پتر سوم فقط شش ماه در سال 



81 

 

Xudafərin 182(2019)  1398 -آذر  182خداآفرین   

ر او همسرش کاترین دوم به سلطنت حکومت کرده و پس از ترو

رسید. در دوران وقوع این قیام روسیه درگیر جنگ با امپراطوری 

عثمانی بود. به همین جهت بیشتر نیروهای روس در مرز عثمانی 

ها در ابتدا از سرکوب این قیام  تمرکز داشته و این باعث شد تا آن

طق میان ناتوان باشند. پوگاچف در اوج قدرت خود بر بیشتر منا

رود ولگا و رشته کوه اورال تسلط یافته و قازان پایتخت تاتارستان 

را نیز تصرف کرد. وی از نارضایتی های سیاسی موجود استفاده 

کرده و با تشکیل دولتی جایگزین در منطقه تحت تسلط خود به 

انجام اصالحات سیاسی و اقتصادی از جمله لغو نظام ارباب و 

به سرواژ، لغو خدمت اجباری سربازی و  رعیتی در روسیه معروف

های یائیک، دهقانان ناراضی،  گیری پرداخت. قزاق مالیات

های قومی مانند باشقیرها و افراد مذهبی که به دخالت  اقلیت

دولت در امور کلیسا معترض بودند، نیروهای پوگاچف را تشکیل 

در دادند. نقطه ضعف سپاه پوگاچف نداشتن فرماندهان باتجربه  می

چندین  1774امور نظامی و انضباط جنگی بود. آنها در اواخر سال 

شکست پیاپی را متحمل شده و پوگاچف با خیانت یاران خودش 

ای  دستگیر شد. وی به مسکو انتقال یافته و به شکل وحشیانه

اعدام شد. ماجرای این شورش که بزرگترین قیام دهقانی تاریخ 

از جمله دختر سروان اثر  روسیه توصیف شده در آثار متعددی

 الکساندر پوشکین نویسنده رمانتیک روس روایت شده است.

بعد از تشخیص خیانت توسط مجمع ملی فرانسه،  1793در سال 

 لوئی شانزدهم به اعدام با گیوتین محکوم شد.

هانری دوپارک آهنگساز فرانسوی چشم به جهان  1848در سال 

 گشود.

لی آمریکا، توماس جفرسون از در خالل جنگ داخ 1861در سال 

 مجلس سنای ایاالت متحده آمریکا استعفاء داد.

 اوپل، اولین خودروی خود را ساخت. 1899در سال 

پرداز و سیاستمدار روس  والدیمیر لنین نظریه 1924در سال 

 درگذشت. وی موسس اتحاد جماهیر شوروی است.

ی ملی پرچم کبک برای اولین بار در مجلس شورا 1948در سال 

 کبک به اهتزاز در آمد.

جورج اورول نویسنده معروف انگلیسی درگذشت.  1950در سال 

 قلعه حیوانات از معروفترین آثار وی است.

اس ناتیلوس، با  ای، یواس اولین زیردریایی هسته 1954در سال 

 حضور میمی آیزنهاور، بانوی اول ایاالت متحده به آب انداخته شد.

 شهرستان تقسیم شد. 148استان و  17به ایران  1960در سال 

بحرین و -خدمات تجاری کنکورد در خطوط لندن1976در سال 

 ریو آغاز شد.-پاریس

حیدر علی اوف، قتل عام مردم آذربایجان توسط  1990در سال 

ارتش سرخ را محکوم کرد و در خصوص جنایات صورت گرفته 

 شخص میخائل گورباچف را مورد اتهام قرار داد.

سلیمان علی عسکراوف آهنگساز شهیر آذربایجانی  1999سال در 

 درگذشت.

لوطفیار ایمان اوف خواننده، بازیگر و آهنگساز  2008در سال 

 بزرگ آذربایجان چشم از جهان فرو بست.

 نخستین پیوند صورت در ترکیه انجام شد. 2012در سال 

مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در 

 بهمن ماه عبارتند از : 2، برابر با ژانويه 22روز 

کنستانتین سوم که کودکی هشت ماهه  613در سال 

بود به عنوان شریک سزار در امپراطوری، توسط پدرش 

 هراکلیوس در قسطنطنیه تاجگذاری کرد.

ابن تیمیه دانشمند و متکلم اسالمی در  1263در سال 

 قلمروی امروزی ترکیه متولد شد.

 بزرگ امپراطور روسیه، متولد شد.ایوان  1440در سال 

ارتش عثمانی تحت فرمان سلیم یکم،  1517در سال 

سلطنت مملوکیان را شکسته داده و طی نبرد ریدانیه، 

 مصر کنونی را تصرف کرد.

فرانسیس بیکن فیلسوف انگلیسی متولد  1626در سال 

 شد.

شاه جهان امپراطور گورکانی در هند  1666در سال 

 درگذشت.

گوتهولد افرایم لسینگ فیلسوف آلمانی 1729در سال 

 متولد شد.

جزایر فالکلند از سوی اسپانیا به بریتانیا  1771در سال 

 واگذار شد.

گریگوری راسپوتین، راهب اسرار انگیز و  1869در سال 

 پرنفوذ دربار تزار، به دنیا امد.

آنتونیو گرامشی فیلسوف و سیاستمدار  1891در سال 

پرداز  ه جهان گشود. وی نظریهایتالیایی دیده ب

گذاران حزب کمونیست  مارکسیست و از رهبران و بنیان

ایتالیا بود. گرامشی از فعاالن ضداستعماری و واضع 

 نظریه و اصطالح مشهور هژمونی است.
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ادوارد هفتم بعد از مرگ مادرش، ملکه  1901در سال 

 ویکتوریا، خود را پادشاه نامید.

ین در سن پترزبورگ اتفاق یکشنبه خون1905در سال 

در این کشور آغاز 1905افتاد و به دنبال ان انقالب سال 

 شد. این انقالب به شدت سرکوب شد.

 اوکراین از سرزمین شوروی جدا شد. 1918در سال 

وزیر حزب  دونالد اولین نخست رمزی مک 1924در سال 

 شود. کارگر بریتانیا می

یم به زبان ترکی برای اولین بار قران کر 1932در سال 

 در مسجده یئره باتان استانبول خوانده شد.

گروهی از محققین در دانشگاه کلمبیا  1939در سال 

 موفق به تقسیم اتم اورانیوم شدند.

خسرو گلسرخی نویسنده و روزنامه نگار  1944در سال 

 ایرانی متولد شد.

تحت حمایت و یاریهای سید جعفر پیشه  1946در سال 

ومت خودمختار اذربایحان، جمهوری وری رهبر حک

 مهاباد، توسط قاضی محمد در مهاباد، اعالم شد.

های  شهر تاریخی پکن توسط کمونیست 1949در سال 

 چینی تصرف شد.

های انگلیس را  دولت ایران کنسولگری 1952در سال 

 تعطیل کرد.

شوکرو حالوک آک آلین زبان شناس  1956در سال 

 شهیر ترک متولد شد.

جزیره سینا عقب نشینی  اسرائیل از شبه 1957ل در سا

 کرد.

سازمان کشورهای آمریکایی، عضویت  1962در سال 

 کوبا را لغو کردند.

در تهران حسنعلی منصور نخست وزیر  1965در سال 

های مجلس شورای ملی  ایران، به هنگام باال رفتن از پله

با گلوله یکی از فداییان اسالم به نام محمد بخارایی 

 کشته شد.

نشین آپولو، زمین را  با حمل ماه 5آپولوی  1968در سال 

 ترک کرد.

، اولین جمبوجت دنیا، به 747بوئینگ  1970در سال 

صورت تجاری وارد خطوط هوایی سراسری آمریکا 

 گردید.

آندره ساخاروف فیزیکدان روسی به دلیل  1980در سال 

 مخالفت با سران اتحاد شوروی راهی تبعید شد.

مکینتاش، اولین رایانه شخصی که ماوس  1984سال  در

 و واسط گرافیکی کاربر داشت را معرفی کرد.

وزیر خارجه کره شمالی اعالم کرد که  2005در سال 

 این کشور صاحب اسلحه اتمی شده است.

تن  73در اثر انفجار یک بمب در بغداد  2007در سال 

 تن مجروح شدند. 140کشته و بیش از 

ويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در مهمترين ر 

 ژانويه، برابر با سوم بهمن ماه عبارتند از : 23روز 

تئودئوس یکم، امپراطور روم، فرزند هشت  393در سال 

 ی خود، هونوریوس، را شریک امپراطور کرد. ساله

ی تاریخ،  لرزه آورترین زمین  مرگ 1556در سال 

رخ داد. آمار لرزه شاآنشی، در شهر شاآنشی، چین  زمین

نفر رسیده  830٬000تلفات این زلزله ممکن است تا 

 باشد.

اشتاین در  شاهزاده نشین لیختن 1719در سال 

 امپراطوری مقدس روم تشکیل شد.

موتزیو کلمنتی نقاش و آهنگساز ایتاالیی  1752در سال 

 متولد شد.

روسیه و پروس)آلمان(، لهستان را میان  1793در سال 

 ند.خود تقسیم کرد

الیزابت بلکول با دریافت مدرک دکترای  1849در سال 

پزشکی از کالج پزشکی ژنوا، در نیویورک، اولین پزشک 

 زن در ایاالت متحده آمریکا شد.

اوتو دایلز شیمی دان بزرگ آلمانی متولد  1876در سال 

 گردید.

در ایالت مونتانا، ارتش آمریکا صدها سرخ  1870در سال 

 ها زن و کودک را قتل عام کرد.پوست و از جمله ده
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حکومت کامل پاشا تحت فشار جمعیت  1911در سال 

 اتحاد و ترقی سقوط کرد.

حزب فاشیست ایتالیا توسط بنیتو  1919در سال 

 موسولینی تاسیس شد.

علی جوادزاده شاعر بزرگ آذربایجانی در  1924در سال 

 باکو متولد سد.

ده و ناشر جلیل محمد قلی زاده نویسن 1932در سال 

مجله فکاهی بسیار معروف مالنصرالدین در باکو 

ای فکاهی و انتقادی بود  درگذشت. مالنصرالدین نشریه

که به زبان ترکی آذربایجانی و گاهی به روسی منتشر 

 1917تا  1906شد. این نشریه ابتدا در تفلیس )از  می

شد و سپس انتشار آن در تبریز )در  میالدی( منتشر 

میالدی(  1931تا  1922ی( و باکو )از میالد 1921

ادامه یافت. کاریکاتورهای مالنصرالدین به دست عظیم 

زاده و اسکار شیمرلینگ و یوزف روتر آلمانی  عظیم

اکبر صابر با نام مستعار  شد و میرزا علی کشیده می

هوپ در آن اشعار انتقادی و جسورانه خود را منتشر  هوپ

 کرد. می

رهبر حزب کمونیست به  17 در مسکو 1937در سال 

اتهام همکاری در توطئه لئون تروتسکی برای سرنگونی 

 حکومت ژوزف استالین و ترور رهبرانش، محاکمه شدند.

کنست، اورشلیم را به عنوان پایتخت  1950در سال

 اسرائیل تصویب کرد.

نعیم سلیمان اوغلو وزنه بردار بزرگ ترک  1967در سال 

 د.در بلغارستان متولد گردی

تاالر مشاهیر راک اند رول اولین اعضای  1986در سال 

خود را معرفی کرد: لیتل ریچارد، چاک بری، جیمز 

براون، ری چارلز، فتز دومینو، برادران اورلی، بادی هالی، 

 جری لی لوئیس و الویس پریسلی.

دانیل پرل خبرنگار در کراچی پاکستان  2002در سال

 ربوده و نهایتا کشته شد.

آتیال اوزکیریملی نویسنده و مورخ ترک  2005ل در سا

 در گذشت.

سال  49یک نخست وزیر یونان، پس از  2008در سال 

 به آنکارا آمد.

مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در 

 ژانويه، برابر با چهارم بهمن ماه عبارتند از : 24روز 

 

کالیگوال، امپراطور روم که به خودکامگی و  41در سال

خونریزی مشهور است، توسط محافظان ناراضی خود 

کشته شد. نگهبانان سپس عموی کالیگوال، کلودیوس را 

 امپراطور خود نامیدند.

پوبلیوس آئلیوس ترایانوس هادریانوس،  76در سال 

 امپراطور روم متولد شد.

معاهده تاریخی بردا میان انگلیس و هلند  1667در سال 

هلند تمام حقوق و  به امضا رسید و به موجب آن

 مستعمرات خود در آمریکا را به انگلیس واگذار کرد.

کریستیان وولف، فیلسوف آلمانی متولد  1679در سال 

 شد.

 کارل هفتم امپراطور مقدس روم شد. 1742در سال 

در کالیفرنیا طال کشف شد و تب ده ساله  1848در سال 

 طال در آمریکا اغاز گردید.

 پایتخت رومانی شد.بخارست،  1862در سال 

نام شهر سنت پترزبورگ به لنین گراد  1924در سال 

 تغییر یافت.

شناس انگلیسی  دزموند موریس، انسان 1928در سال 

 دیده به جهان گشود.

محمود فرشچیان مینیاتوریست شهیر  1930در سال 

 اصفهانی به دنیا امد.

اصالحیه بیستم قانون اساسی ایاالت  1933در سال 

 مریکا تصویب شد.متحده آ

لرزه شیلی در چیالن  ترین زمین آور مرگ1939در سال 

 رخداد.

ویشینسکی معاون کمیسر امور خارجه  1946در سال 

شوروی هر نوع دخالت را در اوضاع داخلی ایران انکار 

 کرد.
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استقالل کشور هند توسط مجلس  1947در سال 

 موسسان این کشور اعالم گردید.

چرچیل، افسر ارتش،  وینستون 1965در سال 

وزیر بریتانیا و برنده جایزه  سیاستمدار انگلیسی، نخست

 نوبل ادبیات درگذشت.

از مسافت هشت هزار کیلومتری  2وویجر  1986در سال 

 اورانوس گذشت.

نخستین ماهواره ترک، با نام ترک ست  1994در سال 

 ثانیه پس از پرتاب در اقیانوس اطلس فرو افتاد. 12یک، 

وزارت امنیت داخلی ایاالت متحده  2003 در سال

 آمریکا به طور رسمی آغاز به کار کرد.

 مریخ نورد فرصت بر سطح مریخ نشست. 2004در سال 

مجید صباغ ایرانی، شاعر، متخلص به  2011در سال 

 یالقیز در تبریز درگذشت.

دوو مسکو  گذاری در فرودگاه دوموده بمب 2011در سال 

 زخمی برجای گذاشت. 180کشته و  35حداقل 

مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در 

 ژانويه، برابر با پنجم بهمن ماه عبارتند از : 25روز 

شورشیان عباسی، امویان را در جنگ زاب  750در سال 

 شکست داده و باعث سرنگونی آنان شدند.

دیوان لغات الترک از سوی محمود  1072در سال 

ای به  ان لغات الترک فرهنگنامهکاشغری نوشته شد. دیو

زبان عربی است. این کتاب اگرچه در اصل برای یاد دادن 

ترکی به اعراب نوشته شده اما به تاریخ، فولکلور، 

شناسی و ادبیات اقوام ترک  میتولوژی، جغرافیا، مردم

های ترکی و  پیش و پس از اسالم، قواعد دستوری زبان

این فرهنگنامه در پردازد. ها نیز می شناسی آن گویش

هشت کتاب و هر کتاب در دو بخش و هر بخش بر 

اساس هنجارهای صرف زبان عربی سامان یافته و حاوی 

چکامه است. دیوان  220گفتاورد و  290تکواژه،  7500

لغات ترک نخستین واژه نامه در سمت و سوی تدوین 

کلیاتی از ترکی پژوهی است که کاشغری با طرحی 

ن، مخزن واژگان ترکی را طبق قواعد شگفت انگیز در آ

صرف زبان عربی در سیستمی با سامان و با شرح ظرایف 

و دقایق فرهنگ ترکی و نمونه های ادبیات شفاهی و 

حماسه ها و اساطیر کهن مردمی، سازه بندی کرده است 

و نیز زبان ترکی را با عربی رو در رو نهاده و بر برتری 

ها و گویش های جهان های آن دو نسبت به دیگر زبان 

تاکید ورزیده و ترکی و عربی را دو اسب شرط بندی 

سالگی تالیف  82نامیده است . کاشغری این اثر را در 

سالگی در اواخر قرن پنجم وفات کرده  97کرده و در 

 است .

 ادوارد سوم پادشاه انگلستان شد. 1325در سال 

 د.شهر سان پائول در برزیل بنا نهاده ش 1554در سال 

 دانشگاه مسکو تاسیس شد. 1755در سال 

توماس ادیسون و الکساندر گراهام بل،  1881در سال 

 شرکت تلفن شرق را تاسیس کردند.

نویس،  نویس، مقاله ویرجینیا وولف، رمان 1882در سال 

 ناشر، منتقد و فمنیست انگلیسی متولد شد.

سعید سلماسی که یکی از رجال سیاسی  1909در سال 

شروطیت و از شاعران بزرگ مشروطه است در دوران م

حوالی خوی و در محلی به نام حاشیه رود در درگیری 

میان مستبدان و مشروطه خواهان به شهادت رسید. وی 

 از مدافعان زبان ترکی و اتحاد میان ترکهای جهان بود.

اوکراین اعالم کرد که از ترکیب روسیه  1918در سال 

 شوروی جدا شد.

 جامعه ملل تاسیس شد. 1919در سال 

نخستین بازیهای المپیک زمستانی در  1924در سال 

 فرانسه برگزار شد.

ماهاتما گاندی از اسارت انگلیسیها ازاد  1931در سال 

 شد.

یاشار کمال نویسنده ترک، برنده جایزه  1997در سال 

 ادبی نونینو شد.

دهم  3و  8زمین لرزه ای به قدرت  1939در سال 

 25لی اتفاق افتاد و سبب مرگ بیش از ریشتر در شی

 هزار تن شد.
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تایلند علیه آمریکا و انگلستان اعالم  1942در سال 

 جنگ کرد.

درجه  30دمای هوا در آنکارا به منفی  1954در سال 

 سانتیگراد نزول کرد.

هندوستان کشمیر را ضمیمه خاک خود  1957در سال 

 کرد.

شورای اروپا فدراسیون روسیه به عضویت  1996در سال 

 پذیرفته شد.

در خالل یک مراسم مذهبی در هند  2005در سال 

 تن کشته شدند. 258

علی حسن المجید پسرعموی صدام، وزیر  2010در سال 

دفاع سابق عراق و مسئول بمباران شیمیایی روستای 

 حلبچه معروف اعدام شد.

مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در  

 بهمن ماه عبارتند از : ٦برابر با ژانويه،  2٦روز 

میالدی آتیال امپراطور بزرگ هون که  405در سال 

نیمی از جهان را مسخر خود ساخت پا بر دنیا نهاد. وی 

رهبر قوم ترک نژاد هون بود که در زمان حیاتش 

ترین امپراطوری را در اروپا، از رود اورال تا دانوب  بزرگ

اش یکی از  ییتاسیس کرد. وی در زمان فرمانروا

های روم غربی و شرقی  ترین دشمنان امپراطوری مخوف

بود. رومیان به او لقب تازیانه خداوند داده بودند و به او 

 دادند تا کاری به کار رم نداشته باشد. باج می

میالدی حکومت سامانیان سرنگون شد و  961در سال 

 به جای ان امپراطوری غزنویان تاسیس گردید.

ادوارد سوم در انگلستان مدعی تخت  1340در سال 

 پادشاهی فرانسه شد.

ویسنت یانیز پینزون اولین اروپایی بود  1500در سال 

 که پا به خاک برزیل گذاشت.

ای در لیسبون پایتخت پرتغال  لرزه زمین 1531در سال 

 جای نهاد. هزار کشته بر

نشین بزرگ لیتوانی، طی نبرد اوال،  دوک 1564در سال 

 زاری را در جنگ لیوونی شکست داد.روسیه ت

پیمان کارلویتز منعقد گردید که به  1699در سال 

ها بخش اعظم مجارستان، بوسنی و  موجب آن عثمانی

هرزگوین و کروواسی را به امپراطوری هابسبورگ 

 واگذاردند.

کارل چهاردهم، پادشاه سوئد و نروژ  1763در سال 

 چشم به جهان گشود.

 مین ایالت آمریکا شد.26ان میشیگ 1837در سال 

قوای بریتانیا رسما هنک کنگ را اشغال  1841در سال 

 کردند.

نیروی وفادار به محمد مهدی، انقالبی  1885در سال 

سودانی، خارطوم را تصرف و فرماندار انگلیسی آن را 

 کشتند.

نیکالوس اتو، مهندس آلمانی، مخترع  1891در سال 

 سوز درگذشت. موتور درون

ادارات حکومتی همچون گمرک، پست،  1907ل در سا

های  تلگراف و واحدهای جنگی تبریز توسط دسته

مجاهدین تصرف شد و به این ترتیب مبارزه با محمدعلی 

 شاه اغاز گردید.

کوه راکی به عنوان پارک ملی توسط  1915در سال 

 کنگره ایاالت متحده آمریکا تصویب شد.

در روسیه به  نام شهر سن پترزبورگ 1924در سال 

 لنینگراد تغییر نام یافت.

نیکالی چائوشسکو، دبیر کل حزب  1918در سال 

 جمهور رومانی متولد شد. کمونیست رومانی و رئیس

نیروهای سلطنت طلب ژنرال فرانکو در  1939در سال 

طول جنگ داخلی اسپانیا و با کمک نظامی ایتالیا، 

 بارسلون را تصرف کردند.

ل جنگ جهانی دوم، اولین در خال 1942در سال 

 های آمریکایی به اروپا و ایرلند شمالی رسیدند. نیرو

 

شناس روس  نیکالی واویلف، گیاه 1943در سال 

 درگذشت.
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نوری بیلگه جیالن، کارگردان و عکاس  1959در سال 

 شهیر ترک چشم به جهان گشود.

برای مطالعه به  3-سفینه فضایی رنجر 1962در سال 

پرتاب شد. این کاوشگر فضایی بعدها از سوی مدار ماه 

 کیلومتری ماه گذشت. 35٬400فاصله 

میالدی جنگلهای ایران از سوی حکومت  1962در سال 

 پهلوی دوم ملی اعالم شد.

همه پرسی اصول شش گانه انقالب سفید  1963در سال 

 شاه در ایران برگزار و تصویب شد.

 هندی، زبان رسمی هندوستان شد. 1965در سال 

اسرائیل و مصر روابط دیپلماتیک برقرار  1980در سال 

 کردند.

های ایران که در  اتحادیه کمونیست 1982در سال 

اقدامی شتابزده به شهر آمل در ایران و به قصد تصرف 

آن حمله کرده بودند در درگیری با نیروهای طرفدار 

حکومت وقت شکست خوردند و شمار زیادی از انان 

 کشته و اعدام شد.

محمد زیادباره رئیس دولت تمرکزگرای  1991در سال 

 سومالی از قدرت کنار رفت و علی مهدی جانشین او شد.

بوریس یلتسین اعالم کرد روسیه تهدید  1992در سال 

ای متوقف خواهد  افزار هسته شهرهای آمریکا را با جنگ

 کرد.

در تلویزیون آمریکا بیل کلینتون،  1998در سال 

یکا، به داشتن رابطه جنسی با مونیکا جمهور آمر رئیس

 لوینسکی، اعتراف کرد و از ملت آمریکا عذرخواهی نمود.

داده و   ای در گجرات هند رخ لرزه زمین 2001در سال 

 کشته برجای نهاد. 20٬000بیش از 

جمهور افغانستان،  حامد کرزی، رئیس 2004در سال 

 قانون اساسی جدید این کشور را امضاء کرد.

کاندولیزا رایس به عنوان نخستین وزیر  2005ل در سا

امور خارجه سیاه پوست امریکا از سوی جورج دابیلیو 

 بوش انتخاب شد.

مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در  

 بهمن ماه عبارتند از : ۷ژانويه ، برابر با  2۷روز 

 میالدی نروا، امپراطور روم در گذشت. 98در سال 

اش، نروا،  دی تراژان بعد از پدرخواندهمیال 98در سال 

 امپراطور روم گردید.

طالب، به عنوان  میالدی حضرت علی بن ابی 661در سال

چهارمین خلیفه مسلمانان توسط ابن ملجم مرادی کشته 

 شد و خالفت راشده پایان یافت.

 پایه های سلطنت عثمانی نهاده شد. 1299در سال 

دشاه صفوی متولد بزرگ، پا شاه عباس 1557در سال 

 شد.

ساله جوردانو برونو 7واتیکان دادگاه  1593در سال 

 متفکر بزرگ دوران قرون وسطی را آغاز کرد.

دادگاه گای فاکس و همدستانش با نام  1606در سال 

 شد. توطئه باروت، آغاز 

مصطفی دوم بعد از مرگ احمد دوم  1695در سال 

 سلطان عثمانی گردید.

گ آمادئوس موتسارت، آهنگساز ولفگان 1756در سال 

 اتریشی متولد شد.

دانشگاه جورجیا، اولین دانشگاه دولتی  1785در سال 

 آمریکا، تاسیس گردید.

توماس ادیسون امتیاز اختراع المپ برق  1880در سال 

 را به نام خود ثبت کرد.

انجمن نشنال جئوگرافی در واشینگتن  1888در سال 

 دیسی تاسیس گشت.

میالدی آنتوان دو سنت اگزوپری  1900در سال 

نویس فرانسوی چشم به جهان گشود. کتاب  داستان

 شاهزاده کوچولو تالیف این نویسنده است.

رئوف دنکتاش، سیاستمدار قبرسی، رهبر 1924در سال 

 و موسس جمهوری ترک قبرس شمالی متولد شد.

 

الیتنینگ  38-اولین پرواز الکهید پی 1939در سال 

 صورت گرفت.
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در خالل جنگ جهانی دوم، محاصره  1944سال  در

 روزه لنینگراد خاتمه یافت. 900

در خالل جنگ جهانی دوم، نیروهای  1945در سال 

ارتش سرخ اسیران باقی مانده در اردوگاه آشوویتس را از 

 ارتش آلمان نازی آزاد کرد.

احمد قوام السلطنه به فرمان محمد رضا  1946در سال 

یر ایران شد. وی یکی از عوامل شاه پهلوی نخست وز

 نسل کشی فجیع آذربایجان در همان سال است.

هزار ترک به رغم  10در جزیره قبرس،  1958در سال 

حمله نیروهای انگلیسی خواستار تقسیم جزیره قبرس 

 شدند.

امیر عباس هویدا در دوران پهلوی دوم  1965در سال 

 نخست وزیر ایران گردید.

ن گاس گریسوم، ادوارد هیگینز فضانوردا1967در سال 

ویت و راجر بی. چافی بر اثر آتش گرفتن فضاپیمای آپولو 

در حین یک آزمایش در پایگاه فضایی کندی، فلوریدا 

 کشته شدند.

ایاالت متحده آمریکا، بریتانیا و اتحاد  1967در سال 

جماهیر شوروی، پیمان فضایی ماورای جو را در 

افزار  سترش جنگواشینگتن دیسی امضا کرده، گ

ای در فضا را ممنوع نموده و بهره مندی از ماه و  هسته

آمیز محدود  های صلح دیگر اجرام آسمانی را به استفاده

 کردند.

 6های آمریکا و کانادا   با همکاری دولت 1980در سال

 دیپلمات فراری آمریکایی از ایران خارج شدند.

ترین شفت آزمایشی تونل سیکان، بزرگ 1983در سال 

بین جزایر ژاپنی  53٫85تونل زیر آبی جهان با طول 

هونشو و هوکایدو شکست و خسارت گسترده ای بر جای 

 گذاشت.

مایکل جکسون، خواننده پاپ، بر اثر آتش  1984در سال 

گرفتن موهایش حین ضبط فیلمی تبلیغاتی برای پپسی 

 دچار سوختگی درجه دو گردید.

ازی جداگانه خبرنگاران به دنبال پرچم افر 1996در سال 

یونانی و ترک در جزیره کارداک، ترکیه و یونان در 

 آستانه جنگ قرار گرفتند.

های  وسترن یونیون خدمات تلگراف و پیام 2006در سال 

 تبلیغاتی خود را متوقف کرد.

در تداوم بهارعربی، انقالب یمن با تجمع  2011در سال 

 مخالف در صنعا آغاز گردید. 16٬000

محبت کاظیم اوف هنرمند سرشناس  2014ال در س

 اذربایجانی درگذشت.

مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در 

 بهمن ماه عبارتند از : ۸ژانويه ، برابر با  2۸روز 

میالدی شارل کبیر از پادشاهان قدرتمند  814در سال 

 اروپا درگذشت.

ن اردوی عثمانی به فرماندهی یاووز سلطا 1517در سال 

 سلیم قاهره را تصرف کرد.

با مرگ هنری هشتم، فرزند نه سالة وی،  1547در سال 

 شد. ادوارد ششم، اولین پادشاه پروتستان انگلستان 

مصطفی سوم، سلطان امپراطوری عثمانی 1717در سال 

 متولد شد.

آکادمی علوم روسیه توسط پتر اول در  1724در سال 

 سن پترزبورگ تاسیس گردید.

پطرکبیر فرزند آلکسی میخایلوویچ  1725در سال 

 پادشاه معروف روسیه درگذشت.

رمان غرور و تعصب، نوشته جین آستین،  1813در سال 

 برای اولین بار در انگلستان چاپ گردید.

جزیره الکساندر توسط فابین گوتلیب فون  1821در سال 

 بلینگ شاوسن کشف شد.

ده، رشید بیگ میرزا فتعلی آخوندزا 1854در سال 

 نویسنده و متفکر بزرگ اذربایجانی متولد شد.

دانشگاه علوم اجتماعی آنکارا با نام  1854در سال 

 مولکیه اغاز به کار کرد.
در خالل جنگ فرانسه و پروس، محاصره  1871در سال 

 پاریس باعث شکست فرانسه و صلح موقت گردید.
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امور ساخت برج معروف ایفل در پاریس آغاز  1887در سال 

 د.ش

میالدی تئودور میخائیلویچ داستایوفسکی  1881در سال 

 نویسنده بلندآوازه روسی درگذشت.

به دستور کنگره ایاالت متحده آمریکا، نگهبان  1915در سال 

ای از  ساحلی ایاالت متحده آمریکا، به عنوان زیرمجموعه

 ارتش آمریکا تاسیس گردید.

روس تصرف  آذربایجان از سوی قوای اشغالگر 1915در سال 

شد و هزاران تن از مردم این منطقه کشته و زخمی شدند و 

 اموال بسیاری از مردم به غارت سپاهیان روس رفت.

 تراموای سانفرانسیسکو شروع به کار کرد. 1917در سال 

در یک اجالس غیرعلنی در مجلس مبعوثان  1920در سال 

ماده ای معروف به میثاق ملی مورد  6عثمانی، مانیفست 

 پذیرش قرار گرفت.

آلبرت آنیشتاین اظهار داشت که می توان  1921در سال 

 جهان را اندازه گیری کرد.

 ژاپن شهر شانگهای چین را اشغال نمود. 1932در سال 

 نام پاکستان برای این کشور انتخاب گردید.1933در سال 

ایسلند به عنوان اولین کشور غربی سقط  1935در سال 

 .جنین را مجاز دانست

در پی حمله بی رحمانه نیروهای انگلیسی در  1958در سال 

 تن کشته شدند. 8قبرس علیه تظاهرات کنندگان ترک، 

طرح جدید پرچم کانادا توسط مجلس این  1965در سال 

 کشور انتخاب گردید.

سیدحسن تقی زاده نویسنده و فعال سیاسی  1970در سال 

مند اذربایجانی در تهران درگذشت. وی فردی دانش

وسیاستمداری کهنه کار بود. از او اثار متعددی به جای مانده 

 است.

پاپ ژان پل دوم اولین سفر خارجی خود را  1979در سال 

 به مکزیکو انجام داد.

سفارت کانادا در تهران در پی افزایش تنش  1980در سال 

 در روابط ایران و کانادا تعطیل شد.

تورن با تانکر  سی بلک جی سی کشتی یواس1980در سال 

تن از نگهبانان  23کاپریکون تصادف کرد و باعث مرگ 

 ساحلی تمپا، در فلوریدا گردید.

کمال آریکان، سرکنسول ترکیه در شهر لس  1982در سال 

انجلس آمریکا، توسط گروه تروریستی ارمنی آساال، به 

 شهادت رسید.

ماموریت فضاپیمای چلنجر بعد از پرتاب آن  1986در سال 

فضانورد سرنشینش کشته  7پیما شکست خورد و هر فضا

 شدند.

هلی کوپتر حامل پناهندگان شهرهای شوشا  1992در سال 

و اغدام از سوی نیروهای اشغالگر ارمنی هدف قرار گرفت و 

تن از سرنشینان ان که عمدتا از زنان و کودکان بودند  44

 کشته شدند.

کمونیست  دادگاه قانون اساسی ترکیه، حزب 1992در سال 

 این کشور را غیر قانونی اعالم کرد.

فرماندهی ستاد مشترک ارتش ترکیه با صدور  1993در سال 

بیانه ای اعالم کرد که دوران کودتاهای نظامی به سر آمده 

 است.

 قانون اساسی قزاقستان به تصویب رسید. 1993در سال 

هواپیماهای ارتش ترکیه، کمپ تروریستهای  1994در سال 

 در شمال عراق را به شدت بمباران کردند. پ ک ک

هواپیمای بوئینگ مسافربری متعلق به خطوط  2004در سال 

سرنشین  92هوایی اکوادور در جنوب کلمبیا سرنگون شد و 

 ان جان باختند.

، نمایندگان مجلس ترکیه، شش صفر را از 2004در سال 

 برابر لیره ترک برداشتند.

 بزرگ ترک درگذشت. عمر اولوچ، نقاش 2010در سال 

مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در روز 

 بهمن ماه عبارتند از : 9ژانويه، برابر با  29

میالدی ابوالعالء مَعَری با نام کامل أحمد بن  974در سال 

عبد اهلل بن سلیمان القضاعی التنوخی المعری شاعر و 

هر فیلسوف عرب، در شهر معره نعمان در بیست میلی ش

 حلب در سوریه به دنیا آمد.

میالدی جنگ تاریخی مجمع المُروج میان  1299در سال 

کنونی   نیروهای غازان ایل خان و ملک ناصر در سوریه

درگرفت. غازان برای دفاع از متصرفات ایلخانیان وارد این 

نبرد شد و در محل مجمع المروج مسلمین را شکست داد و 

 بر شام و فلسطین مستولی شد.
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ایوان گروزنی، امپراطور روسیه در مسکو  1547در سال 

 تاجگذاری کرد.

دریانوردان روس، قاره قطب جنوب را فتح  1821در سال 

 کردند.

جمهور آمریکا، اندرو جکسون، برای  رئیس 1834در سال 

اولین بار دستور استفاده از سربازان فدرال را برای سرکوب 

 شورش سندیکاها را صادر کرد.

الکساندر سرگییویچ پوشکین ادیب و نویسنده  1837ل در سا

سالگی درگذشت. پوشکین اولین کسی  38معروف روس در 

داد و به جهت خلق آثار   است که به زبان روسی جنبه ادبی

 فراوان، به عنوان پدر ادبیات جدید روس لقب گرفت.

 مین ایالت آمریکا شد.34کانزاس  1861در سال 

سوز خود را  ، اولین خودروی بنزینکارل بنز 1886در سال 

 ثبت کرد.

چارلز کورتیس از کانزاس اولین بومی  1907در سال 

آمریکایی است که توانست عضو مجلس سنای ایاالت متحده 

 آمریکا گردد.

در خالل جنگ جهانی اول، پاریس برای اولین  1916در سال 

 های آلمانی بمباران گشت. بار توسط زپلین

السالم، فیزیکدان پاکستانی و برنده جایزه عبد 1926در سال 

 نوبل فیزیک، متولد شد.

لیال وکیل اوا، بالرین شهیر آذربایجانی متولد  1927در سال 

 شد.

در مسجد سلطان احمد در استانبول،  1932در سال 

 قرآن کريم به زبان ترکي قرائت شد.

ایران، روسیه و بریتانیا پس  ٔقرارداد سه جانبه 1942در سال 

 ها امضا شد. ها و انگلیسی ازاشغال ایران توسط روس

پیمان ریو، بین کشورهای پرو و اکوادور در  1942در سال 

 شهر ریودوژانیروی برزیل منعقد گردید.

بریتانیا، اسراییل را بصورت دوفاکتو شناسایی  1949در سال 

 کرد.

محمدرضا شاه پهلوی همراه با رییس جمهور  1964در سال 

 های المپیک زمستانی را گشود.اتریش بازی

سوئد برای اولین بار در جهان در راستای  1978در سال 

حفاظت از الیه ازون، استفاده از اسپریهای آئروسول را ممنوع 

 اعالم نمود.

جمهور فرانسه، پس از  ژاک شیراک، رئیس 1996در سال 

چندین ازمایش ویرانگر محیط زیست، پایان قطعی آزمایش 

 ای فرانسه را اعالم کرد. ی هستهافزارها جنگ

جمهور جورج دابلیو بوش حامیان  رئیس 2002در سال 

تروریسم را محور شرارت خواند. این حامیان عبارت بودند از 

 جمهوری اسالمی ایران، عراق و کره شمالی.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در  2009در سال 

هوری اجالس داووس سوییس با شیمون پرز رییس جم

اسراییل بر سر حقوق فلسطینیان بصورت لفظی درگیر شد و 

 ارتش اسراییل را قاتل کودکان دانست.

مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در  

 بهمن ماه عبارتند از : 10ژانويه، برابر با  30روز 
میالدی ارتش یزدگرد سوم پادشاه ساسانی از  651در سال 

ه رهبری خلیفه سوم، شکست سپاهیان عرب و مسلمان ب

سختی متحمل شد و پس از آنکه تالشهایش برای یاری 

گرفتن از امرای ترک کاشغر نیز بی نتیجه ماند در مرو توسط 

آسیابانی به قتل رسید و به این ترتیب سلسله ساسانیان 

 منقرض شد.

میالدی در پی جنگ شاه عباس صفوی با  1624در سال 

م بغداد به تصرف قشون صفویه امپراطوری عثمانی، شهر مه

 درآمد.

 جمهوری هلند به رسمیت شناخته شد. 1648در سال 

 چارلز یکم، پادشاه انگلستان اعدام گردید. 1649در سال 

یبرا بوئنا، در ایالت کالیفرنیا نام خود را به  1847در سال 

 سان فرانسیسکو تغییر داد.

 ماهاتما گاندی از زندان آزاد شد. 1908در سال 

اس تری، اولین نجات هواپیمایی  کشتی یواس 1911در سال 

 مایلی هاوانا پایتخت کوبا انجام داد. 10را در 

میان ترکیه و یونان معاهده مبادله اتباع دو  1923در سال 

در  1927تا  1923طرف امضاء شد و به موجب آن از سال 

هزار ترک از یونان به ترکیه و یک میلیون یونانی  400حدود

 ترکیه به یونان رفتند.از 
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 آدولف هیتلر نخست وزیر آلمان شد. 1933در سال 

 در ایران حزب توده تشکیل شد. 1942در سال 

وینستون چرچیل نخست وزیر انگلستان به  1943در سال 

 شهر آدانای ترکیه امد و با عصمت اینونو دیدار نمود.

در خالل جنگ جهانی دوم، کشتی ویلهلم  1945در سال 

وف که پناهندگان یهودی آلمانی را در خود جای داده گوستل

بود، توسط اژدر زیردریایی اتحاد جماهیر شوروی 

نفر،  9500سوسیالیستی غرق شده و با مرگ نزدیک به 

 آورترین فاجعه دریایی تاریخ اتفاق افتاد. مرگ

جوی هند توسط  ، ماهاتما گاندی رهبر صلح1948در سال 

 یک هندوی افراطی ترور شد.

خانة مارتین لوترکینگ جونیور، فعال حقوق  1956درسال

اجتماعی در آمریکا، به خاطر تحریم اتوبوس مونتگامری، 

 گذاری قرار گرفت. هدف بمب

در راستای پروژه فضایی رنجر، فضاپیمای  1964در سال 

 پرتاب شد. 6-رنجر

در خالل جنگ ویتنام، حمله عید تت توسط  1968در سال 

علیه نیروهای ویتنام جنوبی، آمریکا و  نیروهای ویت کنگ

 همدستانش رخ داد.

در جریان جنگ ویتنام نیروهای آمریکایی  1968در سال 

ها را در مناطق گوناگون ویتنام جنوبی آغاز  یک رشته حمله

 کردند.

پاکستان از اتحادیه کشورهای همسود خارج  1972در سال 

 شد.

ه ایت اهلل حکومت پهلوی اعالم کرد که ب 1979در سال 

خمینی که در فرانسه در حال تبعید به سر می برد اجازه 

 ورود به ایران داده شده است.

ترین استاد بزرگ شطرنج  پیتر لکو جوان 1994در سال 

 شد. جهان 

 شکل اعالم شد. خونی داسی راه درمان کم 1995در سال 

برای اولین بار در عراق انتخابات چند حزبی  2005در سال 

 شد. برگزار

سال پس از ویندوز ایکس پی،  5،  2007در سال 

 مایکروسافت ویندوز ویستا را به بازار عرضه کرد.

فاطمه رفعت انگین نخستین معلم زن ترکیه  2010در سال 

 درگذشت.

مهمترين رويدادهای تاريخي در عرصه جهان، در روز  

 بهمن ماه عبارتند از : 11ژانويه، برابر با  31

لوستر یکم، بعد از میلتیادس، پاپ کلیسای سی 314در سال 

 کاتولیک شد.

 فرانسه، ناپل را به آراگون تسلیم کرد. 1504در سال 

 نخستین کتاب در ترکیه چاپ شد. 1729در سال 

لطفعلی خان زند از قشون آقامحمد خان  1794در سال 

 قاجار شکست خورد.

در خالل جنگ داخلی آمریکا، کنگره ایاالت  1865در سال 

متحده آمریکا اصالحیه سیزدهم قانون اساسی ایاالت متحده 

 داری را ممنوع کرد. را به عمل اورده و برده

محمد امین رسولزاده موسس نخستین  1884در سال 

جمهوری جهان اسالم و بنیانگذار جمهوری اول آذربایجان در 

متولد شد. وی نخستین و تنها رییس جمهور  1918سال 

جان است. او همچنین نخستین رییس جمهوری اول آذربای

 جمهور یک کشور در جهان اسالم است. 

رسولزاده از بنیانگذاران حزب دمکرات ایران، سردبیر روزنامه 

ایران نو و از اندیشه پردازان سوسیال دموکراسی در جنبش 

به ترکیه  1911مشروطیت ایران بود. محمد امین در سال 

ترک گرا پیوست. وی  رفت و به تورک اوجاغی از گروههای

پس از آغاز جنگ جهانی اول، به باکو بازگشت و فعالیت خود 

که رژیم تزاری سرنگون شد، او  1917را از سرگرفت. در 

مه  28زمینه را برای استقالل آذربایجان فراهم کرد. در 

تشکیل جمهوری آذربایجان به عنوان اولین جمهوری  1918

ه با اکثریت آراء به عنوان زاد مسلمان جهان اعالم شد و رسول

 1920آوریل  28رهبر شورای ملی آذربایجان برگزیده شد. در

که نیروهای ارتش سرخ به رهبری سرگئی کیروف، باکو را 

زاده در  تصرف و جمهوری آذربایجان را ساقط کردند، رسول

روستایی مخفی شد ولی به زودی دستگیر و زندانی شد. 

زاده با  ا از زندان نجات داد. رسولاستالین به باکو آمده و او ر

پیشنهاد و همراه استالین به مسکو رفت. در مسکو استالین 

پستهای مختلفی را به او پیشنهاد کرد ولی او هیچکدام از 

آنها را نپذیرفت چون از سقوط جمهوری آذربایجان به دست 
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زاده در دانشگاه مسکو، تاریخ  بلشویکها آزرده خاطر بود. رسول

کرد. چون شیوه استالین نابود  ات شرق را تدریس میو ادبی

زاده به یاری برخی از  کردن دوستان قدیمی بود، رسول

اعضای حزب مساوات، به فنالند گریخت و از آنجا در سال 

به ترکیه رفت. استالین از آتاتورک خواست تا طبق  1922

زاده را به شوروی  قرارداد استرداد مجرمین سیاسی، رسول

زاده خواست تا آرام شدن  دهد. آتاتورک از رسولتحویل 

زاده به لهستان رفت و در  اوضاع، ترکیه را ترک کند. رسول

آنجا با ژوزف پیلسودسکی رهبر لهستان دیدار کرد. چندی 

بعد با دختر برادر یا خواهر پیلسودسکی ازدواج کرد. با حمله 

. در زاده به ترکیه بازگشت ، رسول1939آلمان به لهستان در 

این زمان هیتلر برای عملی کردن نقشه های بلندمدتش، نیاز 

 به کسانی داشت که در منطقه قفقاز نماینده او باشند. 

زاده را شنیده و  هیتلر وصف فرهیختگی و دانش رسول

زاده در  تشخیص داده بود که او تنها فرد مناسب است. رسول

الل آذربایجان آلمان با هیتلر دیدار کرد. آرزوی او احیای استق

به یاری آلمان بود. زمانی که هیتلر آماده سازماندهی ارتش 

 زاده خواست تا برای آنان سخنرانی کند. خود بود، از رسول

شد. از این  در سخنرانی او تنها عشق به آذربایجان دیده می 

ساعت مهلت داده شد که آلمان را ترک کند.  24رو به او 

گشت و براثر بیماری قند زاده نیز به ترکیه باز رسول

درگذشت. او در میان شخصیتهای آذربایجانی از وجهه بسیار 

باالیی برخوردار است. فریدون آدمیت در کتاب ایدئولوژی 

او "است:  نهضت مشروطیت ایراندرباره او چنین نوشته

گری است پرمایه، با ذهنی فرهیخته و فکری منظم و  اندیشه

 "فضیلت بود.منطقی. از مردان استوار و با

رسولزاده در خصوص استقالل جمهوری آذربایجان گفته  

پرچمی که یکبار برافراشته شود هرگز فرود نمی "است:

مزار شریف وی در قبرستان عصری آنکارا پایتخت "آورد!

 ترکیه قرار دارد.

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، لئون 1929در سال 

 تروتسکی را تبعید نمود.

سال  5ناظیم حیکمت شاعر شهیر ترک به  1934در سال 

 زندان محکوم شد.

در خالل جنگ جهانی دوم، نیروهای متفقین  1942در سال 

ها در نبرد ماالیا شکست خورده و به جزیره سنگاپور  از ژاپنی

 گریختند.

در جریان جنگ جهانی دوم، فرمانده آلمانی،  1943در سال 

خ در فریدریش پائولوس، توسط نیروهای ارتش سر

 استالینگراد محاصره شد.

در خالل جنگ جهانی دوم، نیروهای آمریکایی 1944در سال 

ها فرود  بر روی کواجالین و دیگر جزایر تحت اختیار ژاپنی

 آمدند.

جمهور ایاالت متحده  هری ترومن، رئیس1950در سال 

 آمریکا، برنامه تولید بمب هیدروژنی را اعالم کرد.

، اولین ماهواره موفق آمریکایی، به 1-اکسپلورر 1958در سال 

 مدار پرتاب گردید.

 جیمز ون آلن، کمربند وان آلن را کشف کرد. 1958در سال 

 بن گوریون نخست وزیر اسراییل استعفاء کرد. 1961در سال 

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی  1966در سال 

 را پرتاب کرد. 9-فضاپیمای بدون سرنشین لونای

ت کنگها به سفارتخانه آمریکا در وی 1968در سال 

 ها حمله کردند. مین و دیگر شهر هوشی

تلویزیون آنکارا وابسته به سازمان رادیو و  1968در سال 

 تلویزیون دولتی ترکیه اغاز به کار کرد.

 نائورو از استرالیا استقالل کسب کرد. 1968در سال 

لو در راستای برنامه فضایی آپولو، سفینه آپو 1971در سال 

، فضانوردان آلن شپارد، اسوارت روسا و ادگار میچل سوار 14

 ، به ماه پرتاب کرد.5بر ساترن 

هزار معدنچی ترک در شهر زونگولداغ  20، 1978در سال 

 ترکیه برای کسب حقوق خود به مبارزه برخاستند.

دونالدز در مسکو، اتحاد  اولین شعبه مک 1990در سال 

 تتاح شد.جماهیر شوروی سوسیالیستی اف

 

تبريز خليل بيگلي، يکي از قهرمانان  1992در سال 

 جمهوری آذربايجان در جنگ قره باغ کشته شد.

 

فیلم سینمایی آواتار اولین فیلم در تاریخ شد  2010در سال 

 میلیارد دالر در سراسر جهان بفروش رسید. 2که بیش از 
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 .عامیللر اساس اوالن بسب آکتیولشمسینه  دیاسپورونون  آذربایجان  اوکراینادا
UKRAYNADA AZƏRBAYCAN DİYASPORUNUN AKTİVLƏŞMƏSİNƏ SƏBƏB OLAN ƏSAS AMİLLƏR 

 قيزی جاهانگير خاطيره قهرمانووا

XATİRƏ QƏHRƏMANOVA 
  

 اوکراینا اوالن بیری دؤولتلریندن بؤیوک ان آوروپانین 

 آراسیندا رئسپوبلیکاسی آذربایجان ایله رئسپوبلیکاسی

 لری عالقه بو. واردیر تاریخی قدیم لرین عالقه اوالن

 اوکراینادا اوللرینده عصرین جی- 20 ائدرکن تحلیل

 قدر نه رولونون ده لرین طلبه آذربایجانلی آالن تحصیل

 تحصیل اوکراینادا. اولوروق شاهیدی اولدوغونون بؤیوک

 ایجتیمایتی اوکراینا سینده سایه لرین طلبه آالن

 اوکراینا ایسه ایجتیمایتی ذربایجانآ حاقدا، آذربایجان

 اساسن آراشدیرماالرا. باشالمیشالر معلوماتالنماغا حاقدا

 اولماقال کیف مرکز گنجین آذربایجانلی یاخین ه-200

 آرخیو آلدیقالری تحصیل شهرلرده بؤیوک دیگر

 لرین طلبه بو کی، هانسی.  اولموشدور معلوم سندلریندن

 سیاسی-ایجتیمای ایجانینآذرب ایللرده سونراکی اکثریتی

 شخصلر ووران مؤهورلرینی ایله آدالری اؤز تاریخینده

 سیمورق، شاهبازی تاغی لره طلبه بو بیز. اولموشالر

 وضعیر یوسیف روستمبیلی، شفیبی نریمانوو، نریمان

 یوسیف آغازاده، بی سادیق سادیقوو، جلیل چمنزمینلی،

. س و وتوپچوباشو مصطفی همزیئو، جاهانگیر سالئهوو،

 تحصیل گنجلر آذربایجانلی.  بیلریک گؤستره میثال

 سیاسی-ایجتیمای یاناشی ائلمله دؤورده آلدیقالری

 نریمانوو.ن اوالراق میثال. اولموشدورالر مشغول فالیتلرده

 دؤورده آلدیقالری تحصیل اودئسسادا فعالیییته سیاسی

 ایشتیراک یاخیندان هرکاتیندا طلبه او،. باشالمیشدیر

 آراسیندا لر فهله ین ایشله لیماندا اودئسسادا رک هائد

 ایلده جو-1903 اونون. آپارمیشدیر ایش اینقیالبی

 قورولتاییندا طلبه عومومروسییا ده-17 نویابرین

 جلب دیقتینی نین لری خفیییه چار ایشتیراکی

 .    ائتمیشدیر

 ایسه توپالنتیسیندا طلبه بیر دیگر ایلده جی-1905  

 قورولوشونون رئسپوبلیکا نستیتوسییالیکو نریمانوو

 چیخیش ایله معروضه حاقیندا اوستونلوگو مونارخییادان

 اودئسسادا ایشتیراکچیالری بوتون سوندا و ائتمیش

 اینقیالب اولموش هالک ده موباریزه قارشی حکومته

 هامییا اوچون ائتمک یاد سینی خاطیره نین قوربانالری

 کیمی گؤروندویو.  یرائتمیشد تکلیف قالخماغی آیاغا

 خالقین قویمادان فرق آراسیندا میلتلر و خالقالر نریمانوو

 بؤیوک شخصه بیر هر کئچن جانیندان اوغروندا آزادلیغی

 .   وئریردی دیر

 وضعیر یوسیف یازیچی خادیم،-ایجتیماعی دیگر  

 خالق آذربایجان پولشانین و اوکراینا چمنزمینلی،

 سفیری ایلک دیلمیشائ تعیین طرفیندن جومهوریتی

 سیاسی یوسیفینده حیاتی اوکراینا. اولموشدور

 موقدس آلدیغی تحصیل. ائتمیشدیر تاثیر باخیشالرینا

 موسلمان "  داخیلینده نین اونیوئرسیتئتی والدیمیر

 کیف ده و ائتمیش تاسیس  " جمعیتی یاردیم لره طلبه

 خالقالرین دیگر یاناشی لرله طلبه موسلمان آالن تحصیل

 همین.  بیرلشدیرمیشدیر اطرافیندا اؤز ده نجلرینیگ

 موسیقیمیزی، مدنیتیمیزی، ترکیبینده تشکیالتین

 مدنیت آذربایجان "  مقصدیله ائتمک تبلیغ دیلیمیزی

-کیف "  عیبارت لردن طلبه. یاراتمیشدیر نی " مرکزی

 هئیت بو کی، یاراتمیشدیر قروپو  " نشریات هئیتی

 وضعیرین یوسیف. یاییردیالر رک ائده نشر کیتابچاالر

 اساس ان. اوالر ائتمک قئید چوخ حاقیندا حیاتی اوکراینا

 لرده طلبه دیگر قدر اونون کی، الزیمدیر وورغوالماق

 ایجتیمای اوکراینا اولی عصرین جی- 20 کی، واردیر

 آذربایجانلی گلن اوچون تحصیل حیاتی، سیاسی

. شدیرگؤسترمی تاثیرینی اؤز باخیشالرینا گنجلرین

 جی-1920-1918 دئسک دقیق ،داها ایللرده سونراکی

 سیاسی لرین طلبه آلمیش تحصیل اوکراینادا ده ایللرده
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 نتیجه موباریزه. اولونموشدور حک تاریخه فالیتلری

 ده هم آذربایجان هم اوالن آزاد اسارتیندن چار سینده

 الده موستقیللیکلرینی کی، نهایت خالقالری اوکراینا

 نین ایدئیاالری موباریز خالقالرین موستقیللیک. ائتدیلر

 .  سیدیر نتیجه

 خالق اوکراینا ای-25 یانوارین ایل جی-1918  

 ایسه ده-28 مایین ایل جی-1918 رئسپوبلیکاسی،

 اوالراق رسمی.  یارادیلدی جومهوریتی خالق آذربایجان

 لیکلری نوماینده حکومتی آخج و حکومتی اوخر ایکی هر

 بونا. گلینمیشدیر راضیلیغا ده باره سی موبادیله نین

 کولینسکیی آلئکسئی اییولوندا 20 ایلین 1918 اساسن

 کونسولو گئنئرال  کی طیفلیسده نین حکومتی اوکراینا

 صالحیتلی آذربایجاندا و ائرمنیستاندا گورجوستاندا،)

 سونرا قدر بیر. اولونموشدو تعیین( سی نوماینده

 26 طرفیندن حکومت نییئ گلن حاکیمیته اوکراینادا

 صالحیتلی فؤوقالده قافقازدا ایلده جو-1919 یانوار

 کونسوللوق گئنئرال - لیک نوماینده دیپلوماتیک

 ایوان لیگه نوماینده دیپلوماتیک بو. یارادیلمیشدیر

-گئنئرال. ائدیردی باشچیلیق کراسکووسکی

 ،(مای 8) گورجوستان صالحیییتلری کونسوللوغون

 1919 آوقوست 5) آذربایجان و( مای 16) ائرمنیستان

 .    تانینمیشدیر طرفیندن حاکیمیتلری( ایل

 نین رئسپوبلیکاسی خالق اوکراینا ده عرفه همین الکین  

 سببیندن  موحاریبه آپاردیغی ایله روسییاسی سووئت

 سینده نتیجه اولماسی مهدود نین ایمکانالری ماددی

 لوغونونکونسول-گئنئرال قافقازداکی اوکراینانین

 ائتمک تشکیل ایشینی نین لیگی نوماینده باکیداکی

 یاراندی ایدئیا بیر بئله سببدن بو. اولمامیشدیر مومکون

 اوکراینالی یاشایان آذربایجاندا سینه وظیفه کونسول کی،

( کونسئلیارییا) کارگوزارلیق یالنیز و اولونسون تعیین

 جو-1919 آوقوست 23 ده نتیجه. اؤدنیلسین خرجلری

 اونون. اولوندو تعیین گولووانیو.آ یه وظیفه بو ایلده

 آذربایجان ایلده جو-1919 اوکتیابر 8 صالحیتلری

 وظیفه بو او. تانیندی طرفیندن نازیرلیگی ایشلر خاریجی

 چوخ ایسه نین یاشی آز، ایشین – دی مه ایشله چوخ ده

. ائتدی ایمتیناع دن وظیفه بو تئزلیکله گؤره اولدوغونا

 اونون زامان اولدوغو سفرده باکیدا نین کووسکیکراس.ای

 پارالمئنتی آذربایجان و دوستو شخصی ایله خواهیشی

 واصیلیی دئپوتاتی نین راداسی اوکراینا یئرلی نین

 تعیین سینه وظیفه کونسول-ویتسئ باکیدا کوژیموو

 آذربایجان اوکتیابردا 18 موراجیعت بو) اولوندو

 جی-1920 یانوار 1 و اولونموشدور تقدیم سفیرلیگینه

 (.  وئریلمیشدیر راضیلیق بونا ایلده

 او. باشالدی ایسه شکیلده آکتیو کوژیموو واصیلیی  

 اراضیسینده موغان یاخین مینه 20 یاشایان آذربایجاندا

 اونالرین آراشدیراراق وضعیتینی اوکراینالیالرین یاشایان

 و یگلد فیکره ده باره اولدوقالری دورومدا سوسیال آغیر

 مین 750 اونالرا حکومتی آذربایجان ایله تشببوسو اونون

 نین همچی. آییرمیشدی یاردیم ماددی مبلغینده روبل

 کند اوکراینالیالرا طرفیندن اورقانالری ائتمه ایداره یئرلی

 نین لری ساهه تورپاق یارارلی یاخشی فالیتینه تصروفاتی

 رتما ایلین جی-1920. اولموشدور نایل آیریلماسینا

 و یولالنیر اعزامیته رئسپوبلیکاسینا اوکراینا کوژیم آییندا

 ایشغال آذربایجانی نین روسییاسی سووئت آییندا آپرئل

 .   بیلمیر قاییدا گئری باکییا آرتیق سببیندن سی ائتمه

 10 کیف ده کومیسسارلیغی اوکرایناداکی آذربایجانین  

 ارئتمهاؤزونوید میللی یئرلی ایلده جی-1928 اوکتیابر

 مقصدی کومیسسارلیغین. یارادیلمیشدیر کیمی اورقانی

 آذربایجانلیالرین یاشایان رئسپوبلیکاسیندا اوکراینا

 کومیسسار. ایدی قوروماق ماراقالرینی و حوقوقالرینی

 کؤمکچیسی اونون سادیخوو، جلیل سینده وظیفه

 و میرتاغییئو جالل میر کاتیبلر سالئهوو، یوسیف

 .  اولموشدور همزیئو اوغلو لایسمایی جاهانگیر

 حیات خانیمین سارا قیزی، توپچوباشووون الیمردانبی  

 مممد اوغلو امیسی اونون و سولطانوو اشرف الی یولداشی
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 یارانماسیندا کومیسسارلیغین دا سولطانوو تاغی

 .   ائدیبلر ایشتیراک همچینین

 اوکراینا طرفیندن لیگی نوماینده آذربایجان  

 آذربایجانلیالر کی، اولونموشدو موراجیعت حاکیمیتینه

 قوللوغا حربی لرینده قوووه لیسالح اوکراینانین

 آذربایجان اونالرا نین همچی چاغیریلماسینالر،

 پایالنماسینا لرین وثیقه ین تصدیقله وطنداشلیغینی

 قدر ایله جی-1918 نویابر 19. باشالنمیشدیر

کیف  ناساس  وثیقه عدد 110 طرفیندن کومیسسارلیق

 هامیسی آالنالرین  وثیقه. پایالنمیشدیر آذربایجانلیالرا ده

 کیفین ایچینده بونالرین. اولونوردو آزاد قوللوقدان حربی

 نین سی فاکولته طیبب نین اونیوئرسیتئتی والدیمیر.م

 عالیم، جراحی، آذری گؤرکملی جکده گله سی، طلبه

 ونوناینستیتوت جراحیه ائکسپئریمئنتال MEA آکادئمیک،

 ایلین جی-1918 و توپچوباشوو مصطفی - تاسیسچیسی

 کاتیب کونسوللوغوندا اوکرایناداکی ایرانین اوللرینده

 .   ایدی وار دا صادیخوو جلیل میش ایشله سینده وظیفه

 سووئت آذربایجاندا ده-28 آپرئلین ایل جی-1920  

 آذربایجان سینده نتیجه قورولماسی نین حاکیمیییتی

 فورمال آذربایجانین اصلینده بو. یلدییاراد س س ر

 دئکابرین ایل جی-1922. ایدی دئمک موستقیللیگی

 رس ف س ر، قورولتاییندا سووئتلر جی -1 دا-30

 اولدوغو معلوم) ین-ز س ف سر و بئالروسییا اوکراینا،

 واحید( ایدی داخیل آذربایجاندا ترکیبینه اونون کیمی،

 نین -س ری س سینده نتیجه سی بیرلشمه دؤولتده

 فورمال آذربایجانین دا بونونال. ائدیلدی ائالن یارادیلدیغی

 .   اولوندو لغو بئله موستقیللیگی

 آذربایجان-اوکراینا سونرا لردن حادیثه بو بوتون  

اؤلکه  دا اولماسا موناسیبتلر سیاسی موستقیل آراسیندا

 دن جومله او لرینده، ساحه سیرا بیر امکداشلیغین لریمیز

 خالقالریمیز آپارماقال سی موبادیله موتخصیص-هطلب

 مؤحکملندیریلمه دا داها باغالرین اوالن مؤوجود آراسیندا

 موتخصص اوزره لر ساحه موختلیف. چالیشیبالر سینه

 اوکراینا آذربایجانلی یوزلرله اولونان حساب

 دایمی اؤزلرینه بورانی رک کؤچه رئسپوبلیکاسینا

 کیف، سینده نتیجه ونونب. سئچمیشلر مسکنی یاشاییش

 والین، و شهرلرینده کریم لووو، اودئسسا، خارکوو،

 زاکارپاتیئ، دونئتسک، دنئپروپئترووسک، ویننیتسو،

 کیروووقراد، فرانکووسک،-ایوانو ژیتومیر، زاپارودژئ،

 خئرسون، سوشک، تئرنوپول، رووینا، پولتاوا، نیکوالیئو،

 تیجئرنوویس جئرنیقو، چئرکاسک، خمئلنیتسکی،

 .  مسکونالشمیشالر سویداشالریمیز ویالیتلرینده

 آلمانییاسی فاشیست ده-22 اییونون ایل جی-1941   

 ایللر جی-1945-1941 ایله هوجومو یه-سسری نین

 پارتیزان ایللرینده  موحاریبه. باشالدی سی موحاریبه

 رئسپوبلیکاالردان آلدیغی ووسعت گئنیش نین هرکاتی

 ایللر جی-1945-1941. ایدی سسر اوکراینا ده بیری

 گؤسترن فالیت اراضیسینده اوکراینا سینده موحاریبه

 آذربایجان لرینده بیرلشمه و دسته پارتیزان بوتون

 ،فاشیستلره رک گؤستره قهرمانلیق بؤیوک دؤیوشچولری

 رئسپوبلیکاسیندا اوکراینا. اولموشالر آمانسیز قارشی

 بیری ریندانتشکیالتچیال گؤرکملی نین هرکاتی پارتیزان

 نفردن 20 سینده بیرلشمه پارتیزان کووپاکین.ا.س نین

 فداکارلیقال قارشی دوشمنه دؤیوشچوسو آذربایجان چوخ

 باغیروو، موسلوم علی اف، آسالن اونالردان. ووروشموشدو

 و چتین سیرا بیر کوراستیلیوو والدیمیر داداشوو، باباش

. شلریئتیرمی یئرینه اوغورال تاپشیریقالری مسئول

 سی بؤلمه کشفیییاتچیالر لییئوین.آ کومسومولچو

 کی، ائتمیشدی محو ظابیطینی و عسگر 250 دوشمنین

 باکی. دوشور پایینا کوماندیرین ایگید نفری 70 اونالرین

 دوشمن آی بئش اون کوراستیلیوو.و نئفتچیسی

 دؤیوشه فاشیستلرله  دفعه 53 ووروشموش، آرخاسیندا

 دوشمن ایل بیر باغیروو.ق.م پولئمیوتچو. گیرمیشدی

 عسگرینی 40 فاشیستلرین آپارمیش، موباریزه آرخاسیندا

. داغیتمیشدی سینی نؤقته آتش 13 و اؤلدورموش

 "  سی، موحاریبه وطن لی درجه ایی باغیروو.ق.م
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 وطن "  لی درجه ای و اوردئنلری  " اولدوز قیرمیزی

 تلطیف ایله مئدالی  " پارتیزانی سی موحاریبه

 .   نموشدوراولو

 کومانداسی نین شانگی.ق.ب و نیکوالیچوکون.ک.آ  

 سینده بیرلشمه پارتیزان تئرنوپول گؤسترن فالیت آلتیندا

 سینده بیرلشمه پارتیزان ناومووون.م چوخ، نفردن 40

 رهبرلیگی پوپودرئنکونون.ن.ن ،80 دستسینده  کی

 بیرلشمه پارتیزان  " چئرنیقوو "  گؤسترن فالیت آلتیندا

 آلمان دؤیوشچو آذربایجانلی دهک نفره 70 یندهس

 اونالر. ووروشموشدو جسارتله قارشی ایشغالچیالرینا

 رک، دؤزه مهرومیتلرینه نین عصارتی دوشمن

 ائتدیریر، داعوام متانتله نی موباریزه قارشی هیتلئرچیلره

 آنتیفاشیست گیزلی یارادیلمیش لرینده دوشرگه اسیر

 دسته پارتیزان قاچیب لریناسیر حربی تشکیالتالریندا

. گؤستریردیلر کؤمکلیک یاخیندان قوشولماسینا لرینه

 نفرین 15 دوشرگسیندن اسیر حربی ایبادوو آسالن

 ژیتومیر اساسن و ائتمیش تشکیل قاچماسینی

 پارتیزان قرابچاکین.م.آ گؤسترن فالیت ویالیتینده

 ائتدیگی رهبرلیک اونون. قوشولموشدو سینه بیرلشمه

 پارتالتمیش، قاتارینی 22 کؤرپوسونو، بیر وشمنیند روتا

 و عسگر یاخین ه-500 آوتوموبیلینی، 64 فاشیستلرین

 سینده بیرلشمه پارتیزان. ائتمیشدی محو ظابیطینی

 تانینان کیمی کشفیاتچی ماهیر و کوماندیر باجاریقلی

 سینی-17 اؤلدورموش، هیتلئرچینی 34 شخصن یبادوو.آ

 یول دمیر بیر و آوتوموبیلینی ندوشم ایکی آلمیش، اسیر

 .   پارتالتمیشدی کؤرپوسونو

 آذربایجان سیراسیندا اینتیقامچیالری خالق اوکراینادا  

 چیگینه-چیگین کیشیلرله دا قادینالر اوالن ده-سسر

 ایبراهیمووا، سارا حکیم حربی. ووروشوردوالر جسارتله

 لیدییا لالیئوا،نصرا فریده شیرازی، آلفا تخریباتچی

 نوماییش مهارتی دؤیوش سیندهه دست پارتیزان دروزدووا

 قالیب دن موحاریبه نین -سسری .ائتدیرمیشدیلر

 خالقین نین، اؤلکه سببی باشلیجا نین چیخماسی

 اؤلکه. ایدی اولونماسی سفربر اوغورال یه قلبه گوجونون

 داها مئتودالرینی چیلیک ایداره اینزیباتی رهبرلیگی نین

 حربین زاماندا بیر قیسا ایقتیصادیاتی ،مؤحکملندیریب دا

 خالقالرین. بیلدی قورا یئنیدن اساسیندا طلبلری

. بیرلشدیریلدی لری قوووه معنوی و حربی ایقتیصادی،

 سینده موحاریبه دونیا ایکینجی خالقی آذربایجان

 تؤهفه الییقلی اؤز سینده گلمه قالیب نین -سسری

 موحاریبه ایللر جی-1945-1941. وئرمیشدیر سینی

 موهوم هللئدیجی، نین سی موحاریبه دونیا ایکینجی سی

 او خالقالری، ایتتیفاقی سووئت. ایدی سی حیصه ترکیب

 نین  موحاریبه بو اساسن، خالقی، آذربایجان دن جومله

 فاشیزم و داشیمیش چیگینلرینده اؤز یوکونو آغیر

 رول موهوم قازانیلماسیندا قلبه تاریخی اوزرینده

 .  دیراوینامیش

 سینده موحاریبه ایللر جی-1945-1941 ده مقاله  

 ائتمکده تحلیل شوجاتی گؤستردیکلری هموتنلریمیزین

 اوکراینا گون بو اصلینده ده بیری مقصدلریمیزدن

 لی بیلمه آذربایجانلیالرین یاشایان رئسپوبلیکاسیندا

 و چیخاریلماسی اوزه مقامالرین غوروروئریجی بو اولدوغو

 .   نماسیدیراولو تبلیغ

 قدر 200 تخمینن رئسپوبلیکانی، 15 کیمی بیلدیگیمیز  

 بو آدالنان سسری بیرلشدیرن اؤزونده خالقالری آزسایلی

 نین-سسری. اوغرادی ایفالسا ایلده جی-1991 رئژیم

 لریندن حادیثه موترققی تاریخین یئنی ان داغیلماسینی

 یاسیس-ائتنو قالدیران باش داخیلده. اوالر ائتمک حساب

 و سارسیتدی اساسینی نین ایتتیفاقی سووئت پروبلئملر

. اوینادی رولونو کاتالیزاتور پروسئسینده داغیلماسی اونون

 اؤز  دفعه ایکینجی ایلده جی-1991 رئسپوبلیکا ایکی هر

 موستقیللیگی الکین.  ائتدیلر ائالن موستقیللیکلرینی

 الماقساخ قورویوب اونو ایدیسه چتین قدر نه ائتمک الده

 موستقیللیگین. ایدی چتین دا اوندان کی، اوالر دئمک

 مؤوجود داخیلینده رئسپوبلیکانین هر ایللرینده ایلک ائله

 اؤز قورولماسی، یئنیدن ،یقتیسادیاتین چتینلیکلر اوالن
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 اؤلکهلری دونیا نیظامالماق، یئنیدن سییاستلرینی خاریجی

 داشییا یوکو بو و واخت موعین اوچون تانینماق آرئناسیندا

 ائرمنی هله کی، آلساق نظره. ایدی الزیم لیدئر جک بیله

 قاچقین تورپاقالریندان دوغما اؤز سینده نتیجه تجاووزو

 ده پروبلئملری نین آذربایجانلی میلیون بیر دوشن

. ایدی دردی آغیر دؤولتیمیزین قویان قدم یئنی موستقیللییه

 سئچمکله رهبر اوغلونو الییقلی اؤز خالق ایلده جو-1993

. اولدو نایل قویماسینا قدم یه مرحله بیر یئنی رئسپوبلیکانین

 دونیادا آذربایجانین سونرا گلدیکدن حاکیمیته علی اف حیدر

 لرین عالقه قارشیلیقلی آراسیندا اؤلکه لر تانینماسی،

 موناسیبتلرین خاریجی سیاسی،-ایقتیصادی قورولماسی،

 یه کئچیرمه حیاتا حاتالرایصال بؤیوک اوچون اولماسی برقرار

 داعواملی ده ایله خالقی اوکراینا قارداش لر عالقه بو. باشالدی

 .  آپاریلیردی اوالراق

 اوکراینا علی افین حیدر مارتیندا ایلین جی-1997  

 سازیش 17 زامانی سفری رسمی ایلک رئسپوبلیکاسینا

 "  ایسه واجیبی ان سازیشلردن بو. ایمضاالنمیشدیر

 دیر موقاویله  " حاقیندا طرفداشلیق و امکداشلیق دوستلوق،

 ستراتئژی موناسیبتلرین آراسیندا اؤلکه ایکی دا بو کی،

 ایل جی-1997. گؤسترمیشدیر داشیدیغینی خاراکتئر

 گؤروش سویداشالریمیزال یاشایان اوکراینادا لییئو.ه سفرینده

 سویداشالریمیزا کیمی زامانکی هر زامانی گؤروش. کئچیردی

 لرین تؤوسییه بو محض. وئرمیشدیر لر تؤوصیه چوخ ربی

 آذربایجانلیالری اوکراینا ایلده جو-1999 اوالراق سی نتیجه

 الزیمدیر ائتمک قئید. ائدیلدی تاسیس( واک) کونقرئسی

 یارادیالن تاریخشوناسلیغیندا دیاسپورو آذربایجان اواک کی،

 ایجانآذرب گؤسترن فالیت اوکراینادا. ایدی کونقرئس ایلک

 فالیت آذربایجاندا دن جومله او تشکیالتالری دیاسپور

 ده گون بو تشکیالتالری دیاسپور اوکراینا گؤسترن

 امکداشلیق و دوستلوق آراسیندا خالقالریمیز و اؤلکهلریمیز

. اویناییرالر رول موهوم سینده مؤحکملنمه نین لری عالقه

 اسپوردی آذربایجان چوخسایلی رئسپوبلیکاسیندا اوکراینا

. گؤستریر فالیت مرکزلری مدنیت میللی و تشکیالتالری

 عوموموکراینا "  تشکیالتی دیاسپور فال ایچریسینده بونالرین

 سدری نون-اوابد. ائدیلیر حساب " دیاسپورو بیرلشمیش

 بؤیوک دیگر گؤسترن فعالیت اوکراینادا. جاوادوودور حیکمت

 کونقرئسی ریآذربایجانلیال اوکراینا بیرلشمیش "  تشکیالت

 نین آسسامبلئیاسی میلتلر اوکراینا سدری کونقرئسین. دیر "

 دیاسپورا زامانالر سون. تاغییئودیر رؤوشن پرئزیدئنتی

 موشاهیده باشالنماسی نین  مرحله بیر یئنی قوروجولوغوندا

 توپلوم بیر نین تشکیالتالری دیاسپور ده نؤوبه ایلک. اولونور

. توتولور نظرده لری مه-گؤستر فالیت رک بیرلشه داخیلینده

 عومومی. موعینلشدیریلمیشدیر قروپو ایشچی مقصدله بو

 آذربایجانلیالری اوکراینا قروپو ایشچی یارادیالن یئنی اوالراق

 راضیلیغا ده باره یارادیلماسی نین شوراسی کووردیناسییا نین

 .  آلمیشالر قرارا اولدوغونو واجیب فالیتین بیرگه و گلمیش

 یئنی آتیالن ایستیقامتینده اینکیشاف سپورانیندیا  

 دونیا اونون جگی، گله نین خالقی آذربایجان آددیمالر

 گوج و ساخالنیلماسی قورونوب نین آدی الییقلی سفئراسیندا

 مثله واجیب چوخ اوچون سی ائتدیرمه نوماییش بیرلیگی

 کیمی اولدوغو زامان هر دستگی دؤولت ده ساهه بو. لردندیر

 سی کومیته دؤولت اوزره ایش دیاسپورالرال و گؤستریر واؤزون

 بو سویداشالریمیزا یاشایان خاریجده ایله لری الییهه یئنی

 .  گؤستریرلر الییقینجه قایغینی
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چوخ بیر ایستی گونودو، پوزغون هاوادا نفس بوغازدان  

یم ائله خیریلتییا چیخیردی. اوره ی خیریلتییا،

یالجاق  پن هاپداییردیم ایندی آغزیمئچیرپینیردی کی د

 ه.یائشی

آدام قالمیشدیق،  اون ایکی اون، سلولدابیز بیر یئکه 

یادا تبریز دوستاقالرینان  ،سانکی الری تهران

جا نایشلرینین دالی ،اونالرین کی ندریلمیشدیلر.ؤگ

 بیزیم کیمین آدامسیزدئییلدیلر. من آدامالری وارایدی،

دی بو ای دیم، اون ایکی ایلای هامی دان اسکی دوستاقلی

بیر کیمسه منیم گؤروشومه گلمزدی.  یدیم،ا دوستاقدا

تبریزدن برازجانا چوخ بیر اوزاق یولودو، یول الرا تانیش 

من یاخاالناندان  .دیپول ایسته ییر ،الزیم ایدیاولماق 

یم زورو ایله بیز قولدورالری سونرا دره بی لر، امامقولو

یلر، آتام دا دای زور ر ائله میشدچالدیـ عایله نی چالما 

بیر بئله قالمامیشدی  آتیملیقداها اونالردا قالمامیشدی، 

بونالری یاخشی بیلیردیم.  ،یولو دوروب گله بیلسینلر

خاالم اوغلو بیر نئجه دفعه یازمیشدی ایش تاپسام، ایشله 

آما سم  اونون ایلک پولو ایله گلیب سنی گؤره جگم 

بیلیردیم اوالن دئییل، ایش هاردای دی، پول هاردای 

 م ده یوخدور.هدی. منیم اونالردان هئچ گؤزتم

اردبیل، تبریز زیندانیندا اوالندا نئجه دفعه لر گلمیشدی،  

آتامدا گلمیشدی، آتام منی گلیب عراق دادا  

قادینیمدا بیر منه اورک یانان  سانکی  تاپمیشدی،آتادان

منه بیر آتا قالمیشدی و بیر دی کی زاماندا این ،وارایدی

خبر گلمیشدی حیات  غیرتلی و قوچاق قادینیم،

گیم هخوشدور، بو فیکره دوشنده اورایولداشیم ن

 دیم،یرردی، یانی بو خبردن هئچ واخت چیخابیلمیدئشیل

 بو حالدا بیر مکتوب الیمه چاتدی، بئله یازیلمیشدی:

 ."مولوک" گلیب، سنی گؤره جه گم،

یشقیردیم، باغیردیم، سن آلاله گلمه مولوک، بورا چوخ ق

اوزاقدیر، گلنمه سن، دردسره دوشرسن، بیر یانی 

تانیمیرسان، بونالرین دیلین بیلمیرسن، آما سسیم بیر 

مده قیشقیریردیم، باغیریدیم. ییانا چاتمادی، اؤز ایچ

چوخ ایسته ییردی، ـ یم چوخ یما اوره آ دئسمدوزون 

 نیشام، بیر آز دردله شم.دا رم،ؤمولوکو گ

بیر ایکی شیرین  ،کی ییدا او گون عؤمرومون ایلک گون

ن آخدی و ددامجی یاش چوخ گیزلین، گیزلین گؤزلریم

آغزیما گیردی، ائله بیلدیم مولوک دادی وارایدی.گونلر 

ون بیر ایل، خبر اولمادی، گلن اولمادی، گکئچدی، هر 

بی بیر آز  «سولطان»منی گؤروشه چاغیران اولمادی، 

 چویدو، اونا دئدیم:گودوکدوشونن 

سلطان بی،کیشی کیمین ده گؤروم، بیر غریب قادین 

 منی سوروشمویوبدور؟ بورا گلمییبدیر؟.

ائله دوشونورم، بیلدی من نه چکیرم،  باخدی گؤزلریمه،

 چوخ یاواش دئدی: ـ چوخ

اولسا دییرم،گلسه دییرم. من آزربایجان قادینالرین 

حئیالی قادین چوخ رام، اونالر ووقارلی، و یانیاوزاقدان دا تا

 اوالرالر.

هئچ واخت گلمه دی. بیلمیرم  مولوک اؤزو گلمه دی،

یا نئجه ایل کئچدی، خبر گلدی، آجی بیر  ،نئجه آی

خبر، چوخ آجی بیر خبر، دئدیلر سنین قادینین 

گؤروشووا گلنده تهران دا بیر چوخ پیس حالدان 

منی بر منه بیر بومبا اولدو، بو خ .ریشییبدییدونیاسین د

منی بوشالتدی، ناسیل  دی ، ایچیمی سوکدو، داغیت

یم دریمی سویان ئییم، دئینه د سوکدو، ناسیل بوشالتدی،
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کوت -کیمین، باشیمی کسن کیمین، آیالر باش

سوسوز ، دوستاقالردا آسالندیغیم کیمین، آیالر، ایلر آج

، یوخ بو داغالردا قاالن کیمین، بیر درده دوشدوم،یوخ

چوخ راحتیمیش، کئشگه ـ دردلری جانا آلماق چوخ 

مینلرجه بوجور دردلریم اولیدی، آما بو خبر بؤتوو یانلیش 

 .اوالیدی میشلاو

دای گؤزوم یولدا قالمادی، تکجه بیر بوجاقدا اوتوراردیم، 

دی، من یدی، گؤیدن داش یاخییدی، توز قالخیییئل اسی

 رلیک زامانالریمدا،اؤز کئچمیشلریمده، مولوک ال براب

  گونلری کئچیردردیم.

اونون وارلیغی، اونون زندگانلیغی ایندی  یدیم،امن اولماس

اونون ایندی بیر گؤزل یاشاییشی  دارغیلمامیشدی. 

وارایدی، گولوشلری دوداقالریندان قاچمامیشدی، 

هامیالری بئزه گتیرمیشدی.  یکوی ی ـقالرینین هایاوشا

 ویغین داغیتمادیم، من چوخلما من کی اونون زندگانلآ

اردبیل  زامانالر یازدیم، تبریز دوستاغیندا اوالندا،

دوستاغینداگؤروشومه گلنده اونا یالواردیم، منی 

بوشالسین گئتسین، اؤزو اوچون زندگانلیق یاراتسین، 

 بی دئدیم، یا دئمه دیم؟. «صفر»نئجه لر دفعه دئدیم، 

 دگانلیق قور،مولوک سن، منی گؤزلمه، اوزووا بیر زن -

، یا بیر ویووا قور، منیم کی سونا چاتیبدیر، منه یا اؤلومد

والاله دئدیم، ؟ بونالری دئدیم یا دئمه دیم ابدی دوستاق.

بیل اله دئدیم، مین دفعه لردئدیم، سؤزلریمه قوالق 

 وئرمه دی، هر دفعه اؤز سؤزون تیکرارائله دی،دئدی:

اوال صفرخان سنده بیرده بو سؤزلر بیزیم آرامیزدا  یوخ،-

لر یازسین، بو کوسرم، ائله ده پیس کوسرم کی تاریخ

ایش اوالن دئییل صفرخان، منده سن ایله ابدی 

دوستاقلییام، قوی ایکی میزده بیرلیکده بو دوستاقالرین 

 دووارالرین چورودک.

گؤزلریم هی ایسالنیردی، آما اوزومو بوغوردوم، قویمارام 

آیاق اوستو بیر  ،بیریسی گؤرسون من سینمیشام

الریم بوجاقدان دورموشدوم، یانی یول گئدیردیم، دوداق

چارتالمیشدی، بیلیردیم قانی گلیر ائله بیله سن بو 

دوداقالر منیم اختیاریمدا دئییلدیرلر، اؤز، اؤزلرینه 

 دانیشیردیالر، بوزوشوردولر، آچیلیردیالر،اوخویوردوالر:

 بوغدانی ساخالیانالرین

 ق گرکبیغالرینی یوال

 میللته کج باخانالرین

 گؤزلرینی اویاق گرک.

بونالری ایندی من یانلیز اوخوریوردوم، کئچمیش 

مولوک وارایدی،  زامانالر، سسیمه سس وئرن وارایدی،

 وارایدی... «احمد»وارایدی،  «حیدر»

، داریخیردیق، لر، گئدیردیلرگونلر گلیردیدوستاقدا 

ی دن نئقیزردیق، بیربیریمیزدن کوسوردوک، ی

باریشیردیق، قوروقچوالری بارا قویوردوق، یئل 

ایستی هاوانی اؤزوموزه، گؤزلریمیزه  الری،قاسیردی،تورپا

باشیمیز، دئییشیلیردی، بیر بیریمیزه  گؤزباسیردی، 

 آجی گولوردوک. ـ باخیب آجی

 صفرقهرمانی.

 بونو بیر اونقود سسله دی.

کرگ یاغا قالخدیم، دیک دوردوم)آدیمیزی سسلیینده آ

 دیک دورایدیق( دئدیم:

 منم.

 بیلیرم، سن سن، گل، گؤروشووا گلیبلر.

 منیم؟!

ائله بیلدیم بودا بیر تئزه حیله دی منی سیندیرسینالر.  

 ه اوتوردوم. دگولومسه دیم، یئریم

 لیبیزیم سلول اونقود بیر آز گئتمیشدی، سس سیزلیک

باشینا آلمیشدی. بیز اونقودون آدیمالرینین سسین 
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ده بیلیردیک. دوستاق یولداشالریمدا منیم کیمین ائشی

 سوسموشدوالر. شدیلر،دوشونموشدولر. اونالردا کدرلنمی

نارین، نارین تورپاق گؤزلریمه دولوردو، آغالمیردیم بو 

سبب اولموشدو،  اسیالنماسینینالر گؤزلریمین تورپاق

من چوخ زامانالردی آغالمامیشدیم، بیلیردیم بو 

لی دیلکلری منیم آغالماغیمی اونقودالرین اؤنم

 .من...، منه گولمکلری دی گؤرمکلریدی

 صفر، ندن گلمیرسن؟

نی دن اونقودون سسی اولدو، ئمنیم فیکیریمی کسن، ی

او دورموشدو، منی چاغیریردی، بو کئشیکچی لرین 

هامیسی بیر دئییلدیلر، بیزی آنالیانالریدا وارایدی، بو 

 یدی.ایسی گونکو اونقود دا اونالرین بیر

 گل صفر، گل جانیم، بو بیر یانلیش خبر دئییل.

دی، بیز بیر بیریمیزه باخدیق، کیم ییئر ده گینه، دئدی

منیم گؤروشومه گلیبدیر؟ منیم کی بیر کیمسه ام 

دوستاق  بو سؤزلری اوز ایچیمده دئدیم. یوخدور!

نی ئیولداشالریم گؤزلری ایله  ایشاره ایله دیلر گئدم، ی

یم آتدیم، دایاندیم، اولمویا بو دم، بیر آددن آیاغا قالخدی

گولسونلر، ،بیر کلگ دی، قورولوب منی بارا قویسونالر

 ا باخدیم، دئدیلر گئت.یمدایاندیم، یولداشالر

لریم اسیردی، بیلیردیم اوره ییم چوخ چیرپینیردی، ال

 رنگیمده بیر آز قاچمیشدی.

یردیلر سن قارا دابانسان، سن دوغوالن گونلری ید

ایله قوشون بیزیم کنده یوروش  تؤره سیقاخانین باش

قاچیمیان جاوانالر یاخاالندی، قوجان ارککلر  گتیردی،

حورمتسیزلشدی، قادینالرین باشالریندان اؤرتورکلرین، 

امامقولو میرزا بیزیم  قیزالری یاشماقالر زورال آچدیالر.

ه دوردو و اونون وندکندین دره بی بو داشین اوست

یی ی ب «زولفعلی»یی، و ی ب «اؤرخان»ه بویوردوقو ایل

 گوهلل له دیلر.

بیزیم کندین مچید قاباغیندا بیر یئکه قارامتول داش 

ه دوروب وندوارایدی، امامقولو میرزا بو داشین اوست

خاالنین اوغالنالرین گوهلل لتتیرمیشدی. منه  «گولگز»

قارادابان دئمکدن چوخ، بو قارامتول داشدان 

 آجیخالناردیم.

اسورانالرین ظولمو حدن چیخمیشدی بیر گون آتاما قار

ز ؤندن گرک بیز ا" ،دونقولداقالندیم دئدیم کی

آتام  "لین وئره ک بو آدامالرا،یزحمتلریمیزین حاص

 دئدی:

باال، اوغول دینمه، بیزی توتوب آپارالرالر، ساالرالر آت، 

 ،یاتاغینا، بیزی ائله وورارالر کی قان قوساریق.کائشش

بو ممکلت صاحیب سیزدی، بو مملکتین آتا بئیه 

 یوخدور؟ صاحیبی

 دئدی: ،آتام بیر آجیلی گولومسه دی

 لرهباال ائله بونالر بو مملکتین صاحیبلری دی بیزی بو گون

 قویوبالر.

بیر  دای دینمه دیم، هر شئی الیمه گلدی، نه وار، نه یوخ.

نئجه ایل بونان قنشر قاراسورانالردان و امامقولونین 

الریندان قورخاردیم، اونالر آتلی یئهری گلنده اوغالن

-ما ایندی یوخ .تزه تزه دوداقآاؤزومو یانا چکردیم، 

الریمین اوستو قارالمیشدی، آتام منه باخاردی، اللریمی 

الینه آلیب، چوخ واختالردا زمی درنده باشیمی دیزی 

 اوسته قویوب دییردی:

 .، قوچاق باالممنیم باالم، قوچ باالم

و میرزاین قانجیقلیغیندان داغ داش دیله امامقول

گلمیشدی، هر آجیلیغینا دوزموشدوک، ائحترامسیزلیق 

میشدیک، بوغداالریمیزی آپارمیشدیالر، مال ه ائله م

داواریمیزی، آپارمیشدیالر دئمیشدیک اولسون؛ دینمه 

جاوانالرین  میشدیک. اما گیزلینده منیم قانیم جوشاردی،

م کئشگه الیمده بیر توفنگ دا قانی جوشاردی. دییردی

دی، بونالری، قوروقچوالری ایله بیر بیرلرینه یاولی

 یردی:یاوخوردو د یدوزایدیم، آتام فیکریم

دالسیجا  نامامقولو میرزا دئییل کی! بونو جهباال بو بیر

قوشون واردی، دولت واردی، بونالرین هامیسی ال بیر 

  باشا قویما. -دیلر، سن بونالرال باش
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 آما گینه اوز ایشیمی گورردیم. ،اولسون یردیمید

امامقولونین یولونو داش، قورو آغاچالرال باغالردیم، 

اوغالنالرین گیزلینده دوروب داشینان ووراردیم،کنده بیز 

 آز سس دوشوموشدو، امامقولوخانا دوشمان تاپیلیب دیر. 

بیر گونونده خبر گلدی، جوانشیرین  نگونلری

مین گلینین توفنگچیلری گلیب هاجرخانی

دامادی دا چوخ پیس کؤتکلیبلر، بو خبر بیزه ،آپاریبالر

رکدن چکدی، ؤشام واختی چاتدی، حیدرخان الین چ

 دئدی:

گی یئمک بیزه ه بو چور ،دئییلداهی اوتورماق یئری 

دای اولمادی  منده دوردوم، احمد ده دوردو. حارام دی.

قاباغیمیزدا  آتا و سانکی الر بیزی ساخالسینالر،

وار و بوغدا صوحبتی دئییلدی، بو اد،بو مال رسونالر.دو

ناموس صوحبتی ایدی. بو دونیادا بیزه آنا سوتی کیمین 

لردن بیریسی ناموس دی، بیرسی ده یحورمتلی شئ

 تورپاق دی، بونالردان واز کئچمک اولماز.

ان دیمالریمی یئکلتیم، اونقود دا چاتدیم، اوندبیر آز آد

 برابر گئدیردیک، بو آدم چوخ دالی گئتمیردیم، اونقودال

 :محبتلی اولموشدو، منه چیغیرمیردی

 زیندالی قال دالی.

م، یدی اوره گیم ایسته ییردی اونو قوجاقیلیام، اوزونو اؤپم،

ساغ اول کی منه بو خبری وئردین. آما بیلمیردیم، خبر 

ندی، گلن کیمدی، دورغرومو، یا یانلیشدی. هر نه 

ان ایندی چوخ داولموش اولسایدی بو آدام

 منی گئچمیشیمه آپارمیشدی. خوشالمیشدیم.

هن،ندی صفر، چوخ موتلوسان، بو سؤزلری اؤز  

 دیلیمیزده بیر آز لهجلی دئدی، اونقود دئدی.

اؤزونه باخدیم، تعجوبلندیم، بوردادا بیزیم دیلی بیلن 

 مده دئدیم.یواردی، ایچ

فیکریمی  . یئنی دن بونو اونقود دئدی.دیهن، وار

ن، الینین ایستیسی الیمه ندیاپیشدیم الی موشدو.اوخو

دیدی، یئتیشدیک اوزون داالنا، اوردان وارشلیق خانایا 

 ما هر یانی دولویودو گودوکچینن.آچوخ یول یوخودور، 

چوخ قارداش اولما صفر بی، بیزی بو حالدا گورسه لر  

 بونو ن آال آال اونقوددایکیمیزده ده پیس اوالر، الین الیم

 دئدی.

 ؟میگؤروشومه گلن وار دوز دئمیسن،

 منده یاالن اولماز. وار، هن،

 کیم دی؟

 من نه بیلیم.

گیردیک وارشلیق خانایا، چوخ آدام وار ایدی، گؤز 

سالدیم، هئچ کیمی تانیش گؤرمه دیم، اوره ییم سیندی، 

فیرتینا کیمین منی  مده قالخدی.یبیر سویوق یئل ایچ

باشیما  م اؤزی، اؤزباشیم گیجلد داغیتماغا باشالدی. 

سینا بیر آز  -یمالریم سینادقایتدیم، آد فیرالندیم.

چیینیمه، قورخدوم  وگلمیشدیم، بیر ایستی ال قوند

گیمین چیرپیلتیسین اؤزوم هدونم، دوردوم، اور

ه یآغزیمنان ائشی ،دی کی جهیردیم ایندییائشیدیردیم، د

 چیخاجاق، دووارالرین اوسته گودوکچولر دورموشدوالر،

-گؤزلرین برله میشدیلر منه، قورخوردوم آشام، آیاق

الریمی یئرده بیر آز برکیتدیم، گینه دونمه دیم، گؤرم بو 

کیم دی ، الی بیر بئله منه بنزر، اوره گیمه یاتان،آتا کی 

دئییل، آتام دا بیر ایل مولوک دا سونرا زندگانلیغین 

، یانی مولوک دئییلدی ده بو ال ارکک الی دئیشمیشدی،

ایسته دیم بیر ایکی سیللی  ، اونو دئدیلر اؤلوبدو.؟دو

ما آ یوخودور، بونالر هامیسی اؤزومه ووروم، بئله بیلدیم

فیکرلر یئل  یوخ بیر بئبئله آدام منیم یوخوما گیره بیلمز.

کیمی، فیرتینا کیمی منده گلیب گئدیردیلر، قیجالریم 

وارالری آتا، سس وارشلیقخانادا دو باشالمیشدیالر اسمگه....

گؤی سسه گلمیشدی، مین بیر دفعه سس  ـیئر  تیترتدی.

 تیکرار اولدو، آتا...

 .«میهن»منم ، 

 باغیشال گئج گلدیم، اولسا دون بیر داها او گؤزلرینی گؤروم. 

 باشسیز یاش گلدی گؤزلریمی باسدی،آما الیمی  ،دونمه میش

ئجه باغریما، داها بو دوستاقالردا ن مباسدییوموروق ائله ییب 

ایلردی اؤیرنمیشم هر نه واردی اؤزومده اونالری ناسیل 
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بوغوم، دوندوم، قیزیم قنشریمده دورموشدو، من گؤرن 

دئییلدی، اؤزو بیر قادین اولموشدو، نئجه ایللر اوالردی گؤرمه 

، منیم آنالیا بیلمیردیمگونونده  ،ایندی کی قیزیمی میشدیم،

الشدیق، وجاقق او جوجوقلوق زامانالری یادیما گلیردی،

 ن آییرام،گؤزلریمدایسته میردیم، داها هئچ واخت اؤزو

ساتاشدی، بیردن دئدیم، لعنت اولسون سنه صفر،  گؤزلریمه

ناسیل سن بونو بو آدامالرین ایچینده تانیمادین، سئچنمه 

بیرده او گؤزلردن بو گؤزلر مولوکون گؤزلری دی،  ن؟ید

ه اؤپدوم. بیردن بیلمیرم نئچه دفع اؤپدوم، اؤپدوم، بیرده

، قیزیم کیم ایله بیر بئله اوزاق یول الری دئدیم گؤروم

ن کئچنده، بیر دمیگلیبدیر، بونالر بیر فیکر کیمی منیم ایچ

اوغالن قنشره گلدی،ساالم وئردی، ادب گؤستردی، 

 قوجاغیندا بیر باالجا باال وارایدی.

دی ، من سیزین ایزن ایله  «محسن»صفر عمی، منیم آدیم  

 هن له ائولنمیشم، بودا بیزیم قیزیمیزدی.می

بیرقیزیما باخدیم، بیر او اوغالن باخدیم، بیر بونالری باالسینا، 

باخدیم، چوخ سئویندیم، بللی اولدو چوخ  هباالجا توره نیم

زامانالر کئچیبدی،گولدوم، اییرمی ایلدن چوخدور من بئله 

اونالرین  لهای ، قولالریمایله سئوینمه میشدیم.، بو یئکه الریم

 ده باغریما باسدیم،آی ی ی نه شیرینی دی. اوچون

 صفرقهرمانی، بیری منی چوخ اوجالی سسده سسله دی.

هامیدان بیزه یاخین او بیزیم دیلده  قولالریمی آچدیم،

اونقود دورموشدو، باخدی منه گؤلدو، یاخینالشدی،  دانیشان

آز  یاواش قوالغیما دئدی، کیشی گوجلو اول، اؤزو ساخال،

 قالیرسان بو بئچاراالری بوغاسان. گولدو،گئتدی.

بیز قالدیق، من و اوچ باالم، توره نیمی آلدیم قوجاغیما، 

دوداقالریمی دایادیم اؤزونه، بیغالریم اونون اینجه دریسین 

بوزدو، ایسته دی آغالسین، آما  یالریناینجیتدی، دودداق

 آغالمادی.

خت بوجور راحات آچدیم، هئچ وا یسحر آچیلدی، گؤزلریم

یاتمامیشدیم، نه ایستی بیلمیشدیم، نه آغزیما دوالن تورپاق 

 الری بیلمیشدیم، ائله یاتمیشدیم کی دونیادان خبرسیز،

هامی آغریالر، آجیلیق الر، هامی دردلر، هامی آجی 

 گئچمیش گونلر ائله بیله سن منده اؤلموشدولر.

 اؤزباشیمیزا،الربوشالمیشدی،دوستاقدا اؤز حالیمیزا بیزی بوردا 

، قالمیشدیق، بیرجه ایختیار یوخوموزودور آزادلیغا چیخاق

ناواخت یاتدیق، ناواخت دوردوق، نه یئدیق، نه 

ایچدیک،کیمسه نین ایشی یوخودور. اؤزلری یاخشی 

بیلیردیلر کی بوردان بیریسی دیری قایتماز، دوه لر بوردا 

 قاالنمامیشدی، بیز نئجور قاالبیلردیک.

اوشاق اولموشدوم، بیر آز بویانا، بیر آز اویانا   بو گون من

گرنه  اوشاقلیقدا آغاج آتالری اوینادان کیمین. آتیلیردیم،

آلتیندا  یمیندیلاؤزومو اوزادیردیم، ییغیردیم، شیردیم، 

میزیلداییردیم، بیرین بوردان، بیرن اوردان، قات قاریشیق 

 شعرلر، دییردیم آما هامی سی بیر هاوادا.

 ،گلیرم گنجه دن

 یوکوم آلمادی

 کیمسه کلیب منی

 یادا سالمادی

 قارا قاش، آال گؤز،

 بیر قیز گؤرموشم

 آنام گلینجه قیز،

 ، آیمنه قالمادی

 ...منه قالمادی

، گنجه هاواسی ها هن ن ن ن، صفر بی، بورا اؤز آرامیزدی

 سان ها.رچالی

اله  -سونرا دوردوالر،ال، لربونو دوستاقداکی یولداشالر دئدی

، هامی میز اوشاق اولموشدوق، دوره وودوقپیشیب یا

او  دوک.ورهامیلیغا گول هاپپیلیب، هوپپولوب، اوینویوردوق،

 گون هامینی من ناهارا قوناق ائله دیم.
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 پهلوانی دیل
  احمد وقار پروفسور

  
  

 

 

 

 

 

 

 ایسه کیشی اوخویور، قزئت اوتوروب اوسته دیوان آرواد 

  . ایچیر چای آرخاسیندا ستول

 ...  آلچاقالر؟ آخ، – آرواد  

   اولوب؟ نه – کیشی  

 دا قجریستانی ایله کؤمگی کؤپکلرین ساری ائرمنیلر – آرواد  

 .  آلیبالر

   اولوب؟ نه جاماعاتا بس، – کیشی  

 ...  یاریسی آما قورتاریب، جانینی بیرتهر یاریسی – آرواد  

   لماییب؟او چیخان قارشیسینا آلچاقالرین او بس، – کیشی  

 گوجلری کی، اودور ایمیشلر آز آما اولوب، – آرواد  

 .  چاتماییب

 کی، زیبیلدی نه ائرمنی چاتماییب، گوجلری هی، – کیشی  

 .  چاتماییب گوجو بیزیمکیلرین اونالرا

 .  غداردی چوخ ائرمنیلر کیشی آ دئمه، ائله – آرواد  

 !..  اولسایدیم ردااو من  – کیشی  

   یهردین؟ نئیله ولسایدینا – آرواد  

 .  اؤلدورردیم هامیسینی دیر-دیر آوتوماتی گؤتورردیم – کیشی  

 دیر-دیر اونالری سن کی، باخاجاقدیالر دایانیب ائرمنیلر – آرواد  

 .  گلیر آسان آداما دؤیوش اوزاقدان. اؤلدورورسن نئجه

 یشا دنه بیر آما. باخمایاجاقالر اوزومه دوروب البتته، – کیشی  

 ترپننه اونالر. جلدم ده هم اورکلی، قات-قات اونالردان هم کی، وار

 .  گبردرم بیردن یوزونو قدر

 شیرین آغیز دئمگینن حالوا-حالوا. گبردرسن یامان – آرواد  

 .  سن بیشیره حالوانی چکیب ازیت مین گرک. اولماز

 توالدی نه ائرمنیلر بو آده،. ده تؤکولورم یانیب – کیشی  

 من. بیلمیرلر گله عؤهدهسیندن بونالرین یزیمکیلرب کی،

. بوراخیردیم سویوندوروب لوت اونالری اوالندا عسگرلیکده

 .  ده بونالری وورون آده،. باجارمیرالر نه هئچ ایسه بونالر

 بیجلیک ائله. گردیرلر حیله چوخ بونالر کیشی آ – آرواد  

 هر ده اؤزو. گلمیر عاغلینا کیمین هئچ کی، دیرلر ایشله

 .  میناالییبالر طرفی

 من ده، شئیدی یومرو ائی، ندی مینا بو اشی – کیشی  

 .  اویناییرام فوتبول اونونال

 بیر اوچو ایکیسی، کی، وار راکئتلر ائله اونالردا – آرواد  

 .  داغیدیر کندی

 اؤز دیغاالرین او آتارام قایتاریب راکئتلری او من – کیشی  

 .  بئله باخ یملهال ده اؤزو باشالرینا،

  موحاریبه بیل ائله کی، دانیشیرسان ائله کیشی، آی – آرواد  

 .  اوشاق آیلیق آلتی ده سن اویونجاقدیر

 ووروشوب، ایگیدلیکله اورا، گئتسیدیم بیرجه آخ، – کیشی  

 منی اوندا. گؤرولردیم الییق آدینا قهرمانی میللی آذربایجانین

 اوندا. آالردیالر وصاحیبهم مندن. گؤسترردیلر تئلئویزوردا

 .  جسورام نئجه من کی، گؤرردین

 گئت موشتبئهسن اؤزوندن بئله کی، سن کیشی، – آرواد  

 قهرمان میللی ووروش گئت وار؟ ساخالیان توتوب سنی. ده

 .  اول دا

 کی، بیلمیرسن. دانیشیرسان سؤز لی گولمه عجب – کیشی  

 قدر ه-45 ایسه ااوردوی. اولوب تامام آرتیق یاشیم 45 منیم

 .  آپاریرالر

 .  گئت کؤنوللو سن – آرواد  

 بیر هره  اوستومه سونرا الزیم نییمه... ها کؤنوللو – کیشی  

 .  قوشسون آد

 ده، کئچسه ای-45 یاشیم کی، یاز عریضه ایسه ائله – آرواد  

 قوی. ییرم ایسته دؤیوشمک اوغروندا تورپاق اوغروندا، وطن

 .  خیدمته حربی ائلسینلر قبول

 یقین کی، فیکیرلشسینلر یازیم عریضه هی، – کیشی  

 لرینده بؤلگه  جبهه گئدیب کی، یازیلیر اوردویا. ایشپیوندور

 خبر دوشمنه ایله راسییا یئرینی نین آنبارالری سالح

 .  وئرسین
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 تکباشینا گئت اوندا ایگیدسن، بئله کی، سن – آرواد  

 .  دؤیوش

   وار؟ آوتوماتیم – کیشی  

 آل اؤلدور، بوغازالییب ائرمنینی بیر قفیلدن  – آرواد  

 .  زیرکسن چوخ کی، سن. آوتوماتینی

 آنجاق بیلرم، بوغازالیا اللیسینی الپ بوغازالماغینا – کیشی  

 .  اوراالردا بیردن ائلیرم آزیب. تانیمیرام یاخشی اوراالری من

   قورخورسان؟ آزماقدان – آرواد  

 .  قورخمورام ندن هئچ من من، – کیشی  

 بیر ائدیب ایستیفاده زیرکلیگیندن آزارسان، نوالر، – آرواد  

 چامادانینی دئییرسن، نه هه،. چیخارسان تاپیب یول

   جکسن؟ گؤتوره نه یوال حاضیرالییم

   ساخالیاجاق؟ کیم سنی بس گئتسم من – کیشی  

 چوخ سندن کی، من بیم؟ ساخالییرسان سن منی – آرواد  

 .  آلیرام اشماع
 ایندی. جک چکه کیم غئیرتینی دئییرم دئمیرم، اونو – کیشی  

   گئدیم؟ قویوم بوردا ناموسومو غئیرتیمی، دئییرسن

. چکمه آدینی نین غئیرتی او آلاله سن کیشی، آی  – آرواد  

 اؤزو کی، دئییرلر غئیرت غئیرت، قدر او واختالر آخیر تئلئویزوردا

 .  اییرنمیشم آرتیق سؤزدن او آدامالر غئیرتسیز ده

 .  باشقا من باشقا، اونالر – کیشی  

 ایگیدلر قدر بو کی، ده بیر. کیشی آ ناموسدور تورپاق بو – آرواد  

 گئدیب ائلمه قم یوخدور؟ اوشاغی آروادی، اونالرین بیم گئدیر،

 .  یانیندا آتامین قاالرام

 گلدی، اوستونوزه بیری بیردن کیشیدیر، قوجا آتان – کیشی  

 پاپاغی بو گرک اوندا. اوالرام بیابیر یوخ-یوخ. جک گله نه الیندن

 .  قویمایام باشیما

 جبهه آدامالر الییق قویماغا پاپاق اصیل کیشی، آی – آرواد  

 .  اونالردی کیشی اصیل. ددیرلر

 گئدرم ییغیشیب  دقیقه بو عصبلشدیرمه، منی آرواد، – کیشی  

 ...  ها

 !  گئتسن اوالر یاخشی هن کیشی، – آرواد  

 ...  ها قاالرسان هسرت منه – کیشی  

 یازمیشام، لئنتینه ماقنیتافون سسینی ائلمه، فیکیر – آرواد  

 .  اؤزومچون آسارام قوالق دوشنده یادیما

! آلالها شوکور – آرواد...    ها؟ گئدرم( قیشقیریر) – کیشی  

 قارشیمدا ،دوراجاق آیاغا هامی گئدنده دویونه-تویا ده من

 دنه مین اری. گلیر آروادی قهرمانین کی، جکلر اَیه باش

 .  گبردیب ائرمنی

 آ، گئدرم دوغرودان دئییرسن، بئله کی، سن – کیشی  

 .  ائلمیرم ظارافات

 گئت، اوالر؟ ائلمک ظارافات ده ایله  موحاریبه هئچ – آرواد  

 میکی سنین بیلیرسن،. ییر گؤزله سنی هامی اورادا. کیشی آ

 .  چکدی ظولم خالق بسدی وار؟ احتییاجالری نئجه ایگیده

 خالق. جگم کسه کؤکونو ائرمنیلرین گئدجم، – کیشی  

 هامی نین، هامی. آالجاغام اینتیقام یوز بیره. چکدی ظولم

 .  چیخاجاغام عوضینی نین

 (.  وخویور. )اولدو یاخشی نه – آرواد  

   جک، ازه باشالرینی دیغاالرین کیشیم ایگید  

   جک، کسه نسیللرین یاغیالرین ین ائیله ظولم  

   جک، گزه ایله شؤهرت چیخاریب آد لرده جبهه  

 .   جک دوزه نیشانالری مئدال-اوردئن یاخاسینا  

   جک سوزه محبتله ارینی اؤز دا آروادی  

 .  اینسانیم جسور پهلوانیم، قهرمانیم،  

 (  دؤیولور قاپی)  

   کیمدیر؟ بویورون، –آرواد  

   یاشاییر؟ بوردا لووغالی. ییرم ایسته اوزر( لیر گه) –عسگر  

 .  لووغالی کیشیدیر بو بودور، هه( سئوینجک) – آرواد  

  کی لینده. )چکین قول بورا اولماسا، زحمت – عسگر  

 (  وئریر اونا کاغیذی

   بئله؟ ندیر بو – کیشی  

 .   الرچاغیریر کومیسسارلیغا حربی سیزی – عسگر  

   ؟...من ،...من( وچونور) – کیشی  

 .  سیز بلی، – عسگر  

 آدی ایشپییون اوستونه داها. کیشی آی یاخشی، نه – آرواد  

    کئچیب؟ ای-45 یاشیم منیم آخی، – کیشی.    قویمازالر

 بو ده ائوه نئچه بیر هله. گلمیشم گؤندریبلر بیلمیرم، – عسگر

 .  لییم وئرمه کاغیذدان

 اوغلوم. سیر تله اوشاق طیفیل اول، تئز کیشی آ هه، – وادآر  

   وئرسین؟ چای وئرسین، یئمک سنه خاالن اوتور،

 .  سیرم تله چوخ ییرم، ایسته اوزر ائدیرم، تشککور – کیشی  

   نییه؟ – عسگر  
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 .  نیقودنییام من چونکی – کیشی  

 ربیح. ائدرلر آییرد کومیسسارلیقدا حربی اونو هه، – عسگر  

 اولونارسا، سوبوت نیقودلوغونوز اگر. آپارارسینیز بیلئتینیزی

 .  ائلیرلر آزاد

 .  گؤرور پیس گؤزلریم آخی گئدیم، نئجه اورا من – کیشی  

 کیشییه کور آلدادیب منی کورسان؟ کیشی آ – آرواد  

   میشم؟ بیلمه ایلدی نئچه وئریبلر؟

 ییب لهائ کؤمک یولداشینیز حیات. اوالر نه – عسگر  

 .  ماشینا میندیرر

 .  الزیمدیر وئرمک پول اتک-اتک ماشینا – کیشی  

 آپارارالر. گؤرور پیس گؤزوم دئیرسینیز اورادا – عسگر  

 .  ائلیرلر آزاد دیرسه، بئله دا دوغرودان اگر. یوخالیار حکیم

 روشوت آدامالردان ساغالم قدر او آ، دیلر ائله آی – کیشی  

 ده هم کی، باسیرالر یئرینه اونالرین نیقودنوالری آلیب،

 عادی هئچ. زیفم چوخ ده جهتدن فیزیکی من بیلیرسینیز،

 .  چاتماز گوجوم یه گؤتورمه دا آوتوماتی

   سریردی یئره یومروقال ائرمنینی 50 بایاقدان -آرواد  

 حربی اوالرسیز دوققوزدا ساعات سحر حالدا هر – عسگر  

 .  دئیرسینیز ادااور هامیسینی. کومیسسارلیقدا

 لییم؟ گئتمه من نییه لییم؟ چکمه قول من نییه – کیشی  

 چایخاناالردا ساتان، سیقارئت آواراالنان، مینلرله بو نییه

 قوجا، کیمی منیم آپارمیرالر، جاوانالری کیمی نر وئیللنن

   ییرلر؟ ایسته آپارماق آدامی بیر شیکست کور، خسته،

 سیز ایندی. چاتاجاق نؤوبه دا رااونال دایی، داریخما – عسگر  

 آلمایین، واختیمی منیم ائدیرم خواهیش چکین، قول بورا

 .  آپارمازالر سیزی کی، یقین لرسینیز، گه صاباح

 کورموش( کنارا. )آلما واختینی اوشاغین کیشی، آ – آرواد  

 .  میشم بیلمه

 دیز. )آپارارالر منی بیردن. بیلمرم گئده یوخ – کیشی  

. یاشامیر آدام ائله اورادا دئینن. اوغالن سنه یالواریرام (چؤکور

 الپ بو اولدوق بیابیر واخسئی، -آرواد.    دیم بیلمه تاپا

 دنه بیر بیل ائله دانیشاندا آما. کی اورکلییمیش دووشان

 .  پلنگدیر ییرتیجی

 ئینک. )آلمایین واختیمی منیم. دایی آیاغا دورون – عسگر  

 .  چکین ولق بورا باخ،( تاخیر

 .  اوردا اؤلدوررلر منی یالواریرام یوخ یوخ، – کیشی  

 سندن آرواد. باشینا نین کیشی کیمی نین سه کول -آرواد  

 .  ایمیش غئیرتلی

 بورادا دایانین دایانین،( باخاراق دیقتله کاغیزا) – عسگر  

 .  گؤرموشم سهو باغیشالیین کی، یازیلیب کووخالی

   کووخالی؟ – کیشی  

 .  کووخالی هه،  – عسگر  

 بیر بیزدن او ،...هه( دورور ایاغا) ناظیم کووخالی – کیشی  

 .  یاشاییر یوخاریدا مرتبه

   جاواندیر؟  – عسگر  

 .  کیمیدیر اؤکوز الپ. جاواندی الپ هه – کیشی  

 کی، او دئییرسن؟ ناظیمی قونشوموز کیشی آ -آرواد  

 .  شیکستدیر

 نه آما یوخدور، قیچی بیر. اولور نییه شیکست – کیشی  

 جک گؤتوره ایله اللری آوتوماتی ده بیر. دا وار پروتئزی اوالر،

   ده؟

 نئجه یئرینه نین باشقاسی آچیلدی، نئجه دیلی گؤر -آرواد  
   دئییل؟ پروتئز کی، قیچین سنین. دانیشیر

( کیشیی. )دیم ائله ناراحات خاال ییرم ایسته اوزر اوندا – عسگر  

 گئتمکدنسه، یه موحاریبه کیمیسی سیزین. یاخشیدیر بئله ائله اآم

 قاباغیندان دوشمنین یوخسا. مصلحتدیر اوتورماغی ائوده

 .  اوالریق بیابیر دونیادا بوتون قاچارسینیز

 ائله تنبئه کیشینی یئرینده آتان منی، باخ، بورا  – کیشی  

 وار دامینآ یقین هه؟ یه جبهه ییرسن گئتمه نییه اؤزون ییرسن؟

 باش پایالییب کاغیذالردان بو ائله ده سن... ساخالتدیریبالر بوردا

 .  ییرسن گیرله

 گؤرمور؟ یاخشی گؤزلری اونون گؤرمورسن کیشی آ -آرواد  

 ده اؤزون گؤرمور، فرلی بئله کی گؤزلرین سنین اوغول آی( سگر)

 آغا، من آغا، سن خاال؟ نئیلگیم – عسگر.    گئییمینده عسگر

. بورادا ساخالییبالر دئیه، گؤرور پیس گؤزوم ساغا؟ کیم نکلریای

 ساالمات. وار تئزی گئجی آز بیر. یه جبهه گئدجم موطلق آما

 !  قالین

 .  ابله کور گئتدی هی،  – کیشی  

 بوتون سنین ده اؤزو سنسن، دئییل، او کور -آرواد  

 (  چیخیرالر. )باشینا کیشی سنین کول. کوردور معنویاتین

 1993  سون  
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    آذرتورک آغامير شاهناز  

     ژورناليست-پوبليسيست  

   

    باکی  

 

    يارماداسان، بير قوينوندا آبشئرون

    عطيرليم،پوسته،بادامسان، ظفران  

   ياريمسان،سانکي،ادامسان، سئوگيلي  

    باکيم، ياشارام، محبتينله بو   

 !  باکيم قوشارام، قلبينه قلبيمي  

     

    اورکلي، گئنيش لرين کوچه دار او  

   چيچکلي،-گوللو کندلرين،باغالرين  

    رکلي، الزيم،گه وارينال کسه هر  

 !   پايتاختيم،باکيم سخاوتلي منيم  

 !   باختيم،باکيم جگم،ؤز سئوه سني  

     

   مکان،دييارسان، گؤزل ان دونيادا  

   ياديگارسان، بير همن سن تانريدان  

    روزيگارسان، خوش گزديرن روحومو  

 !   جنّتي،باکيم گؤزل ان دونيانين  

 !   زينتيم،باکيم دولو " قيزيل قارا "   

     

   قوجاغينداسان، خزريمين ماوی  

   اوجاغينداسان، تورکوستانين بؤيوک   

    سن، چاغيندا بو نين تاريخي اولو   

 !  قوجامان،باکيم تکقوجاالر مودريک  

 !  جاوان،باکيم چوخ زامان هر منيمچين   

     

   ده، گئتسم هارا قوينوندان سنين من   

    ده، ائتسم ياشاييب،قوربت ائلده ياد   

   ده، بيتسم گولتک تورپاغيندا مزار  

 !   آالرام،باکيم عطريندن عطريمي   

 !   سوالرام،باکيم-اينان،اچيب سنسيز  

 

     " آدامالری گول "  دونیامین نویمع  

     

   من، بؤيودوکجه سئوگيسييله آنا  

 .   يئنيدن دويدوم احتيياج معنوی   

   سيزلردن، آلديم ني " قيدا "  زامان او  

     "! آدامالری گول "  دونيامين معنوی  

     

   خئييرخاهليغي، اؤيرنديم سيزدن من  

    يغي،صافل زنگينليگي،قلبن اقلن  

    شففافليغي، اينسانليغي،روه گؤردوم  

    "! آدامالری گول "  دونيامين معنوی  

     

    آدينيز، دوشوب کيتابيما عؤمور  

    اودونوز، سئوگي قاينادير قانيمي  

    اوردونوز سيزين اواليدی سونسوز کاش  

 !  آدامالری گول "  دونيامين معنوی  

 

    چاغيمدا، پاييز نيزباهارسي-ياز سيز "   

    باغيندا، روحوم چئوريلين فيدانا  

    اوتاغيمدا قلب دوالشسين عطرينيز  

  "! آدامالری گول "  دونيامين معنوی  

    

 شاعریمیز –شعریمیز 
ŞEİRİMİZ - ŞAİRİMİZ 
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   لچکلرينيز، تورپاغا سين دوشمه  

    ايز، بير بؤجکلر لچکده قويماسين  

    اوز، گول گؤروم هئي سيزلره باخديقجا  

     "! آدامالری گول "  اميندوني معنوی  

     

 .   ياخشيسينيز چوخ دا اولسانيز آز سيز  

 .   بخشيشسينيز نعمتيسيز،مين تانری  

   نقشيسينيز، گول عؤمرومون معنالي  

     "! آدامالری گول "  دونيامين معنوی  

     

    تاجسينيز، گؤزل تختينه اينسانليق  

    يز،سيراجسين سيز سارايالرا بؤيوک  

    عالجسينيز، صولح، دونيايا اليمظ بو  

     "! آدامالری گول "  دونيامين معنوی  

     

    قدرينيزی، اوالر،ؤز سيزنه بيلين  

   قلبينيزی، پاک سيخماسين کدر-قم  

    تبينيزی، خوش لر کيمسه پوزماسين  

     "! آدامالری گول "  دونيامين معنوی  

     

    عمللرينيز، يرچلنگيد هيشتب  

    اللرينيز، گول ياخشيليق  

    هئيکللرينيز، قلبيمده اوجالسين  

     "! آدامالری گول "  دونيامين معنوی  

     

   کاش، وئريديم پای اواليدی ايمکانيم  

 !   رخاداشآسيزه، قيسمت بير عؤمرومدن  

    آداش، اؤزو گول اولسون آدينيزا  

     "! آدامالری گول "  دونيامين معنوی  

     

     

 ماحمود دالغا  

 لریسؤز هؤروک  
 

 چالير سازين، حزين ـ حزين

 دلي عاشيق باغ ايچينده!

 بولبول کوسور، گول بوزوشور

 اورک يانير کؤز ايچينده.

 قيلينج پاخير،

 قلم سينيق.

 لریچالپاشيقلي ساز تئل

 سيشيکسته« قارا باغين»

 !ه يانير.«تبريز»ييم اوره

 «ارک قاالسي»مين گؤز آچيب 

 «!قيزکؤرپوسو»دير داغينيق

 الریدا ناز قوش«قافالنتي»

 اووچو گليب، چالير گئدير.

 «قيزيل اؤزون»ديلسيز، سوسقون 

 زينه ـ زينه آخير گئدير.

 عؤمور کئچير، قارا گونلر

 آغير ـ آغير،گليب ـ گئدير.

 چالير عاشيق غملي سازين

 الرين قورخو تيکيبدوداق

 لريندهؤزلر سازين تئلس

 سينيق گليب، قيريق گئدير.

 ايندی آنام کئشگه گله

 هؤره منيم سؤزلريمي

 لو شالين آچاياشيل، گول

 گيزلي سيله گؤزلريمي.
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 اسالم صادق

  شاعیرین

 

  بعضاً، يازار بوش يئرينه دولونون

  بعضاً يازار قيش يئرينه باهارين

  بعضاً، زاريا خوش طالعييني تانری

  شاعيرين داشي اوالر آغير بعضاً

 

  گؤررسن، يئرده کياولدوزو گؤيده

  گؤررسن کورده گؤررسن، آرازدا

  اغار بير ده گؤررسن،ي قار يايينا

  شاعيرين قيشي دؤنر يازا بعضاً

 

  يوواسيدی، گؤز يوواسيدی، باخيش

  يوواسيدی کؤز يوواسيدی، اوجاق

  سيدی،يووا سؤز دئييل، سي کيسه پول

  شاعيرين ناشي اورگيني دويماز

 

  سوروش، نئيدن بو تاردان، بو سازدان، بو

  سوروش گؤيدن بو آل، خبر يئردن بو

  زئيي ديله توت، گئنئيدن سوروش،قو

  شاعيرين باشي ييب چکمه لر نه گؤر

 

  تل، مين اؤنده قورغو، مين آرخادا

  کوله آندا بير جکميش دؤنه يانيب

  هل، کي، ياخشي ید يئرينده عاغلي

  شاعيريرن هوشو چاشماييب کي، ياخشي

  گؤرونمز

  ، قاش آتان زاليم،زاليم اوينادان گؤز

  زاليم قيشاتان يه گؤرمه قار دؤزمز

  زاليم، آتان داش اوستادی قدر او

  گؤرونمز الده توتار، ائله داشي

 

  اووورددومو، بير اوفورولموش چؤلو

  دومو؟يورد بومبوش کؤچموش ائلي-ايچي

  قورددومو، ياشيل آلتدا يارپاق ياشيل

  گؤرونمز ديلده ياتار، ائله سؤزو

 

  بير چهليمه دوشوب ائله گزر کي،

  کي، سوزر ائله سولونو ساغيني،

  کي، دوزر ائله سالماز، دويوق اووو

  گؤرونمز بئلده قاتار،-قاتار گوهلل

 

  بیز بیزیک،

 

 الدن، دوز چيخيب اَيری نئچه-نئچه

  دوزلدن ترزيني ولموشوقا بيز

  ازلدن، ياراديب دوز بيزی تانری

  بيز دوزوک تؤکن کسيب اَيريلری

 

  ديليني، ديلسيزين بو گلسين بيلن

  گولونو نين چمه بو گلسين اؤپن

  کولونو، اوجاغين بو اوفورون بير

  بيز کؤزوک آچان صوبحو آلتيندا کول

 

  اؤتننر، يئللي-يئللي کؤرپونو بو

  ن؟ ايتن ندی، قاالن بيليرلر نه
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 نر،بيتن اورگينده عشقي وطن

 بارماق بيزيک، قيزيل بيزيک، اوزوک بيز!

  
  آغالماغا اوشاغی قویمایین بو

  قويمايين، آغالماغا اوشاغي بو

  !آغاليير؟ ديللريمي ييب ائله الل

  سولوخان قؤنچه-قؤنچه ميش ديمه ال

  !آغاليير؟ چؤللريمي نيمي، چمه

 

  يالينجا، قاليب يمال زاماندی نه

  قالينجا يالين الي يئيدی اؤلوم

  دالينجا گونلريمين توتان-ووران

  !آغاليير؟ اللريمي قالميش يالين

 

  !توتوب؟ ساز اؤتمور نييه آشيق، هاني

  !توتوب؟ پاس بئله نييه داشي بوالق

  توتوب، ياس آريالرا گولللنميش

  !آغاليير؟ گوللريمي چيچکلری،

 

  دا، داشين ين گؤزله ليو وار حسرتي

  ياشيندا گؤزلرينين اوشاغين بو

  باشيندا اوجاغيمين سؤنموش اودو

  !آغاليير؟ کوللريمي دؤنموش بوزا

 

  تؤکولموش، داشمي گؤيدن صاديق، ايسالم

  سؤکولموش کرپيج-کرپيج گؤيمو يئرمي،

  بوکولموش اسکييه گؤی گونو يوخسا

  !آغاليير؟ ائللريمي قالميش آغالر

  آیاقالیا -قالیاآیا

  من، مني بئش بيله -بيله بيلميرم

  من مني هئچ ائلميشم نييه بس

  من، دوشمني قالديرميشام گؤيلره

  آياقاليا -آياقاليا اؤزومو

  بوجاغيمي، دوغماالرا قييماييب

  قوجاغيمي آچميشام گئن يادالرا

  اوجاغيمي، سؤندورموشم اؤزوم من

  آياقاليا -ياآياقال کؤزومو

 

  تاريمي، ياز سازيمي، قيش سدوروبسو

  ياسداريمي تويالريمي، اونودوب

  آستاريمي ديديم -ديديم ديدميشم

  آياقاليا -آياقاليا اوزومو

 

  دوشدوم، اوزدن صاديق، ايسالم وئرديم، اوز

  دوشدوم گؤزدن وئرديم، ايشيق وئرديم، گؤز

  دوم،دوش سؤزدن قانمازا، سؤز وئرديم سؤز

  آياقاليا -آياقاليا سؤزومو

 

  هاواسییام

 

 لرين، دوشونجه قوينوندا عوذورم

  درين يانيم بير دايازدی، يانيم بير

  سپسرين، باشيم کيمي، اود آياغيم

  هاواسييام داغ هاواسييام، آران

 

  اوالن، خبرسيز حاليمدان آی سوروش،

  سي دوالن نهسي کيمي منيم وارمي

  ياالن، ياالندی، يانيمدا بولودالر

  هاواسييام ياغ هاواسييام، يشياغ
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  ييرم، ائله باغ داغي نه ايسالم، آی

  ييرم ائله داغ ميش دئمه سؤزو نه

  ييرم، ائله آغ شئيي هر شئيي، هر

  هاواسييام آغ اوزونه فلگين

 

  منی نه منه

 

  رزيمي قاليب بير اوووج دن،تاما

  چنه يير ايشله کيمي دييرمان بوش

  چن، دومانا، گونومو بو بوکوب

  مني دوننه صاباحا، گؤسترير

 

  يئين، سوفرمده توپورور سوفرمه

  گئين مي کؤهنه باخير کؤنتؤی منه

  اَين، ايشلری اؤزودو تانرينين

  مني ديننه وئرير نيشان اؤزو

 

  ايدا قيشي دويورام،ي صاديق، ايسالم

  دويورام داشي نيب سؤيکه آغاجا

  دويورام، ياخشي اؤزومو اؤزوم من

  مني نه منه آناليير نئجه کيم

 نووخاني2014 اوکتيابر 30

  باریشمیر

  کوسوب، کؤزومدن کوسوب، اوجاغيمدان

  کوسوب سؤزومدن کوسوب، دوداغيمدان

  کوسوب، اؤزومدن اينجيگيب، گؤزومدن

  وخوم گؤزلريمله باريشمير داهاي

 

  اويمور، ديليمه توتورام، ديله ها

  اويمور اليمه توتورام، اله ها

  دويمور، ده مني آنالمير، ده نيم

  داها باريشمير گؤزلريمله يوخوم

 

  خان، ناغيلي، خان ناغيلدی، بير عؤمروم

  جان داغيلير، جان تؤکولور، سؤکولور،

  ساغيلير، قان، قان گؤزلريمه گون هر

  داها باريشمير گؤزلريمله يوخوم

 

  داشدی، بالينجيم قايادی، دؤشگيم

  !چاشدی؟ نييه وا چاشديردی، اونو کيم

  قاچدی، مندن او گزديکج، اونو من

  داها باريشمير گؤزلريمله يوخوم

 

  قوجاقالیا-قوجاقالیا

 

  پرين، اَيری لر گه اَيری دا سويو

  درين اَيری اوجادی، دوز گؤزومده

  اَيريلرين يايينديرديم گؤزوندن

  قوجاقاليا!-قوجاقاليا دوزومو

 

  آغيريمي، تايالماديم يونگوهلل

  فاغيريمي پايالماديم قوردالرا

 جيغيريمي، گليرم يول ايلدی مين

  !قوجاقاليا-قوجاقاليا ايزيمي

 

  قاشيندان،-گؤز مطلبيني دويموشام

  داشيندان يوز يايينميشام دوشمنين

  ياشيندان گؤز قوروموشام گؤيلرين

  يا!قوجاقال-قوجاقاليا کؤزومو
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  سوبانين، بو کيمي چيخان توستوسو

  اوبانين بو گليب ياغي نهاوستو

  چوبانين ياد باغالميشام اوزونه

  !قوجاقاليا-قوجاقاليا کوزومو

 

  اونو گؤرورم

 

  آزی، اودام بير بندم، چينقييا بير

  آزی آدديم بير آرام منيم سويال

  بير آدام آزيب، گلير ساری بيزه

  اونو گؤرورم آذانا آذاندان

 

  بيری، سالير چؤپ يوواسينا آری

  بيری سالير چپ سالير، اَيری پوچؤ

  بيری، سالير ايپ باشينا سؤزومون

  اونو گؤرورم يوزانا يوزاندان

 

  دورور، باشيمدا وار، هاوام اؤز منيم

  دورور داشيمدا ياشايير، قايامدا

  ي قارشيمدا دورور،س يييه سسين بير

  اونو گؤرورم يازانا يازاندان

 

  ل،يو نئچه چنده بيلير صاديق ايسالم

  يول نئچه سنده آيريلير قوووشور،

  يول نئچه گونده آدام-چؤمچه گيرير

  اونو گؤرورم قازانا، قازاندان

  قالمیشیق
  اوستونده هاواسي کوروغلو

  آتين آچاريني آالندان همزه

  اوالندان اوالجاقدان، خبرسيزيک

  ياالندان، چاپيريق آت بوزا آغزی

  قالميشيق يورا-يورا کؤهلنلری

 

  ديننده قيلينج ميسری قوشا زالسا

  دوننده قالدی شئي هر بيلمه ائله

  اؤنونده اَينلرين بويون بيزه

  قالميشيق بورا-بورا بوينوموزو

 

  وم، سول اوچوروم، يوال باخ،اوچور ساغ

  باخ داال چاتهاچاتدی، گليب دوشمن

  باخ، حاال دوشدويون بير بويالن، گئری

  ققالميشي قيرا-قيرا اومودالری

 

  ايتيب، کؤز کؤسؤی-کؤسؤی اوجاقالردان

  ايتيب سؤز شيرين-شيرين دوداقالردان

  ايتيب، ايز اولوب، چووغون قوپوب، توفان

  سورا قالميشيق-اسور چاشيب يولو

 

  چاتيلديق، باشا-باش بيز اوجاقدا بير

  چاتيلتي بيزيم اوندا قالخدی گؤيه

  آتيلديق، کونجه بو من کونج، او سن

  قالميشيق بورا،-اورا وکدؤيوکور

 

  واختا، نه زامانا، نه باغالما بئل

  باختا بو اوالن منده دئييم نه من

  ،تاختا بير اومودوموز باتيب، مي گه

  قالميشيق يارا-يارا درياالری

  پوزدوالر، آراميزی قوروب حيله

  پوزدوالر سيراميزی آتيب پاپاق
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  پوزدوالر، ميصراعميزی هئجا-هئجا

  قالميشيق پارا-پارا لوک،بؤ-بؤلوک

 

  گؤروب، تک کوروغلونو دوشمن يوخسا

  گؤروم چک مئيدانا بو قيراتيمي

  گؤروم، تؤک چنليبئله دليلری

 سيرا، قالميشيق-ولسونلر سيرادوز

  
  آراسیندادی

  دوزوم،-دوزوم سؤز سينمه دوزولوب

  اؤزوم دورموشام داليندا سؤزومون

  ميشم، دئمه هله

  سؤزوم ياخشي ان

  آراسيندادی دوداغين دوداقنان

 

  ياييم، خوشدومو قيشيم، گؤزلديمي

  ، هاييمهاراييم سيغيشمير ايچيمه

  پاييم بار ييب منيم ديمه ال هله

  آراسيندادی يارپاغين يارپاقنان

 

  لعلگي، زومرود سن دئيه قالماييب

  گيلئيي حاقين اوشوتمور حاقسيزی

  طالعيي قاليب اينسان عاجيز تانری

  آراسيندادی بارماغين بارماقنان

 

  گؤزو، کيمينين کور، اؤزو کيمينين

  ر، کيمينين کؤزوقو اؤزو کيمينين

سؤزو عدالت کيمي بيت باالجا  

  آراسيندادی ديرناغين ديرناقنان

 

  اودون، سيرريني صاديق ايسالم بيلير

  قورودوم اود من آلتيندا سينمين

  قورقودون ددم يئری اوجاق سؤنموش

  آراسيندادی تورپاغين رپاقنانتو

 

  وار سامانی

  گلير، دان"وار" دا يوخلوغو اوالنين يوخ

  گلير داردان ده گئنليگي دونيانين گئن

  گلير، هاردان اينيلتي بو بيليرسنمي

  وار کاماني هؤنکورن بير اورگيمين

 

  ايچيند، باغ گزيرم ديو دوشوب ايزه

  ايچينده آغ قاراالری گؤرورم من

  لر ياتير داغ ايچيند، نه رسنميبيلي

  !وار دوماني وار، توستوسو وار، غضبي

 

  باغاليير، ديل يومور، آغيز گزن ايتيک

  باغاليير يئل تاخير، کولک قانادينا

  باغاليير، بئل ايشيغينا اومودون بير

  وار گوماني سون دا اونون داليندا داغ

 

  چاتيالندا، واختسيز دا قاش تؤکدورر گؤز

  رديرار داش دا واختسيز آتيالندايا باش

  توتوالندا، واختسيز دا قوش دؤنر اووون

  وار زاماني دا توتماغين قوشو اووچو،

 

  چتين، چيخار ده بير چيخان وار، زيروه بير

  چتين باخار ده بير باخان وار، دره بير

  چتين، آخار آلتيندان سو ساماني دوست

  ارو ساماني آخان آلتدان سو دوشمنين
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  سوسور

يارپاغيم، تؤکور يوخو ميشيل-ميشيل  

  بوداغيم تؤکور قوخو ياشيل-ياشيل

  تورپاغيم، تؤکور قورخو خاشيل-خاشيل

  !سوسور گؤل سوسور، بوالق سوسور، دنيز

 

ياوادا، اوينايير کؤز آتيلير، داش  

  يووادا، اوينايير گؤز چاتيلير، قاش

  لير، سؤز اوينايير هاوادا،قاتي باش

  !سوسور ديل سوسور، دوداق سوسور، کاور

 

  سيزير، جان سيناغيندان يئللريمين

  سيزير، خان قيناغيندان ائللريمين

  سيزير، قان ياناغيندان گوللريمين

  !سوسور ال سوسور، ياراق سوسور، غئيرت

 

  نئيلگيم، باتمير، بئزه دؤنن آغدان

  مير، نئيلگيم،يات سؤزه دينن حاقدان

  نئيلگيم، چاتمير، هدوز ائنن داغدان

  !سوسور يول سوسور، يايالق سوسور، آران

 

  يانير، ياش بوالقدا، بير قاليب دورو

  يانير، ياش ياناقدا، بير قاليب نورو

  يانير، ياش قيراقدا، بير قاليب قورو

  !سوسور کول سوسور، اوجاق سوسور، اودون

 

  باتمير ها، باال الي توتانين بال

  ها، چاتمير ياال ديلي توتانين يال

  ها، ياتمير گوله الي توتانين گول

  !سوسور گول سوسور، بارماق سوسور، بيلک

 

  يير، سسله بيزی اود بير سسد، قوالق

  يير، سسله بيزی اود بير ايستي، قوجاق

  يير، سسله بيزی قورقود اوسته اوجاق

  سوسور! ائل سوسور، اويماق سوسور، اوبا

 

  سیرییر مییر دیزی بودره آیاغیم

 

  آز، بير گلير آد اوسته آديمين نه

  آز بير گلير اود اوسته اودومون نه

  آز، بير گلير ياد اؤزومه سسيم اؤز

  يير، بودره دوداغيم

  !سيريير سؤزوم

 

  دئييل، او يودوم، اوزومو اليمي،

  دورام، اودوم او دئييلاو هاواني

  دئييل، او اودوم دئييل، او آلوووم

يير، درهبو اوجاغيم  

  !سيريير کؤزوم

 

  يوخسا، مي الله بورويوب چؤلو بو

  !يوخسا؟ مي گؤله قانلي دؤنوب چؤللر

  يوخسا قلمي، ساخالياممير اليم

  يير، بودره بارماغيم

  !سيريير گؤزوم

 

  ديمي،ياد يوخسا اؤگئيديمي، ايسالم

  !شادديمي؟ دومان آزديران ايسالمي

  ،آدديمي آدديم يهممير ايزله داها

  !سيريير ايزيم يير، بودره آياغيم
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 اکبر رضایی

  سنسیزلیک 

 سنسيزليک آجي 

 زهَر کيمي قوخويور 

 سانکي هؤرومچک

 کؤنلومه تور توخويور

 

 آلدين آپاردين

 مني منيم اؤزومدن

 سنسيز اؤلورم

 اوزاق گئتمه گؤزومدن

 

 آجي گؤيه رير

 قيسسا حياتيميزدان

 غم غصه کدر

 ياغير باياتيميزدان

 

 ويغوالر کيريخد

 بئينيمده هم باشيمدا

 سان يوزه دولدوم

 من بو اللي ياشيمدا

 

 هئي دالغاالنير

 يازيق کؤنلومون ايچي

 اورک آختارير

 نه يدی گوناهي سوچي

 

 باسيلدی غمه

 همده توتولدو درده

 نه دن دار اولدو

  ! سؤيله بو دونيا مَرده

 

 کاشکي سئوگي دن

 قاچيب اوزاقالشايديم

 یياشامنان آير

 عؤموردن داد آاليديم

 چيچکلر آچير

 بيزيم ديله گيميزدن

***************************** 

 

 پاشازاده زامان 

 

 " پارازیت "

 سانکي راديونون دالغاالری ديَيشير 

 گؤزلريم دوالنديقجا

 آنالماديغيم ديللرده دينله ييرم 

 ...جان سيخيجي بير ماهنيني

 گؤزلرينيز اکرانالرداديرسا

 نيزده ديرسه قزئتلراللري

 ديک گؤزلريمه باخيرسينيز

 بويايا دوشن چيغيرتيالری-بويادان

آپاريجيالرين آرخايينليغيندا آرخيوله نن 

 نيگرانليغي

 مات کاغيذالردا لهله ين خبر باشليقالريني

 ;خيابان بويو گؤزلريمله آتالييرام

 بير ماغازانين قاباغيندا 

 اوسته تؤکولموش آلماالر-اوست

 دا"قوبا"ی مزارليقالری خاطيرالدير کوتلو

 تئلفون کؤشکونده آغاليان قادين

 تراژيک بير سريالين سون بؤلومونو ياشايير

 اينانماييرسينيزسا

 ...دييشديرين کانالي

 قارا قارره نين هاراسيزليغيندان دوتموش، 
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 ياشيل قارره نين سينيرسيزليغينا قدر

 قاسيرغا، خسته ليک،ساواش 

 !يوووخ

 .ي دييشمه سم ال چکمه يه جکلر مندنگؤزلريم

 ...يئريييرم

 بوراسي ايتاليا

 وئر ده ديلر بيريلری-بير ايله آل-بير

 ;ساتيب،تپيليرلر قفه يه-آليب

 .بو گونلر آلما)نيا(پورتاقال)يا( قلياني چکير مافيا

 يئريييرم

 بوراسي عيراق

 دينيني ديَيشيميش بير آمريکان عسگری ايله

لي بير قيز سئويشمکده دير عيراق

 ;سئويشمک،تجاووز

مکتب قاباغيندا ناموس قوروقچوسودورالر 

 .عسگرلر

 يئريييرم

 بوراسي آديني بيلمه ديييم بير آفريقا اؤلکه سي

 شهر تيخاجالريندا ماشينالرين ياخاسيني جيرير

 کول بويالي بير قاراچي

 .و طالع التارياسي ساتير سوروجولره

 يئريييرم 

 خيابان سونا يئتدی 

 .رتاسيندا نئفت فوواره لي بير مئيدانا وارديغيمدااو

 !بوراسي؟

 منيم اؤلکم اولمالي

 بير ياندا قارا بير چلله يين اودوندا قيزينان

 بير سيگارا ساتيجي سي

 .بير ياندا ايسه توکديجي بير اوردو

 بوراسي اودسوز اودونالر يوردو؛

 قارانليق

 سويوق

 توستو 

 !هيس

 !يوخ يانيلمايين

 بو هيس،

 سوس دئمکدير 

  ...سوس س س س

 لوطفن

 راديونون قوالغيني بورون

 بورادا پارازيت دن باشقا

 .بير شئي يوخدور

************** 

 حکیم هیدجی

                    فلکين غم و بالسي مگر انتهاسي يوخدور؟

 بير اوتانماز، عار بيلمز، نه دئييم حياسي يوخدور

 بدير آغازبو سپهر دون و ناساز.ستمين ائدي

 ائله مز حيا، اوتانماز، بيرينه وفاسي يوخدور

 ائليوب مني حواله گنه محنت و مالله

 نئيليوم؟ بو هرزه بختين منه بير حواسي يوخدور

 ستم و غمي توکنمز.اوءلورمده رحمه گلمز

 بو زمانه نين منيم تک غمه مبتالسي يوخدور

 دوتوب اود گنه آليشما، بئله چوخدا پيس دانيشما

 سبب:سنينله آخر فلکين آراسي يوخدوربو 

 بو سوزی دانيشماز عاقل، اوال گر باليه قابل

 سوءله)سوءيله( هانسي شخص کامل الم و بالسي يوخدور

 مني ده بير اوءزگه ليلي ائله دی بو چوءلده رسوا

 بو باللي روزگارين من ايله وفاسي يوخدور

 يوخ ائدن بيری نصيحت.ائله سين اونا مذمت

 نيم عزيزيم بو گونون صاباسي يوخدور؟مگر ای م

 عجب آنالماز ايميش سن.سبيلين آغاردی بيلمه ن

 نه جهت بو شوخ و شنگين سنه اعتناسي يوخدور

 بو ظريف و شوخ و شيدا.ائله دی خيال گويا

 آتيليبدی باشدا بورکي اوءزونون لباسي يوخدور

 دونو قالماييبدی بئلدن.شالي بئش قاريش غزيلدن
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 ش صاغری الينين حناسي يوخدورآياقيندا کف

 بونو بيل بو قدر پولسوز.پلو و پاالس و جولسوز

 يئرين اولسا باغ جنت گنه ده جالسي يوخدور

 بئليني کسيبدی قاتما.دور آياقه بوردا ياتما

 ائله فيکر عوءمر کئچدی گيوون قفاسي يوخدور

 ايشين اولدو ناله و آه.گذران دئييل بو باهلل

 مری گئديب اول صفاسي يوخدورداخي ايسته مه بو ع

 ايشيميز عجب شولوغدور.بيری اهل درد يوخدور

 بابا مدرسه گوروبسوز کي اونون خالسي يوخدور؟

 گله لعنت خدايه.يئته دردی منتهايه

 دوشه قيرخ ايکي باليه.ائشيدم دواسي يوخدور

 سن اوءزيوی ائتمه بي عار.سوءزی چوخ اوزاتما قورتار

 چون؟ اقتضاسي يوخدور ائله مه کالمي تکرار.نه

************************** 

 جعفرزادهصیاد 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر حسين شرقي آذربايجاندا 

 اونودولماز بير انيساندير قاالجاق

 اوره گي چوخ تميز بير بوالق کيمي

 مطلبين خدادن اينان آالجاق 

 

 اوره کدن ايسته يير آذربايجاني

 تانری گويچک ياراديب دير اول جاني

 ودمارام هئچ واقت بئله اينساني اون

 آنا ديلين هر دياره ساالجاق

 

 کيمسه دانا بيلمز اونون زحمتين

 خالقي ايتيرماجاق اونون حرمتين

 صياد سويلير بو اينسانين عزتين

 انشاهلل کين گونش تکين پارالجاق

 

 سويلييرم حسين شرقي

 ائللريمه عزتيندن

 قلم ايله زحمت چکن

 آناديله زحمتيندن

 

 اينسان ايشينده عاليم بو

 ياخچي بيلير منيم حاليم 

 کار ايله مز بونا ظاليم 

 تانری وئرن قدرتيندن

 

 صياد سويله آدی قالسين

 آغيزالردا دادی قالسين

 هر بيرزامان يادی قالسين

 چون آيرليماز ميلله تيندن

 
*************************** 

  تبریزلی ینارآ

 

 

 

 

 يليک خبريني راديوالردان دويدوم ائول

 ماوی پانتالونومو گؤتوروب 

 ديک دابان آياق قابيم ال آدديم الديم 

 ...قاپالي دفتری

 هيچ گؤزوم نم لنمه دی ماوی ياشالرال 

 !اوچمادی باشيما دونيانين آغيرليغي
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 ايچکي ده ايچمه ديم 

 بير تک؛

 آياغيمي يئره

 ووردوغوم دا 

 ...گؤک لری تيترتدی معصوم شيلتاق ليغيم

 نرا ساعات قيامتي بير روبع سووشدوسو

 و من سني دوشونه دوشونه 

 اووجومو سيخا سيخا 

 سني ترله ديم 

 ! آوووج الريم دا

 بدنيم ده آغيرالشدی 

 غوسل سوز بير مئييت کيمي 

 !سورونوردوم اوزوم له دووارالرا

 داغيلماديم يووخ 

 اؤلمه ديم ده 

 اوستو باغلي قان چيرک لي

 ياراالريمي 

 ا سرديميولالر

 و بير سيالح ال 

 قاپاتديم 

 !گئنچليک فلسفه سين

 قوی بئله دئييم 

 اوزون زامان دير

 هئچ بير گورولتولو خبر شاشيرتمايير مني 

داها دويغوسال ديالوگ الر کؤک دن ديدمه يير 

 !کيچيک اوره ييمي

 سيخيلديغيم دا،

 سس سيز جه بير بوجاقا سيخيليب 

 يورغون اوره ييمي

 ون گوجي ايله چئينه ييب انگيمين بوت

 و يئره توپورورم 

 کي بيرده خاطيرالمايا 

 ! هاردان و نئجه وورولدوغونو

 شيرين چای الری دويا دويا ايچدين مي 

 اوزاق الرا باخيب 

 ياواش جا 

 اودقوندون مو اسکي سئوگيليني؟

 سونرا درين نفس آليب 

 سن چايي ايچمک دن چای سني ايچدی مي؟

 ر يئرده اودقون دومو؟سن بويدا دردی بي

 مندن سونرا 

  سني سئون لرين

 ...وای حالينا

 !سني اودقونا اودقونا اؤگويه جک لر بير گون

 ... منيم کيمي

 !هئچ شئي اومورالرين دا اولماياجاق داها

 ...آخ

 سني سئومه ييمين آغيرليغي 

 !چييينله ريمه ياپيشيب

 ...اؤزومو اؤزومده داشييا بيلميرم

 سني دئييل من آرتيق تک 

 اؤزوموده اودقونا بيلميرم

 !زهرلي قه هر

 سحر اؤلمک ايسته ييرم،

 گئجه اؤلسم، باغيشال،

 بيلميرم نئجه ياشاديم،

 نئجه اؤلسم، باغيشال

 

 تانری دان بخت بورج آلسايديم،

 سنه ده ساخاليارديم،

 آغالماغي باجارسايديم،

 سنه گون آغاليارديم
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 گيزلي اؤلمک ايسته ييرم،

 سان، باغيشال خبر توت

 قورخورام اونودماياسان،

 .يوخ، اونودسان، باغيشال

 

 قيش دا اؤلسم، غم ائله مه،

 يئريم ايستي اوالجاق،

 روحوم اوچوب جهنمه 

 گئدن توستو اوالجاق

 

 سس سيز اؤلمک ايسته ييرم،

 سسيم گلسه، باغيشال،

 سن سيز اؤلمک ايسته ييرم،

 !...سن ده اؤلسن، باغيشال

*********************** 

 وایان عیوض صادقی)هرسراوغلی(
 

  وطنده منی

 

 

 

 

 قـم کــه در دوالنيــر هــر آن بــاشيمدا

 چـوخ قـالمـايير فـورصت داهـا ياشيمدا

 گـؤزوم تـوپـراغيمــدا قـاليـب داشيمدا

 اؤلنـــده دفــن ائـــدين وطنـــده منــي

 

 بـوالقــالريـن مئهي قــاليب جــانيمــدا

 ن اليـالالری جـوشــور قــانيمـداشيـري

 ســؤزلـــريمي دورون دئييـم يــانيمــدا

 اؤلنـــده دفــن ائـــدين وطنـــده منــي

 

 آرخـامـدی هـر زامـان قوجـامان داغالر

 چيچکـلي چمنـلي بــاغـچــالي بـاغـالر

 سسيمـه سس وئـرر جـان وئـرن چاغالر

 نــياؤلنـــده دفــن ائـــدين وطنـــده م

 

 م اولمــايــا قــااللي حســرت«عيـوض»

 آرزيــالريم آنــا يـــوردومــا قيسـمت

 ســون چـــاغينـــدا اوال يــازام وصييت

 اؤلنـــده دفــن ائـــدين وطنـــده منــي

 

 آنا

 قـــوربـت مـنـي چکيـب دارا

 آنــا منــي حـــاالل ائيـــلــــه

 ــارانئيلـيــم تـاپـانمـيـــرام چـ

 آنــا منــي حـــاالل ائيــلـــــه

 

 مــاراقـليــيـــام مــــاراغـيـــوا

 دؤزنمـــيــــرم فـــراغـيـــــوا

 گلنـمـيــــرم ســــوراغــيـــوا

 آنــا منــي حـــاالل ائيــلـــــه

 

 سسيــــن صـــابـــادان آالرام

 يــاديمـــا هــر آن ســــاالرام

 ـــم قـــاالرامدرديــــوه دايـيـ

 آنــا منــي حـــاالل ائيــلـــــه

 

 سـئومــه ســه ده چوخالر سني

 اوغلون يوخالر سني« عيوض»

 ترک ائيلـه ييب مـوخالر سني

 آنــا منــي حـــاالل ائيــلـــــه

***************************** 

 علی وند

 خان کیمین

 

 

 سود اوشاقي آنا سينه سنين دويان کيمين

 نه دو يميشام  بو  دنيا سود َامن   کيمينجا
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 ايله بيل يوخ ديليم ده يم اورگدن سوزلری

 چاتي گورنده قورخورام؛ايالن وران کيمين

 هَره بير کهنه بياظيلن آواز ايدولر

 بيله فتوا ورر ورميوب ابليس زمان

 چو خالر اطاعت ايلير؛ شيخ سننان کيمين

 بيلمورم آزعمر يلن؛ايستور ايليه نه لر

 عمرو نين چوخين ذلت؛ ايندی ياشار خان کيمين

 دوره سيين آليب بير عيده ساق صولين قانميان 

 وراالر بانگ پيروزی؛ اول قهرمان کيمين

 ياالنان گيوب قرا؛ ديير مين بير افترا

 گوزل سياستيله؛ عمر وعاص زمان کيمين

 غارت ايلوری احساني؛بو کوفيانالر تک

 يان کيمينحقيقت دن اوزاق؛سيزلر ابوسف

 مسلمان غارته اَل آچيب غارتگر اولماز

 دين ساخالساگر؛ ساخالر ابوذر و سلمان کيمين

 خيال جنت وجهنم ايلمه  مه يار

 رحيم ورحمان واردور؛کريم وسبحان کيمين

 

 یازیم  کیمه

 درديمي ايستيرم يازام؛يازيم کيمه

 سنيم آلوال نيب يانير؛ده يم  سنه

 گيلن سوزلريما؛قوالق وريب ايشدن

 قورباني من؛سوغات گلين ده ريم سنه

 کينه مرضدی درديدی؛ايتيمه گوليم

 اورگده سالماسين لکه؛گوروم سنه

 آفت  جاندی بو مرض؛يقين ايله

 درماني عشق دور فقط؛ده يم سنه

 هر آفته  دوادور عشق؛ گج ايلمه

 طبيب دل ياز يبدی عشق؛ گولسيم سنه

 عشقيده الزميدی يانا بال وپر يم

 اقا آماده دورگورسديم سنهيا نم

 فدايي ايستاسن اوزوم؛ اولوم خدا

 ورر جانين صدقه مه يارييم سنه

 قارادردین
 رستم نئن چوخ گوجيلي؛بير قارادردين

 چکيب شمشير ؛ورسين يارادردين

 گناه سيز؛گوزل بوعشق؛آالدردين

 گوز گور؛گور نمنريديي بيله دردی

 دردوار؛دواسيز؛درد وارياراسيز

 آتيبدور؛ايديب جان سيز دردوارريشه

 درد وار حکيم لردنده؛يوخ عالج سيز

 اود دوتوب يا نار؛ سونمز بيله دردی

 گورونمز بيری سالسين مني يادا

 گورن وار؛ ساتار بيگانيه زادا

 آغالسين اورگيم بيله دوست الرا

 بيزکيمن سويوق؛قالميش بيله دردی

 ازلدن اوليب درد؛منيلن هم دم

 صه و غمدرديم دواسيز؛ييرم غ

 درد منه يوالداشدی درديلن اولم

 مه يارا چوخ آساندی بيله درديي
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