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اینسان اوغلونون یاشام مجادله سی 

زامانا گوره مختلیف فورماتالرا 

ده عین آماجا قوللوق ائدیر. گیرسه 

یعنی قازانج و گوج.زامان زامان بو 

دنگه دوغو و باتی آراسیندا ال 

دییشدیریر. دوغو هر زامان ساکن 

گورونسه ده الکن ایچدن قایناردیر. باتی نه قدر 

دینامیک , چیلغین و حرکتلی گورونسه ده ایچدن 

سونوکدور. باتی مکیرلی دیر. دوغو تمکینلی ائله بو 

ده همیشه معنوی غالیبیت دوغونون  وزدنا

 اولموشدور. 

دوغونون بو گونکو غالیب گوجو چین دیر. تاریخ بویو 

دوغودان باتیا گوجلو یوروشلر باش توتموشدور . هون 

تورکلری , خزرلر , قبچاقالر, تورکمنلر , مغولالر , 

تاجیکلر و پرسلر هامیسی 

دوغودا وار اولدوقدان سونرا باتیا 

یره لیله میشلر. بیلینن دوغرو ا

تاریخ ده باتیدان دوغویا اینسانی 

قوه یوروشو اولمامیشدیر. آنجاق 

سونوک باتی اینسانی دوغودان 

گلن انسان آخیمی ایله همیشه 

اوز جانللیغینی قورویا 

 بیلمیشدیر.

عمومیتله دوغونون چوخللوق 

مکانیزماسی باتیالری دهشته سالمیشدیر. کلیسا 

ورتا چاغ دینی زنجیرلردن آزاد اسارتیندن یعنی ا

اوالندان سونرا باتیلیالر تورک واسیطه سیله شرق 

دوغونون ایچ تانیش اولدوقدان سونرا  –مدنیتینن ایچ 

علم فابیلیتی باشا دوشوب و منیمسه مه یه 

باشالمیشالر. عرب و تورکستان جغرافیاسینین اسالمال 

ره نرک یوغرولموش بیلیم و معنوییاتی غربلیلر گاها اوی

و بعضا ده چاالراق یعنی اوغورالیاراق اوزوملشدیریب و 

 علمی قازانجا چئویره بیلمیشدیرلر.

استانبولون تورکلر طرفیندن فتح اولوندوغوندان سونرا 

باتیلیالر کلیسا و دیگر خرافی بویوندوروقالردان یاواش 

یاواش آزاد اولماغا باشالدیالر. انرژیک و معنوییاتال 

سلمان توپلولوقالرینین اونالرا یئنی دولو تورک م

حیات طرزی وئردیینی گوره بیلیریک. اونالر ایسه بو 

یئنی یارانان اوزگورلوک روحوندان فایداالناراق یئنی 

حیات طرزیله یاشاماغا باشالدیلر. اوزلریله همیشه 

ساواشدا اوالن باتیلیالر هیچ واخت بیرلیک اوال بیلمه 

ی اونالر چیخارمیش و بیر میشلر. ایکی دونیا ساواشین

بیرلرینی یوخ ائتمیشلر. نهایت اسالم عالمینین و 

عمومیتله شرق دونیاسیندان چالدیقالری بیلیملری 

تئوریدن عمله چئویرمه یی باجارمیشالر. صنایع 

دوغولوالر قالیبیت  اینقالبینی باشالتمیشالر.

یوخوسونون و دینی کور کورانه لیین غرقی اوالندا 

نی دونیا دوزه نی قورموشالر . دئمک اوالر اونالر یئ

کی ایسته دیکلرینه چاتمیشالر. گوجلو صنایع یه 

مالیک اوالن باتیلیالر سومورگه چیلیک ایله مشغول 

اولموش بیر چوخ خالقالری و مدنیتلری او جومله دن 

آفریقا , آسیا و اورتا دوغودا استثمار ائتمیشلر. 
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ا روا اللریندن گلن ظلمو اینسان اوغلون

گورموشلر . یئر آلتی و یئر اوستو ثروتله 

 یاناشی اینسانی کوله اوالراق قولالنمیشالر. 

یالنیز اوز رفاه و فیراونلیغینی دوشوننن غرب 

سیاسی آرئنادا دا دونیانی اوز منافعلرینه 

اویغون بلوکالرا بولموشلر. شرق دن باتیا 

اوزانان تورکلره قارشی عرب و فارسالی سپر 

ق قولالنمیشالر. اسالم بیرلیینه قارشی اوالرا

دین ایچینده مذهب آییریشماالرینی ترتیب ائتمیشلر. 

دین اسالمی دین عالمدن یئرال دینی اینانجالرال 

قارشی دورماسیندا آییریشدیراراق مسیحیت و اسالم 

اوز خیرلرینه زمین یاراتمیشالر. اورتا دوغودا دینی و 

بو بولگه نین اینسانینی  ائتنیک آیریمالرینی قولالناراق

واحد بیرلیک دن اوزاق توتموشالر.بو سیاست اوزاق 

شرق و آفریقا دا بللی گوجلو اوالن ائتنوسالرا قارشی 

 پالنلی شکیل ده حیاتا گئیریلمیشدیر.

اوروپالیالر آییلدیقدان سونرا شرق دن باشالنان 

یوروشلرین سببینی اویرنمیشلر و اونو تعقیب 

الرین و بابرلرینی سیاسی و حربی ائتمیشلر. سلجوق

وستانین دارثینه تقلیدی شکیل ده ییه لنمیشلر. هن

اشغالی و عربلرده طایفا باشچیالرینی شاه یاپماق و 

بغدادین , افغانستانین , اوزاق شرقین اله گئیریلمه 

سی اونالرین ان بویو اوغورو اولموشدور. شیمالدا 

وسون روس ائتنوسونو درین کمونیزم قوی-اسالو

 سوخاراق ایللر بویو انکشافدان محروم توتموشالر.

نه یازیق کی بوتون بونالری حیله و ظلم ائتمیشدیرلر. 

یئرلی خالقالرا اونالرا اطاعت ائدن یئرلیلردن ساتقین 

و سویو بوزوق باشچیالر قویموشالر. چونکو باتیلیالرین 

 نفوس سایی هر یئری اداره ائتمه یه یئتمز.

ر زامان کی کیمی گئنه اوز ایشینی آنجاق تاریخ ه

گورمک ده دیر . یعنی تورکلرین آوروپانی فتحیندن 

سنه لیک شرق دن یوروش  700سونرا تخمینا 

دورموش کیمی گورونوردو. الکن چین و شرقین دیگر 

اولکه لرینین قالخینماسی یئنه ده باتیلیالرین 

 رویاالرینی کابوسا چئویردی.

رتا دوغو گئنه ده شرقین دونیانین مرکزی اوالن او

غربه یوروشلرینین آناختاری اولدو. قاراباغین شرق و 

مسلمان آذربایجانین  له ینه حللی . چینین خزر و 

قافقاز الردان باتیا ترانزیت قوالیلیغینین 

ساغالنیلماسی.یئنی دن ایپک یولونون دیرچلمه سی و 

آددیم  –آددیم  چین امکداشلیغی –نهایت ایران 

ایلدن سونرا باتیا حرکتینین  700شرقینی 

 –باشالنغیجی ساییال بیلر. البته بو دفعه تاجیک 

مغول یوخ بلکه چین و روس یوروشو  –فارس , تورک 

 باشالمیش اولور. 

حادثه لرله حامله یئنی  –تارخ گئنه ده دونیانی یئنی 

ائتمک ده دیر. کرونا ایسه بو یئنی ساواسین 

 باشالنقیج نقطه سی ایدی.

و چارالر گلیر .شوالیه لر و   نه خانالر ,خاقانالرگئ

آنقوالساکسونالر حیله یولو آراماقدادیرالر . یئنی 

اسپارتکوسالر آراماقدادیرالر. اما اونالرین آناسی داها 

 دوغومور. تورک دونیاسینا یئنی گونش دوغماقدادیر. 

مدنیتلرین ساواشی بو دفعه قیلینج و قالخانال دئییل . 

 پارا بیرده یئنی تکنولوژی ایله دیر. ویروس و 

اوزونو دونیانین آغاسی بیلن باتی و آمریکالیالر آرتیق 

یولون سونوندا عسگرسیز شاه کیمی دیرلر. ایرانال 
یاناشی افغانستان و عراق دا بو اویوندا چین و روسیه نین 

یانیندا اولساالر او زامان غربین اوزونو قوروما شانسی چوخ 

حاققین یانیندادیر.اهلل یولوموزو آچیق ایله  تانری آزدیر.

 سین...



4 

 

 Xudafərin 193  (2021)  1400 -اردیبهشت 193خداآفرین 

 

 دهتاریخچه سین  یادب یجانشوشا آذربا
ŞUŞA ƏDƏBİ SALNAMƏSİNDƏ 

 

 اوا  یحاج یفهپروفسور مععار دوکتورو،
Prof.Dr.Maarifə Hacıyeva  

 دره جک  یشرق ی: تانا چئویردی

   

 یقالریخانل یجانگلن آذربا یداناعصرده م یج-18

اوالن  یمرکزلر یتو مدن یاسیس-یعاجتما

. گنجه، یارانمیشدی اندیاطراف یشهرلر یجانآذربا

 ی،شاماخ ی،شک یز،تبر ییا،شوشا، اورم ی،باک

 یوان،ناخچ یل،مرند، قبا، لنکران، اردب ی،خو

شهرلر او دؤورده  یمیدربند ک یروان،ماراغا، ا

. یدیا یشهرلر یشائتم ینکیشافا ایجانینآذرب

 ینکیشافا یتیاکثر یقالرینینلخان یجانآذربا

 . یارانمیشدی اندیبئله شهرلر اطراف یشائتم

 یقالردانگوجلو خانل یجانعصرده آذربا یج-18

 یدا شوشا شهر یغیاوالن قاراباغ خانل یریب

 . یارانمیشدی اندیاوالن قاراباغ تورپاقالر اندیاطراف

 یپناهعل یسها سیی( بان1747) یغینینخانل قاراباغ

( اولموشدور. 1758-1693) یرنشخان جاوا

 ینخان یپناه عل هندسییریلمهمحکملند یغینخانل

 یدمتلریخ یوکبؤ ینخان یلخل یراهیمو اوغلو ا

 دایقخانل هندیللریا یتیحاکم یناولموشدور. اونالر

 ی،عسکران، شوشا قاالالر یات،شاهبوالق، با

 . یکیلمیشدیرت یدلرمسج

 یاراتدیغی ینیمیزشهر، خالق یرب یخیتار شوشانین

اولدوغونو  ینمسکه یاشاییش یرب یخیتار

 یفادهدؤنه ا-اف دؤنه یعل یدرح یدئرل لییلاومومم

 یوکو بؤ یزان عز یجانینشوشا آذربا»: یشدیرائتم

 یارادانالر، ی. شوشاندیریسگوشه یراوالن ب یخیتار

 نلریکهت ینیقورانالر، شوشا قاالس ینیشوشا شهر

اولوبالر و  یصاحبلر ینینتورپاغ یجانآذربا

 ی،قورونماس یمدا ینینتورپاغ یجانقاراباغدا آذربا

 ینیقاالس ینی،اوچون شوشا شهر یساخالنماس

 ینین،خالق یجان. بو، آذربایارادیبالر

تکجه  یر،دعابده یوکبؤ یاراتدیغی یمیزیناجدادالر

 یر،شهرد یخیتار یرب یوکبؤ ییل،شهر دئ

 . «یردعابده

 یللرینا یج-1750  یرینشخان جاوان یعل پناه

اونون  یشوشا شهر یردییائتد ینشاا هندیاوللر

خالق   یا. شوشایردیپناهاباد آدالن ینهشرف

 ی. بو، پناه علییلمیشدیردا دئ« قاال» اندیآراس

 یوارالریقاال د یردییچکد یناشهر اطراف ینخان

 ی،میک یازیلدیغیلرده . منبعیدیعالقه دار ا یلها

. یدیشوشا ا یمرکز ینیغینقاراباغ خانل

بؤلونن قاراباغ   یهمحله  22دن جهت ینضیباطیا

 یغین. خانلیدیوار ا یکند 638 یغینینخانل

 . یدیپناه آباد )شوشا( ا یسها یمرکز
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 یازیلیر یمیک «یشهش»لرده چوخ منبع یرب شوشا

و پارالق  یزتم یمیشوشه ک ین. بو دا قاالنیرو آدالن

 «یشهش» ینوشان. شیرگل یمالینااحت یاولماس

 یللردها یج-1797-1795 سییفادها هندیشکل

 ینن آغا محمد شاه قاجارائد یقشاهل اندیراا

قاراباغ  یهوجومو زامان یا( شوشا1742-1797)

  اندیو خالق آراس ییخانا گؤندرد یبراهیما  خانی

 یفادها  اندمکتوبو یرب نیتلشهاوزون زامان روا

: یازمیشدی خانا یمیبراه. شاه قاجار ایلمیشدیرائد

. سنجه یاغیر یبال داشالر انندیمانجاناغ یینفل»

 «. موسانقرار توت هندیچیا یشهش ینهسابلهجه

-1717) یفمال پناه واق یریوز  ینخان ایبراهیم

 یمن»: یریرمکتوبو بئله جاوابالند یسه( ا1797

داش  نییشهش دیرسا،یمتانر یممن یانقورو

 . «یارده قورو هندسییچریا

-1693خان ) یپناه عل یلقاراباغ یقاالس شوشا

ان  ینقاراباغ یلدها یج-1750 نندی( طرف1758

و قاال شهر  یلمیشدیرائد ینشاا هندیسگؤزل گوشه

 . یشدیرائتم ینکیشافو ا یوموشبؤ یمیک

و باشقا  نلدیاردب یزدن،خان تبر یعل پناه

 یبدعوت ائد یشهرلردن مشهور صنعتکارالر

 ینشاا ینیائولر یاشاییشو  نیییشوشا خان سارا

، «قاال» یاشوشا و  رکیویه. شهر بؤیرمیشدیائتد

. یشدیرمشهورالشماغا باشالم یمیک« پناه آباد»

عصر شهرسالما  یج-18جه ده، شوشا بئله

اؤز فوسونکار  یمیک یسعابده یلتیمق ینینصنعت

 ینکیشافا یلها یهاواس-و ساغالم آب یگیلگؤزل

 یمرکز یغینینو قاراباغ خانل شیرک فورماالشمائد

و  یجارتت یجانینآذربا یکلهتئزل ینمیش،تان یمیک

شهره  ینایانمهم رول او اندیاتیح ینمد

 . یلمیشدیرچئور

 یستروکتورونونشهرسالما ا شوشانین       

 یویاوچون سعج یشرق شهرلر اندیفورماالشماس

و  یوارالریقاال د ینه،لرمحله یقاوالن معمارل

 . یلمیشدیراوستونلوک وئر سینهیکیلمهت ینقصرلر

و محتشم قاال  نیئرلشهده مؤقع یستراتژیا مهم

پناهاباد )شوشا(  نیلهاحاطه ائد یلها یوارالرید

 یرینهشهرلردن ب یستراتئژیمهم ا  یکلهتئزل

 ینکیشافا یق. شوشادا معمارلیلمیشدیچئور

لرده . منبعیلیردیلر آچسهمکتب، مدر یر،ائد

 یتیحاکم ینخان یپناه عل یمی،ک غییازیلدی

 یلیبضربخانا دوزلد یه شوشادا خصوصندیللریا

گوموش  نندیوزن یثقالم یرب یلها یآد «یپناه»

 . یلیردیکس سییککهپول س

قاراباغ  یمیک یقالریخانل  یگرد آذربایجانین

لرده . سالنامهیدیوار ا یراغیدا با یغینینخانل

 یات،شوشا، با ینینیغقاراباغ خانل یمی،ک یازیلدیغی

 یوکسلیش، ینمد هندیلریشاهبوالق اراض

. یشدیائتم ینکیشافا یلیخ یقصنعتکارل

 یتفعال اندیصنعتکارالر  اساساً شوشا قاالس

 . یلردیرگؤستر

 ی،لرتوفنگ، تاپانچا لوله یصنعتکارالر شوشا

 یلینج. خنجر، قیرالییردیالرحاض یسالح قونداقالر

داشدان  یسگرلر،صنعتکارالر، م یانحاضرال

 دییرمان – یلرواسطه یستحصالا یفموختل

 یاالرداش قازانالر و باشقا اش لر،یرکیرهک ی،داشالر
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. یئرلشیردیلراوستاالر دا شوشادا  یانحاضرال

 ییرمانیند نیهیشلها یاخینا -500 داانلیقخ

بورادا داشدان و تاختادان  لرییصهح یریآ-یریآ

 یارمارکاشوشادا   ی. بازار گونلریردیحاضرالن

 یلدا  تشک بازاری هفته – یجارتت لییپت

قاراباغ  ی،. مشهور قاراباغ آتالریلیردیائد

مهم  یجارتینینت یغیقاراباغ خانل یخالچاالر

 . یازیلمیشدیرلرده منبع یخیدا تار اولدوغو یبیترک

 

 ینخان یپناه عل یقاراباغ خان یلدها یج-1758

ردوغو تله قو ینخان زند یمکر یرازداش

ن سونرا نداؤلومو سینهینجهخا هندسییجهنت

. اونون یرخان کئچ یلخل یبراهیماوغلو ا یغاخانل

( قاراباغ 1806-1760)  هندیللریا یتیحاکم

 . یردیو شهرت تاپ یرائد ینکیشافا یغیخانل

 یفمال پناه واق یریوز ینخان یلخل ایبراهیم

و  لیکیچدؤولت ین. شوشانیدی( ا1717-1797)

مال پناه  ینایانرول او یوکبؤ اندیاتیح یاسیس

 یجانینعصرده آذربا یج-18هم ده  یفواق

 M.P.Vaqifin. یدیمشهور شاعر ا یئتیشدیردیی

-یاجتماع یجانینآذربا یستینادنا یرلرینهشع

 یتی،شهر مدن یاتی،ح ینمد یتی،وضع یاسیس

 اندیحاق یتیوضع یمعنو-یماد  ینسانالرینا

 ور. ندومعلومات آلماق مومک

اوالن مال پناه  یکمال یستعداداا  لیچوخشاخه

 ینه،لرعابده یقمعمارل ینینشوشا شهر  یفینواق

مخزلرده  ییائتد یکشخصاً رهبرل یشلرینها یرتم

 یجانجو عصر آذربا-19. دادیریازیلماق

پارا  یرب یفینواق»: یازیردی یقاراداغ نندیشاعرلر

خصوص ال ی. علیمیشوار ا سییشتهعلملرده سر

 یبراهیما دهلیکیسمهند یو علم جومهو

اونون اؤزونون و  ینین،حرمخاناس  ینخان

 ینو شهر یراتینینهر جوره تعم ینیناؤوالد

 ینینحاصار و بار یلمیشچک ینااطراف

مرحوم    مال  یریو مباش یعومده ناظر

 یاتیادب یجان)باخ: آذربا «یمیشا یفپناه واق

 (. 553، ص. 1963 ی،باک یلد،ج یج-1. یخیتار

ماخذلره  دقت  یازیالن اندیحاق قاراباغ

گؤرمک  هلدیشک یقچوخ آچ یئتیریلینجه

 یلکام یئتیشدیردیی ینقاراباغ ی،اولور ک

و متفکرلر، بسته کار اوستاد و  یالیض ی،قلم اهل

 ینمیشتان ی،لر، موغام اوستادالرخواننده

 : یک ییلیردئ یردهشع یرصنعتکارالر  اولموشالر. ب

   

 قاراباغدا سن،  یاوشاغ یرب نؤیسهد

 . ینچونه آغالر سننداوستو موغامات

   

بو مقدس  نیئتیشدیره یستعدادالرا  یلبهره-بول

شوشا و بو  یسها یفتیخاریو ا یتاج ینتورپاغ

 اولموشدور.  لرییئتیشدیرمه یسانل-یآدل ینشهر

 یوماخذلردن ده گؤروندو  یازیالن ییدعا قاراباغا

-یاولموش، آدل یارید یستعدادالراشوشا  یمی،ک

 یملریخاد یتو مدن یاتادب یسانل

  یرینجه. صمد وورغونون تعبیئتیشدیرمیشدیر
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مشهور  ی،دئمک اوالر ک یجانین،دئسک، آذربا

چوخو شوشادان  یرب چیلرینینیقیو موس یموغنن

 . یخمیشدیرچ

نشر  هندیلیروس د ینسکیشوش فیرودین

: یازیردی هندیاثر یآدل« شوشا» یردییائتد

اوالن معلوماتا   اندییاسیعلملر آکادئم یجانآذربا»

 22شاعر،  95جو عصرده شوشادا  -19گؤره 

 5 یکلتراش،هئ 16 ی،موغنن 38 یقیشوناس،موس

معلم  42و  یمحک 16 یتئکتور،آرخ 18آسترونوم، 

 یشوشان یسدسته یالیض یوکاولموشدور. بو بؤ

ده  شوشادا . او دؤوریریردیچئو  ینهمرکز یتمدن

  «یدیوار ا یتجمع یعیبد-یعلم 10

 .«Фирудин Шушинский. «Шуша)باخ: 

Азербайджанское Государственное 
Издательство. Баку ،1968 ،стр. 86.)  

 یجانآذربا یئتیشنآنادان اولوب و اورادا  شوشادا

بئله  یناًتخم ینیسنئچه یرب ینینمشهورالر

 اندیاتیادب یجاناور. آذربندمومکو  یراالماقس

 یمشاعر قاس یریکسات-یریکل یلگؤرکم یئتیشن

 چی،هیری(، مشهور خ1857-1784) رذاک یب

 غقارابا ی،مشاعره و رسا ینمیشتان یجانینآذربا

خورشودبانو ناتوان  یزیق ینخان یقولومهد یخان

مشهور  یزیق ینخان یبراهیم(، ا1832-1891)

سترونوم، آ یقیشوناس،گؤوهر آغا، موس چییرییهخ

 یلها یتیفعال لیقیارادیجی یعلم یلچوخشاخه

محسون  یرم یمؤلف یتابینک 21مشهور اوالن، 

ا -500 یاتیناادب یجان(، آذربا1918-1833نواب )

 ینهکم یمفاطما خان یشبخش ائتم یرشع ینخیا

-1780آغا ) ییم(، شاعره آغاب1840-1898)

 یکلریکالسس یاتینینادب یجان(، آذربا1832

 یب یم(، عبدالرح1928-1854) یروووز ینجفب

 چییازی(، مشهور 1933-1870) یئوحاقوئرد

(، مشهور 1943-1887) ینلیمچمنز یروز یوسیف

(، 1916-1868و )یرووز یب یمقاس یستژورنال

 یب یرودینپئداقوق ف یم،عال-چییقاتمشهور تدق

 یککالسس یجان(، آذربا1920-1863) یکؤچرل

 یبیووحاج ییراوزئ یفتیخاریا سینینیقیموس

 یلی،بدلب یابافراس یازی،(، ن1885-1948)

 یابسته کارالر، دون یمیک یرووام یکرتف

 یمیمهمانداروو ک یگئنئرال صمد ب یلشؤهرت

شوشادا دوغولموش، اورادا  یتلرشخص یوکبؤ

 . یشالرباشالم یارادیجیلیغا

 یاغدیحوسو، جاببار قار یلر حاجخواننده مشهور

اوغلو مممد،  یچکئچه سی،یع یاوغلو، مشهد

 ینسکی،شوش ید(، سیقجاناسد اوغلو )صاد یقصاد

 یمیبهبودوو ک یدرش ینسکی،بولبول، خان شوش

دا  یآد چیلرینیقیخواننده، موس یلشؤهرت یادون

 . دیریباغل یلهشوشا ا

، «شوشا» ،«یشهش» یناقالردامتنلرده و قا ادبی

 نیلهائد یدق یمیک« قلعه»، «قاال»، «پناه آباد»

 ی،لچشمه یزتم ی،هاوال یزتم لی،یعتمعجزه طب

  یاشاییشاؤزونه خاص شهر  ی،لرعابده یخیتار



8 

 

 Xudafərin 193  (2021)  1400 -اردیبهشت 193خداآفرین 

 

 
 یادب یجانآذربا اندیاوالن شوشا حاق یمسکن

 ووار. ب یلرنومونه یرشع یلیخ هندیسسالنامه

 یلها یخیتار ینشوشان یخیتار ینلرنومونه

 یمیک داکییآشاغ یناًتخم ی. اونالرییرباشال

 ور: ندمومکو یرماققروپالشد

 لر. نومونه یادب یازیالنه نددؤورو یق.    خانل1

 یادب یازیالن هندیللریا یمسووئت دؤنه. 2

 لر. نومونه

 یشوشان اندیآراس یللرا یج-1992-2020. 3

 یقارش یستلرهتئررور ینن منفور ارمائد یشغالا

 اثرلر.  یازیالن

 یلمیشحصر ائد یاآزاد اوالن شوشا انلدیشغا. ا4

 .  یرلرشع

لرده شوشا منبع یخیو تار یادب ی،ک دورمعلوم

 یج-50 ینعصر یج-18 یآد ینینشهر

شوشا  ینین،. بو دا شوشا شهریلیرچک نندیللریا

 یغیقاراباغ خانل یجانینآذربا یللردهاو ا ینینقاالس

. یراالقدارد یلها سییلمهائد ینشاا اندیتورپاغ

عصرده   یج-18ده  یرلرشع یازیالن ییدعا یاشوشا

اوالن  یریب انندیقالریخانل یجانآذربا  یارانان

 یقاراباغ خان ی،مؤوجود اولماس یلغینینقاراباغ خان

و شوشا  یشوشا قاالس یکدیردییت ینخان یپناه عل

 . دیریباغل یلها یخیو تار یآد ینینشهر

 یشاعر یجانآذربا هندیللریا یغیخانل قاراباغ

M.P.Vaqif واخت  ییائتد یکلدا معلمهله شوشا

اؤزونه مکان  یاوران سینی،یاوالن سئوگ یاشوشا

 . یردیائد یفادهبئله ا هندیریشع یرب یینیسئچد

   
  ا،ندیداغ یشهعجب، بو ش یوخ یف،واق یسهدتوت مکان

 . یخارادیرسنگ یانیم ینگوللرنگ یلعل مقامی
 ینااشعار ینمشهور اوالن شوران اندیجاآذربا»)باخ:    

 (. 268، ص. 1986 ی،. باکیلدج یج-1. «یردجموعهم

 یرینجاوانش  خلیل یبراهیما یخان قاراباغ

اوالرکن  یریوز ینخان هندیللریا یتیحاکم

M.P.Vaqif اولدوغو  یمعاصرM.V.Vidadi 

 ی،مکان یقیموس ینقاراباغ هندسیییشمهدئ یلها

 : یلییردیاولدوغونو سؤ یاریصنعت د-یرشع

   

  یاتی،آب ح نیقاراباغ کوللی

  یاتی،با دیر،یاتیبا یکناز نرم

  یماتی،خوش کل  دهیسمجل اوخونسا

 دلر، آغالرسان!  ینیباغر یمیک اوخ
 (. 306ن اثر، ص. کئچه ی)باخ: آد      

   

ده  یسترسها ه،ندیرلریشع M.P.Vaqifin ایستر

 یازیالن اندیه شوشا حاقنددؤورو یغیقاراباغ خانل

 یمرکز یغینخانل هندیلرنومونه یرچوخ شع یرب

و شوشا  یمیک« قاال»، «قلعه» ،«یشهش»اساساً 

 M.P.Vaqifin. بونو یلیردیائد یفادها یمیک

-1784) ینذاکر یب یم(، قاس1717-1797(

 یرزه(، م1845-1780) یرینشاک ی(، بابا ب1857

 ینین( و باشقاالر1904-1824) ینینحسن قاراباغ

 ور. ندگؤرمک مومکو هندیرلریشع

 یشاعر یریکو ل یریکسات یوکبؤ ینجو عصر-19

ذاکر شوشادا آنادان اولموش و شوشادا   یب یمقاس

حسن  یرزهمشهور م ی. قبریشدیوفات ائتم

 یقولوونون چوخونو مهدعمر. ادیندیستانلیغیقبر

 هندیکند یندیریستانخ یشالدیغیاونا باغ ینخان

 هندیرلریذاکر شع یب یم. قاسیرمیشدیکئچ
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 ،«یشهش» ،«یشهش-یاهل» ،«السیقا یشهش»

 (. 36)ص.  یشلدیرلرا سینییفادهو شوشا ا« قلعه»

 یب یمقاس یردهشع یرب یازدیغیخانا  جعفرقولو

 ذاکر: 
   

 تاخساالر خوشدور،  یشهش یزیگر ب دهیشهش-یشهر بو

 حساب اولسون.  یاول نؤع قوم  ب یزههم صحبت ب کی،
 ( 34ص.  ،«یردمجموعه ینااراشع ینمشهور اوالن شوران اندیجاآذربا»)باخ: 

   

  ینه،سدولدوراسان خانه ینو زر یمس نینشیشه»

 . ینم قاض یروئرمز گئنه ب یهیشرهو ش د شیش

 ( 43)ص.                                        

  یز،دورماز هرگ دهیشهداش اوسته ش-داش

 . یاگر اولماسا الم، قاض یشلردها بعضی

 (43)ص. 

   

  ده،یشهش یبحدن آش یجورفو  فیسق

 ده، پئشه یامان سییشید ائرکیی،

  ده،یشهبو اند ینقاالن هم منم

 باخ!  یرب یاقووغا یبدوالن زمانه
         (Q.B.Zakir441-440، ص. 1964 ی،. باکی. اثرلر ) 

 

  یم،تاج سر یا یفین،لط وجود

 دور. ده بهرام اولوبقلعه ائشیتدیم

 جرادان، دوشوب بو ما اضطیرابا

 دو. پرغم اولوب یشه،اهل ش تامام
 ( 452، ص. 1964 ی،. باکی)جعفرقولو خانا مکتوبو. اثرلر  

   

 شوشا وار، داغداغا وار، 

 مورج اوچون داغا دن اووار. 

 و، ندسئله دؤ یاشیم گؤز

 داغدا نه وار.  دیائندی
 ( 522ص.  ی،)اثرلر                 

   

 یرشاک یبابا ب نندیشاعرلر یریکسات زامانین

 ینذاکر یب یم( )او هم ده قاس1780-1845)

 یرب یازدیغی( ذاکره یدیقوهومو و دوستو ا

 یفادها یمیک« قاال» ینیشوشا  شهر هندیریشع

« قاال» اندیائل آراس یااو زامان شوشا ی. چونکیرائد

 . ییلیردیدا دئ

   

 خبر،  یرتازه ب یتدیمائش ذاکرا،

 مات.  لییخ یمن یدوقو دهحقیقت

 قاالدا،  یرلرمیشسئچ ی،ک ظاهرا

 دئپوتات.  یلرطرف اولوب ب-طرف
 ی،. باکیتابخاناسیک یاتیادب یجانآذربا یک)باخ:  کالسس 

 ( 26، ص. 1988

 80اولوب، شوشادا دوغوالن و  یشوشال اصال

حسن  یرزهم نییشهد یاسینیشوشادا دون  اندیاشی

 یازان یگؤزل مثنو ینداآراس یمعاصرلر یقاراباغ

. اونون قاراباغ ینمیشدیرتان یمیشاعر ک

-عادت ان،ندیبالالر یاجتماع کیهندیطیموح

قاراباغ و  یالیتیرسم و»ن لردن بحث ائدعنعنه

و شوشا  یالیتیقاراباغ و)» «یشهش یشهر

 یشهش یده شوشا شهر هندیاثر یآدل( «یشهر

 . یلمیشدیرائد یفادها یمیک

حؤرمت  یوصخورشودبانو ناتوانا خص یزیق خان

 ینشوشان یناتوان یحسن قاراباغ یرزهم نیهبسله

رک ننوم ائدتره یمیسام کو ر یشاعر یستعدادلیا

 : یشدیرحصر ائتم یرلررسملره شع ییاونون چکد

 

 طرفه جانسان،  هندیچیا یشهش سن

 جان اوچون توانسان.  یسمیلهج هم

  ی؟نمود نینیشهش یند سیزسن

  ینظره اونون ووجود گلمز
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 هندیشوشا شهر ینخورشودبانو ناتوان یهدئ -

)باخ:  ییروورغوال یخصوص یدمتینیخ چییریهخ

 ی،. باکیاثرلر یلمیش. سئچیحسن قاراباغ یرزهم

 (. 106، ص. 1973

 «هندیچیقان ا» ینلینینچمنزم یروز یوسیف

اوالن قاراباغ  یشوشا شهر یمرکز اندیرومان

قلمه  یتاحواال یخیدؤورون تار یرب اکیندیغیخانل

 کیهندیشرق جهت ینینا شوشا شهرند. روماینیرآل

ا  شوشا ند. رومایلیرچک یآد ینینداغ یقانباغر

 . یلیرائد یفادها یمیک یشهش یآد ینینشهر

خان  قاراباغا  یبراهیما»... ی،ک یازیلیر اندروما

  اندیآراس یلهب یمهرعال یقارداش  اندییداقا

 ینیخان قا یبراهیمدوشموشدو. ا یسلطنت داواس

 دنیشهش ینیقارداش یلها یکمک ینآوار خان

اولموشدو )باخ:  یقاراباغ خان یخاریب،چ

 ی،. باکیلدج یج-2. ی. اثرلرینلیم.و.چمنزی

 (. 489. ،ص1978

بوتؤو  «سییکستهقاراباغ ش» ی،ک دورمعلوم

 ینشوشان یسها« بولبول یخار» ین،قاراباغ

صمد  ی،ک یرلدییدئ ی. تصادفیموولودورس

اوستاد خواننده خان  هندیوورغونون شوشا شهر

  یلدییبداهتا سؤ ینسکییهشوش

   

 قاراباغدان،  یرکئچ کؤنلوم

 گاه او داغدان، گاه بو داغدان، 

 اوزاقدان،  یاوستو قو آخشام

  ی،سس ینخان سینهاواالن

  سییکستهش قاراباغین

 ازبر اولموشدو.  هندیلید ینهر زامان خالق یریشع-

 یقیموس یجانینده آذربا هندیللریا یمهدؤن سووئت

  ییاسیکونسئرواتور ینقافقاز یی،بئش

 

 یرناتوان، م یزیذاکر، خان ق یب یمآدالنان، قاس

 ییراوزئ ینه،کم یممحسن نواب، فاتما خان

جاببار  ینسکی،بولبول، خان شوش لی،یبیهاج

نئچه سؤز، صنعت -نئچه یمیاوغلو ک یاغدیقار

صنعت  یتورپاغ-ن، داشاوال وطنی ینینمشهورالر

 ییاپوئز اندیشوشا حاق یوغروالن یلها ینجیلریا

 . یازیلمیشدیر یلرنومونه

شوشا  سیینجیا یرناد ینوورغون قاراباغ صمد

 یلمز. اونون کئچیرلدقاراباغ گؤز»: یازیردی اندیحاق

 نیهیمهد یاقآ ین،قال ینی،داغالر یاالرینی،قا

 ینیبوالقالر و شفاف ینیداغ سئللر ینی،لرمئشه

ننوم آز تر هندیرلریاؤش شع یشاعرلر یجانآذربا

 یشوشا شهر هدؤشون ین. اوجا داغالریشلرائتمم

اؤزونون گؤزل  ینکیدوشموشدور. شوشا ن

 یلها یتیو آهنگدار مدن یکپوئت یوکسک یعتی،طب

-5. ی)ص.وورغون. اثرلر «یشدیرده شهرت تاپم

 (. 146، ص. 1972 ی،. باکیلدج یج

 یسها ینشوشان یاونون باغ تاج ین،راباغقا بوتؤو

 یلهاما یناقلم اوستاالر یگیلاؤزونمخصوص گؤزل

سبب  یارانماسینا ینلرنومونه یعیبد یش،وئرم

 اولموشدور. 
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(، 1947« )شوشا»  ینرسول رضان یشاعر خالق

 ینینخزر ی(، نب1980) «یمشوشام من»

 یروارید(، م1954) «یولالری ینشوشان»

 ینعبداهلل زاده ن یف، ععار«شاشو» یلبازینیند

گؤزل،  یجانینآذربا هندیرلریشع« شوشادا»

 یرانلیقالح نندیشوشا شهر یفوسونکار شهر

اوالن بو  رنگی یوز ینتی،ز یوز یلیر،صحبت آچ

نه  یاجاغی،نه قوجالما ینسانیندا اتورپاق یزاسرارنگ

. رسول رضا یریلیرگت یلهد یمالیاحت یجییده اؤلم

 یادیگاری، ینپناهالر» هندیریعش «یمشوشام من»

 ین،نواب یدین،س ین،جاببار» ،«ینور پارچاس

 یناوالن شوشان «یسبولبولون نغمه ییرین،اوزئ

 ن،ندیمدییموخننته باش ا حه،فات یرهئچ ب دهیختار

 ان،ندیراغیصنعت چ یللینئچه م-نئچه یاندیردیغی

 : یازیردوزوندن صحبت آچاراق  یدیرج

 ن، دفعه گؤره یرجهب سنی

 کؤنوله،  ینن، ملدکؤنو بیر

 بند اولموشدور،  یق،آش سنه

 ! یاراشیغی قاراباغین

 . یم...شوشام من

  یانتله،د متانتله،

 . یمقوشام من سخاوتله
 (43-42ص.  یلد،ج 5)

   

« سئل، دوغوشو گول یاغیشی»عبداهلل زاده  عاریف

 : یرخاطرالن یخیتار ینشوشان هندیریاوالن  شع

 دا،  یخان قاالس راهیمیبشوشادا ا بو

 دا،  یاراسی ناتوانین

 ده،  یسسون گئجه قاجارین

 دا،  ینواس یلکا اوزئیرین

 دا،  یقوبار ذاکرین

 دا،  یمزار واقیفین

 گئدر،  یبآخ یانا-یان

 . نندسیینهس زامانین

 صف دورار، -صف قایاالر

  یترشر،ت اوچورومالر

  ا،ندیساغ قوالغ علی

  ،یانچاغال ییبدئ «آمان»

 . نندیسس یناوشاغ بیر

 ( 19)ص.                         

   

رضا اولوتورکون، انور  یلخل ینین،آراز مممد

 یکلریحصر ائتد یاشوشا یئوانینآغا یورز ین،احمد

-یراونون شع ینه،ده شوشا شهر یلرنومونه ییاپوئز

 یخیتار یینه،گؤزلل یزاسرارنگ ینه،لرصنعت عابده

 . لمیشدیریحصر ائد یغیناوارل

  یازدیغی یلدهجو ا-1979مممد آراز  یشاعر خالق

  هندیریشع یآدل« گئجه یرشوشادا ب»

 

  یندایام،سون قات یننگئجه گئجه بو

  یندایامقاناد یلقند یرگئجه ب بو

 

 یشهر چیراقیلچ یرب یبو معجزه شهر  یهدئ-

 یاشوشا ینانسال اندیو داغ باش یروصف ائد یمیک

 . ییردئ« شهر چیراقیلچ  یالنفضادان آس»

جو -1979رضا اولوتورک  یلخل یشاعر خالق

  اندیپوئماس یریکل یآدل «یشوشا سفر» یلدها

مرمر » یمغرور گؤرونوشلو شوشان یالی،سال قا

 یو شهر یریرآدالند« آغاپپاق نورو ینقصرلر

 : یکلشدیریردیرک بئله پوئتوصف ائد یرانلیقالح

  بلکه ده سنه، مییهلدئمه شوشه»

 . یممرمر شهر لی،یشیقا دنشوشه

 

 پارالق،  ی،پارداخل یمیبوللورو ک داغ

 . یمقاالم، گؤوهر شهر یاقوت منیم
 (. 569، ص. 1994 ی،باک«. من شرقم»رضا اولوتورک. یل)باخ: خل
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گوالب  یسانک ی،هاواس یزتم-تر شوشانین

 یسلیدوزو، زار یدیرمعجزه ج یولالری، یلنمیشچ

 ییاتوت یر،وئر یلهامشاعره ا ییچا یلخلف یی،چا

 یینی،چا ینی،بوالقالر ینبو تورپاغ یلدییب

داغ و  یایالقالرینی،و  یکگد ینی،سدره

 . یموردن دووصف ائتمک یدلرینیکئچ

 ینیبو گؤزل شهرده اونالرال بوالق آد شاعر

، «قوشابوالق» ،«یبوالغ یسیع». یخلشدیریرتار

 الریلناغ»، «سودلو بوالق» ،«یبوالغ یدینآ»

 ،«یبوالغ یلاسماع» ،«یبوالغ یلرب» ،«یبوالغ

، «بوالق لییسک»، «بوز بوالق»، «کور بوالق»

بدل » ،«یبوالغ یدامج» ،«یچؤمچه بوالغ»

نوولو » ،«یبوالغ یلپارل» ،«یبوالغ شدا» ،«یبوالغ

 ،«یاؤکوزجان بوالغ» ،«یبوالغ یرشیرش»، «بوالق

حسن »، «بوالق یسار»، «بوالق ینالیخ»

 «یبوالغ یحاج» ،«یآرمود بوالغ» ،«یبوالغ

 ینیچوخلو بوالق آد نیهیتمهب یماقالسا یمی،ک

 : یازیرو  یرچک

  یو،سو یریلیکد یتاپماد ایسگندر»

  «یناغینئچه قا یموئر یشانن گلسین

 یوسو یریلیکد یرب ینهر بوالغ رکیهدئ –

 . یریراولدوغونو افسانلشد

 ی،خان ی،ینسقهقهه یدرش سینی،یقیموس اوزئییر

-یرینش یریوز یوسیف یفی،واق یدی،س ی،جاببار

 شاعر:  یانخاطرال یرینش

   

  یخمیشام،هارا چ یبآمان، گؤر گل آی

  ی،لچئشمه سککیز – «یبوالغ ناتوان»

  ی،گوموش باشماغ یرده جانالن...گؤزوم

  ی،لگؤزه ینشرق یلیکالغا ایپک

  یاراشیقلی،گول  ی،لطالع بنؤوشه

 ( 581)ص.  «یکلیه متعص یلسخاوت محات

سو  انندیبوالغ یسیع یاشاعر شوشا یهدئ-

 یزیشاعر ق چییریهخ یجانینآذربا نیرهدچک

 ینو  گؤزل شوشان یرخاطرالد یناتوان یزیخان ق

 سینی،«یاقا یرانداشاش» سینی،«یاقا لییزیلق»

آال » ،«سینی«یاقا یگؤ» سینی،«یاقارا قا»

 نیختؤکهم» ینی،س«دره یلخلف» سینی،«یاقا

 یشوتالنل» نی،«ییگد یوسیفجان» ،«ینیس«دره

 یسماییلا» نی،«یداغ لییکئچ» نی،«یایالغی

 یلهگوجو ا ینقلم نی«سیینهب یلرب» نی،«سیینهب

بورنومون اوجو »اوچون  یئرلربو گؤزل  یر،وصف ائد

 یینگؤروب گزم یئرلریو بو  دئییر – «ینییرگؤ

 یکلو گؤزلو ب یریرگت یرهشع یینیگؤزلل یریجاآ

ان ندمخسوسلوغو یاآنا یآدل بایجانآذر یارینید

 : یازیررک فخر ائد

  یوم،سو ییم،بول هاوام، چؤر یممن سن 

 ! یجانیمآذربا یسان،داد آغزیمین

 سودو،  ینآنام ی،آغ ساچ آتامین

 ! یجانیمآذربا یسان،آد باالمین

   

 اوجا،  ینشؤهرت یمیک یاالرقا سال

  یونجا،دو میدوزونه باخ یدیرج قوی

  یونجا،وم بوعمر هندییکئش دوروم

 ! یجانیمآذربا یسان،داشالت شوشا،

   

  یجانیم،عمان آذربا یا یز،دن ی...ا

  ی،بو شعر یازدیمشوشان اوچون  سنین

 اؤپدوم،  انندیباش یآغ چالمال اونون

  ی،قوجاقالماق مومکون اولماد سنی

 اؤپدوم.  انندیداش یجهعاد اییلدیم،

 ( 590-583ص. )              

   

 یج-1992 ینشوشان یئواآغا یمخان یورز شاعره

 یشغالا نندیطرف یستلرتررور یارمن یلدها
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-1980 یناًاول، تخم یلا یزسکک نندسییلمهائد

 یخینتار هندیریشع« شوشا» یازدیغی یلدها یج

اولو  یلر اوجاغنغمه یاشایان اندیادداشیداش 

 یرانلیغینیه حسحرکار گؤرونوشون یمیزینتورپاغ

 : یرائد یفادهبئله ا

   

 دوزومو،  روحیز نلهدهیگؤ یعنی بیر

  ی،لتزه زومرود مئشه-تر یعنی بیر

 شوشا،  یلاطرافا ائله ب باخیرام

 . یدا بوللور چئشمهنداووجو داغالرین
 (. 21، ص. 2009 ی،باک«. دؤنمز یآخان سوالرگئر». یئواآغا یور)باخ: ز

 یشاه اثر یتینینمدن یقیموس یجانآذربا شوشانین

( اوالن، یلید)آغجابه یاولدوغونو اصلن قاراباغل

 یوئرسیتئتیناون کیدهینداوزون مدت خانکه

بئله  هندیریشع یراوالن انور احمد ب یدوسئنت

 : یکلشدیریرپوئت

   

  یم،تاج-یقاالم، تاخت شوشا

 . یتاختیمسس پا یم،آواز خوش

   

 : یسها هندیریشع یرب باشقا

 هر کسه سعادت شوشا،  ینوصال 

 فطرتا خلق اولموش طبابت شوشا   یا 

طبابته  یاوالن شوشان یسمعجزه یعتینطب یهدئ-

 . یردبنزه یناجان درمان -

 ینده شوشان هندیریشع یآدل« شوشا»احمد  انور

شاعرانه  یینی،گؤزلل سیزیثیلاعجازکار، م

 رک: دوزه یصراعالرام یرانلیقالح یارانیشینی

   

 گوموشو،  یقاش لرینروحیز بوردا

 . دئییر – یئرلشر یالرده دوندره بوردا

: یباک. «یوردو یسئوگ»)باخ: انور احمد.   

 (. 44، ص. 1979 یک،لگنج

   

انور احمد داغ  یسها یصراعدام یکیا داکیآشاغی

داغدان دوغولدوغو  ی،کلداغ اور ینان،اوسته سال

 یینهگؤزلل نیاوالن شوشان یاوچون داغ ووقارل

 : یدیریردون گئ یرب یفلسف

   

  یم،گؤزل شهر یلداش کمر شوشا،

 . یمسحر یزیلاوسته دوغوالن ق داش

   

 ینده ارم-8 یینما یلینا یج-1992

دا   -9 ییناولوب، ما یلداخ یاشوشا یتررورچوالر

 یئرلی. یلرائتد یشغالا یشهر سینهینجهخا

 چولرییوشدؤ یونکؤنوللولردن عبارت اوالن باتال

قدر  یاریسیناگئجه  هندیلرکوچه ینشوشان

 نندیطرف یلرندا شهر ارم-9 یینما لرده،سهیوشدؤ

مدت  یرب یاربو گؤزل د  ولوندو،ا یشغالا

 . یمعروض قالد یشغالیناا ینآلچاقالر

اوالن عسگر عبد  یاصلن آغدامل یم،عال-تاریخچی

: ریازی هندیاثر یآدل «یسقاراباغ فاجعه» یئواهلل 

هکتار قوروق  190 یلها یشغالیا ینشوشان»

متر  870عابده،  یخیتار 235 ی،زوناس

هکتار  450و  یوارالریا اوالن قاال دنداوزونلوغو

 یعتدؤولت طب یداشالت نیئرلشه دهیاراض

 «یال یحاج»اولدو.  یلمیشمحو ائد سییاراض

 یآغاج یدقدر پال ینهم یکیا یسها دهیآدالنان اراض

 یس. توپخانا مئشهیلدیسات  یجهرخا یلیبکس

ن عبارت اوالن ائوده 50و  یلدیتاالن ائد یریلیبق

)باخ: عسگر  «یدیلدیداغ یلهتامام یکند یسلیزار

دؤولت  ایجان: آذربیباک. «یسقاراباغ فاجعه». یئوعبد اهلل 

 (. 126-125، ص. 2016 ی،نشر یوئرسیتئتینیناقتصاد اون

   

  ی،سس ینخان شوشادا

 سؤزو وار،  مینواقیفی
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  ی،ستوپخانا مئشه هم

 دوزو وار.  یدیرده ج هم

   

 اندیتابیک «یهاواس یاغیش» ینآسالن واحد

اوالن  یباغل یللرلها یسونراک انندیشغالیا ینشوشان

شوشا »و « گونو یشغالیا ینشوشان»وار:  یریشع

 اندییما 8 یلینا یج-1992« طالع کوسکونو

 ینن خاائد الیشغا یگؤزل شوشان یرلیچاغ-چال

 ینمؤلف شوشان یاغدیرانلعنتلر  یستلرهتررور

 یلدهجو ا-2009 یاراقخاطرال یخینیتار یجانل

بو گؤزل  ی،ک یلدیرا 17دوز  یردهشع یرب یازدیغی

 دوشونور:  یآج-یآج یغینیاوغراد یشغاالا ینشهر

   

  ی،ک یلدیرا یئددیاون  دوز

  یاشاییرام، شوشاسیز

  ی،من بو درد ایالهی،

 . ییردئ- یرامنئجه داش س،ب

   

 واحد آسالن:  یسها هندیریشع یرب باشقا

   

  یقجا،اوزاند صاباحالر

  یاندیقجا،سوسوب دا من

 اونودا،  یک قورخورام

 ینسانا یجانل یشوشان یهدئ - یشوشام من اونودا

 ییندنحسرته دؤنج یریلیغیندوشونور، بو آ یمیک

 قورخور. 

 یتینیاهم اکیندییاتح یللتینم ینینتورپاغ وطن

 ینیلردوشونجه یللیشاعر اوالراق  م یرب یشقاورام

ن لنهگوهلل» ،«یرشوشا دارداد ینتظاردا،ا ینالچ»

 هندیرلریشع یمیک« بولبولوم یخار» ،«یکللره

 یجانآذربا یستلرینتئررور ینو نانکور ارم ینخا

ووروالن  یینهاؤز اور یاراالری یغیآچد اندیتورپاغ

 هندیریشع یآدل« شوشا» یمخان وریز یانسا یارا

 : یازیردی

   

 گلمه،  یوخوماشوشا،  یآ یر،ندآما

 م، دؤنره نندید یلر،کس ایمانیم

 ه، نداوسته گؤره نینهس یینتپ یاد

 . میلرهدا اؤله ب دایوخوم اینان،
   

 ینانکور، موردار ارمن هندیریشع «یکللره نلنهگوهلل»

 یجانل ینشوشان یمخان ریوز یاغدیرانلعنتلر  یصلتینهخ

صنعت -یرشع  یجاناوالن آذربا یکلوپئدییاالریائنس

بولبولون،  یین،ب ییراوزئ یتلریشخص یوکبؤ یاسینیندون

 یمیک ینسانا یجانل یکللرینیه ینخورشودبانو ناتوان

. یاغدیریرلعنت  یناقولدورالر یارمن ینن خاهیلهگوهلل

 یچاقب یتیا هینگؤزلر ینینتررورچوالر ینادوروست ارمن

 یجانل یمیزهلرعابده یتمدن-یللیم یباتان شوشاداک یمیک

 یوحش نیهلهگوهلل یرک اونالرقصد ائد یمیک ینسانا

 یکللریبو ه  یئواآغا یور. زیرقلمه آل یفرتلهن یلریارمن

 : یازیر یراراقندآدال« ن ان اولوسویدلریشه»

   

 قاراباغ،  یا یاغا،آ قالخ

 باخ،  یکلهه دهینهس تونج

 اوالجاق،  یراقبا یوردومدا

 . یکللریمه نلنهگوهلل
، 2009 ی،باک«. دؤنمز یآخان سوالر گئر». یئواآغا یور)باخ: ز

 (. 38ص. 

   

 ینشوشان یمخان یورز هندیریشع« بولبولوم خاری»

 یراوالن، بو تورپاقدان باشقا هئچ ب یموولوس
 یچیینینچ« بولبول یخار» نیهیتمهدا بتورپاق

 ینیحال یشانپر اکیندیوشمن تاپداغد

. بو یردبنزه یرهاس یاونو جانل رکیکلشدیرهپوئت

 ونگوندوزون یچیینچ نیهیلمهچکه ب یوکونو یرلیکاس

 یصراعالرام یلها یسیاورک آغر یونودؤندو یهده گئجه

 تؤکور: 

  یلمییر،چکه ب یوکونو اسیرلیک
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  ینلییر،ا یباللرده قال یاد ایندی

  یلییر،فقان ائ نییاخاسی آچیب

 بولبولون.  یخار دیرینجیا یاراسی

 (. 19)ص.                                

شاعره روزگار  ینیحال یشانپر ینیبولبولون ع خاری

 : هندیریشع« بولبول یخار» یئواافند

 سنه قفس،  یندیا شوشا

 بو نه تالئ، نه کسکس؟ 

 یی،ائتم صبر یهیچهتنها قاالن چ هندینفس یاد  یهدئ-

و سولما  یرائد یهتوص یلها سییاورک آغر یسولماماغ

 . ییردئ - هندینفس یادین

 : یکلشدیریربولبولو بئله پوئت یخار یسها لییگدب دمیر

 آر اولسان دا،  یللتهم بیر

 اولسان دا،  یار عذابالرا

 ساراالسان دا،  نندحسرتی

 بولبول.  یخار یاشا، سولما،

   

  سن،کیچچ یرب یفان ظر سن

  سن،یچکن، نه گؤسهگؤزل نه

  سن،جکیتهده ب لرازسه

 بولبول.  یخار یشا،سرت ق دؤز

   

 قالخاجاق،  یاغاآ خالقیم

 ن آالجاق، نددوشم سنی

 سس ساالجاق،  یاللیم ظفر

 بولبول.  یداشا، خار داغا،

   

 جک، سؤنه یراغیچ ندوشمه

 جک، قاراباغا تورک دؤنه

 جک، هنبزه یراقالبا یورد

 بولبول.  یباشا  خار-باشدان

  ینه،چطر یندیراح دمیر

  یمه،خاطر یمآز من یرب دؤز

  ینه،اوالجاق گول عطر قرق

 بولبول.  یشوشا، خار گؤزل

نابات اژدر « ها گؤروم یندا دئ یرب یوار شوشان آرزوم»

باشا -یااولوب، شوشادا بو یاصلن شوشال یاسلی،ق یزیق

 یرمگئد»، «شوشام»دا  النا محررموواچاتان سوئت

 ینیروحالر یدلرینشه هندیرلریشع «یاشوشا

آلماق  ینتیقاما یلردناوچون، آلچاق ارمن یرمکندیسئو

 : یریرچاغ یهائتمه یوروشا یشوشا یاوچون وطنداشالر

  ین،سگئدن وار، گل یا،شوشا گئدیرم

 . ینسآلماغا گئدن وار، گل اینتیقام

   

  یه،مهائت یانعص یاشوشا یرم... گئد

  یه،ائتمه یرامبا یبقازان قلبه

  یه،یندیرمهسئو یروحالر گئدیرم

 ! ینسوار، گل گئدن
، ص. 2015 ی،. باکاندیشیغیتفککور ا یو ادب ی)باخ: اقتصاد

140 ،151 .) 

 یگؤزلووونآد یفواص یبسته کار یجانآذربا گؤرکملی

« ناتوان» یولموشقو یهصحنه یلدهجو ا-2003

قاراباغ  ی،شاعر یگؤرکمل جانینیآذربا یاوپئراس

 یللیکا 150 ینخورشودبانو ناتوان یزیق ینینخان

 یدراماتورژ ینحصر اولونموشدور. اوپئران یوبیلئیینه

. یدیا یه باغلیلبو گونو ا یجانینهم ده آذربا یخط

 هندیسصحنه ینالف ینتاماشان ده،یلدیکدقت ائد

 یشوشان»بوغان  یاشالریناگؤز  یزیروحونون ب ینناتوان

 . یدیا یریشیچاغ «ینخالص ائد

! یمناتوان خان یزیشاد اولسون خان ق روحون

 ینینخالق یناهلل قوروسون. او، سن یالصکاریمیزیخ

 یآل ی،سمظفر اوردوسو و بو اوردونون مظفر سرکرده

 یجانینآذربا یخلشنتار یلها یان، آدندباش کوما

 . دیریظفر کیهندیدوشمن اوزر

هؤنکوره بو  یزیخان ق» یسها مممد آسالن شاعر

 اندیداغ باش» هندیریشع یآدل« کاش یا یدرد

دورلو  ین( مین)شوشان نینیشهش نیئرلشه

 ینیسنشئه ینینبوالغ یسیع ینین،سگوشه

اؤزو ده  یشغالیناا ینبو فوسونکار شهر ییر،خاطرال

  یاراقآغال

   



16 

 

 Xudafərin 193  (2021)  1400 -اردیبهشت 193خداآفرین 

 

  ی،باغر ینچاتالس ینخان یعل پناه

 [1ونه دوغرو]مولک یاوالن گلمزم خان
 [1 ]M.Aslan 235، ص. 2015 ی،. باکیتیحالص. شاعر. 

   

 یخان یقوروجوسو پناه عل ینشوشان یسانک  یهدئ –

 . یریرکمکه چاغ

اوردوسوندان، اونون  یجانبو کؤمک مظفر آذربا آنجاق

 اندییما 8 یلینا یج-1992 ییگلد یباش کوماندان

 8 یلینا یج-2020 یشوشا شهر یشاوغرام یشغاالا

قوووشدو.  ینهسونرا اؤز صاحبلر نیلدها 28 یابریندا،نو

 یزعز» ،«ییتمیشیققا یزشوشا، ب یزعز»: یاو دئد

، «!دیریزیمشوشا ب» ،«یرچلدجیکد یسن یزشوشا، ب

: یداها اعالن ائتد یرمغرورلوقال ب«. !دیریزیمقاراباغ ب»

 هندیال یراق،با هندی. الییدیبقا یصاحبلر ینبو تورپاغ»

 یابد» ،«سییوطن سئوگ هندییاور سالح،

 «. بو تورپاقالردا یاشایاجاغیق

 ینجیبو سئو ی،بو قوووشمان یسها یملیدامت کر شاعر

 یخرونولوژ هندیریشع «یناقوجاغ یرشوشان گل»

 : یکلشدیردیبئله پوئت لیقالیجیلآرد

******************************   

 

  یجان،آذربا ینونو،قو آچ

 . یناجاغقو یرگل باالن

  ینله،حسرت یلدیرا نئچه

 . یناقوجاغ یرگل یانان

   

 تاالن اوالن،  یوواسی-یورد

 دونان،  یشداق یانان، یایدا

 حسرت قاالن،  سوالرینا

 . یناقوجاغ یرگل سونان

   

 قارا بولودالر،  چکیلیب

  یوردالر، یراولوب اس آزاد

 دو سئللر، سوالر، دورولوب

 . یناقوجاغ یرگل ساران

 بولبول،  یخار رلنیببه

 سوسان بولبول،  یبگل دهوج

 کؤنول،  سینینمهسئو نئجه

 . یناقوجاغ یرگل شوشادان

   

  ین،ناتوان اوزئییرین،

  ین،خان ین،جاببار سیدین،

  ین،سؤز، صنعت اوجاغ بؤیوک

 . یناقوجاغ یرگل شوشان

   

  ین،تمل یموشخان قو پناه

  ین،عمل یازمیش تاریخه

  یئرین، مقدس، اولو او

 . یناقوجاغ یرگل شوشان

   

 داستان،  یازدی قاراباغدا

 ان، ندباش کوما یآل ایلهام،

 ظفر چاالن،  دؤیوشلرده

 . یناقوجاغ یرگل پاشان

   

  یدلرین،شه یرشادد روحو

  یگیدلرین،ا یئنیلمزدی

  یئرین،قورور  ین،ووقار داغ

 . یناقوجاغ یرگل شوشان

   

  ی،باج یبآل نندنیدوشمه

  ی،آج ی،آغر یوخ هندبیقل

  ی،تاج ینینباش قاراباغین

 . یناقوجاغ یرگل شوشان

  یجان،آذربا ینونو،قو آچ

 . یناقوجاغ یرگل باالن
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 (2015-1979آذربایجاندا ادبی حرکات ) ن اسالم اینقیالبیندان سونرا ایرا
İran islam inqılabından sonra güney Azərbaycanda ədəbi hərəkat (1979-2015) 

Prof. Dr.Vuqar Əhməd 

 پروفسور   وقار احمد 

 دره جک   یشرق ین: حس چئویردی

 

 پوئزییا    

     

جو ایل اسالم اینقیالبی اوریژینال -1979  

خوصوصیتلری ایله خاراکتئریزه اولونور. بو 

اینقیالبدا اؤلکه نین بوتون ایجتیمای صینیف و 

ا، روحانی کندلی، فهله، صاحیبکار د-طبقه لری

ده، ضیالی و طلبه ده، قادینالر دا بیرگه موباریزه 

آپاریردیالر. اونا گؤره ده بو اینقیالبی موباریزه 

 تاریخه خالق اینقیالبی آدی ایله  تاریخه دوشدو.  

آمریکا ایمپئریالیستلری نین اؤلکه ده   

حؤکمدارلیغینا سون قویولدو و اساس او ایدی 

شاهلیق اوصول ایداره کی، اورتا عصرلره مخصوص 

سی نین حکم سوردویو  بو قورولوش، پهلوی 

محمد رضا حاکیمیتی سوقوطا اوغرادی. خالق 

اینقیالبی ایراندا یاشایان چوخسایلی  میلت و 

 خالقالری دئسپوتیزمدن خیالص ائتدی.  

ده ادبی  یمحض اسالم اینقیالبیندان سونرا گونئ  

ا دیرچلمه نین سوییه سی یوکسلدی. دوغم

دیلیمیزده بیر چوخ قزئت و ژورنالالر مئیدانا 

و عمرگلدی. بو مطبوع اورقانالرین بیر چوخونون 

قیسا اولدو. آنجاق  ان اساسی، آنادیللی دؤوری 

-مطبوعاتیمیزی یارادان تاریخی، سیاسی

بدیعی شرایطین -ایجتیماعی، مدنی و ادبی

 یئنیلیگی ایدی.  

خالقین، سوسیال حیاتا یاخیندان باغلیلیق،   

چاغداش اینسانین دونیاگؤروشو، معیشتی ادبیاتدا 

اؤز عکسینی تاپیردی.وطنپرورلیک، آنا دیلی و 

دئموکراتیک ایدئیاالری یارانیر و -اینقیالبی

یاییلیردی. م. شهریار، ح. ساهیر، م. محزون، ه. 

ترالن، م. درفشی کیمی قوجامان صنعتکارالر، اؤز 

پروسئسی نین جی ایللر ادبی -80اثرلری ایله 

اساسینی قویموش ص. بهرنگی، سهند کیمی 

ادبیبلرین ایشینی داوام ائتدیرن ح. خطیبی، ح. 

حددال، ح. نیطقی، اورمو اوغلو، ایلدیریمی، 

ساواالن، آلوو میللی، دئموکراتیک ایدئیاالرین، 

 اینقیالبی پوئزییانین مؤلیفلری سیراسینا آیددیرلر.  

پوئزییا ده  یجی ایللرده گونئ-1990  

پروسئسیندن صؤحبت آچارکن یارانان ادبیاتین 

ایلک نؤوبه ده، اؤزونه قدر مؤوجود اولموش بدیعی 

تفککور عالمی ایله درین باغلیلیغی قئید ائدیلمه 

جی ایللر گونئی شاعیرلری نین -90لیدیر. 

یارادیجیلیغیندان بحث ائتدیکده گنجلرین 

یک. وورغوالماق ایسته ییر صوصیلهفعاللیغین خو

شاعیرلری داها موباریز،   یچونکی، همین گونئ

ایجتیماعی آلوو ایله جوشان، چاغداش 

دونیاگؤروشونه منسوب یارادیجی شخصلردیر. 

بورادا یاش فرقی نین موثبت و یا منفی 

خوصوصیتلرینی بلکه ده قابارتماق یئرینه 

دوشمور. الکین قوجامان صنعتکارالر آرتیق 
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اونالر گله جک  سؤزلرینی دئییبلر. ایندی

نسیللری، میلتیمیزی تضییقلردن قوروماق نامینه 

یاشین آهیل دؤورونون مودریکلیگینه خاص 

 "اوالراق شووینیستلیک گؤسترن بعضی  

سانکی آتشکس مؤوقعیینده   "قارداشالریمیزال 

 دایانیر.  

گنج شاعیرلری نین گلیشی ایله   یگونئ "   

و اوسلوب  ادبیاتا یئنی باخیش تاثیری، فورما

جهتلری گلدی و بو گنج نسلین یارادیجیلیق 

نایلیتلری، تاپینتی و ایتکیلری، اوغور و 

قوصورالری حاقیندا سؤز دئمک شوبهه سیز، او 

قدر ده آسان دئییلدیر. اوال، اونا گؤره کی، 

حاقیندا سؤز آچاجاغیمیز یئنی  رییارادیجیلیقال

نسلین اؤزلوگونه یاش عامیلیندن داها چوخ 

ئتیک حس و دوشونجه عامیلینی حیاتین، پو

جمعیتین، باخیشالر سیستئمی نین یئنیلشمه 

جی -90سینی تظاهور ائتدیریر. بو باخیمدان 

پوئتیک موحیطله سحر اردبیلی،   یایللرده گونئ

چی، رشید  هنوشین موسوی، رسول رحیمی دیز

کلباسی، ایبراهیم زاهید، محمدرضا ملیکپور و ب. 

گنجلیگینی  یریمیزینگونکی شع یارادیجیلیغی  بو

ایفاده باخیمیندان تحلیل اوچون داها سعجیییوی 

 .     "گؤرونور 

آذربایجان  یعصرین اوللرینده گونئ19  

پوئزییاسیندا یارانمیش ادبیات هومانیست بیر 

-ادبیاتدیر. بو ادبیات حال

حاضیردا بوتون دونیادا باش 

آلیب گئدن ظولم و زوراکیلیغی 

اینسانیتی، حاق و پیسله ییر، 

عدالتی ترننوم ائدیر. بو ادبیات 

مضمونو، روحو، ایفاده واسیطه 

لری ایله اولکیلرینن فرقلنمیر. بو 

ادبیاتین، خوصوصیله پوئزییانین 

مضمونو،  بدیعی -بوتون ایدئیا

 فیکیر و موحاکیمه لری یالنیز حیاتدان دوغور.  

آذربایجان   یعصرین اوللرینده گونئ 19  

اسی خالقین حیاتی، موباریزه سی گؤزللیگی پوئزیی

ایله باغلی اولمایان بیر ایدئال تانیمیر. الکین بو 

ادبیات نه قدر بشری پروبلئملری اؤزونده عکس 

ائتدیریرسه، اونون اساس مؤوضوسو، ان آپاریجی 

ایدئیاسی، ان عالی مقصدی ایکییه پارچاالنمیش 

 وطنیدیر:  

     

 اوزاندین،   آراز چایی، اؤلکه میزده  

 حیاسیزجا قانیمیزا بویاندین.    

 بیریندن آییردین،  -قارداشالری بیر  

 وطن ایچره ندن سرحد قاییردین.   

    

بوتون گونئی آذربایجاندان اوالن شاعیرلر کیمی   

ده آذربایجانی ایکی یئره بؤلن آراز چایینا  یهئریس

اوز توتور. او، آراز چایینی قیناماقال تاریخین 

عدالتسیزلیگینه قارشی چیخیر. بورادا شاعیر هر 

بیر وطنپرور آذربایجانلی نین کؤکسونده درین بیر 

یارا آچمیش تاریخی حادیثه یه اولدوقجا حساس 

ائموسیونال فیکرینی -یاناشیر. اؤزونون ایدئالیست

 یچوخ گؤزل ایفاده ائدیر. سون دؤورلرده گونئ

ز آذربایجاندان اوالن اونالرال شاعیر اؤ

یارادیجیلیقالریندا اساسن بو مؤوضویا یئر وئرسه 
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لر ده، تاریخی حادیثه نین هر بیر شاعیرده 

دوغوردوغو تصورات اونون خیال سوزگجیندن 

کئچیر به هر بیر شاعیر اؤزونمخصوص بیر شکیلده 

 قلمینی ایشه سالیر:  

     

 یولالر بونو بیلسین، شانلی ائلیمیز وار،    

 ک هله داشقین سئلیمیز وار.   آل قانلی آراز ت  

     

ائل اوغلونون یوخاریداکی   یفهصدیار وظ  

میصراعالری ان ساده بیر شکیلده حاقیقتی 

اؤزونده عکس ائتدیریر. اگر ص. ائلوغلونون بئله بو 

  "مرد ائلیمیز وار  "اون دؤرد میصراعدان عیبارت  

شعیرینی بوتؤولوکده اوخوماسان بو میصراعالردا 

ین،  شاعیری دوشوندورن پروبلئمین حقیقت

دوزگون عکسی، قاباقجیل فیکیرلرین ترننومو ایله 

 آشکار گؤرریک.  -وحدت تشکیل ائتدیگینی آچیق

کؤکسون ائله گئنیشله نیب  "تارییئل اومیدین    

-ایسه بیز تامام باشقا بیر دست یریندهشع  "

 خطین، اوسلوبون شاهیدی اولوروق:  

 ریمی،  دانیشارام سؤزل    

 آراز اولوب شاهه قالخار.    

 آتیالرام آرازا من،               

 ایکی ساحیل منه باخار.     

     

بو پوئتیک میصراعالر شاعیرین فیکرینی آیدین   

ایفاده ائدیر. اوخوجو شاعیرین نه دئمک ایسته 

دیگینی آسانلیقال قاوراییر، آرتیق هئچ بیر شرحه، 

یلینه احتییاج قالمیر. بیر فلسفی باخیشالرین تحل

کی  عنعنه وی آزادلیق و  یرمیزدهواختالر شع

سینی  ادهدئموکراتییا ایدئالالری اؤز فعال ایف

لو صنعتکارالریمیزدان باالش آذر اوغلو،  یگونئ

علی توده، سؤهراب طاهیر، اسماعیل جعفرپور، 

مدینه گولگون، حکومه بیللوری نین و باشقاالری 

ندا تاپیردیسا، ایندی اونالرین نین یارادیجیلیغی

خلفلری سحر اردبیلی، نوشین موسوی، ر. ر. دیزه 

آزاده  کپور،چی، رشید کلباسی، محمدرضا ملی

دارازلی، تارییئل اومید، گونش اوغلو، رسولی احد، 

محمد باغیریانی، بختیار موغان اوغلو، تورکان 

مسیم، پیروز دیلنچی، رامیز اؤزلر، الله جاوانشیر، 

ق نیگار، رضوانه خانیم، میهن کریمی و ساپال

باشقاالری اؤز سلفلری نین یولونو لیاقتله داوام 

ریمیزه چاغداش اوسلوب یائتدیره رک، فقط شع

 ینالوانلیغی، فیکیر زنگینلیک گتیره رک،  میلتی

قارشی مغرور دورور، حددت و غضب  ینهدوشمنلر

 سسینی قالدیریرالر.  

ا یارانمیش ادبیات آذربایجاند یعصرده گونئ19  

عوموم آزربایجان ادبیاتی نین گؤزل بیر صحیفه 

بدیعی -سینی تشکیل ائده رک، اساس ایدئیا

کئیفیتلریله اونون رئازلیزمینه، خلقیلیگینه 

 خیدمت ائتمیشدیر.  

یوزیللیگین اولینده یارانان   19عصرین سونو، 20  

 -آذربایجان پوئزییاسیندا سیاسی یگونئ

-وسلوبال یاناشی، آنالیتیکپوبلیسیستیک ا

اوسلوبون موختلیف چاالرالرینا و  یخولوژیپس

شکیللرینه موراجیعت اولونور و بوندان پوئزییانین 

ائتیک مضمونو دا دولغونالشیر. بو معنادا -معنوی

قوالمرضا صبری تبریزی نین، ملیحه  یریمیزشع

عزیزپورون، نیگار خیاوی نین، تورکان نسیمی 

یرلرین یارادیجیلیغی نین نین، و باشقا شاع

 تیمثالیندا مهم یئنیلیکلر الده ائتمیشدیر.  

تئخنیکی ترققی نین -سون ایللرده علمی  

سورعتله اینکیشاف ائتمه سی دؤورونده صنعتین، 

طبیعتی نین، اخالقدا و معنویاتدا اوینادیغی 

آذربایجان پوئزییاسیندا دا اؤز  یموستثنا رول گونئ

ایله یاخین دؤورده  40ون یئرینی تاپمیشدیر. س

 ده یارانمیش پوئزییا نومونه لری نین  یگونئ
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تحلیلیندن حاصل اوالن گوجلو  خونوشوندان،او

تصورات بودور کی، اینکیشافین حاضیرکی مرحله 

یئنه ده لیریک  یریندهآذربایجان شع یسینده گونئ

باشالنغیج، دونیانی شخصی هیجانالرال تقدیم 

جیدیر: لیریکا بو ائتمک خوصوصیتی آپاری

اوسلوب خطی نین اساس -پوئزییانین ژانر

ایستیقامتیدیر. بیر چوخ شاعیرلر محض بو لیریکا 

ساحه سینده فعالیت گؤستریرلر. اونالرین 

پوئزییاسی بؤیوک جوشغونلوقدان و احتیراسالردان 

حرکته گلیر، سؤزون زامانال سسلشمسینی تامین 

گینلشدیریر. ائدیر. سؤزون معنوی کونتئکستینی زن

اونالری دایم دوشوندورن مؤوضو، مطلب و 

 پروبلئملر بونو بیر داها تصدیق ائدیر.  

گونئی پوئزییاسی نین گنج نسلینی  "   

بیرلشدیرن عومومی عامیل اونالرین وطن، میللی 

دیل حاقیندا عئینی مؤوقعدن چیخیش ائتمه 

لریدیر. بو پوئزییانین مضمونجا حدودالری دا 

آذربایجانچیلیق )تورکچولوک(  گئنیشدیر.

نین ایدئیا  یریشع  یدوشونجه سی، یئنی گونئ

یاناشی، اونون  رمکلهسینه ووسعت وئ روحزی

پوئتیک ایفاده ایمکانالرینی، اوسلوب چاالرالرینی 

نین  یریدا زنگینلشدیریر. قوزئی آذربایجان شع

اوسلوبی تمایوللری  س.روستم، ص.وورغون، 

نین یئنی  یریشع  یدا گونئب.واهابزاده تیمثالین

ایستیقامتله فورماالشماسیندا 

خوصوصی یئری اولدوغو 

تورک  غداشکیمی، بورادا چا

نین ده تاثیری  حس  یریشع

اولونور. دیگر طرفدن شاعیرلر 

آوروپا پوئزییاسینی دا منیمسه 

بو گون دبده اوالن  یییر، حتّ

پست مدرنیزمین تمثیلچیلری 

 یرلرینهنین آدالرینی شع

 تیریرلر.   گ

آذربایجان پوئزییاسی اساسن اروز  ایله  یگونئ  

باغلی وضعنی اینکیشاف ائتدیگی کیمی بو گون 

لو شاعیرلرین  یده بو عنعنه لری داوام ائدیر. گونئ

اکثریتی اروزو مکمل بیلدیکلری اوچون اؤز 

 اثرلرینی عصرلر بویو اساسن بو وزنینده یازمیشالر.   

ر تقطیلره بوتؤو بؤلوندویو هئجا وزنینده سؤزل  

حالدا،عروضون  بیر چوخ بحرلرینده قلیبلر 

سؤزلرین پارچاالنماسینی، هئجاالرین اوزانماسی و 

قیسالماسینی طلب ائدیر. اروز وزنینده سیلالبیک 

خوصوصیت اؤز وارلیغینی، دایم ساخالییر.بئله 

آز میصراعالردا وورغو وزنی -کی، چوخ آز

     "بحرلندیریر. 

     

 بیر ده گؤرسیدیم اؤزوم دیلبر شیرین سخنی،    

 اونوداردیم یئنه ده غصه درد و محنتی.     

     

آذربایجان شاعیرلری اؤز  یچاغداش گونئ  

سلفلری نین یولونو لیاقتله داوام ائتدیره رک اؤز 

اثرلرینده سؤز، کلمه، دورغو و نیطقین باشقا 

اونسورلری نین دوزگون عوضلنمه سی ایله 

خوصوصی  یرهائموسیوناللیغی یوکسلدیر و شع

 ایفاده لیلیک وئریرلر.  
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 یرآغا واحید و محمد حسین شهریارین شع یعل  

بوالغیندان سو ایچمیش، اونالری اؤزونون 

اوستادی سایان ایبراهیم زاهیدده خالق پوئزییاسی 

مخصوص اوالن یوکسک  یرهژانرالرینا و میللی شع

ون بونالر  اونون  خوصوصیتلر گوجلودور و بوت

ادبی نسلی نین پوئزییاسی نین اساس جهتلرینی 

 تشکیل ائدیر:  

     

 زاهیدم، واحید بابام، هم شهریار اولموش آتام،    

 باشیمین اوستونده اول داهیلرین وار سایه سی.     

     

پوئماسی   "حیدربابایا ساالم  "شهریارین    

یمیزین اینکیشافیندا، دیل یرینده شع یگونئ

قورونماسیندا نه قدر موستثنا رول اویناییبسا، 

اونون قپوئزییاسی ده چوخلو شاعیرلرین یئتیشمه 

ادبی مکتبی نین  یارسینه سبب اولموشدور. شهر

نین  یریشع  ینوماینده لری بو گون ده گونئ

یوزیللیک فارس  20 "سیماالریدیر.   یجیآپار

ی یئنی پوئزییاسینی، بوتؤولوکده ایران ادبیاتین

 یاریه قالدیرمیش شهر روحمرحله یه، اوجا زی

پاکستان،  یا،یارادیجیلیغی تورکیه، اؤن و اورتا آس

افغانیستان، هیندیستان، قافقاز و ب. اؤلکه لرده 

 ؤلکهادبی پروسئسه، اونون اینکیشافینا، همین ا

لرین میللی ادبیاتالرینا جیدی تاثیر ائدیب، 

کارالری، اوخوجوالر هوس یرمیلیونالرال اینسان، شع

بوالغیندان سو ایچیبلر، روحا، معنن  یراونون شع

قیداالنیبالر، ذؤوق آلیبالر، بدیعی تفککورلرینی 

 یریپوئزییاسی اونالرا شع یارزنگینلشدیریبلر. شهر

اونون پوئتیک   جوالرداها دا سئودیریب،بو اوخو

( نین اوربیتینه دوشه رک ادبی بیر یدوپئیکی)او

     "ینه باغالنیبالر. گوشه س یرشع

اثرلرینی هانسی وزنده یازماالریندان آسیلی   

شاعیرلری   یاولمایاراق، چاغداش گونوموزده گونئ

میللی ادبیاتیمیزی لیاقتله تمثیل ائدیرلر.  عموما

تمثیل ائدن عزیز سالمی،  یریمیزیگونئی شع

همت شاهبازی، اسماعیل اولکر، رسول یونان، 

عفری، حیدر بایات، کیان خیاوی، هوشنگ ج

اسدی، نادیر ازهری، سعید موغانلی، آیدین  زبهرو

آراز، باراز، دومان اردم، عدالت دومان، مارال 

تبریزلی، روقیه کبیری، افسانه سولدوزلو، و حسن 

صفویلر، ائلدار قولووند، تورکان اورمولو، خسرو 

سالمان، بهمن ارک، موغان  یباریشان، مرتض

محمد آذرشین، الله اوغلو، صالحه سجادی، 

جاوانشیر، زیبا کرباسی، آلما موغانلی، واحید 

طلعت، قادیر جعفری، بهروز صدیق، بختیار موغان 

اوغلو، ارگین محمد علی شریف و باشقاالری نین 

 قلم تجروبه لری اومید وئریر.  

یئنی نسلی تمثیل ائدن یازارالر گونئی ادبیاتیندا   

یندان چیخاراق ساهیر   عصرلرین سیناغ یار،شهر

دؤوروموزه دک یاشارلیلیغینی قورویوب 

ساخالمیش مؤحتشم پوئزییا عالمینده آچدیغی 

فورما و مضمونجا  یرینییولو گئده رک گونئی شع

یارادیر، بو -یئنیلشدیرمک ایستگی ایله یازیب

ایناملی آددیمالر آتیرالر. حقیقتن ده  یقامتدهایست

السسیک ادبی بو گون گونئی آذربایجان ادبیاتینا ک

فورماالریندان  یردوشونجه دن، عنعنه وی شع

آوروپا ائستئتیکاسینا، مودئرنیست -قوپما و غرب

طلبلرینه اویما، مدرنیزمه و پست  یرینشع

مدرنیزمه چاناتما، قوووشما مئیلی اؤزونو قاباریق 

 شکیلده گؤستریر.   

آذربایجان شاعیرلرینی  یچاغداش گونئ  

ریق، کدرله نیریک، اوخویوروق، هیجانالنی

سئوینیریک.ونالرین اکثریتی اؤز اثرلرینده 

سیاسی -دؤوروموزون طالتوملو، ایجتیماعی

اخالقی -حادیثه لرینی، اینسانالرین معنوی

 خوصوصیتلرینی جانلی بویاالرال عکس ائتدیریرلر.  
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بو شاعیرلرین یاراتدیغی اثرلر وزن، ردیف،   

یانر فورماالریندا قافییه، تکریر، ایستیخاره و باشقا 

کالسسیکلریمیزین بدیعی تصویرلریندن، بهره 

فلسفی موندریجه سی و -لنسه لر ده، فیکیر

ائستئتیک کئیفیتلری ایله تامامیله -بدیعی

اونالردان فرقله نیر. بو شاعیرلرین اثرلری 

مین بیر تئللرله یئنی عصرین  اسیطهبیالو

پسیخولوژی، فیکری، حیاتی ایله، ایدئولوژی 

اخالقی -ایجتیماعی، معنوی-ییللری، سیاسیمئ

خوصوصیتلری و طلبلری ایله باغلیدیر. چاغداش 

شاعیرلری نین اثرلرینده   یگونئ

بیرینی ایزله -کی  خلقیلیک بیر

 ییر و تاماملییر.   

بو پوئزییادا هر شئی خالقین   

ذؤوقونه، حیاتینا، آرزوالرینا 

مووافیقدیر. بوتون  بونالردان 

فارس دیلی -لت دیلیعالوه  دؤو

اوالن، عئینی زاماندا بوتؤو 

تدریس اوجاقالری، مطبوعات 

اورقانالری اؤزگه دیلده فعالیت 

  یگؤسترن اؤلکه ده یارانان گونئ

عطیرلی میللی پوئزییامیزداکی 

بوتون عنصورلرینه، دیلینه،  یرلرینبو شع خلقیلیک

اوبرازالر سیلسیله سینه بدیعی ایفاده واسیطه 

 پموشدور.  لرینه هو

     

 من ائل آشیغییم ائل شاعیرییم.    

 ،الیمده سازیم.   "چای اوغلودور  "آدیم    

 اودالر دیاری،  -یوردوم آذربایجان  

 اودور کی، اودالنیر منیم آوازیم.     

     

چای اوغلو )بهروز دؤولت آبادی( شاعیر اولماقال   

گؤره بسته کاردیر. بونا -یاناشی، هم ده موسیقیچی

موسیقیلیدیر، آهنگلیدیر و  یرلریده اونون شع

نغمه اوستونده کؤکله نیب. بداهتن یاراندیغی، 

سانکی اؤز چالدیغی تارین، سازین،  یرلریشع

عومومیتله، خواننده لرین ایفاسی اوچون، نغمه 

 سؤزو اوچون یازیلمیشدیر.  

 "چای اوغلو اؤتن ایللرده چاپ ائدیلدیگی    

کیتابیندا اؤن سؤز  یرلرشع   "ولماز بایاتی بایات ا

پوئتیک نؤع کیمی بایاتیدا ایستیفاده ائدیب 

ایله عالقه دار   "بایاتی  "کیتابین آدینی دا  

 رسمیلشدیریب:  

     

 آغریمی توتساالر، اینجه سازیمدا،    

 ائلیمین دردینی سؤیلرم سنه.    

 زحمتله خالقیمین ایستکلرینی،    

 ائیلرم سنه.     آغالییبان بیان  

     

آذربایجان پوئزییاسی نین  یچاغداش گونئ  

گؤرکملی نوماینده لریندن بیری ده علی داشقین 

(. علی داشقین هم ده 1955حسین زاده دیر )

یازارین یارادیجیلیغیندا  "ناثیر و دراماتورقدور. 

وطن، دوغما یورد حقیقی سئوگی مؤوضوسو 

آزادلیق، قیرمیزی خط کیمی کئچیر. الکین 
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ایستیقالل، آنالماق دردی آنا تورپاغین 

موقدسلیگی، دیری، حیاتین گئرچک اوزو، گله 

جگه اینام، قاراباغ ساواشی، دیدرگینلیک 

کؤچکونلوک، آیدین صاباحا، قلبه یه اومید و س. 

مسله لره پوئتیک موناسیبتده اؤزونو قاباریقلیغی 

ثرلر ایله گؤستریر. بو مؤوضوالردا قلمه آلدیغی، ا

اوخوجونو دوشوندورور، اونو حیات حقیقتلرینه 

سؤیکنن حادیثه  و سوژئتلره ایناندیرماغی باجاریر. 

اوخوجو اینانیر کی، شاعیر آیاق آچیب ایلک 

آددیمالرینی آتدیغی موقدس تورپاغی جانی قدر 

      "سئوه بیلیر. 

مؤلیفی اوالن  یرلرسربست شکیلده ده گؤزل شع  

بدیعی نومونه لر -ی، پوئتیکعلی داشقین طراوتل

غم وار،  یرلریندهیارادان شاعیرلردندیر. اونون شع

کدر وار. آزربایجان، دوغما وطنه بؤیوک محبتی 

وار. آنا دیلینه توکنمز سئوگی وار. آشاغیداکی 

 65پوئتیک نومونه ده شاعیر دونیایا سپلنمیش 

 میلیونلوق آذربایجان تورکلرینه بئله سسله نیر:  

     

 اورتاق باختیمیزین سیرداشیییق بیز،    

 بیر قوجا آغبیرچک آنانین اوغلو.    

 بیر کؤورک باجی نین قارداشیییق بیز،    

 اوزات اللرینی الیمه دوغرو!    

 اوگئی دوالندیقجا آرتیق یاناریق.    

 آخی بیز هامیمیز بیر آنادانیق...     

     

نکیشاف ی آذربایجاندا ادبی پروسئسی ای یگونئ  

ائتدیرن، یئنی حیات طرزی نین برقرار اولماسینا، 

یئنی اینسانین فورماالشماسینا تکان وئرن عئینی 

زاماندا میللی ثروتلره، اعتیقادی و اینامی 

محکملندیرن، شره، عئیبجرلییه، عدالتسیزلییه، 

ائدن  یهشووینیزمه فعال موقاویمتی شعوورلو تربی

چاغداش آذربایجان چاغداش ادبیات یارانماقدادیر. 

بوتؤولوکده چوخ مهم بیر خوصوصیتی  یریشع

اونون اؤزونون عنعنه لری، تجروبه -باخیمیندان

لری، قدیم و یاخین کئشمیشی ایله درین داخیلی 

عوضوی تماسدا اینکیشافینا  سعیییلندیرمک 

 باخیمیندان عالمتداردیر.  

آذربایجان شاعیرلری نین  یچاغداش گونئ  

میللی پوئزییامیزین  عمومااوغورالری، یارادیجیلیق 

اینکیشاف تجروبه سیندن، پوئتیک نایلیتلریمیزدن 

پوئزییاسی حیاتین   یآیری دئییل. چاغداش گونئ

 یگونئ-معنوی درکینده، آختاریشالریندا، شیماللی

 میشیمیزلو بوتون پوئتیک ایرثیمیز، پوئتیک کئچ

اش و یادداشیمیزدا فعال ایشتیراک ائدیر. بو چاغد

پروسئسی نین چوخ گؤزل، قییمتلی  یرشع

خوصوصیتیدیر. معنوی کئشمیشدن، یادداشدان 

 یوخسوللوغودور.پوئزییانین بسیطلیگیدیر، -آیریلماق

پوئزییا اؤز معنوی کئچمیشی ایله، تاریخی ایله  

واریثلیک کونتئکستیله اینسانیلیگینی قورویوب 

 ساخالییر.  

اسی نین چاغداش گونئی آذربایجان پوئزیی  

منظره سی زنگین و قوووتلیدیر. ناراحات 

دونیامیزین مضمونونا روحونا اویغوندور. 

خاراکتئریک اودور کی، آنالمالریندا چوخلو 

عومومی جهتلر اولسا دا، بو همین قاوراییشین 

فردی، الوان، اؤزونمخصوص تظاهورونه قطعییین 

آذربایجان  یگونئ شمانع اولمور. چاغدا

رلشدیرن، یاخینالشدیران اساس شاعیرلرینی بی

پوئتیک سؤزده زامانین سسلنمسینی -خوصوصیت

تامین ائتمک، بو سؤزون معنوی کونتئکستینی 

 زنگینلشدیرمک سیلریدیر.  

آذربایجانین  ی( گونئ1980میهن کریمی )  

اردبیل موحیطینده یئتیشن شاعیردیر. 

 "حوقوقشوناسلیق اوزره عالی تحصیل آلیب.  

)اردبیل( رادیوسوندا آپاریجی و   "سرحد آشیری 
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ترجومه چی کیمی چالیشیر. ایکی ایل بوندان 

 "اؤنجه تدقیقاتچی سونا خیال شاعیره نین  

کیتابینی  یرلر( شع2015)   "میثیلسیز سئوگی 

 ترانسلیتئراسییا ائده رک باکیدا چاپ ائتدیریب.   

میهنین کیتابیندا اساسن وطنپرورلیک و  "   

اوستونلوک  یرلردا اوالن شعمحبت مؤوضوسون

تشکیل ائدیر. مؤلیف کیتابی آناسینا و  حیات 

یولداشینا ایتحاف ائتدیگینی قئید ائدیر. کیتابین 

آدیندان دا گؤرونور کی، میهن اوچون آنا محبتی 

 .   "برابری اولمایان سئوگیدیر -تایی

     
 قایتار منی اوشاقلیغا قوی سیننه قویوم باشیم،    

 نه توخوناراق اتگینه تؤکوم یاشیم.  گؤزلری  

 گؤتورمه گؤز گؤزلریمدن، گؤزلرینده دالیم، ایتیم،    
 حیات ندیر، سنده دویوم، زای اولمامیش بو گنج یاشیم.     

     

آذربایجان پوئزییاسی موختلیف  یچاغداش گونئ  

نسیللره منسوب شاعیرلرین بیرگه فعالیتی نین 

نسیلله بیرلیکده سون بهره سیدیر. نیسبتن یاشلی 

اون بئش ایلده فورماالشان نسیللرین تمثیل 

آذربایجان پوئزییاسی  یاولوندوغو چاغداش گونئ

قارشیلیقلی تاثیر و تماس شرایطینده اینکیشاف 

لرینی  یفهخلقیلیک و وطنداشلیق وظ ائدیر،

 یئرینه یئتیریر.  

توکنمز میللی ثروتیمیز اوالن آذربایجان دیلینه   

محبتینی   حیدر تهماسیبی بو جور  سونسوز

 ایظهار ائدیر:  

     

اؤیونمگیم چوخ الییقدیر بو اؤلکه ده سنه،   

 دیلیم،  

 دیبدیر اؤز دیلینی، آنا دیلیم.   یرهالیالسیندا اؤ  
 شکردن ده شیرین اولوب ازل گوندن، اولو قالدین،    

 زامان بویو هئی یوکسلدی، دؤندو قهرمانا دیلیم.    

 دره، ایلهام وئردین سن حیدره،  -وللرینی درهگ  

 دییشمرم سنی زره، آند ایچرم، آنا دیلیم      

     

اوسلوبونون آخیجیلیغی، روانلیغی، ساده لیگی   

 یردهایله نظری جلب ائدن حیدر تهماسیبی بو شع

آذربایجان دیلینی هر تورلو معناالری ایفاده ائتمه 

 .  یه قادیر بیر قهرمانا بنزه دیر

پرویز بساوت )حسین اوغلو کیوان( قاراداغین   

کیوان ماحالی نین تادالی کندینده آنادان 

اولموشدور. سونرادان تبریز شهرینه کؤچموشدور. 

حاضیردا تهراندا -آلتی کیتابین مؤلیفیدیر. حال

یاشاییر. آلوولو، وطنپرور، موباریز حیات و 

 یارادیجیلی یولو واردیر:  

     

 نیمتک دیلی باغلیدیر،  چوخالر م  

    نئجه سؤز قانمازسین الل الال، دونیا.  

 سینه سی دویونلو، باغری داغلیدیر،    

 قاریشیب اورکده خال خاال دونیا.     

     

نین  یرلریشاعیر ولی شاه محمد اؤز شع   

مؤوضوسونو گؤردویو، دویدوغو، بیالواسیطه 

لیر. موشاهیده ائتدیگی حیات حادیثه لریندن آ

و. شاه  یردهیوخاریدا نومونه گؤستردیگیمیز بو شع

محمد حیاتین عادی حقیقتلریندن  دانیشیر، 

اینسانی درین دوشونجه لره غرق ائدیر. دردینی 

دونیایا سؤیله ین، عئینی زاماندا دونیادان اونون 

اؤزوندن اؤزونه شیکایت ائده رک دونیانی 

 سیمویلیک اوبراز کیمی گؤستریر...  

      
 سازین گؤتور، بیر آغی چال، داغدا بیتمیر الال، آشیق،    

 قم تؤکولور، قم اوستونه، گتیر منی حاال، آشیق.    

 یوال،  -دؤزممیرم بو احواال، گؤزوم باخیر، یولدان  
 چاال آشیق!    "ساریتئل  "کیمسم یوخدور سیرداش اوال، بیر    
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 باخمیر،   گلینلر وسمه یاخمیر، قیزیلگوله کیمسه-قیز  
 چایالر دوروب، آخمیر، کؤنلوم ائدیر ناله، آشیق!     "جوشغون  "   

     

فولکلورا و کالسسیک ادبیاتا موناسیبتده دوغرو   

مؤوقع توتان دوستعلی جوشغون بیر چوخ 

آذربایجان شاعیرلری کیمی  ایستر شیفاهی خالق 

نین، ایسترسه ده کالسسیک پوئزییانین  یریشع

االرینا همیشه حساسلیقدا یاناشمیش پوئتیک فورم

یارادیجیلیغیندا  یربونالردان چوخونو شع

 ایشلتمیشدیر.  

آذربایجان پوئزییاسیندا  یچاغداش گونئ  

وطنپرورلیک، میلتسئورلیک، تورپاغا باغلیلیق 

موتیولریله یاناشی، سئوگی موتیولری ده یئر 

توتور. بیر سیرا گنج شاعیرلرین محبت مؤوضولو 

اینسان قلبی نین گؤزل، باکیر  یندهیرلرشع

 یرلردههحسلری عکس اولونور. الکین بو شع

عنعنه سی اوزرینده فورماالشان  یرکالسسیک شع

فلسفی -لیریک اوسلوبدا صداقتله برابر، ایجتیماعی

مضمون دا اؤز ایفاده سینی تاپماقدادیر. عدالت 

دومانین یارادیجیلیغیندا بیز بونون شاهیدی 

 اولوروق:  

     

 قارا تئلدن یازما دئدین، یازمارام،    

 هئچ اولماسا بیاض تئلدن یازیممی؟    

 اوجا بویلوم، اینجه بئلدن یازمارام،    

 قیش قاتالمیش اَیری تئلدن یازیممی؟      

     

ایران اسالم اینقیالبیندان سونرا آشیق ادبیاتیندا   

جانالنما، مؤوضوع رنگارنگلیگی اؤزونو بیروزه 

آذربایجاندا تاریخن جیدی سیناقدان  "ئردی.  و

چیخان آشیق ادبیاتی سلطنت رژیمی نین 

سوقوطو ایله یئنی مرحله یه قدم قویدو. بو، اونون 

 طبیعتی ایله سیخ باغلی اوالن بیر حال ایدی...  

نومونه لرینی  یریبو دؤورون آشیق شع "   

یارادانالر سیرایندا آشیق علی نین، آشیق اشرفین، 

آشیق حسنین، آشیق قشمین، آشیق قلمرانین، 

آشیق عباس رنجبرین، آشیق رشید قوربانی نین 

سؤزلری و سازالری نین خوصوصی چکیسی جلب 

     "ائده جک قدر سیقلتلیدیر. 

اسالم اینقیالبیندان سونرا ادبی پروسئسه خاص   

اوالن خاراکتئریک خوصوصیتلردن بیری ده 

موعین  قدر گوجلنمه پوئزییاددا ساتیریک مئیلین 

سی اولدو. بونون اساس سببی او ایدی کی،رئال 

حیاتین اؤزونده ساتیرا اوچون  چوخلو ادبی 

ماتئریال مؤوجود ایدی. هم ده صابیر و مؤجوز 

کیمی ساتیریک کوریفئیلری اوالن بیر ادبیاتین 

ورثه لیگی اؤزونون بدیعی تظاهورونو گؤسترمه لی 

فیکریمیزی تصدیق ایدی. آشاغیداکی  بیر بیت 

 ائدیر:  

     

 قاچدیر یئنه ده، اوغرو عیانالر قاچیر آ...  -قاچا  

 میلتی ساغالم اینک، پخمه سایانالر قاچیر آ...     

     

اینقیالبدان سونرا پوئما ژانرینا موناسیبت و  "   

ماراق اؤز تزه لیگی ایله دیقتی جلب ائدیر. منجه، 

کلرینی هر بو مئیلین گوجلنمه سی نین کؤ

شئیدن اول بدیعی تفککورون خالق حیاتینی 

عکس ائتدیرمک سعیلرینده آختارماق حقیقته 

اویغون اوالردی. یارانان پوئماالر بو موالحیظه نی 

تصدیقله مکدن اؤترو بول ماتئریال وئریر. بونون 

،  "خان چوبان و سارا  "اوچون حسن ساواالنین  

 "سؤنمزین  ،  "پوسته ننه  "حیدر خطیبی نین  

بابام اؤزو گله جک  "،   "نین سون شامی  یسیع

 "، عمران صالحی نین   "ایتین وفاسی  "،   "

، سهندین داها دقیق دئسک  "آغبوغ  قهرمان 
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  "سازیمین سؤزو  "ائپوس آدالندیریالجاق  

      "کیمی پوئماالرینی قئید ائتمک اوالر. 

     

    *** 

جی ایللرده کی  -2015-1979عومومیتله،      

پوئزییاسینی تحلیل سوزگه سیندن   یگونئ

کئچیررکن،اونون ادبی تاثیر مسله سینی اونوتماق 

شاعیرلری هم   یاولماز. چاغداش  گونئ

عصر 20کالسسیک پوئزییامیزدان، هم 

هم گؤرکملی نوماینده لری اوالن ع.  یریمیزینشع

ص.وورغون،  فیق،واحید،ح. جاوید، م. موش

ب. واهابزاده، ن. خزری، م.  یار،م. شهرس.روستم،  

آراز و دیگرلریندن تاثیرلنمیش، اونالرین 

یارادیجیلیغی گونئیده گنج شاعیرلر اوچون اؤرنک 

رولونو اوینامیشدیر. بو شاعیرلریمیزین ایرثی 

گنجلر اوچون مؤوضوع و ایدئیا آختاریشالریندا 

بدیعی ایستیقامت یولالریندا بیر -اونالرین ادبی

ییا خزینه سی تیمثالیندا مکتب رولونو پوئز

 اوینامیشدیر.  

عومومیتله، اونو دئیه بیلریک کی، ایران اسالم   

جو ایلدن -1979اینقیالبیندان سونرا، 

آذربایجان  ییاشادیغیمیز بو گونلره قدر گونئ

بدیعی تاپینتیالرا نایل -شاعیرلری پوئتیک

اجارا اولماقال، بوتون ژانر و وزنلرده یاراتماغی  ب

بیلمیشلر. بونالرین ایچریسینده صنعتکارلیق و 

باخیمیندان کامیل نومونه لر چوخلوق  ئتیکاپو

تشکیل ائدیر. اوزون ایللر آپاریجی مؤوقع توتان 

قزل ژانری ایله برابر هئجا وزنی نین موختلیف نؤع 

یاراتمیشالر و بو  یرلرلرینده، ائلجه ده سربست شع

 گون ده یاراتماقدادیرالر.  

شمع پروانه  "،   "بولبول -گول "غزل ژانریندا    

کیمی دیگر   "آنا دیلی  "،   "وطن  "یوخ،    "

 ایجتیماعی پروبلئملر اؤز عکسینی تاپیر.  

 یجی ایللرده کی  گونئ-1979-2015  

آذربایجان پوئزییاسی ایجتیماعی موتیولرله 

گونئیلی وطنین تورپاق -زنگیندیر. قوزئیلی

لی قایغیالر اساس سوسیال و بالالری، میل

ائستئتیک لئیموتیوه دؤنه رک پوئزییامیزین ابدی 

 مؤوضوسونا چئوریلمیشدیر.   

  
    

 ادبیات:    

عصر. باکی،   20جیلد.  2آذربایجانین ادبیاتی تاریخی.  ی.گونئ1  

 .  2013،  "قانون  "

علم و  ". صابیر نبی اوغلو. وصالین قانادالریندا. باکی، 2  

 .  2013، "صیل تح

 "م ب م  "آذربایجان پوئزییاسی. باکی،   یوقار احمد. گونئ 3  

،2014   .. 

فارس پوئزییاسیندا یئری و مؤوقعیی.  یارین.وقار احمد. شهر4  

(.  "اؤن سؤز  "نه   "سئچیلمیش اثرلری  "  یارین)م. شهر

 .  6. 2016، "ائجوپرینت  "باکی،  

،  "م ب م  "، بیر ده من. باکی، . وقار احمد. سؤز، موسیقی5  

2003  . 

. اسمیرا فواد. گونئی آذربایجاندا چاغداش ادبی پروسئس. 6  

   2001، "هدف نشرلری  "باکی، 

آذربایجاندا چاغداش ادبی پروسئس.   ی. پروانه مممدلی. گونئ7  

نظامی آدینا ادبیات  ینن یا، آکادم "ادبیات مجموعه سی  "

 "علم و تحصیل  "جیلد. باکی،  23ی. اینستیتوتونون اثرلر

،2016  . 

. میهن کریمی. میسیلسیز سئوگی. )ترانسفونولیتئراسییا 8  

   2015، "مبم  "ائدیب نشره حاضیرالیان سونا خیال(. باکی،  

 (  1389)1980. اسداهلل جامالی. دان اولدوزو. تهران. 9  

،  "ات اولماز بایاتی بای ". جای اوغلو بهروز دؤولت آبادی.  10  

 (  1372)1993نشریاتی، "معرفت گولزاری  "تبریز،  

.صمد بهرنگی. خیرداجا قارا بالیق. )ترتیبچی بهروز ایمانی(. 11  

 (.  1378)1999نشریاتی، "ندای شمسی  "تبریز.  

شیدا. تبریز  یحیاجیلد. ترتیب ائدنی  3.ادبیات اوجاغی. 12  

 (  1381)2002مهدی آزادی،

م.آردابیلی  "اهلل نیکفال. کسمه شیکسته قاناد. تبریز،  .اسد 13  

"  2011(1390  .) 
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 تورکلرده یئنی ایل

 یاز بایرامی 
 حسن صفری

یئنی ایل بایرامی طبیعتین اویانماسی و یازین  

گلمه سی ایله سیخ باغلی اوالن یاز بایرامدیر. یاز 

ر سیرا یانلیش بایرامینین یارانما تاریخی  بی

وئرسیاالرین عکسینه اوالراق ایلک انسانالرین 

طبیعتله بیرباشا ایلگیسی ایله باغلیدیر. اونا گؤره 

ده بو بایرامین ایزینه ایلک بشری سیویلیزاسیانین 

سومئرلرده   -یارادیجیسی، تورکلرین اجدادی 

راست گلیریک. اصلینده  سومئرلرده تخمینا 

 -ید ائدیلن یاز بایرامیایل بوندان اؤنجه ق 7500

دوموز، میفلشمیش شکیلده سومئر اساطیرینده 

عکس اولونموشدور. هر هانسی بیر حادثه نین 

میفلشمه سینه ایسه اوزون ایللر واخت الزم 

اولماسینی نظره آالراق بو بایرامین یارانما 

تاریخینین داها قدیم اولماسینی سؤیله مک 

ائوئلین مومکوندور. گؤرکملی آلمان عالیمی 

کلئنگئل سومئرلرده قید ائدیلن بو بایرامال باغلی 

ان بؤیوک و ان واجیب بایرام یئنی » یازمیشدیر: 

 1«ایل بایرامی ایدی.

سومئر میفولوگیاسیندا بو بایرامین یارانماسی 

 گؤی دوموزون، –ی اللهبیتگی و حیات آغاجی 

انکیمدو  -یاللهباشقا ائلچی کندلی  آناسی

دورولمه سی )یایین سونودا( و هر طرفیندن اؤل

ایل یئنیدن دیریلمه سی )یازین اولینده( ایله 

 -عالقه دار قید ائدیلیر. یعنی دوموز اؤلنده پاییز

 2قیش گلیر دیریلنده یاز گلیر  و طبیعت دیریلیر.

بو بایرام مختلف شنلیکلرله یاناشی قوتسال ائولنمه 

. بو گون 3مراسیمی ایله سون حده چاتیردی

ربایجاندا و باشقا تورک ائللرینده  آخیر چرشنبه آذ

و بایرام گونو گنج اوغالن و قیزالرین بختلرینین 

آچیلماسی و طالعلرینین آیدینالشدیریلماسی ایله 

باغلی مختلیف فال خاراکتئرلی اویونالر همین 

 دؤورون قالیقالری ایله باغلیدیر.

“ تیل -کی -آ”سومئرلر بو بایرامی » عینی زاماندا 

آدالندیریردیالر. قید ائتمک الزیمدیر کی، تیل 

سؤزو سومئرجه یاشام ویا یئنی دوغوش 

کیمی ده “ تی -تیل” معناسینی داشیمیشدیر. 

یازیلمیش بو سؤز تیری، دیریک، تیریک شکلینده 

 4«تورک دیللری ایله عینیلشدیریلیر.

یاز بایرامینین سومئرلرده کئچیریلدیگی زامان 

یئنی ایل » لین کلئنگئل یازیر: حاققیندا دا ائوئ

بایرامی مارتدا، آیین بیری ایله اون بیری آراسیندا 

 کئچیریلیر، زامانی یاغیشالری آپرئل –مارت 

 قیشین و اویانیر طبیعت بوتون کی واخت او یعنی

ئرده جانالنما، یئنی ی هر سونرا قورتارماسیندان

بو ایسه سونرادان  5«حیات باشالنیردی 

بیر سیرا باشقا تورک ائللرینده نوروز  آذربایجان و

اوسته دوشور.  -آدالنان یاز بایرامی ایله تام اوست

تورکلرده بایرام قاباغی و بایرام مراسیملری بیر 

آیدان آرتیق بیر دؤورو احاطه ائده رک آپرئل آیینا 

 کیمی دوام ائدیر.

 نوروز بایرامی 

 سوسیال مئدییادا

NEVRUZ BAYRAMI 

SOSİAL MEDİYADA 
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 میالددان دا آسیادا اورتا بایرامی یاز –یئنی ایل 

 امپراتورلوغوندان هون قوروالن نجهاؤ ایل یوزلر

 قید دؤولتلرینده تورک بوتون ر قده گونوموزه

 بئشینجی بیرینجی، ایلین هونالری آسیا. ائدیلیب

 قوربانالر گؤیه ائدیب بایرام آیالریندا دوققوزونجو و

ک آییندا ) مارت( تانهونون ایل ایلین. کسردیلر

بویالرین  ساراییندا تؤره ن دوزنلنیر هونالرا باغلی 

باشبوغالری تانهونون سارایینا توپالنیر، یئر، سو و 

 6گؤی تانرییا قوربانالر کسیلردی.

نجو ایلده اویغور تورکلرینه  -800میالددان اؤنجه 

تورکلرینده یئنی ایل مارت “ تی” قوهوم اوالن 

 7آیینین اولیندن حساب ائدیلیردی.

نجی ایل( ده -315 -550، 557تابقاچ تورکلری )

ازین ایلک آییندا اؤلکه نین شرق بؤلگه سینده ی

“ ائو -تاش” کی تاپیناق گؤره وینی یئرینه یئتیرن 

ده گؤی تانرییا، آتا روحالرینا قوربانالر کسر، داها 

 8سونرا بؤلکه یه قایین آغاجی اکه ردیلر.

نجی ایلده(  -552 -744گؤی تورکلرین ده )

دفعه  بیری یاز آییندا اولماق اوزره ایلده اوچ 

 9تکرارالنان بایرامالری وار ایدی.

 -840اویغور خاقانلیغینین داغیلماسیندان سونرا 

نجی ایلده تورفان بؤلگه سینه یئرلشن اویغور 

 – Doتورکلری بودیزمی  قبول ائتمیشلر. بونالر

Yen Wang-  نون آنالتدیغینا گؤره یازدا توپلو

 10حالیندا یاخینداکی معبدلره گئدردیلر.

خاقانلیغینین یئرینه قوروالن قیرقیز  اویغور

جو  -10خاقانلیغی حاققیندا معلومات وئره ن 

عصر اسالم سیاحی ابو دولف قیرقیزالردا اوچ 

بایرامین اولماسینا اشاره ائدیر. یازدا قید ائدیلن  

 11بایرام مارت آیینا تصادف ائدیردی.

نجی م. ایل( -1220 -1350ائلخانیلر زامانیندا  )

 12ایرامی عادتلری مؤوجود ایدی.دا یاز ب

اورتا عصر مؤلفلری  ماحمود کاشغارلی، ابو ریجان 

بیرونی و خواجه نظام الملک  بوتون تورک 

خالقالری ، اورتا و اؤن آسیا خالقالری آراسیندا 

نوروز بایرامینین  کئچیریلمه سینی قید 

 13ائدیرلر.

سلجوقلوالردان سونرا آنادولویا حاکیم اوالن  

ن بیگلیکلرینده ده نوروز، گونشین قوچ تورکم

بورجونه گیردیگی گون اوالراق قبول ائدیلمیشدیر. 

 -1478آغ قویونلو حکمداری اوزون حسن بی )

نجی م.ایل( ین شرقی و جنوبشرقی -1453

حسن ” آنادولویا حاکیم اولدوقدان سونرا تاریخده 

اوالراق  شهرت قازانمیش “ پادشاه قانونالری

 14نوروز دقته آلینمیشدیر.قانونالریندا 

 یاز آدالنان “یاهی –ییس ” یاقوت تورکلرینده ده 

 15.مؤوجوددور بایرامی

 -1881-1882فرانسیز سیاحی گابریل بونوالوت 

نجی ایللرده اورتا آسیادا اولموش، بورادا رمضان و 

“ ایل باشی” قوربان بایرامالریندان عالوه 

مین بایرام بایرامینین اولماسینا اشاره ائدیر. ه

 16آرسول آدالنیردی.

ائتنوگراف ق . پ . سئنئساریئو خوارزم 

اؤزبکلرینین اسالما قده رکی عادت عنعنه لرینین 

تدقیقینه حصر ائتدیلمیش اثرینده یازیر کی، 

نوروز اورتا آسیانین هر یئرینده  باهار، یئنی ایل و 

اکینچیلیک ایشلرینین باشالنماسی بایرامی 

ه بو بایرام عادتا ایلین یاز اولموشدور. هم د

 گوندوزون ایله گئجه یعنی –برابرلیگی 

                                  17.  دوشور واختا عینیلشدیگی
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قیرقیز تورکلری آراسیندا گئجه ایله گوندوزون بیر 

اولدوغو گونده نوروز فستیوالالرینین کئچیریلمه 

قوچ  -زوسی قید ائدیلیر. قیرقیز تقویمینه گؤره قو

بورجونون گؤیده    گؤروندوگو ایکینجی گونو 

دئییلن یئنی “ باش آی ”مارت گونو  22یعنی 

 18ایلین ایلک آیینین بیرینجی گونو ایدی.

آلتای بؤلگه سینده یاشایان شامانیست تورکلر یاز 

و یا یئنی ایل بایرامینی جیلقایاق آدالندیریرالر. 

بیر ایله آیاق  جیلقایاق بایرامیندا انسانالر یئنی

    19باسدیق دئیه سئوینر،  شنلیک ائدرلر.

چوواش تورکلرینده ده ناوروس، نووروز بایرامی 

مارت آییندا اولوب یئنی ایلین ایلک گونو آنالمینا 

 20گلیر.

غربی سیبئریادا آباکان تاتارالریندان اوالن کاچاالر 

تییاس ” آراسیندا یازدا گئچیریلن دینی ماهیتده 

 21آدالنان بیر مراسیم ده مؤوجوددور.“ تویو 

نوروز ” ، “ نوروز آیی” قازاق تورکلرینین دیلینده 

کیمی کلمه قروپالری “ نوروز گؤجه ” ، “ بایرامی

وار، آنجاق نوروز گونو دئیه بیر کلمه قروپو 

یوخدور. نوروز کلمه سی قازاق تورکلرینده 

بایرامین و او بایرامین کئچیریلدیگی آیین آدی 

الراق ایشله دیلیر. آما نوروز بایرامینین او

و “ اولوسون اولو گونو” کئچیریلدیگی گونون آدی 

 22اوالراق آدالندیریلیر.“ اولوس گونو” 

دوبروجا بؤلگه سینده یاشایان کیریم تورکلرینده 

نوروز عنعنه سی بو گون ده یاشاماقدادیر. کیریم 

تورکجه سینه نوروز سؤزو ناورئز شکلینده 

مارت گونو بو بایرام کئچیریلیر.  21ش و گیرمی

گونلرین اوزانماغا، گئجه لرین قیسالماغا 

باشالماسی سببی ایله بو گونون باشقا بیر آدی  

دور. کیریم تورکلرینده گئجه “ گون دؤنومو” دا

” مارت گونونه  21ایله گوندوزون برابر اولدوغو 

 23دا دئییلیر.“ کانتار

مئوریس، کئچمیش  همین بایرام باتی تراکیادا

” یوگسالویا اراضیسینده یاشایان تورکلرده 

مارت ” ، قبرس تورکلرینده “ ی ناوریز-سلطان

” ، “ ی نئوروز-سلطان” ، آنادولودا “ دوققوزو

ه  -21و سایر آدالناراق مارتین “ نئوروز سلطان

 24تصادف ائدیر.

نجی عصرده  ماحمود  -11عینی زاماندا میالدی 

آدلی “دیوان لغات الترک ” کاشغارلینین دا 

اثرینده اشاره ائتدیگی قدیم اون ایکی حیوانلی 

مارتا تصادف  21تورک تقویمینین باشالنغیجی 

ائدیر. ماحمود کاشغارلی همین اثرینده بو 

تقویمین یارانماسی مسئله سینی ده  قدیم تورک 

هله »  25خاقانالریندان بیری ایله باغالمیشدیر.

نجی مین ایللیکده بیر سیرا ائرامیزدان اول بیری

تورک خالقالری آراسیندا معلوم اوالن بو  اون 

ایکی حیوانلی تورک تقویمینین قالیقالری 

آذربایجاندا معاصر دؤوره قده ر قالمیشدیر... نوروز 

دن باشالماسی  -21بایرامینین ایلین، مارتین 

ایسه تام علمه اساسالنیر. چونکی بو دقیق 

لوب، اساسیندا گونشین آسترونومیک تقویم او

 26«ایللیک حرکتی دورور.

عینی زاماندا یاز بایرامینین تورکلرده باشقا 

خالقالردان داها اول مؤوجود اولماسی تکجه بو 

فاکتالرال دگیل همده تورک میفولوژی تصورو و 

 تفکورو ایله ده اثباتالنیر.

تورکلرده یاز بایرامی یوخاریدا قید ائدیلدیگی 

 آدالرال مختلیف زامان –کیمی زامان 

دیوان لغات ” شغارلی کا ماحمود. آدالندیریلیب

یئنی ” آدلی اثرینده تورکلرین بو بایرامی “ الترک

زامان  -زامان 27آدالندیرماسینی قید ائدیر.“ گون

بو بایرام اوغوز گونو، ارگنه کون، چاغان، اولوسون 

اولو گونو، بوزقورت، ایلک یاز، یئنگی گون، نوروز و 

 28ی نوروز آدالندیریلیب. -طانسل
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بو بایرامین  تورکلرده نه زاماندان نوروز و یا نوروز 

سلطانی آدالنماسی دقیق معلوم دگیل.الکین 

جی  -15تورکوستان ادبیاتیندا  نوروز سؤزونه 

عصرده امیر علی شیرنوائینین اثرلرینده راست 

      29گلیریک.

ی ایله میر علی سید اوف آذربایجاندا یاز بایرام

باغلی مؤوجود اوالن یاز بلگه سی  یاز خانیم 

واؤلولر خاقانی قیشین میفیک افسانه سینی قید 

ائده رک بئله قناعته گلیرکی، بو میفیک افسانه 

نوروزال باغلی اولوب و نه واختسا بو میفیک افسانه 

نین و اونون پئرسوناژالرینین اصیل آدالری 

یئرینه نوروزو وارمیش. چاغ اونالری اونوتدورموش 

 30قویموشدور.

آپاریالن تدقیقاتالردان آیدین اولور کی، تاریخ بویو 

تورکلرده قید ائدیلن یاز بایرامی تکجه اورتا 

عصرلردن نوروز، بیر چوخ تورک ائللرینده )آنادولو، 

ی سلطانی و -تورکوستان و سایر.( ایسه  نوروز

سلطان نوروز کیمی ایشلنمگه باشالمیشدیر. بو 

اورتا عصرلرده سلجوقلو و سایر تورک  ایسه

سلطانالرینین تقویم اصالحاتی و فارس دیلینی 

 رسمی دیل ائتدیکلری دؤوره تصادف ائدیر.

گون حساب  365بیلدیگیمیز کیمی هر ایل  »  

اولدوغو اوچون نوروز هر دؤرد ایلده بیر گون 

گئرییه چکیلیردی و بئله لیکله بعضا یایا و یا قیشا 

و مسئله بؤیوک سلجوق پادشاهی دوشرمیش. ب

ملیکشاه زامانینا قده ر دوام ائتدی. او عمر خیام  و 

باشقا عالیملرین یاردیمی ایله اؤز آدینی داشیان 

جاللی تقویمینین تملینی قویدو و نوروز باهارین 

ایلک گونونده یعنی گونشین حمل بورجونه 

سلجوقلوالردان  31گیردیگی گونده ثابتلشدی.

ه یه حاکم اوالن ائلخانیلر زامانیندا سونرا بؤلگ

تقویمده اصالحات آپاریلدی. قازان خان زامانیندان 

اعتیبارا جاللی تقویمی اوزرینده آپاریالن 

آدی وئریلن “ تاریخ ایلخان” چالیشماالر سونوندا 

 32تقویم میدانا گتیریلدی.

سؤزونه دایر “سلطان نوروز ” پروفسور رشات گنج 

مارت تاریخینی گونشه باغلی  21» قید ائدیرکی: 

تقویم باشالنقیجی اوالراق قبول ائدن سلجوقلو 

سلطانی جالل الدوله ابوالفتح ملیکشاهین آدینا 

آدی وئریلمیشدیر. “ سلطان نوروز” اضافتاً نوروزا 

بو فیکرایسه منطقیدیر. بو دؤورده فارس  33«

دیلینی تورک دیاریندا رسمی دیل ائدن تورک 

قالری تقویم اصالحاتی ایله باغلی شاهالری آپاردی

ی سلطانی و نوروز -یاز بایرامینین آدینی نوروز

شکلینده اؤلکه لرینده خالقین دیلینه سالمیشالر. 

چونکی بو گون بوتون تورکلرده قید ائدیلن یاز 

بایرامی هامیسیندا نوروز آدالنمیر. ماهیت عینی 

 اولسادا آد فرقلیدیر. بو ایسه همین دؤورده نوروز

سؤزونون بیر سیرا تورک خالقالرینین  دیللرینه 

 کئچمه سی ایله باغلیدیر.              

 31ترتیب ائدیلن همین تورک تقویمی ایسه 

نجی ایله کیمی ایراندا وارلیغینی  -1925مارت 

دوام ائتدیرمیشدیر. باشقا طرفدن ملیکشاهین 

ترتیب ائتدیردیگی همین جاللی تقویمی 

سون زامانالرا قده ر ایشلنمگه دوام افغانیستاندا دا 

ائتمیشدیر. بو گونکوایران و افغانیستاندا ایشله 

دیلن تقویم، ایل باشی نوروز اوالراق قبول ائدن 
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جاللی آدلی بو تورک تقویمینین دگیشدیگی بیر 

شکلیدیر. دیگد طرفدن خوارزمده کی تورک 

خانلیقالری ایله هندیستانداکی تورک بابور  

 34بو تورک تقویمینی ایشلتمیشلر.خاندانی دا 
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نوروز و اجرا  یرامبا یللیم

 اولونان عادت وعنعنه لر
 ینالووز یل: دوچئنت اسماعیازار

 احمد اوغلو یمحمدعل :کؤچورن

 

 
دا   یمیزینخالق یمیک یباشقا خالقالر دونیانین

 یبدک گل یندییها یارانیبزامانالردا  یمقد

اولموشدور. بئله  یرامالریبا یللیم یشچاتم

ترنم ائده ن نوروز  یباهار یریب یرامالردانبا

و اونون  یگلمه س یدانامئ یرامین. بو بایرامیدیربا

 یازیلی هباره د یارانماسی یندهکوکلر اوزه ر یهانس

 مووجود اولموشدور. یکیرلرف یفمنبع لرده موختل

 ینوسترانزئوک.م. ا یمیشرقشناس عال روس

 یساسان" یخمیشچاپدان چ یلدها یج-1908

عرب و فارس  یبعض یندهاثر "یائتودلر

 ینینو مسعود یاو جمله ده ن کسرو ینینمولفلر

 3-4دوورونده) یاستناد ائده ره ک ساسان ینهاثرلر

 یلمهائد یدقئ یرامینیننوروز با ایراندا( عصرلر جو –

. مثال بو یشدیروئرم یرینین تصویشینیگئد یس

 یلها یآد یدینجمش یاو  یومرثینک یرامیبا

گوره  ییلنلره. دئیاییلمیشدیر یشباغالماق داها گئن

واختالردا  یریآ-یریآ یکیسینینهر ا یناونالر

 یو مدن یماد ینسانالریا یلها یگلمه لر یتهحاکم

کوکونو  یکلرینو خسته ل یشائتم یننعمتلرله تام

 یخماتاختا چ ین. اونا گوره ده اونالریشلرکسم

 یلها یس یریلمهکئچ ییینینشنل یرامبا یگونلر

 اولونورموش. یدقئ

دوور و اورتا  یکآنت ییینیل یمقد یرامینینبا نوروز

ر و منبع ل یخیتار یراس یراوالن ب یدعصرلره عا

 .یلیراثرلرده ثبوت ائد یعیبد

 یوسئفا یمعال ییالیچئکوسالواک یلدها یج-1967

و  یتجمع ییادامئزو پوتام یمقد" یمانینکل

ده -23 یینینمارت آ یتابینداک یآدل "یتمدن

پارچا  یرب یندهقزئت« صنعت ینجهو ا یاتادب»

 یباره ده ماراقل یس یلمهائد یدنوروزون قئ

 ی،اولونورک ید. اورادا قئیریلمیشدمعلومات درج ائد

 یلینینا یکند تصروفات مئزوپوتامییادا یمقد

 ی،گئجه و گوندوزون برابر لشمه س یجی،باشالنغ

طنطنه  یلا یئنیعالقه دار  یلها یگلمه س ینباهار

 یرکئچ یمیک یرامبا یعنعنو یوکان بؤ یلر

معلومات  یمان قد یندا. بو طنطنه لر حاقیلیردی

 یرینداآخ یللییینا ینجو م-3اول  یزدانائرا م

 ینداکیزامان یحؤکمدار یا( قودئیلا یج -2050)

بوماُخذه گؤره  ینیزدا راست گل یازیالردا یخیم

 یییندهشنل یرامبا ینگون داوام ائدن هم یئددی

 یقول اؤز آغاس یر،آزال یلیکسئچک یریآ ینفیص

 یاولور، وارل یکگئتمک حقوقونا مال یانا-یان یلها

 یرامبا یملرحاک یاتیر، یاناشی یوخسول یلها

 ینیاؤز اوشاقالر ینلرو والد یرباخم یشها نلریندهگؤ

 یسهگؤنو ا ینجیبئش یرامین. بایردیلرائتم یهتنب

 یرمهحؤکمدار دؤشونده ن دؤولت فرقلند

سونرا  یخاریلدیقدانعادته گؤره چ یشانالرینین

اولونوردو، اما  یهن تنب یندهطرف ینباش کاه
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رک  یئتیرهاولدوغونو ثبوتا  یزسحؤکمدار گوناه

 اوتوروردو. ینان تاخت یدهنیئ

 اورتا»ینم. داداش زاده ن یمعال گؤروکملی

مقاله  یازماال  «یتیمدن یجانآذربا یرلردهعص

 یدنوروزون قئ یلها یآد "یایرامی یاز " یندهس

معلومات ائرا  یازیلی یلکا ینداحاق یس یلمهائد

م اؤلدوغو ن معلو یلدها یج-505اول  یزدانم

ن محمد  یملریمیزدهعال ی. گؤرکمل یلیرگوسته ر

نؤروز  یشلرکی،ده ثبوت ائتم یبو م.طهماس یفعار

 یازیرکی، یف. محمد عاریرد یرامیباهار با یرامیبا

 یتیمدن یدیام یجانینآذربا یمقد یلها یاؤزکؤکلر

 ینینعادت لر« نوروز»اوالن یددؤورونه عا

اوزون زاماندان  یسیندهر یچها یخالق یجانآزربا

هر  ی،اساس سبب ینینگلمه س یبداوام ائد یبر

امک و  ینده ن اول، اونون تصروفاتال، خالق یشئ

 یم. قدیدیراولما س یباغل یلها یشتیمع

 یزدانهله ائرام یرامینینوروز با یجانلیالرینآزربا

 یگنجو ینظام یمعال یوکبو یدائتدییینیاول قئ

 یرکیائد یقتصد یندهده اوزونون)اسکندر نامه(اثر

 وزواخت )نور یییگلد یراناو ا یجانااسکندر آزربا

. او )اسکندر نامه(ده )نوروز یریلیردی(کئچیرامیبا

 یرائتمکلهتصو ینس یریلمهکئچ ین(نیرامیبا

تونقال  ینقبول ائده ن نوشابه ن یاناشی،اسکندری

 یوهنوع مئ یفموختل یه ی،سفرهن یغیقاال د

 .یرسته رگو یونودهدوزدو یرنیاتلر،ش

 ینیکوکلر یخیتار ینده ر یرامینینبا نوروز

 یاو  یرماقمحدود ال شد یلها یاراض یرب یچیکک

ن  یریلهمعنا و مضمون کسب ائده ن کئچ یندر

 یلها یآد ینخالق یهر هانس یینلریعادت و آ

 باغالماق اولماز. 

 یمیاولدوغو ک یندهشرق اولکه لر یرامیبو با

 یهتورک نیستان،پاکیستان،یا،افغاآس یجان،اورتاآزربا

 یلیونالرالم یوز یاشایانوباشقا اولکه لرده ده 

طنطنه  یمیک یرامیبا یزاوزو نون ان عز ینسانا

 لر. یرائد یدقئ یلها

دا ائرادان  یستانبابل یرامینبو با یازیالردا بعضی

خبر  یلدییی یرکئچ یلیکدها ینجو م-3اول 

 نیرامیدوورده بو با ینهم ینا. تخمیلیروئر

اولونور.  یمالدا مووجود اولدوغو احت یجانداآزربا

 یرامینسس لشن بو با یلها یزردوشت سالنامه س

.  یخیرچ گئدیب –بوندان اوله  یلا ینم4 یخیتار

 ینن یرامیبا ی،نوروزاولورک یدینبوردان آ ی،دئمه ل

. اما یبدوورلره گئد یمقد یلر یزا یلکینا

 یییئدد یادووونبن یمورت یکآکادئم یگورکمل

خالق  یاییالنده  یاراض یشبو گئن یمی،ک

چوخ  یرمکلشد ینمع یخینیتشکل تار یرامینینبا

 یخیتار ینن یرامیاونون )نوروز با یر،د ینچت

نما  یاراده نوروزون  ین( مقاله سیکؤکلر

قورولوشونون اکتشاف  یجماعا یبتداییا یخینیتار

 یمالینیاولدوغو احت یباغل یلهمرحله س یشائتم

 .یرائد یدقئ

اولور  یدینن لرده ن آ ییلهدئ یوخاریدا یکلهل بئله

دوورلره  یاولک یس یدائدیلمهنوروزدن قئ ی،ک

 ی،قورتارماس ینن یفصل یش. بو قیخیرچ یبگئد

 ینگونونه دوشور. هم یباشالماس ینن یباهار فصل

گونون  یئنیو  یرگوندوز برابرلش یلهگون گئجه ا

 ر.یتوشالن نه-20-21 یینینمارت آ یغیباشالد

 ینوخالقالر ینملتلر یقجاآشد ینوروز سرحدلر

اوز  یرامیهره بو با یلدیکجهچئور یرامینابا یبشر

وبئله  یشمیشباغالماغا چال یلها یشتیمع یللیم

 یفمختل یاسینداشرق دون یندانوروز حاق یکلهل

 یتلرروا یملروعنعنه لر مراس-مالحظه لر عادت

 یسهزونده ااو یاسینین. تورک دونیارانمیشدیر

 یعیبد یللیخالقالر نوروزا اوز م یریآ-آیری

اونو اوزونه مخصوص  یشوئرم ینیاورنامئنتلر

 .یشدیرحساب ائتم یرامیعموم خالق با
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حساب  یجیباشالنغ یلینا یئنینوروزو  یخالقالر شرق

 یمیک یرمز ینائتمکله اونو بوللوق و برکت

 .یلشدیریرلرعموم

نوروز اولو  هیکریجف ینن دهرضایق.قد دوکتور

 ینسانااولموش ا یرامالریندانبا یاسک یمیزیناجدادالر

 یون،وئره ن دورد عنصرون :سو یاتح

 ین(، تورپاغین)هوان یین(، کوله یناودون)گونش

 .یارانمشدیر یباغل یله( ایس یریلمه)د یس یسینمها

 یرلیقالحاض ینهفصل یشق یللردهباشقا فص اینسانالرین

 یکجهتوکند یاطیزوقه احتآ ییغدیقالریعالقه دار 

اکمک بئجه رمک آرزوسو  یاتماقاو یاونالرا تورپاغ

دؤرد  ینخالق هم یباغل یله.ائله بو آرزو ایردیآرت

 -عادت ینعنصرله عالقه دار اوالراق اؤزونون زنگ

 .یاراتمیشالر یینلرینیعنعنه، اعتقاد و آ

 یلالردانماتئر یکمنبع لردن و ائتنوقراف تاریخی

 یو،سو یمیززامانالردان خالق یمهله قد یکاولور یدینآ

 یشینق یلها یمقصد یرماقچاغ یاشیللیغی یستیلیی،ا

 یاراتمیشعادتلر  یراس یرب یاراقگونونده ن باشال یلکا

. بئله یشدیرائتم یلتشک یییشنل یرامو اونالرا با

 یرامینیبا ینب یدیرو خ یرامیلله بای...چ یرامالردانبا

 گوسته رمک اوالر. یثالم

 یللهچ ینده،لر یللهچ یچیکو ک یوکبو قیشین

 یزالرینق یشانلین یلر،کس یزقارپ یآخشامالر

دؤزه  یکاوخونار، شنل یالرماهن یرلر،گؤروشونه گئد

هفته  یرینجیاوچ هفته دوام ائدر... ب یدیرنبی. خیلرلد

 .یرآدالن یدیرخان خ

 یزقارپ ی،دال یبوغدا، نوخود، کونجوت، قارغ خیدیردا

 یرالر،آپار یقوهومالرا پا یاخینقووورورالر،  یده نه س

هفته  یرینجیخونچا توتوالر، آخ یزالرق یشانلین

( گلجک یغمبرپئ یدیر) خیدیرخ یرلرکی،قوووت چک

جک محصولالر  یلهاک یلدها یئنیووراجاق،  ینیال

هم ده  یندار آراسینسانالاوالجاق و ا یبرکتل

 یگئجه س یرینجیآخ یدیرینخ یاراناجاق، یبانلیقمهر

رلر و  یستها یدیرپاییتوربا آتاراق خ یداناوشاقالر قاپ

 دا اوخونار. یماهن ینداحاق یدیرخ

 یولدادی، خیدیر

 .یگلد یدیآتد یدیرخ خان

 یگلد یباتد پالچیغا

 یدیراخ ینوئر های

 لر یهدئ یدیرخ-خیدیرا

 رلر. ییه یینپا خیدیرین

 یرقوجا ب یشق ییرلرکی،بئله دئ یندا..... خالق آراس

 یوکبو یآدالر ین. اونون اوچ اوغلو وار. اونالریدیرقار

دؤرد  ی..... بوز آیدیرو بوز آ یللهچ یچیکک یلله،چ

. بو هفته یرو بودؤرد هفته نوروز آدالن یرهفته دوام ائد

 ینو هفته لر یرچرشنبه لر آدالن یرآخ یللر هم ده ا

 .یانیرعنصرو او یرب یعتینطب یریندههر ب

 یکینجیا...  «یسوچرشنبه س»چرشنبه بیرینجی

 یئل»اوچونجو چرشنبه...  «یاود چرشنبه س»چرشنبه

تورپاق چرشنبه »و سون چرشنبه...  «یچرشنبه س

 .یرآدالن...  «یس

 ینسانالرزامان اوللر ا یانباشال یلا یئنی... 

. اوناگؤره یرسینالرنئجه آدالند یللریا یلیمیردیلرکی،ب

 ییغیلیب یریئرهب یرائل آغساققالال یرامیندانوروز با

سفره  ی،ک یرلربئله قرارا گل یرلرومصلحت لش

او  یخساچ یوانحئ یهانس یناقاباقالر یخسینالر،چ

 ی، سفر زمان وئرسینلر یلها یرب ینیآد یوانینحئ

و او  یخیرچ یوانآددا حئ12یناقاباغ یناونالر

 یکله. بئله ل یرلروئر یلها 12 ینیآدالر یوانالرینحئ

گوسته  یآدالر یداآشاغ ینسانالرمان ازا یخانسفره چ

 -2 دونوز– 1. یرالرال راستال ش یوانالرحئ یلنر

 – 7 بالیق -6 دووشان – 5پلنگ -4اؤکوز  -3 سیچان

  -12 قوش – 11 یمونم-10 قویون – 9آت -8ن ایال

بو  یخانچ ییاقارش یجیللیقالآرد یکله،بئله ل ایت

اوستونده  یوانحئ یهانس یلینا یلها یآد یوانالرینحئ

 یک یلمیشدیرقبول ائد یداسیقا یاولماس یلتحو

 یردوام ائد یداده بو قا یندی،ا
 ی،خبر یهنشر ین: دو هفته نامه مهر چالدران پر محتواتر قایناق

 یغرب یجاناستان آذربا یو فرهنگ یلیتحل

 



35 

 

Xudafərin 193 (2021)  1400 -اردیبهشت 193خداآفرین   

 ییمنشا نوروزون

 

جشن  یدایشدرباره پ یجانآذربا یجمهور در

نقل شده  یگوناگون یهاهها و افساننوروز اسطوره

پسر  یاوشآمده است، س یتیدر روا "است. مثالً

 کندیسفر م یاببه کشور افراس یکاووسک

 یراییپذ یبه نحو قابل توجه یاز و یابافراس

 آوردیدر م یدخترش را به عقد و یو حت کندیم

 یوارد یابافراس یارسفرش از د یادبه  یاوشو س

امر  یننان که از ادشم ی. ولکندیبخارا را بنا م

را بر  یابو افراس یاوشس یاناند مناخرسند بوده

به قتل  یمتصم یابکه افراس یهم زده به طور

 یاوشو پس از کشته شدن س گیردیم یاوشس

 یوارد یهاکنگره یاش را روجنازه دهدیدستور م

را برداشته و  یجسد و یانبخارا قرار دهند. زرتشت

و  کنندین مدف یدر قدمتگاه دروازه شرق

و مرگش  یاوشدر وصف س یاریبس هاییهمرث

مردم  ینب هایهمرث ینکه ا یسرودند به طور

روز  هایهمرث یاوشس ینو در هم یافتگسترش 

از  یکی. یدندنوروز نام یانرا زرتشت یاوشدفن س

در خصوص  یجانمردم و فلکلور آذربا یتهایحکا

. یدگو یشاه و جشن نوروز سخن م یدجمش

خصوص سخن  یندر ا یزن یگنجو یامخمسه نظ

 گفته است.   

 

 از آمدن نوروز   یشپ هایجشن
 

 یجشن مردم جمهور ینترو باشکوه بزرگترین

 یهاکشور جشن یننوروز است. در ا یجانآذربا

چهار  شودیماه مانده به نوروز آغاز م یکنوروز از 

سو چرشنبه  یبچهارشنبه آخر ماه اسفند به تر ت

)چهارشنبه  یآب(، اُد چرشنبه س )چهارشنبه یس

)چهارشنبه خاک( و  یآتش(، توپراق چرشنبه س

)چهارشنبه آخر  یچرشنبه س یل یار چرشنبه یآخ

 ی. البته جشنهاشودیم یدهچهارشنبه باد( نام یاو 

. در گیردیروزها در شب سه شنبه صورت م ینا

از  یدنپر یلاز قب ییچهارشنبه آخر سال جشنها

. گیردیو... انجام م یستادنش اآتش،فال گو یرو

در  یدهدختران نو رس یستادندر سنت فال گوش ا

 یگرفته و در شب چهارشنبه سور یدل فال هت

باز به انتظار  یمهپشت درن یانهبصورت مخف

 یهنگام حرف خوب و موافق ینو اگر در ا یستادها

برآورده شده و اگر حرف  یشانبشنوند آرزو

 گشتهینم یعمل نیتشان شنیدندیم ینامناسب

 است.  

و  ییمردم از بد گو یدع یینآ یبرمبنا ینا بنابر

عادات  یان. در مجویندیم یسخنان نامناسب دور

همچون ارسال خوان سمنو از  یمراسم ینوروز

داماد به خانه نامزدش، انداختن کاله  یسو

و توبره از  یسهکردن ک یزانبه درها، آو ینپوست

و درخواست  یدشب ع پنجره در یاسوراخ بام و 

 موسوم است.   ینسرزم یندر ا عیدتحفه 

 

معموالً از  یجانآذربا یدر جمهور ینس هفت

 شده است:   یلتشک یرعناصر ز

* سوماق، نشانه آفتاب * سکه، نشانه شانس * 

* سبزه،  یزیبرکت و حاصلخ یرینی،سمنو، ش

کوک )زردچوبه(،  ی* سار یخلوص و خوشبخت
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 یباییو ز ی(، سالمتیر)ش * سوُت یزندگ یرینیش

   ی* سو )آب(، تولد تازه و زندگ

از سرکه و  یرزردچوبه و ش یاست به جا ممکن

 یناستفاده گردد. عالوه بر ا یز( نیر)س یمساقسار

شده  یزیکه دور آن رنگ آم ایینهدر سفره آ

نوروز  یجشن باستان ی. برگزاردهندیاست قرار م

کهن مرسوم  یاربس یاز زمان ها یجان،در آذربا

 بوده است.  

قدمت پهنه  یر،اخ یباستان شناس یها یافته بنابر

از  یشهزار سال پ 8به  یجانآذربا یاییجغراف

که از  یگردد. بنا بر کنکاش یباز م یحمس یالدم

به دست آمده، نوروز  یجاندوران کهن درآذربا ینا

مناطق ترک زبان  یگرو د ینسرزم یندر ا یربازاز د

 داشته شده است.   یگرامجشن گرفته و 

ن رضانوروز از ابداعات کشاو ی،باور اقوام آذر به

انسان،  یاست. آن ها معتقدند با تکامل عقل یهاول

ن در رضاکشاو ینبه وجود آمد. بعدها ا یکشاورز

که ترک تبار  یاندوران سلطنت سلسله اشکان

در « نوروز»از یشبودند در فصل بهار، چند روز پ

 یتون از خشت خام برپا مس 12صحن دربار، 

از غالت مانند  یهر ستون نوع یو بر باال کردند

 یرا م یرهگندم، جو، ماش، عدس، ذرت و غ

است کدام  یشکه در پ یتا بدانند در سال یاندندرو

 ومحصولش فراوان تر است.   یدرو یبهتر م یک

 یزرتشت، سه ظرف سبز ییناز رواج کامل آ پس

پندار  یعنیزرتشت  یامپ یادینبه نشانه سه اصل بن

 یدر خوان نوروز یک،و کردار ن یکگفتار ن یک،ن

 یصورت جشن باستان ین. به ایگرفتندم یجا

در  یحمس یالداز م یشنوروز که سال ها پ

شده، موجب رواج احساسات  یبرگزار م یجانآذربا

بوده است. در اوستا،  ینیو جهان ب نهبشر دوستا

 یشستانوروز جشن  یان،کتاب مقدس زرتشت

است.  یاتو ح یو جشن زندگان یعتطب یشرو

کشت و سرآغاز  یسرچشمه فراوان یننوروز هم چن

 یزو برکت و وفور است. در خانه ها ن یتندرست

کاشتند تا آن را  یم یگفته اند که هفت نوع سبز

. زرشت خود عامل سندبشنا یدرو یکه بهتر م

بوده  یجاندر آذربا یدر گسترش کشاورز یمهم

 4شدن نوروز در سالنامه زرتشت به  یداست. ق

 گردد.   یبر م یحمس یالدهزار سال قبل از م

بر آن است که در  یدهزرتشت را عق یینآ پیروان

که با  یافت یقزرتشت توف ین،روز ششم ماه فرورد

« نوروز»روز را به نام  ینخداوند مناجات کند، لذا ا

 یالداز م یشگرفتند. در قرن نهم پ یجشن م

که از ممالک متمدن « تورک ماننا»دولت  یح،مس

 یها یشرفتبه پ یبود در کشاورز ینمشرق زم

 یدولت با اهال ینا یبود. اهال یافتهدست  فراوانی

جشن  یباشکوه یبهار را به صورت یدع یگردول د

کردند. نظام الملک  یگرفته و مراسم آن را اجرا م

و  یمردم یخود نوروز را جشن یاستنامهدر س

 یوانیح 12 یمشمارد. تقو یت بر مجشن مل

سال به گردش در  یبر اساس ماه ها یزترکان ن

 یدگردش تجد یننوروز ا یددر ع یتاو نها مدآ یم

 شد.   یم

 یرلر،اسات یاونونال باغل یی،منشا ینن یرامیبا نوروز

 ینن یرامینوروز با یقاتچیالر. تدقیمدیرقد یفلرم

غول مش ینچیلیکلهاک یمقد ینشرق یاخینمحض 

 یلهسؤ یگینیگلد یدانامئ یندااوالن خالقالر آراس

و  یخیتار یریآ-یرآ ینن یرامی. نوروز باییرلر

 یشاهالر یرانا ی)افسانو یتلرینشخص یافسانو

و  یدمردان( جمش یئ)اوئستادا قا یومرسک

. یشمیشالرباغالماغا چال یلها ید( آیباشقاالر

 ییاشرق و اورتا آس یاخینو  ینید یسالما

بو  یالفتیسونرا عرب خ یاییلدیقدان یندههلراؤلک

 ینن یعادت عنعنه لر ینن یخالقالر یناؤلکهلر

 بویو. عصرلر یباشالد یهائتمه  یبتق یرامالرینیبا
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بو  یلر یندهنوما یقتطر یفموختل یملرخاد ینید

 ییرماغاآ یندنکؤکلر یخیو تار ییتب یرامیبا

 یباسل یمؤوهوم ینی،اونا د یشمیش،چال

 یبعض یجهد گؤسترمشلر. حتّ یه رمهییندیگئ

 یدورموشالراو یه یییهفرض یربئله ب یملریخاد یند

 ینینعل یفهخل یوا یاگو یرامینوروز با ی،ک

گونله عالقه  یگی( گلد661-656ه )یمیتحاک

 یینداآ ییولا یعل یماما ی. حالبوکیردارد

. یلیرائد یرامبا یازدا یسهنوروز ا یش،گلم یمیتهحاک

 یردیگیعالقه دار کئچ یرامالبا ینقخال ینده،اصل

 یباغل یلهائحکامالر ا ینید یرهئچ ب یملرمراس

 یجانلیالر. اکثر خالقالر او جومله دن آذرباییلدیردئ

 یراس یردوغان ب یتیندناسل ماه ینن یرامیباهار با

دهک  یندییها یونالریاو ی،عنعنه لر-عادت

شرق  یفلری. اورتا اسر مؤلیشالرساخالم

سونرا دا  یازیلدیقدان ینید یسالما دهیناؤلکهلر

 ینچیلیکاک ین،ن یعنعنه لر یاز یرامیندانوروز با

توتدوغونو  یئرمؤحکم  ینن یقادالریاعت یمیتقو

اسر(  یج 6) یرونیب-ال یهان. ابو رئگؤستریرلر

اونون  یتلردنروا یفموختل ینداحاق یرامینوروز با

خالق  یبتیلهموناس یرامبو با یندن،سببلر یارانماسی

عنعنه لردن بحث -عادت یاییلمیش ینداآراس

 یانماسیاو یعتینطب ینن یرامینوروز با یش،ائتم

 یه باغلیلا یباشالنماس ینن یتصروفات ینچیلیکاک

. یشدیرائتم یداولدوغونو قئ یرامبا یویاسل دون

 "اسر(  یج 6مولک )نظام الملک( ) یزامولن

 یازین یرامینداننوروز با یندهاثر "نامه  ییاستس

خالق  یکوتلو یرلنعالقه دار کئچ یلها یشیگل

 یشی. نوروزون گلیشدیربحث ائتم یمیک یرامیبا

 یجانشرق او جومله دن، آذربا یککالسس

 " یییباهار " یاییلمیش یشگئن وئزییاسینداپ

. یلیرو ترننوم ائد یرشعرلرده ده تصو یریکل یآدل

 یرامیندابا یزعادته گؤره نوورو یجانداآذربا

 ین،ن یگلمه س یازین یسمه ن ردیلنیگؤ

. یدیررمز ینچیلیگیناک ین،ن یجانالنماس یعتینطب

 ینؤوبت یرتمکلهگؤ یسمه ن یسیکندل یجانآذربا

 یش،برکت، بوللوق آرزوالم یلینها فاتتسسررو

و  یهر چرشنبه آخشام یش،دؤرد هفته قالم یرامابا

! یخگون چ ")  یگونو تونقال قاالماقال، ماهن یرامبا

و س.( قوشماقال اودا، آتشه، گونشه  ینغمه س "

. بوتون یشدیرائتم یفادها ینامینیو ا یقاداوالن اعت

 ؤوجودچوخ اول م-چوخ یسالمدانا یملربو مراس

. یدیرداعوام ینن یشرق عنعنه لر یماولموش قد

 یق،آبادل یطدهعادتن ائوده حَ یقاباغ یرامینوروز با

و س.  یریلآغاج اک یلیر،آپار یشلریا یزلیکتم

)قوغال، کولچ،  ینؤولر یرینیاتش یرامیندانوروز با

و س.( و  یپاخالوا، شکربورا، شکرچؤرگ ی،فسه ل

 یمجمگ یانیر،ورتا بویوم. رنگبرنگ یشیریلیرپلوو ب

تونقال  یاندیریلیر،شام  یر،خونچا بزه ن ینیلردهو س

 یاد یس یرهخاط یناؤلنلر یولور،قو یسمه ن یر،قاالن

-یرقونشوالر ب-قوهوم یشیر،ولر بارکوسول یلیر،ائد

 یقالر. آشیرلرگؤندر یپا یر،قوناق گئد یرینهب

تزه پالتار  یزالر. اوغالن و قیرمدح ائد یباهار

. جاوانالر یرلرگئد یاللی یناییر،او یبچال ییبگئ

کوشتو توتورالر. نوروز  یر،گولش یب،آت چاپ

-کوس "،  "بنؤوش  "،  " یشتاهاخ " یرامیندابا

 .  یناییرالراو "کوسا 

 : قایناقالر
 1 . Ergenekon Destanı, Çin kaynaklarında üç rivayet 

hâlinde geçmektedir. Bu kaynaktaki bilgiler, başlıca 
iki kaynak aracılığıyla günümüze aktarılmıştır. 
Birinci kaynak, 13. yüzyılda İlhanlı hükümdarı 
Gazan Han çağında Reşidüddin tarafından yazılan 
Câmiü’t-Tevârih; ikinci kaynak ise 17. yüzyılda Hive 
hükümdarı Ebülgazi Bahadır Han tarafından yazılan 
Şecere-i Türk’tür. 2. Orda, ordunun kurulduğu, 
halkın yerleşmiş olduğu merkez anlamına gelen bir 
sözcüktür. Eski Türkçede “or” adı, “yer” anlamına 
gelmektedir. 3. Uçmağ sözcüğü, Eski Türkçede 
kullanılan ve günümüzdeki “cennet” kavramını 
karşılayan bir sözcüktür 
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 یعنعنه لر یرامبا دونیادا
 اکبرسعادت کوچوره ن:

تورک  یراس یرو ب یجان: آذرباآنادیلیمیز

 رامیقاباق، با یآ یرب یلدنا یئنی ینداتوپلولوقالر

کوکلره  یمقد یداآ ین. همیرآدالن یبوزآ یاو ییآ

 یاتاعادت ـ عنعنه لر ح یراس یراوالن ب یکمال

 یجانداآذربا ییآ یرامبا یاو  ی. بوآیریلیرکئچ

دا  ینداتورک توپلولوقالر یراس یرب یمیاولدوغو ک

 یراوخشار و اوزونه مخصوص فورماالردا دوام ائد

 یعنعنه لر امیر: بایرامبا یندهتورک لر کیریم

 یمکر” . یایقیندیرده چوخ  یندهتورکلر یریمک

آخشامدان سونرا  یزالرگنج اوغالن و ق یندهتورکلر

اود  یدانیندام ینقروپ ـ قروپ توپالناراق کند

توپالشان  یناداها سونرا اودون اطراف یاندیرارالر

 یرـ ب یرب یز،ق یراوغالن سونرا ب یرگنجلردن ب

 .یالرالرآت اودون اوستوندن یسیهام

هفته دوام ائدر.  یرب یریمداک یعنعنه لر بایرام

 یومورتاقازانالردا  یلها یبتیمناس یراماونالر با

 یرب ین. بونالریارالررنگلره بو یفمختل ینادیبقا

 یسها ینس یصهح یرب یئیر یاوزلر ینس یصهح

 ینگوروشونه گله ن قوناقالر یرامینوروز با

گولو  نوروز یندهتورکلر یریموئره رلر. ک ینااوشاقالر

 یزالر. گنج قیرگوزل عادتلر وارد یده باغل یلها

گنج  ینینکونوللر ی،اوزانماس ینینساچالر

نوروز گولو  یناساچالر یندااساس ینانجیا یقالماس

 تاخارالر.

ده  یدنده: بالکان تورکلریرامبا یندهتورک لر بالکان

 یراس یرو ب یعموم یباغل یلها یرامیبا یلا یئنی

بو گونون توره ” مووجوددور.  یملراوزه ل مراس

گون  یر. بیدیرچول اگلنجه لر یریب یندننلر

 یئمکلر یراس یرگورولور ب یرلیققاباقدان حاض

 یانیرالر بویومورتا یلها یغیسوغان قاب یرالنیر،حاض

. یریلیرگت یئرینهاگلنجه  یئمکلر یرالنانو حاض

 یریلن، گتاوخونور یالرماهن یر،اگلنجه لر دوزنله ن

عادته گوره  یلها یغیقاب یومورتا. یئییلیر یئمکلر

 ”.یچیلیربوالقدان سو ا یادره و 

 یش:کئچمیرامبا یندهتورک لر یوگوسالویا

 یرتورکلرده ده ب یاشایان یسیندهاراض یوگوسالویا

مووجوددور. باشقا تورک  یملراؤزه ل مراس یراس

 یرامبونالردا با یمیتوپلولوقالردا اولدوغو ک

مووجوددور.  یوناو یمارتوفال آدل یندنعادتلر

اتا یح یونوتوتاراق بو او یتن یزالرق یقاباغ یرامبا

 رلر. یرهکئچ

ده  یتورکلر ی: قاشقایرامبا یندهتورک لر قاشقای

. یرلرائد یدق یلدهشک یطنطنه ل یرامینینوروز با

تزه پالتار  یهام یلها یبتیمناس یرامینوروز با

 یآخشام یرامگورور،با لیقیرحاض یر،بایراماآل

 یرگونو ب یرامو با یشیریرلرب یئمکلر یاخشی

 یلیندنتحو یلین. ایرلرگوروشونه گئد یرلرینینب

 یناوشاقالر یاتمیشگئجه  یسالدیبقاباق حنا ا

ـ  یرب یلها یبتیمناس یرامبا یورالروقو یاقالریناآ

 یرامیبا یلا یئنی.یرلرلر وئر یههد یرلرینهب

عادت عنعنه  یدلیده چئش یندهرتورکوستان تورکل

 یشئرقازان، اوفا و م یغور،. اویریلیرلرله کئچ

 پالتیالرداتو یاپیالننوروز گونو  یندهتورکلر

 یاز. یرعادت گورونمکده د یرب یاولدوقجا ماراقل

نوروز ـ ارگنه کون  یکلهزامان اوزلل یگیگلد

 یرامیندانوروز با یاوخونور. قازاق تورکلر یداستان

 یئنی یهام ییر، یزلهباشدان باشا تم ینائولر
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 یکاو گونون سمبول یینیر،گئ ینیپالتارالر

نوروز  یلیررا وئریقالو قوناقل یشیریلیرب یئمکلری

 یاندیریلیباود  ینانیر،او یونالرمختلف او یرمیندابا

- یرلیغیآغ یلینا یو اسک یلیرالراوستوندن آت

ام هفته دو یرب یرام. بایریلیرالرآ یگیندنخسته ل

 .یرائد

. قازاق یریلیرکئچ یملرمراس یباغل یلها سو

 ینابوالق باش یر،گونشه سالم وئر ینالریقاد

آغاجالرا  یلناک یئنیتوکوب،  یاغبوالغا  یبگئد

 یئمکاوزه ل  ی. نوروز کوجه آدلیرلرچک یابو

 یاندیریباود  یرامدابا یرقیزالرق-. یشیریرلرب

مال ـ  یاکو اطرافد یناوزلر یالرالر،اوستوندن آت

 یلینا یاسک یباودون توستوسونه وئر قارانی

 ینهلر یزلنمهتم یکلریندنو خسته ل یسلیکلریپ

 رلر. یرهگئچ یاتاح ینیعادت ینانجا یردا

 ینین:نوروز عادتلریرامبا یندهتورک لر قیرقیز

ده مووجوودور. اونالر  یندهتورکلر یرقیزق یاکثر

 ئمکینوو  یرب ییلننوروز گونو نوروز کوجه دئ

تورکوستان  یشرق یئرلشن یندهرلر. چ یشیرهب

طنطنه  یلیا یئنیده  یتورکلر یغورـ او یسیاهال

و  یلینا یئنیسونوندا خالق  یلینائدرلر. ا یدق یلها

 یتلرقوشقو و ب ییلننوروزنامه دئ ینهشرف ینباهار

 یبتوپالش یئره یرگونو ب یلکا یرامینبا یرالر،حاض

 یاتاح یلریردانس گوست یونالر،او یفمختل

 .یشیریلرب یئمکلرشعرلر اوخونار، اوزه ل  یریلر،کئچ

گنج  ینداآراس یغورالر: اویرامبا یندهتورک لر اویغور

بورادا  یب،گئد ینابوالق باش ینوروز صاباح یزالرق

 یدینالشدیرماغاآ ینیتوتار و گله جکلر یتن

 یباغل یرامالده با یندهتورکلر یآلتا”.یشارالرچال

گون دوغماغا ” مووجوددور.  یملرسمرا یماراقل

 یرامبا یاندیرارا اود یندانسانالراوجاقالر یینجاباشال

 ”باشالر. یرالماغاحاض یئمکلرینی

ده  ی:قبرس تورکلریرامبا یندهتورک لر قبرس

. یریرلرمختلف عادتلرله گئچ یرامینیبا یلا یئنی

 یندهنظارت یملرینینمعل یلریاوخول اوگرنج یلکا

و  یرگئد یراقالریناسو ق یخیب،چ چول و باغالرا

. او گون اوچون یاشادیرالر ینیعادتلر یرامبا یمقد

 یلیبادینقا یومورتا یچکلرلهو چ یغیسوغان قاب

و اوشاقالر  یشیریلیرب یئمکلرمختلف  یانیر،بو

 یالراله توتوشاراق ماهن-ال یراالرحالینداس یدوزنل

چول و  یچیندها یهاواس یرامبا یرو تام ب یلرسو

 .یرلرباغاتا گئد -باغ

یاز بوتون ذووق اهلی نین مرکز دیققتینده 

اولموش؛ اونالرین روحونا چؤکوب ،هونری فورما 

تاپاراق اؤزونو یئنیدن گؤستریب؛ ذؤوقلری 

اوخشاییب، روحالری یازیئلی کیمی 

 یوموشالدیبدیر.

بورادا بوقونودا سؤز آچماق نییتینده دئییل، 

لیف شاعیرلردن اؤرنک آذربایجان ادبییاتیندا موخت

لر وئرمک بهانه سیله بوشئعیرلردن ذؤوق آلماق  

ایسته ییریک. بومطلبین سونونو باغالماییریق. 

سئویملی ماراقالنانالر اللرینده اوالن اورنک لر ی 

گؤندر مکله بویازی نی داها تکمیللشدیره 

بیلرلر.اورنکلرین یازیلیشی قایناقالردا اوالن کیمی 

ؤزلرده اوخوماغی راحاتالماق گلیب آنجاق آزس

 اوچون دییشیلیب.

فوضولی، کالسیک ادبییاتیمیزین ذیروسینده 

اوالن اولوبایراقچی ،هم قصیده لرینده هم 

مجنون پوئماسیندا ،ان -غزللرینده هم ده لیلی

گؤزل وبدیعی تصویرلرله دولوشئئعریلینی یاز 

هوسی له یاراتمیش. قصیده لریندن بیر نئچه 

 شینی( بورادا اوخویا بیلرسینیز:سینی)سئچیلمی

 

 نه لطف دور یئنه کیم بولدوسبزه دن گولزار

 نه فیض دیر یئنه کیم ،سالدی باغا باد بهار
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 اولدو خط سبزه ایله روی زمین ّنمزیِی

 لطافت خط سبز ایله،اؤیله کیم خط یار!

 حجاب غئیبده هرفیض حق کی مخفی ایدی،

 جهانا ائیلدی لطف نسیم گول اظهار...

 چراغ برق قیلیب شمع الله یی روشن

 صدای رعد قیلیب چشم نرگسی بیدار...

 دماغی ائتدی معطّر هوای غالیه بو

 هوایی قیلدی معنبر ،سحاب گوهربار

 ضمیره ذووق وئریب مژده ی تموّج گل

 جهانا سالدی صفا،مقدم نسیم بهار...

اوستاد باشقا بیر قصیده ده بام باشقا بیر باخیشال  

ر تابلوالر یاراتمیشدیر. طبیعتله دییشیک بی

  دورماسی قارشییا–فلکین، دورانین قارشی 

 :دیر ماراقلی

 قیلدی دفع غم دل عشّاقدان ذؤوق بهار

 آه کیم گؤستردی عشق اهلینه دورا ن هجر یار

 ساکن خمخانه پیدا قیلدی شؤوق سئیر باغ

 گلدی اول دم کی قیال بیچاره لر ترک دیار

 ظّاره ی گول  موج خونسالدی گؤز گردابینا ن

 ژنگ ،ذؤوق سبزه زار...قیلدی دل آیینه سین پر

 توتدو جام الله گون ارباب عشرت ،گول گؤروب

 قان ایچیردی خلقه نیرنگ ایله چرخ حیله کار

 دوستان! ایّام گول اولسایدی ایّام سرور

 رعد ناالن دم به دم قیلمازدی ابری اشکبار

 ی چاکسینه ی صحرایا تیغ سئیلدن دوشمزد

 نوعروس غنچه نین دامانینی توتمازدی خار

 ژاله داشیندان گؤیرمزدی تنی گولبنلرین

 گلشنی زنجیره ائتمزدی مقید جویبار...

 ای دل غافیل دئییل بیهوده تشریف ربیع

 آندادیر مضمر کمال قدرت پروردگار

 غالبا تقدیرده سکّان خلوتگاه خاک

 .رخصت آلمیشدیرکیم ائدیب سرّ حکمت آشکار..

باشقا بیر قصیده ده گول ردیفی ایله گؤرکملی 

 منظره لر رسم ائدیر:

 
 چیخدی یاشیل پرده دن عرض ائیله دی رخسار گول

 سالدی مرآت ضمیر پاکدان ژنگار گول

 جام توت ساقی کی گولبنلر گول اظهار ائتدیلر

 سن دخی بیر گلبن رعناسان ائت اظهارگول!...

 وسمده کیمآدم ایسن باغی سئیران ائیله بو م 

 باغی رنگ وبوییله قیلدی بهشت آثار گول...
 یوسف چیخیب سلطان مصر اولموش گیبحبسدن 

 اولدو،آچیب غنچه سین، آرایش گلزار  گول

 سان ! زلیخا خلوتی دیر غنچه ی در بسته کیم

 چیخدی اوندان دامن چاکیله یوسف وار گول 

 چاک اولوب بولموش صفا باد سحردن ساناسان

 ل ،قلب احمد مختار گول....باددیر جبری

اوستادین یاز حاققیندا قصیده سی آز دئییل 

آنجاق غزللرینده ده آرادا بومضونا باخاراق سؤیلنه 

 نیلمیش شئعریله ده راستالشیریق:

 سئیر قیل گؤرکیم گلستانین نه آب و تابی وار
 هر طرف بین)مین( سرو سر سبز وگول سیرابی وار

 ا شانه لرپنجه ی برگ چنار ائتمیش مهیّ

 آنالمیش گویا کی سونبول کاکیلینین تابی وار

 راحت ایچون فرش سالمیش سبزه ی تر گولشنه
 نرگسین گؤرموش گؤزون مخمور  سانمیش خوابی وار

 بولونور هردرده ایسترسن گولوستاندا داوا

 حقّه سینده غنچه نین سان کیم شفا جلّابی وار

 غالب اولموش خلقه ذؤوق سیر گلشن غالبا

 گه خلقی بنفشه زلفونون قلّابی وارکمهچ

 گولدو گول آچیلدی سونبول الله دولدو ژاله دن
 گه اسبابی وارای خوش اول کیم عشرت وعیش ائتمه

 گر فضولی میل گلزار ائتسه فصل گول نوال؟

 عئیش اوچون خونابه ی دلدن شراب نابی وار

 بودا باشقا بیر غزل:

 یّامی باغعیش اوچون بیر طرفه منزلدور بهار ا
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 آندا توتسون غنچه وش ،هرکیم کی عیش ایستر، اوتاغ

 غنچه لر آچیلدی سیر باغ ائدین ای اهل دل!

 کؤنوللر آچیالن چاغدیر بوچاغ -کیم گؤروب گوللر
 سندن ای بولبول فزوندوربنده )منده( محنت فصل گول

 سنسن وبین)مین( تازه گول حاال من بین تازه داغ

 میش  سحردن شاخ گولباغا سرویم گلدیگین بیل

 روشن ائتمیش رهگذاری اوزره هریان بین چراغ...

 محرم اولماز رندلر بزمینده مئی نوش ائتمه ین

 ای فضولی چک آیاغ اول بزمدن، یا چک آیاغ

 

فضولی تایسیز مثنویسی ،لیلی مجنوندادا یئری 

گلدیکده یاز دان سؤز آچیر وان بدیعی تصویرلر 

یز حیصصه ده حیران یارادیر.آشاغیدا گتیردیییم

 ائدیجی بیتلر آز دئییل:

 

 وگلزار ائتدیگیدیر بولیلی نین بهار ایّامی سیر گلزار

 ده مرادنه یتدگیدیر

 

 بیرگون کی بهار عالم آرای

 ذوق اهلنه اولدی راحت افزای

 آئینه ء دوردن گئدوب زنگ

 دور ائتدی زمینی آسمان رنگ

 فیض شب کیمیا اثردن

 تأثیر شمامه ء سحردن

 یلدی خم بنفشه دن تابآچ

 شبنم گوله ساچدی لؤلؤناب

 گلزاره هواعبیر تؤکدی

 صحرایه غبار مشک چؤکدی

 یاغدیردی سحاب ژاله داشین

 اول داشله یاردی غنچه باشین

 سبزه گوله وئردی مشک باجین

 گول سبزه یه ملکونون خراجین

 خوش رنگله ییغدیالر تجمّل

 فیروزه ولعل وسبزه و گول

 ه رمز وایمادرک ائیلدی غنچ

 گول آدینا آچدی مین معمّا

 مضمون رباعی عناصر

 فیض اولدوغو خلقه اولدی ظاهر...

 آرایش سبزه دن زمانه

 بنزتدی زمینی آسمانه 

 خورشید چراغ چشم عالم

 گؤگدن یئره دوشدوگونده هردم

 تحقیق ائدوبن چیخیب گماندان

 بیلمزدی زمینی آسماندان...

 

یوک شاعیری آنجاق آذر بایجانین باشقا بؤ

،شئعرینی خلق دیلیله یارادیب خلقین ماراغینی 

قازانان وشئعیرلری خلقین ازبری اوال ن ،ابوالقاسم 

 نباتی ده شئعرلرینده یازی یاددان چیخاماییبدیر:

 

 غزل:

 منیم بو ناتوان کؤنلوم یئنه فصل باهار ایستر

 همیشه بولبول شیدا کیمی بیر مرغزار ایستر
 ا دوشوب مستانه خواب ائتمکگهی بیر گول آیاغیند

 گهی ساقی ایاغیندان شراب خوشگوار ایستر

 روحائدیب سونبوللرین دسته ، تماشا ائیله ییب س

 گزیب سئیر ائتمگه هردم کنار جویبار ایستر

 الیمده ساغر باده،چکیب قمری کیمی ناله

 یانیندا بیربت زیبا،پریوش گولعذار ایستر

 ه ی تازه،اوزو گول،کاکلی سونبول دهانی غنچ
 ملک منظر ، قمر طلعت،سیه چشمین خومار ایستر...

 

 مخمس: 

 

 گلدی بهار و فصل تماشا عجب عجب

 ائتدی جهانی گؤرنئجه زیبا عجب عجب



42 

 

 Xudafərin 193  (2021)  1400 -اردیبهشت 193خداآفرین 

 

 خرم اولوبدو دامن صحرا عجب عجب

 قومری ائدیبدی سروده مأوا عجب عجب

 مست طربده بولبول شیدا عجب عجب

* 

 سوسن گلیب نزاکته نرگیز اولوب خومار

 سونبول تؤکوبدو گردنه خوش زولف مشکبار

 ساقی نه دورموسان اله آل جام زرنگار

 صحرا اوباغی باد صبا ائتدی الله زار

 خندان اولوبدو وه گول حمرا عجب عجب....

 

 گرایلی:

 

 یئنه گلدی باهار فصلی

 بولبول گلدی داده داده

 احمری گوللر آچیلدی

 ساقی گتیر باده باده

* 

 منلریئنه سبز اولدو چ

 دی گولشنلربعضاگولد ن 

 چیخمیش سئیره گول بدنلر

 هامی اوزو ساده ساده

* 

 وه وه گولدور بو یا الله

 گول اوزونه قونوب ژاله

 ساقی دور وئر بیر پیاله

 دلی فرهاده فرهاده...

* 

 نباتی دور هر سحرگاه

 اوخو حمد و قل هواهلل

 قالمادی الحمد هلل

 آرزون دنیاده دونیاده

* 

  

 قوشما:

 ئنه باهار اولدو آچیلدی گوللری

 بولبول ناله سیندن توتولور قوالغ

 گول گوله سارماشیب چیچک چیچگه

 الله جام جمدن گتیریب سوراغ

* 

 سبز وخرم اولوب دشت و کوهسار

 دم،جنّتدن وورار طرف جویبار

 آیاق گؤتور ساقی دورما انتظار

 منی بیر جامیلن ائیله تر دماغ...

 

 ترجیع بند:

 ی نو بهار یئنهساقیا گلد

 موسم گشت والله زار یئنه

 وئرگیلن بزم انبساطه شکوه

 گلدی هنگام وصل یار یئنه

 

 نرگس مست یوز نزاکتله

 زولفونو ائتدی مشکبار یئنه

 شاه گول گؤتدو بورقعی اوزدن

 حوسنونو ائتدی آشکار یئنه

 

 کوه و صحرانی ابر نیسانی

 گؤرنه خوش ائتدی مرغزار یئنه

 غریوو خروشرعد غرّان چکیب 

 عالمه سالدی خار خار یئنه

 

 شاخ گول اولدو مسکن بولبول

 الله نی ائتدی داغدار یئنه

 هاردا سان ای شکر لب گولروخ

 وئر گؤزوم ،جام خوشگوار یئنه

 

 گل ایچک باده گول ایاغیندا
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 بیرائدک شکر کردگار یئنه

 گوندو یارب جهانی روشن ائدن

 یاچیخیب سئیره اول نیگار یئنه....

 

آذربایجانین ساتیریک شئعرینین گؤرکملی نوماینده 

سی میرزه علی اکبر صابیر،بایراما باشقا جور باخیر وبو 

 موضوعدادا اؤز گؤره وینی یئرینه یئتیریر:

 

 ای تؤکن میرزه لرین کامینه شربت ،نوروز

 اغنیالرله قوران مجلس عشرت، نوروز

 سنده هرکس سئوینیر ،بس نییه آنجاق فقرا

 دینی گؤردوکده خجالت نوروزچکیر اوال

* 

 ای پوللوالرین صفاسی نوروز

 تاجرلرین آشناسی نوروز

 بیر ملّته عید ایکن،نه دن بس

 اولدون فقرا عزاسی نوروز

بؤیوک شاعیر، اوشاقالردا شئعر یازیب وموضوعودا یاز 

 گونلر ی اولوب:

 گل گل آ  یاز گونلری!

 ایلین آیاز گونلری!

 داغدا اریت قارالری

 ا اریت قارالریباغد

 چایالر داشیب سئل اولسون

 تاخیلالر تئل تئل اولسون

 آغاجالر آچسین چیچک

 یاپراغی لچک لچک

 

آذربایجان ادبیاتینین سئودالی شاعیری ،سؤز صرافی 

،یاز گونلری یاغیشدان سونرا چؤلده چمنده آخان 

سوالر آرخالر لطافینده اوالن غزللر صاحیبی ،حاج 

غزللرینده یازا طبیعته اؤزل رضا صرّاف تبریزی ده،

 باخیشیال باخیر:

 فصل بهاری ایستمرم بلبل اولماسام

 دلداری نئیلرم اگر اهل دل اولماسام

 حسرت گؤزیله طرف گلستانه باخمارام

 مشتاق رنگ وبوی گل وسنبل اولماسام

 عمریمده گئتمرم گل وگلزارسئیرینه

 بلبل مثال طالب حسن گل اولماسام...

سئوگیلیسی طبیعتده دیرآنجاق  باشقا بیر غزلده

 شاعیر بوتون گؤزللیکلری اونون وجودوندا گؤرور :

  

 میشنازیلن یاریم گینه عزم گلستان ائیله

 میشگل یوزینه سنبل زلفین پریشان ائیله

 

 باغبان ییخمیش یئره شمشادی،گؤرجک قدینی

 میشغنچه آغزین حسرتیندن باغرینی قان ائیله

 

 خمارآلوده دیر نرگس مستین گؤروب نرگس

 میشاؤز لبالب جامین الده بذل جانان ائیله

 

 کلک قدرت صفحه حسننده خطّ سبزیلن

 میشآیه آیه گوییا تفسیر قرآن ائیله

 

 صورت گل عارض جانانه اولموش آینه

 میشیاکه تصویرین مصوّر الده عنوان ائیله

 

 داغ دلده گل،گل آچمیش زخم پیکانین گؤروب

 میشت دلده پنهان ائیلهالله یوزمین داغ حسر

 

 معجـــــرین آتمیش باشیندان نوعروسان چمن

 میش...باش آچیقلیق قیدینی بالمرّه باشدان ائیله

 

  

بیری آیری غزلده ده اؤزو طبیعتده آنجاق فیکری 

 ذیکری سئوگیلی یانیندادیر:

 بوباغ ای باغبان گلزار کوی یاره چوخ بنزر

 نزربوسروین قامتی سرو قددلداره چوخ ب

 

 دوتوب گل دامنیندن مهد ناز ایچره کسوب یانین
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 بو خار بی مروّت  خوار اوالن اغیاره چوخ بنزر

 

 اگرچه سنبل تر زلف جانان تک پریشاندور

 او بنزرزلفه امّازلف اؤزو شهماره چوخ بنزر

 

 ایچوب جام صبوحی بس خمار آلوده دور نرگس

 سوزومده واردی صحّت نرگس بیماره چوخ بنزر

 

 م گلبرگ ترده لعل جانان تک لطافت واردونو

 نه وجهیلن دئییم اولعل شکّرباره چوخ بنزر

 

 خط جانانه بنزر سبزه امّا نامناسبدور

 بنفشه خطّ سبز یار گلرخساره چوخ بنزر...

 

 شکوفه گرمی مجلسدن اؤز نقدین نثار ائتمیش

 اوالن صرّاف الینده درهم و دیناره چوخ بنزر

غلو ب.ق. سهندین اؤلمز ده ده ادبیاتیمیزین ایگید او

قورقود کیتابینین بویالرینا یئنی گئییم بیچدیگی 

سازیمین سؤزو)ده ده مین کیتابی( آدلی تایسیز 

اثرینده ،قازان بگین اوغلو اوروزون دوستاق اولماسی 

بویوندا ایل بایرامی حاققیندا گؤزل وجهده سؤز 

 آچیب:

 

 بیزم اؤلکه میزده ، بیزیم ائللرده

 ی رسملر عنعنه لر وارماراقل

 بوگؤزل عادتلر بو گؤزل دبلر

 اوزاق کئچمیشلردن قالمیش یادگار

* 

 قارا قیشین سونون یازین ایلک گونون

 اسکیدن بیزلرده بایرام دوتموشالر

 «باهار بایرامی» ،«ایل بایرامی»آدین 

 یئری گلینجه ده نوروز قویموشالر

* 

 دیشده-بو بایرام حاققیندا دیللرده

 اغیلالر افسانه لر وارغریبه ن

 بعضیلر سؤیلرلر بو دب بو عادت

 دن قالیب یادگار«زردوش»جمشیددن

* 

 آنجاق هئچ بیر عادت هئچ بیرعنعنه

 معیّن بیر شخصه عایید اوالنماز

 عادت دیل کیمی دیر ائللرین کی دیر

 اونسوز تاپیالنماز اونسوز قاالنماز

* 

 اینسانین توپالنتی قورولوشالری

 عی خصوصیتلربیرده کی طبی

 یارادیر هر دبی هر عنعنه نی

 تصادفی ایشلر دئییل عادتلر

* 

 بایرامالرباشالنان آیا شرقده

 ،فروردین یا حمل دئمیشلر«آراز»

 الکین بیزیم یئرده ساده جه سینه

 لردئییر ساده کوتله«بایرام آیی»

* 

 بوساده لیکده چوخ درینلیک یاتیر

 قمعنادا ایشله نیر باخسا« خاص»بایرام 

 گؤرونور یگانه خالق بایرامی ایمیش

 بوتون بایرامالردان تویالردان قاباق

* 
 بوگؤزل بایرامین تاپیالن یئری

 علم باخیمیندان آراشدیرساق بیز

 دؤرد فصیل منظّم اوالن یئرلرده

 آختاریشیب تاپماق گرک شوبهه سیز

* 

 اویئرلرده نجوم حیسابالری یوخ

 طبیعت آییریر قیشی باهاردان

 ا جوغرافی بؤلگه لر یندهباخاند

 «آذربایجان»بو بؤلگه ده دورور

* 

 چوخ قدیمدن قالیر باهار بایرامی



45 

 

Xudafərin 193 (2021)  1400 -اردیبهشت 193خداآفرین   

 کیمسه دئیه بیلمز هله هاچاندان

 قهّار قووّه لره باش أییب اینسان

 طبیعته باغلی اوالن زماندان

* 

 ائل عادتلری دیر بایرام دبلری

 باخاردیر-چوخ اینجه کوتلوی ،آخار

 وبلئملردیرهرکیچیک بیررسمی پر

 ایچینده کئچمیشین ایزلری واردیر

* 

 چیخماز ایشه باشالماق -چیلله چیخار

 دؤشک یوماق ائو توزو تؤکمک -یورقان

 گؤیرتی گؤیرتمک سمنی قویماق

 ائشیگی سیلمک،باغچانی اکمک-ائو

 

 تازا پالتارتیکمک میس قاب آغارتماق

 یومورتا بویاماق قورقا قووورماق

 گئتمک آخیر چرشنبه ده بازارا

 اونون گئجه سینده تاراققا آتماق

 

 چرز آلماق-تازا کوزه آلماق چپ

 کله جوش بیشیریب دولما دولدورماق

 دامدان شال سالالییب قوالق یاتیرماق

 گیردکان اویناییب اوتدان آتیلماق

 آخشام دامالر اوسته تونقالالر یاخماق

 سحر چشمه باشینا چیخماق-سحر

 آغیرلیغی آخار سویا بوراخماق

 بایرام حامیمینا گئدیب آرینماق

 باغالماق حنا آیاغا–ساچا ال 

 آخیر جومه آخشامی قبراوسته وارماق

 نیشانلی قیزالرا خونچا یولالماق

 هریئرده توپالنیب آبیده لره

 اونوتماق آتیب کوسونو –کینه نی 

 الوان بالیق بوراخماق-سوالرا آل 

 دوعا اوخوماق:ایلین تحویلینده 

 آی کؤنوللو کؤنوللری یارادان»

 ای گؤرن گؤزلره ایشیقالر ساچان

 گئجه لری گوندوزلری فیرالدان

 «ای دونیانی حالدان حاال چئویرن

 اولماق بویون –ایل دگیشن کیمی قول 

 دئمک – موبارک بایرامین–ال سیخماق 

 ائو به ائو دوالنماق گؤروشه گئتمک

 لیک یئمکبایراملیق آپارماق شیرین

 

 بوهامی ماراقلی عنعنه لردن

 معنالی رمزلر آختارماق اوالر

 هربیری آچیلیب آراشدیریلسا

 بیر چوخ آچیلمامیش دویونلر آچار

 بو عادتلرین ان گؤزلی منجه

 اؤلوب گئدنلری خاطیرالماقدیر

 هرکس عزیزینی حؤرمتلی سینی

 زیارت ائیله ییب یادا سالماقدیر.

حبیب ساهرین  بوبؤلومو  حسرت شاعریمیز

 شئعریله بیتیریریک.

 قافالنکیدان چیخدی گون

 ایلک باهارین سحری

 چای چمنین پریسی

 بیزه دئدی: گل بری

 

 قارانلیقالر کئچیبدی

 گله جگی آیدین بیل 

 چیراق یاندیر اوجاق قور

 قوی ساخسییا قیزیل گول

 

 بو ایلک باهار بایرامی

 گولون ،قوشون بایرامی

 بیرسون باهار گله جک

 ورتولوشون بایرامیق

 بایرامالرایچینده یاشایاسینیز

 آیدین دومان
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 یجاناآذربا سینه،یاریمکوره شیمال

ن، چوخ ائد یموولیزهس یشینیگل یازین

 یرب اندیزامانالردان خالق آراس یمقد

خالق  یمقد نیلهچئور یهعنعنه

 ...یرامینووروز با دیریرامیبا
   چئویردی : دکتر حسین شرقی

  یریلیرلرده کئچاؤلکه یسو هان یرند یرامیاب نووروز

 یازین هندسییاریمکوره یمالش یرامیبا نووروز

مارت  21اولونور.  یده قئندگو ینیع یلها یشیگل

بو  ییگوندوزون برابرلشد یلهگئجه ا هندیخیتار

خالقالر ائله  یراس یرزامانالردان ب یمه قدندگو

 نیعتیطب یشینی،گل یازینده  یلرآذر ینینهمچ

 یدقئ یمیک یجیباشالنغ یلینا یئنی یانیشینیاو

تکجه  یکلرل. بو شنیرمیشلرکئچ یکلرلشن یشائتم

 یستان،افقان یران،ده ا ینینهمچ یوخ اندیجاآذربا

شرق  یراس یرو ب اندیستاو اؤزبک یکیستانتاج

 یستانو افقان یرانا یاولونور. حت یدقئ هندیلراؤلکه

گون اونالردا  ینهم لنمیرلریفایتتکجه بونونال ک

 21 یلا یئنیاولونور و  حسابگونو  یلکا یمینتقو

 . ییرباشال هندیخیمارت تار

 یونئسکو ایلده جو – 2009 یرامیبا نووروز

 سینایاهیارث س ینمد یمادغیری  نندیطرف

 یسها ایلده جو – 2010 یلمیش،ائد یلداخ

جو -64 یاسینینباش آسامبلئ سازمان ملل

«  یخیمارت تار 21 اندسییجالا ییاسینینسسئس

. دیریلمیشاعالن ائد« نووروز گونو لخالقا نیب

 یدقئ یلها دایقا ینیم عیراحال حاضردا دا بو با

 اولونور. 

   

  یسعرفه نووروز

  یخیو تار ییمنشا یرامیبا نووروز
 یمان قد ییمنش اندیجاآذربا یرامیبا نوورزو

 یند می. چوخ اوزون مدتلر دادیریریب یرامالردانبا

نووروز  لرییندهنما یقترط یفو موختل یملریخاد

و  یشمیشچال یهیرمهندییگئ یباسل ینید یرامینابا

 یرب یمیاوچون بو ک ییرماقآ هندیاونو اؤز گؤزلر

نووروز  لرینلهمسئ ینیگؤرموشلر. د یشلرا یراس

 یجاناآذربا یالفتینینعرب خ یسها یریتأث یرامینابا

 . دیریشباشالم یلها یشیگل

 یکرینجهف یلرینینبعض حتی

 یتهحاکم ینینعل یرامبو با

 یعنی. دیریگونله باغل ییگلد

 یتهحاکم ینینخالق عل

ائتمک  یدقئ یشینیگل

 یرامیبو با یلها یمقصد

 اندییآ یولا یعل ی،ک یرکلدی. آنجاق بیشلرائتم

 یلدییمیزب یسها یرامینووروز با یشگلم یتهحاکم

 نور. اولو یدقئ اندییمارت آ یمیک

زامانالردان  یمائله قد سییسهچوخ ح خالقالرین

. و معلوم یشالرساخالم هندیاؤزلر یاوالن عادتلر

بو عادتلر هئچ  یرامالر،بو با نیریلهکئچ ی،اولور ک

اولمادان  یسکامالرال عالقهحا ینید یرب

 . یریلیرکئچ

صنعت  یداه یراس یرالقدار بع یلها یرامیبا نووروز

. یشلردئم ینیگؤروشلر یؤز خصوصدا ا ینسانالریا

 اندیحاق یرامینووروز با یرونیب یحانابو ر

 یرامینووروز با یتلر،روا یفاؤزونمخسوس موختل

لردن و عادت عنعنه یارانمیش اندیخالق آراس یلها
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ن بحث ندیسببلر یارانما یرامینیننووروز با

هر  یرامینیننووروز با هندی. او اؤز اثرلردیریشائتم

 یعتینطب یوخ یرامبا ینید یرب یسهان

 یلعالقه یلها یشیگل ینفسل یئنی یجانالنماس

 . دیریشائتم یداولدوغونو قئ یرامبا یرب یویدون

   

  یسسوفره نووروز

  یلرچرشنبه یرامیبا نووروز
 یلهگئجه ا یرامینووروز با یمیک ییمیزائتد قئید

 یدقئ هندیخیمارت تار 21 ییگوندوزون برابرلشد

 لیقالیجیلدؤرد هفته آرد یسهر. نووروزدان اول ااولونو

اولونور  قئید آدال باشقا –هر چرشنبه گونو باشقا 

 : یراالنیبس دایآشاغ ی،ک یالرسهان

. سو یرآدالن یسچرشنبه سو چرشنبه ایلک

 یاواش – یاواش ینن هاواالرعادته یسچرشنبه

 کرییهار ینبوزالر یالرداکیچا یغی،باشالد یهیسینمها

 . دوشور اوسته –اوست  یلهواخت ا یشدیغیقار یاچا

 یساود چرشنبه یسها یسچرشنبه یکینجیا ایلین

داها دا  یدن اعتباراً گونش تورپاغ. بو چرشنبهیرآدالن

تونقالالر  هندیأتلریهئ ینسانالرو ا ییرباشال یزدیرماغاق

شام   یرهر عائله عضوونه گؤره ب هندیائولر ییبقاال

 . یریرالرندیا

. بو دیریسچرشنبه یئل یسها یزمچرشنبه اوچونجو

. بو ییرآغاجالردا توزالنما باشال ین اعتباراً بعضندگو

. نئجه یرعمله گل یناحساب ییندئمک اوالر کول یسها

کولک  یتومورجوقالر یشچاتم یناتوزالنما واخت یک

 . یرلشدیریراوچون ب یتوزالنماس یرک اونالردهترپه

 یسها یسچرشنبه یالخیرسون ا ینیلو ا دؤردونجو

. بوتون بو دؤرد هفته یرآدالن یستورپاق چرشنبه

 یعتطب یلها یسسو چرشنبه یرینجیان ب هندیعرض

 یتورپاغ هندیساود چرشنبه ی،سوالد یتورپاغ

 دییاتاو یعتیطب هندیسچرشنبه یئل یزدیردی،ق

 هندیلریئر یناک یردادتورپاق یراس یسها یندیا

 . ییرباشال هندیسمحض تورپاق چرشنبه ائله یشلرا

 کوسا  یلهکئچل ا یرامیبا نووروز

  یعادتلر یرامیبا نووروز
اولوندوغو اوچون  یدقئ یبر یللردنا یرامیبا نووروز

و  یبعادتلر عمله گل یئنی یئنی یکجهواخت کئچد

 یسهاؤتورولوب حال حاضردا ا یلهنس نلدینس

 ییمیزائتد یدقئ دایآشاغ اندیرامینووروز با اندیجاآذربا

عادتلر وار. پاپاق آتماق. اساساً گنجلر و اوشاقالر 

هئچ  یپاپاغ یالنآت یبو عادت زامان یاییالن اندیآراس

 . ییرلردئ یتارمازالرواخت بوش قا

دا پاپاق آتماق قدر مشهور عادتلردن  یفال قوالق

 یرب یسده هر هانبو عادت ی،ک یسهان دیریریب

 یاخشیاگر  ینلنیلیرد یزلینجهگ ریشیالنالائوده دان

آرزونوز  ی،ک یرداوندا بو او دئمک یشیلیرساصحبتلر دان

 . جکیئته یئرینه

بو  یرندیمیزدعادتلر ینؤوبت یسهتولالنماق ا انلدتونقا

گونو هم ده اساس اود  یرامیعادت هم نووروز با

 . یریلیرکئچ یاتاگونو ح یسچرشنبه

ان مشهور  یاییالن اندیآراس یزالرق یسها یفال اوزوک

اوزوک  یشساپا باغالنم ی،اودور ک ییلیر،عادتلردن سا

و  ینیرسال سینهیچریا یستکانینا یردولو ب یلهسو ا

بو او  سهید یوارالریناد یستکانیناوزوک نئچه دفعه ا

 جک. اره گئده اندیاشیاو  یزق ی،ک یرددئمک

لرده دئمک اوالر بوتون عائله یسهاکمک ا ینسمه 

ده عائله یرهر ب یر،دعادت یرب نیریلهکئچ یاتاح

 نندیشیگل یازینو بو دا  یئتیشدیریلیر ینسمه

 . یرخبر وئر انندیاشیلالشماغی یناطراف

ائله باالجا  یسها دورمکیوشدؤ یومورتا

اولوب.  ییان سئود یمیزینهام یمیزدانواختالر

 یکلرینیدئد یگرینینطرف د یریالنق یومورتاسی

  اندیوبو او یدیا یلائتمه

 یسهکوسا ا یلهکئچل ا نیهگئتمه یوال یلها یریب بیر

 نندیاساس رمزلر یرامینیننووروز با یجانآذربا

  دیلریریب
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 نئوروز :یرامیاورتاک با یاسینیندون تورک
 یشرق ین: دکتر حس چئویردی

 
 ) تورکیه تورکجه سینده ( 

  یر؟النزامان کوت هن یر،نئد یرامیبا نئوروز

 سینا،یان باتنددوغوسو یاسینینتورک دون نئوروز،

 یاداکادار اوزانان جوغراف یینئکوزئ ییندئنگونئ

اوالراک  یایگین ینالرخالقسوردورئن  یغینیوارل

. دیریرامبا یرب یغیو کوتالد یمسئدیغیبئن

لومو توپ ینانیشالردان،ا ینیو د یللیم یرامالرین،با

 یندان و دوغانیالاو یرب یلئمیشائتک یندئندئر

 یکلفار یغیگؤستئرد یندئبئدئن ینسانا

 دوشونولور.  یکتیغیچ یااورتا ییدوال دئنلریائتک

و گؤچئر تورک  یئرلئشیک یرامی،با نئوروز

 ینئهال یپارچاس یرب یاتینها اندیتوپلولوکالر

و شؤلئن  یسورگون آو یوغ، ی،اوالن تو یشگئلم

تورک  یمکاد. دیریریدئن بلرو گئلئنئککلکؤ یبیگ

 یتپثنئت اوالراک تئ نیتاریخی ی،لرگئلئنئک

 یندئن کاالن ائنگلردؤنئم یغیمیزائدئمئد

 یبیگ یچیننئدئن، ن یل،. ناسدیرلریریکیمب

آتادان اوغوال  سیزینیولماکسوروالرا گئرئک دو

 ین. باهاردیریبیگ یراسم یرئرو بکلکاالن کؤ

دا امپسنئوروز دا بو کا سییموژدئج

 یتورک گئلئنئغ یرب یرئبیلئجئغیمیزددئغئرلئن

 . یردسوردورمئکتئ یغینیاوالراک وارل

   

  یحیتار یرامینیننئوروز با 
 سینینیمسئنمه نب تینمییسالا ی،گئلئنئغ نئوروز

و  یند یلئ،ا تاریخی یاناندا ینئچوک اؤنجئس

بوتون  یزینسگؤزئتمئک لیغییکلفار مذهب

تور اورونو کول یرمالولموش ب یناالرخالقتورک 

 . یشتیررول اوستلئنم یرب یرلئشتیریجیاوالراک ب

ائدئن  یالنا یمسیزلیکالرینیباغ اندییلی 1990  

 یرقیزیستان،ق یستان،قزاقستان، اؤزبئک

نا 'یونوفئدئراس یاو روس یجانآذربا یستان،تورکمئن

النان تا کوت'مارت 21 یستان،تاتار یباغل

 "یرامبا لییلم" ین'یرامینئوروز با-ائرگئنئکون

 ینین. نئوروز گئلئنئغدیرلریشائتم یالنا

کابول  یراماوالراک با یمدئ رئس'ئیتورک

 اندییلی 1991 یسئا سییلمئائد

 .یشتیرگئرچئکلئشم

 یان،باغال یربیرینئب ینیالرخالقتورک  نئوروز؛

 یتئرئکائر یداغالر یردئندا دئم'ائرگئنئکون

 یرب یانان ییالالرروح ینینکاهرامان آتاالر یریلئند

بو آتئش،  یانان یرلدیی جئلرین. بیرآتئشت

گئلئجئکتئ دئ  یبیاولدوغو گ یشتئگئچم

گؤنلونو  یلیونالرینم انندیویلجیمالریک

تورک  اندیتورک کولتور اوجاغ اراکتوتوشتور

 . یسیتاجاکتیرروحونو ا ینیننئسل

 

  لیغییکارش ینداکیاون تورک توپلولوکالر'نئوروز

 ائرگئنئکون  یرامی،رت بابوزکو - آذربایجان

 اولوس گونو  - یلرتورک کازاک
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  ییل هتئز -تورکمئنلر 

 گون  یئنی - یلرتورک وریغاو

  یرامیائرگئنئکون با -کاراکالپاکالر 

  یاز یلکا –گاگاووزالر 

  یلو، توگول - یلرمالکار تورک-یکاراچا

  یرامیبا ینائک - یلرباشکورت تورک

 اولو کون  - یلرتورک هاکاس

  یرامیبا یلگایاکج - یلرتورک یآلتا

  

 نئوروز  اندیستاناکون ده ائرگئن  
   

 یائ کارش’لرتورک-کؤک لریمگون بوتون کاو بیر

-. کؤکلریئندی یلئا یلئه یاونالر یرلئشئرئکب

 یورتالرینی ینی،مالالر یرالرینی،چاد ینا’لرتورک

 یلیچتانک ینیپسهئ ینلریوک. بویاغماالدیالر

. یاپتیالرکؤلئ  ینئلریکئند یلرچوک. کولریردیگئچ

ان و یکا/ییانکورتوالن ک یاغمادانبو 

 یرلیکتئب ینالرییالگئجئ کاد یرنئگوش/توکوز ب

ان ند. دوشمالریگئلد یوردا. یالرکاچت یپآتالن

ان )دئوئ، آت، اؤکوز، لدگئلئن دؤرت ما یپکاچ

 والر. لد( چوک بویونکو

 یئر ریدوشمئز ب یولو ینسانا یچیندئا داغالرین

 ینیلرداغا دوغرو سورو ییپدئ یماوتورال یزلئییپا

آکارسوالر،  یئردئ یکالری. واردلریتتیسوروپ گ

آغاچالر، تورلو  لییوئ، تورلو اوتالر، مئلرچئشمئ

 یا’یگؤرونجئ تانر یئری. او یتورلو آوالر وارد

 ینیآد "ائرگئنئکون" یاو بورا یالرلدیک لرشوکور

دا ’ونرا ائرگئنئکونس ییل یوز. دؤرت دوالریکو

 یک یالرلداو کادار چوغا یلرو سورو یلریکئند

 یکیش. بو سئبئپتئن بورادان چیغمادیالرس

 . والرلدیوکو یاآراما یولالری

 ینداغ یسیلئاؤنئر یرجینیندئم یرزامان ب او

کات کؤمور  یرکات اودون، ب یرب یئرینئ یشگئن

آتئش  یلئگوجو نین’ی. تانرلریو آتئشلئد لریزدید

. یوئردیآک یگیپداغ ائر یرسونرا دئم یزدیکتانک

اولدو. او گونو، او  یولکادار  یکاجاکدئوئ چ وکلیو

. او یالرتیکچ یشارید ییپبئللئ یاو ساعت یی،آ

گئجئ  یغیباشالد ییلین یئنی یگوندئن بئر

. یارالرسا یرام. او گونو بایردئ آدئتت’لرتورک-کؤک

. یرالریزدیرک یپآتئشئ سال یریپارچا دئم یرب

 یار،توتوپ اؤرسئ کو یسکاچالاؤنجئ کاغان بونو ک

 یلئدئ اؤ لریدؤوئر. اوندان سونرا بئ یچلئچئک

 یا’یتانر یلئجئ، بؤلریلیر. بوگونو موکاددئس بیاپار

 . یاولورالرد یششوکرئتم

 

  یرامینئوروز با یرانداا  

 
 یمینینتاکو یرانا -یرنامارت، ا 20 ،تهران

 یریشگ ییلین یئنیو مارت(  21) یجیباشالنگ

 یرانا یرلدیی جئلرینگونو اوالن نئوروز، ب

و  یتوئلر یائن ائسک لیالرینیرانا اندیاسیجوغراف

 یشیگئل یناوالراک باهار یریب یندئنلرگئلئنئک

 یلئاوسولو ا یندکئ ئکلریائد یزئاوالراک سئمبول

 . یرالنکوت

بالکانالردان  یا،’اورتادوغو دان’یاآس اورتا

 یرب یشگئن آ’یستانو پاک آ’نیندیستاه

ائن  دا’یرانا یرامی،النان نئوروز باکوت یاداجوغراف

. نئوروز دیریتؤرئن ییل یئنی یو ائن ائسک یلاؤنئم

و گئنئلئک  یسیما یکلفار یاالرداجوغراف یکلفار

آندا  ینیآ نینسا دا، بو تؤرئلئ کوتالنلرگؤرئنئک

ئر بئنز یاالرداجوغراف یالشانپا یکادئر ینیآ

 ینیالرخالقبؤلگئ  ی،کوتالنماس لئلریتوئلر

 یباغالر ینداکیآراالر یاکینالشتیراراک

 . یلیربولوناب دایکاتک یشتیرنئیئپئک
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 یندئاون کؤکئن’گئلئن نئوروز یناآنالم’ گون یئنی

و سئرت  یر. آغیاتار یشیگئل یمینینباهار مئوس

 یاجانالنما یندوغان ینسانالر،ا انندیآرد یشینک

 ینگئجئن یلئو گوندوز ا یغینیباشالد

 یندکئ یچینکوتالماک ا سینییتلئنمئائش

 یچیندئا ییل جئلرینب اندیباغالم یلرکولتور

 یاشاتمیشتیرو  یاراتمیش یلرو گؤرئنئک ئکگئلئن

 . یشتیردئنم یلرو بونا نئوروز تؤرئن

هئم دئ موحتئوا اوالراک  یسیمهئم ا نئوروزون

 یاتییالاحلرلئ، توپلوم و دئولئت گئلئنئک

اؤزگودور. بوگونکو  یئتینئمئدئن یرانا یباغداشماس

 یشیاؤزگو، کوتالن ینئنئوروز چوک کئند دا’یرانا

بوتون  این’یراناوالن و ا یانات ائسئرص یرب

 یرامالردانبا یرلئشتیرئنب ینیالرخالق

و  یاکافکاس یانیالر خالق یوار.بوتون جیردیریب

. یشتیراؤغرئنم الردانلییراناو ا’دا نئوروز یااورتا آس

دا  اندیآراس لرتورک یرامالربا یآما نئوروز و بئنزئر

 .یرالنکوت

و  لییتچئش یکوتالماالر یرامینئوروز با دا’ایران

. یندیریربار یچیندئا یکوتالماالر یکلفار

 یاوالراک اؤنجئک یلکا اندیامپسکوتالماالر کا

سون چارشامبا  ینینسون هافتاس ییلین

. یرالنکوت یتؤرئن یارشامبا سورچ یندئگئجئس

 ’یکوتالماالر یالماکارش یباهار‘ ی،چارشامبا سور

اون ’و نئوروز یریالننددا آدال الراکاو

سون چارشامبا  یاؤنجئک یندئنگئلمئس

 یرانا یالنان ائسککوت یندئگئجئس

 . دیریریب انندیکوتالماالر

و  یاؤن کوتالماس ینینیننئوروز کوتالماالر اندآسلی

 ی،اوالن چارشامبا سور یتئلیغیندئن ریشییگ

 یندئسون چارشامبا گئجئس یینینسون آ ییلین

کوتالماکال  ی. تؤرئنیرندتؤرئ یرالنان اؤزئل بکوت

 . یدیورگ یالمایاکارش یباهار ینسانالرا

گؤرئ، چارشامبا  ینئلرگئلئنئک یرانا ائسکی

اوزونتو و  ینسانالرو ا یاکیلیرآتئش  دئ’یسور

 ییانتاش ینیتئماس یریجیاوزاکالشت نییسورونالر

 ینبو آتئش یاراکاوکو لرییرش یکسئمبول

گام  ینسانالر،ا ییشلئدئ یرآتالر. باشکا ب یندئناوزئر

آتئشئ وئرئرئک  اندییلسونو ینیلرو کئدئر

 انندسییسیو ا لیغییزگینک ینآتئش اندکارشیلیغی

 . یرالرو گوچ آل یائنئرژ

آنا  ینینتؤرئن یآتئش، چارشامبا سور  

 ینئچئورئس یاکاراک، آتئش خالقاونسورودور. 

 ییپآتال یندئناوزئر ینینلرو آتئش آلئو یرالنتوپ

 . یاکارو  یرآتئشئ وئر ینیاوزونتو و زورلوکالر

اوستوندئن  ینلرآلئو دئ’یسور چارشامبا

 لییسیما’ چالما یککاش‘ یرا،س یعنی ینآتالمان

و تؤرئندئ، گئلئنئک و گؤرئنئک وار. ب یرب یغئرد

اؤرتئرئک  ینیلریوز لرو ائرکئک یزالرک

و کومشو، تاباغا  یدئرگ ینئلرائو ینینکومشوالر

 یشارید یمازدو یاردو ینیسئس یغینچارپان کاش

 یاوئ یراکیرب یئمیشکورو  یناتاباکالر یکیپچ

 .یروئر یئهئد یراونالرا ب

 یوزییلالرداسون  ی،کوتالماس یچارشامبا سور  

 ینن'یردئوسیف یشاعر وکیبو ینا'یرانا

 یشارئتدئ ا دئلرییرش ندئکی’یسشئهنامئ

 یلرو گئلئنئک یتوئلر یرانا یائسک یلئنائد

 . ییورآل یئر اندیآراس

و  یرشئه لییتچئش ینا'یرانبو تؤرئن ا  

 یاپیلماسینالئ لرگئلئنئک یشیکدئغ یندئلربؤلگئ

دئ لربوتون بؤلگئ یاکیلماسی، ینراغمئن آتئش

 . یکتیراؤزئلل یراورتاک ب یاپیالگئلئن

کوتالماک  یشینیگئل نین’یرامینئوروز با یراداس بو

 یچیناوالراک باشالماک ا یکلیرلیهاز ییال یئنیو 

. بو یزلئنیرتئم یریلپ یریلپ یئرائودئ هئر 

توم  یبی،دؤنوشموش گ یتوئلئر یرگئلئنئکسئل ب
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نئوروز  یزلئمئییتئم ینیلرائو ینسانالرا

 ینئهال یریب انندیزسا اولمازالراولما ینینلرتؤرئن

 . یرمیشتیرگئت

 ییلین یئنی انندیآرد ینینتؤرئن یسور چارشامبا

 ییل،. هئر یرالنکوت ینئوروز آن ییالنسا یشیگئل

 ییلباشی یارالنانزامان دؤنگوسونئ گؤرئ آ

آدالنان سوفرا  ینسهئفت ی،خالق یلئآ یندئساات

 شینییریگ ییلین یئنیو  یرالنتوپ اندیائتراف

 کوتالر. 

 یلئا یارفح’ س‘ یلئنائد یفادئا یئس( د 7)

 یزیلدیغید یاماسا یاالرینو ائش ییئجئک یانباشال

 یچینا لیکیئشیل یانی’ سئبز‘بو سوفرادا، 

 یرب یریجادا آ یبوغدا یات،باکل یملئندیریلئنچ

 ین)آلت یککئس یرکونور. ب یاسوفرا یلئا یپستئ

 ینائنئ بلردئتآ یو ائسک یرگوموش( وارد یا وئ

ا ظافاحمو یوگون بو 13 یلئقرآن. آ یرو ب یناآ یرب

 . یرالنتوپ اندیائتراف ینبو کوتسال سوفران یلئنائد

دا ائوئ  ینینروحالر ینینلراؤلموش یننه سوالل  

. یاکیلیر( یشیکو چئراغ )ا ینانیلیرا یغینئگئلد

 اندیآراس یاشایانالر لریارئتز یانباشال یکالمئزارل

 لریئهئد یئد یراملیکائدئر. چوجوکالرا بادئوام 

گؤرمئ  یربیرینیب یوبو ییل. یلیرپارا وئر یتناک یاوئ

و اوزاک آکراباالر،  یاکین یانبولما یسشان

 یارئتز ینیلرائو یکلیلیکارش

سورار و  یرطاحائدئرئک، حال 

 ائدئر. یکتئبر ییلی یئنی

و  یوکؤ یندکئ نی’یرامیبا نئوروز

 یلئتات ییپیرمئگئچ یندئشئهر

دا سون  سیییسا یکانالرینچ

. یآرتت یلیخ یرب ییلالردا

 یارئتز ینید یاوئ یستیکتور

 یولجولوکالردابو  ییانتاش یآماج

 یباز یلئدئنآ یاوئ یخالق یلئآ

 یا وئ یسرضا توربئ یمامدئ ا’مئشهئد ،لریشیک

 یارئتئز نی’یستوربئ عصومهم حضرتدا ’قم 

دئ  لریلئآ انیاپ لریگئز یستیک. توریدئرگ

هازار  یسبؤلگئ یئمیئشیل این’یرانا یکلئگئنئلل

 یاو کاساباالرا وئ یرشئه یییسینداکیک یزیدئن

 یلئا مییکلیا لییشچوک ائلوئر ییندئگونئ

ائدئر.  ینآک ئلریلا یییالرینداکیک یفارس کؤرفئز

ائن  یناولکئن یبیگ یئزدو  یزتئبر یراز،اصفهان، ش

دا ’دئ نئوروز یلریرشئه تاریخیو  یائسک

 یاهاوا یربامباشکا ب یلئا یشیگئل ینلریستتور

 بورونور. 

گون  4اوالراک  یمرئس ینینلریلنئوروز تات  

گون  20 دا’یرانا یکلئراغمئن گئنئلل ینااولماس

 یران. اینلئنیرد یاپاراک یلتات ینسانالرا

اوندئ ’13 این’ینروئردف ییآ یلکا یمینینتاکو

 یشیا یاراتیپ ایییگوندئ دون 12ن ’اهلل

او گون  انندینانیلدیغیا یغیناتامامالد

دا  ینسانالرا یی. تابینانیلیرئ اینلئندیغیند

 یااورادان اورا یوگون بو 20 یران. مودئرن اینلئنیرد

پازار  یدا تاشار، چارش یورتدیشینا لریگئزئر، گئز

 . یرالنجان

کوروما  یگئلئنئکسئل اوالن ی،حالک یرانا  

 یرامالریبا یمکاد ه. هئللیینداها تئمکا ندکونوسو
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زامان  یسا،گون( سؤز کونوسو یئنینئوروز )نوروز، 

آ تئصادوف ائدئن ’مارت 21. یوردورو یادون یشو د

 یلکو ا  ی1 یینینآ یناونالردا فئروئرد یرام،بو با

 . یردیسگؤستئرگئ ینجینینباهار سئو

   

 انیکاؤنه  چ ییالنئوروز کوتالماالر یادادون  

        لریچیندئکیاولکه ا 5
 یراثیکولتور م یمانئو یادئ دون یزس اگر

بامباشکا  یاداآالن و هئر جوغراف یئر یستئسیندئل

 یلماککات یرامیناالنان نئوروز باکوت لئلرینلیکائتک

اولماک اوزئرئ اورتا دوغو،  یهباشتا تورک یستیورسانیز،ا

 یارئتز ییئو بالکانالردا بولونان پئک چوک اولک یاآس

 ینئوروز کوتالماالر یادادون ایشتئ. یلیرسینیزائدئب

 . یالریدئن بازلراولکئ یالنآن یلئا

   

  یستانآفغان. 1
بو  یدیغیگ ینیلرییافئتائن گوزئل ک ینهئرکئس  

. ییورکوتالن یخیندهمارت تار 21 دا‘یستانآفگان یرامبا

مئزا  یمئرکئز ینیناولکئدئ نئوروز کوتالماالر

 یلیمییالکات یشینینک جئلریناون ب .یفشئر

 یوالیسوره فئست ی-، گوللرگئرچئکلئشئن تؤرئن

گون  40و  یورنیلیب یسمیلئ( ایرامیگول با یرمیزی)ک

دئ گورئش، هوروز لر. تؤرئنیوردئوام ائد یونجابو

 لرینلیکائتک یبیگ یونالریاو یاتروت ی،لردؤووش

 یوهساماناک،  هفت م یسئدئ الر. ائویوردوزئنلئن

 . یشیریلیورپ لریئمئک یبیگ

  یجانآذربا. 2  

 یکوتالنماس اندییلالری مییرئژ سوویئت

مارت  21 دا‘یجانآذربا یرامی،نئوروز با نانکالیاسا

دئوام  یونجا. اوچ گون بوییورکوتالن ندئتاریخی

دا  یرلیکالریضاح یرامینائدئن بو گئلئنئکسئل با

رئ ئ گؤلر. گئلئنئکییوراؤنجئدئن باشل یآ یرب

گونو  یکینجیباهار، ا یلکگونو ا یرینجینئوروزون ب

اوچونجو گونو سون باهار، دؤردونجو گونو  یاز،

 یرام. بایلیوراوالراک کابول ائد یشک یسئا

 یغیندئائشل لریکگئلئنئکسئل موز ا،ندیکوتالماالر

 . یوریئنی لریئمئک یؤرئسئلو  یلیوردانسالر ائد

 قزاقستان . 3  

 یسمیلئا یرامیمئ یزدا ناور‘اننئوروز، قزاقست  

کوروالن  یندئتا اولکئ گئنئل’مارت 21. یلینیورب

 یشیریلیپ،پ لریئمئک یؤرئسئل یرالرداچاد

 لییتگئلئنئکسئل دانسالر، گورئش و چئش

 یآ یر. بیورگئرچئکلئش لرینلیکساناتسال ائتک

 یلرینلیکدئوام ائدئن کوتالما ائتک یونجابو

دا  یونالریاو اترویو ت لرکونسئر اندامیپسکا

 . یوردوزئنلئن

 آرناووتلوک . 4  
النان کوت یسمیلئسلطان نئوروز ا تا‘آرناووتلوک

 یراماولوسال با یانابو  انندییلی 1996 یرامی،نئوروز با

تا دوزئنلئنئن ’مارت 22. یلیوراوالراک کابول ائد

رئنگارئنک  لئلرینلیککولتورئل و ساناتسال ائتک

 لرکوس ا،ندیرامیبو باهار با غییاشاندی ینلرگؤرونتو

 . یرحاضرالن لریئمئکسوفراالردا  الیککاالب یشیر،بار

  یرقیزیستانق. 5  
رئنگارئنک  یشیگئل ینباهار دا‘یرقیزیستانق  

دانسالر، دئو  یاپیالنلئ لرگئلئنئکسئل کوستوم

 یچینیا ینسانینو ا لریئمئک یشیریلئنکازانالرال پ

. ییورکوتالن یغیندئائشل لریکائدئن موز یپیرک یپیرک

ائن اونلو  یشیریلئنپ یچیننئوروز ا دا’یرقیزیستانق

 ی. حاضرالنماسسییلسومئلئک تات یسئا یئمئک

دعاالرال  ی،لهافتا سورئن بو تات یرب یاکالشیک

 . یشیریلیورپ

و  لرگئلئنئک یئپیئنی یلیپ،کات ینینئوروز کوتالماالر 

 یلئتیباوچاک  یچینکئشفئتمئک ا یلرائغلئنجئ

 یخی،.ن تاریینائتمئ یهمالا ییگؤز آتما یاالریناکامپان

 یلرنووروز اؤلکه
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 ینتد ینبز

 سون چرشنبه 
 یچرشنبه س ی،سونچرشنبه س ایلین

 یهوس یگگونو ،شنل یلمات_آتیل

 یگؤتوروب آلوون سس دونیانی

 یشفیشاف یری،ب یربومبا آت بیری

 یشاق یورقو ینی،سونخوش گلد یازین

 

 یندهال یچیقئ یزالرق یرکس سویو

 یلیندهد یرگز یگؤزل ماهن_ گؤزل

 

 یندهقورقود ائل یدادیرقا یرب اصیل

 یاشا یاشا،خوشسن شاد  یمائل آغیر

 یشاق یورقو ینی،سونخوش گلد یازین

  یارباجادان قورشاق سالال سئوگیلر

 یگارن یناونا ،کوسمه س یر پا دویونله

 اومار یپا یخآ سئوگی،سئوگسیندن

 یقوشاماجال داها با یرد قالماییب

 یشاق یورقو ینی،سونخوش گلد یازین

 

 یرلرشهر ،شهر گز تکمچیلر

 یرلربوغدا از یازلیق آناالردا

 یرلربز یخونچاالر سومَنیله

 یشادوالق آلق یردهگؤرجه ک ، ب خونچا

 یشاق یور،سون قو ینیخوش گلد یازین

 

 خونچا اوسته گؤز دوشنده گوللره

 یللرهد یرنئچه ،خوش سؤز گل_نئچه

 ائللره یزیمون ب«اود»خوش دور  یومنو

 وور داشا ینیس یشهونون شعمر دیو

 یشاق یور،سون قو ینیخوش گلد یازین

 

 یرگل یازجورله  یال،قاووود«قاوورقا»

 یر،قوناق چوخدو ،آز گل یرگت یئمیش

 یرالده سازگؤتوروب ناز گل آشیق

 شاخبر وئر قاررانقو یشینگل یاز

 یشاق یورقو ینی،سونخوش گلد یازین

 

 قاال یمومکن اولسا تونقال سنده

 آال یگارروز یگینیشنل قویما

 سوال رنگی«تدین»ییلدئ اینصاف

 له باشا یکشنل یاشامی چاتدیرین

 یشاق یورقو ینی،سونخوش گلد یازین

@Zeynab1350 

 سوز بوخچاسی

Söz buxçası 
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 حکایه  –اویکو 

 یققارانل یازیسی قادینین

 یردگئجه
 

 «نغمه»زادهیباباکش هیمحک یازار؛

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یلینیموبا یب،ساعاتا باخ یقولونداک فریبا

. سئودا یوخالییر ینیمئساژالر یخاریب،چ

 یولونون یسئوگ یبا. آنجاق فریونانمیشدی

 یرب یمیک یتمیشاؤزونو ا یغینداناوزونال_اوزون

 یالههبئله ا یگیندنائتد یسح یچیندها یغونوندو

و  یوقسو یباش یشماغیناله دانشخص یرب یمیک

گؤروشوندن چوخ  ینان دوستو سئودانینایاو یالمد

کئشگه سئودا  یرکئچ ییندن. اورهیوردو یاجاحت

 یاونا ک ینمئساژ آتس ییریسته. اینسگلمه

 یرسال یلینیآنجاق پئشمان اولور. موبا ینسگلمه

دؤنور  ییب. باش اؤرتوگونو سهمانالیبینهج

اونون قارا  یر،باخ یزههله دن یالهه. ایسار یهیالهها

 ینیاندام یئردهاوتوردوغو  یچیندها لوارشا_تاپ

آرام  یئلدهو  یئتیشن ینااورتاس یینینسوزور، کوره

بعضن آغ توکه  یچیندها ینینقارا ساچ یئللنن

اولدوغونو  یرلینئجه ده س ینینگؤزو دوشور. بو قاد

 دوشونور.

 ییرماغینسونا چاتد یالنینپ یوتؤکدو ایالهه

 ینیسؤزون آرد یبانینفر یمیگودورموش ک

هاردان  یزبه ب یاخشی»و اونون  یرتلس یناتوتماغ

 یده نلر وار؟!صاباحگئجه یققارانل لییکیلمهب

 یزهن یدنائش یگیندئد« !یوخ؟ یوخسا یدیندیرآ

 .«ینانجا» نیریللهد

 یعنینئجه  ینانج؟ا_

 یرب یناصاباح یننگئجه یق. قارانلینانجهه ا_

 ینانجینا یسئوگ ینانجدیر،وار، اودا ا یآچ یرلیس

 .دیریآد یاراشیقلی

 !ی؟م یشدینیزچاتم ینانجابو ا یزس_

 یشدیمهه چاتم_

 !یسینیز؟کدرل یلهاالن بؤ یک یشدینیزنئجه چاتم_

دشمن اولموشدو  یرب یرانچاتد ینانجاا یمن_

دوغرو  ییهسئوگ یولوماونا گؤره ده  یوخ،دوست 

 اولدو. یول یانلیش

 !ی؟ک یمیدیک ینیزمن؟ دشمندش_

 ییبیزلهگ یقتیاؤزوم، من حق یاؤزوم باج_

 یاالنالر یاؤزومه گؤز گؤرت یکرلریملهف یدورمااو

ساختا  یراغیالقووه چ یولونا ینانج. ایردیمسات

 «یدینلیغیدیرآ ینباااخ بو صاباح» یبسال یشیقالرا

 .ییردیمدئ

 

 یشیقالریدان یرلیس نینیالهها فریبانی

بو  یردیچاتم یناجه آغلروردوسه ده ذرهدوشوندو

اوال  یلمیشب ینیاونون ماجراس ینلهائلچ ینقاد

مکاندا  یبو گون هانس یبانینفر ی. آمما حتیلسینب

اولدوغوندان  یگؤروش قرار یلهدوستو سئودا ا

دا  یغینیصاباحا ساخالد ینیقرار ینلهائلچ

 .یلیردیب
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 گلیرم،»ینیمئساژ یغیآتد ینسئودان فریبا

 .یهیالهها یرسوال وئر یکسگؤروب تله «دایامیول

 یشیقالربوتون ا یلدینبس سن هاردان ب یاخشی_

 !ی؟آخ یانیلیرسانبلکه  یمیش،ساختا ا

 سیلهیطهدوستون واس یرب  یانیلمیرام، یوخ»_

 یبسال ینیدر حال ال ییبدئ« یلدیمب

 یحور ینین. ائلچیخاریرچ یلینیموبا یندانچانتاس

 یقاباقک یگیچکد یونوت قول بول یمالخان ینداآد

  یییتیله،ن ییلتماقآ یبانیفر یب،گؤستر یلینیشک

درک  یینیجهیلهبده اونون نه حاال دوشه یهم

با بو دوستومون  بودور»یرآغ_یرآغ یاطالاحت یبائد

 ...ییردئ «سیلهیطهواس

-------------------------------------- 

 اهت دارد شب یرانبلغارستان با ا یختار چقدر
ترک به نام قورت خان  یکبلغارستان  بنیانگذار

ترک بودند تا  یهاول یبوده است ... در واقع بلغارها
خان  یسحدود هزار سال قبل در زمان بور ینکها

 یکنند و ازدواجها یرا قبول م یحیتبلغارها مس

و  ینبه زبان الت یلانج یادگیریو  یحیانبلغارها با مس

 یمیلهآس یترکها همین... حاال   یردگ یاسالو شدت م

اوغلو دست به قتل  یمانسل یمشده بلغار در زمان نع

دهند بلغارستان مال  یزنند و شعار م یعام ترکها م

 بلغارهاست ... 

که از  یرانیهاییهست ... ا ینطورهم هم یرانا دقیقا

که  یرانیهاییترک هستند ... ا یهاینسل مادها و اشکان

که از نسل  یرانیانیهستند ... ا بزرگ یانازنسل سلجوق

هستند فقط به دو  یترکان قزلباش دوران صفو

تعصب دارند و  یو ساسان یهخامنش یهودیحکومت 

با فرهنگ و زبان  دشمنیدر حال  یرانامروز به اسم ا

 ترک هستند .

خود در  یجهان یتحاکم یتتثب یواقع ماسونها برا در

و  نیراا جهان خصوصا در یاز کشورها یاریبس

 یفتحر یاستس یهو روس ینبلغارستان و اوکرا

 کرده اند . یادهرا پ یمیالسیونو آس یختار

 دهرضاجعف ییادص یقآش کلیبرلی

 اولماز
 . یلییرسئو یبوطندن دئ هرشاعر

 اولماز.  ییاربرابر هئچ د وطنه

 . ینشهره ت ینتانونورآد وطنده

 . یاراولمازسنه  یمسهک یرتک ب وطن

 

 . یچینا ینسانهرا یقدیراوجال وطن

 . یچینوطنده ا ینشربت محببت

 . یچینبابک تک ب ینس یاغی وطنین

 زاراولماز.  ینانوطن گوزو ا اوندا

** 

 اوالق وطن ساخ اولسون.  یاردوم گلین

 جَننت باغ اولسون.  یوطن بَسلییک

 اوزو آخ اولسون.  ینپرسالر وطن

 . یقاراولمازدانان کس باو وطنین

*** 

 سلمک گرک آنا تک بَ وطنی

 ساَسله مَک گرک.  یدوستالر یاردوما

 گرک.  یستمکا یوطن ییادص آی

 وطن خاراولماز.  یاولساق داه بئله

 

 یرسول سولماز

 

کؤنلومو گوله  بولبولم،

 یمباغالد
 

 

 

 

 داها جانا من یشمگلم دنسئوگی

 قانا من  -قانا ییماوره قانماییر
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 من یانا -یانا یشامقالم دیر،آتیب

 سانا من -سانا یلرگون شامقالمی

 

 گوندوزلر ابد ی،اعدام لرگئجه

 بلد یرنه ده ب یم،کس یوخ غریبم،

 نابلد یهام یادادون ایتمیشم

 سانا من -سانا یلرگون قالمیشام

 

 گؤرمورم ییآ لره،یگؤ باخیرام

 گؤرمورم یایی یشدایام،ق همیشه

 گؤرمورم ییسنه تا لردهگؤزل

 من ایان -یانا یچمدنا قالمیشام

 

 یندانفراغ یلب یاسدیغیم ایسالنیب

 ینداندوز دوداغ یاراما تؤکموسن

 یاناغینداندوشموشم او آل  آیری

 من یانا -یانا یچمدنا قالمیشام

 

  یمکؤنلومو گوله باغالد بولبولم،

 یماو قارا تئله باغالد ام،«سولماز»

 یمسئله باغالد یئله، یزتشرس بیر

 سانا من -سانا یلرگون قالمیشام

 

 یرسول سولماز

 !یمن یبسانگولوم، آت وفاسیزسان
 

  یاغیمدوشوب آ ینهکمند عشقین

 یمقوالغ یموردو ینیسس دیرچوخدان

 یراغیمدا سؤنوب چاوتاق یغمل بو

 !ی؟من یبسانسات  یهسن نئچه  سؤیله

 ! یمن یبسانگولوم، آت وفاسیزسان

 

 یادیگارقالیب یلینشک هریاندا

  یبلانتظار قا لریچکچ قوروموش

 یبدولو دام دووار قال لهنخاطیره

 ! ی؟من یبسانسات یهسن نئچه سؤیله

 ! یمن یبسانگولوم، آت وفاسیزسان

 

 یار یهاولدون سن اؤزگه لهخیانت

 منه دار یااولدو دون لهنیلهح بو

 آغ قار یماباش یاغدی ینداچاغ یاز

 ! ی؟من یبسانسات یهسن نئچه سؤیله

 !یمن نیبساگولوم، آت وفاسیزسان

******************* 

 

 یندانکتاب یالسیاوو آنا ال یادبن تیمور
Akademik Teymur BÜNYADOV 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 بولبولوم، بسدی، یئتر.  

 بیزلری ده آز کؤورلت،    

 آغالما، بسدی، یئتر.    

 بیی وار،    

 دونیانین خان، بیی وار.    

 بولبولون گولدن آیری    

 نیی وار؟  جانیم، اؤزگه   

 باغا قوربان.    
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 سن گلن باغا قوربان.    

 عشقین سینمه چکن    

 چارپاز داغا قوربان.  -چال  

 بوتاسی،    

   -زیباسی، بوتاسی -زر  

 یاریما کؤینک آلدیم،    

 قیزیلداندی بوتاسی.    

 بئتر اولدوم،    

 بئتردن بئتر اولدوم.    

 یارا الیم چاتمادی،    

 بئتر اولدو.    اؤلومدن  

 باشا،  -باش  

 باشا.  -قنشر، باش-قاباق  

 قوینوندا شاماماالر    

 باشا.  -وئریبدیلر باش  

 بولبوله دئه،    

 گول اوسته بولبوله دئه.    

 مرامی آغالر عشقیمی    

 او شئیدا بولبوله دئه.    

 بار واختیدی،    

 پایییزدی، بار واختیدی.    

 اشیندا،  قیزالر بوالق ب  

 سئومه یه یار واختیدی.    

 باشیندا،    

 تیرمه شالی باشیندا    

   -گؤز؛ل قیز جانیم آلدی،   

 بوز بوالغین باشیندا.    

 بیر عالمدی،    

 بیر دونیا، بیر عالمدی.    

 هر کسین اؤز سئوگیسی    

 تکرارسیز بیر عالمدی.    

 ه،  بیر وعده دئ  

 ه دئهه.  واخ ت آییر، بیر وعد  

 دؤزونه ییر جان، اورگیم،    

 اورییم، بیر وعده دئهه.    

 بارین در،    

 یئتیشیب بار، بارین در.    

 بو گؤزه لین یئتیشمیش    

 نارین در.   ین،شاماماس  

 باشقاسینا،    

 گل اویما باشقاسینا.    

 یار یاستیغی.   یاتیغین  

 باش قویما باشقاسینا.    

 ی،  باغالنماد  

 باغ آتدیم، باغالنمادی.    

 لژرگیمه اود ساالن    

 قلبیمه باغالنمادی.    

 بدبختم،    

 قارا بختیم، بدبختنم.    

 دئمکدن الل اولدوم،   یار  

 طالعیی کم بدبختم.    

 باشیمدان،    

 گئتمز سئودام باشیمدان.    

 ملک،   یگؤردوم سنی، ا  

 عاغلیم چیخدی باشیمدان.    

 باخمازمی؟    

 گؤز یئتیرر، باخمازمی؟    

 اوقاچیب گئتسه گؤزه لیم    

 یاخمازمی؟   یاندیرمازمی،  

 باریشمارام،    

 کوسموشم، باریشمارام.    

 سینیق قلبیم سیندیردین،    

 سینمیشام، باریشمارام.    

 بوالقدا،    
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 قنشر گلدیک بوالقدا.    

 گؤزل ختریمه دیدی،    

 لدی بوالق دا.   آغالر قا  

 باشیمدا،    

   -دلی سئودا باشیمدا   

 یاردان داستان یازیرام،    

 آغالییر گؤز یاشیم دا.    

 بنزری،    

 یوخ عوضی، بنزری.    

 هاردا قالدی، گلمه دی    

 او، دیلیمین ازبری؟    

 باخما دئدی،    

 بویالنما، باخما دئدی.    

 عاغلیمی اوچوران قیز    

 یمشک تک چاخما دئدی.  ش  

 ،  بیزه گله  

 بیزلره، بیزه گله.    

 آنادان،  -کوسه آتا  

 تئیلنه، سوزه گله.    

 باخمادی،    

 اوز چئویردی، باخمادی.    

 سئللندی گؤز یاشالریم،    

 بیر یول دؤنوب باخمادی.    

 بوالقدا،    

 گؤزل قیزالر بوالقدا.    

 ایگید گؤرر یار سئور    

 سرچئشمه ده، بوالقدا.    

 باغیشال،    

 سحو ائلسم باغیشال.    

 اورگیمی آل دا گئت،    

 تک بیر باخیش باغیشال.     

 بند اولدوم،    

 سالدی بنده، بند اولدوم.    

 عاغلیم چاشدی، هوش گئتدی،    

 بیر گؤزله بند اولدوم.    

 به نئینیم؟    

 حسرت یارام، بس نئینیم؟    

 وم گؤزومه چاتیر،  گوج  

 آغالماییم، به نئینیم؟    

 بری دؤندر،    

 اوزونو بری دؤندر.    

 گؤزونده کی  عکسیمی    

 باجارسان، گئری گؤندر.    

 بادا وئردین،    

 ومو بادا وئردین.  عمر  

 آجینی منه،  -آغری  

 سئوگینی یادا وئردین.    

 باغالما،    

 قیل احتیاط، باغالما.    

 هر یو لونو آذانا    

 جانیم، کؤنول باغالما.    

 باتدی گئتدی،    

 ایلک عشقیم باتدی گئتدی.    

 دالغاالرا چیرپیلدی،    

 دریادا باتدی گئتدی.    

 بلکه گلدی،    

 اینصافا بلکه گلدی؟!    

 منی یئتیم قویمادی،    

 قاییتدی، بلکه گلدی.    

 بری باشدان،    

 باشدان.  آلماینان سری   

 بو سئودا یاالن سئودا،    

 تئز قورتار بری باشدان.    

 بیر ده گل،    
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 بیر گلمیسن، بیر ده گل.    

 سنسیزلییه دؤزمورم،    

 جان آلماغا بیر ده گل.    

 بیلمه دیم،    

 باجارمادیم، بیلمه دیم.    

 دونیادان واختسیز کؤچن    

 یار قدرینی بیلمه دیم.    

 دئه،  به -به  

 به دئه.  -به سؤیله، به-به  

 گؤزل یارین شنینه    

 به دئه.  -اوخای، به-اوخای  

 بیلگینن،    

 ائشیتگینن، بیلگینن.    

 زار،  -سنسیز کؤنلوم آهو  

 تانماردی، بیلگینن.    

 بیر ده گل،    

 تکیم، بیریم، بیر ده گل.    

 قویما آغالر قالیم من،    

 ر ده گل.  آغالر قویان، بی  

 بنؤوشه،    

 کول دیبینده بنؤوشه    

 گؤزله دی، یار گلمه دی،    

 بویون بوکدو بنؤوشه.    

 بیر ده گؤرم،    

 بیر گؤردوم، بیر ده گؤرم.    

 سنی تک یوخودا یوخ،    

 گئرچکده بیر ده گؤرم.    

 باتانا قالدی،    

 اولدوز باتانا قالدی.    

 یارال حسرت گؤروشوم    

 شئنلیک یاتانا قالدی.   

  

 بند ائله،    

 گل بنده سال، بن ائله.    

 باهار اولسون، گول آچسین،    

 یاری یارا بند ائله.    

 بال دادیر،    

 چیریندی، بال دادیر.  -شیپ  

 الیم باال باتیبدی،    

 آغزیم، دیلیم بال دادیر.    

 بال دادیر،    

 یار شیریندی، بال دادیر.    

 یاناقالری جان آلیر،    

 دیل، دوداغی بال دادیر.    

 باال دؤندو،    

 زهرین باال دؤندو.    

 اورک آچدیغیم گؤزل    

 دینمه دی، الال دؤندو.    

 جان آلدی،    

 دلی حسرت جان آلدی.    

 نه من یارا یئتیشدیم،    

 نه یار منه یان آلدی.    

 جانالر آلیر    

 ر آلیر،  جان آالن جانال  

 یاناقالر گول قیرمیزی،    

 باخیشی جانالر آلیر.    

 جان اورگیم،    

 جانیمدا جان اورگیم    

 عشقیمیز آغالر قالدی    

 یانیرام یان، اورگیم.   

 جمدی،  -جم  

 جمدی.  -داغدا بولود جم  

 تئز اینجیدن  -منی تئز  

 تکیم، بیریم، بیرجمدی.    
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 مان، آند ایچ!آند ایچن میلته، نری

And iç! ، Nəriman ، And içən millətə 

 یاشینا   90زاده نین  اوستاد شاعیر نریمان حسن

 

 

 واقیف بهمنلی    

   Bəhmənli Vaqif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایللر پیلله لرمیش بیزدن اؤتری؛    

 یولالرا گاه بورکو، گاه شاختا دوشور.    

 شؤهرتین سئوینجی، یاشین کدری    

 ترس کیمی ایکیسی بیر واختا دوشور.    

     

 گئدیرم، ایللره سوراغیم دوشور،    

 اؤزوندن آیریلیر دئمک.  -اینسان اؤز  

 یوخاری باخیرام، پاپاغیم دوشور،    

 ینک.  آشاغی باخیرام؛ گؤزومدن ع  

 زاده   سنحنریمان   

     

1  . 

 آذربایجان پوئزییاسی قودرتلی پوئزییادیر...   

النیز اونا گؤره یوخ کی، او، زامانیندا و سونراکی ی

ائستئتیک تاثیر -یللیکلر بویونجا ماگیک بدیعیایوز

 گوجونه مالیک اولموشدور. 

شعیریمیزین اسرلرله یالنیز اونا گؤره یوخ کی، 

کیتابی  "رنامه سینده بایاتی، ناغیل،  اؤلچولن عم

و  میثالیندا خالق  "وغلو ا کور "،   "دده قورقود 

میلت هونری نین بحره سی اوالن بدیعی تفککور 

آبیده لری وار و یالنیز اونا گؤره یوخ کی، قتران 

عماد انی شیروانی، نیظامی گنجوی، تبریزی، خاق

ال پناه واقیف، فوضولی، م محمددین نسیمی، ال

ید عظیم شیروانی، آشیق کر، سقاسیم بی ذا

ابیر... ایسمییله صسگر، میرزه علی اکبر  عل

هور ظشؤهرت تاپیب سئویلن اوستادالر، 

بدیت( چئوریلن اائتدیکلری زاماندان کالسسیکایا )

یانه صنعت یوکسکلیکلری، دونیا پوئزییاسینی داه

زنگینلشدیرن شاعیرلر زنجیربندی بیزیم 

ایختییاریمیزدادیر... دئییلنلر آرتیق گؤرونه بیلر، 

ده چوخ درجه -چونکی،  ادبیات باره ده آز

میز آ یمیزین حیرتثاوالنالرا پوئتیک ایربیلگیسی 

 دیری گون کیمی آیدیندیر...  

ین قودرتی هم ده ثمنه گؤره سؤزوگئدن ایر 

یر، تؤره اونونال باغلیدیر کی، او، تکرارن طراوتله ن

بیرینی -رلر بویو بیریعصچوخالیر. -ییر،  آرتیب

عوضله ین، زامانین کونیوکتوراسینا )دؤورون 
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کیلده یئنیلشن ادبی نسیللرین ( اویغون شهطلبین

سارسیلماز سیراسی آذربایجان وارلیغی نین 

ادبی دوشونجه خرونولوگییاسی،  تک -تاریخی

بیرجه قرافاسی بئله بوش قالمایان ادبیات 

 تقویمیدیر!  

دبیات ساعاتی نین عقربلری  بللی مودتلر بویونجا 

. ایندیکی نسله ان دایانمادان ایره لیله مکده دیر

یللیکده کی  میثلی گؤرونمه ا یوز 20اوالن  یاخین

سیاسی، سوسیال، مدنی ایقلیم  "میش

باخمایاراق،مدنیت و ادبیاتیمیزا   "دییشکنلیگینه 

عنعنه دن قایناقالنان و موقدس ایرسی آرتیران 

یئنی شاعیرلرین آدالرینی زامانین قوالغینا سؤیله 

مک قیسمت اولموشدور. باشقا سؤزله، یئنیلشمه، 

خالقین  یندهچوخالما، تؤره نیش، اصل-یبآرت

نین تکرارن گئنئتیک اویانیشی، بدیعی یادداشی 

 وامیتیدیر.  ری داطف

ین حسیل موشفیق، فر جاببارلی، میکایعج

جاویدله برابر، منسوب اولدوقالری دؤورون فاجیعه 

مد صی بو و یا باشقا شکیلده یاشایان سین

یمی یمان روستم ... کا، سلضوورغون، رسول ر

یمیزین تاریخی معناسینی و دوغما شعیرشاعیرلر 

ین سحختییار واهابزاده، نبی خزری، نفه سینی ب

یکرت قوجا، عاریف، قابیل، سؤهراب طاهیر، ف

لی کریم، عا، مممد آراز، ضتوفیق بایرام، خلیل ر

نووروز، مستان گونر... و یاقوب، جابیر  یموس

 زاده یه اؤتوره بیلمیشلر.   سنحنریمان 

2  . 

 جی-90 ونونعمر –دی چکیلن سونونجو شاعیر آ

 ایله حسن زاده نریمان قویان قدم سینه زیروه

اغلی، هئچ اولماسا ان قیسا فیکیرلریمی ب

بؤلوشمکده ایصرارلی اولدوغوما گؤره ائله بوراداجا 

میللی پوئزییا تاریخینه دایر تئزیسلره وئرگول 

 قویماغا مجبورام.  

ئرگول؟ چونکی اوستاد ه یوخ، وطنه اوچون نؤق

 درتلیحسن زاده نین یاراتدیقالری قنریمان 

 "ربایجان ادبیاتینا نظرن تورک ائپوسالریندان،  آذ

دان، نیظامی گنجویدن بوی  "کیتابی دده قورقود 

وئریب آرتان و سؤزون قدرینی آرتیران تامامیله 

فروو عامی جظنی حیفه دیر. آکادئمیکیئنی بیر ص

 "یر کی،  اقلی اوالراق یازح

حسن زاده ؤز بؤیوک سلفلری کیمی نریمان ا... 

-پوئما  ایستعدادی-ستیخییااده یارادیجیلیق  نین

داستان میقیاسیندادیر. هر شئیدن اول اونا گؤره 

 -ینده شعیرکی، شاعیرین دئمک اوالر، هر بیر 

ئپوس گئنیشلیگی، یاخود لیریکاسیندا بیر ا عموما

نجیسی، اونون یسس ائدیلیر. ایکیحکونتئکست 

سیلسیله سی وار کی، قوربانی، آشیق  شعیرائله 

یارادیجیلیغیندا اولدوغو  علسگرآبباس، آشیق 

داستان تشکیل ائده -کیمی، هره سی بیر سوژئت

جک قدر آردیجیلدیر. و اوچونجوسو، طالع )تاریخ( 

    "نیی دیقته ائدیبسه، شاعیر اونو یازیب. 

احتیاطالنیریق. قیقتلری ایفاده ائتمکدن ح بعضا 

ن آما، منجه، هاقلی حؤکملری سسلندیرمکد

الحیظه ائدک، چکینمک گرک دئییل. بیر آنلیق م

-هانسی دؤورده، هانسی موحیطده یاشاییب

یاراتماسیندان آسیلی اولمایاراق، اگر بیر شاعیرین 

فالیتی ایله ادبی ایرسیمیز آرتماییب، تزلنمه 

شاعیرین  ییبسه، بو یالنیز حاقیندا صؤحبت گئدن

یوخ، اؤن سیرادا شخصن نیظامی گنجوی، 

 عمومانسیمی، فوضولی، واقیف اولماقال 

 پوئزییامیزین مغلوبیتی ساییال بیلردی.  

بیز ایسه تسکینیک... چونکی مئیداندا، هانسی 

یاشی اوزرینه صمیمی  90کی، بیز اونون 

ل صر ائتمک ایسته ییریک، باخ او، ااعتیرافال

ار و او، کؤکدن و سن زادهحنریمان   -شاعیر 
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ه یئنی معنا قاتان مؤحتشم بیر ثریشلنن، قدیم ایر

 شاعیردیر!  

یاشی نین نورونا  90بوگونلر خالقیمیز اونون 

بورونوب. شخصن بیر یارادیجی شخص، اونون 

یئتیرمه لریندن بیری، قلم یولداشی اوالراق بو 

 ایشیقدان منه ده پای دوشدویونه گؤره خوشبختم!  

  3.   

جی -1931ایل اؤنجه،  90  حسن زادهنریمان 

ده قازاخ رایونونون پویلو -18ایل فئورالین 

یندی آغستافایا آید(، دمیریولچو ااوباسیندا )

الیمممد آتانین اوجاغیندا دونیایا گؤز آچیب. 

طالعیین بو کور قیسمتی نین  خاطیرالنماسی دا 

 1قاچیلمازدیر؛ گله جگین بؤیوک شاعیری 

یاشی اوالندا آناسینی  23)!!!( آتاسینی، یاشیندا

ایتیریب. اونون  سونراکی حیاتینی، کئچیب 

گلدیگی یارادیجیلیق مرحله لرینی، یوکسلدیگی 

مرتبه لرین سببینی گؤز اؤنونه گتیرنده بئله 

چیخیر کی، نریمان موعلیمین والیدئیلری بیر 

باشقاسی دئییل، محض  آذربایجان خالقی و 

تیدیر. اعتیرافین یئریدی: خالق و آذربایجان ادبیا

ادبیات هر یئریندن قالخانی اؤوالدلیغا گؤتوروب 

 اونو قانونی واریثلردن بیری ائالن ائلمیر!  

اکس تقدیرده، ینی باخ همن ایکی معنوی   

والیدئین اولمادان، او، آذربایجان ادبی دیلینه 

الناراق خالقین وارلیغینی و روحونو بئله اساس

 ده ترننوم ائده بیلمزدی.   یوکسک درجه

 یر تحصیل پیلله لری ایله موقاییسه دهعاصم

یلی اوزون موعلیمیمین اؤیرنجیلیک ایللری خ

چکیب. اون ایل اورتا مکتب، دؤرد ایل 

اینسیتیتوت، ایکی ایل موسکوادا عالی ادبیات 

کورسو، دؤرد ایل ماکسیم قورکی آدینا دونیا 

دا آسپیرانت... -وادبیاتی اینسیتیتوتو، اوچ ایل آد

ایل فاصیله سیز تحصیل(.  23اوسته -وستا)

وار کی، شرطی ده اولسا،  اساسدوشونمه یه 

مقصده چاتماق اوچون هانسیسا بیر گنجین 

نظر ائتمک -سینی صرفتحصیل خرونولوگییا

ه سی اوزره اوغورالری نین حاونون اؤز سا

سببلریندن ان آزی بیرینی آنالماغا یاردیمچی اوال 

 .  بیلر

ادبیاتیمیزا ساوادسیزلیغین  حسن زادهنریمان 

کوتلوی لغویندن، ایکینجی دونیا موحاریبه سی 

جی -60جبهه سیندن دئییل، محض مؤحتشم 

ادبی -ایللرده )خخ اسر( موکممل فیلولوژی

 بیر آراسیندا یاس 25 – 18تحصیلدن و 

 گلن طالعدن سرت قدر کیفایت اوچون یئنییئتمه

موش دوغول دویغولو تعدادلی،ایس آنادان ده هم و

بیر شاعیردیر. منیمسه دیگی بیلیگی، کئچدیگی 

تحصیل مرحله لرینی  هئچ زامان قابارتمایان، 

ساوادین ادبی یارادیجیلیغی ایره لیلتمک اوچون،  

سادجه، ضروری اولدوغونو قبول ائدن اوستادین 

 چالماق قلم ایل 80 – 75قازانجی سراسر 

حسن  نریمان شاعیر: ییمدئ دا بونو. اولموشدور

 مطبوعاتنین حیاتی او بیری یاندان پئچکار  زاده

جی -1962خادیمی نین امک  سالنامه سیدیر. 

ایلدن باشالیاقاق، شاعیر آذربایجان تئلئویزییا و 

آذربایجان  "رادیو وئریلیشلری کومیته سینده،  

ژورنالیندا،     "آذربایجان  "قزئتینده،   "گنجلری 

قزئتینده )باش   "ت عنصاینجه  ادبیات و "

رلیگینده ظمطبوعات و اینفورماسییا نارئداکتور(،  

ر عوضی(، ظنااوینی، عرین بیرینجی موظ)نا

آذربایجان ادبیات فوندوندا )دیرئکتور( کیمی 

مسئول وظیفه لرده چالیشمیش، توتدوغو 

پوستالرین مرتبه لرینه باخمایاراق ادبیات 

ئتمه میش، قلبیندن تاختینی بیر آن بئله ترک ا

پوسکورن پوئزییا دالغاالرینا سینه گره رک  

چاغالیان، عینادکار دالغاالری مجرایا یؤنلتمیشدیر. 
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نریمان موعلیم اول ساداالنان سببلره گؤره 

قییمتلی وطنداش، سونونجو سببه گؤره ابدی 

 شاعیردیر!  

کی،  طبیعیوام ائتدیرمک اوچون سؤزو دا

داها بیر نئچه فاکتی یادا  اوخوجوالرا بللی اوالن

سالماق یئرینه دوشور. یارادیجیلیق بیوقرافییاسینا 

دا مطبوعاتجو ایلدن -1953گؤره نریمان موعلیم 

وخ وندا من هله بی دونیادا یاچیخیش ائدیر.)

ذربایجان جو ایلدن آ-1954ایدیم(. او، 

عوضوودور )هله ده یوخام...(. یازارالربیرلینین 

غساقالالر شوراسی نین یندی آیب آشاعیر ا

لملری عفیلولوگییا  حسن زادهدریدیر. نریمان ص

 لری عالقه ادبی آذربایجان –دیدیر ) اوکراینا نامیز

 (. ائدیب  دافیعهم ایش علمی وزوندامؤوض

 خالق آذربایجانین ایللرده جی-1991-95 

 .اولوب دئپوتاتی

 گؤره الیتینهعف یعایجتیما-ادبی دیرلی 

 خالق خادیمی، سنت اینجه تامکدا شاعیریمیز

   "شؤهرت "،  "شرف نیشانی  "  آدالرینا، شاعیری

اوردئنلرینه،   "قالل است "،   " اف لیعیدر ح "

ودونه، تورک دونیاسی عپرئزیدئنتین فخری تقا

نین بیر چوخ اؤدوللرینه الییق گؤرولوب. و نهایت 

صحیفه دن یئددیجیلدلیگی  800-700هر بیری 

قال سایی یوزه چاتان کیتابی ده داخیل اولما

آذربایجان، تورک دونیاسی و دونیا اوخوجوالرینا 

تقدیم ائدیلیب. موالحیظهمه گؤره بو کیتابالرین 

بؤیوک اکثریتی نین ترتیبچیسی ده، رئداکتورو دا، 

دیزاینئری ده مؤلیفین اؤزودور. فردی  یحتّ

اوالراق و ایشیمله عالقه دار موختلیف یایین 

نین هانسیسا  حسن زادهلرکن نریمان  ائولرینه گه

بیر نشریاتین کومپوتئر اوتاغیندا اوپئراتورال یاناشی 

اَیلشه رک کیتابالری نین ترتیباتییال مشغول 

 اولماغی نین شاهیدییم.  

ایشی نین فهله  مطبوعات حسن زادهو، نریمان 

لیگیندن رهبرلیگینه قدر یوکسلن رئداکتور، 

اوخوجویا    یندهنالر، اصلناشیردیر. بورا قدر یازیال

دا منیم قدر  بللی اوالن معلوماتالرین 

چاتدیریلماسی بیر پوبلیسیست بورجویدو کی، 

 ایمکان داخیلینده ایفاده اولوندو.  

میلیونالرال تورکدیللی اوخوجو کیمی منه ده 

دیرناغا شاعیر نریمان -مخصوص اوالن، تپه دن

ا بسله وار. بری باشدان دئییرم؛ اون حسن زاده

دیگیم احتیرام هودودسوزدور. هم ده بو 

نده دیر، هودودسوزلوق بیر هارمونییا ایچریسی

جی ایللریندن -70رین عصبوتؤودور. چونکی اؤتن 

اوزو بری منسوب اولدوغوم ادبی نسلین بؤیوک 

پوئزییاسی نین  حسن زادهاکثریتی نریمان 

س ائتمیش، حازی آلتیندا اولموش و یا بونو اعج

 اوستاد درسلریندن بحرلنمیشلر...  اونون 

بو یازینی قلمه آلماق قرارینا گلنده اؤتری اوالراق  

جی ایلده دوغوالنالر -1931دا  "ویکیپئدییا  "

صحیفه سینه نظر سالدیم. اورادا چوخلو آدالر 

واردی، بلکه دیگرلری ده گؤرکملی شخصیتلر، 

 یارادیجی اینسانالر ایدیلر.

ن ایلده دؤغوالن دؤرد همینی عیادیمدا قاالن، ی 

، میخایل حسن زادهلی کریم، نریمان عآد اولدو؛ 

قورباچوو، بوریس یئلتسین. سونونجو ایکی شخص 

ماجال رهبرلری ایدیلر. -بؤیوک ایمپئرییانین آخیر

اونالردان هله ده تالتوملرله چالخاالنان روسییا 

لی عحسن زاده و قالیب. ایلک ایکی آد: نریمان 

ییاسی ایسه تالتوملو اولسا دا کریمین پوئز

ایلدن ده چوخ   70)تالتومسوز ادبیات یوخدور( 

مودت عرضینده تورک اینسانینی یاخشی گله 

 جگه و اومیدلره ساری دالغاالندیریر.  

یمان موعلیمین موبارک .  گیریش باشا چاتیر؛ نر4

ائدیلن بو یازی اوچ خط اوزره  سرحیاشینا  90



64 

 

 Xudafərin 193  (2021)  1400 -اردیبهشت 193خداآفرین 

 

نیییب موشاهیده وام ائده جک؛ شخصن تادا

ورات، نریمان صاینسان باره ده ت-تدیگیم اوستادائ

ر، ادبی قئیدلر و ث، نشعیر حسن زاده نین

ئکسکلوزیو نظر و بو ایکی نظر دراماتورگییاسینا ا

 ه سینی بیرلشدیرن یئکون.  طنؤق

جی -1970یرین آدییال ایلک تانیشلیغیم عشا

هورادیز -ضولیایل اؤنجه ف 51نی عایلده، ی

حرکت ائله ین آوتوبوسدا )خط(شروتویال مار

باشالییب و هورادیزده مارشروت دییشیب 

بهمنلییه یؤنلن آوتوبوس منزیل باشینا چاتان 

مودتجه سوروب. او گؤزل فوضولی شهریندن 

قاییم کنده قدر ایره لیله ین بو -بیزیم قدیم

  -آوتوبوسالرا میننده داها ایکی کیتاب آلمیشدیم 

قولالرینی گئنیش  "تمیرمسه  و ائح)س رضاخلیل 

.  "ایللردن بیری  "کیتابی، مممد ایبراهیم    "آچ 

کیتابی نین آدی و ایچیمه  حسن زاده نیننریمان 

 "نییه دئمه دینیز  "چؤکن روحو اونودولمازدیر:  

... مممد ایبراهیمین سونراالر اوخونماقدان اون 

، کیمی اوووالن او کیتابی نین مینیاتور اؤلچوسو

سیمه قدر یرلی مضمونو یقین کی، سون نفس

یادیمدان چیخمایاجاق و همیشه ده منی یازی 

 ماساسینا چاغیراجاق.  

کیتابینا دا   "نییه دئمه دینیز  "ورات  تصینی ع

 یاشیندایدیم...   15آیددیر. او زامان 

ذربایجان دولت پداقوژی داها ایکی ایل اؤتدو. آ

 "لته سیندن  شرقشوناسلیق فاکواونیوئرسیتتنین 

دوشدوم، تانیشلیقال شین زاوودوندا   "کونکورسا 

فهله ایشینه دوزلدیم، فورصت دوشن ایلک هفته 

نین للرده سوراقالشیب باکی نین مرکزینده، 

کیتابخاناسی دئییلن اونوانداکی ادبیات درنگینه 

ی؛ یئتیشدیم. درنگین ایکی سئکسییاسی وار اید

ر و ساتیرا یازانالر ثتامامدا ن 3بیر بازار، ساعات 

 ددینال یفس رحمتلیک رهبری –ییغیشیردی 

 رهبری –یازانالر  شعیرداغلی، او بیری بازار گونو 

 نیعی قایدادا، آردیجیل من. حسن زاده نریمان

 توپالنتییا ایکی هر بوراخمادان نی مشغله بیر هئچ

 ایل ایکی دوز عاشیقلری ادبیات بیز. قاتیلیردیم

 دیبینی نین دیزی ینن حسن زاده نرینان

اول  بیزدن کی، خاطیرالنیردی اورادا. کسدیردیک

بو توپالنتیالردا داها ایره لیکی ادبی نسلین 

 کسمنلی، رتنص سخاوت، سئیران –نوماینده لری 

 یوسیف جامال رؤوشن، رامیز وئیسللی، اشرف

 طاهیر شامیل، اوقتای یاقوب، زلیمخان لو،اوغ

 وشسیا وغلو،ا لیع چینگیز آران، صیاد قوربانوو،

 بونالر زامان او. اولوبالر دیگرلری و سرخانلی

تانینمیش گنج شاعیرلر ایدیلر. بعضیلری نین 

یارپاق بویدا ایلک کیتابالری ایشیق اوزو 

گؤرموشدو. بو حالین اؤزو بیزه، یئنی گلنلره روح 

وئریر، گله جگیمیزین پارالق اوالجاغینا اومید 

 اویادیردی.  

یم درنه یه گلن هر اوشاغا صمیمی نریمان موعل

ین شعیرقلبدن مئیدان وئریردی. تکی اوخوماغا 

اولسون، تکی چیخیش اوچون خیردا بیر تشببوس 

 گؤستر...  

لریمی باالجا کیتاب بویدا گؤی جیلدلی شعیر

دفترچه دن اوخوماق اوچون نریمان موعلیمین 

ایجازه سی ایله آیاغا قالخدیغیمی خاطیرالییرام. 

 ه نین آراسینی آچاندا نریمان موعلیم دئییر:  دفترچ

آیه، واقیف، تبریک ائله ییرم، اوغول، تبریک ائله  -

 ییرم، دئین، تزه کیتابین چیخیب؟!  

گنجین توپالشدیغی درنک  60از قاال 

آودیتورییاسی حئیرتدن دونور! کیتاب هاردادی، 

هله هئچ بیر میصراعمیز هانسیسا بیر مرکزی 

 اوزو گؤرمه ییب...  قزئتده ایشیق 

یندی عاغلیم کسیر  کی، نریمان موعلیم منیم ا

هیجانال آراسینی آچدیغیم دفترچه نین کیتاب 
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اولمادیغینی بیلیر و بئله دئمکله یئنییئتمه 

شاعیره ددبویو وئریر، کیتابی چیخماغین ائله ده 

بؤیوک اهمیت داشیمادیغینی، بئله بیر حادیثه 

 بیله جگینی آنالدیرمیش.  نین نه زامانسا باش وئره 

اوستونه چوخلو  حسن زادهو درنکده نریمان 

کپنکلر قونان گول آغاجی کیمی ایدی. بیریمیزی 

رینه دیمه دی. اطمیزین خاینجیتمه دی، بیری

اوستونه قونان کپنکلری هئچ زامان قووماز!  -گول 

او بیزی همین واختالرین ان تانینمیش یئنی 

دوروردو، یادیمدا نسیل ادیبلری ایله گؤروش

اکرم، آنار... بیز  ائلچین، آراز، مممد –قاالنالر 

کیمینله گؤروشمک ایسته دیگیمیزی درنک 

ایکی مشغله اولجه دن بیلدیریردیک. -رهبرینه بیر

یئتیرمه لری کیملر ایدی؟  حسن زاده نیننریمان 

یاهی توتماق ایستسم تام اولماز. بیرجه اگر س

جی ایللرین سونو،  -60جومله ایله دئییرم کی، 

جی ایللرین ایلک اوچ ایلینده ادبیاتا گلن، -70

ایندی مشهور اوالن، سئویلن شاعیر و 

یازیچیالرین دئمک اوالر، هامیسی اونون 

 درنگیندن چیخانالردیر.  

یئنی ادبی نسله  حسن زادهنریمان 

  "نت صعادبیات و اینجه  "وبکئشلیگینی  عصت

الرکن تام اورتایا قزئتی نین باش رئداکتورو او

 شعیرقویدو. شخصن منیم کابینئتینه گیریب 

تقدیم ائتمه یه جسارت گؤستردیگیم ایلک باش 

اولوب. عومومیتله  حسن زادهرئداکتور نریمان 

بیزیم نسیل همین واختالردا باش رئداکتورالرین 

ی حالالردا آیاق باسیب. ایشد کابینئتلرینه نادیر

عادتن، بیز کرئسلوسونا  ائله بیر حال اولوبسا، دشای

میخالنمیش، گؤزونون قاراسی چئوریلیب آغیندا 

ایتن دونوق مأمورالرال قارشیالشمیشیق. 

پارادوکسا باخین کی،بیر آز آشاغی وظیفه دکیلر 

ادبیات، پوئزییا شؤعبه لرینه رهبرلیک ائدنلر، 

نشریات رئداکتورالری ایسه داها اینصافسیز ایدیلر 

یفه سی گنج ادیبلرین ایلک و سانکی اونالرین وظ

قلم تجروبه سی اوستونده آت اویناتماق، 

-فیطرتدن، بداهتن گلن کؤرپه سطیرلری شیل

 کوت ائتمکدن عیبارت ایدی.  

یاشدا  1 -یازدیقالریندان دا  بللیدیر کی، اونون 

یاشی اوالندا آناسینی ایتیرن، آما  23آتاسینی، 

ین باغری ادبیاتیمیز عمومای نین، شعیرآذربایجان 

نین باشیندا بیر گنجه چیناری کیمی اوجاالن، بیر 

پویلو دمیریولونون پوالد رئلسلری کیمی 

مؤحکملنن شاعیرین اوزرینه باسقیالر دا 

اولموشدو. قیسقانجلیق، گؤزوگؤتورمزلیک تأسوف 

کی، بیزیم موحیطیمیزده هله ده آکتوال اوالراق 

وال بیلر قالیر. قاراگوروه اندیشله نیر: آخی نئجه ا

نییه دئمه  "کی، جیلخا بیر یئتیم ادبیاتا گلیر،  

هارایی ایله او   "کیمین سوالی وار  "،   "دینیز 

زامانا قدر دیقتدن کناردا قاالن بدیعی سؤز 

سوخورالرینی اوزه چیخاردا بیلیر؟ آخی او کیمدیر 

کی، بو قدر دایانیقلی، بو قدر ایستعدادلی، بو قدر 

و قدر تاریخی و بو قدر ده صمیمی، خئییرخاه، ب

 گله جگه آیددیر؟  

من اؤزومدن خئیلی یاشلی، هارداسا، کیملرینسه  

ساندیغیم،   "ایستعدادلی  "ایله    "مصلحتی  "

ایندی ایسه آدی هئچ بیر دفترده، اؤزلری ایسه 

حیاتدا اولمایان بعضیلری نین او زامانالر بیر آرا 

س ح ین ناخوشالدیغینا سئویندیگینیشاعیر

ای -90ائتمیشدیم. ایندی بودور، نریمان موعلیم 

ه دوغرو گئدیر. بو -100دیزی نین آلتینا قویوب 

هله آزدیر، اونون پوئزییا چیراغی نه قدر تورک 

دیلی نین آذربایجان قانادی وار، بیر او قدر نور 

ساچاجاق. گرک دؤولت، گرک قلم یولداشالری، 

واخت گرک تنقیدچیلر هئچ بیر صنعتکاری هئچ 
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قیسقانماسینالر. عکسینه حاقیقتی اعتیراف ائدیب 

 اونا احتیرام بسلسینلر.  

 مطبوعاتدرتلی قلم صاحیبی، یاشا یئتیشن ق90

خادیمی، دؤولت آدامی، درنک رهبری باره سینده 

 سؤز آچارکن خاطیره لردن یان کئچمک اولمور...  

  5  . 

و بوتون حیاتی و یارادیجیلیغی ایله صمیمیتی 

یل ائدیر. صمیمیت اونون حیات طرزی، تمس

یاشاماق اوسلوبودور. اینامال دئییرم، بو اوسلوب بیر 

شاعیرین فردی دونیاباخیشی چرچیوه سینده ائله 

بیر زنگینلیک درجه سینه چاتمیشدیر کی، یئنی 

حسن بیر اوسلوب کیمی تظاهور ائدیر. نریمان 

ی نین شعیرنین پوئزییاسی قدیم آذربایجان  زاده

 نی، اونودولماز شکلیدیر.  یئ

ونون یارادیجیلیغیندان سؤز آچان عالیملر، ا

ادبیاتشوناسالر، شاعیر، یازیچی همکارالرین هر 

بیری نین ایستیثناسیز اوالراق قئید ائتدیگی 

 بدیعی ایله اعتیباری شکیل –کیمی، فورما 

 اوستالیقال ژانرالریندا اساس ده هم اکثر، ادبیاتین

 ادبی حسن زاده نریمان – ادیب چاالن قلم

ونجه نین هر بیر حالیندا شاعیردیر! اونون دوش

یارادیجیلیغی نین ترکیبینی، ماهیتینی 

یمیزین شعیرمین ائدن آنادیللی افورماالشدیران، ت

ئجا، سربست و چاغداش نینده )هزهر اوچ و

 یاراتمیشدیر.   ث( دیرلی بیر ایرعروضبیچیملی 

 قوجا، فیکرت –لری  میللی پوئزییامیزین نوماینده

، مستان گونر، رضاکریم، مممد آراز، خلیل  لیع

ده  حسن زادهجابیر نووروزال... بیرلیکده نریمان 

  "نی نینادبی جرایا "رئالیزمی -سوسیالیزم

پافوس و سخئماتیزمیندن اهمیتلی میقیاسدا 

ن شاعیرلریندن حساب اولونور. اوزاقالشما دؤورونو

یارادان، -ی ایللرده یاشاییبته، بیر قدر ایره لیکالب

بو ادبی نسله چتینلیکله ده اولسا یول آچان آدالر 

دا اولموشدور و اونالر بو گون ده وار. بو باخیمدان،  

پوئتیک حاکیمیتی نین  "گئرچک بدیعی سؤزون  

 حسیناله آلینماسیندا بختییار واهابزاده،   "

عاریف، قابیل، سؤهراب طاهیر و نبی خزری نین 

لری اونودولمازدیر. یئری گلمیشکن، مؤوزو خیدمت

آکتواللیغی اؤز یئرینده، پوئزییانین دیرینی 

یار ندن دانیشماق عجا مموعینلشدیرن باشلی

دئییل، نئجه دانیشماقدیر. بو، ایلک نؤوبه ده 

له سیدیر. سایستعداد و صنعتکارلیغین وحدتی م

آکتوال مؤوزو -یرییاخود غ ال،باشقا سؤزله، آکتو

ان بدیعی اولور کی، قلم ایستعدادلی او زام

اینسانین الینده دیر. داشیییجیسی ائستئتیکادیر، 

اورتادا ادبی دوشونجه نین هارمونیک تقدیماتی 

بئله یاناشما و یارادیجیلیق طرزی  یندهوار! اصل

بوتون بشریتین پوئتیک دوشونجه سی ایله باهم، 

آذربایجان پوئزییاسی اوچون ده عنعنه وی 

بدیعی ائستافئتی یوزیللر -آذربایجان ادبی اولموش،

بویو سونراکی ادبی نسیللرین سروتینه چئوریلنه 

قدر اوستاد صنعتکارالرین اورک دؤیونتولری ایله 

گله جگه داشینمیشدیر. بیز ایره لیده اؤتری ده 

قیقی ادبیات لسا بو مقاما ایشاره ائتمیشیک. حاو

دیر. ناشی یاناشما و بسیط دوشونجه ایله دوشمن

ساس حی ادبیاتیمیزین دؤورلشمه لرینه میلل

وبوت ائدیر. سووئت زامانیندا ثباخیش بونو آشکار 

مینلرله اینسان اؤز ایمکانی داخیلینده ادبیاتال 

مشغول اولموشدور. بو گون ده الی قلملیلرین 

سایی یئترینجه دیر. ادبیاتین قانونو ایسه 

بیتی! دییشمیر: اوبرازلی دوشونجه طرزی نین قالی

او اثرلر قالیجی اولوب اوخوجوالرین عؤمورلوک 

ؤز اوچون دوغولموش سروتینه چئوریلیر کی، س

ساس، کامیل شخصیتلرین حدوشونجه لی، 

یاراتدیقالری بو اؤرنکلرده مینیللیک ادبی تجروبه 

قورونموش و داها ایره لی آپاریلمیش، درینده کی  
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یالری دوشونجه قاتالری، اوبرازلی تفککور ال یعیبد

فایدالیلیق  ینینکی کشف ائدیلمیش، حتّ

باخیمیندان اوزه چیخاریلمیشدیر. ادبی تجروبه، 

نین  حسن زادهپوئتیک عنعنه لر نریمان 

یارادیجیلیغینی سئچیر و بیه نیر، چونکی او، 

ایلینی ادبی  70ونون ان آزی عمرصنعتکار 

وورلو، درک عالنان شاساستفککور قانونالرینا 

لیشماالرا، دایم آرتان، اوفوقلری اولونموش چا

گئنیشلنن، هم ده درینلشن، اعجازکار تاثیر 

سر حبیر یارادیجیلیغا ایمکانالرینی گوجلندیرن 

 ائتمیشدیر.   

  6  . 

 او، بئله یازیردی:    

 اورکدیر بو عشقله قایناییب داشان،    

 سینمده چیرپینیر آلیشماق اوچون.    

 قویموشام،   ونو گیرووعمربیر اینسان   

 ونو یاشاتماق اوچون.  عمربیر شاعیر   

     

 او، هم ده بئله یازیردی:    

     

 یازدیغیم گون مغرور اولورام،   شعیر  

   -ایلهام کی، خفیفجه سینمه دولور   

 بیر شئه دامجیسی تک بوللور اولورام،    

 کس اولور.  عدونیا دونیادا یوخ، منده   

     

الزیم گله یر سواال جاواب وئرمک یندی چتین با

نی بیر ه زاد سنحجک؛ بس یاخشی، نریمان 

شاعیر و شخصیت اوالراق سئچیلمیشلردن ائدن 

یر، هانسیالردیر؟ نینکی سبب )سببلر( نه لرد

زرسیز یلسیز ادبی یارادیجیلیغی و بنثاونون می

لیل آپاران حشاعیر خاراکتئری حاقیندا ت

نسیل به   نسیل اونون حتّی،ادبیاتشوناسالر، 

دییشیب تزلنن اوخوجوالری نین دا هر زامان بو 

یمی آیدیندیر و هئچ باره ده دوشوندوکلری گون ک

شوبهه دوغورمور. نییه؟ اونا گؤره کی، هر -کبیر ش

هانسی بیر شاعیرین، یازیچی نین یارادیجیلیغینی 

دیرلندیرمک اوچون ائله بیر دوشرلی کود، جاوابی 

آچماق اوچون زحمت طلب  گیزلین، او گیزلینی

ائدن، بوتون حالالردا مؤوجود بیر سوال وار کی، او 

سوالین جاوابی معنانین اؤزو دئمکدیر. ینی بیز 

ایمکانیمیز چاتان درجه ده بو سواال جاواب وئره 

بیر  حسن زاده نینبیلسک، او زامان نریمان 

شخصیت و شاعیر اوالراق وارلیغی ندن عیبارتدیر 

 بالندیرمیش اولوروق.  سورومونو جاوا

بری باشدان اونو دئییم کی )بورجلویام دئییم کی( 

تفککور -یق، علمیبوتون اثرلرینده تدقیقاتچیل

نی ن.گنجوی، عیه زاد سنحفاکتورو نریمان 

.جاوید  کیمی کوریفئیلرله، اوبرازلی دوشونمه، ح

ولی کیمی ض.خاقانی، م.فواپوئتیک کشفلر 

بدیعی جومله نین  اوستادالرال، پوئتیک دیلین،

باس، علیگی و صمیمیتی قوربانی، آشیق  ساده

غونال، اعتیراض و اعتیراف .وورصم.پ.واقیف، 

کی، موعاصیرلری  طبیعیایله و  رضاابیر و ر.ص.عم.

اوالن ان ایستعدادلی قلمداشالری ایله 

قدیم  حسن زادهقوووشدورور. بو باخیمدان نریمان 

 عنعنه نین یئنی تظاهورو، کالسسیک

یمیزین ان الییقلی واریثلریندن بیریدیر. هر شعیر

نه قدر اولسا دا عومومیلیک مخصوصیلردن 

عیبارتدیر. ندیر بو مخصوصیلر؟ منجه، باشلیجا 

عامیل اودور کی، اوستاد شاعیرین طالعیی ایله 

نی، بو ایکی عیارادیجیلیغی وحدت تشکیل ائدیر. ی

 حسن زادهشرطدن بیری اولمازسا، نریمان 

مئنی قطعییین یارانا بیلمزدی؛ بو قدر فئنو

 پوئتیک، بو قدر سیقلتلی و توتوملو...  

اثرلرینده اونون طالعیی،  حسن زاده نیننریمان 

کئچیلن، هم ده چتین کئچیلن حیات یولونون 
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پارالق شکیلده،  بعضاتوتقون،  بعضاپانورامالری 

بوتون حالالردا بیر ایشیق توپاسی کیمی تجلال 

 ائدیر.   

     

 پویلو واغزالینی خاطیرالییرام،    

 قارایدی اوندا دا بیر آز قانیمیز.    

 دؤشگین یونونو تؤکموشدو آنام،    

 او ایل دولمامیشدی یون پالنیمیز!    

     

بلکه ده بو بندده کی  بدیعی مطلبی درک ائتمک 

اوچون ایندیکی اوخوجو نسلی بیر قدر 

سووئت ایللرینده حاضیرلیقلی اولمالیدیر. الکین 

رئسپوبلیکاالرین   "قارداش  "یاشایان آدامالر  

بیرلیگی فونوندا نینکی فردی قایدادا اینسانالرین، 

ی نین، آلین تری بوتؤو میلتلرین و خالقالرین امگ

روتی نین نئجه ایستیثمار اولوندوغونو ثنین، 

موفصل و تاریخی کدرله خاطیرالییرالر. بو 

طالعیین   "تاریخی کدرله  "میصراعالردا ایسه  

ایچدیر. طالع نوتالری نریمان -ایرونییاسی ایچ

یارادیجیلیغی نین روحودور. ائله بو  حسن زاده

سببدن جمعی اثرلرینده شاعیرین حیاتی سیرلی 

بیر مئه کیمی دوالشماقدادیر. منجه، بو، 

ان آیریجا بیر اینجله مه ادبیاتشوناسلیق باخیمیند

رله طالع سیرلرینده کی  وسودور. یوزلضنین مؤو

و ضراقمئنتلری ایله یاناشی )مؤویاشانتی ف

نیفاتینا اویغون بیز بونالرین بیر قیسمی باره ده صت

  -دانیشاجاغیق( شاعیرین ایری حجملی اثرلرینده 

ایللر، پیلله لر،  "،   "نابات خاالنین چؤرگی  "

بوتون شرق بیلسین  "پووئستلرینده،     "طالعلر 

  " یوروشو قافقازا پومپئیین "  ، " ابیلرآت "  ، "

 "  خوصوصن، – پوئماالریندا اکثر درامالریندا،

 پویلو "  ، " قوشو زومرود "  ، " وار سوالی کیمین

 پوئماالریندا  " نیظامی "  ، " منیم بئشیگیم –

 دا اولساالر موختلیف قهرمانالر و،مؤوض زامان،

حسن  رین باش وئردیگی مکان نریمانل حادیثه

نین اورگیدیر. بئله بیر حال او شاعیرلرده  زاده

باش وئریر کی، صنعتکار تاریخی، ایندینی و گله 

جگی اورگی نین ایچیندن کئچیرمک قودرتینه 

 ...  کیمی حسن زاده نریمان –مالیک اولور 

نین ایچیندن کئچن دونیا  حسن زادهوه نریمان 

هم بؤیوک دونیادیر، بلکه ده داها آرتیق، 

یناتدیر، آما بونونال بئله او نهایتسیزلیک وطن کا

 حسن زادهشکلینده، یورد میقیاسیندادیر. نریمان 

نین تصویر و ترننوم ائتدیگی وطن هم چاغداش، 

هم ده تاریخی مضمون داشیییر. ایلکین 

باشالنغیجین درکینه جاناتما کامیللییه ایشاره دیر. 

او اینسانالر اؤز کؤکلری نین هارادان 

اقالندیغینی اؤیرنمه یه دارتینیر کی، اونالر قاین

وورلو یاناشمانی میسسییا ساییر، عاجداد روحونا ش

بونو، گله جک نسیللر قارشیسیندا بورج بیلیرلر. 

نین وطنی هم دوغال، هم ده  حسن زادهنریمان 

وبوتو اوالن ث-وحی اوالراق موجررد دئییل، دلیلر

فیکرن لیک، دوغاللیقدیر. شاعیر شخصن و طبیعی

 نایورد، آنابئشیکله باغلی ائلهوطنی دوالشیر، آ

ساس مقامالرا توخونور کی، اونون ح

جانالندیردیغی لؤوحه لر، حزین سسلر، یوکسه 

 طبیعیلیشلر، آخینالر، ترپه نیشلر، ایشیقالر و 

اوزلری، اینسان کی، بو وطنه مخصوص اوالنالرین 

یزازا وراتی میلیونالرال اورگی ائتصمنظره لری نین ت
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نامه لر یاالنچی پافوسدان،  گتیریر. بو وطن

ریتوریکادان، سخئماتیزمدن اوزاقدیر، اونالر 

نفسلیدیر، ایستیدیر، حرکتلیدیر. نریمان 

 7ای نین ) "سئچیلمیش اثرلر  "موعلیمین  

-2010الردان -1960جیلد( بیرینجی جیلدینی 

قیسمی  اساسلرین شعیرجو ایله قدر یازدیغی 

بؤیوک فسلین تئماتیکاسی دا اوچ توتور. اورا

ه آذربایجان تاریخی، وطنین دونه نی، بو طبیالواس

گونو، شخصیتلری، یورد دئییلن وارلیغین گله 

جگینه دایر شاعیرانه آرزوالردیر. بورادا تاریخی 

شهیدلیگیمیز ده وار، آراز میسکینلیگیمیز ده، 

بورادا خالقین غورورو دا وار، مغلوبیتی ده، کدری 

وار، بختییارلیغی دا، مرد ده وار، نامرد ده، ده 

صداقت ده وار، خیانت ده... پوئتیک جوغرافییا 

قاریش دؤورله ییر و هم -ایسه آذربایجانی قاریش

سیاسی آتالسیندا -ده بو آذربایجان دونیانین مدنی

تنها بیر آدا دئییل، بوتون تورک دونیاسی ایله 

 قوووشموش قارداش،-چولغاشمیش، قایناییب

دینداش، دیلداش، کؤنولداش و تاریخی 

 آذربایجاندیر، جان آذربایجاندیر!  

ان آیریلمای "دئدیلن اوچ بؤلمه دن بیرینده،  

سرتی( فسلینده ح)جنوب   "آیریالرا ساالم وار 

آلووا -چئوره نی ده اودا یشاعیر اؤزو ایله برابر حتّ

 یاخان تاثیرلی بیر قلمله یازیر.  

 الر  گؤزه باتیر تیکان  

 گل، ائی بابک، هارداسان!    

 جان مفتیللی وطنیم،    

 تیکانلی وطنیم، جان.    

تزه کسمه یه -چوخ اوزاق ایللرده من عاغلی تزه

باشالیاندا، داها دوغروسو،  باالجا بیر اوشاق اوالندا 

آراز قیراغیندا، همن او تیکانلی مفتیللرین 

 هندورینده الیمی شوشه قیریغی دوغرامیشدی،

آخا حَیَطیمیزه، آنامین -بارماقالریمدان قان آخا

اوستونه قاچاندا یازیق قادین محض او یوخاریداکی 

جان  "میصراعالردا اولدوغو کیم وایسینمیشدی:  

باال، جان، یارانا آنان قوربان! دونیادا نه چتین ایش 

 .   "وار ائله منیم باالالریمین باشینا گلیر 

قیریغی ایدی، منیم منی کسن باالجا بیر شوشه 

اولسا نادان بیر اوشاغا مخصوص -دردیم اولسا

ایدی. او، کسیگین یئری الپ چوخدان ساغالیب. 

بؤیوک شاعیر ایسه دردین فردی، اینسانی، ایفاللی 

اینتوناسییاسی ایچینده بوتؤو بیر میلتین آغریسی 

نین لعنتله ییر. بو یارا ایسه ساغالماق بیلمیر، ائله 

ر. ائله اونا گؤره دئییرم کی، نریمان هئی قانی آخی

یارادیجیلیغیندا خالق روحونون  حسن زاده نین

آهنگیندن کنارا چیخان بیر سطیر بئله، یوخدور. 

او، خالقجا، اینسانجا دانیشماغی باجاران 

 شاعیردی، او، تاثیر ائدیر، کؤورلدیر، دوشوندورور.  

 بو دا اونون میصراعالریدی:  

 ی دمیر کؤرپودن  کئچدیم جولفاداک  

 دایانیب، بوردا روس دورور   اوردا فارس  

 ه بؤلونموش وطن  ایکیی –قارشیدا   

 .  دورور ناموس بیر آراز، بیر –اورتادا   

 (  1991کئچدیم آرازی،  ")   

بو بندده کی  میصراعالردا، شاعیرین اؤزو دئمیش  

 .   "سؤزون ده اینسان کیمی قانی وار  "

کوللیاتی بویو چکیلن میثالالرا  شایرین بوتون

برابر، بلکه اونالردان قوووتلی مینلرله ادبی 

یئکونالر وار کی، اونالر دا بیرلشه رک هم تاریخی، 

هم ده موعاصیر وطنیمیزین اوبرازینی 

بوتؤولشدیریر. شاعیر هر شئیدن اؤنجه وطنین 

آغریالرینا نینکی دؤزمور، قهرمان بیر روحال اونو 

یر. بو، وارلیغین دردینی رئنتگئن عالمه جار چک

االری آلتیندا، بیر طبیب گؤزو ایله ایزله مکله عشو

موقاییسه اولونا بیلر، آخی موقدس آغریالرین 

منبعیی عادی گؤزله گؤرومنور، عادی سؤزله 



70 

 

 Xudafərin 193  (2021)  1400 -اردیبهشت 193خداآفرین 

 

کی، شاعیر  طبیعیارا گلمیر. بونون اوچون ظها

قودرتی، صنعتکار تجروبه سی گرک اولور. هم 

دان،  "کیتابی دده قورقود  "کی،   تاریخده، دئیک

رلرده،  صائپوسالریندان اوزوبری، اورتا ا تورک

جی یوزیللیک -20-19یئنی دؤورده، باشقا سؤزله 

بویو آذربایجان خالقی نین باشینا گلن 

 حسن زاده نینموصیبتلرین موکممل دراماسی ن.

اوالراق  یارادیجیلیغیندا پوئتیک یئکونالر

ویده شاعیر اوچون طموسسرگیلنمکده دیر. بو 

وطنین آزادلیغی، موستقیللیگی اوغروندا موباریزه، 

بو آمال اوغروندا تؤکولن قانالر، چالینان ظفر 

 هیمنلری و تأسوف کی، بؤیوک ایتکیلر فؤوق

-ده بیر اوغورال تاریخی، میللی و بدیعیالعا

ائستئتیک شهادتلر صالحیتینی تمین ائتمیشدیر. 

 : حسن زاده نینمان ائله بونا گؤره ده نری

  

 وطن اوددان کئچیب، آلوودان کئچیب    

 دؤنمه وطن اوغلو، بو یولدان، آند ایچ    

 ایستیقالل عشقییله میلت آند ایچیب    

 آند ایچن میلته، نریمان، آند ایچ!  

   

ین آلوولو سطرلری شعیرمن دئیردیم کی، بو 

ی شاعیرین اؤزو ایله برابر بوتون خالقین مانیفئست

کیمی سسله نیر. ائله بونا گؤره ده بندین سون 

ایسمینی یئر   "نریمان  "میصراعالرینداکی  

میلیونلوق سویداشالریمیزدان  60اوزونده یاشایان 

هر هانسی بیری نین آدییال عوضلسک، اوال 

اوسته دوشمه سین، -بیلسین کی، قافییه اوست

آما مضمون، موقدس آندین معناسی اصال 

   دییشمیه جک!

نریمان موعلیمین یارادیجیلیغیندا موشاهیده 

اولونان چوخ جیدی مقامالردان بیری کورسل 

جیییه سی ایله باغلیدیر. او معنادا کی، عپانورام س

م اوالراق اون ایللر قد ابیتثنیاسی شاعیرین دو

بویو شرق و قرب وارلیغینی هئچ بیر زورلوق 

کویسوز -چکمه دن، تام بیر صمیمیتله، های

بیمللیک ائتمه دن قوووشدورور. بورادا -یمیعال

هانسی ائراالر، هانسی سیویلیزاسییاالر یوخدور؟ 

ایل بوندان ایره لی قلمه  60شاعیرین آز قاال 

پوئماسی نین   "شاهید اول، گونش  "آلدیغی  

 قهرمانی قدیر:  

 سؤیله مز  -دوالشیر چؤللری دینمز  

 او اؤز کولونگویله، اؤز فیرچاسییال    

 بیر آدامال دانیشمایان کس   بعضا  

 دانیشیر تاپدیغی داش پارچاسییال.   

  

محض، او دونیا شؤهرتلی آرخئولوق قدیر   

 سولطانوو:  

     

 ایشله ییر آخشامدان الینده قلم،    

 بو بلکه یوزونجو تدقیقاتیدی    

 جیهاز دیله گلیب دانیشیر بو دم    

 قاتیدی.    "آرخئی  "دئیر کی، تورپاغین    

     

 قرانیت بوللوردان شئچیلمه ییر هئچ،    

 بیر آن یایینماسین گرک دیقتی.    

 بوردامی دوالشدی قارا قوچ، آغ قوچ،    

 دی؟..  حمم یزی ملیکهانی آیاق ا  

باخ بئله، ذهنی و معنوی کامیللشمه سایه سینده 

حسن پوئزییانین آرخئولوقونا چئوریلن نریمان 

غو سؤز قاالسی نین دوز دیوارالرینی قوردو زاده

مؤحکم، اعتیبارلی ائلمک اوچون گرکلی اوالن 

داشین، سؤز اینجیسی نین آردینجا الپ چینه، 

الپ ماجینه ده اولسا گئدیر. بو، عینادکار 

شاعیرلیک میسسییاسی نین درکی دئمکدیر. ائله 

بونا گؤره ده، دئدیگیم کیمی، تاریخ تام شکیلده 
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اوالراق شاعیرین الی نین  ادبی ماتئریال

آلتیندادیر: داش دؤورو، دمیر دؤورو، میس دؤورو، 

-قیرینتیالری، قدیم یونان میفولوژی دوچونجه

اتیرلری نین ایچینده دوالشان تیتانالر، اسروما 

الر، پرومئتئی، زئوس، هئراکل، کئنتاورالر، الله

شخصن زئوسی نین اؤزونون دوغدوغو ایالهه 

ادیونیس، سیزیف، هومئر و اونون پالالدا، ع-آفینا

تاریخی دوشونجه لری نین نهنگ -بدیعی

  "اودیسئیا  "و    "ایلیادا  "داشالریندان ساییالن  

دیلوگییاسی، سلجوقالر، آتابیلر، قافقاز دئییلن 

تاریخی، جوغرافی و معنوی عظمت، آتروپاتئنا، 

شیروان، قاراباغ، قدیم و آلبانییا، تبریز، شکی، 

شاعیرلری و اونالرا مخصوص مدنیت  رعصاورتا

سروتلری، آذربایجان تاریخی نین ان موختلیف 

مرحله لری و شخصیتلری، دیگر خالقالرا  

مخصوص تانینان و تانینمایان نوماینده لری نین 

نین سؤز دونیاسی  حسن زادهاوبرازالری نریمان 

دودسوزلوغو ایچریسینده سربست، حنین محض 

ده دیرلر. شاعیر مووافیق عیبرتامیز شکیلده حرکت

قایدادا روس و آوروپا تاریخینه و ادبی تجروبه لره 

بلدلیگینی بوروزه وئرمکده دیر. گلین، عدالت 

نامینه اعتیراف ائدک کی، بئله یئکونالرا نایل 

اولماق، میقیاسلی نتیجه لر یاراتماق دار 

 حسن زادهتفککورلرین ایشی دئییل، بو نریمان 

یلی، صاحیوک ایدراکین جمعی، الیندا بؤثیمنین ت

ده ائنئرژی نین پارتالییشیدیر. بو، اصیل العا فؤوق

 "دوئندا  "شاعیر هونریدیر، بو ق.ق.لورکا دئمیش  

له، ینی ایدراکین و ایلهامین نی زلزعدیر، ی

اه ترپه نیش ویرخاه تیترگیشی... ائله بیر خورخیخ

کی، اونون دالغاالریندا نازیل اوالن نعمت، 

ن اؤزوندن چوخ بیزه گرکدیر! دوغال شاعیری

نین شاعیر  حسن زادهچئوره ایله نریمان 

تماسالری بیر رسسامین گئنیش، زنگین، فردی 

سرگیسینده تامامیله باشقا بیر تاپلونون، باخ  

دار،  دوالشاراق گئتدیگین او سالوندا یئنی، جاذیبه

فرقلی بیر ائکسپوزیسییانین تاماشاسینا بنزر؛ من 

 نی بئله آپاراردیم. بو دا دلیل: موقایسه 

  

 بولودلو، چیسکینلی آچیلیر سحر،    

 گونش شوعاعسینی یئریده بیلمیر.    

 سوالر بوز باغالییر،    

 سالخیم سؤیودلر   

 یویوب ساچالرینی قورودا بیلمیر.    

سؤزون دوزو، اکثر اوخوجوالردان بیری اوالراق 

ازیالری شاعیرین اؤزونو چوخ، اؤزو حاقیندا ی

نیسبتن آز اوخوموشام. بلکه ده اونون 

الناراق سسلندیردیگیم اساسیارادیجیلیغینا 

تئزیسلر گئرچک تنقیدچیلر طرفیندن اینجله 

نیب، چونکی شاعیرین اوغورالری ائله قاباریقدیر 

کی، اونالری گؤرمه مک، اونالری دیرلندیرمه مک 

مومکونسوزدور. بونو نظره آلیب داها بیر 

نتال مقام اوزرینه ده بیر نئچه کلمه یازماق فوندامئ

 ایسته ییرم!  

ینسان پسیخولوگییاسی و حیاتی باخیمیندان ان 

اولوی هیسلرین جمعی اوالن محبت فردیدیر، ینی 

هر اینسانین سئوگیسی یالنیز اونون اؤزونه 

مخصوصدور. بیر چوخ حالالردا تمل قایداالرین 

بت بیر سه محجیزیغیندان چیخان ادبیاتدا ای

خی شاعیر ده اینساندیر(، آهیسس اوالراق فردی )

فلسفی آنالییش اوالراق عومومیدیر. شاعیر اؤز  ربی

محبتی ایله دیگر محبتلری ده ائستئتیک فاکتور 

اؤز عشقینی  ی،اوالراق دیرلرندیریر. شاعیر، حتّ

ترننوم ائدنده ده اونا مخصوص چیرپینتیالر ائله 

یسسلر حکی، بو  ر شکیلده ایفاده اولونوربی

الدیر، کیملریسه، باشقاالرینا دا نه لریسه خاطیر

 نوانینا سسله ییر.   عهانسیسا اورک 
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7  . 

جی ایللری نین اورتاالرینا -80-50رین عصؤتن ا

سئون گنجلرین ان  حسن زادهقدر نریمان 

سئویلن شاعیرلریندن اولموشدو. اونون همین 

ی ده دؤورده یاراتدیغی سئوگی نغمه لری ایند

 قلبلری اعتیراضا گتیریر.   

 پنجرم اؤنونده سوالر چاغالییر،    

 خال دوشور گئجه نین آیدینلیغینا.    

 قولالریم اوستونده بیر قیز آغالییر    

 اینانا بیلمه ییر قادینلیغینا.    

     

 ،  بعضا، آرتیر او بعضازالیر او آ...  

 سینانیر وارلیغی، یوخلوغو اوچون.    

 لکه من دونیانی سئویرم قلبن  ب  

 قادین طبیعتلی اولدوغو اوچون!    

     

، سئوگی  ایللر بویو سورسه ده تام طفق

خوشبختلیک دئییل، خوشبختلیک آنالریدیر. 

خوشبختلیک آنالری  بعضاایش بوراسیندادیر کی، 

بیزیم  حسن زادهدردله قوشا آددیمالییر. نریمان 

ه شاعیردیر کی، اونون ادبیاتیمیزیدا بلکه ده یئگان

بوتایلیدی. -وطنی کیمی، سئوگیسی ده او تایلی

توکنمز گنجلیک عشقی، -بیر طرفده بیتیب

محبتین شاهلیق دؤورو، او بیری طرفده ایسه 

طالعیین ترس شاپاالغی، طبیعت طرفیندن 

پوزولموش نیگاه، سارا خانیمین ایتکیسی، فاجیعه 

بوخونلو، -ویلوسی... بو دا آنا، یار ایتیرن آتانین ب

 یئتکین باالالرینا چالدیغی الیال:  

 داددیم آجیسینی شیرین حیاتین    

 هله بو آجیدان دویان اولماییب.    

 قیزیم، قارداشینال سن اولماسایدین    

 دئیردیم دونیادا آنام اولماییب.    

سارا خانیم درده دوچار اوالندان مزارا گؤمولنه قدر 

چکدیگی آجیالری ایفاده شاعیرین اوندان بئتر 

ائدن پوئتیک سیلسیله، عاغیالر، ائلئگییاالر 

درد حاقیندا دئییل، دؤزوم  یندهسیلسیله سی اصل

اولوی محبتین  حسن زادهحاقیندادیر. نریمان 

قصدینه دوران اؤلوم حاقیندا اؤلومسوز نغمه لر 

یازاراق سئوگیسی نین قانینی یئرده قالماغا 

یقام، قیصاص آالن قویمایان، اؤلومدن اینت

 شاعیردیر!  

 میز، اوشاقالر،   عاییله  

 سادجه چای سوفره میز...    

 خوشبختلیک آختارمیشیق    

 اوال بیز.  -خوشبخت اوال  

مرثیه    "سارا نغمه لری  "  حسن زاده نیننریمان 

دئییل، آغی دئییل، تمیز سولو چئشمه ایچیندن 

 ریدیر.  بویالنان سو چیچکلری، دریا زانباقال

 گؤزله ییرم، گلن یوخدو،     

 گؤزوم یولالردا قالیبدی.    

 بیله سوروشارام،  -بیله  

 گؤر، آنان هاردا قالیبدی.    

     

   -...قوالغیما گلمیر سسی   

 سؤنوب اورگین هوه سی...    

 ائودن کؤچوب ائو یییه سی،    

 شکلی دیواردا قالیبدی.    

     

ینلیکدن اوجالیق، ظولمتدن هله سیز باخین، در

 ایشیق نئجه تؤره ییر:  

 یئر اوزو وطندی، قبر ده وطن،     

 بو گؤزون آغیدی، او قاراسیدی.    

 الکین بو دونیادا اولماییب دئین    

 بونون وطن هانسی، قوربت هانسیدی!    
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دونیا ایله تکبتک دؤیوشده قاالن شاعیره ائله گلیر 

ستوندن داها چوخ  کی، بو وضعیتده یئرین او

 یئرین آلتی وطندی.  

 دئ، نئجه یاتیرسان مزار ایچینده،    

 سن کی قیسقانیردین بیر آرا منی.    

 بو قدر قادینالر، قیزالر ایچینده    

 نئجه قویوب گئتدین، آی سارا، منی؟    

     

بو، گؤز یاشی ایچینده، درد الیندن هاواالنیب 

 گولمکدی:  

     

 ودیم کی، سئوین، قاچ، اوینا،  من سنی سئ  

 یئنه سئچیلمه سین عطرین باهاردان.    

 دئمه دیم تزه دن گیزلنپاچ اوینا،    

 آخشام یوخوما گیر، سحر قاچ، اوردان...   

  

سایرین، من دئیردیم کی، بو موقدس مؤوزودا 

وراتی صلرین اکثریتین تشعیریازدیغی 

نه  ایتیریلمیش سئوگی شکلینده دیر. دونیادا

وارسا، نه گؤزه گؤرونورسه هامیسی اونو 

!  نریمان موعلیمین نیمیخا سارا –خاطیرالدیر 

 سورپروف یجیلیغین تدقیقاتچیالریندان بیرییاراد

 آذربایجان کی، ائدیر حساب ووا خلیل بولودخان

 محض داستاالر چوخ بیر گلن مئیدانا موحیطینده

 اونون. سیدیر بحره نین سارسینتی بؤیوک

جک سارا و نریمان  کئچه زامان گؤره نیناگوما

 داستانی دا مؤوجود اوالجاق.  

زونلو دوشونجه دن بیر آز اوزاقالشماق حمن ایسه 

اوچون دئییرم کی، آرتیق ایکی بللی مؤلیفی اوالن 

بو داستان وار. اونو اونالر یارادیبالر، یوکسک 

اینسانی کئیفیتلرین داشیییجیسی سارا خانیمین 

دؤزوملو  حسن زاده نینیر نریمان روحو و شاع

 قلمی!  

و دا بئله بلکه نریمان موعلیم ده، بولودخان خلیلو

ه ائدرلر: منجه، بیزیم ثبیر فیکره گؤره موباحی

سوژئت خطی خیلی درجه  داستانالریمیزدا فابوال،

دور. اونالری زنگینلشدیرمک اونا گؤره حده سادلوو

بو  مومکون اولمور کی، بو فردی مثله دئیی،

میسسیا زامانین و ائل یاددشای نین اوزرینده دیر. 

بیر داستانی وار، قودرتلی   "نریمان -سارا "آما  

یله گلن بو صاحشاعیرین طالعیی و قلمی ایله 

اونون  لری آراسینا شاعیرین وشعیرداستانین 

کایتلری، نسر حبؤیوک سئوگیسی نین حیات 

 متنلری دوزولسه، کیفایتدیر!  

  8  . 

نین صنعتکارلیغی حاقیندا  حسن زادهمان نری

یرمک کیفایت قدر یازیلیب، قیساجا اوالراق بیلد

والری نه قدر ضیئرینه دوشور کی، اونون مؤو

رنگارنگ و گئنیشدیرسه، بدیعی دوشونجه نین 

ایفاده فورماالری دا بیر او قدر شاخه لی و 

فرقلیدیر؛ شاعیر، ناسیر، پوبلیسیست، دراماتورق 

-11قوشمانین، بایاتی نین،  ن زادهحس اننریم

ین، گرایلی نین، موخممه سین، شعیرلیک 

اوستادنامه نین، دیوانی نین عوضسیز نومونه لرینی 

یاراتمیش، پیئسلر، نسر اثرلری، ادبی قئیدلر قلمه 

 یآلمیش، اورگی ایسته ینده آتینی سربستده، حتّ

یشدیر. اونون اروز الدالری اوستونده سییرتم

جان  خالقینا مخصوص زنگین باییغی آذریارادیجیل

 روتدیر.  ث

دئیه سن یازی نین اولینده سسلندیردیگیمیز 

 سوالیمیزا جاواب آیدینالشیر؟  

ن شاعیر اوغورالری نی حسن زاده نینندیر نریمان 

تلردیر. بیر قیقتمیناتچیسی؟ بونالر چوخ ساده ح

قیقتی کامیل بیر صنعتکار، شرطله کی، بو ساده ح

 بیر شخصیت ایفاده ائدیر.  مودریک 
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و اینسان کی، یئگانه و اعتیبارلی سؤیکنه جگی 

 ایستعداددیر.  

 اونا شاعیر طالعیی یازیب.   اهلل تعالیو اینسان کی، 

و اینسان کی، زحمته قاتالشاراق علمینی و 

معنویاتینی کامیللیک سویییه سینه یوکسلتمگی 

 باجاریب.  

جانین بایسیندا آذرن کی، سؤزون تام معناو اینسا

تاریخینی، ایندیسینی سئون، گله جگینه داها 

 اومیدله باخان وطنداشدیر.  

یاشیندا دا حیاتا، اینسانلیغا،  90نریمان موعلیم   و

 دونیایا سئوگییله دولودور.  

 حسن زاده نینیقین کی، هر اوخوجو نریمان 

صنعتکار و شخصییت فئنومئنینی یارادان 

اؤز بیلگیسینه گؤره باشقا  یوخاریداکی شرطلری

سایاق سیراالیا بیلر. قوی اولسون. اونسوز دا 

توپالناناالرین یئرینی دییشنده جم دییشمیه 

 جک، عئینی نتیجه آلیناجاق!  

 واقیف بهمنلی    
 Vaqif Bəhmənli 

 قوجا ناغیلچییام، اوچ آلماسان سن، "

ناغیل چوخدان بیتیب... دوشمورسن 

 "گؤیدن! 
 

     

 کایه  حوچ جیدی ا  
Üç ciddi hekaye     

 هامینی سئویر   اهلل. 1  

ین اؤنونده دوروردو. ایبراهیم یبراهیم هله ده ربا

 یاخین گلیب دئدی:   

ده گوناهکارال  صالحه ییدوغوردانمی، سن  -

نفر  50بیرگه محو ائده جکسن؟ اگر بو شهرده 

آدام اولسا، سن یئنه ده اورانی محو ائده  صالحه

سن؟ سن بونو ائتمزسن. بوتون عالمین جک

 حاکیمی بئله عدالتسیزلیک ائله مز.   

 ب دئدی:  ر

آدام وارسا،  صالحه 50اگر سودوم شهرینده  - 

نه بوتون بو یئره رحم ائده جگم. اونالرین خاطیری

    یبراهیم دئدی: ا

غضبلنمه سین کی، من سون دفعه   قوی رب -

آدام تاپیلسا  لحهصادانیشاجاغام. اورادا اون نفر 

 نئجه؟   

 دئدی:    رب

 اون نفرین ده خاطیرینه اورانی محو ائتمرم...   -

 

 ی سئویر،  آهلل سئویر هامینی؛   هامی آهلل  

 بو موبارک سئوگیدی، گویا، بیزی یاشادان!    

 ، دئویر هامینی،  سئویرسنسه هامینی، آهلل  

 ن!  بوش، هر نادا فوندن یاریماسین، هر باشیطلو  
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 تانری نئجه سئور کی، الی قانا باتانی،    

 بالتالی جلالد تانریدان خوشالنارمی؟   الی  

 آدام اوتانیر،    بعضایارادانین حؤکموندن   

 آما، یئنه تانری نین اتگینی باشالمیر!    

     

 ایالنی؟    اهللقوینوندا بسله ییبدی بلکه   

 چاتار ارکیم.   سودوم، قانیم تمیزدی، سورغویا  

 آغزینی، نادوروستو، خیانتی، یاالنی،    

 نئجه سئور کی؟   اهللایبلیس ایشلکلرینی   

     

 گوناهکار... تؤوبه لرله تمیز چیخیر آرادان،    

 جلالدالر چاتیر جنّت خومارلیغینا.   یحتّ  

 داشان وارلیغی بوشلوقالردان یارادان  -دولوب  

 وشالرین وارلیغینا؟  ندن گؤز یومور ایچی ب  

     

 خبریمیز اولماییب، قولالری قاندالالییب    

 !  اهللخیلقتی کؤله ائدن شاهی سئویرمیش   

 سئوینیرمیش گؤرنده گؤزلردن قان دامالییب؛    

 !  اهللشنلیگی یوخ، آهی سئویرمیش -شئنلیگی  

     

 زیبایا بورونور؛   زر  -ایذنییله آلچاق  اهلل  

 لمو؟ ایشیندن قپیک ده چاتمیر اونا...  قو اهلل  

 نه آلقیش چاتیر اونا، نه ده قارغیش، گؤرونور،    

 قودورغانین آتدیغی تپیک ده چاتمیر اونا!    

     

 آیاغی بوز باغالیان، باشی تونقال کیشی نین    

 یوسو، قورومساغی؟  زمه یه داگوجو یوخمو   

 ایشی؟   نییه آزار چیخاردیر، یوخسا سئویر بو  

 سونرا درمان بویورور سپیرتی، ساریمساغی!    

     

 نه مقصدله خلق ائدیر تورپاق یولو، داش یولو،    

 اوچروما چکیر یوخسا یارادان باش قاتماقال؟   

  

   دولو؛ داش اتگیمیز –ان کیرایه توتوب طشی  

 انا داش آتماقال!!  طانی یاشادیریق شئیطشئی  

     

 دا گؤیدن الیم اوزولور  عملینه باخان  

 دونیا هارام بازاردی، مؤحتکیر هر تینده دی...    

 بو ایشلرین سونونو یاخشی گؤرمورم، دوزو،    

 ین الینده دی!   اهللنه قدر کی، ترزی   

  2020   

     

 .گؤزمونجوغو  2  
     

 قارداش، بیر گون گؤردوم  باشیم هرله نیر،    

 دییرم.   یئریدیگیم یئرده داشا  

 اوالنیم جانیمدی، تکم، بیرم، بیر     

 بس ندن بد گؤزه قوشا دئییرم؟    

     

 اوستومه شیغیییر نامردین داشی،    

 قارداش، هانسی جزا گؤزله ییر منی؟    

 گؤردوم کی، آشیرام دقیقه باشی    

 یوز... گؤز دییر منه!  -آنالدیم یوزده  

     

 نظری؟  بس نئجه قایتاریم آغیر   

 مؤمینلر بویوردو،  گئتدیم بازارا.     

 آلتیندا یاقوتو، اوستونده زری    

 گؤزمونجوغو آلدیم... دوشدوم آزارا!    

     

 گاه توتدوم ایشیغا، گاه جیبه سوخدوم،    

 بیلمه دیم تیلسیمی هارامدان آسیم.    

 یارامدان قییمتلی سروتیم یوخدو،    

 مدان آسیم؟  مونجوغو بس نئجه یارا  

     

 نییمه یارایار بو مونجوق، بو داش؟     

 داش جانیم، داش دیسه، آلیشقاندی چوخ!    
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 بلکه گؤزلریمه گؤز دییر، قارداش،    

 بلکه اللریمه؟... چالیشقاندی چوخ!    

     

 تارال کورگیمه بوستان اکیبلر،    

 قالیبمی سیرادان چیخمایان ازام؟    

 یمز، چوخدان بوکوبلر،  دیزیمه گؤز د  

 !  دازام ایلدی قیرخ  –تئلیمه هئچ دیمز   

     

 کؤنلوم توخ،  -نفسیم گیزلی قاال،  گؤزوم  

 دئیه بیلمز.    "دؤز  "کیمسه ایشتاهاما    

 منیم اورگیمی گؤرن کیمسه یوخ،    

 او، گؤزه گؤرونمز، درینده دی چوخ    

 گؤزه دیمه یهنه گؤز ده یه بیلمز!    

     

 بد نظر باغیما بلکه یول آچیب،     

 بلکه نار سمتینه جین باسیب باشماق؟    

 م، انجیر آغاجیم،  یهه لیسندن شوب  

 آخی سنه دئدیم هاساردان آشما،    

 چوخ قالخما یوخاری، قونشوالر باخیر!    

     

 چیخیر بد نظردن اوخ دالینجا اوخ،     

 زر.  یایینیر حدفدن کؤکسومده کی    

 دئپوتات قیزیم یوخ، بانکیر اوغلوم یوخ،    

 هانسی قانادیمی اَیسین بد نظر،     

 ر؟  ظیم وار، کیمیمه دیسین بدنکیم  

     

 جانیم گؤزدن اوزاق... سِحرلی تومدا    

 تانری نظرینه بورونور یئنه،    

 گؤز گؤرن مسامه یوخدو روحومدا      

 یئنه.  قالخیب قان تزییقیم گؤرونور   

  2020   

     

     

 ئو تئلئفونوم  ا.3  
     

 ائویمین ایچینده ائو تئلئفونوم...    

 تک،   ه بوزوشوب خست  

 کونجده جان وئریر.                      

 یف طلبه دیر، بیلینمیر سونو،   ضع  

 سونونجو مؤهلتله ایمتاحان وئریر!    

     

 وم...  ائویمین ایچینده ائو تئلئفون  

   پتک، قیریلمیش آریسی –گؤزلری   

   کیمی، قاپاغی قازان بوش –قوتوسو   

 ننمین توز باسمیش یون یوماغیتک،    

 بابامین بوش قالمیش پاپاغی کیمی...    

     

 توپپوزلو دستگی داز باشا یومروق،    

 دونه نین یئنیلن دیزیدی بلکه؟    

   رقملی یوواالر اؤرتولو، یوموق    

 دوستالرین کور اولموش گؤزودو بلکه؟    

     

 سپردی بیر زامان جینگیلتی تومو،    

 آچاردی قووغانین چتین یولونو.    

 سالالنیب بوینوندان قارا قوتونون     

 دستگی گیپسلنمیش  علیل قولودو...    

     

 بیلیر کی، یارامیر ایندی هئچ نه یه،    

 ی کئچمیر.  دوغرویا، یاالنا نؤمره س  

 داها چیخیشی یوخ فؤوقالده یه،    

 تجیلی یاردیما زنگی یئتیشمیر.    

     

 اوستونده یورد سالیب کؤچری قوشالر،    

 ایشغال تئلئفونوم تاریخه قالدی.    

 نه همن آغدام وار، نه فوضولی وار،    

 تئلئفونچو قیزالر قیرخ ایلدی اللدی.    
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   رقم، یازی حسدی اوستونده کی  هر ن  

 اول پوچا چیخیر، سانکی سون سوسور...    

 بیر زامان زنگ چالیب سئودیگیم قیزی    

 عشقه چاغیردیغیم تئلئفون سوسور!     

     

 دوروردوم میل کیمی، سس گلسه هاچان    

 قوالق شکله ییردیم سیرداشیم کیمی.    

 او اؤلور سیبیرده عقربلر سانجان،    

 کوم قارداشیم کیمی.   کولیاسکایا مح  

     

 شوشه ده چیرپینیر دئو تئلئفونوم      

 کور قویو دیبینده سرسری منم.    

   آتامدی، آنامدی ائو تئلئفونوم   

 اؤلوبلر، یئتیشمیر سسلری منه!    

     

 کؤنول تئللرینی توتوبسا پاخیر،    

 سیملره جاالنان بیر وطن یوخسا،    

 دی آخی  تئل منیم نییمه گرک  

 او باشدا دسته یه ال آتان یوخسا؟    

     

 نه زامان قالدیردیم، اؤتدو بولبولتک،    

 دئییلندن آرتیق دئمه دی هئچ واخت.    

 یاپیشدیم دستکدن، رام اولدو قول تک    

 هاوایی کونتورالر یئمه دی هئچ واخت.    

     

 ائویمین ایچینده ائو تئلئفونوم      

 بیر آز، واردی ائییبلر...  آستاگلدی   

 نه وار قیناماغا اسکی چاپاری؟    

 اونا قوشقو قوشوب دینلمه ییبلر؛    

 سیرلری اؤزویله گورا آپاریر!    

     

 زامان بیر شاهیددی، قئیدی هر جونگده    

 لی یئتیشن گئرچکدن اؤلور.  اج  

 قوجا تئلئفونوم جان چکیر کونجده،    

 گولمکدن اؤلور!  موبیل تئلئفونوم   

  2020   

 ی  عبااوچ  ر  
     

  1  . 

 نی چکیر، ترزیسی، داشی وار،   تانری ذره  

 بو خالق قهرمان خالقدی، تاریخله ساواشی وار.    

 را قدر قدیمدی،  صحبابامین سؤز کاروانی   

 ننم دئین ناغیلین نئچه مین ایل یاشی وار.    

     

  2  . 

 ق یوردا قوربان باشی وار،  فلک چارخینا دایا  

 داماردا آتا قانی، گؤزده آنا یاشی وار.    

 ونا،  حی بیلقامیسا، آوئستایا، اوراورتاقد  

 اوغوزو، عوثمانلیسی، قانلی قیزیلباشی وار!    

     

  3  . 

 آما ندن بو قدر کلدای وار، ناشی وار؟      

 اونالرین بو وطنده نه آزاری، ایشی وار؟    

 دندن بوش باشالری چالماغا قیلینج گرک،  ب  

 شاعیرده قیلینج هانی، یونوق کارانداشی وار...    

  2019   

 

 نغمسی     "کوروناویروس  "اون یئددی     
 گوله آیریلیر...  -بشریت کئچمیشیندن گوله  

     

 قادینین نغمه سی:    

 قورشانیب قویماغا، یاخمایا کیشی؛    

 مایا کیشی...  -وب الپ توخکؤکه لیب، اول  

 ،  اوندان قورخورام،    "پاندئمییا  "بیته    

 بیلاله چیخمایا کیشی.  -عمرائودن   
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 کیشینین نغمه سی:    

 یول تاپار؛ فندگیری سانما بیر اوشاق،    

 اؤورت، نه چوخ سیخیل، نه ده کی، آغال.    

 باشینا اؤرپک سال، آغزینا یاشماق،    

 یال مسافه ساخال.   آرادا سوس  

     

 نیشانلی قیزین نغمه سی:    

     دا تویو  " ویروس "بوش سؤزدو لعنگیدیر    

 گؤرونور.    "تله  "اوغالن طرفیندن    

 اؤتدو یاز، اؤتدو یای... پاییز بویو دا    

 ائوده قاالجاغام... بئله گؤرونور!     

     

 اولیقارخ اوغلونون نغمه سی:    

 یمجا مخصوصی بیر رئیس گؤندر،  دال  

 یادداشیم پوزولوب شراب، توستودن...    

 آتا، من لوندوندا نه واختا قدر    

 قهوه ایچه جگم کورو اوستوندن؟    

     

 نوه نین نغمه سی:    

 ویروسو بهانه اویدوروب بیزه،    

 سپیرتده می چیمیم، دئییرسن، گیر چیم؟!    

 دنیزه  نییه آپارمیرسان منی   

 بابا، گؤروم خزر گؤزونه گیرسین!    

     

 شاعیرین نغمه سی:    

 بو ائپوس دونیانی تاپماجا قانیر؛    

 .  اوخدو شیغییان قلمی –  "پاندئمدی  "   

   قانیر، هئجا نه اروز، نه –سربستدی   

 قارداش، بو ویروسا قافییه یوخدو.     

     

 عالیمین نغمه سی:    

 مودافیعه ... رقیب چکیر قشش    یوخدور   

 بیر کونجه آتیلمیش حامام تاسییام.    

 ماسامدا اؤسکورور قیزدیرمالی کشف،    

 چونکی ائودن چیخمیر دیسسئرتاسییام.     

     

 مؤمینین نغمه سی:    

 مولال تسبئح توتور، کئشیش شامینی      

 ساپپاساغ مرحومو ناموس اؤلدورور.    

 روردو ازل هامینی،  اؤلدو اهلل  

 اؤلدورور.    "کوروناویروس  "ایندی ده    

     

 آلکاشین نغمه سی:    

 من دئین اولدومو، آ باشدان زؤکم،    

 ایندی گئت آراغین چؤک بوغازینا.    

 الینی سپیرتله سورتله مؤحکم،    

 یئرده قاالنینی تؤک بوغازینا!    

     

 دوستاغین نغمه سی:    

 جاالق    -اوسته، سیم جاالق-اقلیق اوستبارم  

 بی دؤنمز، چورویر دوشسه بورا خان!    

 سیز، راضیییق قاالق،  دئییر – ، "ائوده قال  "   

 آما، کیمدی بیزی ائوه بوراخان؟    

     

 سامین نغمه سی:  ر  

 کوویده اویاردی گؤرن هانسی رنگ     

 فونو سما اولسون، یا چمن... یئرده؟    

 فیرچاسی سینایدی فلگین گرک    

 اؤلوم عطری وئرن گول چکن یئرده!    

     

 روشوتخورون نغمه سی:    

 پول دا ساهمانالمیر آندیر نحس ایلی،    

 قوش بوغاز اوزادیر، قالیب دن یئرده.    

 گلیرین، داشباشین کؤکو کسیلیر،    

 ویروس موتاسییا ائله ین یئرده.     
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 مه سی:  یالتاق نغ  

 باده، اونو اَیمه سن،  ه کورونا، ن  

 چکمه یاالماقال ساالماتدی او.    

 تاجلیالر اؤنونده، اؤزون بیلیرسن    

 دونیا یاراناندان ایکیقاتدی او!    

     

 ابونون نغمه سی:  ص  

 ابونال ساغاالن دئییل،  صایریلر   

 ویروس چورودوبسه، گر، ایلیگینی.    

 رکینی آپارسام دا، بیل،  من الین چی  

 دوزلده بیلمرم اَیریلیگینی!    

     

 ماسکانین نغمه سی:    

 خسته وار پول تاپمیر ماسکا آلماغا      

 دان ماسکالیدی خورتدان، خوخانالر.  حنو  

 ایندی ده ایکیقات قورونور، قاغا،    

 ماسکانین اوستوندن ماسکا تاخانالر.    

     

 سی:   موعلیمین نغمه  

 بو نه حال، آ شاگیرد، تاختاسان، تاختا،    

 سی یولوخموش تکی آلیرسان،  نف  

 اقدا،  ح  "کورونا  "بیلیگین سیفیردی    

 آلیرسان!    "ایکی  "کئچ اوتور یئرینده،    

     

 حکیمین نغمه سی:    

 جانیمی وئررم، مندن جان ایسته،    

 نئینیم یارادانین فرمانی یوخسا؟    

 الیم خاالتیمدان اوزوندو، خسته،     

 درده چاره اولمور، درمانی یوخسا!    

  2020   

     

     

     

 بئش سئوگی ناغیلی    
     

 ایکی گؤزل، تک قوجا    

 یولومدا پارالییر گؤردوم ایکی لعل،    

 یول ندی،  توتمور  هئچ، یئر ایکیسینی.    

 ،  یاخامی دیدنده ایچیمده کی  ال  

 آنالدیم  قولویام هر ایکیسی نین.    

     

 صرفه دی فلگین، دئ، هانسی تورو؟     

 نئچه گوناه وارسا دؤوران سوپورور...    

 شاعیر،دادی داددان سئچمکدن اؤترو    

 ال آت،  گیلنارین در ایکیسینی.    

     

 بئواخت سئوداالردی هر زامان دیری،    

 ن پیری؟  سرتیحآیری نه یه یارار   

 قیسمتیم اولماسا بو جوتون بیری،    

 گؤروم وورسون آزار، چر ایکیسینی!    

     

 یازین چاراسی گول، قیش عالجی نه؟      

 پاییز روزی وئرمز چؤلون آجینا...    

 باخیب گولوشنده بیاض ساچیما    

 باخدیم کی، بورویور قار ایکیسینی!    

     

 ایشی چتینده،  جوت گؤزل، تک قوجا...   

 کایتینده...   حجه یاالن یوخ قطه ن  

 من یئره قویوالندیم خجالتیمدن،    

 قفیل آپاردی،  تر ایکیسینی!  ی ب  

  2020   

 گلنده یار آدی    
     

 یارین آدی گلجک تیتره ییر دیزیم،    

 آپارا بیلمیرم یوکو... گؤرورم،    
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 الپ دیبده تییانین قارالیر دیبی،    

 او منفور کؤرپونو، توکو گؤرورم...    

     

 گلنده یار آدی قوالقالریما،    

 گؤیلردن کیمسه داش تؤکور گؤرورم.    

 چؤکورم دیبیمین بوزالقالرینا،    

 بورویور باشیمی بورکو گؤرورم.    

     

 یار آدی گلنده پؤرتور صیفتیم،    

 گئن یولو تینجیخان سکی گؤرورم.    

 نالماغا چاتمیر قودرتیم،   حاقی آ  

 تیلسیمدی، جادودو... نه کی، گؤرورم.    

     

 ی، اونودوب خالقی  اللهاونودوب   

 اورتاغی اولمایان تکی گؤرورم.    

 یارین یاخاسینا باخاندا، قالخیر    

 هیماالی دیکی گؤرورم.   هسینمد  

     

 سئوگی عالمینده دیبدن ناشییام؛    

 ؤرمورم، سانکی گؤرورم.  سانکی هئچ گ  

 یالنیز سرخوش واختدا یارال قوشایام،    

 چونکی او واخت بیری ایکی گؤرورم.    

  2020   

     

 قورخولو ناغیل    
     

 سنه نه اوالندی کی، منی قهر ائتمک ایله؟     

 خومار گؤزون خلوتده دوال بیر آز، دولمایا.    

 ریتمک ایله،  آدین چیخیب قیلینجال، کؤهلن سی  

 بوینومو وورسان، اوزون سوال بیر آز، سولمایا...    

     

 ومو چکمه باشا مئی کیمی   عمرباخار -آخار  

 جامین دیبینده خیلتی قاال بیر آز، قالمایا.    

 سی نئی کیمی،   قامیشلیقالر سسلنه شر وعده  

 قارغولوقالر ساچینی یوال بیر آز، یولمایا.    

     

 ن سینمده دیودی، اؤنومده دیبسیز  قویو،  دردی  

 گؤیده ایتلر هوروشور... قیبلم ساغمی، سولمو یا؟    

 هیجرینله اویویانی اویاتماز قم توتگی     

 ایسرافیل اونو قاپیب چاال بیر آز، چالمایا.    

     

 نه یه گرکدی ووسال؟ سؤیود بارسیز یاشاییر:    

 آز، آلمایا.  ایرماقالر قاداسینی آال بیر   

 سو دولدوروب خلبیره، عاشیق آرسیز یاشاییر      

 تانری تپه سینه داش ساال بیر آز، سالمایا؟!    

  2020    

 قاراباسما    
     

 سینمدن اوخ کیمی چیخان آهیمین    

 منزیلی هارادی... بیلدی دئیه سن.    

 بؤیرومدن بئقفیل اؤتن او آهو    

 و دئیه سن؟!  خلوتجه اوزومه گولد  

     

 قوی گولسون... نئچه کی، نچییم، بیلمیر،    

 دیک باشا سئوداالر چن اکیب، بیلمیر،    

 مین ایلین بولبولو نه چکیب... بیلمیر،     

 قؤنچه دن قیزاران گولدو، دئیه سن؟!    

     

    –قوربت ناغیلی نین عئینیدی آردی   

  اونو یول، منی ده خیال آپاردی...   

 دئیه سن الینده دسمال دا واردی    

 گؤزومون یاشینی سیلدی دئیه سن؟..    

  2019   
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 کؤهنه فوتو    
 قیرخ ایلین فوتوسو...  کونجونده لکه...    

 نه لر خاطیرالتمیر شکیلین منه؟    

 پیر اولموش آیریلیق حال توتوب بلکه،    

 یاخاسی ایینیله تیکیلی منم!؟    

     

 یلیب گؤزومه هر بیر ناخیشین،  جیز  

 سما ساکیتلیگین، شیمشک چاخیشین.    

 دیدیک فوتودا دا اوخدو باخیشین،    

 قددی کامان کیمی بوکولو منم!    

     

 قوجا ناغیلچییام، اوچ آلماسان سن،    

 ناغیل چوخدان بیتیب... دوشمورسن گؤیدن...     

 شکیلدن باخیرسان هئچ اولماسا سن،    

 گؤزلری اووجونا تؤکولو منم!    

     

   گومان، دی چؤپه دریا، دیبسیز –طالع   

 کوکره ین دالغاالر وئرمه دی آمان...    

 شکیلده گیزلنمیش قاتیلدی زامان،     

 مودهیش جینایتین وکیلی منم!    

     

 بو سولغون شکیلده... گولون تر واختی    

 تی  ر ائدیب واقیفین دربه در واخوهظ  

 اوچونان الیمده فوتو... شر واختی    

 وارلیغی چارمیخا چکیلی... منم!    

  2020      

 نین اوچ اووقاتی   آد شعیر  

 شوکرانلیق  

    
 ا مین شوکور،  آنادان اولدوم     اهلل  

 قؤنچم گول باغالییر...    

 یندی یاخشییام.  ا 

 شوکور کی، درینه جان آتان اولدوم؛    

 کوم بوداقالییر...  کؤ  

 یندی یاخشییام.  ا 

     

 یریمه ایشله ییر ساعات،  ایکیقات خ  
 هر کسه بویرولمور بو سایاق بوسات!    

 سوفره یه گلیرم، دیک قالخیر آرواد،    

 منه یئر ساخالییر...    

 یندی یاخشییام!  ا 

     

 سرواخت قوروقچویام هر واخت پوستوما      

 اولوب اوجاق توستومه،   عماؤوالدالر ج  

 دئییب جومور اوستومه،    "بابا  "م،  ه نو  

 چاتیب قوجاقالییر...    

 یندی یاخشییام.  ا 

     

 باشدان داغیلسا دا ساچیم چن کیمی،    

 قلبیم درد چکسه ده سوچکن کیمی،    

 دئشیک آشسوزن کیمی...  -سینم دلمه  

 ایچیم قایساقالییر...     

 یاخشییام.  ایندی  

     

 اوددوم اومیدلری، آرزوالر یئدیم،    

 قاینار ایشیق ایچدیم، سویوق قار یئدیم،    

 ایرتمکلر داغیتدیم، قوزوالر یئدیم،    

 دیشلریم الخالییر...    

 ایندی یاخشییام.    

 بوشونا گئتمه دیم یولالری یوروب؛    

 فوکار بیر قوروب دوروب.  طاؤنومده لو  

 ته لیک، گوناهیم جانا اود ووروب  اوس  

 سینه می داغالییر...     

 ایندی یاخشییام!   

 بیر،  -قدر روا بیلدی؛ چک ایشی بیر  

 بیر،  -یب اولدو دؤورمدن ناکیشی بیرغ  

 بیر؛   -اوزولدو ساپالرین تیکیشی بیر  

 یارام اوز باغالییر...     

 ایندی یاخشییام!                        

 آنا، ساچالریمی دارا، گئدیرم،    

 هاردان گلمیشدیمسه، اورا گئدیرم!    

 اوغلومون چیینینده گورا گئدیرم،     

 قیزالریم آغالییر...     

 یندی یاخشییام!   ا 
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  2020   

 قوجاالر مجلیسی    
 دوستالر باشا چکدی توت آراغینی     

 دامار گئنیشلندی، اورک ایشله دی.    

 لر برابر نئهره یاغینی،  بؤلدو  

 پئندیر کارا گلدی، چؤرک ایشله دی.    

     

 یاشالری وار ایدی، نه چوخ، نه آزدی      

 اونالرا قوجا دا دئمک اولمازدی...    

 اون دقیقه یه جانالری قیزدی،  -بئش  

 بئلی شاخ ساخالیان دیرک ایشله دی.    

     

 ،  دیشسیز شاعیر  مئیلی آغ اته سالدی  

 بو، ات دئییل، خالیصجه بالدی!    -دئدی:   

 دوخو  چاتمایانالر خلوته سالدی    

 رومکایا سو سوزدو کلک ایشله دیب.    

     

 دملندی قوجاالر،  قوپوب گیلئیدن  

 بیری، کئچمیشلری قاندیردی نئیله.    

 بیری دئدی، اوچوب پرییله گؤیده،    

 !  باجادا ملک ایشله دیب!!-قاپیدا  

 لپه یه ال قاتدی هوه سی اوالن،    

 جمعی بیر عربدی... دوه سی اؤلن!    

   نتیجه ایسته دی نوه سی اوالن   

 آرزو چیچکله دی، دیلک ایشله دی.    

     

 عالمدی قوجاالر اوالندا البیر،    
 اونالرین حالینا یاخشی باخ، گل بیر!...    

   تامام اونودوبالر فیرالنیب خلبیر،  

 دؤورانی بونالر یوخ، الک ایشله دیر.    

     

 او کی وار دئدیلر، نه سؤز قالدی کی،    

 سوفره خاطیراتال ائله دولدو کی...    

 مجلیسین سونوندا معلوم اولدو کی،    

 ییغیشماقدی، یئمک... هئچ ندی!   اساس  

 
  2020   

 آدام   شعیر  
 دوغوم یئریم ورقدی،    

 لکیم منیم.  الیالدی ای  

 آغ نییمه گرکدی،    

 آغییا بوکون منی.    

      

 روبای شرخوش مایام،    

 بایاتی بلگیمدی.    

 هر میصراعم اوخدور یایا،     

 موخممس بیلگیمدی.    

     

 تجنیس آذاندا مندن،    

 قیفیلبندله آچیرام.    

 قوشما بئزنده مندن    

 گرایلیتک ناچارام!    

     

 ان دیریلدیر شیکستم،  ج  

 دورره دؤنور ساری قوم.    

 من  عادیده سربستم،    

 تانری، عالیده محکوم!    

     

 کلمه لر خزانیمدی؛    

 خال آتیب اوستونده قم.    

   آذانیمدی، –دیوانی   

 .  مینارم اوجا –قزل   

     

 عدالت وار، گؤرونور،    

 گؤیریر سؤز پوچوروم.    

 ؤیده سورونور،  گونش گ  

 من تورپاقدا اوچورام!    

     

 هئچ واخت سؤنمز جانیمدا    

 سؤزدن یانان اوجاقالر.    

    –دوشونورم بو آندا   

 منی حاق دیوانیندا     

 سؤزومدن آساجاقالر!..    

  2018   
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 ده گنجه او،. ایلیاسدیر آدی لاص نین نیظامی

. اولدو منسوب بشریته بوتون ده، گلسه دونیایا

 دونیا. یاییلدی دونیایا بوتون شؤهرتی اونون

 شاعیر بیر هئچ قارشیسیندا نین نیظامی شؤهرتلی

 نین، دونیاسی شعیر او. بیلمز گتیره دوروش

 اؤز گنجوی نیظامی. کرالیدیر نین عالمی پوئزییا

 شعیر بوتؤولوکده نین، گنجه ایله پوئزییاسی

 اونون. بیلگیدیر اَییلمز گوجودور، نین عالمی

 شعیر مونیسله شاعیری یسارا قیوامی قارداشی

 بیر بدبخت اولماسینی مغلوب سینده دئییشمه

 نین نیظامی ده، گنجه. ائدیر قبول کیمی  حادیثه

 حالدا بیر کدرلی باغچادا قارشیسیندا یوانیا

 خدیجه آناسی. چاغیریر نیظامینی - قارداشینی

 دئییر ایسه او. سوروشور وئردیگینی باش نه اوندان

 نیظامینی ئرمیشدیر،و باش بدبختلیک کی،

 سارای سینده دئییشمه شعیر قیوامی. آختاریرام

 مهستیسی، او،. اودوزموشدور مونیسه شاعیری

 اؤوالدی نین گنجه اوالن گنجویسی نیظامی

 ائله اؤزونه بونو. ائتمیر قبول اودوزمانی بو کیمی

 دونیا بوتون درده همین کی، ائدیر حساب درد بیر

 اونون عالجی دردین بو. بیلمز گتیره تاب دا

 کی، اودور. دیر نیظامیده محض دئییل، آناسیندا

 سن، دئیه کی، دئینده قیوامییه قارداشی نیظامی

 اوندا. ییرسن ایسته اوخوماق لیغز یازدیغیم تزه

 ندیر، قصیده ندیر، زلغ "  کی، دئییر قیوامی

  "... یوخدور اوخویان نقرآ اوستومده-اؤلموشم

 عالمینده پوئزییا اونون. رروحلودو نیظامی آنجاق

 اینسانالرا سئویندیریر، اینسانالری گوجو  کی

 ایلهامی و گوجو نین نیظامی. وئریر ایلهام

 ده گؤره اونا. بیلمز دایانا کس هئچ قارشیسیندا

 یئنی من باخ ":  دئییر قیوامییه قارداشی نیظامی

 بیزیم... قورتارمیشام یازیب اثریمی

 گؤزویاشلیالر، ر،اومیدسیزل سئوینجیمیزدن

 آلیب ایلهام اینسانالر بوتون اوالن سری-دردی

 کی، دئییر دا اونو نیظامی.   " جکلر سئوینه

 گؤرک قاباقالشاریق، مونیسله شاعیری سارای

 دوستو نیظامی. گؤستریر نه بیزه طالعییمیز

 خبر خانیما مهستی سیله واسیطه یوسیف

 قودرتلی قدر نه نین صنعتی اونون گؤندریر،

 دا بونونال ده هم. گیزلتمیر اینامینی اولدوغونا

 قورویور، موناسیبتلرینی  کیچیک-بؤیوک

 شعیر خانیمین مهستی رک گؤستره کارلیقتواض

 .  گتیریر دیله اولدوغونو گوجلو قدر نه عالمینده

 ده، ائلجه دؤورلرده، بوتون گنجوی نیظامی  

 گونلرین، آیالرین، ایللرین، زامانالرین، بوتون

. محبتلیدیر و جاواندیر بیرینده هر ساعاتالرین
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 یه خدیجه آناسی اونون کی، دئییل ادوفیتص

 اوزاق مطلبدن قیقیح سوالالر بو وئردیگی

 ان یوکسک، ان دونیادا آناجان،...  ":  دئییلدیر

 ان دونیادا ییرم، ایسته بیلمک ندیر؟ شئی اولوی

 بو نین خدیجه آناسی  " ندیر؟ نعمت بؤیوک

 ایکی دونیانین ":  اولور بئله جاوابی راسوالال

 ده بیری جاوانلیق، بیری: وار نعمتی بؤیوک

 نین نیظامی جاوابی بو نین آناسی  "! محبت

 نیظامی نین جاوابی نین آناسی. اولور اورگینجه

 آخی. دئییلدیر سببسیز اولماسی اورگینجه نین

 و همیشه ده اؤزو جاواندیر، باخیمدان روح نیظامی

 ان دونیانین او، زاماندا عئینی. زامانالردا نبوتو

. اهلیدیر محبت اوالن بیری نعمتلریندن بؤیوک

 :  کیمی دئدیگی اؤزو

   گؤیلرین، اوجا عشقدیر محرابی  

 !  دیرین؟ ندیر دونیا، ائی عشقسیز،  
 داها اینساندیر، دونیوی گنجوی نیظامی  

 دونیانین او،. شاعیردیر دونیوی دوغروسو،

 محبتده و جاوانلیقدا تمیزلیگینی لیگینی،اولوی

 ایکی بو بالالردان ده هم دونیانی گؤره، اونا. گؤرور

 خیالص دونیانی نین نیظامی بو،. قورویور نعمت

 بئله. قناعتلردندیر گلدیگی سینده فلسفه ائتمک

. بیلمزسن یارادا قوروب نییسه ن سه سئومه کی،

 یدق دا اونو. بیلمزسن اوال نایل نیسه نس سئومه

 ایکی نین ترزی محبت و جاوانلیق کی، ائدک

-اولوب تاراز گؤزون ایکی بو دونیا. گؤزودور

 ده گؤره اونا. آسیلیدیر چوخ اولماماسیندان

  من سن دئیه ":  دئییر یه خدیجه آناسی نیظامی

.  باشالمیشام تئز داستانینی  " شیرین و وخسر "

 برده من  "... محبت ده بیری جاوانلیق، بیری "

 سئودیگی نین شیری! آناجان لییم، گئتمه یه

 سئیر یایالقالری الوان گزدیگی چمنلری، یاشیل

.  " یازاجاغام سونرا سئویب من. جگم ائده

 سئوگی باشیندا شئیین بیر هر دا، دوغرودان

 سئوگیدن لیتم ایشین موقدس بیر هر دایانیر،

 .   قیداالنیر

 اینسانالر اقارشیسیند نین یوانیا نین نیظامی  

 مهستی. چیخیر گلیب دا خانیم مهستی. توپالشیر

. کدرلیدیر دا آز بیر و گئدیر فیکره آز بیر خانیم

 ده من ":  کیمیدیر دئدیگی اؤزونون ایسه سببی

 محبت و گنجلیک. خاطیرالدیم گنجلیگیمی اؤز

 سارای بورادا.  " نعمتیدیر بؤیوک ان دونیانین

 دئییشمک لهمنیم کی، دئییر مونیس شاعیری

 لرله دفعه من کیمدیر؟ شاعیر ین ایسته

 زامان بو. چیخمادی مئیدانا او، دا، چاغیرسام

 شاعیرین ین ایسته دئییشمک دوستو نین نیظامی

 صبرله نیظامی. دئییر اولدوغونو گنجوی نیظامی

 نیظامی. گؤروشور مونیسله خانیمال، مهستی گلیر،

 ینی او، اصلینده ده، گؤرونسه مغرور مونیسه

 گؤره، نیظامییه اولماق صبرلی صبرلیدیر، نیظامی

 مهستی اوالن گؤروشده بو. دئییلدیر مغرورلوق

 عظمتلی نیظامینی کی، بیلیر یاخشی خانیم

 ده هم نین، نیظامی هم. ذکاسیدیر اونون گؤسترن

 مونصیف خانیم مهستی ایله راضیلیغی مونیسین

 یآشاغیداک خانیمین مهستی. اولونور قبول کیمی

 مونیس، بیرینجی ن،اساس شرطینه اونون سوالینا

 :  وئریر جاواب نیظامی ایسه سونرا

   یدانام گیرسین گوجویله اؤز کس هر  

   مردانه،-مردی فیکرینی سین سؤیله  

   کاینات، قوجا ایمیش نه ازلدن  

   حیات؟ آنامیز یارانمیشدیر ندن  

   مونیس  

   آچیلمامیشدان، سی صحیفه خیلقت  

 !.. یارادان دا او: وارمیش قوووت بیرجه  
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   نیظامی  

   کس، بیر عاغیللی یامیزداندو بیزیم  

 !  بیلمز اینانا شئیه نی گؤرونمه  

   مونیس  

   سن؛ گیرمه هبحث تبیمله دریا بو  

 !   سن دیندیرمه گل روحومو خزینه  

   می؛غ بوراخسین سؤیله گئت ساقییه  

 !   می الهپی قوی شرابال دولدورسون  

   نیظامی  

   خیالالری، بوش طرفه بیر آت گل  

   سوالالری؛ بو وارسا، هونرین آچ،  

   آز، بیر دوالن گئت دئییلسن، اووچو سن  

 !   اولماز اوو سنه آسالندان کؤرپه بو  

 ایکینیز هر کی، دئییر کیمی مونصیف بیر مهستی

:  دئییر او. اوزاقالشدینیز سوالدان آما شاعیرسینیز،

 کیم. دیر فیکیرده جک سؤیلنه قوووت لاص "

.  " جکدیر گله قالیب او، سؤیلرسه، فیکیر دوغرو

 :  دئییر مونیس زامان بو

   کاینات؛ قوجا ایمیش یوخ ازلدن  

 .  حیات آنامیز یارانمیش هئچدن بیر  

 :  وئریر جاواب امینیظ

   گئرچک، ندیرسه، یارادان بؤیوک او  

   یوکسک، یا آلچاق، یاراتمیشسا، نه هر  

    او، یاراتمیش ایلک ذکاسینی اینسان  

 ...  او آیدینالتمیش نوریله اؤز اونو  

 هئچ سواال بو کی، دئییر کیمی مونصیف مهستی

 کی، بئله. دینیز وئرمه جاواب دوغرو بیرینیز

 تصوور دوزگون یارانماسینی کایناتین مونیس

 بیر قییمتلی داها دنمونیس نیظامی آنجاق. ائتمیر

 نین ذکاسی اینسان او،. دی سؤیله فیکیر

 ده یئنه.  یانیلمادی ائدرکن تعریف قوووتینی

 جاوابینی و وئریر سوال بیر بئله خانیم مهستی

 .  ییر گؤزله

   اوجالمیشام، من ائتدیکجه شاعیرلیک  

 .  دالمیشام یرهس گؤیلری فیروزه  

   نا،ما ینسؤیلی: وار سوالیم ده بیر  

   اینسانا؟ ندیر اوالن یار ازل ایلک  

 اینسانا؟ ندیر اوالن یار ازل ایلک "  خانیم مهستی

 بئله جاوابی مونیسین. ییر گؤزله جاواب سوالینا  "

 :  اولور

   تانیش، تانیشدیر، سوالینیز منه  

 .  یارانمیش ائکیز خیانتله اینسان  

   دوزلدن؛ فیتنه  دفعه ایلک اینساندیر  

 .  ازلدن یاردیر اینسانا کودورت  

   وارلیغا، بؤیوک رک گله کینله او،  

 .  کارلیغا حیله کسیلمیشدیر سیرداش  

 .  دیر حیله کیندیر، وارلیغی اینسانین  

 :  جاوابی نین امینیظ

   اورک، بؤیوکدور ائدیرسینیز، سهو یوخ،  

 .  اورک یوکدور بیر لره سینه بعضی  

   اینسان، دونیادا یارانمیش موقدس  

 .  جاهان ائتمیش فخر اینسانال زامان هر  

   اینسانا؛ واریر حؤرمت-سح منده  

 .  اینسانا یاردیر محبت اولدن  

   اولموش، خیلقت ایلک دونیادا بو سئوگی  

 !اولموش محبت سؤزو ایلک اینسانین  

   

 یالنیز قلبینده اینسان مونیس کیمی، گؤروندویو

 هر. محبت ایسه نیظامی. آختاریر فیتنه و کین

 بئله خانیم مهستی جاوابینی شاعیرین ایکی

 مغلوب تئز شاعیر کیمی مونیس: قییمتلندیریر

. آختاریر فیتنه کین، قلبینده اینسانین او،. اوالر

 قالیب محبتیله اؤز شاعیر کیمی نیظامی آنجاق

 محبته قلبینده اینسان او، کی، گؤره اونا. گلیر

 نین نیظامی خانیم مهستی. ئریرو اوستونلوک

. وئریر حاق نیظامییه قییمتلندیریر، دوهاسینی
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 یالنیز او کی، اولور بئله مصلحتی ایسه مونیسه

 نین نیظامی مقامدا بو. سین سؤیله حاقیقتی

 .دیرلندیریر بئله اونو قیوامی قارداشی

   

    سسینه خوش او وئر قوووت قارداشیم،  

   سینه، ینهخز نین تبی سال آچار  

   آچار، تاپسا کیم قاپییا باغلی او  

 !  تاپار گؤوهر ، دور - ده خزینه گیزلین  

 

 قارشیسیندا دوهاسی نین گنجوی نیظامی  

 دوغرودان امی،نیظ... ": دئییر مونیس قاالن عاجیز

 ایستعدادینا اونون من. شاعیردیر بؤیوک دا

 منی( قالخاراق یاغاآ. )حاضیرام یه ائتمه پرستیش

. " گئدیم من ایذنینیزله. اوزاقدیر یولوم. ائدین عفو

 ایشتیراک نیظامی کی، اولور شاهیدی مونیس

 محبت حاقیقت، دوها، ذکا، مجلیسلرده ائدن

  ده، گؤره اونا. اولور مرکزینده نین عالمی پوئزییا

 مجلیسلری عیشرت ساراییندا شیروان منی"

 کی، ولورا معلوم. گئدیر رک دئیه  "... ییر گؤزله

 سارایینی صنعت نین گنجه حؤکمداری شیروان

 اوچون دیگی ایسته ائتمک تابئ اؤزونه اوچوروب،

 نایل بونا مونیس آنجاق. گؤندریبمیش مونیسی

 صنعت نین گنجه کی، گؤره اونا. ییر بیلمه اوال

. جوشغوندور و صاف قدر سی چئشمه داغ سارایی

 ده هم .گؤتورمز لکه بیر هئچ سویو بوللور اونون

 نیظامی و گنجویسی مهستی نین گنجه

 وئرمگی دیر بیرینه-بیر اونالر. واردیر گنجویسی

 بیری-بیر بیلیر، قییمتلندیره بیرینی-بیر باجاریر،

. بیلیرلر گوجونو  کی عالمینده صنعت ،شعیر نین

 فیکیرلری اوالن حاقیندا بیری-بیر اونالرین بونو

 ":  دئییر احاقند نیظامی مهستی. ائدیر تصدیق ده

. ییرم بنزه گونشه بیر ائدن قوروب ایندی من

.  " گونشیدیر باهار دوغان یئنی ایسه، نیظامی

 مهستی ایسه نیظامی

 گنجه ":  دئییر ده باره

 زینتی، نین

 آناسی یمیزینشعیر

 خانیم مهستی

. دوستالر اوخوسون،

 ایناندیریرام سیزی

 خانیمین مهستی کی،

 دینله لرینیشعیر

 کؤنلو سانیناین دیکجه

 .   " سیغماییر بئله کایناتا بؤیوک بو

 نین گنجوی نیظامی حسین مهدی لیکله، بئله  

 بدیعی آشاغیداکی یارادارکن اوبرازینی بدیعی

 :  ییر سؤیله قناعتلری

 بؤیوک ایکی دونیانین گنجوی نیظامی( آ  

 نعمتلردن بو. شاعیردیر قییمتلندیرن نعمتینی

   محبتدیر؛ یسها دیگری جاوانلیق، بیری

 اونون گؤسترن عظمتلی گنجوینی نیظامی( ب  

    ذکاسیدیر؛

 دوغرو، فیکیرلری نین گنجوی نیظامی( ج  

   قیقتدیر؛ح و دوروست متلی،قی

 محبت قلبینده اینسان گنجوی نیظامی( چ  

 عالمینده پوئزییا ،شعیر او،. شاعیردیر آختاران

 محبتی اونون. گلیر قالیب ایله محبتی اؤز همیشه

 گؤره، نیظامییه. عاجیزدیر شئی هر قارشیسیندا

 دن، فیتنه کیندن، اینسانالری و دونیانی محبت

   ائدیر؛ خیالص بالالردان اویونالردان، مکیرلی

 قدر سی شمهچ داغ یشعیر گنجوی نیظامی( د  

 بیر هئچ سویو بوللور اونون. چوشغوندور و صاف

   گؤتورمز؛ لکه

 یئنی ساراییندا نعتص گنجوی نیظامی( ای  

 .  گونشیدیر باهار دوغان
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 یلرلومپن نینیمشروطه نهضت
 (یزی)تبری: بهروزدهقانیازار

 )دالغا(آدمی: محمودبنچئویرن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یلرلومپن ینویانرول او یندهنهضت مشروطه

 یناالراولدوق یمک یناؤنجه، اونالر یتدیرماقدانتان

 .یرق الزم دسالما یشباخ یرب یساق

حالدا دئمک اوالر، اونالر  ینتئرم کئنل«لومپن»

 یستحصالیندامحصول ا ی،ک دیلریسهکم یراس یرب

 نینیلرآما توپلوم زحمت یوخدور، یالررول

ـ بؤلوش گؤتورورلر.  یاوچون پا یاؤزلر یندانحاقّ

. یلردلکگؤبه یراس یرب ییغیناغیندااونالر توپلوم 

 یرنن گؤییغیناغیبو  الر اونالرچوخلو واخت

اونو  یاغدیریب،زَهَر  ینهلرکؤک نینیآغاج

 .یرالرسال دانیاقآ ی،ک یاداقورودورالر، 

الرا دئمک اولور؛ چوخلو قوروپ ینبئله تئرم بیر

( یدوزلدن)آراچ آرا یریسیلردن بالکن گؤزه گلن

 یشماقبونون قونوسوندا چوخ دان ی،قوروپدور ک

 ی،بودور ک یشیا ینلرومپنبئله ل یرب ییل،دئ یمالز

اوندا  ین،قاد یااوغالن  ینالر،تاپس لریمسهک یرتَهرب

 ر گؤرسونلر.لیشا یارالی یاقسا یاؤزلر

بئله  یرب یلرآلچاق دسته یل،رذ ینلرمحلّه

چوخ  یوخدور، لرییشا یتثاب ین. بونالریلردلومپن

اونالرا حوقّه  یاقورخودوب،  یخالق یالرواخت

داوام  یاشاییشالرینااؤز  یبردان پارا آلووروب، اونال

 لرییشا یدؤولت نینیراسیس یرب ین. بونالریرلروئر

 یناونالر ی،ک ربو امر سبب اولو یر،ده وارد

بو قورخو اونالرا اؤز  یب،داها چوخال یرقورخولوغو ب

 .ینسگؤرمک اوچون کؤمک ائله لرینییشا

 ریکمییستها یزدهدان اولماز، ب یازیباالجا  بیر

 یناونالر یالنیزلردن بوردا آد آپاراق. لومپن یهام

 .ییریکیستها یماقسا لرینییکلاؤزل یعوموم

 ییل. البتده بئله دئیوخدور یساؤلکه لرینلومپن

 یلسینلر،اوچون اؤلکه ب یاؤزلر یئریاونالر هر  ی،ک

اونالر اؤز  یوخ؛سال اولسونالر، اولوس

 یهانس ی،ک ریلمیرلاونوتوب، ب لرینییتخوصوص

. اونالر یاشاییرالر یئرده یهانس ی،دا ک یازاماندا 

چوخ  لرهیرتلره، غئلره، دباوزده عنعنه

 ی،ک یرلرر. اونالر بئله گؤستهدیالریباغل

 ییرلر،ائله یمایهچوخ ح الردانینالردان، قاداوشاق

 ی،ک یربونا گؤره د لرییمایهبئله ح ینآما اونالر

چوخلو  یلر. بئله لومپنالریداالنسینقا یاؤزلر

و  یزالرگنج ق ی،ک یئرلردهاو  یئرلرینده، یسپورتا

 گؤرمک اوالر. یالر،الر وارداوغالن

. البتده ممکون دور یوخالریدیر ینانجا لرینلومپن

ده اولموش  یلرخورافات مسلک یناوزده اونالر

 ی،لره وفاالرواخت او مسلک یچاولسون، آما ه

 یربئله د الرییناجا یناونالراولمور.  لرییسئوگ

باشا دسمال باغالمازالر. دئمک  یمییانآغر ی،ک
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 ی،لر. ندن کییل( دئیهیلیست)نیوخجواوالر اونالر 

 یسونرا سانک یرالر،دان لرییشئ یرلی،د یوخجوالر

قازانماق  لریشئ یئنی یراس یرطرف دن ب

دانماق  لرییشئ یرلی. اونالر بئله دییرلریستها

اوز به اوز  یلها یقودرت یمحاک یننلکهاوچون اؤ

 یهام ی،ک یرد یمسهک یر. آما لومپن بیرلرگل

 یقالرالاو هر جوره آلچاق یر،دانم یالرآرداق

اؤلکه  دهیطهئچ شرا میریستها یاپیشیب،

 اوز به اوز اولسون. یلها یملریحاک

 ییلدئ یلاونا فرق یر،د یمیتابور ک یاخشی لومپن

اوچون  یدلرشه یوخاساولسون اوردوسوندا ا یزید

. اونا یوخدور یوورسون. اونون مقصد، مرام ینهس

 یانین. دونسیزدیرییشآنال یاشاییشیگؤره اونون 

 یشعرل ییلمیشدئ یاوچون هام یاولماس یانلیش

 زالر بو شعرلردن اؤچوخلو واخت یر،ازبرد

 یگیلمن ینن. لومپنیرائد یستفادهده ا یندهسؤزلر

: دیریبدن ساهمانالن تیلّاوچ م یئتمیش

 یانلیش لهیتعوموم لیکیصوف یکوریسم،اپ

هر  لیق،ینآزغ لیق،یاالق یک،لهرزه یانی یندا،آنالم

 یشاوغرام یرجهب یب،آلچاق سان یشئ

اؤزونو او  یییب،اؤنونده باش اَ یستانسیالیسماگز

اوچون  یسدَم گؤرمه یرب یندهلردوشونجه ائیبود

 دن آزاد اولور. یهر شئ

 یرالر،جوشقونالش یرصلنیب،چوخ تئز ح لرلومپن

. یولالنیرالر یتاپجاق همن اورا سار یول یرهاردا ب

 یده اونالر لردهیشترپن یراس یربونا گؤره هردن ب

 یشلرینبئله ترپن یرب ی،ک یالرگؤرمک اولور. اونالرد

سبب اولورالر. البتده هر  ینهسآرادان گئتمه

بونا  یرد یمالز وقالرلجوشقون یراس یرب دهیشترپن

 یول ریسینهیچها ینبئله آدامالر اونالر یرگؤره ب

بو  ی،سبب اولور ک یسگلمه ینآما اونالر یرالر،تاپ

 ینالرقوم ینیلراؤز کؤک لریشلر، ترپننهضت

الر قوم ی،اوندا گؤرورلر ک ییغسینالر،اوستونه 

مؤحکم اولموش  یگؤرکمل یاونالر ییببوشال

 .یرماق حالدادلیتاغ یناالریب

 یتگیا ینهلرجوره نهضت یکیلر الومپن لهعومولیت

قوشولوب،  یملرهحاک یاوورورالر. اونالر  یانو ز

 ینیخالق ینلراولوب، بو نهضت یالرآراج یناونالر

 یچیندها ینلربو نهضت ی،دا ک یا ییرالر،باسمال

اوچون  جرلنمگیییبهعئ یناوالراق اونالر

هردن  یچیندنا ینلربو لومپن. البتده یشیرالرچال

 ین،لرلومپن سیزینانجا ی،ک یلیرده تاپ یریسیب

 ینانجلیچوخ ا یولوندااؤز  یبقالخ یچیندنا

 یولدابو  ینیالردا اؤز جانچوخلو واخت  یشیب،چال

 نینیلردن مشر.طه نهضت. بئله لومپنیرلروئر

 .یلیریکگؤره ب یچیندها

 ینانسوسقونلوق زام یز،سحرکت لومپنیزیم

 ینوخوشلوغودور. بو زامانالردا چوخالر

.، ینلرقبول ائتس یبئله نوخوشالر یردیالرحاض

چوخ  یقالرااونوتقانل یزلیک،خبرس یناونالر یچونک

 ی. شاد داروغه اوچون  بنگیروارد الرییاجائحت

 یلر؟اوال ب یاخشینه  یقدان آرتخالق

رئکالم اولور؟  یکمتینه ح یلمدهف«قارون گنج»

. یرد یکؤچر یا. دونیسواز کئچ فلسفه ایاددون

« خوشبخت»نه اوچون دور!  یشماقچال  یزه،موبار

طب  یر،گئد یوخاریدن بونالردا دا  یلمف

 یانلیش یهر شئ یب،اوسته چال یال نینلرییلگیب

 .ییرآنال

دوشوب،  یناتوپلومون جان یمیجوزام ک لومپنیزم

بئله  ری. بیردا د یماقاو یوخاریاوز  یداناونو آشاغ

چوخ تئز  یالرقات ینوخوشلوغا توپلومون آشاغ

اهل »اولورالر. سونرا خرده بوروژواالر یریفتارگ

 یرداو آخ لری،چییدمتخ یندؤولت ،«یردوا

 الر.یرآل ینابو نوخوشلوغو جانالر الر،یوارل

 یاولماز هام یلها یازی یسابو ق ی،ک یرد یزسشوبهه

سؤزلر  یشمیمهچوخ دئل ییلسین،دئ یلرلدئمه
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 یندهساؤلکه یرانا جکیندیهاما بو قونودا ا ی،قالد

 .یوبدوراولمو یشیقدان

نئچه نفر  یرب نینیمشروطه نهضت ایندی

ـ اوچ جومله   اونالر  یکیا یبلردن آد آپارلومپن

بو نئچه  یائدر، چونک یفایتک یازماقاوچون 

 .یلرب یرهبللند لرینییتشخص ینجومله اونالر

 :یلعباسع مشهدی

. اؤزنو یدیوارا یماغازاس یدانیندامئ یچدَوه  

 یه. انجمن اسالمیردیسان یولداشی ینستارخان

ائوه  یرب یاوچون ستارخان یسئفازش یالریباشچ

اوردا اؤلدورسونلر.،  یستارخان ی،ک یآپارد

 یرید ی،ستارخان تئز خبردار اولوب، اوردان قاچد

 .یقالد

 :ییشه.. باغمافتح

بو  یردیالر،آددا دان ییرمانچیخلو دچو یبو آدام  

اوزونه  ینخالق یندا،ساواش یدیرغانش یزینتبر

 یزینتبر»: یازییر یرخیزی. امیباغالد یوسو

 یشهباغم یدی،ا یندانآوارا پهلوانالر ینمیشتان

خالقا آزار  یاونون گونلر یاشاردی، یندهسمحله

 ویکسر یا« .یدیگؤرمک ا لریشا یسپ یئتیرمک،

شهردن  یدیا الریندانیلوت  نینیچوهدَ»: یازییر

 یونوسو ییرمانالریند ی،گئتد ییرمانالرادَ یخدی،چ

سبب اولدو شهرده  یشبو ا  ی،باغالد ی،کسد

 «ینچؤرک باهاالنس

 :یلخل ایت

اؤزونو  یدی،آدم ا یرب ینقورخماز،آزغ  

خالقا آزار  یاپیشدیریب، لرهیچمشروطه

گؤروشدوکو  لریشا یس. اوندان چوخ پیئتیریردی

 یرخیزی.)کتاب امیردیلردئ یلخل یتاوچون اونا ا

 (41ص 

 :یاسکوئ عیوضعلی

نه  یلمیرلر،ب ی،ک یرد یریسیب ینبو، او آدامالر     

دؤرد دؤوره  یز. تبریرالرگؤره ساواش یمهاوچون، ک

توپلونون  یرده قاالن زامان ب یرهدن موحاص

 ینبونالر ع یلر،وئرد یه یوضعلیع یلیغینیباشچ

دان  یاولموشدوالر، هامس یراَج یندنالدوله طرف

. بونالر چوخ زامان دیالریالرالت یناسکو شهر

 .یوردوالرسو یخالق یبقال یندهطرف یبات یزینتبر

 حسن(: ی)دلیدل حسن

. او چوخ یرلرده دلومپن ینانجیا یحسن دل    

مشروطه  یرداآخ یاشادی، یزسزامان آماج

الدن  ینیدا جان ولدای. بو یشدیقار یدلرینهمجاه

 .یوئرد

 ییرلریستها یدلریمجاه یسگئجه یرب لرینگئجه

 یقبلکه آز ینالر،آپارس یوروشاردوسونا  الدولهینع

 یاخینباسمنجه  یدلر. مجاهیلسینلرآچا ب یولونو

قورخماز حالدا  ی. اوردا حسن دلیرلرگئد یزسسس

 یستوپون لوله یاخینالشیر، یناتوپ آراباس یرب

 یعسگرلر ت. دؤولیرسال یشقیرقق ینیب،م اوسته

 یدلر. مجاهیرتوتا ـ توت باشالن ییلیب،آ یوخودان

اورادا  یآما حسن دل ییدیرالر،قا یبناچار قال

 یسگئجه یاو گئجه، حسن دل یر،الدن وئر ینیجان

 .یرآدالن
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 دیانت عثمانلی
DƏYANƏT OSMANLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومون گؤزل آنالری عمر

 ال چیخدیم، سنه دوگرو یو

 ترس آپاردی ایزلر منی. 

 قاردیم، اؤز باشیما یاغدیم، 

 تئز سوووردو یئللر منی. 

 

 گول آغاجی بوداغیندا،

 ساری. -بیر یارپاقدیم ساری

 پاییز یئلی دوداغیندا، 

 پارا. -رنگیم قالدی پارا

 

 سونپاییزین چیچگینی 

 کپنکلر قوخوالدی. 

 ومون گؤزل آنالری عمر

 الدی. آخیرت گونونه ق

 

 قاضی مارشی

 نین نبضی وورور طو

 عسگر مزارلیغیندا. 

 ظفر هیمنی دویولور 

 یوردون هر صاباحیندا. 

 

 هر شهیدلیک اونوانی 

 بیر قانلی آند یئریدی. 

 یووانی -قورویان یورد

 اولو بایراق سِحریدی. 

 

 بو تورپاغین باغریندا 

 کؤزدو دوشمن یاراسی. 

 بو اولوسون آلنیندا 

 ب حاق داواسی. پاسالنی

 

 سؤزو دوعالی دیلیم 

 آزادلیق سوراغیندا. 

 گؤزل طالعدی اؤلوم 

 گؤزل اؤلوم اوغروندا. 

 

 قوربت یولچوسو 

 بورچالی اصیللی قارسلی تورک آشیغی 

 ایلگار چیفتچیوغلونون سازینا 

 
 قوربت آدامییدیم یولالرا دوشدوم، 

 اؤز قریب بالمی بولدوم دا، گئتدیم. 

 اریما یئتیشدیم، آخیر گلیب مز

 ون باجاسیندان اوچدوم دا، گئتدیم. عمر

 
 بیر اؤزگه ائللییه مئیلیمی سالدیم، 

 یامان یئرد، یاد یانیندا خار اولدوم، 

 داغدان آغیر سوروالرا سورولدوم، 

 بیر روحو ویرانه قویدوم دا، گئتدیم. 

 
 دردین اتگینده قاردیم، هاردایام، 

 اردایام. بوز دوداقلی بیر چئشمیدیم، ه

 یئر اوستونده اللزاردیم، هاردایام، 

 تورپاغین آلتیندا سولدوم دا، گئتدیم. 

 

 عوثمانلی دئر: کؤنلوم دوستا دار اولدو، 

 واریم آلیب وارلیغیما داریلدی، 

 سو بارداغی سویا دییب قیریلدی، 

 کیمین گوناهکاری اولدوم دا، گئتدیم. 

 عوثمانلی دئر:

 قیسمتیمی ساتمادیم
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 بند(  یل)قیف

  یئییلمیر، –هم زهردی، هم ده بالدی 

 بیر بالدی ایکی جاندا تاختی وار. 

 گئدیلمیر،  او نه یولدور، ایکی دفعه

 عاغیل آلماز، داماق دویماز دادی وار؟ 

 
 نه گولدو کی، عطری، رنگی هئچ اولماز، 

 بیرجه سؤزلو بیر ناغیلدی قورتارماز. 

  او نه سودو، ایچدن آخار، دورولماز،

 دوست قلبینده داغ بیتیرن آدی وار... 

 
 او ندیر کی، آغدان باشقا گئییلمز، 

 آغالیارسان، اوخشایارسان، دیللنمز؟ 

 جینسی بیلینمز، -یوردو، اینسی-یئری

 مرحمتی، نه دوغماسی، یادی وار... 

 

 گئدن کیمدی، یولون کسیب دورمادیم، 

 عوثمانلی دئر: قیسمتیمی ساتمادیم. 

 قاباغیندان قاچمادیم، او ندیر کی، 

 ایستیسی یوخ، جان قوووران اودو وار... 

 

 سوچوم وارمیش 

 یاد بیر یانا، دوستالر اوزه آغ اولدو، 

 دیم. اؤفکم هاردا، صبریم هاردا، بیلمه

 سؤزو بللی قریب دیلیم توتولدو، 

 دیم. قیبلم هاردا، قبریم هاردا، بیلمه

 

 ایز اولوب ایتر د، -جیغیریمیز ایز

 غلیق اولسون، فانی عؤمور بیتر د، سا

 یئتر د، "من ده واردیم"داشیم اوست: 

 دیم. یول ایچیندن قیریالرمیش، بیلمه

 

 جان بازاری جان ساتیالر، آلینماز، 

 شاه دا ایستر، قول دا ایستر، اوسانماز، 

 سوچوم وارمیش، هئچ حسابیم سورولماز، 

 دیم. عوثمانلینی قان توتار دا، بیلمه

  

 حالیمدان قانمادین  هئچ

 
 گئدرگییم، هئچ کاروانیم قوشولماز، 

 نیم یوخ، گئدن ایزه قوشولالم. گله

 گون قورتارار، یولون سمتی بولونماز، 

 گئدر، دؤنر، تابوتوما ساریلالم. 

 
 گؤز یاشیمی تک ایچرم حااللسا، 

 اؤلمز اولالم بیر قارالتیم قارالسا، 

 ا، یه غرق اولسچیچه-بؤیوک چؤلوم گول

 قییامتین صفاسیندان داریلالم. 

 
 ایتیب گئتدیم هئچ ایزیمی بولمادین،

 اقدان قورخمادین، حقان آغالتدین، هئچمی 

 قئیبدن دؤندوم، بیر اوزومه باخمادین، 

 بیر جاندردی رحمتیندن آسیلالم. 

 
 عوثمانلی دئر: هئچ حالیمدان قانمادین، 

 ساغ باشیمین آغیر داشی اولمادین، 

 یببیر یول ساالم توتمادین،آدام سای

 دانالیارسان، اؤز آبریما قیسیلالم.

  

 بلکه دردین آزالدی 

 ف ایدیک، حاالییمیز پوزولدو، ص-فص

 رنگیم سوزالدی، -قانالر آخدی ایرزیم

 حؤرمت پوچ اولدو، -یراطآرامیزدا خ

 گؤزون دویسون، بلکه دردین آزالدی. 

 
 لی، نین دیزین کسمهقالخماق ایستیه

 لی، آددیم آتانین ایزی ایتمهدوز 

 لی، ینه رحمت دئمهاؤلوم دیله

 گؤزون دولسون، بلکه دردی بوشالدی. 

 
 سینی بایرامین، جارچی وئرمیش موژده

 اؤیوب دورموش فرمانینی پادشاهین، 

 الیمین، ظزولومونه دونلوق آرتمیش 

 گؤزو دویسون، بلکه حؤکمو چوخالدی
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 "لیییانام یمازتا"یدرهمجان یلجل

 یینینآذر آ یلینا ینجی1354

 یرب یکولکل یقارل یندهس27

ادب سئور  یرده بگئجه یوقسو

 .یگؤز آچد یایاده دونعائله

دائما کتاب  یندهأل یننعائله یک یندااطراف یندانچاغالر اوشاق

 .یدشعره ماراغ بسله یکلهگؤردوکدن کتاب اوخوماغا و اؤزلل

 21سونرا  یباشالد ماغایازفارسجا شعر  یاشیندان 16 تایماز

اوالندان سونرا  یشتان ننیاوستاد دکتر ارشد نظر یاشیندا

 .یردیاوز گت یازماغاتورکجه شعر 

 یندهسرشته یحسابدار یمیک ینهمقطع یسانسل یالتینیتحص او

 .یبدیرادامه وئر

چاپ  یندهلرقزئته یجانو آزربا یرانچوخلوسو ا ینینشعرلر اونون

 .یرالنیرچاپا حاض دایکتاب یکیاولوبدور و ا

 یتفعال دهیندهصنعت یجیلیقعالوه آپار یازماغدانشعر  تایماز

 یبدیرآپار یجانداحتتا آزربا یرانداا یو چوخ پروگرامالر یرائد

 یشیغینداا 

 سیلکیندى گئجه ساچالرینى آى ایشیغیندا/

 سى آخ واى ایشیغیندا/دَن تؤکولور سئوگى دَن 

 دوزدوم گئجه یارى/ اولدوزالرى بیربیر ساپا 

 آسدیم یاناغیمدان سوزولن چاى ایشیغیندا/ 

 سندن منه بیر قانلى اورک قالدى امانت/ 

 لیک یاى ایشیغیندا/اوخالنمیشیدى بیر گئجه 

 سئودا یولونو هر گئجه آددیمالییرام من/ 

 آختارمادایام ایزلرینى داى ، ایشیغیندا/ 

 /یسار یغومادا اوزادیب أللرینى دوآى 

 کؤلگم ایلیشیب تئللرینه پاى ایشیغیندا/ 

 سیلکیندى گئجه ساچالرینى آى دومان ایچره/ 

 الى ایشیغینداتایمازدا اوخور اول ساچا الى 

 یغوالردو سورگون

 سورگون اولموشام یغوالریچیندو یاساق

 غمدن دولموشام یمیبولود ک دوغماز

 سون باهار گولو تک گؤر نه سولموشام

 یئتیریناومود منه  یغیلجیمق بیر

 

 بوالقالنارکن یگؤزلر حسرتلی

 دوداقالنارکن یسؤزلر گیزلیجه

 یاناقالنارکنسئودا  یک اورکده

 یاساقالنارکنگؤرمک  لیگیگؤزل

 یئتیرینبولود  یاغماغا گؤزومدن

 

 دنناز بنؤوشه یمگؤزلر آسیلدی

 دنبنؤوشه یاز یمسؤزلر یازیلدی

 دنآز بنؤوشه یمحسرت اولمادی

 دنقاز بنؤوشه ینزارم تایمازین

 ...یئتیرین یودگه اؤوئرمه کؤنلومه

 

 گئتدین؟
 داغالرا یمیدرد دئدیم

 یاغالرادوشدو آ اوزوم

 باغالرا یمچکد شکلینی

 ین؟هارا گئتد ینآتد یمن 

 

 یولالرا یازدیم آدینی

 دؤندو سولالرا ساغیمدا

 او قولالرا یمقالد حسرت

 ین؟هارا گئتد ینآتد منی

 

 اولدو گئجه گوندوزلریم

 نئجه اولدو یمد یلمهب هئچ

 وئجه اولدو  محببتیم

 ین؟هارا گئتد ینآتد منی

 

 دوشدو یارا ییمه اوره

 قارا دوشدو گؤزلریمه

 باهار کؤنلوم قارا دوشدو

 ین؟هارا گئتد ینآتد منی

 

 یقالماد یئر آختارمامیش

 یمندن آز آلماد فلک

 یآزالماد یمدرد سنسیز

 ین؟هارا گئتد ینآتد منی

 

 ائلده سن تک ناز اولمازهئچ 

 اولماز یاز یزعؤمروم سن س قیش

 ، قالماز یمازاؤلر تا یزس سن

 ....ین؟؟؟هارا گئتد ینآتد منی
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