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یاخین تاریخیمیزه اوتری باخیش (  21آذر حرکاتی)
)Yaxın tariximizə ötəri baxış (21 azər hərəkatı
مدیر مسئول  :دکتر حسین شرقی دره جک (سوی تورک)
Srumlu müdür: Dr.Hüseyn Şərqidərəcək SYTÜRK

آذربايجان ميللي حکومتي بو موختار سوسياليست
حکومتين پايتاختي تبريز شهري اولموشدور .جمعي
بير ايل مؤوجود اولماسينا باخماياراق ،تاريخده ايلک
بو تاي آذربايجاندا چاغداش ميللي
دفعه
دؤولتچيليک جهدي اولموشدور.

شوروی قوشونالرینین ایرانا داخیل اولماسی
ایران موحاریبه ده بی طرف مؤوقعده قاالجاغینی
بیان ائتسه ده ،آلمانییا ایله استراتژی امکداشلیق
خطینی داوام ائتدیریردی .آلمانییا ایرانین
خاریجی تیجارتینده ایکینجی یئری توتوردو.
آلمانالر ایرانین دؤولت موسسیسه لری و حربی
ایداره لرینده مهندیس ،تئخنیک ،مصلحتچی
آدالری آلتیندا اؤز حربی و خوصوصی ایداره لری
نین نوماینده لرینی یئرلشدیریر ،تبریز ،ماکو،
خوی ،میانه ،مرندده کی فیرماالریندا خوصوصی
خیدمت اورقانالری ایشچیلری نین سایینی
آرتیریردیالر .آلمانییانین موحاریبه نین ایلک
ایللرینده کی قلبه سی ایراندا آلمانپرست مئیلی

گوجلندیریردی .بو اؤلکه نین رهبر دایره لرینده
شوروی مغلوب اوالرسا " ،زاقافقازییا و اورتا
آسیانین  16شهری نین " ایرانا بیرلشدیریلمه
()8
سی باره ده پالنالر قورولوردو.
نازیست آلمانییاسی نین شوروییه هوجوموندان
سونرا-1941 ،جی ایلین خرداد و مرداد آیالریندا
شوروی ایرانا اوچ خبردارلیق نوتاسی وئرمیش،
همین ایلین اییون آییندا بریتانییا خاریجی ایشلر
ناظیری ایرانین صالحیتلی نوماینده سی
قارشیسیندا " آلمانالرین ایرانداکی شوبهه لی
فعالیتینه " سون قویولماسی طلبینی ایره لی
سورموشدو .اییولون -19دا بریتانییا ناظیرلر
کابینئتی ایرانین جنوبونا داخیل اولماق باره ده
()8
قرار قبول ائتمیشدی.
دؤولت مدافعه کومیته سی نین قراری ایله
شوروی قوشونالری -1921جی ایل  26فئورال
تاریخلی شوروی-ایران موقاویله سی نین آلتینجی
مادده سینه اساسن-1941 ،جی ایل آوگوستون
 -25ده گئجه ساعات -2ده ایران سرحدینی
کئچرک ،اردبیل و تبریز ایستیقامتینده ایره لیله
دیلر )9(.حربی عملیاتالردا ناخچیواندان خزرین
جنوبونا دوغرو بوتون ایستیقامتلردن شوروی
سرحد قوشونالری-44 ،جو (ترکیبینده -77جی
آذربایجان و  -20جی لشگری) و -47جی
اوردوالر ،خزر دونانماسی ،زاقافقازییاداکی -8جی
حربی هاوا لیمانی ،یئوالخداکی -132جی هاوا
()10
قووه لری ایشتیراک ائدیردیلر.
شوروی قوشونالری ایله بیر واختدا ایرانین
جنوب و قربیندن اینگیلیس قوشونالری دا اؤلکه
یه داخیل اولدو .شوروی اوردو حیصه لری
) Xudafərin 200 (2021خداآفرین  200آذر1400

3
آوقوستون -26دا تبریز و اردبیله ،آوقوستون -30
دا زنجانا ،آوقوستون -31ده قزوینه گیردیلر.
شهریورین -7ده شوروی ،مهرین -8ده ایسه
()9
اینگیلیس قوشونالری تهرانا داخیل اولدوالر.
شوروی اوردو حیصه لری اوشنویه-قوشاچای-
زنجان-قزوین-بابل-زیراب-سمنان-شاهروددا،
شرقده ایسه علی آباددا یئرلشدیلر .اینگیلیس
قوشونالری خانقین-کرمانشاه –خرم آباد-مسجد
سلیمان-رامهؤرموز-بندردئیلم خطیندن جنوب و
()10
قربه دوغرو اوالن اراضینی توتدوالر.
آذربایجاندان گلن خوصوصی گروه
شوروی (شوروی) قوشونالری نین ایراندا
کئچیردیگی سونراکی حربی عملیاتالردا
آذربایجان س س ر (شوروی)-دن خوصوصی بیر
قروپ ایشتیراک ائتمیشدی)11(.آذربایجاندا شوروی
تاثیرینی یایماق مقصدیله -1941جی ایل مهر
-11ده ایران دؤولتی نین آذربایجان اراضیسینده
آذربایجان س س ر-دن سفربر ائدیلمیش پارتییا،
شوروی ،حقوق محافظه ،تصروفات و مدنیت
ایشچیلریندن عیبارت قروپ آذربایجان کمونیست
پارتیاسی مک (مرکزی کمیته)-نین اوچونجو
کاتیبی ،تبریزده کی -47جی اوردونون حربی
شوراسی نین عوضوو ح.م.علییئوین رهبرلیگی ایله
فعالیته باشالدی 8 )12(.بو قروپا سلیمان رحیموو،
میرزه ایبراهیموو ،مصطفی قولییئو و ب .داخیل
)13(.
ایدی
آذربایجانین مادی یاردیمی
-1941جی ایلین سونونا قدر باکیدان رسپوبلیکا
فوندوندان یاردیم اوالراق جنوبی آذربایجانا 2548
تن قند 1371 ،تن اون 1814 ،تن بوغدا،
 1494053متر پارچا و عومومی دیری ایکی
()14
میلیون ماناتلیق دیگر مالالر گؤندریلدی.

آذربایجاندا قوروجولوق
آذربایجاندا فعالیت گؤسترمیش آلمان فیرماالری
نین امالکی موصادیره ائدیلیب ،شوروی-یه
گؤندریلدی.
مطبوعات ،رئداکسییا(تحریریه) قروپو -1941
جی ایل اوکتیابرین -11دن عرب الیفباسی ایله
آذربایجان دیلینده "وطن یولوندا " قزئتی نین
نشرینه باشالدی )15(.اورمیه ده آذربایجان دیلینده
" قیزیل عسگر " (رئداکتورو زولفعلی ایبراهیموو)
و رشت ده فارس دیلینده " سرباز سرخ "
("قیزیل عسگر " ) (رئداکتورو خاصای وزیروو)
()16
اوردو قزئتلری بوراخیلیردی.
آذربایجاندان گلمیش حکیملر اهالییه طیببی
یاردیم گؤستریر ،ساغالملیق و بهداشت ساحه
سینده ایضاحات ایشلری آپاریر ،ماالرییایا قارشی
گئنیش تدبیرلر حیاتا کئچیریردیلر )17(.شوروی-
ایران مدنی عالقه لری نین اینکیشافیندا
آذربایجان رسپوبلیکاسی نین (جمهوریت) مدنیت
خادیملری مهم رول اویناییردیالر.
ایرانا قاسترول سفرینه گلمیش ایلک شوروی
اینجه صنعت کوللئکتیولریندن بیری -
م.ف.آخوندوو آدینا آذربایجان دؤولت اوپئرا و بالت
تئاتری او.حاجیبیووون " کور اوغلو "  " ،لئیلی
و مجنون "  " ،اصلی و کرم "  ،م.ماقومایئوین
"شاه ایسماعیل " اوپئراالرینی ،او.حاجیبیووون
" آرشین مال آالن " موسیقیلی کومئدییاسینی
تاماشاچیالرا گؤسترمیشدیلر .قاسترولالرین
مووففقیتله کئچمه سینده رئژیسسور(یونتمن)
ایسماعیل هیدایت زاده نین ،دیریژور نییازی نین،
بالئت آنسامبلی نین رهبری قمر آلماسزاده نین،
آرتیستلردن بولبولون ،الؤوسط صادیقووون،
()18
حقیقت رضایئوانین بؤیوک امگی اولموشدو.
-1941جی ایل اوکتیابرین  -26دا شوروی خالق
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آرتیستی شؤوکت مممدووا تبریزلیلر قارشیسیندا
گئنیش کونسئرتله چیخیش ائتمیش-1942 ،جی
ایل فئورالین -20دن آپرئلین -9دک رشید
اوغورال
قاسترولالری
ایران
بهبودووون
16
کئچمیشدی.
باکی کینواستودییاسی نین ایستحصالی اوالن "
کندلیلر "  " ،باکیلیالر "  " ،سوآلتی قاییغی "
بدیعی " ،اوردئنلی آذربایجان "  " ،ابدی اودالر
اؤلکه سی " " زویا "  " ،او ،وطنی مودافیعه
ائدیردی " 217 " ،نمره لی آدام " دوبلیاژ
()19
فیلملری نوماییش ائتدیریلمیشدی.
درحال سوسیالیست خاراکتئرلی ایصالحاتالر
باشالدی ،ایصالحاتالردان بیری ده آذربایجان
دیلی نین موختاریت اراضیسینده دؤولت دیلی
ائالن اولونماسی ایله باغلی ایدی .پارالئل اوالراق،
ایکی آذربایجان آراسیندا مدنی عالقه لر گوجله
نیردی ،تبریز ک ی و-ای ایسه شوروی -نین
موثبت و سون درجه جاذیبه دار اوبرازینی
یارادیردی .یئرلی آذربایجان دیلی فارس
عنصورلریندن تمیزله نیردی ،عوضینده چوخلو
()20
روس سؤزلری ده داخیل ائدیلمه یه باشالندی.
شوروی – انگلیس و ایران آنالشماسی
-1942جی ایل یانوارین -29دا تهراندا شوروی
– انگلیس وایران آراسیندا اتفاق موقاویله سی
باغالندی .همین ایلین مارتیندا آذربایجاندان ایرانا
گؤندریلمیش سیاسی ایشچیلرین اکثریتی گئری
چاغیریلدی-1942 .جی ایلین اورتاالریندا بورادا
()21
باکی گورولیلریندن جمعی  84نفر قالمیشدی.
آپرئل آییندا " وطن یولوندا " قزئتی نین نشری
دایاندیریلدی-1943 )22(.جو ایل نویابرین -28دن
دئکابرین -1دک آمریکا ،شوروی و انگلیس دؤولت
باشچیالری نین تئهران کونفرانسیندا قبول
ائدیلمیش " ایران حاقیندا بیاننامه " ده بوتون

طرفلر بو دؤولتین اراضی بوتؤولوگونون قورونوب
()23
ساخالنماسینا طرفدار اولدوقالرینی بیلدیردیلر.
بوندان سونرا شوروی ایرانداکی فعالیتی نین
میقیاسینی بیر قدر آزالتدی.
-1944جو ایلین اوللرینده بین الخالق عالمده و
ایراندا یارانمیش وضعیتله عالقه دار شوروی اتفاقی
یئنیدن آذربایجان مسئله سینه دیقتی آرتیردی.
شوروی خ ک س -1944جو ایل مارتین -6دا
" آذربایجان اهالیسینه ایقتیصادی و مدنی
یاردیمین گوجلندیریلمه سی تدبیرلری حاقیندا "
مسله مذاکره ائده رک ،اهمیتلی قرار قبول ائتدی.
قراردا سیاسی ایشچیلرین ترکیبینده ،دیپلوماتیک
اورقانالردا چالیشان کونسول ،ویتسئه کونسول و
کونسوللوغون کاتیبی وظیفه لرینده ،تهرانداکی
شوروی سفیرلیگی و تیجارت نوماینده لیگینده
چالیشان آذربایجانلیالرین سایینی آرتیرماق ،هفته
ده اوچ دفعه دن آز چیخماماقال " آذربایجان
دیلینده اوردو قزئتی نشر ائتمک "  ،تبریزده
پولسوز " آذربایجان دیلینده تحصیل وئرن اون
ایللیک مکتب "  " ،مکتبده کیتابخانا  -اوخو
سالونو " ،آذربایجان یازیچی و شاعیرلری نین
اثرلری نین نشری و اهالی آراسیندا یاییلماسی
مقصدیله آوادانلیقال یاخشی تجهیز اولونموش "
تبریز " چاپخاناسی آچماق ،اردیبهشت و خرداد
آیالریندا آذربایجان دؤولت درام تئاتری نین
گونئی آذربایجان شهرلرینه قاسترولونو تشکیل
ائتمک " ،تبریزده جوراب تریکوتاژ فابریکی " ،
" تبریز رایونوندا نمونوی صنایع شهرکی "
یاراتماق کیمی اهمیتلی مسله لر اؤز عکسینی
()24
تاپمیشدی.
قرارا اویغون اوالراق-1944 ،جو ایل مارتین
اوللرینده آذربایجانلیالرا جنوبی آذربایجاندا
چالیشماالری اوچون سیاسی ایشچیلر اوزره ،33
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تیجارت مووککیللیگی اوزره  ،11دیپلوماتیک
ایداره لر اوزره  ،14قزئتین نشری اوزره  27یئر
آیریلمیش و عومومی رهبرلیک ح.م.حسنووا
تاپشیریلمیشدی-1944 )24(.جو ایلین یاز و
یاییندا آذربایجاندان گونئی آذربایجانا  620نفردن
چوخ موختلیف ایشچیلر گؤندریلمیش و داها 375
نفر سفربر ائدیلمیشدی )24(.مهم تاپشیریقال
گئدنلرین قارشیسیندا دوران اساس وظیفه
آرازین او تایینداکی آذربایجانلیالرین میللی
اؤزونودرک حیسسینی آرتیرماق ،اونالرین تک
اولمادیغینی ،سرحدین شیمال طرفینده
قارداشالری نین یاشادیغینی تبلیغ ائتمک
()25
ایدی.
ایکی ایللیک فاصیله دن سونرا -1944جو ایل
آپرئلین -10دا " وطن یولوندا " قزئتی یئنیدن
نشره باشالدی و اونون نشری -1946جی ایل
مایین -1دک داوام ائتدی (بوتؤولوکده-1941 ،
-1946جی ایللرده قزئتین  406نؤمره سی نشر
اولونموشدو .م.ایبراهیموو ،ح.شاهگلدییئو و
()26
ر.قولییئو اونون باش رئداکتورو اولموشالر).
ایچمه لی سو اولمادیغی اوچون باکیدان -1944
جو ایل مایین -11ده قزوینه قازما قورغوسو ،بورو
و  33قازماچیدان عیبارت کادرو گؤندریلدی.
()27
قزوینده  ،4تبریزده  8سو قویوسو قازیلدی.
-1944جو ایلین یاز-یای آیالریندا " تبریز "
چاپخانا سی نین یارادیلماسی و فعالیتی اوچون
عرب و کیریل الیفباسی ایله ایشله ین چاپ
ماشینی 30 ،تون کاغیذ ،کیتابالر ،مئبل ،دمیر
سوباالر ،یاغلی بویا ،دستگاه و هر آی  400لیتر
بنزین و س .گؤندریلدی )28(.آذربایجان س س ر
حکومتی تبریز نومونوی صنایه شهرکی نین
یارادیلماسی اوچون  15تراکتور 5 ،ماشین،
توخومچولوق البوراتورییاسی اوچون آوادانلیق50 ،

نفرلیک یئمکخانا اوچون آشپز آییردی )29(.شوروی
خ ک س -1944جو ایل اییونون -24ده تبریزده
آذربایجان دیلینده اورتا مکتبین آچیلماسی
حاقیندا قرار قبول ائتدی .ج.علسگرووون دیرئکتور
اولدوغو 36 ،نفر موعلیم و اینضیباتی-تصروفات
ایشچیسیندن عیبارت بو مکتبده درسلر نوامبرین
()30
-1ده باشالندی.
-1944جو ایل سئنتیابرین -3ده تبریزده
شوروی خسته خاناسی (باش حکیم س.صمدوو)
آچیلدی .هر گون  150خسته یه طیببی خیدمت
گؤسترن خسته خانادا  20چارپاییلیق استاسیونار،
جراحلیق ،داخیلی خسته لیکلر ،گؤز ،زنان زایمان
شؤعبه لری وار ایدی .خستخانانین نزدینده دیش
و دری ،زؤهروی خسته لیکلر ده داخیل اولماقال،
هر جور خسته قبول ائدن پولیکلینیکا دا فعالیت
گؤستریردی .بورادا عکسبرداری  ،سونوگرافی و
معاینه اتاقالری ،پالچیق موعالیجه خاناسی،
()31
البوراتورییاالر ،همچینین داواخانا یئرلشیردی.
-1945جی ایلین اوکتیابریندا باکیدا
آذربایجانین ایرانال مدنی عالقه لر جمعیتی
ص.وورغون
صدری
یارادیلدی.جمیتین
()32
چیخیشالریندان بیرینده دئمیشدی:
آذربایجاندا یارادیالن ایرانال مدنی عالقه لر
جمعیتی نین مقصدی آذربایجان خالقی نین
مدنیت ساحه سینده کی نایلیتلرینی ایراندا
تانیتدیرماق ،هابئله ایرانین علم و اینجه صنعت
ساحه سینده کی مووففقیتلرینی آذربایجانین
گئنیش زحمتکئش کوتله لری نین مالی
ائتمکدیر.
آیمج-ده  8بؤلمه ،او جومله دن ادبیات (رهبری
م.عاریف) ،موسیقی (ق.قارایئو) ،هومانیتار علملر
(ح.حسینوو) ،طیبب (ض.مممدوو) ،معمارلیق
(ص.داداشوو) ،رساملیق (ق.خالیقوو) ،اینجه
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صنعت (م.هاشیموو) و نشر (ح.سولتانوو) بؤلمه
()33
لری فعالیت گؤستریردی.
اولوسالر آراسی ایلیشگیلر
شوروی آذربایجانداکی آزادلیق ایدئالالرینی و
میللی پروسئسی اؤز تاثیری آلتیندا ساخالماق
ایستمه سی ،ایکینجی دونیا موحاریبه سی نین
سونوندا بوراداکی سیاسی حادیثه لره اولوسالر
آراسی عالمده آرزو اولونماز بیر موناسیبت
فورماالشدیرمیشدی .شوروی -نین مرکزی و
شرقی آوروپاداکی اؤلکه لرین بیر چوخالرینا
ائتدیکلریندن سونرا ،انگلیس و آمریکا بو حادیثه
لره میللی آزادلیق حرکاتیندان داها چوخ
شورویلرین ایرانا اراضی ،ایقتیصادی و ایدئولوژی
صدورو کیمی باخیردیالر .بونون نتیجه سیدیر
کی-1944 ،جو ایل سئنتیابرین -10دا شوروی
خالق خاریجی ایشلر کومیسساری نین معاوینی
س.ی.کاوتارادزه نین صدرلیگی ایله شوروی
حکومت کومسیونو تهرانا رسمی سفری زامانی
شیمالی ایراندا  -سمنان ،قورقان (گرگان)،
مازانداران ،گیالن و آذربایجاندا نفت کنسرسیومو
حاقیندا تکلیفلرینه موثبت جاواب آال بیلمه
()34
دی.
ایکینجی دونیا ساواشی نین سونو عرفه سینده
ایراندا داخیلی دوروم

بیلیندیگی کیمی – 1945 ،جی ایلین ماییندان
اعتیبارا آوروپادا  – 1939جو ایلدن بری داوام
ائدن ساواش سونا چاتدی .مایین -8ده دونیا
آگئنتلیکلری آلمانییانین شرطسیز تسلیم اولماسی
باره ده خبر یایدیالر.
ساواشین بیتمه سی ،آلمانییانین مغلوبیتی قبول
ائتمه سی خبری ایران سیاسی دایره لرینده اؤلکه

ده کی یابانچی عسگرلرین چیخاریلمسی یؤنونده
بعضی اومیدلر دوغورموشدو .بئله کی ،آلمانییانین
تسلیم اولماسی خبری نین گلدیگی  8مای
تاریخینده ساعات  – 17ده تهراندا دؤولت
بیناالری نین اوزرینده دالغاالنان اینگیلیس،
شوروی ،آمریکا و چین بایراقالری
ائندیریلمیشدی .خالق دا اؤز ائولرینه ایران
بایراقالری آسماغا باشالمیشدی .اوچ طرفلی
آنالشمایا گؤره آلتی آی عرضینده روس و
اینگیلیس بیرلیکلری ایراندان چکیلمه لی ایدیلر.
بو وضعیته باخمایاراق ،ایراندا سیاسی دایره لرده
هله بیر بوشلوق اولدوغو گؤرونوردو .چونکی
مرتضی بیات حکومتی آپرئل آییندان ایستعفایا
گئتسه ده ،هله یئنی حکومت قورولمامیشدی.
نهایت 13 ،مایدا قاجارالر دؤورونده سوالله نین
حکیمی اولموش  76یاشلی ایبراهیم حکیم الملکو
باش ناظیر و داخیلی ایشلر ناظری وظیفه سینه
گتیریلیر .او ،سید حسن تاغیزاده ایله بیرلیکده
ترقی پارتییاسی (حزب) نین قوروجوالریندان
ایدی .همین دؤورده کی شوروی قایناقالرینا
گؤره ایسه ایبراهیم حکیمی نینکی اینگیلتره
مئیللی ایدی ،حتّی مرکزی لوندوندا اوالن
فراکسیون آدلی گیزلی پارتییانین عوضوو قبول
ائدیلمیشدی .ایبراهیم حکیمی حکومتی نین
خاریجی سیاستینده ایلک آددیم تهرانداکی
شوروی ،اینگیلیس و آمریکا سفیرلرینه قالیب
اؤلکه عسگرلری نین ایراندان چیخاریلماسی
حاقیندا نوتا وئرمک اولموشدو .ایران خاریجی
ایشلر ناظری انوشیروان سپهبدی نین شوروی
سفیری م.ماکسیمووا وئردیگی  19مای – 1945
()3
جی ایل تاریخلی  1117سایلی نوتادا دئییلیر:
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ساواشیین سونا چاتماسی موناسیبتی ایله اورکدن
سئویندیک .ایران حکومتی نین تبریکلرینی
بؤیوک موتتفیقلرین قهرمان اوردوسو ایله بیرلیکده
دوشمنین قوووه لرینی ازمیش ،آلمان اوردوالرینی
شرطسیز تسلیم اولماغا مجبور ائتمیش شوروی-
نین قوووتلی اوردوسونا چاتدیرماغی اؤزوموزه بورج
بیلیریک .ایران ایله شورویلر بیرلیگی آراسینداکی
یاخشی موناسیبتلری تصدیق ائتمکله یاناشی ایران
حکومتی نین آشاغیداکی فیکرینی و ریجاسینی
ذاتی -عالینیزین نظرینه چاتدیریریق.
بئله کی ،آوروپادا موحاریبه رسما بیتمیشدیر.
موحاریبه نین نتیجه سی اوالراق ایرانداکی
مؤوجود وضعیتی ساخالماغا احتیاج دویموروق.
اؤلکه نین قیسا مودتده نورماال دؤنمه سی نین
ضروریلیگینی و ایران خالقی نین ایراده سینی
ایفاده ائده رک بیلدیریریک کی ،آرتیق ایران
اراضیسینده سیزین دؤولتینینزین سیالحلی قوووه
لری نین قالماسینا احتیاج یوخدور .آلمانییا ایله
موحاریبه ده بیزیم موتتفیقلرین قالیبیتینه یاردیم
مقصدیله ایمضاالنمیش اوچ دؤولتین موقاویله سی
نین روحونا اویغون اوالراق ایران حکومتی ریجا
ائدیر کی ،شوروی ایتیفاقی سیالحلی قوووه لری
ایران اراضیسینی ترک ائتسین .شوروی
سفیریندن ریجا ائدیریک کی ،یوخاریدا دئییلنلری
شوروی بیرلیگی حکومتی نین نظرینه
چاتدیرسین و ایران خاریجی ایشلر ناظرلیگینه بو
مسله ایله عالقه دار اؤز حکومتی نین راضیلیغینی
بیلدیرسین
-1945جی ایلین اییونوندا ایسه گ .آذربایجاندا
ایشلرین بیر خیلی جیدیلشمه سینده ایراندا
یاشانان حکومت بهرانی نین دا تاثیری اولموشدور.
بیر طرفدن ایبراهیم حکیمی ایستعفا ائتمیش،
دیگر طرفدن یئنی تعیین ائدیلن باش ناظر (رضا

شاه دؤورونده عدلیییه ناظری اوالن) محسن صدر
(صدر االشرف) مجلیسدن الزیمی سس چوخلوغو
قازانا بیلمه میشدی .اونون محمدعلی شاه
دؤورونده عدلیه ناظری ایشله یرکن ،اساس قانون
(آنا یاسا) و دموکراتییا اوغروندا موباریزه آپاران،
روسیانین یاردیمی ایله حبس ائدیلن دموکراتالرا
محکمه قورماسی ،نتیجه ده توتوالنالرین
چوخونون تهرانداکی شاه باغیندا گولللنمه سی
نین بونا سبب اولماسی احتیمال ائدیلیر.
آذربایجان دموکرات فیرقه سی نین قورولماسی

باغیروو موسکوادان دؤندوکدن سونرا اییون آیی
ایچینده ایران خالق پارتییاسی م ک-سی نین
عوضوو ،ایران مجلیسی نین میلت وکیلی
آ.کامبخشی ،خالق پارتییاسی نین تبریز ایالت
کومیته سی نین باشچیسی ص.پادگانی ،یازیچی و
ناشیر ح.شبوستری« ،آژیر» قزئتی نین رئداکتورو
میر جعفر پیشوری گیزلی شکیلده باکییا
گتیریلمیشدی .بورادا آذربایجان دئموکرات
پارتییاسینا پیشوری نین موقتی اوالراق باشقانلیق
ائتمه سی قرارالشدیریلمیشدی.
گ .آذربایجانداکی ایشچیلره ده خبر گؤندریله
رک ،توده پارتیاسی نین آدپ-یه چئوریلمه سی
اوچون بیر ساعات بئله دایانماماالری
تاپشیریلمیشدی.
آدپ  -نین (آذربایجان دموکرات پارتیسی)
قورولماسی اوچون بعضی پروبلئملر اولدوغو کیمی
گوجلو بیر موخالیفت ده یارانمیش و خالق
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پارتییاسی م ک-سی بوتون واسیطه لرله بو
باکی
چالیشمیشدی.
پوزماغا
ایشلری
توپالنتیسیندا پیشوری ،شبوستری و پادگانییه
اونالرا قارشی اوال بیله جک سوی-قصد حرکتله
نینه گؤره تبریزدن آیریلماماالری دا
قرارالشدیریلمیشدی.
آذربایجان خالقی نین ایجتیماعی – سیاسی،
میللی طلبلرینی ،احتییاجالرینی تامین ائتمک و
دئموکراتیک حرکاتا لیدئر اولماغا قادیر سیاسی
تشکیالتین  -آدپ  -نین قورولماسینا بؤیوک بیر
احتیاج اولموشدو .پیشوری نین لیدئرلیگیله 3
سئنتیابر  -1945جی ایل تاریخینده میللی
موستقیللیک اوغروندا دئموکراتیک حرکاتین
اؤنونده گئدن آدپ -نین یارادیلماسینی ،اونون
مقصد و وظیفه لرینی ائالن ائدن موراجیعتنامه
یاییلدی 7 .سئنتیابر  -1945جی ایلده ایران
خالق پارتیاسی آذربایجان تشکیالتی نین اونونال
بیرلشمه سی آذربایجان خالقی نین هم گونئی
آذربایجاندا ،هم ده قوزئی آذربایجاندا یاشایان
رغبتله
طرفیندن
طرفیندن
عوضولری
قارشیالنمیشدی .اساس وظیفه لردن بیری کیمی
آذربایجان خالقینا داخیلی آزادلیق و موختاریت
وئریلمه سی ،مکتبلرده درسلرین آذربایجان و
فارس دیلینده آپاریلماسی طلبی ایره لی سورولدو.
آذربایجان بؤلگه سینده کی بوتون شهرلرین
دیوارالرینا پارتیانین قورولماسی حاقیندا
ائالنالر
یازیلمیش
دیلینده
آذربایجان
بئله
بیرینده
ائالنالرین
آسیلمیشدی.
یازیلیردی )35(:تاریخده موستقیللیک مودافیعه
چیسی اوالراق تانینان آذربایجان آرتیق تهران
حکومتی نین تضیقی و ظولمو آلتیندا قاال بیلمز.
آذربایجان خالقی نین اؤزل بیر آنا دیلی واردیر،
مکتبلرده و ایداره لرده بو دیلی ایشلتمک

و

الزیمدیر .آذربایجانی صنایعلشدیرمک
وطنیمیزین زنگینلیکلری اونا آید اولمالیدیر.
-1945جی ایل اوکتیابرین -2دن -4دک
قورولتایی
بیرینجی
آدپ-نین
تبریزده
کئچیریلدی )36(.آدپ-نین قورولتایدا قبول
ائدیلمیش پروقرامیندا میللی مسله باره ده
()37
دئییلیردی:
ایران مملکتی داخیلینده یاشایان هر بیر میلتین
موختاریتی و اؤز موقددراتینی تعیین ائتمک
حقوقو ایالت و ویالیت انجومنلری واسیطه سیله
تامین ائدیلمه لیدیر.
ایران مجلیسی و حکومتی آذربایجان خالقی نین
طلبلرینی ائشیتمه دی .ایالت و ویالیت انجومنلری
نین تشکیل اولونمایاجاغینی رسمی صورتده ائالن
ائتدی .حکومت چوخلو میقداردا ارزاغی
آذربایجاندان داشیتماقال اورادا صنعی قیتلیق
یاراتماق ایسته دی .آذربایجان تاجیرلری نین 15
میلیون تومنه یاخین پولونو تهران بانکالرینا
کؤچورمکله ،آذربایجان تیجارتینده چتینلیکلر
یاراتدی-1945 .جی ایل سئنتیابرین -10دا ماراغا
و اوکتیابرین -20ده اردبیل شهرلرینده حربی
وضعیت ائالن ائدیلدی .ماراغادا آدپ -نین فعال
عوضوو ،شهر ایداره سی نین رئیسی محمد حسین
راهور تررور نتیجه سینده اؤلدورولدو .آذربایجان
خالقی نین اعتیراضینا باخمایاراق ،سئنتیابرین
-12ده قاتی ایرتیجاچی س.م.فرروخ آذربایجانا
والی تعیین اولوندو .حکومت باشچیسی ،حربی
ناظر و ایران قوشونو باش قرارگاهی رئیسی نین
ایشتیراکی ایله کئچیریلن ایجالسدا آدپ نین
کومیته عوضولری نین تبریزده حبس ائدیله رک
گیزلی و تعجیلی تهرانا آپاریلماسی قرارا آلیندی.
بو باره ده حکومتین آذربایجانداکی
)37(.
لشگرکوماندانلیغینا خوصوصی امر ده وئریلدی
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آذربایجان میللی حکومتی نین یارادیلماسی

مرکزی حاکیمیتین تنبیهاتالریندان و گؤردویو
آذربایجاندا اهالی
تدبیرلره جاواب اوالراق
سیالحالنماغا باشالمیشدی-1945 .جی ایل
نویابرین -21-20ده تبریزده کئچیریله جک
آذربایجان خالق کونقرئسینه (آخ ک) آذربایجانین
بوتون شهرلریندن نوماینده لرین سئچیلمه سی
اوزره کومپانییانین گئتدیگی بیر واختدا ایران
قوشونونون بیرینجی دسته سی نویابرین -17ده،
ایکینجی دسته سی -18ده تهراندان قزوینه طرف
حرکت ائتدی .فدایلر حکومتین سیالحلی قوووه
لرینه ایلک ضربه نی -1945جی ایل نویابرین
-16دان -17نه کئچن گئجه ماراغا ،مرند ،میانه،
سراب و اردبیل ماحالالریندا عئینی بیر واختدا
ائندیردیلر .نتیجه ده تبریز ،اردبیل ،اهر ،آستارا،
ماراغا ،قوشاچای ،اورمییه ،خوی و ماکو
شهرلرینده کی دؤولت قوووه لری بیر-بیریندن
آیری دوشرک تکلنمیش اولدوالر-1945 )38(.جی
ایل نویابرین -18دن -26دک آذربایجانین بؤیوک
قصبه و شهرلرینده ،او جومله دن نمین ،زنجان،
گئرمی ،آستارا ،بیلسوواردا ،دئکابرین  -1دن -19
دک خوی ،ماکو ،سالماس ،ماراغا ،مشکین شهر،
تبریز ،اهر ،خالخال ،اردبیل ،کلیبر ،قوشاچای و
اورمیه ده " حکومت قان تؤکولمه دن ایرتیجا
قوووه لری نین الیندن چیخیب خالقین الینه
کئچدی "  )39(.آذربایجانین بوتون شهرلرینده
توپالنتیالر کئچیریلدیگی کیمی 21-20 ،نویابردا
تبریزده چاغیریلمالی اوالن آذربایجان خالق
کونقرئسینه نوماینده لرین سئچیلمه سی ده
سورعتلندیریلمیشدی.
خالق کونقرئسی اؤزونو قوروجوالر مجلیسی ائالن
ائتمیش ،او دا میللی هئیت عوضولرینی
سئچمیشدی .آذربایجان میللی مجلیسی سئچیلنه

قدر بو هئیت قوروجوالر مجلیس نین قرارالرینی
ایجرا ائتمه لی ایدی.
قوروجوالر مجلیسی نین قبول ائتدیگی ،ایران
شاهی محمدرضا پهلوییه ،مجلیس باشقانی
طباطبایه و باش ناظر ایبراهیم حکیمییه
گؤندریلن بیاننامه ده ایران دؤولتی داخیلینده
میللی موختاریت وئریلمه سی طلب اولونموشدو.
بئله لیکله 12 ،دئکابر  -1945جی ایلده
مجلیسین آچیلدیغی گون آذربایجان موختاریتی
قورولموشدو .مجلیس آذربایجان حاکیمیتینی
()40
قورماق وظیفه سینی پیشورییه تاپشیرمیشدی.
اؤلکه ده میللی آزادلیق حرکاتی نین عومومی
یوکسه لیشی شرایطینده مانور ائتمکله واخت
قازانماغا چالیشان تهران حکومتی -1946جی ایل
اییونون -13ده آذربایجان میللی مجلیسینی
آذربایجان ایالت انجومه نی کیمی تانیماغا مجبور
اولدو )41(.آذربایجان والیسینی تعیین ائتمک
(ایالت انجومه نی نین تکلیفی ایله) ایران حکومتی
نین صالحیتینده قالدی.
میللی حکومتین فعالیتی  :اقتصادی چالیشما

آذربایجان میللی حکومتی قیسا فعالیتی
عرضینده اهمیتلی تدبیرلر حیاتا کئچیردی.
-1946جی ایل فئورالین -16دا " خالیصه لرین
بؤلونمه سی حاقیندا قانون " و " مصادیره
حاقیندا قانون " قبول ائتدی .بو قانونالر اساسیندا
دؤولت کندلری نین تورپاقالری و سوالر کندلیلر
آراسیندا عوضسیز اوالراق بؤلونمه لی ،میللی
حکومته قارشی موباریزه ائدنلرین تورپاقالری
()4
کندلیلره وئریلمه لی ایدی.
صنایعده فهله نظارتی یارادیلدی .آذربایجان
میللی مجلیسی نین -1946جی ایل مایین -12
ده قبول ائتدیگی امک قانونوندا  8ساعاتلیق ایش
گونو ،امکچیلرین بیر چوخ سوسیال-ایقتیصادی
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احتییاجالری نین تامین ائدیلمه سی نظرده
توتولوردو .قند کرخاناسی ،تبریزین توتون و چای
فابریکلری میللی حکومتین ایختییارینا کئچدی.
میللی حکومت تبریزین " شایان " تریکوتاژ
فابریکینی ساتین آلدی ،تبریزده " ظفر " آدلی
تریکوتاژ فابریکی و بیر نئچه شهرده پارچا و
جوراب فابریکلری آچدی.
حربی چالیشماالر

-1946جی ایل فئورالین -6دان خالق
قوشونالری یارادیلماسینا باشالندی .حربی مکتب
آچیلدی ،آز مدتده خالق قوشونالری اوچون 250
نفردن چوخ افسر حاضیرالندی .آذربایجان میللی
حکومتی دؤورونده کؤنوللو خالق بیرلیکلریندن
عیبارت اوالن فدای دسته لری میللی اوردونون
اساسینی تشکیل ائدیردی.
کولتور و ایتیم
مدنیت ساحه سینده دیرلی ایشلر گؤرولدو.
میللی حکومتین -1946جی ایل  6یانوار تاریخلی
" دیل حاقیندا آذربایجان میللی حکومتی نین
قراری " ایله آذربایجان تورکجه سی آذربایجاندا
رسمی دؤولت دیلی ائالن اولوندو.
-1946جی ایل یانوارین -19دا تبریزده عالی
اینجه صنعت و رساملیق مکتبی ،مارتین -28ده
آذربایجان دؤولت تئاتری ،آپرئلین -7ده آذربایجان
رادیوسو ،اییولون  -5ده اینجه صنعت موزه سی،
سئنتیابرین -3ده آذربایجان میللی اورکئستری و
اونون اساسیندا تشکیل اولونموش دؤولت
فیالرمونییاسی فعالیته باشالدی .خالق حکومتی
حسابینا  7شهرده تربییه ائولری ،شهر ،قصبه و
کندلرده چوخلو کیتابخانا و قیراتخانا آچیلدی،
آذربایجان رسامالر و هئیکلتراشالر جمعیتی
تشکیل اولوندو ،اردبیل ،آستارا ،ماراغا و دیگر
شهرلرده تئاتر بیناالری تیکیلدی .اهالی نین

بودجه سی حسابینا بیر ایلده -2000دن آرتیق
مکتب آچیلدی .آذربایجان دیلینده -20دن چوخ
()4
قزئت و ژورنال نشر ائدیلمه یه باشالندی.
-1946جی ایلین سون اوچ آیی اوچون
آذربایجان معاریفینه آیریلمیش بودجه ایران
دؤولتی نین بوتون اؤلکه معاریفی اوچون آییردیغی
ایللیک بودجه دن ایکی دفعه چوخ ایدی " .
کیمسه سیز اوشاقالری حیمایه مقصدیله دؤولت
بودجه سیندن ،او زامانکی پول واحیدی ایله 500
مین تومن آیریلمیشدی .همین بودجه حسابینا
آذربایجانین یئددی ایری بؤلگه سینده ،او جومله
دن تبریز ،اورمیه ،اردبیل ،ماراغا ،زنگان ،خوی و
اهر شهرلرینده اوشاق تربییه ائولری تشکیل
اولونموشدو.
-1946جی ایل یانوارین -6دا آذربایجان میللی
حکومتی تبریزده آذربایجان دؤولت اونیوئرسیتئتی
(دانشگاه) نین تشکیل اولونماسی حاقیندا قرار
قبول ائتدی-1946 .جی ایلین اییونوندا تبریزده
ایلک میللی اونیوئرسیتئت آچیلدی )42(.ایلک
واختالر اونیوئرسیتئتین اوچ فاکولته سی
اولموشدو :طیبب ،کشاورزی و پئداقوژی فاکولته
لر .پئداقوژی فاکولته ده تاریخ ،دیل ،ادبیات،
فلسفه ،حقوق ،فیزیک ،ریاضیات و بیولوژی رشته
لری تدریس اولونوردو .ریچارد کوتتوم قید ائدیر
کی ،اونیوئرسیتئتده درسلر تورک دیلینده
آپاریلیردی.
بو دؤورده ادبی ساحه ده ده بؤیوک ایشلر
گؤرولدو .م.بی ریا ،م.م.جاووشی ،آ.م.گولگون،
م.دئرفشی ،ح.صحاف ،ی.شیدا ،م.نیکنام اؤز
اثرلرینده میلتین مؤوجودلوغو اوچون دیلین رولونو
گؤسترمه یه چالیشیر ،خالقی آنا دیلینه داها فعال
صورتده یییلنمه یه چاغیریردیالر-1946-1941 .
جی ایللرده آذربایجانداکی ادبی پروسئسین
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جانالنماسیندا و ایستیقامتلنمه سینده شوروی
اوردوسو سیراالریندا آذربایجانا گلمیش ادبی
سیماالر مهم رول اوینامیشدی-1946 .جی ایلین
یانواریندا " آذربایجان شاعیرلر مجلیسی " آدلی
یازارالر بیرلیگی نین یارادیلماسی میللی ادبی
پروسئسده مهم حادیثه یه چئوریلمیشدی" .
شاعیرلر مجلیسی " آدلی توپلودا یازیچی و
شاعیرلرین آنا دیلینده ادبی نومونه لری ایشیق
اوزو گؤرموشدو .بیرلیگین اردبیل ،اورمیه ،زنجان،
سراب ،مرند ،سلماس ،ماراغا و س .شهرلرینده
شعبه لری فعالیت گؤستریردی .آذربایجاندا
یارادیالن یئنی مدنیت اوجاقالریندان بحث ائدن
" دئموکرات " مجموعه سی یازیردی کی ،ایندی
آذربایجانین شهر و کندلرینده هر گون یئنی
()43
مدنی-معاریف اوجاقالری یارانماقدادیر.
میللی حکومت طرفیندن مادی و معنوی
جهتدن دستکلنن تئاتر تروپپاالری -1946جی
ایلده آذربایجانین بوتون شهرلرینده فعالیت
گؤسترمه یه باشالمیشدی .آذربایجان دیللینده
قوروالن تئاتر تاماشاالری نین اساس مؤوضوالری
میللی وطنپرورلیک ،معاریفلندیرمه ،جهالت و
خورافاتدان اوزاقالشماق ،اخالق و مدنیت ،قادین
سورونالری اساس یئر توتوردو-1946 .جی ایلین
مارتین -28ده تبریزده آذربایجان دؤولت درام
تئاتری نین آچیلیشی آذربایجان مدنیتی
تاریخینده عالمتدار حادیثه اولموشدو .آذربایجان
تئاتری میللی حکومتین مدنی-معاریف پروقرامی
نین ایجراسیندا فعال ایشتیراک ائتدی.
ایلک دفعه اوالراق عیرقچی ایدئولوژیه جاواب
اوالراق آذربایجانلی ضیالیالر طرفیندن تاریخی
کئچمیش حاقیندا میللی کونسپتین یارادیلماسینا
جهد ائدیمیشدی .ف.ایبراهیمی -1946جی ایلده
آذربایجانین قدیم تاریخی حاقیندا یازدیغی کیتابدا

آذربایجانلیالرین مدنی جهتدن اوستون اولماسی
روحوندا تربییه ائتمه یه ،خالقینا قدیم
آذربایجانلیالرین موستقیللیگی ،اؤزونمخصوسلوغو
و آوتوختونلوغو ایدئیاسینی تلقین ائتمه یه
()44
چالیشیردی .مؤلیف یازیردی:
وطنیمیزین آدی آذربایجان ،میلتیمیزین آدی
ده تورکدور .آذربایجان میلتی موستقیل بیر دیله و
تاریخه مالیک اولوبدور.
شوروی حربی حیصه لری نین ترکیبینده
آذربایجانا گلمیش اوالن آذربایجانین یازیچی،
شاعیر ادبیاتشوناس و پوبلیسیستلری سلیمان
رحیموو ،سلیمان روستم ،مممد راحیم ،عثمان
ساریوللی ،عوض صادیق ،جعفر خندان ،عابباس
زامانوو ،قوالم مممدلی ،ایسرافیل نظرلی و
باشقاالری نین فعالیتی سونوجو تبریز ادبی
موحیطینده بؤیوک بیر جانالنما یاراندی.
میللی حکومتی دؤورونده آپاریالن مدنی
ایصالحاتالرین مهم بیر قانادینی آنا دیلینده
مطبوعاتین فورماالشماسی سعجیییلندیرمکده
دیر-1946-1945 .جی ایللرده آذربایجانین
گونئیینده موختلیف مطبوعات اورقانالری ،او
جومله دن " وطن یولوندا "  " ،آذربایجان " ،
" فریاد "  " ،آزاد میلت "  " ،قلبه "  " ،یئنی
شرق "  " ،معاریف "  " ،دموکرات " " ،فالحت
" (تبریز) " ،جؤودت " (اردبیل) " ،اورمیه " ،
"قیزیل عسگر " (اورمیه) " ،وطن " (مییانا)
قزئت ،ژورنال و مجموعه لر نشر اولونموشدور.
دیل سورونو
آذربایجان میللی حکومتی نین  6یانوار 1946
( 16دی -1324جو ایل) تاریخلی ایجالسیندا
آذربایجان دیلی رسمی دؤولت دیلی ائالن اولوندو.
اون ماده دن عیبارت بو قرارا گؤره ،آذربایجان
تورکجه سی آذربایجاندا رسمی دؤولت دیلی ائالن
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اولونوردو .بوتون دؤولت اورقانالری و ایداره لرده
یازیشماالر ،مکتبلرده تدریس ،نشریات ایشلری
تورک دیلینده (آذربایجان دیلی) آپاریلمالی ایدی.
آذربایجانلی اولمایانالرا تورک دیلینی اؤیره نیب و
عملی فعالیتده اوندان ایستیفاده ائتمک اوچون
شرایط یارادیلیر و دؤولت دیلینی اؤیرنمک اوچون
مهلت قویولوردو .آذربایجاندا اوالن آزلیقالرا
(قومیت لر) اؤز دیللریندن تدریس و دیگر ساحه
لرده سربست ایستیفاده ائتمک حقوقو وئریلیر.
بونونال بیرلیکده دؤولت دیلی نین اؤیره نیلمه سی
وطنداشلیق بورجو کیمی اونالرا حواله ائدیلیردی.
آذربایجان میللی حکومتی نین آذربایجان تورکجه
سی نین رسمی دؤولت دیلی ائالن ائدیلمه سی،
مکتبلرده تدریسین ،دؤولت ایداره لرینده دانیشیق
و یازیشماالرین آنجاق بو دیلداپاریلماسی دؤولتین
رسمی گؤستریشی ایله معاریف ناظرلیگی نین بیر
نمره لی امری ایله ( 1946یانوار) حیاتا
()45
کئچیریلمیشدی.
س.ج.پیشوری آنا دیلی نین مکتب و تدریس
موسسیسه لرینده ایشله دیلمه سینه ،بو ساحه ده
مؤوجود چتینلیکلرین تئز آرادان آپاریلماسینا
خوصوصی دیقت آییرمیشدی .بو جهتدن
س.ج.پیشوری نین معاریف ناظرلیینه عنوانالدیغی
 19 1946دئکابر (-1324جو ایل  28آذر)
تاریخلی -№ 465\28لی سرانجامدا آشاغیداکی
()45
قئید اولونور:
بوتون میللی و دؤولت مکتبلرینده تعلیم و تربییه
نین آذربایجان تورکجه سینده آپاریلماسی اوچون
معاریف
حاضیرلیق ایشلری گؤرولسون؛
ناظرلیگی نین ترکیبینده " درس کیتابالری
حاضیرالیان شعبه " یارادیلسین؛ عالیملر،
تجروبه لی موعلیم و مکتب مودیرلری حاضیرلیق
ایشینه جلب ائدیلسین؛آذربایجان دیلینده چاپ

اولوناجاق درسلیکلر نظارت کمیته سی نین
رهبرلیگی ایله حاضیرالنسین و بو حاقدا معاریف
ناظرلیگی معلوماتالندیریلسین؛ الیفبادان عالوه ،
ادبیات ،تاریخ ،ریاضیات ،فیزیک ،جوغرافییا و س.
درسلر اوزره کیتابالر حاضیرالنیب چاپا وئریلسین؛
درسلیکلر حاضیرالیان شعبه نین ریاست هئیتینه
تجروبه لی ،معلوماتلی و ساوادلی شخصلر جلب
ائدیلسین؛ درسلیکلر حاضیرالیان شعبه  5گون
عرضینده خرجلنه جک پول و بودجه میقدارینی
موعینلشدیرسین؛ درسلیکلری حاضیرالیان شعبه
بیر آیدان گئج اولمایاراق  4-1صینفلر اوچون
تورکجه درسلیکلری حاضیرالییب ،چاپ
ائتدیرسین؛ بوتون میللی و دؤولت مکتب
رهبرلرینه گؤستریش وئریلسین کی ،تورکجه
درسلیکلر حاضیرالنانا قدر مؤوجود درسلیکلردن
ایستیفاده ائتمکله تدریسی آنا دیلینده آپارسینالر.
همین دؤورده  7جیلددن عیبارت " آنا دیلی "
آدلی مئتودیک درس کیتابی حاضیرالندی کی،
سونراکی دؤورلرده ده گیزلی شکیلده اولسا دا
بونالردان تورک دیلینی اؤیرنمک اوچون
()46
ایستیفاده ائدیلیردی.
آذربایجان میللی حکومتی سوسیال و
ایقتیصادی دییشیکلیکلری حیاتا کئچیرمک
مقصدیله بیر سیرا جیدی ایصالحاتالرا دا
باشالدی .بو سیرادا تورپاقالرین کندلیلره
پایالنیلماسی ،شهرلرده و کند یئرلرینده
خستخاناالرین آچیلماسی ،یولالرین چکیلمه سی،
کند حیاتی نین اینکیشاف ائتدیریلمه سی،
ایشسیزلیگین آرادان قالدیریلماسی و س .کیمی
()5
مسله لر قید اولونمالیدیر.
حکومت عوضوولری
 )1باش ناظر-سید جعفر پیشوری؛
 )2داخیلی ایشلر ناظری-ساالم اهلل جاوید؛
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 )3خالق قوشونالری ناظری-جعفر کاویان؛
 )4کند تصروفاتی (کشاورزی) ناظری-دوکتور مهتاش؛
 )5معاریف ناظری-محمد بی ریا؛
 )6صحیه ناظری -دوکتور اورنگی؛
 )7مالیه ناظری -قوالمرضا الهامی؛
 )8عدلیه ناظری-یوسیف عظیما؛
 )9پست و تلئقراف ناظری-میرزه ربیع کبیری؛
 )10تیجارت و ایقتیصاد ناظری-رضا رسولی؛
 )11عالی محکمه نین صدری -زین العابدین قیامی؛
 )12باش پروکورور (رئیس دادگستری )فریدون ایبراهیمی.
شوروی قوشونالری نین چیخاریلماسی

شوروی  ،انگلیس و ایران آراسیندا باغالنمیش
-1942جی ایل  29یانوار تاریخلی ایتیفاق
موقاویله سینه گؤره ،شوروی قوشونالری نین
ایراندا قالماسی مدتی -1946جی ایل مارتین -2
ده قورتاردی .ائله همین گون مشهد ،شاهرود،
سمنان کیمی نیسبتن ساکیت شهرلردن شوروی
قوشونالری نین چیخاریلماسینا باشالندی .آنجاق
آذربایجانداکی حادیثه لرله عالقه دار بو ایش بیر
قدر دایاندیریلدی .آمریکا و انگلیس دؤولتلری
بیرلشمیش میللتلرین -1946جی ایلین یانواریندا
لوندوندا کئچیریلن اجالسیندا " ایران مسله سی
" نی تهلوکه سیزلیک شوراسی نین گونده لیگینه
چیخاردیالر .الکین شوروی نین تاکیدی ایله بو
مسله تاخیره سالیندی-1946 .جی ایل مارتین
-18ده " ایران مسله سی " ایکینجی دفعه
تهلوکه سیزلیک شوراسی نین گونده لیگینه
چیخاریلدی و مارتین -26دا بو مسله یه باخیلدی.
آنجاق شوروی قوشونالری نین مارتین -24ده
یئنیدن تخلیه سی گئتدیگی اوچون مذاکره ایران
حکومتی نین خواهیشی ایله دایاندیریلدی.
-1946جی ایل آپرئلین -4ده موسکوادا شوروی و
ایران حکومتلری قاالن قوشونالرین دا

چیخاریلماسی حاقیندا راضیلیغا گلدیلر .همین
تاریخده ( 4آپرئل -1946جی ایل) تهران
شهرینده ایمضاالنمیش شوروی-ایران سازیشی
نین -3جو مادده سینده دئییلیردی:
آذربایجان مسله سی ایرانین داخیلی ایشی
اولدوغوندان مؤوجود قانونالرا گؤره حکومتله
آذربایجان اهالیسی آراسیندا و آذربایجان خالقینا
خیرخواه موناسیبت روحوندا ایصالحات
کئچیرمگین دینیج یولو تاپیالجاقدیر.
-1946جی ایل آپرئلین آخیریندان حیاتا
کئچیریلن شوروی قوشونالری نین تخلیه سی
ایرانین باشقا رایونالری کیمی ،آذربایجاندا دا
مایین -26دا باشا چاتدیریلدی.
بئله لیکله " ،آذربایجان مسله سی ایرانین
داخیلی ایشی اولدوغوندان " آرتیق اونون طالعیی
حلل ائدیلمیشدی .هله -1942جی ایلین
سونوندان ایرانین بوتون سیالحلی قوووه لری نین
ایختییارینی اؤز الینه کئچیرمیش آمریکا حربی
هئیتلری  21آذر حرکاتی نین اولیندن ایرانین
سیالحلی قوووه لرینی آذربایجانا قارشی هوجوما
حاضیرالییردیالر .بونونال عالقه دار ایران حکومتی
آمریکادان  20میلیون دولالرلیق سیالح و حربی
تجهیزات آلمیش ،عملیات زامانی آمریکالیالر
ایران قوشونونا  40بومباردمانچی اوچاق
وئرمیشدیلر .اینگیلیسلر ایسه -1946جی ایلین
آوگوستوندا ایران سرحدینه ،بصره شهرینه 5
لشگر گتیرمیش ،حربی گمیلری ایرانین خرمشهر
و آبادان لیمانالرینا یان آلمیشدی.
میللی حکومتین سوقوطو

پیشوری و مرکزی حکومتین تمثیلچیسی
موظفر فیروز آراسیندا کئچیریلن اوزون
گؤروشلرین نتیجه سینده اییونون -13ده سازیش
ایمضاالنمیشدی .پیشوری حکومتی  15ماده لیک
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بو سازیشله دیل ساحه سینده کی
طلبلریندن بعضیلرینی -12جی و
-13جو ماده لرده تثبیت ائتدیره
بیلمیشدی-12 .جی مادده ده بؤلگه
نین رسمی دیلی اوالراق فارس و
تورک دیللری قبول ائدیلمیش،
ایبتیدای و اورتا مکتبلرده ایکی دیلین
نظرده
اولونماسی
تدریس
توتولموشدو .عئینی زاماندا بو موقاویله یه گؤره،
پیشوری آذربایجان میللی حکومتی نین
موختاریتی و یا موستقیللیگی ایدئیاسیندان ال
چکیله جگینی ،اونون ناظرلیک و کومیته لری نین
لغو ائدیله جگینی عهده سینه گؤتوروردو .دیگر
ماده یه گؤره ،آذربایجان میللی حکومتی نین
پارالمئنتی یئرلی مجلیس گوره وینی داشییاجاق
و بو ایران آنا یاساسی طرفیندن ده تانینمالی
ایدی )47(.سولچوالرین دستکله دیگی ،مرکز ساغ و
میللیتچیلرین ایسه تنقید ائتدیگی بو سازیش
یالنیز مرکزی حکومت اوردوسونون تبریزه گیریب
دموکراتیک حرکاتین وارلیغینا سون قویدوغو
دؤوره قدر ( 13دئکابر) قوووه ده قالدی.
-1946جی ایلین دئکابر آیی نین -13ده آمریکا
و انگلیس طرفیندن دستکلنن مرکزی یونتیم
اوردوسو تبریزه داخیل اولدو )48(.بئله جه ،بیر ایل
مؤوجود اولموش آذربایجان میللی حکومتی حربی
گوجوله یوخ ائدیلدی )49(.بو حربی یوروش زامانی
ان آزی  500نفر آذربایجان دموکرات پارتیا
عوضوو اؤلدورولموش و یوزلرله سی حبس
)50(.
ائدیلمیشدیر
آمریکا عالی محکمه سی نین حقوقشوناسی و
سیاستچی اویلیام او .دوقالس آمریکا عالی محکمه
سینه حساباتیندا بیلدیرمیشدی کی ،روس
اوردوسو (شوروی اوردوسو نظرده توتولور)

آذربایجاندا اوالرکن اؤزلرینی چوخ یاخشی و مدنی
آپارماسینا باخمایاراق ،مرکزی یونتیم اوردوسو
بورایا گلدیکدن سونرا اهالی ایله اصل ایشغالچی
کیمی داورانمیش ،کندلیلرین ساققالینی
یاندیرمیش ،اونالرین آروادالرینی و قیزالرینی
زورالمیش ،بوتون حیوانالرینی و عرضاقالرینی
تاالن ائتمیشدیر .ایران اوردوسو اؤلوم چیغیری
چکیب و گئریسینده قاالن هر شئیی محو
)51
ائدیر(.
آذربایجان میللی حکومتی نین قوروجوالریندان
بعضیلری سید جعفر پیشوری باشدا اولماقال ایران اوردوسو
تبریزه داخیل اولمامایشدان بیر نئجه دقیقه اول شهردن
چیخمیشدیر .س.ج.پیشوری -1947جی ایلین اییول آیی
نین -11ده آذربایجانین یئوالخ شهری یاخینلیغیندا
معمالی شکیلده ماشین تصادفی نتیجه سینده هالک
اولموشدور .حکومتین باش پروکورورو (رئیس دادگستری )
فریدون ایبراهیمی تبریزده اعدام اولونموش ،معاریف
ناظری محمد بی ریا شوروی رژیمی طرفیندن  22ایلدن
آرتیق حبسده ساخالنیلمیشدیر .میللی حکومتین دیگر
قوروجوالری دا حبس و سورگونلره گؤندریلمیش ،آغیر
موهاجیرت حیاتی یاشاماغا مجبور اولموشالر .الکین
اونالرین آپاردیغی موباریزه آدالرینی تاریخه ابدی اوالراق
یازمیشدیر...
قایناق  :ویکی پئدییا
İstinadlar
(authr Archie Rsevelt, Jr.), p. 249. //
Middle East Jurnal. Vlume 1, № 3.
Publisher: Middle East Institute. July
1947, 368 pages.
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культура в Азербайджанской ССР. Стат.
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şöbəsinin 1946, 1970-ci illər hesabatları.
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СССР, стр.370-371
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Развитие науки в Советском
Азербайджане. Баку, 1967, стр.133.
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Академии наук Азербайджанской ССР
20 лет. Баку, 1966, стр.95.
"Ədəbiyyat qəzeti", 27 sentyabr 1947-ci
il.
История Азербайджана. Т. III, часть II,
стр.429.
İrqçi fars rejimdən Təbriz Universitetinin
Azərbaycan Milli Hökuməti tərəfindən
təsis edilməsinə etiraf
Bərəhani R. Pişəvəri böyük bir nümunədir
// Bakı-Təbriz, №3, 2006. − s. 15-22
Məmmədli P. Cənubi Azərbaycan
mətbuatı tarixi. − Bakı: Elm, 2009. − 200
s.
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Sharing in Deeply Divided Places.
Filadelfiya: University f Pennsylvania
Press. 2013. 191. ISBN 9780812245011.
Gerge Lenczwski. "United States' Supprt
fr Iran's Independence and Integrity,
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Azərnəşr. 2010.
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Həsənli, Cəmil. Güney Azərbaycan
Tehran-Bakı-Mskva arasında (19391945). Bakı. 1998.
Kəskin, Arif. Güney Azərbaycanda milli
hərəkatın tarixi təməlləri. 2006.
Jump up t:1 2 "Azərbaycan məktəbi" 1946,
səh 5-55
Jump up t:1 2 Народное хозяйство
Азербайджанской ССР к 50-летию
СССР. Юбилейный стат. ежегодник.
Баку, 1972, стр.246-247.
Jump up t:1 2 Народное образование,
наука и культура в Азербайджанской
ССР. Стат. сборник. Баку, 1975, стр.86
Народное хозяйство Азербайджанской
ССР к 50-летию СССР, стр.249
Отчетный доклад ЦК КПСС XX съезду
партии. М., 1956, стр.94.
"Azərbaycan müəllimi" qəzeti, 23 avqust
1959-cu il.
История Азербайджана. Т. 3, ч. II,
стр.302.
Azərbaycan Respublikası Siyasi Partiyalar
və İctimai Hərəkatlar Dövlət Arxivi ARSPİHDA, f. 1, səh.206, i. 98, 68.
Рзаев А.К. Очерки истории высшего
педагогического образования в
Азербайджане. Баку, 1966, стр.158.
История Азербайджана. Т. 3, ч. II,
стр.224
Культурное строительство
Азербайджанской ССР. Стат. сб. Баку,
1961, стр.66-67.
Алимирзоев Х.О. Азербайджанский
Государственный Университет. За 50
лет. Баку, 1969, стр.158, 159, 160, 434.
Yaddaş müharibəsi: Zaqafqaziyada
miflər, identiklik və siyasət V. A.
Şnirelman, səh 140-141
Культурное строительство
Азербайджанской ССР, стр.66.
"Бакинский рабочий" qəzeti, 14 iyun
1951-ci il.
Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyinin Arxivi. 1970-ci il hesabatı, v.
201.
Jump up t:1 2 3 Народное хозяйство
Азербайджанской ССР к 70-летию
Великого Октября. Юбилейный стат.
ежегодник. Баку, 1987, стр.207.
История Азербайджана. Т. 3, ч. II,
стр.226; Народное хозяйство
Азербайджанской ССР к 50-летию
СССР, стр.262.
История Азербайджана. Т. 3, ч. II,
стр.228.
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آذربایجان میللی حکومتینین قورولوشو و دیل پولیتیکاسی
دکتر محمدرضا هیئت
اؤزَت :

 1945ایلینده آذربایجاندا قوروالن و  1946ایلینه قدر
حیاتینی سوردورن "آذربایجان میلّی حکومتی"
دؤنمی ،اؤزللیکله دیلسل و سوسیو-کولتورل آچیدان
گونئی آذربایجان تورکلری اوچون حیاتی بیر اؤنمه
صاحیبدیر 1925 .ایلینده سیاسی اقتدار
مجادلهسینده یئنیلگییه اوغرایان ایران تورکلری ،دیل
یاساغینی دا برابرینده گتیرن جیدّی بیر
آسیمیالسیون سورجینه گیرمیش اولدو.
 15ایلدن اوزون سورن بو سورچ 1945 ،ایلینده

باشدا سید جعفر پیشهوری اولماق اوزره ،آذربایجان
پولیتیکاچیالری و آیدینالرینین قورموش اولدوغو
"آذربایجان میلّی حکومتی" ایله گئچیجی اوالراق
سون بولدو .یاخالشیق بیر ایل سورن بو ائنیشلی–
یوخوشلو دؤنمده" ،میلّی حکومت"ین آسیمیالسیون
پولیتیکاالرینین ایزلرینی سیلمگه و گونئیآذربایجان
تورکلویونه یئنی میلّی کیملیک بیلینجی آشیالماغا
یؤنهلیک ایزلهدیگی پولیتیکا دقت چیکیجیدیر.
آذربایجان میلّی حکومتینین تورک دیلی
پولیتیکاسی ،تورکجهیه میلّی دیل ایستاتوسو
قازاندیردی .تورکجه ،ترکی آذربایجانین رسمی دیلی
اولدو .تورکجهنین ایشلهوسللیگی؛ مکتبلری،
محکمهلری و بوتون رسمی اورقانالری قاپسایاجاق

شکیلده آرتیریلیرکن ،آذربایجانداکی دیگر آزینلیق
دیللرینین قورونماسینا و اؤیرتیمینه ده اوالناق
ساغالندی .اونالرجا تورکجه قزئت و درگی یایینالنماغا
باشالدی .بیر ایلین ایچینده یایینالنان تورکجه
کیتابالرین ساییسی یوزو گئچدی .تورک دیلینده
تئاتر اویونالری و آذربایجان موسیقیسی ،میلّی
حکومت طرفیندن رسما دستکلندی .آذربایجان
شاعیرلر و یازارالر جمعیتی قورولدو و ایکی آذربایجان
آراسینداکی کولتورل ایلیشکیلر گئنیشلهدی .آنجاق
 1946ایلینده "آذربایجان میلّی حکومتی"نین
ییخیلماسی و آذربایجانین تکرار پهلوی حاکمیتینه

تابع اولماسی ایله داها اوزون بیر سورهنی قاپسایان
ایکینجی آسیمیله سورجی باشالمیش اولدو.
آچار سؤزجوکلر:
فارسالشدیرما ،آذربایجان میللی حکومتی ،دیل
سیاستی ،پهلوی ،پیشهوری
آذربایجان میللی حکومتینین قورولوشو
1941-1945ایللرینی پهلوی دؤنمی چرچیوهسینده
اله آلماق دوغرو اولمادیغی کیمی-1945 ،ده قوروالن
"آذربایجان میلّی حکومتی" دؤنمیندن آییرماق دا
دوغرو دئییلدیر .چونکو بیلیندیگی اوزره ،آذربایجان
میلّی حکومتینین کولتورل و توپلومسال تملی
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اصلینده بو ایللرده آتیلمیشدیر .دوالییسی ایله بو
چالیشمادا -1946-1941جی ایللر ،آذربایجان میلّی
حکومتی دؤنمی باشلیغی آلتیندا اینجهلنهجکدیر.
 1941ایلینده ایرانین متفیقلر طرفیندن اشغال
ائدیلمهسیله -1جی پهلوی دؤنمی ده سون بولموش
اولدو .آلمانالرال یاخین ایش بیرلیگی ایچینده اوالن
-1جی پهلوی حکومتی هئچ بیر دیرهنیش
گؤسترمهدن ایشغالجیالرا تسلیم اولدو و اؤلکهنی 20
ایل دیکتاتورلوقال یؤنهتن رضا شاه یورد دیشینا
سورگون ائدیلدی (مجیدی  .)2003 :216مرکزی
حکومتین ضعیفلهمهسیندن و سوویت اوردوسونون
اشغالیندان دوالیی قوزئیلی سویداشالری ایله تکرار
گؤروشمه و ایش بیرلیگی یاپابیلمه امکانیندان
فایداالنان گونئی آذربایجان آیدینالری هئچ
گئجیکمهدن رضا شاهین تورکلویه و آذربایجانا قارشی
باسقیجی و آیریمجی پولیتیکاسینین ایزلرینی
سیلمک و گئچمیشدهکی حاقسیزلیقالری تالفی
ائتمک آماجی ایله تورکجه کیتاب و قزئت یایینالماغا
باشالدیالر .طبیعی کی ،رضا شاه دؤنمینده یئتیشن،
دؤلتین رسمی تبلیغاتالرینین ائتکیسی ایله ان
آزیندان دوشونسل اوالراق اؤز منلیگینی اونوتان بیر
نسله قیسا بیر زامان دیلیمینده تورکلوک و
آذربایجانلیلیق بیلینجی قازاندیرماق اولدوقجا چتین
بیر ایش ایدی .اؤنجه کؤنوللو ،داها سونرا ایسه زورونلو
اوالراق آسیمیالسیونا معروض قاالن تورکلر اوچون
تورکجه ،دانیشما آراجی اولماقدان باشقا بیر شئی
ایفاده ائتمیردی .آذربایجان اکونومیک اوالراق ضعیف
دورومدا ایدی .بیر یاندان رضا شاهین پولیتیکاالری
سونوجوندا اسکی اقتصادی ،سیاسی و کولتورل
گوجونو ایتیرهرک گئریلهمه سورجی ایچینده یاشایان
گونئی آذربایجان ،دیگر یاندان دا -2جی دونیا
ساواشینین و اشغالچی سوویت اوردوسونون برابرینده
گتیردیگی سیخینتیالرا قاتالنماق زوروندا قالدی
(مرادی  .)2003 :310-315بئله بیر دورومدا ترکی
آذربایجانی فارس شوونیزمینین گتیردیگی فاجعهدن

قورتاریب اونون میلّی دگرلرینه صاحیب چیخماسینی
ساغالماق ایستهین آیدینالرین سوویت رژیمینین
دستگیندن یارارالناراق فعالیت یاپماالریندان باشقا
چارهلری قالمامیشدی .مسئلهیه فرقلی بیر آچیدان
باخیلدیغیندا ،گونئی آذربایجان آیدینالرینین سوویت
اوردوسونون اورانی ترک ائتمهسینی گؤزلهییب اوندان
سونرا فعالیته باشالماسی کیمی بیر شانسی سؤز
قونوسو دئییلدی .بو گلیشمهلر ایستر ایستهمز
آذربایجان آیدینالرینین بؤیوک بیر قیسمینین
سوسیالیزمه یؤنلمهسینده ائتکیلی اولموشدور .دوروم
او قدر قاریشیق ایدی کی ،کیمین میلیتچی ،کیمین
کومونیست اولدوغونو سؤیلهمک مومکون دئییلدی.
آنجاق ،گؤرونن بو کی ،گونئی آذربایجان آیدینالری
تورکجهنین
اوالراق
کز
ایلک
تاریخده
رسمیلشدیریلمهسی و قورونماسی اوچون حرکته
گئچمیشدیلر.
رضا شاهین حاکمیتدن دوشورولمهسیندن سونرا بیر
چوخ سیاسی پارتی کیمی کومونیست توده پارتیسی
ده فعالیته باشالدی .گلهجکده آذربایجان میللی
حکومتینین باش ناظیری صفتی ایله ده گؤرهجگیمیز
جعفر پیشهوری ،توده پارتیسینین قورولوشوندا
اؤنملی رول اوینادی .پیشهوری  1943ایلینده -14جو
ایران مجلیس سئچیملرینه قاتیالراق تبریزده 12
آدای آراسیندان -2جی اوالراق سئچیلمیشدی.
آنجاق ،مجلیسدهکی گلیشمهلر پیشهورینین گوون
اویو آال بیلمهمهسیله سونوچالنینجا پیشهوری توده
پارتیسیندن اونو دستکلهمهدیگی گرکچهسیله
آیریلدیغینی اعالن ائتدی .داها اؤنجه تهراندا "آژیر"
قزئتینی یایینالیان پیشهوری-1945 ،ده تبریزه
گئدهرک سوویت رژیمینین دستگی ایله "آذربایجان
دموکرات فیرقهسی"نی قورماغی باشاردی .او3 ،
سپتامبر -1945ده یایینالدیغی بیر بیاناتال آذربایجان
دموکرات فیرقهسینین قورولوشونو رسماً آچیقالدی.
توده پارتیسینین آذربایجان قولو ،مرکز
کومیتهسیندن خبرسیز آذربایجان دموکرات فیرقهسی

) Xudafərin 200 (2021خداآفرین 200آذر 1400

18
ایله بیرلشدی 1941 .ایلیندن اعتبارا آذربایجان
جمعیتینین یایین اورقانی اوالراق چیخان آذربایجان
قزئتی آذربایجان دموکرات فیرقهسینین رسمی یایین
اورقانینا چئوریلدی (فاوست .)1994 :55
آذربایجان
فیرقهسی،
دموکرات
آذربایجان
کومونیستلری و توده پارتیسینین مرکزی کومیتهسی
آراسینداکی اختالفالر گئدهرک آرتماقدایدی .بو
پروبلملرین ان اؤنملیلریندن بیری ده دیل مسئلهسی
ایدی-1941 .ده اخگری ،هالل ناصری ،رحیمی،
مرزبان ،چاووشی ،شبستری و شمس کیمی
آذربایجانلیالر طرفیندن تبریزده قوروالن آذربایجان
جمعیتی و اونون همن آردیندان پادگان ،والیی،
قادری ،علم دوست ،میزانی ،نانکرانی ،هامبارسونیان و
حاجیزاده طرفیندن قوروالن آذربایجان زحمتکشلری
تشکیالتی جیدّی بیر شکیلده ایالت و والیت
انجومنلرینین یئنیدن اولوشدورولماسی گرکدیگی
فیکرینی ساوونوردوالر .آذربایجان جمعیتینین یایین
اورقانی اوالراق چیخان آذربایجان قزئتی ایلک
ساییالریندان اعتبارا ( )1941دیل مسئلهسینی اله
آالراق بئله یازیردی:
"...آذربایجانلی ،فارس دیللی دئییل و هئچ بیر زامان
دا اولمامیشدتیر .آرتیق دؤلتین بونو قبول ائتمهسی
گرکیر .بیزیم رسمی و آنا دیلیمیز "آذربایجان
دیلی"دیر .بیز بوتون گوجوموزله آنا دیلیمیزین
ایشلکلیگینین مکتبلرده و دؤلت ادارهلرینده
آرتدیریلماسینا چالیشاجاغیق .بیزیم دیلیمیزی یوخ
ائتمگه چالیشانالر فیکیرلرینی دگیشدیرمک
زوروندادیر (مرادی (."2003 :326
توده پارتیسینین ایلک ایالت کونقرهسیندهکی
آذربایجانلی قاتیلیمجیالر تورکجهنین آذربایجاندا
ایکینجی رسمی دیل اولماسی آرزوسوندا
بولونموشدوالر .بو پارتینین تهراندا دوزنلنن ایکینجی
قورولتاییندا ایسه آذربایجاندان قاتیالن احمد حسینی
آدلی بیرینین فارسجا دانیشماقدان امتناع ائتمهسی
اوزرینه قورولتای باشقانی مترجم چاغیرماق زوروندا

قالمیشتی (مرادی  .)2003 :327آنجاق توده پارتیسی
بو قونودا چوخ فرقلی دوشونوردو .اصلینده بو پارتینین
دیل ساحهسیندهکی پولیتیکاسی پهلوی رژیمینین
دیل پولیتیکاسی ایله اؤرتوشمکده ایدی .پارتینین
اؤنده گلن شخصیتلریندن و اصالً تورک اوالن تقی
ارانی گوجلو مرکزی بیر دؤلتین طرفداری اوالراق
آزینلیقالرین دیللرینین یوخ ائدیلمهسی گرکدیگینی
ساوونماقدا ایدی .ترکی آذربایجانی ایرانین اؤلوم و
قالیم مسئلهسی اوالراق دگرلندیرن تقی ارانییه گؤره،
آذربایجانلیالر موغولالرین داواملی سالدیریالری
سونوجوندا اونوتدوقالری فارسجانی تکرار اؤیرنمک
ایستهییرلر (فاوکت .)1994 :71
آذربایجان دموکرات فیرقهسینین قوروجوسو جعفر
پیشهوری ایسه آذربایجان قزئتینده بئله یازییردی:
" ..بیزیم دیلیمیزه اهانت ائدن و اونون زورال تحمیل
ائدیلدیگینی سؤیلهینلر بیزیم آند ایچمیش
دوشمنلریمیزدیر .گئچن عصرلرده آذربایجان
دوشمنلری بیزیم گؤزل دیلیمیزی سوسدورماغا و یوخ
ائتمگه چالیشدیالر .آنجاق ،اونالر یئنیلدیلر و بیزیم
دیلیمیز حیاتینا داوام ائتدی .تهرانین آیدینالری بونو
بیلمهلیدیر کی" ،ترکی آذربایجانی" بسیط بیر لهجه
دئییل ،خالقین ایچینده درین کؤکلری اوالن تمیز بیر
دیلدیر( ...مرادی .")2003 :332
آذربایجان دموکرات فیرقهسینین ایلک بیاننامهسینده
ایران سینیرالری چرچیوهسینده ترکی آذربایجانین
مختاریتی ،ایالت و والیت انجومنلرینین تأسیسی،
تورکجهنین ایلک مکتبلرده اگیتیمی و اوچونجو
صینیفدان سونرا فارسجانین دا تورکجه ایله بیرلیکده
اوخودولماسی ،میللی اونیورسیتهنین تأسیسی ،صنایع
و فابریکاالرین گئنیشلهدیلمهسی ،ایشسیزلیکله
مجادله ،تیجارتین گئنیشلهدیلمهسی ،اخراجات
آماجی ایله تیجاری یولالرین آچیلماسی ،آذربایجان
شهرلرینین آبادلیغی ،اکینچیلرین احتیاجالرینین
قارشیالنماسی ،بعضی یاسا دیشی وئرگیلرین اورتادان
قالدیریلماسی ،خالقا اوخوما-یازما اؤیرهدیلمهسی،
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ایران میللی مجلیسیندهکی آذربایجانلی میلت
وکیللرینین ساییسینین  20نفردن توپالم میللت
وکیللری ساییسینین اوچده بیرینه یوکسلدیلمهسی،
آلینان وئرگیلرین یاریسینین آذربایجانا تخصیص
ائدیلمهسی کیمی چوخ اؤنملی هدفلر و طلبلر یئر
آلماقدایدی (مرادی .)2003 :332
آذربایجان دموکرات فیرقهسینین بو بیلدیریسی
تهراندا بؤیوک یانقی بولدو-14 .جو مجلیسین بعضی
وکیللری بو فیرقهنین قورولوشونو آنایاسایا مغایر
گؤروب فیرقه قوروجوالرینین توتوقالنماسینی طلب
ائتدیلر .مرکزی حکومت ایسه درحال آذربایجانا والی
گؤندرمه قراری آلدی .اؤنجه فرخ آدلی بیریسینی
سئچن مرکزی حکومت ،دموکرات فیرقهسینین
اعتراضی اوزره احمد بیاتی گؤندردی .بیاتین آذربایجانا
گئتمهسی هئچ بیر شئیی دگیشدیرمهدی .آذربایجان
دموکرات فیرقهسی تمثیلچیلریله مرکزی حکومت
تمثیلچیلری آراسینداکی ایلک مذاکره سونوجا
وارمادان سونا چاتدی و بیات تهرانا قاییتماق زوروندا
قالدی .تهراندا مذاکرهلردن سونوچ آالبیلمهین
آذربایجان دموکرات فرقهسی ایسه آذربایجان خالق
قورولتاییندا آذربایجان میلّی مجلیسینین تأسیسینه
قرار وئردی .قوروجوالر مجلیسی قورولتایین سونوندا
حاضیرالدیغی بیلدیرینی محمدرضا پهلوی ،میللی
شورا مجلیسی و خاریجی ایشلر ناظیرلیگینه
گؤندردی .بیلدیریده ترکی آذربایجانین مختاریتی
وورغوالناراق اونون ایراندان آیریلمایاجاغی ،باشقا بیر
اؤلکهیه الحاق ائدیلمهیهجگی ده بلیرتیلمیشدی.
بیلدیرییه گؤره ،آذربایجان خالقی مشروطیت
آنایاساسینداکی ایالت انجومنی یاساسینی بیر آز
قورماغی
حکومت
میللی
گئنیشلهدهرک
آماچالمیشدی .میللی مجلیس سئچیملری آپاریلیب
میللی حکومت قورولونجایا قدر  39نفردن اولوشان
“میللی هیئت” آدلی بیر قروپ ،آلینان قرارالری حیاتا
گئچیرمکله گؤرهولندیریلدی .بیلدیریده تورکجهنین
بوتون مکتبلرده زورونلو اوالراق اوخودولماسی گؤرهوی

ده میللی هیئته وئریلمیش ،اونو انگللهمگه چالیشانالر
ایسه آذربایجان خالقینین دوشمنی اوالراق
بلیرتیلمیشدی (مرادی .)2003 :345-347
آذربایجان میللی مجلیسینین ایلک توپالنتیسیندا
گیزلی اویالمایال م .علی شبستری مجلیس
باشقانلیغینا سئچیلدی .میلی مجلیس عینی زاماندا
جعفر پیشهورینی باش ناظیر اوالراق اعالن ائتدی و
دیگر ناظیرلرین ده اونون طرفیندن عینی گونده
آتانماسی ایستندی .آتاماالرا گؤره ،دوکتور سالم اهلل
جاوید ایچ ایشلری ناظیری ،جعفر کاویانی خالق
اوردوالری ناظیری ،دوکتور مهتاش زراعت ناظیری،
محمد بیریا معارف ناظیری ،دوکتور حسین اورنگی
ساغلیق ناظیری ،غالمرضا الهامی مالیه ناظیری،
یوسف آزما عدلیه ناظیری ،کبیری یول-پوستا-
تلگراف-تلفون ناظیری ،رضا رسولی تیجارت و اقتصاد
ناظیری اوالراق سئچیلدی .چالیشما ناظیرلیگینی
گئچیجی اوالراق ج .پیشهوری اؤزو اوستلندی (مرادی
 .)2003 :369آذربایجان میلّی حکومتی بیر یاندان
مرکزی حکومتله مذاکرهلره داوام ائدرکن ،دیگر یاندان
دا آذربایجانداکی کؤکلو رفومالر گرچکلشدیریردی.
توپالم  11آی داوام ائدن آذربایجان میلّی حکومتی
دؤنمینده آذربایجان تورکجهسی ترکی آذربایجانین
رسمی دیلی اوالراق مکتبلرده اوخودولماغا باشالدی.
ابتدایی مکتبلر اوچون "آنا دیلی" آدلی آلتی
جیلدلیک درس کیتابالری ایله یاناشی" ،اکابیر اوچون
درس کیتابی" ( 64صحیفه)" ،جوغرافیا-5 ،جی
ابتدایی کیالس اوچون" ( 114صحیفه)" ،مختصر
دونیا تاریخی-5 ،جی ابتدایی کیالس اوچون" (64
صحیفه)" ،وطن دیلی :ادبی قرائت کیتابی-6 ،جی
ابتدایی کیالس اوچون" ( 300صحیفه)[ ]1کیمی
تورکجه درس کیتابالری یایینالندی .تبریز
اونیورسیتهسی تأسیس ائدیلدی .تبریز رادیوسو
قوروالراق تورکجه یایین یاپماغا باشالدی .آذربایجان
دموکرات فیرقهسینین یایین اورقانی اوالراق نشرینی
داوام ائتدیرن آذربایجان قزئتینده سیاسی ،ادبی و
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توپلومسال یازیالر یئر آلدی .قزئتده آذربایجانداکی
گلیشمهلرله بیرلیکده ،آذربایجان خالقینین "زنگین
دیلی ،ادبیاتی و محتشم تاریخی" ایله ایلگیلی بیلگی
وئریلهرک ،میللی شعورون اویاندیریلماسینا
چالیشیلیردی .گونئی و قوزئی آذربایجان شاعیر و
یازارالری اوزون بیر آیریلیقدان سونرا تکرار بیر آرایا
گلهرک "شاعیرلر مجلیسی" آدی آلتیندا گونئی
آذربایجان یازارالر بیرلیگینی قوردوالر .ساهیر ،سهند،
باالش آذر اوغلو ،مدینه گولگون ،ح .بلوری ،یحیی
شیدا و بیر چوخ شاعیر ایلک تورکجه شعرلرینی اورادا
اوخودوالر .بو توپالنتیالردا اوخونان شعرلر توپالناراق
-1945ده "شاعیرلر مجلیسی" آدلی -80دن چوخ
شاعیرین شعرینی ایچرن بیر آنتولوژی شکلینده
یایینالندی .او زامانا قدر داها چوخ هجو شعرلر یازان
علی فطرت ،م .بیریا ،ح .صحاف و محزون کیمی
شاعیرلر آرتیق میللی و توپلومسال قونوالردا شعرلر
یازماغا باشالدیالر .اوزون ایللر یاساقلی و سیخینتیلی
بیر اورتامدا یاشادیغیندان دوالیی فارسجا شعر یازان
حبیب ساهیرین تورکجه شعر یازماسی اوچون گؤزل
بیر اورتام یارادلمیشدی .قسا حاتینا رغماً ،گونئی
آذربایجاندا ائشی بنزری گؤرولمهش خیدمتلر
گؤسترن ،بؤیوک خیالالری گرچکلشدیرن آذربایجان
میللی حکومتی کندلرده -2000دن چوخ ،شهرلرده
ایسه -500ه یاخین ایلک و اورتا مکتب تأسیس
ائتدی .ترکی آذربایجانین اکینچیلیک سیستمینده

اؤنملی دگیشیکلیکلر یاپیلدی .اونالرجا تورکجه قزئت
و کیتاب یایینالنماغا باشالدی .آذربایجان تئاتری
اولوشدورولدو .ستارخان و باقرخانین هیکللری
یاپدیریالراق تبریزین اؤنملی یئرلرینه قویولدو .ج.
پیشهورینین شخصاً نظارتی ایله جادهلر آسفالت
ائدیلدی .بیر دؤلتین بلکه  10ایلده یاپابیلهجگی
رفورمالر خالقین ایرادهسیله و آذربایجان میللی
حکومتی طرفیندن  11آیدا حیاتا گئچیریلدی (هیئت
2001 :264؛ بایرامزاده 1989 :47؛ گؤکداغ :53
 )2004و ان اؤنملیسی ایللرجه ایراندا یاساقالنان
تورکجه رسمی دؤلت دیلی ایستاتوسونا قدر
یوکسلدی.
آذربایجان دؤلت بودجهسی اونایالنیرکن معارف و
کولتور اوچون آیریالن  6020120تومنه باش ناظیر
پیشهورینین اؤنریسی ایله  4میلیون تومنین عالوه
ائدیلمهسی آذربایجان میلّی حکومتینین آذربایجان
تورک کولتورونه وئردیگی اؤنمی گؤسترمکدهدیر.
میلی حوکومت بو بودجهدن آذربایجان
اونیورسیتهسینین تأسیسی اوچون ده یارارالنمیشدیر.
تبریز اونیورسیتهسی رکتورو نصرت اهلل جاهانشاهلو
افشار ،خاطیراالریندا بئله یازیر:
"سپتامبر آییندا سیناو (امتحان) یولویال بیر قروپ
اؤیرنجینی قبول ائتدیک .اونیورسیتهده اؤیرنجیلره
یئمک و باشقا شهرلردن گلنلره یورد (یاتاقخانا)
وئریلدی .یوردالردا یئرلشدیریله بیلمهینلره ایسه ائو
اجاره ائتمهلری اوچون پول تخصیص ائدیلدی.
اونیورسیتهنین یئنی آچیلمیش کیتابخاناسینا ساتین
آلینان و یا هدیه ائدیلن کیتابالر اؤیرنجیلرین
استفادهسینه سونولدو".
آیریجا 1945-1947 ،اگیتیم ایللری اوچون توپالم
 200اؤیرنجینین اونیورسیتهیه گیرمیش اولدوغو دا
بیلینمکدهدیر (رحیملی .)2003 :96
آذربایجان میللی حکومتی نهایت  1946ایلینده
موسکووانین دستگینی چکمهسی و تهران
اوردوسونون گونئی آذربایجانا سالدیریسی ایله
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دوشورولدو .حکومت باشقانالرینین چوخو قوزئی
آذربایجانا سیغینماق زوروندا قاالراق جیددی بیر
دیرهنیش گؤسترمهدن تبریزی ترک ائتدیلر .تهران
اوردوسو آذربایجان میللی حکومتینین طرفدارالرینی
آجیمادان اؤلدوردو .او سورهده چیخان تورکجه کیتاب
و قزئتلر ائولردن توپالدیالراق میدانالردا یاندیریلدی؛
ترکی آذربایجانین معنویاتی بیر کز داها آیاقالر آلتیندا
ازیلدی و تورکجه یئنیدن یاساقالندی (مرادی -461
(.2003 :457

ترکی آذربایجانین مشهور شاعیری صمد وورغون
"یاندیریالن کیتابالر" آدی ایله پاریسده اولوسالر
آراسی باریش قورولتاییندا ( )1952اوخودوغو اعتراض
شعرینده بو اوالیی گؤزل بیر بیچیمده دونیایا آنالتماغا
چالیشمیشدیر:
...جالد ،منیم دیلیمدهدیر بایاتیالر ،قوشماالر،
دئ ،اونالری هئچ دویدو مو سنین او داش اورهگین؟
هر گرایلی پردهسینده مین آنانین قلبی وار.
هر شیکستم اؤالدیدیر بیر مقدس دیلهگین،
دئ اونالری هئچ دویدو مو سنین او داش اورهگین؟
***
طبیعتین آنا قلبی قول دوغمامیش انسانی،
هر اورهگین اؤز دونیاسی بیر سعادت آرزوالر،
قانالر ایله یازیلمیشدیر هر آزادلیق دستانی،
طبیعتین آنا قلبی قول دوغمامیش انسانی
(هیئت .)2001 :266-268

آذربایجان دموکرات فیرقهسی قورولدوغو ایلک گوندن
اعتباراً تورکجهنین آذربایجاندا رسمیلشدیریلمهسی
گرکدیگی قونوسوندا آچیقالماالردا بولونموشدور .بو
پارتینی ایرانداکی دیگر پارتیلردن ،حتی سوویئتلرین
دستگی ایله قورولموش کومونیست توده پارتیسیندن
فرقلی قیالن ان اؤنملی اؤزللیک ده بو اولسا گرک.
آذربایجان دموکرات فیرقهسینین قوروجوسو و
آذربایجان میللی حکومتینین باش ناظیری جعفر
پیشهورییه گؤره ،تورک دیلی (او آذربایجان دیلی
دئییر) آذربایجانلیالر اوچون اؤلوم و قالیم
مسئلهسیدیر .دوالییسی ایله ،آذربایجان میللی
حکومتینین آلدیغی ایلک قرارالردان بیری ده
تورکجهنین ترکی آذربایجانین رسمی دؤلت دیلی
اوالراق اعالن ائدیلمهسی اولموشدور .بو مسئله یئنی
قورولموش حکومت اوچون او قدر اؤنم داشیماقدایدی
کی 26 ،دسامبر -1946دا ،یعنی آذربایجان میللی
حکومتینین قورولدوغو تاریخدن تام  25گون سونرا
دیلله ایلگیلی  10مادهلی بیر یاسا یورورلویه
گیرمیشدیر .مادهلر بئله دیر:
آذربایجان میللی حکومتینین دیلله ایلگیلی قرارالری

خالقین دؤلت قورومالری ایله داها یاخین ایلیشکیده
اوالبیلمهسی ،خالقین احتیاجالرینین داها آسان
تثبیت ائدیلمهسی و دیلیمیزین و میلی کولتوروموزون
گلیشیمینین ساغالنماسی آماجی ایله آذربایجان
میللی حکومتی  16دی  26( 1324دسامبر )1946
تاریخینده آشاغیداکی قرارالری اونایالمیشدیر:
 -1بوگوندن اعتباراً آذربایجان دیلی [تورکجه]
ترکی آذربایجانین رسمی دؤلت دیلی اعالن
ائدیلمیشدیر .دؤلت قرارالری ،رسمی
بیلدیریلر ،خالق اوردوالرینا وئریلن امیرلر و
یاسا تاساریالری کسینلیکله آذربایجان
دیلینده یازیلمالیدیر

آذربایجان میللی حکومتینین تورک دیلی سیاستی
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 -2بوتون قورومالردا (دؤلت ،اؤزل ،تیجاری و
سوسیال) آذربایجان دیلینین ایشلهدیلمهسی
زورونلودور .بو دیلده یازیلمایان دفترلر و
بلگهلر رسمیت داشیمایاجاقدیر.
 -3محکمهلردهکی بوتون ایشلملر آذربایجان
دیلیله یاپیالجاق ،بو دیلی بیلمهینلر اوچون
مترجیم وئریلهجکدیر.
 -4بوتون آذربایجان ایدارهلری ،قورومالری و
ناظیرلیکلری آراسینداکی مکتوبالشماالر
آذربایجان دیلینده اولمالیدیر.
 -5توپالنتی و قورولتایالرداکی دانیشماالر و
مذاکرهلر آذربایجان دیلینده یاپیلمالیدیر
 -6دؤلت ایدارهلرینده چالیشان و باشقا دیلده
دانیشان یابانجیالر ،آذربایجان دیلینده یازما،
اوخوما و دانیشمانی اؤیرنمک زورونداالر
 -7باشقا بیر دیلده اوخوما یازماسی اوالن دؤلت
مأمورالری اوچون معاریف ناظیرلیگی
طرفیندن ایلگیلی قورومالردا دیل کورسالری
آچیالجاقدیر .بو شخصلرین چالیشما
مساعیسیندن بیر ساعات آزالدیالجاقدیر
 -8آذربایجاندا یاشاماقدا اوالن دیگر ائتنیکلر
ایشلرینی اؤز دیللرینده یاپما حاقینا
صاحیبدیرلر .آنجاق ،یازیالر و رسمی
بیلدیریلرده اؤز دیللری ایله یاناشی ،رسمی
دؤلت دیلی اوالراق آذربایجان دیلینی ده
ایشلتمهلیدیرلر.
 -9آذربایجاندا یاشایان اتنیک آزینلیقالر ،اؤز
مکتبلرینده اؤز دیللرینده تحصیل آالبیلرلر.
آنجاق ،بو مکتبلرده ده آذربایجان دیلینین
اوخودولماسی زورونلودور.
 -10آذربایجان میللی حکومتی ،آذربایجان
دیلینین مکتبلرده اگیتیمی ایله ایلگیلی
مکتب
اونایالمیشدیر.
قرارالری
اؤیرتمنلرینین ده میللی دیلده اگیتیمی
اؤزلرینه میللی وظیفه بیلمهلری گرکیر.

بو مادهلرین حاضیرالنماسیندا آذربایجان معاریف
ناظیرلیگینین قرارالری اساس آلینمیشدیر12 .
دسامبر -1945ده آذربایجان میلی قورولتاییندا آلینان
و آذربایجان معاریف ناظیرلیگی طرفیندن آچیقالنان
بو قرارالر بئلهده
-1بوتون میللی و دؤلت مکتبلرینده آذربایجان
دیلینین اؤیردیمی اوچون گرکن حاضیرلیقالر
یاپیلسین.
-2بیرینجی مادهنین اویغوالنماسی و گرکن میللی
درس کیتابالرینین حاضیرالنامسی اوچون آذربایجان
معاریف ناظیرلیگینین نزدینده "درس کیتابالری"
بؤلومو آچیلسین.
 -3درس کیتابالرینی حاضیرالیان هیئت اویهلری
اردملی و تجروبهلی اؤیرتمنلردن اولوشسون.
 -4بو هیئت آذربایجان دیلینده یازیالن بوتون درس
کیتابالرینی اینجهلهدیکدن سونرا سونوجو معاریف
ناظیرلیگینه بیلدیرسین.
 -5درس کیتابالری بؤلومو؛ ادبیات ،تاریخ ،ریاضیات،
فیزیک ،جوغرافیا و دیگر آالنالردا کیتاب
حاضیرالسین.
 -6درس کیتابالری بؤلومونه تجروبهلی و اردملی بیر
شخص مودور سئچیلسین.
-7درس کیتابالری بؤلومو بئش گون ایچینده
پروقرامی و گرکن بودجهنی بلیرلهییب ،اونای اوچون
معاریف ناظیرلیگینه تسلیم ائتسین.
-8درس کیتابالری بؤلومو یئتکیلیلری بیر آی
ایچینده-1-4جی صینیفالر اوچون بوتون علمی فنی
کیتابالری حاضیرالییب یایینالتسین.
-9بوتون میلی و دؤلت مکتبلری مودورلرینه امیر
وئریلمیشدیر کی ،درس کیتابالری یایینالندیغی آندان
اعتباراً ،هر صینیفا مخصوص درسلیکلردن یارارالناراق
آنادیلینده تحصیله باشالدیلسین.
-10بوتون مودورلر ،اؤیرتمنلر ،معاریف مأمورالری و
کولتورسئور انسانالر میللی دیل و کولتوروموزون
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گلیشمهسینین تملینی اولوشدوران یوخاریداکی
مادهلرین اویغوالنماسی اوچون حرکته گئچمهلیدیرلر.
ذربایجان میلی حکومتینین ان اؤنملی فعالیتلریندن
بیری ده تبریزده آذربایجان دؤلت اونیورسیتهسینین
تأسیسی ایدی .آذربایجان دؤلت اونیورسیتهسی
باشالنغیجدا طب ،زراعت و پداقوژی فاکولتهلریله ایشه
باشالمیشدیر .پداقوژی فاکولتهسی تاریخ ،دیل و
ادبیات ،فلسفه ،حقوق ،فیزیک-ریاضی و طبیعی
بؤلوملریندن اولوشماقدایدی .حکومت ،معاریف
ناظیرلیگینی اوستاد سئچیلمهسی و تورکجه کیتاب
حاضیرالنماسی ایله گؤرهولندیرمیشدی (ترکی آذربایجانی
درگیسی ،سایی  ،1سون باهار ،2003 ،ص.)46.
آذربایجان

میللی

حکومتی

دؤنمینده

وئریلمهسی کیمی موضوعالر یئر آلماقدادیر .قزئتین
بیرینجی یایین دؤنمینین مودورلویونو ع .شبستری و
باش یازارلیغینی اسماعیل شمس یاپمیشدیر .بو
دؤنمده قزئت هفتهده ایکی کز یایینالنمیشدیر
(روستمووا 7 :1993؛ مجیدی  .)31 :2003م.
مجیدی قزئتین ایلک دؤنمینین سادهجه فارسجا
چیخدیغینی یازارکن ،ودادی مصطفایف اونون تورک و
فارس دیللرینده چیخمیش اولدوغونو بلیرتمکدهدیر.
آذربایجان قزئتینین تورک دیلینه یؤنهلیک اولوملو
توتومو ،اونون ایلک دؤنمده ده ایکی دیلده چیخمیش

تورکجه

مطبوعات :قزئت و درگیلر

رضا شاهین دئوریلمهسینین آردیندان میدانا گلن
ارکینلیک (آزادلیق) سونوجوندا گونئی آذربایجاندا دا
اونالرجا قزئت چیخماغا باشالدی-1941-1946 .دا
گونئی آذربایجاندا یایینالنان  36قزئتدن یاخالشیق
-15ی تورکجه و یا تورکجه -فارسجا اولموشدور.
فارسجا قزئتلر ده داخیل توپالم  26قزئت آذربایجان
دموکرات فیرقهسی ،میللی حکومت ،ترکی
آذربایجانین مختاریتی و میللی شخصیتلرین تانیتیمی
کیمی قونوالری اله آلمیشدیر (مجیدی (.2003 :217
آذربایجان قزئتی
دؤنمین ان اؤنملی قزئتی اوالن آذربایجان1945 ،
ایلینه قدر آذربایجان جمعیتینین-1945 ،دن 1946
ایلینه قدر ایسه آذربایجان دموکرات فیرقهسینین
یایین اورقانی اوالراق تبریزده یایینالنمیشدیر.
آذربایجان دموکرات آدی ایله چیخدیغی بیرینجی
دؤنمدن اعتبارا دیل مسئلهسی و ترکی آذربایجانین
خالقین ارادهسیله یؤنتیلمهسی گرکدیگی؛ مرکزی
حکومت ،آمریکا و اینگیلترهنین اؤلکهدهکی
پولیتیکاالرینین الشدیریلمهسی؛ ایراندا و گونئی
آذربایجاندا دموکراتیک بیر حکومته دستک

اولدوغو احتیمالینی گوجلندیرمکدهدیر .نئجه کی،
قزئتین  24آذر  )1941( 1320تاریخلی ساییسیندا
دیل مسئلهسی اوزرینه بئله بیر یازی یایینالنمیشدیر:
"...هر بیر میللت اؤز میللی دیلینی ،عادت–
عنعنهلرینی قورومالی ،اؤز ایشلرینی و گلیشیمی ایله
باغلی مسئلهلری اؤزو اداره ائتمهلیدیر .باشقا
میللتلرین اونون دیلینه و دیگر ایشلرینه قاریشماسی
یاسادیشی و حریته آیقیریدیر .بیز اعالن ائدیریک
کی ،اؤز دیلی ،میللتی و گلهنگی اوالن آذربایجان ،آنا
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دیلینی ایشلتمه ،بو دیلده مکتبلرده تحصیل آلما و
کیتاب یایینالما حاقینا صاحیبدیر (مصطفایف .")2000 :113
قزئت عینی زاماندا آذربایجانلیالرین باغیمسیز بیر
میللت اولدوغو" ،ایران میلتی" اصطالحینین ایسه
دوغرو اولمادیغی فیکرینی ساوونماقدادیر .قزئت
یازارالرینا گؤره" ،میللت؛ دویغو ،دیل ،گلهنک و اراضی
بیرلیگینه صاحیب اوالن خالقا دئییلیر ".بو اؤزللیکلر

فیرقهنین ایرانین باغیمسیزلیغینا ایناندیقالری حالدا
آذربایجان خالقینین مقدراتینین اؤزو طرفیندن
تعیین ائدیلمهسی گرکدیگی ده یازیلماقدادیر .عینی
ساییدا "روزنامهمیزین دیلی" عنوانی آلتیندا
تورکجهنین سون درجه زنگین بیر دیل اولدوغو و
خالقین قانیندا و اورگینده کؤک سالدیغی یازیلدیقدان
سونرا قزئتین بو دیله داها چوخ اؤنم وئرهجگی

آذربایجاندا اولدوغو حالدا ،ایراندا یوخدور .چونکو ایران
چوخ میللتلی بیر اؤلکهدیر .دوالییسی ایله ده هئچ بیر
دیل ایران باغیمسیزلیغینین سمبولو اوال بیلمز
(مصطفایف (.2000 :110-111
آذربایجان دموکرات فیرقهسیندن سونرا بو پارتینین
رسمی یایین اورقانینا چئوریلن آذربایجان قزئتی،
ایکینجی دؤنمینه یئنه علی شبسترینین مودورلویو
ایله باشالر-30-97 .جی ساییالر یایین قورولو-151 ،
-98جی ساییالر احمد موسوی-152-246 ،جی
ساییالر فتحی خشکنابی و -247-288جی ساییالر
ایسه اسماعیل شمسین ائدیتورلوغوندا یایینالنیر.
قزئتین بو دؤنمدهکی دیلی اساسا تورکجهدیر .باش
یازیالرین بؤیوک بیر قیسمینی "پ" امضاسی ایله ج.
پیشهوری و "ج" امضاسی ایله سالماهلل جاوید
یازمیشدیر (آذربایجان قزئتی ،سایی ،11صص .)1-2
قزئتین -2جی دؤنمینین بیرینجی ساییسینداکی
"فیرقهمیز ایشه باشالدی" آدلی باش یازیسی
امضاسیزدیر .باش یازیدا آذربایجان دموکرات
فیرقهسینین رسما فعالیته باشالماسی بلیرتیلیرکن بو

بلیرتیلمیشدیر .یازارا گؤره" ،آذربایجان دیلی او قدر
قووتلی و اونون صرف و نحو قایداالری او قدر محکم و
طبیعیدیر کی ،حتی اونون ایچینه وارد ائدیلمیش
فارس و عرب کلهمهلری اخراج ائدیلسه بئله اونونال
بؤیوک فیکیرلری ،عالی مقصدلری یازیب شرح وئرمک
مومکوندور( ".آذربایجان قزئتی ،سایی (.1
آذربایجان قزئتینین تقریباً بوتون ساییالریندا ج.
پیشهورینین دانیشماالرینین اؤزتی وئریلمکدهدیر.
-6جی ساییدا ج .پیشهوری "فیرقهمیزین تاریخی
ایشی" باشلیقلی یازیسیندا آذربایجان دموکرات
فیرقهسینه قیسا بیر سوره ایچینده اون مینلرجه یئنی
اویهنین آد یازدیریب بؤیوک بیر گوج اولوشدوردوغونو
و میللی آزادلیغین تأمین ائدیلمهسی اوچون اونالرین
فداکارلیغینا احتیاج دویولدوغونو بلیرتمکدهدیر.
عینی ساییدا تبریزین تئاتر اویونچوالریندان جواد
شفیع زاده امضالی بیر یازیدا تبریزده ،خویدا و
اورمیهده دفعهلرجه عزیر حاجیبگوفون مشهدی عباد،
آرشین مال آالن ،لیلی و مجنون ،شاه عباس و
خورشید بانو اوپرا-تئاترالرینین گؤسترییه
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سونولدوغونو و هر دفعهسینده ده خالقین بگنیسینی
قازاندیغینی اؤیرنیریک (آذربایجان قزئتی ،سایی ).7
آذربایجان میللی حکومتی دؤنمینده تورکجه تئاترال
ایلگیلی بیلگیلره اکرم رحیملینین اثرینده ده
راستالییریق .رحیملییه گؤره ،آذربایجان میللی
حکومتینین قورولوشوندان اؤنجه تبریزده ایلکل
(ابتدایی) بیر شکیلده فعالیت گؤسترن "آذربایجان"،
"فیردوسی"" ،ایران"" ،تبریز" و "حقیقت" تئاتر
قروپالری قوزئی آذربایجان تئاترچیالرینین
یاردیمییال آذربایجان میللی تئاترینین تملینی
اولوشدوردوالر .میلت و وطن سئوگیسی؛ جهالت و
موهوماتال مجادله؛ اخالق ،کولتور و قادینالرین
توپلومداکی سورونالری گونئی آذربایجان میللی
تئاترینین اساس قونوالرینی تشکیل ائتمکدهیدی .بو
دؤنمده ان چوخ اوینانان تئاترالرین باشیندا ع.
حاجیبگوفون "او اولماسین ،بو اولسون" و یا باشقا
آدییال "مشهدی عباد"؛ "آرشین مال آالن"؛ جعفر
جبارلینین "آیدین"" ،اود گلینی"" ،آلماس"؛ اوکتای
ائل اوغلو و جلیل محمد قولیزادهنین بیر چوخ درام
اثری گلیردی 28 .مارس -1946دا ایسه آذربایجان
میللی حکومتینین قراری ایله تبریزده آذربایجان
دؤلت درام تئاتری قورولدو (رحیملی .)2003 :100-99
آذربایجان قزئتینده "فیرقهمیز ایرهلی گئدیر"،
"بؤیوک بالالردان بیری"" ،ایالت انجمنی"" ،هامی
بیلمهلیدیر" (سایی )2؛ "میللت بیزیملهدیر"
(فارسجا) (سایی )4؛ "لندن انجمنینه گؤندریلن
تلگراف"" ،میللی مطبوعات یاراتماق یولوندا" (سایی
)10؛ "ارتجاع باش قالدیردی"" ،ترکی آذربایجانین
بؤیوک خالق و معاریف خادیمی روشدیه"" ،ایراندا
فاشیزمین گؤسترگهلری" (فارسجا)( ،سایی )11؛
"فیرقهمیزین بیرینجی کونقرهسی مناسیبتیله"،
"آذربایجان دموکرات فیرقهسی عضولری بیلمهلیدیر"
(سایی )12؛ "ارباب و رعیت مسئلهسینین حللی"،
"یئنی حیاتا دوغرو" (سایی )13؛ “بیزی اؤز حالیمیزا
قویسونالر"" ،آذربایجان دموکرات فیرقهسینین عموم

ییغینجاغی" (سایی )14؛ "آذربایجان بیر داها
آلدانمایاجاقدیر" (فارسجا) (سایی )15؛ "آذربایجان
اؤز تاریخی وظیفهسینی اونوتماز"“ ،برلین فیلمی"
(سایی )16؛ "بیرینجی کونقرهمیز"" ،بالکان
مسئلهسینین حللی" (فارسجا) (سایی )17؛
"مختاریت مسئلهسی و انجمنی ایالتی""“ ،قزوینده
یاشایان آذربایجان جاوانالرینین قراری" (سایی )18؛
"فرخ-و نه اوچون گؤندریرلر"" ،آذربایجانلیالری
تانییین" (فارسجا) (سایی  )19کیمی مقالهلر و "وطن
سئوگیسی" (سایی )6؛ "حق و آزادلیق" (سایی )7؛
"یاشاماز" (سایی )10؛ "گول آذربایجان" (سایی )11؛
"همیشهلیک یاشا آذربایجان" (سایی )12؛ "اویان ای
ترکی آذربایجانیستان اهلی" (سایی )13؛ "نییه"
(سایی )14؛ "اوغروالر ال-قول آچیب هر گئجه بیر
یانا گئدیر" (سایی )16؛ "شرفلی آذربایجانا" (سایی
)17؛ "گلین دوستالر ،گلین" (سایی )18؛ "وطن"
(سایی  )19آدلی شعرلر یئر آلماقدادیر.
آزاد ملت قزئتی
"ارکین میلت" آنالمینا گلن آزاد ملت قزئتی
آذربایجان میللی حکومتینین قورولوشوندان  73گون
سونرا  5اسفند  24( 1324فوریه -)1946دن آذر
( 1325دسامبر  )1946تاریخینه قدر آذربایجان
میللی مجلیسینین اورقانی اوالراق اسماعیل
شمسین مودورلویونده تبریزده یایینالنمیشدیر4 .
صحیفهدهx4328 ،سانتیمتر بویوتالریندا هفتهده اوچ
کز تورکجه چیخان بو قزئتده آذربایجان میللی
مجلیسینین قرارالری ،سیاسی و توپلومسال
ارکینلیکلر ،ترکی آذربایجانین مشهور شخصیتلرینین
تانیتیمی ،ترکی آذربایجانین اؤنملی مسئلهلری ،ایچ و
دیش خبرلر و یورومالر و دؤلت اعالنالرینا گئنیش یئر
وئریلمیشدیر .قزئت رسیملی و آغ-قارا اولوب توپالم
 116سایی یایینالنمیش 1946 ،ایلینده آذربایجان
میللی حکومتینین دوشورولمسیندن سونرا
قاپادیلمیشتیر (مجیدی 2003 :45؛ اوزون (.2002 :47
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غلبه قزئتی

آذربایجان اولدوزو قزئتی

آذربایجان میللی حوکومتی تحصیل ناظیری محمد
بیریانین مودورلویونده آذربایجان ایشچیلر و امکچیلر
بیرلیگینین اورقانی اوالراق چیخان غلبه قزئتینین
ایلک ساییسی اسفند ( 1324مارس -)1946دا
تبریزده یایینالنمیشدیر .قزئتین دیلی تورکجهدیر-4 .
 2صحیفهدهx3242 ،سانتیمتر بویوتالریندا اولوب
سوسیالیست پارتیلر و آذربایجان ایشچی و امکچیلریله
ایلگیلی خبرلری ایچرمکدهدیر .قزئت ،آذربایجان
میللی حکومتینین دوشورولمهسیندن سونرا قاپانماق
زوروندا قالمیشدیر (مجیدی 2003 :140؛ روستمووا 1993 :188؛

آذربایجان اولدوزونون ایلک ساییسی  16دسامبر
 1944ایلینده ستاره آذربایجان آدی ایله فارس و
تورک دیللرینده تبریزده یایینالنمیشدیر .م .علی هالل
ناصرینین مودورلویو و ادیتورلوغوندا ایران توده
پارتیسینین ایشچیلر و امکچیلر بیرلیگینین یایین
اورقانی اوالراق چیخان قزئت 6-8 ،صحیفهده،
x3424سانتیمتر بویوتالریندا اولوب ایللیک آبونهسی
 180و تک سایی قیمتی  5ریالدیر .قزئتده هم مزاح،
هم ده جیددی و الشتیرل (تنقیدی) یازیالر یئر
آلماقدادیر .آذربایجان میللی حکومتی دؤنمینده
آذربایجان اولدوزو آدی ایله یایینینی داوام ائتدیرن
قزئتین یازارالریندان بیری ده مشهور قزئتهجی
اسماعیل شمسدیر .قزئتین ایکینجی دؤنمینین -4
جو ساییسیندا گوونلیک شوراسینین ایرانال ایلگیلی
مذاکرهلری ،قادینالرین توپلومسال فعالیتلری ،شاعیر
قطران تبریزینین حیاتی و ترکی آذربایجانین قونشو
اؤلکهلرله ایلیشکیلری کیمی قونوالر اله آلینمیشدیر

اوزون 2002 :73؛ ابو ترابیان 1987؛ جلیلی (.1996 :153-152

یئنی شرق قزئتی
یئنی شرق قزئتینین ایلک ساییسی اسفند 1322
(-)1943ده ایران توده پارتیسینین آذربایجان
قولونون یایین اورقانی اوالراق محمود ترابینین
مودورلویونده تبریزده یایینالنمیشدیر .باکیدا چیخان
 21آذر درگیسینده قزئتین ایلک ساییسینین -1941
ده چیخمیش اوالبیلهجگی سؤیلنسه ده ،دیگر
قایناقالردا بو تاریخ  1943اوالراق گؤستریلمیشدیر.
قزئت دسامبر  1945تاریخینه قدر خاور نو آدی
آلتیندا فارسجا؛ آذر ( 1324دسامبر-)1945دن
دسامبر  1946تاریخینه قدر یئنی شرق آدییال
تورکجه یایینالنمیشدیر .انور اوزون قزئتین
بویوتالرینی x5/3447اوالراق وئریرکن ،موسی
مجیدی ایلک ساییالرینین x 46 32و داها سونراکی
ساییالرین x4228سانتیمتر بویوتالریندا اولدوغونو
یازار .قزئتین ایچریگینی آذربایجان میلی مجلیسینین
قرارالری ،آذربایجان خبرلری و اعالنالر
اولوشدورماقدادیر .یئنی شرق ،میلی حکومتین
دوشورولمهسینین آردیندان قاپادیلمیشدیر (مجیدی
2003 :104-103؛ اوزون 2002 :75؛ روستمووا :133-132
1993؛ ابو ترابیان 1987؛ جلیلی .)1996 :207-208

(مجیدی 2003 :35-36؛ اوزون 2002 :55؛ روستمووا :19 ،67
1993؛ جلیلی .)1996 :31

مدنیت قزئتی
سوویت کولتور ائوی طرفیندن تورکجه اوالراق
تبریزده یایینالنان مدنیت قزئتینین ایلک ساییسی ابو
ترابیانا گؤره فروردین (مارس-آوریل) ،1946
مجیدییه گؤره ایسه عینی ایلین شهریور (آقوست-
سپتامبر) آییندا چیخمیشدیر .قزئت  4صحیفهده،
x3628سانتیمتر بویوتالریندا اولوب سیاسی ،ادبی و
طنز قونوالری ایچرمکدهدیر .ایلک صحیفهسی رنگلی
و رسیملی اوالن مدنیت قزئتینین بیرینجی
ساییسیندا ترکی آذربایجانین مشهور مزاح شاعیری
معجز شبسترینین شعری یایینالنمیشدیر .قزئتین
حکومتینین
میللی
آذربایجان
یایینی
دوشورولمهسیندن سونرا دوردورولموشدور (مجیدی :164
2003؛ ابو ترابیان 1987؛ جلیلی 1996 :178؛ روستمووا (.1993 :113
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اورمیه قزئتی
آذربایجان دموکرات فیرقهسینین اورمیه قولونون
یایین اورقانی اوالراق اورمیهده تورکجه
یایینالنمیشدیر .ابو ترابیان ،قزئتین ایلک کز  4بهمن
( 24ژانویه) -1946دا چیخدیغینی یازار .قزئت ایله
ایلگیلی چوخ بیلگی بولونماماقدادیر .آنجاق ،انور اوزونا
گؤره ،هفتهده ایکی کز و توپالم  25سایی
یایینالنمیشدیر .جلیلی ایسه قزئتین هفتهلیک
اولدوغونو سؤیلر (مجیدی 2003 :74؛ روستمووا :150
1993؛ ابو ترابیان 1987؛ اوزون 2002 :109؛ جلیلی
.)1996 :57
آذر قزئتی
آذر قزئتی آذربایجان دموکرات فیرقهسینین زنجان
قولونون یایین اورقانی اوالراق  30ژانویه -1946دا
منوچهر سعید وزیری طرفیندن تورکجه اوالراق
یایینالنمیشدیر .قزئتین سیاسی خبر آغیرلیقلی
اولدوغو ،آذربایجان میللی حکومتینین قرارالری و
فعالیتلرینی زنجانا یانسیتدیغی بیلینمکدهدیر .بو
دؤنمده چیخان دیگر تورکجه قزئتلر کیمی آذربایجان
میللی حکومتینین دوشورولمهسینین آردیندان
قاپادیلمیشتیر (مجیدی 2003 :26؛ روستمووا :11
1993؛ جلیلی 1996 :27؛ اوزون 2002 :48
وطن یولوندا قزئتی
-2جی دونیا ساواشی سیراسیندا سوویتلر بیرلیگینین
گونئی ترکی آذربایجانی اشغالیندا قیزیل اوردونون
دستگیله  1946-1942ایللرینده تبریزده تورک
دیلینده چیخاریالن وطن یولوندا قزئتینین
رداکتورلوغونو قوزئی آذربایجانلی اژدر اوغلو؛ ح.
شاهگلدی؛ جعفر خندان و رضا قولییف یاپمیشدیر4 .
صحیفهدهx4229 ،سانتیمتر بویوتالریندا اوالن قزئت،
-2جی دونیا ساواشی خبرلری ،قیزیل اوردونون
ظفرلری ،قوزئی آذربایجان صنعت و بیلیم

آدامالرینین تانیتیمی ،سوسیالیزم دونیاسینین
ساواش قهرامانالرینین تانیتیمی ،گونئی آذربایجان
میللی مجلیسینین خبرلری و فاشیزم علیه ینه
شعارالری ایچرمکدهدیر (مجیدی 2003 :186؛ جلیلی
1996 :204-205؛ روستمووا .)1993 :128
آلمان اشغالچیالرینا اؤلوم قزئتی
روستمووانین وئردیگی بیلگییه گؤره1943-1944 ،
ایللرینده تبریزده واراقالر حالیندا یایینالنمیشدیر .آیدا
اوچ کز یایینالنان بو قزئت واراقالرینین ایچریگی
آدیندان دا گؤرولدویو اوزره آلمان اشغالچیالرینا و
فاشیزمه قارشی یازیالردان اولوشموشدور (روستمووا
.)1993 :30-31
شفق درگیسی
سوویتلر بیرلیگی ایله کولتورل ایلیشکی ساغالیان
ایران جمعیتینین تبریز قولونون یایین اورقانی اوالراق
یایینالنان شفق درگیسینین ایلک ساییسی مرداد
(جوالی-آقوست) -1945ده تبریزده چیخمیشدیر.
داها چوخ ادبی-بدیعی ایچریکلی یازیالرین بولوندوغو
بو درگیده آرا سیرا فارسجا یازیالرا دا یئر
وئریلمیشدیر .درگی اورتاالما  60صحیفهده و
x1724سانتیمتر بویوتالریندا آیلیق اوالراق
یایینالنمیشدیر (جلیلی 1996 :138؛ روستمووا :76
1993؛ ابو ترابیان  .)1987م .س .طباطبایی
درگینین توپالم  12سایی چیخدیغینی سؤیلر
(طباطبایی (1999 :460
ادبیات صحیفهسی قزئتی
محمد بیریانین مودورلویونده چیخان ادبیات
صحیفهسینین چیخیش تاریخی ایله ایلگیلی کسین
بیر بیلگی بولونماماقدادیر .انور اوزون قایناق
گؤسترمهدن قزئتین چیخیش تاریخینی  1941ایلی
بلیرتیرکن ،قزئتین -15جی ساییسینی اینجهلهین،
آنجاق او ساییدا تاریخین یازیلمامیش اولدوغونو
سؤیلهین موسی مجیدی اونون  1945-1946ایلینده،
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جلیلی ایسه -1945ده چیخدیغینی سؤیلهمکدهدیر.
روستمووا قزئتین بیرینجی ساییسینی الده ائتدیگینی
و اورادا  1943ایلینین بلیرتیلدیگینی سؤیلر .قزئت 2
صحیفهده36x22 ،سانتیمتر بویوتالریندا اولوب
آذربایجان ادبیاتی ،وطن شعرلری و بعضی سیاسی
قونوالرال ایلگیلی بیلگیلری ایچرمکدهدیر (مجیدی
2003 :59؛ روستمووا 1993 :80-81؛ جلیلی :53
1996؛ اوزون )2002 :62

جودت دؤنمینین آیدین شخصیتلریندن اولموش،
اردبیلده ایلک کز قرائتخانا ،تئاتر سالونو و قورقوشون
مطبعهسی تأسیس ائتمیشدیر .قزئت  1946ایلینده
قاپادیلمیشدیر (مجیدی 2003 :95؛ طباطبایی :252
1999؛ جلیلی 1996 :93؛ روستمووا 1993 :46؛
اوزون .)2002 :59-60
جوانالر قزئتی

گونش درگیسیله ایلگیلی سادهجه "آذربایجان دؤورو
مطبوعاتی" کیتابیندا قیسا بیلگی بولونماقدادیر.
درگی ،سپتامبر  1946ایلینده آذربایجان شاعیر و
یازیچیالر جمعیتی طرفیندن تبریزده یایینالنمیش
صنعت/هنر ،توپلوم و تاریخ ایچریکلی بیر مجموعهدیر
(روستمووا .)1993 :214

آذربایجان دموکرات فیرقهسینین گنجلر قولونون
اورقانی اوالراق تبریزده تورکجه یایینالنمیشدیر.
جوانالر هفتهلیک قزئتینین ایلک ساییسی 25
اردیبهشت ( 15مای) و سون ساییسی آذر (دسامبر)
-1946دا چیخمیشدیر .انور اوزون یانلیش اوالراق
قزئتین -1942ده چیخدیغینی یازمیشدیر .قزئت
آذربایجان میلی حکومتینین ییخیلماسیندان سونرا
قاپادیلمیشدیر (جلیلی 1996 :92-93؛ مجیدی -95
2003 :94؛ ابو ترابیان 1987؛ اوزون )2002 :59

ندای گرگان قزئتی

آذربایجان میللی حکومتی دؤنمینده کیتاب یایینی

توده پارتیسینین گرگان کومیتهسینین اورقانی
اوالراق احمد قاسمی طرفیندن گرگان شهرینده
فارسجا و تورکمن تورکجهسیله یایینالنمیشدیر .ندای
گرگان او دؤنمده تورکمنلر طرفیندن اؤز دیللرینده
چیخان آز ساییدا قزئتلردندیر .قزئتله ایلگیلی داها
چوخ بیلگییه اوالشیالبیلمه میشدیر (ابو ترابیان
)1987

آذربایجان میلی حکومتی دؤنمینده تورکجه قزئت و
درگی یایینیندا اولدوغو کیمی تورکجه کیتاب
یایینیندا دا پاتالما اولموشدور .گونئی آدربایجاندا
چیخان کیتابالرین بؤیوک قیسمی یا تاماماً تورکجه
چیخمیش ،یا دا فارس دیلینده آذربایجانال ایلگیلی
اولموشدور .داها اؤنجهکی دؤنملردن فرقلی اوالراق
تورکجه نثر ده شعرله یاناشی گلیشمه سورجینه
گیرمیشدیر .ان اؤنملیسی ایسه ایلک مکتبلر اوچون
"وطن دیلی" آدلی آلتی جیلد درس کیتابینین
یایینالنماسیدیر .بیرینجی صینیف اوچون
حاضیرالنمیش بیرینجی جیلدین ایلک بؤلومو سس و
حرفلرین اؤیرتیمی ایله ایلگیلیدیر .ایلک درس "آ" و
"ت" حرفلرینین یازیلیشییال باشالر" ،آت" و "آتا"
کلمهلری اؤرنک گؤستریلیر و اوشاق ایلک درسدن
اعتبارا جومله قورماغی و یازماغی دا اؤیرنیر .بو بؤلوم
کیتابین -47جی صحیفهسینه قدر داوام ائدر.

گونش درگیسی

جودت قزئتی
ایلک ساییسی مرداد (جوالی-آقوست) -1927ده
اردبیلده حسن جودتین مودورلویونده چیخان جودت
قزئتی -1938ده قاپاتیلمیش ،بئش ایل سونرا
غالمحسین حبیباللهینین مودورلویو و حسن
جودتین باش یازارلیغیندا تکرار یایینا باشالمیشدیر.
جودت قزئتی ایکینجی دؤنمده آذربایجان دموکرات
فیرقهسینین اردبیل اورقانی اوالراق تورک و فارس
دیللرینده یایینالنمیشدیر .قزئتین صاحیبی حسن
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آذربایجان معاریف ناظیرلیگی طرفیندن حاضیرالنان
بو کیتابدا ایشلهدیلن جوملهلرین سئچیمینده ده
دویارلیلیق گؤستریلمیش ،هم آتاسؤزلری و دئییملر،
هم ده آذربایجانال ایلگیلی بیلگی وئریلمیشدیر.
اؤرنگین:
شهریمیزه هله چوخ مکتب الزیمدیر (ص)33 .؛ ائل
گوجو ،سئل گوجو (ص)39 .؛ چالیشقان آدام ضرر
چکمز (ص)42 .؛ ذاکر ترکی آذربایجانین بؤیوک
شاعیریدیر( .ص)43 .؛ من آذربایجاندا یاشاییرام.
(ص)43 .؛ صبر ایله حلوا پیشر ای قورا سندن –
بسلهسن آطالس اوالر توت یارپاغیندان (ص)45 .؛
دالیدان آتیالن داش توپوغا دگر (ص)46 .؛ ظلمله آباد
اوالن ،عدل ایله برباد اوالر (ص.)46 .
کیتابین -2جی بؤلومو متن اؤرنکلریندن عبارتدیر.
متنلر شعر و نثر ،قیسا حیکایهلر و یا تاپماچاار

شکلینده وئریلمیشدیر .آتاسؤزلرینین سئچیمینده ده
دقت گؤستریلدیگینی اؤرنکلردن آنالماق مومکوندور:
نه تؤکرسن آشیوا او گلر قاشیغیوا؛ قونشویا اومود اوالن
شامسیز یاتار؛ اؤزو ییخیالن آغالماز؛ آتیالن اوخ گئری
قاییتماز؛ دوستون مین ایسه آز ،دوشمنین بیر ایسه
چوخدور (ص)59 .؛ تک الدن سس چیخماز؛ قورد
توکونو دگیشر ،خاصیتینی دگیشمز؛ وجدانی
اولمایانین ،ایمانی دا اولماز (ص)65 .
ایکینجی کیتاب "بیرینجی درس گونو" درسیله
باشالر-9 .جو درسدن اعتبارا درسلرین سونوندا
ایلگیلی سوالالر یازیلیر .اوشاقالرا رسیم چیزمه و ال
ایشلری اؤیرهدیلیر .آتاسؤزلری و دئییملر -2جی
کیتابدا دا اؤنملی یئره صاحیبدیر:

بیر میخ بیر نالی ،بیر نال بیر آتی ،بیر آت بیر مردی،
بیر مرد بیر ائلی قورتارار .قارا گونون آغ گونو ده وار.
قورخاق گونده یوز یول اؤلر ،ایگیت عؤمرونده بیر یول
(ص.)45 .
"قوشالر" آدلی بیر شعرین سونوندا دؤرد کلمهنین
آنالمی وئریلمیشدیر :نئچون :نه اوچون؛ یوقسا :مگر؛
یاووق :یاخین؛ ساووق :سویوق (ص .)38 .کیتاب "21
آذر بایرامی" یازیسییال سونا چاتیر .متنده آذربایجان
ایل دؤنومو
میلی مجلیسینین قورولوش
آنالتیلدیقدان سونرا بئله یازیلیر:
آذربایجان بیزیم عزیز وطنیمیزدیر .بیز وطنیمیزی
سئویریک .آذربایجان میلی مجلیسی بیزیم اومید
ائویمیزدیر .میلی مجلیسیمیز پایدار اوالجاق.
آذربایجان خالقی اونون بایراغی کؤلگهسینده
همیشهلیک خوشبخت یاشایاجاقدیر (ص.)86 .
اوچونجو صینیف اوچون حاضیرالنمیش درس
کیتابیندا نورمال متینلرله یاناشی حیوانالرین آدالری
و بعضی بلیرگین اؤزللیکلریله ایلگیلی بیلگی
وئریلمکدهدیر .مشروطیت انقالبینین ایکی قهرمانی
اوالن ستارخان و باقرخان تانیتیلیر .وطنله ایلگیلی
شعرلر یایینالنیر و "آز چوخا تابعدیر" دئییمیله
اوشاقالرا دموکراسی درسی وئریلیر-3 .جو صینیف
درس کیتابی توپالم  112صحیفهدیر .کیتابین
دؤردونجو جیلدی الده ائدیله بیلمهمیشدیر.
صینیف اوچون حاضیرالنان  244صحیفهلی درس
کیتابی ترکی آذربایجانین مشهور شاعیری علی اکبر
صابرین تانیتیمییال باشالر .کیتابین داوامیندا
گونئیلی-قوزئیلی ترکی آذربایجانین بؤیوک شاعیر و
یازارالری تانیتیلماقدا ،وطن و آنا دیلی سئوگیسیله
یازیلمیش شعر و نثرلریندن اؤرنکلر وئریلمکدهدیر.
کیتابین -164جو صحیفهسیندن اعتبارا "قونشو
خالقالرین معاصر ادبیاتی" باشلیقلی یئنی بیر بؤلوم
باشالر .بو بؤلومده روس یازارالریندان ماکسیم گورکی،
فارس شاعیر و یازارالریندان م.ت .ملکالشعرا ،کورد
شاعیرلریندن هژار شرفکندی ،ارمنی شاعیرلریندن
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اوهانس گوگاسیانین تانیتیمی و اثرلریندن اؤرنکلر
وئریلمیشتیر .کیتاب ناغیلالر ،تاپماچاار و سؤزلوکله
سونا چاتیر.
داها اؤنجه ده سؤیلندیگی کیمی ،وطن دیلی
درسلیکلری ایله یاناشی آشاغیداکی درس کیتابالری
دا آذربایجان میللی حکومتینین معاریف ناظیرلیگی
طرفیندن یایینالنمیشدیر:
اکابیر اوچون درس کیتابی .معاریف ناظیرلیگی ،تبریز
 64 ،1946ص.
جوغرافیا ،بئشینجی کالس ابتدایی صینیف اوچون.
معاریف ناظیرلیگی ،تبریز  114 ،1946ص.
مختصر دونیا تاریخی ،بئشینجی ابتدایی کالس
اوچون .معاریف ناظیرلیگی ،تبریز  64 ،1946ص.
وطن دیلی ،ادبی قرائت کیتابی ،آلتینجی ایبتیدایی
کیالس اوچون .معاریف ناظیرلیگی تبریز 300 ،1946 ،ص.
1941-46ایللرینده گونئی آذربایجاندا اؤزللیکله
تورکجه چیخان کیتابالرین ان اؤنملیلری کرونولوژیک
اوالراق بونالردیر (موسوی 1994؛ حبیبی 1997؛
مشکور .)1996
ادبی اثرلر (شعر و نثر توپلوسو)( ،ی.ی.ی ،).تبریز.1941 ،
اعتماد م .مهدی ،ناهار وعدهسی( ،ی.ی.ی ،).تبریز.1943 ،

ب .م ،.اوباشدان خوروزو( ،ی.ی.ی ،).تبریز.1943 ،
جلیل محمد قولیزاده ،ایران-سوویتلر بیرلیگی کولتورل
ایلیشکیلر جمعیتی یایینالری ،.تبریز.1944 ،

عذاری ،حسن ( .)1945تورکی تصنیفلر ،به ضمیمه
خودآموز و طرز کوک تار و دستگاهها ،چمن آرا
یایینالری ،تبریز.
شاعیرلر مجلیسی ،شاعیرلر مجلیسی یایینالری ،تبریز.1945 ،

دیوان حیران خانیم ،ایران-سوویتلر بیرلیگی کولتورل
ایلیشکیلر جمعیتی یایینالری ،.تبریز.1945 ،
روستم ،سلیمان ( ،)1945شاعیرین سسی ،یابانجی
دیللرده ادبیات نشری ،باکی.
دیوان معجز شبستری ،ایران-سوویتلر بیرلیگی
کولتورل ایلیشکیلر جمعیتی یایینالری ،.تبریز.1945 ،

فدایی ( .)1945بختیارنامه ،ایران-سوویتلر بیرلیگی
کولتورل ایلیشکیلر جمعیتی یایینالری ،.تبریز.

افندییوا ( .)1946صحنه گریمی (جوان آکتیورالرا
کؤمک) ،مدنیت ائوی یایینالری ،تبریز.

رضا رسول ( ،)1946وفا ،یابانجی دیللرده ادبیات
نشری ،باکی.
اساسنامه و نظامنامه انجمن ادبی آذربایجان،
(ی.ی.ی ،).تبریز.1946 ،
آذربایجان میللی حکومتی دؤنمی تورکجهسینین
اؤزللیکلری

داها اؤنجهکی بؤلوملرده ده گؤرولدویو اوزره گونئی
آذربایجاندا مشروطیت دؤنمی و پهلوی اؤنجهسی
تورکجهسینین دورومو چوخ دا ایچ آچیجی دئییل.
تورکجهنین یاسال اوالراق تاماما سربست اولماسینا
رغما ،رسمی آالنالردا فارسجا ایشلهدیلمیش و تورکجه
حیاتینی داها چوخ دانیشما و شعر ساحهلرینده
قورویابیلمیشدیر .او دؤنمده بارماق ساییسی قدر
چیخان تورکجه و یا تورکجه-فارسجا قزئتلرین ده
عؤمرو چوخ قیسا اولدوغوندان خالقین اوزرینده
سورکلی بیر ائتکیسی اولمامیشدیر .آذربایجانلیالرین
اؤز دیل و کولتورلرینه دویارسیزلیغی ،قاجارالرین
حاکیمیتی اینگیلیزلرین باسقیسی ایله رضا شاها دئور
ائتمهسی و دوالییسییال آشیری فارس
میلیتچیلیگینین گوجلنمهسی سونوجوندا تورکجه
یاساق بیر دیل حالینا گلدی .یاخالشیق  15ایل
سورن بو یاساک دؤنمی -2جی دونیا ساواشینین
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ایرانا سیچراماسی و ایرانین متفیقلر طرفیندن اشغال
ائدیلمهسیله سونا چاتدی .گونئی آذربایجان
آیدینالری گئچمیشدهکی خطاالرینی تالفی ائتمک
آماجی ایله فعالیته باشالدیالر .تورکجهنین آذربایجان
اوچون گرچکدن اؤلوم و قالیم مسئلهسی اولدوغونو
آنالیان آیدینالر ،وار گوجلریله تورکجهنین
رسمیلشمهسی اوچون چابا گؤسترهرک ،اونالرجا
تورکجه قزئت ،دئرگی و کیتاب یایینالماغا باشالدیالر.
مطبوعاتدا و نشریاتدا ایشلهدیلن تورکجه اصلینده
مشروطیت دؤنمی تورکجهسینین داوامی دئییلدی.
چونکو آذربایجان تورکجهسی ایراندا یاساقالندیغی
گلیشیمینی
آذربایجاندا
قوزئی
حالدا،
سوردورمکدهیدی و گونئی آذربایجان آیدینالری
تورکجهنی بوراخدیقالری یئردن دئییل (،)1925
قوزئی آذربایجاندا گلیندیگی نقطهدن باشالیاراق داوام
ائتدیردیلر .بونا بنزر دوروما ایران اسالم انقالبیندان
سونراکی دؤنمده ده راستالنماقدادیر.
گونئی آذربایجان آیدینالرینین بو ساحهدهکی
باشاریالری بئله آچیقالنابیلر:
 .1آذربایجان میللی حکومتی دؤنمینده چیخان
تورکجه کیتاب و قزئتلرین نشرینده قوزئی آذربایجان
تورکلرینین یاخیندان و اوزاقدان رولو اولموش و
قوزئی آذربایجان تورک ادبی دیلینین
یایغینالشماسیندا ائتکیلی اولموشدور.
.2آذربایجان دموکرات فیرقهسینین قوروجوالری و
گونئی آذربایجاندا تورکجه قزئت یازارالرینین بیر
چوخو بیر سوره قوزئی آذربایجاندا یاشامیش،
آذربایجان ادبی دیلینی بللی بیر اؤلچوده اؤیرندیکدن
سونرا گونئی آذربایجانا دؤنهرک قزئتهچیلیک و
یایینجیلیق فعالیتینه باشالمیشالردیر .بو خصوصدا
آذربایجان میللی حکومتی باش ناظیری و آذربایجان
قزئتینین باش یازاری ج .پیشهوری ان گؤزل
اؤرنکدیر.
.3آذربایجان میللی حکومتی دؤنمینده تورکجه
بیلینچلی بیر شکیلده اؤیرنیلمگه باشالمیش و

آذربایجان

قایناقالریندان

قوزئی
اؤزللیکله
فایداالنیلمیشدیر.
آذربایجان میللی حکومتی دؤنمی یازیلی
تورکجهسینده آغیز اؤزللیکلری اورتادان قالخماقدا،
آنجاق گنل اوالراق گونئی آذربایجان تورکجهسینین
بعضی اؤزللیکلری گؤرولمکدهدیر.
“عرب الیفباسی بعضی رفورمالر یاپیالراق تورکجهیه
داها اویغون بیر حاال گتیریلمیشدیر.
نازال /ن )/ (ŋیئرینی نورمال /ن/یه بوراخمیشدیر.
"جوملهلرده نقطه ،ویرگول اشارهلری ایشلهدیلمیش،
اسکیدن ایشلنن فارسجا تامالماالر ان آز سویهیه
دوشورولموشدور .اسکیدن /یـ /حرفی ایله گؤستریلن
’‘éسسی اوچون /ئـ /حرفی ایشلنمگه باشالمیش،
آنجاق بعضا هر ایکیسینه ده (آلیشقانلیقدان اولسا
گرک) راستالماق مومکوندور.
درس کیتابالریندا /ئـ /حرفینین ایشلهدیلمهسینه
اهمیت وئریلدیگی گؤرولمکدهدیر.
عرب -فارس کؤکنلی کلمهلرین اوریژینال امالسی
قورونموشدور.
ؤ /سسی اوچون کلمه باشیندا /ئو ،/کلمه اورتاسیندا
ایسه /ؤ /حرفی سئچیلمیش و درس کیتابالریندا
اویغوالنمیشدیر.
ج .پیشهورینین یازیالریندا گلهجک زامان -3جو
شخص چوخلوغوندا -/ایک /اکی یئرینه اسکیدن
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آذربایجان تورکجهسینده و گونوموز تورکیه
اکینین
-/ایز/
ایشلهدیلن
تورکجهسینده
ایشلهدیلدیگینی گؤروروک :گؤرهجگیز (آذربایجان
قزئتی ،سایی )6؛ ائدهجگیز (آذربایجان قزئتی ،سایی .)18
آذربایجان میللی حکومتی دؤنمینده یالنیز کیتاب و
قزئت دئییل ،رسمی مکتوبالر و بلگهلر ده تورکجه
یازیلمیشدیر .بورادا او دؤنم تورکجهسینین باسین،
یایین و رسمی مکتوب و بلگهلردهکی ایشلهنیشینی
گؤسترمک آماجی ایله بیر نئچه اؤرنک وئرمک
ایستهییریک:
بیرینجی اؤرنک:
...دیلیمیز خلقین یاراتدیغی داستانالر ،ضربالمثللر،
حکایه و ناغیلالر واسطهسیله دونیانین ان بؤیوک
دیللری ایله رقابت ائده بیلر؛ شاعرلریمیز ،ادیبلریمیز
بو دیل واسطهسیله اؤز احساساتالرینی و اؤز هنر و
صنعتلرینی وجودا گتیریب خلقین نظرینی جلب ائده
بیلرلر.
بیزیم وظیفهمیز اونو گئنیشلندیرمک ،اونو معاصر حاال
سالماق ،اونون گؤزللیکلرینی ،اینجهلیکلرینی توز
توپراق آراسیندان چیقاریب تمیز و عالی بیر ظرف
ایچریسینده خلقه تقدیم ائتمکدن عبارتدیر
(آذربایجان قزئتی ،سایی .)1
ایکینجی اؤرنک:
بیر گون معلم شاگردلری شهردن کنارا گزمگه
آپاردی .معلمین تاپشیریغی ایله شاگردلر مختلف جور
داشالر ییغدیالر .معلم داشالرین برک-بوشلوغونو
یوخالتدیردی .داشالرین بعضیسی برک ،بعضیسی
بوش ایدی .داشالرین رنگینی سوروشدو .هره
الیندهکی داشین رنگینی دئدی .شاگردلر داشالرین
مختلف رنگده اولدوقالرینی دا اؤیرندی .معلم
شاگردلردن داشین نهیه الزیم اولدوغونو سوروشدو...
(وطن دیلی-3 ،جو صینیف درسلیگی).
اوچونجو اؤرنک:

آقای محمد باقر حسینی اشهری ،خیابانی
مدرسهسینین معلمی،بازرسی ادارهسینین وئردیگی
گزارشه گؤره ،سیز تدریس ایشیزی جدیتله باشا
آپاریب کامل عالقه ایله انجام وظیفه ائدیرسیز .بونا
گؤره وزارت سیزدن بو وسیله ایله قدردانلیق ائلیر.
آذربایجان معارف و اوقاف وزیری -بی ریا
قایناق  :تورک بیلگی کانالی
قایناقالر:
(1945).وطن دیلی درس کیتابی-1-6 ،جی جیلد ،تبریز.
(1945-1946).آذربایجان قزئتی مختلف ساییالر ،تبریز.
(2003).ترکی آذربایجانی درگیسی ،سایی  ،1پاییز ،تهران.
ابوتربیان ،حسین ( .)1987مطبوعات ایران از شهریور  1320تا ،1326
اطالعات یایینالری ،تهران.
اوزون ،انور ( .)2002گونئی آذربایجان باسین تاریخی ،تورک اوجاغی
ترابزون شعبهسی یایینالری ،ترابزون.
بایرامزاده ،ص .)1989( .ایران حاکیم دایرهلرینین جنوبی آذربایجان
معاریفی و مدنیتی ساحهسیندهکی سیاستی ( .)1978-1947جنوبی
آذربایجان تاریخی مسئلهلری ،علم یایینالری ،باکی.
جلیلی ،سعید ( .)1996دانشنامه مطبوعات آذربایجان ،مهد آزادی
یایینالری ،تبریز.
رحیملی ،اکرم ( .)2003گونئی آذربایجاندا میلّی دموکراتیک حرکات
(MEQA ،)1941-1946یایینالری ،باکی.
روستمووا ،س .)1993( .آذربایجان دؤوری مطبوعاتی ،آذربایجان
علملر آکادمیسی یایینالری ،باکی.
طباطبایی ،م.س .)1999( .راهنمای مطبوعات ایران (.)1978-1925
مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها ،تهران.
فاوست ،لوئیس ( .)1994ایران و جنگ سرد ،چئویرن :کاوه بیات،
مطالعات سیاسی و بینالمللی یایینالری ،تهران.
گؤکداغ ،آدسیز ب.؛ هیئت ،محمدرضا ( .)2004ایران تورکلرینده
کیملیک مسئلهسی ،بیلیگ درگیسی ،سایی  ،30 :51-84احمد
یسوی اونیرسیتهسی یایینالری ،آنکارا.
مجیدی ،موسی ( .)2003تاریخچه و تحلیل روزنامههای آذربایجان
( .)1230-1380کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران یایینالری،
تهران.
مرادی ،علی ( .)2003از زندان رضا خان تا صدر فرقه دموکرات
آذربایجان ،اوحدی یایینالری ،تهران.
مصطفایف ،ودادی ( .)2000جنوبی آذربایجان :میلّی شعور ،مرتضوی
مطبعهسی ،کؤلن.
هیئت ،جواد ( .)2001تاریخ زبان و لهجههای ترکی ،پیکان یایینالری،
تهران.
وطندیلی :ادبی قرائت کیتابی-1-6 ،جیابتدایی کیالس اوچون
(سیرایال  300 ،244 ،183 ،112 ،87 ،82صحیفه.
Www.TURANIAN.BLOG.IR
/https://www.sorgulamazamani.comقایناق
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ایراندا سوویئت دئستئکلی ایکی جومهوریت پروژه سی
سامیر بابا اوغلو

روسیا’داکی  1917شوبات دئوریمی’ندئن سونرا یینئ
ایرانلی ایشچیلئرین اؤندئرلیغیندئ باکو’ده" عدالئت
پارتیسی "کورولدو و پروگرامینی آذربایجان
تورکچئسیندئ و فارسچا یایینالدی .بولشئویکلئرین
باسکیالرییال هوممئت و عدالت پارتیلیلئری نین بیر
کیسمی باکو’یو تئرک ائدئرئک ایران’ا کاچتیالر.
ایلک سوسیالیست دئولئت دئنئییمی :گیالن

 1904ییلیندا باکو ده روس سوسیال دئموکرات
ایشچی پارتیسینه باغلی بیرکاچ ایرانلی" ایچتیمایون-
عامییون "آدی ایله ایلک مارکسیست هوجرئیی
کوردو .باکو’دئ اؤرگوتلئنئن ایلک ایرانلی
مارکسیستلئر تئبریز ،تهران ،ایصفاهان ،مشهد گیبی
بویوک شئهیرلره دؤنئرئک قاجار حانئدانلیغی’نا
کارشی اولکه دئکی توپلومسال آیاکالنمایی و
موحالیفلئری اؤرگوتلئمئیه باشالدیالر.
ایران’دا سوسیالیست دوشونجئنین اورتایا چیکماسی
و توپلومسالالشما سورئجی ’20نجی یوزییلین باشیندا
باکو’یئ پئترول صانایعسیندئ چالیشمایا گیدئن
ایرانلی ایشچیلئر سایه سینده اولموشتور1905 .
ییلیندا پئترول صانایعسیندئ چالیشماک ایچین
کافکاسیا’یا گئچیجی اوالراک گؤچ ائتمیش ایرانلی
ایشچی و کؤیلولئرین ساییسی نین  100بین
جیواریندا اولدوغو تاحمین ائدیلییور.
باکو'دئکی پئترول ائندوستریسی ،اون بینلئرجه
ایشچی نین اولکه یه گئلمئسینه یول آچمیشتی.
1904ده باکوده کوروالن ایلک سوسیالیست
موسلومان پارتیسی" هوممئت " ین یؤنئتیجی
صینیفی آذربایجانلی آیدینالردان اولوشسا دا پارتی
نین سوسیال تابانینی ایرانلی و آذربایجانلی تورکلر
اولوشتورویوردو .هوممئت پارتیسی ،بولشئویک روس
سوسیال دئموکرات پارتیسی’ نین بؤلگئدئکی
تئمثیلجیسی اوالراک گؤرونسئ دئ میللییئتچی
بولشئویکلئریندئن
روس
اونو
چیزگیسی
آیریشتیرییوردو.

سوویئت جومهورییئتی
ایران’ین اینگیلیز نوفوذ آالنیندا اوالن گونئیدئکی
گیالن بؤلگئسی  1916ییلیندان بئری" جئنگئلی "
لیلئرین ائلیندئیدی .جئنگئلی حارئکئتی (اورمان
حارئکئتی) ایران’داکی اینگیلیز وئ چارلیک
چیکان
کارشی
سؤموروسونئ
روسیا’سی
ایسالمبیرلیکچی ،میللییئتچی ،آنتی-ائمپئریالیست،
آنتی-فئودال بیر سیالحلی اؤرگوتتو .سوسیالیست
اولماماسینا ،حاتتا کوچوک-بورژووا یؤنئتیمی و دینی
چئورئلئرئ دئ یاکین اولماسینا راغمئن ’1919دان
سونرا روس بولشئویکلئر بو حارئکئتلئ ایلگیلئنمئیئ
باشالدیالر .حارئکئتین باشینداکی میرزا کوچک خان
دینی ائغیتیم آلمیش بیر مولالیدی.
 28نیسان ’1920دئ باکو’یو ایشگال ائدئن کیزیل
اوردو 18 ،ماییس’تا گیالن’ا گیرئرئک گیالن’ین آنا
لیمانی انزلی ایله رشت دن اینگیلیزلئری کوودو.
جئنگئلی هارئکئتی ،سوویئت فیلوسو کوموتانی
راسکولنیکوو’ال تئماس کوراراک  4هازیران
’1920دئ میرزا کوچک حان اؤندئرلیغیندئ گیالن
سوویئت سوسیالیست جومهورییئتی’نی کوردوالر16 .
گون سونرا گیالن’دا ایران کومونیست پارتیسی دئ
کورولدو.
 1921ییلی نین مارت آییندا اینگیلیزلئرلئ
سوویئتلئرین آنالشماسی سونراسی ،سوویئتلئر
گیالن’داکی یؤنئتیمدئن دئستئغینی چئکتی و 16
آیلیک سئرووئن بؤیلئجئ سون بولموش اولدو.
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لئنین’ین ائمرییلئ کیزیل اوردو’نون گیالن’دان
آیریلماسی نین هئمئن آکابیندئ آلبای ریزا
اؤندئرلیغیندئکی ایران سیالحلی گوچلئری گیالن’ا
گیردی .آلبای ریضا’نین بیرلیکلئرینئ تئسلیم اولمایی
رئددئدئن میرزا کوچک حان بیرکاچ گون سونرا
اورماندا دونموش حالدئ بولوندو و کافاسی
کئسیلئرئک تهران سوکاکالریندا تئشهیر ائدیلدی.

فعاالییئتلئرینئ دئ یانسیدیغی ایچین ،فعاالییئتلئر
بیر سوره سونرا آسکییا آلیندی .ایلک اوالراک" واطان

گونئی آذربایجانا کومونیزمین ایحراجی و
پروپاگاندا
’20نجی یوزییلدا ایران’داکی آذربایجان تورکلئری نین
اؤزگورلوک موجادئلئلئری فارکلی سوسیال وئ سیاسی
سئبئپلئردئن اورتایا چیکمیشتیر 1911-1905 .ییلالریندا
مئشروتئ هارئکئتی اؤنجولئریندئن سئتتار هان وئ شئیه
موحاممئد هییابانی’ نین ایران آذربایجانلیالرین سیاسی
وئ کولتورئل هاکالری ایچین وئردیغی موجادئلئ ایچ
دینامیکلئرلئ ایلیشکیلی اولسا دا’1946 ،دا سید جعفر
پیشئواری وئ آرکاداشالری نین آذربایجان حالک
هوکومئتی نئزدیندئ وئردیغی موجادئلئ داها چوک دیش
دینامیکلئرلئ آالکالییدی.
سوویئتلئر’ین ’1941دئ ایران’ا گیرمئسی ایلئ بیرلیکتئ
سوویئت سوسیالیست جومهورییئتلئر بیرلیغی ()sscb
مئرکئزی کومیتئ کارارییال کوزئیدئکی آذربایجان
آراجیلیغییال کومونیزم پروپاگانداسی دا ایحراچ ائدیلمئیئ
باشالندی .ایران آذربایجانی’نین" میللی ،کولتورئل و
سیاسی جانالنماسی "ایچین دؤنئمین آذربایجان
کومونیست پارتی سئکرئتئری میرجعفر باغیروو’ون
گؤندئریلدی.
هئیئتلئر
ایران’ا
دیرئکتیفلئرییله
سوسیالیست ایدئولوژیگی ائمپوزه ائتمئک ایچین باسین
یایین فعاالییئتلئری باشالتیلدی.
" واطان یولوندا "  "،کیزیل عسکئر "گیبی سوسیالیست
گازئتئلئر ،کیسا سورئده ایران’دا باسیالن دیغئر دئرگی و
گازئتئلئری گئریدئ بیراکاراک گونلوک  15بین تیراژال

آذربایجانلی تورکلئرین یوغون یاشادیغی تبریز ،رئشت،
اورمیه گیبی بویوک شئهیرلئرده داغیتیلمایا باشالدی.
سوویئت مئرکئز کومیته’نین ایران’داکی یئتکیلی
تئمثیلجیسی اسمیرنوو’ال باغیروو آراسینداکی
آنالشمازلیک گونئی آذربایجان’داکی سوویئت

یولوندا "گازئتئسی کاپاتیلدی
گؤندئردیغی هئیئت گئری چاغریلدی.
’1944دئن اعتیبارئن آلمان-سوویئت جئپه سیندئ
ساواشین سئیری نین سوویئتلئر لئهینئ
دئغیشمئسی ،سوویئتلئر’ین تئکرار گونئی آذربایجان’ا
یؤنئلمئسینئ سئبئپ اولدو sscb .حالک
کومیسئرلئری باشکانی مولوتوو’ون ائمرییلئ
دیپلوماتیک
ایران’داکی
سوویئتلئر’ین
تئمثیلجیلیکلئرینئ آذربایجان’دان  14کیشی
آتاناراک یئرلی حالکال دیل و ائتنیک بیرلیکتئلیغین
ساغالنماسینا چالیشیلدی و کادئمئلی اوالراک روس
دیپلوماتالر گئری چئکیلدی.
مولوتوو’ون ائمرییلئ آیریجا داها اؤنجئ کاپاتیلمیش
گازئتئلئر تئکرار فعاالییئتئ باشالدی و" شاهین " "،
آذربایجان "  "،سیتاره آذربایجان "  "،خبر نو " "،
یومروک "گیبی ایالوئ گازئتئلئر دئ چیکاریلمایا
باشالندی "،واطان یولوندا "گازئتئسی تئکرار فاالییئتئ
گئچتی 1945-1941 .ییلالری آراسیندا ایران’دا
سوویئت دئستئکلی  21فارکلی ایسیمدئ گازئتئ نین
باسیلدیغی بیلینییور .سوویئت دئستئکلی گازئتئلئرلئ
بیرلیکتئ سید جعفر پیشوری’ نین چیکاردیغی" آژیر
"ایسیملی گازئتئ ده ایران’لی تورکلئر آراسیندا
کومونیست ایدئولوژی نین یاییلماسیندا اؤنئملی گؤرئو
اوستلئنمیشتیر.
و

باغیروو’ون
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آراچ اوالراک دین و دیل
سوویئتلئر گونئی آذربایجان’ا یؤنئلیک پولیتیکاالریندا
دینی ده آراچ اوالراک کولالنماکتان کاچینمامیشالردی.
آذربایجانلی دین آدامالری نین گونئی’ئ گؤندئریلئرئک
جامیلئردئ آذربایجان تورکچئسیندئ حوطبئلئر وئرمئسی
بو پولیتیکانین بیر پارچاسییدی’1944 .د  sscbمئرکئزی
کومیته طارافیندان تئکرار آچیالن کافکاس-اؤتئسی
موسلومانالری دینی ایدارئسی’نین باشیندا بولونان شیخ
االسالم آغا علیزاده ،گونئی آذربایجانلی دینی
اوتوریتئلئرلئ باغالنتی کوراراک’1945 ،ین ماییس آییندا
گونئی’دئکی جامیلئردئ آذربایجان تورکچئسیندئ
حوطبئلئر وئرمیشتیر.
بونون یانیندا سوویئتلئر گونئی آذربایجان’دا آذربایجان
تورکچئسیندئ ائغیتیم وئرئن اوکولالر ،کولتور
مئرکئزلئری ،حاستانئلئر ،تیجاری-ائکونومیک مئرکئزلئر
کوراراک پروپاگاندایا حیز وئردیلئر .تبریز’دئکی sscb
باشکونسولوسلوغو چئشیتلی تئبلیگات آراچالرییال
گونئی’ی ’sscbیئ کاتمایاجاکالری کونوسوندا حالکی
ایناندیرمایا چالیشییورالردی.
گونئی آذربایجان’دا حالکین سوویئتلئر’ین فاالییئتلئرینئ
موسپئت باکماسی نین ائن اؤنئملی سئبئبی ایران
مئرکئزی حوکومئتی’نین گونئی’ئ اوالن سورومسوز
پولیتیکاالرییدی.
گونئیلی تورکلئرین ائن بویوک سیکینتیسی اوالن
یوکسوللوک و ائغیتیم کونوسوندا مئرکئزی حوکومئتین
هیچبیر گیریشیمدئ بولونماماسی ،بو بوشلوغو
سوویئتلئر’ین دولدورماسی ایچین فیرصات یاراتییوردو.
آذربایجان حالک فیرکاسی’نین کورولماسی
ایران مئجلیسی ایچین ’1943ده یاپیالن سئچیملئردئ
گونئی آذربایجان’دان ایچلئریندئ سید جعفر
پیشوری’نین دئ اولدوغو  9کیشی میللئت وکیللیغینی
کازانسا دا ،مازباتاالری  1944ییلیندا ایپتال ائدیلدی.
سوویئتلئرلئ یاپیالن گؤروشمئلئر سونراسی سید جعفر
پیشوری  3ائیلول ’1945دئ آذربایجان دئموکراتیک
فیرکاسی’نی (ادف) کوردو .آدف’ نین ایلک بئیاننامه
سینده آذربایجان’ین اؤزئرکلیغی وورگوالناراک اونون
ایران’دان آیریلمایاجاغی ،باشکا بیر اولکئیه ایلحاک
ائدیلمئیئجئغی ده بئلیرتیلدی وه تورکچئ ائغیتیم ،ائیالئت

ائنجومئنلئری نین اولوشتورولماسی ،یاسادیشی
وئرگیلئرین کالدیریلماسی ،ایران مئجلیسی’ندئ
آذربایجانلی تورکلئرئ  20کیشیلیک میللئت وکیللیغی
کونتئنژانی آچیلماسی گیبی بیر تاکیم طالعپلئر
سئسلئندیریلدی.
آدف’نین کورولماسی وئ حیزال گوچلئنمئسی ایران
حوکومئتی و اینگیلیزلئری یگیدئن یگییئ راحاتسیز
ائدئرکئن کورت گروپالرین دا عاینی شئکیلده اؤزئرکلیک
طالعپلئرینی سئسلئندیرمئسینئ سئبئپ اولدو .کورت
عاشیرئت لیدئرلئری ایران’داکی سوویئت هئیئتلئرینئ
میرجعفر باغیروو’ون عاینی شئکیلده اونالرال دا
ایلگیلئنمئسی ایچین طالعپلئردئ بولوندوالر.
کاسیم آییندا آذربایجان اولوسال مئجلیسی اولوشتورولدو و
سئچیملئر یاپیلدی .سوویئت یئتکیلیلئرییله یاپیالن اوزون
پازارلیکالر سونوجو  12آرالیک ’1945ده (ایران
تاکویمییئ  21آذر  )1324آذربایجان میللی
حوکومئتی’نین کورولدوغو ایالن ائدیلدی.
 12آرالیک ’1945دئ پیشوری میللی حوکومئتی’ن
کورولماسینی ایالن ائتتیکتئن سونرا یئرلی سیالحلی
بیرلیکلئر اوالن" فئدایلئر "چوک کیسا سورئدئ بؤلگئدئ
کونترولو ائلئ گئچیردیلئر .آدف ایران تاریحینده ایلک
توپراک رئفورمونو گئرچئکلئشتیرئرئک دئولئتین
توپراکالرینی چیفتچیلئر آراسیندا پایالشتیردی .ایران
تاریحیندئ ایلک دئفا اوالراک کادینالر اوی کولالنما
حاککینا صاحیپ اولدوالر .حوکوک سیستئمیندئ
دئغیشیکلیک یاپیالراک ،بئدئنسئل جئزاالندیرما
کالدیریلدی .یئرئل یؤنئتیم تئشکیالتالری اولوشتورولدو،
ایش یاساسی چیکارتیلدی.
ییلالردیر مئرکئزی حوکومئتین اووئی ائوالت موعامئلئسی
یاپتیغی تبریز جیدی دئغیشیمئ اوغرادی ،تئمیزلیک
حیذمئتلئری ،آسفالتالما چالیشماالری یاپیلدی.
 sscbبیرلیکلئری نین آیریلماسی و ایران اوردوسو’نون
کاتلی عامی
ایران باشباکانی احمد قوام’ین اینگیلتئرئ و آمریکا
نئزدیندئ اولوسالراراسی پالتفورمدا سوویئت یؤنئتیمی
نین تاورینا کارشی یاپتیغی مانعوراالر و اؤزئللیکلئ آمریکا
یؤنئتیمی نین باسکیسی سونوچ وئردی و سوویئت
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بیرلیکلئری کادئمئلی اوالراک  26مارت ’1946دان
اعتیبارئن گونئی آذربایجان’دان چئکیلمئیئ باشالدیالر.
 13حازیران ’1946دا سید جعفر پیشوری ایلئ ایران
باشباکان یاردیمجیسی آراسیندا ایمضاالنان آنالشمادا
آذربایجانلیالرین طالعپلئرینی دیککاته آالن و سورونالرین
کیسا سورئدئ چؤزولمئسی یؤنونده آدیمالرین
آتیالجاغینی بیلدیرئن بیر آنالشما ایمضاالندی.
توم اویاریالرا و یاپیالن گؤروشمئلئرئ راغمئن شاه
اوردوسو  11آرالیک’تان اعتیبارئن گونئی آذربایجان’ا
گیرمئیه باشالدی و  14تئمموز’دا تبریز دوشتو .آذربایجان
دئموکراتیک فیرکاسی’نین آکتیف اویئلئری و فئدای
بیرلیکلئری نین یئتکیلیلئری ایدام ائدیلدی .بیر کاچ گون
ایچئریسیندئ سادئجئه کورشونا دیزیلئنلئرین ساییسی 3
بین ’22یی بولماکتایدی 20 .آرالیک اعتیبارییلئ گونئی

آذربایجان’ین توم شئهیرلئریندئ کونترولو ائلئ آالن شاه
اوردوسو یئرلی حالکا کارشی توپلو کاتلی عام
گئرچئکلئشتیردی .شاه اوردوسونون بؤلگئیی ایشگالی
سونراسی گونئی’دئ توپالم  20بین کیشی نین
اؤلدورولدوغو ایفاده ائدیلمئکتئدیر.
سید جعفر پیشوری :حایاتی وئ موعاممالی اؤلومو

آذربایجان حالک حوکومئتی باشکانی سید جعفر پیشوری
و بئرابئریندئکی بیرکاچ یؤنئتیجی آذربایجان’ا کاچمایی
باشاردیالر.
گازئتئجی وئ یازار کیملیغی ایلئ دئ بیلینئن سید جعفر
پیشوری  1892ییلیندا گونئی آذربایجان’ین حالحال
ایالئتینده یوکسول بیر تورک عایله سیندئ دوغموشتو.
 1905ییلیندان اعتیبارئن کوزئی آذربایجان’ا گئچئن
پیشوری ائغیتیمینی بورادا تامامالمیش و سوسیالیست
فیکیرلئرلئ بورادا تانیشمیشتیر 1920 .ییلیندا کادار
کوزئی آذربایجان’دا یاشایان پیشوری ،گیالن سوویئت
جومهورییئتی'نین کورولماسی اوالییندا آکتیف اوالراک
ایشتیراک ائتتی .گیالن سوویئت جومهورییئتی’نین
دیشیشلئری کومیسئری و ایران کومونیست پارتیسی'نین
باسیلی اورگانالری نین ائدیتؤرلوغونو یاپتی 1930 .ییلیندا
شاه رئژیمی طارافیندان حاپسئ آتیالن پیشوری  10ییل
آلتی آی حاپیس یاتتی.

آذربایجان حالک حوکومئتی’نین داغیلماسی سونراسی
باکو’یئ کاچان پیشوری ،آذربایجان کومونیست پارتی
سئکرئتئری میرجفر باغیروو آراجیلیغییال سورئکلی
سیرت
آذربایجانلیالرا
گونئی
سوویئتلئر’ین
چئویرمئسیندئن یاکیندی و بو راحاتسیزلیغینی چئشیتلی
آراچالرال سوویئت یئتکیلیلئرینئ ایلئتتی .سوویئت
یئتکیلیلئری پیشوری’دئن کورتولماک ایچین  1947ییلی
نین ماییس آییندا آرابا کازاسی پوسو وئردیکلئری بیر
سویکاست تئرتیپلئدیلئر .گنجه’دئن یئوالخا یوال
چیکاجاک اوالن پیشوری’یئ تحصیص ائدیلئن آرابا بیر
گون اؤنجئدئن بیلینمئیئن بیر سئبئپتئن آریزاالنمیش،
اونون یئرینئ" فورد "مارکا باشکا بیر آراچ آیارالنمیشتی.
ایلگینچتیر ،پیشوری ایچین آیارالنان آرابانی نین
شوفؤرونون ایران تاشناک پارتیسی باشکانین اوغلو گارنیک
مئلیکیان اولدوغو سونراکی سورئچتئ اورتایا چیکمیشتی.
آغیر شئکیلدئ یاراالنان پیشوری حاستانئیئ
گؤتورولموش ،حاستانئدئ تئجریت ائدیلمیش ،سونرادان
اؤلدوغو آچیکالنمیشتی.
آذربایجان کومونیست پارتی سئکرئتئری میرجفر
باغیروو’ون ’1956دا ماحکئمئدئ وئردیغی ایفادئدئ،
پیشوری’ نین اؤلوم امری نین" یوکاریدان "گئلدیغینی
ایتیراف ائتتیغی ایدیعا ائدیلییور.
ایکینجی دونیا ساواشی’ندان گالیپ چیکان ،sscb
سینیرالرینی داها دا گئنیشلئتمئک و ایران’ین کوزئی
پئتروللئرینئ صاحیپ اولماک ایچین هئم آذربایجان
حالک حوکومئتی’نی ،هئم دئ ماهاباد کورت
جومهورییئتی’نی ایران’ا و اینگیلیزلئرئ کارشی بیر" سوپا
"اوالراک کولالنمایا چالیشسا دا باتی’دان گئلئن توپیئکون
باسکیالرا بوغون ائغئرئک بونو سونونا کادار باشارامادی.
آذربایجان حالک حوکومئتی وئیا تاریح کیتاپالریندا" 21
آذر حاراکاتی "اوالراک آنیالن بو گیریشیم هئر نئ کادار
سوویئت دئستئکلی بیر گیریشیم اوالراک گؤرونسئ دئ
گونئی’دئ ییلالردیر توم کولتورئل ،سوسیال وئ سیاسی
حاکالردان ماحروم اوالراک یاشایان آذربایجان تورکلئری و
کوزئی’دئ باغیمسیز آذربایجان جومهورییئتی’ندئ
یاشایان تورکلئر ایچین سایگییال آنیالن بیر گیریشیم
اوالراک حافیظاالردا یاشامایا دئوام ائدییور.
یازینین لهجه سی تورکیه تورکجه سی دیر
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خدا،آفرین دئسین
سئو سن سنه بو یولدا خدا،آفرین دئسین
شاعیر  ,یازار و آراشدیرماجی  :صدیار وظیفه ائل اوغلو

سن بیرین دئینده بو ائل ،مین بیرین دئسین

1

( اوستاد کریم مشروطه چی «سؤنمز»)

-1383نجی گونش ایلی تیر آیی نین ایلکین
گونلری ایدی .آخشام اوستو ائو تئلفونو زنگ
چالدی.دسته یی گؤتوروب،آلوو دئدیکده ،دسته
یین او بیری طرفینده ،همیشه کی کیمی ،گور
سس ایله ساالمالشان گنج یورد داشیم ،چاغداش
آذربایجان ادبیاتی چالیشقانالریندان اوالن ،ائله
جه ده باکی دؤولت یونیورسیته سینین
پسیخولوژی کورسوندا دوکتورا اؤیرنجیسی حسین
شرقی دره جک (سوی تورک) ایدی .او ،دؤرد-
بئش ایل اوندان قاباق ادبیات عالمینه نهنگ
1

) :خداآفرین مجلّه سی ،سای :نومره  – 2آبان ،1383
صفحه ( ، 7:آغ ساققال سؤزو)

کؤچورمه لری ایله گلن کیمی ،اوخوجوالرینین و
داها دوغروسونو دئسه ک او گونکو آذربایجان ادبی
محیطی نین ماراقالرینی قازانانالردان اولموشدو.
بونا گؤره کی ،سوی تورک  ،پروفسور علیار
صفرلی ایله پروفسور یوسیف خلیل لی نین
سامباللی « آذربایجان ادبیات تاریخی»نی و
پروفسور نظامی خودویف ین مشهور« آذربایجان
ادبی دیلی تاریخی» آدلی کیتابالرینی کریل
الیفباسیندان عرب الیفباسینا کؤچوروب ،گئنیش
تیراژال نشر ائتدیرمیشدی .بو گنج ادبیات
چالیشقانی او گونکو ادبی محفیللرده بیرگنج
ادبیات خادیمی کیمی دیرله نیردی .حقیقتا او،
آغیر ایشلرین عهده سیندن باجاریقال گلمیش و
اوخوجوالرینین سئوگیسیسنی قازانمیشدی.سوی
تورک له بیرایل اوندان قاباقدان دا مشهور خدیویه
الیازماسی اوزریندن چاپ ائتدیگیم «تورکجه
دیوان نظامی گنجوی» حاقیندا گؤروشلریمیز ده
اوالردی .او ،سؤزو گئدن دیوانی،چاغداش الیفبادا
ترتیبله ییب شرحلرینی یازدیغیمدان سونرا
پروفسور «نظامی خودویف» و پروفسور «آزاده
روستم اوا»یا چاتدیریب  ،هر ایکی عالیمین ایلک
باخیشالرینی دا چاپ اوچون منه گتیرمیشدی.
من ایسه بو چالیشقان قلمداشیمین زحمتلرینی
دیرلندیرمک و قایغیالرینا احتیرام اوچون اؤز
موناسیبتیمی ایلک دؤنه چاپ ائتدیگیم دیوانین
-2جی واراغیندا" شوکرانالر " 2بؤلومونده درج
ائتمیشدیم .اودور کی ادبی ایشلر اوزره عالقه
2

) :دیوان نظامی گنجوی( یئنی تاپیالن) صدیار وظیفه ائل اوغلو،ناشر :
اندیشه نو ،چاپ اول. 1362ص 4
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لریمیز ده ،تانیشلیقدان بو یانا اؤز دویغوساللیغی
همیشه ادیبانه
ایله دوامالنماسیندا ایدی.
داورانیشی و دویغوسال دانیشیقالری و آذربایجان
ادبییاتی اوچون قایغیکئشلیگی ایله تانینان «سوی
سسینده ،او آخشام ،آسانلیقال
تورک»ون
دویوالسی بیر سئوینج حیسینی باشا دوشدوم.
دسته یین او طرفیندن :
(ساالمالشدیقدان سونرا) شاعیر ،سنه بیر خوش
خبر ده واریمدی  ،ارشاد ناظیرلیگیندن منه
تورکجه -فارسجا نشر اوال بیلن بیر آیلیق
کولتورل ،ادبی نشرییه ایجازه سی وئریلیب -
دئدی .حقیقتاً چوخ سئویندیم و اورکدن تبریک
ائدیرم دئدیم .او تبریکلریمی ائشیتدیکدن سونرا؛
آلتی ایل قاباق ارشاد ناظیرلیگینین نشرییات دایره
سینه گئدیب نشرینی ایسته میشدیم  ،ایندی
جوابی گلیب -دئدی.
من نشریه نین آدی نه اوالجاغینی سوروشدوقدا،
« خدآفرین» ،اؤز دوغما بؤلگه میزین آدی –
دئدی .خداآفرین سؤزونو ائشیتدیکده بیرداهادا
سئویندینم .دویغوالناراق خدآفرین کؤرپولری
ذهنیمدن گلیب کئچدی ،نه یاخشی ،بیزیم
ماحالیندا آدینا بیر نشریه اولدو،اؤزو ده
آنادیلیمیزده یاییمالنا بیلن بیر نشرییه! بو تاریخی
آد الپ یاخشی اولدو دئدیم .او ،سئوینجیمی
دویوب تبریکلریمه و دویغوالریما گؤره تشککور
ائدیب؛ بیلیرسن ،کی ،شاعیر! من هله لیکده باکی
دا درس له مشغوالم ،تا من گلینجه ،زحمتین
چوخو سیزین اوزه رینیزه دوشه جک دئدی .باشا
دوشدوم کی سونونجو جومله سینده منه اوالن
ارکینی و بو آغیر ایشه اوچون اوماجاغینیدا بیر نؤو
دیله گتیردی.البتده کی او حاقلی ایدی و گره
کیردی کی من و باشقا آذربایجانلی
قلمداشالریمیز نشر دونیاسینا تزه جه آیاق

باسماق ایسته ین آنا دیللی بیر نشریه نین
یاردیمچیسی اوالق.سوی تورک سؤزونون
داوامیندا :بیرآی دا واختیمیز وارکی ،نشره
باشالیاق .ایلک سایسی دا بیر آی یا دک نشر
اولمالی دی .زحمت اولماسا صاباح تهراندا ارشاد
اداره سینه بیر لیکده گئدک -دئدی.
صاباح سحر ساحات  9-10آراالریندا ایدی کی،
تهراندا مطهری خیاوانیندا ارشاد اداره سینی
آختاریردیق  .آدرسی تاپیب گئتدیک و اؤیرندیک
کی ،مجلله چاپ اوال بیله ر .دئمه کی 5 ،آی قاباق
کاغاذ یولالنیبمیش ،الکین سوروملو مودیر
قئیدیاتدا کی آدرس ده اولمادیغیندان دوالیی،
نشر ایجازه سینه داییر یولالنیالن کاغازی  5آی
سونرا الینه چاتیبدیر.
ارشاد اداره سینده آیدین اولدو کی ،مجلله نین
چاپ یئری ایلکین قئیدیاتا گؤره تهران شهری
دئییل  ،اردبیل شهری دیر .دئدیلر کی ،چاپ
یئرینی عوض ائتسه نیز ،گره ک ناظیرلیگه
مکتوب یازاسینیز کی ،تهراندا چاپ اولوناجاق.
مکتوب یازیلدی و مجلله نین تهران شهرینده دا
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نشراولماغینا دایر بیر آی سونرا ایجازه وئریلدی.

ائله همن گون ایدی کی مجلله نین نشری اوچون
همکارلیغا سؤز وئردیم و هم یئرلیم حسین شرقی
دره جک (سوی تورک) ون منیمله ایمضاالدیغی
مقاویله اساسیندا ایلک چاپینا حاضیرالشان
خداآفرین مجله سی نین باش یازاری و ایجراچی
مودیری تعیین اوالراق ،صاباحیسیندان ایشه
باشالدیم .حقیقتاً آغیر ایش ایدی  .اوندان قاباق
نشر تجروبم یالنیز اوستاد بهزاد بهزادی نین

باشچیلیغی ایله نشر اولونان " ائل دیلی و
ادبیاتی" مجموعه لرینده ایدی.دئمک -1381نجی
گونش ایلیندن هر اوچ آی دا بیر جیلید آذربایجان
فولکولورونون مؤوضوالریندا یازیالن مقاله و
یازیالری ائحتیوا ائدن بیر کیتابچا ایدی کی نشر
قانونوندا کیتاب ایدی و شیفاهی ادبیاتیمیزدا
سیستملی و آردیجیل بوراخیلدیغینا بیز نشریه
دئییردیک  .دوکتور حسین محمّد زاده صدیق،
محمد رضا کریمی ،اسماعیل هادی،جواد دربندی،
عیلرضا صرّافی و منیم همکارلیغیمال آلتی
ساییسی سئریال نشر اولونان « ائل دیلی و
ادبیاتی» فولکولوریک مجموعه لر ایدی کی
تهراندا نشر نخستین نشرییاتی کیتاب قایداالریندا
ایجازه آلیب نشر ائدیردی  .اوستاد بهزادینین
گؤستریشلریله ایجرایی ایشلرینی گؤرمک منیم
عهده مه ایدی  .بیر آی مدتدینده خداآفرین
مجلله سینین ایش یئرینی کرایه له دیم .تهراندا
اینقیالب مئیدانی نین  150آددیملیغیندا یئرلشن
بیر کوچه ده یئرلشن آسانسورو اولمایان بیر
بینانین اوچونجو مرتبه سینده جمعاً 16مئترلیک
بیر اوتاق ایدی خداآفرین نشرییه سینین ایلک
ایش یئری.
بیز ،اورتاق فیکیرلریمیز اساسیندا خداآفرین ین
گئنیش یاییمالنماسی اوچون ایلک باشالنیشدان
خالقا آرخاالندیق .خالقیمیزین دا دایاغیمیز
اوالجاغینا امین لیکله چالیشدیق .سؤزون حقیقی
معناسیندا میللی معیارالریمیزی گؤز ببگیمیز
کیمی قوروماق آماجیله برابر ،مستقیل بیر اورگان
اوالراق ایشه باشالدیق .همده ،قانون چرچیوه
سیندن چیخماماق اوچون مستقیل لیگیمیزی تام
دیققتله قورومالی ایدیک .بونا گؤره کی ،مستقل
اولماق و ،هئچ بیر گروپ و سیاسی تشکیالتین
ماراغالرینی تبلیغ ائتمه مک و اونالرین
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خیدمتینده اولماماق مجلله نین نشر
شرایطلریندن ایدی .بیز مستقیل اولدوغوموز
اوچون آنجاق خالقمیزدان مادی و معنوی یاردیم
آالبیلردیک.ائله جه ده اولدو .عمومیتله هم
یئرلیلریمیز اوالراق تانیدیغیمیز صنایع و پئشه
صاحیبلریندن رئکالمالر آال بیلدیک .و
آذربایجانیمیزین هر یانیندان شاعیر و
یازارالریمیزدان ،علم آدامالریمیزدان ،هونر
وصنعت آدامالریمیزدان ایسه نشر اوچون دولغون
مقاله لر و آراشدیرماالر و احساسالرال دولو اوره ک
سؤزلری گؤندریلدی .بیز خداآفرین مجلله سینین
نشرینه دایر ایشه باشدالدیغیمیزدان صونرا،
همیشه هم یئرلیلریمیزین نشریه ده چاپ
ائدتیگیمیز رئکالمالرینین گلیری ایله نشریمیزه
دوام ائده بیلدیک .خداآفرینین نشرینده
مسئولیتده اولدوغوم ایللرده حقیقتاً خالقین
صداقتلرله ائتدیگی معنوی و ماددی
یاردیمالرینین شاهیدی اولدوق .اوزاق گؤرن
خالقیمیز یقین کی بیزی ده اؤز قوللوغوندا
گؤردوگوندن دوالیی یاردیمالرینی بیزه اسیرگه
میردی.البتده کی خالقین گؤزو تره زی
دی.گؤرور ،اؤلچور و بیچیر .بیر توپلومسال نشریه
اوالراق باجاردیغیمیز قدر خالقین ماراغینی
قازاندیق .یادیمدا دیر کی ،او گونلر خداآفرین له
هم زامان بیر چوخ نشریه لره ده چاپ ایجازه سی
وئریلمیشدی .الکین چوخ آز و محدود تیراژالرال
نشر ائدیلیردیلر .بونا گؤره کی ،گلیری اولمایان هر
بیر مستقیل نشریه حیاتینا دوام ائده بیلمز .بیز
ایسه هر آیدا  4یا  6صحیفه رنگلی رئکالمالر
چاپ ائدیب نشریمیزه دوام ائدیردیک .خداآفرین
ین آرشیولرینه باخساق یقین کی او میللی
شعوردان تؤره نن سایغیالری باشا دوشه بیله جه
اییک .بیز رئکالمالرین وسیله سی ایله هم خالق

آراسیندا یاییردیق ،همده گلیر الده ائتمکله نشر
حیاتیمیزا داوام ائدیردیک  .بونودا قئید ائدیم کی،

بیزآنجاق مجلله نین خرج لرینی تامین ائدیردیک
و اونون قازانجیندان شخصی حیاتیمیز اوچون
فایداالنا بیلمیردیک.
قناعتلره قاتالشیب ادبی – ایجتماعی قوللوغوموزا
دا داوام ائدیردیک .هر ایل یوزلرله یازار و
شاعیریمیزین و تدقیقاتچیالریمیزین قلم اثرلرینی
آنا دیلیمیزده نشر ائده بیلدیک.
او زامان بو آغیر بیر ایش ایدی و بیز
یازارالریمیزین،شاعیرلریمیزین و خالقیمیزین
دستک وئرمه سیله خالقین قوللوغوندا اولدوق .
او اونودولماز ایللرده آجی لی -شیرینلی خاطیره
لری طبیعی کی آز حجملی مقاله لرله اوخوجویا
چاتدیرماق اولماز.
الیمیزده کی یازینین ایلکینده اوخودوغوموز تک
بئیت شعری اوستاد کریم مشروطه چی (سؤنمز)
خداآفرین مجلله سینین ایکینجی سایی نین« آغ
ساققال سؤزو» باشلیقلی پاراگرافی اوچون یازیب،
ژورنالین تحریریه سینه گؤندرمیشدی .ایستردیم
او ایللری و او گونلری یاشاتماق اوچون ،اوستاد
سؤنمزین  17ایل اؤنجه مجلله میزه یازدیغی
دویغوسال اؤیود و « آغ ساققال سؤزو» نو بیر اؤرنک
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اوچون داها دا سیزینله بیرلیکده اوخویاق ،یقین کی،
او ایللرین اونودولماز آنالرینی ائله او ایللرین نوتا
آلینمیش یادداشالریندان آال بیلریک .اوستاد سؤنمز
یازمیشدی:
" من سیزه نه دئیه بیله رم؟ درگی نین بیرینجی
نومره سی الیمده دیر .جیلدی نین ده
اوزرینده،آذربایجانین بوینوندا چوخلو حاققی اوالن
قودرتلی عکاس هونرمندیمیز حؤرمتلی خانعلی
صیامی نین چکدیی خداآفرین کؤرپوسونون شکلینه
باخا باحا قالیب درین خیاال دالمیشام .من ،ایلک نوبه
ده بو سینیق -سالخاق قوشا کؤرپو نو  ،هیجران
طالعلی وطنیمیزین بیر طرفیندن او بیر طرفینه
اوزانمیش و هاچاندانسا ائله اوزانیلی قالمیش بیر جوت
مئهریبان قان قارداشی قولونا بنزه دیرم.
درگی نین آد یدا «خداآفرین» دیر .اؤزیله درین
حسرت یوکو چکن بو آد ،منده بیر عالم نیسگیل
دویغوسو اویاندیریر؛ عین زاماندا ،ایکی کلمه دن
اوالشان بو گؤزل آدین فلسفی دویومو بیر یاندا
بیر اولو مبدأیین
قالسین ،در گینین ایسه
رضایتینی،آلقیشینی ،داها دقیق دئسک«آفرین»ینی
جلب ائتمک نیئتینده اولدوغونودا آندیریر.
دئمک حؤرمتلی درگی نیز ،تانرینین رضایتینی،یئر
اوزونده اونون نماینده سی اوالن انسانالرین – خالقین
رضایتینده گؤرور .اوغور اولسون! منیم کیمی چوخ
دانیشانالراؤز سؤزلرینی ،هارداسا بیر شکیل ایلن
ائشیتسه نیز ،ایسته دیگینیزه قووشارسینیز.شاعیر
دئسم:

سئو سن سنه بو یولدا خدا،آفرین دئسین،
سن بیرین دئینده بو ائل ،مین بیرین دئسین
باشاری آرزوالریله (سؤنمز)"
نشره باشالیاراق ایلک سای دان حیاتدا اوالن
تانینمیش یازار و شاعیرلریمیزدن آغساققال سؤزو
چاپ ائدیردیک  .بو بیزیم اونالردان ائشیتدیگیمیز
اؤیود و اؤیرندیگیمیز تجروبه لرایدی .بیر ایله یاخین
داوام ائدن آغساققال سؤزو ستونوندا اوستاد بهزاد

بهزادی ،دوکتور جواد هئیت ،دوکتورحسین
محمدزاده صدیق،اسماعیل هادی،عزیز محسنی،کریم
مشروطه چی ،دوکتور محمدرضا کریمی،شاعیر
توتقون،رحیم کاویان شبستری حسین محمدخانی
(گونئیلی)جمشید شیبانی،حمید مالزاده دوکتور
محمدعلی فرزانه،سئل اوغلو،و...ایسته گیمیز اساسیندا
بیزه آغساققال سؤزو یازیب گؤندرمیشدی .و بیز مجلله
نین ایلک صحیفه لرینده درج ائتمیشدیک  .خداآفرین
مجلله سینده مسئولیتیم اولدغو ایللرده و اوندان سونرا
کی ایللرده ده نشرییه نین داوامینا جان-
باشالچالیشان ادبیات خادیمی دوکتورحسین شرقی (
سوی تورک)جنابالرینا بو اوغورلو یولدا باشاریال دیله
ییرام .او ،بوتون آغری -آجیالرا قاتالشاراق اؤز
اهمیتلی ایشینه داوام ائدیر .بو گون خداآفرین مجلله
سی نین آرشیولرینده آذربایجانیمیزین کالسیک و
چاغداش ادبیاتی نین ،تاریخی  ،مدنیتی و توکنمز
فولکولور خزینه سینین باره سینده چاپ اوالن
یازیالری بیر یئره توپالساق،یقین کی ،بیر
انیسکلوپئدیک آرشیو الده ائتمیش اوالریق .
بو ایسه ،حقیقتاً عؤمرونو ،جانینی و مالینی خالق
ومیللی وارلیق اوچون اسیرگمه ین
اوچون
اینسانالرین ایشی اوال بیلر .او دونیانین کرونالی
گونلرینده ده چالیشقانلیغی ایله خداآفرین آیلیق
مجلله سینین نشرینی داوام ائتدیریر .بو دیرلی
ایشین ایزلییجی لریندن و خداآقرین مجلله سینین
ایلک یارانیشیندان ائلیمیز و ادبیاتیمیز اوچون آتیالن
آددیمالرین شاهیدی اولدوغوم اوچون ،ایلک
باشالنیشدان بیر ساییسی دا تعطیل اولمادان نشر
اولونان خداآفرین مجلله سینین -200نجی سایی نین
نشرینی اونون سوروملو مودیری و باش یازاری جناب
دوکتور حسین شرقی (سوی تورک) جنابالرینا و
گئنیش اوخوجو دایره سینه یئرلشن هر کسه تبریک
ائدیره م.
سایقیالرال:ص.و .ائل اوغلو1400/7/7 -
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حبیب ساهرین اؤلوم گونو

حبیب ساهرین یارادیجیلیغینی دؤرد یئره

یاشامیشدیر و علمی  -ادبی شأنی قوروموشالر .الکن
هر دوشونجه و ایدئولوژی چرچیوه سینده اوالن
اؤنملی شخصیت و یا اثری تعریفله میشدیر و اؤزوده
چوخ یؤنلو بیر شاعر و ادیب اولموش.
آچیق سیاستده حاضر اولمامیش و یالنیز بیر معلم
کیمی هامیا اؤیود وئرمگه باشالمیشدی.
اوخودوغو مدرسه ی مبارکه ی محمدیه ده (احمد
خرم ،تقی برزگر ،یحیی آرین پور) کیمی شخصیت لر
یئتیشدی .اورادا حاج اسماعیل امیرخیزی شاگردلری
عروض قالبلرینده شعر دئمگه و تقی رفعت یئنی شعر
یازماغا چاغیریردیالر.
اونون آزاده بیر شاعر کیمی یاشاماسی اوچون هئچ
کس و هئچ بیر ایران معاصر ادبیاتینی تدقیق ائدن،
اونا اعتنا ائتمه میشدیر .مثال اوچون چوخ تعجب

بؤلمک اوالر:

دوغوراندیر کی یحیی آرین پور گرچه ساهری

دکتر ح .م .صدیق

 .1مین اوچ یوز اون ایللیگیندن  -1320نجی
ایله کیمی ،ایراندا فارس یئنی شعری نین
یارانماسیندا اوالن رولو)1321 - 1300( .
 .2ساهرین تورکجه میزده رمانتیسم و خلقی
لیک و یئنی لیک گتیرمه سی (- 1320
.)1332
 .3ساهرین دایانیش و مقاومت شعریمیزین بیر
سارسیلماز تمثیلچری سی کیمی یاشاماسی
(.)1356 - 1325
 .4انقالبی احوال  -روحیه :فلسفی دوشونجه لر
و مذهبی شعرلر یازما حرکتی (- 1356
.)1364
من بورادا قصدیم وار بو دؤرد مرحله حاققیندا دانیشام
و اونون فارسی یئنی شعرینده اوالن یارادیجی رولونو
و تورک یئنی شعرینده کی مقامینی آچیقالیام.
بو دؤرد مرحله نی قیساجا شرح ائتدیگیدن اؤنجه بونو
قید ائتمه لی یم که ساهر ،اوال عمرونده هئچ بیر
سیاسی حزبه و تشکیالتا وارد اولمامیش ،آزاده و رها

مدرسه یاشالریندان تانییردی ،یازدیغی «از صبا تا
نیما» کتابیندا اوندان هئچ آد آپارمیر و نیمانی فارس
یئنی شعری نین بانیسی حساب ائدیر!
ایکینجی بوکی ایندیه کیمی مظلومجاسینا آدی
آنیلماقدادیر .اونون بیر قاالن اثرلری ناخلف اوالدی
طرفیندن گیزله دیلدی و اتیب باتدی .او جمله دن
قرآن کریمین تام متنی نین سجعلی نثر ایله تورکجه
میزه چئویرمه سی دیر .مثال اوچون قدر سوره سی
نین ترجمه سینی سیزه اوخویورام:

سالمتلیک
لیله ی قدرده بیز قرآنی نازل ائیله دیک
لیله ی قدر نه دیر؟
مین آیدان داها گؤزل بیر گئجه دیر.
او گئجه،
روح ایله مالئکه
تانری نین امریله
تورپاغا نازل اولور
تانری نین پیغامیله
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او گئجه صاباحا دک
امن وار ،امان واردیر  -سالمتلیک
او ،هر سوره دن ائتدیگی ترجمه یه بیر عنوان دا
قویموشدو مثالً اوخودوغوم قدر سوره سی نین ترجمه
سینه «سالمتلیک» عنوانی ،یا مثالً الرّحمن سوره
سی نین ترجمه سینه «تانری نین نعمتلرین نه دن
دانیرسیز؟»تیترینی قویموشدور کی فَبِأَیِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا
تُکَذِّبَانِ عبارتی نین ترجمه سیدیر .من ،اونون قرآن
ترجمه سیندن الیمده اوالن آز نمونه لری واختیله
سهند هفته لیگینده درج ائتمیشم .الکن قرآن
ترجمه سی نین تام متنی و باشقا اللی یه یاخین
الیازماالرینی اوغلو حمید ایندیه کیمی گون ایشیغینا
چیخارمامیشدی .حتّی منی ده کی ساهرین
دیریلیگینده اونون حاققیندا یازان یگانه بیر شخص
ایدیم ،تهدید ائله دی .بئله کی اللی دن چوخ قالین -
قالین دفترلرینی منه گؤستریب ،دئدی:
«آقای صدیق بوالر بابانین اثرلریدیر ،هامیسینی بیر به
بیر من چاپ ائده جگم .هر کیم بابامدان بیر کتاب
نشر ائتسه اوندان شکایت ائده جگم».
ایندیه کیمی ده کی اوتوز بئش ایل بو سؤزوندن
کئچیر ،حتی بیر صفحه ده اؤز آتاسی حاققیندا نشر
ائتمه میشدیر.
اوچونجو مسأله اونون آدی و دوغوم یئری مسأله
سیدیر .آتاسی «میرقوام» آدالندیریلیردی .ساهر
 1283نجو ایلده میانانین ترک کندینده دنیایا
گلمیشدی ر .اؤزوده بونا تأکید ائدیر .اونون بیر قارداشی
«میرمحمد قوامی» بیر باجیسی «سیده صغری
قوامی» واری ایدی .بئش یاشیندا ایکن آتاسینی
مشروطیت حادثه لری ایله عالقه دار الدن وئرمیش و
یتیم بؤیوموشدو .ایلک تحصیلی تبریزین «شازده
باغی» دالیندا یئرلشن «زیور خاال مکتبینده»
اوخوموشدور .سونراالر ششگیالن محله سینده
یئرلشن «مدرسه ی مبارکه ی محمدیه» یه
گیرمیشدی.

 -1306نجی ایلده استانبوال گئتمیش و  -1313نجو
ایلده باکی یولو ایله ایرانا قاییتمیشدی.
میر حبیب میر قوامی استانبولو «ادبیات جدیده» یا
«ثروت فنونچوالر» آدالنان یئنی ادبی حرکاتا
قوشونموش و او جمیعت آراسیندا اوالن جناب شهاب
الدین ،نامق کمال ،احمد هاشم ،توفیق فکرت و
خصوصیله جالل ساهردن تبعیت و تقلید ائتمیشدیر.
جالل ساهره او قدر وورلموشدو کی حتی اؤزونه
سئچدیکی تخلص ،اونون تخلصی اولموشدور و اؤلن
گونه کیمی «حبیب ساهر» تانینمیشدی.
جالل ساهر ()1935 – 1883
بیر ثروت فنونچو یا (ادبیات جدیده) شاعر اولموش و
 - TDKنین دؤرد قوروجوسوندان بیری ایدی و «ملی
ادبیات» جریانینا قوشولموشدو .دیلین ساده لیگی و
محتوانین یئنیلیگیندن مدافعه ائدیردی .شعرلرینی
هجا اؤلچوسونده یازمیش اوندان بیر نئچه کتاب
قالیبدیر:
 .１بیاض کؤلگه لر ()1899
 .２بحران ()1909
 .３سیاه کتاب ()1911
و بیر نئچه ادبیات درس لیک کتابالری یازمیشدیر.
ادبیات جدیده جریانی اؤنچولری ()1896 – 1901
جناب شهاب الدین ،توفیق فکرت ،اسماعیل صفا،
سلیمان نظیف ،خالد ضیا شعرلریندن:

سئوگیسیز سئوگیلیه
اگر اولسایدیق من دنیز ،سن قایا
اتکلرینده آغالیا آغالیا
سرد قلبینه بیر مرحمت وئرردیم
اگر اولسایدیق من بولود سن آی
یئره دوشسه نوروندان بیر کیچیک پای
قیسقاناردیم ،دامال – دامال اویردیم
اگر اولسایدیق من بولبول ،سن گول
اینلیه رک سنی اگلندیرردیم.
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به «سایه ها» بزدم سایه روشن رنگین،
که سایه بر رخ شوکمن فرو افکند.
اگرچه کهنه پرستان گر بستند به من،
و لیک نسل جوان زد به شعر من لبخند.
و آردینجا دئییرکی:
به شوره زار محیط ارچه بذر من یک چند،
خار خشک بیابان نداد غنچه و بر.
و لیک کم کم باران بر آن فرو بارید،
شکفته گشت ز بزمم نهال بار آور.

او «قادین شاعری» نه مشهور ایدی .بیر یئرده یازیر:
قادین کی اولماسایدی یتیم قاالردی اشعاریم
حبیب ساهرده یارادیجیلیغی نین ایلک مرحله سینده
اوندان تام تقلید ائدیردی.
بیر یئرده دئییر:

زن است منبع الهام شاعران جهان
به نغمه رنگ زند او ،به شعر بخشد جان
ساهر و شهریارین یئنی فارس شعرینی نجات
وئرمه لری
ساهرین یارادیجیلیغیندا بیرده ان اؤنملی مسأله اونون
یئنی فارس شعرینی ابتذال و اخالق سیزلیقدان نجات
وئرمه سیدیر .پهلوی رژیمی زمانیندا ،یئنی فارس
شعری جارجیالری ،نیچه ،فروید و مارکس  -ین
وئردیکلری تئوریلر اساسیندا اینجه صنعت
یارادیجیلیغینا باخیردیالر .نیچه دئییردی« :اینجه
صنعتی هر جوره اخالقی و دینی بویوندروقالردان
قورتامالییق ».ایران شاعرلری ده اونا آلداناراق« ،یئنی
شعر» بهانه سی ایله غیراخالقی شعرلر یازماغا جان
آتیردیالر .ساهر کی اوزو فارس یئنی شعری نین
جارجیسی ایدی و دئییردی:

نخست من ز رخ این عروس افسونکار،
شبانه پرده گرفتم ،به خلق بنمودم.
نخست من بشکستم طلسم عرف قدیم،
به سوی عالم زیبا دریچه بگشودم.

ساهر ،تبریزین ان آدلیم تحصیل اوجاغی اوالن
«مدرسه ی مبارکه ی محمدیه» ده تحصیل
آلمیشدیر .او ،تقی رفعتین شاگردی ایدی .اوخودوغو
مدرسه ده اوالن شاگردلرین چوخو گله جکده ادبی -
اجتماعی شخصیت لر اولدوالر .اصلینده یئنی شعری
فارس دیلینه تقی رفعت گتیردی و اوندان سونرا ساهر
اونون یولونو دوام ائتدی و نیما یوشیج چوخ سونراالر
تاپیلدی.
الکن مهم مسأله بوراسیندادیر کی فارس شعری یئنی
چیلری ،بیر طرفدن اخالقسیزلیغا و باشقا طرفدن
دینی  -مذهبی قراغا قویدوقالری اوچون ،شونیسم و
کور ناسیونالیسی اونا جانشین ائتدیلر .ساهر اونالرین
هامیسینی نصیحت ائدیردی .مثال اوچون فروغ
فرخزاد خطاب یازدیغی بیر شعرده دئییر:
مدح آن شاعره گویم که ندارد ممدوح،
مدح آن شاعره گویم که بود آزاده.
مدح آن شاعره گویم که نگفته ست به عمر،
دادگر بر کس خونخوار و به نادان دانا.
مدح آن شاعره گویم که نگفته ست به خلق،
به همه درد بساز و به همه رنج بسوز.
من به آن شاعره اهدا کنم اشعار نوین،
که ز درد دگران باخبر و آگاه است.
من از آن شاعره اندرز پذیرم به جهان،
به گنه دامنش آلوده نگردیده هنوز.
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فروغ فرحزادین شعر مجموعه سی چیخدیقدان سونرا،
یئنه ده اونا خطاب شعر یازیر و دئییر:

کوش تا همره ما سوی سحر روی آریم،
آن سحرگه که در او انده و دلتنگی نیست.
منجه فروغ فرخ زاد ،حبیب ساهرین نصیحت لرینه
آز  -چوخ قوالق آسدی سونرا ایلک نشر اوالن اوچ
کتابینی دگرسیز (= بی ارزش) آدالندیردی و
ساهرانه شعر یازماغا باشالدی:

من نوای چنگ بودم در شبستان ها،
من شرار عشق بودم سینه ها جایم.
می نهادم گاهگاهی در سرای خویش،
گوش بر فریاد خلق بی نوای خویش.
تا ببینم دردهاشان را دوایی هست،
یا چه می خواهند آن ها از خدای خویش.
بیزینجی دؤره اونون فارسجا یئنی شعر دالغاالرینا
سرعت وئرمک و تقی رفعتدن آلدیغی و اؤیره ندگی
شعرده فورما و محتوا یئنی لیگی یاراتماق ایدی
اصلینده دئمک اوالر کی او ،ایراندا تورکیه نین «ثروت
فنون چو» شاعرلری نین ایده یا و آمالینی فارس
دیلینده پیادا ائدیردی.
او بو موضوعدا کهنه اسلوبدا و اسکی میش محتواالر
ایله شعر یازانالر خطاب و عتاب ائدرک بیر چوخ
شعرلر یانویب .مثال بیر غزلینده دئییر:

نخست قافیه ها را به رشته کش ،زان پس
به ساز شعر پریشان ز روی عشق و هوس
نویس فی المثل از من ،چمن به دفتر خویش
و یا یریش نویس و حشیش و کیش و سریش
چو شاعران سلف ،با تصنع و اغراق
گهی ز چرخ بگو گه زا نفس و آفاق
ز رنج و محنت مردم همیشه غافل شو
ز حق کناره بگیر و مرید غافل شو
همیشه کهنه پرست و مدیحه گو می باش

که پایدار بماند هماره کاسه و آش! ...
و یا تورکجه بیر شعرینده یازیر:

غزل یازیب گؤزللردن
پریلردن بحث ائدردی
اولدوزالرال دردلشدرک
بیلمز ایدی ندیر دردی.
او ،جناب شهاب الدین ،احد هاشم ،توفیق فکرت و
خصوصیله جالل ساهردن تأثیرلر آلمیشدی .حتی
شعر تاخا آدینی دا جالل ساهرین آدیندان
گؤتورموشدو.
الکن منیم یئتیشدیریگیم ساهر شناسالر اؤز
امکانالری داخلینده بو نیسگیللی شاعریمیزه خدمت
ائتمیشلر:
 .1آقای دکتر مهندس محمد صادق نائبی،
ترک شهری نین شهر شوراسیندا مسأله نی
طرح ائتمیش ،بو شهرین گیره جگینده
ساهر آدینا بلوار سالینمیش و ساهرین درین
معنالی متفکر هیکلی اورادا تیکیلمیشدیر .او،
ساهرین آدی و ترجمه ی حالیینی «مشاهیر
میانه» کتابینادا داخل ائتمیشدیر.
 .2آقای دکتر مرتضی مجدفر ،اؤلکه میزین
سطحینده ،همشهری گؤنده لیگی طریقی
ایله ساهری ایران شعر اجتماعیتینه
تانیتمیشدیر.
 .3مرحوم دکتر حسن ایلدیریم «ساهر ادبی
انجمنی» تشکیل وئرمیشدیر .اونا نئچه ایل
قاباق ،منیم چاپ ائتدیره بیلمه دیگیم
ساهرین ایکی شعر دفترینی وئردیم و خبر
آلدیغیما گؤره حاضرالدیغی کتابالری ،اونون
الیق اوالدی نشر ائتمکده دیرلر.
 .4فخری دوکتورا صاحبی اوالن آقای دکتر
بهروز ایمانی ،اونون بیر پارا شعرلرینی
توپالییب« ،سورگون» آدی ایله بیر کتاب
نشر ائتدی و من ائشیتدیم کی حمید گلیب
اوندان  100دالر خسارت آلیبدیر .بونالردان
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باشقا ،آقای همت شهبازینی یاد ائتمه
لییم .او فارسجا یازدیغی «نقد شعر معاصر
آذربایجان» کتابی نین ایلک فصلینی ساهر
یارادیجیلیغینا حصر ائتمیشدیر .اونو حسرت
شاعری آدالندیریر .حقلی اوالراق اونا «خزان
شاعری» لقبی ده وئریر .هم او و همده
مرحوم حسن ایلدیریم ساهرین شعرلری نین
علمی تحلیلی ایله عالقه دار دگرلی مقاله لر
یازمیشالر .خصوصیله همت شهبازی ساهر
یارادیجیلیغیندا یئرلشن گئرچک چیلیک
حال و هواسینی و اونون باشقا رئالیست
چیلر ایله فرقلی اولدوغونو آیدینالشدیرا
بیلمیشدیر.
بونالردان باشقا ،ساهر ،تورات و انجیل دن بیر چوخ
سفرلر و بؤلوملری و کلیله و دمنه نین دئیه بیلرم کی
بوتون حکایه لرینی ،یونان اساطیری و تورک
اساطیرینی تورکجه شعره ترجمه ائتمیشدیر .اونون
 - 1356نجی ایلده تهراندا نشر ائتدیردیگیم «نمونه
هایی از ادبیات منظوم ترک» کتابینا بونالردان نمونه
لر درج ائتدیم .ساهر اوزوده ،من ورود ائتدیگیمدن
ایللر اؤنجه اساطیر و اشعار برگزیده آدلی نشر
ائتدیگی کتابالریندا بونالردان بعضی فارسجا نمونه لر

وئرمیشدی .الکن تورکجه ترجمه لری اوغلو حمیدین
الینده حبس اولوبدور.
 .5فرانسه شاعری شارل یودلردن بیر دیوان قدر
تورکجه و یا فارسجا ترجمه لری واردیر.
ساهر هر گون شعر یازاردی .بیر گون منه دئدی:
«گون اولماییب کی من شعر یازماییم ،اما  ...آه ...
نئیله مک!» سیز فکر ائدین کی اگر او گونده فقط بیر
شعر یازسا ایدی ،ایندی نه قده ر اثری الده اوالجاق
ایدی.
حبیب ساهر ،عثمانلیجا متنلره ،فارسجا کالسیک
ادبی دیلینه ،عربجه اسکی و یئنی ادبی متنلره،
فرانسیزجا شعر دیلینه و آذربایجان تورکجه سی نین
تاریخی دیلی ،متنی و یئنی ادبیاتینی چوخ یاخشی
دریندن بیلن بیر معلم کیمی ظهور ائتمیشدی .اونون
انقالبدان سونرا اؤلکه میزده الییقلی یئرینی
تاپماماسی نین سببی ،یالنیز بیر چوخ مدنی و
فرهنگی ساحه لرده تصمیم توتوالن یئرلرده فرانسادا
 - 19نجو و  - 20عصر عصرلرده حاکم اوالن «دولت
 ملت» تئوریسیدیر.بو تئوری نین ایندی مبلّغی و حتی اسالما ضد اوالن
نظریه صاحبی سید جواد طباطبایی دیر .او،
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تخصص کی هئچ ،حتی ایلکین بیلگیسی اولمایان و
تورک دیلی و ادبیاتی مسأله سینده یئرسیز دخالت
ائدن بیر «همه کاره» آدامدیر .اونون «ایرانشهری»
آدی ایله معروف و بعضیلر اوچون جاذبه لی اوالن
تئوریسی ،حال حاضردا تبریزده کلّی مسئولالر
طرفیندن دانیشیالن فارسی  -تورکو لهجه یه باخیب
دئییرکی گویا تورک دیلی ضعیف بیر دیلدیر و «حیدر
بابا» دان باشقا بیر اثری یوخدور و بوتون تورک دیلی
اثرلرینی بیر ترمده تدریس ائتمک اوالر .حالبوکی بونو
درک ائده بیلمیر کی دیل یوخ ،بلکه دیلی و لهجه نی
اؤیرنمه دن و مختلف شرایطه تابع اوالراق دانیشانالر
ضعیفدیرلر .اصلینده بشر تاریخینده یارانان هر دیل
اؤز خلقی اوچون ان گؤزل ،مکمل و گوجلو دیل
حساب اولور .یالنیز بو دولت دیلی دیرکی هر دولتین
گوجلو و حاکم اولماسینا گؤره گوجله نیر و تاپداق
آلتیندا قاالن دیلی دانیشانالر اؤز دیللرینی ضعیف
ائدیرلر.
او ،کسروی کیمی علمین هر ساحه سینه دخالت
ائدیر حالبوکی ادعاسی «سیاسی فلسفه» بؤلومونده
تحصیل ائتمه سی دیر .تأسفله بو جوّ اؤلکه میزده
حاکمدیر ،بیزه ده کی «پان تورکیست» آدی
وئریلمیشدیر .من ایلده بیر نئچه دفعه قسمت اوالر
بعضی مسئولالریمیز ایله مالقات ائدیب دانیشارام.
اونالرین یانینا گئتمزدن اوّل اؤزومه دئیرم باخ بوالر
سنه پان تورکیست گؤزو ایله باخیرالر ها!
بیر نئچه ایل قاباق «تاریخ معاصر ایران» درگیسینده،
منیم ایشلریم و کتابالریم علیهینه «دشمنی آشکار و
بی پرده با ایران و ایران و فارس ها و زبان فارسی»
عنوانلی  45صحیفه لیک تام تهمت و توهینلر ایله
دولو مقاله یازیلمیشدی .من شکایت ائتدیم و مجله
نین باش یازارین محکمه یه چکدیم .الکن بیر اویون
چیخدی کی محکمه ،آلتی ایله قده ر پرونده نی
مسدود ائتدی .آلتی ایل سونرا منه زنگ ائدیب
چاغیردیالر گئتدیم چاغیران چوخ حرمتلی و مهربان
بیر سید روحانی ایدی .یاریم ساعاتا یاخین بیرلیکده

دانیشدیق .معلوم اولدو کی من شکایتیمدن انصراف
وئرمیه جگم و مطلق محکمه نین قورولماسینی طلب
ائدیرم .اوندا منه دئدی:
«خب ،بیا در پرونده ات بنویس که پان تورکیست
نیستی!»
دای او حرمتلی روحانی ایله من بحث ائتمه دیم ،و
یازدیم :سونرا اللریمی قاوزاییب آلالهدان ایسته دیم
کی منی بو چیرکین تهمت دن قورتارسین .من ییر
عمردور یازیرام «واهلل ،باهلل ،من پان تورکیست
نیستم ».اما یئنه ائله اؤز تهمت لرینه ،معناسینی دا
بیلمه دن تأکید ائدیرلر.
ساهر ،هئچ منجیللیگی و یئرسیز غرورو اولمایان بیر
انسان ایدی .معلّم ایدی و معلم لیک خویونو عمرونون
سون گونلرینه کیمی ساخالدی .حسین منزوی و
عمران صالحی یه رسماً معلم لیک ائتمیشدیر و
اونالرا درس دئمیشدی .هامیّا سئوگی بسله یردی.
قیسقانجیلیق و حسادت و آج گؤزلولوک اوندا یوخ
ایدی .چون کی بیلیردی بو صیفتلرین کیمسیه
فایداسی یوخدور .هامیا درس وئرردی الکن اوالدینا
بونو اؤیرده بیلمه دی.
مشروطیت دؤنمینده ،ادبی یئنی لیک لر ایراندا باش
وئرمگه باشالرکن ،اسالم جغرافیاسی نین ایکی اساس
حوزه سی یعنی «استانبول» و «قفقاز» حوزه سی،
بیرینجی و اصلی تأثیر ائتدیجی عامل ساییلیردی .بو
عامل ،شاعرلرین ایراندان استانبوال مهاجرتی ایله
اساسالنیردی .ایلک مهاجرت جریانیندا ،عارف
قزوینی ،میرزاده عشقی ،ابوالقاسم الهوتی استانبوال
گئتدیلر .ایران عمومیتله ،باتی مدنیتی ایله تانیش
اولماق ایسته ییردی .الکن بو تانیشلیق یالنیز
استانبول کؤرپوسوندن کئچیردی.
روسالرین ایرانا باسغین وئرمه سی ایللریندن ،عباس
میرزا باشدا اولماقال ایران آیدینالری باتی یا ساری اوز
گتیرمیشلر .استانبولدا ایسه الله دورینده یعنی
 -1720نجی میالدی ایللرینده ،اوچونجو سلطان
احمد زمانیندا باتی یا یؤنلمه باشالمیشدیر.
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اما ماراقلی بوراسیدیر کی هم عثمانلی تورپاقالری و
هم ایراندا باتی یا یؤنلمه ،خلق ایچیندن یوخ،
یوخاریدان و دربارالردان باشالمیشدیر.
عثمانلیالر یئنی چریلرین تشکیالتینی لغو ائتدیکدن
سونرا ،اؤزلرینی تجدد و یئنی لیگه سوق وئردیلر و
ایرانلیالرین یوخاری سطح لرده فعالیت گؤسترین
ادیبلر ،شاعرلر و دوشونجه صاحبلری ،ایچ استبداد و
دسپوتیزمدن جانا گلمه لری نتیجه سینده دسته -
دسته استانبوال مهاجرت ائتدیلر .یوز ایله یاخین
استانبول ،ایرانلی آیدین دوشجه لری ،شاعرلری و
ادیبلری نین تجمع مرکزی ساییلیردی .بیر چوخلو
ایرانلی طلبه ده اورادا تحصیل آلیردیالر .حتی
«مشروطه» کلمه سینی ده ایرانلیالر عثمانلیالردان
آلیب گتیردیلر .دارالفنون تأسیس ائتمه ده بیر جوره
قاجارین عثمانلیالر ایله رقابتی ساییلیردی« .رشدیه»
کلمه سی ده یئنه ده عثمانلالردان آلینمیشدیر .بو
ساحه ده ایسه ایرانین شمال غرب حصه سی یعنی
آذربایجان ،داهادا مدنی لشمیش و یئنی لشمگیه
دوغرو گئدیر و ایرانین قاالن حصه لری آذربایجاندا
اوالن شانسدان محروم ایدیلر .آذربایجان تورکجه سی
فارس ادبیاتی اوچون یئنی لیک گتیرمه ده اساس
رول اوینا ییردی .تقی زاده دئمیشکن اصلینده
آذربایجانلی شاعرلر و ادیبلرین گؤزلری استانبولو
آچیلمیشدیر .بو شاعرلر تورک و فارس شعرینده
آلیش وئریشی گئرجک لشدیردیلر.
البته فارس و تورکجه شعرلری آراسیندا آلیش
وئریشین اوزون اوزادی بیر تاریخی واردیر .بیلیریک
کی تورکلر عروض قالیبالرینی آلدیقدان و منیمسه
دیکدن سونرا ،بیر سورو فارسجا و عربجه ترکیبلر و
کلمه لر ،دیوان ادیباتی دئییلن رسمی شعره داخل
ائتدیلر.
نامق کمال و ضیا پاشانی رسمی دیوان ادبیاتی
علیهینه قیام ائدن ایلک یئنی شعر بشارتچیلریندن
سایماق اوالر .بو ایکی بؤیوک شاعر قطعیاً اسکی شیوه
علیهینه چیخیردیالر .مثالً نامق کمال دیوان ادبیاتینی

«حقیقت و طبیعت عالملریندن خارجده اوالن
اوهامدان اقتباسالرین ارتباط سیز تصویرلری»
آدالندیریردی و ایجاد ائتدیگی یئنی فورماالردا شعر
یازماغا باشالییردی.

ایرانلی شاعرلرده اونو و دیگر یئنی چیلری
اؤزلرینی اولگو ائدیردیلر .مشروطه دورونده
پارالیان شاعرلر و ادیبلرین دئمک اوالر کی یوزده
دوخسانی استانبولو گؤرموش و اورادا یاشامیشالر.
ایرانلیالر تورکلرین بیر چوخ اثرلرینی ایرانا
گتیریردیلر و حتی فارسجایا ترجمه ده ائدیردیلر.
مثالً نامق کمالین «جالل الدین خوارزمشاه»
اثرینی ترجمه ائتدیلر و اونون «آمالیمیز،
افکاریمیز اقبال وطندیر» شعرینی هر یئرده و هر
مکاندا اوخوردوالر .کسروی «تاریخ مشروطه»
کتابیندا بو شعرلردن چوخ نمونه وئریب و حتی
دئییر« :در تبریز آن ها را به نام ایرانیان گردانیده
و بسیاری خواندندی».
آمالیمیز افکاریمیز اقبال وطندیر،
سرحدیمیزه قلعه بیزیم خاک بدندیر،
عثمانلی الریز زینتیمیز قانلی کفن دیر،
دعوا غوغادا شهادتله بوتون کام آلیریق بیز،
ایرانلیالریق عثمانلیالریز جان وئریریز نام آلیریق.

ساهرین شعرلرین کؤکلرینی بیز ،عاشیق ادبیاتیندا
گزمه لیک .عاشیق مدنیتی ،بیزیم فولکلوروموزون
اساس قولودور ،ساهرین شاعرلیگینده اگر عثمانلی
شاعری جالل ساهر .نامیق کمال ،توفیق فکرت،
سلیمان نطیف ،ناظم حکمت و جالل ساهردن
اؤیرنمیش.
نیما ،شهریار و فروغ فرخزادا اوستادلیق ائتمیش و
اونالری نصیحت ائتمه دن چکینمه میشدیر .شهریاری
آجی سؤزلری ایله اویالتماق ایسته ییر ،خصوصیله
منظوم مکتوبدا ،خاطرات عنوانلی شعرینده.
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RÖYA KİMİ KEÇƏN BİR AY
رؤیا کیمی کئچن بیر آی
سیاحت نامه
پروفسور معارفه حاجی اووا
PROF.MAARİFƏ HACIYEVA

آتاالر
سؤزونون بیرینده دئییلیر کی " ،گزن آیاغا داش دیر
" و باشقا بیر آتا سؤزونده ده " چوخ یاشایان چوخ
بیلمز ،چوخ گزن چوخ بیلر " دئییلمیشدیر.
" قابوسنامه " ده " سفره چیخمیش آدامالر
دونیاگؤرموش ،تجروبه لی ،عاغیللی و خوشبخت
حساب ائدیلیر " لر ،چونکی اونالر ائشیدیلمه میش
سؤزلر ائشیتمیش ،گؤرونمه میش شئیلری گؤرموش
اولورالر " .
بو مودریک ایفاده لرین بیر حاقیقت اولدوغونا هر
کس شاهیدلیک ائده بیلر .منیم بو یازیمدا گزدیگیم
یئرلردن ،ائتدیگیم سفرلردن دانیشماق فیکریم
یوخدور .دونیانین -20دن چوخ اؤلکهسینده اولسام دا،
اونالر حاقیندا رومانالرا سیغاجاق قدر تسسوراتیم وار.

ائله منیم دونیانین جنّتلریندن اوالن تورکییه ده اون
دوکوز ماییس اونیوئرسیتئتینده پروفئسسور کیمی
فالیت گؤستردیگیم  6ایل ،اونالرال سیمپوزیوم و
علمی کونفرانسالردا ایشتیراکیم حیاتیما یازیالجاق
قدر اؤنملی آیالریم ،ایللریم ،تسسورات و خاطیره
لریمدیر.
آنجاق بویلکی تورکییه سفریمین علمی و پئداقوژی
ایشیمله هئچ بیر عالقه سی یوخ ایدی .ایکی تورک
خانیمی نین (شایره گولسوم گولمز و موعلیمه کوبرا
آی چاکالوغلو) دعوتی ایله تورکییه یه بیر آیلیق
سیاهتیم و یوخو کیمی کئچن بو سیاهت گونلریمده
کی تسسوراتیم منی گؤردوکلریمی ،دویدوقالریمی،
قیساجا ،عؤمرومون او یئرلرده کئچن تخمینن بیر
آیینی دوشونجه لریمدن آییرا بیلمه دی.
 26اییول –  24آوقوست .2021
بو مودتده مانیسا ،ایزمیر ،سالیهلی ،بوزداغ،
گؤلجوک ،یئددیولوک ،کوال (کوالدوکوالی) ،تورقوت،
اوشاک ،کؤپروباشی ،دمیرچی ،چاتالولوک کیمی،
تاریخی یئرلرده اولموشام .تکرارسیز گؤزللیکلری اوالن
بو یئرلرین ماددی-مدنیت آبیده لری ،شهرلرین
ائتنیک یاپیسی ،میللی آدالری ،قارشیالشدیغیم
صاف ،بیز سئون و بیزی سئون همسؤهبتیم اولموش
ضیالیالر ،منی جان-باشال ائوینده عزیزله ین
دوستالریم بو سیاهتیمین دولغونالشماسینا،
الچاتمازلیغینا وسیله اولدوالر و اونالرین صافلیغی،
عالیجنابلیغی منی صمیمی سؤزلر یازماغا یؤنلندیردی.
بیر شئیرده دئییلدیگی کیمی:
یاخشی سؤز نه منیم ،نه ده سنیندیر،
باجاریب یئرینده ایشله دنیندیر.
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سؤزو یئرینده ایشلتمک اوچون ده بونؤوره ،تمل
مؤحکم و ساغالم اولمالیدیر .بو ساغالم تمل منیم
اصیل قایناغیم اولدو ،دئسم یانیلمارام.
دفعه لرله قارداش تورکییه نین شهر و کندلرینده
اولسام دا ،شاهزاده لر شهری اوالن مانیسانی گؤرمک
ایچیمده بیر ایستک ،بیر آرزو ایدی .بو ایستگی
گئرچکلشدیرن ،منی دعوت ائدیب خوصوصی
موسافیرپرورلیک گؤسترن ایکی خانیما – کوبرا آی
چاکالوغلونا و گولسوم گولمزه میننت بورجوم وار.
شاهزاده لر شهری مانیسا مؤحتشم گؤرونوشو،
زنگین طبیعتی و ماراقلی تاریخی ایله تانینان،
عوثمانلی دؤولتی دؤنمینده شاهزاده لر یئتیرمیش
تاریخی بیر شهردیر .دئییلنه گؤره تورکییه ده
عوثمانلی دؤنمینده عصاسن اوچ سانجاق شهر –
آماسیا ،کوتاهیا و مانیسادا دؤنمین شاهزاده لری
یئتیشمیشدی.
روایته گؤره ،فاتئح سولطان مهمت ده (هاکیمیتی
ایللری  )1481-1451شاهزاده کیمی مانیسادا
چوخ
گؤرونوشو
مانیسانین
یئتیشمیشدی.
مؤحتشمدی .شهرین هوندور یئریندن شهر سانکی
اووجونون ایچینده کیمی گؤرونور.
قدیم مانیسا هم ده کرپیج دام اؤرتوکلری ایله
مؤحتشمدیر .بو شهرین کرپیج دامالری شاعیره
گولسوم گولمزه ده ایلهام وئرمیش و " مانیسانین
دامالری وار کرپیجدن " آدلی بیر شئیرینده بونو
بئله ایفاده ائتمیشدیر:
مانیسانین دامالری وار کرپیجدن،
یولالری آشیلماز ،دیکدیر یوخوشدان.
ایلمک-ایلمک کیلیم توخور ناخیشدان،
گؤزلرم یولالردا یارین یولونو،
یاسدیغیم ائتمیشم یارین قولونو.
مانیسادا بیر یار سئودیم ،چوخ گؤزل،
پوزولدو باغالریم تؤکمه ییر خزل.

من سنی سئومیشدیم هر کسدن ازل،
یول وئرین داغالر ،آه ،حال یامان اولدو،
گؤزلرم یولالردا یارین یولونو.
مانیسانین کؤرپوسو وار کئچیلمز،
سوالری سویوقدور بیر تاس ایچیلمز،
هر کسدن کئچیلیر ،یاردان کئچیلمز،
یول وئرین داغالر ،آه ،حال یامان اولدو،
گؤزلرم یولالردا گؤزلر یولونو.

بو شئیربستکار ایمران کوچ موسیقی یازمیش و
ماهنی اونون ایفاسیندا ترت-ده سسلنمیشدیر.
مانیسادا سولطان جامی آدی ایله تانینان مؤحتشم
بیر جامی (مسجید) وار .جامی نین تاریخی کانولی
سولطان سولئیمان ( )1495-1566زامانینا گئدیب
چیخار .بو یاراشیقلی تاریخی جامی سولطان
سولئیمانین آناسی هافزا سولطان طرفیندن اینشا
ائتدیریلمیشدیر .جامی نین قاپیسیندا یازیلمیش
کیتابه ده اونون اینشا تاریخی حاقینداکی معلومات
بئله دیر " :یاووزون خانیمی و قودرتلی سولطان
سولئیمانین آناسی بو جامینی آلاله اوچون و سجده
ائدنلر اوچون تیکدیرمیشدی (هیجری  .929م.
.)1522
مانیسادا واختیله خالق طبابتی ایله باغلی بیر مجون
حاضیرالنمیشدیر .اونون تاریخجه سی بئله دیر:
عوثمانلی پادیشاهی کانونی سولطان سولئیمانین
آناسی هافزا سولطان مانیسادا خستله نیر .خسته
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لیگینه چاره تاپیلمایان هافزا سولطانین اینشا
ائتدیردیگی سولطان جامیسی مدرسه سی نین باشینا
گتیریلن حکیم مرکز افندی بیتکی و باهاراتدان مجون
حاضیرالییر .باهاراتین  41چئشیدینی قاریشدیراراق
حاضیرالنان " مئسیر ماجونو " آدالنان مجونو یئیه
رک ساغاالن هافزا سولطان دیگر خسته لره ده مجون
پایالنماسینی ایسته ییر .خالقدان گلن ایستگین
آرتماسی ایله هافزا سولطان کاغیذالرا بوکولن مجونو
سولطان جامیسی نین قوببه و میناره لریندن خالقا
داغیدیلماسینی بویورور .گونوموزده ده خالق هر ایل
نووروزون بایرام ائدیلدیگی  21مارتدا سولطان
جامیسی نین اؤنونده توپالنیر و بئلجه ده ،مانیسانین
مئسیر مجونو فئستیوالی کئچیریلیر.
بئله لیکله ،هر ایل نووروز گونو  41چئشید ادویاتین
قاریشدیریلماسیندان
حاضیرالنان " مئسیر ماجونو
مانیساداکی سولطان
"
جامیسی نین قوببه و میناره
لریندن خالقا داغیدیلیر.
میناره و قوببه لردن آتیالن و
شفالی اولدوغونا اینانیالن "
مئسیر ماجونو " نو قاپا
بیلمک اوچون تورکییه نین موختلیف یئرلریندن
مانیسایا گله رک سولطان مئیدانیندا توپالشانالر بو
مجونو الده ائتمه یه چالیشیرالر.
" مئسیر ماجونو " نون حاضیرالنماسیندا دارچین،
قارابیبر ،یئنی باهار ،قرنفیل ،چؤرکوتو ،خاردال
توخومو ،آناسون ،کئشنیش ،زنجفیل ،دارچین
چیچگی ،زردچال ،هیندیستان جئویزی ،رازیانا،
کئبابییه ،سینامه کی  ،ساری حالیله ،وانیل،
داریفولفول ،کاکیله ،هاولیجان ،زولومبا ،هییارشئمبه،
ظفران ،ایکسیر ،کیمیون ،قاالنچا ،چام ساکیزی،
تیرسافی ،مئیان بالی ،شاملی شاشلی ،لیمون قابیغی،
کرئمتارتار ،زاغفیران ،اودولکاهیر ،چؤپچینی ،تیریاک،

راوئند ،لیمون دوزو ،تکمرجینی توخومو و گونبالی
ایستیفاده ائدیلمیشدیر.
خوش عطیرلی و لذتلی " مئسیر ماجونو " نون
ایشتاهاچیجی ،قان دوالشماسینی دوزنلگیجی،
یورغونلوغو آرادان قالدیران ،هورمونالری چالیشدیران
اؤزللیکلری اولدوغو یازیلماقدادیر " .مئسیر ماجونو "
نون ان آغیر خسته لیکلره شفا وئره جگینه بو
مجوندان ایستیفاده ائدنلرین او ایل ایالن
وورمایاجاغینا ،اؤوالدی اولمایانالرین یئیه رک اؤوالد
صاحیبی اوالجاغینا اینانیلیر 469 .ایلدیر کی ،بو
مجون تورکییه ده خالق طرفیندن موعالیجه واسیطه
سی کیمی ایستیفاده ائدیلیر.
مانیسادا چاال بایار اونیوئرسیتئتی فالیت گؤستریر.
بو اونیوئرسیتئتین مانیسایا باغلی دمیرچی شهرینده
ایسه ائییتیم فاکولته سی
فالیت گؤسرتیر .منیم
موسافیری اولدوغوم شاعیره
گولسوم گولمزین حیات
پروفئسسور
یولداشی
نورددین گولمز و مانیسسادا
ایهه (ینسانی یاردیم درنگی)
دئییلن خئیریییه درنگی نین
رهبری موعلیمه کوبرا آی چاکالوغلونون حیات
یولداشی دوسئنت جئنگیز چاکالوغلو دا مانیسا چاال
بایار اونیوئرسیتئتی نین تاریخ بؤلومونون موعلیمیدیر.
دوستالرین سایه سینده اوزرینده -1389-1388دا
قورولدوغو و اوزرینده " جئالل بایات اونیوئرسیتئتی
مانیسا یؤره سی تورک تاریخی و کولتورو آراشتیرما
مرکزی " یازیسی اوالن و مانیسا اونیوئرسیتئتی نین
تمیر ائتدیردیگی " مانیسا مئولئویهانئسی " نی
گزدیم .اونون تاریخی دیرلریندن خبردار اولدوم.
مئولئویلیک – مؤوالنا جاللددین رومی نین
( )1207-1273قورموش اولدوغو طریقتدیر .خییی
اسرین سونالریندا و خیو اسرده آنادولودا تصوورون ان
اؤنده گئدن تمسیلچیلریندن بیری مؤوالنه جاللددین
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رومی اولموشدور .اونون قورموش اولدوغو طریقته
منسوب اوالن درویشلره مؤولویلر دئییلیردی.
جاللددین رومی نین قوردوغو طریقت سایه سینده
زنگین خالق ادبیاتی – تککه ادبیاتی یارانمیشدی .بو
ادبیاتین ماتئریالالریندا بؤیوک بیر جوشقو قایناغی
اوالن آلاله سئوگیسی ،اینسان سئوگیسی اوستونلوک
تشکیل ائدیر .بو ادبیاتین تورکجه نین
ساغالمالشماسیندا بؤیوک خیدمتی اولموشدور.
آشیق پاشا ،ساید امره ،ذلیلی ،افالکی دده ،ددموغلو،
نیظاموغلو ،کایقوسوز آالاددین ،پیر سولطان آبدال،
قول هوسئین ،قول هیممت ،کازاک آبدال ،اوصولی،
اوممی سینان کیمی شاعیرلر تورکجه نین
اینکیشافیندا خیدمتلری اوالن تککه شاعیرلریدیرلر.
مانیسادا موعلیمه کوبرا خانیمین رهبرلیک ائتدیگی
ایهه آدالنان " اینسانی یاردیم درنگی " آدلی بیر
خئیریییه چی درنک فالیت گؤستریر .دوغرودور ،کوبرا
خانیمین کیتابالری اوزرینده ایمضاسی یوخدور ،آما
کیتابالرا آدی دوشه جک قدر چوخ سئویلن بیر
موعلیمه دیر .دوغرو دئییبلر " اثری نین اوزرینده
اینزاسی اولمایان یئگانه صنعتکار موعلیمدیر "  .کوبرا
خانیمین موعلیملیک فالیتی و خئیریییه چیلیک
فالیتی بیر-بیرینی تامامالییر .اونون رهبرلیک ائتدیگی
درنگین خئیریییه چیلیک فالیتی چوخ تقدیرالییقدیر.
درنگین عوضولری اوالن خئیریییه چی قادینالر
دوروستلوگو ،احتییاجی اوالنالرا اینسانی یاردیمی،
آکتیولیگی و اینانجالرینا حؤرمت و صداقتی ایله
دیقتیمی چکدی.
من دفعه لرله بو درنگین خئیریییه چیلیک فالیتی
نین ،اینسانالرا اینسانی موناسیبتلری نین شاهیدی
اینسانالرین
قارشیالنان
احتییاجی
اولدوم.
میننتدارلیقالرینی ائشیتدیم .تورک اینسانی نین نه
قدر خئیریییه چی اولدوغونون ،بو خئیریییه چیلیکدن
لذت آلدیقالری نین شاهیدی اولدوم.
درنگین بیر فالیتی ده اورتا مکتبده اوخویان
شاگیردلرله عالقه دار ایدی .مکتبلرین یای تتیلی

دؤنمینده بیر آی مودتینده شاگیردلره وئریلن پولسوز
تحصیل کؤنوللو خئیریییه چی موعلیملر طرفیندن
آپاریلیر .بئله تدبیرلرین بیر بوراخیلیشی دا ائله کوبرا
خانیمین موعلیمه اولدوغو مکتبده " مانیسا گنج ایهه
یاز اوکولالرا مأذونیت تؤره نی " آدی ایله مکتبده
کئچیریلدی .والیدئیین و شاگیردلرین تشککورونه
شاهید اولدوغوم او گون ده خاطیریمدن چیخماز.
درنگین بیر " مانتی عنعنه سی " ده وار30-15 .
گوندن بیر ایمکانی اوالن کؤنوللو قادینالر ائولریندن
گتیردیکلری معموالت ایله مانتی حاضیرالییرالر.
مانتیالرین پولالری احتییاجی اوالن
ساتیالن
اینسانالرا یاردیم کیمی وئریلیر .بئله تدبیرین بیرینده
ائشیتدیگیم بیر احواالت منه غورور وئردی.
عادتن درنک شهرین مرکزینده یئرلشیر .اوراداکی
پارکا ییغیشانالر خئیریییه چیلردیر .بورادا تانینمیش
بیر تئاتر صنعتچیسی تایفور شنگؤزله گنج مأمور،
حربیده ایشله ین اوموت بیین صؤحبتی دیقتیمی
چکدی .ائله بیر زامان ایدی کی ،تورکییه ده مئشه
یانغینی و سونرا یاغیش ،سئل ،سو گوندمده ایدی.
دؤولت ایداره سینده چالیشان اوموت چوخ بؤیوک
هوس و ایختیخارال آذربایجاندان گلن یانغینسؤندورن
ائکیبدن دانیشیردی .ائکیبیمیزین یورولمادان،
فداکارلیقال داغا دیرمانیشینی و فالیتینی آنالدیردی.
منیم قوالق موسافیری اولدوغومو بیلن تایفور بی منه
موراجیعتل " :دویویورموسونوز ،هوجا هانیم "  .اوت
 دئدیم .اومیت ده منیم آذربایجاندان گلدیگیمیبیلدیکدن سونرا یاردیما گلن قهرمانالریمیزی دا
جوشقو ایله ،اولدوغو کیمی آنالتماغا باشالدی.
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خوصوصیتلری اوالن بیر خینا گئجه سی نین و تویون

بیر دفعه ده تورقوتلودا خئیریییه چیلیک مقصدیله
وئریلن بیر سحر یئمگی نین ایشتیراکچیسی و قوناغی
اولدوم .آذربایجان ،اونون تاریخی ظفری حاقیندا گؤزل
سؤزلر ائشیتدیم ،ایفتیخار ائتدیم ،تورکلر دئمیش" :
ایچیم ایچیمه سیغمادی " .
تورکییه ده هر شهرین اؤز گؤزللیگی ،اؤزونخاس
سجیییوی خوصوصیتلری واردی .ائله تورقوتلو ،مانیسا،
سالیهلی ،آهمئتلی کیمی .تورقوتلو مانیسایا باغلی بیر
شهردیر .سالیهلی ،آهمئتلی ده ائله .بئله بیر روایت ده وار
کی ،تورک بیلریندن بیری اوچ اوغلونا (تورقوت ،آهمئد،
سالیه) بو شهرلرین تورپاقالرینی وئرمیش ،اوغولالر بو
شهرلری قورموشالر و شهر ده اونالرین آدالرینی
داشیماقدادیر .تورقوتلو کالسسیک تیپلی ترته میز بیر
شهردیر .کوبرا خانیمین آتا-آناسی ،قوهومالری بو شهرده
یاشاییر .شهرین " قارپیزقالدیران " آدلی گؤزل بیر
پارکی وار .بو آد پارکدا واختیله آخان گورسولو چایین
حاقیندا یارانان افسانه ایله باغلیدیر.فسانه بئله دیر:
" -1850جی ایللرده ماهمود افندی آدلی بیر شخص
یاخینداکی بوزداغدان گلن سوالرین یؤنونو تورقوتلویا
دوغرو دییشدیریر کی ،اکین-بیچین اوچون یارارلی
اولسون .بو سوالر اراضیده بیر چوخ هوووزالرین یارانماسینا
"
سبب اولور .بئله هوووزالردان بیری ده ایندی
قارپیزقالدیران پارکی " آدالنان یئرده اوالن هوووزدور.
قارپیزی قالدیراجاق قدر چوخ گوجلو بیر سو آخینی
اولدوغو اوچون خالق آراسیندا اونا " قارپیزقالدیران "
دئییلمیشدیر .سویون آخدیغی یئرده یئرلشن پارکین آدی

دا بونونال عالقه داردیر .بو سویون هله ده یولون
آلتیندان آخدیغی سؤیلنمکده دیر.
تورقوتلودا گؤزل ،میللی خوصوصیتلری اؤزونده
ساخالیان ،بیزیم اسکی تویالریمیزا خاص

دا شاهیدی اولدوم .بو کوبرا خانیمین قارداشی آلپئرئ
نین تویو ایدی .کوبرا خانیمین آتا-آناسی اؤوالدالرینی
تورک گلنکلری ایله بؤیوتموشلر .آتاسی عیرفان آی
بیفندی آلپارسالن تورکیش ،احمد جاواد سئودالی بیر
تورکوغلو تورکدو .احمد جاوادین " چیرپینیردی قارا دنیز
" نی ائله حزین ،ائله مالحتلی سسله اوخودو کی ،کوبرا
خانیمین آتاسی عیرفان آی ییلدیریم بایازیتله باغلی
ماراقلی بیر هئکایه ده دانیشدی " :ییلدیریم بایازیتین
حاکیمیتی ایللرینده ( )1389-1402بورسا پایتاخت ایدی.
بایازیت ائله بیر مسجید (جامی) تیکدیرمک ایسته ییر
کی ،یئری ائله اولسون کی ،جامی هر یئردن گؤرونسون.
یئر موعینلشیر .اطرافداکی اسنافالردان راضیلیق آلیرالر.
اونالرین حاقی اؤدنیر ،آما بو اراضیده یاشایان بیر قوجا
قاری دئییر کی ،من بورادان کؤچمک ایستمیرم .اونو هئچ
جور راضی ساال بیلمیرلر .ییلدیریم بایازیت دئییر کی ،اونو
اینجیتمه دن سارایا گتیرین .قاری ایله راضیالشیب اونو
سارایا گتیردیلر .بایازیت دئییر کی ،هر کس گئتسین،
یالنیز ایکیمیز قاالق قاری ایله.

قاری دئییر کی ،سولطانیم ،هر شئی سنه قوربان
اولسون .یالنیز من باشقا دیندن اوالن بیر قادینام.
منیم ائویمده ناماز قیلینماسینی ایستمیرم .اونا گؤره
کؤچمک ایستمیرم .بایازیت سؤز وئریر کی ،اونون
ائوینده ناماز قیلینمایاجاق .جامی تیکیلیر .قاری نین
ائوی نین اولدوغو یئرده یالنیش چئشمه لر سالینیر،
اورادا ناماز قیلینمیر ،بوالقالردان سو آخیر.
گؤزل سالیهلی شهری شاعیره گولسوم گولمزین آتا-
آناسی نین ،قوهوم-قارداشی نین یاشادیغی جانایاخین
گؤزل بیر شهردیر .ایزمیرله  100-80کم آراسی وار و
اهالیسی  190-180میندیر .منی ائوینده میسافیر
ائدن ،او طرفلرین گؤزل ،تاریخی و گؤرمه لی یئرلرینی
گزدیرن گولسوم گولمزین و عاییلهسی نین یاشادیغی
شهردیر .ساهیلده یاشایان -1970جی ایل توللودلو
گولسوم گولمز ایندییه قدر بیر نئچه شئیر کیتابی
نین ،او جومله دن " بیر گؤز یاشی بورجون وار "
( " ،)2010بیر گول دوشدو اورگیمه (" ،)2019
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سؤز جان سیرریدی " ( )2021آدلی شئیر کیتابالری
نین مؤلیفیدیر.
اونون " بیر گؤز یاشی بورجون وار " شئیرلر
کیتابی هم ده -2019جو ایلده تئهراندا آذربایجان
تورکجه سی ایله هوسئین سویتورک طرفیندن نشر
اولونموشدور .آذربایجان تورکجه سینه یاخیندان بلد
اوالن گولسوم خانیم هم ده آذربایجان ادبیاتیندان
تورکییه تورکجه سینه ترجومه لر ائدیر-2021 .جی
ایلده گولسوم خانیم تئهراندا یاشایان سویداشیمیز
هوسئین سویتورکله بیرلیکده آذربایجانین مودریک
شاعیری نریمان هسنزادنین " سن باغیشالدین "
آدلی شئیرلر کیتابینی تورکییه تورکجه سی ایله
آنکارادا نشر ائتدیرمیشدیر .موکممل شئیرلر و
مودریک سؤزلر مؤلیفی گولسوم گولمزین شئیرلرینده
کی درین هیسسیات ،موسیقییه یاتیملیلیق تورکییه
ده بیر چوخ بسطکارین دیقتینی جلب ائتمیش ،اونونال
بسطکار امکداشلیغینا سبب اولموشدور .اونون " دنیز
کؤنلوم قدر اوجسوز و انگین " شئیرینی بسطکار
شاهین چانقال بسطله میش و ترت-ده سوات
ییلدیریمین ایفاسیندا سسلنمیشدیر " .قلبیمین
میالدی اولدوغو گوندو "  " ،قوربان اولدوغوم " " ،
گئریسی یاالن "  " ،عشقین تعریفینی نئجه آنالدیم
بیلمیرم " شئیرلرینی ده سوات ییلدیریم بسطله
ییب .یئنه بسطکار باتتال ماجار " هارینال یانیرام
منیم جانانیم " شئیرینی بسطله میشدیر .گولسوم
خانیمین آنالملی ،دادلی-دوزلو ،مودریک ایفاده لری
حیکمت باغچاسیندان توپالنان چیچکلر کیمی
موسیقییه ده یول تاپیر ،سئویله-سئویله دینله نیر.
سالیهلییه باغلی چاتالولوک کؤیو گولسوم خانیمین
دوغولوب بویا-باشا چاتدیغی گؤزل منظره لی بیر
کنددیر .گولسوم گولمز اؤز دوغولدوغو کندی وصف
ائده رک شئیره کؤچورموشدو .بو شئیرلر عصاسیندا "
چاتالولوکلودور منیم کؤیومون آدی " بسطکار ایمران
کوچ تورکو طرزینده موسیقی یازمیش ،همین ماهنی
ترت-ده سسلنمیشدیر.

چاتال آخان اولوغوندان آلیر آدینی،
ایچن بیلیر سرین-سرین سویون دادینی،
دوونله سورولوردو ،بوغدا خیررمانی،
چاتالولوکتور منیم ،کؤیومون آدی!..
گولسوم خانیمین آذربایجان ،اونون موظفر اوردوسو44 ،
گونلوک تاریخی قلبه سی .آذربایجانین بایراغی ایله باغلی
اونالرال شئیری اؤز مضمونو ،ایدئیاسی ایله سئچیلن پوئزییا
نومونه لریدیر .بو شئیرلری گولسوم گولمز کیتابالشدیریب
چاپا حاضیرالییر.
خاطیره لر یازدیقجا اوزانیر ،اوزاندیقجا دا یئنی عالوه لر
طلب ائدیر " .بو قدر " دئییب یازیما نؤقته قویماق ایسته
دیم .عاغلیما گلدی کی ،یونان رییازیاتچیسی آرخیمئد
(ئ.ه )212-287 .ریچاق (لنگر) قانونونو موعین ائتدیکدن
سونرا " منه ایستیناد نؤقته سی وئرین ،یئر کوره سینی
یئریندن اوینادیم "  -دئمیشدیر .منیم ایستیناد نؤقتم
اوالن گؤردویوم ساده و صمیمی اینسانالر ،طبیعتین
گؤزللیک بخش ائتدیگی یئرلر ،یارادانین کؤنلونون خوش
واختی یاراتدیغی طبیعت مؤعجیزه لری ،بو یئرلرده کی
اینسانالرین سئوگیسی منه ایلهام وئردی کی،
گؤردوکلرینی یازیب شرح ائدیم.
رؤیا کیمی کئچن بیر آی منه مانیسانی ،سالیهلینی،
ایزمیری ،تورقوتلونو ،دمیرچینی ،بوزداغی تانیتدی.
سالیهلی نین چاتالولوقلودا ناغیل کیمی کئچن ایکی گئجه
کاپلیچاار ،ایلک یاشاییش
سی ،سالیهلیده کی
مسکنلریندن اوالن کوال-کوالدوکویا (مانیسادا) ،دونیانین
ان گؤزل ،ائستئتیک ذؤوق وئرن گؤلو " گؤلجوک "
(یزمیرد) " ،یئددیولوق بوالغی " (ازمیرده) ،ایزمیرده کی
کارشییاکا کئچیدی ،ایزمیرین لیمونتپه سینده کی
موسافیرپرور اینسانالر ،تورقوتلونون " قارپیزقالدیران
پارکی "  ،مانیساداکی " یونوس پارکی "  ،افسانوی "
آغالیان کایا " نین ناغیلالرداکی مؤعجیزه سی یوخوالردا
رئالالشان رؤیا کیمی بیر حاقیقتدیر.
بو رئاللیقالر اینسانالر آراسیندا دوستلوق کؤرپولری
قورور .دوستلوق کؤرپولری ایسه دونیانین دایاقالری
مؤحکم اوالن ان مؤحتشم کؤرپوسودور.
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آذربایجان فولکلوروندا رنگلرین آنالمی
 .1آغ رنگ

یازان  :بهلول عبداهلل
کؤچورن  :محمدرضا اسماعیل زاده

استثنا حالالر حسابا آلینمازسا ،آغ رنگ دونیانین
بوتون خالقالریندا ،خاطرالتدیغیمیز کیمی ،اوغور،
خوشبختلیک ،پاکلیق ،دوزلوک ،احترام و  ...بیلدیریر.
حتی بوتون رنگلرین آغ رنگدن تؤره مهسی فیکری ده
وار و بو سببدن او" ،آنا رنگ" آدالنیر .بو دوغرودان دا
بئلهدیر .قیرمیزی ،قارا ،ساری ،یاشیل ،ماوی رنگلرده
اوالن پارچا ،ایپ و  ...نسنهلری آغ رنگلی ائتمک
ممکن اولمادیغی حالدا ،آغ رنگلی نه وارسا بویاالر
واسطهسی ایله دیگر رنگلی ائتمگین هئچ بیر
چتینلیگی یوخدور .آغ رنگین چوخ احاطهلی
اولدوغونو دئدیک .بیر چوخ حالالردا آغ سؤزلره
قوشولماقال هم ده "بؤیوک" معناسیندا ایشلنیر .بیز
بونو "کتاب دده قورقود"دا راست گلدیگیمیز "آغ
میدان" بیرلشمهسینده ده گؤروروک .مسئلهیه
گونوموزون باخیمیندان یاناشساق ،بیز بیلیریک کی،
هر دؤولتین مرکز (پایتخت) و بؤیوک شهرلرینده
چوخلو میدانالر اولور .آمّا بونالردان بیری "باش
میدان" ("باش" سؤزونون ده "بؤیوک" معناسی
واردیر .باش ناظر ،باش کاتب ،باش کوماندان ،باش

رداکتور ،یعنی دیگر ناظرلردن ،کاتبلردن،
کوماندیرلردن ،رداکتورالردان بؤیوک اوالن) ساییلیر.
دؤولت تدبیرلری ،سویهلی مراسملر ،نمایشلر ،یاریشالر
بو میداندا کئچیریلیر .اسکی چاغالردا خاقانین ،خانین
اوتوردوغو مکان – مرکز ایندیکی پایتخت شهرلری
بؤیوکلوکده اولماسا دا ،اونالرین دا سئچیلن میدانی
اولوب و بونا "آغ میدان" ،یعنی "بؤیوک میدان"
دئییلیب .ائله "کتاب دده قورقود"دا دا "آغ
میدان"داکی "آغ" بؤیوک معناسیندادیر .آغ رنگ
هم ده غالبیت معناسیندادیر .یئنه ائله "کتاب دده
قورقود"دا بئله بیر اپیزود وار .آبیدهنین اون
بیرینجی بویوندا دئییلیر کی ،کافرلر سالور قازانی
یاتمیش حالدا توتوب اسیر آپاریرالر .اوروز اوغوز
بگلری ایله بیرلیکده آتاسینی اسیرلیکدن
قورتارماغا یولالنیر .کافرلر قازان خانین اؤزونو بو
گلنلره قارشی چیخاریرالر .شرط کسیرلر کی،
گلنلری گئری اوتورتسان ،آزاد اوالجاقسان .کیمله
ووروشاجاغینی بیلمهین قازان خان شرطله
راضیالشیب میدانا چیخیر .بویدا دئییلیر" :قازان
گؤردو کیم ،لشکر اؤنونده بیر آغ بوز آتلی آغ علملی،
بکدمیر دونلو ،اوغوزون اؤنونجه گلدی ،چادیرین
تیکدیردی ،آالی باغالدی دوردو" .یئنه ائله بوراداجا
سالور قازان چرینین  -اوردونون اؤنوندهکی آغ
سانجاقلینین کیملیگینی سوروشور .بیز بیلیریک کی،
علم (توغ) ،سانجاغین بوگون باشا دوشولن معناسی
بایراقدیر .بس بو بایراق  -علم ،سانجاق نه اوچون
آغدیر؟ بایراغین آغ رنگده اولماسی بالواسطه اونون
ائله رنگینه گؤره غالبیت (آغ رنگلی بایراغین تسلیم
اولما آنالمی سونراکی زامانالرین ایشیدیر) رمزی
اولماسینی سمبولالشدیریر .بونون بئله اولماسی
ساریدان قایناقالردا دا خبرلر واردیر .بئله کی،
ماناسین دا غالبیت بایراغی "آغ بایراق" آدالنیرمیش.
چنگیز خانین دا دوققوز قوتازلی مشهور بایراغی
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"بؤیوک آغ بایراق" ایمیش .دوشمنلر همیشه اؤنده
گلن بو بؤیوک "آغ بایراق"دان واهمهیه ،قورخویا
تسلیم
دؤیوشسوز-فالنسیز
دوشدوکلریندن
اولورموشالر .سؤال اولونا بیلر کی ،بو سؤزو گئدنلرین
دیگر رنگلی بایراقالری اولماییب؟ اولوب .واختی ایله
هر دؤولتین ،داها قدیملرده ائل ،طایفا بیرلشمهلرینین،
اساساً ،اوچ رنگلی بایراغی وار ایمیش :آغ ،قیرمیزی،
قارا .هر بایراغین رنگی رمزی سجیه داشییب .آغ
رنگلی بایراق غالبیت ،قیرمیزی رنگلی بایراق طرفلرین
بیر-بیرینه محاربه اعالن ائتمهسی ،قارا رنگلی بایراق
گوج ،قدرت دئمک ایمیش .اگر بیر دؤولت
باشقاسینین سرحدلرینده اوچ بایراق  -قیرمیزی ،قارا،
آغ رنگلی بایراق قالدیرمیشسا ،بو سنه محاربه اعالن
ائدیرم ،سندن قدرتلییم ،سنه غالب گلهجگم
معناسیندا ایمیش .یئنه ده ائله قایناقالردان
اؤیرنیریک کی ،چنگیز خان دؤیوشه "بؤیوک آغ
بایراغی"" ،قیرمیزی بایراغی" و گوج ،قدرت تمثالی
اوالن قارا رنگلی بایراغی ایله یولالنیرمیش" .کتاب
دده قورقود"دا دا کافرلر دؤیوشه قارا رنگلی بایراقال
گلیرلر .بونونال اؤزلرینین گوجلو ،قدرتلی اولدوقالرینی
نمایش ائتدیرمک ایسته ییرلر .آغ بایراقلی اوغوزالر
ایلک اوالراق کافرلرین قارا رنگلی بایراغینی
قیلینجالماقال ،آیاق آلتینا سالماقال اونالری ال به ال
تسلیم اولماغا مجبور ائدیرلر .آغ رنگین هم ده تانری
رنگی کیمی دوشونولدوگونو دئمیشدیک .بو اوزدن ده
او ،اوغور گتیرن رنگ بیلینمیشدیر .عبث یئره دگیل
کی ،اسکی چاغالردا دؤیوشه یولالنان سرکردهلر
همیشه آغ رنگلی آت مینرمیش و بونونال دا اوغور
قازاناجاقالرینی دوشونرمیشلر .مثال اوچون ،بؤیوک
هون حؤکمداری مئتئ دوشمن اوستونه گئدنده یالنیز
و یالنیز آغ رنگلی آت مینرمیش .بؤیوک سرکرده
گولتکینین دؤیوشلرده کی غلبهلرینین بیر سببی ده
اونون همیشه آغ رنگلی آت مینمهسی ایله ایضاح
ائدیلمیشدیر .آغ رنگلی آتین حتی پادشاه
سئچکیسینده ده اوغور گتیردیگی ظن اولونوب.

یونان تاریخچیسی هئرودوتون روایتینه گؤره،
فارسالردان یئددی زادگان موغالرال دؤیوشده
اوستونلوک قازانیر .و ائله بو یئددی زادگان دا ایران
تاختینا نامزد اولور .دارا دا بونالرین آراسیندا ایمیش.
ایران عادتینجه اونالر آتالرینا مینیب گونش
دوغمامیش شهردن کنارا چیخمالی ایمیشلر .گونشین
ایلک شعاعسی گؤرونونجه کیمین آتی کیشنه سه
ایمیش ،او دا پادشاه سئچیلمهلی ایمیش .دارانین آغ
رنگلی آتی بو سئچکیده ایلک کیشنه دیگیندن دارا دا
ایرانین شاهی اولور .ائله دوشونولمهسین کی ،رنگ
تصورو یارادان "آغ"ین منفی آنالمدا اولماسی
عمومیتله محدوددور .بللی اولدوغو اوزرره ،دؤولت
قورولوشوندا بایراق (توغ ،سانجاق) مستقللیک
سمبولو اوالراق همیشه اوجا توتولموش ،یوکسک
دگرلندیریلمیشدیر .اما بو دا وار کی ،اسکی چاغالردا
تورکلرده اؤلن اوچون ده بایراق آسماق عادتی اولوب.
و بو عادتده باخیشی چکن یؤن ده واردیر .بئله کی،
اؤز اجلی ایله اؤلن اوچون قارا رنگلی بایراق آسیلیر،
قارا رنگلی پالتار گئییلیر .دؤیوشده شهید اوالراق
دونیاسینی دگیشن اوچون ایسه آغ رنگلی بایراق
آسیلیر ،آغ رنگلی پالتار گئییلیر .حتی دؤیوشه
یولالنان تورک خاقانالری دا اوردوداکیالرا اؤرنک
اولماق اوچون شهیدلیک نشانهسی کیمی اؤنجهدن آغ
رنگلی پالتار گئییرمیشلر .تورک مدنیتیندن بیر چوخ
مسئلهلری منیمسه میش اسکی چین معیشتینده ده
بو دئییلن جیزگینین اولماسینی قایناقالر خبر
وئرمکدهدیر .چینلیلر ده اؤلنین شرفینه آغ رنگلی
بایراق آسار ،دونیاسینی دگیشنین یاخینالری آغ
رنگلی پالتارالر گئییرمیشلر .مسئله بئلهدیر کی،
"سون زامانالرا قدر آذربایجانین بیر سیرا یئرلرینده
یاسلی آدامالر آغ پالتار گئییرمیشلر .مثال اوچون،
ناخچیواندا بو عادت وار ایمیش .اری اؤلموش قادین
دؤرد آی اون گون باشینا آغ تنظیف باغالردی .بو
مدتدن سونرا یاخین قوهوم-اقرباداکی قادینالر
ییغیشیب اونو یاسدان چیخارارمیشالر .بو یاسلی
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قادینین باشینا خینا قویار و سونرا او ،آغ تنظیف
اؤرپگی اؤرتمز ،آغ رنگلی پالتار گئیمزمیش .آغ رنگ
ماتم بلگهسی اولدوغو اوچون بیر سیرا رایونالردا
یاتمیش اوشاغین اوستونه آغ اؤرتمزلر .اسکیدن
قافقازدا یاشایان بیر سیرا تورک دیللی خالقالردا:
قوموقالردا ،قاراچایلیالردا ایندی ده آغ ماتم ،یاس
رنگی ساییلیر .بو خالقالرین یاس عادتلرینده کی بیر
عالمت ماراقلیدیر :قبیرلرین باش داشالریندا
کیچیک ،درین اویوق اویولور و اورا آغ بایراق
سانجیلیر" .ایندی ده دیلیمیزده ایشلنن "آغ یاالن"،
"آغ بهتان"" ،آغ شر" افادهلرینده کی "آغ" یاالنین،
بهتانین ،شرین شیشیرتمه درجهسی اولماقال منفی
عالمت بیلدیریر .یاخود" ،اوزون آغ اولسون ،یاخشی
اوزومو آغ ائلهدین" دئییمینده کی "آغ"الر دا اصلینده
منفی آنالما گلن "قارا" معناسیندادیر .بو" ،اوزون قارا
اولسون ،اوزومو قارا ائلهدین" دئمکدیر .ائله "اوزه آغ
اولماق"داکی "آغ" دا سؤز قایتارماق ،اطاعتدن
چیخماق ،دئییلنی قوالق آردینا وورماق و  ...آنالما
گلن دئییمدیر .گؤروندوگو کیمی ،آغ رنگین معیشتده
هم مثبت ،هم ده منفی فونکسیاسی واردیر
.2گوی رنگ

گؤی رنگ چوخ-چوخ حالالردا نه اینکی ماوی ،حتی
بعضی حالالردا یاشیل رنگله عینی معنالی ،عینی
فونکسیالی اولور .گؤیله ماوینی بیر-بیریندن
فرقلندیرن باشلیجا عالمت گؤیون توند ،ماوینین
ایسه نسبتاً آچیق اولماسیدیر .اما بو او دئمک دئییل
کی ،گؤیله ماوی همیشه بیر-بیرینین عینی اوال
بیلیر .مثال اوچون ،یئتیشمه میش ،کال آنالمینا گلن
گؤی مئیوه  -گؤی آلچا ،گؤی گاوالی ،گؤی آلما ،گؤی
اریک ،یاخود گؤی (یاشیل) مئشه ،گؤی (یاشیل)
اوت ،گؤی (یاشیل) چمن و س .دئییله بیلدیگی
حالدا ،ماوی آلچا ،ماوی گاوالی ،ماوی آلما ،ماوی
اریک ،ماوی اوت ،ماوی مئشه ،ماوی چمن و س.

دئییلمیر .ائلهجه ده گؤی رنگ همیشه ماوی رنگی
عوض ائلهیه بیلمیر.
بئله کی" ،گؤی" رنگ یوخ ،سوبستانتیولشنده عالمت
اوالراق مطلق "ماوی" طلب ائدیر .مثال اوچون ،سما،
آسمان آدالری داشییان گؤی قوببهسینین  -گؤیون
رنگینی بیلدیرمک اوچون "گؤی گؤی" یوخ" ،ماوی
گؤی" دئییلیر .یاناجاق اوالراق ایستیفاده اولونان گاز
"گؤی گاز" یوخ" ،ماوی گاز" آدالنیر و س.
بعضاً گؤی و ماوی رنگ پارالئل اوالراق عینی نسنهنین
عالمتی اولور :گؤی دنیز  //ماوی دنیز ،گؤی سوالر //
ماوی سوالر .بعضاً ده ائله اولور کی ،گؤی رنگ ماوی
رنگین وظیفهسینده چیخیش ائدیر .ساچی یوماق
اوچون ایستیفاده اولونان گیالبینین بیر نؤعو
دوغرودان-دوغرویا ماوی (حتی بوز) اولدوغو حالدا
"ماوی گیالبی" یوخ" ،گؤی گیالبی" آدالنیر .یاخود
اینسانا مخصوص بعضی عالمتلر "گؤی"له ایفاده
اولوندوغو واخت "ماوی" هئچ یادا دا دوشمور" .گؤی
اؤسکورک"" ،ایچی گؤینه مک"" ،اوزو گؤینه مک"،
"یاراسی گؤینه مک"" ،گؤیره-گؤیره آغالماق"،
"بوغازی گؤینه مک" و س .مثالالردا اولدوغو کیمی.
بیر چوخ خالقالردا گؤی (ماوی) رنگ ابدیت،
ابدیلیک ،صادقلیک رمزی ساییلیر .تورک
خالقالریندا ،او سیرادان آذربایجان تورکلرینده گؤی
(ماوی) رنگ باشقا معناالرال یاناشی ،هم ده
سئوینجین ،شادلیغین ،خوش خبرین سیموولو
بیلینیر .بو ،بالواسطه گؤی رنگین اؤز آدینی تانری
مکانی گؤیدن آلماسی ایله ایلگیلیدیر.
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هله اونو دئمیریک کی ،اسکی میفولوژی تصوّرلرده
تانری اؤزو هم ده گؤی رنگلی بیلینمیش (آیری-آیری
ائتنوسالردا تانرینین آغ ،حتی ساری رنگلی
دوشونولدوگونو خاطرالتمیشدیق) ،باشقا سؤزله ،گؤی
رنگ تانری رنگی ساییلمیشدیر .مثال اوچون ،آلتای
افسانهلرینده تانری "گؤی ساققاللی بیر ایختیار"
اوالراق تانیدیلیر .و یئنه ده بیلدیریلیر کی" ،تورکلر
گؤیه گؤی تانری دئییرلر .بوگونکو تورکجهمیزده
سؤیله دیگیمیز "گؤی" سؤزو گؤیون رنگیندن باشقا
بیر شئی دئییلدیر .گؤی رنگ قوتسال گؤیون اولدوغو
قدر تانرینین دا سیموولو ایدی .بیر شئیی گؤی
رنگینه بوروندورمک و یا گؤی سؤزو ایله برابر
سؤیلنن او شئیی قوتسال سایماق و یا تانری ایله باغ
قورماق ایستییندن ایرهلی گلمیشدیر" .ایش
بوراسیندادیر کی ،ائپیک عنعنهده تانری طرفیندن
گؤیدن گؤندریلنلر ده چوخ واخت ائله گؤی رنگ
عالمتلی اوالراق تصویر ائدیلیر .مثال اوچون" ،اوغوز
کاغان" داستانیندا بیلدیریلیر کی ،اوغوز خانین
اوردوسو اؤنونده "گؤی توکلو ،گؤی یئلکلی قورد"
گئدیر.
اوستونده گؤی رنگ  -تانری رنگی داشییان بو قوردو
اوغوزا اوغور گتیرن اوالراق ائله تانرینین اؤزو گؤیدن
گؤندرمیشدیر .اوغوزون ایکی خانیمیندان بیری
گؤیدن گونشین شعاعسی ایله یئره ائنمیشدیر.
بو خانیمین دا گؤزلری "گؤیدن گؤی" رنگدهدیر.
یعنی تانری اوغوزا گؤندردیگی بو قیزین دا گؤزلرینه
اؤز رنگیندن هوپدورموشدور .گؤی رنگلی آتال باغلی
بئله بایاتی اؤرنکلری واردیر:
من آشیقم آتی وار،
گؤیون یئددی قاتی وار،
اؤنده گلن اوغالنین
آلتیندا گؤی آتی وار.
گؤی آت ،یالینا قوربان،
تیرمه شالینا قوربان،

منی یارا تئز یئتیر،
پوالد نالینا قوربان
گؤی آتی مینن اوغالن،
مینیب تئز سورن اوغالن،
قاییدیب ائله گلسن،
اولالم قیسمتین ،اوغالن.
گؤروندوگو کیمی ،بورادا گؤی آتین "اؤنده گلن"،
"یارا تئز یئتیرن" اولماسی سؤیلنیلیر .بو مسئله
"چیل مادیان" ناغیلیندا بیر آز دا قاباریقدیر .گؤی
رنگلی آتین جیدیردا اؤتولمز اولماسی ناغیلدا بئله
تصویر اولونوب" :بیری وار ایدی ،بیری یوخ ایدی.
گؤیون آلتیندا ،یئرین اوستونده بیر شاه اوغلو وار
ایدی .بو شاه اوغلونون بیر گؤی آتی وار ایدی .شاه
اوغلو هر گون گؤی آتینی مینیب میدانا چیخارمیش.
شهرین بوتون یاخشی آت چاپانالرینی دا اورایا
ییغیرالرمیش .شاه اوغلو آتلیالرال جیدیرا
چیخارمیش .جیدیردا شاه اوغلونون گؤی آتی بوتون
آتالری کئچرمیش .آتین تانرییا مخصوصلوغو،
گونشین شعاعسی ایله یئره ائندیریلمهسی حاقیندا
معلوماتالر آز دئییل .حاقیندا دانیشدیغیمیز گؤی
رنگلی آتداکی "گؤی"ده تانری ایله ،گؤی-سما ایله و
اونالرین سیموولو ساییالن گؤی-ماوی رنگله
باغلیدیر .اعتقادا گؤره ،گؤی رنگلی آت دا ائله گؤی-
سما آتیدیر .بو جهت اؤزونو بایاتیالردا دا
گؤسترمکدهدیر:
گؤی آتیم گؤی اوزونده،
تورپاغیندا ،دوزونده،
من یاریمی تانیرام،
قوشا خال وار اوزونده.
گؤیدن گلن گؤی آتلی،
قولالری قوش قاناتلی،
یاریما خبر آپار،
من پیادا ،او آتلی.
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گؤی رنگلی آتین تانرییا مخصوصلوغو ،کؤمک
ائده¬جگی کیمسهیه گؤیدن گؤی رنگلی آت
گؤندریب گؤیه آپارماسی موتیوی آلتای میفلرینده ده
واردیر .گؤی رنگین غمی ،کدری ،المی ،اؤلوم-ایتیمی،
حوزنو ،یاسی ،ماتمی بیلدیرمهسی ده معلومدور.
"کیتاب دده قورقود"آ مراجعت ائدک .بورادا بیر
کیمسه یاسلی اولدوغونو بیلدیرمک اوچون ائو-
ائشیگینی قارا رنگله یاناشی ،هم ده گؤی رنگله بزه
ییر .اؤزو گؤی رنگلی دون گئیینیر .بامسی بئیرک
اسیرلیکدن قورتاریب ائولرینه یئتیشدیکده بوالقدان
سو آپاران باجیسینین آغالدیغینی گؤرور .او،
باجیسینین نه اوچون آغالدیغینی اؤیرنمک
ایستدیکده هم ده سوروشور" :قارالی ،گؤیلو اوتاغی //
سورار اولسام ،کؤلگه کیمین؟" باجیسی دا دردلی-
دردلی" :قارالی ،گؤیلو اوتاغی سورار اولسان  //آغام
بئیره ییندیر //آغام بئیرک گئدهلی کؤچریم یوخ".
دوشمنلره اسیر دوشموش اوروز اونو خالص ائتمهیه
گلن آتاسینا  -سالور قازانا دئییر" :آنام منیم اوچون
گؤی گئییب قارا سارینسین  //قالین اوغوز ائلینده
یاسیمی توتسون" .آرخادا گؤی رنگین یاشیل رنگی
ده عوض ائله مهسینی دئمیشدیک .اما بو دا وار کی،
یاشیل رنگه اسکی معیشتیمیزده ،ائلهجه ده فولکلور
اؤرنکلریمیزده راست گلمک چوخ نادر حادثه
ساییلیر .چونکی یاشیل رنگ ایسالم دینینین
سیموولیک آتریبوتالریندان اولدوغو اوچون همین
دؤور مدنیتیمیزده اؤزونه یئر تاپا بیلمه میشدیر.
مسئلهنین دئییلن استقامتی ،یعنی یاشیل رنگین
هانسی گؤروشلرله باغلیلیغی تانری ملکلرینین ده
یاشیل دونلو اولماسی ایله ثبوتا یئتیر .بو یؤنو نظامی
گنجوی ده نظردن قاچیرمامیشدیر .او" ،یئددی
گؤزل" اثرینده دئمیشدیر :سمادان آتینی چاپاراق
اوچان باکر ملکلری توت کمنده سال .گؤیون
اولدوزالری ایزلییر سنی .یاشیل گئییملیلر گؤزلییر
سنی .یاخود :یاشیل چیراق کیمی پارالق گؤروندو،

صنعت ملگی تک یاشیل بوروندو .سؤزسوز کی رنگلر
حاقیندا داها گئنیش دانیشماق مومکوندور .اما بو
دئییلنلر ده رنگلرین بوتؤولوکده معنویات و معیشت
تاریخیمیزی اؤیرنمکده مهم رولو اولدوغونو ثبوت
ائدیر.
 .3قیرمیزی رنگ
آرخادا قیرمیزی رنگین توپالشما ،جمع لشمه ،داوا-
داالش سمبولو کیمی قبول ائدیلدیگینی
بیلدیرمیشدیک .بونونال بئله ،بعضی تورک خالقالریندا
قیرمیزی رنگ قوتسال ساییلمیش و او ،گؤز روحونون
رنگی حساب ائدیلمیشدیر .بو گؤز روحو اؤزو
قیرمیزی اولماقال برابر ،گئییمی ده یالنیز و یالنیز
قیرمیزی تصور ائدیلمیشدیر .دئیهسن ،بو اعتقاد
آذربایجانلیالردا دا اولموش و او ،اسکی چاغالردان
یاشایا-یاشایا گلیب چاغیمیزا دا چاتمیشدیر .بئله کی،
گؤزون سیریمهسی بیزده همیشه اوغورسوزلوق
عالمتی بیلینمیشدیر .گؤزون سیریمهسی ایله مطلق
بیر شر ،خطالی ایشین اوالجاغی ظن ائدیلمیشدیر.
اودور کی ،سیریین گؤزه ساغ ال ایله اوچ کره سیغال
چکه-چکه "خئییره آتیرسان آت ،شره آتیرسان یات"
اووسون سؤزلری دئمکله برابر ،همین گؤزون اوست
قاپاغینا قیرمیزی رنگلی ساپ ،قیرمیزی رنگلی پارچا
قیرینتیسی دا یاپیشدیریلیر .چوخ اولسون کی،
بوراداکی قیرمیزی رنگلی ساپ ،پارچا ائله گؤز
روحونون سموبولودور .دئمهلی ،بیزده ده گؤز روحو
قیرمیزی رنگده دوشونولموش و سیریین گؤزه اونون
خطا-بالنین
یاپیشدیرماقال
نیشانهسینی
سوووشاجاغینا اینانیلمیشدیر .قیرمیزی رنگین
تانینما ،تانیتما عالمتی ده واردیر .بیر واخت
آذربایجاندا نشانلی اوغالنالر و قیزالر تانینسینالر
دئیه قیرمیزی رنگلی پالتارالر گئییرمیشلر .اوغالن
ائویندن قیز اوچون قیرمیزی رنگلی دون
آپاریالرمیش ،قیز دا نشانلیسی اوچون قیرمیزی
رنگلی کؤینک توخویوب گؤندررمیش .بونونال دا اونالر
اطرافالریندا اوالنالردان سئچیله رمیش .و هامی
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اونالرین نشانلی اولدوقالرینی بیله رمیش .بوندان
ساوایی ،قیز گلین کؤچنده ده اونون باشینا قیرمیزی
رنگلی دوواق اؤرترمیشلر کی ،بونون دا رمزی
معناسی واردیر .بیلیندیگی عذره ،قیرمیزی رنگ هم
ده گونشین سمبولو ساییلیر .شر قوهلر ایسه
ایشیقدان ،گونشین یئردکی آتریبوتو اوالن اوددان-
اوجاقدان قورخورالر .اودور کی ،ار ائوینه یوال سالینان
گلین آتا ائوینده اودون-اوجاغین چئورهسینه
دوالندیریلیر ،ائودن چیخاریالرکن باشینا قیرمیزی
رنگلی دوواق سالینیر .اعتقادا گؤره ،شر قوهلر گونش
نشانهسی قیرمیزی رنگلی اوالنالردان قورخدوغو
اوچون گلینه زیان توخوندورا بیلمزلر .ائله "گؤزگلمه"،
"نظرگلمه" ده فنا قوهلرین عملی ساییلیب .گلین
قیرمیزی رنگلی دوواق اؤرتدوگوندن اونون اوزو
گؤرونمور و بو سببدن ده او ،گؤزدن ،نظردن قورونور.
بو جهت اؤز ایزلرینی بیر ائل سؤیلمهسینده ده
قوروموشدور :زولف تؤکوب اوزه دیلبر ،چیخیبدی
دوزه دیلبر ،دوواق سالین اوزونه ،گلمهسین گؤزه
دیلبر .قیرمیزی رنگ بعضن "قیزیلی"" ،آل" آدالری
ایله ده آدالنیر .اما بو دا وار کی ،همین رنگ
"قیزیلی" ،یاخود "آل" آدالنسا دا ،بوراداکی تصوور
ائله قیرمیزیدیر .مثال اوچون" ،قیزیل بایراق"،
"قیزیل میدان" اصلینده "قیرمیزی بایراق"،
"قیرمیزی میدان" دئمکدیر .آل-قیرمیزی ایسه
رنگین بالواسطه توند چاالرلی اولماسینا اشارهدیر.
دوزدور" ،آل"این دیلیمیزدکی معناالری چوخدور و
او ،هم ده آلداتما ،یاالن ،حیله دئمکدیر .مثال اوچون،
بیری باشقاسینی آلداداندا ،یاالن دانیشاندا ،حیله
ایشلهدنده "او ،بونو آل دیلی ایله ائلهییب" دئییلیر.
ماراقلیدیر کی ،محض بو دئییلنلرله اویوشان
"قیرمیزی یاالن" افادهسی ده دیلیمیزده واردیر.
 .4ساری رنگ
رنگلر عائلهسینده ساری رنگین ده مخصوصی یئری
واردیر .آرخادا دا بیلدیرمیشدیک کی ،ساری رنگ
آذربایجاندا داها چوخ قوراقلیغی ،قیتلیغی ،خبیثلییی،

بدلییی بیلدیردییی حالدا ،بیر سیرا دیگر خالقالردا او،
فاللیغین ،مرحمت و شفقتین رمزی ساییلمیشدیر.
بعضی تورک خالقالری اؤز عنوانالرینا دا رنگ
اوالراق "ساری" عالوه ائتمیشلر .میثال اوچون،
اویغورالر اؤزلرینی "ساری اویغور" آدالندیرماقال فخر
ائتمیشلر .گؤیتورکلرین اون قبیلهسیندن بئشی
"ساری تورکئش" ،دیگر بئشی ایسه "قارا تورکئش"
دؤولتی یارادیر" .ساری تورکئشلر" اؤزلرینی اصیل-
زاده حساب ائدیرلر .بو دا اونونال باغلی ایمیش کی،
اونالر ساری رنگی هم ده تانری رنگی حساب
ائدیرمیشلر .بو اینام بوریاتالردا دا اولوب .اونالر حتی
بوتون دونیانی ،بو دونیادا اوالن وارلیقالری ساری
رنگده بیلمیشلر .بو اوزدن ده تورپاغا مخصوص
چوخالتما ،آرتیرما عاملینی قادینا دا شامیل ائتمیش و
قادینی  -آنانی ساری رنگ ،کیشینی  -آتانی ایسه
گوموشو رنگ آنالمیندا دوشونموشلر .میفه گؤره،
چنگیز خانین اولو اجدادی  -گونشین ساری رنگلی
شواسیندان تؤرنمیشدیر و ائله ساری رنگدن
تؤرندیکلری اوچون خاقانلیق دا یالنیز بو نسله
مخصوصدور.
گئوسیموولیکادا – ایستیقامتبیلدیرمهده ده ساری
رنگه باخیش فرقلی-فرقلیدیر .بئله کی ،دونیانین
دؤرد دؤوروندن بیرینین رنگی حساب اولونان ساری
رنگ چوخ-چوخ ائتنوسالردا مرکزین رمزی
بیلیندییی حالدا ،بعضی ائتنوسالردا باشقا-باشقا
سمتلرین گؤستریجیسی ساییلمیشدیر .میثال
اوچون ،آمریکا هیندوالریندا ساری رنگ غربین،
هیندیستانلیالردا جنوبون ،کالمیکالردا شیمالین
گؤستریجیسی ظنن ائدیلمیشدیر.
اینسانا مخصوص بیر عالمتین نظره چارپماسیندا دا
ساری رنگ ایشتیراک ائدیر .میثال اوچون ،بیر
کیمسهنین قورخو ،اوزونتو ،سارسینتی کئچیرمهسی
اونون اوزونون ساری رنگ آلماسیندان دا بیلینیر.
ساری رنگی ایفاده ائدن "ساریلیق خستهلییی" ده
واردیر.
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شعریمیز -شاعریمیز
ŞEİRİMİZ- ŞAİRİMİZ
ÖZÜMÜZ- SÖZÜMÜZ
اوزوموز-سوزوموز

بوشعری قاراداغین قَدیم آشیقالرینین حاققینده
یازان کلیبرلی آشیق صیاد جعفرزاده دیر
یاددان چیخماسین
قاراداغین قَدیم آشیق الریندان
یازیرام دفتره یاددان چیخماسین
عباس آباد کندی ،آشیق رسولدان
یازیرام دفتره یاددان چیخماسین
*******************
وینه ده یاشایان آشیق عین اهلل
اوحیدرکانلیلی آشیق خیراهلل
آشیق عبدلعلی جانانلی واهلل
یازیرام دفتره یاددان چیخماسین
*******************
هوماندا محمّد ،خانقولو،آدلی
اَحمدلیده آشیق حیدری سانلی
شیخسینده آشیق عبّاس ماراقلی
یازیرام دفتره یاددان چیخماسین
*******************
شجایلیده آشیق رشید وار اولسون
کیمسه حاققی سویله مه سه خاراولسون
آشیق جعفرسفرلیده جاراولسون
یازیرام دفتره یاددان چیخماسین
*******************
آشیق فتع اهلل ده قایا باشیندا
آشیق پوالد زَر تک زَرنه قاشیندا
گئتدی بودونیادَن یتمیش یاشیندا

یازیرم دفتره یاددان چیخماسین
*******************
آشیق اوروج آشیق نادر خاالنلو
یازیرم شعریمی اونالرا جانلی
سیدلَرده آشیق مَلیک آدسانلی
یازیرام دفتره یاددان چیخماسین
*******************
آشیق همّت مولکده فایدالیدی
آشیق لیق علمینده چوخ قایدالیدی
کلیبرده مشهور آشیق علیدی
یازیرام دفتره یاددان چیخماسین
*******************
لئته دیده آشیق حسن واریدی
سوزده درین کمالی بیر سَریدی
نوجه دهده آشیق عزیز زَریدی
یازیرم دفتره یاددان چیخماسین
*******************
آشیق اسفندیار هاسین کندیندن
اوزبئتده یداهلل دئییم فَندیندَن
هئچ واخت گئدمَز بونالر مَنیم زَندیمدَن
یازیرام دفتره یاددان چیخماسین
*******************
آشیق صیّاد یازدی آشیقلر آدین
اوخویون بیله سیز سوزلَرین دادین
تاریخ اونودماسین مردلَر فَریادین
یازیرام دفتره یاددان چیخماسین
*******************

موالنا
پا تهی گشتن به است از کفش تنگ
رنج قربت به که اندر خانه جنگ
ظالم آن قومی که چشمان دوختند
وز سخنها عالمی را سوختند
موی بشکافی بهعیب دیگران
چو بهعیب خود رسی کوری از آن
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اکبرحبیبی«باریش»
هرکسی گرعـیـب خـود دیدی به پـیش
کی بُدی فارغ وی از اصالح خویش
تیـغ دادن در کفِ زنگّیّ مست
به که آید علم نادان را به دست

******************
م.ح .شهریار
مست آمدم ای پیر که مستانه بمیرم
مستانه در این گوشه میخانه بمیرم

قارا باغ
قاراباغ آلیندی عشق اولسون وطن
آل ایستی قوینونا شهیدلری سن
قوی اولسون بایراغین شهیده کفن
داغ داشین سئوینیرجئیرانالر مه لیر
بیر گؤزوم آغالییر بیر گؤزوم گولور
قاراباغ قاییتدی قورتاردی حسرت
قازاندی بیر داها قازاندی غیرت

درویشم و بگذار قلندر منشانه

آلینار قاالالر دوز اولسا نییت

کاکل همه افشان به سر شانه بمیرم

سول گوزون یاشینی ساغ گؤزوم سیلیر
بیر گؤزوم آغالییر بیر گؤزوم گولور

من درّ یتیمم  ٬صدفم سینه دریاست
بگذار یتیمانه و دردانه بمیرم
بیگانه شمردند مرا در وطن خویش
تا بی وطن و از همه بیگانه بمیرم

خان کندی زنگیالن جبراییل ترتر
خوچای فوضولی آغ دام کلبجر
قوبادلی الچینیم شوشا دا ظفر
دوستالریم سئونیر دوشمانالر اؤلور
بیر گؤزوم آغالییر بیر گؤزوم گولور

سرباز جهادم من و از جبهه ی احرار

«باریشین» آرزی سی گوره م تورپاغین

انصاف کجا رفته که در خانه بمیرم

بئش اون گون دوالنام اوالم قوناغین
لمس ائده م زیروه ده اوپم بایراغین

من بلبل عشاق به دامی نشوم رام

سوروشسان آرزیمی یولالردا بیلیر

در دام تو هم بی طمع دانه بمیرم

بیر گؤزوم آغالییر بیر گؤزوم گولور
+++++++++++++++++++++++

در زندگی افسانه شدم در همه آفاق

اسمیرا مهیقیزی

بگذار که در مرگ هم افسانه بمیرم

هئچ بیلیرسن نئجهدی؟!
هئچ بیلیرسن نئجهدی ...آغ شهرده قارا گون،
بورکولو ¹قیش ،سویوق یای،
بیر ده ایچمهیه حوزون ،آنجاق بیر نفر اوچون...؟
نه وارسا تکآداملیق -سئومکلر ،آغالماقالر،
اؤلدوردویون ،اؤلدویون یاشامالر تکآداملیق؟
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گوندوزلر دؤزمک آسان،
دی گل...
ایکیآداملیق چارپایی دا ،حسرت ده ،او کونجدهکی
دیوان ²دا...
ایالن کیمی بوز اولور ،آخشامالر تکآداملیق.
بئله بیلمیرسن هردن،
ارکؤیون اللرینی ،داغینیق تئللرینی نئجه اوووتماق
اوالر.
هردن ده ،الپ بئزیرسن ...یئنه او قاراچی قیز،
یئنه ده همین سورو:
« -آی قیز ،گؤرن بیرینی نئجه اونوتماق اوالر؟»
اونوتماغین یولالری قوجاقالریندان کئچیر،
خیالینین هر جوره بوجاقالریندان کئچیر.
هله آیاقالریندان ،هله بارماقالریندان-
هر طرفیندن کئچیر.
بیر ده باخیب گؤرورسن اونوتماق سندن کئچیر...
هئچ بیلیرسن نئجهدی ...گوزگودهکی او گؤزلر،
او گؤزلردن سوزولن یاش «نییه»لر« ،نئجه»لر؟
بیرجه او گوزگو بیلیر،
پردهلر اؤرتولمهمیش ،نئجه دوشور گئجهلر..
گئجهلر ائ ...گئجهلر،
حسرتلر داغا دؤنور ،چارپاز-چارپاز آغالییر.
پنجرهیه سؤیکنن او گیلهنار آغاجی یارپاق-پارپاق
آغالییر.
یارپاقالر آغاجالرین گؤزیاشیدی پاییزالر؛
ائه...
گؤر هله نه قدر آغالماغا پاییز وار!
پاییز شکیللرینده هله گؤزلری بولود یاغیش آدلی بیر
قیز وار.

هئچ بیلیرسن نئجهدی...
قارانلیق تونلوکلرده،³
یوخوسوزلوق فیلمینین نؤوبهسینده دایانماق،
سونرا ،سونرا و سونرا ...هئچ اویقویا ⁴دالمامیش،
هئچ یوخویا باتمامیش آیریلیغا اویانماق؟
هئچ بیلیرسن نئجهدی ....نئجهدی ائ ،نئجهدی،
آیریلیقدان اوّلکی،
آیریلیغا اویانماق...؟!
- ¹نفس آلماغی چتینلشدیرن ایستی هاوا -بوغاناق هاوا)(Bürkülü
- ²اوتورماق و یا اوزانماق اوچون اوزون و یومشاق تخت
- ³آدام چوخ اوالن یئر -باساباس)(Tünlük
- ⁴یوخو)(Uyqu
کؤچورن :ج.محمدنژاد@SheirOcagi

************************
میرزه علیاکبرصابیر
سانما ازدیکجه فلک بیزلری ،ویرانلیق اولور!
اون تمنّاسی ایله ،بوغدا دییرمانلیق اولور.
قاریشیقدیر هلهلیک میلّتین استعدادی،
اَلهنیرسه ،صافی بیر یان ،توزو بیر یانلیق اولور.
چالخاالندیقجا ،بوالندیقجا زامان نئهره کیمی،
یاغی یاغ اوسته چیخیر ،آیرانی آیرانلیق اولور.
کیم کی اینسانی سئور ،عاشقِ حوریّت اولور،
بلی ،حوریّت اوالن یئرده ده اینسانلیق اولور.
ائی کی دئرسن عورَفا راهِ خطاده بولونور!
علمِ منطقجه بو سؤز بهرهی نادانلیق اولور.
«عورَفا» دئرسن اؤزون« ،اهلِ خطا» دئرسن اؤزون،
دوشونورسنمی بو سؤزده نئجه هذیانلیق اولور؟
گؤزونو خیرهلدیرمی گونشی عیرفانین؟
هایدی ،خفّاشصیفت ،بونجا می خولقانلیق* اولور؟!
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تانیریق بیز سیزی آرتیق ،دئمه ها ،بیز بئلهییک!
تانیلیر اول کیشی کیم ،توتدوغو مئیدانلیق اولور.

سامانلی دووارالردان.
ایندی آمّا،
صداقتدن پایسیز دانیشیقالر کیمیدیر حیات،

باخمیسیز گوشهی چشم ایله فقیرانه طرف،
یویورورسوز اورا کیم ،دادلی فیسینجانلیق اولور...
@@@@@@@@@@@@@@@@@

اونودولموش معبد قوخوسو وئریر بوزالنمیش باخیشالر.

حیدر عباسی باریشماز

بیرجه یول ،آچا بیلهیدیم،
آنامین،
مئشین جیلیدلی یاغلی قورآنینی!

اوشاقلیق گونلریم

نه یامان گلدی،
اوشاقلیق گونلریمین زاوالی!
بیلمیرم،
هانکی یاراماز الدن قوپان،
قیزیل گوللـهیه گلدی،
اوشاقلیغیم.
اوندا،
ایندیکی کیمی «باریشماز» دئییلدیم؛
بو یاندان کوسوب،
او یاندان باریشاردیم.
دار کوچهمیز،
دار باشیما،
دونیا کیمی دار دئییلدی.
اوندا،
حیات قوخوسو قوپاردی،
سو چیلنمیش تورپاقدان.
اوندا اورهییم آسیلی ایدی،
بوداقالرین دؤشونو امَن یارپاقالردان.

کاش اوشاقلیق گؤزو ایله،
بیر ده باخا بیلهیدیم،
بوز کؤپکلر اوستونو بزهین،
ساری دویمهلی گئییملره.
ایندی باریش سؤزونو،
سؤزلوکلردن سیلَنلردندیر باریشمازلیغیم.
ساری دونون آلتیندا،
اؤزگه قانی ایله کوروکلهنن،
اورکلردیر تیترهدن کورهییمی.
اوشاقلیقدا چاپان یوخ ایدی،
یاردیما اوزانان بیلهییمی.
کاش آنامین ماهانا قوطوسو کیمی،
آغزیمین دادی قویوالنان گون،
من ده قویوالنایدیم،
اوشاقلیغیم قویوالنان،
دار کوچهمیزده.
او گونلرده ،قویوالنمامیشدی،
شرف،غیرت،
ناموس،
عار ...کوچهمیزده...

حیات اوزولمهمیشدی،
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مظاهر طهماسب پور
باباالر
وجدان اوالن یئرده عدالتده وار،
دئمیشدیر بو سؤزو اولو باباالر.
جنّت اولسون آخرتده یئرلری،
دوز توتوب ازلدن یولو باباالر.
سینه سی غم کدر حسرت اویالغی،
کیشی لییین شرافتین دایاغی،
حقیقتین ،معرفتین اوجاغی،
حکمت سؤزلریله دولو باباالر.
زیروده قلعه نی یئرسیز قورماییب،

هیجران عــذابی بیر طـرف  ،بیر یاندان آغـری خسته لیک
ســانکی سوموکده سانجیالن  ،سانجـار تیکانیم دیر گئدن
جهد ائتدیم هیجران یـاراسـین  ،گیزلندیـرم افسـون ایلـه
گؤردوم دا اولماز گیزله لی  ،کؤکسومده قانیم دیر گـئـدن
سـاخــال یــورولــدو کـاروان  ،ائـتمـه جـفـا ائـی سـاروان
او سرو بـوی یـار عـشـقـیـنـه  ،گویی روانـیـم دیـر گـئـدن
تک لیک آغین دادماقدا من ،یاردا گئــدیر دامــن کشــان
سـورمـا داهـا منـدن نیـشـان،دئلـدن نیشانیم دیر گـئــدن
مندن دؤنوب سرکش یاریم،ناخوش اونون عشقینده من
اولموش اوجاق اودالن دولو،باشدان دوخانیم دیر گئدن
سایسیـز بئدادی لـه اونـون ،اولمـوشسادا ایلقـاری بوش
کـؤنـلـومـده وار یـادی یئنه  ،یا دیلده سانیم دیر گـئـدن

دشمن قاباغیندا اوزاق دورماییب،
صداقتین هئچ واخت اوزه وورماییب
اولوبدو هر سیردن حالی باباالر.
بولود کیمی دالغاالنیب دولوبدو،

اگلش گؤزوم اوستـه قاییت ،ائی کؤنلوم آلمیش نازنین
یئردن قوپان شیـوه ن سسیم ،گـؤیلرده بانیم دیر گئدن

یاتمام گئجه صبحه کیمـی  ،آلمام اؤیود بیر کیمسـه دن
نـه قاصـیدم یـولدا گـئـدن  ،الـدن عـئـنانیم دیـر گـئـدن

بیر آه چکیب چیچک کیمی سولوبدو،
غواص کیمی دنیز لره دالیب دی،

بیر ایسته دیم زار آغالیام  ،زیغدا چؤکوب قالسین دوه
دیل یوخدو گؤردوم آغـالیام،دیلدن بـیانیم دیر گـئـدن

اوچاار کؤنلومده معرفت سارایی،

یار وصلینه صبـر ائیلـه مک  ،هم ده قـاییتـماق یاردان
نئیلیم ایشیم اولماز سادا  ،ایشدن هر آنیم دیـر گئدن

سئچیب دیر گؤهری للی باباالر.

پوزولوبان فتنه لرین هاالیی،
مظاهر دیلینده حقّین هارایی،
دئییب یا محمّد (ص)علی( ع)باباالر
.
********************
شعر ساربان "سعدی" دن
کؤچورن  :سامانی "ایمان"
ائـی ســاربان آهــسـتـه گـئـت  ،آرام جـانـیم دیر گـئـدن
آلمیش چکیـر یـار کـؤنـلـومـو  ،کـؤنلو آالنیم دیرگـئـدن

جانین بدن دن چیخماغا  ،سؤز جورله ییر هر بـیر گلن
گؤزلرده راز اولموش عیان،جیسمینده جانیم دیرگئدن
الییق دئییل کی «سعدی» یه،ائی بی وفا ائتمک فغـان
یوخ طاقتیم هئچ جوورونا  ،ایـشدن فغـانیم دیرگئدن
سعدی بو جور ائتمه فغان  ،دیل دردیوی بیلدی ایمان
نی چین بیراخمیشدین  ،عئنان آغریندا آنیمدیر گئدن
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ظفر!
رامیز عبداهلل یئو دن شعیرلر
RAMİZ ABDULLAYEVDƏN ŞEİRLƏR

وطن داشین بختییاردی.

آذربایجان دیاریندا!

تورپاق اوسته تؤکولن قان،

گؤزون آیدین آذربایجان!

شهیدلردن یادیگاردی.
گوجلو اوردون ،باش کومادان،
یومروق تکی ،بیر اولدوالر.
ایلهام آلیب ،دوغما خالقدان،
دوشمنلری ،بیر قوودوالر.
آزاد وطن! آزاد خالقین!
اونودولماز تاریخیمیز ،صفویلر دؤولتیمیز،
قوروجوسو شاه ایسماییل ،اسیرلردن گور سسیمیز.
اونودولماز مین بئش یوز بیر ،او ایلدندی شؤهرتیمیز،
بیلمه یهنلر قوی بیلسینلر ،کافیرلره بو درسیمیز.
شاه ایسماعیل امر ائیله دی ،وزیر روان ائتدی ایجرا،
چوخور سده ،بیلر -بیده ،تیکیلسین بیر گؤزل قاال.
بو ،مین بئش یوز اون آلتیدا ،تامام اولدو بیتدی ایجرا،
شاه ایسماعیل آدین قویدو ،ایرواندی اؤزل قاال.
ایللر کئجدی گئنیشلندی ،دؤندو گؤزل بیر شهره،
زنگی جایی آخیر یئنه ،نئجه واردی آخاریندا.
دؤرد حیصه دن اولموش شهر ،دمیر بوالق  ،شهرلیلر،
قدیم قاال ،تپه باشی ،آذربایجان دیاریندا.
فرانسانین رسامالری ،شاردیه ده،تاوارییه ده،
تابلوالردا گؤرونتولر ،اکس ائیله ییر ،او زامانی.
تورک ،اوولیا جلبی ده ،یازیب قاالن خاطیره ده،
مجلیسلردن ،سارایالردان ،خبر وئریر ایروانی.

قلبه دن غورور دویور.
آزادلیغین یاشایاراق،
قاراباغ دا ،مغرور دورور.
ظفر چادیق ،قالیب اولدوق،
تاریخ یازدیق ،قیرخ دغرد گونه.
شرف ،شؤهرت ،ایفتیخارال،
شوکور تانریم ،گؤزل گونه.
شهید مکتوبو
آنا! بو گون آغالما سن،
سن آغالسان ،وطن آغالر.
شهید اولدوم ،شهیدم ،من،

مین سککیز یوز ایگیرمی سککیز ،فارسالر ایله ،جار روسییا،

بونا دؤزمز اوجا داغالر.

صفویلر دؤولتینی ،پارچاادی ایکی یئره.
تورکمن چایدا ،موقاویله ،دؤندو قارا بیر توستویه،
شر قوووه لر اوستون گلدی ،یئر قالمادی هئج خیره.

وطنیمه قوربان دئدیم،

مین دوققوز یوز اون سککیزده ،بیز موستقیل اولماق ایکن،

شرط قویدوالر ارمنییه ،وئرمک اوچون ایراوانی.
آزادلیغا جان آتارکن ،موستقیللیک آلماق ایکن،
قوپارتدیالر وطنیمدن ،آذربایجان تورپاغینی.

بو گون اولدوم قوربان اونا.
آرزوم ایدی ،بونو ائدیم،
بو آرسوم دا ،یئتدی سونا.
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من خالقیمی ،جوخ سئویردیم،

درین دوشونجه لی اول

غورورومدو ،دایاغیمدی.
من خالقیما گووه نیردیم،
شهیدلیک منیم حاقیمدی.
آذربایجان! وطن ساغ اول،
من شهیدم ،روحوم دا شاد.
آنام سئوین ،بو گون شاد اول،
یاراشیر دئ ،منه بو آد؟
آنا یوردوم منیم ،آذربایجانیم
آدینی چکرکن قلبیمده غورور
گؤزلریمده سئوینج ،گؤز یاشی دولور ،
اینسانالر آدینال آیاغا دورور ،

درین دوشونجه لی اول ،تلسمه سؤز دئمه یه،
دئیرکن دیرلی دئ ،اویما شئیتان فله یه.
عاغلین ،صبرین ،دوشونجن ،بیل گله جک کؤمه یه،
بئل باغالما کیمسه یه ،بیل دوشرسن تله یه.
درین دوشونجه لی اول ،نه قدر زامان کئچیر،
آقیل اولماق فورصتی سنه ده بیر یول سئچیر.
تانری اینسان سؤزونو عملییله تن بیچیر،
بیری بالدان دادارکن ،بیریسی زهر ایچیر.
درین دوشونجه لی اول ،عاقیل دیر وئرندیر،
کامیل خوشبخت اوالندیر ،جاهیل گوناه ائدندیر.
یئر کوره سی عئینی آن ،گئجه-گوندوز بؤلندیر،
لیاقت ،هم شخصیت بو اینسانا اؤنمدیر.

آنا یوردوم منیم ،آذربایجانیم !
آلالها سئوگینله یاشا دونیادا
آدینین سونلوغو جانال باغلیدیر ،
شهیدلردن آخان قانال باغلیدیر.

کدرله اؤرتولموش گؤزلرینده نور،

دونیادا شؤهرتین شانال باغلیدیر،

یئنی بیر حیاتی ،سن قلبینده قور.

آنا یوردوم منیم ،آذربایجانیم !
سنله بو دونیادا خوشبختم اینان،
میلیون ایللر کئچمیش ،کئچه جک زامان،
چیچکلن ،قودرتلن سن زامان – زامان،
آنا یوردوم منیم ،آذربایجانیم !
زحمتکئش خالقیمال چات نالیته،
گؤستر سن اؤزونو بشریته،
آپار آرزوالری ابدیته،
آنا یوردوم منیم ،آذربایجانیم !

بسم اهلل ائدیب ،سن آیاغا دور،
آلالها سئوگینله یاشا دونیادا.
اؤتن خاطیره لر گئتمه ییب قالمیش،
حوسنونده گؤزللیک یوخویا دالمیش.
سئوگینی ،سئوینجی ،الیندن آلمیش،
آلالها سئوگینله یاشا دونیادا.
کیمین کیملیگی ده بیلینر اوندا،
آت کدر لیباسین ،گزمه بو دوندا.
قارشیندا بداخاقالر دیز چؤکر سونرا،
آلالها سئوگینله یاشا دونیادا.
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شعیرلرین تاجی ،بیل کی ،قزلدیر،

باخیشالر دوزولوب ،باخیر آرازدان،

بو گون سون دئییل ،هر گون گؤزلدیر.

اللر اوزانیبدیر او تای ،بو تایدا.

بوتون سئوگیلرده تانری ازلدیر،

چیرپینیر اورکلر دمیر قفسده،

آلالها سئوگینله یاشا دونیادا.

هیجرانال -هسرت وار او تای ،بو تایدا.

وطن تورپاغی

اولدوزالر کهکشان ائیلر گئجه لر،
آی دا پاریلداییر او تای ،بو تایدا.

هردن سن دایانیب ،باخ اطرافینا،

گوندوزلر گونشین ایستی نفه سی،

دوغولدوغون یئره ،دوغما مکانا.

گول-چیچک اویادیر او تای ،بو تایدا.

بو تورپاق یازیلمیش آلین یازینا،
وطندیر او سنه ،آنا تک آنا.

دؤز بو حاال کؤنول ،چکمه اینتیظار،
آیریلیق یئتیشر او تای ،بو تایدا.

نئجه کی ،آنانی چوخ ایسته ییرسن،

ایکییه بؤلونموش آذربایجان دا،

اونو دا ایستمک واجیبدیر سنه.

بؤیویر ،بیرلشر او تای ،بو تایدا.

دونیانی گزسن ده یئنه دؤنوب سن،
گؤزلدیر وطنیم دئیرسن منه.

عماد الدین نسیمی

قوربتده یاشایان آذریلرجون،

سیغمادیم ،سن تک ندن ،دار اولدو ،بو جاهان منه،
ال مکان دا جوخ کیجیک ،گؤرونمه دی ،بو آن ممه.
ائی نسیمی! سن گؤرنلر ،یوخ اولوب ،یوخدور داها،

بو گؤردویون تورپاق جنّتدیر اینان.
سن ایسه ،جنّتده اوالرکن ،نئیجون؟
تورپاغا القئیید باخیرسان یامان.
آغالییر ،داریخیر ،قریب وطنچون،
آخیدیب گؤز یاشین ،او واخت ،بو زامان.
وفالی اؤوالد اول آذربایجانچون،

من ده ،منلیکدن اوزاق ،تتس-ترس باخیر ،باخان منه.
حاق سنیندیر ،سنده دیر ،سن-سن بو حاقین صاحیبی،

من کیمم کی ،سؤز دئیم ،زامان دئیر ،دایان منه،
آلتی یوز اللی ،سنینله ،گونبگون آرتیر هله،
حاقین وار ،مین ایللییه ،حاقین ائدیر ،بیان منه.

جان یاندیر ،دیرچلسین وطن آنبا-آن.
او تای ،بو تایدا
تیکانلی مفتیللر ،آییرما بیزی،

جان ایله ،جاهان دا سن ،صدفله ،اینجی سنده دی،
زامان اولموش اسیرین ،زامان ائدیر ،عیان منه،
رامیزم ،تورکم سنین تک ،تورکه سئوگین ،منده دی،

کیمسه جورأت ائیله ییب ،بیل سؤیله مز ،دایان منه.

تورپاغیمیز بیردیر ،او تای ،بو تایدا.
آییران بیر آراز ،بیر ده کی ،سن-سن،
ماوی سما بیردیر او تای ،بو تایدا.
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آددیمالییب کئچدین ،منیم یانیمنان
"آوارا"
آددیمالییب کئچدین ،منیم یانیمنان،
گؤرمدین ،بیلمدین نلر چکیرم.
وولکان تک پوسکوردو ،عشقین جانیمدان،
سنه حسرت ایله ،باخیب گئدیرم.
دؤنوب ،بویالنیرام یئنه آرخانجا،
دؤزمییب زنگ ائتدیم ،سوساراق بیر آن.
سوروشدون دئ  ،کیمسن ،دئدیم کی ،آی جان،

سنین سئوگیلینم ،کوسوب آیریالن.
اوتاندیم ،گیزلندیم گؤرمدین منی،
سن ده دؤنوب باخدین ،آختاردی گؤزلر.
اوچاتدی گؤیلره حؤرمتین منی،
مئهریبان ،صمیمی دئیرکن سؤزلر.
آلالهیما شوکور ائدیرم بو گون
آلالهیما شوکور ائدیرم بو گون،
یانیما گلمیسن نازلی دیلبریم.
تک سنی دوشوندوم ،سنی گونبگون،
اللریندن اؤپمک آرزومدور منیم.
نئجه ده گؤزلدیر قارا گؤزلرین،
والئی ائیلییرسن باخیشالرینا.
ایر جان دئییرسه ،دیلده سؤزلرین،
راضییام قاتیالم ،آلقیشالرینا.

محمود بنیآدم (دالغا)
سؤزلریم آوارا،
شعریم آوارا،
آدیمی یازدیالر ،آوارا-آوارا.
قاچارقان،
آغاجدان،
بوداغدان ،داغدان،
بیر-بیر سؤزلریمی ییغدیم کؤنلومه
قانالری آخارقان
یارالی سؤزلر
آخدیالر گؤزلرین ببکلریندن
گؤرنلر گولدولر!
دئدیلر:
 بو اوغالن دَلیدی ،دَلی!آوارا سؤزلریم
قانلی سؤزلریم
قورخاراق ،قورخولو
من نهجور سیزی
آپاریم آغاجین قولونا سالیم؟
باغچادا سئرچهلر یووا ساالندا
من گلیم قولومو
بوینوزا سالیم؟
سئوگولوم ،سئومکده
آوارا قالیب
بیر قارا قورخولوق
کونلؤمو آلیب.

آرزومسان ،سئوگیمسن ،جانیمسان منه،
ملک سن گؤیلردن ائنمیسن یئره.
ایالهی سئوگینی بخش ائدیب سنه،
زولفونله ،سئوگینله منی مست ائله.
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حیدر عبادی (باریش)

گلمیشم سینن اوسته
دردیمی سویوم داغالر

پاییز دیر باغالرین  ،یاپراغی سولور

باغیشال دردین اوسته

پاییز دیر باغالرین  ،یاپراغی سولور

دردیمی قویوم داغالر

آغاجالر یئنه ده  ،ساچالرین یولور
اووودون بولودون ،گؤزلری دولور

گؤز یاشین سئل ایله ییم

آغالما قاداسی  ،یئنه یاز گلر

دردیمی دیل ایله یم
آهیمی یئل ایله ییم

گول چیچک آیاغین ،اوزوبدور گئدیر

کؤلونو یولوم داغالر

بوستانالر اؤز تاغین  ،پوزوبدور گئدیر
بولبول می عشقیدن  ،دؤیوبدور گئدیر ؟

زیرونده آغ قارینا

گونلری سایاسی  ،یئنه یاز گلر

لکه دوشر آغینا
باریش ی آل قوینونا

باریش  -ین گویلونه ،اوخشاییر پاییز
بویاقالر گؤزلدیر  ،ایچینده دنیز
چیرپینیر اؤزونه  ،گلسیز گمیسیز
دردینین چاراسی  ،یئنه یاز گلر
یئنه گوی لرینین گویلو دولوبدور
آغالما آلالهیم آغالما داها
آچ دردینی سویله دئه نه اولوبدور
آغالما آلالهیم آغالما داها
هر بولود گلیرسه گؤز یاشین توکور
هر کولک بورولور قدینی بوکور
گونش توتولوبدور ساچالرین سوکور
آغالما آلالهیم آغالما داها
گویلرین غیمنی دییه بیلمیرسن
گؤزلرین نمینی دییه بیلمیرسن
بیلیرم دردینی دییه بیلمیرسن
آغالما آلالهیم آغالما داها

سیننده اویوم داغالر
*********************
اورمو آشیقالری اوچونجو بولوم
صنم زنجانلی (ائلمیرا)
آشیق حسن حیدرزاد کجالر( آشیق حسن گیژلرلی(

آشیق قولو  ،اوستاد آشیق قوربان جمال آوالی نین
اوغلو  ،اصالتا اورمونون جمال آوا کندیندن اولسادا24 ،
 1306 / 04 /تاریخینده سالماس شهرینده دونیایا
گلمیشدی.اوشاقلیق دوورونده جمال آوایا کوچوب،
گنجلیک چاغیندا اورمودا یاشامیشدیر.آشیق قولو
قوپوزدان عالوه ،بویوک توی( داوول)،قاوال ،و
کامانچادا چاالرمیش،اونون دیل جلمانالری دا
گوزلیمیش و گوزل ده اوخویارمیش.آشیق قولو
موسیقی  1392/ 06 / 20تاریخینده ماشین قضاسینا
خاطیر خسته خانایا دوشوب و بیر هفته سونرا وفات
ائدیب.اونون مهریبان سیماسی و ظارافاتچیلیقی
همیشه یادالردا قاالجاق.
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آشیق ایواز بابایی نیولویی
_ 1307جی ایل اورمونین باراندوز چای ماحالینین
نیولی کندینده دونیایا گوز آچمیشدیر.اونون آتاسی
اورمونون اوستاد آشیقالریندان ایدی.آشیق ایواز
 _ 1364جی ایلده  57یاشیندا وفات ائتدی و نیولی
کندینین مزارستانیندا تورپاقا تاپشیریلدی
آشیق درویش وهاب زاده
آشیق درویش  1309 /10 /17تاریخینده برکیشلی
ماحالینین کوردلر کندینده دونیایا گوز
آچمیشدی.اونو آدین بیر درویش قویدوغونا گوره،
درویش چاغیریلمیشدیر.آشیق درویش گنج
چاغالریندا آشیق حسن خان چوبانین یانینا گئدیب
اونان ساز و سوز اویرنمیشدیر.سونراالر دا آشیق
فرهادین مجلسلرینه قاتیالرمیش.آشیق درویش اورمو
آشیق مکتبینین ان سئویلن و ان آدلیم آشیقی
اولوب .اونون تاثیری باتی آزربایجان آشیقلیقینین
جانالندیرماسیندا دانیلمازدیر.اونون گوزل سسی و
سئحیرلی هنری سبب اولدو ایندیکی آشیقالرین
چوخلوسو اونون یولون سئچه لر.باتی آزربایجان
رادیوسیندا اینقیالبدان قاباق ایللر جه چالیشمیشدیر و
چوخلو سس آرشیوی اوزوندن یادگار قویموشدور.
اونون هم ده  300 _200آراسیندا اوخودوغو کاسئت
لر یغمالی و آرشیو اولمالیدیر.آشیق درویشین سسینه
هاممی حیراندیر و صنعتینین قارشیسیندا هاممی
باش اگیر.آشیق درویشین اوز یئتیردیگی شاگردلری
ملکی،عربعلی
زکریا
لوطفی،
اسمعلی
رحیمی،عبداهلل اشرفی،صبور شریفی اولسا دا او
اورمونین آشیقالرینین دئمک اوالر چوخونون
اوستادی ساییلیر.چونکو چوخلو آشیقالرین ایلهام
قایناغی اولوبدور.
آشیق درویش نهایت  1372 /5 /9تاریخینده وفات
ائتدی .و دوغما کندینده تورپاقا تاپشیریلدی.هله ده

اوستاد آشیقین آدی ،یادی ،انسانی و اخالقی
داورانیشالری دیللر ازبری دیر.چوخلو شاعیرلر و
آشیقالر اونا شعیر یازیبالر.
آشیق محمود صفری
آشیق محمودین اصلیتی اورمونون حاجی پیرلی
کندیندن دیر امما آشیق محمود باراندوز ماحالینین
نیولی کندینده دونیایا گوز آچمیشدیر.
آشیق محمود حاقیندا آرتیق بیلگی الده یوخدور
محمد علی احمدی اسالملو:
_ 1311جی ایل اورمونون اسالملی کندینده دونیایا
گوز آچمیشدی.گنج چاغیندا آشیقلیقا عالقه
بسله یرک آشیق فرهادین مجلسینه گئدیرمیش.اونون
سس و سوز اوستادی آشیق عزیز مرادخان
اولموشدور.آشیق محمد علی نهایت  _1386جی ایل
دوغولدوغو کند ده وفات ائدیب و اوردا تورپاقا
تاپشیریلدی
محمد حسین دهقان ایگدیر
اوستاد آشیق دهقان  1313 /12 /10تاریخینده
اورمونون برکیشلی ماحالیندا یئرلشن ایگدیر کندینده
دونیایا گلیبدیر.اوستادین اوز دئدیگینه گوره اونون
ایلک اوستادی آناسی اولوب و ایکی آشیق
داستانین دا آناسی اونا اویره دیبدیر.آشیق دهقان
یئنی یئتمه چاغالریندان او زامانین بویوک
اوستادالری آشیق فرهاد دیزه لی ،آشیق موسی
تاسمالی  ،آشیق عباد یورقانلی،و آشیق علی قیرمیزی
باشدان درسینی آلمیشدیر.آشیق دهقان اینقیالبدان
اونجه اورمورادیوسیندا  10ایلدن آرتیق وئرلیشی
اولوبدور.اوستاد چوخلو فستیوالالرا قاتیلیب و
چوخلوسوندا بیر داور کیمی قبول اولونوبدور.اونون
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غربی آزربایجان آشیقلیقیندا دانیلماز تاثیری وار.آشیق
دهقان ایراندان باشقا،آزربایجان جمهوریتی و تورکیه
ده ده چیخیشالری اولوبدور.اونون یئتیردیگی
شاگردلر 22 ،دن آرتیقدیر.اوستاد آشیق  42داستان
بیلیرو هله ده بیر اوستاد کیمی مجلسلری
دوالندیریب یوال سالیر.آشیق دهقان اورمودا یاشاییر و
اوندان ایکی یوزه یاخین آشیق کاسئتی ایله سی
دی یایینالنیبدیر.اونون مومدان یاپیلمیش هئیکلی
اورمو موزه سینده گلنلرین گوزو اونونه سریلیبدی
آشیق مختار امانی
آشیق مختار امانی 1314 / 9 / 10تاریخینده اورمو
گولونون ساحیلینده یئرلشن گولمانخانا کندینده
دونیایا گوز آچمیشدی.آشیق مختارین اوستادی
سامیرتیلی آشیق عزیز اولموشدور.آشیق مختاری
هامی بیر داستانچی آشیق تانییردی .باتی آزربایجاندا
آشیقالرین چوخلوسو سوزلرین اوندان اویرنیبلر و
ایرادالرینی اوندان سوروشوبالر.آشیق مختارین ساز
شاگردی گولمانخانا کندینده یاشایان آشیق علی
قلندری دیر.
اوستاد آشیق نهایت ده  1379 / 7 / 7تاریخینده
ماشین قضاسی نتیجه سینده وفات ائتدی
اسمعلی لطفی آقگنبد
اورمو گولونون دوغو طرفینده یئرلشن شاهی یاریم
آداسینین آقگنبد کندینده دونیایا گلیب.اونون دوغوم
تاریخی  1316 /5 / 12دیر.اسمعلی لوطفی  50ایلدن
آرتیقدیر اورمودان
بیر اوستاد آشیق تانینیر.اونون اوستادی آشیق درویش
وهاب زاده اولموشدور.آشیق اسمعلی گوزل سسه
مالک دیر و آشیق درویش ایله برابر چوخلو کاسئتلر
اوخویوب.آشیق اسمعلی چوخلو فستیوالالردا بیر
اوستاد آشیق تانینیب و تقدیره الیق گورونوبدور.او

ایراندان عالوه تورکیه نین نئچه شهرینده
چیخیشالری اولوب.و اینقیالبدان اونجه اورمو رادیو
سیندا چوخلو برنامه لر یایینالمیشدیر.آشیق اسمعلی ،
اورمو آشیق مکتبینین اوستاد آشیقالریندان بیری
ساییلیر و یئنی یئتمه چاغالریندان بری اورمودا
یاشاماقدادیر.
آشیق اصغر قنبری
_ 1318جی ایلین بایرام آیینین بیرینجی گونو اونون
دوغوم تاریخیدیر.سازی آشیق ناصردن اویرنیبدیر و
بیر تعداد اورمو آشیق مکتبینه عاید اوالن هاواالری
مجلسلرده و قهوه خاناالردا چالیب اوخویار
آشیق عباس بهلول زاده
چایپارا بولگه سینین حاجیالر ماحالینین تاج خاتین
کندینده  1320 / 5 / 16تاریخینده دونیایا گوز
آچمیشدی.اونون ساز اوستادی خوی شهرینین بویوک
اوستادی آشیق حبیب اولموشدور.و  45ایله یاخین
آشیقلیق صنعتینده چالیشمیشدیر.آشیق عباس نچه
شهرده یاشادیقدان سونرا عمرونون سون ایللرین اورمو
شهرینده کئچیردی و نهایت ده  1391جی ایلین
شهریور آییندا دونیاسین دییشدی.اوندان چوخلو
آشیق داستانی کاسئتلری یادگار قالیبدیر.آشیق
عباس گوزل شعرلر دیردی.
دیوانی
آی آغاالر ازل باشدان قادر سبحان السالم
الف اهلل ،ب بسم اهلل ،سر سبحان السالم
قدرتیندن خلق اوالندا تمام کل کائنات
آلتی گونده باشا گلدی عرش آسمان السالم
قدرتیندن خلق ایله دین آدمی گتدین جانا
چکیلدی پنج تن نوری بهشت دوندو الوانا
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اسم پاکی ثبت اولوبدی یازیلیبدی رضوانا

کندینده یاشاماقدادیر و بیر ائل آغ ساققالی کیمی
مجلسلرده چیخیشی اولور.

تمام دین لر سلطانیسان ای اسالم پایدار
یئر اوزونده مسلمانالر ائیله ر سنه افتخار
یوز اون دورد سوره جمع اولدو ذکر اولوندو آشکار
نام پاک کالم اهلل عزیز قرآن السالم

بویوک آقا عباس زاده

بیر محمد داده یئتر آخر زمان السالم

آشیق عباس تاج خاتینلی عقلین ائیله ییغ سره
اسم علی ولی اهلل ذکر اولوندو دیللره

بویوک آقا  1326 / 5 / 1تاریخینده هشتری
ماحالینین شکر بوالغی کندینده دونیایا گوز
آچدی،نئچه ایللردیر اورمویا کوچوب و بو شهرین
اردیشه کندینده یئرلشیب و اوردا اکینچیلیگه
مشغولدور

اوزمه دستین دامنیندن گئتمه سن اوزگه دره
اون بیر اوالد ایله بئله شیر یزدان السالم
آشیق چراغعلی جاللی
آشیق چراغعلی جاللی  1324 / 10 / 1تاریخینده
اورمو شهرینده آنادان اولوبدور.اورمو قهوه خاناالریندا
اورمو آشیق مکتبینه عاید اوالن هاواالری اوخویوب
چاالر.
آشیق ناصر آب درخوش
آشیق ناصر  1324 / 12 / 23تاریخینده ،مراغا
شهرینده دونیایا گلیبدیر و اورمودا بویا باشا
چاتیبدیر.او آشیق علی قیرمیزی باش ،آشیق محمود
نیولی و آشیق عزیز مرادخان محضریندن درس
آلیبدیر
آشیق عشقعلی علیزاده مرنگلو
او  1326 / 3 / 2تاریخینده اورمونون حاجی
چیچکلی کندینده دونیایا گلدی.آشیق درویش ،
آشیق حمید ،آشیق ایوب ،آشیق یعقوبون مجلسلرینه
قاتیلیب اوالردان درس آلدی.اکینچیلیک ایشیلن
مشغول اوالن عشقعلی علیزاده ،ایندیلیکده دوغما

آشیق حیدر قلی نیرومندی
نازلیچای ماحالینین آرناسا کندینده 1327 / 1 / 4
تاریخینده آنادان اولوبدور 18 ،یاشیندان بری
آشیقلیق صنعتی ایله ماراقالنیب.اونون ایلک
اوستادی آشیق محمد قولونجولویدی .سونرالیقدا
آشیق دهقان محضریندن درس آلیبدبر.و  40ایلدن
آرتیقدیر کی آشیقلیق صنعتینه مشغولدور.آشیق
حیدر  1369جی ایل ده تورکیه ده آشیقالر
فستیوالیندا شرکت ائدیب اوردا بویوک آشیق تانینیب
و مدال آلیب.او تورکیه سفرینده تورکیه نین اوستاد
آشیقیالریندان ،آشیق ریحانی ایله دییشیب اونو
مغلوب ائدیب اونون سازین الیندن آلیب.دنیز اورکلی
آشیق حیدر سونرالیقدا محبت ایله ییب و ریحانی نین
سازین قایتاریبدیر.
آشیق حیدرین نئچه شعری وار
آزربایجان
وطن سینه سی اوستونده
برقرارسان آزربایجان
جوانالرین بویو بسته
افتخارسان آزربایجان
داغالرین قورخماز دوماندان
چشمه لر آخیر هر یاندان
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بولبوللر چیخماز گولشاندان
گولعذارسان آزربایجان
صفالیدیر بو داغالرین
میوه لی باغچا باغالرین
شاماما بسلر تاغالرین
گوهر بارسان آزربایجان
دوستون گوروب سالم ائیلر
دئسن اوخو او آن سویلر
تعریف دئییر آشیق حیدر
نه خوش وارسان آزربایجان
اورمو مکتبینین آدلیم آشیقی زکریا ملکی
 1348هیجری گونش ایلینده اورمودان  45کیلومتر
آرالی اوالن قولونجو کندینده بوتون تورک دونیاسیندا
تانینان بویوک عارف و دین و ادبیات عالیمی اوالن
رحمتلی دده کاتیبین یاخین اقرباسی ساییالن
زکریا دونیایا گوز آچدی.
قولونجو کندی تاریخ بویو آزربایجان و تورک ادبیات
ساحه سینده آدلیم انسانالر ( دین عالیملری و
شاعیرلر و آشیقالر) بسله میشدیر کی بویوک عارف
دده کاتیب آشیق خان بابا آشیق اسماعیل آشیق
محمد و .....یاخین گئچمیشدن نئچه اورنکدیرلر بو
سببدن دوالیی زکریا یاشدیغی محیطدن تاثیر
آالراق آشیقلیق صنعتینه عالقه دار اولوب و بویولدا
اونا چوخ ائتگی (اثر) بوراخان ایکی بویوک انسان
وار بیریسی رحمتلی دده کاتیب و دیگری آشیق
زکریانین خان ننه سی رحمتلی شکر خاال ( دده
کاتیبین عایله سیندن) شکر خاال بیر کامیل
ادبیاتچی کیمی آزربایجانین اسطوره داستانالرین و
شاعیرلرین شعرلرین استاد کیمی ازبردن بیلرمیش و
زکریا بویوک یاردیمجی و اونون ایلک استادی ساییلیر
.

بویودکچه اوزاقدان یاخیندان آشیقلیق صنعتینین
بویوک استادالری ( آشیق دهقان و آشیق درویش
)ایله تانیش اولور و اوالرین سسلری و اشیق سازینین
اینجه گوزللیکلری زکریانی بیر سئودالی کیمی بو
یولون یولچوسو ائدیر.
و بیر گون زکریا بیر شیرین حادیثه اثری آشیق
درویشین محضرینه چاتیر .آشیق درویش قولونجو
قهوه خانه لرینده همیشه مجلیسی اوالردی
.زکریانین داییسی ( خانعلی) کندین اَن بویوک قهوه
خاناسینین مالکیدی آشیق درویش بیرگئجه قهوه
خانا مجلیسیندن سورا خانعلیه قوناق اولور و زکریا
همان گئجه داییسینین تمناسی ایله آشیق درویش
محضرینده شاگردلیق دورانینا باشلیر و ایللر بویو
درویشله برابر مجلیسلرده ایشتیراک ائدیر
شاگردلیغینین ایلک گونلرینده استاد درویش اوز
ایکی سازیندان بیریسین زکریایا هدیه ائدیر .و بو
حادیثه اونون بو یولدا اراده سینی داها گوجلندیریر .
آشیق درویش زکریانی شاگیرد دئیل بلکه اوغول
کیمی گورور و آشیقلیق صنعتینین مهارتلرینی اوز
شاگیردینه اویره تیر.
زامان گئچیر استاد درویش تانری رحمتینه قووشور و
زکریا استادینین یولونو داوام ائتدیریر و اوزو بیر
تانینمیش اوستاد آشیقه دونور بوگون اورمو و
آزربایجانین هر یئرینده آشیق زکریادان بیر آدلیم و
سبک صاحیبی آشیق کیمی آد آپاریلیر.
آشیقلیق صنعتی اونو تحصیالتدان دالی قویمور و
دیپلما قدر تحصیالت آلیر باشقا استادالردان ( استاد
دهقان  .آشیق یوسوف) و شاعیلرینن اولدوغو موراویده
سی آشیق زکریانی بیر گئنیش چئوره یه صاحیب
اوالن آشیق ائدیر و قدیم فولکلوردان  45دن آرتیق
داستان بیلدیغی اونو بیر بیلگیلی آشیق گوستریر.
بوالر بیر یانا آشیق زکریا هله ده اوزونو استادی
آشیق درویشه مدیون بیلیب و نئچه نئجه شاگیردی
اولدوغو حالدا هله اوزونو آشیق درویشه شاگیرد
حسابالییر و دئییر کی آشیق درویش اونا تک
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آشیقلیق دئیل بلکه انسانلیقی و انسانجا یاشماغی
اویره دیب.
بودا اونون نقدر استادینا وفادار اولدوغونو ایثبات ائدیر .
آلالهدان دیله ییریک کی بو اخالقلی و بیلگیلی
آشیقیمیزین سسی و سازی ایللر بویو بیزیم
موسیقیمیزه امک وئرسین.
آشیق جبرائیل عباس زاده
آدی شناسنامه ده جبرائیل دی امما هامی اونو آشیق
حمید سسله میشدی 1328 / 11/ 3.تاریخینده
ماکی نین چالدیران بولگه سینین قوشابوالق
کندینده دونیایا گوز آچمیشدیر.اونون آتاسی  ،باباسی،
و بویوک باباسی هامیسی آشیق اولوبالر.اونون ساز
اوستادالری آتاسیندان عالوه ،آشیق نصیر تقی زاده ،و
آشیق صفرآلی اولوبدور.آشیق حمید نهایت ده
_1395جی ایل اورمودا وفات ائتدی.آشیق حمیدین
نچه شعری وار.
آشیق درویش
داد ائلیرم بو فلکین الیندن
آشیقالرین قهرمانی گئدیبدیر
هئچ کسیلن باشا وارمایان دونیا
آشیقلیقین یول ارکانی گئدیبدیر
یوردوما گتیردی شهرتیلن شان
سوزلری اولوبدور ائللرده دستان
همیشه دئیه ر دی گوزلره قوربان
سوز صحبتین معدن کانی گئدیبدیر
اوزوندن کیچیگه دئیهردی بلی
اسمعلیدیر ،شاگردلرین اولی
آغی دئدی آشیق حمید ماکیلی
آشیقالرین سانکی شانی گئدیبدیر
آشیق عبداهلل اشرفی قشالق خنجر
باراندوز ماحالینین خنجر قیشالق کندینده تاریخ 5 /1
 1331 /ده دونیایا گوز آچیبدیر.گنجلیک زامانیندا

اوستاد آشیق درویشین شاگردی اولوبدی.چوخ
یئرلرده چیخیشی اولوب.اونون گوزل سسی هر کسه
آشیق درویشی خاطیرالدیر.
بابا علی جوانمرد
بابا علی جوانمرد  _1332جی ایلده قوشاچایین
قاالاوچ تپه کندینده دونیایا گوز آچیبدیر 1363.جی
ایلدن شعر یازماقا باشالییب و آشیقلیق درسین آشیق
دهقاندان آلیبدیر.ایندییه دک اوچ عنوان کتابی 《
من

ائللرین

شاعری

یم》《،گول

اورگین

آچیلسین》 《،نیسگیل》 نشر ائدیریب.بیر کتابدا
چاپ مرحله لرینده.
بئله قالماز
چوخ دا فخر ائیله مه ،دوران
بئله قالماز ،بئله قالماز
سلیمانالر یوال سالیب
بئله قالماز بئله قالماز
نئیله ییبدی مرتضانی
محمد المصطفانی
دوران اونوتما سبحانی
بئله قالماز ،بئله قالماز
بیرگون وار یوخونو تاالر
بورنونون یئلینی آالر
فکر ائله مه بئله قاالر
بئله قالماز بئله قالماز
بیری آت اوستونه مینر
بیری باشی اوسته یئنر
جوانمرد روزگار دونر
بئله قالماز ،بئله قالماز
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دیرلی کالمالر

استالین در یکی از جلسات معمول خود  ،خواست که برای
او مرغی بیاورند:
او آن را گرفت و در حالیکه با یک دست گلوی مرغ را می
فشرد با دست دیگر شروع به کندن پرهای آن مرغ کرد...
مرغ از درد فریاد می زد و سعی می کرد از هر راهی که
شده فرار کند ولی نتوانست چون دستان استالین برای او
خیلی نیرومند بود
خالصه استالین بدون هیچ مشکلی توانست همه پرها را از
بدن مرغ بکند و پس از پایان کار به یارانش گفت" :حاال
ببینیدچه اتفاقی می افتد..
او مرغ را روی زمین گذاشت و از او دور شد  ،رفت تا
مقداری گندم بیآورد...
همکارانش در کمال تعجب او را مشاهده می کردند ،
درحالیکه مرغ بیچاره در حال درد و خونریزی بود.
سپس استالین با دانه های گندمی که در دست داشت
مرغ را به هر گوشه از اتاق بسمت خود میکشید..
در همه این مراحل مرغ پی در پی او را تعقیب میکرد و
قدم به قدم دنبال او میرفت.در این مرحله استالین به
دستیاران متعجب خود روی کرد و گفت  :در یک جامعه
خفته  ،ساده لوحها به همین راحتی اداره می شوند...
مشاهده کردید که مرغ با وجود تحمل تمام دردهائی که
من برای او ایجاد کردم باز هم مرا تعقیب کرد تا دانه ای
برای زنده بودنش از من بگیرد...
&&&&&&&&&&&&&&

توماس جفرسون
جان و مال هیچ انسانی را نمیتوان به خاطر باورهای
دینیاش مورد فشار ،محدودیت یا اذیت و آزار قرار
داد.
انسانها جملگی حق دارند تا آزادانه به اظهار و تدریس
باورهای دینی خود بپردازند.
شش جمله طالیی از وارن بافت بزرگترین
سرمایه گذار قرن:
 1درآمد  :هیچگاه روی یک درآمد تکیه نکنید  ،برای
ایجاد منبع دوم درآمد سرمایه گذاری کنید.
 2خرج  :اگر چیزهایی را بخرید که نیاز ندارید ،
بزودی مجبور خواهید شد چیزهایی را بفروشید که به
آنها نیاز دارید.
 3پس انداز  :آنچه که بعد از خرج کردن می ماند را
پس انداز نکنید  ،آنچه را که بعد از پس انداز کردن
می ماند خرج کنید.
 4ریسک  :هرگز عمق یک رودخانه را با هر دو پا
آزمایش نکنید.
 5سرمایه گذاری  :همه تخم مرغ ها را در یک سبد
قرار ندهید.
 6انتظارات  :صداقت هدیه بسیار ارزشمندی است ،
آن را از انسانهای کم ارزش انتظار نداشته باشید.

وین دایر

توی بهشت هم اگر بی رضایت خودت بروی
نه تنها شما همان می شوید که به آن فکر می کنید ،بلکه
جهان نیز همان می شود که درباره اش فکر می کنید.
افرادی که زندگی را آوردگاه رنج و محنت تلقی می کنند،
در برابر انواری که ممکن است زندگی شان را نورانی و
درخشان کند ،نابینا می شوند .به عکس افرادی که نور و
درخشندگی جهان را می بینند ،حتی نقاط ظلمانی و
تاریک را ،نور بالقوه به شمار می آورند...

برایت بدل میشود به جهنم!
چرا روزگار را به خودت سخت میکنی آقا
معلم؟
اگر دل ببندی،
هر خراباتی یک بهشت است...
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