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ایکی اسفند دونیا آنا دیلی گونودور
دوم اسفند روز جهانی زبان مادری
Freedom to All Languages
International Mother Language Day 21 February
21 fevral (şubat) dünya ana dili günüdür
مدیر مسئول دکتر حسین شرقی دره جک سوی تورک
Sorumlu müdür : Dr. Hüseyn Şərqidərəcək soytürk

آنالتماق و آنالشما؛ سسلردن یارانیرو"دیل "واسیطه سیله ایله گرچکله شیر.
دیل ،دوشونجه و ذکانین بیر گؤسترجیسیدیر.-دیل ،جانلی بیر وارلیقدیر.

دیل ندیر؟

دیل ،سوسیال بیر وارلیقدیر.دیل ،بیر اشتراکاتدیر.دیل بیر توپلومون وار اولماسیندا اونملیفاکتورالرداندیر.
-دیل

بیرلیگی،

میللتی

اولوشدوران

خصوصیتلرین باشیندا گلیر.
بیر میللتین دیلی؛ اونون تاریخی ،دینی ومدنیتی ایله ایچ ایچه دیر.
 میللت اوچون گرکلی اوالن هر شئی ،دیلایله محافظه اولونور و قورونور.
دیل اینسانالر آراسیندا آنالشمانی ساغالیان و اوزواوچون قایدا قانونو اوالن بو قایداالرچرچیوه سینده
گلیشن (تکامل تاپان) و تملی بیلینمین زامانالردا
آتیلمیش

سسلردن

هؤرولموش

بیر

آنالشما

سیستمیدیر.

دیل،تکامل تاپمیش بیر ارتباط وسیلهسیدیر.
دیل،سسلردنسیستمیدیر.

یارانان

بیر

آنالشما

دیل؛میللتین معنوی کولتور دیرلرینی،میللت اوال بیلمک خوصوصیتلرینی بونیه
سینده محکم محافظه ائدیر.
دیل ،میللتی میدانا گتیرن فردلر آراسیندامشترک حس و دوشونجه لر میدانا گتیریر.
دیل ،میللتین بیرلیک و بوتونلوغونوقورویان ان گوجلو باغدیر.
چوخ درین کؤکلو صاحیب بیر دیلیمیز اولدوغو
اوچون امینلیکله دئیه بیلریک کی دوغما تورکجه
میز بیزی سیخ بیرلشدیرمه یی و بیر اولوس
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کیمی یاشاتماغی ساغالیاجاقدیر .یئتر کی آنا
دیلیمیزی سئوک و اونو دانیشاق هر زامان جانلی
ساخالیاق .دیلمیز یوخ اولسا یوخاریدا ساداالدیغیم
دیرلر یوخ اوالجاق .بوتون دیللره اوزگورلوک
اسفند آیینین -2سی بوتون دونیادا بین
الخالق آنا دیلی گونو کیمی قئید اولونور.
بیرلشمیش میلتلر تشکیالتی -1999جو ایلین
آبان بنگالدش سفیری نین تشببوسو ایله همین
گونو بین الخالق آنا دیلی گونو ائالن ائدیب.
بو گونون تاریخی ایسه ایللر اؤنجه یه گئدیب
چیخیر .بئله کی-1952 ،جی ایل اسفندین -1
2ده پاکستاندا بنگال دیلی نین قاداغان ائدیلمه
سینه اعتیراض اوالراق کئچیریلن تظاهراتدا پلیس
و سیالحلی قوووه لرین مداخیله سی نتیجه
سینده  4نفر شهید اولموشدو .بنگالدش نماینده
لری اسفندین -2نی محض همین شهیدلرین
خاطیره سینه احترام عالمتی کیمی آنا دیلی گونو
آدالندیریلماسی حاقیندا مراجیعت ائتمیشدیلر.
یونسکونون باش کنفرانسیندا  -2اسفند بین
الخالق آنا دیلی گونو اعالن اولونموش و عضو اؤلکه
لره بیلدیریلمیشدی کی ،همین گون مکتبلرده،
اونیوئرسیتتلرده آنا دیلی نین اهمیتی ایله باغلی
تدبیرلر ،کنفرانسالر ،سمینارالر کئچیریلسین.
دونیادا محو اولماق تهلوکه سی ایله اوزلشن
دیللرین قورونماسی مقصدی ایله هر ایل
کئچیریلن بین الخالق آنا دیلی گونو هر کسه اؤز
دوغما دیلی نین وارلیغینی حیسس ائتمک ،اونونال
غورور دویماق ،اونو قوروماق ،اینکیشاف ائتدیرمک
حقوقو اولدوغونو بیر داها خاطیرالدیر.
حاضیردا یئر اوزونده -7000ه یاخین دیل
مؤوجوددور .دونیانین یئددی دیلی دونیا دیللری
حساب اولونور :اینگیلیس دیلی ،ایسپان دیلی،
عرب دیلی ،روس دیلی ،فرانسیز دیلی ،آلمان

دیلی ،پرتغال دیلی .بیزیم تورکجه میز ایسه
دونیانین ان ساییلی دیللریندندیر.
عالیملرین فیکرینه گؤره ،سون  100ایل عرضینده
-3000دن -6000ه قدر دیلی اؤلوم تهلوکه سی
گؤزله ییر .دیلین ساخالنماسی اوچون همین
دیلده ان آزی  100مین اینسان دانیشمالیدیر.
یئر اوزونده اهالی نین -%80ی  7000دیلدن
یالنیز  80دیلی بیلیر .قاالن دیللرده اهالی
نین-20%ی دانیشیر 3/5مین دیل اهالی نین
-0،2%نه آیددیر.
آذربایجان تورکجه سی (آذربایجان دیلی )

آذربایجان اولکه سینین دؤولت دیلی ،اونون
اهالیسی نیناونسیت واسیطه سیدیر.
آذربایجان دیلی هم ده ایران دا یاشایان 40
میلیون آذربایجانلی و دیگر تورکلرینآنا دیلیدیر.
بو دیل  200مینه یاخین عراقدا یاشایان تورکمان
اینسانین دا آنا دیلی کیمی ایستیفاده اولونور.
اونالر اؤزلرینی کرکوک و یا تورکمان آدالندیریر و
اکثریتی کرکوک ویالیتینده یاشاییر.
آمریکادا ،خصوصا غربی آوروپا اؤلکه لرینده (داها
چوخ آلمان ،دانمارک ،هلند ،نروژ ،فرانسه) چوخلو
آذربایجان تورکو یاشاییر .چوخو ایراندان ایشله
مک اوچون گئدنلردیر.
تورکیه ده ده آذربایجان تورکلری چوخدور .اونالر
 1920ایلده آذربایجاندا سووئت حاکیمیتی
قورولدوقدان و ایکینجی دونیا محاریبه سیندن
سونرا گئدنلر و اونالرین نسیللریدیر-20 .جی
عصرین -90جی ایللریندن باشالیاراق روسییایا
گئدن و ایندی اورادا قالیب یاشایان آذربایجان
تورکلری داها چوخدور.
بئله لیکله ،دونیادا حاضیردا آذربایجان تورکجه
سینده دانیشان  60میلیوندان دان چوخ آدام
یاشاییر.
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آذربایجان دیلی اورال-آلتای دیللری عایله سی
نین تورک دیلی قروپونون اوغوز یاریمقروپونا
داخیلدیر و ان یاخین قوهومالری اوالن تورک،
تورکمن و قاقاوز دیللری ایله بیرلیکده تورک
دیللری آرئالی نین جنوب غرب قولونو تشکیل
ائدیر.
عنعنه وی مورفولوژی و یا تیپولوژی تصنیفات
باخیمیندان آذربایجان دیلی ایلتیصاقی
(اقلوتیناتیو) دیللر قروپونا داخیلدیر .انصیرافی
(فلئکتیو) دیللردن فرقلی اوالراق آذربایجان
دیلینده بوتون سؤز کؤکلری اؤزوملو دیل و
گرامری معناسی اوالن مستقیل سؤزلردیر،
گرامری معناالر و گرامری عالقه لر ایسه همیشه
سؤز کؤکوندن و اساسیندان سونرا گلن تکمعنالی
(مونوسئمانتیک) شکیلچیلر واسیطه سیله ایفاده
ائدیلیر.
آذربایجان تورکجه سی بؤیوک اینکیشاف یولو
کئچمیش قدیم دیللردن بیریدیر.
" کیتاب دده قورقود "داستانالری نین دیلی ادبی
دیلین شیفاهی نؤوو کیمی قبول ائدیلرسه،
حاضیردا خالقا اونسیت واسیطه سی کیمی
خیدمت ائدن دیلین یاشی  1300ایلدن چوخدور.
آذربایجان تورکجه سینین یازیلی ادبی دیلی نین
تاریخی ایسه هله لیک الده اوالن ماتئریالالرا گؤره
-13جو عصردن باشالییر.
آذربایجان ادبی دیلی نین  800ایله یاخین
اینکیشاف تاریخی ایکی بؤیوک دؤوره – اسکی و
یئنی دؤورلره بؤلونور.
اسکی دؤور  17–13عصرلری ،یئنی دؤور ایسه
-17جی عصردن سونراکی مرحله نی احاطه ائدیر.

اسکی دؤور
آذربایجان ادبی دیلی نین ایشله نیلدیگی آرئال اؤز
میقیاسی ایله فرقله نیر .جالیریلر ،قاراقویونلوالر،
آغقویونلوالر ،صفویلر کیمی آذربایجان دؤولتلری
نین سارای و اوردو دیلی اوالن بو دیل بوتون اؤن
عاصییادا ادبی دیل رولونو اوینامیشدیر.
همین دؤورون ادبی دیلی یئنی دؤور آذربایجان
دیلیندن اؤز ائکسترالینقویستیک (دیلخاریجی) و
لینقویستیک (دیلداخیلی) خوصوصیتلری ایله ده
سئچیلیر.
اسکی دؤور آذربایجان تورکجه سی
اسکی دؤور آذربایجان تورکجه سینین لئکسیک
ترکیبی عرب و فارس سؤزلری نین چوخلوغو ایله
فرقله نیر .او دؤورون دیل اوسلوبالری ،خوصوصن
آپاریجی ژانر اوالن شعر ادبی دیله کلی میقداردا
آلینما سؤزلرین گلمه سینه سبب اولموشدو.
ایکینجی دؤورده ایسه رئالیست شعیر مکتبی
نین ،رئالیزم ادبی متدونون یارانماسی و
فورماالشماسی آلینما سؤزلری ادبی دیلدن
سیخیشدیریب چیخاردی.
دیگر طرفدن ،اسکی آذربایجان ادبی دیلی نین
عثمانلی دیلی ایله موشترک اوالن بیر سیرا
سؤزلری (شیمدی ،شؤیله ،شو ،کندی و س).
یئنی دؤورده آرتیق ایشلکلیگینی تامامیله
ایتیرمیشدی .بو ،تورک ادبی دیللری ساحه سینده
آیریلما (دیفئرئنسیاسییا) حادیثه سی نین تام باشا
چاتماسی نین نتیجه سی ایدی.
دؤورلر آراسینداکی فرقلر فونئتیک سوییه ده ده
گوجلودور .بئله کی ،یئنی دؤور آذربایجان ادبی
دیلی عینی زاماندا فونئم ترکیبی نین ثابیتلشمه
سی ایله ده سعجییله نیر.
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بیرینجی دؤوره خاص اوالن او//ا صایت ،ح//ق//خ
صامیت مووازیلیگی آرتیق بیرینجیلرین (او و ح)
قلبه سی ایله نتیجله نیر.
اوخشار وضعیت قرامماتیکا ساحه سینده ده
اؤزونو گؤستریر .ایسمین بیرینجی دؤوره مخصوص
تاثیرلیک حال شکیلچیلری نین -یی-،یی- ،یو-،
یو-//نی-،نی-،نو-،نو مووازیلیگی ایکینجی دؤورده
آرتیق آرادان چیخیر .فعلین -ایسه قطعی گله
جک زامان شکیلچیسی اؤز وظیفه سینی تامامیله
آجاق-//ح جک شکیلچیسینه وئریر.اسکی دؤور آذربایجان دیلینده سؤز بیرلشمه لری
نین قورولوشو داها چوخ عرب و فارس دیللری نین
سینتاکتیک مودئلینه اویغون اولموشدور :فصلی-
گول (گول فصلی) ،ترکی-طریقی-عشق [عشق
طریقی نین (یولونون) ترکی] ،داخیلی اهلی کامال
(کامال اهلینه داخیل)… یعنی تعیین ائدن سؤز
تعیین اولونان سؤزدن سونرا ایشلنمیشدیر.
ایکینجی دؤور آذربایجان دیلینده تامامیله
عکسینه دیر :تعیین ائدن سؤز تعیین اولونان
سؤزدن مطلق و همیشه اول ایشله نیر.
دیگر سینتاکتیک فرق کیمی ،بیرینجی دؤورده،
اساسن ،بوداق جمله نین باش جمله نین
ایچریسینده یئرلشدیگی تابعلی مرکب جمله لر
ایشلندیگی حالدا (کیمی کیم ،بیوفا دونیادا
گؤردوم ،بیوفا گؤردوم) ،یئنی دؤورده داها چوخ
فعلی صیفت ترکیبلری نین ایشلندیگینی گؤرمک
اوالر.
هر ایکی دؤورون ادبی دیلی اؤز نؤوبه سینده
موختلیف مرحله لری احاطه ائدیر .اسکی دؤور
آذربایجان دیلی اؤز اینکیشافیندا ایکی مرحله دن
کئچمیشدیر )1 :ادبی دیلین تشککول مرحله سی
( 14–13عصرلر)؛  )2کالسسیک شعیر دیلی
مرحله سی ( 17–15عصرلر).

یئنی دؤور آذربایجان تورکجه سی
آذربایجان تورکجه سینین بو دؤورو اوچ مرحله نی
احاطه ائدیر )1 :ادبی دیلین خلقیلشمه سی
مرحله سی (-18جی عصر)؛  )2میللی دیلین
یارانماسی و اینکیشافی مرحله سی (20–19
عصرین -1جی روبع)؛  )3معاصر مرحله(-20جی
عصرین -1جی روبعوندن سونرا).
آذربایجان دیلی بؤیوک اینکیشاف یولونا اؤزونون
ایکینجی اینکیشاف مرحله سینده (میللی ادبی
دیلین تشککولو و اینکیشافی مرحله سینده)
چیخمیشدیر .بو دیلده شعیرله یاناشی ،نثر و درام
اثرلری یازیلماغا ،قزئت و ژورنالالر نشر اولونماغا
باشالمیش ،بعضی رسمی سندلر ترتیب
ائدیلمیش ،علمی آراشدیرماالر آپاریلمیشدیر.
او دؤورده آذربایجانا گلن اجنبیلر ،او جمله دن
روسالر و آلمانالر دا اونا ماراق گؤسترمیش،
بعضیلری بو دیلی اؤیرنمه یه چالیشمیشالر (روس
شاعیرلری م.ی.لئرمونتوو،آ.ا.بئستوژئو-مارلینسکی،
آلمان شرقشوناسی ف.بودئنشتئدت) .اورتا
عصرلرده اسکی آذربایجان تورکجه سینه آید
صرف و نحو و (قرامماتیکا) کیتابالری و لوغتلر
اولسا دا ،علمی اثرلر و درسلیکلر  19عصردن
اعتیبارا یازیلماغا باشالمیشدیر .میرزه کاظم بیین
روسجا یازدیغی" تورک-تاتار دیلی نین عمومی
قرامماتیکاسی"( )1839اثری مشهوردور.
م.وزیروون،ل.بوداقووون،ق.ماکارووون،ن.نریمانوون،
م.د.مممدوون ،ص.م.غنی زاده نین آذربایجان
دیلینه آید درسلیکلری ده روس دیلینده
یازیلمیشدیر.
ده
لوغتی
ایکیجیلدلیک
ل.بوداقووون
("سراونیتئلغنیی سلووارغ تورئوکو-تاتارسکیخ
ازیکوو "  )1871–1869 ،وار .م.افشارین
آذربایجان دیلینه آید" فن صرف تورکی "("تورک
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دیلی نین قرامماتیکاسی "  )1869 ،آدلی دیرلی
اثری ایسه آذربایجانجادیر.
-20جی عصرده آذربایجان ادبی دیلی نین
اینکیشافیندا اوچ میل اؤزونو گؤستریر:
ادبی دیلی خالق دیلی ایله عئینیلشدیرمک مئیلی.
بو ،اؤزونون باریز عکسینی"مال نصرالدین"ژورنالی
نین یازیالریندا ،ج.مممدقولوزاده ،ح .حاقوئردییئو
کیمی یازیچیالرین اثرلرینده تاپمیشدیر؛ داها
چوخ عثمانلی (تورک) و اسکی آذربایجان دیلی
نین عنعنه سینه سؤیکنن ادبی دیل یاراتماق
مئیلی.
بو "،فیوضات "و" حیات "کیمی بیر چوخ ژورنال
و قزئتلرین ،ح.حسین زاده کیمی معاریفپرور
یازیچیالرین دیلینده اؤزونو گؤستریر.
بو دیل او واختکی تورک ادبی دیلیندن ،دئمک
اوالر کی ،سئچیلمیردی؛ هامی طرفیندن
آنالشیالن ،ادبی دیل نورماالرینا اساسالنان ادبی
دیل یاراتماق مئیلی .هئچ بیر دیالئکت تاثیرینی
قبول ائتمه ین بو دیلی ع.شایق ،ج.جاببارلی،
ص.حسین ،ع.صحت کیمی شاعیر و یازیچیالر
یارادیردیالر .ادبی دیل ساحه سینده کیبو وضعیت
عصرین اوللریندن -30جو ایللره ده ک داوام
ائتدی .یئنی دؤور آذربایجان ادبی دیلی نین
معاصیر مرحله سینده مهم حادیثه لردن بیری
آذربایجان ادبی دیلی نین دؤولت دیلی استاتوسو
آلماسی اولدو.
مستقیل دؤولتین مهم آتریبوتالریندان بیری اوالن
دؤولت دیلی مسله سی آذربایجان خالق
جمهوریتی ( ) 20-1918حکومتی نین دیقت
مرکزینده اولموشدور-1918 .جی ایل  27اییون
تاریخلی قراری ایله جمهوریت حکومتی او زامان
تورک دیلی آدالنان آذربایجان دیلینی دؤولت
دیلی ائالن ائتدی .حکومت غیری میلتلردن اوالن

آذربایجان وطنداشالری نین دؤولت دیلینی
اؤیرنمه لری اوچون تدبیرلر گؤرور ،بو مقصدله
کورسالر تشکیل ائدیردی.
آذربایجاندا سووئت حاکیمیتی قورولدوقدان
( )1920سونرا دا دیل سییاستی مهم اهمیت
کسب ائتمیشدیر .آذربایجانین شمالی  1991ایله
کیمی شوروینین ترکیبینده اولماسینا باخمایاراق،
آذربایجان دیلی نین اورتا مکتبلرده تدریسی نین
عصریاریملیق ،اونیوئرسیتئت و اینستیتوتالردا
تدریسی نین ایسه  88ایللیک تاریخی وار.
آذربایجان دیلی ،اونون تاریخی ،دیالئکتلری
گئنیش صورتده تدقیق ائدیلمیش ،بو ساحه ده
آذربایجان دیلینده یوزلرله اثر چاپ ائدیلمیشدیر.
قدیم یونان ادبیاتی و فلسفه سیندن توتموش بو
گونه دک مؤوجود اوالن بدیعی و علمی اثرلرین
آذربایجان دیلینه ترجومه ائدیلمه سی ایله
یاناشی ،ریاضیات ،فیزیک ،شیمی ،طبابت و س.
 یه آید درسلیکلر ده باشقا دیللردن آذربایجاندیلینه چئوریلمیشدیر.
حاضیردا آذربایجان دیلینده اوریژینال
درسلیکلرین نشری باشا چاتمیشدیر.
آذربایجان دیلی دؤولت دیلی کیمی آذربایجان
شوروی آنا یاساسیندا ( )1978تثبیت
اولونموشدور.
مستقل آذربایجان نین اولوسال رفرندوموندا قبول
ائدیلمیش ( )1995یئنی آنا یاسا دؤولت دیلی
نین محض آذربایجان تورکجه سییئر آلمیشدیر.
موعاصیر آذربایجان دیلی نین اؤزوملو
خوصوصیتلری ایله فرقلنن فونئتیک و قرامماتیک
قورولوشو واردیر .عملگلمه یئرینه گؤره فرقلنن
حایتلر ،یعنی اؤن سیرا (ی ،او ،ائ ،ه ،اؤ) و آرخا
سیرا (ی ،او ،آ ،او) سایتلر عئینی بیر سؤز و یا
سؤزفورما داخیلینده ایشلنه بیلمز (ی صایتی ایله
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باشالیان ایشیق ،ایلدیریم کیمی بیر نئچه سؤز
ایستیثنادیر)؛ عئینی زاماندا دیلورتاسی صامیتلرین
(گ ،ک) آرخا سیرا ،دیالرخاسی صامیتلرین (ک،
ق ،غ ،خ) اؤن سیرا سایتلرله بیر هئجادا ایشلنمه
سی ده ممکون دئییل (آلینما سؤزلر ایستیثنادیر).
آذربایجان دیلی نین فونئم ترکیبینده  15صایت و
 25صامیت واردیر .بو  40فونئم آذربایجان
الیفباسیندا  32حرفله ایشاره ائدیلیر .اوزون
صایتلره و صامیتینه آید آیریجا حرفلر یوخدور.
آذربایجان دیلینده  9قیسا (ی ،او ،ائ ،اؤ ،ح ،آ،
او ،او ،ای) 6 ،اوزون (ی ،:ائ ،:اؤ ،:ا ،:آ ،:او ):صایت
واردیر .اوزون سایتلر چوخ آز حالالردا ،یالنیز
آلینما سؤزلرده ایشله نیر .فونئتیک وورغو ،بیر
قایدا اوالراق ،سونونجو هئجایا دوشور .فونئماتیک
وورغونون یئری سؤزون معناسیندان آسیلی
اوالراق دییشیر . :آذربایجان تورکجه سینده سؤز
اولینده ایشلنمه ین  2فونئم وار :ای() ıصایتی و غ
صامیتی.
آذربایجان دیلی نین مورفولوژی قورولوشونا اساس
(ایسیم ،صیفت ،سای ،عوضلیک ،ظرف ،فعل) و
کؤمکچی (قوشما ،باغالییجی ،ادات ،مودال سؤزلر،
نیدا) نیطق حیصه لری داخیلدیر.
ایسیملرین کمیت ،منسوبیت ،حال ،خبرلیک
کاتئقورییاالری وار .بو کاتئقورییاالر ایسیملشن
(سوبستانتیولشن) دیگر نیطق حیصه لرینه ده
آیددیر .آذربایجان دیلینده ایسمین  6حالی
(آدلیق ،یییه لیک ،یؤنلوک ،تاثیرلیک ،یئرلیک،
چیخیشلیق) ،فعلین  5زامانی (شهودی
کئچمیش ،نقلی کئچمیش ،ایندیکی ،قطعی گله
جک ،غیری-قطعی گله جک) وار .فعلین شکیل
کاتئقورییاسی  6فورمانی (امر ،آرزو ،شرط،
واجیب ،الزیم ،خبر) احاطه ائدیر.

فعللر سوبیئکت ،اوبیئکت و حرکته موناسیبتینه
گؤره  5قرامماتیک نؤوع ده (معلوم ،مجهول،
قاییدیش ،قارشیلیقلیموشترک ،اجبار) ایشله نیر.
آذربایجان دیلی نین سینتاکتیک قانونونا گؤره ،بیر
قایدا اوالراق ،مبتدا جمله نین اولینده ،خبر
سونوندا ،تعیین تعیین ائتدیگی سؤزدن قاباقدا
گلیر.
سؤزدوزلتمه ده ،اساسن ،مورفولوژی (دمیرچی،
اوزومچو ،تبلیغاتچی؛ دمیرچیلیک ،اوزومچولوک،
تبلیغاتچیلیق؛ دولچا ،قازانچا ،اوتلوق ،مئشه لیک؛
قالدیریجی ،ائندیریجی؛ سئوینج ،گولونج؛ یاواشجا،
ایندیجه و س).
و سینتاکتیک (اوتبیچن ،گونموزده ،بویونباغی،
گوندوغان ،ساریکؤینک ،الیدولو ،آدلی-سانلی،
قیرخایاق ،بش آچیالن و س ).اوسولالردان
ایستیفاده ائدیلیر .موعاصیر آذربایجان الیفباسی
التین قرافیکاسینا عصاسالنیر.
ایشلندیگی ساحه لرله باغلی اوالراق ،آذربایجان
ادبی دیلی دؤرد اساس اوسلوبو اؤزونده
بیرلشدیریر :ایشگذار ،مطبوعات ،بدیعی و علمی
اوسلوب .ادبی دیلین معاصیر مرحله سینده بو
اوسلوبالرین هامیسی یوکسک درجه ده اینکیشاف
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ائتمیشدیر.سیاسی ،اقتیصادی ،علمی ،مدنی
حیاتیندا باش وئرن بؤیوک دییشیکلیکلر موعاصیر
آذربایجان دیلی نین لوغت ترکیبینده تئرمینلرین
سورعتله آرتماسینا سبب اولموشدور .بو پروسئس
ادبی دیلین بوتون اوسلوبالریندا آیدین مشاهیده
ائدیلیر.
آذربایجان دیلی نین لهجه و شیوه لری بش
قروپدان عیبارتدیر:
 )1شرق قروپو (باکی ،قوبا ،شاماخی دیالئکتلری و
لنکران ،موغان شیوه لری)؛
 )2غرب قروپو (گنجه ،قازاخ ،قاراباغ دیالئکتلری
و آیریم شیوه سی)؛
 )3شیمال قروپو (شکی دیالئکتی ،زاقاتاال-قاخ
شیوه سی)؛

 )4جنوب قروپو (ناخچیوان ،اوردوباد
دیالئکتلری ),
 .5گونئی آذربایجان قروپو ( تبریز  ,اورمیه ,
قاراداغ  ,اردبیل -موغان ,زنجان (خمسه) ,
همدان و ساوه  ,تهران  ,قاشقایی و خراسان ).

دونیا دیل عایله لری

آلتای دیللری
تورک دیللری
مونقول قروپو
تونقوس-مانجور دیللری
اورال دیللری
فین-اوقور قروپو
سامودی قروپو
هیند-آوروپا دیللری

گئرمان دیللری
رومان دیللری
اسالویان دیللری
ایران دیل قروپو
هیند-آری دیللری
بالتیک دیللری
کئلت دیللری
ایتالیک دیللری
یونان دیللری
پالئوبالکان دیللری
آوراسییا دیل عایله سی
سئمیت قروپو
بئربئر-لیوییا قروپو
چاد قروپو
کوشیت قروپو
قافقاز دیللری
کارتوئل قروپو
آبخاز-آدیق دیللری
ناخ قروپو
داغیستان قروپو
پالئواسییا دیل عایله سی
اؤلو دیللر
اسکی یونان دیلی
التین دیلی
سانسکریت دیلی
آسوری دیلی
اسکی تورک دیلی
اسکی فارس دیلی
اسکی روس دیلی
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آذربایجان تورکجه سی حاقیندا ییغجام بیلگی
به کوشش  :حسین شرقی دره جک

میالدان اول -4جو عصرده ایندیکی آذربایجان
اراضیسینده آلبانییا ،جنوبدا ایسه آتروپاتئنا
دؤولتی یارانمیشدیر .اوزون مدت – یونان ایشغالی
(م.ا-4 .جو عصر) ،پارفییا (م.ا – 250 .ائ )226 .و
ساسانیلر ( )224-652سوالله لری دؤورلرینده
اوتایین و بوتایین اهالیسی دایم بیرلیکده اولموش،
بیر جانیشینلیکده بیرلشدیریلمیشدیر.
فئودالیزمین ایلکین اینکیشاف مرحله سینده
آذربایجان طایفاالری نین کونسولیداسییاسی باش
وئرمیش ،نتیجه ده آذربایجان خالقی و اولوسال
آذربایجان دیلی تشکل تاپمیشدیر.

اولوسال آذربایجان تورکجه سی ائرامیزین -5جی
عصرینده فورماالشمیشدیر 7-6 .عصرلر شیفاهی
ادبی دیلیمیزین تشککولو و اینکیشافی دؤورودور.
بو دؤورون ان مکمل آبیده سی" کیتاب دده
قورقود "داستانالریدیر.
یازیلی ادبی دیلیمیزین تشکل تاریخی 10-9
عصرلری احاطه ائدیر .بیرینجی مین ایللیگین
اورتاالریندا آذربایجان دیلی نین یازیسی،
الیفباسی اولموشدور .شیفاهی ادبی دیل نومونه
سی ساییلسا دا 1500 ،ایلدن آرتیق تاریخی
اوالن" کیتاب دده قورقود " ون دیلی هم ده
کامیل یازی نمونه سیدیر ".کیتاب دده قورقود "
دان سونرا -13جو عصرین دیل ماتئریالالرینی
الده ائتمک مومکون اولموشدور .آراداکی بوشلوق
همین دؤورده یازی ماتئریالالری نین اولماماسی
دئمک دئییلدیر .بونو بؤیوک آذربایجان شاعیری
نظامی نین قیدلری ،قوهوم تورک خالقالری نین
الده ائدیلمیش یازیلی آبیده لری ،م.کاشغاری
نین" دیوان " ی ،آز سونرا میدانا چیخان" داستان
احمد حرامی "  "،مهر و وفا "  "،یوسیف و زلیخا
"کیمی کامیل اثرلر ده تصدیق ائدیر.
دیلین آدی .بیرینجی مین ایللیگین اورتاالریندان
باشالیاراق ،دیلیمیز هم تورک دیلی ،هم ده
آذربایجان تورکجه سی آدالنمیشدیر.
تورک آدینی قدیم دؤورلردن یاشادیب گتیرن
توروککی طایفاسی اولموشدور .توروککیلر چوخ
گوجلو بیرلیک یاراتمیش و اؤز زامانالریندا گوجلو
آشور دؤولتینی دایم قورخو آلتیندا ساخالمیشالر.
توروککی سؤزو" گوجلو ،قوووتلی ،دوغان ،تؤره ین
"معناالریندا تور/تؤر سؤوندن اووب ،توروک//تورک
سؤزونو عمله گتیرمیشدیر.
) Xudafərin 203 (2022خداآفرین - 203دی1400

10
تورک سؤزونون تاریخی چوخ قدیم اولسا دا،
آذربایجاندا  5عصردن ساسانیلر دؤوروندن
کوتلویلشمه یه باشالمیشدیر.عربلر جنوب
اراضیلریندن تدریجا شیماال قالخدیقالری و
آتروپاتئنا سؤزونو اؤز شیوه لرینده " آذربایجان "
شکلینه سالدیقالری ،آذربایجانلیالری قیسا
شکیلده" آذری "آدالندیردیقالری اوچون" تورک
"سؤزو ایله یاناشی "،آذربایجانلی "تئرمینیندن
ایستیفاده ائدیردیلر .بو سؤزلرین ایشلنمه سی
ائرکن باشالمیشدی – تورک سؤزو  5عصردن،
آذربایجانلی سؤزو ایسه  6عصردن ایشلکلیگینی
گئنیشلندیرمیشدیر.
عرب تلفوظ ایله تشکل تاپان آذربایجان سؤزو
آنتارپاتیانو سؤزوندن عمله گلمیشدیر .آنتارپاتیانو
سؤزونون بیرینجی هئجاسینداکی آن آهلل آدی
نین" ن "صامیتی دوشموش ،سؤز آتارپاتیانو،
تدریجن آتروپاتئنا شکلینی آلمیشدیر .بیر سیرا
یازیالردا آتروپاتئنا سؤزونده ایره لی چیخان د  -ز
قوووشوق سسی نین کارالشمیش بیرینجی
کومپونئنتی (ت) اوستونلوک قازانمیش ،عربلر
ایسه اؤز دیللری نین خاراکتئرینه اویغون اوالراق
همین قوووشوق سسین ایکینجی کومپونئنتینه
اوستونلوک وئرمیش ،سؤزو آدزیربیجان –
آزیربیجان – آذربایجان شکیللرینده تلفوظ
ائتمیشلر ،فرقلندیرمک اوچون آذربایجان
اراضیسینده ایشله دیلن دیلی" اآلذرییه "– آذری
دیلی آدالندیرمیشالر .آذری سؤزو بو سؤزدن ،بو
تلفوظدندیر .بو سؤز طایفا آدی دئییل ،آذربایجان
سؤزوندندیر و آذربایجان سؤزونون قیسالدیلمیش
فورماسی کیمی تشکل تاپمیشدیر.
بئله لیکله ،دیلیمیزین آدی کیمی ،تورک دیلی
ایفاده سی نین ده بؤیوک تاریخی واردیر-1924 .
جو ایلده تورکیهیارادیلدیقدان ،تورکلرین دیلی

تورک دیلی آدالندیریلدیقدان خیلی سونرا دا
دیلیمیز" تورک دیلی "آدی ایله تانینماقدا ایدی و
حتّی -1936جی ایلده" تورک دیلی "آدلی مکتب
درسلیگی ده چاپ اولونموشدور-1936 .جی ایلین
شوروی آنا یاساسیندا دیلیمیزین آدی" آذربایجان
دیلی "شکلینده تثبیت ائدیلمیشدیر-1992 .جی
ایل سندلرینه اساسن آذربایجان دیلی تئرمینی
تورک دیلی تئرمینی ایله عوض ائدیلمیش،
-1995جی ایل اولوسال رفرندومو و جمهوریت
آنایاساسی ایله" آذربایجان دیلی "ایفاده سی
یئنیدن قانونیلشدیریلمیشدیر .آنجاق آذربایجانین
(جغرافی -مدنیآنالمدا ) گونئی بولومونده بو دیلین
آدی تورک دیلی دیر  .باخمایاراق بعضی آوروپا
پرست و آنتی تورکلر دیلیمیزی قصدا آذری
آدالندیریرالر .آنجاق خالق اوزونو تورک و دیلینی
تورک دیلی بیلیر.
بیزیم تورکجه خاریجی اؤلکه لرده ده ایستیفاده
اولونور .دونیانین  87اؤلکه سینده بو دیلده
دانیشانالر واردیر.
عومومیتله ،آنا دیلی کیمی آذربایجان تورکجه
سینده  60میلیوندان آرتیق آدام دانیشیر .بوندان
باشقا ،بعضی خالقالر آراسیندا آذربایجان تورکجه
سی ایکینجی آنا دیلی کیمی ده ایشله نیلیر.
بیزیم دیل اؤز ماهیتینه گؤره ایندی دونیانین ان
زنگین میللی دیللریندن بیری ساییلیر .بو دیلین
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اؤزونمخصوص گؤزللیگی و آهنگی واردیر .هر
شئیدن اول ،خوش آواز یارادان سسلر سیستمینه،
زنگین و رنگارنگ سؤز احتیاطینا ،تام
ثابیتلشمیش گرامر قورولوشا مالیکدیر.
بیزیم دیلده ان درین دویغوالری ،ان اینجه
معناالری ایسته دیگین شکیلده چوخ موختلیف
بدیعی بویاالرال ایفاده ائتمک اولور .بو دیل علمی،
سیاسی ،فلسفی فیکیرلری چوخ آیدین ایفاده
ائتمه یه قادیر اولدوغو کیمی ،بدیعی تفکرون
گؤزل نمونه لرینی یاراتماق اوچون ده چوخ
یارارلیدیر.
عئینی زاماندا دونیا مدنیتی خزینه سینه قیمتلی
هدیه کیمی داخیل اوالن و اونو زنگینلشدیرن
محمد فضولی نین مشهور" لیلی و مجنون
"پوئماسی ،م.آخوندووون کومئدییاالری  ,محمد
حسین شهریارین" حیدر باباسی " و بیر چوخ
میثیلسیز صنعت اثرلری همین دیلدهیارانمیشدیر.
فلسفی-سیاسی اثرلر ده بو دیلده چوخ گؤزل
سسله نیر.
دیلیین گؤزللیگی ،اونون زنگینلیگی و دیگر
خوصوصیتلری تاریخن بیر سیرا گؤرکملی
شخصیتلرین نظر ودقتینی اؤزونه جلب ائتمیشدیر.
آذربایجان تورکجه سی منشاجه معاصیر تورک
دیللرینه مخصوصدور.
تورک دیللری قروپو ژنتیک عالمتلر اساسیندا
تصنیف ائدیلن ان بؤیوک دیل قروپالریندان
بیریدیر .باشقا دیل قروپالریندا اولدوغو کیمی ،بو
قروپا داخیل ائدیلن دیللر ده بیر-بیرینه لئکسیک،
مورفولوژی و سینتاکتیک جهتدن چوخ یاخیندیر
 .آذربایجانجا,قازاخجا  ,تاتارجا,تورکمنجه,اؤزبکجه
,قیرغیزجا و آنادولو تورکجه سی بیر عایله دیرلر.
آذربایجان تورکجه سی تورک دیللری قروپونداکی
موعاصیر دیللردن تورکمن ،قاقاوز ،کریم تاتارالری

نین دیلی و تورک (عثمانلی) دیللرینه داها چوخ
یاخیندیر.
هر بیر دیلین تاریخی همین دیلده دانیشان
خالقین تاریخی ایله سیخ باغلی اولور .آذربایجان
تورکجه سینین تاریخی ده خالقیمیزین تاریخی
کیمی چوخ قدیمدیر.
بوتون تاریخ بویو اؤز اوریژیناللیغینی موحافیظه
ائدیب ساخالیان آذربایجان تورکجه سی گئت-
گئده اینکیشاف ائده رک -19جوعصرده میللی
دیله چئوریلمیشدیر .بو دؤورده آذربایجان دیلی
نین مستقللیگینه قارشی اوالن موباریزه داها دا
کسکینلشمیشدیر .الکین دؤورون قاباقجیل
آدامالری و بوتون خالق دیلین میللی وارلیغینی
قوروماغا باشالمیشدیر .همین دؤورده بؤیوک
متفکر م.ف.آخوندوو دیلیمیزین چوخ قادیر و
پوئتیک ووسعته مالیک بیر دیل اولدوغونو هم
نظری ،هم ده عملی اوالراق ثوبوت ائتمه یه
چالیشمیشدیر.
-19جوعصرین سونو -20جی عصرین اوللرینده
بیر قروپ اینسان و بعضی دوللتلر آذربایجان
تورکجه سی نین وارلیغینی اینکار ائتمه یه ،اونو
قدیر-قییمتدن سالماغا ،جان آتمیشالر..
صنعتکارالریندان
بؤیوک
20عصرین
ج.مممدقولوزاده ،م.ع.صابیر ،ح.حاقوئردیئو ,حسن
رشدیه  ,محمد تقی ذهتابی  ,محمد حسین
شهریار  ,حسن بی زردابی و باشقاالری دیلیمیزین
میللی اوریژیناللیغی اوغروندا جیدی موباریزه
آپارمیش و بو مسله ده خالقا دوزگون استیقامت
وئرمیشلر.
اولوسال دیلی نین جیالالنمیش ،موعین نورماالرا
سالینمیش قولونا ادبی دیل دئییلیر .ادبی دیل
ایجتیماعی موسسیسه و اداره لرده ،نشریات و
مطبوعاتدا ،سینما و تئاترالردا ،رادیو و تلویزیوندا،
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معاریف و مدنیت اوجاقالریندا و س .استیفاده
اولونان دیلدیر.
هر بیر ادبی دیل هم شیفاهی ،هم ده یازیلی
فورماالرا ،عئینی زاماندا زنگین اوسلوبی
رنگارنگلییه مالیک اولور .ادبی دیلین هامی اوچون
آیدین و عومومی اولماسی اونون اساس
عالمتلرینی تشکیل ائدیر.
ادبی دیل مدنی و تاریخی حادیثه دیر .بو دیل
جمعیتین مدنی طلباتی اساسیندا و معین ضرورت
نتیجه سینده شیفاهی یولال یارانیر.
ادبی دیلی اولوسال دیلی اساسیندا شیفاهی

فورمادا تشککول تاپماغا باشالمیشدیر .ادبی
دیلیمیز فورماالشماغا باشالدیغی دؤوردن اولوسال
دیلی نین مؤوجود واسیطه و ماتئریالالرینا
اساسالنمیش ،اونالرین معین حیصه سینی
سئچیب قبول ائتمیشدیر.
بو زامان اولوسال دیلی نین آنجاق بیر ساحه سی
دئییل ،اونون بوتون قورولوشو ،یعنی سس
سیستئمی ،لوغت ترکیبی و گرامر قورولوشو نظره
آلینمیش و سئچمه عملیاتی آپاریلمیشدیر .بو
سئچمه عملیاتی ،تخمینن ،آشاغیداکی فورماالردا
اولموشدور :عومخالق دیلی نین سس

سیستئمینده کیفونئملردن ،ائلجه ده فونئتیک
قایدا و حادیثه لردن داها عومومی و سعجیییوی
اوالنالری گؤتورولموشدور؛
 )2اولوسال دیلی نین لوغت ترکیبیندن هامی
اوچون عومومی اوالن ،آیدین معنالی ،مدنی
سعجیییه لی سؤزلر سئچیلیب قبول ائدیلمیشدیر؛
 )3گرامری قورولوشدان ایسه موختلیف واریانتلی
شکیلچیلر و دیگر گرامری قانونالر اوزرینده
سئچمه عملیاتی آپاریلمیشدیر.
بوتون بونالرال برابر ،ادبی دیلین فورماالشماسیندا
اولوسال دیلی دیالئکتلری نین ده خوصوصی رولو
اولموشدور .بئله کی ،بو و یا
دیگر ادبی دیل اولوسال دیلی
دیالئکتی
موعین
نین
اساسیندا یارانیب اینکیشاف
ائدیر.
آذربایجان ادبی دیلی نین
ایکی فورماسی واردیر:
 )1شیفاهی و  )2یازیلی.
آذربایجان ادبی دیلی نین
و
فورماالشماسیندا
اینکیشافیندا عزالدین.حسن
اوغلو ،عمادالدین.نسیمی ،محمد.فضولی ،مال پناه
واقیف ،م.و.ویدادی ،م.ف.آخوندوو ،میزره حسن
رشدیه  ,جلیل مممدقولوزاده و س.
متفکرلریمیزین موستثنا رولو اولموشدور .همچی
نین بو استیقامتده فعالیت گؤسترن
مطبوعاتیمیزدا تاریخن ایشیق اوزو گؤرموش
ح.ب.زردابی نین رئداکتورو اولدوغو" اکینچی
"قزئتی نین و ج.مممدقولوزاده نین رئداکتورلوق
ائتدیگی" مال نصرالدین "ژورنالی نین آدالرینی
خوصوصیله چکمک الزیمدیر.
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ایکی اسفند دونیا آنادیل گونو بوتون
دیللره اؤزگورلوک گونو اولسون!
تانای شرقی دره جک
بین الملل آنا دیلی گونو
" شهید مینار "آبیده سی ،داکادابنگالدشین باش
شهرینده 21فئورال -1952جی ایلده آنا دیلی
یولوندا شهید اولموش اینسانالرین خاطیره سینه
اوجالدیلمیشدیر.
دیل هر بیر میلتین ماددی و معنوی ایرثینی
قورویان و اینکیشاف ائتدیرن ان مهم و ان گوجلو
واسیطه دیر .هر بیر اینسان اؤز آنا دیلینی یاخشی
بیلمه لی و اونو قورومالیدیر بو اونون معنوی
بورجودور.
آنا دیلی اینسانین معنوی عالمی نین زنگینلشمه
سینده ،دونیاگؤروشونون گئنیشلنمه سینده،
مکمل تحصیل آلماسیندا ،اؤز سویداشالری ایله
اونسیت قورماسیندا مهم رول اویناییر.
آنا دیلی میلتین اؤزونمخصوصلوغونو قوروماقال
یاناشی ،ترجمه واسیطه سیله باشقا خالقالرین
مدنی ایرثی ایله تانیش اولماغا امکان یارادیر.
دیل هر بیر میلتین ماددی و معنوی ایرسینی
قورویان و اینکیشاف ائتدیرن ان موهوم و ان
گوجلو واسیطه دیر .هر بیر اینسان اؤز آنا دیلینی
یاخشی بیلمه لی و اونو قورومالیدیر.
آنا دیلی اینسانین معنوی عالمی نین زنگینلشمه
سینده ،دونیاگؤروشونون گئنیشلنمه سینده،
موکممل تحصیل آلماسیندا ،اؤز سویداشالری ایله
اونسیت قورماسیندا موهوم رول اویناییر .آنا دیلی
میلتین اؤزونمخسوسلوغونو قوروماقال یاناشی،
ترجومه واسیطه سیله باشقا خالقالرین مدنی

ایرسی ایله تانیش اولماغا ،اونالرال اونسیت قورماغا
ایمکان یارادیر.

دیل حاقیندا دیرلی بویروقالر
بیرینه ائله بیر سؤز سؤیله کی ،یا یاشات ،یا دا
اؤلدور؛ آما اصال یارالی بوراخما( .شمس تبریزی)
بوتون بؤیوک صنعتکارالر اصلینده همیشه عینی
سوالالری قویورالر؛ الکین هره اؤز دؤورونون دیلینده.

(بو تورخان)
دانیش کی ،سنی گؤروم( .سوکرات)
دیل فیکری او زامان داها یاخشی ایفاده ائده بیلیر
کی ،اونو اؤز آهنگینه اویغونالشدیرا بیلیر.
(بو تورخان)
دیل اینسانی دیرلندیرمک اوچون واسیطه دیر.
محمد پئیغمبر (ص)
دیل کئچمیش نسیللرین دوشونجه سینه
بیچیلمیش لیباسدیر .او ،ایندیکی نسله دار دا گله
بیلر ،گئن ده(.بو تورخان)
دیل مدنیتله بیرگه بوی آتیر( .آ.ن.تولستوی)
دیل نه قدر بؤیوک میدان آچا بیلسه ،فیکیر ده
اؤزونو او قدر آزاد حیسس ائدر( .بو تورخان)
دیل او زامان اینکیشاف ائدیر کی ،چاغداش
دوشونجه مؤوجود دیل قلیبینه سیغمیر.
(بو تورخان)
دیل خالقین روحونون تظاهورودور؛ دیل اونون
روحو ،روح ایسه اونون دیلیدیر( .هومبولدت)
هانسی دیلده دئییل ،نه باره ده اوخویوب-یازماق
اؤنملیدیر( .بو تورخان)
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هر بیر خالق اؤز دیلی ایله یارانیر.آنجاق خالقین
دیلینی یاشاتماق ،اینکیشاف ائتدیرمک و دونیا
مدنیتی سویییه سینه قالدیرماق خالقین قاباقجیل
آدامالری نین ،علم ،بیلیک خادیملری نین
فعالیتی نتیجه سینده مومکون اولور.

(حیدر علی اف)
کیم اؤزگه دیلی ایله تانیش دئییلسه ،اؤز دیلی
حاقیندا دا هئچ نه بیلمیر( .یوهانن وولفقانق گؤت)

دیل خالقین تفککورونون گوزگوسودور؛ هر عیرقین
اینتئللئکتی استئرئوتیپ کیمی دیلینه کئچیر و مدال
کیمی اورا حک اولونور.
خ.سئخادور
نه اولور اولسون ،دوغما دیل دوغمالیغیندا قالیر .اورکدن
دانیشماق ایسته سن ،عاغلینا بیر فرانسیز سؤزو گلمز .اگر
سئچیلمک ایسته ییرسنسه ،بو باشقا مسله.
ل.تولستوی
یالنیز اؤلو دیللر ابدیته قوووشور.

شیفاهی نیطق دؤنمزدیر – ،بو اونون قیسمتیدیر.

آ.ریوارول

(روالن بارت)
یاخشی دانیشماغی یاخشی یازان مؤلیفلری اوخوماقال

هر دیلین اؤز سؤز آخینی ،هارمونییاسی وار.
ک.باتیوشکوو
بیر خالقین خاراکتئرینی بیلمک ایسته ییرسنسه ،اولجه
اونون دیلینی اؤیرن.

اؤیرنمک اوالر( .وولتئر)
مشهورالرین دیل حاقیندا دئدیکلری
دیلی خالق یارادیر ،فیلولوقالر کشف ائدیر و
سیستئملشدیریر ،یازیچیالر ایسه اونون اوزرینده سؤز
صنعتی یارادیرالر.
و.بئلینسکی
دیلین پیسی-یاخشیسی اولمور ...چونکی دیل یالنیز
گوزگودور .او گوزگویه گیلئیلنمک یئرسیزدیر.
س.دووالتوو
چوخ دیل بیلن آدامین سانکی بیر قیفیال بیر نئچه آچاری
وار.
وولتئر
دیل فیکرین لیباسیدیر.
س.جونسون
خاریجی دیل بیلمه یهن آدام اؤز دیلینی ده یاخشی بیلمز.
ای.هؤته
دیل ائله بیر قورغودور کی ،گرک یایی نین جیریلداماغینا
ایمکان وئرمه یه سن.
آ.ریوارول
دیللر آراسیندا فرق او قدر بؤیوکدور کی ،بیر دیلده کوبود
سسلنن سؤز او بیری دیلده تامام فرقلی سسله نیر.
د.درایدئن
دیل و سؤز آغاجین بوداغی و یارپاغی کیمیدیر.
آ.پئرئس

پیفاقور
دیلی قوروماق الزیمدیر .دیل ساده و ظریف اولمالیدیر.
آ.چئخوو
اگر دیله اؤز شیره سیندن ،کؤکوندن بهره لنمه یه و اؤز
مایاسیندا قیجقیرماغا ایمکان وئرمه سه نیز ،دیل
زنگینلشمز ،معاصیر طلبلره جاواب وئرمز.
و.دال
یاخشی ایفاده ائدیلمیش فیکیر بوتون دیللرده مودریک
سسله نیر.
د.درایدئن
دیل تاققیلدادیب موسیقی چالدیغیمیز چاتالمیش قازانا
اوخشاییر .بو سس ،ائله بیل ،آیی رقصی اوچون نظرده
توتولوب.
ق.فلوبئر
ان مکمل دیل او دیلدیر کی ،اونون واسیطه سیله آز سؤزله
بؤیوک معنا ایفاده ائده بیله سن.
پ.بواست
گؤزل دیل حتّی ان سارساق فیکره ده لیاقت دونو
گئییندیریر.
و.شوئبئل
شعیر دیلی ایله نثر دیلی آراسیندا فرق آختارماق
یئرسیزدیر .صاف شیر دیلینی اوخویوب باشا چاتدیرماق
اولماز ،صاف نثر دیلینی ایسه اؤیرنمه یه دیمز.او.ودئن
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-ائولره گئدن قیزین دیلی آلتیندا قند گرک.

دیل حاقیندا سویله ننلر

-بیر آغیزدان چیخار ،مین دیله یاییالر.

حاضیرالدی  :علی محمد نیا

-شیرین دیل ایالنی یوواسیندان چیخاردار.

-دیل وار بال گتیرر ،دیل وار – بال.

-گولر اوز ،دادلی دیل ایالنی یووادان چیخاردار.

-دونیادا ان آجی و ان شیرین شئی دیلدیر.

-بالیقالر قارماقال ،اینسانالر شیرین دیلله اووالنار.

-دیلدن آجی ،دیلدن شیرین شئی یوخدور.

-مقصیرین دیلی قیسادیر.

 -عاغلی قیسانین ،دیلی اوزون اوالر.

-الی اَیری نین ،دیلی دوز اولماز.

-یامان دیل باشا بالدیر.

-آتی ،یولویال تانی ،ائلی دیلیینن تانی.

-دیلی وارسا ،دیلچگی ده وار.

-دوغرو سؤز دیلینه گلمز.

-آدی دیللر ازبریدیر.

-ایتین دیلینی بیلیر.

-دادلی دیل – گولر اوز.

-لوتونون دیلینی لوتو بیلر.

-شیرین دیل آداما دوست قازاندیرار.

-بیرینین الی ،او بیرینین دیلی ایشله ییر.

-شیرین دیلین اولسون ،قورویان سؤزون اولسون.

-بورج وئره نین دیلی اوزون اوالر.

-بالین یوخدور ،بال کیمی دیلین اولسون.

-قوناق ایله قوناقچی ،ائششک ایله ائششکچی دیل تاپار.

-اورگی دولو اوالنین دیلی اوزون اوالر.

-گؤزو ایله گؤرور ،دیلی ایله ایسته ییر.

-اینصاف دیلین یاریسیدیر.

-پولون وارسا دینجلیک ،دیلین وارسا ائلچیلیک.

-اللین دیلینی آناسی بیلر.

-دؤولتلی نین دیلی اوزون اوالر ،الی قیسا.

-سؤزو اوالنا دیل وئر ،سؤز ائشیدنه قوالق وئر.

-یوخسولون دیلی گؤدک اوالر.

قوالغی آچان دیل اولور ،دیلسیز قوالغ کار اولور.

-کاسیبین دورمگی یاوان اولسا ،دیلی یاغلیدیر.

دیشسیز ،دیل یاراماز .دیلسیز ،دیش آزار.

-ثاواب آدامی دیللی ائیلر.

-ائوی دارالدان قوناق اولسون ،قوناغی دارالدان ،دیلین

-تورک دیلی ،باغا بنزر.

اولماسین.

-فیکیر دیلی باسار ،دیل ده گوجو.

-آت اولماسا ،یول اولماز ،دیل اولماسا ،ائل اولماز.

-یاخشی نین سؤزو دیلینده ،یامانین کینی اورکده.

-قلمین دیلی ایکی اولسادا ،یازیسی بیردیر.

-دئیه-دئیه دیلیمده توک بیتدی.

-آغزی یاغلی ،دیلی باغلی.

-دیل وار دیشی ساخالر ،دیش وار دیلی ساخالر.

-ایپین اوزونو یاخشیدیر ،دیلین قیساسی.سوفره ده الینی

-دیلین قوی دیلچگینه.

ساخال ،مجلیسده دیلینی.

-قایینانالی گلی نین دیلی نین آلتیندا فند گرک.

-اینسانین دیلی صاندیق ،دوداقالری قیفیل اولمالیدیر.

-نه دیل بیلسین ،نه دوداق.

-عالیمین بیلیگیندن ،یاالنچی نین دیلیندن یاپیشارالر.

-ائولره گئدن قیزین :قوالقالری کار ،دیلی الل ،گؤزلری

-آدام دیلیندن بالیا دوشر.

کور گرک.

-آدامین باشینا نه بال گلسه ،دیلیندن گه لر.

-ائلدن-ائله ،دیلدن-دیله ،کیم گوله ،کیم گولمه یه.

-باش ،دیل ایله آسیالر.

-ائل گؤزونو دیل آچار.

-باشا دیل گتیره نی ،ائل گتیره بیلمز.

-ائلی اولمایانین دیلی ده اولماز.
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آنا دیلی شعیرلری
ANA DİLİ
ŞEİRLƏRİ

خلیل رضا اولوتورک
آنا دیلیم

الی -الی دئدیم ،یاتاسان،
قیزیلگوله باتاسان…
هاردان گلیر بو سس -صدا؟
بلکه ،ایللر آرخاسیندا
الیال چالیر گلین آنا؟
دؤرد قوالج ایپ
بیر یویرویو
بند علمیش کهکشانا.
الیال چالیر گلین آنا.
یئللندیکجه کیچیک یویروک
گئدیب دییر بو اولدوزدان او اولدوزا.
الیال آخیر… جوجوق باخیر.
بس نه اوچون مورگولمیر؟
بایاق آنا سودو امیب،
ایندی آنا روحو امیر.
ایللر اؤتدو ،یاشا دولدوم.
آنالدیم کی ،آنا دیلیم
اورگیمدن چیخماز منیم،
دوغرانسام دا دیلیم -دیلیم.
آنالدیم کی ،سینمده کی سؤزلر دئییل،
باباالرین نفسیدیر.

دیزلریمه طاقت ،قوووت،
گؤزلریمه ایشیق وئرن،
چنلیبئلده آت اوینادیب
شیمشکلرله قوشا گئدن
ایگیدلرین نره سیدیر.
بو دیلده دیر یوز آبیده ،مین آبیده،
خیالفتی پارچاالیان
بابه کی مین غضبی ده!
محو اوالرسا بیر گون بو دیل،
گؤی گؤل اوندا گؤی گؤل دئییل.
قوشقار اوندا قوشقار دئییل.
قیز قاالسی قاال دئییل.
اؤز دیلینی سن قاال بیل!
غربه ،شرقه ایشیق ساالن
فضولینی سن قاال بیل!
ساغدیر دیلیم،
دئمک ،ساغدیر شرافتیم ،لیاقتیم.
ساغدیر ،دئمک،
میلیارد یاشلی مملکتیم.
یوز هدفه توش ائتمیشم
صابیرین هر سطرینی من.
سالخیم -سالخیم نوش ائتمیشم
شهدینی من ،عطرینی من.
کولک دئییل ،گوهلل آچدی
تبریزیمین یاخاسینی.
بوغازیندان چیخارتدیالر
لوخماسینی.
الکین یئنه او یاشادی،
قورویاراق معجوزون هر میصراعسینی.
منیم دیلیم مغرور باخمیش
اوزریندن گلیب کئچمیش،
اورگینی دلیب کئچمیش
اوخالرین قانلی اوجونا.
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باش اَیمه میش فاتحلرین قول زورونا،
دیل زورونا،
قیلینجینا ،قیرمانجینا!
باش اَیمه میش! باش اَیمه ییر! ..ایمیه جک!
جاببارالرین توربه سینه
باهار اؤزو قویور چلنگ.
اورگیمده اود قاالمیش
مین -مین آرزوم ،عهدیم منیم.
باخ ،بو دیلده «هجوم!» دئییب
ایتالیا داغالریندا
داغ چکمیشدیر فاشیستلره
مهدیم منیم!
باخ ،بو دیلده شعر دئدی
سمد وورغون هر اوبادا.
قوجاق -قوجاق گول گتیردی
گؤزل قیزالر او اوستادا.
قلبیم -باهار شالله سی،
سئوینج ییغیر ،آه داغیدیر.
منیم دیلیم گؤی گؤل ،خزر،
منیم دیلیم شاهداغیمدیر!
قوی دیلچیلر اؤجشسینلر،
یوخدور بحثه مئیلیم منیم.
هئچ بیر دیلدن اسکیک دئییل
بشرین دیل آغاجی نین
شاه بوداغی دیلیم منیم!
تکجه جومله دئییل ،تکجه سس دئییل،
خالقیمین گؤزونون اودو -ضیاسی،
جانی ،شاه داماری ،سالحی،

ان بؤیوک میراثی صاباحکی نسله!
زاماندان زامانا ،عصردن عصره
ووروشال یول گلن داوالی دیلیم!
بابک قیلینجی نین داوامی دیلیم!
کیم قورویا بیلمه ییرسه
اؤز یوردونو ،یوواسینی،
اودماسین یورد هاواسینی.
کیم قورومور اؤز دیلینی،
ایتسین منیم گؤزلریمدن ایلیم -ایلیم،
او ساحیلی بو ساحیلله بیرلشدیرن
پوالد کؤرپوم ،قیلینجیمدیر،
گونشیمدیر منیم دیلیم!
-----------------------------توفیق بایرام
آنا دیلیم

قالخیب شاهداغینا سؤز ایسته ییرم،
چاتسین های-هاراییم دینله ینلره،
من نانکور دئییرم ،ناجینس دئییرم
اؤز آنا دیلینی بیلمه یه نلره!
بو دیل شیرینلیکده شربت کیمیدیر،
صافلیغی قورونان سرحد کیمیدیر،
آنامیز وطن ده قوربت کیمیدیر
اؤز آنا دیلینی بیلمه یه نلره!
ایتسین گؤزلریمدن قوی ایلیم-ایلیم،
غضب عوممانییام ،یوخدور ساحیلیم.
ایالن زهریندن آجیدیر دیلیم
اؤز آنا دیلینی بیلمه یه نلره!
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دؤیوشده برکیگیب ائل پوالد اولور،
زیروه یه اوچماغا دیل قاناد اولور.
تورپاغین سئوینجی ،دردی یاد اولور
اؤز آنا دیلینی بیلمه یه نلره!
من قدیم " قاراباغ شیکسته سی " یم،
اوزئییر نفسلی گول دسته سییم.
واقیفین ،وورغونون نیفرت سسییم
اؤز آنا دیلینی بیلمه یه نلره!
یاد دیلدن پای اوموب کیشی دیلنمز،
بو لکه اوستوندن هئچ واخت سیلینمز.
فوضولی شعیرده کیمدیر بیلینمز
اؤز آنا دیلینی بیلمه یه نلره!
بئینینه گیرمه دی ،آنا اؤیودو،
اصیلسیز یاشاییب او کوت بؤیودو،
گؤروم هارام اولسون آنانین سودو
اؤز آنا دیلینی بیلمه یه نلره!
یاد اهلل بیر چیچک ،گول دریلمه سین،
جانلی مئییت اولسون ،او دیریلمه سین.
بو آنا تورپاقدا یئر وئریلمه سین
اؤز آنا دیلینی بیلمه یه نلره!
نانکورون قیزیلدان اولسا دیرگی،
دار گونده میلتین اولماز گرگی.
هارامدیر وطنین حاالل چؤرگی
اؤز آنا دیلینی بیلمه یه نلره!

یئددی اوغول دوغسون ،آنا دئمیرم
اؤز آنا دیلینی بیلمه یه نلره.
یوز دیلی اؤیرنسن ،آلقیشالییرام،
هر دیلی اوزویه بیر قاش ساییرام.
گوهلل دن کسرلی سؤز توشالییرام
اؤز آنا دیلینی بیلمه یه نلره.
بیرینه اصلینی دانیب دئسه لر،
بو نیفرت اؤلونجه اونا بس ائدر،
بیر گون اؤز اؤوالدی قنیم کسیلر
اؤز آنا دیلینی بیلمه یه نلره.
قدرینی بیلمه سه کامانین ،نیین،
سامان چووالیدیر او باش ،او بیین
بو آنا تورپاقدا فراری دئیین
اؤز آنا دیلینی بیلمه یه نلره!
اؤوالد کی ،یادالشدی ،درد بؤیوک اولور،
چکدیگی خجالت عؤمورلوک اولور.
وجدان دا ،غیرت ده آرتیق یوک اولور
اؤز آنا دیلینی بیلمه یه نلره!
بو گون آزاد دیللی آذربایجانام،
او تایلی ،بو تایلی واحید بیر جانام،
باخیر اؤگئی کیمی آغبیرچک آنام
اؤز آنا دیلینی بیلمه یه نلره!

بو دیلده بیر قیزمیش پلنگم ،شیرم،
آسالنالر دؤشوندن من سود امیرم.
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محمدحسین شهریار
تورکون دیلی !

میلت قه می اولسا ،بو جوجوقالر چؤپه دؤنمز،
اربابالریمیزدان دا قارینالر طبیل اولماز.
مندن ده نه ظالیم چیخار ،اوغلوم ،نه قیصاصچی،
بیر دفعه بونو قان کی ،ایپکدن قزیل اولماز.
دوز واختدا دوالر تاختا-تاباق ادوییه ایله،
اوندا کی ،ننم سانجیالنار ،زنجفیل اولماز.
فارس شاعیری چوخ سؤزلرینی بیزدن آپارمیش،
سابیر کیمی بیر سوفره لی شاعیر پخیل اولماز.
تورکون مثلی ،فولکلورو دونیادا تکدیر،
خان یورغانی ،کند ایچره مثلدیر ،میتیل اولماز.

تورکون دیلی تک سئوگیلی ،ایستکلی دیل اولماز،
اؤزگه دیله قاتسان ،بو اصیل دیل اصیل اولماز.

آذر قوشونو قیصری-رومی اسیر ائتمیش،
کسرا سؤزودو ،بیر بئله تاریخ ناغیل اولماز.

اؤز شعرینی فارسا ،عربه قاتماسا شاعیر،
شعری ائشیدنلر ،اوخویانالر کسیل اولماز.

بو شهریارین تبی کیمی چیممه لی چشمه،
کؤثر اوال بیلسه ،دئمیرم ،سلسبیل اولماز.

پیشمیش کیمی ،شعرین ده گرک داد-دوزو اولسون،

کند اهلی بیلیرلر کی ،دوشابسیز خشیل اولماز.
سؤزلر ده جواهیر کیمیدیر ،اصلی بدلدن

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

بختییار واهابزاده
آنا دیلی

تشخیس وئرن اولسا ،بو قدر زیر-زیبیل اولماز.
شاعیر اوال بیلمزسن ،آنان دوغماسا شاعیر،
میسسن ،آ باالم ،هر ساری کؤینک قیزیل اولماز.
اؤتمز ،اوخوماز بولبولو سالسان قفس ایچره،
داغ-داشدا دوغولموش دلی جیران حمیل اولماز.
اینسان اودو توتسون بو ذلیل خالقین الیندن،
آلالهی سئورسن ،بئله اینسان ذلیل اولماز.
هرچند سرابین سودو چوخ ،یاغ-بالی چوخدور
باش عرشه ده چاتدیرسا ،سراب اردبیل اولماز.

دیل آچاندا ایلک دفعه «آنا» سؤیله ییریک بیز،
«آنا دیلی» آدالنیر بیزیم ایلک درسلیگیمیز.
ایلک ماهنیمیز الیالنی آنامیز اؤز سودویله
ایچیریر روحوموزا بو دیلده گیله-گیله.
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بو دیل بیزیم روحوموز ،عشقیمیز ،جانیمیزدیر،
بو دیل بیر-بیریمیزله عهدی-پیمانیمیز دیر.
بو دیل تانیتمیش بیزه بو دونیادا هر شئیی،

قنبر شمشیراوغلو
آنا دیلیم

بو دیل اجدادیمیزین بیزه میراث وئردیگی
قییمتلی خزینه دیر…ونو گؤزلریمیز تک
قورویوب ،نسیللره بیز ده حدیییه وئرک.
بیزیم اوجا داغالرین سونسوز عظمتیندن،
یاتاغینا سیغمایان چایالرین حیددتیندن،
بو تورپاقدان ،بو یئردن،

یوردوم آذربایجان ،ائلیم کلبجر،

ائلین باغریندان قوپان یانیقلی نغمه لردن

بو یوردسوز یاشاماق بیر قم ،بیر کدر.

گوللرین رنگلریندن ،چیچکلرین یگیندن،

ایسته دیم سؤزومو دئیم بیر قدر،

میل دوزونون ،موغانین سونسوز گئنیشلیگیندن،

اؤز آنا دیلیمده ،شیرین دیلیمده،

آغساچلی باباالرین عقلیندن ،کامالیندان،

بو دیل آنا دیلیم ،بو دیل شیپشیرین.

دوشمن اوستونه جومان او قیراتین نالیندان
قوپان سسدن یاراندین.

دوغولدوغوم کندین آدی آغدابان،

سن خالقیمین آلدیغی ایلک نفسدن یاراندین.

داغالری یامیاشیل ،مئشه لر دومان،
بو کند سؤز دییاری ،عومماندی-عوممان،

آنا دیلیم ،سنده دیر خالقین اقلی ،حیکمتی،

بوردا ائشیتمیشم یوزلرله داستان،

عرب اوغلو مجنونون دردی سنده دیل آچمیش.

اؤز دیلیم شیریندی ،اؤز دیلیم شیرین.

اورکلره یول آچان فضولی نین صنعتی،
ای دیلیم ،قدرتینله دونیاالرا یول آچمیش.

بو دیلله دونیایا آچدیم گؤزومو،

سنده منیم خالقیمین قهرمانلیقال دولوتاریخی واراقالنیر،

بو دیلده ائشیتدیم وطن سؤزونو.

سنده نئچه مین ایللیک منیم مدنیتیم،
شان شهرتیم ساخالنیر.
منیم آدیم-سانیمسان،
ناموسوم ،وجدانیمسان!
بو دیل تانیتمیش بیزه بو دونیادا هر شئیی،
بو دیل اجدادیمیزین بیزه قویوب گئتدیگی
ان قییمتلی میراثدیر ،اونو گؤزلریمیز تک
قورویوب ،نسیللره بیز ده هدییه وئرک!
ای اؤز دوغما دیلینده دانیشماغی عار بیلن فاسونلو ادابازالر،

قلبینیزی اوخشامیر قوشماالر ،تئللی سازالر.
بونالر قوی منیم اولسون ،آنجاق وطن چؤرگی،
سیزلره قنیم اولسون!

بو دیلده تانیدیم ائله اؤزومو.
بو دیل آنا دیلیم ،بو دیل شیپشیرین،
اؤز دیلیم شیریندی ،اؤز دیلیم شیرین.
هسنوغلو گؤزل مئیل اویاتدی،
نسیمی ،نیمی چوخ عزیز توتدو.
خطای بو دیللی دؤولت یاراتدی.
بو دیل آنا دیلیم ،بو دیل شیپ-شیرین،
اؤز دیلیم شیریندی ،اؤز دیلیم شیرین.
نسیمی ،فضولی سیرسه ،سیرسه،
سیدی ،صابیر صنعتده پیرسه،
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اوزئییر بو دیلده ماهنی دئییرسه،
بو دیل آنا دیلیم ،بو دیل شیپشیرین،

معنالی سؤزلر دیل حاققیندا

اؤز دیلیم شیریندی ،اؤز دیلیم شیرین.
بو دیلله سئومیشیک ائلی-اوبانی،
صمد وورغون یازیب " آذربایجان " ی،
شهریار سؤیله دی " حیدربابا " نی.
بو دیل آنا دیلیم ،بو دیل شیپشیرین،
اؤز دیلیم شیریندی ،اؤز دیلیم شیرین.
بو دیلده شجرم نغمه اوخویوب،
بابام سؤزلر ایله ایلمه توخویوب،
بو دیلین سؤزلری جنّت قوخویوب.
بو دیل شعیر دیلی دده شمشیرین،
بو دیل آنا دیلیم ،بو دیل شیپشیرین.
ننه لر بو دیلده ناغیل سؤیله ییب،
آناالر بئشیکده الیالالر دئییب،
بو دیلی یارادان شکر ائیله ییب.
بو دیل آنا دیلیم ،بو دیل شیپشیرین،
اؤز دیلیم شیریندی ،اؤز دیلیم شیرین.
مستقل دؤولتین دیلی بو دیلدی،
بو دیلده آزادلیق سؤزو دئییلدی،
بیزی سئومه یه نلر چاتالدی ،اؤلدو.
بو دیل آنا دیلیم ،بو دیل شیپشیرین،
اؤز دیلیم شیریندی ،اؤز دیلیم شیرین.
بو دیلده یازارالر مینلردی ،مینلر،
هئچ بیری بیریندن گئری دئییللر،
وار اولسون بو دیله منیم دئینلر.
بو دیل آنا دیلیم ،بو دیل اؤز شیرین،
اؤز دیلیم شیریندی ،اؤز دیلیم شیرین.

 ییخیلسان دیزیندن گؤر ،ازیلسن دیلیندن گؤر. تیکن آجیسی گئدرمیش ،دیل آجیسی قاالرمیش. پیچاق یارار ،ایز قویار ،دیل یاراسی کؤز قویار. غئیرتسیزین دیلین آل ،دیلین وئردی گؤزون آل. -خنجر کیمی بیر دیله ،پامبیق کیمی بیر اوره یه صاحیب اول.

خنجر یاراسی گئدر ،دیل یاراسی گئتمز.قیلینج یاراسی ساغاالر ،دیل یاراسی ساغالماز. آجی دیلین یاراسی قیلینج یاراسیندان پیس اولور. قوش  -دیمدیگیندن ،آدام ایسه دیلیندن اووالنار. بولبولون چکدیگی دیل بالسیدیر.دئییرم دیلیم یانیر ،دئمیرم – اورگیم.دیلیم ،دیلیم اول ،دیلیم،بیر آز شیرین اول ،دیلیم،بیر آز حلیم اول ،دیلیم ،سن کی،اینجیتدین یاری دیلیم-دیلیم اول ،دیلیم. ساواشماغا اوز تاپ ،باریشماغا دیل تاپ. -ایکی باشلی حیواندان یوخ ،ایکی دیللی اینساندان قورخ.

 دیلسیز ائلین داشی چوخ ،اورک کؤورک داغیچوخ ،اؤز دیلینی بیلمه سه  ،دوغما ائلین یادی چوخ.
 ائلدن قاالن دیل اولسون ،سئلدن قاالن ایزاولسون .اوددان قاالن کول اولسون.
 آدامین گرک دیلی ایله اورگی بیر اوال. دلینین اورگی دیلینده دیر ،عاغیللی نین دیلیاورگینده دیر.
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دونیادا کونوشوالن ایلک
دیل ناسیل اورتایا چیکتی؟
(تورکیه تورکجه سینده)

دیلین کؤکئنی ،دیل ،دیلبیلیم ،بابیل کولئسی،
دیلین تاریخی ،دونیادا کونوشوالن ایلک دیل
ناسیل اورتایا چیکتی ،دونیادا کونوشوالن ایلک
دیلی تثپیت ائدئبیلمئک ممکون مو ،دونیادا
کونوشوالن ایلک دیل ،دیلین کؤکئنی ایلئ
ایلگیلی اوکوما اؤنئریلئری ،ایلک دیل ،دونیادا
کونوشوالن ایلک دیل نئدیر،
ایلئتیشیم
ایله
بیر-بیری
اینسانالرین
کورابیلمئسینی ،دویگو و دوشونجئلئرینی ایفادئ
ائدئبیلمئسینی ساغالیان تئمئل یئتئنئک دیلی
کولالنابیلمئ یئتئنئغیدیر .بیزلئر ایچین بو کادار
اؤنئملی اوالن دیلین ناسیل اورتایا چیکتیغی
مئسئلئسی ایسئ هئر دؤنئمدئ فعلسئفئ،
دیلبیلیم و تاریخ گیبی بیلیم دالالری نین پوپولئر
تارتیشما کونوالریندان اولموشتور ".دونیاداکی
ایلک کونوشوالن دیل هانگیسییدی؟ "سوروسو،
گئچمیشتئ اولدوغو گیبی گئلئجئکتئ دئ
آکلیمیزی کورجاالیان گیزئملی بیر سورو
اوالجاکتیر.
تاریخین ایلک دؤنئملئریندئ اینسانالر میتلئردئن
و اینانچالریندان هارئکئتلئ دیلین کؤکئنینی
آچیکالمایا چالیشمیشتیر .اؤرنئغین چین اینانجینا
گؤرئ ،بیر کاپلومباغا ایمپاراتورون اؤنونئ گئلیر
وئ سیرتینداکی چیزگیلی شئکیللئرلئ ایمپاراتورا
یازییی اؤغرئتیر .هینت اینانجینا گؤرئ اینسان
دیلی نین تانریسی وâک آراجیلیغی ایلئ اینسانالر
دیلی اؤغرئنمیشتیر .بابیل کولئسی ائفسانئسی

اوالراک دا بیلینئن ایبرانی اینانیشینا گؤرئ،
توفان'دان سونرا توم اینسانالر آینی دیلدئ
کونوشماکتا ،بیرلیکتئ موتلو بیر شئکیلدئ
یاشاماکتادیر .فاکات اینسانالر تانری'یا اوالشماک
ایچین بیر کولئ اینشا ائتمئیئ کارار وئریر،
بؤیلئجئ موتلولوکالری چوک اوزون سورمئز.
تانری بیر فیرتینا ایله اینسانالری دونیانین دؤرت
بیر تارافینا داغیتیر وئ هئپسی نین دیللئرینی
کاریشتیریر .بؤیلئلیکلئ گونوموزدئکی دیللئر
اورتایا چیکار.
بو ائفسانئلئرین یانی سیرا بیلیم آدامالری دا ایلک
دیلین اورتایا چیکیشی ایلئ ایلگیلی کورامالر
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اورئتمیشلئردیر .ماخ مولئر ،دیللئرین اینسانالرین
دوغایی تاکلیت ائتمئسییلئ اورتایا چیکتیغینی
سؤیلئمیش وئ یانسیما کورامینی اورتایا
آتمیشتیر .اوتتو ژئسپئرسئن؛ موزیک کورامینی
ساوونموش و دیل و موزیغین آینی کؤکئندئن
گئلدیغینی ساوونموشتور .کوئرگیچ'ئ گؤرئ دیل
ایلک اوالراک ژئستلئردئن اولوشموشتور .گونئش-
دیل کورامی اوالراک بیلینئن بو گؤروشئ گؤرئ
کوئرگیچ ،تورکچئنین بیلینئن ایلک دیل
اوالبیلئجئغینی اؤنئ سورموشتور .بو کورامالرین
یانی سیرا ،دیلین تئپکیلئردئن ،میمیکلئردئن یا دا
اورتاکالشا ایش یاپارکئن اورتایا چیکتیغی گیبی
گؤروشلئر دئ مئوجوتتور.
دونیادا کونوشوالن ایلک دیل ناسیل اورتایا
چیکتی ،دونیادا کونوشوالن ایلک دیلی تئسپیت
ائدئبیلمئک مومکون مو ،دونیادا کونوشوالن ایلک
دیل ،دیلین کؤکئنی ایلئ ایلگیلی اوکوما
اؤنئریلئری ،ایلک دیل ،دونیادا کونوشوالن ایلک
دیل نئدیر،
دونیادا کونوشوالن ایلک دیلی تثپیت ائده
بیلمئک مومکون مو؟
میسیر حکمداری پسامماتیکوس م.ؤ .7 .یوزییلدا،
گونوموزدئ بیزیم حاال جئوابینی مئراک
ائتتیغیمیز او سورویو کئندینئ سورموشتو :دونیادا
کونوشوالن ایلک دیل هانگیسییدی؟
بو سورونون جئوابینی بولماک ایچین ایکی یئنی
دوغموش بئبئغی بیر چوبانین یانینا وئردی وئ
کیمسئنین بئبئکلئرلئ کونوشماماسینی ائمرئتتی.
بؤیلئجئ بئبئکلئرین ایلک سؤیلئدیغی کئلیمئ
هانگی دیلئ آیتسئ ،دونیادا کونوشوالن ایلک دیل
دئ او اوالجاکتی .بئبئکلئرین سؤیلئدیغی ایلک
کئلیمئ" بئ "اولونجا ،حکمدار کونوشوالن ایلک

دیلین فریکچئ اولدوغونو دوشوندو .چونکو
فریکچئدئ" بئکوس "ائکمئک آنالمینا گئلییوردو.
فاکات گؤزدئن کاچان بیر دئتای واردی ،بئلکی
دئ بئبئکلئر چوبانین کویونالری نین سئسلئرینی
تاکلیت ائتمیشتی.
 .13یوزییلدا .2 ،فرئدئریک ،بئنزئر بیر دئنئی
یاپمایا کارار وئرمیشتی .بئبئکلئر هاپیس اوالراک
توتولویور وئ باکیجیالر بئبئکلئرلئ سادئجئ
ایچین
ییکانماالری
وئ
یئمئک
ایلگیلئنییورالردی .فاکات بو دئنئیین سونوجوندا
بئبئکلئر اؤلونجئ ،دئنئی سونوچسوز کالمیشتی.
موغول حکمداری آکبار ایسئ فرئدئریک'ین
دئنئیی نین باشاریسیز اولماسی نین سئبئبینی،
بئبئکلئرین آننئ سئوگیسیندئن ماهروم کالماسی
اوالراک گؤرموشتو وئ بئبئکلئرین ساغیر وئ
دیلسیز بیر آننئ نین یانیندا یئتیشتیریرسئ
هانگی دیلی کونوشاجاغینی گؤرمئک ایچین باشکا
بیر دئنئی یاپمایا کارار وئرمیشتی .فاکات بو
دئنئیین سونوجوندا دا بئبئکلئر دیلسیز اولونجا بیر
دئنئی داها آماجینا اوالشامامیش اولدو.
داها سونراکی ییلالردا ،اورمانلیک آالنالردا
اینسانالردان ایزوله اوالراک بویوموش بازی
چوجوکالر بولوندو .فاکات بو چوجوکالر
کونوشمویور ،حایوان سئسلئری چیکارییورالردی.
سونوچ اوالراک" ایلک دیلین هانگیسی اولدوغو
"سوروسو بیر گیزئم اوالراک کالمایا دوام ائتتی.
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آختاریشالر ،تاپینتیالر
بسته عجم
ائل اوغلو

اؤتن ایللرده قم شهرینده آیت اهلل گلپایگانی
کیتابخاناسی نین ال یازماالر بؤلومونده
کالسیکلریمیز اوزه آختاریشدا اولدوغوم چاغالردا،
آذربایجانلی عالیم و ال یازماالر تدقیقاتچیسی
حجت االسالم صدرایی خویی جنابالریله یالنیز بیر
گؤروش لیک تانیش اولدوم .بیر چوخ ال
یازماالرینا کاتالوقالر یازان جناب صدرایی خویی
منه بیر سی دی تؤهفه ائتدی .او سی دی  CDده
بیر چوخ تورک ادبیاتی نین تانینمیش
شاعیرلریندن شعیرلر واردیر .
 -70نفردن آرتیق عثمانلی دؤورونون
شاعیرلرینین اثرلرینی ائحتیوا ائدیر .اونالرین
آراسیندا « بسته عجم» آدلی بیر شاعیردن ده
یالنیز بیر قوشما شعری واردیر.
عاشیق ادبیاتی اینجه لیکلرینه مالیک اوالن او 4
بند لیک قوشما شعری نین مصرعلریندن
گؤرونورکی ،شاعیر نه واختسا « سالماس»

اوواسیندا یئرلشمیش اوالن ساربان کندینده»
(سالماس بؤلکه سینده اوالن ساربان کندینده)
اولوب و بیر سئوگی ماجراسینا توش گلیبدیر .بو
سئوگی مارجراسیندان یاخا قورتاریب.
قورتارماماسیندان هئچ بیر خبریمیز یوخدورسادا،
آیدینجاسینا گؤونور کی ،شاعیرین سالماس
ماحالیندا یئرلشن ساربا ن ( 1ساروان )کندینه
آنجاق یولو دوشور و سئودیگی قیزا قوربتین
آجیلیغینی خاطیرالییر :
2
« آلئیدیم گئدئیدیم بیر اوجدن -اوجه
گؤستریدیم سنه یاد ائللر نئجه »
دئدیکده  ،قوربتده چکدیگی آغری -آجیالری
سئودیگیقیزا خاطیرالدیر و او ماحالدان
اولمادیغینی دا شعیر دیلیله وورغوالییر.
ماراقلی دیر کی عثمانلی دؤرونون شاعیرلرینین
داها مشهور سیماالرینین شعیرلریندن اؤررنکلر
توپلوسو اوالن بو «جونگ» ون(شعیر توپلوسونون
)آراسیندا ،آذربایجان آشیق شعیرلری اوصلوبوندا
یازیالن بو قوشمانین شاعیریندن باشقا یئرده بیر
اثر الیمیزه چاتماییبدیر .مائلی ،سپاهی و رازی
تخللوصلو شاعیرلرله شعیری بیر صحیفه ده
ایستینساخ اوالن بو قوشمانین سون بئیتینده
(عمومیتله تخللوص گلن میصرغ ده) " طویغون "
و یا دا"طویغون عاشیق" کلمه سی ایشله نیبدیر.
اونوتمایاق کی صفوی دؤورونده آنادولو بؤلگه
لرینین بعضی ماحالالریندا "شیعه" اوالن تورکلره
 ) 1بو گونکو آراشدیرماالردا سالماس یاخینلیغیندا یئرلشنن
و خالق دئییمینده ساورا  /ساروا شکلینده ثلفظ اولونان کندآدیله
اوست اوست دوش بیلیر.تانینمیش تهدییااتی دوکتهور تودیهد زلکه اده
سههههههاورا سههههههوره) کنههههههد بههههههاره سههههههینده یهههههها ی :
نام روستای در غرب سلماس.در بان زردم سلماس ساورا نی گفت زه
شود
 ) 2بیر اوجدن -اوجه :بو باشدان  ،اوبیری باشا.یعن ائلین بوباشیندان او
بیرس باشینا ،الپ او ایالرا ایشاره دیر
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"عجم" ده دئییردیلر .بوتون شاعیرلرین آدالری
یازیالن یئرده " بسته عجم" سوزونون یازیلماسی
اونو بیر شخص آدی کیمی گؤستریرسه ده ،سون
بئیت ده گلن " طویقون " و یا دا"طویقون
عاشیق" کلمه سی  "،بسته عجم" ایفاده سینین
بیر صیفت کیمی ایشلندیگینی ده بیزه وورغوالیا
بیلیر .بلکه ده چوخ بسته لری اوالن بیر شخصین
آدی کیمی گئدیرمیش..یقین کی سون سؤزو
گلجک تدقیقاتالر دئیه جکدیر .همن شعیری
چاغداش الیفبا گرافیکاسیندا اوخویاق .

آغدیر ممه لری سینه سی گوز ه ل
اوجه9

آلیدیم گئدیدیم بیر اوجدن-
گوستریدیم سنه یاد ائللر نئجه
طویغون عاشیق سنی سارسه بیر گئجه
آلدی یاناقالرین بوسه سی گوزه ل

بسته عجم
سلماس اواسندا ساربان کندینه
بیر یولوم اوغرادی 3بیناسی گؤزه ل
باشی آل واله 4دن کؤکسو الله دن
دترتمه 5سی گوموش دانه سی گوزه ل
گؤزه ل آراریسن ،وار ،آل او سوی دان
دویوب اوصانمادیم اول سرو بویدان
خبرین آلمیشام گلیر سن تویدان
الینه یاقینمیش قینه سی 6گؤزه ل
ینه دینگه سینی اورموش باشینه
قدرت قلمینی چکمیش قاشینه
هنوز گیرمیش اون اوچ – اون دؤرت یاشینه
قیزی مه لک  ،آمما ،آنه سی گوزه ل
سرپوشین 7اندیر میش قاشی طاغینه
مایل اولدوم باز بند8ین باغینه
حق نظر قیلمیشام کوکسو آغینه

 ) 3بیر یولوم اوغرادی :بیر یولوم دوشدو
 ) 4آل واله :قیرمیزی و شاهانه اؤرتوک ،قیرمیزی یایلیق
 :) 5دترتم س  :دویم عوضین بیهر بیرینه ایلیشهن وسهیل ،بیر-بیرینه یارزایالانهان
ب هک ل ایلیشکن ،اوست پالتارالرا زخصوص دویم لم وسایط
 ) 6یاقینمیش قینه سی :یاخیلمیش خئناس
 ) 7سرپوشین :باش اؤرتویون؟
 ) 8با بند :یولباغ ،بیلر یک

 ) 9بیر اوجدن -اوجه :بو باشدان  ،اوبیری باشا.یعن ائلین بوباشیندان او
بیرس باشینا ،الپ او ایالرا ایشاره دیر
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آذربایجان عاشیق ادبیاتی
دکتر حسین محمدزاده صدیق دوزگون

ظرفیتلر و امکانالریندان یارارالنمیش و ایجاد
ائتدیگی هاواالر و شعر اؤلجولرینی ده بو دیلین
اساسیندا یاراتمیشالر.
کالسیک ادبیاتیمیزدا فارسجا و عربجه شعر
یازانالردا اولموشدور ،الکن عاشیقالر ،گرچه
عمومیتله دین و قرآن علمینی عرب و فارسی
دیللی کتابالردان اؤیره نیردیلر ،الکن او دیللرده
بیر سطرده شعر یازمامیشالر.
گرچه باشقا تورک دیللی خلقلرده ده عاشیقالرا
بنزه ر یئرلی و ملی شاعرلر اولموشالر ،الکن
آذربایجان عاشیق ادبیاتی اونالرین هامیسیندان
اوستون و گئنیش یاییلمیش بیر ساحه نی
بوروموشدور .عاشیقالر عمومیتله اوغوزالر
ایچیندن چیخمیشالر .اونالرین اسلوبالرینا فارس
ادبیاتیندا «راه ترکی» و «شعر غزی» آدی
وئرمیشلر .منوچهری دامغانی بیر عاشیغا خطاب
دئییر:

آذربایجان عاشیق ادبیاتی دونیادا شفاهی و

به راه ترکی مانا که خوبتر گوئی،

یازیلی ادبیاتالر آراسیندا تایسیز مجموعه

تو شعر ترکی برخوان مرا و شعر غزی.

دیر .بو ادبیاتین یارادیجیالری «عاشیق»
آدالندیریلیر .آشاغیدا بو مجموعه نین و اونون
یارادیجیالری سجیه لرینی ساداالماقداییم:
 .1عاشیق ادبیاتی تمامیله آذربایجانا
مخصوصدور
عاشیق ادبیاتی نین دیلی یالنیز تورکجه دیر ،هئچ
بیر عاشیق ،تورک دیلیندن باشقا دیلده شعر
یازمامیش حتی کئچمیشده گورجولر ،تالشالر و
ائرمنیلر ایچیندن ده تورکجه یازان عاشیقالر
تاپیلمیشالر .عاشیقالر تورک دیلی نین بوتون

 .2عاشیقالر و تانری چیلیق
عاشیقالر اؤز دیوانالرینی هر زمان اهلل آدی ایله
آچمیشالر .مثال اوچون بوتون ایران تورکلری،
آذربایجان جمهوریسی و شرقی آنادولودا معروف
اوالن عاشیق عباس توفارقانلی اؤز دیوانین بئله
آچیر:
آی آتاالر ،ازل باشدان،
گلین یاد ائدک آلالهی.
آچار بنده سی اوزونه،
او ،باغلی قویماز درگاهی.
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عاشیق شمشیر ایسه اؤز دیوانین «خلقت نامه»
ایله آچیر:
ایالهی کُنْ دئدی ،خلق اولدو دنیا،
یاراتدی یئر  -گؤیو بشریتی.
آلتی گونده هر نظامی قورولدو،
اوچ دونا بزندی شانی شهرتی،
و یا خسته قاسم اؤز دیوانین بئله آچیر:
عاشورا گئجه سی بیر شهره واردیم،
گؤردوم یازیلیبدیر هریاندا اهلل.
ازل درسی آلدیم او بسم اهلل  -دان،

اوخودوم قرآنی الحمداهلل.
و یا عاشیق علعسکر بئله سؤزه باشالییر:
ابتدادا الیف اهلل،
ب بیرلیگه داللتدیر.
ت تکدی واحد یکتا،
عارف بو علمه بلددی.
ث ثابتدی دوغرو یوال،
جیم اوجادی ،باخ جالال.
ح مهرباندی حالال،
منکر اوندان خجالتدی.
 -3عاشیقالر نئچه هنر صاحبی اولموشالر
آذربایجان عاشیقالری هم شاعرلیک هم بسته
کارلیق ،هم خواننده لیک ،هم داستان سؤیلمه،
هم صحنه لره اویغون موزون حرکتلره قادر اوالن
صنعت آدامالری اولموشالر .هر عاشیقین اؤزونه
مخصوص شعر اسلوبی و بسته له دیگی هاواالرین
سبک و شیوه سی اولموشدور .مثال اوچون قاراداغ
عاشیقالری ایله اورمیه عاشیقالری نین
یاراتدیقالری ساز هاواالری نین و اوخو اسلوبونون
آز  -چوخ فرقلری اولموشدور.

 -4عاشیق ادبیاتی نمونه لرینی سؤزلو خلق
ادبیاتی آدالندیراالنماز
سؤزلو و شفاهی خلق ادبیاتیمیز میدانیندا یارانان
بایاتیالر ،آتاسؤزلر ،قوشماجاالر تاپماجاالرین اصل
یارادانالری و مؤلف لری معلوم اولماسادا ،عاشیق
ادبیاتیندا ایجاد اولونان هر بیر قطعه شعر و یا هر
بیر داستانین شاعری و ایجاد ائدنی واردیر .گرچه
عاشیق ادبیاتی نمونه لری چوخ آزاراق یازییا
کؤچورولموشدور و عمومیتله سینه دن سینه یه
انتقال تاپمیشدیر ،الکن هر نمونه نین ایجاد ائدنی
معلومدور.
نئجه کی حتی بعضی آتا سؤزلری نین عاشیقالر
طرفیندن ایجاد اولونماسی گؤرونور .اسکی اوزان
دده قورقودا انتساب ائدیلن آتا سؤزلری کیمی:
 اهلل اهلل دئمه یینجه ایشلر اوناماز آنا حقّی تانری حقّی. آرسالن اینگی یئنه اسالندیر. آت آیاغی کولوگ ،اوزان آیاغی چئووکاولور.
 آت ایشلر ،ار اؤیونر. باش اسن اولسا ،بؤرک بولونمازمی اولور؟ چیخان جان گئری گلمز. اجل وعده ارمه یینجه کیمسه اؤلمز. یاد اوغلو ساخالماقال اوغول اولماز. ار ،مالینا قییمایینجا آدی چیخماز. اسکی توتون بیتی ،اؤکسوز اوغالنین دیلیآجی اولور.
 اوّل آخر اوزون یاشین ،اوجو اؤلوم.حتی عاشیقالرین قوشدوقالری بایاتیالردا ،شفاهی
ادبیاتیمیزدا اوالن و یازانالری معلوم اولمایان
بایاتیالر ایله فرقله نیر .نئجه کی «ساری
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عاشیق»ین بایاتیالر عنوانلی بیر مجموعه سی
واردیر.
 -5هر عاشیق قرآن علمی ،اخالق و دینه
باغلیدیر.
عاشیقالریمیز ،یازیالن کالسیک ادبیاتیمیزدا اوالن
قاضی برهان الدینلر ،نسیمیلر ،ختایلر ،فضولیلر،
سید عظیم ،راجیلر و اونالر بئله نهنگ شخصیت
لریمیز ایله دین و اخالقا دریندن باغلی ایدیلر.
بوتون شعرلرینی معنوی کیفیت لر و عمومی
اخالق نورماالری اساسیندا قوروردوالر .حتی
دئییلیر کی کئچمیشده هر عاشیق سازی اله
آلدیقدان اؤنجه دستنماز آالردی .هر عاشیق سؤزه
باشالرکن ،تحمیدیه و اوستاد نامه یازیب
اوخویاردی .بو بیر عنعنه و سنت ایدی .هر عاشیق
بیر باطینی مسلکه باغلی ایدی و بوتون کائناتا
وورولماغی و عاشق اولماغی تبلیغ ائدردی .ایندیه
کیمی لهو و لعب و آشاغی یونگول تفریحلر اوچون
یازیالن عاشیق ادبیاتی نمونه لری اولمامیشدیر.
 -6نظم و نثر
عاشیق ادبیاتی و داستانالر اوستاد عاشیقالر
طرفیندن نظم و نثر ایله یازیلیبدیر .داستان
اولمایان یئرده ده هر عاشیق اوخوماغا باشالرکن،
ایلک اؤنجه دوز یازی و نثر ایله صحبت ائدیب،
مقصدی و اوخویاجاغی شعرین مضمونونو شرح
ائدر .اونالرین یازدیقالری نثر پارچاالری جانلی
خلق دیلینده یارانیبدیر .طاهر و زهره ،اصلی کرم،
کوراوغلو و باشقا داستانالر کیمی .البته قید ائتمه
لییم کی بو داستانالردان یازیلی نسخه لر و
کتابالردا اله گلمیشدیر.

 -7خلق ایله حرکت
عاشیقالر خلقه باغلی ایدیلر .اونالرین عزا
مراسیمی و تویالریندا ،شنلیک لرینده و کافر ایله
ووروشالریندا اونالر ایله برابر حرکت ائدیردیلر.
انسان گؤزللیگی ،حالل سئوگی .مردانه لیک،
ایگیدلیک ،جسارت و شهامت و بو کیمی
موضوغالردا شعر یازیب ،هاوا بسته له ییردیلر.
 .8وحی و ایلهاما اینانماالری
عاشیقالر سؤزه و کالما اهمیت وئردیلر .عاشیق
شعرینده یاوا سؤز تاپماق اولماز .اونالر
اینانیردیالرکی« :سؤزون اصلی آلالها عائددیر ».و
اینانیردیالر کی سؤزلری نین و شعرلری نین اصلی
آلالهدان صادر اولور و هر عاشیق اهلل ایله انسان
آراسیندا واسطه دیر .مثال اوچون یونس امره
دئییر:
ای سؤزلرین اصلین بیلن  /گل دۀ بو سؤز قاندان گلور،
سؤز اصلینی آنالمایان  /سانور بو سؤز مندن گلور.
سؤز قارادان آغدان دگول  /یازیب اوخوماقدان دگول.
بو یئریین خلقدن دگول  /خالقِ آوازدان گلور.

 -8اوچ بند شعر
بیر عنعنه اوالراق هر موضوعدا یازیالن عاشیق
شعری اوچ بند اولمالیدیر .بودا بلکه اونا گؤره دیر
کی عاشیق سازی نین اوچ اوخوما یئری (بم ،اورتا
و زیل) اولموشدور .شعر اوچ بنددن آرتیق اوالندا،
عاشیق یالنیز اوچ بندین هاوادا ایفا ائدیب قاالن
بندلری دکلمه ائدرمیش.
 -9اؤزونه مخصوص بیر ژانر
عاشق ادبیاتی البته کی شفاهی ادبیاتیمیزین بیر
قولو حساب اولور .الکن نه شفاهی ادبیات و نه ده
یازیلی ادبیات ساحه سینه عائد ائله مک اولماز .بو
) Xudafərin 203 (2022خداآفرین  - 203دی1400

29
عاشیق قوربانی ،عاشیق غریب ،مسکین آبدال،
عاشیق عباس توفارقانلی ،قاراجا اوغالن ،ساری
عاشیق ،طاهر میرزه ،خسته قاسم ،عاشیق واله،
عاشیق پری ،عاشیق شمشیر ،عاشیق علعسکر،
عاشیق بستی ،ملّا جمعه ،عاشیق حسین
بوزالقانلی ،عاشیق اسد ،عاشیق حسین ساراجلی،
عاشیق حسین جوان و . ...
 .12دده لر
ادبیات اؤزونه مخصوص بیر ژانردیر .عاشیق
ادبیاتی اثرلرینی هم خلق ،سینه دن سینه یه،
همده بعضاً کتابت و استنساخ ائدنلر و همده
عاشیقالر اؤزلری تاریخ بویونجا نسلدن نسله انتقال
وئرمیشلر .ائللریمیز ایچیندن چیخمیش عاشیق
اولمایان ولی حافظه لری قوی اوالن سینه دفتر و
عالقه مند آدامالر بو بؤیوک میراثیمیزی بیزه
انتقال وئرمیشلر.
 -10عاشیق ادبیاتی آذربایجانا و اوغوز قوومونا
عائددیر .الکن بو ادبیاتا اوخشار ادبی مجموعه لرده

بو عاشیقالرین بعضیلری دده لقبی آلمیشالر.
دده سؤزو اسالمیتدن داها اؤنجه ،ببلگین و عالم و
یاشلی تجربه لی انسانالری تانیتدیرما اوچون بیر
صفت ایدی .اسالمیتدن سونرا ،بنی امیه نین
حضرت علی نین پیرولرینی سیخینتی و عذابا
اوغراتماالری ایللرینده بو کلمه یئنه بیر صفت
اوالراق شیعه و «علوی» لرین بیلگینلری و
عالیملرینه خطاب اوالراق ایشه آپاریلدی .بو کلمه
یه «مرشد» سؤزو معادل کیمی ده ایشلنمیشدیر.
هابئله صفوی دؤنمیندن داها قاباق «ارن» سؤزوده
همین معنادا ایشلنمیشدیر.

باشقا تورک خلقلری ایچینده واردیر.

 .1تورکمنلرده باخشی ادبیاتی
 .2قازاقالردا آقین  aqınادبیاتی
 .3آلتابالردا خایچی  Xayçıادبیاتی
 .4قیرغیزالردا جوموقچو  jomoqçuادبیاتی
 .5یاقوت الردا اولونخوچو  olonxoçuادبیاتی
 .6اؤزبکلرده بسته کار ادبیاتی بیزیم عاشیق
ادبیاتیمیزا بنزه ییر.

 -11آدالری تثبیت اولونموش عاشیقالر
عاشیقالریمیز آراسیندان ایندیه کیمی تاریخ
بویونجا یوزه یاخین یارادیجی عاشیق
تانینمیشدیر .اونالرین آراسیندا ان معروف و
تانینمیش دیوان و داستان صاحبی عاشیقالردان:

 .13اوزانالر
اسکی «اوزان» کلمه سی بیر صفت کیمی «سؤزو
چوخ اوالن آدام» دئمکدیر .دیوان لغات الترک و
ابن مهنّا لغت کتابیندا «اؤنده گئدن» معنا
اولموشدور .دده قورقود داستانالریندا ایسه «آت
آیاغی کولوگ و اوزان دیلی چئووک اولور» جمله
سینده ،ساز شاعری آنالمیندا گلمیشدیر.
نظامی گنجوی «اوزان» کلمه سینی بئله
ایشلتمیشدیر:
نشسته به رامش ز هر کشوری،
غریب اوستادی ورامشگری.
نواسازْ خنیاگران شگرف،
) Xudafərin 203 (2022خداآفرین - 203دی1400

30
به قانون اوزان برآورده حرف.
بریشم نوازان سغدی سرود،
به گردون برآورده آواز رود.
سرایندگان ره پهلوی،
ز بس نعمه داده نوا را نوی.
اوغوزالر ایچینده ،اوزانالر قوپوز چاالرمیشالر و
اوغوزالرا عائد اوالن قهرمانلیق منظومه لر و حکایه
لرینی تبلیغ ائدرمیشلر.
 .14عاشیق و بداهه شعر یازما
صفویه دن سونرا بو کلمه اؤز یئرینی «عاشیق»
سؤزونه وئرمیش و قوپوزادا «ساز» دئییلمیشدیر و
ارتجالی و حاضیرلیق سیز شعر دئییب و ساز
هاواالریندا اوخوماغا قابلیتی اوالن انسانالرا وئریلن
بیر صفت ایدی .دده قورقود اوغوزالرین ملی
اوزانی کیمی سئویلمیشدیر .کتابدا دئییلیر:
«قورقود آتا اوغوز قوومونون مشکینی حلّ ائدردی.
هر نه ایش اولسا ،قورقود آتایا دانیشمایینجا ایشله
مزلردی».
دده قورقود آدینا بیر چوخ یئرده مزار یئرلری
گؤستربلیر .احتمال وئربلیر  664ایلیندن سونرا
اؤلموشدور.
دده لر ،ان بؤیوک عارفلر و مرشدلر اولموشالر .هر
کس دده مقامینا چاتا بیلمزدی.
عاشیق قوربانی
غضنفر نیازاف «دیری» کندینی ایندیکی جبرائیل
شهری نین کندلریندن ساییر و دئییرکی قوربانی
او کنددن ایدی .عاشیق قوربانی شاه ختائی نین
معاصری ایدی و اونون دربارینا باغلی ایدی.

من قوربانی حاققیندا ایلک دفعه «عاشیقالر»
کتابیندا بحث ائتمیشم .سونرا «قوپوز نوازان
دلسوخته ی آذربایجان» دا.
بو کتابالردا اونون (دیری) کندیندن اولماسینی
یازمیشام .اساساً اونو خلق ایچینده دیریلی قوربانی
آدالندیریرالر.
او ،شاه اسماعیل دربارینا منسوب ایدی.
خلق روایتلرینده دئییلرکی عاشیقلیک مقامی اونا
یوخودا غیبدن وئریلمیشدیر .بو ،بیر عنعنه دیر:
انقالبدان سونرا ائلخان باش گؤز آدلی بیر عالم
تهرانا گلمیشدی من دکتر هیئت واسطه سی ایله
اونونال تانیش اولدوم عاشیقالر کتابیمی اونا وئردیم
اونونال مباحثه ائله دیک .کتابی عاشیق قوربانی
ایله آچمیشدیم .او تأیید ائتدی که بو روایته اودا
راست گلیبدیر.
در بنفشه نی
عاشیقالر عمومیتله باطنی مسلکلره باغلی ایدیلر.
اونالر قیزیلباشلیقدان قاباق یاشایان اوزانالرین
نسلیندن گلمیشلر .اصلینده اوزانالردا شامانیسم
اینانجالرینا باغلی ایدیلر .عاشیقالر ایسه همین
گله نگه اویاراق شیعه مذهبینه بویون اگیب
باطنی مسلک لردن ختائیه و صفیه و بعضاً اهل
حق مسلکینه اینانج گتیره رک فعالیته باشالدیالر.
«پری» سؤزو اونون شعرلرینده چوخ گئدیر.
غضنفر پاشایف اونون مجازی معشوقه سی نین
پری آدی اولماسینی اؤنه سورمکده دیر.
عزیزیه م دیری داغی،
دومان گل بوری داغی.
خدام بیر کؤرپو سالیب،
آرخاسی دیری داغی.
اؤزدده شعرلری نین بیرینده دئیر:
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«آدیم قوربانی دیر ،کندیم دیری دیر»

جمله دن ختایی ،حیدری و سلطانی هاواالرینی
یاراتمیشدیر.

یالوارا یالوارا یارا دئیرسن

آشاغیداکی شعرینده:

و یا دئییر :قوربانی دئر :دیریلی یم ،من دیری /
یولوندا قویموشام جان ایله سری /
هر حالدا عاشیقالر مجازی عشقدن دانیشماغی عار
سایاردیالر .اونالرین چاغیردیقالری یار ،دلدار،
گؤزل و بو کیمی سؤزلر ایناندیقالری «حق»
ایدی .اونالر حقین تجلی ائتمه سینه اینانان
حقیقی عاشقلر ایدیلر .البته کی معیشت و انسانی
حیاتدان دا غافل اولمامیشالر .اگر بو مسأله نی
نظره آلساق ،بو عاشیقالرین حقّین انسان
صورتینده تجلّی ائتمه سینی اؤیمه لرینی گؤره
جه ییک .مثالً قوربانی دئینده کی:

قوربانیدیر منیم آدیم

دیریلی قوربانی عرض حالینی

تانری سنی خوش جماال ینتیرمیش،
سنی گؤرن عاشیق عاغلین ایتیرمیش.
ملک لرمی درمیش ،گؤیدن گتیرمیش؟
حییف کی دریبلر آز بنفشه نی.
بورادا تانری نین تجلّی سیندن دانیشیر.
قوربانی شاه ختایی نی پیر ،مرشد آدالندیریر .اونو
گؤزللیکده ده تایسیز ساییر .اودور کی باشقا عارف
عاشقلر کیمی چاغیردیغی یار ،پری ،دلدار و بو
کیمی سؤزلرده شاه ختایی یه عائددیر .چون کی
عارف عاشیقلر بوتون گؤزللیکلری آلالها مخصوص
بیلیردیلر و ایناندیقالری تجلّی ائدیلن
معشوقالرینادا بئله باخیردیالر.

آدم آتادی بنیادیم.
خش آتدیم ،چهار اوینادیم
آخر فلک اوتدو منی.
شاه اسماعیل دؤرونده یازیالن تاریخی قایناقالردا،
عاشیقالرین اونو «روح واال» بیلمه لرینه و بونا
گؤره ده جانفشانلیق ائتمه اوچون مریدلرین
ساواشدا روحالندیرماقالرینی اؤزلرینه مقصد
سایمیشدیالر .گرچه فارسجا قایناقالردا «عاشیق
قوربانی» آدینا راست گلمک اولمور ،الکن
آیدیندیر کی او چکمه گئیب ساواش گئییمینه
سارینان عاشیقالرین اؤنلرینده ایدی .اونالرین
ساواشالری اؤزلری دئمیشکن «حق یولوندا» و
«شاه ختایی» اوچون ایدی .اؤلمگی بیر جور دون
دگیشدیرمک حساب ائدیردیلر.
بیرده «عاشیق قوربانی دستانی» واردیر .رحمتلی
محمد حسن تهماسیب یازیرکی چوخلو دیوانی،
قوشما ،گرایلی و دئیشمه لردن تشکیل
تاپمیشدیر.
بیز قوربانی دن قاباق «دیوانی» فورماسینا راست
گلمیریک .اودورکی اونو عاشیق شعری نین بو
فورماسی نین ابداع ائدنی ده آدالندیریرالر.

بو دنیادا بیر حق دیوان،
او دنیادا جنت مکان،
قوی وار اولسون تورکی زبان،
شاه ختایی ،شاه ختایی.
اونون چاغیردیغی «مرشد» هر یئرده شاه ختایی
دیر .حتی اونون آدینا بیر نئچه ساز هاواسی او
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سولدوز شهرینده قاراپاپاقالرین نوروز بایرام شنلیک لری
« گؤی گؤورتمک یا گؤی قویماق »

سولدوز شهری باتی آذربایجانین تاریخی و ان
گؤرکملی بؤلگه لریندن بیری دیر و سؤزسوز کی
رحمتلیک شهید چمران دئمه لی آذربایجانین
دروازه سی سایئلیر .بو شهرده یوزه هشتاد خالقی
تورک و قاراپاپاق ائلی دیر و باشقا ائللر و
طایفاالردا سئوگی و سایقی ال یاشاییرالر .سولدوز
اهالیسی و اؤزللیک له قاراپاپاقالری بیر آی یاز
فصلینه قاالن یعنی ایسفند آییندا اؤزلرینی نوروز
بایرامی نا حاضیرالییر الر.
«حیس آلماق»
اونالر هر بیر زاد دان اؤنجه «حیس آلماق»
رسمینی یئرینه گتیریب و بو فعالیّتده ائوده اوالن
فرش لری  ،یاتاق پالتارالری ،یاستیق – بالیش و
موتکّا  ،پتو و باشقا زادالری یویوب و لکه لردن
تمییزله یرلر .البته بوندان اوّل اونالری شهر و
کندلرده یئرلشمیش چای کنارالریندا یویاردیالر،
آمما ایندی ایسه ائولرین حیه طینده و یا فرش
یویان کارخاناالردا بو ایش انجام تاپیر .بو ایش له
برابر ائوین دیوارالری  ،قاپی – پنجره لری و باشقا
یئرلری تمیزله نیر و بئله لیک له ائولر اؤز دیلیمیز
بیر دسته گول کیمی بزه نیر.

ایکینجی ایش « گؤی گؤورتمک یا گؤی قویماق
» ایشیدیر .بوغدا،آرپا،نوخود،مرجیمک،بزره ک و
باشقا توخومالری آیری آیری دسماال
تؤکوب نئچه گون یاش و نمیش ساخالیاندان
سونرا اؤزل بوشقابالرا و هردن ده سلیقه وئریب
گلینجیک و یا کوزه لره یاخیب ،ایستی یئرده
ساخالییب و گونده سو وئرمک و یا سو سپمک له
اونالری گؤوردیرلر .دئمه لی یم  ،او ائولرده کی
توی قراری وئریلیب و قراردی گلین گلسین یا
آپاریلسین بوندان دوالیی گؤیلر داهادا آرتیق بزه
نیر و سلیقه وئریلیر .ها بئله او عائیله لرکی یاخین
عزیزلرین الدن وئریبلر ایلک ایل دؤنومو یئتیرمه
میشدن گؤی بئجرمزلر  ،آمما ایکینجی ایلده
اونالردا گؤی گؤوردیب و عزیزلرینین مزارینا
آپارارالر« .باالجا قیرمیزی بالیق» آلماق و تونگه
سالیب و گؤوه رن گؤیون کنارینا قویماق دیگر
فعالیّت لردن دیر.
« پای آپارماق»
اوچونجو عادت و عنعنه لردن کی سولدوز
ماحالیندا گئنیش سوییه ده دیه ر وئریلیر« پای
آپارماق» عنعنه سی دیر .بو عنعنه ده بایرام
یئتیشمه میشدن اؤنجه  ،عائیله لریاخین
عزیزلرینه یعنی قیز  ،اوغالن و ها بئله باجی الرا و
قارداشالرا گلین و یئزنه یه ،پارچا یا پالتار و یا
باشقا شئی لری پای عونوانی ایله آلیب و بیر قوطو
شیرینی ایله گؤندریب و پای صاحابی دا بیر جوت
جوراب یا پول یا دا باشقا بیر شئی پای آپارانا
هدیه وئررلر .بو عنعنه نین ان اؤنملی سی و گؤزه
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گلیمی ته زه گلین اوالن ائولرله ایلگیلی دیر.
سولدوزدا قدیمدن رسمی دیر کی ته زه گلینه،
هم اوغالن طرفیندن و هم ده اونون آتا-آناسی و
قوهوم الرینین طرفیندن چئشیدلی بایرام پایی
آلینیر و ایلین آخیر چرشنبه سینده اونا ایتحاف
اولونور .البته بو گونده گلینین ائوینده ده شادلیق
ائدیب و شیرین بیر خاطیره یارانیر.ایضاح ائتمه لی
یم کی بو طنطنه لی رسم گلینین ایلک نوروز
بایرامیندا یئرینه گتریلیر.
«تک» یا ایلین «آخیر سه شنبه»
«تک» یا ایلین «آخیر سه شنبه» رسیمی ده
دونیادان گئدنلره عایید دیر .بو گونده سولدوز
اهالی سی شهر وکندلرده قبیراوستونه گئدیب و
گؤوه رن گؤیلری دونیادان کؤچوموش
عزیزلزینین مزار الری اوستونه قویوب و حالوا ،
خورما  ،شاقاالت و باشقا یئمه لی خورک لر
پایالییب و بونالری آالنالردا دونیادان گئدنلره
فاتیحه اوخویوب تانریدان رحمت و باغیش
ایسترلر.
«کؤهنه سویا چیخماق»
«کؤهنه سویا چیخماق» ایل تحولیندن قاباق
دیگر عنعنه لردن دی کی قاراپاپاق ائلینده اؤزل
یئری وار« .چارشنبه آخشامی» « ،باجا باجا یا
شال سالالما» «،قوالق آسماق» « ،بعضی کندلرده
تکه چیخارتماق»«،یومورتا دؤیوشدورمک» «،فاال
باخماق اودا گؤوه ریلن گؤی ایله» باشقا عنعنه
لردن دیرکی سولدوزدا ایفا اولونور.
« کؤهنه سویا چیخماق» و« ته زه سو اوستونه
گئتمک» نوروز بایرامی نین ان کوتله وی و دیه
رلی ععنعنه سی سایلیر .بو تؤرن ده ایلین آخیر

سه شنبه سی و ته زه ایلین ایلک گونونون
باشالنقیجیندا یعنی سحر چاغی نین اوّل
ساهاتالریندا کی حه له گون اؤز ساچاقالرینی
یئرین اوزرینه سره لندیرمه ییب  ،سولدوزون
بوتون اهالی سی اولسون آغ ساققالی و آغ بیرچه
یی  ،اوشاقالری اوفاقالری ،قیزالری و اوغالنالری و
اؤزللیک له آداخالنان قیز اوغالنالری و ته زه توی
ائدن گلین و دامادالری بیر اللرینده سه نه ک یا
کوزه و بیر اللرینده یئر-یئمه لی و باشقا شئی لر
شهرین قیراغیندا یئرلشن گادار چایی و کندلرده
ده یئرلشن آخار چایالرین کنارینا گئدیب ال و
اوزلرینی چایین سویو ایله یویوب اود یاندیریب و
شادلیق ائدرلر .اونالر همچنین الکوللو پامبیغی جه
ویز قابیغی ایچرسینده یاندیریب و آخار سویون
اوزه رینه بوراخیب و سویون جریانینا و دالغاسینا
تاپشیرارالر.چایین باشا باشیندا بو عنعنه نی
یئرینه گتیرمک گرچکدن گؤزل و بدیعی منظره
یارانیر.
«چارشنبه سوری یا چارشنبه آخشامی»
«چارشنبه سوری یا چارشنبه آخشامی» ایرانین
باشا باشا ایله بیر زاماندا سولدوز شهرینده و
کندلرینده ده دیه ر وئریلیر .ایلین آخیر سه شنبه
سی کی سولدوز خالقی ایچینده «تک گونو»
آدالنیر گون باتاندان سونرا کوچه لرده  ،حه یه ط
لرده و چؤل لرده اودون حاضیرالییب یاندیریب و
تونقارالیاندان سونرا قیزلی – اوغالنلی  ،بؤیوک لو
کیچیک لی اوتون اوستوندن آتیالرکن سؤیله یرلر:
آتیل  -باتیل چارشنبه
بختیم آچیل چارشنبه
بو عنعنه نین آردی سیندا گئجه چاغی «چارشنبه
یئریئملی» لری کی عیبارتدی آجیل ،نوخود
کیشمیش ،جه ویز  ،بادام  ،چئشیدلی میوه کی
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اؤنجه دن آلیب و حاضیرالمیشالر
سوفره اوزه رینه دوزوب  ،یئییب و
شادلیق ائدرلر.
«باجا باجا »
ائله بو گئجه ده «باجا باجا » عنعنه
سی ده یئرینه گتیریلیر.ندن باجاباجا
دئییلیر؟ بونا گؤره کی قدیم
زامانالردا ائو دامالرینین اوزه رینده -
کی «ال دامی» دا آدالناردی -باجا
اوالردی و گونون ایشیغی بو باجادان ایچری
دوشوب و او طرفدن ده ائوین هاواسی و یا
تندیرین توستوسوده بو باجادان ائشییه گئدردی .
قدیم زامانالردا چارشنبه آخشامی ائله بو باجانین
طریقی ایله جاوانالر و اوشاقالر شالالری ایچری
سالیب و ائو صاحابی دا بیر میقدار یئملی لردن بو
شالین ایچریسینه توکوب و دییه ردیلر :شال
صاحابی شالیین چک یوخاری .نئجه کی رحمت
لیک خالق شاعیری اوستاد شهریاردا حیدربابا
منظومه سینده گؤزل شکیل ده بونا ایشاره
ائدیبدی .چاغداشدا دوزدو قدیم کی کیمی
دامالرین باجاسی یوخدو آمما سولدوزدا بو عنعنه
حه له ده باجاباجایا مشهوردو و بو گئجه ده ان
چوخو اوشاقالر یادا یوخسول عائیله لر ائولرین
قاپیسینی چالیب و پای ایسترلر .
«قوالق آسماق»
«قوالق آسماق» بو گئجه نین باشقا رسملریندن
سایئلیر .ائولرده بعضی اوشاقالر و اکثر
قیزالر ،قونشوالر بیلمه دن اونالرین قاپیالرینین
آرخاسیندا دوروب یادا دامالرینین اوستونه گئدیب
و گیزلیجه اونالرین دانیشیقالرینا قوالق آسیب و
ایلک جومله لری ائشیدیب یادالریندا ساخالییب و

اؤز گله جک لرینی او سؤزلر ایله یاناشدیریب و
تعبیر ائدرلر.
«یئددی سین سوفره سی »
ایندی ایسه گلیریک ایل تحویلی رسم لرینه .ایل
تحویلیندن قاباق ائوین قادینی یا قیزالری بایرام
سوفره سینی بزه ییرلر .یئددی »س» ال باشالنان
شئیلری کی عیبارتدی :سوماق،سیرکه،سمنی،سو،
سیکّه ،سبزه ،ساریمساق  ،سوفره یه دوزوب و
اونالردان عالوه چئشیدلی میوه  ،آجیل ،
شیرنیّات ،نوخود-کیشمیش ،محلی آجیل  ،آینا و
نهایت ده تانرینین بیزلره گؤندرمیش قورآن
کیتابی دا سوفره یه قویارالر .ایل تحویلی چاغیندا
عائیله اهلی بزنمیش سوفره نین دؤوره سینده
اوتورارکن ایل تحویلینین ثانیه لرینی گؤزلرلر.ائله
کی ایل تحویل اولدو ائوین بؤیوگو بیر نئچه آیه
قورآن و سونرادا ایل تحویلینین اؤزل دوعاسین
اوخویوب و بایرامی تبریک دئییر.ائوین اهالی سی
ده آتایو آنا و سایر له بایرام الشیب و ائوین بؤیوگو
هامی یا جان ساغلیغی و ایل بویو شادلیق
آرزیالییب و بایراملیقالری ائو اهالیسی و اؤزللیک
له اوشاقالرین آراسیندا پایالییر.
«سویا چیخماق»
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نئجه کی اؤنجه ده ایضاح ائتدیم« سویاچیخماق»
کؤهنه ایلین آخیر چارشنبه سینین اؤزل عنعنه
لریندن دیر کی بو رسم ته زه ایلده ده عینا"
تیکرار اولونور .ائله کی ته زه ایل تحویل اولوندو
سولدوزدا رسمی دیر ایلین اوّل گونونون سحر
چاغیندا یا ناهاردان قاباق سولدوز خالقی مچیدلره
یادا ائولره گئدیب یاسلی عائیله لر یا خود
عزیزلرین الدن وئرمیش عائیله لره باش ساغلیغی
وئریب اونالرا تانریدان دؤزوم و دونیادان
کؤچموشلرینه باغیش ایسته ییرلر.

« بایرام الشما »
ناهاردان سونرادا « بایرام الشما » تؤره نی یئرینه
گتیریلیر و بو گل – گئت نئچه گون آردیسی اوالر
تا کی سیزده گونو یئتیرر.
«فاال باخماق»
اؤزللیک له گنج قیزالر بیر یئره یئغیشیب و گؤوه
رن گؤیون بیر سیرا اوجالرینی قیچی ایله کسیب
و اللرینین اووجوندا سایارکن بیر بیرلرینین گله
جکلرینی و یا آرزیالرینی تعبیر ائدرلر.
«یومورتا دؤیوشدورمه»
«یومورتا دؤیوشدورمه» ده بایرامین ایلک گونونده
ایفا اولونار و بو قدیمی اویوندا سوغان یا دیگر مادّه

لرله بویانمیش و پیشمیش یومورتاالر یاریشمایا
اوخشاردا کلّه – کلّه یه یا باش باشا و هابئله
محلی اصطیالح کونه – کونه یه چالیب و
هرکسین یومورتاسی سینسا او اویونو اودوزور و
یومورتانی الدن وئریر.
«چؤله چیخماق»
«چؤله چیخماق» عنعنه سی بایرام شنلی یی نین
سون تؤره نی دیر .بو گون بایرامین اون اوچونجو
گونو ایله برابردیر .بو گونده سولدوز خالقی ایرانین
باشاباشا ایله بیرلیکده طبیعته و چؤله چیخیب و
سحردن آخشاما چن اگله نیب و تفریح ائدرلر.
یئددی گؤز ،سولطان یعقوب ،بابا حسن  ،فیرنگی
داغالری و میرآوا خرمنی و ها بئله
قاسیملو دره سی و باشقا باغ -باخجا
و چؤللر سولدوز اهالی سینین اگلنجه
لی یئرلری ساییلیر  .بو گونده دویو –
خوروش یا کاباب خورکلرین
جیواریندا آیران آشی اودا ته زه
گؤورن بیتکی لرله پیشیرمک سولدوز
قادینالری نین اؤزل و اؤنملی قیدا
حاضیرالماق ایشلریندن سایلیر .ائله
کی بو گون و بو عنعنه ده باشا
چاتدی اونون سحری سیندن عادی یاشام یئنی
دن باشالنیر .
تانریدان سولدوز خالقی ال تام ایران خالقینا دا
یاخشی ایل ،یاخشی گله جک  ،شادلیق ،
ساغالملیق و باشاریالر دیله ییرک.

هر گونونوز بایرام و هر بایرامینیز
قوتلو اولسون.
قایناق (:بو یازقی اورمودا یاییالن شهامت درگی سینین اوزل بایرام
ساییندا درج اولونوبدور)
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رازهای جاذبه و گیرایی ِ قصه ی " کچل کفتر باز " نوشته ی صمد بهرنگی
علیرضا ذیحق

 من آن دریای آرامم که در منفریاد همه ی توفان هاست
من آن سرداب تاریکم که درمن
آتش همه ی ایمان هاست .
احمد شاملو
" کچل کفتر باز " از صمد بهرنگی که یکی از نمونه های
درخشان ادبیات کودکان می باشد بعد از گذشت ِ نیم قرن
و اندی که از خلق آن گذشته همچنان جالل و جال یی
دارد که برای کودکان  ،تخیلی شیرین و اندیشه ای ژرف
را به همراه می آوَرَد  .کچل کفترباز که ازنمادهای فرهنگ
فولکلوریک آذربایجان  ،بهره ای غنی دارد همچون افسانه
هایی که قرنها در سینه ی خلق  ،از نسلی به نسلی دیگر
رسیده  ،بی شک سده ها در ادبیات مکتوب کودکان
خواهد پایید  .زیرا بافت فولکلوریک این اثر که به قول
بهرنگی " منعکس کننده ی احوال و افکار و آرزوهای
طبقات محروم و پایین اجتماع است و گاهی که که از
باالترها و اشراف صحبت می شود هنگامی است که
طبقات محروم به ناچار ضمن امرار معاش و تحصیل روزی
با آنها برخورد می کنند  * " .تا زمانی که انسانها از فقر ،
نابرابری  ،استثمار و فاصله ی طبقاتی رنج می برند این اثر
را چون کوهی تناور در دل دریای متالطم اجتماع  ،تا
فرداهای بودن و زیستن گرامی خواهند داشت  .بهرنگی در
بحث از قهرمانان و چهره های مشخص افسانه ها می گوید
" کچل سمبل فرد محروم و زجر دیده ی اجتماع است که
همیشه در آرزوهای نیکبختی سوخته و خواسته است که

روزی خود فرمانروای خویش باشد  ...در افسانه های
آذربایجان کچل اغلب با وزیر وزیر و گاهی با پادشاه در می
افتد و همیشه پس از شکستها و خفتها و گول خوردنهای
متوالی پیروز می شود و یکهو می بینیم داماد پادشاه شد
یا خود به جای پادشاه نشست و ننه ی پیرش را هم وزیر
کرد  ...وزیر هم از چهره های منفی افسانه های آذربایجان
است  .او مردی است چاپلوس و موذی و پول پرست که
هیچ میانه ی خوبی با طبقات پایین اجتماع ندارد و جدال
پی گیر میان وزیران و مردم درگیر است *".
در داستان کچل کفتر باز  ،کچلی داریم و شاهی که با
وزیر و قشون اش از عهده ی او برنمی آید و در جدالِ بین
ِنظام شاهی که با زر و زور تزویر آمیخته است فتح و ظفر
از آن ِ طبقه ی رنجبرمی شود .این وسط دختر پادشاه
هم عاشق کچل است و بعد از ماجراهایی برای زندگی با او
 ،پشت ِ پار به قدرت و مکنت می زند وکاری یاد می گیرد
وبا دسترنج خود ش ،یاری رسان زندگی مشترک می
شود  " :کچل با مختصر زر و زیوری که دختر پادشاه
آورده بود و با پولی که خود و ننه اش و و دختر پادشاه به
دست می آوردند  ،خانه و زندگی خوبی ترتیب داد  .اما
هنوز خارکنی می کرد و کفتر می پراند و بزش را زیر
درخت توت می بست و ننه اش و زن اش در خانه پشم
می رشتند و زندگیشان را در می آوردند ** " .
کچل کفترباز آنچنان به دنیای رنگارنگ و فانتزی کودکان
نزدیک است و قوه ی خیال آنان را بر می انگیزاند که
ضمن سرگرمی و حظ بردن از متن  ،به نوعی آگاهی از
اجتماع می رسند و با طبقات مختلف جامعه آشنا می
شوند  .مثبت اندیشی را یاد می گیرند و می فهمند که در
قبال مشکالت نباید زود به زانو در آمد  .همیشه نیروهای
مترقی و خیر خواه و مبارز در زندگی وجود دارند و با
اتحاد و همبستگی می توان بر استبداد و استثمار پیروز
شد .همچنین به بچه ها درس شجاعت و شهامت می دهد
و اینکه باید خواسته دل ات را بر زبان بیاوری و برای
رسیدن به آمال و آرزوها  ،ترس ها را باید کنار گذاشت " :
کچل هم عاشق بیقرار دختر پادشاه بود ولی نمی خواست
دختر این رابداند  .می دانست که پادشاه هیچوقت نمی
آید دخترش را به یک بابای کچل بدهد که در دار دنیا
فقط یک بز داشت و ده پانزده تا کفتر و یک ننه ی پیر  .و
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اگر هم بدهد دختر پادشاه نمی تواند در آلونک دود گرفته
ی آنها بند شود و بماند  .دختر پادشاه هر کاری می کرد
نمی توانست کچل را به حرف در بیاورد ...آخر دختر
پادشاه مریض شد و افتاد  .دیگر به ایوان نمی آمد و از
پنجره تماشای کچل را نمی کرد  ...همه ی قصه گوها در
اینجور جاها می گویند " دختر پادشاه راز دلش را برکسی
فاش نکرد " از ترس یا از شرم و حیا .اما من می گویم که
دختر پادشاه راز دلش را به پادشاه گفت  " .و بهرنگی چه
زیبا این نکته ی تربیتی را یاد آور می شود که باید بچه
ها با پدر و مادرشان صادق باشند و قبل تر ازهمه سرّ
درون خود را به والدینشان بگویند هرچند با نظرآنان
مخالف باشد " :پادشاه وقتی شنید دخترش عاشق کچل
کفتر باز شده عصبانی شد و داد زد  :اگر یک دفعه ی
دیگر هم اسم این کثافت را بر زبان بیاری از شهر بیرونت
می کنم  .مگر آدم قحط بود که عاشق این کثافت شدی ؟
ترا خواهم داد به پسر وزیر  .والسالم  **".و راستی صمد
بهرنگی چه زیبا از دختران جهان یاد می کند که آنان باید
با سنت ها بستیزند و از همرنگی با اکثریت بپرهیزند و
باجهل و جهالت قدما در بیفتند و معاصر زمانه ی خود
باشند  .همچنین از مهر و عطوفتی که میان غنی و فقیر
می تواند ایجاد شود سخن می گوید و خشکاندن بذر
نفرت اعیان به توده های محروم و اینکه در تاریخ  ،چه
ز نها و مردهاکه از طبقه ی اشراف بودند و اما از همه چیز
دل بریدند و قاطی مبارزه ی بی امانی شدند که حقانیت
طبقه ی رنجکش را برای استقرار عدالت و آزادی فریاد
می زد .
کچل با همه ی ویزگی های فردی خود تمثیلی
ازمظلومین و زحمتکشان نیز هست که در اعصار مختلف
مورد ظلم وتعدی حکمداران زمانه ی خویش هست " :
پادشاه رفت بر تخت نشست و وزیر را پیش خواند و گفت
 :وزیر همین امروز باید کفتر های کچل را ببری و قدغن
کنی که دیگر پشت بام نیاید  .وزیر چند تا از نوکرهای
ورزشکار خود ش را فرستاد به خانه ی کچل .کچل از
همه ا بی خبر داشت کفترها را دان می داد که نو کر های
ورزشکار به خانه ریختند و در یک چشم به هم زدن
کفترها را سربریدند و تمام بدنش را آش والش کردند و
برگشتند ":...

در افسانه های آذربایجان در موقعیتی که قهرمان قصه
تنها و بی پناه ودرمانده می شود و هیچ راهی برای نجات
اش نیست  ،دو کبوتر بر باالی درختی ظاهر می شوند و
به عنوان ناجی و راهنما و نیروهایی آزادبخش ،با هم
صحبت می کنند تا قهرمانن حرف آنها را بشنود و چاره
ی درد خود کند  " :یکی از کبوترها گفت  :خواهر جان تو
این پسر را می شناسی؟ دیگری گفت  :نه  ،خواهر جان .
کبوتر اولی گفت  :این همان پسری است که دختر پادشاه
از عشق او مریضشده و افتاده و ...پسر تو فکر این است که
کفترهایش را کجا چال بکند  .کبوتر دومی گفت  :چرا
چال می کند ؟ کبوتر اولی گفت  :پس تو می گویی چکار
بکند ؟ کبوتر دومی گفت :وقتی ما بلند می شویم از زیر
پاهامان چند برگ می افتد  ،اگر آنها را به بزش بخوراند و
از شیر بز به سر و گردن آنها بمالد کفتر ها زنده می شوند
و کارهایی هم می کنند که هیچ کفتری تاکنون نکرده ...
" بدین طریق کفتر ها دست و پایی زده و زنده می شوند
و به هوا بلند شده و می روند با خود یک کاله نمدی می
آورند که وقتی رو سر کسی باشد نا مرئی می شود  .کچل
هم که " دیگر فهمید کاله خاصیتش چیست به ننه اش
گفت :کاله را بده بروم یک کمی خورد و خوراک تهیه کنم
 .دارم از ضعف و گرسنگی می میرم  .پیرزن گفت  :قسم
بخور دست به مال حرام نخواهی زد  ،کاله را بدهم  .کجل
گفت  :قسم می خورم که دست به چیزهایی نزنم که برایم
حرام است ".
در اینجا صمد بهرنگی تعاریف دگم و سطحی از حالل و
حرام و دزدی را که توسط زورمداران وپولداران و
متحجران تبلیغ و حراست می شود را به کناری زده و به
شکلی نامرئی به خانه ی اغنیایی که از راه استثمار خلق
گذران زندگی می کنند رفته و هر چه را که پسند می
کرد و توی جیبهایش جا می گرفت  ،برمی دارد  ":به
خانه ی چند تا پولدار هم دستبرد زده و نصف شب
گذشته بود که به طرف خانه راه افتاد  .کمی پول برای
خودشان برداشت و باقی را سرراه به خانه های فقیر داد .
در خانه ها را می زد  ،صاحبخانه دم در می آمد ،کچل می
گفت  :این طالی مختصر و دوهزار تومن را بگیر و خرج
بچه ها ت کن .سهم خودت است  ".اینجاست که صدای
مدعیان دروغکی اخالق که همه ی مال و منالشان با خون
و پوست رنجبران جامعه جمع شده بلند می شود و تازیانه
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ی خشم خود را علیه یک دیدگاه انقالبی بلند می کنند .
همچنین صمد بهرنگی وقتی از درختی که کبوتران بر
شاخه ای آن نشسته اند سخن می گوید به این مضمون
اسطوره ای توجه می کند که " از دورترین ایام  ،تصویر
مثالی درخت به مثابه ی آینه ی تمام نمای انسان وژرف
ترین خواستهای اوست ***" .
در ادامه ی قصه به جایی میرسیم که قشون شاه خانه ی
کچل را محاصره می کند  " :رئیس قشون بلند بلند می
گفت  :آهای کچل  ،تو اگر هزار جان هم داشته باشی ،
یکی را هم نمی توانی سالم به در ببری  ...هرچه زودتر
تسلیم شو " .تخیل ژرف صمد بهرنگی ولزوم یاد آوری
اتحاد و نبرد مسلحانه ی خلق با صاحبان کاخ و زر در
اینجا گل می کند و می نویسد  " :بز داشت مرتب خار می
خورد و گلوله های سخت و سرشکن پس می انداخت ...در
اینوقت کچل به کفتر هاش می گفت  :کفترهای خوشگل
من مگر نمی بینید بز چکار می کند ؟ یک کاری بکنید و
دلم راشاد کنید ...کفترها دایره شدند و پچ پچی کردند و
به هوا بلند شدند و گم شدند  .. .صدها کفتر از چهار
گوشه ی آسمان پیدا شدند  .کفتر های خود کچل هم
وسط آنها بودند  .بز تند تند خار می خورد و گلوله پس
می انداخت  .قشون از جا تکان خورد  .اما کفترها مجال
بشان ندادند  .گلوله بارانشان کردند  .گلوله ها را به منقار
می گرفتند و بر سر و روی قشون ول می کردند گلوله ها
بر سر هر که می افتاد می شکست  .شب  ،قشون عقب
نشست  " .اشاره به دایره شدن کفترها در آسمان هم
سمبل " یکی از مهمترین جهات زندگی یعنی وحدت و
شکفتگی و کمال است ***" ".
خالصه بعد ازحوادثی کچل و دختر پادشاه به وصال هم
می رسند و راز کاله نمدی فاش می شود و لذا  " :حاج
علی کارخانه دار و دیگران هنوز هم پیش پادشاه می
آمدند و از دست کچل دادخواهی می کردند  .بخصوص که
کچل بازگاهگاهی به ثروتشان دستبرد می زد  .البته
هیچوقت چیزی برای خودش بر نمی داشت  ".صمد
بهرنگی در خاتمه می گوید  :همه ی قصه گوها در اینجا
می گویند که " قصه ی ما به سر رسید  ".اما من یقین
دارم که قصه ما هنوز به سر نرسیده  .روزی البته دنبال
این قصه را خواهیم گرفت  " ...اما دریغا که د وسال بعد از
آفرینش این اثر ناب و کودکانه که درسال  1345ه .ش

چاپ شده بود  ،صمد با موجهای ارس به دریا می پیوندد
وادامه ی این قصه را نه صمد بلکه مردم آزادی خواه ایران
 ،با سرنگونی رژیم دیکتاتوری پهلوی به پایان می
رساند.علیرضا نابدل در این خصوص شعرزیبایی دارد که
می گوید " :این قصه ایست که خلقها می سرایند  /اگر
یکی از صدا بیفتد  ،دیگری به صدا درمی آید  /قصه گوباز
می ماند  ،و قصه دوام می یابد  "...اینکه صمد با استعاره و
کنایه با قصه ی کچل کفتر باز رو دروی نظامی می ایستد
که سرا پا مسلح است و شعارهایش " خدا  ،شاه و میهن
و " شاه سایه ی خدا است " می باشد طبیعی است که
آنها نیز راحت نمی نشینند و به قول صمد " پادشاه و وزیر
هر روز می نشستند و برای کچل و کفترهایش نقشه می
کشیدند  "...و بدینسان صمدبهرنگی هم با مرگ
مشکوکش  ،خود نیز افسانه می شود .
آثار صمد بهرنگی را نه تنها کودکان ایران و جهان می
خوانند بلکه بزرگترها نیز خواننده ی آثارش هستند  .حاال
س رّ و راز این همه محبوبیت صمد را چگونه می توان
ارزیابی کرد ؟ آیا این گفته ی " پیتر بین " که در مورد "
نیکوس کازانتزاکیس " گفته را نمی توان مصداق آثار
صمد بهرنگی نیز دانست که می گوید  ":از این واقعیت
سخن را آغاز کنیم که او نویسنده ای محبوب و عامه
پسند است  .ممکن است تصور کنیم چون کتابهایش
روشنفکرانه اند و جاذبه ی شهوانی ندارند ،خوانندگانش
صرفا افرادی نکته سنج ِ فرهیخته اند  .کسی واقعا نمیداند
چرا نویسنده ای جاذبه و گیرایی زیادی پیدا می کند شاید
هم علت آن دور بودن هم از ابتذال و هم از غرابت باشد ؛
هم علت آن صرفا اشتراکی باشد که میان دلمشغولیهای او
و خوانندگانش وجود دارد **** ".
بهرنگی  ،صمد  ،قصه های بهرنگ  ،چاپ اول ،1377 ،
تبریز  ،انتشارات بهرنگ *
بهرنگی  ،صمد  ،مجموعه مقاله ها  ،چاپ پنجم ، 1360 ،
تهران  -انتشارات دنیا و روزبهان  ،ص**149 – 151
***مونیک دوبوکور  ،ترجمه :جالل ستاری  ،رمزهای
زنده جان ،تهران  -چاپ اول ، 1373نشر مرکز
** پیتر بین  ،ترجمه  :پیروز سیاوشس  ،نیکوس
کازانتزاکیس  ،تهران ، 1374انتشارات کهکشان**
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نظامی گنجوی و " ارمنی مسله سی"
”Nizami Gəncəvi və “erməni məsələsi
ذکی اهلل بایراملی
Zəkiulla bayram

بللی اولدوغو کیمی ،بو ایل اؤلکه میزده داهی
شاعیریمیز نظامی گنجوی نین  880ایللیگی طنطنه
لی شکیلده قئید اولونور .ایل عرضینده نیظامی نین
حیات و یارادیجیلیغی ،دونیاگؤروشو ،اثرلری نین
جاهانشومول اهمیتی ،فلسفی-ایجتیماعی ماهیتی و
س .باره ده نیظامیشوناس عالیملرین فیکیر و
موالحیظه لری ،مقاله و موصاحیبه لری موختلیف
مطبوع اورقانالردا نشر ائدیلمکده ،تئلئویزییا و رادیودا
ایشیقالندیریلماقدا ،علمی و کوتلوی ایجتیمایته
چاتدیریلماقدادیر .اؤزللیکله " ،آذربایجان " ژورنالی
نین تشکیل ائتدیگی " نیظامی صؤحبتلری " و
"ادبیات قزئتی " نین بوتؤو بیر سایینی " گنجه لی
مودریک " ه حسر ائتمه سی چوخ یاددا قاالن و
دیقتچه کی جی حادیثه لر کیمی آیریجا قئید
اولونمالیدیر .تأسوف کی ،بوتون بو صؤحبت ،موذاکیره
و تحلیللر زامانی بیر مسله ،دئمک اوالر کی ،تدقیق و

تحلیل موستویسیندن کناردا قالمیش ،حؤرمتلی
عالیملریمیزین دیقتینی جلب ائتمه میشدیر .بو،
نیظامی اثرلرینده یئر آالن " ائرمنی مثله سی " ،
داها دوغروسو ،بو مسله ایله باغلی بدیعی ترجومه لرده
یول وئریلن بیر سیرا جیدی قصورالردیر.
اؤنجه اونو دئمه لییک کی " ،خمسه " نین آنا
دیلیمیزه بدیعی ترجومه سی ،بللی اولدوغو کیمی20 ،
یوزایلین -40جی ایللرینده استالی نین گؤستریشییله
نیظامی نین  800ایللیگی ایله باغلی اوالراق
باشالنمیشدی .همین دؤورده بوتون سووئتلر اؤلکه
سینده ،اؤزللیکله ،سووئت آذربایجانی جومهوریتینده
ایجتیماعی-سیاسی وضعیتین نئجه اولدوغونو
چوخالریمیز یاخشی بیلیریک.
-1937جی ایل رئپرئسسییا " فیرتیناسیندان "
کئچمیش ،ح.جاوید ،م.موشفیق ،ا.جاواد ،ف.کؤچرلی،
س.مومتاز ،ع.زئیناللی ،ح.عابید و ب .گؤرکملی شاعیر
و عالیملرین فیزیکی محو ائدیلمه سینی گؤزلرییله
گؤرموش آذربایجان ضیالیالری کونجه سیخیلمیش،
کومپلئکسلی و گؤزو قیپیق حالدا ایدیلر .بیر سؤزله،
ساغ قالمیش آیدینالریمیز دؤولت و حاکیمیت
قورومالریندا آت اوینادان ،میللی روحلو اینسانالری هر
یئرده گؤزومچیخدییا ساالن ائرمنی-روس
چینوونیکلری و اونالرین یئرلرده کی قولبئچه لری
نین قارا-قورخوسو آلتیندا ایدیلر .بلی ،محض بئله بیر
واختدا نیظامی اثرلری نین بدیعی ترجومه مسله سی
گوندمه گلمیشدی .بیزیم فیکریمیزجه ،ائله اونا گؤره
ده بؤیوک شاعیرین بیر چوخ فیکیرلری تحریف
اولونموش ،نیظامی اثرلرینده " ائرمنی ایزلری "
گؤرونمه یه باشالمیشدی .بونو سانکی بیلرکدن ائدن
ترجومه چیلر ،رئپرئسسییا اولونموش سلفلریندن
فرقلی گؤرونمک ،خالقالر دوستلوغو و بین
المیللچیلیک ایدئیاالرینا گویا داها صادیق
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اولدوقالرینی گؤسترمک اوچون نیظامی متنلرییله بئله
داورانمیشدیالر.
دئمه لییک کی ،بیر چوخ داهی صنعتکارالر کیمی،
نیظامی گنجوی نین ده اثرلرینده یاشاییب-یاراتدیغی
دؤور ،موحیط و جوغرافی آرئال حاقیندا یئترینجه
بیلگی و معلوماتالر واردیر .بو کیمی بیلگی و
معلوماتالرین چاغداش اوخوجویا دوغرو و دقیق
چاتدیریلماسی دا ترجومه چی -شاعیرلر اوچون ان
واجیب مسله لردن بیری اولمالیدیر .چوخ تأسوف کی،
" گنجه لی داهی " نین بو باخیمدان بختی گتیرمه
میشدیر .بئله کی " ،خمسه " یه داخیل اوالن
پوئماالرین آنا دیلیمیزه ترجومه سی زامانی قافقاز
تاریخی و جوغرافییاسی ایله باغلی اوالن مقامالردا
داها چوخ تحریفلره یول وئریلمیش " ،ائرمنیستان "
 ،ائرمنی و س .کیمی قوندارما ائتنونیم و توپونیملر
نیظامی متنینه یول تاپمیشدیر.
بیز بو مسله ایله باغلی آراشدیرماالریمیزی -2011
جی ایلده گنجه ده چوخ نفیس شکیلده نشر
اولونموش نیظامی " خمسه " سی اوزرینده
آپارمیشیق .دیقتالییقدیر کی ،یوخاریدا ساداالدیغیمیز
بدیعی ترجومه نؤقصانالری " خوسروو و شیرین "
اثری نین پروف .خلیل یوسیفلی طرفیندن ائدیلمیش
ترجومه سینده تامامیله آرادان قالدیریلمیشدیر .چوخ
تأسوف کی ،حؤرمتلی موعلیمیمیز ،پروف .خ.یوسیفلی
بو نشره بوتونلوکله جاوابدئه شخص ،داها دوغروسو،
علمی رئداکتور اولسا دا ،باشقا پوئماالرین ترجومه
سینده واختیله یول وئریلمیش بیر سیرا یانلیشلیقالر
و قوصورالرا توخونمامیش و ان اساسی " ،ایضاحالر "
بؤلمه سینده ده هئچ بیر آچیقالما وئرمه میشدیر.
بلکه ده ایندن بئله ان آزی  50-40ایل نیظامی
سئورلرین استولوستو کیتابی اوالجاق ،کیتاب رفلرینی
بزیه جک بو گؤزل و نفیس ترتیباتلی نیظامی
"خمسه " سی یوخاریدا گؤستردیگیمیز چوخ جیدی
نؤقصانالری دا هله نئچه اونیللر اؤزونده یاشاتمالی
اوالجاق .اونا گؤره ده بیز داهی شاعیریمیزین یالنیز

" ایسکندرنامه " پوئماسی ،داها دوغروسو اونون
"شرفنامه " حیصه سیندن دانیشاجاغیق .نیظامی
نین سون و یارادیجیلیغی نین یئکون اثری اوالن
"ایسکندرنامه " نین بیرینجی حیصه سی -
"شرفنامه "  ،بیلدیگیمیز کیمی ،تانینمیش یازیچی و
معاریف خادیمی عبداهلل شایق ،ایکینجی حیصه سی
– " اقبالنامه " ایسه میکاییل رضاقولوزاده طرفیندن
ترجومه ائدیلمیشدیر .اونو دا دئمه لیک کی ،عرب و
فارس دیللرینه اوشاقلیقدان یاخشی بلد اوالن ع.شایق
" شرفنامه " نی ،او بیری ترجومه چیلردن فرقلی
اوالراق ،بیرباشا اوریژینالدان ترجومه ائتمیش ،نئجه
دئیرلر ،نیظامیه بیر کؤینک یاخین اولموشدور.
عجبا ،ماکئدونییالی ایسکندرین دؤورونده ،یعنی
ائرادان تخمینن  320ایل اؤنجه ،یاخود ائله نیظامی
اثرینده قافقازدا ائرمنیستان آدلی دؤولت ،یاخود اؤلکه
واردیمی؟ – البته ،یوخ! ائرمنیستانین قافقاز ،عومومن
دونیا خریطه سینده گؤرونمه سی دونه نین حادیثه
سیدیر .بو گون چوخالرینا بللیدیر کی ،بو ایدئیا
روسییا ایمپئرییاسی نین قافقاز سیاستی نین ترکیب
حیصه سی کیمی 18 ،یوزایلین سونالری و 19
یوزایلین اوللرینده اورتایا آتیلمیشدی .بس اوندا
"شرفنامه " ده " ائرمنیستان " کلمه سی نین
ایشلنمه سینی نئجه ایضاح ائتمک اوالر؟ مثال " ،دارا
ائلچیسی نین ایسکندرین یانینا گلمه سی " بؤلمه
سی نین سونوندا ایران شاهی نین یونانالرا قارشی
قوشون چکمه سی تصویر ائدیلرکن دئییلیر:
کین ایله یونانا دوغرو یول آچدی،
کئچدیگی یئرلرده بایقوش اوالشدی.
آخدی دنیز کیمی ائرمنیستانا،
کولک ده چاتمادی اونون توزونا.
(نظامی گنجوی .ایسکندرنامه .ترجومه ائدنلر :ع.شایق (شرفنامه)،
م.رضاقولوزاده (اقبالنامه) ،ایضاحالرین مؤلیفی :ح.جعفر ،اؤن سؤزون
مؤلیفلری :ق.علییئو (شرفنامه) ،ز.قولوزاده (اقبالنامه) ،علمی رئداکتور:
خ.یوسیفلی ،گنجه ،2011 ،ص.)69 .
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آجیناجاقلی حالدیر کی ،بو کوبود خطا
"ایسکندرنامه " نین فیلولوژی ترجومه سینده ده
اؤزونو گؤستریر .دوغروسو ،بونو گؤزلریمله گؤرمه سم
اینانا بیلمزدیم ،چونکی بو اثرین فیلولوژی ترجومه
سینی کئچمیش سووئتلر بیرلیگی میقیاسیندا
تانینمیش ترجومه چی -شرقشوناس پروف .غضنفر
علییئو ائتمیشدی ،اؤزو ده  20عصرین قارا-قورخولو
-40جی ایللرینده یوخ-80 ،جی ایللرده.
جوشغون دنیز کیمی ائرمنیستانا گیردی،
اوردونون توزوندان صبا یئلی سورعتدن دوشدو.
(نظامی گنجوی .ایسکندرنامه (شرفنامه) ،فیلولوژی ترجومه ،ایضاحالر
و قئیدلر پروف .قضفر علییئویندیر ،باکی :علم ،1983 ،ص.)118 .

همین میصراعالری دیقتله اوخویان و تاریخدن آز-
چوخ خبری اوالن هر کس بورادا صؤحبتین ارمنییه
آدلی تورک بؤلگه سیندن گئتدیگینی باشا دوشر.
ایندی ایسه ،گلین گؤرک ،بو ،اثرین اوریژینال
متنینده نئجه دیر:
بئرمن درامد چو دریایئ-توند،
صبارا شود از گردئ-او پایئ-کوند.
(کلیات حکیم نظامی گنجوی ،مقدمه و شرح حال :از
پروف .شبلی نمانی ،به اهتمام :م.درویش .چاپ اول،
 ،1366ص.)1054 .
(ترجومه سی:
جوشغون دنیز کیمی ارمنه چاتدی،
صبا یئلی ده اونون آیاغی نین توزونا چاتمادی).
گؤره سن 20 ،یوزایلین -40جی ایللرینده اثری
ترجومه ائدن گؤرکملی یازیچی و ایجتیماعی خادیم
ع.شایق ارمنله ائرمنیستانین فرقینی بیلمیردیمی؟ –
البته ،بیلمه دیگینه اینانماق چتیندیر .یوخاریدا
دئدیگیمیز کیمی ،آمانسیز رئپرئسسییا تدبیرلرینی

گؤزلرییله گؤرموش ،دوستو و همکاری ح.جاویدین
اؤزونون و عایله سی نین باشینا گتیریلنلری یاخشی
خاطیرالیان آهیل یاشلی یازیچی-ترجومه چی،
سادجه ،آشیری احتیاطلیلیق گؤستره رک کیملرینسه
خوشونا گلمک ،گویا اؤزونون میلتچیلیک
دویغوالریندان تامامیله اوزاق ،او دؤورون دیلییله
دئسک ،بین المیللچی بیر صنعتکار اولدوغونو دیقته
چاتدیرماق ایسته میشدی .داها دوغروسو ،تانینمیش
یازیچی اؤز شخصی حیاتینی قوروماق نامینه نیظامی
کیمی داهی صنعتکاری تحریف ائتمکدن بئله
چکینمه میشدی .ان آجیناجاقلیسی اودور کی ،بو
بویدا یاالن و ساختاکارلیق نه آز-نه چوخ ،دوز  70ایل
داوام ائتمیش ،حتّی سووئتلر داغیالندان سونرا دا،
دؤولت موستقیللیگیمیزین  20ایللیک دؤورونده بئله
اولدوغو کیمی ساخالنمیش ،جیلددن-جیلده،
کیتابدان-کیتابا کؤچورولموشدو.
ائله همین بؤلمه نین آردینجا داوام ائدن حیصه ده
عینی فیکیر ،اولدوغو کیمی ،یئنه تکرارالنیر:
کئچن پادشاهالری اؤیرنمیش بیر پیر
سوروشان کیمسه یه بئله نقل ائدیر:
دارا اوردو چکدی ائرمنیستانا،
سانکی بیر قیامت چؤکدو هر یانا.
(نظامی گنجوی .ایسکندرنامه .ترجومه ائدنلر :ع.شایق
(شرفنامه) ،م.رضاقولوزاده (اقبالنامه) ،ایضاحالرین مؤلیفی:
ح.جعفر ،اؤن سؤزون مؤلیفلری :ق.علییئو (شرفنامه)،
ض.قولوزاده (اقبالنامه) ،علمی رئداکتور :خ.یوسیفلی ،گنجه،
 ،2011ص.)70 .

بلی ،بو یانلیش دا فیلولژی ترجومه ده عینیله تکرار
اولونور:
دارا اوردونو ائرمنیستانا چکجک،
ائله بیل اورادا قییامت قوپدو.
(نظامی گنجوی .ایسکندرنامه (شرفنامه) ،فیلولوژی ترجومه،
ایضاحالر و قئیدلر پروف .قضنفر علییئویندیر ،باکی :علم،
 ،1983ص.)119 .
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تصوور ائدیرسینیزمی ،دارا و ماکئدونییالی
ایسکندرین دؤورونده قافقازدا ائرمنیستان آدلی اؤلکه
دن صؤحبت گئدیر .ایندی بونو اوخویان شاگیرد و
طلبه لری ،ائلجه ده نیظامی یارادیجیلیغی و قافقاز
تاریخییله ماراقالنان یاد ائللی بیر اوخوجونو قدیم
دؤورلرده بورادا " ائرمنیستان "  ،یاخود منفور
دوشمنلریمیزین دئدیکلری کیمی " ،دنیزدن-دنیزه
بؤیوک ائرمنیستان " اولمادیغینا نئجه ایناندیرا
بیلریک؟! بیر حالدا کی ،بونو  12یوز ایلده داهی
شاعیر و تاریخچی سایدیغیمیز ن.گنجوی دئییر و 20
یوزایلین ایلک اونیللیگینده بیر نئچه تانینمیش
آذربایجان یازیچی و عالیملری ،دوالییسییال دا اولسا،
تصدیق ائدیرلر .هله اونو دئمیرم کی ،نیظامینی
آذربایجان تورکجه سینده اوخویا بیلن آوانتوریست
ائرمنی ادبیاتشوناس و تاریخچیلری نین " بؤیوک
ائرمنیستان " خولیاسینا نئجه جاواب وئرمک اوالر؟
ایندی ایسه ،گلین ،همین میصراعالرین
اوریژینالداکی واریانتینا باخاق:
گزارنده شرح شاهنشه ی،
چنین داد پورسند را آگهی
که ،دارا چو لشکر به ارمن کشید،
تو گفتی که ،آمد قیامت پدید.
(کلیات حکیم نظامی گنجوی ،مقدمه و شرح حال :از
پروف .شبلی نمانی ،به اهتمام :م.درویش .چاپ اول،
 ،1366ص.)1055 .
(ترجومه سی:
شاهنشاهین اولوب-کئچنلرینی شرح ائدن،
سوروشانالری بئله آگاه ائدیر
کی ،دارا ارمنه قوشون چکدی،
سانکی قیامت باش وئردی).
ماراقلیدیر کی " ،ایسکندرین ایران آتشکده لرینی
داغیتماسی " حیصه سینده ایسه جغرافی آد و اؤلکه

کیمی " آذربایجان "آدی نین چکیلدیگینی
گؤروروک.
عاقیللر مصلحت گؤردولر اونا،
اورادان ترپنسین آذربایجانا.
(نظامی گنجوی .ایسکندرنامه .ترجومه ائدنلر :ع.شایق
(شرفنامه) ،م.رضاقولوزاده (اقبالنامه) ،ایضاحالرین مؤلیفی:
ح.جعفر ،اؤن سؤزون مؤلیفلری :ق.علییئو (شرفنامه)،
ض.قولوزاده (اقبالنامه) ،علمی رئداکتور :خ.یوسیفلی ،گنجه،
 ،2011ص.)99 .

نیظامی متنینده بو سؤز " آذرآبادگان " شکلینده
ایشله نیر ،اؤزو ده بو " ،شاهنامه " مؤلیفی
ا.فیردووسی نین دیلیندن سؤیله نیر .اصلینده بیزیم
خیریمیزه اوالن بو مسله ایشین ترسلیگیندن یئنه
زیانیمیزا ایشله ییر ،داها دوغروسو ،بورادا ائ.ا.
دؤورلرده ائرمنیستانال آذربایجانین ،الپ بو گونکو
کیمی ،یاناشی-قونشو اؤلکه لر اولدوغو دوالییسییال
تصدیقله نیر .حالبوکی ،ائرمنی ائتنوسونون قافقاز
اراضیسینه کؤچورولمه تاریخی نین ان اوزاغی 200
ایلدن او یانا گئتمه دیگی ،یوخاریدا قئید ائتدیگیمیز
کیمی ،تاریخله ماراقالنانالرین چوخونا گون کیمی
آیدیندیر.
او دا ماراقلیدیر کی " ،ایسکندرین عربیستانا گئتمه
سی و کعبه نی زیارت ائتمه سی " بؤلومونده بیر
صحیفه ده نه آز-نه چوخ ،دوز  5یئرده " ائرمنیستان
" آدی چکیلیر .دوغرودور ،بورادا بیر دفعه یئنه
"آذربایجان " اؤلکه سی و " طیفلیس " شهری
نین ده آدی کئچیر .عدالت نامینه دئمه لیک کی،
فیلولوژی ترجومه زامانی بو فصیلده " ارمن " سؤزو
نیظامی متنینه یول تاپیر " .آذربایجان " سؤزو
ایسه ،محض نیظامیده اولدوغو کیمی " ،آذرآبادگان"
شکلینده وئریلیر.
(نظامی گنجوی .ایسکندرنامه (شرفنامه) ،فیلولوژی ترجومه،
ایضاحالر و قئیدلر پروف .غضنفر علییئویندیر ،باکی :علم،
 ،1983ص.)196 .
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بؤیوک آذربایجان حؤکمداریندان
بیر ائلچی گله رک دئدی :حؤکموران،
نه اوچون رام ائتدین بوتون دونیانی؟
سیلدین روزیگاردان ظولمو ،توغیانی؟
وئردین هر اؤلکهیه قورتولوش ،آمان،
ائرمنیستان ندن چیخدی خاطیردان؟
(نظامی گنجوی .ایسکندرنامه .ترجومه ائدنلر :ع.شایق
(شرفنامه) ،م.رضاقولوزاده (اقبالنامه) ،ایضاحالرین مؤلیفی:
ح.جعفر ،اؤن سؤزون مؤلیفلری :ق.علییئو (شرفنامه)،
ض.قولوزاده (اقبالنامه) ،علمی رئداکتور :خ.یوسیفلی ،گنجه،
 ،2011ص.)112 .

طبیعی کی ،بورادا دا هئچ بیر ائرمنیستاندان
صؤحبت گئده بیلمز ،یالنیز ارمن اوال بیلر .اونو دا
دئمه لیک کی ،اثرده آذربایجانال ارمن قونشو اؤلکه لر
کیمی گؤستریلیر .سادجه آذربایجان حؤکمداری
ایسکندره ارمنلرین هله ده اودا سیتاییش ائتمه
لریندن شیکایتله نیر ،واحید آلالهی تانیمادیقالرینا
گؤره اونالرین جزاالندیریلماسینی ایسته ییر .نییه؟ –
چونکی ماکئدونییالی ایسکندر ایرانی دا آلدیقدان
سونرا اوراداکی بوتون آتشگاهالری داغیتمیش و بیر
آلالها سیتاییش ائتمه لرینی طلب ائتمیشدی .بونو
ائشیدن و بیلن نوشابه ایسکندری اؤز اؤلکه سینه
دعوت ائدیر و قونشو اؤلکه – ارمنده حؤکم سورن
قانونسوزلوق و آلالهسیزلیغا سون قویولماسینی
خواهیش ائدیر .تاریخدن بللی اولدوغو کیمی ،بیر آهلل
ایدئیاسی نین " ایسکندرنامه " ده بو جور کسکین
شکیلده قویولماسی ،البته کی ،نیظامی نین اؤز
فانتازییاسی ،اثرین باش قهرمانینا " یوکله دیگی "
ان یوکسک اسالمی-انسانی میسسییا ایدی.
" ایسکندرین البرز داغینا گئتمه سی " بؤلومونده
ایسه ترجومه چی نین " خزر دنیزی " کیمی
وئردیگی دریانین نیظامی نین اوریژینال متنینده
"دریای خزران "  ،یعنی " خزرلر دنیزی " کیمی
تقدیم اولوندوغونو گؤروروک.
(کلیات حکیم نظامی گنجوی ،مقدمه و شرح حال :از پروف .شبلی
نمانی ،به اهتمام :م.درویش .چاپ اول ،1366 ،ص.)1161 .

بو دا ،بیلدیگیمیز کیمی ،تاریخی حقیقتلره اویغوندور.
یئری گلمیشکن " ،ایسکندرین دربند قاالسینی
آلماسی " بؤلومونده شیروان و دربند بؤلگه لری نین
ده آدی خاطیرالنیر( .یئنه اورادا ،ص.)1165 .
بیلدیگیمیز کیمی ،هیندیستانی آلدیقدان سونرا چینه
سفر ائدن ایسکندر یولدا روسالرین برده یه هوجوم
خبرینی ائشیدیر .بورادا دا یئنه " ائرمنیستان "
مسله سی اورتایا چیخیر.
چوخ کئچمز کی ،روسالر گیرر هر یانا،
داغ چکر روم ایله ائرمنیستانا.
(نظامی گنجوی .ایسکندرنامه .ترجومه ائدنلر :ع.شایق (شرفنامه)،
م.رضاقولوزاده (اقبالنامه) ،ایضاحالرین مؤلیفی :ح.جعفر ،اؤن سؤزون
مؤلیفلری :ق.علییئو (شرفنامه) ،ض.قولوزاده (اقبالنامه) ،علمی
رئداکتور :خ.یوسیفلی ،گنجه ،2011 ،ص.)168 .

نه یاخشی کی ،بو دفعه ده فیلوژی ترجومه مؤلیفی
پروف .ق.علییئو " ائرمنیستان " یوخ ،محض
اوریژینالدا اولدوغو کیمی ،ارمن توپونیمینی
ایشلتمیشدیر.
غریبه دیر کی ،بونون آردینجا اوالن بؤلمه ده
ترجومه چی ع.شایق ،گؤرونور ،وزن و قافیه نین
طلبینه گؤره " ائرمنیستان " دئییل " ،ارمن "
سؤزونو متنه گتیریر " :بریشاد ارمندن ،بو اتیفاقدان
" ( .یئنه اورادا ،ص.)173 .
" ایسکندرین روسالرال ووروشماسی " فصلینده،
بللی اولدوغو کیمی ،قارشی-قارشییا دایانان ایکی
اوردودان نؤوبیله جسور پهلوانالر اوز-زوه گلیر و
دؤیوشورلر .بو مقامدا ایسکندرین طرفینده ووروشان
ارمن قوشونوندا شروه آدلی قورخماز بیر جنگاوردن
دانیشیلیر و او ،رقیب اوردودان اوالن آالنلی فرینجه
آدلی دؤیوشچونو بیر قیلینج ضربه سییله یئره سریر.
نه قدر غریبه اولسا دا ،ترجومه چی بورادا یئنه
"ارمن " دئییل " ،ائرمنیستان " سؤزوندن
یارارالنیر.
آجیقلی بیر آسالن ائرمنیستاندان
ووروب اؤلدورمکده جسور پهلوان.
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آدی شروه ،اؤزو دؤیوشده کامیل،
نه آسالن تای ایدی اونا ،نه ده فیل.
(نظامی گنجوی .ایسکندرنامه .ترجومه ائدنلر :آ.شایق (شرفنامه)،
م.رضاقولوزاده (اقبالنامه) ،ایضاحالرین مؤلیفی :ح.جعفر ،اؤن
سؤزون مؤلیفلری :ق.علی یئو (شرفنامه) ،ض.قولوزاده (اقبالنامه)،
علمی رئداکتور :خ.یوسیفلی ،گنجه ،2011 ،ص.)180 .

دئمه لی " ،شرفنامه " نین بدیعی ترجومه سیندن
بئله گؤرونور کی ،قافقازدا " ائرمنیستان " آدلی
دؤولت وار ،اؤزو ده آذربایجان و روم ایله قونشودور،
هله قافقازا هوجوم ائدن روس قوشونالرینا قارشی
ایسکندرین طرفینده دؤیوچمک اوچون آیریجا قوشون
دا چیخاریر.
البته ،بو میثالالرین سایینی آرتیرماق دا اوالردی،
آنجاق بیز بونالرال کیفایتلنیب فیکریمیزی
یئکونالشدیرماق ایستردیک.
بللیدیر کی ،سون ایللرین تاریخ آراشدیرماالری و
اینتئرنئت رئسورسالریندا عدالتلی تاریخچی و
وطنپرور ضیالیالریمیز ائرمنی ائتنوسونون قافقازا
کؤچورولمه تاریخی و یئرلشدیریلمه سی حاقیندا
حقیقتلرین گئنیش آودیتورییایا چاتدیریلماسی
اوچون یئترینجه امک قویور و موجادیله آپاریرالر.
بئله بیر واختدا ،دونیا ادبیاتیندا اؤزل یئری اوالن ،بو
ایل بوتون اؤلکه میقیاسیندا  880ایللیگی قئید اولونان
داهی آذربایجان شاعیری نیظامی گنجوی نین
"ایسکندرنامه " اثرینی دیقتله اوخویان هر کس،
طبیعی اوالراق ،ائ.ا .و یاخود نیظامی دؤورونده
قافقازدا " ائرمنیستان " آدلی بیر دؤولتین وارلیغی
حاقیندا دوشونمه لی اولور .آجیناجاقلی حالدیر کی،
آرادان کئچن  80ایل و دؤولت موستقیللیگیمیزین
برپاسی نین  30ایللیگینده نیظامی اثرلرینده یئر آالن
بو کوبود و باغیشالنماز تاریخی یانلیشلیقالر هله ده
اولدوغو کیمی ساخالنماقدا ،گله جک نسیللره ده
اؤتورولمکده دیر .حاقیندا دانیشدیغیمیز " شرفنامه "
ده آدالری کئچن ترجومه چی ،ترتیباتچی و علمی
رئداکتورالردان هئچ بیری ،هئچ اولماسا ،بیر

چیخاریش ،یاخود قئید-شرط شکلینده ده اولسا ،بو مسله
یه بیر آیدینلیق گتیرمه میش ،نئجه دئیرلر ،هر شیی
اوخوجونون اختیارینا بوراخمیشالر .غریبه دیر کی،
صحیفه لرین آشاغی حیصه سینده ،یاخود تکجه "
شرفنامه " نین  30صحیفه دن عیبارت اوالن "ایضاحالر
" بؤلومونده " ائرمنیستان " کلمه سی نین ترجومه یه
نئجه یول تاپدیغی و تاریخی حقیقتلری عکس ائتدیرمه
دیگی باره سینده بیرجه قئیده ده راست گلینمیر.
اؤزللیکله ،باره سینده صؤحبت آچیالن نفیس و
فوندامئنتال نشرین علمی رئداکتورو ،حؤرمتلی
نیظامیشوناس عالیمیمیز ،پروف .خلیل یوسیفلی نین،
حقیقتن ،چوخ جیدی و حیاتی اؤنملی بیر مسله ده بو قدر
لویاللیق و القئیدلیک گؤسترمه سینی هئچ جور باشا
دوشمک اولمور .یئری گلمیشکن ،اثرین فیلولوژی ترجومه
سینی حیاتا کئچیرن تانینمیش شرقشوناس عالیم ،پروف.
ق.علییئوله یاناشی ،بو ایشده امگی اوالن رئداکتور ،پروف.
حمید مممدزاده و رایچی ،پروف .رحیم سولطانوو دا
ائرمنیستان-ارمن مسله سی حاقیندا هئچ بیر موناسیبت
بیلدیرمه میش ،بو مسله نین اوستوندن سوکوتال
کئچمیشلر .نه قدر تعجوبلو اولسا دا ،بو ایل " ادبیات
قزئتی " نین و " اولدوز " ژورنالی نین نیظامیه حسر
اولونموش اؤزل سایالریندا یئر آلمیش چوخسایلی مقاله
لرده ده بو باره ده هر هانسی بیر قئید و یا ایراد گؤرمه
دیک .اینانماق ایستردیک کی ،هئچ اولماسا ،داهی
شاعیریمیزین  900ایللیگینه دک بو آناخرونیزمه سون
قویوالر ،نیظامی متنینه یول تاپمیش بیر سیرا ضررلی و
باغیشالنماز نؤقصانالر آرادان قالدیریالر.
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" آذربایجان عسگری "  ،یاخود « محمّد بی ریا »نین قهرمان نامه سی
“Azırbaycan əsgəri “ ya xud “ Məhəmməd Biriya”nın qəhrəmannaməsi
Dr.Esmira Fuad ŞÜKÜROVA
اسمیرا فواد شوکوراووا
کوچورن  :سامیار

آچار سؤزلر :وطن ،گونئی و قوزئی آذربایجان ،تبریز،
آزادلیق ،موحاریبه  ،قهرمانلیق ،پوئما.
گونئی آذربایجان ادبیاتی نین لیریک و ساتیریک
شاعیری کیمی تانینان محمّد باقرزاده « بی ریا»
( )1914-1988دؤورونون ایدئولوگییاسینا اویغون
اوالراق هم عیبرت آمیز مضمونلو ،هم ده موباریز
روحلو ،دیرلی اثرلر یازیب-یاراتمیشدیر .بیر سیرا
لیریک ،ساتیریک شعیرلری و درام اثرلری ،همچینین
وطن پرورلیک روحوندا قلمه آلدیغی پوئماالری ایله
ادبی عالمده اؤز مؤهورونو ووران شاعیر تبریزده
دوغولوب  ،بویا-باشا چاتسا دا ،عؤمرونون بیر حیصه
سینی قوزئی آذربایجاندا یاشامیش ،بؤیوک وطنین هر
ایکی تاییندا خالقینا لیاقتله خیدمت ائتمیشدیر.
وورما ال توربتیمه ،توربتی-آدم ده منم،
نه او دونیا ،نه بو دونیا ،ایکی عالم ده منم (.)1
 میصراعالریندا جوشغون ،اودلو روحو ،بؤیوکحیات عشقی آپ  -آیدینجا دویوالن «محمّد
بی ریا »نین ایشیقلی قلبی ،دؤنمز ایراده و عزم

کارلیغی محض وطن پرورلیک مؤوضوسوندا
قلمه آلدیغی اثرلرده اؤزونو داها قاباریق شکیلده
تظاهر ائتدیریردی .او ،اؤز موجادیله سینی هم
عملی ایشی ،هم ده سؤزو -موباریز روحلو پوئزیا
نومونه لریله آپاران تکرار اولونماز قلم صاحیب
لریندن ایدی .شاعیرین بو مؤوضودا یازدیغی
اثرلر سیراسیندا " آذربایجان قهرمانی ،یاخود
آذربایجان عسگری " پوئماسی اؤنملی یئر
توتور .بو مؤوضویا مراجیعت تصادوفی دئییلدی.
فیکریمیزه ادبیات شوناس-عالیم ،فیل.ع.د .آلماز
خانیم علی قیزی نین سؤیله دیکلری ان
توتارلی آچیقالما گتیریر " :م .بی ریا حتّی
موحاریبه نین ایلک ایللرینده ،فاشیزمین هله
ایره لی گئتدیگی ،اؤلکه لری دیز چؤکدوردویو
آغیر گونلرده ده هیتلئر اوردوسونون مغلوب
اوالجاغینا اینانیر ،فاشیزمین یئر کوره سی
اوچون بؤیوک فالکت اولدوغونو درک ائدیر،
اونون سونونون ایفالسا اوغرایاجاغینا بوتون
وارلیغی ایله امین اولدوغو اوچون ،هم وطن
لرینی ده بونا حاضیرالییردی ،1(...س" )194.
تانینمیش شاعیر و ادبیات تدقیقاتچیسی یحیی
شیدا اونون داغ چایالری کیمی جوشغون،
قاینار طبعینی ،شعیرلرینده تظاهور ائدن پاک
روحونو یوکسک قییمت لندیریر ،حاقیقتی و
حیاتی گئرچکلیکلره سؤیکه نن رئالیست
اوسلوبونو تقدیر ائدیردی« " :محمّد بی ریا
»کسکین قلمی و روان طبعی ایله بیر اود-آلوو
ایدی .ائله اود-آلوو کی ،خالق دوشمنلرینی
قارساقالییب کول ائدیردی ( ،1ص" .)199.
سووئت ایدئولوگییاسی نین اساس ایستیقامتلرینی
اؤزونده ائحتیوا ائدن " آذربایجان قهرمانی "
پوئماسیندا بو " اود -آلوو " شاعیری جسور
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آذربایجان اوغولالریندان بیری نین -میکاییلین او
زامان بوتون سووئت وطنداشالری نین دوغما وطن
بیلدیکلری کئچمیش سسری -نین فاشیزم دن
خیالصی ،آزادلیغی یولوندا گئدن اؤلوم -دیریم
ساواشیندا کئچدیگی شرفلی حیات یولوندان بحث
ائدیر .اؤلکه ده باش وئرن هر هانسی بیر حادیثه یه
بیگانه قاال بیلمه ین «محمّد بی ریا » وطنداشالری "
بیر نفر هامی اوچون ،هامی بیر نفر اوچون "  " ،هر
شئی وطن اوچون،
هر شئی قلبه اوچون " پرینسیپلریله یاشایان وطن-
سسری اوغروندا شیرین جانیندان کئچمه یه حاضیر
اوالن میکاییلین قهرمانلیق سالنامه سینی یارادیر و
بؤیوک خالقینا ،میلتینه ایللردن بری قلبینده بسله
دیگی محبّتی ،آرزو و دوشونجه لرینی اونون
سیماسیندا سرگیله ییر.
شاعیر " آذربایجان قهرمانی " پوئماسی نین
باشالنغیجیندا خالقی نین یئتیرمه سی اوالن سیراوی
سووئت آدامی نین ایشغالچی آلمانییا ایله سسری
آراسیندا باشالنان موحاریبه ده وطنینی مدافیعه ائدن
ایگید عسگره چئوریلمه سی پروسئسینی بؤیوک
اوستالیقال تصویر ائدیر .موحاریبه مؤوضوسونو ادبی
موستوییه گتیرن «بی ریا »حیاتین مرککب ،گرگین،
فاجیعه وی رئاللیقالرینی بدیعی تصویر اوبیئکتینه

چئویریر .میکاییل شاعیرین بدیعی تخییلونون
اویدوردوغو تیپیک قهرمان دئییل ،موحاریبه ده
فورماالشان ،طالعینی بوتونلوکله وطنین-سسری -نین
طالعیینه باغالیان سووئت وطنداشی نین-موباریز بیر
اینسانین اوبرازی دیر ...میکاییلین سیماسیندا عادی
سووئت وطنداشالری نین عومومیلشدیریلمیش
اوبرازینی یارادان شاعیر اونون ساواشدان اؤنجه کی
حیاتینی ،ساده بیر آذربایجان عاییله سی نین یاشام
طرزینی ده بدیعی بویاالرال تقدیم ائدیر .او ،بدیعی
قایه سینه اویغون اوالراق آذربایجانین صولح پرور،
یورد سئور اوغولالری نین روحانی دونیاسینی،
ایدئولوگییاسینی ،موباریزلیینی ،عاییله یه صداقتینی
ترننوم ائتمیش و بو موثبت کئیفیتلری اؤزونده ائحتیوا
ائدن مکمّل بیر اوبراز یاراتمیشدیر:
گلیر خاطیریمه ،گلیر بیر زامان
میکاییل آدیندا ایگید بیر اوغالن.
سووئت اؤلکه سینده یاشاردی آزاد،
عؤمرونون گونلری کئچردی خوش ،شاد
فخر ائدردی وطن بو مرد اوغلویال.
شرافتلی جاوان اولمازدی اوچ ایل،
ائتمیشدی بیر کیچیک عاییله تشکیل.
خانیمی ناموسلی خانه دار ایدی،
بیر یاشیندا گؤزل قیزی وار ایدی ( ،2ص.)151.
موحاریبه  ،ساواش تؤره دن شر ،قارا قوووه لره
نیفرتی ،اؤلکه سی نین مدافیعه سینه قالخان صولح
سئور اینسانالرا ،خالقالرا محبتی اثرلرینده آشکار
دویوالن م.بی ریا شاهیدی اولوردو کی " ،ایکینجی
دونیا محاریبه سی ده هله محاریبه واختی ادبیاتدا اؤز
تنقیدی تفسیرینی تاپمیش ( ،3ص" ،)7-6.
موعاصیر ادبیاتین ایسه " یئنی و گئنیش بیر مؤوضو
" سونا چئوریلمیشدیر .او دا دؤورون ،زامانین نبضینی
توتموش " ،آذربایجان قهرمانی " پوئماسی ایله بو
ادبی آخینا قوشولموشدو .پروف .میر جالل یازیر کی،
" پوئما ،اصلینده ،قهرماننامه دیر .نادیر شخصیتین و
یا نادیر بیر حادیثه نین یوکسک پافوس ایله
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ترننومونه حصر اولونان پوئمانین ادبیات تاریخی
بویونجا موختلیف نومونه لری اولموشدور (،4
ص . " )282.بی ریا دا یاراتدیغی بو پوئما نومونه
سینده قهرمانلیق ،مردلیک ،گؤزللیک و هومانیزم،
خئییرخاهلیق ،عئینی زاماندا رذالت و پیسلیکلره ،شر
قوووه لره قارشی نیفرت دویغوالرینی یوکسک پافوسال
ترننوم ائتمیشدیر .بئله کی ،شاعیر قهرمانی میکاییلین
و عاییله سی نین تیمثالیندا دینج حیات سورن
اینسانالرین حضورونو پوزان فاشیزم ایدئولوگییاسی
نین میلیونالرال عاییله نین سئوینجینی کدره
چئویردیگینی دیقت مرکزینه چکیر .قارا ،خبیث
نیتلی ،منفور خیصلتلی فاشیزمین دونیا آغالیغی
ایدیعاسی ایله تؤرتدیگی محاریبه میلیونالرال سووئت
وطنداشی نین کوتلوی شکیلده قیریلماسینا ،اؤلکه
لرین داغیدیلماسینا ،تاریخی آبیده لرین ،مقدس
مکانالرین ،فردی ائولرین خارابازارا چئوریلمه سینه
سبب اولموشدو .آذربایجان قهرمانی نین تیپیک
اوبرازی اوالن میکاییل دا دیگر اون بئش سووئت
رئسپوبلیکاسیندا یاشایان خالقالری نین اؤوالدالری
کیمی ،داردا قاالن وطنین چاغیریشینا سس وئرمیش،
اؤلکه نین فاشیزم تاونوندان قورتولوشو ،آزادلیغی
اوغروندا الینه سیاله آالراق جسارتله دؤیوش مئیدانینا
آتیلمیشدی .میکاییلین عؤمور-گون یولداشی،
صداقتلی آذربایجان قیزی رئیحانین وطنینه ،ارینه
اعتیبارینی ،اونون قرارینا موناسیبتینی شاعیر بئله
ایفاده ائدیر:
سؤیله دی ارینه من تک قالمارام،
اؤلومه ده گئتسن سنینله وارام.
یاشایا بیلمرم دونیادا سنسیز،
بیر گرک یاشایاق ،بیر ده اؤلک بیز ( ،2ص.)152.
رئال حادیثه لری ،گئرچک حیاتدان ائپیزودالری
تصویر ائتمکده بی ریا نین مقصدی آذربایجان
قهرمانی نین عاییله سینده یاشانان محبتین
اولویلیگینه ،صافلیغینا ،نه قدر دیرلی و مقدس
اولدوغونا دیقتی یؤنلتمکدیر .یازدیقالریندا سون درجه

صمیمی اوالن شاعیر وورغوالیلر کی ،اصلینده
خوشبخت عاییله حیاتی یاشایان آذربایجان عسگری
اوچون وطن سئوگیسی بوتون سئوگیلردن اوجا و
مقدسدیر ،وطنی سئومه یه نین ،اونون آزادلیغی
اوغروندا جانینی وئرمه یه حاضیر اولمایان اینسانین
عاییله ،آنا-آتا ،وطن سئوگیسی ده یاالن ،بوش و
معناسیزدیر .یالنیز وطنی قوروماقال ناموسو ،آنانی
قوروماق اوالر ،وطنی اولمایانین ،نه شرفی ،نه شانی،
نه قوتسال عاییله سی ،نه ده مقدس دونیاسی اوالر.
شاعیر بو قوتسال فیکیرلرینی کؤرپه قیزی گؤوهری
عؤمور-گون یولداشینا امانت ائده رک وطنی قوروماغا
یولالنان ایگید ،غئیرتلی میکاییلین دیلی ایله
اوخوجویا چاتدیریرر:
دئدیگیم سؤزلری اونوتما رئیحان،
شرفله عؤمر ائتسین گرکدیر اینسان.
قانا-قان ،اولماسا قیصاصا-قیصاص،
اولماز ایشغالچیدان اؤلکه میز خیالص.
گتیر خاطیرینه بابام ائلخانی،
خیالص ائتمک اوچون آذربایجانی ( ،2ص.)153.
بی ریانین شخصی حیاتی ،ناموسلو یاشامال باغلی
دوشونجه لری ده بو نوع انسالرا سؤیکه-نیردی.
حؤکومه ممد قیزی نین یازدیغی کیمی " :بی ریا
عاییله قوردوغو قیزی چوخ سئویردی او ،برهان
حمیده صمد قیزی ایله نیشانالنارکن عهد ائتمیشدی
کی ،آذربایجان آزاد اولمایانا قدر توی ائتمیه جگم .و
بئله ده اولدو-1945 .جی ایل دئکابر آیی نین -12ده
  21آذر گونونده آذربایجان موختاریت قازاندی .بیریا اؤز عهدینه وفا ائتدی ،سئودیگی قیزال چوخ
طمطراقلی و طنطنه لی شکیلده عاییله قوردو.
یعنی ،اوچ گون ،اوچ گئجه بی ریا اؤزونه توی ائله دی.
" ( ،2ص.)27.
«محمّد بی ریا» پوئمادا آذربایجانا اوالن بؤیوک
سئوگیسینی ،قهرمانی نین وطن عشقینی،
آنالرینی
دؤیوش
اولدوغو
ایشتیراکچیسی
پوئتیکلشدیرمکله آنا ،ائوالد ،تورپاق ،وطن محبتینی
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نه قدر اؤنمسه دیگینی ،دوشمنه ایسه بیر او قدر
نیفرت بسله دیگینی یانسیدیر:
فاشیستلر قان دئیه ،باخ ،اؤلوم دئیه،
طاعون تک یاییلیر بیزیم اؤلکه یه.
الماسام اونالردان اگر اینتیقام،
آنادان امدیگیم سود اولسون حارام!
اؤلوم! او قان ایچن غصبکارالرا!
اؤلوم! فاشیستلره ،او غدارالرا! (.)2,155
فاشیزمه قارشی موباریزه ده مردلیکله ووروشان
آذربایجان عسگرلری نین آپاردیغی اؤلوم-دیریم
موباریزه سیندن صؤحبت آچان شاعیر دؤیوشلرین
بیرینده یولداشالری ایله اوتوز دؤرد نفر دوشمنی محو
ائدن میکاییلین شوجاتیندن ایفتیخارال بحث ائدیر:
میکاییل دئییلن بیزیم نؤوجاوان،
یانیندا بئش نفر دالور اوغالن،
دوشمن سنگرینه هوجوم آپاردی،
قودوز فاشیستلرین باغرینی یاردی.
سؤیله دی یولداشالر ،وئرمگین آمان،
ساالمات جانینی قورتارا دوشمان.
اونالرا یئر وئرین درین مزاردا
او گون گئدن بوتون ووروشماالردا
گؤستریب میکاییل بؤیوک بیر هونر،
دوشمندن اؤلدوردو اوتوز دؤرد نفر ( ،2ص.)157.
پوئما ژانری نین گئنیش ایمکانالریندان یارارالناراق
شاعیر اثرین ایدئیا و مضمونونون آچیلماسینا
یاردیمچی اوالن حادیثه لرین بدیعی تصویرینه داها
چوخ یئر وئرمکله موحاریبه نین نه قدر آغیر فالکتلره
سبب اولدوغونو دیقته چاتدیریر .گؤستریر کی ،او
زامانین حقیقتلرینی اوزه چیخاران بئله
قارشیدورماالر ،موحاریبه لر نتیجه اعتیباریله ،هم ده
ایشغاال معروض قاالن و میللی-معنوی آزادلیق
اوغروندا موباریزه یه قالخان خالقالرین
پسیخولوگییاسینی آچیر ،هر بیر شخصین ،فردین
وطنپرورلیک روحونو یوکسلدیر ،بیرلیک ،اؤزونه
قاییدیش پروسئسینی سرعتلندیریر .هومانیزم

ایدئیاالرینا صادیق قاالن «بی ریا»نین پوئمانی
یازماقدا اساس مقصدی ایشیقلی آمالالر ،ایدئیاالر
جارچیسی اوالن ایستیقالل موجاهیدلری نین آزادلیق
اوغروندا موباریزه سینین بشری موجادیله نین
اینسانالر و دؤولتلر آراسیندا هئچ زامان بیتمیه
جگینی و تاریخ تکرارالندیقجا داوام ائده جگینی
بیلدیرمکدیر .فاشیزم اوزرینده غلبه چاالن موباریز
اوغول و قیزالریمیزدان ،مرد قهرمانالردان صؤحبت
آچیلدیقجا میکاییل کیمی سیراوی دؤیوشچولوکدن
سووئت ایتیفاقی قهرمانی سوییه سینه دک یوکسله ن
اوغولالریمیزین آدی دا محبت و احتیرامال
آنیالجاقدیر .تاقانروق اوغروندا گئدن قانلی دؤیوشلرده
ایگیدلیک گؤسترن و سینه سینی اودلو گوهلل یه سیپر
ائدن میکاییلین یاراالندیغی صحنه نی جانالندیرماقال
دوشمنه کینی ،نیفرتی داها دا آرتیران ،فاشیزم
طاعونونو قامچیالیان شاعیر بو وطن فدایسی نین
شجاعتینی قییمتلندیره رک دئییر:
میکاییل حاقیندا گلیب بیر فرمان،
فرماندا یازیلیب عالی کوماندان،
تشککورلر ائدیب ایگید اوغلونا.
قهرمانلیق آدی وئریبدیر اونا ( ،2ص.)161.
وطن ده اؤز ایگید اوغلونون یاراسینا ملهم اوالراق
باغرینا باسیر ،اونون مردلیگی ،شوجاعتی حاقدا
شئیرلر یازیلیر ،شانینه آشیقالر نغمه قوشورالر.
التی آی چکمه دی او ایگید جاوان،
میکاییل دئییلن بیزیم قهرمان،
ساغالدی ،تزه دن دوردو آیاغا
خیدمت ائتمک اوچون عزیز تورپاغا.
دؤیوش مئیدانیندا الینده یاراق،
کئچیردی حمله یه هر کسدن قاباق ( ،2ص.)161.
یئنیدن دؤیوش مئیدانینا آتیالن ایگید عسگرین
بوتون خاراکتئریک خوصوصیتلری الوان بویاالرال
جانالندیریالن " آذربایجان قهرمانی ،یا خود
آذربایجان عسگری " پوئماسی وطن-پرورلیک
موتیولری اوزرینده قورولموشدور .عمومی لیکده
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Summary
“Azerbaijani hero”, or Mahammad Biriya’s
kahramanname
Key words: Tabriz, land, hereoism, wards,
freedom, poem, North Azerbaijan
Mahammad Baghyrzadeh Biriya (1914-1988) wellknown as a lyrical and satiric poet of South
Azerbaijan created edifying, struggle-spirit and
valuable works. He was a unique owner of pen
who struggled with his deeds and word – strugglespirit poetic samples. The epic “The hero of
Azerbaijan or Azerbaijani soldier” occupies an
important place among the works written by the
poet in this context. In the epic “Azerbaijani hero”,
that unites main trends of Soviet ideology in itself,
this poet of ‘fire’ speaks about honourable life of
Mikayil – one of the brave Azerbaijani sons – he
spent in fighting for saving and freeing the former
USSR, accepted by all soviet citizens as motherland
at hose times, from fascism. Mahammad Biriya,
who could not be indifferent towards any event
happened in the country, creates heroic chronicles
of Mikayil, who called the citizens to live with the
principles of “one for all and all for one”,
“everything for motherland, everything for
victory” and was ready to give his life for the
motherland – USSR. Thanks to this character the
poet demonstrates the love, the wishes and the
thoughts he had in his heart towards his great
people and nation for years. It would not be
incongruous to add one more important statement
to Alexander Bloch’s expression that “Intellectuals
are fond of expressing their protest: if a theatre is
closed, if a newspaper is closed, is a church is
destroyed – they protest...”: “if your motherland,
your country is occupied, invaded, if your tongue,
the mouth of your people is locked there should
be an objection, a protest”. The voices of protest,
raised for freedom and happiness of the people
and the motherland were considered important by
Mahammad Biriya, like by Alexander Bloch. He had
those exclamatory objections absorbed by his
works and epics...
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آذربایجان قهرمانی نین شرفلی عؤمور یولونون
،ترجومانی اوالن بو اثرده شاعیر اوخوجوسونو وطنه
، آنا تورپاغا،دوغما یوردا محبت روحوندا کؤکله ییر
 خوشبخت گله،یئتیشدیگین مملکته درین سئوگی
 بشری دویغوالر،جگه اینام کیمی هومانیست
 اثرلری نین هله لیک سونونجو چاپ.آشیالییر
 یازدیغی،واریانتینی حاضیرالییب ترتیب ائدن
 پرفسور ایسالم. موقددیمه ایله نشر ائتدیرن دکتر
،اذیت و محرومیتلر ایچینده-قریبلی عؤمرو عذاب
 حبس و سورگونلرده کئچن عذابکئش،تعقیب
 اؤزللیکلرینی،شاعیرین یارادیجیلیغی نین مزیتلرینی
 اوزلشدیگی بوتون چتینلیکلره، موباریزلیگینی،آچیر
 دؤورله سسلشن،باخمایاراق زامانین نبضینی توتان
یاراتماقدان بیر آن بئله ال گؤتورمه-اثرلر یازیب
 حیاتی، " باشی باللی:دیگینی خوصوصیله وورغوالییر
فاجیعه لرله دولو اوالن «محمّد بی ریا» هر شئیدن
، کالسسیک شرق پوئزییاسیندان.اول بؤیوک لیدردی
عئینی زاماندا زنگین آذربایجان فولکلوروندان مهارتله
بی ریا» لیریکاسی زامانال نفس آلیر و.بهره له نن «م
دؤورون بیر سیرا جهان شمول حادیثه لری چوخ بؤیوک
اوستالیق و بیر قدر ده رومانتیک پافوسال اونون پوئزییاسی
بی ریا»نین لیریک شعیرلری. «م.نین پرئدمئتینه چئوریلیر
 مؤوضو اعتیباریله نه قدر رنگارنگ اولسا، مندریجه،مضمون
 میللی ساواش و ایستیقالل ایدئیاسی بو شئیرلرین،دا
" .)11-10. ص،5(  آپاریجی خطینی تشکیل ائدیر،باش
" ضیالیالرین سئویملی مشغولیتی اعتیراضالرینی ایفاده
 کیلسه، قزئت باغالنیبسا، تئاتر قاپادیلیبسا:ائتمکدیر
داغیدیلیبسا اعتیراض!!! " دئین آلئکساندر بلوکون
فیکرینه داها اؤنملی بیر مثله نی ده عالوه ائتمک یئرسیز
 یوردون ایشغال اولونوب اسارت آلتینا، " وطنین:گؤرونمز
 دیلین باغالنیب خالقی نین آغزینا قیفیل،آلینیبسا
. عوصیان ائتمک! " گرکدیر، اعتیراض،وورولوبسا
 یوردون،آلئکساندر بلوک کیمی «محمّد بیریا» دا خالقین

 خوشبختلیگی نامینه اوجاالن اعتیراض،آزادلیغی
 بو اعتیراض نیداالرینی،سسلرینی گرکلی ساییر
... پوئماالرینا هوپدوروردو،اثرلرینه
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سلطان آلپ ارسالن
فرماندهی که دروازه آناتولی
را بر روی تُرکها گشود
سلطان آلپارسالن سلجوقی با شکست دادن
امپراتوری بیزانس در جنگ سرنوشتساز مالزگرد
در سال  1071میالدی ،دروازههای آنادولو را بر روی
تُرکها گشود.
سلطان آلپارسالن در  26اوت سال  1071میالدی

موفق شد در نبردی سرنوشتساز سپاه امپراتوری
بیزانس به فرماندهی رومن دیوژن که شمار آن 4
برابر تعداد سپاهیان امپراتوری سلجوقی بود را
شکست دهد .با پیروزی سپاه امپراتوری سلجوقی
در نبرد مالزگرد نیز زمینه ورود تُرکها به منطقه
آنادولو فراهم شد.
سلطان آلپارسالن محمد فرزند چاغریبیگ و
برادرزاده طغرل بیگ بنیانگذار دولت سلجوقی

بزرگ با مرگ عمویش در  27آوریل  1064به
عنوان دومین سلطان سلجوقی بر تخت پادشاهی
نشست و با پیروزی بزرگ خود در  42سالگی در
نبرد مالزگرد تاریخ منطقه و تُرکها را دگرگون
ساخت.

با درخواست کمک از سوی خالفت عباسی،
سلطان آلپارسالن عازم جنگ با خالفت فاطمیون
در مصر شد .فرماندهان دولت بیزانس که از قصد
آلپارسالن به منظور جنگ با فاطمیون و عزیمت
به مصر با خبر شده بود از فرصت استفاده کرده و
با سپاهی عظیم راهی مناطق شرقی آنادلو شدند.
سلطان آلپارسالن پس از دریافت خبر عزیمت
سپاه بیزانس به آنادولوی شرقی ،از رفتن به مصر
منصرف شد و به مقابله با لشکر امپراتوری بیزانس
شتافت .آلپارسالن اگرچه در همه جا شایعه کرده
بود که قصد دارد در شهر ری اردو بزند ،اما با

سپاه خود راهی منطقه موش در آنادولوی شرقی
شد و در دشت مالزگرد اردو زد.
سلطان آلپارسالن در نهایت در روز جمعه 26
اوت  1071میالدی پس از اقامه نماز به همراه
سپاه خود به سمت سپاه بزرگ و پُرشمار بیزانس
تاخت .سپاهیان دولت سلجوقی در نبرد مالزگرد
با اجرای بدون عیب و نقض تاکتیک جنگی
«توران» موفق شدند سپاه بیزانس را در هم
شکنند و در پایان جنگ نیز رومن دیوژن که
مقاومت را بینتیجه میدید به همراه شماری از
نیروهای خود تسلیم آلپارسالن شد.
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دییشدیریلن یئر آدالریمیزین
دوغرو آدالرینی بیلک
خزر دنیزی به دریای مازندران ،
قاراداغ به ارسباران ،
خیاو به مشکین شهر ،
قاراآغاج به قدس ،
سرایسکند به هشترود ،
توفارقان به آذرشهر ،
اوجان به بستان آباد ،
قوچ کندی به پارس آباد (مرکز محال موغان)،
آجی چای به تلخه رود ،
آراز به ارس ،
ساواالن به سبالن ،
ساری قایا به سارقیه ،
میدان چای به مهران رود ،
قیزیل اوزن به سفید رود ،

قارا گؤل به سیاه استخر ،
سو باتان به تازه ده ،
قاالجیک به عزیز آباد ،
باخچاجیق به سردارآباد ،
قاراخاچ به علی آباد ،
ساووج به ساوه ،
تورکان اووا به فرزانه آباد ،
قاراوول داغی به شیرکوه ،
میشو به میشاب ،
آخما قایا به احمقیه ،
جِیرانلی به جاریحانی ،
اسکی شهر به اسک شهر ،
باش بوالق به سرچشمه ،
قره سو به سیه چشمه ،
کیوی به کوثر ،
قره تپه به سیاه کوه ،
کؤشک سارای به کشکسرای ،
گون دوغان به کندوان ،

داش آتان به دانش آباد ،
یام به پیام ،

هالکو به هرزند ،
انه مه به انانق ،
گلن بَی به گل انبر ،
قازان خان به غازیان ،
طارم به آب بر ،
زنگان به زنجان ،
قافالنتی به قافالنکوه ،

حاجی بَی کندی به حاجی بکنده ،
گؤووز کندی به گاوخُس ،
ملک کندی به ملکان ،
باتی آذربایجان به آذربایجان غربی ،
تیکان تپه به تکاب ،
سایین قاال به شاهین دژ ،
سویوق بوالق به مهاباد ،
خانا به پیرانشهر ،
ساری داش به سردشت ،
عربلر به پلدشت ،
اوچ نووا به اشنویه ،
قاراعینی به سیه چشمه ،
اورمو به رضائیه و ارومیه ،
گروس به بیجار ،
قویون داغی به کبودان ،
ائشک داغی به جزیره اَشک ،

جیغاتای چای به زرینه رود ،
دیلمقان یا سلماس به شاپور ،
تاتائو چای به سیمینه رود ،
قوشاچای به میاندوآب ،
قاسملو دره سی به دره شهدا ،
گادار چای به قادر رود ،
یئددی گؤز به هفت چشمه ،
داش دورگه به درگه سنگ ،
دلمه به اسالم آباد ،
قاالالر به قالت ،
سولدوز به نقده ،
گؤز آیران به کوزه گران ،
ایراق دهنه به راهدانه ،
خیل خانا به خلخانه ،
شیطان اووا به طالقان
) Xudafərin 203 (2022خداآفرین - 203دی1400

52

اویکو -حکایه
ÖYKÜ - HEKAYE

)Fidan Nizaməddin qızı (iki hekaye
فیدان نیظام الددین قیزی عبدالرحمان اوا
دان ایکی اویکو
-20جی عصرين -21-20جی ايللري نين اوشاقالري
پاندئمييا و وطن موحاريبه سی نين شاهيدي
اولدوالر .بو دؤورده بوتون دونيانی بوروين
پاندئمييانين و  44گونلوق ايکينجی قاراباغ
موحاريبه سی زامانی اوشاقالرين معنوي
دونياسينی پسيخولوژي عالملرينی عکس
ائتديرن حکايه لري ايشيق اوزو گؤرموشدور.

یتیم قالمیش اویونجاقالر
Yetim qalmış oyuncaqlar

اوکتیابر آیی نین -16دان – -17نه کئچن گئجه...
گنجه شهری ...گئجه ساعات  .00:45اوغولتولو بیر
پارتالییش سسی ایله توزاناق قالخیر ،گؤز-گؤزو
گؤرمور .آناالر دیزلرینه دؤیه رک هارای چکیر،
آتاالر دلی کیمی اللری ایله داغیلمیش ویران

اولموش ائولری نین اوچوقالری آراسیندا
اؤوالدالرینی آختاریر .او گئجه جوخ کؤرپه نین
حیاتی اوچون سون اولدو .شیرین یوخویا گئدن
بیر کؤرپه ،آخی هاردان بیلردی صاباحی
قاراالجاق .یاتدیغی بو آنا قوجاغی سون منزیلی
اوالجاق .اونالر صولح قراری نین ایلک گئجه سی
نین قوربانی اولدو .قارانلیقدا قورخو ایچینده آغری
هیسس ائدن بیر اوشاق آغالییر .داغینتیالر
آراسیندا قاالن خدیجه نین فریشته ووجودو
یاشاماق اوغروندا موباریزه آپاریردی.
والیدئینلری نین بیر یاشلی باجیسی ایله مشغول
اولدوغونو گؤرن باالجا خدیجه چای شوشه سی
نین آرخاسینجا گئدیر و همین اوتاقدا یوخوالییر.
حیات بیر آز اولدن اونالرین طالعیینی
آییریبمیش .خدیجه نی یاشاتماق اوچون ...منفور
دوشمن گوهلل سی کؤرپه باالالرینا شیرین الیال
دئین والیدئینلرینی و بیر یاشلی باجیسینی حدف
آلدی .باجیسی آناسی ایله بیر تابوتدا گؤمولدو.
خدیجه ایسه آنا قوجاغینا بیر عؤمورلوک حسرت
قالدی...
بو گئجه اوچ یاشلی بیر اوشاق ،عاییله سینی
ایتیردی.
او ،دؤولتیمیز طرفیندن نزارته ،حکیملریمیز
طرفیندن موعالیجه یه گؤتورولدو .بیر نئچه
گوندن سونرا ساغاالراق ائولرینی ،عاییله سینی
ایسته دی.
یانیندان هئچ آیریلمایان خاالسی گؤز یاشالری
ایچینده اونو نئجه ساکیتلشدیره جگینی
دوشونوردو .داغیالن ائوینی کؤرپه اوشاغا نئجه
گؤسترسین آخی؟ خدیجه ائله هئی آغالییردی.
گاه آناسینی گاه دا آتاسینی چاغیریردی .گؤزو
یولالردا ایدی.
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باالجا الینی قاپییا اوزاداراق ،ائوه ،والیدینلری نین
یانینا گئتمک ایسته دیگینی بیلدیریردی .خدیجه
یالنیز اؤز چای شوشه سی ایله یوخویا گئدیردی.
بو چای شوشوه سی اونا دوغما یئگانه اشیا ایدی،
داغینتیالر آلتیندا قاالرکن هر آغالیاندا چای
یاخینالشدیریر،
آغزینا
سینی
شوشه
کیریگیرمیش .بیر نئچه هفته کئچدی ،خاالسی
خدیجه نی اؤز باغچاسینا آپاریردی.
باغچا اونالرین ائولری نین یاخینلیغیندا
یئرلشیردی .خدیجه خاالسی نین الینی بوراخیب
دلی کیمی ائولرینه داغیلمیش خارابالیقالرا طرف
قاچدی .سئوینج ایچینده دؤنوب خاالسینا و اورایا
توپالنان اینسانالرا باخدی .بیر قروپ مکتبلی یییه
سیز قالمیش اویونجاقالرین سیرا ایله
دوزولدویویئرهگول قویوردو .اونالر خدیجه نی
قوروماق مقصدی ایله اوزاقالشدیرماق ایسته دیلر.
بورا هم توزلو ،هم ده داش کسکلی ایدی .خدیجه
ایسه چوخ خوشبخت ایدی .خاالسی اونون الیندن
توتاراق ،ایسته دیگی یئره دوغرو آپاردی .او،
مکتبلیلرین گول قویدوغو اویونجاقالردان بیرینی
گؤتوردو .بو اونون و باجیسی نین ان سئویملی
اویونجاغی ایدی .او ،یاغیشین آلتیندا قالمیش و
هله ده ائولری نین قوخوسونو داشییان اویونجاغی
ان عزیز وارلیغی کیمی مؤحکم قوجاقالدی.
خدیجه یئتیم قالمیش اویونجاغینا سانکی اؤز
دوغماسی کیمی صاحیب چیخدی.
ائرمنی وحشیلیگی مینلرله خدیجه نی عاییله
سیز ،یاخود دا ،یئتیم قویوب،گله جگینی شیکست
ائدیب .اونالر یالنیز یاتمیش کؤمکسیز وضعیتده
اوالن اوشاقالرال موباریزه آپارماغی باجاریر"،
خوجالی فاجیعه سی " نده اولدوغو کیمی.
خدیجه بوتون اوشاقالر کیمی ،دونیادا ان قیمتلی
وارلیغینی عاییله سینی وطن اوچون شهید

وئردی .عادتن آناالر اؤز اؤوالدالرینی وطن
تورپاغی اوغروندا فدا ائدیر .گنجه شهرینده باش
وئرمیش ائرمنی تئررورو گئجه سینده بو آغیر
یوک کؤرپه لرین ظریف چیگینلرینه ،اوشاقلیق
حیاتینا قیسمت اولدو .اونالرین اوشاقلیغینا
اوغاقلیغینی ایتیرمک ،بؤیومه میش بؤیوکلوک
نصیب اولدو .و بو گئجه دن خدیجه نین عاییله
سی بوتؤو آذربایجان اولدو.

شهید اوشاقالردان مکتوب
ŞƏHİD UŞAQLARDAN MƏKTUB
من برده دنم ...من گنجه دن ...من خوجالیدانام...
بیز محاریبه ده اؤز بؤیوکلوگوموزو ایتیرمیش
اوشاقالریق .هئچ واخت بؤیومه ین ،ابدی اوشاق
قاالن شهیدلریک .سیز بو داغیلمیش ائولری تیکه
جکسینیز ،یولالری یئنیدن دؤشیه جکسیز،
یانمیش آوتوموبیللری یئنیلری ایله عوض ائده
جکسینیز .آما بیز بیر داها قاییتمایاجاغیق .بیزی
هئچ کیم هئچ واخت سلیقلی گئییندیریب مکتبه،
صینیف اوتاقالریندا درس کئچمه یه یوال
سالمایاجاق .بیز ایمتاحان هیجانی ،عالی مکتب
سئوینجینی یاشامایاجاغیق .آنا الیالسی و آتا
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سیغالینا هسرت قاالن اوشاقالریق .اؤزوموز ده هئچ
بیر زامان آتا آنا اوال بیلمیه جیک .بیز سئوگیدن،
قایغیدان محروم ،ابدی اوشاق قاالن موحاریبه یه
شاهید  -شهید اوشاقالریق! بیز ائرمنی تئررورونون
قوربانالریییق .ملکی شخصلره قارشی ایستیفاده
سی قاداغان اولونموش" اسمئرچ "راکتی نین
کاسئتلی بومباالری نتیجه سینده شهید
اولموشوق .اوشاقالرین ووجودالری بو راکئتلرین
بومباالرینا دؤزرمی؟ اینسان حقوقالری نین
مدافیعه چیسی حساب اولونان دؤولتلر،
تشکیالتالر و بوتون دونیا بو تابلونو گؤرمه یه
دؤزور!!!
من برده دنم ،آدیم آیسودور .ایکینجی صینیفده
اوخویورام .حَیَطده قونشو اوشاقالرال اوینایارکن
گونورتا آذانی نین سسینی ائشیتدیم .آردینجا
پارتالییش سسی ...ائرمنیلر بیزیم محلله یه راکئت
آتمیشدی .هر یئری قارا توستو بورودو .سونرا...
سونراسینی دویمادیم ...آیاقالریم یئردن اوزولدو.
اینسانالر قاچیردی .هاراسا تله سیردی .قاچانالرین
ایچینده آتام دا واردی .آتام بیر اوشاغین
پارچاالنمیش ،داغیلمیش حیصه لرینی
توپالییردی .آتام ائله هئی منی چاغیریردی .من
اوردان اوزاقالشیردیم.
سونراسینی نه ائشیتدیم ،نه ده گؤردوم...
آما آتامین سسی هله ده قوالغیمدادیر .آیسوووو....
من گنجه دنم ،بو ایل طلبه آدینی قازانمیشدیم.
اونیوئرسیتئته گئتمک قیسمت اولمادی منه .بو
سسلر ائرمنیلرین گنجه ده تؤرتدیگی قتلی عامدا
کؤرپه ووجودالری پارامپارچا اولموشاوشاقالرین
فریادیدیر .آناالرینی ایسته ییر...
بیر یاشالری یئنیجه اولموش اوشاقالردیر...
اونالر منیم قونشوالریمین اوشاقالریدیر .بیز راکت
آتشینه معروض قامیش بیناالرین ان آشاغی مرتبه

سی نین ساکینلرییک .بیزی داغینتیالر آلتیندان
ساغ چیخارا بیلمه دیلر.
من خوجالیدانام،بیرینجی صینیفده اوخویورام.
حرفلری کئچیب قورتارمیشدیق .نووروز شنلیگینه
و الیفبا بایرامینا حاضیرالشیردیم.
منیم آتامی دا ،آنامی دا گؤزومون اؤنونده قتله
یئتیریبلر .آتامی حَیَطیمیزده کیاینگین کندیری
ایله همیشه کؤلگه سینده اوتوردوغوموزآغاجا
ساریمیشدیالر .آنامین ایسه کورگینه قاینار قازان
باغالمیشدیالر .اولجه حَیَطده کیاوجاقدا او قازانین
ایچینده سو قایناتدیالر .او اوجاقدا آنام همیشه
یوخا بیشیرردی .عطری عالمه یاییالردی .اوشاقالر
قاپیمیزدان ال چکمزدیلر .همین قاینار سو ایله
دولو قازانی آنامین کورگینه باغالدیالر .اودونالری
ایسه آتامین آیاگی نین اوستونه ییغدیالر .آنام
دلی کیمی حَیَطی دؤور ائتدیکجه آتام
قیشقیریردی .من هر دفعه آناما یاخینالشاندا
آنامین کورگیندن اوستومه قارنار سو تؤکولوردو.
آنامی دا ،منی ده یاندیریردی .منی همین قازانین
ایچینه آتدیالر .آتام آغاجال بیرلیکده آلووالناراق
یاندی .آنام دا ...منیم یانمیش دریمی سویماق
اوچون بیچاقال اوستومه گلدی ائرمنیلر.
سونراسینی خاطیرالمیرام...
بیزی سن خاطیرال آذربایجان عسگری ،بیزیم
یاریمچیق قالمیش آرزوالریمیز ،عمورلریمیز سنه
امانت اولسون .بیز بیر اؤلر ،مین دیریلریک! بیزدن
سونرا هئچ بیر اوشاغین حیاتی نین ایشیغی سؤنمه
سین ،دونیاسی قارالماسین .دونیادا هئچ بیر خالقین
آذربایجان عاییله لری نین ،اوجاقالری نین
داغیتماسینا جورأتی یئتمه سین .قانیمیز تؤکولن
بوتون تورپاقالردا اوشاقالر راحات ،حضوورال یاشاسین.
بوتون دونیا ائرمنی قتلی عامینا سوساراق ،گؤز یومسا
دا ،سن اؤز قدرتینله ،بیزیم قیصاصیمیزی آل! سن
سوسما – آذربایجان عسگری!
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آقا اجازه ! ما بریم خارج؟
حمید رضا مظفری

روز اول ماه مهر در جولفای  60سال قبل:
آقا اجازه ! ما بریم خارج؟
دوره کودکی ما بدون تلویزیون و دیگر وسایل معمول
ارتباطی گذشت بدین خاطر من تا هفت سالگی و
رفتن به مدرسه کلمه ای فارسی بلد نبودم هیچ فامیل
یا همسایه یا دوست و آشنای فارس زبان هم در شهر
مرزی و دورافتاده ما ،در شمالی ترین نقطه آذربایجان
شرقی وجود نداشت تا الاقل گوش مان به شنیدن
کلماتی به جز زبانی که مادر یادمان داده بود عادت
کند ...با این اوضاع و احوال بود که رسیدیم به سال
 1341هجری شمسی و در اول مهر ماهَش من را از
همچو وضعیتی برداشتند پرت کردند به محیطی که
دبستان پهلوی جلفا نام داشت و در آن همه درس ها
به فارسی گفته میشد و آموزگارش به فارسی حرف
میزد و ماهم سی نفر  ،کور و کر و الل پشت نیمکتها
نشسته بودیم و هاج و واج نگاه میکردیم...
یادم میاید که یک کتابی داشتیم با قطع بزرگ و
عکسهای رنگی که معلم آنرا پای تخته سیاه رو به
طرف ما ،باز میکرد و انگشتش را روی عکسی
میگذاشت و به نوبت از ما میخواست اسم فارسی آنرا
بگوییم  ،و اگر درست میگفتیم برایمان دست میزدند

و هورا می کشیدند شبیه همین "هزار و سیصد
آفرین ،بچه خوب و نازنین ،فرشته روی زمین" که
این روزها میگویند !! یادمه روی یکی از صفحات
کتاب عکس "سیچان" کشیده شده بود و ما هم
"سیچان" را خوب می شناختیم و اصوال در ان سالها
در اکثر خانه ها "سیچان" وجود داشت و بچه ها
ترسی ازش نداشتند و باهاش بازی میکردند ،من
خودم در خانه مان جلوی سوراخی که "سیچان" بغلِ
درِ انباری ساخته بود چند تا نخود پخته از سهم
آبگوشت ناهارم را در فواصل کمی از هم میچیدم و
ساعتها دراز کشیده روی متکا جلوی النه ،کشیک
میدادم تا "سیچان" زبر و زرنگ به هوای نخودها از
سوراخش بیرون بیاید و من یک دلِ سیر تماشایش
کنم...
آموزگارمان انگشتش را روی عکس"سیچان" گذاشت
و از نفری که در ردیف دوم نشسته بود اسم این
حیوان را پرسید ،آن محصل هم که برای جواب دادن
عجله میکرد از جایش بلند شد و انگشتش را باال
گرفت و با صدای بلند و بریده بریده گفت  :آقا اجازه
:سیچان! ما همه لبخند رضایت زدیم که دوستمان
جواب درست داده است ....آماده میشدیم که برایش
دست بزنیم که معلم مان اخم کرد و با دست همه را
ساکت کرد و ادامه داد  :اسم این
حیوانِ موذی"موش" است  .حاال همه با هم تکرار
کنید" :موش" و ما هم با ناباوری تکرار کردیم
"موش" در حالیکه ته دلمان می گفتیم "عجب
آدمی! اسمش را هم گذاشته معلم! به سیچان میگوید
" :موش" و سگرمه هایمان را درهم کشیدیم .عکس
بعدی "دَوَه" بود ،این را دیگر مطمئن بودم که "دوه"
است ،هر سال اوایل پاییز چند تا ازین "دَوَه" ها برای
سوخت زمستانی منزل مان از دهات اطراف هیزم
میاوردند ،جلوی منزل روی زمین می نشستند تا
بارشان خالی شود و در همان حال دهانشان را می
جنباندند و پدر بزرگم میگفت دارند آدامس (سقّز)
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می جوند و ما بچه ها هم دم می گرفتیم " :دَوَه دَوَه
ساققیزین وئر مَنَه"........
معلم انگشتش را روی عکس "دوه" گذاشت و از بغل
دستی من اسم حیوان را پرسید .راستش حسودیم
شد! کاشکی از من می پرسید .با صدای بلندی می
گفتم "دوه" و اگر الزم م یشد شعری هم برایش می
خواندم "دَوَه لر قاطار -قاطار ،گئجه لر چولدَه یاتار"....
مطمئن بودم که معلم خوشش میامد و کل کالس
یک آفرین بلندی برایم می کشیدند .بغل دستی ام
هم جواب درست داد و با صدای بغض کرده ای اسم
"دوه" را گفت .اما بازهم معلم اخم کرد و از تشویق
خبری نشد گویا این حیوان هم "شتر" نام داشت!!
ماهم مثل معلم اخم کردیم و در هم فرو رفتیم گویا
اینجا در این کالس همه چیز با آنچه ما دیده و
شنیده و زندگی کرده بودیم فرق داشت! "شتر" در
گوش مان طور دیگر صدا میداد و ناآشنا بود .ما
"دوه" را دوست داشتیم ولی از "شتر" خوشمان
نمیامد!!
نوبت من که شد معلم "اُوت" را نشان داد و از پدرم
که ناظم مدرسه بود اسم برد و گفت  :حاال پسر آقا
ناظم ،شما بگو ببینیم که اسم این که در شکل نشان
میدهم چیست؟ من خودم را جمع و جور کردم و
بلند شدم ،صد در صد میدانستم که آنچه که معلم
نشان میدهد " اُوت" است و ازین " اُوت" ها در
ساحل ارس بسیار زیاد وجود دارد و من با دوستانم،
قبل از مدرسه از صبح تا شب روی آنها بازی کرده ایم
دنبال هم دویده ایم و وقتی خسته شدیم روی همین
"اُوت" ها دراز کشیده ایم اما میدانستم که این معلم
اخمو باز هم از خودش چیزی در میاورد و می گوید و
جواب من را قبول نمی کند با این وجود با صدایی که
خودم هم به سختی شنیدم و برای گوش خودم هم
ناآشنا بود گفتم  " :اُت" .
معلم این بار اخم نکرد و عوضش خندید و حین خنده
گفت  :نه خیر! پسر آقا ناظم این "اُوت" نیست این
"علف" است "علف"!!!

نشستم سرجایم ،از معلم و مدرسه بدم آمد
روزها از پی هم آمدند و گذشتند و من هر روز صبح
به زور و با گریه و زاری روانه مدرسه می شدم و آخرِ
وقت ،مثل پرنده ای که از قفس آزاد شده باشد به
سوی خانه پرواز می کردم....
یادم میاید آنروزها دقایق و ساعات سخت و کسالت بار
و غیرقابل تحملِ یادگیری و آموزش در کالس را بچه
ها با اجازه گرفتن از معلم و رفتن به بیرون به انتها
می رساندند و سپری می کردند .معموال در هر ساعتِ
درسی نصف بیشتر کالس برای آب خوردن یا رفتن به
دستشویی از کالس خارج میشدند .انهایی که برای
آب خوردن میرفتند اجازه می گرفتند و می گفتند:
آقا اجازه! ما بریم آب بخوریم  ...اما آنهایی که برای
دستشویی و در واقع قضای حاجت اجازه می
خواستند می گفتند :آقا اجازه  ،ما بریم خارج؟.....این
دو نوع اجازه گرفتن در ان روزها اینطور در ذهن من
مانده بود که در زبان جدیدی که در مدرسه به ما یاد
میدهند "خارج" به معنای دستشویی یا
"مستراح"ایست که ما در خانه بکار میبریم! و این
تنها من نبودم که اینطوری فکر میکردم همه بچه ها
مثل من بودند طوریکه گاهی وقتی معلم از یکی از
همکالسی ها که زیاد سرجایش وول می خورد
مشکلش را می پرسید جواب می شنید که  :آقا اجازه!
خارج داریم!! (یعنی دستشویی داریم) .تا دو سه سال
بعد از ان هم هر موقع بحثی و صحبتی در خانه یا
بیرون خانه پیش میامد که فالنی رفته خارج  ،من
فکر می کردم که رفته "دستشویی"!!! و تعجب می
کردم که برای رفتن به دستشویی که کار بسیار ساده
ایست بعضی ها چرا اینقدر سخت میگیرند؟!! .......حاال
هم که حدود پنجاه و چند سال از آنروزها می گذرد
باز هم بکار بردن لغت "خارج" برایم سخت است و
حس خوبی در من ایجاد نمیکند!!....
"عکس  :سمت چپ من هستم در کالس اول ابتدایی
در جولفا"
@el_bilimi
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شعریمیز -سوزوموز
ŞEİRİMİZ- SÖZÜMÜZ

محمود دالغا
گوی خزر
سئوه بیلمه دیم،
سنی من ندن؟
سنه سئوگیلی دیلیم اولمادی!
بو یانیق اورکین جوشان سؤزلرین
سنه سؤیلیین دیلیم اولمادی.
نئجه سؤیلییم بو موحبتی؟
نئجه قاندیریم بو سخاوتی؟
بیر -ایکی ،نئچه قارا سؤزایله
یادالرین دیلینده،
سئومیرم گؤزل!
اوزومون سئوملی،
گؤزل دیلیمده
سئویرم من سنی،
دلی لر کیمی.
آچیلیب دومان بو باغ اوستونه
گل چیخاق یئنی دن بیر داغ اوستونه
دانیشاق،گوروشک،
"کوراوغلو" دیلین
یاندیران،کسررن،
اودا،بیچاغا
گوسدرک،قاندیراق،
بابکین دیلین.
"گوی خزر" کیمیندیر،

دالغالی دیلیم
قوی آشسین داغالری
اوجالسین سسیم
سن منیم کؤنلومون،
شاه داماریسان
آنامین ایلک وئرن،
یادیگاریسان.
دورموشام داغ کیمین،
آرخامدا دیلیم،
قوی دوشسون دیللره
مین"قاچاق نبی"
"هاجر"ی اوزوندن چوخ قوچاق نبی.
*********************
بولود قارا چورلو(سهند)
آنا دیلیند ıدانیشماق یاساق

طالعیمه سن باخ ،دوشونجه لریم یاساق
دویغو الریم یاساق ،دویغو الریم یاساق
کئچمیشیم دن سوز آچماقیم یاساق
آتا بابامین آدین چکمییم یاساق
آنامدان آد آپارماقیم یاساق
یاساق ،یاساق
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بیلیرسن ،بیلیرسن
آنا دان دوغوالندان بئله اؤزوم بیلمییه بیلمییه
دیل آچیب دانیشدیغیم دیلده
دانیشماقیم یاساقیمیش یاساق ،یاساق
***
قارقیش زمانه نین قانونالرینا ،قارقیش
قارقیش اوره ک لری آییرانارا
قارقیش اینساناری قفسه سالیب،
بشر حوقوندان دم وورانالرا
کیمه دئملی ییک دردیمیز بیز
درد بیلن کیمدیر ،سوز آنالیان کیمدیر
اسیر بیر میللته ،محکوم بیر اله
قایغی چکن کیمدیر ،آغالیان کیمدیر
***
میللی آزادلیکالر اسری اولسادا
هر یئرده هر یاندا آدی بو اسرین نه ائتمک
دونیانی بوغدا توتسادا
ککلیکین روزوسو چینگیل دیر همین
کوره ،ویتنام،آلمان بولوندو
آنجاک دونیا بولدو بئله بولونمه لر وار
سؤز گلیب چاتاندا آذربایجانا
بیر مثل وار فارسدا«:اینگار نه اینگار»
بو شرف ،بو شوکت ،بو شوهرت بو شان هورا
دوغورداندا بیزه عار اولسون
حایاتین بیر آمانسیز قانونو وار
***
تعصوب سوز میللت گله ک خار اولسون
میللی تعصوبدان سؤز سالدیم اولسون
اصلینی ایتیرن حارامزادا دیر
مرد اوغول وطنین حاققینی ایتیرمز
وطن اینسانا اَن بویوک آنادیر
دیلیمی دالیمدان چیغارساالردا
گوی قارداش دردیمی دئییم باری بیل

گؤنئی دن گؤئزیه ،شرقیدن غربه
از گونئی تا گؤزی ،از شرق تا غرب
هانسی خالقی گوردون بیزیم تک ذلیل
***
ای دوغما یوردومون ناموسلو اوغلو
آغالما گؤزونون یاشینا قوربان
گلدیین او دوغما عزیز دییارین
اولوم ،توپراغینا داشینا قوربان
گره ک گوزلریندن گوز اورته بیر کس
قارقا یوواسینا یاناشا اگر
نیه وطنیمی سئومییم نیه؟
من بیر قارقا دان دا اسگیکم مه یه؟
نیه وطنیمی سئومییم نیه
من بیر قارقا دان دا اسگیکم مه یه؟
***
قویون محکوم اولوم میللت چیلیگه
دونیادا میللتین سئومه ین کیمدیر؟
دیلین ،ائلین ،یوردون تاالن ائتسه لر
آجیغیب باشینا دویمه ین کیمدیر
من دئمیرم اوستون نیژاد دانام من
من دئمیرم ائللیم ائللردن باشدیر
منیم مسلکیمده منیم یولومدا
میللت لر هاممیسی دوستو قارداشدی
آنجاک بیر سؤزوم وار:
منده اینسانام ،دیلیم وار،
خالقیم وار ،یوردوم یووام وار
یئرده ن چیخمامیشام گوبه لک کیمین
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حجت محمدی شاواللی دان شعیرلر

تام جناس
مفتون کونلوم اوز دوندرمه سئوگیدن
هر زهرلی تیکانینا گول دئه سن
قوی قارا ساچینا سالسین سئوگی دن
سارسیماسسان سئوگیلینه گول دئه سن

باشیمیز باللی اوزوموز قارا
قلبیمیزده ده وار یارا آقارداش
آجیننان یاتیریخ گون اورتویاجان
یوخدو جیبیمیزده پارا آقارداش
یوخسوللوخ هامینین سیخیر باغرینی
یاشادیر جانیندا آجی آغرینی
چکیر محکمیه اوغرو دوغرونو
بعضنده چکدیریر دارا آقارداش
باهالیخ زلی تک بسله یر جانین
ظلمونن سومورور ملتین قانین
بیزیم بو اولکده آنجاخ انسانین
سالیر گیزلی دردین جارا آقارداش
ازلدن قایدادیر یالتاخ بشرده
اوز یئرین تانیمیاز خئیرده شرده
یوخدو گوزللرین اوزونده پرده
آفات دوشوب ناموس عارا آقارداش
داشا چیخیب خالقین یاوان چوره گی
محو اولونوب صاف آرزوسو دیله گی
غم داغیدی(شاواللی)نین اوره گی
دردینی آپارسین هارا؟ آقارداش

ائله داوران احسن دئه سین هر عاقیل
آرزوال هر کسه بول روزی آغ ایل
تاپیلماز آجیخلی باشالردا آغیل
سوز دیه نده آجیخلی یوخ گول دئه سن
بیر گون یخار ناحق آخان قان قاال
اینانما کی یئرده قیصاص قان قاال
بولبولسه نسه کونول وئرمه قانقاال
آختار گینن اینجه لیگی گولده سن
(شاواللی) حاخ سوزو سویله دریندن
قورخما گینن سویساالردا دریندن
عاقیللر عارفلر کئچسین دریندن
خالقیندان آل چیچکده سن گولده سن.
بیزیمدیر
بیزه مقدسدیر آنا یوردوموز
آذربایجان کیمین وطن بیزیمدیر
اولو بابک کیمی آصالن صیفتلی
دشمن کمینینده یاتان بیزیمدیر
آراز قیراقینین قیشیدا یاز تک
اوره کله ر قاینایر بوردا آزاز تک
عاشیخالر دیاری او گرمه دوز تک
سازال سوزله حاققا چاتان بیزیمدیر
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بیر بیره کومکدیر اهر کلئیبر
گول چیچک مکانی قانقاللی شئیوه ر
هر یئر بیزیم ائلین تعریفین دییه ر
دییه ر بس گون چیخان باتان بیزیمدیر
(شاواللی) فخر ائت کی قاراداغلیام
گرکده آراز تک جوشام چاغلیام
حاخ دانیشان قهرمانالر اوغلویام
مظلومالر الیننن توتان بیزیمدیر
آرزوالر
حسرتینه قول ائیله دی کونلومو
ناکام اورگیمده قاالن آرزوالر
یولونا گوز تیکدیم سن قایدینجا
ائله دی عومرومو تاالن آرزوالر
ایزین اورگیمده ابدی قالدی
چگدیکجه دردینی عومروم آزالدی
دردلرین دوغروسون جانیما سالدی
آخیردادا اولدو یاالن آرزوالر
کونلومه بیر سئوگی سارایی قوردو
گئتدین اورگیمین تاالندی یوردو
گاه عرشه قالدیردی گاه یئره ووردو
هر ساهات بیر هاوا چاالن آرزوالر
بیر آندا کونلومو الیمنن آلدی
سنین آیاقیوین آلتینا سالدی
داها قایتارماقی ایللره قالدی
منیم منلیگیمی آالن آرزوالر
(شاواللی)یاشادی غملره بازاز
دیلینده ناله وار جانیندا آزار

الیزدن عومرونده مین گیلئی یازار
ائی منی ایالن تک چاالن آرزوالر
قارا باغ
سن تاریخین یاراسیسان
اورکلرین پاراسیسان
خان چوبانین ساراسیسان
سینن اوسته ظلم ایزی وار
گوزونده غم دنیزی وار
ائی وطنین ایلک نفسی
سنده وار حیات هوسی
بومبا سسی سیالح سسی
تیترتسه ده هر داغینی
سوندورنمز چیراغینی
دردین چوخدو یاران درین
نیسگیلیسن اورکلرین
شجاعت تک کلبجرین
حسرتینده سوالنین وار
محبسلرده قاالنین وار
تاپداالندی ناموس آرین
تاالن اولدو دولت وارین
الیالسیندا آناالرین
حزین حزین گئدیر آدین
اورکلری دیدیر آدین
دردین یئتیب نهایته
کیمه گئدک شیکایته
خوخالیدا جنایته
معروض قالیب قارا آغدا
پارام پارچا قارا باغدا
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سن مظلومسان اوتن چاغدان
کسیلبدیر سولون ساغدان
(شاواللی)یام قارا داغدان
قاراباغ دئیب آغالرام
یاس توتوب قارا باغالرام
"غزل"
منیمده بو جهان ایچره گول اوزلو بیر نیگاریم وار
الیندن دوققوز آیلیق قیش اوچ آی سولقون باهاریم وار
یئریشده آهو تک اولکه ر گولوشده گول له ره سرور
یاناق آل الله یه به نزه ر بویو سرویم چناریم وار
کونول هجرینده یاندیقجان اولور آرتیقدا مشتاقی
نئیستان تک جانیمدا مین سیزیلتیم آه و زاریم وار
بیر آن گوردوکده بیر عمر اولموشام عشقین گرفتاری
طبیب لر قالمیش عاجز درمانیندان بیر آزاریم وار
تار اولموش گوزلریم بیر آن یغیشماز یولالریندان هئچ
قایتماز بیر داها اوننان نه یئرسیز اینتظاریم وار
باخیرسان ظاهیری اینسان ولی اصلینده بیر داشدیر
گوره ن ظن ائتمه سین بس دیل بیلن اینصافلی یاریم وار
(شاواللی) بیر آنین دردین بیر ایل چکمکده ماهیردی
یوز ایللر چکمگه بوندان بئله غمدن زوماریم وار

**************************
جلیل جاوانشیر
دوکتور
ایکیمیز ده گیلئیلیییک ،طالعدن ،سئوگیدن ،آدامالردان.
بیر داها باتاق گوناها ،سونرا تؤوبه ائدهریک!
اینسانالر اونوتقانسا ،بیز نییه روحدان دوشَک؟
گل ،یئنیدن آغالیاق ،عذاب چکک!
گل ،بیر داها آلداناق ،دوکتور!

سونرا یئنه یوروالق!
سونرا بئزسَک ،گئدهریک...
گل ،بیر ده باتاق گوناها ،سونرا تؤوبه ائدهریک!...
سنی سادهجه گؤزل گولوشلرینه گؤره سئوه بیلهرم.
و بلکه ده،
سنی سادهجه گؤزل گولوشلرینه گؤره سئویرم...
بیلمیرم.
سندن سونرا نه اوالجاق،
دوشونمورم.
سندن اؤنجه کیم وارسا اونوتموشام،
اؤزوم ده یاددان چیخمیشام ،دوکتور!
اؤزوم ده اونودولموشام...
من ایندی اوزگونم ،روحوم پارامپارچادی
ایندی او درین باخیشالرینین دوالنباجیندا آزا بیلهرم.
سنین اویاق قالدیغین ،آغالدیغین بوتون گئجهلره،
کئشیک چکه بیلهرم ،دوکتور!
سنه شعر یازا بیلهرم...
بو گون آنالدیم کی ،دوکتور!
منی بو سرسری عؤمرون سونونا ،سن اؤتوره بیلرسن...
هئچ واخت منیم اولمایان خوشبختلییی،
گتیره بیلرسن...
منه بیر آز اومید وئر...یوخ ،یاشاماق یوخ ،یاشالنماق
اوچون!...
بیرجه سؤزون بس ائدر-
حیاتا برک-برک توتونماغا،
بیرجه گولوشون بس ائدیر،
هامینی سئومهیه...
سنی سئودیم کی دَییشیم،
سئودیم کی ،اومیدیم اولسون حیاتا باغالنماق اوچون...
من سنی چوخ سئودیم ،دوکتور! چوخ...
گل بیر ده باتاق گوناها ،سونرا تؤوبه ائدهریک...
@SheirOcagi
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خلیل رضا اولوتورک
اینانماق ایستردیم معجزهیه من.
هئچ یئرده ،هئچ زامان ،باری بیر دفعه،
من اینانمامیشام مؤعجوزهلره.
آنجاق بو گون ائوه یوال دوشرکن،
اینانماق ایستردیم مؤعجوزهیه من.
ایستردیم اوشاقالر منی گؤرن تک،
موشتولوغا قاچیب قیشقیریشاندا-
چیینینده همَنکی سیریقلی پئنجک،
او ،یئنه دورایدی همن ائیواندا.
باخایدیم اوزونه ائله ساکیتجه،
بونو من دئمیرم ،دئین اورکدیر.
اونون هئچ نهیی یوخ ،منه تک بیرجه-
قونور* گؤزوندهکی گولوش گرکدیر.
گؤزلر ،دوغما گؤزلر ،آتا گؤزلری!
سیزه حسرت قالدیم هاچاندان بری.
بیرینجی دفعهدیر ائوه گئدرکن،
اینانماق ایستردیم مؤعجوزهیه من...
خزرسلیمانلی
تنهالیق
بو دنیز عؤمرومون قوم ساحیلینه،
آخیر کی منی ده آتدی تنهالیق.
یوخسول طالعیمه ،کاسیب بختیمه،
باخیب گولومسهییر بیر قیزیل بالیق.
کؤهنه خاطیرهلر لپهلندیکجه،
گؤزومون یاشینا قاریشیر سوالر.

بو سونسوز دنیزین بطنیندن ایندی،
بئلهجه دوغولور ،اؤلو آرزوالر.
بایاغی نغمهلر قوشوب اوخویور،
باشیمی قاتماغا نغمهکار دنیز.
شکلهنیب گؤر نئچه بالیققوالغی،
سسیمی ائشیتمیر آمّا کار دنیز.
بو نه واهیمهدیر ،بو نه تالطوم؟!
دالغاالر ائله بیل دورور قصدیمه.
دنیزی چاشدیریب اوغرو گؤرکَمیم،
کؤپک بالیقالری هورور اوستومه.
ایندی بو واهیمه ،قورخو ایچینده،
بیر اومید دوغولور هر آددیم باشی.
هاچانسا منی ده خاطیرالیاجاق،
بیر سو پریسینین بالیق یادداشی...
جمال ثریا
بیلیرم سنه گئدن یولالر قاپالی،
اوستهلیک سن ده هئچ بیر زامان سئومهدین منی.
نه قدر یاخیندان ...و آرادا اوچوروم!
اینسانالر ،ائولر آرامیزدا دووارالر کیمی.
اویاندیم ،اویاندیم ،هپ سنی دوشوندوم،
یالنیز سنی ،یالنیز سنین گؤزلرینی.
سن بایان نیهایت ،سن اؤلوموم ،قالیمیم.
من آرتیق آدام اولمام بو درده دوشهلی.
ایندیلرده بیر کؤپک کیمی قاچیرام اوردان اورایا،
یوخسا غورورلو بیر آدامام اصلینده ...اینان کی!
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خاطیرالمیرام یاری دولو بیر بارداقدان سو ایچدیییمی،
و ایچیم گؤتورمز ،کناریندان کسیلمیش چؤرهیی.
نئچه دفعه سنه اوزاقدان باخدیم  5,45گمیسینده،
هانکی شارقینی ائشیتسم ،بیزیمچون سؤیلنمیش سانکی.
تک یانلی عشق ،آدامی نئجه آبطالالشدیریر!
نئجه اونوتموشام سنین بیر باشقاسینی سئودییینی!

اوشاقجا و سنی اوزَن گیریشمهلریم اولدو،
باغیشال!بیر داها تکرارالنماز هئچ بیری؛
راستالشماماق اوچون الیمدن گلنی ائدهرم.
بو بئله چوخ دا قوالی دئییل گرچی...
آلیشیرام ،سنی یالنیز خیالالردا اوخشاماغا،
بونون وئردییی خوشبختلیک ده ،آز دئییل کی!
چیخیب گئدهرم بو شهردن داها اولمازسا،

باش آچاجاغیمیش کؤهنه بیر یارا
قانادی یولونموش بیر آرزو منده
چیرپاجاقمیش اؤزون ،درهدیوارا
حسرتی حسرته قوناق اوالن من
نه بیلهیدیم بئله گون وار قاباقدا
گوندوزله گئدن چاغ ایشیق گونشده،
غنیمتمیش دئمه ایشیق چیراقدا
گؤبهلک دئییل کی اینسان ایالهی
دوغالدیر آختارام گزهم آنامی
بو داریخما سنه آجیق گلمهسین
امرینجه سئویردیم گؤزل آتامی
سنه قوووشماغی درد دئییل منه
آتامین اؤزوسن اینجیمه دئسهم
اینجیمه گؤرنده آنا یوخلوغون
داریخماسین چکیب ،غمینی یئسهم

سنسیزلییین ،بیر آدی اولور؛ بیر آنالمی اولور بلکی.

اینان بللی ائتمم ،سنی هئچ راحاتسیز ائتمم،
سون ایستهییمی ده سؤیلهیه بیلهرم ایندی:
بیر گئجه یاریسی یازیرام بو مکتوبو،
یالواریرام اونو اوخوما چرشنبه گونلری!...
حکیمه باباکشیزاده«نغمه»
آناملیق دئییلمیشم اؤلوم سن دئمه
اوستهلیک آتام دا اؤلهجهییمیش
یوخو( )yoxuگئرچییمیش ،واری خام خیال
کابوسالر رؤیایا گولهجهییمیش
قارسیداجاغیمیش آلوو اورهیی

آناسیز آتامین قوالقالریندا
نه بیلیم نه وهده ییرتیلیر پرده
آتام سئوینجیمی آغیر ائشیدیر
بوتون درده اولور بو درد سرکرده
بارماقالریمداکی اوزوکلریمی
آپاریب ساتیرام اؤز خیالیمدا
آلیب گتیریرم بیر گوجلو سمعک
یالواریب قالیرام( ،گئتمه قااااال)یمدا
تانریم بو نه اورهک! وئریبسن منه
گؤرمهدییم درد ده منه درد اولور
هر گون آنام اؤلور ،یادیما گلمیر
آنجاق آتام ،آتااااام! ..سارالیر سولور
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حمیده
ناشوکور دئییلم اینجیمه تانریم
وئردییین خیصلتدیر ،شئعیر یازیرام
سن شاهیدسن درددن بیر دئییرمسه
مین درده اورهکده قبیر قازیرام.
ناشوکور دئییلم ،اینجیمه تانریم...

باهار ایزلری
سوئیله ندن دانیشمیرسان؟
کوسگون گئزیب باریشمیرسان
هیچ ایشیمه قاریشمیرسان
گونش کوسوب یئل اینجییب
دای سسیمدن ائل اینجییب

شیطانی صفت

ویئرما منسیز داراغ باشا
قوربان اولوم قلم قاشا
گوزدن یاشیم داشا داشا
یاناغیمدا سئل اینجییب
دای سسیمدن ائل اینجییب

رضامحمدزاده

اوز اِئوینده  ،ئوزگه حسابین گِئدن
راحت اولماز هر وقت غم ییَر  ،ییَر
پاخیللیغین  ،آشکار اِیلَر اعمالی
قونشونون یوزونه  ،مین دییَر  ،دییَر
آدام واردی ساتیب هِچ زادا وَقتین
عمرو باده گِدیب یازیق  ،بد بَختین
آدام وار چکنمیر دوستون پیشرفتین
یوکونون کِشینه داش دویَر  ،دویَر
اهلل ایکی قوالق وِئریب  ،بیر آغیز
ایکی اِشید  ،بیرجه دانیش دایان  ،دوز
دیل یاراسی،تهمت ،بیرده یامان سوز
هامینین قَلبینه تِز دَیَر  ،دیر
بو محمدزاده  ،حق سوزو یازار
حقدن غافیل اوالن  ،یولوندان آزار
بخیل  ،نامرد  ،بیره او مردم آزار
هر زمان شیطانا باش اَیَر  ،ایر

قارا خالین قوشا.قوشا
بنذیرم یواسیز قوشا
قورخورام عمروم سووشا
شانه سینیب تئل اینجییب
دای سسیمدن ائل اینجییب
حمیده یم.یازا.یازا
دردیمی دئیرم سازا
جانیم یئغلیب بوغازا
سوسوب اینجه بئل اینجییب
دای سسیمدن ائل اینجییب
قنداب صادیق
QƏNDAB SADIQ
گوندوزلر ده قارانلیق گؤرورسن اگر
نه بو ظولمتی آختار ،نه دکی بیر نور.
گؤز یومماق اوچون سبب یوخدورسا مگر
قالدیغین یئر دار گه لر ،سورعتلیجه دور.
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نه خیالین قاریشسین ،نه فلک چاشسین
نه جیسمین هاواالنسین ،نه روحون آشسین.
ائله قم دریاسینا بات بیردفه لیک
بیر کؤنولده سئل کیمی زهرلر داشسین.
حیاتین اویونو بو گویا بیلمیریک،
باغالییب آغزیمیزی قصدله دینمیریک.
نئجه کور ایمیشیکسه اوچوب سمایا
گؤیون یئددی قاتیندان یئره ائنمیریک.
خیالالر قوراندا بیز حیاتا آتیب،
ورق کیمی بورولوب خولیایا قاتیب.
دیله دیگین آرزوالر وئریب چوخ قوربان
هئچ دیرچله بیلمه ییب دریایا باتیب.

Səyyad Ziyadpur

بو دفعه ان اینجه تئل برک سیزیلداییر،
وظیفه ن بیتیر یاواش " ،گئت " میزیلداییر.
آه-ناله سیندن باتیب چیخماییر سسی
بیر آز دا قال دئمکچون چوخ خیریلداییر.

Eyni boyadadır göylə gözlərin
!Mavi gözlərindən gözlüyü götür
pərdəsiz seyr etsin söylə gözlərin
!Mavi gözlərindən gözlüyü götür
Göz mavi, göy mavi, dəniz mavidir
Toxtaqlıq rəmzidir, təmiz mavidir
Mavi baxsın baxış kı səmavidir
!Mavi gözlərindən gözlüyü götür
İlham qaynağıdır şair könlümün
Bax ! Baxış payını ayır könlümün
Nə olar gözünü doyur könlümün
!Mavi gözlərindən gözlüyü götür
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Əzaların şahı bircə cüt gözdür
Şahı hallandıran şeyirdir sözdür
Söz uman gözləri üsümə süzdür
!Mavi gözlərindən gözlüyü götür
_İsitmir dünyanın yemən_tüməni
Təkliyimə ayid olan küməni
Bir yalqız adamam təltif et məni
!Mavi gözlərindən gözlüyü götür
Başqa fikirləri yığ başından at
Saralmış rəngimə bir az mavi qat
Duyğumu səməni kimi yaşıllat
!Mavi gözlərindən gözlüyü götür
Hərə bir açıdan baxır səyyada.
Baxış var hədədir baxış var əda
_Baxışına qurban ya öldür ya da
!Mavi gözlərindən gözlüyü götür

قارانلیخ یولالری آزاخ گلمیشم
تللری توکوبسن یل قاباقیندا
ایکی ال داریان داراخ گمیشم
پیالم بوشالیب خومارام خومار
دولدور ایچیم ایندی یاالخ گلمیشم
ایللر بوی غریب غریب گزمیشم
قولالری بوینوا ساالخ گلمیشم
درد وبال بورویوبدی جانیمی
قادا باال دردی آالخ گلمیشم
من شیدایام قاراگونلر یولداشی
قارا گونده گونش ساراخ گلمیشم
********************
میرزا صادق  200سال پیش در کتاب یئتدی نامه
ی خود شعر عارف و فیلسوف نامی آذربایجان
شیخ شهاب الدین سهروردی ( قاراقوشلو ) ملقب
به شیخ اشراق را چنین می آورد :

عباس انزابی (شیدا)

من سیزه قوناقام قوناخ گلمیشم
یانا یانا یانیب یاناخ گلمیشم
قویما آیریال اوت یانان جانیمدان
یانان دردی یازدیم یازاخ گلمیشم
سنیخ ساز آلمیشام اله سیزیلدیر
سیزا سیزا چالیب سازاخ گلمیشم
یولومی ایتیردیم گلنده یولدا

شیخ اشراق دن ائشیت
ائشیت بو قصه نی ای یار مشتاق
کی صاحب قصه دیر اول شیخ اشراق
قاراقوش اولدو مولد اول جنابه
دیل آچدی حرفه گوز آچدی کتابه
یازیرالر شهر قیدار نبی ده
ظهور ائتمیش او شیخ پاکدامن
قالیب عقلیم گینه اوندان عجب ده
کسیلدی باشی زندان حلب ده
عربی  ،تورکونی  ،هم فارسیاتی
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ائدیب داخل سوزون ده چوخ نکاتی
قیلیب اسرار حقّی چون عیانی
وئریب جانین اولوبدور جاودانی
قالیب دیر ییرمی دن آرتیق کتابی
ائدیب دیر شهره اول عالی جنابی
رضا اولسون بو گون خواننده بیزدن
گتیردیم یئتدی بیتی اول عزیزدن
بو یئتدی بیتی شیخ اشراق دن سان
آتام نقل ائیله میش اوز استادیندان
اقول لجارتی والدّمع جاری
و لی عزم الرحیل الی الدیاری
کیمینسه مقصده قاصد دوشوبدور
گرک گئتسین بونو اونا ائشیتدور
مسافر راهی ایستر مقصد ایچون
دایانماز راه ده بیر مقصد ایچون
دایانسا مقصدی هرگز بولونماز
قوالغینا چکین بو حرفی بیر آز
اگر صوفی ایسن صوفینی آتگیل
بیر ایکی سای گیالن مقصوده چاتگیل
فقط آماجینا باخ یوال باخما
ساغین هئچ یئرده ساغه سوال باخما
کیمی صوفی  ،کیمی درویش  ،کیمی آج
گرگ یول الردا اولسون  ،اولدو یلواج

مهدی سربازی علمداری
اوگئی شهر
بو دوغما شهَرین هر شئیی اؤگئی،
کوچهسی ،دوواری تانیمیر منی.
یورغون خییاوانین قوالقالری کئی،
دویماق ایستهمهییر تانیش-اؤزگهنی.
بلکه بو شهرین یادی دَییشیب،
بلکه ایستکلیسی کؤچوب دونَندن.
بلکه ده آغزینین دادی دَییشیب،
سئوگینین تندیری جادی دؤنندن.
کؤله سالیب اله ،هیجران-سئوگینی،
اسکی سئوگیلیلر ،بو گون یاسلیدیر.
نه مرامی بللی ،نه سؤز ،نه دینی،
ووصال قاپ -باجاسی ،چوخدان پاسلیدیر.
آغالییر غریبجه توتقون بولودو،
گؤینهییر ،یاراسی قایساقلی شَهَر.
گونشه ،چیچهیه وورغون بولودو،
دامالسی باغیریر ،داالندا سحر.

اکثر لغاتی که شیخ اشراق در این شعر تورکی خود به کار
برده امروزه چندان کاربرد نداشته اما در اثار ادبیات
شاعران آن زمان آذربایجان به وفور قابل رؤیت است مثال
لغت تورکی یلواج را تقریبا در همان سالها در اشعار حسان
العجم حکیم خاقانی شروانی الرحمه که یکی از شعرای
طراز اول ادبیات بود از وی میبینیم :

نه بیز اسکی بیزیک ،نه حال اسکی حال،
دوراق ییغیشدیراق ،چولو -پاالزی!
شهر قهر ایچره ،بوتون قالماقال،
آرتیق اوتانماسین شهر ان آزی!

ترک عجمی ولی دری گوی
یلواج شناس تنگری گوی
یا مثال :
خسرو ذوالجاللتین از ملکی و سلطنت
مستحق الخالقتین از یلواج و تنگری

یارپاغی سارالمیش آغاجالرینین،
بئینینده قاریمیش قیزین سسی وار.
دردی درد اوستهدیر بو گون-یارینین،
باهاری پاییزدیر ،پاییزی هاوار...

) Xudafərin 203 (2022خداآفرین - 203دی1400

68
حکیم مالمحمد فضولی

«کوهکن»« ،شیرین»ه اؤز نقشین چکیب وئرمیش فریب،
گؤر نه جاهلدیر ،یونار داشدان اؤزویچون بیر رقیب!

قاشالرین یایی ،بیر اوخ لطف ائیلهمیش هر عاشقه،
من هم اوندان ائیلرم بیر اوخ تمنّا ،یا نصیب!
توتیایِ خاکِ پایین فیضینه یول بولماسام،
نورِ چشمیم ،عیب قیلما! «کور اولور -دئرلر -غریب»

مضطربدیر چارهیِ دردیمده ،وَه! کیم بیلمهییب،
بیر دواسیز درده اوغراتمیش اؤزون مسکین طبیب.

برقِ آهیمدان ،ائویم هر گوشه بولموش رخنهلر،
گل گؤر ائی گول! کیم گرفتارِ قفسدیر عندلیب.

رامیز عبداهلل یئو
Ramiz Abdullayev
SƏN EY VƏTƏN
سن ای وطن!

بو گون ،وطن ،سنین اوچون حیاتیمدان کئچرم ،من،
اؤپوب سنین تورپاغینی ،گؤزلریمه چکرم ،من،
سنی آزاد ائتمک اوچون سون قانیمی ،تؤکرم ،من
آرزوم بودور ،سن اول آزاد ،شهید اولوم ،یولوندا من
تکی یاشا ،آذربایجان ،اودالر یوردو ،سن ائی وطن!
بسلیه رک قوجاغیندا ،بول نعمت ،بخش ائتدین بیزه،
شیلتاقلیغا سن دؤزه رک ،نه ایسته دیک وئردین بیزه،
غئیرت،ناموس ،وطن عشقی-،بونو سن اؤیرتدین بیزه،
آرزوم بودور ،سن اول آزاد ،شهید اولوم ،یولوندا من
تکی یاشا ،آذربایجان ،اودالر یوردو ،سن ائی وطن!
بو گون سنین اوزرینی ،بوروموش سویوق کولکلر،
گونشین اوزو تیتقوندو ،چاخیر گؤیده ده ،شیمشکلر،
وطن اوغلو ،گل بیرلشک ،قوووشسون آرزو ،دیلکلر،
آرزوم بودور ،سن اول آزاد ،شهید اولوم ،یولوندا من
تکی یاشا ،آذربایجان ،اودالر یوردو ،سن ائی وطن!

ای منه ««صبر ائت!» دئین ،حالِ دلیمدن بیخبر!
عشق اوالن یئرده نئدر آرام ،یا نئیلر شکیب؟
ای «فضولی!» اینجیمه سندن تغافل قیلسا یار!
رسمدیر کیم ،گؤستره احبابه استغنا حبیب...
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