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ایللرین قانادیندا و سئوگینین ماراغیندا بیزده یئنی دن سیزلرله گوروشه گلدیک.
İllərin qanadında və sevginin marağında bizdə yenidən sizlərlə görüşə gəldik.
Sorumlu müdir və baş yazar :Dr.
Hüseyn Şərqidərəcək SOYTÜRK
مدیر مسئول و سردبیر  :دکتر حسین شرقی دره
جک (سوی تورک)

اوزون ایللردیر ال –اله و قول –قوال وئره رک
مقدس و مدنی ایشمیزی داوام ائتدیرمکدییک.
اسن کولکلر و آخان سئللر بیزی یولوموزدان
دوندره بیلمه دی.
آچیق اوره کله اوزه ریمیزه دوشه نی
ائدیریک.البته یول داششسیز و چول تیکانسیز
دئییل.ایاغیمیزا دیین داشالری اونمسه مدیک
الیمیزه باتان تیکانالریدا اومورسامادیق .اما قلبیمیز
توخونانالری هیچ اونوتمادیق .بیر سئوگی نامینه
اوجاالن بایراغی سرت باخیشالرا قربان وئرمه
دیک.
اوجادان اوجا اولوسوموزون بیریکیملریندن
فایداالناراق تاریخین تالطوملو گلیشیندن و
بویوکلریمیزین ذکا گونشیندن دوغان اوز دییر و
مدنییتیمیزی قوروماغا و اوجا توتماغا جهد
ائتدیک .یاریمیز تانری و یولداشالریمیز گوزل
قلبلی سیزلر اولدونوز.
خدافرین درگیسی آرتیق اوزون عمرو و
یاشارلیلیغیال بیر باشارینین و سئوگینین تمل
داشی اولماغی حاق ائتمیش اولدو .اینام اصیل
رهبر توتدوغوموز گوونج توتاناجاغیمیز اولدو.
صبر و دوزوم ایسه یولوموزون نورو و ایشیغی
اولدو.یارینالرا باخیشیمیز ایسه گوزوموزون سولماز
ناخیشی اولدو.
عمللریمیز ایسه جان سویو ایله یوغروالراق بیزه
دوشن گوره وین آلت داشی اولدو.

آنجاق اساس اوالن ائلیمیزدن آلدیغیمیز آلقیش و
سئوگی اولدو.باشیمیزی دیک توتوب گله جه یی
ده دوغرو گورمه یی بوردان اویرندیک .قازانجیمیز
عشق اولدو  .ایتیردییمیز ال چیرکی اوالن پارا -
پول اولدو.
اوسانمادان یئنه یئنی ایلده گئنه سیزلرله
بولوشماغا گلدیک .اومارام گلیشیمیز گوزل اوالر
وسیزلرین چکدییمیز زحمتلره وئردیینیز
قیمتلرین اعالسی دا بیزی داها فراح توتار.
قیمتلی یول یولداشالریمیز رمضان آیی سئوگی و
شفقت آییدیر  .تمنی بودور کی تانری اوره
کلرینیزدن سئوگی نورونو اسکیک ائتمه سین.
اوزونوز گولر ریال  ،ایچینیز فراح  ،باغیشالرینیز
بول اولسون .ال توتان اللرینیز  ،کونوللر فتح ائدن
گونلونوز دایما سوگی دولو اولسون  .رمضان
شریفینیز دا قوتلو و مبارک اولسون .اوروج
نامازالرینیز مقبول بولسون.
هر زامان اولدوغو کیمی خافرین درگیسینین
سایتی پولسوز سیز اوخوجوالرین خدمتین ده
دیر.ایسته دیینیز زامان هم اوخویا هم ده درگینی
ائندیره بیلرسیز.
WWW.KHUDAFARIN.IR
عزیز و سایقی دیر یازار  ،شاعیر و
آراشدیرماجیالریمیز ایسه مطلب لرینی بیزه بو
ایمیل دن گوندره بیلرلر.
Khudafarin@yahoo.com
یولونوز آچیق و ایشینیز آوواند اولسون
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شیخ محمد خیابانی حماسهسی
(منظومهي حماسی به زبان ترکی)
ŞEYX MƏHƏMMƏD XİYABANİ HƏMASƏSİ
()TÜRKÇƏ EPİK PAYEMA
در حق شیخ محمد خیابانی کوتاهی کردهاند
بخصوص سررشتهداران فیلم ونمایش که باید به
سروده:
ایشان گفت :شیخ محمدخیابانی ،مستحق این بی
حسین دوزگون
مهری و غفلتنبودهاست.
به کوشش :عزیز محسنی
 دیدار با ابرار ،ج  ،37مقدمه.Şair : Hüseyin Düzgün
Önsüz yazan :Əziz Möhsüni
باشالنغیچ
بو اثري -1377نجي ايلده قيزيم «آينور»ون
اونونجو دوغوم گونو بايرامينا هديه ائتميشم.
شیخ محمد خیابانینین حیاتی ،فعالیتی ،بو
بؤیوک عالیم و روحانینین خائینجهسینه شهید
اولوب تبریزین کوچهلرینده سورونمهسی و او
بیریطرفدن اوستاد دوزگون سؤیلهدیی محتوالی،
معنالی و دگرلی منظومهسی ،منی وادار ائتدی
قلمی گؤتوروب بو بارهده ،دهیرسیز اولموش
اولسادا ،اؤز نظر و تاثیراتیمی یازام.
هر شئیدن اول بونو دئمهلییم بیزیم دوغما
یوردوموزون اؤلمز عالیم و قهرمانی بارهده چوخ آز
دانیشیلیب و حقیقتده بو صادق ،فداکار خطیبین
و یئنیلمز قهرمانین حاققیندا حدود آرتیق قصور
الو تانری نین آدیله
اولوب ،شیخ محمد خیابانی بو گؤرکملی عالیم و
روحانی غریب قالمیش و بو عظمتلی انسانین
ح .د.
بارهسینده ایندیهدک نه بیر قلم و نه بیر نمایش
انـــَّا عَرَضْنَا األَمانــَةَ عَلَی السَّمواتِ وَ االَرْضِ وَ
گوستریلیب و بو حاقدا یازیالن کیتابالرین سایی
اَلـــْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ
بارماقالریمیزین سایینداندا آزدیر .اوستاد
حَمَلَها الْإنـــْسان
دوزگونون بوحماسهنی اورهیی آغرییا – آغرییا
(احزاب)72/
یاراتماسی و سئویملی قیزینین دوغوم گونو
هنرمندان ما ،اعم از داستان نویسان ،نمایشنامه
مناسبتیایله اونا هدیه ائتمهسی چوخ یئرلی و
نویسان ،شاعران ،فیلم سازان ،نقاشان ،طراحان و...
تقدیرهالیق دیر .بونو بورادا دئمهلیک ،بیزلرده بئله
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گؤرور ،اودور شاعیر سؤزهگلیر و اورهک یاندیریجی
سؤزلری گؤر نهقدهر شعرّیت و گؤزللیکله ایفاده ائدیر:

«شاعیر لرین کیتابالری قولتوغوندا قاالندا
نئجهمنیم قیزیل قلبیم هئچ آغرییا دوشمهسین؟
دوگونلهنیب تورپاقالردا آناالرین باخیشی
یوز ایللر یول گوزلهییرمی بیر ائل ،اولوس ،بیر ملت».

بیر دب واردیر ،اوشاقالرین دوغوم گونونو ،آتا-آنا
آغیرالیارالر ،مجلس قورارالر و بو شادلیق
مجلسینه ،قارداش -باجی ،آتا-آنا ،قوهوم ،هدیه
گتیریب دوغوم گونو اوالن قیزا یا اوغالنا تقدیم
ائدهرلر.
اوستاد – شاعیر بو اثری یاراداندا ،اورهیی
خلقینین،
دوشونجهلرهدالیر،
دردهگلیر،
شاعیرلرینین،
قهرمانالرینین،یازیچیالرینین،
عالیم و صنعتکارالرینین نیسگیل و حسرتی
شاعیری یاخیب یاندیریر .احساسلی شاعیر
جمعیتده اوالن حقسیزلیکلری ،عدالت
سیزلیکلری دریندن گؤرور ،خلقینین دیلی،
مدنیتی و منلیگی آیاقالندیغینی دوغما شاعیرلرین
کیتابالری قولتوقالریندا ،گؤزل و حق یولوندا
سؤیلهدیکلری سؤزلری آغیزالریندا قالماقالرینی

شاعیر بو فاجعهلری و بو حقسیزلیکلری گؤرور و
اونون اورهیی اود توتوب یانیر و اوز سئویملی
قیزینا اوزونو توتوب ،اورهیینین درینلیگینده
دیکلهنیب ،داغ اوالن کدرلرین بئله دیلهگتیریز:
«کدرلتمک ایستهمیرم سنین دوغوم گؤنوندور
گلهجگین قوتلو اولسون ،آیدین اولسون گونلرین
ایتیرمهسین سیادتین ،باشی اوجا یاشاسین
یاخشی بؤیوتسون ائوالدین ،بیر گؤن گورسون
ائللرین»
اوستاد – شاعیر ،شاعیرانه بیر طرزده سؤیلهییر:
بوگون سنین اوچون بایرامدیر ،بوگون دوغوم
گونون دور ،چالیرسان اویناییرسان ،شادلیق
ائدیرسن ،بورا گلن هر کیمسه ،سنین بو دوغوم
گونون اوچون بیر هدیه گتیریر ،من ده سنین
اوچون قولتوغومدا بیر قاالق شعر گتیریرم .قیزم!
شیخ محمد خیابانی حماسهسینی سنین اوچون
یازمیشام ،اوندا یازیالن کلمهلر ،هامیسی
اورهییمین درینیندن قالخیب .اونو اوخو ،یاخشی
اوخو ،گؤر بیزیم بو عالیم ،روحانی و خطیبیمیز
سون نفس لرینده نه دئییبدیر:
«باشی اوجا عالیمیمیز سرهلنرکن یئره
دئدی :عشقه ،فضیلته ،دؤزگونلوگه وورولون،
هر هاوایا اوینامایین ،اجنبی یه خوش گلسین
منیم تکی عشق اودونا ،یانین ،دؤزون ،دورولون»
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اوستاد – شاعیر ،حقیقتده بو حماسهنی چوخ درین
قایغی و بؤیوک عشقیله و سئوگیله یارادیبدیر ،او،
شیخ محمد ،بو عالیقدر انسانین بارهسینده یازیالن
کیتابالری ،الده اوالن قایناقالری ،شعیرلری،
کئچیرتمهیه
گؤزدن
اوخویوب
دئییلنلری
کیفایتلهنمیر ،او ،پیادا ،آتلی ،شبسترین اطرافینی،
شیخ محمد آنادان دوغوالن شههری،خامنهنی،حتی
اورادا اوالن مسجیدلری ،دار -دودوک کوچهلری
آیاقدان سالیر ،هر یئره شیخ محمد قدم قویوب ،ایز
بوراخیب اونالرین هامیسیندان خبر وئریر .شاعیر دار
کوچهلردن کئچیر ،اؤزو – اؤزونه دئییر« :شاعیر سن
بوراالردا نه آختاریرسان؟» شاعیر خیال آتینامینیر،
گؤنلری ،آیالری ،ایللری آیاقالییر ،اوزاقالرا
گئدیر،تاریخیندرینلیگینه باش وورور ،سکسان ایل
بوندان اول خامنهنین باتان گؤنشینی اوخشاییر:
«سکسان ایل بوندان قاباق خامنه گونشی باتدی
بیر ساتقین ،دین سیز ،کؤپک شیخ محمدی ساتدی
اورهیینده نه آشوب آی شاعیر ،نه عصیان وار
داریخما ،اوتور آغال ،یوخسا واختین داراالر
سن هله یازمالیسان قهرمانلیق داستانین
حماسهلر یارادان شانلی آذربایجانین»
شاعیر اوچون اؤز خلقینین حقیقی ،صادق و یئینیلمز
قهرمانینین یوردو ،شهری ،حتـّا کوچهلری
مقدسدیر ،شاعیر بو حاقدا نه قدهر آخیجی ،دولغون و
اورهکیاندیریجی جملهلر قوشوب ،قوی شاعیرین
ایشلهتدیی کلمهلری ،مصراعالری و بیتلری،
گؤزوموزون قاباغیندان کئچیرک:
«اوتور بورادا ،بو کوچه مقدس دیر سنین چین
بو آنا جاده سیدیر ،شاهراهیدیر وطنین
شیخ محمد خیابانی آددیم باسمیش بورایا
اوتور ،آغال ،هئچ ترپنمه ،هارا گئدیرسن ،هارا؟»
تاریخ عبرت گؤزگوسودور اوندان گرهک درس آلیب
اؤیرهنک .اوستاد-شاعیر تاریخین قالین صحیفهلرینی
واراقالییر ،او ،قهرمانینین دوغوم گونوندن سؤز آچیر
– نهقدهر ائشیتمهلی ،نهقدهر دوشونمهلی! شاعیر

گونشین سارالیب باتماسیندان قاش قارالیب ظولمتین
چؤکمهسیندن ،شیخ محمدین بو وفاسیز و
فیریلداقچی دونیایا قدم باسماسیندان ،نهقدهر اینجه،
گؤزل و معنالی سؤزلر ایله دانیشیر:
«بیر قادیناویاندان سئوینجک قاچدی
دئدی«:موشتولوق وئر بیراوغلوناولدو»
حاج عبدالحمیدین قاپیسین آچدی
حاج عبدالحمیدین گؤزلری دولدو»
شاعیر آتانین حالینی اوغولونون دونیایا قدم
باسماسیندان سونرا ،جانلی بیر حالدا قلمهچکیر،
شاعیرین سؤیلهدیگی هر بیر بیتده دوغمالیق،
اوستادلیق و شعر صنعتی گؤز اؤنونده جانالنیر:
کؤکسوندههیجان–گؤزوندهاومید
اوتاقدا گئدیردی اویان بویانا،
اوگون سئوینیردی حاج عبدالحمید
بیلمیردی نئیلهسین باخسین هایانا!
اوستاد – شاعیر خیابانینین ائوینی ،شهرینی ،دوغوم
گونونو ،آد قویما گونونو ،آتا-آناسینین روحیهسینی
مختصر ،بو بؤیوک شخصیتین باشیندان کئچهنی،
شاعیرانه بیر طرزده شرح ائدیر و اوخوجودا درین
ماراق و عالقه یارادیر و اوخوجونون گؤزلرینین
قاباغیندا بو وطن سئوهر ،شرفلی ،قهرمان ،ساتیلماز و
یئنیلمز انسانین حیاتینی تجسم ائدیر .خامنه
شهرینین اَن عالیم مالسی طرفیندن اونون ساغ
قوالغینا آذان و سول قوالغینا اقامه اوخونماسی و
«محمد» آدی آلماسی اوخوجونو چکیر اوزاقالرا،
تاریخین درینلیگینه کیمی آپاریر.
شاعیرین یاراتدیغی بو حماسه ،هر بیر باخیمدان
دیقـّته الییقدیر .او شیخ محمدین حیاتی و
فداکارلیغینی یاراتدیغی حالدا ،اوز دوغما خلقینین،
عادت عنعنه ،اینام و اعتقادالریندان دانیشیر  ،آنانین
زحمت و محبتینی بورادا چوخ دهیرلی و یئرلی
قلمهچکیر و بیزیم خلقیمیزین آنایا بؤیوک
حؤرمتینی و آنانین بیر حقیقت اولماسی و بو
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حقیقتین انکار ائدیلمهمهسینی جانلی بیر تابلو کیمی
جانالندیریر:
آنا بیر گئرچک دیر،دانیلماز گئرچک
آنا حقین آیاق آلتینا سالساق
آنا حقی تانری حقی دئمیشیک.
ظلم ائدیب،تانرینین حقین یئمیشیک

شاعیر قهرمانیمیزین مکتبده اوخوماسینیدا نظردن
بوراخماییر ،او زامان بیزیم مکتبلریمیزده تحصیلین
نه شکیلده اولدوغونو آچیب گؤستریر ،او ،یازیر
اوزامان مکتبلرده نئچه سطح ده درس دئییلیردی،
قهرمانیمیز ،حاج میرزا حسن رشدیهنین« ،وطن
دیلی» آدلی کیتابین اوخویور ،اورادا یازیالن اوشاقالر
اوچون حکایهلردن لذّت آپاریر .او ،تک الدن «سس
چیخماز ،غالیبیت بیرلیکدهدیر» جملهسینی دریندن
منیمسهییر و بو جملهاونون حیاتینین سونونا دک
حافظهسینده قالیر .شاعیر بو فصلده ،اؤز عقیدهسینی
قیزینابئله بیان ائدیر« :تورکلر هر فنده ،علمده ،دیلده
ماهیر ایمیشلر .تاسفلر اولسون کی ،بو تورکلر
اؤزگهنین ائوین برپا ائدیب ،اؤز ائولرینی ییخیبالر».
شاعیر تورک خلقلرین تاریخ بویو ،شجاعتیندن،
جسارتیندن ،مرد – مردانهلیگیندن دانیشیر .شاعیر
یازیر بیزیم باباالریمیز تاریخ بویو مظلومالردان حمایت
ائتمیش و قولدورالرین ،ساتقینالرین اؤنونده مردانه
دورموش و اؤز حقلریندن مدافعه ائمیشلر.
شاعیر تاریخه آرخاالناراق شعیر و صنعت دیلی ایله
یازیر ،شیخ محمد خیابانی اون ایکی یاشینا چاتاندا،
اؤز آنا یوردوندا مکتبی قورتاریر ،ادبیات ،تاریخ،
اخالقایله تانیش اولور و بوزامان آتاسی اونا تکلیف
ائدیر ،اوغول ایندی سن ائلهبیر یاشا چاتیبسان کی
گرهک تجارته ال قویاسان .قهرمانین آتاسی تاجیر
ایدی و روسیهده ماخاچ قلعهده آل – وئر ایشینه
باخیردی .بو کیچیک اوشاق آتاسینین سؤزونه «بلی»
دئییب ،روسیهیه گئدیر و اورادا تجارت ایشی ایله
مشغول اولور .محمد دراکهلی ،ذکالی بیر جاوان

اولدوغونا گؤره ،اوراالردا سئیره چیخیب ،بوتون یئرلره
باش چکیردی ،مسجیدلری ،کلیساالری ،شهرین
مختلیف یئرلرینی گؤروردو و ذهنینده بیر جمعیت
شناس کیمی بونالری تجسم ائدیردی – محمد بیر
نئچه آی ماخاچ قاالدا قاالندان سونرا ،آتاسیندان
ایستهییر اؤز دوغما یوردونا دؤنسون .آتاسی اوغلونون
خواهیشینی قبول ائدیر و اونا جاواب وئریر:
اولسون اوغلوم ،آپاررام سنی
تبریزه یولالرام ،بیرده سنی من
گؤررسن بیر داها گؤزل خامنهنی
اوردا اوخویارسان هر نه ایستهسن
محمد اؤز آنا یوردونا قاییدیر ،آناسی اوغلونون
قاییتماسیندان چوخ فرحلهنیر ،او ،آناسینا دئییر« :آنا
جان گوزلرینین یاشین سیل ،بونو بیل ،من داها
همیشه سنینله و سنین یانیندا اوالجاغام» و حاج
عبدالحمیدده اؤز حیات یولداشینا اوزونو توتوب دئییر:
خاطیر جمع اول ،محمد تبریزده قالیب اورادا درس
اوخویاجاقدیر.
شاعیر انقالبالر یوردو اوالن آذربایجان و اونون مرکزی
اوالن تبریزی چوخ بؤیوک قدرتله تصویر ائدیر:
او ،یوردونون،گؤزل طبیعتیندن،یام یاشیل
داغالریندان،ال چاتماز ذروهلریندن و همیشه یادالر
اؤنونده ووقار ایله دایانان ارکیندن ،گؤی مسجیدکیمی
تاریخی آبیدهلریندن ،یوردونون ،اؤز دوغما قوجاغیندا
بسلهدیی ،صرّاف ،لعلی و شکوهی کیمی اؤلمز
شاعیرلریندن ،انقالب مرکزی اوالن تبریزدن چوخ
درین معنالی و محتوالی میصراعالر ایله دانیشیر:
ایسینهسی مینلر یارا ایله دولو ارکیم!
غیرتلی اوغولالر وطنی مسکنی سنسن
یوزلرجهایلینخاطیرهسی،ایاولوارکیم!
مینلرجه مقدس جسدین مدفنی سنسن
ویا
الین آللها آچمیش بیر ایشیق دریاسی دیر اوغلوم،
منیم تک سنده باخسان نور گؤررسن بوردا احجاری
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آماندیر قویما تحقیر ائیلهسین یاد ،قالخ ،اؤزون،
گؤستر،
بو گؤی مسجیددیر اوغلوم گل قورو بو گنج اسراری
اوستاد – شاعیر بو جاوان و گلهجگین بؤیوک عالیم،
انقالبچی ،اؤز دوغما خلقینین صداقتلی
نمایندهسینین ،تبریزده «طالبیه»ده تحصیلیندن،
تاریخ ،طبیعیات،فلسفه ،کالم و ادبیات اوخوماسیندان
رساله و احکام یازماسیندان شرح وئریر و شیخ
محمدین تحصیلینی بیتیرندن سونرا ،انقالبچی روحو
اوالن بیر پیشنمازین قیزی ایله ائولنمهسینی،
وقایناتاسینین وفاتیندان سونرا اونون مسجدینده
رسمیت ایله پیشنماز اولوب ،هم گوندوز و هم گئجه
نماز قیلماسیندان و خلقین آراسیندا بؤیوک محبوبیت
تاپیب و جماعتین عشقیله بو مسجیده گلیب ،بو
جاوان عالم و عادل پیشنمازا اقتدا ائدیب اونون دالیندا
نماز قیلماسیندان صحبت آچیر:
«کریمخان» مسجیدین اونون آدیله
«خیاوان» ترپهنیب دالــغــاالنیردی
تانیردی جماعت تبریزده بوتون
منبـره قـالخاندا هفتهده بیر گون
نهقدهر سلیس ،آخیجی و ییغجام میصراعالر ایله
شاعیر ،بو بؤیوک خلق قهرمانینین کئچیرتدیی
معنالی گونلریندن و ساعتلریندن ،خلقینین اونا
سارسیلماز اینام و اعتقادیندان شعر دیلی ایله
دانیشیر .شیخ محمد منبر اوستونده بیان ائتدییی حق
سؤزلر تهراندا قاجار شاهینین تختینه لرزهسالیردی.
اوستاد شاعیر ،شیخ محمد خیابانی ،بو آذربایجانین
افتخارلی اوالن عالیم و سارسیلماز قهرمانی حاقدا شعر
ایله دانیشاندا ،دئمک اوالر آذربایجانین اون سککیز
ایل مشروطیت تاریخیندن دانیشیر .آذربایجان
مجلسینین شورا مجلسی آدی آلدیغیندان و شیخ
محمدین هر گون ،عدالت ،مساوات و بیرلیک
سؤیلهدیگیندن ،شعر و صنعت دیلی ایله نهقدهر،
اورهیه یاتان سؤزلر ایله دانیشیر.

اوستاد – شاعیرین سسی خلقین قدرتی و بیرلیگی
اؤنونده ،تبریزده مشروطه طبلینین چالینماغیندان،
مظفرالدین شاهین خلقین اؤنونده تسلیم اولوب،
مشروطه فرمانینی امضاالماسیندان سونرا دا ،اوزاقالرا
گئدیر .او ،تاریخی واراقالییر ،ایتی و قاباقجیل بیر
دونیا باخیشی ایله ،کوروشدان ،داریوشدان صحبت
ائدیر و اونالرین ایچ اوزونو آچیب گؤستریر .شاعیر
سونرا معاصره دوغرو قاییدیر ،استبدادین ،ظلمون،
خیانتین تملی اوالن ساتقین محمد علیشاه دان و
اونون ملت مجلیسینی توپا باغالماسیندان ،تهراندا و
بوتون ایراندا حق دئیهن اینسانالری اؤلدوتدوروب و
تبریزهساری هجوموندان دئییر:
هرگونپؤسگوروردوآغزیندانقان-قان
چیراغی کیمسنه سؤندوره بیلمز
داها بیلمهییردی :آلاله قورویان-
لکهنی نه بو بومبا ،نهده توپ سیلمز
شاعیر ،دوغما یوردو اوالن تبریزی بوتون وارلیغی ایله
اوخوجونون گؤزلری اؤنونده تجسم ائدیر .او ،آند ایچیر
دوغما شهرینی هئچ زامان اونوتمایاجاق ،تبریز ،بو
انقالب بئشیگی همیشه آزادلیق و حرّیت قوربانی
اولوب و اونودولماز بیر عشقین رمزی کیمی اونون
خاطیرهسی دائما یاشایاجاق:
سن منیم حیاتیم ،بؤیوک آمالیم
سندن آیریلماز دیر فیکریم ،خیالیم
عشقیم ،افتخاریم ،جاه و جاللیم،
مقدس آرزولو ،تبریزیم منیم.
خیابانی بو خلقی میزین افتخاری ،اؤز حیاتی بویو،
یالنیز بیر عالیم ،روحانی یا بیر خطیب اولماییب ،او،
هر بیر ایشده اؤز دوغما خلقی اوچون بیر اؤرنک ایدی؛
گئجهلر حق یولوندا جهاددان دانیشان عالیم ،گوندوزلر
سنگرلرده یاتیردی ،اونون عملی ،سؤزو ایله بیر ایدی.
او ،ایران انقالبیندا چوخ سایی آزاوالن
شخصیتلردنایدی .او ،بوتون وار قوهسییله خلقی
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آییتماغا ،ظلم اؤنونده دفاع ائتمهیه و اؤز خلقینین
فیکیرلرینی آیدینالتماغا هر بیر حالدا یورولمادان
چالیشیردی .او ،عینالدولهلری و بو کیمی حاکیملری،
قدرتیله ،عمل ایله ،خلقه گؤونمک یولی ایله رسوا
ائتدی .ایکی ملعون یابانجی اینگیلتره (انگلیس) و
روسالرین بیری – بیری ایله البیر اولوب ،بیری
جنوبدان ،اوبیریسی شمالدان دوغما وطنیمیزی اشغال
آلتینا آالندا بو بؤیوک انقالبچینین امری ایله ،تبریزده
بو انقالب یوردوندا ،گئنیش خلق کوتلهلری،
خیابانینین امری ایله – کوچه به کوچه سالداتالرین
ایچینده قیرغین سالدیالر .شیخ محمد بو یورولماز و
اؤلمز رهبرین سلطنته قالدیردیغی عصیان بایراغی
نتیجهسینده ،بوتون ایراندا بؤیوک ترپهنیش یاراندی،
شاه بو ملعون و خائن انسان ،سلطنتدن خلع ائدیلدی،
بونون نتیجهسی اوالراق بو جاوان عالیم و قورخماز
انقالبچی دوققوزمین سس (رای) ایله تبریز اهالیسی
طرفیندن شورا مجلیسینه نماینده سئچیلدی .خیابانی
ایکی ایلدن سونرا روسالرین اولتیماتومی قاباغیندا و
هابئله خائن وثوقالدولهنین انگلیسلر ایله باغالدیغی
پیمان قارشیسیندا قد علم ائدیر .و دئموکرات
فیرقهسینین (شیخ محمدین) اورگانی اوالن تجدد
روزنامهسی یازیر« :بو پیمان مجلیس تصدیق ائتمهدن
قاباق بیروراق پاره دیر و ملت اونا هئچ زامان بویون
قویا بیلمز».
شیخ محمد خیابانینین شورا مجلیسینده اولتیماتوم
علیهینه چیخیشینی ،اوستاد-شاعیر گؤرنه آیدین و
گؤزل قلمه چکیر:
من بیر ایرانلی تک ائدیرم حیرت
 ...اوجادان دئییرم جسارت ایله
وئرمز استقاللین ،الدن بو ملـّت
سیز نهدن ائتمیرسیز ذرهجه همت؟
سیزه سؤیلهییرم من غیرت ایله
روس باغیرماسینا نهاولموشعلت؟
روسالرین اولتیماتومو شورا مجلیسینده رد اولدو،
وثوقالدوله بو خائن ،هله ایش اوستونده ایدی .بو

بؤیوک انقالبچی ،قیامدان باشقا بیر چاره گؤرمهییب،
-1299ینجی ایل فروردین آیینین  17سینده اؤز
مقدس قیامینه باشالدی .ایکی گون عرضینده بوتون
شهر و ادارهلر خلقین الینه کئچدی و تهرانین
جنایتکار ،ساتقین وخائن مامورالری مرکزه قاییتماغا
مجبور قالدیالر .شیخ محمد خیابانی گئنیش خلق
کوتلهلرینی و اؤلکهنی بو مظلوم خلقین یاردیمی ایله
آلتی آی تمام بؤیوک قایغی و نزاکت ایله اداره ائتدی
و هر گون اوجاسس ایله دئموکراتالرین مرامی
بارهده ،هابئله آزادلیق ،حرّیت ،برابرلیک ،و مدنیّت
بارهسینده چیخیش ائتدی .اونون گوندهلیک سؤزلری
تجدد روزنامهسینده درج اولونوردو و بو درین معنالی
سؤزلر یئنیلمز عالیم و روحانینین صداقت و وطن
سئوهرلیگینه بؤیوک بیر شاهیددیر.
اوستاد-شاعیر بوتون بو صحنهلری و چیخیشالری،
خلقین آزادلیق یولوندا گؤتورولن قدملری ،بؤیوک
دیقـّت و مهارتله تصویر ائدیر ،او ،قیزینا خطابا بو
حماسهده شهیدلر بارهده ساتقینالر و خائینلرین
افشاسیندا ،شهرین وضعیتیندن چوخ گئنیش صورتده
دانیشیر:
نئجه بیرگه اوالر ،یزدانال ،شیطان
عدالتدن ،حقدن دوغوالن اینسان
خیابانی یعنی :عدالت سسی
 ...اوصالح بندهنین تمیز وجدانی
هوشائله،سنقیزیم،دوشونبیرجهآن
یونهلمز ناحقه ،شره ،هئچ زامان
محمد(ص)ین ساوی ،قرآن نفسی
تانیماز دؤولهنی ،شاهی ،سلطانی!

آلتی آی تبریزده خلق ،شادلیقال ،فرح ایله یاشاییر،
گلهجگه اومید باغالییر .گؤزلرده سئوینمک ،گولمک
هوسی گؤرونور .آزادلیق و سعادت قوشو خلقین باشی
اوستونده سماالرا اوچور .امنیت ،شههرین هر
بوجاغیندا حؤکم سورور« :چؤرهک وای سسی
کسیلیر» .گل ایندی اوستاد-شاعیرین دیلیندن بو
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حالتی،بو حیاتی ،بو گؤزللیگی ائشیدک و بیر نئچه
آن او شرفلی کئچمیشیمیزده سئیر ائدک:
تبریزیخیالدا تجسم ائیله
بادام آغاجالری آغ چیچک آچیر،
آرخالردان آرخماقدا بال شاللهسسی
توستو قالخیر بوتون دامالردان گویه
 ...او قیزیل دؤورانی تاریخ اونوتماز
تبریز بیرشههریوخ،بیر حکومتیوخ
دورناالر گؤیلرده قاطارالنیرالر.
قیش گئدیر،هر یانیبورویورباهار.
یاشیللیق شهرده اوجسوز ،بوجاقسیز
کیمسهقالمامیشدیرگئجهاوجاقسیز
او گونلر باهارین گلین چاغیدی
حیات نفسییدی ،عزت باغیدی.
بوزامان تهراندا حکومت دگیشیلیر ،وجیهالمّله آدی
قازانان بیر باش وزیر ایش اوستهگلیر .تاریخده همیشه
اولدوغو کیمی ،خلقلر قیامینی لکهلهییرلر ،اونا
مختلیف آدالر قویورالر .ایندی بو خلق ترپنیشینهده
آد قویدوالر و اونو بوغماغا وار قوهلرایله چالیشدیالر.
مشیرالدوله یاالندان آزادلیق سئون آدی ایله تانینان
باش وزیر مخبرالسلطنه،بو ساتقین و خائن
وطنپرورلیک و آزادلیق سئون نقابی وورانی ،شیخ
اوچون
بوغماق
نهضتی
یارادان
محمد
تبریزهگوندهریرلر .بو خائن ابلیس (مخبرالسلطنه)
تهراندا اوالن حاکیم دایرهلرینین هامیسینین
فیکرینی یاخشی بیلیردی و اودا ،قیامی خفهلهمک و
خلقین اورهیینده اوالن آزادلیق و برابرلیگهدایر
سئوگینی و عشقی سؤندورمک ایدی و شهره داخیل
اوالن کیمی قازاقالر ایله همدست اولوب خلقه هجوم
ائدیرلر ،اود یاندیریرالر ،ائولری و دودمانالری غارت
ائدیرلر .خیابانی بو اؤلمز و آدی خلقین یادداشیندا
تاریخین صحیفهلرینده دایم -یاشایان شخصیتی

خائنجهسینه شهید ائدیب و بو یئنیلمز و خلقیمیزین
فخری عالیم،روحانی و مبارز رهبرین جنازهسینی
شهرین کوچهلرینده سورودولر.
من بورادان بیر حاشیه چیخمالیام .بیلمیرم نه زامان
هارادا ،چوخ ایللر بوندان قاباق ،اوستاد – شاعیر
تجسم ائتدییی کیمی ،شعری قولتوغوندا قاالن ،آدی
ایتمیش ،عنوانی باتمیش ،بیر غریب وطن شاعیرینین
شعرینی اوخودوم .بو شعر ،باشدان – آیاغا زامانالر
منیم حافیظهمده قالمیشدی ،یازیقالر اولسون کی،
ایندی بو درین معنالی و اورهک یاندیران شعرین
یالنیز بیر سون نئچه بیتی خاطیریمدهدیر.
بو یوکسک سویّهده اوالن منظومهنی ،اوستاد – شاعیر،
ملکالشعرای بهارین شعرینین ترجمهسیله بیتیریر و
من بو مقدّمهیه بو غریب آدی باتمیش ،شعری
قوجاغیندا قالمیش شاعیرین بو بیتلری ایله سون
قویورام:
یوخ ،اؤلمز سن ،سن دیریسن ،دونیا نهقدهر کیوار
سنین درین تفکرون دونیا دور دوقجا دورار
سن برلشدین اؤز قانینا ،دوغما وطن اوغروندا
قانین قالماز یئر اوستونده آند ایچریک بوردا
قیصاصووی آالجاییق دوشمنلردن بونو بیل
بیزیم گؤزل شعاریمیز گزهجکدیر دیل به دیل
یات امین اول ،چاتاجاقدیر بو ایشیمیز تئز باشا
سن ای قاندا چوباالیان رهبریمیز ،چوخ یاشا!
بئلهلیکله فخر ائدیرم کی اوستاد – شاعیرین درین
خالقیت ایله یازیب – یاراتدیغی بو منظومهنین
نشرینده منده بیر سوچیلهییرم.
عزیز محسنی
تهران – 1380
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گؤزلهییریک گلهجهکده بؤیوک ظفر ،توی ،دوگون.

فَجَعَلْناهُم سَلَفاً وَ مَثـــَالً لِلْاَخِرینْ
(الزُّخرف)56/
.1أورهک آغریسی
سوروشورسان -« :نییه بابا آغریر سنین أورهگین؟»
أورهگیمی آغریدانالر ،منیم قیزیم ،آز دگیل.
هانسیندئییم،هانسی قالسین؟ هانسینا سن دؤزرسن؟
سنین ده که سئرچه قلبین ،منیمکی تک ساز دگیل.
«دونوق اولسا ،دورغون اولسا»سؤیلهمیشدیر فضولی:
«اورهک دگیل ،پارچا بوزدور ،گر اولماسا دردمند».
ائله اولو درد و غم وار ،أورهگی ده آغریدار
انسان وار که ،وجودونو نئی تک ائیلر بند  -بند.
ائلجه بیلن وورغونالری کیمسه سایماز اوالندا
بیر قلبین یوخ ،بیرکسین یوخ ،بو دردیدیر وطنین
شاعیرلرین کیتابالری قولتوغوندا قاالندا،
نئجه منیم قیزیل قلبیم هئچ آغرییا دوشمهسین؟
دوگونلهنیب تورپاقالردا آناالرین باخیشی،
یوز ایللر یولگؤزلهیرمی بیر ائل-اولوس ،بیر ملت؟
اسارت قاندالالرینا دؤزرلرمی آسالنالر؟
غئیرت کانی اوغولالردان گؤرونمزمی بیر غئیرت!
باشی اوجا ملتیمیز ئوز منلیگین اونودور،
اجنبینین چیراغینا هی سوزولور ،یاغ اولور.
اریمهسی ،تؤکولمهسی درهلره داغالرین،
أورهگیمده ،قیزیم منیم ،هی دیکهلیر ،داغ اولور.
کدرلتمک ایستهمیرم سنین دوغوم گونوندور
گلجهگین قوتلو اولسون ،آیدین اولسون گونلرین.
ایتیرمهسین سیادتین ،باشی اوجا یاشاسین،
یاخشیبؤیوتسونائوالدین،بیرگونگؤرسون ائللرین.
مجروح قلبیم آغریسادا ،قیزدیریرسان سن اونو،
قیزیم سنین دوغوم گونون مبارک اولسون بوگون.
سون غلبه دؤزومدهدیر ،دؤزور قارتال أورهگیم،

بوگون بایرام ائلهییبسن ،چالیرسان ،اویناییرسان،
هرکیم سنین بایرامینا بیر هدیه گتیریر.
آنان یئنه کدریمی سوزور منیم اوزاقدان،
چونکو بابان شعر پایی ایله بو بایراما قاتیلیر!
سنه بوگون قولتوغومدا بیر قاالق شعر گتیردیم،
«شیخ محمّد» حماسهسین ،قیزیم سنه یازمیشام.
منیم بو دؤولتیم  -واریم یئنه نیسگیلدیر سنه
کلمهلرین ،أورهگیمین الپ دیبیندن قازمیشام.
باشی اوجا عالیمیمیز سرهلنرکن یئره
دئدی« :عشقه ،فضیلته ،دوزگونلوگه وورولون.
هر هاوایا اوینامایین اجنبییه خوش گلسین،
منیم تکی عشق اودونا یانین ،دؤزون ،دورولون».
اوخو قیزیم ،اوخو قیزیم ،شیخ محمّد ناغیلین
سوروشما دای« :نییه بابا آغریر سنین أورهگین؟»
أورهگیمی آغریدانالر منیم قیزیم آز دگیل،
ایندی بیرین سؤیلهییرم ،دینله ،قوالق آس درین:
فَانـــْظُرُوا اِلی اثارِ رَحْمَةِ اهللِ کَیْفَ یُحی الْاَرْضَ بَعْدَ
مُوتــَها.
(الروم)50/
 .2خامنه
«شبستر»دن قیراقدا ،گون باتان بؤلگهسینده،
شیخ محمودون سؤزونده ،سسینده ،نفسینده،
یوز ایللر بوندان قاباق وئردیگی ایلقار أوسته،
غریب بیر نغمه یاشار ،غملی دویغوالر أوسته
أورهگینین باشیندان دنیزه پنجره وار
سونسوز سمانی اونون أوزونه هر گون آچار
«میشو» قوجاقالمیشدیر ،دریا قدهر غصهسین،
قوینوندا ساخالمیشدیر زمان سارسیدان سسین.
مین دؤرد یوز ایللیک چینار نغمهسیدیر بو شههر،
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غریب غملی دویغونون گورسسیدیر بو شههر.
ئوز اگنینه گئینده غریبلیک یاپینجینی،
گؤز ئونونه گتیریر دوشمنین قاخینجینی.
میشو بوتون ایسالنیر ،گؤزلریندن یاش آخیر
ایلدیریمالر شاققیلدیر ،چینار گؤیلره باخیر.
گؤیلر بوتون قاپقارا ،نه اولدوز وارنهده آی،
نه آغالییش دویولور ،نه سس سمیر ،نه بیر های.
سوسغونلوق بورویوبدور بوتون قایالیقالری
غم کروانی یوکسلیر «خامنه»دن داغا ساری.
میشو داغی ،شیمالدان ،اورمو گؤلو جنوبدان
قوینوندا بئجریرلر خامنهنی ،سانکی بیرجان.

«تسوج» گیالنارلیغی سولدا« ،شبستر» ساغدا،
قیوریم-قیوریم بزهییر گؤیچک أوزون هر چاغدا.
دالینی وئرمیش داغا أوزون دنیزه آچمیش،
آغیر قارا ماتمین دوزنگاهلیغا ساچمیش.
شیخمحمّدیدوغموش،بئجرتمیش ،هم ایتیرمیش،
هم سئوینج ،هم برکت ،همده سکوت گتیرمیش.
«باقرآباد»« ،حاج حسین» مسجیدلرین ساووشدوم،
«حاج احمد» کوچهسینین باشیندا آتدان دوشدوم.
دئییرلر که او شیخین بورادا ایدی ائوی،
بوردا دوغموش یاشامیش ،بورداسورموش عمرونو.
قانالیقالر ،آلمالیق ،آرمودلوقالر ،گوللوکلر،
بوروموش بیر باخچادا ،اونو گؤررمیش ائللر.
سن بودار کوچهلرده شاعیر نه آختاریرسان؟
تعظیم ائت ،قوی سارسیلسین حقه باغیران شیطان.
حق هارا ،حق سؤز هارا ،اهللهارا ،دین هارا،
أورهگیمه وورور او یارا أوستوندن یارا.
اوتور ،آخشام چاغیدیر ،گون یؤنهلیر باتماغا،
سنی آپاراجاغام یوز ایل قاباقکی چاغا.
سیل کؤنلونون پاسینی آخیت گؤزون یاشالرین،
باخ قیزاران شفقه ،دوگونلمه قاشالرین.
سکسن ایل بوندان قاباق خامنه گونشی باتدی،
بیر ساتقین دینسیز کؤپک ،شیخ محمّدی ساتدی.
أورهگینده نه آشوب ،آی شاعیر! نه عصیان وار،

داریخما ،اوتور آغال ،یوخسا واختین داراالر.
سن حله یازمالیسان قهرمانلیق دستانین،
حماسهلر یارادان شانلی آذربایجانین.
یاز ،خائنلردن دانیش جینایتلردن سؤز آچ،

گونش اسرارین سؤیله ،قارانقولوقالردان قاچ.
اوتور بوردا ،بو کوچه مقدس دیر سنین چین،
بو آنا جادهسیدیر ،شاهراهیدیر وطنین.
شیخ محمّد خیابانی آددیم باسمیش بورایا،
اوتور آغال ،هئچ ترپنمه ،هارا گئدیرسن ،هارا؟
عصیانلی ایمانالرین جادهسیدیر بو کوچه،
صاف عشقین شربتیدیر ،بادهسیدیر بو کوچه.
دوشونجهنین ،آرزونون دیلکلر صحیفهسی،
آزادلیق اسراری دیر ،فضیلتلر نغمهسی.
ئوپموشدور آیاقالرین شیخ محمدین بوتورپاق
دویموشدور اومیدلریندوتموشدور اوندانسوراق.
ایکی رکعت نماز قیل ،آلنینی تورپاغا قوی،
تکبر قابیغینی گل أورهگیندن سوی
قوی آپاریم تاریخین انگین کوچهلرینه،
قوالق آس شیخ محمدین عصیان دولو سسینه.
گؤر نئجه معراج ائتدی ساواشالر مئیدانیندان،
جبرائیل قانادیندا ئوتدو ،کئچجک جانیندان.
اورمو گؤلون بزهدی ،میشودان قانی آخدی،
خامنه قانلی چیچک تک غملی  -غصهلی باخدی.
غریب بیر نغمه کیمی وئردیگی ایلقار أوسته،
غملی دویغوالرینی داغیتدی دسته  -دسته.
گئدک تاریخیمیزین گل بیر دؤنگهلرینه،
قوالق آساق زامانین گیزلی ترانهسینه:
لَقَدْ خَلَقْنَا االِنـــْسانَ فیِ اَحْسَنْ تــَقْویم.
(التین)4/
.3دوغوم
کؤکسونده هیجان ،گؤزونده اومید،
اوتاقدا گئدیردی اویان بویانا،
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باییردان گؤزونو تیکدی میشووا،
صلوات چئویردی ،اوخودو دوعا،
اوفوقده سارالیب گونش باتیردی،
خامنه اهلی کنده گلیردی داغدان،
گئجه سالالنیردی ،قاش قارالیردی،
قادینالرین هایی گلیردی یاندان،
بیر قادیناویاندان سئوینجک قاچدی،
دئدی-«:موشتولوقوئر،بیراوغلوناولدو»
قالدیردی گؤیلره ساری باشینی،
یئرینه گتیردی شوکور سجدهسی،
« -فتبارک اهلل» دئدی -«:یااهلل،
دونیادا یاراتماق ایشیندیرسنین،
خیالدا گؤیلری زیارت ائتدی،
اهلل بخش ائتمیشدیر ،بیر اوغول اونا،
اوگون سئوینیردی حاج عبدالحمید.
بیلمیردی نئیلهسین باخسین هایانا.
بوغازیندان قوپدو غملی بیر نوا.
برکتلر گلسین ،ساووشسون بال.
سهند اتگینده دونیا یاتیردی.
سس سمیر کسیلیب سوسوردو هریان.
قارانلیق اطرافی ساریب آلیردی.
آغریالر چکیردی «رقیه سلطان»
حاج عبدالحمیدین قاپیسین آچدی.
حاج عبدالحمیدین گؤزلری دولدو.
« -شوکوراهلل»دئدی،تؤکوب یاشینی.
آیهلر اوخودو ،اوجالتدی سسی:
سنین ئوز بیلدیگین یاخشیدیر ،باهلل»
سنین عبدین اولماق بورجو بندهنین.
بیردن هوشدان چیخیب ئوزوندن گئتدی.
آلالهین وئرگیسی گلرمی سانا؟
.4آد قویما
ایکیاوچگونسونرا قوهوم قونشونو،
بیر آرایا ییغدی حاج عبدالحمید.

شادیانالیق ائتدی چایشیرنی وئردی،
گؤزلرینده سئوگی کؤنلونده اومید.
خامنهنین ان عالیم مالسی گلدی،
صلوات گؤندرسین ،اوخوسون قرآن.
حاج عبدالحمیدی دوعا ائیلهسین،
اونا چوخ گؤرمهسین اوشاغی دؤوران.
آدینی «محمّد» قویدو اوشاغین،
اوخودو اذانی ساغ قوالغینا.
قدمی خئیردیر ،یئیدیر سؤیلهدی،
دئدی اقامهنی سول قوالغینا.
سئچمیشدیر او ملّا ان گؤزل آدی،
آناسی بیر راحت نفس چکیردی.
گؤزلرینی یومموش رؤیاالریندا
گلهجک حیات چین چیچک اکیردی.
آنا بیر گئرچکدیر،دانیلماز گئرچک
«آنا حقی تانری حقی» دئمیشیک.
آنا حققین آیاق آلتینا سالساق،
ظلم ائدیب تانری نین حققین یئمیشیک.
سئیر ائیله روتبهسین باخ مقامینا،
تانری آناالرا وئرمیش جنتی.
اوغلو بویا -باشا چاتانا قدهر،
آنا قبول ائدیر هر اذیتی.
آنانین کمالی ،آنا ادراکی،
معراجا یوکسلدر اوغولو قیزی.
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آنا سوتوتمیز اوالرسا ،اوغلو،

کؤکسو صحبتدولو خان آناسینین،

فتح ائدر گونشی ،آیی ،اولدوزو.

حكایتلریله قوالغی دولدو.

فضیلتلی آنا ،تقوالی آنا،

یازین او سئللمه یاغیشالریندا،

مقدس آرزوسون توپراغا وئرمز.

قیشین چووغون دولو چن هاواسیندا،

نور یاغار آنانین یان -یؤرهسیندن،

یایدا ،گوزده ،یازدا ،پاییزدا ،قیشدا،

شیطان صاف سئوگینین قوینونا گیرمز.

هرنهیی گؤروردو ئوز آناسیندا.

حكمت بوالغیمیش سؤزو آنامین،
ناغیلی ،نغمهسی ،ترانهلری.

تقوالی آناسی الپ تک باشینا،
أوچ  -دؤرد ایل اوغلونو تربیه ائتدی.

ئویودو ،دوعاسی ،حربه  -زورباسی،
قوالغیمدا قالیب ایللردن بری.

بیر نئچه ایل سونرا« ،ماخاچ قاال»دا،
آتانین تجارت ایشلری بیتدی.

معنوی دونیاسی ،حیاتی پارالق،
نغمهسی ایالهی ،سؤزو ایالهی.

خامنهیه گلینجه اوغلون چاغیردی،
أوزون گؤزون ئوپوب باغرینا باسدی.

یوکسک ذیروهلرده یاشاییر آنام
دیلگی ایالهی ،ئوزو ایالهی.

« -داغستانا بابا منیده آپار»
محمد آغالدی ،او قوالق آسدی:

ایالهی موهبت ،ایالهی وئرگی،
سنیندیر ،منیمدیر باجیم ،قارداشیم.

«-بابا ،دونن سنی یوخودا گؤردوم،
منه درس دئییردین مكتب خانادا.

بئله بیر ذیروهدن قوپوب گلیرم،
یادالر قارشیسیندا اوجالیر باشیم.

دؤوره اوتورموشدوق حصیرلر أوسته،
بوتون اوشاقالرال ،منده ،آنادا»

فَال تـَقُل لَهُما اُفٍّ وَ ال تـَنْهَرْهُما وَ قُل لَهـُما قُوالً کَریماً
(اسراء)23/

وَ مِنْ آیاتِه خَلْقُ السَّمواتِ وَ االَرْضِ وَ اخْتِالفُ الْسِنَتِکُم
و اَلـــْوانِکُم اِنَّ فی ذلِکَ الیاتٍ لِلْعالِمین.
(الروم)22 /

.5آنا ایله تک باشینا
.6مکتب ده
گون به گون یوکسلدی محمد،قیزیم!
دؤرد یاشلی،بئشیاشلیبیراوغالن اولدو.

خامنه نین بوسبوتون مسجیدلرینده،
اوشاقالر درس اوخور حصیرلر أوسته.
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مسجیدلرده هرگون شربت وئریلیر،
.آخوندون آلتینا خالچا سریلیر.

محمد ،گل اوغلوم ،اوخو بو سؤزو،
بیر گون اونا دئدی آخوندون ئوزو.

ابجد ،هوز،حطی بیر  -بیر اوخونور،
گلهجک چین جانلی خیال توخونور.

محمد اوخودو :اوشاقالر ،حاضیر!
«حسن بن مهدی رشدیه» یازیر:

درسلر أوچسطحدهمسجیدده گئدیر
اوشاق بیر  -بیریله رقابت ائدیر.
بیرینجی سطحده :اوخور جزء عمه،
حرکهنی ،حرفی ئویرهنیر بیرده.
ایکینجی سطحده :آنا دیلینی،
اوخویور ،تانییر شانلی ائلینی.
«رشدیه» یازمیشدیر گؤزل خطیله،
یایمیشدیر هر یانا اوخونسون دئیه.
أوچونجو سطحده :قرآن دئییردی،
آخوند حکمت وئریر ،دین ئویرهدیردی.
آتا محمّدی قویدو مکتبه،
یؤنلسین قرآنا ،علمه ،ادبه.

«بیر چمنزار ،بیر گؤزل اوتالق،
اولموش ایدی ایکی ئوکوزه یاتاق.
اوتالماق ایستهسه ،اوتو وار بول،
ایچمکایسترسه ،سو یانیندا ،سو ،بول.
ارسالن اولدو حالدان آگاه،
ایستهدی اولسون اونالرا همراه.
یعنی اوتالقدا مقام ائتسین،
آنالری ئولدوروب طعام ائتسین.
وئرمهدیلر ئوکوزلر اونا مجال،
اتفاق ائتدیلر ،اولوب هم حال،

محمد بیر ایلده هم جزء عمهنی
اوخودو ،بیتیردی هم چرهکهنی1

شیر حمله ائدنده شب یا روز،
گؤستریردی اوالر اونا بوینوز.
شیر گؤردو که اولماییر چاره،
حیلهیه أوز چئویردی بیچاره

اوشاقالردان بوتون قاباغا کئچدی،
جهالت کؤکونو بیلگیله بیچدی.

یانالییب آنالرین بیرینی یاواش،
دئدی -«:بند اولما یولداشا ،قارداش!

«ایکیسطحه»کئچدیسکگیزیاشیندا،
«آنا دیل» اوخودو ،کورسو باشیندا.

اوتال صحرایی ،گزگیلن تنها
سنه مندن اولور حیمایتها!

«حاج میرزا حسن رشدیه» کیمی،
دانیشدیغی تکی بوتون سؤزلری،

اثر ائتدی ئوکوزه شیر سؤزو،
یاغلی سؤزلره آخدی پیل گؤزو.

یازیردی لوحهیه ،نئی قلمیله.
دیلین ئویرهنیردی آخوند الیله.

اولدو بو سؤزله یاردان تنها،
ائتمهدی مئیل یولداشا ،اصال.
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شیر چون یاری ائیلهدی اغیار،
تک به تک ائتدی آنالری مردار.
بودو مقصود قصهدن حصه،
متفق قوم چکمهدی غصه2».
آخوند دئدی اونا« -:اوغلوم ،آفرین
درسینی اوخودون چوخ شیرین ،شیرین.
آتاوا آناوا مبارک اولسون،
اونالرین أورهگی سئوینجله دولسون.
حق تعالی
سنی خلف ائتسین ّ
برکتلر اولسون ،سنه ،آی باال».
سونرا آخوند اونا دئدی نیفاقدان،
اتفاق ،اتحاد ،همده شقاقدان.
قرآندان آیهلر گتیردی اونا،
آلالهین بویروغو گلرمی سانا؟
هم ظلمدن دانیشدی همده عدلدن
محمّد آخونددان ئویرندی هرفن.
أوچونجو سطحده« ،مختارنامه»نی
«نصابی»« ،معجمی» ،همده«دُرّه»نی،
اوخودو ،ئویرندی عجم دیلینی،
خیدمته ،باغالدی او ئوز بئلینی.
عجمجه ئویرنمکفرضاولموش بیزه
کئچمیشدن بو ایمیش عادت تبریزه.
عجمجه یازانالر بؤیوک شاعیرلر،
هرفنده علمده دیلده ماهیرلر،

ایشین بیر أوزونده سئوینج اولسادا،
دالغالی أورگیم راضی قالسادا،
او بیری أوزونده بیر آجی غموار؛
«یانیق کرم» ایله بیرده «دیلقم» وار.
ئوزگیه «نظامی» بسلهمیش ائلیم،
دیللره سرکرده اولموشدور دیلیم.
والکین چوخ مردار ساتقین نوچهلر،
دوشمنلیگه تورکو  -عجمی چکر.
تورک-فارسدوشمنلیگینتبلیغ ائدیرلر،
نوچهلر« ،کسروی» یولون گئدیرلر.
بیر ،حکمت سؤیلنیر مین ایلدن بری:
«فارسسیز تورک اوالنماز!»دیللر ازبری.
بیر-بیره باغالنمیش طالعیمیز باخ،
بونو دویمالییق دریندن ،آنجاق
آتالیق ائتمیشدیر باباالریمیز،
فارسادا ،کوردهده ،گل اینان ،آی قیز!
اما که کیمسهنین دیلین کسمهمیش،
تاریخین دانمامیش ،ائلین باسمامیش.
یاراتمیش کوردهده تاریخ ،فارسادا،
مدنیت وئرمیش ،او ،کؤچموش هارا.
باشالرین اگمهمیش هئچ زامان یادا،
ساتقینالر اونالرا دؤنوک چیخسادا.
مظلومدان حیمایت ائتمیش بابامیز،
سیغینما قاالسی اولموشدو تبریز.

تورکلرآراسیندایئتیشمیش،چیخمیش.
ئوزگیهائو تیکمیش ،ئوز ائوین ییخمیش!
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تاریخ آددیمالمیش صاباحا ساری،
تورک آددیمالریله هر ایلک باهاری

چوخالسین بو ایشده قازانجین ،وارین».
« -آتاسی سؤزوندن چیخماز او» ،دئدی
آناسی ،باشماغین گئییمین وئردی.

هر تورک انسانلیغین دادلی میوهسی،
جسارت نغمهسی ،شجاعت سسی،
ایگیدلیکرمزیدیر،حیات قوخوسو،
دوشونجه آغاجین بیر سوواران سو.
قولالری قاندالدا اولسادا بئله،
آزاد ایلقارینی وئرمهمیش اله.
أورهگیم دولودور ،یازارام سونرا،
کئچک شیخ محمد اوشاقلیغینا.
اون ایكی یاشینا چاتان زاماندا،
مكتبی قورتاردی بابا یوردوندا.

خامنهدن سفره چیخدی محمّد،
سفر اثناسیندا پیشهجک البت.
ال تـَاکُلوُا اَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بـِالْباطِلِ اِالَّ اَنْ تـَکُونَ تِجَارَةً.
(نساء)29/
.7تجارت خانادا
بیر نئچه آی قالدی ماخاچ قاالدا
تجارت ایشینه باخیردی اوردا
حسابین ساخلیردی آلیش وئریشین،
سئیر ائدیردی اوردا زامان گئدیشین.
روسالرال یاناشی داغستانلیالر،

قرآن ئویرنمیشدی ،بیلیردی احكام،

چچنلر ،تاتارالر ،هم عثمانلیالر،

شعر سؤیلهییردی ،آلیردی چوخ کام.

آذربایجانلیالر ایله بیرلیكده،
گمیلر سالیردی هر گون دنیزه.

ادبیات ،تاریخ ،اخالق اوخوموش،
بیز اوخویانالری ،چوخدان توخوموش.

محمد ذکالی بیر جوان کیمی،
سئزیردی باش وئرن هر مراسیمی.

گؤرجک بو حالتی حاج عبدالحمید،
اوغلونا باغالدی دریاجا اومید.
ساوادلی ،بیلیکلی یئنی یئتمهنی،
چاغیردی یانینا سؤیلهسین بونو:
« -سن اوغلوماولوبسانیئتگینبیر جوان،
ایندی تجارته ال قویمالیسان.
داغستانا ساری ،ماخاچ قاالیا،
گئدهلیم اورادا ذوقونو سینا.
تجارت ایشینین ئویرن اسرارین،

سنینی ،شیعهنی ،وهابیلری،
اوردا سئیر ائدیردی گؤزتچی تكی.
ناحقی آتاراق ،حقی سئچیردی،
حقیقت شربتین چكیب ایچیردی.
اوجا اذان سسی منارهلردن
یوکسلیردی هرگون گؤیه شههردن.
«دربند» شههریندن گلن شیعهلر
اورادا ،مكتبده تاسیس ائتمیشلر.
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شریعت علمینی اوخویوردوالر

دوشمنقارشیسیندا دایانماق ایچون،

تفسیر ائدیردیلر قرآن ،شارحا شار.

مظلومالر اودونا هم یانماق ایچون

هم «کشف الحقایق»« ،تفسیر البیان»

درین بیلیکلره یئیهلنمگی،

همیده «تفسیر عن نكت القران»

زحمتی ،یازماغی همده امگی

تملی قورولور ،سؤزو یازیلیر.

سئویردیمحمد،شیرین جان کیمی،

أورهکلر ایچینده شرحی قازیلیر.

بونو بسلهییردی بیر ایمان کیمی.

گؤزلـه ییردی گلن ایام بونالری،

بیر نئچه آی سونرا ،دئدی اوجادان:

چاپ اولسون ،یاییلسین هر یانا ساری.

« قاال بیلمیرم من بوردا ،آتاجان»

گؤزلـهییردیدؤران «نعمان زاده»نی.

آتاسی دویموشدو روحیاتینی.

یاخشی دینلمهلی اوخوجو بونو.

آجیلی ائتمهدن هچ اوقاتینی،

داغستان »شیخشامیل» یوردونا دؤنموش،

دئدی - :اولسون اوغلوم،آپاررامسنی،

ایندی خصم الیله چیراغی سؤنموش.

گؤررسن بیرداها گؤزل خامنهنی.

داغستان اسالمین بایراقداریدیر،

تبریزه یولالرام بیرده سنی من

تقوا دونیاسینین ایلک باهاریدیر.

اوردا اوخویارسان هرنه ایستهسن »...

فضیلت مولكونون مرکزی اوالن
داغستان یاداکی آذربایجان،
اسكیدن دایانمیش دوشمن ئونونده
روسا ،ارمنییه دؤزموش ،او گونده.

وَ وَصَّیْناَ اْلِانـــْسانَ فی عامیْن بــِوالِدَیْهِ حَمَلَتـــْهُ اُم َُّه
وَهْناً عَلیَ وَ هْنٍ وَ فِصا لُهُ.
(لقمان)14 /
.8آنایا قاووشما

داغستان مولكونه گئدندن بری،

بیر نئچه آی سونرا گؤردو آناسی
محمد دیر گلیر ،کؤنول آیناسی.

مسجیدی،کیلسهنی،جامعی گؤردو،

گلیب ئوپدو الین ،ئوپدو اتگین،
او ضایع ائدرمی آنا امگین؟

محمد گزیردی بوتون یئرلری.

ذهنینده دوشونجه دونیاسین هؤردو.
اوخوماق هوسی ،ئویرنمک مئیلی.
اونو ائیلهییردی ناراحات خئیلی.

آرادانچوخئوتموش،یای گئتمیش قیشا،
آنانین أورهگی دوشموش تشویشه.
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چوخدانآیریلمیشدیپاکقوجاغیندان،

عینی آچیلمیشدی میشو داغینین،

سیغمیردی روحونا اونون داغستان.

دنیزه باخیردی گوللر ایچیندن.

آنا قوجاغینا دؤندو محمّد،

توراغایی قالخیب سئیران ائدیردی،

ئوزونه قاییدار صاف روحالر البت.

یام  -یاشیل چؤللرین انگینلیگیندن.

«  -آناجان،آغالما،گؤزیاشالرین سیل،

لپهلر قالخیردی «اورمو» گؤلوندن،

منی ئوز یانیندا ،ئوز قوینوندا بیل!»

یاماجی آلیردی ،دوزو آلیردی.

دئیهرک محمد ،گولدو ،آغالدی،

قایناییب چاغالیان نغمهلر کیمی،

آنایال بیر داها پیمان باغالدی:

دوزنگاهلیقالرا سس  -کوی سالیردی.

«  -سنین یانیندایام گؤزل آناجان،

نمازین قیلمیشدی رقیه سلطان،

آناسیز یاشاماز دونیادا انسان».

دوعایا دورموشدو سحر شئهینده.

دئدی عبدالحمید خانیمینا - «:باخ!

آلالها یالواریر دولو گؤزویله،

محمد تبریزده درس اوخویاجاق».

دئییردی -«:آلاله من مقصر بنده،

سئویندی بو سؤزدن رقیه سلطان،

اوغلومو باخ سنه تاپیشیریرام،

دئدی - «:حق ساخالسین سنی هر زامان.

قادادان بالدان سن اونو ساخال.

اوغلومو گتیرن الین ساغ اولسون،
أورهگین سئوینجله  -شادلیقال دولسون!»

اوغلومو درهدن ذیروهیه چاتدیر،
جایسا ،ائله اوردا ایالهی حاخال!»

محمدی آلیب باغرینا باسدی
حرمانین ،غصهنین یولالرین کسدی.

انسانی ساخالیار هر بیربالدان،
آنانین تدبیری ،خئیر دوعاسی.

وَیُزَکّیهِم وَ یُعَلِّمُهُمُ الكِتابَ وَ الْحِكْمَة( .جمعه)2 /
دئییرلر هرگئجه ،هر سحر آخشام
.9تبریز بیلی یوردونا سفر

ذیروهیه یوکسلر آنا صداسی.

آغ گئیینمیش ایدی بوتون طبیعت،

هوندور داغالرداندا یوخاری قالخار،

بادام آغاجالری گوللنن زامان.

آغاردار گؤیلری دان یئری کیمی.

خیالالر أوزوردو یاشیل داغالردا،

آنا أورهگیندن قوپان آغالییش،

ذیروهلر باشینی آلمیشدی دومان.

ترپهدر ذیروهنی تیترهدر سیمی.
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اوگونده اوغلونو یوال سالیردی،
بیر آنا خامنهدن تبریزه ساری

اونالرجاشهنشاهالریسویدونیوال سالدین،

ئورپگین باشینا آتیب چیخمیشدی،
سو سپسین دالینجا اوغلونون باری.

عؤمرون باشا وئردین اوجا ،باشی اوجا قالدین.

.10ارکیم
تبریزه یولالندی اون دؤرد یاشیندا،
بیر باهار چاغیندا ،یازین باشیندا.
دروازادان کئچیب ایچهری گیردی،
ارکین قاباغیندا ،آتاسی دوردو.
گؤزلری یاشاردی ،قلبی دؤیوندو،

آلالهاباش اگدین ،جاللین شانین اوجالدی،
اوغلون بؤیودو قیصر رومداندا باج آلدی.
شاهالر شاهیاگدیباشینی اوغلون ئونونده،
سن فخر ایله قالدین ابدی ،دونده ،بوگونده.
صرّاف ایله لعلیله ،شكوهیلری دوغدون،

نغمه اوخوماغا قالخیب ئویوندو.

نامردلری هرتنگهده ،هر دؤنگهده بوغدون.

ارکین تاریخینی یادینا سالدی،

سارسیتدیدنیدوشمنی کبرین اوجا ارکیم،

درین تالطملی فیكرته دالدی.
هر بیر اویونا طنز ایله گولدون قوجا ارکیم.
کئچدی «خدابنده» گؤزو ئونوندن،
باخدی ارکه ساری «سلطانیه»دن.

آلنیم آیاغین تورپاغینا قویماغا گلدیم

«شاه ختائی» قالخدی «سایین» داغینا،

شیطان گؤزونو سجده ایله اویماغا گلدیم.

گؤزوندن یاش آخدی ارکین باغینا.
«عبدالحمید» یاواش ترنم ائدیر،
محمد دالینجا یولونو گئدیر:

ای سینهسی مینلر یارا ایله دولو ارکیم،
یوزلرجه ایلین خاطیرهسی ،ای اولو ارکیم!
غئیرتلی اوغولالر وطنی ،مسكنی سنسن،
مینلرجه مقدس جسدین مدفنی سنسن.

.11گؤی مسجد
آتاسینین دردین سانکی دویوردو،
محمد ،آغلیردی گؤزون اوغوردو.
ایکیسی کئچدیلر ارکین ئونوندن،
«گؤی مسجید»ه ساری یولالندی همن.
«خیاوان»دا اونون قوهومو وارمیش،
«سید حسین» آدلی مال اوالرمیش.
خامنهلی بیر سید ،تقوالی سید،
بیلیکلی ،علملی ،چوخ عالی سید.
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پئشنمازی «کریم خان» مسجیدینین،
فقاهتی ،علمی ،دنیز تک درین.

بوگؤیمسجیددیر اوغلوم،گلقوروبوگنجاسراری.

آتاسی سؤیلهدی -«:گل گئدک اورا،
حاجی سید حسین ائوینه باال».

الین آلالها آچمیش بیر ایشیق دریاسیدیر اوغلوم،

«خیاوان» آغزیندا ،أوستونده یولون،
گؤرنده جادهنین آرخادا سولون.
«گؤی مسجید»ه ساری یئنه چاتاندا
کاروانی ساخالدی سؤیلهدی آتا:
«جهانشاه حقیقی» یادگاری ،یارمیش ادواری،
بودور ،تبریز ایچینده گؤیلره قالخماقدا انواری.
فضاسی بیر ایالهی نور ایله دولموشدو گؤی قبه

منیمتکسندهباخسان نورگؤررسنبوردااحجاری.
آماندیر قویماتحقیر ائیلهسین یاد ،قالخئوزونگؤستر،
تکان وئر ذوالفقاره قاوگیلن اوباشی ،اشراری.
بورا تبریزدیر ،دونیا بویو تاریخی فتح ائتمیش،
یوخویا گئتمز البته بو شهرین بخت بیداری.
اونون »دوزگون»کیمی ائوالدیواردیر ،قورخویوخ ،غمیوخ،

شجاعت مئیدانین قویمازالر اونالر صدقدن عاری.

بوراخمیشحیرتهاقماری،شمسی ،چرخِ دواری.
شاخاندا ایلدیریمالر قیسقانان چرخین هواسیندان،
سؤکوبیاندیرماقایسترمیشسهگؤیگونبذدنآثاری،
طبیعتتیترهمیش،خلقت آیاقالنمیش ،فغان ائتمیش،
آماندیر یاخما قلبین تبریزین ،ییغ تیغ غداری.
ایشیققایناغینیغارت ائدنلر صف به صف دورموش،
قارانلیقالر ایچیندن ترپهدیب قالخیزمیش اشراری.
کئچیرتمکچین،بوتونشرقهایالهینورساچانشمعی،
مسلط ائیلهمیش بو مسجیده هر شاهی ،طراری.
بو گونهم،باخمحمد! سینه گرمیش باطیل اوغروندا،

بورا فضیلتین ایشیق بوالغی،
صائبلر ئولکهسی خطیبلر یوردو.
قوجا تبریزدیر بو ،هرزامان ،هرواخت
دوشمن قارشیسیندا آسالن تک دوردو.
یئتگینلیکلر ائوی ،کمال اوباسی،
قهرمانلیقالرین بئشیگی تبریز.
غئیرتین،عصمتین اوجا ذیروهسی،
بشر تاریخینین کئشیگی تبریز.

سنی چئینتمرم نامرد یادالرا،
اولو اجدادیمدان قاالن مکانیم.
نئجه من یاشاییم آدسیز ،نشان سیز،
تاریخیم ،شرفیم ،ایلیگیم ،قانیم.
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مجسم غئیرتی اسالمیتین،
قورقودالردان قاالن ئویود قایناغی.

بیرده «حاجی میرزا حسن مجتهد»،
اونا «شیخ محمد» آدینی وئردی.

تبریزیم ،بیر سؤزله سؤیلهسم اوغلوم:
ائلیمین اوبامین یانار چیراغی.

شریعت علمیندن قیراقدا اونا
میرزا عبدالعلی «حکمت» ئویرتدی.

وطن دارالعلمی ،ائل بیلی یوردو،
آیهلری تفسیر ائیلهین شههر.

«ارثماطیق»،همده«هندسه»«،حساب»،
بیرده«عروض»«،نجوم»«،هئیت»ئویرتدی.

دوزلری آرخادا قویوب گلمیشم
عشق ایله آخمیشام باخ گؤر ،نه تههر!

بوردا شیخ محمد ،خامنهلی جوان
اجتهاد مرزینه یاخینالشیردی3.

خامنهدن گلمیشم قوجاغینا من،
بورا وطن دئدیم فضولی سایاق.
پناهیم ،یورد-یووام ،آنام ،آمانیم،
دوردوم کئشیگینده ار کیمی اویاق.

ماخاچ قاال گزن ،دربندی گؤرن،
علمین ذیروهلرین بیر – بیر آشیردی.

وَقَالَ الذّینَ اُوتــُوا العِلْمَ وَیـْلَکُم ثــَوابُ اهللِ خَیرٌ لِمَنْ
امَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً.
(قصص)80/
.12طالبیهده
تبریزه گلندن نئچه گون سونرا،
محمد یولالندی «طالبیّه»یه.
اوردا بیر حجرهیه یئرلشدیریلدی
درسه باشالیاراق اولدو طلبه.
اوردا بیر نئچه ایل قالیب دایاندی،
اوخوتدوالر اونا «لمعه»« ،امثله»،
«عوامل»«،صرفمیر»،بیرده«سیوطی»،
«منطق کبری» ،هم «شرح االمثله».
«حاجی میرزا ابوالحسن انگجی»،
اونا «فقه» ئویرتدی ،هم «اصول» دئدی.

«طبیعیات»«،تاریخ»«،رجال»ئویرنمیش،
اوخوموش فلسفه ،اوخوموش «کالم».
«ادبیات»«،بدیع»« ،منشات» گؤرموش،
یازیردی «رساله» ،یازیردی «احکام».
فَانـــْکِحُوا ما طابَ لَکُم مِنَ النِسَّاءِ .
(نساء )3 /
.13خوش گلهجک
حاجی سید حسین ،خامنهلی عالیم،
داها چوخ سئویردی شیخ محمدی.
انقالبچی روحلو ،اولو پئشنماز،
داها چوخ سئویردی شیخ محمدی.
یانیندا بسلیردی بیر طاهیر کمیی،
عماندان آیریلمیش جواهیر کیمی.
اونو یئتیرمیشدی بیر شاعیر کیمی،
داها چوخ سئویردی شیخ محمدی.
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أورهگینین بارین یئدیردهجکمیش،
اونا شیخ محمد خوش گلهجکمیش.

ظالمی،شاهالری ،غصب کارالری،
چاغیریردی هر واخت اولو مئیدانا.

اومیدلر ییغناغی ،بیرده دیلکمیش،
داها چوخ سئویردی شیخ محمدی.

یوخوسوزقویوردوغصب کارالری،
منبرده موعظه ائدن زاماندا.

آینا بوالقالردان دورو آخانی،
شجاعت قایناغی ،محجوب باخانی،

تهراندا لرزهیه سالیردی شاهی،
منبرین أوستونده حق دانیشاندا.

وئردی اونا قیزی «خیرالنسا»نی،
داها چوخ سئویردی شیخ محمدی.

اونا «خیابانی» دئییردی ملت،
منبرینه میندن چوخو گلیردی4.

وَ رَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لَیْبلُوکُمْ فی ما اتاکُم.
(االنعام)165 /

ایشیقلی گؤزلری ،اودلو سؤزلری،
مسجیدده ظلمتین باغرین دلیردی.

.14موعظه ایللری
بئلهلیکله« ،شیخ محمد» ائولندی
«خیاوان»ین بؤیوک مالسی اولدو.

موعظه ایللری ،ائلین غمینه،
«خیابانی» قالدی ،قایغیسین چکدی.

«خیرالنسا» اونون آغیر گونلرده
دؤزومله یانیندا قاالسی اولدو.
وفاتیندان سونرا «سید حسین»ین،
پیشنمازلیق ائتدی رسمیت ایله.
همگوندوز،همآخشامنماز قیلیردی،
او ،ئوز مسجیدینده جماعت ایله.
«کریم خان»مسجیدین اونون آدیله،
تانیردی جماعت تبریزده بوتون.

شرعی مسالهلرله سیاستیده،
دئییب خلقه ،حقین تخومون اکدی.
همده درس دئییردی طالبیهده،
فقه ،اصول ،ریاضی اوخودوردو او.
نجوم دا ،هئیتده تدریس ائدیردی،
دورمادان یازیردی هم پوزوردو او.

الیــُحِبُّاللهُالجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَالقَوْلِاِالَّمَنْ ظُلِمَ.
(نساء)148/

«خیاوان» ترپهنیب دالغاالنیردی
منبره قالخاندا هفتهده بیر گون.
مئیداناوخویوردو منبرده هر واخت
دئییردی شیطانا -«:باش اگ انسانا!»

.15انجمن قورولور
چوخاولموشتبریزینقانلی گونلری،
شانلی سنهلری ،شانلی گونلری.
بؤلگهیهروحوئرمیشجانباغیشالمیش
تاریخی دیرچلتمیش جانلی گؤنلری
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قیشینچووغونوندا یایبورکوسونده،
دوشمنلره ساری گرمیشدیر سینه.

دانیشدی هر آخشام ،نطق سؤیلهدی
ظلمون قارشیسیندا دایانیب دوردو.

صاباحا بویالنان قانلی ایللرده،
آزادلیق طالعین یازمیش دیز أوسته.

قوردو بیرنئچهده فرعی انجمن
«مساوات»« ،اتحاد»« ،حقیقت» آدلی

مینأوچیوزایگیرمیدؤردونجوایلدیر،
تبریز دالغاالنیر یئرده دایانمیر.

بیردهکی «خیاوان انجمنی»نده
ئوزو دانیشیردی هر آخشام چاغی.

یاغدیریر بالالر ،تؤکور بومباالر
قهرمان شههردن دوشمن اوتانمیر.

تبریزده مشروطه طبلی چالیندی،
شاهی تهراندادادا تسلیم ائیلهدی.

سیاسی حیاتی خیابانینین
یئنی بیر آخیندا باشالماقدادیر5.

مظفرالدین شاه أوچ آیدان سونرا،
باش اگدی شاهلیغین آتین پئیلهدی.

انجمن قورولموش آذربایجاندا
دوشمن هر طرفدن داشالماقدادیر.

خیابانی اوگون تبریز شهرینده
انجمنلیلره نطق سؤیلهدی.

عدالت ،مساوات ،بیرلیک ایستهییر،
خیابانی هرگون منبره چیخیر.

مشروطه فرمانین امضاالماغی،
اونون بو ایشینی تحسین ائیلهدی.

حدتلی نطقیله ،گونده یوز کره،
استبداد قصرینی داغیدیر ،ییخیر.

اِنَّ اهلل ال یُصلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدینْ.

بودور شعبان آیی ،مبارک بیرگون،
مبارک ساعاتدا دئدی اوجادان:

.16ایکی ایل سونرا

انجمن»6

« -تبریزده قورموشوق «ملی
بیزه یول گؤستریب سؤیلهییب قرآن:
«آهلل یاردیم ائتمز هئچ بیر ظالیمه،
مظلومون نالهسین ائشیدر ،بیلر.
حالتین دگیشمک ایستهین ائلین
دگیشر حالتین ،اونا رحم ائدر».
اورادا7،

خیابانی اولدو رهبر
عمومی ،خصوصی مجلیسلر قوردو8.

(یونس)81/

محمد علی شاه تخته چیخاندان،
آزادی خواهالرا وئرمیردی آمان.
تبعید ائتدیریردی ،شهید ائدیردی،
عجم شاهالرینین یولون گئدیردی.
«خسروپرویز»کیمی«،نوشیرهوان»تک
اوالیدی تاریخده او «عادل» گرک!
بوتون باباالری شاه اولموش اونون
گئدیردی دورمادان اونالرین یولون.

) Xudafərin 204 (2022خداآفرین - 204فروردین 1401

24
تاریخ قارشیسیندا باخسان شاهالرا
هامیسینین اولموش اوزلری قارا
باباسی داریوش فخر ائدیردی -« :به!
مصرده ئولدوردومپیشکلریده».
کوروشسؤیلهییردی«:کیمسهقویمادیم،
دیری بابلده من ،دیریلتدیم آدیم!»
شاپور ایسه بوتون یازان پوزانین
ایپ کئچیرتمک ایچون ،دلیردیچیگنین.
هامیسی فضیلت ،بیلیک دوشمنی
هاوایا ساووران گؤزل وطنی.

مقدس آرزوالر مسکنی شههر،
گؤرهلیم پوسقودا دوردو نه تههر.
قوی ایلکجه تبریزی ئویوم قیزیم چین
تبریزه یازمیشدیم بو شعری بیر گون:
***
سن منیم شعریمین روحونا دؤندون،
مقدس آرزولو تبریزیم منیم.
سیلینمز کؤنلومدن قهرمان آدین،
مقدس آرزولو تبریزیم منیم.

محمدعلی شاه «خلف!» اوغول تک
باخالیم تاریخده نه ائتدی گؤرهک:

من سنده تاپمیشام بابک عنادین،
باهار گونلرینین قوخوسون ،دادین.

باغالتدیردی بوتون گوندهلیکلری
ئولدوردو تهراندا حق سؤز دئینی.

چیخماز خاطیریمدن هئچ زامان آدین
مقدس آرزولو تبریزیم منیم.

لیاخوف امریله توپا باغالدی
شورا مجلیسینی ،هرکس آغالدی.

سن منیم حیاتیم ،بؤیوک آمالیم،
عشقیم ،افتخاریم ،جاه و جاللیم،

ئولدوردوتدو بیر چوخ مجاهیدلری،
تختی  -تاجی اله آلدیقدان بری.

سندن آیریلمازدیر فکریم ،خیالیم
مقدس آرزولو تبریزیم منیم.

سونرادا تبریزه حمله امرینی،
وئردی قازاقالرا ،9سارسیلتسین دینی.

***
تبریز قوردو او ایل یئنی بیر دؤوران
اون بیر آی دایاندی ،دورمادی ،اینان!

هرگونپوسگوروردوآعزیندانقان،قان!
داها بیلمهییردی :اهلل قورویان -
چراغی کیمسنه سؤندوره بیلمز،
لکهنی نه بومبا نهده توپ سیلمز.

انقالبچیالری ایشه چاغیردی
استبداد چیالرا قالخیب باغیردی.
محکمه یاراتدی ،قاراقول قوردو،
محمد علی شاه ئونونده دوردو.

تبریز ،شاهالر شاهین هئچده سایمادان
ئوز قوردوغو یئنی مقدس دؤوران،
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ستارخان ،باقرخان یاراندی اوگون
تبریز ماجراسین یاخشیجا دوشون.

شیخ محمد بوردا ئورنک اولموشدو،
مسجیدی سنگره گلیب قاتیردی.

خیابانی اولموش اونالرا رهبر،
هرنه یازسان شاعیر ،یاز اونا ،دهیهر.

گئجهلر جهاددان دانیشان مال،
گوندوزده سنگرده جهاد ائدیردی.

دهیهر ،دهیهر البت ،خیابانی چین،
جان فدا ائدنلر ،چوخ ایدی او گون.

ظلم ایله ووروشور ،دورمادان ،باهلل!
موالسی علی (ع)نین یولون گئدیردی.

«خیابانی» دئیه ،هایغیردی ملت،
سنگرلر یاراتدی ائیلهدی همت!

جماعت نمازی اقامه ائدیر،
انجمنی بوتون ایمانا چکیر.

اِنْفِروا خِفافاً وَ ثِقاالً وَ جاهِدوُا بِاَموالِکُم وَ اَنْفُسِکُم فی
سَبیلِ اهللِ ذَلِکُمخیرٌ لَکُم اِنْ کُنـْتـــُم تَعْلَمُونْ.

غئیرت قانالرینی جوشدوران بو شیخ،
آزادلیق توخومون سنگرده اکیر.

(توبه)41/
.17خیابانی سنگرده
یئتیشدی تبریزه شاهین اوردوسو،
اون بیر آیلیق ساواش باشالناجاقدیر.
بئله ظن ائتمه که اوردو اوداجاق،
شاهچیالرین قصری داشالناجاقدیر.
ووروشقان،دؤیوشچو،ساواشچی ارلر،
قافقازداندا گلمیش چوخلو مسلمان،
تبریزه دولموشالر دسته به دسته
قورخویا دوشوردو گون به گون تهران.
«ستارخان» ،امرهقیز محلهسینده،
بایراقالری بیر  -بیر یئره سالیردی.
«باقرخان» ،خیاوان کوچهلرینده،
«خیابانی»دن چوخ ایلهام آلیردی
گئجهلر مسجیدده نطق سؤیلهییر،
گوندوزلر سنگرده تفنگ آتیردی.

اودلو سؤزلریله ،ارادهلرین،
پوالد تک ائدیردی مجاهیدلرین
دوزگون یاشایانی آنا یوردونا
تاپیردی ،ئویودلر وئریردی درین10.
***
تفنگی چیگنینده ئونده گئدن گون،
باقرخان روحالندی ،ائللر روحالندی،
رحیم خانی باسدی بیرجه حملهده؛
انگلیس ،اودالندی ،روسیه یاندی.
قورخودان«رحیم خان»ائلهقاچدی کی،
قازانالرینی دا آپارانمادی!
«پاخیتانوف» روسون گوبود قونسولو
اوندان سونرا اوردا دای دایانمادی.

فَال تـَاْسَ عَلَی الْقَوْمَ الْکَافِرینَ
(المائده)68 /
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.18انجمنه تیکدی گؤز بوتون ایران
دئدیلر بیر گئجه خیابانییه،
عینالدؤوله گلیر ،نه یاتیبسان ،دور!
بو جالد آسالنالر یوردونا گیریر،
اونوندا قوالغین رحیم خان تک بور!
اوتوزمین تهراندان اوردو چکیرمیش،
تبریزی یاندیردی ،قانالر آخیتدی.
دؤرد طرفدن شهره بومبا یاغدیردی،
بازاری ،ائولری ،یوردو داغیتدی.

آمما شیخ محمد روسوای ائیلهدی
عین الدؤولهنیده ،شاهالر شاهیندا.
قوی بیلسین ،بیلمسه عجم دونیاسی،
آسالنالر یاتیبالر آذربایجاندا.
عین الدؤوله قاچدی واسمینجا ساری،
انجمنه تیکدی گؤز بوتون ایران.
تهران،مشهد،قزوین،رشت،بیرگهدئدی:
آماندیر ،دایانما ،قالخ آذربایجان!

بو نهدیر؟ هر یئردن گؤیلره قالخان؟
آناالر نالهسی قیزالر سسی دیر!

فَانـــْظُرْ کَیْفَ کَانَ عاقبَ ُة مَکْرَهُمْ اَنــّا دَمَّرْنا هُمْ وَ
قَوْمَهُمْ اَجْمَعیْن(.انّمل)51 /

تبریز اودپوسگورور،کیمدیر اود ووران؟
تبریزدیر ،دؤز ،بورا ،حق نفسیدیر.

.19بیر داها روسوایچیلیق
قوالق آس قلبیمین نیسگیلی قیزیم
أورهگیمدن آخیر کاغیذا سیزیم

مقدس گئییمین اگنینه گئییب،
تفنگین چیگنینه ساالن بیر مال،
شاهینکیمی اوچان ،سروتک گئدن،
اوجا بویالردان باج آالن بیر مال.
ریحانالر عطرینی سنگره یاییر،
شهیدلره بیر-بیر نماز قیلیردی.
گؤزلرین ایشیقلی صاباحا تیکیب،
انگین سماالردان ایلهام آلیردی.
شاه عین الدؤولهیه تلغراف ائتدی:
« -سن رحیم خان کیمی ئوزونو یورما!
داشی داش أوستونده قویما تبریزده،
آلتأوست ائیلهگیلنبو شهری ،دورما!»

شاهین ال اوشاغی گئری دؤنسهده،
روس ایله انگلیس گلدیلر یئنه.
« -قیرخ مین قوشون گؤندر» شاهالر شاهینا
دئدیلر که -« :یاردیم ائدهریک سانا!»
شاهین نؤکرلری پاریسه گئتدی
شاهالرشاهی اوردان «استقراض»ائتدی.
او پول ایستهدی که تبریزی باسسین،
خیابانیلری دارالردان آسسین.
نفسینی کسسین حسین باغوانین،
أورهگین داغالسین آذربایجانین.
الکین خیابانی ،بونا دؤزمهدی،
هئچدهکوسگونلهشیب دوداقبوزمهدی.
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تلغراف خانایا دوز گئتدی بیردن
پاریس مجلیسینه تئل ووردو اوردان:

روسو گتدی عشقین اوجوزا ساتان،
عشقه سؤز وئرمین ،وجدانین آتان.

« -مجلیسیناذنی،باخ ،اولمادان ،بیلین!
شاها پول وئریلسه ،ملت ئودهمز!

عشقدیر خلقتین ،تملی  -داشی،
صداقتدیر اونون دوغما قارداشی.

صاباحشاهالرشاهی،یورددان قاچاندا،
شاهین بورجو ،یوکو بیزیمدیر ،دئمز!»

صدقی تانیمایان عشقی قانمایان،
جهل یوخوسوندان اویانماز ،اینان.

***

وطنی ده ساتار ،ائلی ده ساتار،
اجنبی کؤشکونده یاشایار ،یاتار.

شاها پول وئرمهدی فرانسا ،الکین
روسالرا سؤیلهدی -«:ایرانا گیرین!»
انگلیس جنوبدان ،روسالر شیمالدان،
وطن اشغال اولدو ،قوشاندی ایران.
قاتیل عینالدؤوله قیرخ مین قوشونون
گؤتوروب،امر ائتدی -«:تهرانا سورون!
تبریزروسالریندیر،قویاشغالاولسون،
نیقالی سالداتی قوی شهره دولسون!»
بودا روسوایچیلیق،شاهالر شاهیچین،
أوزو قارالیقدیر ،عیبدیر ،بیلین.

تولکو دالداسیندا گیزلنن نامرد،
خیابانی قلبین ائتدی دردمند.
عالیمین أورهگین آغرییا سالدی،
عالیم یئنه دوروب فیکرته دالدی.
روسالری قویمادی ملتی ازسین
گلهجگه باخیب دوشوندو درین.
صاباحی گؤروردو ،یوال باخیردی
قارا ظلمتلره نورتک آخیردی.
اجنبی بالسی تبریزی ساردی.
وطن اوالدینین گونو قاراردی

اِنَّ کَیْدَ الشَّیْطانِ کانَ ضَعیفاً(.النساء)76/
.20اجنبی بالسی
آت چاپیردی روسالر تبریز ایچینده،
قوالق وئر دئییرم سؤزوم یئرینده.
مرثیه یازمیرام بوردا من ،قیزیم!
قلبیمده آغریوار دیلیمده سیزیم.
ائللر آغالساالر قهرمانالرا،
قان آالرالر بوتون گئدن قانالرا.

سیندیرا بیلمهدی الکین شههری،
نه شاه ساتقینالری ،نه روس نؤکری.
آغ بایراقالر یئنه بیربه بیر یئندی،
ایگیدلر آتالنیب یههره میندی.
تفنگ اللرینده کوچه به کوچه،
روسالری قیردیالر الپ أورهگینجه.
«قوناق قیردی» قوپدو تبریزده قارداش
قاچیردی شههردن اراذل ،اوباش.
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سانکی بیرده قاینیر «کالنتر کوچه»
داها کسمیر کیمسه روسالرا بچه!
***
خیابانی عصیان قالدیردی بوردا،
سلطنته قارشی چیخدی بو مال.

باشینی اگیردی بیر تک آلالها
نعرهلر چکیردی شاها نرکیمی.

بندر عباس ،گورگان ،همدان ،شیراز
قالخیردی دالینجا او شیخین آز-آز.

گوللو گونئیلرده الله باغیندا،
شهیدلر قانیندان سوراغ آلیردی.

تهراندا ترپندی تبریزه دایاق،
هایغیردی-« ،ساغاولسون!» دئدی ،نهسایاق!

« -بو یولون یئنیشی یوخوشواوالر»
دئییردی گزرک فیکره دالیردی.

تهران فتح ائدیلدی بیرگئجه ناگاه،
سلطنت تختیندن خلع اولدو اوشاه.

عؤمورگوندوالندی ،ساووشدو ایللر،
خیابانی اولدو ملت وکیلی.

«آدهسا» یا گئتدی تبعیدگاهینا،
ملتی بوراخدی شاه ئوز حالینا.

کندلیلر ،فعلهلر ،الی یالینالر،
اونا سس وئردیلر بیر رهبر کیمی.

گیرمک ایستهدیسه یوردا دوغودان
دفع اولدو حملهسی ،دوزلدی دؤوران.

تبریزلیدئییردی - «:اوجا بویبوشیخ
مبارز ،مدبّر ،دیانتلیدیر،

خلع اولدو بیر دیبلیک او أوزو قارا،
باغالندی دوسیهسی ،هم دوشدو دارا.

مؤمندور ،شجاعدیر ،صادقدیر،تکدیر
قورخماز باش ،ساواشقان ،چوخ همتلیدیر».

مکر ائدنی اهلل مکر ایله ییخدی،
بیر آن دایانمادان بوغازین سیخدی.
وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتِ.
(الزخرف)32 /
.21ملت وکیلی
او ،کند یولالرینین قهرمانیدی،
خلقین أورهگینده مکان سالمیشدی.
پالچیقلییولالردا ،توزلویولالردا،
شاهالرین باشیندان تاجالر آلمیشدی.

قالخمیشدی آیاغا خوروز بانیندا،
داغ ،گلیردی اونا دوزنلر کیمی.

سؤزوده ،ایشیده دوز اولموشاونون
امامی علی(ع) تک یاشامیش مظلوم.
جماعت امامی ،حوزه اوستادی،
ایشلری تبریزین اهلینه معلوم.
تبریز احسن دئییر خیابانی یه
اوتوز یاشیندا بو عالیم مالیا
شورا مجلیسینه وکیل سیچیلیر
میرزا اسماعیلله گئدیر تهرانا11
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وَال یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ اتی.
(طه)69 /

مذاکرهیه می قویوبسوز بونو؟
دورون ییغیشدیرین بساطینیزی!

.22رد اولسون اولتیماتوم!

ملتین الدهکی استقاللیّتی،
وئرگیدیر ،ییخانماز کیمسه ملتی.

تهرانا گلندن ایکی ایل سونرا
یئددی آذر گونو ،گون اورتا چاغی،12
مجلیسده اوخوندو بیر اولتیماتوم
روسیه ایرانا دئمیشدیر -« :یاغی!
گلیریک قزوینه اوردو سالماغا،
سالداتالر ،قازاقالر جنوبا آخیر!
کؤرفزین ،عمانین ایستی سویوندان
انگلیسده دوروب شیرازا باخیر».
ئولولره تاپان قورخاق عجملر
مجلیسدن چیخاراق گئتدیلر ائوه13
آلچاقالر شأنینه خطر گلمهمیش
اگمیشلر شیطانا ،اگمیشلر دئوه.
مینلر آرواد کفن گئییب گلیردی،
قورخاقالر مجلیسی ترک ائدیب گئتدی.
خیابانی بیردن آیاغا قالخدی،
تریبون دالیندا گؤر نهلر ائتدی:

من وئرگی ساییرام ،اهلل وئرگیسی
طبیعی حقلری ،فطری نفسی.
کافیر روس بو ایشله هارایا گئدیر؟
بو اولتیماتوم ،بو حقی نفی ائدیر.
اوجادان دئییرم جسارت ایله،
سیزه سؤیلهییرم من غئیرت ایله،
وئرمز استقاللینی الدن بو ملت،
روس باغیرماسینا نه اولموش علت؟
قوی روسالردا ییغسین عاغلین باشینا،
بیر باخسین ئولکهمین قوجا یاشینا.
قوی تزار دوشونسون بیر فیکر ائیلهسین،
کیمسه عاغیل قویسون ،اونا سؤیلهسین:
گئری آلسین بوگون اولتیماتومون،
دونیادا قیلماسین روسالری زبون...
دوشمنین باشینا یئندیررم باتوم،
رد اولسون همی روس ،هم اولتیماتوم!»

« -دینلهدیم من روسون اولتیماتومون
نهدن اوتوروبسوز بؤیلهجه سوسغون.

***

من بیر ایرانلی تک ائدیرم حیرت
سیز نهدن ائتمیرسیز ذرهجه همت؟

خیابانی یئندی« ،حاجی شیخ رضا»،
سونرا «شیخ اسماعیل» چیخدی منبره،

جوابی وئریلمیش اولتیماتومون
أوچ -دؤرد یوز ایل قاباق ،بونو سیز بیلین!

گؤیلره یاغیردی آتشین سؤزلر
سولموش بیر طرفده «وثوق الدؤوله»!
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اولتیماتومو رد ائتمیشدی مجلیس،
ملت دایانمیشدی تزار ئونونده.

اونون گؤروشونجه شر باخیشینجا،
خیابانی جاییر بیر نئچه آیدی.

ویرنیخیردی هرگون روس نؤکرلری
بلکه خفهلهسین ملتی بیرده.

اسالمدان دانیشیر ،تقوادان دئییر،
عدالت سؤزونو دیله گتیریر.

اِنــَهُمْ یَکیدُونَ کَیـْداً وَ اَکیدُ کَیـْداً.
(الطارق15 /و)16

منبرلره قالخیر ،موعظه ائدیر
ملته قرآندان پیغام یئتیریر.

.23قارتال قانادی

یپریم خان ذیروهدن قورخان ارمنی،
اونجا ئولمهلیدیر بئله بیر مال.

ایکی هفته سونرا مجلیس باغالندی
ارمنی «یپریم خان» سرکرده اولدو.
تبریزده تهراندا قانالر تؤکولدو،
یئنه آزادلیغین گوللری سولدو.
گوللـهلر یاغیردی خیاوانالردا
قیز اوغالن سینهسین گریب گئدیردی.
مرمیلر دئمز که گئری قاییدین،
یپریم خان ،ائتدیگین بوردا ائدیردی.
نظمیهنی قاجار یپریمه وئردی
«  -آناالر ،باجیالر!»دئمهدی ،دئمز.
بیلمیردیمی مگر وثوق الدؤوله،
« -بیزیم اوالدیمیز!» یپریم سؤیلهمز؟
ئوزوندن سایماز او مسلمانالری،
انسانلیق دوشونمز ،آنالماز شرف.
یپریم قیرار بیر به بیر انسانالری،
«شیخ» ایله او ئوزون بیلیرمیش طرف.
«فضلاهلل نوری»نی ئولدورن قاتیل،
خیابانینیده آختارماقدایدی.

یپریمخان ،بیر آلچاق  -قارانلیق دره،
قاناد گؤسترنمز قارتالالر اونا.
ائشیتدی ،گلهجک «سبزه مئیدانا»،
بوگون خیابانی نطق ائیلهیهجک.
حنانه أوستونه چیخاجاق او شیخ،
ملته آتشین سؤز سؤیلیهجک.
خیابانی گلدی بیر ساعت یاریم،
دانیشدی تهراندا ،سبزه مئیداندا.
یپریم موزدورالری گیزلنیردیلر،
قارتال قانادینی آچان زاماندا.

کیمسه توتانمادی خیابانینی،
آرادان چیخارتدی ملت رهبرین.
یپریم ،آلچاق ،زبون بیر کؤپک کیمی،
هئچ فورصت تاپمادی دوشونسون درین.
حیله کار ،کید ائتدی ،حیله ائیلهدی،
ئوزونه قایتاریر آلاله حیلهسین.
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بیتمیر بو ماجرا ،قان آغلیر تبریز
گؤرهلیم نه اولور ،نه اولور ،دئیین!

دئدی -«:منآزاده امام قولویام،
حقه باش اگمک چین ،بئله اولویام.

وَ لَا تَعَاوَنوُا عَلَی االِثـــْم و العُدوان(.مائده)2 /
.24حقه باش اگن اولو
آجی خبر واردیر تبریز شهریندن،
آتش آتش أوسته یاغدیریر دوشمن.
روس قونسولو یووا اورادا سالمیش،
انگلیزلـه بیرگه بیر قرار آلمیش:
ئولدورهجک بوتون آزاد خواهالری،
خوش بیر رقص ائدهجک «کرمله» ساری.
تاسوئا گونودور یئر  -گؤی قان آغلیر،
تبریز کفن گئییب اورهکلر داغلیر.
دئییر - «:هیهات! هیهات! بویون اگمهریک
ذلته ،خوارلیغا ساری گئتمهریک!»
هر یاندان قالخیبدیر نوحهلر سسی،
کؤکسونده حبس ائدیر هرکس نفسی.
ثقةاالسالمی 14قونسول چاغیریر،
« -امضاال کاغیذی!»دئییب ،باغیریر.
باخیر بیر کاغیذا ،ثقةاالسالم،
یازیب -«:تصدیق ائدیر هر اهل کالم،
که روس سالداتالری تبریزده قالسین!
آلالهدا روسالردان قوی راضی اولسون!»
دئدی - «:من کسرم ئوز اللریمی
امضاالسا بونو بیل ،بیر گل بری!»
روس قونسولو گلیب یاخینالشاندا
ثقةاالسالم ووردو بیر سیللی اونا.

ناحقه ساری بیل ال اوزاتمارام
حقیأوچ-بئش گونلوک عؤمره ساتمارام.
ولو مقتداما قاووشام بوگون.
دور ییغیشدیر دونون ،تبریزدن سورون!»
قنسولامرائیلهدی«-حبسائدینبونو!
گؤرهجک نه اوالر بو ایشین سونو!»
***
عاشورا گئجهسی ساعت ایکی دی،
ثقةاالسالمی وورور جالدالر.
ان علوی محبت سارمیش کؤنلونو
بونو بیلمهییرلر او غصب کارالر.
سودا وئرمهدیلر دستنماز آلسین،
تیمم ائدیر او ،قیلیر نمازین.
قنسولیئددییوخوایچینهجومموش،
آلالهال ائدیر او راز و نیازین.

وال تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اهللِ اَمْواتاً ،بَلْ اَحیْاء
عَنْدَ رَبِّهمْ یُرْزِقُونِ.
(آل عمران )169 /
.25عاشورا شهیدی
سحر اولور ،سحر ،عاشورا گونو،
اونو گتیردیلر بیر آسالن کیمی.
ائله دورموشدو که قونسولخانادا،
قلهدن گؤرونن آسیمان کیمی.
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بیرده شیخ سلیمی ،محمد قولو،
آقا محمدی ،صادق الملکی،
ضیاء العلما ،قدیر ،حسنی،
چکدی دارا ،اوردا ،اوگون ،او تولکو.15
***
دارآغاجی آلتدا دئدی او اولو:
« -شاهید اولگیلنسن یا رسول اهلل!
دینیوی ساخالماق ایچون ئولورم
بوندان باشقا منده یوخدور بیر گناه».
او واختقیرخگونهدکآغالشدیتبریز
آمان ،دایان یئنه قان یاشدی تبریز:
« -أورهگیمدیر یانیر ،گؤز یاشیم آخیر،
آجی احواالتیم یاندیریب یاخیر.
نئجه دؤزمک اوالر بو فضاحته،
دؤزوم داشیر اورهک کؤکسومده چاخیر...
«رضائی» دیر دئییر بو ماتم ایچره:
«ثقة االسالم»مصلوب اولموش ،دیکباخیر»16...

اَفَلَمْ یَسیروُا فی االرْضِ فَیَنْظروُا کَیْفَ کانَ عَاقِبَةُ الَّذینَ
مِنْ قَبْلِهِمْ.
(محمد)10/
.26سفر و سیاحت
خیابانی چیخدی سفره اوردان
باکییا تیفلیسه گئتدی دورمادان18
اوردان داغستانا ،ماخاچ قاالیا
هر شهره ،هرکنده ،هر بیر اوبایا،
گئتسهده تبریزی دوشونوردو او،
تبریز هاواسیله اوشونوردو او.
قالمیشدیاوغولسوز،قالمیشکیمسهسیز،
روسون آتشینده یانیردی تبریز.
بیر گون بیردن دئدی ماخاچ قاالدا:
« -تبریزه گئدیرم!»دوردو آیاغا.
کیمسه قاباغینی آال بیلمهدی،
اونا بویوندوروق ساال بیلمهدی.
***

***
خبردن سارسیلدی چوخ خیابانی
گؤز یاشی آخیتدی ،آجیدی جانی.
عائلهیله بیرگه مشهده گئتدی
درگهینه غریب امامین یئتدی.
أوچ آی قالدی اوردا غریب کیمسهسیز،
اونسوزدا غربته دوشموشدو تبریز.
شقهلهییردی17،

«صمدخان» آت چاپیب
روسا سیغینمیشدی ،یئیین گئدیردی.

دونیادا اوتوزان اوتاندا اوالر،
بیر چوخ گوللر اولور ،آچمادان سوالر.
والکین یانیلماز اولو قهرمان،
اودوزماز صداقت ،اودوزماز وجدان.
اورهک عشق ائویدیرکیمسهیهساتماز،
غفلت یوخوسوندان اویانان یاتماز.
«قهرمان گؤزلـهییر یارالی تبریز»
خیابانی دئدی -«:دای ساغ قالین سیز!»
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بیر باش اوردان گئتدی «بادامچی»19گیله
روسون غدارلیغین او بیله  -بیله.

وَ اَمْرُهُم شُوری بَیْنَهُمْ.
(الشوری)38 /

***
تبریزه گلندن نئچه آی سونرا،
او اعتراض ائتدی غصب کارالرا.

.27تجدد
دؤرد یوز سکسن نفر گلدی تبریزه،
استبداد چؤکموشدو او زامان دیزه.

یانا20

«پروتستو» یازدی ،یایدی هر
عاشیقلیک سالمیشدی اونو گومانا!

«ادبی انجمن» تبریزده قوردو،
شعرلر یازدیردی ،قیزدیردی یوردو.21
أوچایل سونرا قاچدی شجاع الدؤوله،
تیفلیسه یئرلشدی ،بیتدی ولوله.
تزاردا ییخیلدی ،انقالب اولدو،
امپراتورلوغون گلشنی سولدو.
حقین دؤنمز أوزو غلبه چالدی
اوگون مستضعفلر ئوز حقین آلدی ...
حله قالسین ،بونو یازارام سونرا،
بیزیم مکتبیمیز اولودور ،باال!
حقدن قایناقالنمیش ،ملّت یولودور،
علی (ع)نین قلینجی ،حقین قولودور.
مندهاگریگئتدیمکئچمیشگونلرده،
چوخ قصور ائتمیشم بو آز عؤمرومده.
من ئوز ملتیمدن عفو ایستهییرم،
« -منی باغیشالسین اهلل!»دئییرم.
قلمیم یورغوندور ،أورهگیم خسته،
گلکئچکگولقیزیم ،تئز مطلب أوسته.

خیابانی ییغدی اونالری همن،
دونیانین هر بیر یئر ،هر نقطهسیندن.
بئش ایل قاباق تعطیل اوالن فیرقهنی
بیر داها دیریلتدی ،قوردو بینهنی.
کنفرانس ائیلهدی تبریز شهرینده،
ایالت مجلیسی قورموشدو فیرقه.
«تجدد» یاراندی بیر اورگان کیمی،
سئچیلدی بؤیوک شیخ ،نگهبان کیمی.22
«تجدد» بورودو هر کندی ،شهری،
بیرینجی سایینین بئلهیدی تیتری:
« -حقیقت ایشیغی پارالیاجاقدیر!
دونیانی آزادلیق  ،حق آالجاقدیر».
اِنَّ فی ذلِکَ لَعِبْرَةً لِاوْلیِ االَبــْصار.
(النور)44 /
.28عبرت آیناسی
-96نجی ایل خورداد آییندا،
بئشایل جان یانغیسی چکدیکدن سونرا،
شهیدلر مزارین زیارت ائتدی.
خلق هامی یولالنیب قبر أوسته گئتدی،
سارمیشدی وطنی سانکی ایلک باهار.
دستهلر بیرسسله اوخوریوردوالر،
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«صافی»نین قوشدوغو غملی نوحهنی
تحریک ائدیردیلر هر دینلهینی:

« -ای وطنه بذل ائلهین نقد جان،
ملته دار أوسته وئرن امتحان.
محو اوال مشکلدی بو نام و نشان،
قانال صفا تاپدی بهار وطن!»23
خیابانی قالخدی حنانه أوسته
ملت یانین آلدی ،چوخ ،دسته ـ دسته.
دئدی -«:بوگون مسلک غلبه چالدی،
عقیده ،هرنهیی آلتینا آلدی.
قومیت ،ملیت ،داها نه دئمک
انسانیت یولون بیز گرک گئدک24».
عبرت آیناسیدیر بو گون ،انتباه،
شهید مزارینا چیچک قویولور.
دونن تبریزلینی گوللـهلین روس
بوگون تکبردن ،کیندن سویولور25».

بوغدا توپالییردی ،چؤرک یاپیردی،
هر یئری گزیب بیر آز اون تاپیردی.
قویموردو قیریلسینکاسیب،کوسوبو
حق فاغیرالریندیر ،بیلیردی بونو.
الکین انگللهدی «شریف الدؤولـه»
فیرقهنین ایشینی ،حق بیله  -بیله.
او دفاع ائدیردی محتکرلردن
او قانماز نه ناموس ،نه ائل ،نه وطن!
الکین ناموسسوزون حرکتلری،
ایگیدلری چکیر هر واخت ایرهلی.
او زاماندا تبریز بیرداها قالخدی،
درهدن یوکسلیب ذرویه باخدی.
قویمادیدایانسینداش داشین أوسته،
ملت چیخدی چؤله چوخ ،دسته  -دسته.
«شریف الدؤوله»ده تیفلیسه گئتدی،
شجاع دؤوله کیمی ایت تکی ایتدی26.
سئچگیلر باشالندیایکیایلسونرا27،
سس وئردی تبریزلی بو سسه ،هایا.

وَ اصْبروُا اِنَّ اهللَ مَعَ الصَّابــِرینَ( .انفال)46 /
.29تبریزده قیتلیق
خیابانی اولدو فیرقه باشچیسی،
بو بیر مقام ایدی ملت سئچگیسی.

دوققوز نفر وکیل ،هم وطنسئچدی.
اونالرین آلتیسی فیرقه عضوویدی.

فیرقهنی دگیشدی ،توسعه وئردی
بیر نئچه شورادا او تاسیس ائتدی.

آلدی خیابانی دوققوز مین سسی،
اله گتیرمیشدی گوجلو نفسی.

تبریزدهباشوئردی ئولومجول قیتلیق،
ئولوم چؤکدو شهره هی قیریق  -قیریق.

بیر داها تاپیلدی «وثوق الدؤوله»
انگلیزلـه وئردی بیرده اله  -اله.

«آذوقه شوراسی»« ،دارالمساکین»،
خیابانی قوردو ،او ایدی امین.

میندوققوز یوزاوندوققوز آدی ایله،
تانینان آنالشما آلمیشدی اله.28
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شیخ محمد بونو بیلجک آتالندی،
یئنهده تهمته  -شرّه قاتالندی.

انسان سعادتی اونون شعاری،
وعده وئرمیش خلقه ایلکین باهاری.

آدالندیردی اونو - «:بیر ورق پاره29
دای قویا بیلمزسیز خلقی آواره!»

نئجه بیرگه اوالر یزدانال شیطان؟
هوشائله،سن قیزیم ،دوشون بیرجه آن:

رشوت ئونرمیشدی 30خیابانییه
وثوق الدؤولـه ،اول بئش مین لیره!

عدالتدن ،حقدن دوغوالن انسان
یؤنلمز ناحقه ،شرّه هئچ زامان.

انگلیز سالمیشدیر اونو الپ اله،
تانیمیردی تورکو بو تولکو دؤوله!

خیابانی یعنی :عدالت سسی،
محمد(ص)ین ساوی ،31قرآن نفسی.

تورکون شرفینی هر تورپاق دئییر
هر کس تورک ئونونده باشینی اگیر.

عُلوی بیر سمادان گلمیشدیر آدی،
تبریزلی وئرمیشدیر اونا عنادی.

خیابانی یوردوناصیل تورک اوغلو،
أورهگی کینهیله ،نفرتله دولو.

دایانمیشدیر اونا ،اینانمیش اونا
خیانت می ائدر او رهبر بونا؟
تمیز وجدانینا من ده حیرانام،
من تبریزلی تورکم ،عادی انسانام.

وَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُومِنُ فَال یَخافُ ظُلْماً
وَال هَضْماً.
(طه)112 /
.30تمیز وجدان
ایلهامین آلمیشدی پیغمبرلردن
اونا گووهنیردی بو بؤیوک وطن.
قرآن یولچوسویدو ،تقوا رهبری،
هر گوناهدان ایراق ،هر سوچدان بری.
ابدی بیر مکتب اونا روح وئرمیش،
شیطان قارشیسیندا سینهسین گرمیش.
علی(ع) هارایالمیش ،حسین(ع) چاغیرمیش،
آزادلیق سسلهمیش ،حقی باغیرمیش.

نه یالنیز یازیرام من اونا نغمه،
دونیا حیران قالمیش عمللرینه.
ووقارین ئونونده داغدا باش اگیر،
گؤیلر یئره یئنیر«،احسنتم!» دئییر.

الغرض،دؤولـهنین ئونردیکلری
رد اولدو ،الینده قالدی رشوهتی.32
او صالح بندهنین تمیز وجدانی،
تانیماز دؤولهنی ،شاهی ،سلطانی.

لَنْ یَجْعَلَ اهللُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُومِنینَ سَبیال.
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(نساء)141 /
.31ماژور بیورلینق!
تبریزه ،باخگیلن تهران نئیلهدی،
بیر موردار کافیری حاکیم ائیلهدی.
ماژور بیورلینقی بورا گؤندردی33
چرخین گئدیشینی سانکی دؤندردی.
او« ،فوکولکولو» نو ائتدی معاون،
مسلمان عیرضینه اولموشالر امین!
گلمیردی تبریزدن حیات نفسی،
هر یئردن قالخیردی اعتراض سسی:
خیابانی چیخدی منبر أوستونه،
«محلی مجلیسی» قورموشدو یئنه:
« -تبریزه اهانت ائدیبدی تهران،
بونو اونودانماز هئچ بیر قهرمان.
وثوق الدؤولهیه دؤزنمز تبریز،
دیدم  -دیدیم ائدیب داغیداریق بیز».
بو سؤزلردن سونرا قوپدو اولو های،
کوچهلردهقالخدیسس-کوی،های،هارای.
«خیابانی»« ،رابط» ،بیرده «فیوضات«،
دوشمنین أوستونه چاپیردیالر آت.
«سلطان االدبا»دا همراه اولدو،
«تجدد» یئرینده هیئت قورولدو.
«قارداشالر دینلهیین ».دئدی او مال:
«بیز هارا ،وثوق الدؤولهلر هارا؟
اوندؤرد ایلووروشموشقوجامانتبریز،
استبداددان بوردا قالمامیشدیر ایز.

نئجه ایندی گلسین وثوق الدؤوله،
آلسین بو شههری بیر داها اله؟
ماژور بیورلینقی حاکیم می قیلسین؟
تبریز اوالدیدا دایانیب دورسون؟
محمدعلی شاه ،شجاع دؤولهنی
بو شهره خور باخان هر بیر گلنی،
دیزه چؤکدورموشوک ،ایندی سوساقمی؟
بودا بیر رنگدیرمی؟ بودا بویاقمی؟»

َّل اهللُ الْمُجَاهِدینَ عَلَی الْقاعِدینَ اَجْراً عَظیما.
فَض َ
(انساء)95 /
.32قیام
«تجدد» ائوینده هر گون دانیشیر،
خیابانی جوشور ،اورهکدن داشیر.
تاریخ فروردینین اون یئددیسیدی،
مین ایکی یوز دوخسان دوققوز ایلیدی.
تجدد ائوینده توپالندی هامی.
کینه اوالجاقدیر رهبر پیامی؟
«نوبار»دا توتموشالر «میرزا باقر»ی
ماژور آلمامیشدیر امرینی گئری.
سیالحلی جوانالر باغالدی دسته،
بیردن یوگوردولر بیورلینق أوسته.
او آزادی خواهدا آزاد اولوندو،
ماژورون هیبتی برباد اولوندو.34
صاباح چرشنبه یدی جالللی بیرگون،
باخ ،تبریز ماژورا سؤیلهدی-«:سورون
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!دور تؤکول ائشیگه ،قیام اوالجاق
وثوق الدؤولهنین رنگی سوالجاق!»
بازاردا باغالدی ،مدرسهلرده،
گلدی شهره هامی چوخ ،دسته دسته.
سیالحالر گؤیلرده اوگون اوینادی،
شعلهلندی شیخین درین عنادی.
ماژور تیترتمهیه دوشدو قورخودان
بیرداها قالخمیشدی آذربایجان.

تبریزدن تهرانا آت چاپاجاغیق،
حقین گور سسینی بیز تاپاجاغیق.
اولوسا آسایش ،ئولکهیه عزت
ایستهییر تجدد ،ایستهییر همت».
بو بیانهنی تئز «تقی رفعت»35
چئویردی فرانسیز دیلینه ،البت.
یایدی هر بیر یئره ،یولالدی نشره،
گؤندردی بوسبوتون سفیرلیکلره.

چرشنبه گئجهسی «فوکول کولو»ال
تهرانا سوروندو او  ،قورخا  -قورخا.
قیامین صاباحی ،جمعه آخشامی،
«تجدد»ه دولدو بیرداها هامی.
خیابانی سئچدی «مدیره هئیت»
ایشیقالر ساچیردی ،شههره ،غئیرت.
گونشساچاقالرینآچمیشدیاوگون،
تبریز دیری ایدی ،گل بیرجه دوشون،
هر یئردن گلیردی حیات نفسی،
آزادلیق ،حریت ،استقالل سسی.
اذان وئریلیردی منارهلردن،
«اهلل اکبر» ایله دولموشدو وطن.
مدیره هئیتی وئردی بیر اعالن:
«عاغلینباشاییغسین!»دئدی -« :قوی،تهران!»
بئله دئییلیردی بیانیهده:
« -اجنبی نؤکرین سالدیق بیز چؤله.

وَجَعَلْنَا کُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتــَعارَفُوا
(حجرات)13 /
.33شانلی تورکجهمیز
هر گون خیابانی نطق سؤیلهییر،
آرزوسون ،آمالین هی بیان ائدیر.
تورکجه دانیشیردی فصاحت ایله،
وارلی تورکجه میزده بالغت ایله.
دینلهینلر بوتون حیران اولوردو،
عجم حناسی نین رنگی سولوردو.
گؤزل دانیشیردی تورکجه میزیاو،
اوجاباش ائدیردی هر گون بیزی او.
کؤنلوده ،دیلیده مالییدی ائلین،
دوز ائوالد اونودماز ،دانماز ئوز دیلین.
قیام قالدیرمیشدی شانلی تورکجهمیز،
اگمیردی تهرانا قهرمان تبریز.

اساسی قانونو اجرا ائتمسه،
تهران مشروطهنین یولون گئتمسه،
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تهرانی ئوزونه اگدیرهجکدیر،
آتالنیب تهرانا او گئدهجکدیر.
تضییقلره معروض قالمیش دیلیمز
باطیل جایناغیندا اسیر ائلیمیز،
چیچکلنیر ایندی ،گولوردو ایندی
احسندئینلر،اون یوخ ،یوز یوخ ،مین دی...
او هر گون تبریزده بیر نطق ائدیردی،
مجلیسه «رفعت»له بیرگه گئدیردی.
دگیشیردی خلقین معنویاتین،
هر گون حس ائدیردی سسین حیاتین.
« -معنوی تحوّل گرک ملته،
توپالنین!»دئییردی هرگون امته.
بلیغ ناطق ایدی ،فصیح بیر خطیب
تورکجه  -فارسجا یازا بیلن بیر ادیب.
بیرینجی نطقونده 36اوپورتونیزمی،
افشاء ائتدی درین فیلوسوف کیمی.
بیرلیکدن دانیشدی ایکینجی گونده37،

اتحاد قوخوردو اونون سؤزونده.
مصداق38،

«ملی حاکمیت» أوچونجو
اولموشدو نطقونه ،اونون سنبیر باخ،

باشقابیر نطقونده دئدی -«:ائل! ئویون!»
ائل ارادهسیندن دانیشدی اوگون40
« -ملت مولودودور».دئدی-«،حکومت».
« -اونا گؤره حاکیم اولمالی ملت».
دئدی«:جماعت بیر معلوم قوهدیر»
« -کیم دئییر آنونیم بیر مجهولهدیر؟»41
« تهران قورخاجاقدیر بیزدن اوگون کی
اوندان حساب چکیب دئیهک:بسهانی؟»42
« -بیز ایلکجه تبریزی ،آذربایجانی،
سونرادا تهرانی ،بوتون ایرانی.
تجدده ساری سوق وئرهریک،
ایرانا امنیت بیز گتیرهریک».

وَلَبـــِئسَ مَا شَرَوْا بــِهِ اَنـــْفُسَهُم لَو کانـــُوا یَعْلَمُون
(بقره)102/
.34ئوجک  -بؤجک!
خیابانی «جاسوس» آدالندیریلدی،
ادب سیز  -کمالسیز دیللر اوجالدی.
ملت الکین بونا قوالق آسمادی،
روسدان آلمانداندا گلیب باج آلدی.
وسترو»43

نه دئییر؟« -خائندیر».دئییر -«:ملته.
پول ایله سئچیلن هر نماینده!»

ئوزونو ئولدوردو «کورت
روس گیردی قینینا ،فرانسا قاچدی،

«رأی ،پوالد قولودور ،ملتیمیزین
دوراجاق باشیندا دؤولتیمیزین!

آلمان بیناسینا گیرن نامردلر،
انقالبچیالرا هی آتش آچدی.

ملی حاکمیت عظمتلیدیر
بو قدرت ،بو عزت چوخ هیبتلیدیر39».

«قازاق خانا» گلیب تسلیم اولمادی،
خلقی اینجیدیردی هرگون قازاقالر.
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اجنبی امریله ،روس فرمانیله،
گونون بو ملتین ائیلهییردیتار.
اوتوز بیر خورداددا دوشنبه گونو،
خیابانی گلیب نطق سؤیلهدی.
گؤزونو باغالدی ،آعزینی آچدی،
بوتون قازاقالری تهدید ائیلهدی:
« -ملی حاکمیت ایستهییر ملت،
خوش گلمیر البته اجنبییه بو.
ملت چورهگینی یئین قازاقدا،
روس دگیرمانینا هر گون تؤکورسو.
بو گوندن شههرده سیالحلی گزسه،
جسدی کوچهیه سریلهجکدیر.
قازاق هر بیرکسه جسارت ائتسه،
ملت اونو بوردا محو ائدهجکدیر!»
قازاقالر داغیلدی ئوجک  -بؤجکتک!
گیردیلر بیر به بیر «قازاق خانا»یا44.
«عین الدؤوله» قورخوب گیردی ائوینه،
آال قاپیچیالر دوشدولر هایا.
هرگلن قوناغا أوز وئرمز تبریز،
بو شههرین «قوناق قیردی»سیدا وار.
خور باخماق ایستهسه تبریزه کیمسه،
دونموش داشا دؤنوب بیر یئرده قاالر.
ئوزلرین ساتانالر پیس بیر زادالرا
جهالته دوشموش ،بیلیک سیز اولموش.

فَلَنْ اَکُونَ ظَهیراً لِلْمُجْرِمین.
(اقصص)17/
.35یاشاسین آزادلیق
«تبریز غائله»سین یاتیردماق ایچون،
یئریندن اوینادی دربار بوسبوتون.
تهراندان بیر داها ،باخ ،عین الدؤوله،
ایکی یوز مین تومن پول آلدی یئنه.
دئدی -«:داغیدارام من مشروطهنی
یاغیالر الیندن آلالم وطنی!
وئرمرم اللره آال قاپینی
ئولدوررم بیر آندا خیابانینی!»
تهران اینانیردی عین الدؤولهیه،
ولیعهدین ائوی اوردایدی حله.
تیر آیینین أوچو ،پنجشنبه گونو،
خیابانی آلدی آال قاپینی.
دئدی -«:فیرقهمیزین سیاسی یئری،
بورادیر.تجدد ،کیچیک بینانی-
مدنی ایشلره اختصاص وئرین
انقالب سسیله قاباغا گئدین».
اوگون شادیانالیق ائدیردی تبریز،
«عین الدؤوله»دن دای قالمامیشدیر ایز.
واسمینجا قاچمیشدی آو آدی ایله
تهرانا قاییدیب قاچدیالر یئنه.
اهلل یاردیم ائتمز گناهکارالرا،
یاخاالیاجاقدیر ،قاچسادا هارا.

آسالنالر یوردوندا ئوجک  -بؤجگین
باغریدا چاتالمیش ،رنگیده سولموش!
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« -یاشاسین آزادلیق!»،سسی اوجالدی،
تبریزی انقالب نفسی آلدی.

خیالیم دنیزی منیم دریندیر،
جوما بیلمزسن ،سن بیر نهنگ اولسان.

اوشاق ،قوجا ،جوان ،هی ،دسته  -دسته،
گلیردی بیر به بیر «تجدد» أوسته.

کؤنلومون دونیاسی انتهاسیزدیر،
گله بیلرسن ،سن ،اومیده دولسان.

اورادان یولالنیب «آالقاپی»یا
« -یاشاسین ،یاشاسین!»هی دئیه  -دئیه.

تبریزی خیالدا تجسم ائیله
دورناالر گؤیلرده قاتارالنیرالر.

فَمَنْ عَفا وَ اَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَی اهلل.
(الشعرا)40 /
.36عمومی عفو
خیابانی اوگون آالقاپیدا،
عفو فرمانینی صادر ائیلهدی.
مقدس آرمان صاحیبی انسان
« باغیشالیین ،کئچین!»خلقه سؤیلهدی.
آالقاپی ایچره قرآن اوخوندو،
آلدی حکومتی ئوزو الینه.
قدرتی ملته قایتاردی او گون
سؤز وئرمیشدی بؤیوک شانلی ائلینه.
«میرزا کوچوک»خانا پیغام یولالدی،
در حال «حاجیآخوند»جنگله گئتدی45.
« بیرگه حمله ائدک تهرانا ،قارداش!»
بو پیغام «میرزا»یا البته یئتدی.
بوردا قورولموشدو اولو حکومت،
ان گؤزل گونلرین یاشادی تبریز.
امنیت هر یئره حاکیم اولموشدو،
شرارتدن داها قالمامیشدیر ایز.

بادام آغاجالری آغ چیچک آچیر
قیش گئدیر ،هریانی بورویور باهار.
آرخالردان آرخماقدا بال شاللهسی،
یاشیللیق شههرده اوجسوز ،بوجاقسیز.
توستو قالخیر بوتون دامالردان گؤیه،
کیمسه قالمامیشدیر گئجه اوجاقسیز.
قرآن تالوتین دینلهییرهامی،
منارهردن قالخیر اذان نغمهسی.
معبودا باش اگیر گون باتان چاغی،
هر کس مسجیدلرده قالدیریر سسی.
اصیل معنویات بورویور یوردو،
«رشیدیه»لرده برپا ائدیلیر.
تسکین تاپیر قلبی ،شاعیرده دئییر:
« -سعادته دوغرو تبریز دیر گئدیر».
او قیزیل دؤورانی تاریخ اونودماز،
او گونلر باهارین گلین چاغیدی.
تبریز بیر شههر یوخ ،بیر حکومت یوخ،
حیات نفسیدی ،عزت باغیدی.
ملکلر گؤیلردن یئنهرک یئره،
چیچک یاغدیردیالر تبریز أوستونه.
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الکین ،هر زاماندا اولدوغو کیمی،
اهرمن دورموشدو اونون قصدینه.

اِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصُّبْحُ اَلــَیْسَ الصُّبْحُ بــِقَریب.
(هود)81/

یُخادَعُونَ اهللَ وَالذَّینَ امَنُوا.
(البقره)9 /

.38سون نطق

.37دیدرگینلیک

اوغلونو اوگئجه قوجاقالمیشدی،
اونا آنا قدهر باغلییدی تبریز.

تاریخ دؤندو ،بیر گون ،باشقابیر«دؤوله»-
«باش وزیر» مقامین کئچیرتدی اله.

یانیب آلیشیردی آنا آدینا،
تاریخده قویوردو مقدس بیر ایز.

روسوای اولوب قاچدی «وثوقالدؤوله»،
گلدی ایش باشینا مشیرالدؤوله!

سون کره اوالراق آال قاپی دا،
او آخشام منبرده بیر نطق سؤیلهدی.

«مخبر السلطنه» اولدو والیسی،
حیلهکار او تولکو بیلردی ایشی.

بوغازیندان قوپان اعترافالرا،
آلالهی ،ملگی شاهید ائیلهدی:

تبریزه46،

شهریور آییندا گلدی
چؤکموشدو «دؤوله»لر بورادا دیزه.

منیم سؤزوم بودور -«:ائشیتسین هامی
اسالمین ،قرآنین یوردودور بورا

الکین بو تولکونون چانتاسی دولو،
حیلهلر ،مکرلر ایله دوپدولو.

بیز اسالم قولویوق ،معنوی قولو،
دؤنمریک بو یولدان گئتسک ده هارا».

سیماسی دگیشیک قلبی قاپقارا،
ئوزوده بیلیردی کیم گلمیش هارا.

اوگون ذیحجهنین سون گونو کیمی
کدرله یاد ائتدی محرم لیکدن

تبریزه باش اگیر گئنیش اوفوقلر،
بیلیر «مهدی قولو» ،اگمز بو شههر.

دئدی -«:دینلهیین سیز امام حسینین(ع)
وداع خطبهسینی بیر آز دریندن.

کائنات بورجلودور،دونیابورجلودور،
تبریز دونیاسینا ،سما بورجلودور.

باخ! امام حسین (ع) تک من ده دئییرم
ئولکهدن ییغیشسین ظولمون بساطی

دیزه چؤکدورمک چین بئله شههری،
حیلهنین ،ریانین چوخ وار اثری.

منی ئولدورسهلر ،دارا چکسهلر
آتمارام مقدس اولو عنادی47».
***

قالدی شهر ایچینده اون-اونایکیگون،
سونرا ائتدی قازاق خانادا دوگون.

بو ،سون نطقو ایدی خیابانینین،
قانادین سرمیشدی قارانلیق گئجه.
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سحر نه دوغاجاق هئچ بیلینمیردی،
اولو فاجیعهنی من یازیم نئجه؟

امنیت پوزولدو ،ظلم آلدی یئرین
یئنه بؤیوک ملت اولدو دیدرگین.

تــَحْسَبُهُمْ جَمیعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتــّی.

أوچ یوز ائوی قازاق غارت ائیلهدی،
تولکولوک تاریخده باخ گؤر نئیلهدی؟

(الحشر)14 /
.39ریاکارلیق
مخبر السلطنه ،حیله کار تولکو،
او گئجه هرزادا بیر سقه ووردو.
اونوتدو آزادلیق ادعاالرین،
دئدی قازاقالرا -«:کودتا ائدین!
ئولدورون،یاندیرین،داغیدین،ییخین!
اونون آخرینا ،سونونا چیخین!
بوغون هر بیر یاندا آزادلیق سسین
ملتین بوغازین ،کسین نفسین.
اسمهسین داغالردا بیرده یاز یئلی،
ئوتورون شههره گوجلو ،گور سئلی!
قورودون أورهکده آرزو چشمهسین
بوغون هر بیر یاندا آزادلیق سسین!»..

«مخبر السلطنه» گیرنده شهره،
أوچ گونلوک غارته وئردی اجازه.48
سونرا «خیابانی» جنازهسینی
ایستهییب قازاقدان -«،تئز گتیر!»دئدی.
«خیابانی» سحر دستنماز آلدی،
تحت الحنکینی بوینونا سالدی.
حسن ،هاشم ،محمود ،رباب ،فاطمه،
نمازا قالخدیالر آنایال بیرگه.
نماز قورتارمامیش دؤیولدو قاپی،
«سرتیب زاده» ایدی-« .گلمه هئچ بری».
دئدی«:ائوده قال ،هئچ ائشیگه چیخما
گؤزله منی گلیم سنین دالینجا».

***

الکین او گلمهدی ناهارا قدهر.
شیخ محمد قالدی ،ائتسین نهتههر؟

شَهْرین آلتی آیلیق امنیتینی
پوزماغا صرف ائتدی او همتینی!

من یازا بیلمیرم ،سن دوشون درین:
باخ قیزیم ،یئرینه «سرتیپزاده»نین،

شهریور آیی نین ایگیرمی بیری،
گئجه واختی ،قازاق آلدی شههری.

قازاقالر گلدیلر گون اورتا چاغی،
توتسونالر بو ائوده بیر «اولو یاغی».

حمله ائیلهدیلر آال قاپییا،
قان قوسدوردوالر او گئجه هامییا.

خیابانی دامدان قاچیردی داما،
خیر النساء وئردی توفنگی اونا.

ئولدوروب،قانتؤکوب،اود یاندیردیالر،
دونون ییغیب کؤچدو ئولکهدن باهار.

ووردوالر قازاقالر خیر النسانی،
ائله بیل زینبی(س) یا که زهرا(س)نی.
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کیچیک اوشاقالری اسیر ائتدیلر،
کیتابین داغیدیب شیخین ،گئتدیلر.

وُ اُوْفُوا بــِالْعَهْد اِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْئــُوال.
(االسرا)34 /
.40سؤز وئردی
«شیخ حسنعلی» یه سیغیندی رهبر،
شیخ ،شجاعت ایله گؤستردی هنر.
ایچهری حیهطه خیابانینی
آپاریب ،گیزلتدی او فدائینی:
قرآن فداییسین ،دیل فدائیسین،
اسالم فدائیسین ،ائل فدائیسین.
گونشی گیزلتدی بیر زئرزمیده،
شیطان آت اوینادیر ،باخسن طالعه!
او گئجه ،او ائوده کیمسه یاتمادی،
باشیندان پریشان فیکری آتمادی.
خیالالر او گئجه گؤیلره أوچدو،
دئدیلر -«:مقدس آرزوالر پوچدو!»
گؤزلرده گؤز یاشی حلقهلنیردی،
گؤیدن یئره ماتم هی النیردی.

خیابانی دئدی -«:جناب شیخ! آمان!
معنوی مقامین یوکسکدیر اوتان!
او نامردجهسینه ووروبدو خنجر
نامرد ایله دوستلوق اولور نه تههر؟»
شیخ دئدی -«:قوی گئدیم بلکهتاپدیم یول
سن ده بیر آز دگیش ،بیر آز ساکیت اول!»
خیابانی دئدی -«:جناب شیخ! دینله!
اوّل ایلقاریم وار منیم دینیمله
مقدس بو یولدا شهید اولماغی،
سئچمیشم ،سئچمرم آلچاق قالماغی.
منهده سنهده حسین(ع) موالدیر
باشیمیز أوستونده واردیر بیر قادر».
أوزونو ،گؤزونو ئوپدو شیخ اونون
دئدی -«:قال ائویمدهسن ،اولسون بوگون».
شیخ محمد اونا بیرده سؤز وئردی:
« -گؤرسم من ائوینده سنین قازاقی
مرمی اویناتمارام ،تفنگ آتمارام،
من بو ماجرایا سنی قاتمارام».

دئدی که -«:اذن وئر!»شیخ حسنعلی:
« -گئدیم باشدان ساووم باشا گلنی.

وَال تَـقُولُو لِمَنْ یُقْتــَلْ فی سَبیلِ اهلل اَمْواتٌ بَلْ اَحْیاء
وَلکِنْ ال تــَشعُرُون.
(البقره)154 /
.41شهادت
اوگون بیردن بیره ایکیندی چاغی،
حیهطده شیخ گؤردو دؤرد بئش قازاقی.

دانیشیم مخبر السلطنه ایله،
سنی عفو ائیلهدی او کافر ،بلکه!»

الینده توفنگی وورا بیلردی،
آیاغی أوستونده دورا بیلردی.

صاباحا یولالنان آرزو قوناغی،
یاندیرا بیلمیردی بیرجه چیراغی.
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بیرلحظه دوشوندو ،وئرمیشدی ایلقار،
ئوز  -ئوزونه دئدی ایندی أوچ یول وار:

شهید اولدو ،حسین (ع) موالسیکیمی.
آغریسی آغریدیر منیم قلبیمی».

« -بیرینجی یول ،همن تسلیم اولماقدیر،
بو یولو سئچن هر بیرکس آلچاقدیر.

وَالسَّالُم عَلَیـْکُم وَ رَحْمَةُ اهلل وَ بَرَکاتــُهُ.

ایکینجی بودور که قازاقی وورام،
بیرداها ترپهنیب آیاغا دورام.

.42فاتحه
جسدی سوروندو خیاوانالردا،
یوز مینلر قورولدو ختم او شهیده

بودا ممکن دگیل ،دوستا وئردیم سؤز،
منیم عملیمه دونیا تیکیب گؤز.

غصب کار باغالدی هر بیر مسجیدی،
تبریزده اورهکلر دؤندو مسجیده

اونا دئدیم که« :من ائتمرم داعوا.
باخ ،سنین ائوینده سالمارام غوغا».

بیر ده «صادقیه» مدرسهسینده،
گیزلیجه فاتحه اوخوندو اونا.50

أوچونجو یول قالمیش :شهادت یولو،
دوزگونلوک ،صداقت ،عشق ایله دولو».

هر کسین آغزیندان آتش یاغیردی،
بازاردا ،کوچهده چوخ یانا  -یانا.

***

آغالدی تهراندا رشتده ،شیرازدا،
حقین بارداغیله سیراب اوالنالر.

ایگیرمی ایکینجی گون شهریورده،
ماتم ئوز قانادین سرمیشدی یئره.
بیر داها عاشورا تکرار اولوردو،
بیر باغری قان الله یئنه سولوردو.
بیر باشقا شهیده مزار قازیلدی،
اونون باش داشینا بئله یازیلدی:
«عشقین معراجینا شهید قاووشدو،
ملگیده ئوتدو ،گؤیدن ساووشدو.
فضیلت شهیدی 49أوچدو گؤیلره،
جسدی اورادا سریلدی یئره.
عقیده اوغروندا ،مرام اوغرواندا،
مسلکی اوغروندا  ،اینام اوغروندا،

دئییب آغالشدیالر فارس شاعیرلری،
انسانلیق مولکونه قدم قویانالر:
«مظلوم «خیابانی» قانی قایناسا،
بوتون کفن گئیر ایران ئولکهسی51.
گؤیلرده تفنگی اونون اویناسا،
بورویر دونیانی حقین نفسی».
****************

اتک یازیالر:
.1جزء عمه ایله بیرلیکده «یاسین» سورهسینه قدهر کی سورهلر.
.2حاج میرزا حسن رشدیه .امثال لقمان ،تبریز ،داش باسماسی،
ص.38
.3بادامچی ،ص .23
.4بادامچی ،ص.24
.5بادامچی .ص .24
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.6تبریز انجمنینده شیخ محمد خیابانی ،ثقةاالسالم ،معین الرعایا،
میرزا اسماعیل نوبری ،شیخ سلیم ،میرزا حسین واعظ ،حاج اسماعیل
امیرخیزی ،شیخ علی اصغر لیالوائی ،سیدالمحققین و  ...عضو ایدیلر.
.7قلی زاده .ص .50
.8روزنامه انجمن.1 ،نجی ایل.3 ،نجو سای.
.9تاریخ مشروطه ایران ،ص .673
.10بادامچی ،ص.24
.11حاج میرزا اسماعیل نوبری و شیخ محمد خیابانی - 1327نجی
ایلین شوال آییندا تبریز وکیلی اوالراق تهرانا گئتدیلر.
12دایل  1290گون  7آذر ( 7ذیحجه  1329ق ).ده روسیه
دؤولتینین ایران مجلیسینده  48ساعتلیک اولتیماتومو اوخوندو.
.13تاریخ هجده ساله آذربایجان ،ص .477
«.14ثقةاالسالم» ،لقبیایلهمعروف اوالن میرزا علیبنموسیبنمحمد
بنشفیع ه-1285 .نجی ایلده تبریزده دوغولموش و ه-1319.نجو
ایلین عاشوراسیندا اورادا شهید اولموشدور .او ،تورکجه ،عربجه ،فارسجا
و فرانسیزجا اثرلر مؤلفیدیر.
.15تزار حکومتی نین تبریزدهکی روس قونسولو ایله بیرلیکده انگلتره
آنالشماسی ایله هـ1330-.نجو ایل عاشورا گونونده تبریز شهرینده
انقالب شعلهلرینی یاتیردماق ایچون،ثقةاالسالم تبریزی ،شیخ سلیم،
ضیاء العلما ،صاذق الملک ،محمد قلی خان و علیمسیونون ایکی اوغلو
قدیر و حسن «باغشمال» یئرینده دارا چکیلدیلر.
.16اِنَّ الفُؤادَ لَهذا الزّر ،مَلْهوُب،
والدَّمْعَ فی ذلِکَ المَفْجوع مَسْکوب!
کَیْفَ السّلو عَن الخطب الفَضیح وَ قَد
اشْجِیَ الْقُلُوب وَ مِنْها الصَّبْر مَصْلوُب.
اِنَّ الرّضائی اِذا بِالْحُزْن حُرَّر فی
تاریخِهِ ثِقَةِ االسالم مَصْلُوب.
(حبل المتین ،ایل  ،20سای  ،12رمضان  1330ه ).شهید ثقةاالسالم
ایچون باخین :آذربایجان شهید عالیملری ،ص)12
17ن«صمدخان شجاع الدؤوله»نین باش کسمه ،آدام شقهلمه و
مجاهیدلری داردان آسماسی حاقیندا حتی کسرویده اعتراض ائدیر.
باخین :تاریخ هجده ساله آذربایجان ،ج ،1ص« 337آدم کشی های
صمدخان» بحثی.
.18آذری .ص .37
19حاج محمدعلی آقا بادامچی ،سونراالر بیر نئچه دوستالری ایله
بیرلیکده «شرح حال واقدامات شیخ محمد خیابانی» آدلی کیتاب
یازدی (1304ش .برلین).
.20مکی .ص .39
.21بادامچی ،ص.27
.22شیخ محمد خیابانی «تجدد»ون امتیاز صاحیبی و مسئول مدیری
سئچیلدی (بادامچی ،ص.)28
.23شهید ثقةاالسالم ایچون یازیالن خلق شعری.
.24جمعه  25خورداد  1296گونونده شهیدلردن تجلیل مراسیمی
قورولدو.
.25آذری .ص.95
.26آذری ،ص .137

.27مرداد 1298ده دؤردونجو مجلیس سئچگیلری باشالندی.
.28قرارداد .1919
.29آذری ،ص .32
.30ئونرمک :پیشنهاد ائتمک.
.31ساو  ، Savتورکجهمیزده «پیغام» دئمکدیر .ساوچی :پیغمبر.
32یوثوق الدؤوله ئوزو انگلتره دؤولتیندن  130مین لیره رشوه و
سیغیناجاق حقی آلمیشدی.اونا ایکی میلیون لیره بورج وعدهسیده
وئریلمیشدی.
33یماژور بیورلینیق ،نظمیه رئیسی کیمی  24بهمن  1298گونونده
تبریزه گیردی.
.34محله جوانالری حبسخانایا حمله ائدیب میرزا باقری آزاد ائتمیشلر.
.35میرزا تقی رفعت ،شیخ محمد خیابانینین کاتبی و «تجدد» ایله
«آزادیستان» درگیلرینین باش یازاری ایدی( .سهند هفتهلیگی،
شهریور .)1371
.36شنبه 28 ،حمل .1299
.37یکشنبه 29 ،حمل .1299
.38دوشنبه 30 ،حمل .1299
.39فرزاد ،ص.8
.40پنجشنبه  2ثور  .1299فرزاد ،ص .20
.41همان ،ص .97
.42همان ،ص97
.43تبریز انقالبچیالرینا قارشی چیخان آلمان سفیری.
.44آذری ،ص .408
.45فخرائی ،ص .370
46یمهدیقلی خبرالسلطنه ،شهریور ( 1299ذیحجه  1338هـ ) .
تاریخینده تبریزه گیردی.
.47قلیزاده ،ص.167
.48قلیزاده ،ص .170
.49حکیمی ،ص .169
.50قلیزاده ،ص.180
.51فارس شاعیری محمد تقی بهارین آشاغیداکی شعرینه اشارهدیر:
گر خون خیابانی مظلوم بجوشد،
سرتاسر ایران کفن سرخ بپوشد.

سؤزلوک
آخین :حرکت ،هجوم ،هجرت.
آیاقالنماق :یوالدوشمک ،تظاهرات ائتمک ،یئرییش
ارسالن :اصالن ،شئر.
الی یالین :سیالح سیز ،الی بوش
انتباه :آییقلیق
انگللهمک:مانع اولماق ،انگل تؤرتمک.
انگین :درین.
ئورنک :نمونه ،أولگو
ئولمز :آدی هر زامان قاالن.

ئولومجول:ضعیف ،ئولوم حالیندا اوالن.
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ئونرمک:تکلیفائتمک ،پیشنهاد ائتمک.
ئویود :نصیحت
ئویونمک :فخر ائتمک
بوسبوتون :تماما ،هامیلیقجا
بویاق :رنگ
بیلگی :علم ،بیلیک
پروتستو :اعتراض
تاپماق :سجده ائتمک
توراغایی:قنارییهبنزهر رنگبهرنگ قوش.
چانتا :کیف ،کیسه ،توربا
حنانه:چوخ آغالیان ،حضرت پیغمبرین نطق ایچون دایاندیغی
ستون.
خوروزبانی:سحر تئزدن،گون چیخاندان
دالغاالنماق :موج وورماق
دورغون :ساکن ،راکد
دوزوم :صبر
دوگون :بایرام ،جشن ،شادیانالیق
دیرگین :آواره ،خانمانسیز.
دیلک :آرزو
ذیروه(ع :).قله ،داغین ان اوجا نقطهسی
ساتقین:غئیرتسیز،دوشمنامرینهتابع ،خائن
سارسیتماق :لرزه یه سالماق
ساو :ایلهام ،وحی ،پیغام
سسوئرمک:رأیوئرمک،انتخابائتمک
سقهوورماق:سوناچیخماق ،محو ائتمک
سئچگی :انتخاب
سئوینج :شادلیق ،نشاط.
سوچ :گوناه ،تقصیر
سوسغون :سوسموش ،دینمز ،دانیشماز
سیغینماق :پناه آپارماق ،التجاء ائتمک
شانلی :عزتلی ،شؤوکتلی ،جالللی
طرّار (ع :).اوغرو.
عجم (ع :).فارس ،تاجیک ،تات.
فضاحت (ع :).آلچاقلیق ،رسواچیلیق.
قاراقوْل :نظمیه شعبه سی ،کالنترلیک ،کمیسرلیک
قارانقولوق :قارانلیق
قارتال :عقاب ،شاهین
قارشی :ئون ،قاباق ،مقابل.
قاندال :زنجیر ،آیاغا باغالنان کونده.
قایغی :محبّت ،توجه ،عالقه
قوشاماق :محاصیره ائتمک ،حصره سالماق
قیتلیق :قحط لیک

کدرلتمک:غمگینائتمک،غصهلندیرمک.
کره :دفعه
کؤرفز :خلیج
کوسگون :کوسن ،قهر ائدن
کید (ع :).حیله
گرمک :قاباغا وئرمک (سینه گرمک)
گیالنارلیق :گیالنار باخچاسی
لپه :موج
منلیک :هویت ،کیملیک ،وقار
نوچه :ال اوشاقی ،پادو
وورغون :عاشیق ،وورولموش
ویرنیخماق :گل – گئت ائتمک ،گودمک
هوندور :اوجا ،یوکسک
یانیلماق :سهو ائتمک ،اشتباها دوشمک.
یئتگینلیک :لیاقت
یئنیلمز :تسلیم اولمایان ،باسغینا اوغرامایان
یوکسلمک :اوجالماق ،ترقی ائتمک.
قایناقالر قیسسالتماالري:
17آذربایجان شهید عالیملری ،حسین دوزگون سرخابلی .آذربایجان
شهید عالیملری ،تهران ،بنیاد بعثت.1371 ،
.2آذری ،علی آذری ،قیام شیخ محمد خیابانی در تبریز ،تهران4- ،نجو
چاپ.1362 ،
.3اردوبادی ،محمد سعید اردوبادی .تبریز مهآلود ،ترجمه سعید
منیری ،ج ،1تهران.1362 ،
.4امیرخیزی ،حاج اسماعیل امیرخیزی .قیام آذربایجان و ستارخان،
تبریز.1339 ،
.5انجمن ،انجمن ،ارگان انجمن ایالتی آذربایجان ،به کوشش منصوره
رفیعی ،تهران.
.6بادامچی ،حاج محمدعلی بادامچی .شرح حال و اقدامات شیخ محمد
خیابانی ،انتشاراتایرانشهر(ش  ،)14برلین .1304
7نحکیمی ،محمدرضا حکیمی .بیدارگران اقالیم قبله ،دفتر نشر
فرهنگ اسالمی ،تهران.
.8سهند ،سهند ،تورکجه اطالعات ،یازان ح.م.صدیق ،نشر ائدن:
اطالعات مؤسسهسی ،تهران(تورکجه هفتهلیک ،قورولوش ایلی.)1369:
95فرزاد ،حسین فرزاد عباسزاده .نطقهای شیخ محمد خیابانی،
تهران(چاپ مکرر .)135 -
.10قلی زاده ،مصطفیقلیزاده .شیخ محمد خیابانی خروش حماسهها،
سازمان تبلیغات اسالمی،تهران( ،1372 ،مجموعه دیدار با ابرار )37 -
.11مکی ،حسین مکی .تاریخ بیست ساله ایران ،تهران ،ج.1
12یویجویهای ،محمد باقر ویجویهای .تاریخ انقالب آذربایجان و بلوای
تبریز ،به کوشش علیکاتبی ،انتشارات ابن سینا ،تبریز.
تکدرخت
تهران 1388 -

) Xudafərin 204 (2022خداآفرین  – 204فروردین 1401

47

غضنفر پاشایئوین حیاتی و
یارایجیلیغی
Qəzənfər Paşayevin
həyatı və yaradıcılığı
دکتر حسین شرقی دره جک

غضنفر محمد اوغلو پاشایئو  27آوقوست -1937
جی ایلده توووز رایونونون دوز قیریقلی کندینده
دوغولوب .آذربایجان رئسپوبلیکاسی نین امکدار علم
خادیمی ،آذربایجان ادبیاتشوناسی ،فولکلورشوناس،
پوبلیسیست ،دیلچی ،یازیچی و ترجمه چی.
فیلولوگییا علملری دوکتورو و پروفسوردور.
-1962جی ایلده باکیدا آذربایجان دؤولت پئدوقوژی
خاریجی دیللر اینستیتوتونون انگیلیس دیلی فاکولته
سینی بیتیریب .اوچ آی کند مکتبینده معلم ایشله
دیکدن سونرا عراق رئسپوبلیکاسیندا ترجمه چی
ایشله مه یه گؤندریلیب .مختلیف فاصیله لرله اوچ
دفعه عراقدا ترجمه چی و عالی تحصیل آلدیغی
اینستیتوتدا باش البورانت ،معلم ،دئکان معاوینی،
کافدرا مدیری ایشله ییب-1990 .جی ایلدن ایسه
م.رسولزاده آدینا باکی دؤولت اونیوئرسیتئتینده
خاریجی دیللر کافئدراسی نین دوسئنتی و کافئدرا

مدیری ایشله مه یه باشالییب .عراق تورکمان
فولکلورو مؤوضوسوندا دوکتورلوق دیسسرتاسییاسی
مدافعه ائدیب« .کرکوک بایاتیالری» (« ،)1968آرزو-
قنبر داستانی»(« ،)1972عراق کرکوک آتاالر
سؤزلری»(« ،)1978عراق کرکوک بایاتیالری»
(« ،)1984کرکوک تاپماجاالری»(« ،)1984کرکوک
فولکلور آنتولوگییاسی» (« ،)1987نسیمی نین عراق
دیوانی»(« ،)1987عراق تورکمن فولکلورو» (،)1982
و ب .کتابالری نشر ائدیلمیشدیر .آ.دومانین «قفقاز
سفری»« ،نئجه یاشایاسان یوزو حاقالیاسان» و ب.
کتابالری آذربایجان تورکجه سینه چئویرن غضنفر
پاشایئوه بؤیوک اوغور قازاندیران «آلتی ایل دجله و
فرات ساحیللرینده» کتابی اوخوجوالر آراسیندا ال-ال
گزدی .بو کتاب غضنفر معلمین باجاریقلی پئداقوق،
زحمتکئش عالیم اولماقال یاناشی شیرین دیللی بیر
پوبلیسیست اولدوغونو دا اورتایا قویدو.
آذربایجان میللی عمللر آکادئمییاسی نظامی آدینا
آذربایجان ادبیاتی موزه ینده شعبه مدیری (-2001
،)2005عینی زاماندا -2003جی ایلدن نظامی آدینا
ادبیات اینستیتوتوندا باش علمی ایشچیدیر .ادبی-
علمی فعالیتینده عراقدا یاشایان آذربایجانلیالرین
عراق تورکمانالری نین ادبی-معنوی یارادیجیلیغی
نین تدقیقی و تبلیغی خوصوصی یئر توتور .پاشایئوین
علمی فعالیتی نین زیروه سی اونون " عراق-تورکمان
فولکلورو " آدلی مونومئنتال اثریدیر .ع.بندروغلونون
" شاه اثر "  ،پروف .م.ناقیبین " آبیده بیر اثر "
باشلیقلی مقاله لر حر ائتدیکلری ،مؤلیفین  20ایللیک
آختاریشالری نین محصولو اوالن بو مونوقرافییا باکیدا،
بغداد دا و استانبولدا نشر ائدیلمیش ،آذربایجاندا و
خارج ده تدقیقاتچیالرین دیقت مرکزینده اولموشدور.
غ.پاشایئو " ادبیات " قزئتی نین (-1995جی
ایلدن) " ،وفا " (-2004جو ایلدن) " ،فولکلور و
ائتنوقرافییا " (-2004جو ایلدن) " ،خمسه "
(-2002جی ایلدن) " ،قوپوز " (-2005جی ایلدن)
ژورنالالری نین ،نظامی آدینا ادبیات اینستیتوتونون
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«ادبی نظری مجموعه» سی نین رئداکسییا هئیتی
نین عوضوودور-1994 .جو ایلدن نیظامی آدینا ادبیات
اینستیتوتو نزدینده مدافعه شوراسی نین عوضوودور.
-1997-2005جی ایللر آراسی همین شورانین
همصدری اولوب.پئداقوژی و علمی کادرالرین
حاضرالنماسیندا خیدمتلری واردیر .رهبرلیگی ایله
نامیزدلیک دیسسئرتاسییاالری مدافعه ائدیلیب.
اونالرال دوکتورلوق و نامیزدلیک دیسسئرتاسییاالری
اوزره اوپپونئنت اولوب .بیر چوخ درسلیک و
مونوقرافییاالرین رئداکتورو و یا رایچیسی اولموشدور.
اوزون مدت آذربایجان عراق دوستلوق جمعیتی نین
صدر معاوینی ( )1990-2003اولموشدور .قفقاز
مسلمانالری اداره سی نین نزدینده فعالیت گؤسترن
علمی-دینی شورانین یاراندیغی -1997جی ایلدن
عوضوودور-2004 .جو ایلدن یازیچیالر بیرلیگی نین
تفتیش کومیسسییاسی نین صدریدیر.آذربایجاندا:
آکادئمیکلر :بختیار واهابزاده ،بکیر نبییئو ،تیمور
بنیادوو ،آکادئمییانین مخیر عوضولری :یاشار قارایئو،
واسیم محمد علییئو ،توفیق حاجییئو ،آزاد نبییئو،
نظامی جعفروو ،فیلولوگییا علملری دوکتورالری،
پروفسورالر :م.تهماسیب ،قاسی قاسمزاده ،واقیف
ولییئو ،موسی عادیلوو ،مورتوض صادیخوو ،عزیزه
جعفرزاده ،زیداهلل آغایئو ،سدنیک پاشایئو ،گولروخ
علیبیلی ،غضنفر کاظموو ،دکتر مهدی سولطانوو و
باشقاالری ،او جومله دن ده خارجی اؤلکه عالیملری
ع.ترزیباشی ،ع.بندروغلو ،ف.ئ.ن .سینان سید،
م.خورشید ،پروف .ماهیر ناقیب ،پروف .صبحی
ساعاتچی ،م.ت.قایاچی ،ائ.هورموزلو (عراق) ،پروف.
مصطفی آرقونشاه ،پروف .جالل ارتوق ،پروف .عیسی
اؤزگان ،کامال چاپراز ،عیسی قایاجان ،دوچنت دکتر.
ت.عباسخانلی و ب( .تورکیه) پاشایئوین تدقیقاتالرینی
یوکسک قییمتلندیرمیش ،اونون یارادیجیلیغینا
سانباللی مقاله لر حصر ائتمیشلر.

پاشایئو -1995جی ایلده اؤز وسایطی حسابینا
نظامی آدینا ادبیات اینستیتوتونون فولکلور علم
مرکزینده عراق تورکمان اوجاغی موزه سی یاراتمیش،
عراقدا یاشایان آذربایجانلیالرین ادبیاتی و مدنیتی ایله
باغلی اوالن سون اوتوز ایلده توپالدیغی شخصی
اشیاالرین (او جمله دن اینجه صنعت اثرلری)،
الیازماالرین ،علمی منبعلرین ،کتابالرین هامیسینی
بورادا جمع ائتمیشدیر.
-2001جی ایلده اوجاغین کوللئکسییاسی نظامی
آدینا آذربایجان ادبیاتی موزه سینه کؤچورولموش و
آیریجا بیر سالوندا "عراق-تورکمان ادبیاتی و مدنیتی
دایمی ائکسپوزیسییاسی آچیلمیشدیر.یراق
"
رئسپوبلیکاسی نین " امکده شجاعته گؤره " مدالی
ایله تلطیف ائدیلمیش ( ،)1876کرکوک وقفی نین
( )1999و تورکمان جبهه سی نین ( )2003دیپلوم و
یوکسک مکافاتالرینا الیق گؤرولموشدور.پاشایئوین
حیات و فعالیتیندن بحث ائدن " بو سئودا اؤلونجه
دی " ( " ،)2001عراق بیزه ایراق دئییل "
( )2002و س .کتابالر نشر ائدیلمیش ،شاعیر
ح.کوردوغلونون " توووزوم منیم ،اوغوزوم منیم "
پوئماسی ( )1998پاشایئوه حصر اولونموشدور.
اودوللری
شوروی عالی و اورتا اختصاص تحصیلی ناظرلیگی
نین ( 30مای  )1980و شوروینین عراقداکی
سفیرلیگی نین ( 15مای  )1974تشکورنامه سینی
آلیب.
عراق رئسپوبلیکاسی نین " امکده شجاعته گؤره "
مدالینا الیق گؤرولوب (.)1976
شوروی تحصیل ناظرلیگی نین فخری فرمانی ایله
تلطیف ائدیلیب ( 28آپرئل ،)1982
خارجی دیللر کافئدراسی نین مدیری ایشله دیگی
م.ف.آخوندوو آدینا پئداقوژی اینستیتوتون فخری
دیپلومو ایله تلطیف ائدیلیب (.)1985 ،1982 ،1980
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شوروی ناظرلر سووئتی نین خارجی اقتیصادی عالقه
لر کمیته سی نین فخری فرمانی ایله تلطیف ائدیلیب
،)1994  ایول23(
رئسپوبلیکا همکارالر اتفاقی نین فخری فرمانینا الیق
،)1997( گؤرولوب
 تورکمان جبهه سی،)1999( کرکوک وقفی نین
 رئسپوبلیکا همکارالر.) اؤدوللرینی آلیب2003( نین
تشکیالتی نین " قیزیل قلم " مکافاتینا الییق
.)2001( گؤرولوب
سعودییه عربیستانی نین مدنیت ناظرلیگی نین
.)2007( اؤدولونو آلیب
" ادبی فعالیتینه گؤره بین الخالق " رسول رضا
.)2008( مکافاتینی آلیب
تورک دیل قورومونون فخری دیپلومونا الیق
.)2008( گؤرولوب
تورکمان یازارالر بیرلیگی نین فخری-عراق و عراق
.)2012( فرمانی ایله تلطیف ائدیلیب
" آشیق شمشیر " مدنیت اوجاغی اجتیماعی
بیرلیگی نین تشکورنامه دیپلومونا الییق گورولوب
.)2013(
اینستیتوتونون
ادبیات
آدینا
نظامی
همکارالرتشکیالتی نین " فداکار عالیم " دیپلومو
.)2012( ایله تلطیف ائدیلمیشدیر
آذربایجان میللی علملر آکادئمییاسی ریاست هئیتی
دکابر25( نین فخری فرمانی ایله تلطیف ائدیلیب
.)2012
جی ایلده جعفر جاببارلی مکافاتینا الیق-2018
. گؤرولموشدور
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hesabına çap etdirmişdir.İngiltərənin
tarixi, coğrafiyası və mədəniyyətindən
bəhs edən “İngiltərə haqqında” (1981,
ingilis dilində) adlı kitab, eləcə də ingilis
filologiyasına dair onlarca elmi məqalə
yazmışdır.ABŞ, İngiltərə, İraq, Türkiyə,
Rusiya, Özbəkistan, Qazaxıstan, Gürcüstan
və s. ölkələrdə keçirilən elmi
simpoziumlarda məruzələr etmiş, elmi
məqalələri çap olunmuşdur.
Məqalələr, tərcümələr.














Füzulinin həyat və yaradıcılığından
bəhs edən məqaləsi ABŞ-da çıxan
“Reforma” (№ 2, 1996, s.17-25)
jurnalında və Bağdadda ərəbcə
elmi məcmuədə
(1995) çap olunmuşdur.
İraq türkmanlarının tarixi, folkloru
və ləhcəsindən bəhs edən ABŞ-da
nəşr olunan “Azerbaijan
international” jurnalında
(1.1.2003, 5.22-25)
“Azərbaycanlılar İraqda az tanınan
elat” adlı məqalə
İraq türkmanlarının İstanbulda
çıxan “Qardaşlıq” (№ 22 və № 23,
2004)dərgisində isə ingiliscə “İraqTürkman tarixinə və ədəbiyyatına
bir baxış” iki məqalə
Aleksandr Dümanın Qafqaz səfəri
ilə bağlı “Literaturnıy Azerbaydjan”
jurnalında (№ 3, 2004, 8-23 səh.)
“Düma Qafqazda” adlı rusca
ssenarisi çıxmışdır
A. Dümanın “Qafqaz səfəri” (1985,
H. Abbasovla birgə) - tərcümə
S. Benetin “Necə yaşayasan, yüzü
haqlayasan” (1989) - tərcümə
A. Kristinin “Mavi qatarın sirri”
(1995) - tərcümə
Prof. İ.Pərsinacın “M.F.Axundovun
kritikası” (ABŞ, 1989) - tərcümə
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21. Kərkük dialektinin fonetikası. Bakı,
“Elm”, 2003, 212 s.
22. İraq-Türkman folklorunun janrlar
sistemi (rusca), Bakınəşr, 2003, 128
s.
23. Kərkük folklorunun janrları. Bakı,
“Elm”, 2003, 318 s.
24. İraq-Türkman ləhcəsi (ortaqlı),
“Elm”, 2004, 422 s.
25. Nostrdamusun möcüzəli aləmi.
Bakı: Təhsil, 2007.
26. Nəsimi haqqında araşdırmalar.
Bakı: "Qarabağ", 2010.
27. Borcumuzdur bu ehtiram. Bakı:
Qarabağ, 2010.-199, [1] s.
28. Dilimiz - varlığımız. Bakı: "Ozan",
2011.
29. Seçilmiş əsərləri: I cild, II cild, III
cild, IV cild, V cild, VI cild, VII cild.
Bakı: Təhsil, 2012.
30. Elçin haqqında düşüncələrim.
Bakı: Təhsil, 2013.
31. Kərkük sevdalısı[5]
32. Altı il Dəclə-Fərat sahillərində.
Bakı: Kitab Klubu, 2015.310 səh.
33. Әdəbi məktublar. Bakı, «Təhsil»,
2015, 256 səh
34. Abbas Zamanov. Bakı: Gənclik,
2016.131, [1] s.
35. Əta Tərzibaşının folklorşünaslıq
fəaliyyəti. Bakı, «Təhsil», 2016,
264 səh.
36. Әdəbi estafetlərdə keçən ömür.
Bakı, «Təhsil», 2017, 416 səh.
37. Hüseyn Kürdoğlunun poetik
dünyası. Bakı: “Sabah”, 2017, 288
səh.
38. Nəsiminin İraq Divanı. Bakı, CBSPP, 2018.384 s.
39.
Prof. Paşayev fil.e.n. Gülzar İbrahim qızı ilə
birgə Hüseyn Arif – 80 (2004), İsi
Məlikzadə – 70 (2004), Tofiq Bayram – 70
(2005), Əlibala Hacızadə – 70 (2005),
Fikrət Qoca – 70 (2005), Bəkir Nəbiyev –
70 (2005) kimi çox maraqlı portret
kitabları da tərtib edərək öz vəsaiti
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فلسفه و پوئزییا :نیظامی ،نسیمی و فوضولی تیمثالیندا
علمی آراشدیرما
صالح الدین خلیل اوف
برگردان  :حسین شرقی دره جک

دونیانی داها درین آنالماق اوچون علم ،داها
اینجه دویماق اوچون پوئزییا وار.
فلسفه ایسه دویغونون اؤزونودرک مقامی و
ایدراکین پوئتیک سویییه سیدیر.
فلسفه ایله پوئزییا آراسیندا موناسیبت مثله
سی عصرلر بویو هم شاعیرلرین ،هم ده
فیلوسوفالرین دیقت مرکزینده اولموشدور.
پالتون فلسفه ایله پوئزییا آراسیندا نیفاقدان
دانیشیر ،آریستوتئل ایسه پوئزییانین فلسفه یه
(تاریخدن) داها یاخین اولدوغونو دئییردی .کانت
پوئزییانین بوتون صنعت نؤولری آراسیندا ان
اوستون اولدوغونو وورغوالییردی...

و بو اوستونلوگون بیر عامیلی ده اونون
واختاشیری فلسفه ایله اوتوروب-دورماق
شانسیدیر .آما کانتین اونوتدوغو بیر مقام وار:
پوئزییایا سادجه صنعتین بیر نؤوو کیمی باخیال
بیلمز .پوئتیکلیک هم قدیملیگینه ،هم ده اهاته
دایره سینه گؤره راسیوناللیقدان گئری قالمیر و
هر شئیین ایضاحینی عاغیل چرچیوه سینده
آرایانالر پوئتیکلیگین مغزینی توتا بیلمزلر.
تصادوفی دئییل کی ،هؤلدئرلین بیر شعیرینده
حیاتین پوئتیکلیگینه ایشاره ائدیر و هایدئگئر
اونون بو بیر میصراعسنین شرحینه بوتؤو بیر اثر
هسر ائتمیشدیر.
بو مقامدا " فلسفه و پوئزییا " پروبلئمینه
شرقدن و قربدن باخیشالرین دا فرقلی اولدوغونو
خاطیرالتماق یئرینه دوشر .هانس قادامئر
"فلسفه و پوئزییا " آدلی اثرینده قرب فلسفه
سینی شرق مودریکلیگیندن فرقلندیرن جهتلردن
بیری کیمی ،پوئزییا ایله فلسفه نین مسافه لی
اولدوغونو و گاه اوزاقالشیب ،گاه دا
یاخینالشماالرینا باخمایاراق ،آراالریندا همیشه
پوزیتیو بیر گرگینلیک اولدوغونو قئید ائدیر.
پوئزییانین
و
فلسفه
شرقده
بلی،
سینکرئتیکلیگی ،اونالرین تام آیریال بیلمه دیگی و
بلکه هئچ آیریلماق ایستمه دیگی اؤنملی بیر
مقامدیر.
و بو موناسیبتلری ایزله مک ایستسک ،ان
موناسیب ادبی مئیدان نیظامی یارادیجیلیغیدیر.
نیظامی پوئزییاسینا فلسفه تاریخی کونتئکستینده
باخاق.
بعضا فلسفه تاریخی آیری-آیری خالقالرین
فلسفی فیکیر تاریخی کیمی (مثلن " ،قدیم
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یونان فلسفه سی "  " ،ایسالم اؤلکه لرینده
فلسفه "  " ،کالسسیک آلمان فلسفه سی " و
س ).تصنیف ائدیلیر .الکین بونون هئچ بیر علمی-
مئتودولوژی اساسی یوخدور .صؤحبت آنجاق
واحید عومومبشری فیکیر پروسئسینه هانسی
خالقین هانسی دؤورده و نه کیمی بیر پای وئرمه
سیندن ،بو پروسئسده نه درجه ده فال
ایشتیراکیندان گئده بیلر کی ،بو دا " فلسفه
تاریخی نین " پرئدمئتینه آید اوالن مثله دئییل.
بو باخیمدان ،زردوشتون ،کونفوتسی نین،
سوکراتین فیکیرلری عومومبشری سعجیییه
داشیدیغی کیمی ،فرابی نین ،ایبن سینانین،
بهمنیارین فلسفی تدقیقاتالری دا عومومبشری
مضمونلودور.
فلسفه تاریخی عومومبشری فلسفی فیکرین
واحید بیر پروسئس کیمی اینکیشاف یولونو اکس
ائتدیریر .تبییدیر کی ،ایلک فلسفه تاریخچیلری
ده محض فیلوسوفالرین اؤزلری اولموشالر.
پالتونون " دیالوقالر " ی ،آریستوتئلین
"مئتافیزیکا " سی اونا قدرکی فلسفی فیکیر
حاقیندا معلومات وئرن ،اونالرین مغزینی عکس
ائتدیرن عصاس منبعلر حساب اولونور .هله آنتیک
دؤورده بعضی فیلوسوفالر داها چوخ محض فلسفه
تاریخی اوزره ایختیصاصالشمیشدیالر .بونا ان
گؤزل میثال دیوگئن الئرتسکی ساییال بیلر.
پلوتارخ عصاسن تاریخچی اولسا دا ،هم ده فلسفه
تاریخچیسی ایدی.
آذربایجاندا دا فلسفی فیکیر تاریخینه دایر
معلوماتالر الپ چوخدان ،هله اورتا عصرلردن قلمه
آلینمیشدیر .نیظامی گنجوی نین " ایسگندرنامه
" اثری (خصوصا " ایقبالنامه " ) سادجه بدیعی
اثر کیمی دئییل ،هم ده بیر سیرا موهوم
عومومبشری فلسفی ایدئیاالر و دونیا خالقالری

نین بیر چوخ بؤیوک فیلوسوفالری حاقیندا
معلومات وئریلمه سی باخیمیندان دا اولدوقجا
اهمیتلیدیر .نیظامی اؤزونمخصوص بیر فهمله
فلسفه تاریخینه بیر تاریخ کیمی دئییل ،محض
بیر فلسفه کیمی یاناشیر .بئله کی ،موختلیف
دؤورلرده فرقلی اؤلکهلرده یاشامیش بؤیوک
فیلوسوفالر تاریخی و جوغرافی سدلری آشاراق بیر
ماسا آرخاسیندا اوتورور ،داها دوغروسو ،واحید
حؤکمدارین دؤوره سینه توپالشیرالر " .فیکرین،
ایدئیانین زامانی و مکانی یوخدور " مؤوقعییندن
چیخیش ائدن نیظامی مجلیسه تاریخین
قارانلیقالریندا قاالنالری دئییل ،بوتون زامانالر
اوچون نور منبعیی اوالنالری توپالییر و اؤزو ده
اونالرال بیر مجلیسده اَیلشیر .مجلیسه یئددی
فیلوسوف چاغیریلمیشدیر .ایکیسی ایسه ائو
صاحیبلریدیر :حؤکم صاحیبی ،قیلینج توتان
ایسگندر و سؤز صاحیبی ،قلم توتان نیظامی.
اصلینده ،بوتون دئییلنلر نیظامی نین اؤز فیکیر
سوزگجیندن کئچیریلیب قلمه آلینیر .او ،اؤزوندن
اول یاشایانالرین مؤوقعیینی سونراکی زامانالرین
بیلیکلری ایله زنگینلشدیریر و یئنی آرقومئنتلر
عالوه ائدیر.
مثلن ،فالئسین (نیظامیده " والیس " ) " هر
شئی سودان یارانمیشدیر " فیکرینی اینکیشاف
ائتدیره رک و تکمیللشدیره رک دیگر مؤوجودلوق
حالالری نین سودان نئجه تؤره یه بیله جگی نین
علمی-بدیعی ترننومونو وئریر؛ سو سئیرلنده اود و
هاوا ،قاتیالشاندا تورپاق یارانیر:
من ده عرض ائلگیم :دونیایا تمل،
منجه ،سو اولموشدور هر شئیدن اول.
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سونرا سویون دیگر تمل وارلیقالرا نظرن
ایلکینلیگی ،اود ،هاوا و تورپاغین دا اولوشوموندا
ایشتیراکی تصویر اولونور:
قیزغین حرکتدن و چاخناشمادان،
او یئره چاتدی کی ،اود اولدو عیان.
قیزغین حرکت و چاخناشما ...ایستیلیگین
ذرهجیکلرین خاوتیک حرکتی ایله ایضاحی
-1827جی ایلده کشف ائدیلمیشدیر .نیظامی بو
بئیتده همین ایدئیانی یئددی اسر اول سؤیله
میشدیر .شاعیر داها سونرا وارلیغین دیگر
تمللرینی قلمه آلیر:
ایلدیریم بوخاردان آییردی اودو،
بوندان روتوبتلی هاوا دوغولدو.
سویون قاتیلیغی گئتدیکجه آرتدی،
همین قاتیلیق دا یئری یاراتدی.
داها سونرا نیظامی سویون ایلکینلیگینی ایثبات
ائتمک اوچون " نوطفه " ایله باغلی میثال
گتیریر کی ،بونون دا " قورانی-کریم " این
تاثیری ایله (ن-نهل سوره سی-4 ،جو آیه؛ یاخود
ات-تاریق سوره سی-6 ،جی آیه و س).
دئییلدیگینه شوبهه یوخدور .بئله لیکله ،فالئسین
مؤوقئیی سونراکی دؤورلرین بیلیکلریندن ده
ایستیفاده ائتمکله آرقومئنتلشدیریلیر .عئینی
سؤزلری نیظامی نین ،دیگر فیلوسوفالرین
تعلیملرینه موناسیبتیله باغلی دا دئمک اوالر .بیر
شئی شکسیزدیر کی ،بورادا نیظامی نین فلسفه
تاریخچیسی کیمی ،یوخسا یارادیجی فیلوسوف
کیمی چیخیش ائتدیگینی آییرماق چتیندیر.

نیظامی نین " ایقبالنامه " سینده فالئسین
دیلیندن دئییلن فیکیرلره فوضولی نین " متلول-
اعتیقاد " اثرینده ده راست گلیریک " :ایلک
اونسور سودان عیبارتدیر ،سویون هر بیر شکله
دوشمک قابیلیتی اولدوغونا گؤره اونون
سیخالشیب-برکیمه سیندن یئر ،سئیرلمه سیندن
اود و هاوا عمله گلمیشدیر .گؤی ایسه اودون
توستوسوندن تؤرنمیشدیر "  .فوضولی اؤزو ده بو
فیکره طرفدار چیخیر و " قورانی-کریم " این
هود سوره سیندن -7جی آینی میثال گتیریر" :
اونون عرشی سو اوزرینده ایدی " .
فوضولی پیفاقوردان ،هئراکلیتدن ،دئموکریتدن،
پالتوندان دا میثالالر گتیرمیش و بونالرین
ایچیندن اؤزونه داها دوغما اوالن " وارلیغین
سببی محبتدیر " (هئراکلیت) ایدئیاسینی اؤنه
چکمیشدیر.
فوضولی یونان فیلوسوفالریندان ایقتیباس
گتیرمکله کیفایتلنمیر ،اونالری اؤز مؤوقئیی نین،
رهبر توتدوغو ایدئیانین /کونسئپتین ایضاحی
اوچون ،مقصدیؤنلو صورتده یادا سالیر .محمد
پئیغمبره ایستینادال سؤیله دیگی و اؤزونون ده
بوتون یارادیجیلیغی بویو اؤنه چکدیگی " تانری
نین ایلک یاراتدیغی شئی عاغیلدیر " فیکرینی
قدیم یونان فیلوسوفالری نین اثرلرینده ده
آرایاراق ،بونو خوصوصیله وورغوالییر .پیفاقورا
ایستینادن اولجه عاغیل ایله روحون ،سونرا دیگر
شئیلرین یارادیلدیغینی ایدیعا ائدیر .فوضولی نین
تفسیرینده آریستوتئل ده فال عقلین هر شئیدن
اؤنجه اولدوغونو قبول ائدیر .شاعیر بو درین
فلسفی ایدئیانی بئله تقدیم ائدیر " :عاغیل اؤز
ماهیتینی و سببیتینی خاطیرالمیش و بو
خاطیرالمادان شئیلر نشت ائتمیشدیر "  .بیز "
خاطیرالماق " ایفاده سینی اونا گؤره خوصوصی
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وورغوالییریق کی ،بونونال شاعیر بیر طرفدن
پالتون تعلیمینی اؤنه چکیر ،دیگر طرفدن ده
موعاصیر هولوقرافیک یادداش کونسئپتی نین تمل
ایدئیاسینا یول آچیر.
دیقتله یاناشیلدیقدا فوضولی یونان فیلوسوفالری
نین فیکیرلرینه موراجیعتده چوخ واخت
سربستلیک گؤستریر .نیظامی کیمی ،او دا یئری
گلنده اؤز فیکرینی باشقاسی نین واسیطه سیله
دئییر .مثلن ،یوخاریدا آریستوتئله ایستینادن
دئدیگی فیکیرده خاطیرالما آکتی یارادیجیلیق
اوچون عصاس کیمی وئریلیر .قدیم شرقین
دوعالیست منبعلرینه ایستینادال یازدیغی فیکیرده
ده ایلک منبع اوالن مودریک نور (سوهروردید :نور
ال-انور) اؤزو حاقیندا دوشونرکن بو دوشونجه دن
وارلیغین ایکی اساسی اوالن ایشیق و قارانلیق
یارانمیشدیر .داها سونرا هئراکلیته ایستینادن
دئدیگی فیکره گؤره ،ایلک اونسورون تصووروندن
روح و اقل یارانمیشدیر .فلسفه تاریخیندن معلوم
اولدوغونا گؤره ،ایراده و تصوورون دونیانین اساسی
کیمی گؤتورولمه سی شوپئنهاوئره مخصوصدور.
ماراقلیدیر کی ،فوضولی ده عئینی مؤوقئدن
چیخیش ائدیر؛ نیی ایسه خاطیرالماق ،دوشونمک،
تصوور ائتمک اونون یارانیشی ،هیسسی
مؤوجودلوغو اوچون شرط اولور " .نیینسه
یارانماسی اوچون اونو ایستمک ،الپ چوخ
ایستمک الزیمدیر " فیکری عیسی پئیغمبرده ده
واردیر " .ایستمک " ایسه بیر طرفدن ،ایرادی
آکت اولسا دا ،دیگر طرفدن ،سئوگی ،محبتدیر.
"وارلیغین سببی محبتدیر " قناعتینه فوضولی
فیکرین محض یوخاریدا گؤستردیگیمیز تکامول
یولو ایله گلیب چیخمیشدیر.
بلی ،فوضولی ده نیظامی کیمی ،بؤیوک فلسفه
کالسسیکلری نین فیکیرلرینه سربست یاناشیر و

اونالری اؤز ایدئیا تکامولونه یولداش ائدیر .آما
ماهیتلر داها آیدین ایفاده اولونور .مثلن ،پالتونون
تعلیمی بئله ایضاح ائدیلیر " :عالم ایکی عالمدن
عیبارتدیر .1 :عقل عالمی کی ،اقلی قلیبلر و
روحانی صورتلر اورادادیر .2 .ایچریسینده
جیسمانی بدنلر و نؤوه منسوب جیسملر اوالن و
پارالق بیر گوزگو کیمی اشیانین شکلینی اؤزونده
اکس ائتدیرن دویغو (حیسس) عالمی؛ بئله کی ،بو
عالمده کی وارلیقالر او عالمده کی وارلیقالرین
ایزلری (اینعکاسی)-دیر " .
نیظامی اینسانی یئر اوزونون اشرفی ،ان اوجا
وارلیق ساییر و اینسان عاغلینا ،ائلمه چوخ
یوکسک قییمت وئریر .بونونال بئله نیظامیده
اینسانین مکانی یئردیر و اونون بؤیوکلوگو دونیانی
ایدراک ائتمه سینده دیر .او ،نسیمیدن فرقلی
اوالراق آلاله ،دونیا و اینسانی فرقلی مرتبه لرده
نظردن کئچیریر ،عئینی موستوییه گتیرمیر:
من نیم ،بیر ذره  -گؤزله گؤرونمز،
سندن نور آلمیشدیر او ذره  -سؤنمز.
سنین قودرتینله آشکار اولموشام،
هر بیر خزینه یه آچار اولموشام.
آلالهال اینسانین نیسبتینی و موناسیبتینی
ایفاده ائدن بو کونسئپت مؤوالنادا " دامال و دریا"
تیمثالیندا داها دا اینکیشاف ائتدیریلمیش،
نسیمی یارادیجیلیغیندا ایسه ایشیغین ذرهسی
منبعیی ایله ،دامال دریا ایله عئینیلشدیریلمیشدیر.
بیز آلالهی گؤره بیلمیریک ،آما اونون وارلیغی
اینساندا تجللی ائدیر .آلالها سئوگی ده اونون
یاراتدیقالرینا سئوگیدن کئچیر.
او واختا قدر پئیغمبرلیگین سوبوتو مؤعجیزه لر
ساییلیردی .سون پئیغمبر اینسانالری عاغلینی
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ایشلتمه یه ،اؤزونه گوونمه یه چاغیریر .یعنی
مؤعجیزه لر دؤورو بیتیر و حیاتین اؤزونو آنالماق و
شعوورلو/یارادیجی صورتده یاشاماق دؤورو اینسان
دؤورو باشالییر.
 تک بیر مؤعجیزه وار ،او دا حیات اؤزودور."حیات چئشمه سیندن کئچدی محمد " - ،
دئییر شاعیر " ایقبالنامه " ده.
نسیمیده ایسه حاقین اونوانی اینساندیر .اینسانی
اوجالدان اونون سادجه عاغیل صاحیبی اولماسی
دئییل ،حاقین داشیییجیسی اولماسیدیر .نسیمی
اینسانی هر شئیدن یوکسک توتور و دونیانین
وارلیغینی دا اینسان وارلیغی نین تظاهورلریندن
بیری ،من-این دیشا یانسیماسی ،وحدتدن کثرته،
ایدئال دونیادان جیسمانی دونیایا کئچید کیمی
گؤرور.
آلالهین دا ،دونیانین دا وارلیغی اینسانین اونو
تمسیل ائتمک سیقلتی سایه سینده اوزه چیخیر.
سیرادان بیری ،یاریمچیق ،ناقیض اینسان بو
سیقلتدن و قودرتدن محرومدور و نسیمی
"اینسان " دئینده " ،من " دئینده محض بو
بؤیوک میسسییانین داشیییجیسینی ،اینسانلیغین
حدفی اوالن اینسانی-کامیلی نظرده توتور.
قرب پوئتیک فیکرینده اینسانا موناسیبت
خریستیان دونیاگؤروشو ایله هودودالندیغیندان،
بوردا اینسان آنجاق گوناها باتمیش ،اؤز موقدس
میسسییاسیندان آیری دوشموش و بوتون آمالی
بو گوناهدان تمیزلنمکله محدودالشان بیر
وارلیقدیر .اینسان مرکزلی دونیایا قاییدیش اوچون
آوروپا ان آزی مین ایللیک قارانلیق تونئلدن
کئچمه لی اولموشدو.
ایسالمین دونیایا باخیشیندا ایسه اینسان آرتیق
فرقلی بیر ستاتوسا مالیکدیر.

بو مقامدا بیز شرق/یسالم رئنئسسانسی ایله
عالقه دار بیر یانلیشا دوزه لیش وئریلمه سینی
واجیب ساییریق .بئله کی ،بو موضودا یازانالرین
اکثریتی ایسالم رئنئسسانسی نین 12-11
عصرلرده ،خلیفه مؤمین و هارون الرشید دؤورونده
قدیم یونان منبعلری نین عرب دیلینه ترجومه
سی ایله باشالندیغینی دوشونورلر .یعنی آنتیک
ادبی-فلسفی ایرثین یئنیدن اویانیشی،
جانالنماسی ...اصلینده ،قربده ده ،رئنئسسانس
آنتیک هومانیزمین اینتیباهی کیمی تقدیم اولونسا
دا ،آز-چوخ اینصافی اوالنالر هاراداسا بیر کونجده
و یا مؤعتریضه ده عربلرین/موسلمانالرین دا رولونو
قئید ائدیرلر .دوغرودان دا ،آوروپا رئنئسسانسی،
آنتیک ایرسین برپاسی کیلسه طرفیندن محو
ائدیلمیش یونان اوریژینال متنلری نین عربجه دن
التینجایا ترجومه سی سایه سینده مومکون
اولموشدور - ،صلیب یوروشلرینده الده ائدیلمیش
ان بؤیوک قنیمت ...آما بو ترجومه آکتی محض
آوروپادا یونان ایرسی نین ایکینجی حیات
قازانماسی ،آنتیک مدنیتین هومانیست روحونا
دؤنوش پروسئسی اوچون اؤنملیدیر .ایسالم
عالمینده اینسانین دونیانین مرکزینه دؤنوشو داها
اؤنجه باش وئرمیشدی ،هم ده یونان مدنیتی نین
اینتیباهی کیمی دئییل ،سادجه یئنی دینین
یارانماسی ایله .اینسانی دونیانین مرکزینده
گؤرمک ،وارلیغین اشرفی سایماق  -ایسالم دینی
نین اساس کرئدوالریندان بیری ایدی .و بو یئنی
دونیاگؤروشونون ادبیاتدا وصفی ده شرق/ایسالم
شاعیرلری نین میسسییاسی ایدی .یعنی نیظامی
نین اینسان مرکزلی دونیا کونسئپتی محض
یونانالردان دئییل ،ایلک نؤوبه ده " قرآنکریم "
دن قایناقالنیردی.
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نیظامی " ایقبالنامه " نین محمد (ص)
پئیغمبره ایتحاف بؤلمه سینده یازیر:
جنّتدن تورپاغا گلدیسه عدم،
او قویدو تورپاقدان جنّته قدم.
اصلینده ،بوردا صؤحبت ایلک پئیغمبرین
جنّتدن یئره ائنیشیندن و سون پئیغمبرین یئردن
جنّته یوکسه لیشیندن گئدیر.
فلسفه موستویسینه کئچسک و مؤوضونو
اینسانین تاریخی عاقیبتی و میسسییاسی اوالراق
قلمه آلساق ،بئله دئمک اوالر :ایلک اینسان
موکممل اولماقال باهم موکممل بیر
موحیطد/شرایتده  -جنّتده یارادیلیر ...جیسمانی
اینسانالر  -اینسان ایدئیاسی نین جیسمانی
تجسسوملری ایلک حالیندان  -کامیللیک زیروه
سیندن اوزاقالشیر و اوزون بیر ائنیش یولو
باشالنیر .چوخالدیقجا ائنیر ،ائندیکجه چوخالیر- ...
کثرت دونیاسی .اینسان اوغلونون " ایلک گوناه "
دامغاسی عصرلر بویو کیلسه نین آنتی هومانیست
ایدئولوژیسینده حاکیم مؤوقئ توتور.
ایلک اینسان  -اینسان عومومیسینین/ایدئیاسی
نین تجسسومو؛ ازه لی اولماسا دا - ،ابدی ...بلی،
(بیر سحو اوزوندن) اینسانین کوسمیک
ترانسفئری باش وئریر .واحید اوالن چوخلوغا
کئچیر ،جیسمانی دونیادا ایدئیا/ماهیت اؤزو
دئییل ،تظاهورلری پئیدا اولور ،وحدتدن کسرته
کئچید باش وئریر ،موکممل تک اؤز وارلیغینی
ناقیض چوخالر حالیندا داعوام ائتدیریر.
پئیغمبرلیک میسسییاسی  -اینسانین یئنیدن
اؤز ایلک حالینا ،ایدئیا تمه لینه دؤنمک عزمی ،اؤز
عالی میسسییاسینی برپا ائتمک جهدی  -آدمین
خلق اولدوغو ابدی مکانا دؤنوش نیسکیلی!

و اؤزو کامیللشدیکجه ،موحیطین ده کامیللشمه
سی - ،جنّتین ائله بو دونیادا یاشانماسی فورصتی!
جنّتین برپاسی ایکی ایستیقامتد :بیری -
اینسان یئر اوزونده بیر جنّت قورماق اوغروندا
اوزون بیر یولچولوغا چیخیر - ،سیویلیزاسییا
یولونو سئچیر .نیظامی بو هدفه چاتماغین یولونو
گؤسترمکله قالمیر ،حدفین اؤزونو ده تصویر ائدیر،
 " خوشبختلر اؤلکه سی "  .بو ایدئال مسکنهاصلینده اینسانین بو دونیادا قورماق ایسته دیگی
جنّت کیمی ده باخیال بیلر.
او بیری یول :اینسان اؤز ایلکین من-اینه دؤنوش
اوچون جیسمانی دونیانین جاذیبه سینی دف
ائدیر و " دونیاسینی دییشرکن " جیسمی
اولماسا دا ،روحو یئنیدن جنّته دؤنور .نیظامی
دئمیش ،تورپاغی دف ائدیب یئنیدن جنّته قدم
آتیر - ،اینکاری اینکار آکتی.
او واختا قدر پئیغمبرلیگین دلیلی مؤعجیزه لر
ساییلیردی .سون پئیغمبر اینسانالری راسیوناللیغا،
عاغلینی ایشلتمه یه ،اؤزونه گوونمه یه چاغیریر.
ینی مؤعجیزه لر دؤورو بیتیر و حیاتین اؤزونو
آنالماق و شوورلو/یارادیجی صورتده یاشاماق دؤورو
 اینسان دؤورو باشالییر. تک بیر مؤعجیزه وار ،او دا اینسان حیاتیدیر." حیات چئشمه سیندن کئچدی محمد " - ،
دئییر شاعیر " ایقبالنامه " ده.
...ینی حتّی پئیغمبر ده هامی کیمی اؤز اینسان
عاقیبتینی یاشاییر ،حیاتین رئاللیقالری ایله
اوزلشیر ،کئشمکئشلریندن کئچیر .پئیغمبر
اوچون ده شرفلی اوالن اینسان حیاتی ،اینسانلیق
یولو بوتون سئچیلمیش اینسانالر ،بوتون لیاقت
صاحیبلری اوچون ده ان بؤیوک شرفدیر.
هئچ بیر شاعیر و هئچ بیر فیلوسوف دا
موحیطین فؤوقونده ،تکباشینا یئتیشمیر .هر
) Xudafərin 204 (2022خداآفرین  – 204فروردین 1401

57
زامانین اؤز روحو وار و هر بیر موتفککیر ایلک
نؤوبه ده اؤز دؤورونون فیکیر آخینینی تمسیل
ائدیر .نیظامی و اونون داوامچیالری دا .نسیمی
ایرسی نین ده همین دؤورده ،همین مکاندا
یاییلمیش فلسفی دونیاگؤروشو و فیکیر عنعنه
لری ایله موقاییسه لی تحلیلی گؤستریر کی ،بو
زیروه یه یوکسلن یول سادجه حروفیلیکدن
کئچمیر… اونون نیمیدن اؤنجه تاثیرلندیگی
حضرت علی (ع) نین " نهج البالغه " سی،
" تواصین " ای،
منصور حالجین
ش.ی.سوهروردی نین " ایشراقیلیک " فلسفه
سی ،نیظامی نین " خمسه " سی ،ماحمود
شبوستری نین " گلشن راز " ای ،زنگین
تصوووف عنعنه لری و اونون دا همین دؤورده
گئنیش ووسعت آلمیش بکتاشیلیک طریقتی وار
ایدی.
فضل اهلل نعیمیدن ،حروفیلیگین بیر تعلیم
کیمی یاییلماسیندان خیلی اؤنجه مؤوالنا
یازیردی:
" رحمت ایله زحمت آراسیندا بیر نؤقطه فرقی واردیر.

آهلل دیلرسه ،زحمتده کی نؤقطه نی قالدیرار " .
یعنی نینکی دیل ،حتّی الیفبا دا فیکرین
آتریبوتونا چئوریلمیشدی .خوصوصن عرب
الیفباسی فیکرین فانتازییاسی اوچون گئنیش
مئیدان آچیردی .هم ده الیفبانین آرئالی عرب
دیلی نین آرئالیندان چوخ گئنیش ایدی؛ فارس و
تورک دیلینده سؤیلننلر ده بو الیفبا ایله قلمه
آلینیر ،ادبیاتالشیر ،یازیلی متنه چئوریلیردی.
خوصوصن حروفیلیک طریقتی محض یازییا،
الیفبایا خوصوصی اؤنم وئردیگیندن ،بو تعلیمین
بیر سیرا اساس ایدئیاالری؛ رقملرین

معناالندیریلماسی ،پیفاقورچولوقال عالقه لر ده
یئنه عرب الیفباسی زمینینده اوزه چیخیردی.
نسیمینی داها دقیق آنالیا بیلمک اوچون عرب
الیفباسی نین اؤزللیکلری یئترلی دئییل .درینلره
وارماق اوچون دیلیمیزین  -تورک دیلی نین
فلسفی پوتئنسیالی دا آچیلمالیدیر.
مثلن ،نسیمی لئکسیکونوندا موهوم یئر توتان
سؤزو-حاق ،حقیقت ،وارلیق
"اوز "
کونتئکستینده معناالندیریلیر.
حاق-تعاالنین کالمی صورتین تفسیریدور،
ای اوزون انا فتحنا ،حاقدن آچیلدی بو باب.
بلی ،ان درین حقیقتلر اوزده گیزله نیر .و
حقیقتین اوزه چیخماسی ،بوتون سیرلی-سِحرلی،
مقدس کیتابالرین آشکار اولماسی اوچون اوزدن
نیقابی/پردنی قالدیرماق الزیمدیر.
کیم کی ،حاققی پرده سیز اوزونده ،ائی جان،
گؤرمه دی - ...دئین شاعیر ،بو پردنی وارلیق ایله
یوخلوق آراسیندا کیمیلری اوچون کئچید،
کیمیلری اوچون کئچیلمز سدد کیمی گؤرور.
" اوز "  " ،سیما "  " ،صیفت " آنالییشالری
نین بیر طرفدن ،اینسان صورتینی ایفاده ائتمه
سی ،دیگر طرفدن " ،حقیقتین آچیلیشی " ،
گیزلینلرین اوزه چیخماسی ،ایچ دونیاسی نین
اوزه ترانسفئری آنالمیندا ایشلنمه سی سادجه
پوئزییا و فلسفه اوچون بیر شانس اولماییب ،هم
ده دیلین اؤز حیکمت قاتینا نوفوز ائتمیشدیر.
دیلیمیزده وارلیقال یوخلوغون دیالئکتیکاسینا
ماراقلی بیر میثال " :اوزلو " و " اوزسوز " اون
عئینیت و فرق مقامالری! اوزسوز = سیماسیز =
اؤز مؤوقئیی اولمایان " .اوزلو " اولماق  -اوزونو
ایتیرمکدن قورخماماق( .کیم قورخماز؟  -احتیاط
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اوزو اوالن و یا چوخوزلو اوالن = سیماسیز " ).اوز
قویماق "  " -اوز قویوبمو کی ،اوزوم دره " ؛
"سیزین قارشینیزدا اوزوم یوخدو - ، " ...یعنی
اوزومو ایتیردیم .آما سادجه تک اوزو (سیماسی)
اوالن اوزونو ایتیرمگی درد ائده بیلر " .اوزونو
ایتیرمک "  -آبیرسیزالشماق  -ایکیوزلو/چوخوزلو
اولماق  -سیماسیزالشماق و س .اوزلولوک =
چوخوزلولوک.
بوردان ثابیتلیک و دییشکنلیک ،وحدت و
کسرت موضوالرینا کئچید یارانیر .فلسفه ده
ثابیتلیک  -وارلیغین ،دییشکنلیک  -یوخلوغون
عالمتی ساییلیر " .سیماسیز "  -اؤزونه آید،
ثابیت سیماسی اولمایان دئمکدیر.
بلی ،ائله بیر دونیا وار کی ،اوردا هر شئیدن بیر
دنه دی ...و بو بیر دنه هر شئیین ان کامیلیدی؛ یا
آرتیق اولوشموش حالدی (مطلق گله جک  -سون
منزیل  -هدفده کی ایشیق) ،یا دا هله
پوزولمامیش حالدیر (مطلق کئچمیش  -ایدئال
حال ،ایدئیا و یا لؤوحی محفوظ) .و بیر ده ائله بیر
دونیا وار کی ،اوردا هر شئیین چوخلو نوسخه لری
وار ،آما هئچ بیری تام کامیل دئییل ،ایدئال دئییل
 یا اولوشوم ،یا دا پوزولوش حالیندادیر  -بو،جیسمانی دونیادیر .پروسئسین هانسیسا بیر
مقامی ،مقامالر چوخلوغو ...ایکی یول وار :بیری -
پوزولما/پوزولوش سورجی ،او بیری -
اولوشما/ولوشوم سورجی .بیرینجی نین ایدئال
حالی ایلک یارادیلیش حالی  -آهلل یارادیر و سونرا
بو دونیایا  -کسرت دونیاسینا آتیر/قووور/گؤندریر و
بوتون مومکون واریانتالرین یوخالنماسی و یا
یاشانماسی اوچون اونو چوخالدیر  -هره بیر یول
سئچیر...
بوردان دا زامان و مکان پروبلئمینه کئچید
یارانیر:

" مکانسیز اولدو نسیمی ،مکانی یوخدور آنین،
مکانا سیغمایان اول بیمکان مکانی نئیلر؟! " .
بلی " ،مکانی یوخدور آنین! "  - ،دئییر نسیمی.
" نسیمی " دئمکله  -اؤزه ایشاره ائدیر شاعیر،
آما اؤز مکانسیز ...و زامانسیز.
زامان محدود ،هودودو اوالن ،لوکال بیر حرکتین
سورکلیلیک اؤلچوسودور .سونسوز مکاندا باش
وئرن پروسئسلر زامانال اؤلچوله بیلمز .سونسوزلوق
 اینسان ذکاسی اوچون الچاتمازدیر .آما بوشعیرده نسیمی سونسوز زاماندان دئییل ،بیر
اینساندان و اینسانلیغین سورکلی عؤمرو
موقابیلینده بیر اینسانین سونلو/که سیلن
عؤمروندن - ،سونسوزلوق موقابیلینده آندان بهس
ائدیر .اینسانین نورمال ،گونده لیک حیاتی مکان-
زامان کونتینیوموندا لوکالالشیر/مویینلشیر/به لیرله
نیر ،آما مکانا سیغمادیغی ،اونون دیشینا
چیخدیغی آنالر دا اولور .و بؤیوک اینسانین نورمال
اینساندان فرقی محض بئله آنالردا اوزه چیخیر.
بو آن سئزگی آنیدیرمی ،وجد و یا کشف
آنیدیرمی ،یوخسا ایالهی عشق مقامیدیرمی؟! بو
آنین مؤعجیزه سینی دویماق اوچون گرک هئچ
اولماسا عؤمرونده بیر دفعه اونو یاشامیش
اوالسان ...شیمشک بیر آندا چاخیر ،دونیا
ایشیقالنیر و یئنه اولکی حالینا دؤنور .بو آنی هامی
یاشایا بیلمیر ،اونون سیقلتینی آنجاق یارادیجی
اینسانالر بیله بیلر.
نسیمی نین زامانا موناسیبتی بوش یئرده
نیظامی
اؤنجه
عصرلر
اولوشمامیشدیر.
سئزگی/وئرگی آنی نین سیقلتینی بئله
دیرلندیریردی:
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نه الزیم دونیادا فرسیز بیر شامتک
گئجه لر اوزونو جان وئریب سؤنمک؟
خوشبختدیر شیمشکتک یالنیز بیر آندا
پارالییب سؤننلر فانی جاهاندا.
ذهنین/منطیقی دوشونجه نین آددیم-آددیم
کئچدیگی یولو سئزگی وجد مقامیندا بیر آندا
کئچیر و بو آندا بوتون قارانلیقالر ایشیقالنمیش
اولور ...قرب فلسفی فیکری اینتویسییانین
اینتئللئکتدن/ذهیندن داها یوکسک بیر مقام
کیمی شرحینه آنجاق  20عصرین اوللرینده
بئرقسونون تیمسالیندا یاناشا بیلمیشدیر .اونو دا
قئید ائدک کی ،بیزیم شاعیر-فیلوسوفالرین
سئزگی تعلیمی قربین اینتویسییا کونسئپتیندن
داها موکممل اولموشدور؛ سادجه اؤنجه
تئرمینلرین قارشیلیغی نین موعینلشدیریلمه سی
طلب اولونور.
ینی نیظامیدن فوضولییه دهک دؤرد اسرلیک
دؤور عرضینده بیزیم میللی فلسفی دوشونجه نین
اؤز آوراسی ،اؤز سیموولیکاسی و بدیعی-
ائستئتیک اوسلوبو وار ایدی .و دویانین پوئتیک-
فلسفی فیکیر فضاسی نین ان پارالق اولدوزالری
محض بو زامان-مکان کونتینیوموندا برق ووروردو.
یاخود وحدت ایدئیاسی! ان الحقدن وحدتی
ووجودا کئچید!
نؤقطه نین/صیفیرین پوتئنسیال زنگینلیگی!
نؤقطه دن آچیالن یئنی وارولوش! باشقا دونیادا -
باشقا بیر خط و یا باشقا اؤلچو اوزره داوام!
نسیمیده زامان ،وارلیق و یوخلوق مثله لری
موعاصیر فلسفه باخیمیندان چوخ آکتوالدیر .اونون
هله ایندییه دهک آچیلمامیش زامان کونسئپتی
اصلینده هم کانت ،هم ده هایدئگئرین زامان
تعلیملرینه ایشیق توتور:

چکمه المینی بیهوده یئره وارال یوخون،
اوالن اولدو ،اوالجاقسا هله مئیداندا دئییل.
هایدئگئر وارلیغی " ایندی " کیمی تقدیم
ائدرکن ،کئچمیش و گله جگی عئینیله نسیمی
نین بو بئیتینده کی آرقومئنتله ایضاح ائدیر:
کئچمیش داها یوخدور ،گله جک ایسه هله گلمه
ییب ،دئمک کی ،وار اوالن آنجاق " ایندی " دیر.
یاخود:
بی وفا دونیادان اوساندی کؤنول،
یوخ دئدی ،دونیایی یوخ ساندی کؤنول.
وفاسیز دونیا ،وصالسیز حیات یوخا برابردیر .وفا
دا ،وصال دا  -اینسانین اؤز ایالهی منشایینه
قوووشماسی ،حاقین اوزه چیخماسی ،گونشین
ایچدن دوغماسیدیر .وارلیق آنجاق حاقا اوالشماق،
او-نا قوووشماقال قازانیلیر .حیاتین ،دونیانین
گئرچک سیماسی بیزه سئیر مقامیندا دئییل،
کشف مقامیندا آچیلیر .عصرلر سونرا بو حقیقت
هوسسئرل فئنومئنولوژیسینده یئنیدن اوزه
چیخاجاقدی 400 ...ایل سونرا کانت زامان و
مکانی اینسانین اؤز اقلی فالیتی نین واسیطه سی
اوالراق گؤره جک 550 ،ایل سونرا هایدئگئر زامان
آنالییشینا وارلیق و یوخلوغون دیالئکتیکاسی
کونتئکستینده یئنیدن باخاجاقدی ...آما تأسوف
کی ،نسیمییه ایستیناد ائتمه دن ،اوندان خبرسیز:
 کانت ،هوسسئرل ،هایدئگئرمی خبرسیز ،بیزمیخبرسیز؟!
تأسوف کی ،بیزده موقاییسه لی تهلیل آپاریلمیر.
آپاریالندا دا آنجاق شرق کونتئکستینده،
کئچمیشین فونوندا آپاریلیر .موعاصیر فلسفه
سانکی آنجاق قربه مخصوص ایمیش و اونالر اؤز
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باشالیاراق
سیفیردان
سیستئملرینی
قوروبالرمیش .آما فلسفه تاریخی بوتؤو بیر فیکیر
پروسئسی ،شرقدن قربه فیکیر آخینیدیر .بورادا
آییرماق بزن مومکون اولمور .نسیمینی ده تکجه
آراشدیرماق
اوزریندن
نیمی
فزلولاله
عدالتسیزلیکدیر و بئله اؤنیارغیلی باخیش اونون
فلسفه سینی ،یارادیجیلیغینی مهدودالشدیریر.
دوغرودور ،شاعیرین فلسفه سی منصور هلالج
اوزریندن ده آراشدیریرالر .چونکی اونون " ان
الحق " ایدئیاسی نین کؤکلری منصور هلالجا،
حتّی اوندان داها اوله گئدیر.
ائلجه ده " وحدتی ووجود " تعلیمی .ایستر
بیزده ،ایسترسه ده تورکیه ده بو تعلیمین ایبن
عربی ایله باشالدیغینی دوشونورلر کی ،بو دا
یانلیش تصووردور .ایزلر بیزی داها اؤنجه لره
آپاریر .حاقین ایچدن درک اولونماسی ،دونیانینمی
اینسانین ایچریسینده ،اینسانینمی دونیانین
ایچریسینده اولماسی ایدئیاسی چوخ زامان باشا
دوشولمور .بونا گؤره ده اینسان  -دونیا
موناسیبتلرینده وحدت ایدئیاسیندان چیخیش
ائدیلمه سی قاچیلمازدیر.
تمللره گئتمه دن بئله بیر مقامی وورغوالیاق
کی ،ایستر " ان الحق "  ،ایسترسه ده "
وحدتی ووجود " تعلیمی اورتا عصرلرده سادجه
آیری-آیری شخصلرله باغلی اولماییب ،دؤورون
فیکیر عنعنه سینه ،بیر فلسفی دوشونجه آخینینا
چئوریلمیشدی .اصلینده بو ایسالمی دوشونجه
نین فلسفی اؤزونودرک آختاریشی ،بؤیوک
تسوووف آخینی نین موهوم قولالریندان بیری
ایدی .و بو مؤحتشم قوووشاقدا دینی دوشونجه،
فلسفه و پوئزییا دا بیر آرایا گلمیشدی .بئله بیر
قوووشمانین ان گؤزل نومونه لریندن بیری ده
ماهمود شبوسترییه ()1320 - 1287

مخصوصدور .او دا آذربایجانین جمعی بیر قرینه
یاشامیش ،آما مؤحتشم بیر فلسفی ایرس قویوب
بیلینن
آز
چوخ
دونیادا
گئتمیش،
فیلوسوفالرینداندیر .نسیمی نین یازیب-یاراتدیغی
آرئالدا فیکیر آخینی شبوستری یارادیجیلیغیندان
کناردا اولوشا بیلمزدی .بو رابیطه ان آزیندان
فیکیرلرین موقاییسه سینده اوزه چیخیر .ایکی
آذربایجانلی شاعیر-فیلوسوفون یارادیجیلیغیندا
واریثلیک مقامالری ائله ایلک موقاییسه لردن اوزه
چیخیر .هم ده ایدئیا وحدتی وار .بیزجه،
آذربایجانلی فیلوسوفالرین وحدت حالیندا
آراشدیریلماسی سادجه فلسفی باخیمدان دئییل،
هم ده میللی روحون تاریخی بوتؤولوگونو ایزله
مک باخیمیندان ماراقلیدیر.
عومومیتله ،نسیمی فلسفه سی یئنیدن
آراشدیریلمالیدیر .اونون پوئزییاسی حاقیندا آز
یازیلماییب ،آما فلسفه سی حاقیندا جیدی
تدقیقاتا احتییاج واردیر .یازانالر چوخ اوال بیلر ،آما
اونو سادجه حروفیلیک چرچیوه سینده آختارماقال
مطلبه اوالشماق مومکون دئییل .نسیمیدن اولکی
و سونراکی فلسفی تمللرله عالقه قورولماسی بو
بؤیوک فیکیر مأخذی نین آچیلماسی اوچون
ایلکین شرطدیر.
بیز دیقتی بؤیوک فلسفی یوکو اوالن بعضی
مقامالرا یؤنلتمک ایستردیک:
ایدئیانین بیرینجی دئییلیشی :من  -هر شئیم،
بوتون دونیا؛ کورئیی-عرض ،یئرلر ،گؤیلر  -منده
دیر ...باشقا دئییلیشی ده بودور کی ،منده اولمایان
هئچ بیر شئی یوخدور .باخ ،بو مقام  -چوخ اینجه
بیر مقامدیر .بئله بیر منطیقی کئچید مومکونمو؟!
" ان الحقق  -حاق منده دیر " ایفاده سی نه
آنالمینا گلیر؟
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سوالی ترسینه قویساق - :حاق منده دئییلسه ،من
حاقین دیشیندامی قالیرام؟
آخی ،حاق بوتون دونیانی احتیوا ائدر .حاق  -بوتون
وارلیقدیر ،اونون دیشیندا هئچ نه یوخدور.
باشقا سوال  " -ان الحق  -حاق منده دیر " ایفاده
سی " حاق هر یئرده دیر ،هم ده منیم دیشیمدادیر
" آنالمی ایله نه کیمی بیر موناسیبتده دیر؟
یاخود  -اگر صؤحبت احتیوا ائتمکدن گئدیرسه -
هم منده دیر ،هم باشقا وارلیقالردادیر…
ینی من آیری ،یئرده قاالن دونیا آیریدیر ،هاکک دا
هم منی ،هم ده دونیانی احتیوا ائدیر.
نسیمی نین سلفی ماهمود شبوستری دئییر:
اؤزون تا گؤردو بیر شخص معین،
سوال ائتدی ،دوشوندو بس نیم من؟
کئچیب اول ذره لیكدن کل له یئتدی،
اونو سئیر ائیله دی ،سونرا قاییتدی.
نسیمی نین موعاصیری شاعیر آبدال ایسه سانکی
نسیمینی تکرار ائدیر:
ذره و گونش منم ،گیزلی منم ،فاش منم.
یعنی بو ایدئیاالر بوتؤولوکده دؤورون روحوندا وار
ایدی .و فرقلی شاعیرلر بو روحو فرقلی سویییه ده
جانالندیرا بیلیردیلر.
فوضولی دئییر:
منده اوالن آشیکار سنسن،
من خود یوخام ،اول کی وار  -سنسن!
بوردا " من " و " سن " این عئینیتی ،سادجه
سئون و سئویله نین عئینیتینی آشیر .فرقلی بیر
باخیش بوجاغیندا سوبیئکت و اوبیئکتین بیر-بیرینه
کئچمه سی تصویر اولونور کی ،بو دا عصرلر سونرا

فئنومئنولوگییا آدلی فلسفی تعلیمده اؤز عکسینی
تاپمیشدیر " .من " و " سن "  -ایکی سوبیئکت
بؤلگوسو سارتر و لئویناسدا آچیلیر .سونرا ایسه " من
"  " ،سن " و " او " (ینی بیر باشقاسی) کیمی
داوام ائتدیریلیر .فوضولی نین دئدیکلرینی واختیندا
بیز اؤزوموز آچا بیلمه دیگیمیز اوچون سارترالر آچیر
و سانکی یئنی تمل قویور ،سیفیردان باشالییرالر.

یاخود:
آنیب تنهالیغی قبر ایچره نیفرت قیلما اؤلمکدن،
طریقی-اونس توت کیم ،هر اوووج توپراق بیر آدمدیر.

شئکسپیرین

هاملئتی،

اونون

قبیریستانلیقدا

اینسانین تورپاغا دؤنوشو ایله باغلی فلسفی ریجتی
قربده فلسفی دونیاگؤروشون اولوشماسینا بؤیوک تاثیر
گؤسترمیشدیر .اوندان بیر عصر اؤنجه فوضولی " هر
اوووج توپراق بیر آدمدیر " دئییر .چوخ ماراقلی
مقامدیر " :هر اوووج توپراق بیر عالمدیر " ده دئمک
اوالر .چونکی بوردا " عالمله " " آدمین " بیر
عئینیتی دویولور .آدمین ،اینسان اوغلونون باشالنغیجا
دؤنوشو بوتون دونیانین ،طبیعتده کی
سیرکولیاسییانین آنالوقو کیمی کئچیر .ینی اینسان
ایله طبیعت آراسینداکی وحدتدن صؤحبت گئدیر.
دونیانین ماددی و معنوییه آیریلیشی آرخا پالنا
کئچیر ،گوجونو ایتیریر و بو ایکی دونیا عئینی بیر
دونیانین فرقلی تجللیلری کیمی اوزه چیخیر.
وحدتی-ووجود تعلیمی نین داها بیر آسپئکتی،
اؤرنگی:
ای ملک سیما کی ،سندن اؤزگه حیراندی سنه،
حق بیلر ،انسان دئمز هر کیم کی حیراندی سنه.
ایکی فرقلی واریانت :اوال ،منی و دونیانی احتیوا ائدن
داها بؤیوک ،سونسوز مکان وار .آما دونیا مگر
سونلودورمو؟ بس من؟ من مگر سونلومویام؟ اوندا بیز
ایکی سونسوزو احتیوا ائدن بیر سونسوزلوقدان
دانیشمالی اوالریق .دیگر طرفدن ،دونیا دئدیگیمیز
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واحید دئییل ،نئجه کی ،من اؤزومو اوندان آییریرام،
ائلجه ده باشقاالری آییریر ...و باشقاالری سادجه
اینسانالر دئییل ،هر نه قدر شئی وارسا  -هامیسی
سونسوزدور .دونیا اؤزو سونسوز سایدا سونسوزالرین
جمعی کیمی!
ایکی جور سونسوزلوق وار :بیر " سونسوز کیچیک
" کی ،هر شئیه داخیلدیر .و بیر ده " سونسوز
بؤیوک " کی ،هر شئیی احتیوا ائدر.
یئنه ده دامال و دریانین ،ذره و گونشین
دیالئکتیکاسی!
" ایچیمیزده کی سونسوزلوغو کشف ائده بیلسک،
اؤزوموز ده سونسوزلوغا قوووشموش اوالریق " .
زئنون " آخیللئس و تیسباغا " آپورییاسیندا
محض بو مقامی :سونسوز کیچیکلرین توپالمدا سونلو
اولدوغونو نظره آلمامیشدی .سادجه اوالراق او دؤورون
رییازی تفککورو بونا ایمکان وئرمیردی...
و بیر د :سونسوزلوق بیر طرفدن سورکلیلیک ،دیگر
طرفدن ده توکنمزلیک آنالمینا گلیر و بونالرین دا بیر
عئینیت مقامی وار.

اصلینده ،هر شئی سونسوزدو؛ بیزه سونلو کیمی
گؤروننلر ده .سادجه بیزیم ایدراکیمیز سونلو
سایدیقالریمیزین سونسوزلوغونو تصوور ائتمک
اوچون یئترلی اولمور چوخ واخت .گؤرونور ،بو
گونون فلسفی تفککورو ریاضی تفککوردن گئری
قالیر...
مقصدیمیز سادجه بونالری خاطیرالتماق دئییل.
مقصدیمیز دیقتی سونلو و کیچیک سایدیقالریمیزین
(او جومله دن حیاتین ،عؤمرون) بؤیوک و حتّی
سونسوز پوتئنسیالینا یؤنلتمکدیر.

حدودالرینی
نین
دوشونجه
سادجه
گئنیشلندیرمک ...بونون اوچون ایسه علمی-
منطیقی چرچیوه نی آشاراق بدیعی دوشونجه نین
هودودسوز اوفوقلریندن بحرلنمک طلب اولونور.
وحدت ایدئیاسی نین فرقلی چاالرالری،
دونیانین بوتونلوگو ،داخیلی وحدتی حاقیندا

ایدئیاالر قدیم چین فلسفه سینده ده وار " :گؤی
و یئر ،هر شئی منیم اؤزومدن ،روحومدان ،نفسیمدن
و جانیمدان آرتیق دئییل .اؤلن هئچ بیر شئی ،دوغان
هئچ بیر شئی یوخدور " .
آما بیزیمکیندن فرقلیدیر .چین فلسفه سینده
دئییلیر " :بوراخ ،قوی جانیمیز گؤیون و یئرین ،هر
شئیین جانی ایله قاریشسین؛ آغاجالرین جاالناراق بیر
آغاجا چئوریلدیگی کیمی " .
بیزده ایسه سونرادان قاریشماق ،جاالنیب بیرلشمک
دئییل ،تملده بیرلیک ایدئیاسی ترننوم اولونور .و بو
بیرلیگین ...یئنه ده اینسان دایانیر.
شاه ایسماییل خطای یازیر:
یئر یوخ ایکن ،گؤی یوخ ایکن ،تا ازلدن وار ایدیم،
گؤوهرین یئکدانه سیندن ایره لی پرگار ایدیم.
گؤوهری آغ ائیله دیم ،توتدو جاهانی سربسر،
یئری-گؤیو ،عرشی-گورشو یارادان ستتار ایدیم.
اینسان اونا گؤره ازلدن وار ایدی کی ،او ،ایالهی روح
داشیییجیسیدیر.

اینسانین بو خوصوصی ،فؤوق ال ستاتوسو غرب
فلسفه سینده اوزون مودت دیقتدن کناردا
قالمیش ،حتّی رئنئسسانس دا هومانیزمی آنجاق
بلیرلی بیر مقاما قدر آکتوالالشدیرا بیلمیش،
اینسانمرکزلی دونیا مودئلینه کئچید آنجاق 20
عصرین اوللرینده اؤزونه یول آچا بیلمیشدیر .و بو
" فرقلی " باخیشا گؤره ماکس شئلئر فلسفی
آنتروپولوگییانین یارادیجیسی حساب اولونور.
نییه؟ چونکی بیز اساسی نیظامی طرفیندن قویوالن
و نسیمی فلسفه سینده آردیجیل پرینسیپ و تعلیم
کیمی اولوشان ،کریستالالشان یئنی فلسفی
کونسئپتی واختیندا پوئزییا دیلیندن فلسفه دیلینه
چئویریب دونیایا تقدیم ائده بیلمه میشیک.
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قاراداغلی سویقیریمی
Qaradağlı soyqırımı
Doç.Dr.Sübhan Talıblı

سبحان اوغلو طالیبلی
چئویرن  :علی محمد نیا

گیریش
دونیا تاریخینده -1918جی ایلده “دؤولتی”
اولمایان هایالر (ائرمنیلر) چار روسیاسینین،
رئگیونال و بین الخالق گوجلرین هرطرفلی دسته
یی ایله تاریخی آذربایجان تورپاقالریندا
ائرمنیستان رئسپوبلیکاسینی یاراتدیالر .بؤیوک
دؤولتلر عثمانلی ایمپئریاسینا قارشی و تورکیه
رئسپوبلیکاسینا قارشی “ائرمنی کارتی”ندان
مهارتله ایستیفاده ائدیبلر .بوتون تاریخی
فاکتالر ،منبعلر ،سندلر ،تاریخی دینی-معنوی
عابدهلر ثبوت ائدیر کی ،قاراباغ آذربایجان
اراضیسی اولوب .ائرمنیلرین جنوبی قافقازدا ،او
اراضیسینده
قاراباغ
ده
جملهدن
مسکونالشدیریلماسی روسیانین حاضیرالدیغی
ایستراتئژی پالنا اویغون اوالراق -19جو عصرین
اوللریندن باشالنیب .هله -1جی پیوترون
قافقازا
جنوبی
ائرمنیلرین
دؤورونده
کؤچورولمهسی حاقیندا پالن حاضرالنسا دا ،او
واخت بونو تام رئالالشدیرماق مومکون

اولمامیشدیر .بو پالنین رئالالشدیریلماسی اوچون
الوئریشلی شرایط -19جو عصرین اوللرینده
میدانا گلمیشدی.
“دنیزدن دنیزه بؤیوک ائرمنیستان” و یا “قارا
دنیزدن خزر دنیزینه کیمی بؤیوک ائرمنیستان”
یارادیلماسی کیمی اساسسیز ادعاالری میفیک
دؤولتی یاراتماق مقصدی ایله ،ایلک نؤوبهده،
تورک و موسلمان خالقالرینین محوینه
یؤنلدیلمیش “ائرمنیلیک” ایدئیاسینی یایان هله
-19جو عصرین آخیرالریندا یارادیلمیش
“داشناکسوتیون” پارتیاسی اولوب .بو ایدئیانین
گئرچکلشدیریلمهسینده ائرمنیلرین دونیانین هر
یئرینده تؤرتدیکلری کوتلوی قیرغینالر ،تئررور
آکتالری ،سویقریمالر ،سویغونچولوقالر ،غارتلر
و سایر حیاتا کئچیریبلر. 1
-1992جی ایلین یانوار آییندا ائرمنی تئررور
دستهلری کرکیجاهان قصبهسینده  80نفر،
-1992جی ایلین فئورال آییندا خوجاوند
رایونونون قاراداغلی کندینده  77نفر و  26فئورال
-1992جی ایل تاریخده خوجالی شهرینده 613
نفر دینج ساکینی قتله یئتیرمیش 650 ،نفرینسه
ساغالملیغینا جدی خسارت یئتیرمیشدیر.
قاراداغلی فاجعهسینین دونیا ایجتیماعیتینه
چاتدیریلماسی مقصدیله “سویقیریمی :قاراداغلی”،
“سویقیریمی قاراداغلی :داوام ائدیر ”...و
“قاراداغلی ،مباریزه” سندلی فیلملری چکیلیب،
“قاراداغلی سویقیریمی شاهیدلرین دیلی ایله”
آدلی کیتاب نشر اولونوب .طبیعی کی ،آذربایجان
حقیقتلرینین ،بئین الخالق و رئگیپونال
گوجلرین هرطرفلی دسته یی ایله تاریخاً عثمانلی

1

سببان طب بلا  -ق رااب اوسببنوه ائرمه بببر ه هس ب اس ب
ف کنال نورپ ق ا ع الری ائ لربر؟ شرح -

و

https://sia.az/az/news/social/771630.html
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ایمپئریاسی ،قافقاز ،مرکزی
آسیا و تاریخی آذربایجان
ائرمنیلرین
تورپاقالریندا
تؤرتدیکلری تئررور ،ائتنیک
تمیزله مه ،سویقیریمالر،
غارتلر ،جینایتلر و سایر بین
الخالق عالمه خاریجی دیللرده
اثرلر ،کیتابالر ،مقالهلر
چاتیریلمالیدیر.
یازیالراق
آذربایجان رئسپوبلیکاسینین
پرئزیدئنتی حیدر علیئوین
-1998جی ایل مارتین -26دا “آذربایجانلیالرین
سویقیریمی” حاقیندا وئردیگی فرمانین
ائرمنیلرین جینایتکار عمللرینین بین الخالق
ایجتیماعیتینه
دونیا
و
تشکیالتالرا
چاتدیریلماسیندا رولو اولموشدور .
قاراداغلینین تاریخی و طبیعی-جغرافی مؤوقعیی
قاراداغلی کندی – آذربایجان رئرسپوبلیکاسینین
خوجاوند رایونونون قاراداغلی کند اینظیباطی
اراضی دایرهسینده یئرلشن کنددیر .خوجاوند
رایون مرکزیندن  13کیلو متر غربده ،خوجاوند-
خانکندی آوتوموبیل یولونون قیراغیندا ،داغ اته یی
اراضیده یئرلشیر .اهالیسی اساساً حیواندارلیق،
تاخیلچیلیق ،باراماچیلیق ،اوزومچولوک و
بوستانچیلیقال مشغول اولوردو .کندین قاراداغلی،
میرزهلی ،میرزخانلی ،مش محمدلی ،اوسوفلو،
تاغیلی،
آلی،
ورندهلی،
محمدرضالی،
محمدصفیلی ،گمجیللی ،گولپریلر ،ابوالحسنلی
آدلی تیره و نسیللری وار .شوشو ،ایتوچان قایا،
ناغی مئشهسی ،حیدر باغی ،کار داش ،ناماز اؤلن
یول ،شیرینین مئشهسی ،سئبینین مئشهسی،
پامبیقلی دره ،قارانلیق دره ،ماناس درهسی،
ماناس دوزو ،موسی درهسی ،پیشیکلی دره ،دهنه

درهسی ،ورندهلی درهسی ،بی لیک باغی ،بابا
بوالغی ،محمد بوالغی ،بیلیک بوالغی ،کار داش
بوالغی ،چاناق بوالغی ،فیندیقلی بوالق ،قورغالی
بوالغی ،چیچک بوالغی ،ورندهلی کهریزی و سایر
جغرافی آدالر قئیده آلینیب .
قاراداغ توپونیمی قارا و داغ سؤزلرینین
بیرلشمهسیندن یارانیب .قارا سؤزو قدیم تورک
دیلینده “بؤیوک” و “رنگ” آنالمالری
داشیمیشدیر .دئمهلی ،قاراداغ سؤزو “بؤیوک،
اوجا داغ”“ ،سوخورالرینین رنگی قارا اوالن داغ”
آنالمیندادیر .داغ (تاغ) سؤزونه -8-6جی عصرلره
عاید قدیم تورک یازیلی عابدهلرینده کاشغارلی
محمود سؤزلوگونده (-11جی عصر)“ ،کیتابی-
دده قورقود” 2داستانالریندا دا راست گلینیر .
آذربایجاندا سووئت حاکمیتی قورولدوقدان
سونراکی دؤورده ،یعنی -1928جی ایلده
قاراداغلی کندینده -4-1جو صینیف حجمینده
ابتدایی مکتب یارادیلمیش-1956 ،جی ایلده
همین مکتب گئنیشلندیریلهرک  8ایللیک اساس
مکتبه-1974 ،جو ایلده ایسه تام اورتا تحصیل
2

کلنب -ی م قورقببو اب لسب -ی نب ل -iی اوغببونا " (اوغببون
م قورقبو و کلنب ا ) – اوغبون نبور
ط لفهالرلهل ل له
اسن ه  .آذرا لج خ بق -ا ال نلهل ا ق لم ل نیب ع ا سب
(-6-7ج عصربر).
) Xudafərin 204 (2022خداآفرین  – 204فروردین 1401

65
وئرن بیلیک اوجاغینا چئوریلمیشدیر .ایشغال
عرفهسینده (-1992 - 1991جی تدریس
ایلینده) مکتبده تحصیل آالن شاگیردلرین سایی
 350نفردن چوخ اولموشدور-1951 .جی ایلده
هئچ بیر ضرورت اولمادان آذربایجانلیالرین
یاشادیغی ورندهلی کندی لغو ائدیلهرک قاراداغلی
کندینه بیرلشدیریلمیشدیر .بو آرتیق قاراباغدا
ائرمنی مکرینین (مقصدیؤنلو سیاستینین)
نؤوبتی مرحلهسی ایدی .بئله کی ،آذربایجانلیالر
یاشایان کندلرین آدالری مقصدلی شکیلده ده
ییشدیریلیر ،باشقا کندلرله بیرلشدیریلیر یاخود
تامامیله لغو ائدیلهرک اهالیسینین دیگر
اراضیلره کؤچورولمهسی تشکیل ائدیلیردی.
بونونال موختار ویالیتده دئموقرافیک دورومو
ائرمنیلرین خئیرینه ده ییشمک ،سئپئراتچیلیق
و تئررور عمللرینه اساسلی زمین یاراتماق
مقصدی گودولوردو .همین دؤوره کیمی فعالیت
گؤسترمیش قاراداغلی کند سووئتلیگی (ایجرا
نمایندهلیگی) ده لغو اولوناراق ائرمنی کندی اوالن
قاغارزا کند سووئتلیگینه بیرلشدیریلمیشدی.
عینی واختدا قاراداغلی کند کولخوزو دا لغو
اولونموش و ائرمنیلر یاشایان کندلرین
تصروفاتالری ایله بیرلیکده “میچورین” آدینا
کولخوزدا بیرلشدیریلمیشدی-1971 .جی ایلده
قاراداغلی کندی ائرمنی کندلریندن آیریالراق
“نریمان نریمانوو” آدینا کولخوز یاراتمیش،
-1980جی ایل اوکتیابر آیینین -2ده ایسه
قاراداغلی کند سووئتلیگینین فعالیتی یئنیدن
برپا اولونموشدور. 3

3

پ غ ب لئوا ق ،.آسببالهوو ش .ق ب را اغ سببولرلرلم  :ش ب هل برل
ل بببب ال ببببه( .ائرمهلسببببن سببببالن قببببو بریهل آنرا لجبببب هل
خوج وه رالوهوهو ق را اغ که له نؤرن لگ سبولرلرلمل
قورا ب الرلهل خ طر سببلهه نص بر اوبوهببور) .ا ب ک “ ،ع ببم و
ننصلل” ،2013 ،ص33-31 .

یاشاییش منطقهسی منشأجه صفویلر دؤولتینین
حاکمیت اوغروندا مباریزهسینده بؤیوک رول
قاراداغلی طایفه
اوینامیش قیزیلباشالرین
نتیجهسینده
مسکونالشماسی
سینین
یارانمیشدیر .طایفه ایسه اؤز آدینی جنوبی
آدیندان
آزربایجانین قاراداغ ماحالینین
آلمیشدیر .صفویلر حاکمیته کئچدیکدن سونرا
قاراداغلیالر موختلیف اراضیلره یاییلمیشالر.
قاراداغلی آدلی کندلر ده محض همین طایفایا
مخصوص عائلهلرین ائتنیک آدینی عکس
ائتدیریر-20.جی عصرین -30جو ایللرینه دک
الچین رایونونون گوله بیرد کندی یاخینلیغیندا
دا قاراداغلی آدلی کند اولموشدور .بو کندین آدی
ساری آشیغین 4بیر بایاتیسیندا چکیلیر. 5
قاراداغلییا هوجومون تشکیلی
قاراداغلییا هوجومدا آرابو 6و آرامو بیرلشمهلری،
مونته مئلکونیانین دستهسی ایشتیراک
ائتمیشدیر .همچینین ،کنده هوجوم زامانی -366

 4س ری آشلق (-16جی عصر ،الچل رالوههو – -17جی عصر،
گوبارل ) – ا ل ن اوسن ی-17 .جی عصر آذرا لج
آشلقالرل ا اوال س ری آشلغل وغوم و اؤبوم ن رلخ
قلق مع وم ئللل .س ری آشلق الچل رالوهوهو گوبالر
که یهل ل خله لغله ا ،نکری چ للهل س س ن له -19-17
جوعصربر مؤوجو اوال و ن ضر ا خ راا بلقالری ق ال
ق را ا ب که له آه ا اوبموش ،ل ش ملش و ق را ا ب
که یهل
گوبالر
ل خله لغله ا ن ضلرک
که یهل
اراض سله ف اوبوهموش ور .آشلغل قاری نهگه نور
من لهل  ،اله لک الچل رالوهوهو گوبالر که له  ،نکری
چ للهل ل خله لغله ا لر .قارل ا ش اشله اوهو خل ب شک
نک اوبوهموش ور.
 5آذرا لج نوپوهلمبریهل ائهسلک وپئ لک بوغن  II .جل -2 ،
جی جل  ،ا ک “ :شرق-غر ” ،2007 ،ص.24 .
արաբո
(ائرمهلجه-
سنهس
 6آرااو کؤهوب و
 ،կամավորական ջոկատالنل قرافلک س ال ه
آرااو ک م ووراک ژوک ت) و ل آرااو ا ن بلوهو -ق راا
من راهسله اس س ائرمهلسن ائرمه بری و خ رلج گ
پ رامل لن رلست
ائرمه بر نشکلل اوبوهموش مل تچ
قروپالشم  .سنههل آ ی ال ک واختالر “ق رئگل هژ ”
سنهبری اخل له “ق رئگل
اوبو  .الکل  ،لگر ائرمه
سنهبرل اورن ل چلخم س  ،سنههل آ لهل
هژ ” آ ب
“آرااو” آ ی ال ه اونبهمهسلهه سا اوبو " .آرااو" -19جو
عصر عثم ه لل ق رش قل م ائ السنئپ هو ملخلن رل
آ ب شخصل نخ وصو اوبو .
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جی موتواتیجی آالیین دا قوهلریندن ایستیفاده
ائدیلمیشدیر. 7
-366جی موتوآتیجی آالیین کوماندا هئیتی،
اهالینین مقاومتی ایله راستالشدیقالرینا گؤره
آالیین سربست چیخاریلماسینی تأمین ائده بیلمه
دیگینی قئید ائدیردی .بو مقصدله گنجهده
یئرلشن دئسانت دیویزیاسینین قوهلری جلب
ائدیلمهلی اولدو 8.آنجاق بو قوهلر گلنه دک آالیین
 103نفری ،اساساً ائرمنیلردن عبارت اوالن و
قیرغیندا ایشتیراک ائتمیش حربچی امره تابع
اولماقدان بویون قاچیراراق قاراباغدا قالدیالر.
آالیین کوماندانلیغینین جینایت سؤوده لشمهسی
و آالیین چیخاریلماسینا مسئول اوالن دیگر
شخصلرین مسئولیتسیزلیگی نتیجهسینده
حربی تئکنیکانین بیر حیسهسی ،او جملهدن
زیرئهلی تئکنیکا ائرمنیلره تحویل وئریلدی 9.بو
-366ج مونوانلج آالی — کئچملش سووئت اور وسوهو
لئربش نرا الربشمهس  .روسل هل
خ هکه ی شهرله
آذرا لج ن رلخلهه اؤن آ له ق را نر بربه ل نا -366ج
مونوانلج آالل هم خوج ب  ،هم ق را اغ ف جعهبرله
( )17.02.1992الشنلرا ائ ل  .منض او آالی س لهسله
من راهس هل ال ک ال رله
ائرمه بر بیرینجی ق راا
اؤلو اوغور اب ائ ل بر .نأس ک  ،اله لله ق ر همل
آاللل کوم لربری ائن لکبری نرکتبرلهه گؤر هئچ الر
جنا آبم لل الر.

7

"Салаев, Г. 40 дней Ходжалы: "героям
366-го полка посвящается. Молодежь
Азербайджана.- 1992.- 4 апреля.- c.-2
9
Литовкин, В. Десантники будут
прикрывать вывод 366-го полка из
Степанакерта. Известия.- 1992.- 3
8

قوهلر قاراداغلی و خوجالی سویقیریمالریندا
ایشتیراک ائتدیلر .قاراداغلی سویقریمینین
شاهیدلری سویقیریم آکتیندا -366جی
موتوآتیجی آالیین ایشتیراکینی تصدیقله
10
ییرلر.
قاراداغلینین ایشغالی
-1991جی ایلین یاییندان باشالمیش دینج
اهالینین قاراداغلیدان چیخاریلماسی عملیاتی
ایلین سونوندا دئمک اوالر کی ،تامامیله باشا
چاتدیریلمیشدی .ایشغال عرفهسینده قاراداغلینی
 125نفر مدافعه ائدیردی .بونالردان یالنیز 14
نفری آغدامدان کؤمه یه گلمیش میللی اوردونون،
 70نفری ایسه قاراداغلی اؤزونومدافعه
دستهسینین دؤیوشچولری ایدی .بوندان باشقا
 17نفر یاشی -60دان یوخاری اوالن کیشی13 ،
نفر مکتب یاشلی اوشاق اللرینده سالح ووروشماغا
حاضر دایانمیشدیالر 11 .نفر یاشی -50دن
یوخاری اوالن قادین کؤنوللو کندده قاالراق
ارلرینه ،اوغولالرینا و قارداشالرینا آرخا اولوب
آذربایجان
قهرمان
ائدیردیلر.
کؤمک
قادینالریندان زیور ،سیتاره ،تاوار ،گرکمز ،مینا،
میناره ،سادت ،میرواری ،مینایه ،گولر و حقیقت

;марта.- c.1
باخ :ولیئو خ-366 ،.جی آالیین حربی
قولوقچوالرینین و دیگر شخصلرین خوجالی
سویقیریمیندا ایشتیراکی تام ثبوتا یئتیریلیب .یئنی
آذربایجان 26 -.2011 -.فئورال -.س11.؛ علی
اوغلو ،س .خوجالی-366"[ :جی" دیویزیانین
تؤرتدیگی قیرغیندان  366گون کئچیر]-525 .
جی قزئت 26 -.1993 -.فئورال -.س.4.؛
مممدوو ،ائ .خوجالی دؤرد آی تام محاصرهده
قالدی-366 :جی موتواتیجی آالیین قرارگاهیندا
عملیات پالنی حاضرالندی .ایکی ساحل-.2008 -.
 26فئورال -.ص.5.
Today, Azerbaijan commemorates the 26th anniversary of
the Garadaghly massacre committed by Armenian
armed forces- http://defence.az/en/news/124474/26years-pass-since-garadaghly-massacre

10
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دئکابر آییندان باشالیاراق  125نفره یاخیندان
کؤمکلیک ائتمیشلر.11
 8سئنتیابر -1991جی ایل تاریخده باش وئرین
تئررور نتیجهسینده آغدامدان قاراداغلییا گلن
سرنیشین آوتوبوسو خوجاوند-خانکندی یولونون 5
ائرمنی
دورموش
پوسقودا
کیلومترلیگینده
سالحلیالری طرفیندن گوجلو آتشه توتولدو.
آوتوبوس گول لهلردن دئشیک-دئشیک اولونجا-40 ،آ
یاخین سرنیشیندن  2گنج اوغالن 6 ،قادین اولماقال
 8نفر قتله یئتیریلمیشدیر.
-1992جی ایل یانوارین -15ده قاراداغلیالر
آذربایجان خالقینا سون دفعه مراجعت ائتدیلر و بو
مراجعت بیر نئچه گون رادیو ایله اعالن اولوندو.
مراجعتین متنی بئله ایدی“ :تاریخین آمانسیز
وحشیلیکلری قاراباغ تورپاغینین کئشیگینده دوران،
زامانین ان چتین سیناقالریندان مردلیکله چیخماغا
چالیشان موباریز اوغولالرینی ذره قدر ده سارسیدا
بیلمیر .دؤرد ایلدیر کی ،قاراباغین بیر پارچا اینجیسی
اوالن قاراداغلی دوشمن هدفینه چئوریلسه ده،
قورخماز اوغولالری طرفیندن قورونور ،مدافعه
اولونور .ایللرله یادداشیمیزدا حک اولونمایان
اونودولموش بو کندین ساکینلری عمرونون ان چتین
گونلرینی یاشاییر .یاشاییش ائولری ،موختلیف
اینظیباتی بیناالر اود توتوب یانیر ،گوناهسیز اینسانالر
قتله یئتیریلیر ،مال-دؤولت تاالن ائدیلیب آپاریلیر .بیر
سؤزله ائرمنی قولدورالرینین آرامسیز هوجومالرینا
مروز قالیر .دوشمنلر بو گؤزل ،اهمیتلی مؤوقعی اله
کئچیرمک ایسته ییر .آخی قاراداغلی خوجاوند ایله
خانکندی آراسینداکی یولو کسمیش ،اونالرین بو یولدا
حرکتینه بیردفهلیک مانع اولموشدو! خوجاوندین
قولدور دستهلر طرفیندن ایشقال اولونماسیندان
سونرا قاراداغلیدا وضعیت داها دا گرگینلشیب .دوغما
خالقیم! قانینیزدا ناموس ،غیرت ایشارتیسی وارسا
Garadaghly Massacre through the eyes of witnesshttps://en.azvision.az/news/81073/garadaghly-massacrethrough-the-eyes-of-witness.html

11

قاراباغین آزادلیغی اوغروندا موباریزنی دایاندیرمایین!
یوخسا قاراداغلی اؤز الینیزله قولدور یوواسینا چئوریله
بیلر.” 12
فئورالین -15ده سحر تئزدن ائرمنی حربی
بیرلشمهلری هر طرفدن قاراداغلی کندی اوزرینه
هوجوما کئچدیلر .هوجومدا قونشو ائرمنی
کندلرینین دؤیوشچولری ،موزدلو عسگرلر ،روس
ظابطلری-366 ،جی روس آالیینین عسگرلری
ایشتیراک ائدیردیلر .
آذربایجان خالقینین فاجعهلی تاریخلریندن اوالن
قاراداغلی قتل عامی و یا قاراداغلی فاجعهسی-ائرمنی
حربی بیرلشمهلری -1992جی ایل فئورالین -14ده
خانکندیده یئرلشن کئچمیش سووئت سالحلی
قوهلرینین -366جی موتوآتیجی آالیینین حربی
قوهسینین و تئکنیکاسینین کمکی ایله خوجاوندین
قاراداغلی کندینه هوجوم ائتدی .ساکینلرین کندی
قهرمانجاسینا مدافعه ائتمهسینه باخمایاراق ،فئورالین
-17ده غیری-برابر دؤیوشلرده قاراداغلی کندی
ائرمنیلر طرفیندن ایشغال اولوندو .
سویقیریمین قوربانالری
-1992جی ایل فئورالین -17ده قاراداغلی کندی
تجاووزکار ائرمنی سالحلی بیرلشمهلری طرفیندن
ایشغال اولونموش ،کندده اوالن  118نفر اسیر
گؤتورولموشدور .اسیر گؤتورولنلردن اکثریتی گنجلر
اولماقال  33نفری کندین یاخینلیغیندا وحشیجهسینه
گولللنمیش ،اؤلدورولنلری و یارالی حالدا اوالنالری
بیر یئرده تصروفات قویوسونا تؤکهرک اوزرلرینی
تورپاقال اؤرتموشلر .اسیر گؤتورولنلردن  66نفری
اؤلدورولموش 52 ،نفری بؤیوک چتینلیکلرله آزاد
ائدیلمیشدیر .اسیرلیکدن خالص ائدیلنلرین بؤیوک
اکثریتی اسیرلیکده وئریلن آغیر ایشگنجهلردن ،اونالرا

12

نوابفوقببب رب م .پ .قببب را اغ ف جعهسببب  :اغ لبببق ق راا غببب ا
ائرمه نئررورو 17 :فئورال -1992ج الل .ا ک ،2010 :
ق هو  ،ص10.
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وورولموش نامعلوم ترکیبلی اینهلرین تأثیریندن قیسا
زاماندا وفات ائدیب. 13
کندده  2عائلهنین هر بیریندن  4نفر 6 ،عائلهدن  2و
 3نفر اؤلدورولموش 43 ،عائله اؤز باشچیسینی
ایتیرمیش 1 ،عائلهدن هر ایکی والیدئین قتله
یئتیریلمیش .قاراداغلی کند ساکینلرینین هر 10
نفریندن بیری قتله یئتیریلمیشدیر .اؤلدورولنلردن
 21نفری آهیل و قوجا 10 ،نفری قادین 8 ،نفری
مکتبلی اولموشدور 146 .اوشاق یئتیم قالماسی ایله
نتیجه لنمیشدیر  14.تئرروریست ائرمنی قولدور
دستهلری طرفیندن تؤرهدیلن سویقیریم زامانی
قاراداغلی کندینده  91نفر قتله یئتیریلمیشدیر.
ایشغال نتیجهسینده کندده  200ائو 1 ،مدنیت ائوی،
 320یئرلیک اورتا مکتب بیناسی 25 ،چارپاییلیق
خستهخانا بیناسی و دیگر اوبیئکتلر ،آذربایجانلیالرا
مخصوص تاریخی ،دینی ،مدنی عابدهلر و
قبیریستانلیق داغیدیلیب .کندین  800نفره یاخین
ساکینی مجبوری کؤچکون اولموشدور. 15
ائرمنی اسیرلیگینده اوالرکن قتله یئتیریلنلر
کند ایشغال ائدیلدیکدن سونرا اسیر گؤتورولنلرین
بیر قیسمی ائله کندین اطرافینداجا قتله یئتیریلمیش،
بیر قیسمی ایسه خانکند ی 16حبسخاناسیندا
ایشگنجه وئریلهرک قتله یئتیریلنلر :عمران احمد
اوغلو حسینوو ،بؤیوک کیشی له له اوغلو شیرینوو،
کامیل سردار اوغلو تاغییئو ،فاضیل جاواد اوغلو ولیئو،
13

https://az.wikipedia.org/wiki/Qarada%C4%9Fl%C4
%B1_q%C9%99tliam%C4%B1
14 http://www.xocavend-ih.gov.az/news/1056.html
15

https://azertag.az/xeber/Qaradagli_faciesi_qurbanlari
nin_xatiresi_anilib-1247282

خ هکه ی (خ هل که ی) آ للال - 18
 16ق راا خ ه لغ طرفل
جی عصر قوروبموش ور .سووئت ن کملن قوروب وق ا
سوهرا آذرا لج ا ا ر مرکنی الجراله کوملنهس
-1923جو الل الل لوبو  " -7اغ لق ق راا موخن ر
ولاللن هل ل را ل م س ن قله ا" ئکرئن ه خ هکه ی ولاللنل
مرکنی اعال اوبوهور و-1923 .جو ال ل سئهنل ارله ا
"السنئپ ه کئرت"
ال ه
آی
.ش ومل هل
شهر
آ اله لرل ملش لر-1991 .ج ال آذرا لج ا ا ر
قراری ال ه شهرل اووبک و ن رلخ
ع ب سووئن هل
"خ هکه ی" آ ی ارپ ائ ل ملش لر.

االستان نریمان اوغلو قولیئو ،شورا آودی حسین اوغلو
حسینوو ،شورا عیباد اوغلو ناظاروو ،کمال بیلر اوغلو
قولیئو.
اسیرلیکدن آزاد اولوندوقدان آز سونرا وفات ائدنلر
قاراداغلی کندی ایشغال ائدیلدیکدن سونرا ائرمنیلر
طرفیندن اسیر گؤتورولن کند ساکینلریندن 54
نفری خانکندی و عسگراندا  2آیدان آرتیق مدتده
اسیرلیکده ساخالنیلمیشدیر .اسیرلیکده اولدوقالری
دؤورده اینسانلیغا ضد اوالن ،اسیرلره قارشی بوتون
بین الخالق حقوقون پرینسیپلرینی پوزان ائرمنیلر
طرفیندن وئریلن آغیر ایشگنجه و عذابالرین،
معروض قالدیقالری معنوی و پسیخولوژی
سارسینتیالرین نتیجهسی اوالراق اسیرلیکدن آزاد
اولوندوقدان آز بیر واخت سونرا وفات ائتمیشلر.
اونالرین سیاهیسی بئلهدیر .1 :فامیلت گرای اوغلو
شیرینوو  .2ظولومخان میریش اؤغلو حسینوو .3
یوسیف نریمان اوغلو قولیئو  .4مینایه صمد قیزی
امیرخانووا  .5سیتاره صمد قیزی حسینووا  .6محمد
حسین اوغلو حسنوو (اوغلو شهید اولوب)  .7قولو
ایوب اوغلو خلیلوو (قارداشی شهید اولوب)  .8شمیل
آلی اوغلو محمدوو  .9سردار قاچای اوغلو تاغییئو
(اوغلو و قارداشی شهید اولوب)  .10اوز قاچای اوغلو
تاغییئو (قارداشی شهید اولوب)  .11میرواری تهمز
قیزی حسینووا  .12گوللر دوستو قیزی تاغییئوا .13
مینا میرخودار قیزی صادیقووا  .14ایلقار قاسیم اوغلو
علیئو( -آتاسی شهید اولوب)  .15تئوون هبیل اوغلو
تاغییئو (اوغلو شهید اولوب)  .16آتلیخان فرمان اوغلو
حسینوو  .17فیرودون هومبت اوغلو حسینوو.
قاراداغلی سویقیریمی زامانی شاهیدلرین خاطرهلری
ایلقار حسینوو قاراداغلی موصیبتینی گؤرموش کند
ساکینلریندن بیریدیر .او ،عائله عضولریله بیرلیکده
-1992جی ایلین فئورال آییندا ائرمنیلره گیروو
دوشوب .ایلقار حسینوو ایکی آی ائرمنی گیروولوغوندا
قاالرکن اولمازین موصیبتلره دوچار اولوب .ایلقار
حسینووون دئدیکلریندن“ :قاراداغلی جاماعاتی
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آراسیندا ائله بیر عائله یوخدور کی ،ائرمنی
وحشیلیگیندن اؤز نسیبینی آلماسین .کندیمیز
-1992جی ایلین فئورال آییندا ایشغال اولونوب .اما
هله -1991جی ایلین سئنتیابریندا ائرمنیلر قاراداغلی
جاماعاتینا دیوان توتموشدو .سئنتیابر آیینین -8ده
ائرمنیلر آغدام-قاراداغلی آوتوبوسونو آتشه
توتموشدوالر 8 .نفر یئریندهجه هالک اولموش-10 ،
دان آرتیق گوناهسیز اینسان آغیر یاراالنمیشدی.
-1992جی ایل فئورال آیینین -15ده ائرمنیلر
قاراداغلینی دؤرد بیر یاندان آتشه توتدوالر .ائولرین
اکثریتی آلووا بورونموشدو .آتیشما ایکی گون داوام
ائتدی .کندده قاالن  118نفردن -25ی هالک
اولموشدو .دؤرد نفر ایسه آغیر یارالییدی .گئجه
یارالیالری دا گؤتوروب یوال دوزلدیک .آرامیزدا 10
قادین و ایکی اوشاق واردی .ائرمنیلر بیزی تعقیب
ائدیردیلر .پاترونوموز قورتاردیغی اوچون اونالرا
مقاومت گؤستره بیلمیردیک.
ائرمنیلر هامینی اسیر گؤتوردولر .کیشیلری
قادینالردان و اوشاقالردان آییردیالر و بیزی آیری-
آیری ماشینالرا میندیردیلر .بیزی ائرمنی
قبیریستانلیغینا گتیردیلر .دئدیلر کی 9 ،نفر
کؤنوللو آشاغی دوشسون .هئچ کیم یئریندن
ترپنمهدی .بوندان غضبلنن ائرمنی قولدورالری
آوتوماتال ماشینا آتش آچدیالر 15-10 .نفر
یئریندهجه اؤلدو .تخمیناً  20نفر ایسه آغیر یاراالندی.
وضعیتین آغیر اولدوغونو گؤرن کند ساکینلریندن
بیری قاچماق ایستهدی .اونون بو حرکتی ائرمنیلری
داها دا غضبلندیردی .اونالر بیزی یئنیدن آتشه
توتدوالر .اؤلنلرین سایی  32نفره یوکسلدی .سونرا
بیزی خانکندینه آپاردیالر .بیزی ایکی آی خانکندی
حبسخانانین
ساخالدیالر.
حبسخاناسیندا
پنجرهلری یوخ ایدی .هر گون قار یاغیردی .شاختا
اینسانین ایلیگینه ایشله ییردی .گیرووالرین
هامیسینی دیزه قدر سویون ایچینده ساخالییردیالر.

بیزه اوچ گونده بیر دفعه ال بویدا قارا چؤرک
وئریردیلر.
ائرمنیلر بیزی گونده ان آزی بئش-آلتی دفعه دؤیور،
موختلیف ایشگنجهلر وئریردیلر .بیر نئچه نفر
ایشگنجهلره دؤزمدیگی اوچون ائله حبسخاناداجا
دونیاسینی ده ییشدی .آرماتورال ووروب سککیز نفرین
آیاقالرینی
قیرمیش،
قابیرغاالرینی
سیندیرمیشدیالر .ایکی نفری ایسه دیوارا چیرپیب
بئینینی پارتالتمیشدیالر .اونالر تکجه کیشیلره
دئییل ،قادینالرا و اوشاقالرا دا بو جور دهشتلی
ایشگنجهلر وئریردیلر .ایکی آی سونرا قیزیل خاچ
جمعیتینین کؤمکلیگی ایله بیزی آزاد ائتدیلر.
منیمله بیرلیکده گیروولوقدا اولموش بیر نئچه نفر
آزادلیغا چیخیندان سونرا دونیاسینی دییشدی .همین
واختدان  19ایل کئچسه ده ،ائرمنیلرین وئردیگی
ایشگنجهلرین آغریسی هله ده جانیمدان
چیخماییب.” 17
قاراداغلی کند ساکینی محمدعلی بایراموو -1990جو
ایلدن باشالیاراق ائرمنیلرین سالحلی هوجومالر
ائتدیگینی بیلدیریب“ :ائرمنیلر کنده مئبئل ساتماغا
گلن  3نفری اؤلدوردولر .سونرا کندین
یاخینلیغینداکی مال فئرماسیندا  1نفری یاراالدیالر.
-1991جی ایلده هم کندی ،هم ده مال فئرماسینی
آتشه توتماغا باشالدیالر .بیز فئرمایا گئدنده گؤردوک
کی ،آراالریندا قادینالر دا اولماقال  6نفری
یاندیریلیب .کندین مال-قاراسینی کنارا چیخان
کیمی آپاریردیالر-1992 .جی ایلده وضعیت داها دا
گرگینلشمیشدی .کند ساکینلری منه دئدیلر کی،
گئدیم کؤمک گتیریم .اولجه آغداما قرارگاها گلدیم.
آرتیق مالی بیلی کندی ده ایشغال ائدیلمیشدی.
قاراداغلیداکی قادینالری ،اوشاقالری و قوجاالری
چیخارتماق اوچون وئرتولیوتا احتیاج وار ایدی.
وئرتولیوت ایستمک اوچون گنجهیه گئتدیک .اورادان
- 217ج خوجب ب سبولرلرلم – قب را اغ
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دا الی بوش قاییتدیق .اؤزونو مدافعه دستهلری و
پولیسلرله بیرگه آغدامدان خوجاوند ایستیقامتینده
یاریب کئچمک ایسته ییمیز ده آلینمادی .گوالبلی
کندیندن مئشه ایله قاراداغلییا دوغرو گئدنده
همکندیمیزله  -ویدادی حسینووال قارشیالشدیق.
دئدی کی ،کند ایشغال ائدیلدی .تک او قاچا بیلیب.
جاماعاتی خانکندی طرفه آپاریبالر ...ائرمنیلر
کندیمیزین ساکینلرینه قارشی دهشتلی جینایتلر
تؤرتدیلر .بیزیم عائلهدن ده  4نفر – آتام ،قارداشیم،
باجیم قتله یئتیریلدی ،بیر قارداشیم ایتکین
دوشدو”...
کند ساکینی مالهت تاغییئوا“ :قاراداغلی بیزیم یارالی،
آغریلی یئریمیزدیر .جامااتیمیز چوخ اذیتلره،
ظلملره مروز قالیب .دئمک اوالر کی ،کندده هر بیر
عائله فاجعه ایله اوزلشیب .قاراداغلیدا آتامی،
قارداشیمی ،قارداشیمین اوغلونو ،داییمی ،قایینیمی،
عمیلریمی ،عمیم اوغالنالرینی ایتیرمیشم .هامیسی
منیم دوغماالریم ایدی .من فاجعه تؤردیلمه میشدن
اول کنددن چیخمیشدیم .او زامان  22یاشیم وار
ایدی .هئچ یادیمدان چیخماز .فاجعهدن سونرا اسیر و
گیروولوقدان آزاد اوالن همکندلیلریمیزدن
یاخینالریمیزی ،ایتکینلریمیزی سوروشوردوق .او
اینسانالرین دئدیکلری بیزی دهشته گتیریردی.
اینسانالرا اولمازین ایشگنجهلر وئریبلر ،دؤیوبلر،
آج-سوسوز ساخالییبالر ،دیشلرینی ،دیرناقالرینی
چیخاریبالر ...بو فاجعه نی اونوتماق مومکون دئییل.
ایسته ییم اودور کی ،قاراداغلییا قهرمان کند آدی
وئریلسین ”.
فاجعهنین شاهیدی اوروج علیئو ایللر کئچمهسینه
باخمایاراق ،هله ده همین گونلری خاطیرالیاندا
دهشته گلدیگینی بیلدیرهرک دئییب“ :ائرمنیلر
فئورالین -14ده کنده هوجوما کئچدیلر .دوشمنه
اینادال مقاومت گؤستردیک ،گئجه-گوندوز
دؤیوشدوک .آیین-17ده گول لهمیز قورتاردی .کند
ساکینلرینی ایکی “کاماز”ا ییغیب آپاردیالر .بیر

حیسهمیزی کندین کنارینداکی “پیر” دئییلن یئره
قدر پیادا گتیردیلر .یولدا شاهموراد کیشینی
اؤلدوردولر .بورادا “کاماز”ا میندیک ،ائلداری یئره
دوشوردولر ،آغاجال دؤیوب اؤلدوردولر .بیلیک
باغیندان کئچنده توت باغینین قیراغیندا “کاماز”ی
ساخالدیالر .دئدیلر  10نفر دوشسون .تئلمان اؤزو
ایله گؤتوردوگو قومبارانی ائرمنیلره طرف آتدی.
دوشمندن نئچه نفر اؤلدو بیلمیرم .بیزی آتشه
توتماغا باشالدیالر .ماشینداکیالرین چوخو
اؤلدورولدو .من یاراالنمیشدیم .سونرا یوال دوشدوک.
یولدا علمداری دوشوردولر .اوندان خبریمیز اولمادی.
منی و بیر نئچه کند ساکینینی مالی بیلی
کؤرپوسونده دیگر همکندلیلریمیزدن آییریب
خانکندینه آپاردیالر .بیزی سحره قدر دؤیدولر .سحر
چؤله چیخاندا گؤردوم کی ،حبسخانانین قاباغیندا
بیزیم جاماعات یئره ییخیلیب ،ائرمنیلر ده اوستلری
ایله اورا-بورا گئدیرلر .بیزی “کاماز”ا میندیریب
عسگرانا گتیردیلر .عسگراندا مشققتلی گونلریمیز
باشالندی .بیزه اولمازین ایشگنجهلر وئردیلر،
دؤیوردولر ،آج-سوسوز ساخالییردیالر .بیر گون
ائرمنی نظارتچیسی ایلقارا دئدی کی ،اوزونون بیر
طرفینین توکونو سهره کیمی اللرینله یولماسان سنی
گول لهلهیهجهیم .سحره قدر بیریمیز ایلقارین اوزونده
کی توکلری یولدوق ،دیگریمیز اوفوردوک ...سونرا
ایلقاری بیزدن آییریب آپاردیالر .ایکی نفر قاراداغلی،
 28نفر خوجالی ساکینی بیر یئرده ایدیک .هر گون
بیزی آپاریب دؤیوردولر .خوجالی ایشغال اولوناندان 3
گون سونرا منی نؤوبتی دفعه دؤیمهیه آپاردیالر.
قایتاراندا قالدیغیم کامئرایا دئییل ،خوجالیلیالرین
ساخالنیلدیغی کامئرایا سالدیالر .ایچری خوجالی
ساکینلری ایله دولو ایدی .ائرمنیلر تئز-تئز گلیر،
قاپینی آچیب بیچاقال ،تاپانچا ایله ایچریده کیلری
اؤلدوروردولر .سحره قدر او قدر آدامدان  4نفری ساغ
قالمیشدی ،هامیسینی اؤلدورموشدولر .بیزیمکیلر
آغدامدان عسگرانا هوجوم ائتمیشدیلر .ائرمنیلر
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عسگرانی ترک ائدیردیلر ،بیزی نوراگاه کندینه
آپاریب آنبارین زیرزمیسینه سالدیالر .ائرمنیلر منیم
ده ،دیگر گیرووالرین دا قیزیل دیشلرینی کلبتینله
چیخاردی 43 .گون اوردا قالدیق .سویون ایچینده
ساخالییردیالر ،دؤیوردولر ،ایشگنجهلر وئریردیلر.
خوجالی ساکینلریندن نئچهسی آجیندان،
سویوقدان ،دؤیولمکدن دونیاسینی دییشدی ...بو
گون ساغام ،یاشاییرام ،اما اسیرلیکده چکدیکلریم ،او
مودحیش گونلری ،عذاب-اذیتی آغیر یوک کیمی
اؤزومله داشیییرام”. 18
حسینووا حقیقتین دئدیکلریندن“ :ائرمنی
سالحلیالری بیزی محاصرهیه آلمیشدیالر .گؤزوموز
نه لر گؤرمهدی؟ – کندچیمیز ائلداری گؤزوموزون
قاباغیندا آغاجنان اؤلدوردولر – .آغاجنان ،دؤیه-دؤیه.
کندده یولون ،آسفالتین قیراغیندا “پیر” دئییلن یئرده
اؤلدوردولر اونو .تؤکولدولر ،آغاجنان دؤیوب اؤلدوردولر.
سونرا دا منیم گلینیمین آتاسینی اؤلدوردولر .هئچ
بیلمدیم نه ایله ووردوالر اما کیشینین باشی ایکی
یئره پاراالندی .سونرا دا قویدوالر ماشینین آلتینا ازیب
تانینماز حاال سالدیالر .جمعیت (نینگی) کندی
یانیندا زاهید آدلی کندچیمیزی اؤلدوردولر .قارداشی
قیشقیرماق ایستهینده الیمی توتدوم آغزینا کی،
سسی ائشیدیلمهسین .الیمی قان چیخانا قدر دیشله
میشدی .واقیف ایدی آدی ...اهلل اؤلنلرینیزه رحمت
ائلهسین ،همین عذابالرا دؤزمهدی اؤلدو”. 19
نوفل علیئوین دئدیکلریندن“ :خانکندی تورمهسینده
اسیر ایدیک .بیر جاوان کندچیمیز واردی  -وطن
آدیندا ،اونو گؤزومون قاباغیندا اؤلدورمهیه آپاردیالر.
تورمهده بیزه نظارت ائدن ائرمنیدن سوروشدوم کی،
او اوشاغی هارا آپاردیالر؟ دئدی کی ،آپاردیالر
 18ق را اغ
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پ غب لئوا ق ،.آص بالهوو ش .قب را اغ سببولرلرلم  :ش ب هل برل
ل بببب ال ببببه( .ائرمهلسببببن سببببالن قببببو بریهل آنرا لجبببب هل
خوج وه رالوهوهو ق را اغ که له نؤرن لگ سبولرلرلمل
قورا ب الرلهل خ طر سببلهه نص بر اوبوهببور) .ا ب ک “ ،ع ببم و
ننصلل” ،2013 ،ص105.

قبیرستانلیغیمیزا ،قبیر اوستونده باشینی کسمهیه...
بئله وحشیلیکله اؤلدورموشدولر اونو ...بیزی
کامئراالردا بئش-بئش ،آلتی-آلتی ساخالییردیالر.
هر بئش نفر اسیره گونده بیر پارچا چؤرک وئریردیلر،
بیر ده باالجا ایستکانال بیر سو .او باالجا ایستکانداکی
سو ایله سادهجه دوداغیمیزی ایسالدیردیق کی ،اؤلمه
یک...بیزه بوتون گونو ایشگنجه وئریردیلر.
ائرمنیلرکیمین قیزیل دیشلری وار ایدیسه اونو زورال
اسیرلرین آغزیندان چیخاریردیالر .کیم مقاومت
گؤسترمک ایستییردیسه دؤیوب اؤلدوروردولر .منیم
ده دیشلریمی زورال چکیب چیخاردیالر.” 20
آذربایجان میللی اوردوسونون قادین ظابطلریندن
بیری اوالن صابیره ماحمودووا دا سویقیریم آکتینین
شاهیدلریندن بیریدیر .او ،بو سؤزلری دئمیشدیر:
“اوزون مدتدیر محاصرهده اوالن قاراداغلییا ارزاق
داشییان هئلیکوپتئر  12یانوار -1992جی ایلده
ائرمنیلر طرفیندن وورولدو و کندین اهالیسی
طالعیین اومیدینه بوراخیلدیالر...فئورالین اولینده
ائرمنی سالحلی قوهلری -366جی موتو آتیجی آالیین
یاردیمی ایله قارداغلییا یئنیدن هوجوم ائتدیلر.
اهالی مقاومته داوام ائتدی 15 .یانواردا اوالن اعالن
ائتمیشدیلر کی ،سون دامال قانالرینا قدر
دؤیوشهجکلر-1991...جی ایلین یاییندان اوشاقالر،
یاشلیالر و قادینالر کنددن هئلیکوپتئرلر واسطهسی
ایله ائواکواسیا ائدیلمیشدیلر .تخمیناً کندده
اوغالنالرینا ،ارلرینه باخماق و عسگرلره یئمی
حاضرالماق اوچون  11قادین قالمیشدی 14...فئورالدا
ائرمنیلر کنده یئنیدن هوجوم ائتدیلر...من هله ده
سالح سسلرینی و گوناهسیز اینسانالرین
قیشقیریقالرینی ائشیده بیلیرم...”. 21
20

پ غب لئوا ق ،.آصبالهوو ش .قب را ا ب سببولرلرلم  :ش ب هل برل
ل ببب ال ببببه( .ائرمهلسببببن سبببالحب قببببو بریهل آنرا لجبببب هل
خوج وه رالوهوهو ق را ا ب که له نؤرن لگ سبولرلرلمل
قورا ب الرلهل خ طر سببلهه نص بر اوبوهببور) .ا ب ک “ ،ع ببم و
ننصلل” ،2013 ،ص109 .
21

https://az.wikipedia.org/wiki/Qarada%C4%9Fl
%C4%B1_q%C9%99tliam%C4%B1
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ائرمنیلرین قاراداغلیدا تؤرتدیکلری سویقیریم بارهده
اعترافالری
فرانسا ،آبش ،لیوان و بیر سیرا دیگر آوروپا اؤلکهلرینده
تورکیه سیاست آدامالرینا ،عموماً تورکلره قارشی
تئررور آکتالری تؤرتمیش“ ،آساال” تئررور
تشکیالتینین آپاریجی فیقورالریندان بیری ساییالن
بین الخالق تئررورچو مونته مئلکونیانین قارداشی
مارکار مئلکونیانین “منیم قارداشیمین یولو"
کیتابیندا 22یازیلیر ..." :او ،سویوققانلیلیقال "ب-"7-
نی چینینه قویدو ،هدفی سئچدی و تتیگی باسدی.
بیرینجی مرمی گورولتو ایله ایکینجی مرتبهده کی
کونج پنجرهدن ایچری داخیل اولدو ،ایچریده هر
شئیی یاندیردی .پنجرهدن ساری آلوو پوسکوردو .بو،
سیقنال ایدی و هوجوم ائدنلر کندی گول له
یاغیشینا توتدو”...
مارکار مئلکونیان اؤز اثرینی قارداشی" ،آساال" 23بین
الخالق ائرمنی تئررور تشکیالتینین رهبرلریندن بیری
اولموش مونته مئلکونیانین آذربایجان تورپاقالرینین
ایشغالینداکی ایشتیراکینا حصر ائدیب.
-1989جو ایلده مونته مئلکونیان ائرمنیستانا دعوت
اولونموش و بورادا آذربایجانا قارشی ایشغالچیلیق
22

23

Melkonian, Markar. My Brother's Road:
An American's Fateful Journey to
Armenia I.B. Tauris. 2005, 344 p.
.ع -.آسبببب ال-هببببل آهنبببب -آذرا لجبببب آکسببببل الرله ا
طابلا بببب
الشنلراک لئه نئررور ابغ س ل را ا ال ر – شرح

https://az.trend.az/azerbaijan/politics/3274
579.html
erm. Hayastani Azatagrut'yan Hayآس ال (
)-1975-1991-ج ال ر فع بلت Gaghtni Banak

نئررور نشکلالن لر .نورکله
گؤسنرملش ائرمه
نئررور نشکلالن کلم ن هلهملش لر.
جومهورلن طرفل
"ائرمهلسن هل آنا بلغ اوغروه ا گلنب ائرمه اور وسو"
آ اله او نشکلالنل آ لهل آارئول نوراس الهگل لسجه "
Armenian Secret Army
for
the Liberation
" کلم لر .آس ال-هل اس مرص ی شرق of Armenia
نورکلله ،شلم ب الرا و آنرا لج هل ه خچلوا و ا بلق
اخلل اوب وغو الر اراضل
اؤبگهبریهل
ق راا
"اؤلو ائرمهلسن " ؤوبن قورم ق لر .آس ال اس س نورکله
و آذرا لج وطه اشالرله ق رش نئررور آکتالری نل ن
کئچلرلر .نشکلالنل "ااو هل ال"" ،ق را سئهنل ار" کلم
نئررور قروپالری ال ه عالقهبریهل ل را ل م سله ا اوهو
بل ئری آکوپ آکوپل هل اؤلو روبو اوبموش ور.

کامپانیاسینین فعال ایشتیراکیالریندان بیری
اولموشدور .او ،قاراداغلی ،خوجالی و آزربایجانین بیر
سیرا دیگر یاشاییش منطقهلرینده دینج اینسانالرا
قارشی سویقیریم جینایتلرینه بیالواسیته رهبرلیک
ائدن شخصلردن اولموشدور .مارکار مئلکونیان
"منیم قارداشیمین یولو" کیتابیندا مونتئنین
قاراداغلینین ایشغالیندا ایشتیراکی ایله باغلی بونالری
یازیر ..." :او ،سویوققانلیلیقال "ب-"7-نی چینینه
قویدو ،هدفی سئچدی و تتیگی باسدی .بیرینجی
مرمی گورولتو ایله ایکینجی مرتبهده کی کونج
پنجرهدن ایچری داخیل اولدو ،ایچریده هر شئیی
یاندیردی .پنجرهدن ساری آلوو پوسکوردو .بو ،سیقنال
ایدی و هوجوم ائدنلر کندی گول له یاغیشینا توتدو.
...گونورتا ساعت -5ده دستهلر تاپشیریغی یئرینه
یئتیردی .همین گون ائرمنی طرفدن جمعی بیر
دؤیوشچو اؤلدورولموشدو .دوشمن طرفدن ایسه
ایکی نفر اؤلدورولموش ،اسیر گؤتورولموش  48نفر
آذربایجانلی ایسه یوک آوتوموبیلینه طرف ایره لیله
ییردی .اسیرلر ایستئپاناکئرته (خانکندینه) آپاریلدی و
آذربایجانلیالرین الینده اوالن ائرمنی اسیرلری ایله
ده ییشدیریلنه قدر اورادا ساخالنیلدی... .آرابو و آرامو
دستهلرینین دؤیوشچولری (قاراداغلی کندینین
ایشغالیندا ایشتیراک ائتمیش موزدلو ائرمنی
تئررورچوالریندان عبارت دستهلر – رئد ).کندین
کناریندا ایچریسینده دینج اینسانالرین ،او جملهدن
قادینالرین دا اولدوغو  38اسیری خندهیه آتدیالر.
آرابو و آرامو دستهلرینین عسگرلری اسیرلری گول
لهلمهیه باشالدیالر و بیچاقالری ایله ،استثناسیز
اوالراق ،هامیسینی دوغرادیالر .آشتاراکدان اوالن
وطنپرور دستهسینین  5عضووندن بیری اوالن ائدو
بیر نئچه نفرین اوزرینه بئنزین تؤکدو و یاندیریلمیش
کیبریتی اونالرین اوستونه آتدی .مونته خندهیه
یاخینالشاندا اورادا یانمیش مئییتلرین قالیقالری وار
ایدی... .عمومیلیکده ،ایکی گون عرضینده قاراداغلیدا
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آذربایجانلی

قتله

و اونون اطرافیندا
یئتیریلمیشدی...” 24
قاراداغلی فاجعهسی ایله آذربایجان رئسپوبلیکاسینین
حقوقی آددیمالری
قاراداغلی فاجعهسی ایله باغلی آذربایجان
رئسپوبلیکاسینین باش پروکورورلوق معلوماتیندا
بیلدیریلیر کی ،ائرمنی سالحلی بیرلشمهلرینین
عضولری آذربایجانلیالری بیر میللی قروپ کیمی
محو ائتمک مقصدیله  17-14فئورال -1992جی ایل
تاریخلرینده خوجاوندین قاراداغلی کند ساکینلریندن
-9و آزیاشلی-10 ،و قادین-14 ،و  60یاشدان
یوخاری-34 ،و کیشی جینسیندن اوالن جاوانالر
اولماقال  67نفری اؤلدوروبلر .ایکی نفره آغیر بدن
خسارتلری یئتیریب-9 ،نو ایسه گیروو گؤتوروبلر.
عینی زاماندا یاشاییش بیناالرینی و دؤولت
اوبیئکتلرینی غارت ائدهرک یاندیریبالر .آذربایجان
اراضیلرینده قانونسوز فعالیت گؤسترن سئپاراتچی
رئژیمین سالحلی حربی بیرلشمهلری و ائرمنیستان
سالحلی قوهلری طرفیندن یئرلی آذربایجانلی
اهالییه قارشی تؤرهدیلن سوله و اینسانلیق علئیهینه،
هابئله محاربه و دیگر جینایتلرین آراشدیریلماسی
مقصدیله ایستینتاق-عملیات قروپو یارادیلیب .حاضردا
رئسپوبلیکا حربی پروکورورلوغوندا جینایت
مجللهسینین موافیق مادهلری ایله ایستینتاق
تدبیرلری داوام ائتدیریلیر. 25
آذربایجان رئسپوبلیکاسی باش پروکورورلوغونون بیرگه
ایستینتاق-عملیات قروپوندا ایستینتاق ائدیلن
 80377سایلی جینایت ایشینین قاراداغلی
سویقیریمی ائپیزودو اوزره آراییشیندا قئید اولونور
کی-1992“ ،جی ایل فئورال آیینین -15دن -16نا
کئچن گئجه ائرمنی سالحلی قولدور دستهلرینین
 24پ غ لئوا ق ،.آصالهوو ش .ق را اغ سولرلرلم  :ش هل برل
ال ه( .ائرمهلسن سالحب قو بریهل آنرا لج هل
ل
خوج وه رالوهوهو ق را اغ که له نؤرن لگ سولرلرلمل
قورا الرلهل خ طر سلهه نصر اوبوهور) .ا ک “ ،ع م و
ننصلل” ،2013 ،ص101-99 .
25
https://oxu.az/society/574304

کئچمیش داغلیق قاراباغ موختار ویالیتینین خوجاوند
(کئچمیش مارتونی) رایونونون قاراداغلی کندینه
هوجوم ائدهرک ،همین کندین ساکینلری حسنوو
آلتای محمد اوغلونو و حسئنیوو خیال حبیب اوغلونو
اودلو سالحال قتله یئتیرمهسی فاکتینا گؤره 29
فئورال -1992جی ایلده قاراباغ رایونالر آراسی
پروکورورلوغو طرفیندن آذربایجان رئسپوبلیکاسی
جنایت مجله سینین  70و -94جو مادهسینین -6 ،4
جی بندلری ایله (کؤهنه رئداکسیادا)  64526سایلی
جینایت ایشی باشالناراق ایستینتاق آپاریلمیشدیر.
ایش اوزره بیر سیرا ایستینتاق-عملیات تدبیرلری
ایجرا ائدیلمکله ،ضررچکمیش و شاهیدلر
دیندیریلمیش ،محکمه-طب ،محکمه باللیستیک و
محکمه-بیولوژی ائکسپئرتیزاالر کئچیریلمیش ،الکین
جینایت تؤرتمیش شخصلر معیین ائدیلمه دیگینه
گؤره سونونجو دفعه  20دئکابر -1992جی ایل
تاریخده جینایت ایشینین ایجراعاتی همین دؤورده
قوهده اوالن آذربایجان رئسپوبلیکاسی جنایت مجله
سینین -209جو مادهسینین -3جو بندینه اساساً
دایاندیریلمیشدیر .
 18دئکابر -2003جو ایل تاریخده آذربایجان
رئسپوبلیکاسی باش پروکورورونون ،داخیلی ایشلر
ناظرینین و میللی تهلوکهسیزلیک ناظرینین امری
ایله یارادیلمیش بیرگه ایستینتاق عملیات قروپوندا
یوخاریدا گؤسته ریلن جینایت ایشی اؤیرنیلمیش18 ،
مای -2004جو ایل تاریخده جینایت ایشینین
ایجراعاتینین دایاندیریلماسی بارهده  20دئکابر
-1992جی ایل تاریخلی قرار لغو ائدیلمیش و جینایت
ایشینین ایجراعاتی تزهلنهرک بیرگه ایستینتاق
عملیات قروپونون ایجراعاتیندا اوالن  80377سایلی
جینایت ایشینه بیرلشدیریلمیشدیر .
 17-15فئورال -1992جی ایل تاریخده ائرمنی
سالحلی بیرلشمهلری طرفیندن قاراداغلی کندینه
سالحلی باسقین نتیجهسینده  49نفرین قصداً
اؤلدورولمهسی 57 ،نفره ایشگنجهلر وئریلمهسی
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فاکتی  17اییول -2005جی ایل تاریخده آذربایجان
رئسپوبلیکاسی باش پروکورورونون معاوینی ،آذربایجان
رئسپوبلیکاسینین حربی پروکورورو عدلیه ژنرال-
لئیتئنانتی خانالر ولیئو طرفیندن آذربایجان
رئسپوبلیکاسی جنایت مجله سینین -103جو
مادهسینه توصیف ائدیلمیش و جینایت ایشینین
ایستینتاقی داوام ائتدیریلمیشدیر .
آذربایجان رئسپوبلیکاسینین داغلیق قاراباغ
بؤلگهسینده یاشایان و ائرمنیستان رئسپوبلیکاسیندان
گلمیش میللتچی ائرمنیلردن عیبارت تشکیل
اولونموش قانونسوز سالحلی بیرلشمهلر طرفیندن
خوجاوند (کئچمیش مارتونی) رایونونون قاراداغلی
کندینده یاشایان آذربایجانلی اهالینی بیر میللی قروپ
کیمی بوتؤولوکده و یا قیسماً محو ائتمک مقصدیله
سالحلی هوجوم ائدهرک کند ساکینلرینی اؤلدورمه و
بین الخالق حقوق نورماالری و آذربایجان
رئسپوبلیکاسی قانونالری ایله معیین ائدیلمیش
اساسالر اولمادان خوجاوند (کئچمیش مارتونی)
یئرلشن
قانونی
اراضیسینده
رایونونون
آذربایجانلیالری مجبوری حرکتلرله دیدرگین سالما
جینایتلرینده اتهام اولونان مارتیروسیان والدیمیر
قئورقیئویچ و دانیئلیان سالویک ماکاروویچین 2
اییون -2008جی ایل تاریخده ،نسیبیان قریقوری
یئقیائوویچین ایسه  13اییون -2008جی ایل تاریخده
آذربایجان رئسپوبلیکاسی جنایت مجله سینین  103و
-107جی مادهلری ایله تقصیرلندیریلن شخص
قیسمینده جلب اولونماالری حاقیندا قرار
چیخاریلمیش ،باکی شهری یاسامال رایون
محکمهسینین قراری ایله بارهلرینده حبس قطعی
امکان تدبیری سئچیلمیش و آختاریشالری تأمین
ائدیلمیشدیر ”.
آذربایجان رئسپوبلیکاسی باش پروکورورلوغونون بیرگه
ایستینتاق-عملیات قروپوندا ایستینتاق ائدیلن
 80377سایلی جینایت ایشینین قاراداغلی
سویقیریمی ائپیزودو اوزره آراییشیندا بیلدیرلیر کی،

“قاراداغلی سویقیریمی تؤردیلرکن سویقیریما گؤره
جینایت مسئولیتینی نظرده توتان مادهنین
-01.09.2000جی ایل تاریخه دک قوهده اولموش
آذربایجان رئسپوبلیکاسی جینایت مجللهسینده نظرده
توتولماماسینا باخمایاراق ،همین جینایت عمللرینین
-2000جی ایلین سئنتیابر آیینین -1دن قوهیه
مینمیش آذربایجان رئسپوبلیکاسی جنایت مجله
سینین -16جی فصلینده نظرده توتولموش صلح و
اینسانلیق علئیهینه جینایتلره عاید اولماسینی،
هابئله بیرلشمیش میللتلر تشکیالتینین باش
مجلیسینین "مدتین حربی جینایتلره و بشریته
قارشی جینایتلره تطبیق ائدیلمه مهسی حاقیندا"
 26نویابر -1968جی ایل تاریخلی قطعنامهسی ایله
قبول ائدیلمیش و  11نویابر -1970جی ایلده قوهیه
مینمیش کونوئنسیاسینی ،یوخاریدا صداالنان
جینایتلره تؤردیلدیگی واختدان آسیلی اولمایاراق
هئچ بیر مدت تطبیق ائدیلمه مهسی بارهده آذربایجان
رئسپوبلیکاسی جنایت مجله سینین -75.5جی
مادهسینده نظرده توتولموش صلح و اینسانلیق
علئیهینه جینایتلر تؤرتمیش شخصلره همین
مادهنین مسئولیته جلب ائتمه مدتلرینین
محدودالشدیریلماسینا دایر مدعاالرینی ،بوندان باشقا
آذربایجان رئسپوبلیکاسی کونستیتوسیاسینین -151
جی مادهسینه اساساً آذربایجان رئسپوبلیکاسینین
قانونوئریجیلیک سیستئمینه داخیل اوالن نورماتیو-
حقوقی آکتالر ایله (آذربایجان رئسپوبلیکاسینین
کونستیتوسیاسی و رئفئرئندومال قبول ائدیلن آکتالر
استثنا اولماقال) آذربایجان رئسپوبلیکاسینین طرفدار
چیخدیغی دؤولتلرآراسی موقاویلهلر آراسیندا ضدیت
یارانارسا همین بین الخالق موقاویلهلرین تطبیق
ائدیلدیگینی ،بو قبیلدن جینایتلر تؤرتمیش
آذربایجان رئسپوبلیکاسی وطنداشالری ،اجنبیلر و یا
وطنداشلیغی اولمایان شخصلرین جینایتلرین
تؤردیلمهسی یئریندن آسیلی اولمایاراق بو مجلله
اساسیندا جینایت مسئولیتینه جلب ائدیلمهسی و
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جزاالندیریلماسی ،ائلهجه ده آذربایجان رئسپوبلیکاسی
جنایت پروسئسوآل مجله سینین -2.3جو مادهسینده
ده آذربایجان رئسپوبلیکاسینین طرفدار چیخدیغی
بین الخالق موقاویلهلرده بو مجللهدن فرقلی دیگر
قایداالر معیین اولوندوقدا ،بین الخالق موقاویلهنین
قایداالرینین تطبیق ائدیلمهسینین نظرده
توتولدوغونو ،آذربایجان رئسپوبلیکاسینین  25دئکابر
-2001جی ایل تاریخدن قوشولدوغو-04.11.1950 ،
جی ایل تاریخده آوروپا شوراسیندا قبول اولونموش
"اینسان حقوقالرینین و اساس آزادلیقالرین
مدافعهسی حاقیندا" کونوئنسیانین -7جی
مادهسینین -2جی بندینه اساساً تؤردیلدیگی زامان
سیویل اؤلکهلرین تانیدیغی اساس حقوق
پرینسیپلرینه مووافیق اوالراق جینایت حساب ائدیلن
هر هانسی حرکت و یا حرکتسیزلیک تؤرتمهیه گؤره
ایسته نیلن شخصین محاکیمه ائدیلمهسینه و یا
جزاالندیریلماسینا مانع اولماماسی ،آذربایجان
رئسپوبلیکاسینین  22یول -1992جی ایل تاریخده
قوشولدوغو بیر لشمیش میللتر تشکیالتینین باش
آسامبلئیاسینین مولکی و سیاسی حقوقالر حاقیندا
بین الخالق پاکتین -6جی مادهسینین -3جو بندینه
اساساً حیاتدان محروم ائتمه گئنوسید جینایتی
ترکیبی داشییارسا ،نظرده ساخالماق الزیمدیر کی،
حاضردا مادهنین هئچ بیر مدعاسی حاضیرکی پاکتدا
ایشتیراک ائدن دؤولتلره ،گئنوسید جینایتلرینین
اؤنلنمهسی و اونا گؤره جزا حاقیندا کونوئنسیاسینین
مدعاالرینا اویغون اوالراق قبول ائدیلن ایستنیلن
عهدهلیکدن هئچ بیر وجهله گئری چکیلمک حقوقو
وئرمه مهسی ،پاکتین -15جی مادهسینین -2جی
بندینه اساساً حاضیرکی مادهنین هئچ بیر مدعاسی،
تؤردیلدیگی آندا بین الخالق حقوق طرفیندن قبول
ائدیلن عمومی حقوق پرینسیپلرینه اویغون اوالراق
جینایت عملی ساییالن ایسته نیلن حرکته و خطایا
گؤره ایسته نیلن شخصین محکمهیه وئریلمهسینه و
جزاالندیریلماسینا انگل تؤرتمه مهسی بارهده

مدعاالرینی نظره آالراق مارتیروسیان والدیمیر
قئورقیئویچ ،مارتیروسیان کامو قئورقیئویچ ،بابایان
وارتان ائمیلوویچ ،آیراپئتیان غاگا موخانوویچ ،دانیئلیان
سالویک آرسئنوویچ ،نسیبیان قریقوری یئقیائوویچ،
میکائلیان والئری لئوانوویچین تؤرتدیکلری عملده
بیرلشمیش میللتلر تشکیالتینین باش مجلیسینین
"سویقیریم جینایتینین قارشیسینین آلینماسی و
اونا گؤره جزاالندیرما حاقیندا"  9دئکابر -1948جی
ایل تاریخلی کونوئنسیاسیندا و آذربایجان
رئسپوبلیکاسی جنایت مجله سینین -107جی
مادهسینده نظرده توتولموش سویقیریم ،همچینین
آذربایجان رئسپوبلیکاسی جنایت مجله سینین -107
جی مادهسینده نظرده توتولموش دئپورتاسیا
جینایتلرینین ترکیبی اولدوغونا گؤره اونالرین
آذربایجان رئسپوبلیکاسی جنایت مجله سینین  103و
-107جی مادهلری ایله تقصیرلندیریلن شخص
کیمی جلب اولونماالری بارهده قرارالر چیخاریلمیش،
بارهلرینده محکمهلر طرفیندن حبس قطعی امکان
تدبیری سئچیلمیش و اونالرین آختاریشینین حیاتا
کئچیریلمهسی اوچون سندلرین مووافیق اورگانالرا
گؤندریلمهسی تعمین ائدیلمیشدیر.” 26
آذربایجان رئسپوبلیکاسینین اینسان حقوقالری اوزره
مووکّیلی (اومبودسمان) سبینه علیئوا قاراداغلی
فاجعهسینین -30جو ایلدؤنومو ایله باغلی بئین
الخالق ایجتیماعیته ائتدیگی چاغیریشدا قئید اولونوب
کی-1992“ ،جی ایل فئورالین -17ده ائرمنیستان
سالحلی قوهلری آزربایجانین خوجاوند رایونونون
قاراداغلی کندینه حربی تجاووز ائتمکله مولکی اهالییه
قارشی سویقیریمی جینایتی تؤردیب .بو قانلی
جینایت نتیجهسینده قاراداغلی کندی ایشغال
اولوناراق یاندیریلیب 118 ،نفر دینج ساکین گیروو
26

پاغااایئوا ق ،.آسااالنوو ش .قاااراداغلی سااویقیریمی:
شااااااهیدلرین دیلااااای ایلااااا ( .ائرمنیساااااتان ساااااال لی
قاااااوهلرینین آزربایجاااااانین خوجاوناااااد رایونوناااااون
قاااااااارادا لی کندیناااااااده تؤرتااااااادیگی ساااااااویقیریمین
قوربانالرینین خاطرهسین حصار اولوناور) .بااکی،
“علم و تحصیل” ،2013 ،ص.152-142 .
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گؤتورولوب و اونالردان  68نفری آمانسیزجاسینا قتله
یئتیریلیب .ائرمنیستانین حربی-سیاسی رهبرلیگینین
آذربایجانلیالرا قارشی حیاتا کئچیردیگی
ایشغالچیلیق و ائتنیک تمیزلمه سیاستینین
داوامی ،آذربایجان خالقینا بسله دیگی نیفرتین
ایفادهسی اوالن قاراداغلی سویقیریمینا بئین الخالق
قورومار طرفیندن حقوقی قیمت وئریلمهلی ،صلح و
بشریت علئیهینه یؤنلمیش بو جینایت عملینی
تؤرهدنلر بئین الخالق حقوقی مسئولیته جلب
ائدیلمهلیدیرلر "27.
قاراداغلی فاجعهسی ایله بئین الخالق و رئگیونال
تشکیالتالرین مؤوقعیی
قاراداغی فاجعهسی ایله باغلی بیرلشمیش
میللتلر تشکیالتینا ،موختلیف بئین الخالق و رئگیونال
تشکیالتالرا آذربایجان طرفیندن دفعهلرله حادثه
بارهده مکتوبالر گؤندریلمیشدیر .قیرمیزی خاچ
مولکی شخصلرین
کومیتهسی آذربایجانلی
اؤلدورولمهسینی قینامیشدیر.
نتیجه
ایگیرمینجی عصرین اوللرینده آذربایجانلیالرین
ائرمنیلر و اونالری دستکلهین رئگیونال و بئین الخالق
گوجلرین دسته یی ایله آذربایجان خالقینا قارشی
ایرقی ،دینی آیریسئچکیلیک سیاستی ائتمیش،
تورپاقالریمیز ایشغال ائدیلمیش ،آذربایجان خالقی
تاریخی آذربایجان تورپاقالریندان کؤچورولموش،
تورک-موسلمان خالقالرینا قارشی ائتنیک تمیزلمه و
سویقیریمی سیاستی حیاتا کئچیریلمیشدیر .بئله
سویقیریمالردان بیری اوالن قاراداغلی فاجعهسینین
هم یئرلی ایجتیماعیته ،هم ده دونیا ایجتیماعیتینه
چاتدیتریماسی آذربایجان حقیقتلرینین ،آذربایجان
خالقینین باشینا گتیریلرن موصیبتلرین ،آذربایجان
 27اومبودساااامان قاااااراداغلی فاجع ساااای ایلاااا بااااا لی
چاغیریش ائدیب-
https://apa.az/az/sosial/ombudsmanqaradagli-faciesi-ile-bagli-cagiris-edib687236

خالقینین و دؤولتینین تجاووزه ،تئررورا و ایشغاال
معروض قالماسینین اؤیرنیلمهسی باخیمیندان
اهمیت کسب ائدیر.
تاریخی و ازهلی تورپاقالریمیزین مدافعهسی و اراضی
بوتؤولوگو اوغروندا جانالرینی فدا ائتمیش
شهیدلریمیزین خاطرهسینه درین احتیرام عالمتی
اوالراق خوجاوند رایون ایجرا حاکمیتی طرفیندن
“یئنی خوجاوند” قصبهسینده “شهیدلر خیابانی”
خاطره کومپلئکسی ،رایونون دوشمن ایشغالیندان
آزاد اولونموش ،قدیم یاشاییش مسکنی “نرگیزتپه”
اراضیسینده رایون شهیدلرینین ،عینی زاماندا بو
اراضیلر اوغروندا گئدن دؤیوشلرده قهرمانجاسینا
دؤیوشموش شهید اولموش وطن اؤوالدالرینین عزیز
خاطرهسینه “شهیدلر” عابده کومپلئکسی-2012 ،جی
ایلده قاراداغلی کند ساکینلرینین شخصی وسایطی
حسابینا “یئنی قاراداغلی” قصبهسینده قاراداغلی کند
شهیدلرینین و فاجعه قوربانالرینین خاطرهسینه
عابده اوجالدیلمیش ،هر ایل  17فئورال تاریخینده
همین عابدهنین اؤنونده شهید عائلهلرینین ،رایون
ایجتیماعیتینین ،مئدیا منسوبالرینین و دیگر
قوناقالرین ایشتیراکی ایله گئنیش آنیم مراسیملری
کئچیریلیر -2017 .جی ایل فئورال آیینین -25دن
-26نا کئچن گئجه ائرمنیستان سالحلی قوهلرینین
کئچیرمک
حیاتا
ایستیقامتینده
خوجاوند
ایستدیکلری تخریباتین قارشیسینی آالرکن
قهرمانجاسینا شهید اولموش ایگید حربیچیلریمیزین
خاطرهسینه خوجاوند قصبهسینده “خاطره” پارکی
یارادیلمیشدیر.
قئید ائدک کی-1992-1988 ،جی ایللر عرضینده
داغلیق قاراباغ اراضیسینده آذربایجان وطنداشالرینا
قارشی ائرمنی میللتیندن اوالن  195نفر سویقیریم،
تئررور ،دئپورتاسیا و دیگر خصوصی ایله آغیر
جینایتلری تؤرتمهسی حاقدا ایستر مطبوعاتدا،
ایسترده کیتابالردا ،ایسترسه ده آذربایجان حقوق-
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فاجعهسی حاقدا معلوماتالر بئین الخالق و رئگیونال
 دونیا مطبوعاتینا و علمی تدقیقاتالر،تشکیالتالرا
 دلیل و سندلر اساسیندا، فاکت،مرکزلرینه اطرافلی
.معلوماتالر چاتدیریلمالیدیر
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محافظه اورگانالرینین آپاردیغی تدقیقاتالردا فاکت
.و معلوماتالر واردیر
 هم ده دونیا ایجتیماعیتینه، هم یئرلی،فیکیرمجه
آذربایجانلیالرین سویقیریمینین باش وئردیگی
موسلمان اهالییه قارشی- تورک،تاریخی شرایطی
، ماهیتینی،تؤردیلمیش سویقیریمین سببلرینی
 بولشئویک و خاریجی،داشناک- ائرمنی،نتیجهسینی
ائرمنی
مقصدلرینی؛
تاریخی
قوهلرینین
تجاووزکارالرینین چیرکین نیتلرینین حیاتا
کئچیریلمهسینه هاوادارلیق ائدن رئگیونال و بئین
 موستقیل آذربایجان،الخالق قوهلرین مقصدلرینی
رئسپوبلیکاسینین آذربایجانلیالرین سویقیریمی ایله
باغلی حیاتا کئچیردیگی تدبیرلرین ماهیتینی و
 بئین الخالق عالمه آذربایجانلیالرین،اهمیتینی
،سویقیریمینا عاید تاریخ فاکتالری ایضاح ائتمه یی
،آذربایجانلیالرین سویقیریمینا عاید هم آذربایجان
،هم ده خاریجی دیللی منبع شوناسلیغا
، علمی ادبیاتا، آرخیو ماتئریالالرینا،تاریخشوناسلیغا
 آذربایجان خالق، فوتوالرا،دؤورو مطبوعاتا
) فؤوق العاده تحقیقات1918-1920( جمهوریتینین
 ائلهجه ده تاریخی،کومیسسیاسینین ماتئریالالرینی
سندلردن چیخیش ائدهرک آذربایجانلیالرین
سویقیریمینی بشرییته قارشی جینایت فاکتی کیمی
، شرقی آنادولو، شاماخی، قوبا، باکی،اساسالندیرماغی
، ایروان، لنکران، نئفتچاال، سالیان، زنگه زور،ناخچیوان
 اورمیا، سالماس،جنوبی آزربایجانین خوی
 کندلرینده و دیگر، قصبه،بؤلگهلرینین شهر
بؤلگهلرده باش وئرمیش سویقیریم حاقیندا تاریخی
حقیقتلری اطرافلی شکیلده چادیریلماسی سؤن
 تجاووزکار ائرمنیستانین.درجه مهم و اهمیتلیدیر
جی ایلین فئورال-1992 - جی ایلین نویابر-1991
 مالی، قوشچوالر، کرکیجاهان،آیالریندا جمیللی
 قاراداغلی کندلرینین ایشغالی زامانی، مئشهلی،بیلی
ائرمنی سالحلی دستهلری دینج اهالییه قارشی
، خوجالی فاجعهسی،تؤرتدیکلری حربی جینایتلر
 ائلهجه ده قاراداغلی، باللیقایا فاجعهسی،آغدابان فاجعهسی
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هر گون آنا دیلی
حاضیرالیان :محمود بنیآدم

آی مئهربان اؤز آنام
گؤزلریمه ،گؤز آنام
هر نهدیم دئمهدی
گولدن آغیر سؤز

آنام(.احمدهانی)

 21فئورال دونیا آنا دیلی گونو آدالنیبدی.
اؤنجهلیکجه بو گونون بیر بئله آدالنماغینین
سببی بنگالدش اؤیرنجیلرینین طلبلری
اولوبدور .بنگالدش 1952ـ جی ایلده دوغو
پاکستان آدالناردی .او زامانالر بو اؤلکهده
اؤیرنجیلرینین اؤز آنا دیلینده درس
اوخوماقالری یاساق اولوموشدو .بونا گؤره اونالر
ائعتراضالرینی باشالییب ،ایستهدیلر کی ،بنگال
دیلی ،اوردو دیلینین یانیندا ایکمجی دیل اولوب،

بو دیلده کیتابالر یازیلیب اوخولالر قورولسون.
بئله ائعتراضالر سبب اولدو کی ،بنگالدش،
پاکستان دان آیریلسین ،البتده بو ایش بو
راحاتلیقدا اولمادی ،چوخلو اینسانالر حبسه
گئدیب ،چوخالری دا جانالرینی الدن وئردیلر،
باشقا اؤلکه بو راحاتلیقدا ایستهمیردی کی ،بو
ایش اولسون آما بو اؤلکهنین تورپاقالریندا آخان
قانالر اوستونلوک قازاندیالر.
بنگالدش اؤلکهسی دوغو پاکستاندان آیریلدی.
اؤزو اوچون بو اؤلکهنین دیلی بللی اولوب ،بنگال
دیلینده کیتابالر یازیلیب ،اوخولالر قورولدو .بو
قونو اوچون او اؤلکه ده چوخ اینسانالر اؤز
جانالرینی اَلده وئریب ،هالک اولدوالر ،اونالرین
سبب اولدو
آخیب یئره توکولن قانالری
بینالخالق قورومو فئورال آیینین اییرمیبیرینی
1999ـ جی ایلده دونیا آنا دیلی گونو
آدالندیرسین .او گونده بری هر ایل بو گونو،
بوغولموش دیللرین خالقی سایقیالییب ،بو گونو
حؤرمتله آنیت بیر گون بیلیرلر.
آنا دیلی ندیر؟ اؤنجه بیر سورو هامیالر اوچون
بودور .آنا دیلی ،او دیلدیر کی ،اوشاق آناسینین
دؤل یاتاغیندا ،آنا ایله بیرلیکده ایلیشکلری اولور،
اونالر برابر اؤز دویغوالرینی بیر ـ بیری ایله
دگیشدیریرلر .اونالرین آراسیندا ایلک دفعه
سسلر آلیش ـ وئریش اولور ،بو سسلری اوشاق
چوخ یاخشی آنالییب ،او سسه اونسیت باغالییر.
بونا گؤره دیر کی ،اوشاق دونیایا گؤز آچاندان
سونرا آغالیان زامانالر آنا سسینی ائشیتجک
اوونور ،راحاتلیق تاپیر .بو ایش او سبب دن اولور
کی ،اوشاق او سسی تانییا بیلیر ،هامی محبتلر،
گؤزل دویغوالر یانلیز بو دیلده اوشاغا چاتا بیلیر.
هامی سئوگولو سؤزلر ایلک دفعه بو دیلده آنادا
اوشاغا دئییلیر .بو سبب دن دیر کی« ،سوسانه
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ماریانه ایمپراطوری» دئییر( :آنا دیلی او آراج دیر کی،
اوشاق اؤز کیملیگینی اوندان آلیر ).یا بو قونودادیر
کی« ،نلسون ماندال»دئییر( :اگر بیر اینسانا کی ،او
دیلی باجاریر سؤز دانیشسان ،سنین سؤزلرین اونون
بئینینه یول تاپار ،آما ایسه اونون آنا دیلینده دانیشا
بیلسون ،او سؤزلر او اینساننین کؤنلونده یئر تاپار).
هامی میللتلر اؤز کولتورلری ایله تانینارالر .تاریخ ده
یانلیز او میللتلر دیری قالیبالر کی ،باجاریب و
چالیشیبالر اؤز آتا ـ آنا عنعنهلرینی ،اسکی
مدنیّتلرینی قورویوب ،ساخالسینالر .بئله میللتلر
هئچ واخت اینامالرینی الدن وئرمهییبلر ،اونالرا فخر
ائدیب ،قول ـ بوداق وئریبلر .دیل بیر بئله قونوالرین
قول بوداغی دیر .او کولتورالرین بوی ـ بوخونلو
آغاجالری دیر .هر دیلین اؤزونه سایاق دویغوالری،
ایستکلری واردیر ،چوخلو بو ایستکلری سانکی
دیللرده تاپماق اولماز ،اونالری سانکی دیللرده
آیدینالشدیرماق اولماز .ایسه بئله سؤزلر ،بئله حیسّلر
آالهی دیلده یازیلیب ،دئییلسه ده اؤز شیرینلیگینی
الدن وئررلر .هر دیلین اؤزونه سایاق چوخلو
گؤستریجیلری ،سیموولالری واردیر کی ،سانکی
دیللرده اونالری تاپماق اولماز ،یئنی دیلده اونالر اؤز
معناالرینی الدن وئررلر .بئله نیشانهلر هر دیلدن
گئتسه ،او دیلده آرادان گئتمهلیدیر .دیلی اولمویان
اینسان ،داها بیر کولتور ،مدنیّت ،دویغو صاحیبی
دئییل.
بونا گؤره یونسکو اینسانالرین آنا دیلینه اؤنم وئریب،
او دیللری آلقیشالییر ،بو قوروما گؤره هامی دیللرین
اؤنملیگی واردیر ،بو اؤنملرین بیر سیراسی بودور:
 1ـ اینسانالر توپلوسونون کولتورالرینی قورماق،
اونالرین مدنیّت و کیملیگینی هامی اینسانالرین
قورولوشوندا تانیتدیرماق.
 2ـ منفی اؤگرتمهلرین قاباغینی آلماق ،بو
قورولوش(یونسکو) بئله دوشونورکی ،اوخولالردا
اؤگرتمه آنا دیلینده اولمویاندا اوشاقالر اوجا مرتبهلی
تحصیللردن دالی قالیب ،چوخالری دا یاریم تحصیل

ده قالیرالر ،بو قونو سبب اولور توپلومون ساوادسیز
اینسانالری چوخالسین.
بونا گؤره یونسکو چوخلو کونفرانسالر توتماقال
چالیشیر آنا دیلینین اؤنملی اولماسینی بیلدیرسین،
اینسانالرین اؤزلرینه اینامالری اولسون ،یادیرغاماق
آرادان گئتسین ،اوخولالردا آنا دیلی راحاتلیقال
اوخونسون .آنا دیلینده اؤگرتیم(تحصیل) سانکی
دیللری اؤیرنمک اوچون گیریش یولودور .آنا دیلینده
تحصیل آلماق سبب اوالر اوشاقالر آالهی دیللری
چوخ تئز اؤیرنسینلر ،او قونوالردا گؤزه گلن
اوغورلوقالر قازانسینالر ،آنا دیلینی اؤیرنمک آالهی
دیللره ایلیشیک دئییل ،بلکه یول آچاندیر.
«بولز و جینتیس» بیر اورتاق باخیشدا دئییرلر کی،
کاپیتالیزم سیستمینده اوخولالردا اوالن تحصیللر
سبب اولور آدامالرین کیملیگی دگیشدیریلسین ،بو
سیستم اینسانالری اؤز اینامالریندان آلیر ،او اؤنملی
دوشونمهلر آرادان گئدیر ،آدامالر بیر شئی کیمین
اولورالر کی ،بو سیستمین قوللوغوندا اولسونالر .بو
مریتوکراتیا(یارار
بیلیمچیسی
عئلم
ایکی
بگلیک)تئورئمینی رد ائدیب دئییرلر کی ،کاپیتالیزم
سیستمینده تحصیل قونوسوندا تارازلیق یوخدور .بو
سیستم چالیشیر اؤزونه سایاق اولموش طبقهنی
قوروسون بئله ایشلر سبب اولور اونالر اوخولالردا
اوشاقالری سئچمه ائلهسینلر ،اونالر یئتهنکلیلری
آختارمیرالر بلکه اؤزلرینه اوخشارالری سئچیرلر ،آما
بو ایشلری بئله گؤستهریرلر کی ،سئچملر یارار
بگلیکدیر.
«شارعپور» :لذت وئرن تئورئمینده دئییر ،هر بیر شئی
کی ،اینسانالرا لذت وئره یا اونالرین آغریالرینی آرادان
آپارا ،آدامالر اونا مثبت جاواب وئررلر.
«پارسا» دئییر :آنا دیلینده اؤگرتمه ،اوخوجوالرا لذت
وئرر ،بونا گؤره اونالر بو قونویا چاواب مثبت وئریرلر.
بو دؤرد مرحله دن سونرا دئمهلیک کی ،بیر اؤنملی
قونو باخیم دیر .بو قونو آدامین توتارینا ،کئچمیش
گونلرینه ،ایستکلرینه باغلیدیر .اوشاق اگر تحصیل
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آالن دیله اؤنم وئرمهسه ،بو دیله باغلیلیغی اولماسا،
اونو اؤیرنمک اوچون کؤنولسوز اوالجاق .بیلیریک کی،
کؤنوللو اولماق اؤیرنمهنین وئریمی دیر ،ایلگیسیز
اوشاق تحصیل آلماغا چوخلو وئریملری اولمویاجاق،
اسناد تئورئمینه گؤره آدامالرین باسیلیب ـ
قالخماسینین سببی کؤنوللوکدور« .بندورا» بئله
دئییرلر کی ،باخیش ،گؤرمک ،یامسیالماقدان
قاباقدیر .چونکی باخیشچی اؤزونون بیلگیلرینی
هندهوریندن آلیب ،اونالری پروسس ائلهییرلر ،آما بو
ایشلر یامسیالمادا یوخدور .بو بیلیمچی بئله دوشونور
کی ،اؤیرنمه ،وئریم ایله فرقلی دیر .آدامالر باخیم ایله
اؤیرهنیرلر .اونالرین آراسیندا عالقه اولماسا
وئریم(عملکرد) اولمویاجاق.
«برنشتاین» دئییر کی ،بیر اوشاغین بؤیویوب ،باشا
چاتماسیندا ،اونون توپلوم ایچینده اولماسیندا دیلین
اصلی رول واریدیر .دیل واسیطهسی ایله بیر اوشاق
باجاریر توپلومدا ،عاییلهده ،یولداشالرینین ایچینده
اؤزونه سایاق اوالن عنعنهلری دیله گتیرسین ،اونالری
سانکیالرا دئسین ،آالهی عنعنهلردن باش
چیخارتسین« .اریکلنهبرگ»بئله دوشونور کی ،بیر
اوشاق دیل اؤیرنه بیلمز مگر اینسانالرین ایچینده
بؤیویوب باشا چاتسین کی ،بیر ـ بیرلری ایله
قونوشوب ،دانیشسینالر .البتده بو قونو یانی دیلی
اؤیرنمک ،ایله دیلی اؤیرتمک فرقلی قونودوالر .ائله
کی ،بو تئورئم بللندیریر ،اؤگرتیم قورولوشو ایکی
طرفلی باغلیلیقدیر ،بئله باغلیلیغینین آراجی دا
دیلدیر .اؤیرتمنله اؤیرنجینین آراسیندا دوزگون
باغلیلیق اولسا ،سبب اوالر او اؤلکهده آنالم اینکشافی
اولسون ،اؤیرنجیلر اؤکونلوکلرینی الدن وئریب ،هامی
توپلوم اوچون چالیشسینالر ،بو شراییط ده اولور کی،
منلیک آرادان گئدیر .هامی بیلیمچیلرین نظرینه
گؤره اوشاقالرین الپ یاخشی ارسهمه ـ بوی آتما
زامانی ایکی یاشدان ،اون ایکی یاشاجاقدیر .بو سندیر
کی ،اوشاقالرین توپلوم شکیللری یارانیر .ایسه بو
زامانالر اوشاق باجارابیلمهسه دویغوالرینی،

بیلدیکلرینی دیله گتیرسین ،یا باجارماماقالرینی
سوروشسون هامی آرزوالری ،ایستکلری اؤلوب،
آرادان گئدهجکدیر .داها بئله اوشاغین یوکسکلیک
فیکرلری اولمویاجاق ،اونون دیلی  ،اؤزو کیمی
آلچاقالنیب داها او اوشاق اؤزونو برابر گؤرمویهجک.
بئله ایشلر اوالندا اوشاغین هامی کیملیگی آرادان
گئدهجک ،ایندی یانلیز اونو اینجیمهسی ،محو اولوب،
آرادان گئتمهسی اؤنم دئییل ،بلکه اونون بوتون
مدنیّتی ده او توپلومدا محو اولمالی دیر...
آنا دیلی ان اؤنملی یول دور کی ،اوشاق باجارا بیلسین
بوتون دویغوالرینی قورخوسوز ،قایغیسیز دیله
گتیرسین .آنا دیلین اوخویوب ،یازان و دانیشان
اوشاقالر سانکی دیللری ،او دیلده اولموش عئلمی
قونوالری هامیدان یاخشی اؤیرنه بیلیرلر .بو سبب
دندیر کی ،اوشاقالرا آنا دیلینی اؤیرتمک اؤنجهلیکجه
آتا ـ آنانین بورجودور.
اوشاقالرال آنا دیلینده شعر اوخویوب ،اونالرا بیچیملی
سؤزلر دانیشین ،اوشاقالر ریتمیک سؤزلری چوخ
سئورلر .چوخ چالیشمایین کی ،اوشاقالر هامی
جوملهلری سیزین کیمی دوغرو دانیشسینالر ،چوخ
چالیشمایین اونالر یانلیش سؤزلرینی دوزلتسینلر
اونالر اؤزلری بیر آز زاماندا بونو باشا دوشوب ،دوغرو
سؤزلری دیله گتیره جکلر .الزیم دیر اونالرا آنا دیلینده
دانیشاسیز.
گرک هر دن آتا ـ آنا اؤز اوشاغی اوچون چرن ـ پرن
دانیشیب؛ اونا ماهنیالر اوخوسون .بو قونو چوخ
اؤنملیدیر چونکی بونالر هامیسی اوشاغین یادیندا
قالیب اونو اؤز آنا دیلینه ماراقالندیراجاق ،کئجمیش
آناالرین بایاتیالرینی یادا سالین! اونالرین چوخو هله
بیزیم یادیمیزدا قالیب ،اونالری یادا ساالندا اؤز آنا
دیلیمیزه فخر ائدیب ،اونا ساری اوچماغیمیز گلیر.
داغالرا دولو دوشر
قار دوشر ،دولو دوشر
قبریمی یول اوسته قاز
آنامین یولو دوشر.
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…Sarəng tək alış, yan
سارنگ تک آلیش ،یان…
Nurəddin ƏDİLOĞLU
نورالدین عدیل اوغلو

چئویرن  :تانای شرقی دره جک
ci ildə
şair, həkim, alim, bəstəkar,
pedaqoq Mir Kazım bəy ASLANLININ -2022
SARƏNGİN anadan olmasının 110 illiyidir.
Yazıçı-jurnalist
Nurəddin Ədiloğlunun
Bakıda 2005-ci ildə "Yarımçıq qalmış
şikəstə", 2012-ci ildə Sarəngin anadan
olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş
"Sarəng zirvəsi" kitabları nəşr olunub.
“Xudafərin” dərgisi müəllifin
Sarəng
haqqında yazılarından birini oxucularına
təqdim edir:

دئییرلر ،اؤلمک قورخولو دئییل ،ساغ ایکن یاشاماماق
قورخولودور .اؤلوموندن سونرا اوزون مودت اونودوالن
تیبب عالیمی میر کاظم آسالنلی بدیعی اثرلرینی
سارنگ ادبی تخلوصو ایله قلمه آلمیشدیر .گؤرونور ،بو

تخلوص اونون " دمبلوو شیکسته سی " بسته سی
کیمی یاریمچیق قالمیش عؤمرونون قیسمتی ایمیش!
دئییلنلره گؤره ،جنوبدا افسانوی سمندر قوشو کیمی
سارنگ آدلی باالجا نغمکار بیر قوش اولوب؛ سون
دفعه دمبلوو داغی نین دؤشوندن پروازالنیب ،ایستی
سودا یویونوب (قوسولالنیب) ،یانارداغدا پاک ووجودو
ایله اودالرا توتوشوب ،یاناراق کوله دؤنوب و نسلی
کسیلیب...
سارنگ تک آلیش ،یان ،آلووون عرشه اوجالسین،
جان آتشینه قوی ایسینن میلتین اولسون!
بو ،میر کاظم آسالنلی نین – سارنگین عؤمرونون
قایه سی ایدی .بیر معناسی دا " یوز رنگ " اوالن بو
تخلوصون صاحیبینه تانری بیر نئچه ایستعداد بخش
ائلمیشدی .بئله نادیر ،وئرگیلی اینسانالرا دونیادا
همیشه تسادوف اولونمور .بیر نئچه صنعتین ماهیر
بیلیجیسی اوالن سارنگی – میر کاظم بیی اؤز زمانه
سینده موعاصیرلری چوخ یاخشی تانیییردیالر .او،
گؤرکملی عالیم ،جفاکئش حکیم ،پئداقوق ،شاعیر،
ترجومه چی ،بسته کار ،موسیقیشوناس ،پولیقلوت
اوالراق گئنیش شؤهرت قازانمیشدی.
آما چوخ تأسوفلر اولسون کی ،ساغلیغیندا اولدوغو
کیمی اؤلوموندن سونرا دا بیر چوخالری ائلیمیزین-
اوبامیزین بو معنوی زیروسینی گؤرمه مزلییه
ووروبالر...
بلی ،اؤتن عصرین سرت دؤنگه لرینی،
کئشمکئشلرینی یاشامیش سارنگ اهاته سینده عؤمور
سورن آدامالردان حتّی همکارالریندان ،یاخینالریندان
آغیر محرومیتلر گؤرموش ،هاقسیز یئره
سیخیشدیریلمیش ،اینجیدیلمیشدیر .سانکی اون
ایکی خالقین دیلینی بیلن بو میلت عاشیقینی اؤز
دوغما دیلینده آنالماق ،باشا دوشمک ایستمه
میشدیلر.
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دوزدور ،شخصیته پرستیش دؤورونون ائولر ییخیب،
قاپیالر باغالدیغی وعدهلرده بی اوغلو میر کاظم
آسالنلی نین باشی نین اوستونو آلمیش قورخونج
بولودالری داهی بسته کاریمیز اوزئییر بی حاجیبیلی
داغیتمیش ،اونو مودافیعه ائتمیشدیر .آنجاق همیشه
فیتری ایستعدادینا پاخیللیق ،قیسقانجلیق ائدنلر
دونیاسینی دییشن گونجن جاسوس کیمی اونو ایزله
میش ،عؤمرونو قایچیالمیشدیر.
اوزئییر بیله اونسیتی میر کاظم آسالنلی نین
اوتوزونجو ایللرین تامامیندا کونسئرواتورییادا تحصیل
آلماسی ،بسته چیلیک و ایفاچیلیق صنعتینه یییلنمه
سییله سونوجالنیر .بونا قدر ایسه او ،ایکی عالی مکتب
 آذربایجان کند تصروفاتی و ن.نریمانوو آدینا دؤولتتیبب اینستیتوتونو بیتیرمیشدی .طب اینستیتوتوندا
درس دئییر ،آذربایجان دؤولت علمی-تدقیقات
کورورتولوگییا و فیزیوتئراپییا اینستیتوتوندا موعالیجه
مئتودالری ایله مشغول اولوردو.
اوزئییر بی اونا  -میر کاظم به یه پیانو دا
باغیشالمیشدی .میر کاظم بیین ائوینده تار ،اود ،سه
تار ،روباب ،ویالینو ،قوپوز کیمی موسیقی آلتلری وار
ایدی و او بو آلتلرده چوخ گؤزل هاواالر ایفا ائدرمیش.
اونون " عاشیقین سون نغمه سی "  " ،ساری
بولبول فانتازییاسی "  " ،باش موخممس " ،
"ماساللی ماسالالری "  " ،موغام بایاتی " کیمی
اثرلری آذربایجان رادیوسونون قیزیل فوندوندا
ساخالنیلیر.
شعر ایله موسیقینی سئومه یه محکوم اواللی،
آیریلیق آتشی سارنگی ده پرگار ائله دی.
میر کاظم بی آذربایجان موغامالرینا دا چوخ یاخشی
بلد ایدی .یازدیغی مئلودییاالرین اکرسیتی محض
موغام اوسته دی ".سؤزون یئری کؤنول،
ایسمارالندیغی یئر دوشونجه دیر ،مئیدانا چیخاران
دیلدیر "  -حضرت الی (ع) بئله بویورموشدو .میر

کاظم بیین عالمینده پوئزییا روحون موسیقیسی،
موسیقی ده قلبین پوئزییاسی آنالمییال سسلشیر.
سؤز وار موسیقیدیر روحون قیداسی،
قلبین ملهمیدیر ،عشقین صداسی.
 ...ائی حکیم ،اولسایدیم یئرینده سنین،
موسیقی اوالردی آدی نوسخمین.
بیرینه یازاردیم من " شبی-هیجران " ،
بیرینه یازاردیم " سئوگیلی جانان " ...
حکیم-شاعیرین وصفینده موسیقی خسته نی
ساغالمالشدیران عوضسیز بیر نعمتدیر:
 ...دردی اریدردیم ،تئز قوجالداردیم،
خسته می چالغییال من ساغالداریم.
شعرلرینده ،قزللرینده ،روبایلرینده سارنگ اؤز
دردینی یازان ائل آشیغینا بنزه ییر ،ائله ایفا ائله دیگی
مئلودییاالری دا سانکی عشقین و قمین اوستونده
کؤکله ییردی...
بنؤوشه جارچیدیر سئودا دمیندن،
اوزونده مؤهرو وار هیجران قمیندن.
اوستونده گؤردویون شئه دامجیالری،
یقین گؤز یاشیدیر یار سیتمیندن.
" داغالر ،سیزه گلدیم دئمه یه دردیمی ،داغالر! " -
دئین شاعیرین قلبی نین فرحی ده ،دردی نین ملهه
می ده اؤزونه ،صنعته ،حاقا و وطنه اینامی ایدی:
سارنگ ،حقیقته ،حاقا سن یار اول،
ناکسدن ،آلچاقدان ،چالیش کنار اول.
ائی صنعت ،ائی وطن ،ای حاق سن وار اول،
یاالن ضاللته دوشمه یه بیلمز!..
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آنجاق حیاتی باشا دوشمک ،آنالماق ،درک
ائتمکله اینسانالری تانیماق آنالییشی آیری-
آیری شئیلردی .ناکسدن ،آلچاقدان
اوزاقالشماق سارنگ اوچون ده چتین اولوب.
و اگر بئله لرینه اورجاه اولماسایدی ،دمبلوو
داغی نین دؤشونده حاقیقتن ده گولوستان
آدلی دونیادا شؤهرت قازانا بیله جک بیر
کورورت شهری اوالجاقدی! ..چوخ ایشیقلی
آرزوالری کیمی بو نیتی نین اوستوندن قارا
خط چکنلرسه آز دئییلدی:
سارنگ رقیبلرین قوووتلی چیخدی،
 ...تیکدیگین سارایی دوستالرین ییخدی.
ائل سؤزو دئدیلر شعرلرینه،
سنی بو بؤهتانالر یامانجا سیخدی.
بو شعیر ده اوستونه سایسیز-حسابسیز
اویدورماالرین هوجوم چکدیگی میر کاظم بیین
آوتوپورترئتیدی .تبیی کی ،هر دؤورون وفاسیز "
دوستالری " اولور.
سارنگین سوفره سی نین باشیندا اوتوران ،بیر علمی
موسسیسه ده چالیشدیغی اوزدنیراق عالیملر بئله اونو
دده-باباسی نین بی اولدوغونا ،اؤزونوسه کوممونیست
اولمادیغینا گؤره قیناییر ،اصلینده ایسه دئدیگیمیز
کیمی ،فطری ایستعدادینا پاخیللیق ائدیردیلر.
آشیب-داشاجاقدیر ائللر قلبینده،
منیم گؤوهرلریم واختی گلنده...
بو دا میر کاظم بیین اوزاقگؤرنلیگیندن سوران وئرن
کؤنول ترانه سیدیر .اونا گؤره  -اؤلوم عؤمرون سونو
دئییل ،منزیلباشیدیر:
اؤلوم یوخدور بو عالمده،
جیسمیم جیسمه تبددولدور.

 دئینده ده سارنگ اؤز روحونون ابدییاشارلیغینااینانیردی.
بو گون اونون عزیز روحونون شاد و یاد اولونماغا
بؤیوک حاقی وار.
-1992جی ایلده ماساللیدا سارنگین  80ایللیک
یوبیلئیی آدینا الییق قئید اولوندو .الکین -2002جی
ایلده  90ایللیک یوبیلئیی نین کئچیرمک تکلیفینه
محل قویان اولمادی .سؤز یوخ کی ،سارنگین زنگین
ادبی ایرسی نین اؤیره نیلمه سی داوام ائتدیریلدی.
-1996جی ایلده  85ایللیک یوبیلئیی عرفه سینده
اوخوجوالرا اونون " ائله باخما ،الله " شئیر و
قزللردن عیبارت کیتابینی تقدیم اولوندو-2005 .جی
ایلده حیات و یارادیجیلیغینا حصر اولونموش "
یاریمچیق قالمیش شیکسته " مونوقرافییاسی 95
ایللیک یوبیلئیی عرفه سینده سارنگسئورله حدیییه
ائدیلدی .آذربایجان رادیوسوندا " سارنگ عؤمرونون
هئکایته لری " آدلی بیر ساعاتلیق ماراقلی وئریلیش
رادیو-دینلگیجیلرینه تقدیم اولوندو .یئری گلمیشکن،
بو وئریلیش رادیونون قیزیل فوندونا داخیل ائدیلیب.
 100ایللیگینده -2012-جی ایلده " سارنگ زیروه
سی " آدلی کیتاب ایشیق اوزو گؤردو ،تانینمیش
رئژیسسور آیدین داداشووون " ترک ائتمه منی… "
تاممتراژلی سندلی فیلمی اولکه نین جنوب بؤلگه سی
نین تاماشاچیالرینا تقدیم اولوندو.
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سارنگ باره ده سون ایللرده قلمه آلینان مقاله لر
روس ،اینگیلیس ،تورک دیللرینه ترجومه ائدیلیب و
دونیا اوخوجوسونا تقدیم اولونوب.
سارنگین " گوللر " شعیرینده اینسانپرور شاعیر
اوبرازینی گؤرمک اولور.

سارنگ ،حقیقته ،حاقا سن یار اول!
ناکسدن ،آلجاقدان چالیش کنار اول!
ای صنعت ،ائی وطن ،ای حاق ،سن وار اول!
یاالن ضاللته دوشمه یه بیلمز!

بیر گولدن ائشیتدیم - :باهار وار اولسون!

آهلل روحونو دایما شاد ائلسین!
نورالدین عدیل اوغلو ،سارنگین تدقیقاتچیسی،
یازیچی-ژورنالیست (باکی)

بیر گولدن ائشیتدیم :داعوایا نیفرت،

@@@@@@@@@@@@@@@@

بیر گولدنس- :بشر بختییار اولسون!
بیر گولدن د :آلاله بیزه یار اولسون!
سوندا سارنگین گونوموزله سسلشن بیر شعیرینی
اوخوجوالرا تقدیم ائدیرم.
یاالن دوغرولوغو اسیر آالندا،
فیتنه حاقیقتی درده ساالندا،
حیا ،آبیر ،عیصمت یاندا قاالندا،
دووران ضاللته دوشمه یه بیلمز!
حیله لر سئل اولوب جیخسا قورشاغا،
آقیل موهتاج اولسا اگر آخماغا،
تورپاق بورج وئررسه اودو جاخماغا،
زامان ضاللته دوشمه یه بیلمز!
قارغا نغمه دئسه ،بولبول آغالسا،
جهالت تیكاندان دسته باغالسا،
الله نین باغرینی خزان داغالسا،
رئیهان ضاللته دوشمه یه بیلمز!
جاققالالر دونیادا مراما یئتسه،
جئیرانالر باش آلیب مئشه دن گئتسه،
تولكو-مولكو گلیب کوخالیق ائتسه،
آسالن ضاللته دوشمه یه بیلمز!

ووقار احمد
منیم مندن باشقا کیمیم وار منیم؟
منیم مندن باشقا کیمیم وار منیم؟
گؤره سن نئیله دیم ،اولوبدور قنیم؟
یادیمدان سیلینه چتین گونلریم،
منیم مندین باشقا کیمیم وار منیم؟
سیرداشیم اؤزومدور ،همدمیم اؤزوم؟
قم چکن قلبیمدیر ،بیر ده کی ،گؤزوم،
اؤزومه تسکینلیک وئریر اؤز سؤزوم،
منیم مندن باشقا کیمیم وار منیم؟
ایچریم آلوولو ،یاندیریر چؤلوم،
بیر کیمسه یوخدور کی ،دردیمی بؤلوم،
گوزگویه باخمیرام ،کدرلی گؤروم،
منیم مندن باشقا کیمیم وار منیم؟
گؤیلر ده پریشان ،من ده پریشان،
اورگیم دئیینگن ،اولوب داالشان،
ائی دونیا! دئییلم سنله باریشان،
منیم مندن باشقا کیمیم وار منیم؟
13.03.2022
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شعیریمیز – شاعیریمیز
ŞİRİMİZ – ŞAİRİMİZ
حاضیرالیان علی طالبی قایاباشی ادبی خبرنگار

حیدر عبادي ( باریش)
آرامیز  -آرا سیز

سن هر آن یانیمداسان
موبایلیمین گورونتوسونده
نه موتلو گورونورسن
یئشیل بویالی دوداقالرین
ییرتیق ییرتیق ساری کوینگین
جییریق جییریق لی شالوارین
داها مان دئییل کی
مانالر کوچدو  -قاچدی
یوخسوللوق نه باهاالشدی
آرامیز  -آراسیز
سن شیکاگودان آنالین
من کندیمیزدن
گوروشوروک
ثانیه ده  -دیقه ده
یولالر بو قدر گوده
یولالر بوقدر قیسسا
یولالر بو....
من ائویمیزدن دوالنیرام سیزین شهری
سن ده دادیرسان کندیمیزین پاییزینی
توت آغاجینین ساریشین یارپاغی
شیکاگو پارکینا دوکولور
پارکین سرینلیی

پنجره میزدن اوتاغا
سن دنیز قیراغی قو قوشالرینان
بالیق دوتورسان
بورداسا
قارقاالر هورکور مندن
آرامیز ائله بو
آرامیز آراسی
سن جیبیمده سن
الیمده سن
گؤزومده سن
سن جیبیمده تهرانی دوالنیرام
سن جیبیمده خیابانی فیرانیرام
کوچه نی
یاغمورو
قاری – بورانی...
سن جیبیمده
آخشام اولور
موبایلیمین زنگینده آچیلیرسان
جانلی جانلی
اوتاغیما آچیلیرسان
آچیلیرسان
یاتاغیما آچیلیرسان
آچیلیرسان
هر آنیما آچیلرسان
آچیلیرسا آ
قارقیش بو چاغا
بو زامانا
بو گونه
آجی آیریلیغی دادام
قویماد
منه – سنه
اؤزونو قورو
ساچالرینین رنگی هک اولماسین
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بو گئجه یوخودا گؤروشدوک یئنه

علی اویاق

نیسگیل اَلَنیردی گؤزوندن سنین.
دانیشا  -دانیشا بوغوردو قَهَر ،
پئشمانلیق یاغیردی سؤزوندن سنین.
هر گئجه یوخوما گیرهن گؤزل قیز...

دوغروسو آغالماق بوشالتمیر داها،
هر آن بولود کیمی دوالن قلبیمی.
داها سئویندیرمیر دونیادا هئچ نه،
هیجران اللرینده قاالن قلبیمی....
اؤزوم ده بیلمیرم کیمهم ،نهچییم،
هله ده بیلمیرم هاردان گلمیشم.
آتام کیم ،آنام کیم؟ خاطیرالمیرام،
نه واخت دوغولموشام ،هاچان اؤلموشم.
بیر پاییز گئجهسی ،خزان الینده،
سسسیزجه سارالیب ،سوالن چیچهیم.
یا دا بیر قیش گونو شاختالی قارین-،
ظالیم اللرینده اؤلن چیچهیم.
داها بئزمیشم ده اؤزوم اؤزومدن،
بیلمیرم اؤزومو هارا آپاریم.
بیر قوش دا دئییلم اوچام گؤیلره،
یاخشیسی بودور کی گورا آپاریم.
1400/10/22
20:45

یادینا گلیرمی سون گؤروشوموز ؟
گلمیشدین دئیهسن آیریالق داها.
بوردا یولالریمیز آیریلیر بیزیم ،
دئدین  :گئت ،تاپشیردیم سنی آلالها.
هر گئجه یوخوما گیرهن گؤزل قیز...
دئییردین :آیریلساق خوشبخت اوالرام -،
آیریالق  ،بلکه من خوش گونه چیخام.
خوشبختلیک ان بؤیوک بهانهن ایدی ،
ایندی خوشبختسنمی یانیندا یوخام؟!.
هرگئجه یوخوما گیرهن گؤزل قیز...
باش قویوب دیزیمین اوسته یاتاردین ،
منسیز گؤزلرینه یوخو گیریرمی ؟!
بیر واختالر من اؤپوب سیغالالیاردیم ،
ایندی ساچالرینی کیمسه هؤرورمو؟!.
هرگئجه یوخوما گیرهن گؤزل قیز...
آیریلماق ایستهدین  ،آیریلدیق آما ،
منیم تک سئوهنین اولماز  ،اونوتما.
هله ده یولونو گؤزلهییرم من ،
قاییتسان  ،هئچ آرزوم قالماز  ،اونوتما ،
هر گئجه یوخوما گیرهن گؤزل قیز.
99/02/13

) Xudafərin 204 (2022خداآفرین  – 204فروردین 1401

87
علی طالبی قایاباشی

ساخالرام قلبیم ده یاشارام سنه
ایللر حسرتینده قالسامدا بئله
غزل لر قوشماالر قوشارام سنه
او تبریز عطیرلی سئوگینی آلدیم
سئویندیم یئرلردن گوی لره قدر
دویغوالر بئینیم ده رقص ائیله دیلر
محو اولدو کونلومو دیدَن غم  -کدر

سئوگی محبت دیر حیات آنالمی
گولوش دور سئوینج دیر یاشامین تامی
تک سنه آلیشیر قلبیمین شامی
ساعاتیم دقیقه م باغلیدیر سنه
سنله شیرین لشیر بو حیات منه
گونش چیخمایاندا گونشیم اولدون
گوزوم نم اوالندا غم ایله دولدون
من اوچون یوز دفعه دیریلیب اولدون
قوربان اولوم سنله کئچن هر گونه
سنله شیرین لشیر بو حیات منه

دانیشدین مات قالدیم سوزوندن دئدیم
کاشكی او دانیشان دیلیندن اوپوم !
هر کلمه ن قلبیمده توی توتموشدوالر
قویمادین اَییلیب الیندن اوپوم
من سنین اونونده کیریدیم سوسدوم
باال آناسیندا کیریین کیمی
او کوورک سسینه مست اولوب جوشدو
ماهنی بسته له دی قلبیمین سیمی

اوره ییم ایسته دی دیلیم دئمه دی

شیرین دویغوالریم شعر قیزیم سن سن
سئوگی یه یول گئدن هر ایزیم سن سن
بو قوربت شهرده تبریزیم سن سن
سنله اولوب سنه داریخدیم یئنه
سنله شیرین لشیر بو حیات منه
سنسیز داماریمدا کوورک آخار قان
سنینله جننت دیر باهاردی هریان
ووقاردا سهندیم ساواالنیم سان
آل منی قوینوندا بورونوم چنه
سنله شیرین لشیر بو حیات منه

اوالر قوجاقالیام بیر قوجاق سنی ؟
سنی اوره ییمده ساخالیاجاقام
توتمارام کیمسه دن هئی سوراق سنی
سنی سئوه سئوه یاشایاجاغام
سنه دویونه جک اوره ییم مودام
سنه سوز وئریرم سنین قاالرام
عشقین اوره ییمده یاشایار  .تامام
سنی تبریز بیلیب زیارت ائتدیم
سنی تبریز قدر سئودیم اوره ییم
عمرونون هر آنین موتلو اول  -یاشا
داها بوندان اوجا یوخدور دیله ییم

علی طالبی قایاباشی

سنی تبریز قدر سئودیم اوره ییم ...

او صاف محبتی تمیز سئوگینی
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حیدر سیدیادگار

شهال نوروزي

بو جهانی نیلیرم من باده سیز پیمانه سیز
ایستمم .دهری.گر اولسون بیردمی میخانه سیز

گوجون ووروب دیره نیردی ،گوزوم کی آغالماسین

اوره ک دویونتوده دیر آه  ....گئدن آیاقالماسین

مسجد و منبر نه الزیمدیر .منه ساقی گتیر
مجلسه بیر بیر دوالندیر باده نی پیمانه سیز

بو یول اوزون یوالبنزیر ایتیک ایتیک ایتره ریک
دئنن سئوینجه بورونموش گوزومدو ،باغالماسین

منکی مستم.جمله عاشق مست دیر.معشوق مست
شادلیغیم افسانه دیر دهر اولماسین.افسانه سیز

قیزیل گولون قوخوسویالنفس چکر کپه نک
سولوب گولوشلو دوداقالر ،یاناقدا دیغالماسین

می ایچن لر بیلمه سه دوردی کشین احوالینی
مست اوالنماز عابد و زاهد بیرآن دردانه سیز

آی ایله صحبت ائدن من ،نامازالنیردی سحر
او گیزلی سوزلره وورغون قاپیمدی باغالماسین

بو گئجه من ایچمیشم می اوز حالیمدان چیخماغا
هاردادی پیر طریقت ؟قالمیشام کاشانه سیز

قانادالنیر گویه دوغرونه اوچماغا تله سیر
سینیبدی قول _ قانادیم گوی،منی سوراقالماسین

حیدرم گر مست عشقم گوزلری فتوا وئریب
اولماسین هئچ بزمیمیز بیر آن دلی دیوانه سیز

گئدنله گئتمک اوالر می اورک بونو قانمیر
وفاسیزیق ،داها دونیا،بیزی واراقالماسین
*************
تبریزلهنیرسن هر گئجه آلوْوالنان باخیشالریمدا
من آلیشماقدان یوْروالن بیر مومو اوْغورالماغا
محکوم اوْلموشام
هئچ بیر قاپی اۆزۆمه آچیلمیر
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گؤز آلتیندان باخان کیشی آدالنمیش هر بیری
منی کندیرلره یوخوخالدیر
آددیمالریمی قوْرخودمادان دیم دیک آتیرام

آیسو مختاري
من سنه حسرتم ....

من هانسی آنا دان ،دوْغوالن گولوش قوْخولو
قیرمیز یاناقلی قیز حسرتین داشیمالییام
و آرزوالرین چین اوْلمایانبولومونده هر گونن
یالقیزلیغیندا ایتن قادینلیغیمی یاشامالییام
من بیر واقتسیز دوْغومام
منی بوتون معصومیتیمله دارا چگمهیه حکم
وئریب بو شهرین فاحشه قوْخویان اَللری
________________
بوررادان آی کوچه لی سئوگی قارانلیقدا باتیر
دان سؤکولمورگونشه کیرلی بولوت قاش گؤز آتیر

هانسی اوباداسان ،هانسی ائلده سن
کیمین اؤره گینده ،هانسی دیلده سن
هانسی ماهنیداسان ،هانسی تئل ده سن
من سنه حسرتم،من سنه آرزی
یوخلوغون چئویریب ائدیب تام آرزی...

کپنک لر نئچه واقتیر باغی یالقیز بوراخیب

سنین اؤره گینه سیغینمایان من
سئوگی ننی سینده اووونمایان من
سنین خاطیرینه توخونمایان من
من سنه حسرتم ،من سنه آرزی
یوخلوغون چئویریب ائدیب تام آرزی...

پرده چکمیش گؤزۆنه پنجرلردن باخیرام
پاییزین سوْن گونو ده قارلی یاتاقالر دا یاتیر

ایستیرم اؤزومو چایا تاپشیرام
کئفله دیب گؤزلرین  ،یاپیش آشیرام
سنه ساریلمیشام ،سنده یاشیرام
من سنه حسرتم،من سنه آرزی
یوخلوغون چئویریب ائدیب تام آرزی...

گول گئدیب گیزلیده اوُز قیزلیغینی گیزلی ساتیر

باشیمیز آغریییر اما هانی دستمال گتیرن
گتیرنلر ده اینان دردیمزه دردی قاتیر

باهارا تئز یاناشان کؤرپه تومورجوق کیمینم
گۆنشه اۆز تۇتۇرام شاختا منه بۇللۇ چاتیر
داریخیر شهال گؤزۆم قار چیچگین گؤرمه یلی
گئینیب آغ دوْنونو قار ننه سی غمزه ساتیر

عطرین اللریمدن ،اتاقدان گلیر
چیخیرام یوالغا،یوالقدان گلیر
ایپیمی قیردیغین پیچاغدان گلیر
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من سنه حسرتم ،من سنه آرزی،
یوخلوغون چئویریب ائدیب تام آرزی...

سئون ،سئودیگینی اوزمز بیر بئله،
سنه یالواریرام داریخما هله.

آند اولسون سئوگیمیز یاپا -یالقیزام
سئوگی اؤره گینده بیر اؤووج بوزام
داغالر اتگینده نانا،یارپیزام
من سنه حسرتم ،من سنه آرزی
یوخلوغون چئویریب ائدیب تام آرزی...

گؤزلریم ایسالنار ،ایلقاردایتیرمز
سئون ،سئودیگینین الین اؤتورمز
سونونجو پئشمانلیق بره بیتیرمز
آیریلیق سؤزونو گتیرمه دیله
سنه یالواریرام داریخما هله.

دالغاالر گؤزومده دالداالنیرالر
ساعات الر گئت به گئت سنی دانیرالر
یامان داریخمانی یاالن سانیرالر
من سنه حسرتم،من سنه آرزی
یوخلوغون چئویریب ائدیب تام آرزی...

من عومور دولوسو سئوگی محتاجی
اؤلدورر گؤزلرین باخما قیقاجی
اؤلدورورسن!؟ هانی قولونون خاچی
وئردیگین چیچکی وورارام تئله
سنه یالواریرام داریخما هله.

آغالیا -آغالیا قالمیشام یئنه
سئوگی دب دن دوشوب دئییرلر منه
اؤزومو بیر قوجاق یئتیرسم سنه
من سنه حسرتم ،من سنه آرزی
یوخلوغون چئویریب ائدیب تام آرزی...

بئزسن ده بو دمیر انسانلیقالردان
فیکرینه دالماسین بیر آنلیق گومان
سئومه رم باشقاسین ،سئومه رم اینان
سئوگی بیر اولماقدیر دائم ال -اله
سنه یالواریرام داریخما هله.

اؤره گیم دلینیب،دامالییر ،دامیر
اؤزونده بیر دامال سئوگی ساخالمیر
قارییب یوخلوغون کؤنلوم توختامیر
من سنه حسرتم ،من سنه آرزی
یوخلوغون چئویریب ائدیب تام آرزی...

قیما کونلوم سنسیز یارالی قاال
آیدین باخیشالرین کونلومه جاال
کیم گؤروب مجنون الر لیالسیز قاال
طالع روحوموزا سالیب ولوله
سنه یالواریرام داریخما هله.

آیسو مختاری

سنسیزلیک نه قدر آمان سیز گله
الله لر سایاراق گلمه رم دیله
دویمامیشام آخی من سندن هله
گؤنش سیز گؤن لر دن ائتمه رم گیله
سنه یالواریرام داریخما هله.

داریخما هله....
سنه سؤز وئرمیشم ،بیر ایلقاریم وار
توخونماز سئوگیمه نه بوران ،نه قار
سئوگیم چیچک له نه ر گلنده باهار
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بوغسادا کونلومو اؤزلم له کدر
جانیما دویدورار ،سونوما یئتر
اؤلوم یاشاسادا منده بو گون لر
سئودا ساراسینی وئرمه رم سئله
سنه یالواریرام داریخما هله.
دورد ناال چاپاجاق ایچیمده قهر
توز باسمیش کونلومه توخونار کچر
عهدیندن دؤنن لر گئدر بی خبر
سنی بو پاییز الر گل دؤنک ائله
سنه یالواریرام داریخما هله.
آیسو مختاري
دامار  -دامار دوالنیرسان آغیر  -آغیر دردیم !!!
ورم  -ورم داغا دونمه  ،باغیر  -باغیر دردیم !!!
بوو توربه ده اوتورب دور گیالسال قالدیرسین
بو تانرینی ...بوراخیب ....هئ چاغیر  -چاغیر دردیم!!!
دمیر  ،سیمیت عصیری هئ یوباندیریر اؤلومو
آدام دامیر دی قینیندان صاغیر -صاغیر دردیم !!!
باشیمدا چن دوالنیر ایندی گؤزلریمده شه هر
یاغیش -یاغیش شه هره میخ یاغیر  -یاغیر دردیم !!!

چاناق -چاناق اوزومو آ ااا خ بو مؤوره لیک لرده
قانا -دویان گؤزو ایله ساغیر  -ساغیر دردیم!!!
ایچیمده هیمله شیب اینسانلیغیال  ،شیطانلیق
یئتیم بیر اوفکه سوسوب دور فاغیر  -فاغیر دردیم !!!

یازار  :اکبر رضایی ( سسسیز اردشیراوغلو )

موناسیبتلی گونلرین دادی بعضا چوخ چوخ اولور.
اینسانین بعضی واختالر نه ائتمه سی نئجه
داورمانماسی بللی اولمور .یعنی آدام بیلمیرکی
نئجه اوره ییندن گَله نی یئرینه گه تیرسین.
بو گؤزل گونلرین بیری ده آناالر گونودور .آنا آدینا
آدالنان گون ان موقددس گونلردن و ان گؤزل
موناسیبتلردن بیری دیر .هامی اینسانالر بو گونو
اولدوقجا اؤنملی سایمالی دیرالر .یالنیز بو گونده
اولسادا اللریندن گَله نی اورتایا قویمالی دیرالر.
هامیمیزین باشیمیز حیاتا و اؤز آئیله میزی نئجه
یاخشیجاسینا یوروتمه یه قاریشیبدیر .بو آرادا
اوالبیلرکی آناالریمیز ایچین پاییمیزا دوشنی و
بؤیوک بورجوموزو اوره ییمیزجه یئرینه یئتیرمه
میش اوالق.
اوالبیلرکی بیز ساده جه ائله بو گونده داها آرتیق
آناالریمیزین بیزیم حیاتیمیزا نئجه وارلیق
قاتماسینی بیر آز آرتیق دوشونک .اونالرین اوره
یینی اوخشاییب و نئجه سئودیگیمیزی دیلیمیزه
گه تیرک و نازالرینی چَکک.
آناالر و قادین الر گونونو اورکدن تبریک ائدیرم.
دونیاسینی دَییشمیش آناالرا اولو تانریدان باغیش
و حیاتدا اوالن آناالریمیزا جان ساغلیغی دیله
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ییرم ...گؤزومون نورو جانیم آنا  ،بؤیوتدون سنی
منی یانا یانا...
آنا

آنام منیم آنام منیم

🌹
دؤزوملوسن غم کدرده
چؤزوملوسن هر بیر درده

اونودولماز بیرجه یارسان

آییقسان آخشام سَحَرده

یازدا یاغیش قیشدا قارسان

آنام منیم آنام منیم

بو حیاتا سن باهارسان
آنام منیم آنام منیم

🌹
دایان اؤپوم اللرینی

🌹
قوجالساندا ناز گولومسن

بیزه وئردین ایللرینی

خوش نغمه لی بولبولومسن

آنام منیم انام منیم

بوللو بارلی سونبولومسن
آنام منیم آنام منیم

هؤروم او آغ تئللرینی

🌹
سن سئوگییه گرفتارسان

🌹
سنین اوخشار تایین اولماز

کؤنلوموزده بیرجه یارسان

محبتین بیر آن سولماز

آنام منیم آنام منیم

شان حیاتا اعتبارسان

سنی سئون باشین یولماز
آنام منیم آنام منیم

🌹
شیرین اولسون هر آن چایین
دادلی اولسون سنین پایین

گؤزل اولسون یازین یایین
آنام منیم آنام منیم

🌹
سندن آلیر کؤنول زورو
سنسیز اولماز حیات دورو
سنسن گؤزوموزون نورو

آنام منیم آنام منیم

🌹
توختاخلیقسان جانیمیزا
دورولوقسان قانیمیزا
سببكارسان شانیمیزا
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NƏRİMAN HƏSƏNZADƏ

İLHMIN ZƏFƏR YOLU
ایلهامین ظفر یولو

قاراباغ ساواشيندا ،يئنيلمئز ميللئتين  44گونلوک
ظفر روحو ،آذربايجانين ديرلی خالق شاعيري
نريمان حسن زاده نين شعيرلرينده…
تورکیه تورکجه سینده
شوشا یولو ظفر یولو
اوتوز ایللیک سفر یولو
یوجا عالی باش کوماندان
سفرده سین سن او زامان
سیجاکتا ،فیرتینادا ،قاردا
اوزاک یاکین او یولالردا
یول ایچیندئن یول سئچئرسین
گئچیلمئز یولالر گئچئرسین
فیکرین ذهنین یولالرینی
قیرخ دورد گونون یولالرینی!

شوشا یولو ظفر یولو
سئوینچ یولو ،ماهشئر یولو
سولوم ساهرا ،ساغیم ساهرا
یاری قاراباغ’یم ساهرا!
دونیانین سونو بو مویدو؟
بئنیم گؤردوغوم اویکو مویدو؟
ییکیالن کؤپرو یانان اورمان
عرشا چکر بئنی آرشا!
کیرئمیتلی بیر بینادان
نه کالمیشتی؟
ییخیق بالکون
سؤکولموش تئنها بیر دووار!
گؤتور گؤتور ،سؤک گؤتور!
مایینالنمیش یولالر -ایزلئر
یاکین-اوزاک…
سانا کوربان آنا توپراک!
یارالیییز سن دئ ،بئن دئ
یول یانیندان یول چئکئندئ
" دیقتلی اول! " دییئن دئ.
کادیم بیر خالق
گویا " بیزیم اورادان دا،
هایلی اؤندئ "
اوزاک " نوه’ون زامانیندا "
ائلی آلاله آمانیندا یاشییوردو
بو دا اونون وئردیشییدی
اؤغرئندیغی " کابیلییئت "
اؤغرئندیغی " ائل ایشییدی "
گویا او زامان خئتتی آدی…
شوشا دا بایکوش اولودو.
یوجا عالی باش کوماندان
پییادئ گئچتین او یولو
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ایلهام پئریسی -میهریبان
یانیندا گئچتین او یولو
او بایکوشالر اولویاندا
ساهرادا گئچتین او یولو
سیرتیندا آسکئر کییافئتی
داعوادا گئچتین او یولو
گئلدی کاردئشین ائردوغان
کاوگادا گئچتین او یولو
ائووئل دئ گئچتین او یولو
سونرا دا گئچتین او یولو.
سئالم شوشا ،سئالم واگیف!
اولو اؤندئر ،بیر دئ سئالم!
آبیدئنین اؤنوندئییم
هئیکئل گیبی دورموشوم
کار یاغار اوستوموزئ
سیلکئلییور بیری گؤغو
یئرین دوغماسی ،اؤگئیی یئنی
بیر بیرینئ کاریشمیشتی
کوسکونلئردئ باریشمیشتی
اولو اؤندئر آلکیشلییور
سئالملییور کونوکالری
سئالم ،ائی شوشا داغالری!
یوزوموزدئ سئوینچ-مئراک
اوکونوردو چارشاف چارشاف
کاتیلمیشتی شاعیرلئرئ
وورولموشتو او یئرلئرئ

او دا شعیر سؤیلئردی
شعیریمیزین سؤزوموزون
آرکاسییدی ،یییئسییدی
داغیلیردی دئردی گامی
بو دومان گیبی ،چئن گیبی
چوجوک گیبی سئوینیردی
او ،بیر شاعیر گؤرئن گیبی
ایکینجی موئللیفییدی
آزئربایجان " شعیری نین دئ
اورتاغییدی بو میللئتین
هایرین دا ،شعرریندئ.
ایلهام اورادا آرامیزدا
ییرمی بیر یاشیندایدی
شوشا’نین آکلیندایدی
یئنی یئتمئ گئنچ گیبی
دؤنوپ اونا باکارالردی
دوغان آیا ،دوغان گونئ
باکار گیبی.
آناسی زاریفئ هانیم
اولو اؤندئرین آزیزی.
کار آلتیندا دینلییوردو
شعیریمیزی.
ایلک دئفا تانییوردو
او دا بئنی.
آنام گئلیپ ،باجیم گئلیپ
آلکیشلییور
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اؤیلئ بیلدیم اورادا بئنی.
ائللی دوکوز یاشینداییم!-کئندی دئدی بیزیم ایلهام
یوجا عالی باش کوماندان
آینی یاشین ایچیندئیدی
اولو اؤندئر دئ او زامان
بو تاریهتی ،هاکیکاتتی
تئسادوف دئ ایشیتمیشیم
زارورئتتی.
بئلکی بو دا دئرک ائدیلمئز
بیر هیکمئتتی!
ائللی دوکوز-ائللی دوکوز!
بیربیری نین ائوئزییدی
بیر توپراغین نئفئسییدی
بیر داغین دا ،ایکی کارلی
زیروئسییدی.
آذربایجان بو دا سانا
آلاله’ین بیر کاتکیسییدی
او حاککا یوجالمئلییدی
آسکئر چئکیپ آچمالییدی
بیزیم ظفر یولوموزو.
زامان تاکدیم ائتمئلییدی
یوزییلیمیزا
ایلهام آدلی اوغلوموزو.
+++++++
سئالم شوشا ،جیدیر دوزو
داغالردا مئیدان گوزگوسو
اوزاکتا سئگاه اوکویان
شارکی ،چاهارگاه اوکویان
نازیک بیر اوغالن چوجوغو
گئلیردی یوزو آشاغی
بیری دییور هان اوالجاک
شارکی اوکویان اوالجاک

بیری بولبولئ بئنزئردی
او سئسی ،سئلئ بئنزئردی.
بیری دییور اوزئییردی
او دییوردو ،بو دییوردو
سوسمویوردو یانیمدا هئرکئس
جیدیر دوزوندئ بو هئوئس
بو آشک ،بو ایلهام ،بو یورئک
سئوئجئک ،سئویندیرئجئک
اؤزو اؤزونون ائوئزی
قیرخ دورد گونون یئتیرمئسی.
داغالر آچتی کوجاغینی
نیننیمسین ایسا پیناری
بیر دویونجا نئفئس آالییم
شیفامسین ایسا پیناری
نئرئدئن آلدین سن بو سئسی
ائی آلاله’ین موجیزئسی
ائی قاراباغ شیکئستئسی/یارالیسی
بئنیمسین ایسا پیناری
بئن بیر پینار ،سن بیر پینار
گئجئ اویانیک ،گوندوز اویانیک
اوکو چااللیم ،چال اوکویالیم
هاوامسین ایسا پیناری
کوینون یئشیل ،هاوان سئرین
سوفران گئنیش ،دیلین شیرین
ناسیل بیلئییم ،نئیدی سیررین
رویامسین ایسا پیناری
نئ اؤزو وار ،نئ بئنزئری
شؤهرئتی دیللئر ائزبئری
قاراباغ’ین شاهئسئری
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هاری بولبول ،هاری بولبول
نئ بو بویدا چیچئک گؤردوم
نئ بیر یئردئ بو آددا گول
" هان بولبول " مئهمانهانا

سن بئنیم گؤنول آلئمیم
شارکیم سازیمسین شوشا
زیروئدئ کارلی کیشیمسین
دئرئدئ یازیمسین شوشا

هئر ساعاتی بیر عؤموردو
بیر گون بورادا کاالنا
داغالردا نئفئس آالنا
آچ اورادا آچ پئنجئرئنی
تابیات چاغیریر بئنی.

یئرلئر گئنیش ،گؤکلئر تئمیز
ائتئغین گوللو سوفرامیز
بورادا گئنجئ ،اورادا تئبریز
کوروم آراز’یمسین شوشا

هاری بولبول شاه گولویدو شوشا’نین
نئ بو گولئ ،نئ او گولئ بئنزییور
کانادی وار ،گاگاسی وار ،سئسی وار
بو بیلبول دئ ،او بولبولئ بئنزییور.
کانادی نین کوکوسوندایدی نئفئسی
گاگاسی نین اوجوندایدی هوش سئسی
چیغ دوشونجئ تیترئمئسی ،ائسمئسی
شیمدی بیلدیم ،نییئ بؤیلئ بئنزییور.
گیدئن گیدیپ بیر دئ باکار او گولئ
گؤکتئ باکار ،یئردئ باکار او گولئ
هایران کالما شاعیر هاری بولبولئ
آی دا آیا ،ییل دا ییال بئنزییور.
ائن گوزئل سئیرانگاهیمدی
ائن گوزئل تاماشام بئنیم
دونیانین شوشا واکتییدی
مئدئنیییئت باشکئنتییدی
شوشام بئنیم

یاغان لئیساندی ،گورشاددی
پئناه هانین روحو شاددی
گیدئن گیتی ،کاالن کالدی
سن آلین یازیمسین شوشا.
آسکئر گؤردوم گور سئسلییدی
دون شوشا یولالریندا
" ظفر یولو " دئدیغیمیز
هئمئن شوشا یولالریندا
بو گون شوشا شئهیریندئ
آکشامیندا سئهئریندئ
بو یئرلئردئ صاحیبی وار
یییئسی وار
دوشمانین یوز هیلئسی وار
یوز بیریدئ ایهانئتتی
بو توپراغین هئر کاریشی
شئهیتلئردئن ائمانئتتی
" گوزئل شوشا سن کورتولدون "
دئدی عالی باش کوماندان
تاریخ بیر عدالتی!
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خوجالی سویقیریمینین -30جو ایلدؤنومو
XOCALI SOYQIRIMININ 30-CU İLDÖNÜMÜ
t.ü.f.d, dos. İradə Məmmədova,
AMEA Tarix İnstitutu,
Azərbaycan Tarix Qurumu İctima
Birliyinin sədr müavini
اراده منمداوا
خوجالی سویقیریمی آذربایجان خالقی نین قان
یادداشینا هوپموش دهشتلی فاجیعه لریمیزدندیر26 .
فئورال -1992جی ایلده تؤره دیلن خوجالی قتل عامی
-1994جو ایلده آذربایجان پارالمئنتی طرفیندن رسمی
اوالراق سویقیریم کیمی تانینمیش (آذربایجان26 ،1994 ،
فئورال ،ص 25 ،)1 .فئورال -1997جی ایلده ایسه
خوجالی سویقیریمی قوربانالری نین آنیم گونو ائالن
ائدیلمیشدیر (آذربایجان 26 ،1997 ،فئورال ،ص.)1.

Xocalıdan zorla qovulanlar. Fotoqraf
)Viktoriya İvleva (Rusiya
Mənbə: “Khojaly Witness of a war crime
Armenia in the dock”. Ithaca Press 2014.

آذربایجان رئسپوبلیکاسی بو دهشتلی
سویقیریمین بین الخالق عالمده تانینماسی
اوچون چوخ جیدی آددیمالر آتمیش و
آتماقدادیر .بوندان باشقا عالیم ،رسسام ،شاعیر،
یازار و دیگر ضیالیالریمیز خوجالی دهشتلری نین
دونیایا چاتدیریلماسیندا الیندن گله نی ائتمیشلر.
بو ایلین  26فئورالیندا بو سویقیریمدان آرتیق 30
ایل اؤتور .بونونال باغلی آذربایجان رئسپوبلیکاسی
نین پرئزیدئنتی ایلهام علی اف  28یانوار -2022

جی ایل تاریخینده خوجالی سویقیریمی نین
اوتوزونجو ایلدؤنومو حاقیندا سرانجام وئرمیشدیر.
بو سرانجامدا دئییلیر« :آذربایجان تاریخی نین ان
دهشتلی صحیفه لریندن بیری اوالن خوجالی
سویقیریمیندان  30ایل اؤتور-1992 .جی ایل
فئورالین -25دن -26نا کئچن گئجه ائرمنیستان
سیالحلی قوووه لری بین الخالق حوقوقون نورما و
پرینسیپلرینی کوبودجاسینا پوزاراق کئچمیش
سووئت اوردوسونون خانکندیده یئرلشن -366جی
آالیی نین ایشتیراکی ایله خوجالی شهرینه
هوجوم ائتدی و دینج اهالییه میثلی گؤرونمه
میش غدارلیقال دیوان توتدو .خوجالی سویقیریمی
زامانی  106قادین 63 ،اوشاق 70 ،قوجا اولماقال
 613شخص محض آذربایجانلی اولدوقالرینا گؤره
آغالسیغماز وحشیلیکله قتله یئتیریلدی487 ،
دینج ساکین آغیر یاراالندی 1275 ،نفر ایسه
گیروو گؤتورولدو .خوجالی قتلیامی ائرمنیستانین
اوزون ایللردن بری آذربایجانا قارشی حیاتا
کئچیردیگی پالنالشدیریلمیش ائتنیک تمیزله مه
و تجاووز سییاستی نین ترکیب حیصه سی ایدی.
سویقیریمی نین تؤره دیلمه سینه گؤره
ائرمنیستانین او زامانکی سیاسی-حربی رهبرلیگی
مسئولیت داشیییر .ائرمنیستانین آذربایجانلیالرا
قارشی تؤرتدیگی خوجالی سویقیریمی ،ائلجه ده
باغانیس آیریم ،قاراداغلی ،آغدابان و باشلیبئل
قتلیامالری ایله موشاییعت اولونان حربی تجاووزو
نتیجه سینده تورپاقالریمیزین  20فایزه قدری
ایشغال ائدیلدی 20 ،مین وطنداشیمیز قتله
یئتیریلدی 50 ،مین نفردن آرتیق آدام یاراالندی
و علیل اولدو .آذربایجان بؤیوک هومانیتار فالکتله
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اوز-اوزه قالدی .ائرمنیستانین دایم مولکی اهالینی
هدف سئچن تخریباتالرینا و حربی تجاووزونه
جاواب اوالراق-2020 ،جی ایل سئنتیابرین -27
ده آذربایجان خالقی ازه لی تورپاقالری نین
ایشغالدان قورتاریلماسی ،بمت تهلوکه سیزلیک
شوراسی نین قتنامه لری نین طلبلری نین یئرینه
یئتیریلمه سی و تاریخی عدالتین برپا ائدیلمه سی
اوغروندا وطن موحاریبه سینه قالخدی .وطن
موحاریبه سی نین گئدیشاتیندا ائرمنیستانین
گنجه نی ،بردنی ،دیگر شهر و کندلریمیزی
کوتلوی محوئتمه ایمکانالرینا مالیک باللیستیک و
رئاکتیو راکئتلرله ،کاسئتلی بومباالرال حدفه
آلماسی بیر داها سوبوت ائتدی کی ،زامانال
مئتودالر دییشسه ده ،مولکی اهالییه قارشی قانلی
جینایتلر تؤرتمک ائرمنیستان طرفی نین دایم حیاتا
کئچیردیگی دؤولت سییاستیدیر 44 .گون سورن
دؤیوشلر نتیجه سینده رشادتلی آذربایجان اوردوسو
پارالق قلبه قازاناراق دوغما تورپاقالریمیزی ایشغالدان
آزاد ائتدی .حاق سسیمیزین دونیایا چاتدیریلماسی و
خوجالی سویقیریمی نین بین الخالق عالمده
تانیدیلماسی اوچون اؤتن ایللر عرضینده مقصدیؤنلو
فالیت گؤستریلمیش-2008 ،جی ایلدن ایسه بو
فالیت " خوجالییا عدالت " بین الخالق کامپانییاسی
ایله گئنیش ووسعت آلمیشدیر .حاضیردا خوجالی
سویقیریمی بیر سیرا اؤلکه لر طرفیندن تانینمیش و
فاجیعه یه بین الخالق سیاسی قییمت وئریلمیشدیر.
خوجالی سویقیریمینا حوقوقی قییمت وئریلمه لی و
بو دهشتلی فاجیعه نی تؤره دنلر اؤز الییقلی
جزاالرینی آلمالیدیرالر .آذربایجان خالقی هئچ بیر
واخت خوجالی فاجیعه سینی اونوتمایاجاق .آذربایجان
رئسپوبلیکاسی کونستیتوسییاسی نین -109جو مادده
سی نین -32جی بندینی رهبر توتاراق ،خوجالی
یئتیریلمیش
قتله
زامانی
سویقیریمی
سویداشالریمیزین عزیز خاطیره سینی فاجیعه نین

اوتوزونجو ایلدؤنومو عرفه سینده بیر داها درین حوزنله
یاد ائده رک قرارا آلیرام :آذربایجان رئسپوبلیکاسی
پرئزیدئنتی نین آدمینیستراسییاسی خوجالی
سویقیریمی نین اوتوزونجو ایلدؤنومو ایله عالقه دار
تدبیرلر پالنی حاضیرالییب اونون حیاتا کئچیریلمه
سینی تمین ائتسین .باکی شهری 28 ،یانوار -2022
جی ایل "
https://president.az/az/articles/view/553
13
بو سرانجامین وئریلمه سی دؤولتیمیزین همیشه
کیمی خوجالی سویقیریمی نین بین الخالق عالمده
تانیدیلماسی ،سویقیریم و یا قتلیام اوالراق تانینماسی،
خوجالییا عدالت پرینسیپلریندن چیخیش ائده رک،
بو سویقیریمی تؤره دنلرین بین الخالق محکمه یه
وئریلمه سی ایستیقامتینده ایشلرین گؤرولمه سینی،
پالنالرین حیاتا کئچیریلمه سینی دیقتده ساخالدیغی
گؤستریر.
دوشونورم کی ،خوجالی سویقیریمی نین
تانیدیلماسی هر بیر آذربایجان وطنداشی نین ویجدان
مسله سی اولمالیدیر .بو  30ایلده خوجالی
سویقیریمی نین تانیدیلماسی ایله باغلی چوخ ایش
گؤرولوب ،چوخلو اثرلر،
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Yaşlılara və uşaqlara mərhəmət
yoxdur, Fotoqraf Frederick Lengein
)(Fransa
Mənbə: “Khojaly Witness of a war
crime Armenia in the dock”. Ithaca
Press 2014.
مقاله لر یازیلیب ،سندلی و بدیعی فیلملر ،رسم اثرلری
چکیلیب ،سرگیلر تشکیل ائدیلیب ،آبیده لر قویولوب.
الکین خوجالی سویقیریمینا دایر ،مثلن تاریخچیلرین
یازدیغی کیتاب و مقاله لرین اینگیلیس و یا دیغر
دیللرده بین الخالق ایندئکسلی ژورنالالر و تانینمیش
نشر ائولرینده یایینالنماسیندا جیدی چتینلیکلر و یا
مانعه لر واردیر .معلومدور کی ،ائرمنیلر دونیاداکی
مشهور کانال ،سایت ،کیتاب ائولری ،نشریات و
ژورنالالردا تمسیل اولونور و یا بوراداکی اونالرین ایسته
دیکلرینی یازان باشقا میلتدن اوالن ایشچیلری
یئرلشدیریرلر .بو سببدن هوجالی و یا قاراباغ
حاقیقتلرینی بو یایین اورقانالریندا و یا نشریاتالردا
نشر ائتدیرمک دئمک اوالر کی ،موشکوله چئوریلیب.
بو ژورنالالرا و یا کونفرانسالرا گؤندریلن خوجالی
سویقیریمی و یا قاراباغ حاقیقتلرینی اکس ائتدیرن
مقاله لری " دهشتی تبلیغ ائدیر " بهانه سیله چاپ
ائتمکدن ایمتیناع ائدیرلر .بو ایستر هوجالیداکی
اوشاقالرین فاجیعه سینی ،اونالرین یاشادیقالرینی،
ایستر دوندانه آغایئوا و اونون کیمی گنج قیزالرین
اسیرلیکده باشالرینا گتیریلن ظولم و غدارلیقالر و س.
اولسون ،فرق ائتمز " ،بونالر سیزین اویدورماالرینیز،
بونون سوبوتو یوخدور " دئیه حاقیقتلری چوخ گؤزل
بیلسه لر بئله ،نشر ائتمکدن ایمتیناع ائدیرلر.
اینگیلیس ،فرانسیز و دیگر دیللرده اوالن ،اؤزلری نین
سویقیریمینی عکس ائتدیرن شکیل و معلوماتالری
اورتایا قویاندا ایسه " قزئت یازیالری جیدی قایناق
دئییل " بهانه سینی گتیریرلر .ینی آچیق شکیلده آغ
رنگه قارا دئییرلر .بو ایستیقامتده دؤولتین ده دستگی
ایله پالن و الیحه لرین حیاتا کئچیریلمه سی
واجیبدیر و تاخیرسالینمازدیر .خوصوصیله عالیملرین

آدی چکیلن مثله لرله باغلی موختلیف دیللرده مقاله
لرینی چاپ ائتدیره بیله جگی بیر بئینلخاق ژورنال،
یعنی دونیانین آپاریجی اونیوئرسوتئتلری نین
عالیملری نین تمثیل اولوندوغو بیر اورتاق ژورنالین
تاسیس ائدیلمه سی واجیبدیر .خوجالی و یاخود
قاراباغ حاقیقتلری ایله باغلی عالیملرین تمسیل
اولوندوغو موختلیف دیللرده سایتالرین یارادیلماسی دا
مقصده اویغون اوالردی.

Xocalının son günü, rəssam Asif
Azərelli
Mənbə: Ziyadhan Aliyev. 2014.
“Karabağ Görsel Sanatlarda”, İrs, 4
(12), Kış, s. 51
بئله لیکله-30 ،جو ایلدؤنومونده خوجالی سویقیریم
قوربانالرینی درین حوزنله یاد ائدیر ،دونیانین هئچ بیر
خالقینا بونا بنزر فاجیعه و سویقیریمالری نین
یاشانماماسینی آرزو ائدیریک.
خوجالی شهیدلری سیزلری اونوتمادیق و
اونوتتورمایاجاغیق!
آهلل بوتون شهیدلریمیزه رحمت ائتسین!
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سوسیال مئدییا
SOSİYAL MEDİYA

فرهنگ ،هنر و تمدّن تورک

صنعتی ،و بزرگترین دانشگاه علوم پزشکی زمان خود،
یکی از نمونههای فراوان سعی و همت ایلخانان ،بویژه
غازان خان ،در عرصهی تعالی و رشد و پویایی علمی و
فرهنگی در چارچوب اندیشههای عصر خود به شمار
میآید.
شهرک دانشگاهی ربع رشیدی که صدها استاد شامل
دانشمندان ،علما ،اطبای ممتاز ،اربابان حِرَف ،هنرمندان،
صنعتگران ماهر و  ...را از اقصیٰ نقاط جهان جذب
نموده ،در هر شاخهی علمی شعبهای راهاندازی کرده و
بیش از شش هزار دانشجو را در مقاطع مختلف مبتدی تا
عالی و به هفت زبان زندهی دنیا تعلیم میداد ،هزینههای
خود را از طریق اوقاف تأمین میکرد و برای تمام اساتید و

رَبع رشیدي
تبریز :اولین و
بزرگترین
شهرک
دانشگاهی
بینالمللی
جهان
مجموعهی بینظیر و
ارزشمند رَبع (اقامتگاه)
رشیدی تبریز یکی از
آثار تاریخی معماری تورکی ـ سبک ایلخانی میباشد که
امروزه فقط قسمت ناچیزی از آن باقی مانده است .این
مجموعه ،در واقع ،یک شهرک دانشگاهی بسیار منظم و
پیشرفته بود که اواخر قرن سیزدهم میالدی به دستور
ایلخان سلطان محمود غازان خان تأسیس گردید و به نام
اولین طراح و مدیر آن ،رشیدالدین فضلاهلل همدانی که
وزیر غازان خان نیز بود ،نامگذاری شد.
پردیس ربع رشیدی که در سایهی امنیت ایجاد شده
توسط حکومت ایلخانی ،قرن  14میالدی را با برنامههای
وسیع علمی ،فرهنگی ،اقتصادی و رفاهی آغاز نموده بود،
به عنوان عظیمترین مجتمع بینالمللی علمی ،آموزشی و

دانشجویان خود مقرری آبرومندی تعیین نموده بود.
ربع رشیدی ،عالوه بر تعلیم و تعلّم ،در اموری چون
تأسیس مساجد تابستانی و زمستانی ،بیمارستان
(دارالشفاء) ،کتابخانه ،مرکز تألیف و چاپ آثار علمی ،بانک
(دارالضرب و خزانهی نقود) ،بازار ،بناهای اداری و
خوابگاهی ،کارگاههای صنعتی گوناگون ،رستوان غذاخوری
و مهمانسرا ،خانههای سازمانی (دهها هزار منزل مسکونی)،
تأسیسات رفاهی شامل حمام ،حوضخانه ،باغها ،نهرها و
مکانهای تفریحی ،پرورشگاه کودکان یتیم (داراالیتام)،
غذاخوریهای رایگان ویژهی اقشار فقیر (دارالمساکین) و
 ...نیز فعالیت وسیعی داشت.
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در کاوشهای صورت گرفته در شهرک تاریخی ربع
رشیدی مشخص شده است که کاشیکاریهای زیبای
گؤی مچیت که به فیروزهی اسالم نیز معروف میباشد،
ریشه در فعالیت کارگاههای سفال و کاشیسازی ربع
رشیدی دارد.
بررسیها نشان میدهد وقفنامهی ربع رشیدی فراتر از
یک وقفنامهی معمولی بوده و در واقع یک نظامنامهی
دقیق و مفصل تشکیالتی و برنامهریزی شده در زمینههای
مدیریت آموزشی ،برنامهریزی شهری و مسائل انگیزشی و
رفاهی برای یک شهر دانشگاهی میباشد که هر زمانی
قابل پیادهسازی و تحقق است.
اگر شواهد و مستندات تاریخی وجود نداشت ،شاید تصور
میشد که ساخت چنین مجموعهای در آن روزگار
پدیدهای دستنیافتنی و یا فقط قسماً قابل تحقق بوده
است؛ ولی نه تنها شکل گزارشگونهی وقفنامه نشان
میدهد که خواجه رشیدالدین پس از طراحی و احداث
مجموعه آن را نوشته ،بلکه مکاتبات مختلف وی و
تحقیقات دهها مورخ و باستانشناس متخصص نیز حاکی
از تحقق این مجموعهی عظیم تحت تأثیر افکار سازندهی
غازان خان و اهتمام خواجه رشیدالدین همدانی بوده
است.
@TurkUygarligi

نشان شیر و خورشید ،نشان
اساطیري تورک
شیر و خورشید نشانی است که در طول تاریخ نماد ملی
بسیاری از امپراتوریها و دولتهای تورک بود .نماد شیر و
خورشید نشان ستارهبینی ،خورشید در صورت فلکیِ اسد
(شیر) در منطقةالبروج بوده و ریشه در اساطیر کهن تورک

دارد.
نشان شیر و خورشید در دوران امپراتوریها و سلسلههای
تورک کوشانیان ،غزنویان ،سلجوقیان ،خوارزمشاهیان،
ایلخانیان ،مملوکان مصر ،تیموریان (گورکانیان)،
آغقویونلو ،قاراقویونلو ،جالیریان ،قیزیلباشیه (صفوی)،
تیموریان هند (گورکانیان هند) ،آفشاریه ،قاجاریه و
بسیاری دیگر از سلسلههای تورک ،بر روی سکهها،
سردیسها ،تندیسها ،کاسهها ،جامها ،توغها و پرچمهای
این دولتها نقش بسته است( .نشان شیر و در بسیاری
موارد نشان خورشید در نمادها ،سکهها و پرچمهای
سلسلههای هخامنشی ،اشکانی و ساسانی نقش بسته است.
گفته میشود این سلسلهها ،نشان شیر و خورشید را از
میفولوژی کهن تورک اقتباس کردهاند .بعد از سلسلهی
تورک آفشار سلسلهی زندیه ،و بعد از قاجاریه ،پهلویها
نیز با تغییراتی در نشان شیر و خورشید ،آن را در
نمادهای حکومتی خود بکار گرفتند).
در زمان خوارزمشاهیان و سلجوقیان سکههایی ضرب شد
که بر روی آن نقش خورشید بر پشت شیر آمده است.
اولین سکهی موجود با نقش شیر و خورشید به دوران
پادشاهی غیاثالدین کیخسرو دوم از سلجوقیان روم
(ترکیه امروزی) میرسد .اولین سکه با نشان شیر و
خورشید دوران قاجار نیز ،سکهای است که بهمناسبت
تاجگذاری آقامحمدخان به سال  1796ضرب شده است.
قدیمیترین پرچم شیر و خورشید شناخته شده به سال
 826هجری قمری (حدود  1423میالدی) به دوران
تیموریان برمیگردد .این پرچم در مینیاتوری از
شاهنامهی شمس الدین کاشانی (منظومهای دربارهی
جهانگشایی تورکان چنگیزی) به تصویر کشیده شده است.
این مینیاتور فتح نیشابور بهدست تورکان چنگیزی را
نشان میدهد که پرچمی با نشان شیر و خورشید در کنار
پرچمی دیگر با نشان هالل ماه حمل میکنند.
محقق و تاریخپژوه تورک فؤاد کؤپرولو در مورد پرچمهای
دورهی ایلخانیان و تیموریان مینویسد که آنان در اوردو از
پرچمهایی به رنگهای زرد و قرمز نیز استفاده میکردند و
بر روی آنها تصاویر گوناگونی از قبیل اژدها ،شیر ،قره
قوش (نوعی عقاب) و شیر و خورشید نقش میبسته است.
به احتمال زیاد ،تمغاهای ایلی نیز روی پرچمها به کار
میرفته است .در نسخهای از شاهنامه مربوط به قرن نهم
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هجری ثبت شده که در دوران حکومت تورکان چنگیزی
نگارهای وجود داشته که پرچمی را با تصویر شیر و
خورشید در وسط آن نشان میدهد .احتماالً این پرچم
متعلق به ایلخانیان بوده است ،زیرا آنها هم این نقش را بر
روی سکههای خود به کار میبردهاند.
در دورهی سلسلهی تورک قیزیلباشیه (صفوی) نشان شیر
و خورشید نشان رایج در پرچم این دولت تورک چنگیزی
در ایران بود .شاه اسماعیل دوم برای نخستین بار نماد
شیر و خورشید را به رنگ طالیی بر روی پرچم قیزیلباشیه
سوزندوزی کرد .این پرچم تا آخر دورهی قیزیلباشیه
(صفوی) درفش رسمی این امپراتوری بود.
در دورهی آفشاریان ،نشان شیر و خورشید ،نشان سلطنتی
این دولت تورک بود .پرچم شاهی یا بیرق سلطنتی در
دوران نادرشاه از ابریشم سرخ و زرد ساخته میشد و روی
آن تصویر شیر و خورشید وجود داشت .مهر شاهنشاهی
نادر شاه آفشار نیز منقش به نشان شیر و خورشید و مزین
به عبارت «المُلکُ لِله» بوده است.
سلسلهی تورک گورکانیان هند از  1526تا  1857میالدی
در بخش بزرگی از شبه قارهی هند حکومت میکردند،
پرچم اصلی و شناخته شده این حکمرانان «توغ» نام
داشت که دارای نشان شیر و خورشید بود.
در اوایل قاجاریه ،نشان شیر و خورشید تورک ،به شکلی
ناهمسان روی سکهها و پرچمها ظاهر شد .فتحعلی شاه در
سال  1225–1222هجری تغییراتی در نشان شیر و
خورشید اعمال کرد و نشان مخصوص سلطنتی قاجار و
پرچم دولت تورک ایران را پدید آورد .به این ترتیب ایران
دارای پرچمی رسمی با نشان شیر و خورشید تورک شد.
بدین سان است که یک قرن بعد نویسندهای اروپایی
مینویسد« :ایران امروزه به سرزمین شیر و خورشید
معروف است».
گاسپار دروویل که در  1813–1812در ارتش قاجار
خدمت کرده بود ،گزارش میدهد که پرچمها و نشانهای
قاجاریان دارای نشان زرهی کشور ،یعنی یک شیر خوابیده
و خورشید در حال طلوع همراه با عبارت سلطان بن
سلطان فتحعلی شاه قاجار است .لویی دوبو گزارش
میدهد که محمدشاه قاجار (جانشین فتحعلی شاه)
پرچمی داشت با نقش یک شیر خوابیده و خورشیدی که
از پشت آن طلوع میکند که پرچم اصلی قاجاریان بود.

دروویل تصاویر جالبی از پرچم قاجار آورده است .در یکی
از این تصاویر شیر با شمشیری در دست تصویر شده است.
این نخستین باری است که با شیر شمشیر در دست
تصویر میشود؛ نمادی که از عصر محمدشاه قاجار به بعد
به نشان ملی دولت تورک ایران تبدیل شد .برای نخستین
بار از زمان محمدشاه قاجار است که در بسیاری از سکهها
و نشانها تاجی بر باالی خورشید قرار داده شد.
این قطعه را حاج میرزا ابوالحسن خان شیرازی معروف به
ایلچی که نخست در ربیعالثانی  1224قمری به سفارت
انگلستان مأمور شده و سپس در  1240وزیر امور
خارجهی فتحعلی شاه شده بود ،بر روی بیرقی که با خود
داشته رسم کرده بوده است و نقش این بیرق بنابر فحوای
این بیت ،شیر و خورشید بوده است:
«فتحعلی شاه تُرک ،جمشید گیتی افروز
کشور خدای ایران ،خورشید عالم آرا»
در دوران سلطنت ناصرالدین شاه تغییراتی در ابعاد و رنگ
پرچم و نشان شیر و خورشید آن اعمال شد .این پرچم سه
رنگ که در وسط آن نشان شیر و خورشید قرار داشت تا
آخر دوران قاجاریه پرچم رسمی ایران بود.
ملکالشعرای صبوری ،شاعر عهد ناصری دربارهی پرچم
قاجاری و نشان شیر و خورشید سروده است:
«گر شیر نشان دولت جاوید است
خورشید به پشت اوست هر کس دیدهست
آن تُرک پسر که این نشان هشته به سر
شیری باشد که روی او خورشید است
چون نشان شاه ما خورشید و شمشیر است و شیر
داده شمشیری به دست شیر خود خورشید وار»
تهیه و تنظیم از :تیمور بارالس تورکائلی
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