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 و بو یولدا سونونا قدر برابریک  آندیمیز دوغرولوغوموزدور

Andımız doğruluğumuzdur bu yolda sonuna qədər bərabərik. 
 

 (مدیر مسئول : دکتر حسین شرقی دره جک )سوی تورک
Sorumlu müdir : Dr.Hüseyn Şərqidərəcək SOYTÜRK 

 
ایکی آی دیر سیزلرله 

بو چوخ اوزون  گوروشموروک .

زاماندیر. آنجاق اووموزدن آسیلی 

 اولومویان ندنلر واردیر.

فرین سئورلر بیرچوخ خدا

مختلیف یولالرال درگیمیزین چیخماماق 

میزدا یویرنمک ایسته دیلر و حتی یانا نیسببلری

 سویله دیلر. نیاولدوقالری

 بو آراجال بوتون قایغی چکن اینسانالریمیزا درین

 رم.ییسئوگی و سایقیالریمی بیلدیرمک ایسته 

و  ییآنجاق ایچینده اولدوغوموز دورومدان دوال

سیخینتیدان قایناقالنان سببلر  بیرده مادی

بیرده اوسته گل اوزوندن درگیمیز یایمالنمادی. 

م شخصی مسئله و ساغلیق سورونالریم دا بونا نیم

 اک اولدو.

سون کی درگیمیز ایشیق ایندی تانریا شوکورلر اول

 باشاردی.  ییاوزو گورومه 

 –سایقی دیر خدافرین اوخویانالری و میللی 

اوز  ونم وئرن بوتون هرکسهمعنوی دیرلریمیزه ا

 رم .ییمینت دارلیغیمی بیلدیرمک ایسته 

ا اصیل میللتیم بیلیرکی بیز اونون وارلیغی یولوند

دا  وارلیغیمیزی قویموشوق و سونونادک بوتون

 بئله اوالجاقدیر.

مطبوعات ایشی هر زامان چوخ چتین و سوروملو 

نالدیغین مطبوعات یین یانیسهله  –ایشدیر. هله 

میللی دیرلری قورویان بیر اورگان اولورسا  ایسه

 مسئولیتی داها آغیردیر.یوکو و  ناونو

 

هم یاری قورومالیسان هم ده سری. الکن بیر 

یئرده بیرین دن واز گئچمه لی اولماق زوروندا 

ترجیح  ییقالدیغیندا یقین کی سر دن گئچمه 

 ائدیرسن. 

 یاریتورکون توره سی اساسالرینا اویغون اوالراق 

 ایل خدافرین نشر 20اولماز . اما من  قربان وئرک

ائتمکله بوتون حاق و اوزگورلوکلریمدن واز 

 گئچدیم.

مادی  سئوگی و سئونلریمدن هم ده

ر ایمکانالریمدان اولوسوم نامینه واز گئچتدیم. زو

 وریتینده قالدیم.بشرطلرده حیاتی سوردورمک مج

ا سئونلری هر زامان چتین دورومد نیاوزومو و م

 قویدوم. 

 ی بوردیغیین منه و بیزه آنیبونالرا باخمایاراق تانری

ایل سوردورمه  20 نیگوره وی ده بورایا قدر یع

 100باجاردیق. خدافرین درگیسیله یاناشی  یی

 ت قلهنیاولوسوموزا ارمغان ائتدیک. مدلرله کیتاب 

داش انشا ائتمک اوچون دیرناقالریمیزال  نیسی

و  ز قویمویان عایله مهنییال نیبو یولدا م. قازدیق

 وآرخاداشالریما و بوتون اولوسوما هم ده اوز دیل 

سئونلره اوز سایقی و  نیوارلیغی نیمد –ادبی 

م. سونونا قدر یولوموزا داوام سئوگیمی گوندرری

"تورک سو کییم دی ک انشاهلل.چونکو ییائده ج

ده قالسا ایله نر  "بیر ییر
 او لماق الزیم . ق اوییق و سایین ایجابی آنیزاما

 استکبارین فعلینه اویماماق شرط دیر. دن جمله

وطن / اوزگورلوک / شرف نامینه بوتون ظالیملرین 

و گئنه  شرفسیز اویونالرینا قارشی مجادیله

ق کی بیزی بیزدن باشقا سئون ییمجادیله. اونوتما

  یوخدور.
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 در اسناد تاریخی سه قرن گذشتهساغاالن 
 سهالن نیوالحسنویسنده: قدرت اب

 

 

 

 

 مقدمه (1

 (در مقاله ساغاالن )بازنویسی یک سند تاریخی

چاپ شده در ماهنامه اوزان، ساغاالن بودن اسم 

اصلی روستای با نام رسمی سهالن، متعلق به 

گشت. با وجود این باز هم  ییشهرستان تبریز، نها

جهت بدست آوردن اسناد بیشتر در مورد نام این 

کی یا غیر نیاصلی الکتروروستا به منابع 

سفرنامه ها، کتب تاریخی و  کی نقشه ها،نیالکترو

مراجعه شده است. نتایج تحقیقات  ییجغرافیا

جدید انجام یافته، در این مقاله آمده است. در 

اینجا ابتدا، بدلیل ضرورت موضوع، مبحث کوتاهی 

در مورد فارسیزاسیون اسم مکانهای ترکی در 

پس بحثی در مورد بدل ایران خواهیم داشت. س

بودن ساهاالنها و ساواالنهای اطالق شده به این 

روستا خواهیم داشت و در نهایت اسناد تاریخی 

قرن گذشته  3ارائه و بکار رفتن ساغاالن در اسناد 

 نشان داده خواهد  شد.

 

کردن اسم مکانهای ترکی در  فارسیزه (2

 نوشته ها

 حروف ،نییع ترکی مکانهای اسم کردن فارسیزه

 تلفظش برای که دادن رییتغ طوری اسم را صدادار

 با کلمه زبانشان در و بوده راحت زبانها فارس

م نیبا فارسیزاسیون توپو .باشد داشته مشابه تلقظ

ترکی هویت خود را از دست داده جعلی میگردد و 

ز بی نیحتی ممکن است در خود زبان فارسی 

می باشد. میتوان گفت، اغلب اسامی رس نیمع

شهرها و روستاهای مناطق ترک نشین ایران از 

جمله آذربایجان، فارسیزه گشته اند. مثال در 

منطقه روستای مورد بحث، خوجا میرجان به 

خواجه مرجان، قیزیل دیزه به قزل دیزج،  قوم تپه 

به قم تپه و غیره بدل شده اند.  قابل ذکر است، 

 هکوتا همگی که دارد صدادار حرف نه ترکی زبان

 صدادار حرف سه فارسی صورتیکه در هستند،

 اینجا از. دارد کشیده صدادار حرف سه و کوتاه

 اسامی از بسیاری درست نوشتن میباشد مشخص

 صدادار حروف صحیح انتقال عدم دلیل به ترکی

مورد  بنابراین در. ستنی مقدور فارسی زبان به

 بومی مردم مشاهده کردیم، ترکی اگر ثبت اسامی

 تلفظ گونه یک را محل یک نام همنطق یک

 در اساسا فارسی به اسم ثبت در ولی میکنند،

 را صحیح نام دارد، وجود تفاوت صدادار حروف

مینماید و باید از آن  منعکس منطقه مردم تلفظ

ترکی  اسامی م محافظت گردد. جعل عمدینیتوپو
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از نیبه شکل فارسی با دستورات حکومتی  ()بومی

 ر اینجا به آن نمیپردازیم.بحث طویل دارد که د

 اسامی ثبت مورد در شبیه عمل فارسیزاسیون

وت روی میدهد، با این تفا زنی زبانها سایر در ترکی

که در آثار قدیمی غیرفارسی جعلی مشاهده 

ده نینمیشود، بلکه مولیفین اسمی که از مردم ش

اند را، گاها با تفاوت طبیعی در حروف صدادار 

 ضبط کرده اند. 

 

 ساواالنها و ساهاالنها (3

در این قسمت الزم است، ابتدا به تفاوت واج با 

 حرف اشاره ای بگردد. در زبانشناسی، حرف

 ملفوظ صورت واج و است واج مکتوب صورت

 ست. هرنی یکبه  یک ارتباطشان لزوماً حرف و

 استفاده هاواج از معدودی شمار از نیزبا اجتماع

 دیگر هایزبان هایواج مشابه الزاماً که کندمی

برای مثال در زبانهای ترکی و فارسی،  .ستندنی

حروف ط و ت و در نتیجه کلماتی مانند حیاط و 

حیات یکسان تلفظ شده، شکل نوشتاری متفاوتی 

درند، منتها در زبان عربی متفاوت هم تلفظ 

 متکلمین همه نزد هاواج ن تلفظنیمیگردند. همچ

 د و تفاوت لهجه بیننمیباش یکسان لزوماً  زبان یک

 دو ده مجاور هم بیشتر اوقات مشهود است.

موضوع الزم دیگر اینکه، در زبان ترکی حرف ه 

الترک  وجود ندارد و گواه آن کتاب دیوان لغات

 الترک لغات دیوان کتاب 78 صفحه است. در

 پنجم قرن به مربوط که کاشغری محمود تالیف

 فارسی به  صدیق دکتر توسط و است هجری

 ترکی، زبان حروف از صحبت حین گشته، ترجمه

 برای ه حرف اینها، جز" :است گفته ننیچ مولف

 وقتی چنانچه. میشود نوشته کلمه پایان در وقف

 (tah tah) تاه تاه دهند آواز را باز و شاهین

 قره قره، زنند صدا را سال کم اسب چون و گویند

(qurrih،qurrih) بیان برای ه حرف اما. گویند 

 ه حرف  نییع ".ندارد وجود گفتار الفاظ در ییواآ

(h) جز  است، نداشته وجود ترکی زبان کلمات در

 بعد اما االن  .شده انتهای الفاظ موارد وقف یاد در

 ه واج ترکی  کلمات تلفظ در قرنها، گذشت از

 تلفظ ه این واج شود دقت اگر ده میشود!نیش

 هسا ساغ، جای به مثال میباشد، ک یا غ حرف

 نوشتن موقع. کؤه کؤک، جای به و میشود دهنیش

 غ نییع  اصلی حرف از بایستی کلماتی ننیچ

  .ه واج از نه و کرد استفاده ک  یا

در  که میگویند هم ساهاالن ساغاالن، روستای به

ن ای باال مطالب به توجه با که دارد وجود ه واج آن

 الفاظ در ک حرف. باشد غ یا تلفظ ک باید ه واج

 مشاهده روستا این به اشاره جهت منطقه مانمرد

 برخالف. است نرفته بکار زنی اسناد در و نمیشود

 تلفظ ساهاالنها پس،. هست مورد دو هر در غ آن

 ساهاالن که بوده نیساغاال ابتدا و هستند ساغاالن

 و اسناد تمامی نتیجه در. است گشته پدیدار آن از

 نوشته النساها روستا نام آنها در که ییها نقشه

 با امالی صحیح  باید ساغاالن حقیقت در شده،

 ثبت میشدند.

 روستا، این به اشاره جهت ساواالن دیگر، طرف از

 در لهجه که میشود استفاده نیمردما گویش در

 تلفظ میشود و به بصورت واج غ حرف آنها

که  یییکی از روستاها. نمیدهد رخ آن برعکس  و

گونئی  (کندروداین امر شایع است، کوندور )

میباشد. به گفته آقای رستم شعله که اهل کوندور 

اول، مراغا، موغان  ساغ میباشد، در روستایشان به

اول، مراوا، مووان و باو وزیر  ساو و باغ وزیر بترتیب

 میشود. به ساغاالن هم ساواالن میگویند. اطالق

 و هستند تلفظ ساغاالن هم ساواالنها بنابراین،

 گشته پدیدار آن از ساواالن که بوده نیساغاال ابتدا

 در که ییها نقشه و اسناد تمامی نتیجه، در. است
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 حقیقت در گشته، مکتوب ساواالن روستا نام آنها

ثبت میشدند،  با امالی صحیح باید ساغاالن

همچنانکه نوشتار مراغا، موغان و باغ وزیر صحیح 

 هستند.

ن دن اسامی روستا از زبانیدر مورد موضوع، ش

 مشه به مشهور) ییروشنا محمدعلی حاجی

محمدعلی  است! حاجی نیدنیش  (محمدعمی

 تولد. میباشد ساغاالن روستای کهنسال افراد جزو

 که خاطراتی است اما شمسی 1312 حاجی سال

 از بیش بایستی دهد، می نشان میکند تعریف

 حاجی از کوتاهی کلیپ! باشد داشته سال یکصد

 ،11/11/1399 بتاریخ روستا نامهای مورد در

 صفحه در و شده تهیه حسین پسرش توسط

 این در. است شده منتشر نگارنده هم اینستاگرام

 سه به پسرش پرسشهای جواب در حاجی، کلیپ

 به اشاره برای ساواالن و آالن ساه ساغالن، نام

 گفته طبق. است نموده اشاره سهالن روستای

 روستایشان از بردن نام برای حاجی حسین،

 بسیار که میکند استفاده آالن ساه نام از معموال

 حاجی گفتن آالن ساه !میباشد توجه جالب

 باید روستا نام میکند دییتا ییروشنا محمدعلی

آنگونه . باشد شده تشکیل کلمه دو از و ترکیبی

واج ه تلفظ  شد، ذکر بحث ساهاالنها  در هم که

 نیاست. یع ساغ تلفظ حرف غ و درنتیجه ساه

که حاجی بر زبان میراند، نوشتارش ساغ  نامی

 ریشه آالن است. در اینمورد، قبال در مقاله

سهالن چاپ شده در ماهنامه  روستای نام شناسی

 سهالن اصلی اسم ائل بیلیمی قید گردیده،

 ی گفته و میباشد (ساغاالن) آالن ساغ و ترکیبی

 .نماید می تصدیق آنرا ییروشنا محمدعلی حاجی

 یخیاسناد تار (4

، (یخیسند تار کی یسی)بازنودر مقاله ساغاالن 

د ساغاالن بودن روستا ییسند مختلف در تا 11

ارائه شده است. بدلیل اهمیتشان سه سند از آنها 

ز با نیدر این مقاله  (5،  11و  12)اسناد بندهای 

توضیحات اضافی تکرار گردیده اند. قبل از رفتن 

ضروری  به سراغ اسناد جدید، ذکر چند نکته

 است:

افراد مشهور قید شده در این  نی* اطالعات زندگا

 مقاله از ویکی پدیا اخذ شده اند.

سایت جستجوی گوگل  Books* در قسمت 

ا منتشر شده نیکتب زیادی به زبانهای مختلف د

ها اند که با وارد نمودن اطالعات دلخواه میتوان آن

را جستجو کرد و در صورت وجود، بسته به میزان 

 سترسی داده شده از کتاب استفاده نمود.د

ان بر روی یی* نگارنده در نقشه های قدیمی اروپا

یک روستا متمرکز شده، اما در نقشه ها نام اصلی 

ز دیده نیسایر شهر و روستاهای آذربایجان 

میشوند. چرا که نقشه برداران برخالف کاتبان که 

ند، میتوانستند نام محلها را از اسالف خود وام بگیر

به نوعی با مردم بومی تماس داشته، اسامی 

غیرفارسیزه بومی را ضبط کرده اند. مثال سهالن 

در نقشه های قدیمی دیده نمیشود، زیرا توسط 

 مردم استفاده نمیشده است. و اما اسناد:

 

مربوط به  کتاب جهانگشای نادری (1-4

 حدود سه قرن پیش

میرزامهدی خان را کتاب جهانگشای نادری 

، به زبان منشی و مورخ نادرشاه افشار ،ترآبادیاس

 تاب ارزشمند تاریخیک این نگاشته است. فارسی

 شمسی و در مورد زندگی 12به اوایل قرن مربوط 

 مختلف مناطق به وی لشکرکشیهای و نادرشاه

 کتابش، 81 در صفحه خان مهدی . میرزامیباشد

ها در نیهنگام تشریح جنگ نادرشاه و عثما

را، مطابق شکل  روستا این تبریز، نام نزدیکیهای

است. سهیالن در کرده  قید قریه سهیالن زیر،
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عربیزه/فارسیزه گویش مردمان کاربردی ندارد و 

 3میباشد. همانطوریکه در قسمت شده ساهاالن 

ز نیذکر شد، نوشتار درست ترکی ساهاالن 

 ساغاالن میباشد.

 

نادری از  کتاب جهانگشای نسخه خطی: 1شکل

 تابخانه دیجیتال هندوستانک

 

سفرنامه جیمز موریه مربوط به سال  (2-4

 میالدی 1814

و  پلماتید ،(م 1849-1780)موریه  جیمز

 2جلد  211در صفحه ، ییانیتایبر سندهینو

سفرنامه اش که به زبان فرانسوی میباشد، مطابق 

 ذکر (Sahalan)ساهاالن  روستا را نام شکل زیر،

 یک میالدی 1814 سال در موریه. است نموده

و ساهاالن مورد استفاده  مانده روستا این در روز

در منطقه را ثبت کرده است. نوشتار درست ترکی 

 ساهاالن هم ساغاالن است.

 

کی سفرنامه موریه از نی: نسخه الکترو2شکل 

 گوگل بوکس

 

 به مربوط ایران به مسافرت کتاب (3-4

 میالدی 1817 سال

اهل آلمان،  (م 1789-1861بوئه ) دوکوتز موریس

 نگاشته نیآلما زبان ایران را به به مسافرت کتاب

 و قاجار شاه فتحعلی زمان در بوئه دوکوتز. است

 روسیه کبیر سفیر همراه به میالدی 1817 سال

 حکومتی مهمانان جزو آنها. بود شده ایران عازم

 و تبریز ایروان، نخجوان، شهرهای به که بودند

ه  1276-1369)هدایت  حمودم .رفتند زنجان

 به را مذکور کتاب ،نی، نویسنده و مترجم ایرا(ش

 توسط 1365 سال در و کرده ترجمه فارسی

 داده نشر تهران جاویدان انتشارات سازمان
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 دوکوتز کتاب ترجمه 157 صفحه در .است

 تبریز  عازم صوفیان سمت از آنها که هنگامی بوئه

 زنی ماندنشان نساغاال در به پاراگرافی در بودند،

 هدایت، مطابق باالی شکل زیر، نام .مینماید اشاره

 ترجمه کرده سجیالن اشتباه را به روستا این

  !است

 moritz von کتاب نیآلما اصل به مراجعه با

kotzebue را، مطابق  اصلی بوکس نام گوگل در

 می Segilan ،56 صفحه ن شکل زیر، درییپا

 نحوه درمورد رنتیاینت ساده جستجوی با و یابیم

 گ تلفظ معادل آنرا ،نیآلما در g حرف تلفظ

 ترکی غ تلفظ شبیه آنهم که منیبی می فارسی

 سئغیالن Segilan نتیجه اینکه، تلفظ. میباشد

 .است ساغاالن شده زهنیآلما و بوده
ن از یی: قسمت باال از ترجمه فارسی و پا3شکل 

 ایران به مسافرت کتاب نیاصل آلما

 

ل مربوط به سا (شه آذربایجان )ایراننق (4-4

 میالدی 1862

بر اساس مشاهدات و بررسیهای  ،ذربایجانآنقشه 

میالدی  1851-1855 انجام داده در سالهای اولیه

 ،(م 1819-1878) کوفنیخا یکوالنی

 روسی، تهیه شناسمردم و جغرافیدان خاورشناس،

به زبان  نیکیپرت آلما توسط هانریش ،شده

سال  مزبور است. نقشه گشته رسم انگلیسی

در  در برلین انتشار یافته است. زنیمیالدی  1862

، همانطور که در مورد بحثنقشه نام روستای 

داخل دایره دیده میشود، سئهئالن زیر شکل 

(Sehelan)  انگلیسیقید شده است. سئهئالن 

میباشد و نوشتار درست ترکی  شده ساهاالن

 ساهاالن ساغاالن است.

 

 (کی نقشه آذربایجان)ایراننی: نسخه الکترو4شکل 

 میالدی 1884نقشه خاورمیانه به سال  (5-4

نقشه مهم و ارزشمندی مربوط به خاورمیانه وجود 

ت کیپر شنریاهاش ترسیم کننده دارد و 

، نیآلما طراح و دان، جغرافی(م 1899-1818)

ز هست که در نیمیباشد که رسام نقشه آذربایجان 

به  ن اشاره شد. نقشه خاورمیانهسند قبلی به آ

میالدی در  1884 به سال بوده،زبان فرانسوی 

برلین چاپ شده است. نقشه کش، همانطوریکه در 

شکل زیر مشاهده میشود،  نام روستای مورد 
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بحث را سئغاالن قید کرده است که فرانسوی شده 

 ساغاالن است.

 

: نقشه خاورمیانه هانریش کیپرت و 5شکل 

 ساغاالن

 

 1890 سال به مربوط و روسی کتاب (6-4

 میالدی

 کتاب در همانطوریکه در سند دهم خواهد آمد،

 سیاسیه تقسیمات و جغرافیه احوال) آذربایجان

 شده واقع جلگه رود دو نام (سی اداره اصول سیله

. اند شده ذکر ییچا ساغاالن و چای آجی روستا

 شده، مذکور نگاشته نیترکی عثما کتاب روی در

 سال به مربوط روسی اثر یک از ای ترجمه ابکت

 مشخصات کتاب روسی در گوگل. میباشد 1890

 اهل) فطرس خسرو بوکس، طبق ترجمه آقای

بصورت  که مسلط به زبان روسی میباشد، (بروجرد

 زیر است:

 آذربایجان شمالی

 ییجغرافیا-نظامی مقاله

 مرکزی ستاد کاپیتان

 آرتامونوف. ک. ال

 1890 تفلیس

 500شمالی دارای بیش از  آذربایجان کتاب

 ییصفحه بوده، مشخصا اهمیت نظامی و جغرافیا

برای روسها داشته است. کتاب به دو بخش کلیات 

و مسیرها تقسیم شده و شماره بندی صفات 

 ترجمه بخشها جداگانه است. در هر حال ساغاالن

 Сагалан روسی اصل در نیعثما ترکی به شده

 62 بخش کلیات و 11 هصفح در و میشود دیده

 ترجمه جهت. است آمده بخش مسیرها

 ییرضا میرعلی دکتر از مربوطه پاراگرافهای

 فطرس آقای و (سولدوز استاد داشگاه و اهل)

 گفته طبق ،ییرضا دکتر. جسته ایم یاری

 مسلط آذربایجان جمهوری دوستان از خودشان،

 یافته انجام ترکی ترجمه و گرفته کمک روسی به

 به هم فطرس آقای. برگرداندند نگارنده به را

 خاص اسم روسی تلفظ. نمودند ترجمه فارسی

 از و (Saqalan) ساقاالن ییرضا از را مذکور

 г حرف تلفظ در تنها که گرفتیم ساگاالن فطرس

  منطقه ترک بومی یک بعنوان را ساقاالن .متفاوتند

 ق حرف زیرا. میگردد ساغاالن م،نیک ادا بخواهیم

 به گشته نرم گیرد، قرار صدادار حرف دو نبی اگر

 شبیه زنی فارسی به ساگاالن. میشود بدل غ

 به دیگر سوی از. میگردد تلفظ ترکی به ساغاالن

 وجود غ حرف روسی زبان در فطرس، آقای گفته

 استقاده г حرف همین  از آن جای به و ندارد

 نوشته (Багдад) بغداد، باگداد مثال میگردد،

 میشود توضیحی بدون این ربناب. میشود
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Сагалан ترجمه مانند نمود، ترجمه ساغاالن را 

 در هر حال ترجمه .باال مذکور نیعثما ترکی

 ییرضا دکتر نیآذربایجا ترکی پاراگرافهای فارسی

 ترجمه که شده آورده در ذیل شکلهای مربوطه

 :آنهاست شبیه زنی فطرس فارسی

 

 روسی در متن ()ساغاالن Сагалан: نام 6شکل 

 سمت به چای آجی بموازات و شمال طرف از"

 میریزد چای ساغاالن بزرگ چندان نه رود دریاچه

 نمکی باتالقهای حاوی نشییپا جریانات در که

 ".است بسیار

 

 در متن روسی ()ساغاالن Сагалан: نام 7شکل 

 تبریز، شهر تا صوفیان روستای از سوم، میدان"

 بعضی که است صافی تماما چهارم، مرحله نییع

 ساغاالن حوضه یا و شور خاک صحرای جاهایش

 شامل را چای آجی نییپا جریانات و چای

 ".میشود

آمده و در نقشه  بحث مورد سند در همانطوریکه

 دشت آذربایجان فوق دقیق تر نمایان شده، در

 به تقرببا رودخانه دو تبریز و صوفیان بین صاف

 به مشهور ربیشت شمالی. دارند جریان هم موازات

 این در. میباشد چای آجی جنوبی و ییچا قنیسی

 چای ساغاالن نام با شمالی رود به تاریخی سند

 مورد روستای نام از ساغاالن. است شده اشاره

 بیشتر و شییاراض کننده آبیاری رود به اخذ، بحث

 سند این در و اطالق ییچا قنیسی به مشهور

 .است گشته منعکس

 

 قمری 1302 سال نینفشه عثما (7-4

 مجلس دیجیتال کتابخانه در که ای نقشه در

 به مربوط و میشود نگهداری ترکیه ملت بزرگ

 هجری 1302 سال و نیعثما امپراتوری زمان

همانطوریکه  است، نیعثما ترکی زبان به و قمری

شکل  به در شکل زیرمشاهده میشود، ساغاالن

  .است شده ضبط سغاالن

 

 ه شکل سغاالن: نام ساغاالن ب8شکل 

 

مجموعه آثار قلمى ثقة االسالم کتاب  (8-4

 قمری 1326، اتفاقات سال شهید تبریزى

مجموعه آثار قلمى ثقة االسالم کتاب  نویسنده

ه  1239-1290) ثقة االسالم تبریزی، تبریزى

است و نصرت آهلل فتحی آن را گردآوری  (ش

نموده است. همانطوریکه در شکل زیر دیده 

کتاب یاد شده که مربوط  112صفحه میشود، در 

 به اتفاقات زمان مشروطه هستند، به روستا با نام

، 3ساواالن اشاره شده است. بنا به دالیل قسمت 

 شکل نوشتاری صحیح ساواالن هم ساغاالن است.
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 االسالم ثقة قلمى آثار : کتاب مجموعه9شکل

 تبریزی در کتابخانه نور

 

 به بوطو مر نیایرا عسل ماه کتاب (9-4

 1914-15 سالهای

خاطرات کنسول  جاوی نیایرا عسل ماه کتاب

در تبریز و  (م 1880-1933) آلمان ویلهلم لیتن

پرویز  میباشد. 1914-15مربوط به سالهای 

، مورخ و مترجم (ه ش 1318-1390) رجبی

در ، آنرا به فارسی ترجمه کرده است. نیایرا

در روستا  نام کتاب، مطابق شکل زیر، 215صفحه

کنار صوفیان بصورت ساالوان ذکر گردیده است! 

 مترجم یا نویسنده سهوساالوان بایستی ناشی از 

 ساواالن میباشد. مورد استفاده آن صحیح و باشد

 شکل نوشتاری صحیح ساواالن هم ساغاالن است. 

 

و ساواالن  نیکتاب ماه عسل ایرا: 10شکل 

 بصورت سهو ساالوان

با عنوان  نیایرا عسل ماه کتاب نیاصل آلما

Persische Flitterwochen  در گوگل بوکس

ست تا اشتباه نیهست، ولی متن آن در دسترس 

 نویسنده یا مترجم معلوم گردد.

 

 میالدی 1918کتاب آذربایجان چاپ  (10-4

 احوال) آذربایجان عنوان با کتابی گوگل بوکس در

 اداره اصول سیله سیاسیه تقسیمات و جغرافیه

 ترکی زبان به کتاب این. ار یافته استانتش (سی

 1334میالدی ) 1918و چاپ سال   نیعثما

کتاب، مطابق  10 صفحه در. میباشد (قمری 

 روستا این جلگه واقع شده رود دو شکل زیر، نام

. اند شده ذکر ییچا ساغاالن و چای آجی

 از همانطویکه در سند ششم هم قید شد، ساغاالن

 و شییاراض کننده بیاریآ رود به اخذ، روستا نام

 این در و اطالق ییچا قنیسی به مشهور بیشتر

 .است گشته منعکس سند

 

 ییآذربایجان و ساغاالن چاکتاب : 11شکل 

ز نی نیعثما ترکی پاراگراف مربوطه فارسی ترجمه
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 به آجی رود که محلی شمال در": ن استنیچ

 به ییچا ساغاالن نام با آبی میشود، متصل دریاچه
 قسمت دیگر،. است ریختن حال در اورمیه چهدریا

 ".است نمکی و وسیع باتالقهای حاوی این سفالی

 

 پیرامون و تبریز از نقشه توپوگرافی (11-4

 میالدی 1943 به مربوط

 

 زا توپوگرافی نقشه آمریکا تگزاس دانشگاه در کتابخانه

پیرامون موجود میباشد که مربوط به سال  و تبریز

دوم میباشد. نقشه  نییام جنگ جهامیالدی و ا 1943

ها  ییبرای آمریکا ییمشخصا ارزش نظامی و جغرافیا

داشته است. در این نقشه که قسمتی از آن در شکل 

 (Sahalanزیر نشان داده شده، نام روستا ساهاالن )

ن محلی بنام قرارگاه نظامی نیقید شده است. همچ

در سمت  (Sahalan military post)ساهاالن 

 ان دیده میشود.صوفی

 

پیرامون و  و تبریز از توپوگرافی : نقشه12شکل 

 ساهاالن

 

ل ایران چاپ سا جغرافیابی کتاب فرهنگ (12-4

 شمسی  1330
   

 جغرافیابی کتاب فرهنگشمسی ارتش  1330سال 

یرون آذربایجان ب 4و  3، استان 4، جلد ()آبادیها ایران

شد. در منتج از سرشماری آن زمان میبا داده است که

آن سرشماری برخالف سرشماریهای بعدی انجام 

ز پرسش شده نییافته در ایران، زبان و مذهب محل 

ن نام بومی غیرفارسیزه برای روستاها نیاست! همچ

اتکای کتاب مذکور از کتب قابل  ثبت شده است.

پژوهشگران میباشد. در هر حال. نام ثبت شده برای 

ر شکل زیر دیده ، همانطوریکه د267روستا در صفحه 

شکل نوشتاری صحیح ساواالن  میشود، ساواالن است. 

 هم ساغاالن است.

 

 
: ساواالن نام ثبت شده در سرشماری، چاپ 13شکل 

1330  

 

 رآثا و آذربایجان تاریخ به نظری کتاب (13-4

 1349آن، چاپ  شناسی جمعیت و نیباستا

 شمسی

 و نیادر کتاب نظری به تاریخ آذربایجان و آثار باست

 جمعیت شناسی آن نوشته دکتر محمدجواد مشکور

نویسنده در فصل ، نیخ ایرامور، (ه ش 1374-1297)

دهم به آمار شهرها و آبادیهای آذربایجان در 

 516در صفحه  پرداخته است. 1345سرشماری سال 

نام روستای مورد  ، مطابق شکل زیر،کتاب مذکور

به  ،دهبحث که در آنزمان جزو دهستان سردرود بو

شده است. ماغاالن  ضبط (شکل سهالن )ماغاالن

 حرف اول اشتباه تایپی است، و ساغاالن باشد ستیبای

چونکه اسم این روستا چه شفاهی و چه کتبی در 

 گذشته و حال هموار با حرف س شروع شده است.

یک سند  نیاین موضوع در مقاله ساغاالن )بازخوا

الن و غیره ، ریشه شناسی نام روستای سه(تاریخی

 مشهود است.
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 و نیباستا آثار و آذربایجان تاریخ به : کتاب نظری14شکل 

 آن، ساغاالن به شکل سهو ماغاالن شناسی جمعیت

 

 تصویرهای و ها نقشه تاریخی اطلس کتاب (14-4

 آذربایجان، تاریخ نامشخص ییجغرافیا

 ییدر کتاب اطلس تاریخی نقشه ها و تصویرهای جغرافیا

ز ا نیفراوا نقشه های نوشته امیر هوشنگ انوری آذربایجان

ر دکه  189. نام روستا در نقشه شده اندآذربایجان معرفی 

کتابخانه مجلس شورای تهران با شماره آرشیو 

(m16285) ساآالن  ، مطابق شکل زیر،نگهداری میشود

(Saalan)  همانطوریکه در مقاله ساغاالن است.  گشتهقید

یش بومی رایج فعلی خود این گوساآالن هم ذکر شده، 

 .ساغاالن میباشدروستاست و شبیه ترکی استانبولی تلفظ 

 
کتاب اطلس تاریخی نقشه ها و : نقشه 15شکل 

 و ساآالن آذربایجان ییتصویرهای جغرافیا

اطالعات و تهیه کننده این نقشه به هر دلیل در دسترس 

 ست.نی
 منابع

 سهالن نیابوالحس ت، قدر(تاریخی سند یک نیساغاالن )بازخوا -1

 ، فروردین20 ماهنامه اوزان، چاپ تهران، شماره یاری، جلیل و

 شمسی 1400 ماه سال

 حسین دکتر ترجمه کاشغری، محمود شیخ دیوان لغات الترک، -2

 1383ر اختر، تبریز نش اول، چاپ صدیق، محمدزاه

سهالن،  نیسهالن، قدرت ابوالحس روستای نام شناسی ریشه -3

    1395، سال 78می، چاپ تبریز، شماره ماهنامه ائل بیلی

 خان استرآبادی، نسخه مهدی نادری، میرزا جهانگشای تاریخ -4

 هندوستان: کتابخانه دیجیتال

t/QTdodkltb1RLQkJOYkYhttp://ndl.iitkgp.ac.in/documen
zMW5BaVp3NDdidkxPR1JSRTJmU1dyZ21iUEE4MD0 

 2سفرنامه جیمز مویه جلد  -5

Second voyage en Perse, en Arménie et dans l'Asie 
2Mineure: fait de ..., Volume ) 

- By James Justinian Morier) 
https://books.google.com/books?id=zFJCAAAAcAAJ&pg
PA211&lpg=PA211&dq=James+Justinian+Morier+sahal=

an&source=bl&ots=_8rzbltPKf&sig=ACfU3U3LElje3j4Mq
1HUrXK2QyUodoUGtA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjh9v

L2zZHwAhUEPewKHbEnAUsQ6AEwEXoECBIQAw#v=one
page&q&f=false 

 Moritz vonبوئه ) دوکوتز ایران، موریس به مسافرت کتاب -6

Kotzebue's Reise nach Persien mit der 
Russisch-kaiserlichen … By Moritz von 

Kotzebue) 
https://books.google.com/books?id=IytDAAAAcAAJ&pri

ntsec=frontcover&dq=moritz+von+kotzebue&hl=en&sa=
-X&ved=2ahUKEwiEl7eB8pz3AhXq_7sIHa1

CFUQ6AF6BAgHEAI#v=onepage&q&f=false 
 (ن )ایراننقشه آذربایجا -7

-https://maps.princeton.edu/catalog/princeton
dj52w715p 

 نقشه خاورمیانه  -8

/https://www.loc.gov/item/2013593036 
 یآذربایجان شمال -9

(Сѣверный Азербайджан: Военно-географический 
очерк 

By Леонид Константинович Артамонов) 
https://books.google.com/books?id=CYDD5FvzCmoC&p
g=PA11&dq=%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B
B%D0%B0%D0%BD&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjoj46d0

K73AhWCRPEDHYphBzIQ6wF6BAgIEAE#v=onepage&q=
%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%DD0%A1%

0%BD&f=false 
 نینقشه عثما -10

https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/20
13 

، ثقة االسالم تبریزی، مجموعه آثار قلمى ثقة االسالم تبریزى -11

 ملی ) آثار گردآوردی کننده نصرت آهلل فتحی، ناشر انجمن

 شمسی، کتابخانه دیجیتال نور: 1355الس (تهران

https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/3
earchText=%D9%82%D8%B1%DB%8C%D9S?9068/2/112

%87%20%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D
8%A7%D9%86 

، تهران ، چاپترجمه پرویز رجبی ،ویلهلم لیتن، نیماه عسل ایرا -12

 شمسی 1385 ، سالنشر ماهی

 هادار اصول سیله سیاسیه تقسیمات و جغرافیه احوال) آذربایجان -13

 قمری 1334 سال عسکریه، نشر استانبول، ، چاپ(سی

-=Xhttps://books.google.com/books?id
crAAAAMAAJ&q=%D8%B3%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D
9%84%D8%A7%D9%86&dq=%D8%B3%D8%A7%D8%BA
D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86&hl=en&sa=X&ved=2%
ahUKEwjTuuHp7uL2AhVJx4UKHVeMCiYQ6AF6BAgIEAI 

 پیرامون و تبریز از توپوگرافی نقشه  -14

http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/iraq_and_iran/t
k.jpg-38-j-tabriz-6589753-oclc-pclmaps-xu 

 4و  3، استان 4، جلد (آبادیها)ایران  جغرافیائی فرهنگ -15

آرا، انتشارات دایره  رزم آذربایجان، سرتیب حسینعلی

 شمسی 1330ستاد ارتش، مهرماه سال  ییفیاجغرا

 آن، شناسی جمعیت و نیباستا آثار و آذربایجان تاریخ به نظری -16

 1349 سال بهمن، چاپخانه نشر تهران، مشکور، جواد محمد

 شمسی

 امیر، آذربایجان ییاطلس تاریخی نقشه ها و تصویرهای جغرافیا -17

 1394 ، سالچاپ اول، ندای تاریخ ،نشر تهران، هوشنگ انوری

 شمسی

 

http://ndl.iitkgp.ac.in/document/QTdodkltb1RLQkJOYkYzMW5BaVp3NDdidkxPR1JSRTJmU1dyZ21iUEE4MD0
http://ndl.iitkgp.ac.in/document/QTdodkltb1RLQkJOYkYzMW5BaVp3NDdidkxPR1JSRTJmU1dyZ21iUEE4MD0
https://books.google.com/books?id=zFJCAAAAcAAJ&pg=PA211&lpg=PA211&dq=James+Justinian+Morier+sahalan&source=bl&ots=_8rzbltPKf&sig=ACfU3U3LElje3j4Mq1HUrXK2QyUodoUGtA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjh9vL2zZHwAhUEPewKHbEnAUsQ6AEwEXoECBIQAw#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=zFJCAAAAcAAJ&pg=PA211&lpg=PA211&dq=James+Justinian+Morier+sahalan&source=bl&ots=_8rzbltPKf&sig=ACfU3U3LElje3j4Mq1HUrXK2QyUodoUGtA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjh9vL2zZHwAhUEPewKHbEnAUsQ6AEwEXoECBIQAw#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=zFJCAAAAcAAJ&pg=PA211&lpg=PA211&dq=James+Justinian+Morier+sahalan&source=bl&ots=_8rzbltPKf&sig=ACfU3U3LElje3j4Mq1HUrXK2QyUodoUGtA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjh9vL2zZHwAhUEPewKHbEnAUsQ6AEwEXoECBIQAw#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=zFJCAAAAcAAJ&pg=PA211&lpg=PA211&dq=James+Justinian+Morier+sahalan&source=bl&ots=_8rzbltPKf&sig=ACfU3U3LElje3j4Mq1HUrXK2QyUodoUGtA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjh9vL2zZHwAhUEPewKHbEnAUsQ6AEwEXoECBIQAw#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=zFJCAAAAcAAJ&pg=PA211&lpg=PA211&dq=James+Justinian+Morier+sahalan&source=bl&ots=_8rzbltPKf&sig=ACfU3U3LElje3j4Mq1HUrXK2QyUodoUGtA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjh9vL2zZHwAhUEPewKHbEnAUsQ6AEwEXoECBIQAw#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=zFJCAAAAcAAJ&pg=PA211&lpg=PA211&dq=James+Justinian+Morier+sahalan&source=bl&ots=_8rzbltPKf&sig=ACfU3U3LElje3j4Mq1HUrXK2QyUodoUGtA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjh9vL2zZHwAhUEPewKHbEnAUsQ6AEwEXoECBIQAw#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=IytDAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=moritz+von+kotzebue&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiEl7eB8pz3AhXq_7sIHa1-CFUQ6AF6BAgHEAI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=IytDAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=moritz+von+kotzebue&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiEl7eB8pz3AhXq_7sIHa1-CFUQ6AF6BAgHEAI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=IytDAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=moritz+von+kotzebue&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiEl7eB8pz3AhXq_7sIHa1-CFUQ6AF6BAgHEAI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=IytDAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=moritz+von+kotzebue&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiEl7eB8pz3AhXq_7sIHa1-CFUQ6AF6BAgHEAI#v=onepage&q&f=false
https://maps.princeton.edu/catalog/princeton-dj52w715p
https://maps.princeton.edu/catalog/princeton-dj52w715p
https://www.loc.gov/item/2013593036/
https://books.google.com/books?id=CYDD5FvzCmoC&pg=PA11&dq=%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjoj46d0K73AhWCRPEDHYphBzIQ6wF6BAgIEAE#v=onepage&q=%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD&f=false
https://books.google.com/books?id=CYDD5FvzCmoC&pg=PA11&dq=%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjoj46d0K73AhWCRPEDHYphBzIQ6wF6BAgIEAE#v=onepage&q=%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD&f=false
https://books.google.com/books?id=CYDD5FvzCmoC&pg=PA11&dq=%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjoj46d0K73AhWCRPEDHYphBzIQ6wF6BAgIEAE#v=onepage&q=%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD&f=false
https://books.google.com/books?id=CYDD5FvzCmoC&pg=PA11&dq=%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjoj46d0K73AhWCRPEDHYphBzIQ6wF6BAgIEAE#v=onepage&q=%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD&f=false
https://books.google.com/books?id=CYDD5FvzCmoC&pg=PA11&dq=%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjoj46d0K73AhWCRPEDHYphBzIQ6wF6BAgIEAE#v=onepage&q=%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD&f=false
https://books.google.com/books?id=CYDD5FvzCmoC&pg=PA11&dq=%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjoj46d0K73AhWCRPEDHYphBzIQ6wF6BAgIEAE#v=onepage&q=%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD&f=false
https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/2013
https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/2013
https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/39068/2/112?SearchText=%D9%82%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86
https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/39068/2/112?SearchText=%D9%82%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86
https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/39068/2/112?SearchText=%D9%82%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86
https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/39068/2/112?SearchText=%D9%82%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86
https://books.google.com/books?id=X-crAAAAMAAJ&q=%D8%B3%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86&dq=%D8%B3%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjTuuHp7uL2AhVJx4UKHVeMCiYQ6AF6BAgIEAI
https://books.google.com/books?id=X-crAAAAMAAJ&q=%D8%B3%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86&dq=%D8%B3%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjTuuHp7uL2AhVJx4UKHVeMCiYQ6AF6BAgIEAI
https://books.google.com/books?id=X-crAAAAMAAJ&q=%D8%B3%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86&dq=%D8%B3%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjTuuHp7uL2AhVJx4UKHVeMCiYQ6AF6BAgIEAI
https://books.google.com/books?id=X-crAAAAMAAJ&q=%D8%B3%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86&dq=%D8%B3%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjTuuHp7uL2AhVJx4UKHVeMCiYQ6AF6BAgIEAI
https://books.google.com/books?id=X-crAAAAMAAJ&q=%D8%B3%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86&dq=%D8%B3%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjTuuHp7uL2AhVJx4UKHVeMCiYQ6AF6BAgIEAI
http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/iraq_and_iran/txu-pclmaps-oclc-6589753-tabriz-j-38-k.jpg
http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/iraq_and_iran/txu-pclmaps-oclc-6589753-tabriz-j-38-k.jpg
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 لکلورشیناسیوآذربایجانمیزین  دیرلی ف ()آسالن مُجازی عبدالعلی
 

 

 

 

 

 

 

 مریم مجازی

 

 ایلده آذربایجانین گؤنئی ماحالی، 4/7/1313

نین شمالیندا، میشوو داغینین شهری شبستر

 -لبوالقلی، گو -لیسولو ـ چایلی، چئشمه

ه اغاتلی، خوش هاوالی اتکلریندب -چیچکلی، باغ

، صنعتلیشن شانجان کندینده بیر ائرکن الیئرله

لیک ائدن و شال یان، اکینچیداوار ساخال -مال

 توخوماقال ایمرار معاش ائدن بیرعائله ده آنادان

 اولموشام.

آذربایجانین وضعیّتی قوالی اولدوغونا و     

یاشیما قدر  11تحصیل ایمکانی اولمادیغینا گؤره 

نجی ایله قدر  1325 دن1324سوادسیز ایمیشم، 

فرقه دموکرات زمانی، تحصیل اجباری، عمومی و 

رایگان اولدوغونا گؤره بیر ایل آنا دیلیمده درس 

م. ائله بو ایللـرده مهربان ااوخوماغا نائل اولموش

سووندان، باشالرینا گلن قضوو  -آنامین سؤز

لردن، قدیم یبه خانالردان، قدرلردن، شاهالردان،

ولرین تاالنماسیندان، قادینالرین کندلرین و ائ

لریندن، باهالیقدان، قورخودان تندیرلرده گیزلنمه

لیگیندن، دبلردن، آجلیقدان، طاعون، وبـا خسته

دوزگونلوکدن، ایماندان، قیامتدن و  رسملردن،

 12الریندان فایداالنمیشام . لشیرین ناغی -شیرین

یاشیمدا میللی حؤکومت دییشیلندن سونرا همان 

نجی ایلین اسفند آییندا تهرانا مهاجرت  1325

نجی  1346ائتمه مجبورییتینه معروض قالمیشام.

ایلده تأهل اختیار ائدیب ائولنمیشم، اونون 

 حاصیلی ایکی اوغالن بیر قیز دیر. 

یوخاریدا یازدیغیم سوزلرین شرحینه گؤره       

کتابیمدا چاپ اوالن شعرین بیر قسمتینی 

لر بیوگرافیانی بو بیت گتیریرم، اولسون کی

 آچیقالسین .
 اون یـاشیمدا  منـده  گلـدیـم  تهرانا 

 1یولـوم دوشــدو،   اللـه زارا،  مهـرانـا

  بهوت حئیـراناایدیم  مـات و مقالمیش

 2آیـاق آچـــدیـم، اونـدا بهـــارستـانا

  قـاالنیـنـی  سیــزلر  سالیـن   حسابا

 م  کتاباکاغـاذ تـوتمـاز،  گرک یـازیـ

  اشیمـابلر  گلــدی  اوندان  سونرا،  نه

 فلـک گونـده  آغی  قاتـــدی  آشیما

  دیآنـا  اؤلـدو،   منــه خبـر گلمـــه

 دیرـر کلمـهکی، بو خبـر بیسانماییـن

 کی، آنـام چوخدان اؤلوبـدور        ائشیتدیم 

خدافرین درگیسی امکداشالری دا 

یزی آد گونو دیرلی استادیم

مناسیتیله تبریک ائدیر . اوزون عمر 

 و جانساغلیغی دیله ییر.
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 اولوبـدور 3(پهلوـ نـه وار؟ )سینهنـه دی

  دن سـونـرا خبـر وئـردیـلر      ایکی  ایـلـ

 ـرلـریـن   دردیلـگوللریمیـن   چیچک

 ی      لدی ایـکی آنـا اؤلوب ایکـائشیتدیم

 یریندن سئچیلدیب -بله، بیـرق -قوهوم 

  ایکی ایـلده  آنـاسیـزام  بیلمیــردیـم      

 آغالمیردیم، گؤز یاشیمی سیلمیــردیم

  ـردیــمبیلـن گوندن دائـم  قـارا  گئی

 ده  اوزو  قــارا    دئیــردیــمفـلــکـه  

  باجی ـ قارداش، قالیب  کتده  اوزاقـدا

 یئتیـم اوشـاق، او دا  قــاردا،  سـازاقـدا 

   نئجـه یـاشـاردیـم 4قورخولـو تهرانـدا

 نـاشیلیغــی سوودوم، بیـر آز بـاشاردیم

   دیملـردن قـورتـار، اؤلــوم5نئچـه کرن

 6ویـونـو بـاشـا کیمی  اوتـاردیـمچوخ قـ

  کیمی،  دوراردیـمقـراریمــدا  کیشی
 الردا  اؤزه  زیــان   ووراردیـمحســاب 

   باش ساخالدیم یار یولداشین ایچینده

 دوز یـاشادیـم، میـن اووباشین ایچینده

   ـاریشدیم دیـم، سیـاسته قبحث  ائـله

 یمایله بـاریشـد کوسموشودوم، دوستالر

  درس اوخـودوم بیـر آرزوما یئتیشدیم

 آممــا بـؤیـوک آرزوم ایـله آتیشـدیــم 

  ومـا  چـاتمـادیمدیم،  بـو آرزهرنئیله

 آممــا هئـچـوقت هدفیــمی آتمـادیـم 

  بیـر آز یئنه، درس اوخودوم  اولمادی

 چـوخ سحـره قـالمـادی 7بیـر قیرانـدان 

   ـمیمجبور اولـدوم تحصیلی ترک ائیله

 یـمتحصیل اوچـون عهدیمی بـرک ائیله

   ایگیرمی بئش ایل او زاماندان گئچنده

 نیبـــم آرواد اوشــاق  ایچینــدهائـولـه

   تحصیل آلیـب درس اوخـودوم تازادان

 کـی، اونـدا اولــدوم آنـادانائــله بیــل

   گئجه گوندوز درس اوخودوم یاتمادیم 

 سـاتمادیم هئچوقت علمـی آیــری زادا

   عالیملرله، گئتـدیم، گلدیم، قاتیشدیم

 یئنـه آرزوم دوشـدو قـالدی اؤتـوشدوم

   چوخ کتابالر آلیب، ییغیب، اوخـودوم

 یــرینه تـوخـودومبلــری بیـر ـ کلمـه

   ـر ایچیندهنلانجم  8دیـمبحث ائــلـه

 چؤلـده، بیچینـده، قـالیب9رشبرسانکی

   دیـاشا یئتمههر نه  یازدیم  سؤزوم ب

 دیآرزوالریـم،  یئنـه قـالــدی، بیتمـه

   ون قـویامدیـم  مکتبیمـه سـگئدنمه

 یـامیـام، یـانقیتحصیل اوچون تـامارزی

   دیـربـؤیـوک آرزو منه درس اوخوماق

 دیرتوخومـاقفرشاوخوماق،سـانکیدرس

   شعـر یـازدیم، اؤز اؤزومـه بـاغالشدیم

 مـا سـالیب آغالشدیـمیـادی« اصـالنی»

   آدی سئچیلدی 10«آسالن»اونـا گؤره 

 پـالتـار تکیـن دوز  اگنیمـه بیچیلـدی

    لیــاقتیــم  اولسـا  اونـو  سـاخلییام

 دان حـاقلییامهامیمناوچون«آسـالن»

 

 ایلدن سونرا یئنه درس اوخوماغا 25هر حالدا     

یت و باشالییب، ادبی دیپلم آلدیم و سونرا مدیر

لرده دیپلم آلیب و اداره آب تعمیرات رشته نیف

 ا کارمندلیق ایشینه مشغول اولدوم.  ندتهرا

ایل تهراندا یاشادیغیما و فارس دیلی و  75    

ایل  25 ادبیاتیندا ادبی تحصیل آلماغیما و

مک و لرین دفتر و یازی ایشلرینده ایشلهاداره

مه لری گؤردوگومختلف مدیریّت و اداری دؤره

ه باخمایاراق، آنا دیلیمده یازیب یاراتماقی اؤزوم

 بیر یوکسک بورج بیلمیشم.

اوشاقلیقدان تورک دیلینه عاشیق اولدوغوما و      

بیر ایل ده اوشاقلیقدا تورکجه اوخوماغیما گؤره و 

سی شیرین الیالالری سینما پرده -آنامین شیرین

کیمی گؤزومون اؤنوندن کئچر و یادیما دوشرکن 

هارادا روزنامه، کیتاب و نشریه تاپسایدیم،  هر

دک آالردیم اوخویاردیم و ساخالیاردیم، ایندییه
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نئچه دؤنه یازدیقالریم و کیتابالریم جیریلیب 

لره باخمایاراق، ایسالنیب و یانیبدیر، یئنه او مسئله

بویانا تورک دیلینده هر نه  (ش1357انقالبدان )

بدور، کیتاب، روزنامه و درگی چاپ اولو

چالیشمیشام کی آلیم، اوخویوم و ساخالییم. 

لیگینه یاشیمدا و گوزلریمین خسته 88ایندی 

کتابخانامدا اوخویوب یازماقال ائو باخمایاراق اؤز 

 باشیمی قاتیرام.

تورکون تکمیلی ادبی دیلینی اؤیرندیگیم 

اوستادالریمدان مرحوم دکتر تیمور پیرهاشمی، 

مد تقی زهتابی، دکتر حمید نطقی، پروفسور مح

پروفسور غالمحسین بیگدلی، پروفسور حمید 

محمدزاده، اوستاد عبدالکریم منظوری خامنه، 

دکتر علی کمالی، علی تبریزی، دکتر جواد هیئت، 

دکتر حسین محمدزاده صدیق ، اوستاد یحیی 

شیدا  و اوستاد محمد علی قوسی فرزانه و... 

 م. هییلقید ائتمه نیآدالری

 (وغوم کندین)شانجان و شبسترینآنادان اولد

فولکلور و  -شانجان»ادبیات و مونوگرافیاسینی 

ده یازمیشام صفحه 650 نیآدلی کتابی« ادبیات

ایلین بهمن آییندا انتشارات اندیشه نو  1390کی

ایله چاپدان بوراخیلیب. شانجان کیتابیندا توسطی

 سیز:الری اوخویا بیلربو موضوع

 افی و اقتصادی سیندن جغرگونئی منطقه

 بیر تحقیق

  و گونئی فولکلوروندان اؤرنک آذربایجان 

   چیلّه مراسملری 

   آخر چرشنبه و چرشنبه آخشامی: )بازارا

لیک، اوْد یاندیرماق، کلید گئتمه، چرشنبه

سالماق، تاباق آپارماق، باجالیق یا شال 

آتما، سودان سالالماق، قاشق چالما، بؤرک

ماق و یومورتا آلتدانماق، یومورتا بویا

 (دؤیوشدورمک و ...

  لری و نوروز بایرامینین تاریخی مسئله

یاسین سویو، نئیسان لری: )چیلمراسم

، سایاالر و سایانچیالر، (نیسان سویو )آب

چیلر، چؤمچه تکهکوْساالر و کوْساچیالر، 

 (خاتون و سایر...

 لر، شکیل الر، درویشچاووش

 ردواْلندیرانالر، باشّاق ییغانال

 لر: )قوْرخو دبلر، ادبلر، اینامالر و افسانه

تؤکمک، دعا یازماق، یومورتا یازماق، یئره 

میخ چالماق، جین وورماق، ال آروادی،  

 (قارا باسماالر و ...

  آذربایجان فوْلکلوروندا ناغیلالر 

  معاصر دؤورده یارانان فولکلور 

  لر جهگولمه 

   اوشاق فوْلکلورو 

  وئرچیلیک و ، آللیقلر: )توکانچیپئشه

تجارت، مالدارلیق، اکینچیلیک، قوروقچو 
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بوستانچیلیق، پتکچیلیک، شالچیلیک،  

باغدارلیق، بینا سالماق، دییرمانچیلیق، 

، (داغچیلیق، تورپاقچیلیق، دللک )سلمانی

چیلیک، داشچیلیک، حامامچیلیق، پینه

خیرداچی، چلنگر و چوبتچی، چرچی

چیلیک توتماق، غربتاووچولوق، کهلیک 

  (و مکتوب گلمه

   ائل طبابتی: )بوغاز باسما، قوالق

چیلیق، چیرتماق، قارین باغالما، سینیق

  (حجامت و ...

 ،ساخالماالر: )سود، یوقورد، پنیر، آلماالر 

، (ارپیز، میالق )اوزومق -قاخالر، قوْوون

ادام، کیشمیش، قووورما، ب -قوز
  (یارما و ...سمک، لپه، ساخالما، رشته کدری

  لرده: )جیلووالر، سی حادثهگونئی منطقه

لر، چالدیران قیتلیق ایللر، ملّی تاریخ
  (سی، قیز قاالسی و قیز کؤرپوسو و ...موحاربه

 گونئی ادبیات تاریخیندن اؤرنک 

  :مؤلفین عمومی و اختصاصی شعرلری

 لر،لر، غمنامهتعریف لر،)مشاعره

 موضوعالر...   و سایر (دانیشیقالر و ...

،  «انجمن ادبی استاد شهریار» م کی ییلقید ائتمه 

میشوو کولتور » و« گونئی مدنیت اوجاغی»

 1362لریندن اولموشام. نین مؤسس عضو« درنگی

ادبی   (یشمس 1401قدر ) هیندیباشالنیب ا لدنیا

درنگلرده مستمر ایشتیراک ائدیب و شعرلر تقدیم 

کتابیندا چاپ  ائتمیشم کی، بیر آزی شانجان

لریمی اگر عؤموردن اولوب و قاالن شعرلر و مقاله

باکی شهرینده  جگم.دا چاپ ائدهقاالرسا اونالری

نین فخری عوضوو و «یازیچیالر بیرلیگی»اوالن 

انجمن »و شبسترده « صابیر ادبی انجمن»تهراندا 

 نین ده عوضوویام.«ادبی شیخ محمود شبستری

رت کسمنلی، محمد صابیر رستمخانلی، نص    

ن نینیگار رحیملیزاده و گولآراز، بختیار وهاب

عرب الفبامیزا کؤچورموشم و مهد  نیشعرلری

ن نیسینده چاپ اولوبدور. همچآزادی روزنامه

عزیزه خانیم جعفرزاده نین یازدیقی عاشیق پری 

لریندن گولشاد خانم و نین شاعرهمجلیسی

ر دا مهد چورموشم کی اوناللریندن ده کؤسایره

 چاپ اولوبالر.روزنامه سینده آزادی 

ین بیوگرافیاسی و «واثق»میرزا عباسعلی واثقی

سینده معرفی غیب اونو غروب مجلهیی نیشعرلری

 ائتمیشم.

سایاالر، کوساالر، قوچ قاتما، »سینده فولکلور ساحه

نوروز بایرامی و »، و «دول گلمه، ساغین، قیرخیخ

لری، چیل لله گئجهآخیر چرشنبه مراسیملری، چی

اکین و بیچین »، و «یاسین سویو، نیسان سویو

لر، روایتلر، ناغیلالر، تویالر، دبلری، اینامالر، افسانه
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الر، قارقیشالر، چاووشالر و اوشاق یاسالر، آغی

ده توی گونئیده و باره« فولکلورو و شعرلری

مراسیملرینی، اویونالرینی، شنلیکلرینی و 

جه داوام تاپماسینی، فولکلوروموزون نئ

عاشیقالرین سازلی سؤزلرینی و سازلی 

آیری  -و آیری ناغیلالرینی، تاپماجاالرینی

لر یازمیشام کی قونوالردا تحقیقات آپاریب و مقاله

لر و قزئتلرده چاپ اولوبدور. مختلف درگی

لیک ده قید ائدیرم کی، هلهسینیاونالردان نئچه

 بالر.ییان تاپماکتاب شکلینده چاپ اولماغا ایمک

 ص؛ 250فارسجا  (لریم )تلخ و شیریناؤز خاطره -

 ه یازدیغیم شعرلر؛ سون اون ایلد -

» و « یاممن بیر داغ چایی»لیمخان یعقوبونز -

کتاب الرینی عرب « اؤلمپه گئدن زلیمخان

 بدیر.ییالفباسینا کؤچورموشم کی هله چاپ اولما

کلرین لیلر و گوندهدا آدالری گلن درگیآشاغی

سینده منیم لرله فولکلور ساحهسی دفعههامی

 لر و شعرلریمی چاپ ائدیبلر:یازدیغیم مطلب

سی، اختر، مهد ارمغان آذربایجان، وارلیق مجله 

آزادی، فروغ آزادی، یول، اسالمی بیرلیک، نوید 

ل آذربایجان، فجر آذربایجان، جوالدوز، دیلماج، ائ

، ن، سینای همدانبیلیمی، بهار زنجان، بایرام زنجا

سی، گونئی مدنیت پیام شبستر، میشوو هفته نامه

سی، میشوو کولتور اوجاغینین داخلی نشریه

سی، آذری، خوی نگار، نین داخلی نشریهدرنگی

 تپش قلم، آغری، خدافرین، غروب. 

لری، آذربایجان بورادا قید اولونان مقاله

ن ن فولکلور انستیتوتوندا کئچیریلنیرسپوبلیکاسی

اورتاق تورک کئچمیشیدن اورتاق تورک »

گینه اولوسالر آراسی فولکلور جهگله

 ندا ارائه ائتمیشم. -«سمپوزیومالری

اورتاق تورک کئچمیشیدن اورتاق » 2003ژانویه -

جگینه بیرینجی اولوسالر آراسی فولکلور تورک گله

 سی؛سایاالر و کوساالر مقاله« کنفرانسی

ک کئچمیشیدن اورتاق تور»  2004مارس -

جگینه ایکینجی اولوسالر آراسی اورتاق تورک گله

 سی؛ نوروز بایرامی مقاله« فولکلور کنفرانسی 

اورتاق تورک کئچمیشیدن اورتاق » 2005نوامبر -

جگینه اوچونجو اولوسالر آراسی فولکلور تورک گله

، آخیر چرشنبه و آخیر چرشنبه «کنفرانسی

 سی؛آخشامی شبستر ماحالیندا مقاله

اورتاق تورک کئچمیشیدن اورتاق » 2006نوامبر -

جگینه دوردونجو اولوسالر آراسی تورک گله

، آذربایجان و گونئی «فولکلور کنفرانسی

ن فولکلوروندان اورنک: چیلله نیسیمنطقه

لریندن، چارچار، چیلله، کیچیک چیلله، مراسیم

 جریان بوالق، کوساالر.

یشیدن اورتاق اورتاق تورک کئچم» 2007اکتبر -

جگینه بئشینجی اولوسالر آراسی تورک گله

، آذربایجان و گونئی «فولکلور کنفرانسی

ن فولکلوروندان اورنک: کوساالر و نیسیمنطقه

چیلر، لرین تعریفی، تکهکوساچیالر، کوسا بی

لر، شکیل دوالندیرانالر، چاووش یا چووش، درویش

 غانالر. ییباشاق 

الر، جان فولکلوروندا ناغیل، آذربای 2008نوامبر -

شی و قورتالیشی، کئچل و نیالرین باشالناغیل

 ن ناغیلی. نیقاضی، اشرف عمی
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اورتاق تورک کئچمیشیدن اورتاق » 2010نوامبر -

جگینه آلتینجی اولوسالر آراسی فولکلور تورک گله

، شبسترلی حسین )حسین کرد «کنفرانسی

 آباد سفری. ن حیدرنیپهلوا (شبستری

لرین هامیسی الردا ارائه ائتدیگیم مقالهو کنفرانسب

اورتاق تورک کئچمیشیدن اورتاق تورک »

ن نیجگینه، اولوسالر آراسی فولکلور کنفرانسیگله

کیتابالریندا چاپ اولونوب. قید « الریماتریال

الرین هامیسی م کی، بو کنفرانسییلائتمه

، (AMEAلر آکادمیاسی )آذربایجان میللی علم

 لکلور اینستیتونون طرفیندن کئچیریلیب. فو

دا -10ن نیییه آجی ایل ژانوی-2011ده ترکیه-

حاجی بکتاش ولی کولتور درنگی طرفیندن 

بکتاش عاشورا اولوسالر آراسی، حاجی»کئچیریلن 

ل خساریتن نیده عاشوراکنفرانسیندا، محرم« گونو

 لری حاقدا مقاله ارائه ائتمیشم. مسئله

بالری تصحیح ائتمگه ایمکان آدی گلن کیتا 

تاپمیشام: مئشین کیتابی، دده قورقود کیتابی، 

نین، بهروانین و فولکلور قیالووزو، گولدورلو ولی

سی، محمد رضا نین شعر مجموعهصمد مرادی

نین آذربایجان فولکلورو، هاشم ترالنین کریمی

نین آتاالر گوموشو پنجک کتابی، حسن جعفرزاده

ن عؤموردن اؤتن نیعلی دنیابیسوزونون کؤکو، و 

 ایلر کتابی. 

ده پخش اولونان نئچه برنامه تلویزیونونودانسحر 

ایشتیراک ائدیب و فولکلوروموزا راجع جانلی 

 شیق آپارمیشام. نیدا

اشاماغیما باخمایاراق، اوتوز یدن تقاعددا  -1368  

 -سی و خصوصی ایله آتاایله یاخین گونئی منطقه

و  کدن سئودیگیم شانجان کندیبابا یوردوم و اور

سینین مونوگرافیاسین، تاریخ گونئی منطقه

و  ادبیاتین، فولکلورون، اونالرا قوشدوغوم  شعرلری

 ابا سؤزلرینی الیمدن گلن قدر یازیرام.ب -آتا

گونئیده توی مراسیملرینی، اویونالرینی، 

شنلیکلرینی و آیری کندلرده فولکلوروموزون نئجه 

، عاشیقالرین سازلی سؤزلرینی و داوام تاپماسینی

یمی سازلی ناغیلالرینی، تاپماجاالرینی یازماقال باش

 قاتیرام. 

 آذربایجان اوغلو

 آذربایجان اوغلو شانجـانلیام

 عطیرلی دیر یوردوم باللی شانلیام

 افتخاریم بو دور دوز نیشانلیام

 ؤز یولومد دوز گئدرم قورخمارام 

 هئچ اغیارین قیهاسینا آخمارام.

 یامآذربایجان اوغلو من مُجازی

 یاموفالی ائللرین من بیر آزی

 یامنین اینجه نازیگونئی ماحالی

 من دئییرم هامی گرک دوست اوال 

 انسان گرک دوستالریال راست اوال.

 آذربایجان اوغلو  اسالنام بیلین
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 یلیندیم یوردون هم آنا عاشقی

 گلین اورگیمدن بو پاسی سیلین

 ام ائللر ایچیندهاوندا یوز یاشار

 

 ائل یادیما دوشوبدور

 شانجان دیاریندان اوزاغام دوستالر

 داریخمیشام، ائل یادیما دوشوبدور

 دوستالریما بیر دسته گول باغالدیم

 وزاق یول  یادیما دوشوبدورا -اوزاق

 گزدیگیم او یئر یورد، یاشیل چیمنلر

 عطیر ساچان گول یادیما دوشوبدور 

 یوردومون تورپاغینا قوربان آنا

 میشو داغی ذیل یادیما دوشوبدور   

 آنام منه الیالی دئییب بو یئرده

 اوندان قاالن دیل یادیما دوشوبدور

 ر سؤیودلرنللر گؤی چیمسوسنی

 تحویلدارین گؤل یادیما دوشوبدور

 جوانلیق چاغیمدا گزدیگیم یئرلر 

 مغان ایله میل یادیما دوشوبدور 

 بدور سولو چایلی چؤل یادیما دوشو

 ام  دئییرم اورک سؤزومو«اسالن»

 بهار فصلی سئل یادیما دوشوبدور

 «اسالن»عبدالعلی مُجازی 

 22/1/1400 

 ایضاحالر:

سی: ایکی شلوغ خیابان زار و مهران کوٍچهالله -1

لی کی، قدیم تهرانین ان بیرینجی گزمهو کوٍچه

ایدی و منیم کیمی کند اوشاغی، و کندده یئری

ین آدام، ادان باشقا بیر چیراغ گؤرمهلیک المپبئش

ایندی بو جوٍره گؤزل و برقین ایشیغیندان هر یان 

پاریلدایان و نورال دواْلن یئره راست گلنده آغزی 

 آچیق قاالردی.

کی؛ میللی مان بهارستان مئیدانیبهارستان: ه -2

یدی، اوْردا هر گوٍن نمایش، شوْرا مجلسی اوْردا

 ت اواْلردی. میتینگ، چیخیش و تظاهرا

دیر، انسانین ارس دیلیندهفسینه پهلو:  -3

سینه سوْیوق دگنده تنگه نفس اواْلر و سینه

یه گؤره آنام سی آغرییار، ائله بو ساده مسئلهسینه

 اؤلموشدو.

ران: تهران مخوف آدیندا بیر کتاب قوْرخولو ته -4

و رخولوار، اوْنو اوْخویون! اوْ زامان تهرانین اَن قوْ

ایدی. هرگوٍن چوْخلو اوشاق یا بؤیوک آدام زمانی

ساواشماق، اوْغرولوق و ظوٍلوم  یوْخ اواْلردی،

 (دن آشمیشدی. اصغر بروجردی )اصغر قاتیلحد

اوشاغین باشینی کسمیشدی کی  13معروف 

 اعدام اوْلدو.

 ه کرن: نئچه مرتبه: دفعه: دؤنه ـ دؤنه.نئچ -

دن لریناشاکیمی اوْتاردیم: توٍرک مثلب -6

نر، دئیرلر دیر، اوْ دا منفی یئرده ایشلهبیری

ین قوْیونون باشاکیمی سنکس کیمفالن»

 . آمما من باشا کیمی اوْتاریردیم« اوْتارماییبدیر

راندا درس : اوشاقلیغیمدا تهیرانبیر ق -7

 (1کی، یالنیز بیر )اوْخویاندا، اوْ قدَر بئکار قالدیم

دا بیر دنه  ریال وار دؤولتیم قالمیشدی،  اوْنا

ده تحصیلی ترک چؤرک وئرردیلر. اونا گؤره یئنه

 ائتدیم.

سؤزونون توٍرکلشمیشی، بورادا  رشبر: رنجبر -9

نیر و بورادا، اوْنون گوٍن اکینچی یئرینه ایشله

سینه  قاباغیندا تکجه و یالقیز و کؤمکسیزجه

 دیر و منیم ده یالقیزجا ....چالیشماسینا اشاره

: جوان قارداشیم امیر اصالنین نآسالن شانجا -10

 اؤلومونه گؤره آسالن تخلص ائدیرم.
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 میرزا علی اکبر صابر
 رحمتلیک پروفسور دکتر حسین 

 (محمد زاده صدیق )دوزگون

 

 

 

 

 

 

 

 
صابر تخلص ائدن میرزا علی اکبر طاهرزاده 

. ده وفات  ه 1329ایا گلمیش و نی. ده د ه1278

 ائتمیشدی. 

مسلمان شاعردیر، داها  اوال بو کی صابر .1

شاعری ایدی. ()عدوغروسو او اهلبیت

ایا گلمیشدی نیمذهبی بیر عائله ده د

مکتب  نییئتمه ایللری نیاوشاقلیق و یئ

خانادا قرآن و ادبیات اوخوموشدور، 

جوانلیغیندان نوحه یازماغا باشالمیشدیر 

ن نی نیو بیر طرفدن ده سید عظیم شیروا

می شاگردی اولموش و حقیقی اسال

میشدی هم اسالم دشمنلری نییاخشی تا

مسلمانچیلیغا ووران  نیو همده اؤزلری

ریاکارالری و همده جوره جوره خرافه 

آدینا تبلیغ ائدنلری  نیلری اسالم دی

افشاء ائدیردی. او، فلسفی، تعلیمی و 

ی اؤزو  طنزندا نیمذهبی شعرلری یا

اوچون ان مهم مبارزه سالحی 

 سئچمیشدی. 

یم کی اونون مرآت، فاضل، آغالر قید ائتمه ل

، بوینوبوروق، هوپ یی، سودانیگولن، ابونصر شیبا

دین دیره هوپ و صابردن عالوه بیر امضاسی دا 

 ایدی. گی

صابر ایکی جبهه ده ساواشان بیر مبارز مسلمان 

شاعر ایدی. ایلک جبهه آوروپا و روس تبلیغاتینا 

ترقی پرور  نیآلدانانالر کی ظاهرده اؤزلری

بیریندن  -سترسه لرده، مسلمان ملّتلرین بیری گؤ

ردیالر. ایکینجی ییاؤزلرینه هدف سا نیآیریلماسی

جبهه خلقین پاک و معصوم مذهبی 

احساساتیندان سوء استفاده ائدن خرافه و اوهام 

تبلیغ ائدن مالنماالر کی حتی نئجه کی سید 

 عظیمی، صابری ده تکفیر ائتدیلر.

 ر:ییبیر رباعی ده دئاو سون نفسلرینده فارسجا 

 راهم بدهید رو به راه آمده ام،
 بر درگه حضرت االه آمده ام.

 امدم، نه دستم خالی است،نیبی تحفه 
 با دست پر از همه گناه آمده است.

ایکینجی بو کی صابر اؤز نفسی ایله جهاد  .2

اصلینه « جهاد نفس» نیائتمیش یع

رعایت ائتمیش و مجاهد بیر مسلمان 

غا باشالمیشدیر. علی اکبر کیمی فداکارلی

 دهخدا بو ساحه ده یازیر:

است.  نیصابر مجدد بزرگ ادبیات ترکی آذربایجا»

به  ییوی، اشعار را وسیله ی ستایش و تملق گو

این و آن قرار نداد و به روش مستقیم رئالیزم و 

حقیقت پرستی به اصالح جامعه و انتقادات مؤثر 

قاشی و پرداخت و طبع خالق و مصوّر او به ن

مجسم کردن عیوب معاصر در شکل و مقیاس 

بسیار برجسته و جالب توجهی آغاز کرد و با ریزه 

کاری های بسیار دقیق و ظریف حقایق را برمال 



21 

 

Xudafərin 211 (2022) 1401 -آبان-211خداآفرین   

ساخت و مبتکر طرز ادا و شیوه ی بیان خاصی 

شد. وی از افکار و از نویسندگان عصر خود، قرن 

ها پیش افتاد و در تشریح مسائل اجتماعی و 

اسی ید بیضا کرد و یکی از طرفداران جدی سی

آزادی و حکومت مشروطه بود و در ریشه کن 

کردن استبداد، همه را تحریض و ترغیب کرد. 

جرائد و مجالت وقت مانند: حیات، فیوضات، 

رهبر، دبستان، مالنصرالدین، الفت، ارشاد، گونش 

حقیقت و معلومات از نبوغ  نیصدا، حقیقت، یئ

 «می کردند. قلمی وی استفاده

اثرینده و  الذریعه نیمرحوم شیخ آقا بزرگ تهرا

تذکره  ریحانة االدبمرحوم مدرس تبریزی 

 مدرسرالر. مرحوم ییسینده اونو اصیل ایرانلی سا

دروغ اکابر صرف  ییصابر در مدیحه گو»یازیر: 

وقت ننموده و در جواب اشخاصی که به عدم 

گفته  قدرت او در این باب طعن می کرده اند. می

 است: 

دروغ به طمع پول  ییاگرچه در مدیحه گو»

ستم. لکن در هجو صادق بسیار مقتدر نیمقتدر 

 و این اشعار را انشاء نمود:« هستم.

 شعر بیر گوهر یکدانه ی ذیقیمتدیر،
 سالمارام وصف دروغ ایله اونو قیمتدن.

 رم هجو، سؤزوم دوغرو، کالمیم شیرین،ییدئ
 خوش شربتدن.اهل ذوقه وئررم نشئه بو 

اوچونجو بو کی صابر اؤزونون دئدیگی  .3

و یا طنز « آجی گولوش»کیمی 

 Satireشاعریدیر. آوروپالیالرین ساتیرا 

 طنزدئدیکلری بیر ادبی قوال، بیز 

مقوله « گولوش»، طنز نیریک. یعییدئ

 لیر. الکن ایراندا بویین بیر قولو سانیسی 

کلمه بیری بیریله چوخ فرقلی اوالن 

 گولوشداشیمیشدیر. ادبیاتین  معناالر

بؤلومو و قولوندا ایچه ریک، محتوا و 

فرعی اوینادیغی رول باخیمیندان نئچه 

 و شاخه لر واردیر. مثال اوچون: دالالر

. ظریفلیک یا 14. مسخره8. استهزا7مزاح .1

 ظارافات

 . کمدی15شخند نی. 9شوخلوق  .2

 . اله سالما16. یانشاقلیق 10 هزل  .3

. طنز یا 17 یک . گه وه زه ل11هجو  .4

 آجی گولوش

 . اوغازا قویما18. فکاهی 12جوک  .5

 . الغ ائتمه19

. هر بیری اؤزل و خاص بیر موضوع و محتوا 1

ساده جه گولدورمک و طرف  مزاحر. ییداش

مقابلده بشاشلیق و سئوینج ایجاد ائتمه اوچون 

ایشله نر و اوندا هئچ بیر سیاسی، اجتماعی، 

عالیملر و معلملر توهین، تهجین اولماز. مثال 

، سؤزون اورتاسیندا، نیاوزون موعظه و درس زما

موضوع ایله اویغون بیر گولمه لی جمله دئمکله، 

ن هم گولمک و بشاشلیقالرینا سبب نیهامی 

اوالرالر و همده دانشیالن سؤزه توجه و دقت 

 چکرلر.
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سؤزونون ضدی کیمی ایشله  مدحایسه  هجو. 2

کن اونون موضوعو ر. هجوده ده گولوش وار، النی

ه و و یا هر بیر زاده تعریفلمه یئرینه پیسلم نیبیری

 آشاغیالما واردیر. یامان یاووز و مسخره لر ایله

 دولودور و حتی اوندا توهین و تهجین واردیر.

سؤزونون ضدّی دیر. بورادادا  جدّایسه  هزل. 3

شما و گه وه زه لیک نیق و یاوا دایییانشاقل

ن هئچ بیر نیهزل یازا یر وییاوستونلوک داش

 و تعلیمی قصدی اولماز. نیانسا

ن ان آشاغی سویه نیگولوش مقوله سی  جوک. 4

لیر. جوک دئیه ین ییلی دالی و شاخه سی سا

قصدی اؤزونون منسوب اولدوغو توپلومون، بحث 

موضوعو ائدن بیر باشقا توپلوم قارشیسیندا 

 نیکیچیک لیک و آلچاقلیق حسّ ائتمه سی

ی ایله او قوم، ملت و توپلومو جبران مقصد

آشاغیالما قصدی ایله قوراشدیردیغی بیر گولمه 

 ز بیر طرفنیریک کی البته بورادا یالییلی سؤزه دئ

مخاطب و یا بحث  نیگولور و ایکینجی طرف یع

موضوعو اوالن هر کس ناراحت و اینجیک حاال 

« انیاال تهرا» شهریارگلیر. نئجه کی مرحوم 

لیک اساسیندا یازمیش.  بو اینجیک نیشعری

 جوکدا تهجین، توهین و آشاغیالما واردیر.

ر و طنز ییالکن طنز، درین و بؤیوک معنا داش

یازما اوچون فداکارلیق، شجاعت، قایغی کئشلیک 

ه روحوالزمدیر. سیاسی مبارز -و اجتماعی 

جمعیت آراسیندا اوالن هر بیر توپلوم و هر بیر 

ری نتیجه فین ظلم، فساد و اگریلیک لنیصی

سینده بروز ائدن آجی حقیقت لری گولوش یولو 

لیرکی جدّی و رسمی ییایله افشاء ائتمک سا

 شکیلده دیله گتیرمک اولماز.

ر و یاواش یاواش ییطنزده انسان اوّل گولمگه باشال

گولوش دوداقالریندا سولور و انسان دوشونجه یه 

گؤرور، غم،  نین دالینیدالیر و فساده پرده سی 

 غضب حسلری کئچیریر. غصه و

طنزین مهم اؤزللیگی بودور کی صنعتکارلیق ایله 

 -ایکی ضدّ بیر اینانج، عقیده، رسم و عادتی بیری 

ن قارشیسیندا قویور و ایکیسیندن بیری نیبیری 

 ن ایگرنج اولدوغونو آندیریر.نی

 نیصنعتکار شاعر طنز مقوله لی شعر و نثر اثری

ی حس طنزورادا ائله یازیب یارادیرکی اوخوجو ا

قارشی قارشیا  نیائدیر و ایکی ضد اوالن ایده یا

 قویور.

طنزده سئوینج قهقهه سی یوخدور، بلکه آجی 

گولوش واردیر. طنزده اوالن گولوش، شماتت و 

اعتراض گولوشودور و اصلینده اجتماعی بیر تنّبه 

 دیر.

صابرین طنزینده آشاغیداکی مقصدلر هدف 

 توتولوبدور:

و ریاکارلیغا اعتراض و ظلم و فسادا  .1

 تنقید.

موجود وضعیتی اصالح ائتمه و دگیشمه  .2

 قصدی.

جهالت اساسیندا قوروالن عادت و  .3

سنتلرین افشاء ائدیلمه سی. طنزده 

توهین، تهجین و تنبللیکدن حاصل اوالن 

ن مقصدی نیگولوش یوخدور. طنز یازا

خدمت و اصالحدیر. طنز یازان عیب لری 

اونالری  نیبینمایش وئرمیر بلکه مخاط

 رفع ائتمگه تحریک ائدیر.

 

 سمبولیزم و تیپیک طنز

طنز، هجو کیمی بیر خاص شخصی نظره آلمیر و 

قصدی بیر منفور و گولونجک اجتماعی تیپی 

افشاء ائتمکدیر. مثال اگر صابر محمد علی شاهین 

عمللری و ایشلرینه طنز یازیر، اونو تیپیک بیر 
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ین سیمبولو اجتماعی عامل کیمی و ظلم و فساد

 کیمی نظرده توتور.

اصلینده طنز، اعتراض و فریاددان دوغور، ائله 

 اعتراض کی ادبی و صنعتکارانه بیر دیل ایله بیان

 اولور.

شاهلیق استبدادی، اربابلیق و فئوداللیق 

حاکمیتی، جهالت و ساوادسیزلیق، خرافه لره 

اینانماق، خصوصیله خرافه پرست، قادین الر، 

االر، اعتیاد و آلیشقانلیق، چوخ ریاکار مالنم

آروادلیلیق، تاجرلرده انصاف سیزلیق، باهالیق، 

علملره یئیلنممه حرکاتی و بو کیمی مسألر،  نییئ

 لیر.یین اساس موضوعالری سانیاونون طنزی 

 آذربایجان ادبیاتیندا طنز بیر چوخ شاعرلریمیزین

 دیر. ینیاثرلرینده ایشله 

 ر:ییصائب اعتقادی بیر طنزده دئ

 اعتقاد تو به زر بیشتر از اعجاز است،
 !نیفال مصحف پی تذهیب طال می بی

 و اجتماعی سیاسی طنزده:

 شرم و حیا چو الزمه ی چشم روشن است،

 این کور باطنان ز چه شرم و حیا کنند؟

 بر هر طرف که روی نهند این سیه دالن،

 در آبروی ریخته ی خود شنا کنند.

 ده اند،حرص اوفتا ییدنبال زرد رو

 چون برگ کاه پیروی کهربا کنند.

 مصحف به زیر پای گذارند از غرور،

 دستار عقل از سر جبریل واکنند.

 هر جا که بگذرد سخن از سوزن مسیح،

 خود را به زور جاذبه، آهن ربا کنند.

صائب بیر شعرینده طنزی اصلینده نصیحت 

آدالندیریر و اونون مدح، هجو، هزل و طمعدن 

 أکید ائدیر:ت -سینا فرقلی اولما

 از مدح و هجو و هزل و طمع شسته ام ورق،
 پند و نصیحت است سراسر کالم من.

میرزا علی اکبر صابرین اوستادی سید عظیم 

ن گؤزه چارپان بیر نین یارادیجیلیغی نی نیشیروا

حصه سی طنز و ساتیریک شعر و نثرلریدیر. حتی 

 ینمنظومه سی« سیچان و پیشیک»او بو مقوله ده 

 ده یاراتمیشدیر.

 

 صابر یارادیجی و خالق بیر شاعردیر. .4

 

 . ایکی دوره1-7

 ایکی دؤورانا بؤلمک نیصابرین ادبی یارادیجیلیغی

 اوالر:

بیرینجی دؤوران ایگیرمی ایله یاخین سورموشدور. 

ن نیاونون شعر دئمه گی و شاعرلیگی  نییع

اون اوچ یاشیندان حساب ائتسک،  نیباشالنغیجی

 اوتوز اوچ یاشینا نیمی ایله یاخین، یعاو، ایگیر

ز شاماخی نییال (م. 1905ش. /  1284قده ر )

نان بیر یاخشی نوحه، مرثیه، طنز، نیشهرینده تا

 غزل و قصیده یازان یئرلی شاعر کیمی ایدی.

ـنجی ایل  1905اونون چاپ اوالن ایلک شعری 

ن نشری مناسبتی ایله نیروزنامه سی  شرق روس

شعری دیر. همین روزنامه بو یازدیغی تبریک 

 شعرین باشیندا بئله یازمیشدیر:

شاماخیلی علی عظیم اف برادریمیزین اداره میزه »

خیرخواهانه مکتوبوندان لفّینده کی صابر تخلص 

 «لو بیر شاعرین کالمیدیر.

 ردی:ییایلک چاپ اوالن شعر بئله باشال

 شکر هلل کی آفتاب سخن،
 1شرق معنادان اولدو چهره نما.

اونون مالنصرالدین مجله سینده نشر ائتدیگی 

 ایلک شعر بودور:

 الر قوی هله یاتسین،ییسس سالما یاتانالر آ

                                           
 .13بو معلومات اوچون باخ: صابر گولور، ص   1
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 یاتمیشالری راضی دگیلم کیمسه اویاتسین.
 تک تک آپیالن وارسادا حق دادیمه چاتسین،
 من سالم اولوم، جمله جهان باتسادا باتسین.

ملت نئجه تاراج اولور    
 وار،اولسون نه ایشیم 

دشمنلره محتاج اولور    
 اولسون نه ایشیم وار؟

ن ایکینجی نیبو شعر ایله صابر یارادیجیلیغی 

ر. خصوصیله بیر ایل سونرا ییباشال نیدؤورا

نشریه سی و اونون آردینجا چیخان  مالنصرالدین

 نشریه لرده دواملی و دالبادال چاپ اوالن صابرین

 ن محصولودور. نیشعرلری بو دؤورا

بئش  نین ایکینجی دؤورانییارادیجیلیغی  صابر

 صحت عباسایل چکدی و بو بئش ایلده، او، 

دیلیجه دئسک: شعرده عظیم بیر انقالب وجودا 

 گتیردی. 

ن دا نیلتی ایللیک دؤوراآ -ین بو بئش صابر

ن یازدیغی شعرلری، اوندان قاباق بوتون قرنلر یازا

ن شعرلرینه بنزه نیشاعرلرین هئچ بیریسی 

اونون شعرلری، تمامیله، هم شکل و قالب،  میردی.

ایدی و  نیو هم مضمون و محتوا باخیمیندان یئ

یارانماغا  صابر مکتبی نیبئله لیکله یئ

 باشالمیشدیر. 

 ن خصوصیت لریین. صابر شعری 2-7

ن ایلک اؤزه للیگی و نیصابر شعر مکتبی 

خصوصیتی، اسکی شعر فورماالریندا دگیشیکلیک 

تی ابر، فورماالرا عائد اوالن سنّلر یاراتماقال بر

مضمونالری دگیشدیرمه ایدی. صابر شعر مکتبی 

شارکن بعضی اؤزه نین سبک و اسلوبوندان دانی

 بئله سایا بیله رم: نیللیک لری

)= آرتیقلی  نی. شعر مصراعالری1-2-7

حالینا گتیرمک و بونونال برابر، قافیه لری  (مستزاد

اق ائتمک. بو دگیشیک حاال سالماق و دالی قاب

اوزه للیک صابردن قاباقکی شاعرلرده گؤرونمه ین 

 و سابقه سی اولمایان بیر حال ایدی.

 سن کی شریعت چی سن،ای بینوا،

 قیل حیا!

 شرعده آخر نه بیر احسان دا وار،

 حق مسلمان دا وار،

 ایندی گئت انصاف ائله. 

فورماالریندا طولی  . بوتون شعر2-2-7

کی بیر قطعه شعرین . بئله وحدت یاراتماق

 لیر. حالنیبوتون بیتلرینده معنا باغلیلیغی ساخال

بوکی قاباقکی شاعرلر هر بیتده خاص مضمون و 

معنا حفظ ائدیردیلر و شعرده عرضی وحدت وار 

 ایدی.

 من بیلمز ایدیم بختده بو نکبت اولورموش،
 عزت دؤنوب آخردا بئله ذلت اولورموش.

 ولورموش،چرخین عجبا سیری ده مین بابت ا
 لیب طالب حریت اولورموش.ییملّت آ

 ملتده ده یاهو بئله بیر غیرت اولورموش،
 م ملت الیمدن،نیگئتدی م

 توپراق باشیما چیخدی بوتون عزت الیمدن.

. بئله ان اوزاق گزمه. هر جوره ابتذالد3-2-7

کی شاعر اؤزونو مجبور و موظف ائدیردی درین 

خل ائله یاسی مضمونالری شعره داس -اجتماعی 

سین. اونا گؤره هر مصراع و هر بیت اوخوجونو 

 فکره و دوشونجه یه وادار ائدیردی.

صابر شعر  . بئله کی. تکرار اولونمازلیق4-2-7

 ودیر، تکرار اولونمازدیر  نیمکتبینده مضونالر یئ

قاباقجادان اوخوجو مضمونون نه اولدوغون حدس 

لرین وورا بیلمیر. حال بوکی صابردن قاباقکی شاعر

ن مضمونالری، یار و دلداردا خالصه نیشعرلری 

 اولوردو و اوخوجونون قوالغی دولو ایدی.

 ن مطلعلری:نیمثال اوچون بعضی غزللری 
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 المنة هلل که دبستان دا قاپاندی،
 بیر باد خزان اسدی گلستان دا قاپاندی.

* 
 من بئله اسراری قانا بیلمیرم،

 قانماز اولوب دا دوالنا بیلمیرم.
* 
 یر مرحمت اعیانالرینا شکر خدایا،ب

 بو صاحب میلیونالرینا شکر خدایا!
* 

 داش قلبلی انسانالری نئیلردین الهی،
 بیزده بو سویوق قانالری نئیلردین الهی!

* 
 ای خواجه چالیش، صورت ظاهرده قشنگ اول،

 ایسترسن اؤزون سیرت معنادا جفنگ اول.

عر فورماالری، خصوصاً بوتون ش صابر .5-2-7

بی مزه مغازله لردن نجات  نیزل فورماسیغ

 صائبوئردی، قورودو و ساخالدی. اونون سلفی 

ایله  صائبده بئله ایش گؤرموش ایدی.  تبریزی

صابرین بو ایشده فرقلری اوندان عبارت ایدی کی 

شعری تعلیمی و اخالقی مضمونالر ایله  صائب

 -ایسه شعره، طنزی و سیاسی  صابردولدوردو، 

 االر گتیردی. اجتماعی معن

ک درجه لره ، شعری یوکسصابر .6-2-7

چاتدیردی، بئله کی دوشونجه، تفکر و عقل 

ایا نیچیلیگی شعره داخل ائتدی و شاعری د

سطحی باخماقدان قورتاردی و شعرده فلسفی 

 گؤروشلر و اجتماعی دوشونجه لره یول آچدی. 

 نیشعر وسیله سی ایله اسالم دی صابر .7-2-7

یچ اوزونو گؤسترمگه چالیشدی و ن حقیقی و انی

میزه داخل اوالن خرافات و موهوماتی افشاء نیدی

ائدرک اوخوجونو اسالمین عظمتینه ساری آپاردی 

اینانجالری محکم لندیرمگه  نیو حقیقی دی

 چالیشدی.

 هر نه وئرسن وئر مبادا وئرمه بیر درهم زکات،
 قوی آجیندان اؤلسه اؤلسون بینوا کندلی وقات.

* 

 ،نیشیعه و س نیبیری –ش بیله جک بیر قاردا
 هر امرده هم رای و هم افکار اوالجاقدیر.

* 

ی منحرف و ساپیق سبب اولدوک صابر .8-2-7

 -عشقدن سؤز ائدن ابتذالچی شاعرلر، یاواش 

 یاواش قیراغا چکیلسینلر و فیلوسوفالر، متفکرلر،

واعظ لر، ناصح لر و دوشونجه صاحبلری شعر 

 .دئمگه باشالسینالر

ن ان مهم و گؤزه ینشعر مکتبی  صابر .9-2-7

چارپان اؤزه للیگی، سیاسی و اجتماعی مسأله لره 

اعتنا ائتمک دیر. شعر شاهالرین قصرلریندن و 

درویشلرین مورگوله دیکلری خانقاهالردان 

 چیخیب قارا جماعتین ایچینه گلدی.

یزده اوالن مثللر، کنایه لر و دیلیم صابر .10-2-7

لریندن بوللوجا استفاده ائتمگه آتاالر سؤز

شعره  نیچالیشدی و فولکلوروموزدن نوعالری

 نیز عرفانیچاغیردی. عارف شاعرلرین ایشی یال

شعرلر یازماق، نوحه یازانالرین ایشی فقط مرثیه 

قوشماق و ... ایدی. قصیده یه میل گؤسترنلر 

ز نیقصیده، غزلچیلر غزل و رباعی قوشانالر ایسه یال

دوالر. والکن صابر، هم مضمون و هم رباعی قوشور

ن فورماجا هر جوره فکره و هر جوره قالیبا یول وئر

 بیر شاعر حساب اولونور.

ن بیر باشقا مزیتی نیین شعرلری صابر .11-2-7

بودورکی اونالر چوخ ساده و آنالشیالن دیلده 

یازیملیشدیر. بیر صابرشناس ـین دئدیگینه گؤره، 
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ق بئله اوخوسایدی، اونالری بئش یاشیندا اوشا

 2آنالشیلماز بیر سؤز تاپماز ایدی.

ه للیک بوکی، او زمان، هر ان مهم اؤز .12-2-7

اوخوماغا و ازبرلمگه  نیین شعرلریصابرکس 

باشالدی. هئچ کیمسه اؤزونو اوندان احتیاج سیز 

گؤرمه دی. هر کس صابره احتیاج حس ائتدی و 

سؤز صابرین شعر باره سینده دئدیگی آشاغیداکی 

 تحقق تاپدی:

خلقین اوخومادیغی و ازبرلمه دیگی شعر، 

 شعر دگیلدیر.

قیتینده، موضوع ین خالصابر .13-2-7

ن نیشلیگی واردیر. بئله کی او، عائله حیاتی نیگئ

ن مهم نیانیان عادی مسأله لریندن توتموش، د

سیاسی حادثه لرینه قده ر میدان آچیر و 

 ه بیلیر. بیزشعرلرینده هر بیر مسأله یه یول وئر

ز نیبیلیریک کی مداح شاعرلرین ایشی یال

مداحلیق، عاشق پیشه شاعرلرین ایشی فقط 

 عاشقلیک ایدی. 

ندا بیرینجی دفعه نیاؤز زما . صابر14-2-7

اوالراق شعر قالیبالرین آلت اوست ائله مگه و 

سیندیرماغا باشالدی. بو ایشی ائله مهارت و 

 ندا یاشایاننیماجسارت ایله یئرینه قویدوکی اؤز ز

کهنهچی شاعرلرین هئچ بیریسی اونا قارشی 

 چیخا بیلمه دی. هامی اونو بگندی و سئودی.

 ای فلک! ظلمین عیاندیر،
 بو نئجه دور زماندیر،

 که ایشیم آه و فغاندیر،
 یاندیرما اماندیر، نیم

 گؤزومون اشکی رواندیر،
 دولی قاندیر، –اوره گیم دوپ 

 هامی غمدن بو یاماندیر،

                                           
 .409حاج ابراهیم قاسم زاده، اقبال نشریه سی، ش.   2

 ما غملر،نیکی نئچه اهل قلملر، بوراخیب جا
 قاریشیب درد به هم لر،
 اوره گیم ایندی ورملر،

 غازئته، ژورناله بو کفرشیم لر،
 نئجه جراتله رقملر یازیب،

 رلر کی،ییاسالما ستملر ائله 
 گره ک عالم اسالمدا، هر اؤلکه ده،

 هر شهرده، دینار و درملر ساچیلیب،
 مکتب نسوان آچیلیب.

عروض بحر و وزنلرینده  نیعمومیتله شعرلری صابر

لیگی و  نین یئنییازمیشدیر. الکن موضوعالری 

تکرار اولونمازلیغی سبب اولموشدو کی بیر سنت 

اوالراق ردیف و قافیه لری ایسته دیگی کیمی 

لتسین.  نیانونالری یئق -دگیشسین و کهنه قایدا 

گرچه مخمس، مسدس، رباعی و بو کیمی 

 عر یازمیشدیر، آنجاق اونالری خلقینقالیبالردا ش

 باشا دوشمه دیگی سؤزلر ایله یوخ، بلکه تام عادی

زه بشیق دیلینده اوالن کلمه لر و جمله لر ایله نیدا

 میشدیر. اونالری خلقین مالی ائتمیشدیر.

 نینیهنری ده شعر قهرما ین بیرصابر .15-2-7

شما و شعر نیدیندیرمه، و اونالرین دیلیجه دا

 یر. اونون شعرینده خان، بیگ، قوجا، جوان،یازماد

ز شاه، وزیر، عوام، قارا جماعت، قادین و هر کس اؤ

شیرالر و هر کس اؤز نیدیلی و شیوه سی ایله دا

 ،فهله، ساتیرامسؤزلری ایله اؤزونو افشاء ائدیر. 

 نئجه آخ، ایکینجی، ا چکین ال اوخوتمورام

و باشقا شعرلری بو  ایدی ایام لی چکمه کئف

 اسلوب ایله یازیلمیشدیر. 

صابر، ایران فارس و تورک ادبیاتینا اؤز عصرینده 

درین و یارادیجی تأثیر بوراخمیشدی. بیر چوخ 

مبارز شاعرلر اونون آردینجا گئدیب، حتی اونون 

ش نیفارسجایا ترجمه ائدیب گئ نیطنز شعرلری

ت لباسیندا اوالن نییایدیالر. مثال اوچون روحا
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اونا چوخ حرمت بسله میش  نیسید اشرف گیال

 ترجمه ائتمیشدیر. نیو شعرلری

 ر:ییمثال صابر دئ

 ن ده ایشی قلّابی دیر،نیبو ایسه پس او لعی
 دیر بابی دیر.ب یولدان آزیبنیدا نیایما - نیدی

 ده بئله یازیر: نیسید اشرف گیال

 پس یقین آن سگ بی دین عملش قالبی است،
 ست.ایها الناس بگیرید که معلون بابی ا
گاه ترجمه،  نیالبته نسیم شمال صابرین شعرلری

گاه اقتباس ائتمیش و گاه دا استقابل ائدرک 

 اونالرا نظیره یازمیشدیر.

 مثال:

 پاه آتونان نه ته هر یاتدی بو اوغالن اؤلوبه!
 ر اوستونده کی یورقان اؤلوبه!یینه ده ترپنمه 

 بیتدیر. سید اشرف ایسه اونو: 10شعری اصلینده 

 ر من مگر این ملت نادان مرده،وای ب
 داد و بیداد مگر این همه انسان مرده.

بیت اوالراق تنظیر  27باشلیغی آلتیندا 

 ائتمیشدیر.

 :نیو یا صابرین بو شعری

 ین پریزاد، اردبیل،م -وار ایمیش روسیه ده مین 
 یاد، اردبیل. نیبیرده نامردم اگر ائتسم س

 صابر بئله تنظیر ائتمیشدیر:

 ن،نیوسیه می بینم هزاران نازحال در ر
 احمقم من گر ز قزوین آورم یاد، ای پدر!

 ،اِشْهَدْ بِاللَّهِ اَلْعَلِیِّ اَلْعَظِیمِ

 باز شده وقت سخن پروری،

 صاحب ایمانم، آ شیروانلیالر!

 جفعری ام، جعفری ام، جعفری،

 م،نیم منیبیر دینه یقی نییوخ یئ

 اشهد باهلل العلی العظیم،

 ، آشیروانلیالر!کهنه مسلمانم

 در خط اسالم منم مستقیم!

 باش اوسته، یومارام گؤزلریم. –گؤرمه!  -

 چشم، ببستم دو دست، –دست مزن!  -

 مطیعم، کسه رم سؤزلریم. –دینمه!  -

 چشم، دو پایم شکست. –راه مرو!  -

 ، سالمادی ائل دیل بوغازا.ییمولدا

 حاجی، بازار رواج است رواج،

 ازا،عیبی یوخ، گرچه قویولدوق لوغ

 کو خریدار؟ حراج است حراج!

 می ده بیر کاغازا:نییاز بو اعال

 می فروشم همه ی ایران را،

 ش بیر ماغازا،نیآچمیشام ری ده گئ

 عرض و ناموس مسلمانان را،

 چوخ اوجور قیمته هر شئی ساتیرام،

 رشت و قزوین و قم و کاشان را،

 آی آالن! مملکت ری ساتیرام!

 بخرید این وطن ارزان را،

 یزد و خوانسار حراج است، حراج!

 کو خریدار؟ حراج است حراج!

 بیر قوجایام چاق نر کیمی یاشارم!

 گرچه من پیرم و خم گشته ز پیری کمرم،

 از جهان بی خبرم!

 بیرینه قوشارام! –دؤرد آروادی بیر 

 چار زن دارم و در فکر عیال دگرم،

 از جهان بی خبرم!

 !ره، صبر ائیلهبالی فقره دوشدون، راضی اول، بیچا

 صبر کن، آرام جانم، صبر کن... 

 ه.ندا قاره، صبر ائیلنیاوزون اولدویسه گر کلفت یا

 صبر کن دردت به جانم، صبر کن ...

نجی نمره  45بیر آی سونرا نسیم شمال ین 

 سینده بو شعری چاپ ائله دی:

 حاجی، بازار رواج است رواج،
 کو خریدار؟ حراج است حراج.

 ی ایران را، می فروشم همه



28 

 

 Xudafərin 211  (2022) 1401 -آبان – 211رین خداآف  

 

 عرض و ناموس مسلمانان را،
 رشت و قزوین و قم و کاشان را،

 بخرید این وطن ارزان را،
 یزد و خوانسار حراج است حراج!

فارسجایا  نیهابئله شهریار اونون بیر نئچه شعری 

 ترجمه ائتمیشدی. مثال:

ای در به ر گزیب اوره گی قان اوالن چوچوق 

 بئله ترجمه ائتمیشدی: نیشعری

 ای پا برهنه دربدر کوچه ها یتیم،
 گوید زبان حال تو با من چه ها یتیم.

 چون در اشک خود چه شدی بی بها یتیم،
 دامان آبرو مکن از کف رها یتیم.

اشک ببین و حسرت بی    
 انتها یتیم،

 ای پا برهنه در بدر کوچه ها یتیم.

 ن نشرلرینیهوپ هوپ نامه 

عرلری اوز ین شمیرزا علی اکبر طاهرزاده صابر

سید حیاتیندا کتاب حالیندا چاپ اولمادی. 

اؤز خاطره لرینده یازیرکی، صابر  حسین

 اؤلوموندن قاباق اونا دئمیشدی:

گؤرونور، من ده حاج سید عظیم کیمی اؤز »

 «کتابیمی گؤرمه دی حسرت ایله اؤله جه گم.

 80ن ایلک چاپی نیهوپ هوپ نامه  .１

ه ایلیند (م. 1912ش. ) 1219صحیفه ده 

توسطی  محمود عمیصابرین دوستو 

 ایله بوراخیلمیشدیر.

 (م. 1913ایکینجی چاپ، بیر ایل سونرا ) .２

حجملی بیر کتاب شکلینده رسملی 

 اوالراق بوراخیلدی.

ن نی حبیب صمدزادهاوچونجو چاپ،  .３

نجی  1948نجی ایله  1948نظارتی ایله 

 ایلده نشر اولدو. 

نجی  1963دؤردونجو مکمل نشر ایسه  .４

حمید و  عباس زمانوفلده ای

ب مصور نیطرفیندن حاضرال محمدزاده

صحیفه ده چاپ اولدو.  484اولوب و 

حمید چاپا حاضرالیان مرحوم  نیمت

 یازیر:  محمدزاده

احاطه  نیو مکتوبالری نیشاعرین منظوم اثرلری»

ائدن بو کتاب چاپا حاضرالنارکن، بوتون متن 

نئچه  )ایلک منبع لری هله معلوم اولمایان بیر

، بیرینجی دفعه نشر (شعر استثنا ائدیلمکله

اولدوغو غزئت و ژورنالالرداکی متنلر ایله، 

ن هوپ هوپ نامه ایلک اوچ نشری ایله نیهمچ

توتوشدورولموش، کئچمیش نشرلرده کی بیر سیرا 

تحریفلر اصالح ائدیلمیش، هابئله صابره مخصوص 

ن مختلف نیاولمایان، الکن هوپ هوپ نامه 

ه سهوا داخل ائدیلمیش بیر نئچه ساتیرا نشرلرین

 3«کتابدان چیخاریلمیشدیر. ()= طنز پارچاسی

پ، ایندیه قده ر دفعه لر ایراندا و خارجدا همین چا

 افست طریقی ایله چاپ اولموشدور.

کریل و التین الفباالرینا کؤچورولوب نشر  .５

ائدیلن هوپ هوپ نامه لرده یوخاریدا قید 

ن اوزوندن نجو چاپی 4ائتدیگیمیز 

 کؤچورولموشدور.

دفعه لر هوپ هوپ نامه دن سئچمه لر و  .６

لرده ایراندا و خارجده چاپ « گزیده»

 ائدیلمیشدیر.

نجی شمسی ایلینده تهراندا  1358 .７

طرفیندن  مرحوم محمد علی فرزانه

 3هوپ هوپ نامه رنگلی تصویرلر ایله 

                                           
بداکو،  ، به کوشش حمید محمددزاده،هوپ هوپ نامهصابر، میرزا علی اکبر،  3

 .III، ص 1962
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دن چاپخانادا  نینجو چاپ اساسیندا یئ

 و.دوزولوب نشر اولوند

د آرش حمینجی ایلده مرحوم  1381 .８

صحیفه  392طرفیندن کؤچورولوب  آزاد

 ده بیر داها تبریزده چاپ اولدو. 

نجی ایلده بیر داها باکی شهرینده  1992 .９

هوپ هوپ نامه یازیجی نشریاتی 

طرفیندن چاپ اولموشدور. بو نشره، او 

زمانا قده ر چاپ اولمامیش بیر نئچه 

 شعرده سالینمیشدیر.

هوپ نامه اثری بیر داها  هوپ .１０

انتشارتی  شیخ صفی الدیناردبیلده 

نجی ایلده نشر اولدو. بو  1387طرفیندن 

نشرین قاباقکی نشرلرده گؤره هئچ بیر 

رسول ز اونا نیلیگی یوخدور. یال نییئ

طرفیندن یازیالن بیر اؤن  اسماعیل زاده

سؤز واردیر. او، ناشر اوالراق اصلینده 

ترتیب ائتدیگی ن نی حمید محمدزاده

، اونون یازدیغی نیهوپ هوپ نامه 

 ایضاحات ایله و اوندان هئچ آد آپارمایاراق

چاپ ائتدیرمیشدیر. بو نشرده تحریفلره 

 ده راست گلمک اوالر. مثال اوچون:

 نیکلمه سی« مال»بیر چوخ یئرده  -１

یا تبدیل ائتمیشدیر. حال بوکی « میرزا»

 صابر کتابین هر یئرینده مال، مالدای،

مالعمو و بو کیمی کلمه لردن قصدی، 

نشریه سی و اونون باش  مالنصر الدین

 دیر.  زاده محمدقلی جلیلیازاری 

 بعضی بیتلری تحریف ائتمیشدیر. مثال: -２

 اصل هاردا مسلمان گؤرورم قورخورام.
 4(133داردا مسلمان گؤرورم قورخورام. )ص  تحریف 

                                           
 صحیفه نمره لری اردبیل، )شیخ صفی الدین انتشاراتی( چاپینا اشراه دیر.   4

 اصل مال ایله بگ خان قاپیسیندا سپلنگ اول

  ریف تح

 (210میرزا ایله ... )ص  

شعرینده « ریینئچون مکتبه رغبتیم اولما»هابئله 

بئش مصراعلی بیر بندی،  5(312)ص 

بیر بیت،  6(133شعرینده )ص « قورخورام»

بیر بیت و ...  7(223شعرینده )ص « بوندان سورا»

 8«یاللعجب»حذف ائتمیشدیر و بعضی شعرلری 

 اییر. هابئله شعری کیمی تمامیله حذف ائتمیشد

 (253)ص.  فسنجانو  (254)ص.  عمو

 کال حذف ائتمیشدیر.  نیشعرلری

بعضی یئرلرده یئرسیز اوالراق کلمه لری  -３

 دگیشمیشدیر. نمونه اوالراق:

عهد  ←، عبد (192سؤیله )ص  ←سؤیله مه 

، (170او گون )ص  ←، اونون (155)ص 

 ←ن نی، س(175چاتمازدی )ص  ←قاچمازدی 

 ←، ائل (212عصر ) ←عمر ، (176سنه )ص 

، (253)ص  نیطعمی ←، طمعین (250اول )ص 

 ←، هاردا (138قورولتای )ص ،  ←ئزد ییس

 ائتمیشدیر. (312داردا )ص. 

  

 

                                           
 (.339اوخور بوندا هر کس... )حاضرکی نشر، ص   5
 (494گاه شفق تک ... )حاضرکی نشر، ص   6
 (.247دین گئدیر، مذهب گئدیر ... )حاضرکی نشر، ص   7
 .325حاضرکی نشر، ص   8
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 یعکس ننییسفاجعه یخوجال اندیاتیالریقاراباغ با
QARABAĞ BAYATILARINDA XOCALI FACİƏSİNİN ƏKSİ 

Doç.Dr.FƏRİDƏ HİCRAN VƏLİYEVA 
  واا یول جرانه دهیفر کترد دوچنت

   

  خالصه

  یعکس ننییسفاجعه یخوجال اندیالریاتیبا قاراباغ

الن او انندیژانرالر میفولکلورون ان قد ده،مقاله

 نیدؤورلرده خالق یخیبوتون تار نیزیمیالریاتیبا

 ینیعالم یده معنوبوتؤولوک ،نییسر ،نییدرد

. رنیالقیآچ یسرمهیه نئجه عکس ائتدنداؤزو

 ایرمایدشده آراده بو کونتئکس یسفاجعه یخوجال

 اندیداغالر سرت ه،ندیدوزلر نیندجلب اولونور. ک

 نیقوجاالر ن،یلرشاختادان دونموش کؤرپه

ن عکس ائد یتلریوضع یلدهشت یقالریاشادی

   .ریلیریقروپالشد الریاتیبا

 ر،نیینظر سال داقیلیریآ-یریآ الرایاتیبا النانتوپ

اوالن فولکلور  دییاوله عا نندیسعه اجف یخوجال

 ننیگئجه شیحبو مود لهیا یلرنومونه

لر نومونه کیپوئت ارانانیسونرا  نندیسفاجعه

بوتون  ننینسایاولونور. ا لیتحل هلدیشک یلسهیموقا

 اندیناغیبو فولکلور قا نرهیگت قتهر نییغوالریدو

 نیدیاوزو آ چیا ننییلریچللتیم نیارم گرلهیح

 ،یسرتح وردی نیزیمی.     خالقریلیآچ هلدیشک

اؤز  اندیالریاتیده قاراباغ با یبتحوطنه اوالن م

 نیلر. محض داها چوخ کؤرپهریتاپ نییعکس

 الردایاتیبا نییلیشحبو و نلؤنهی نانییرغیق

 نیزیمیخالق ننییلریچللتیم نیارم یسفادهیا

داها  ریب نییکلریگؤسترد یعس نایمیریقیسو

  .رییقلیدصت

 روسجا خالصه

Отражение Ходжалинской трагедии в 

Карабахских байатах.  
 В статье ،раскрывается ،один из 

старейших жанров фольклора из всех 
исторических периодов байаты ،

который ،отражает горе и в целом 

духовный мир народа. В этом 
контексте ،также участвует 

расследование трагедии Ходжалы. 
Байаты в которых отражен ،замерзшие 

младенцы  от мороза ،на равнинах 

Кетик ،на горах Шелли ،ужас ،который 

прожили пожилые люди ،

сгруппированы.  Проанализированы ،

фольклорные примеры до 
Ходжалинской трагедии и поэтические 
образцы после ،той страшной ночи 

трагедии ،в отдельности. Плачь народа ،

тоскующий по стране ،любовь к Родине 

находит свое отражение в Карабахских 
байатах. Геноцид ،в основном 

направленный на убийство младенцев ،

отражение этого варварство в байатах ،

является еще одним свидетельством ،

армянского геноцида над нашим 
народом.  
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  ...اندیالریاتیقاراباغ با یمیریقیسو یخوجال  

 شیحمود ،یمیریقیسو ،یسؤزلر: خوجال آچار  

  یاتیبا ،یاهال ن،یرغیگئجه، ق

 انندیژانرالر میفولکلورون ان قد :شیریگ

لرده دؤور یخیبوتون تار زیمیالریاتیاوالن با

 یده معنوبوتؤولوک ،نییسر-درد نیخالق

 کیپوئت یلشیان الوئر نرهیعکس ائتد نییعالم

 ،یسیانغی نییبلیاولوب. قر یریلردن بواسطه

 یسرتجوطن  ،یزار-آهو ننییسیتکیاؤوالد ا

تک  یسنغمه بیقر نندیریأثت نیسلرح یمیک

وران نداووو نییاؤوالد نسانیا الریاتیاوخونان با

 یعکس نیغوالریا دوندزاما نییو ع یانتاشی ریب

 ریب کیپوئت یسلرح ننینسای. بورادا اریدیسداس

 صوصاؤزونمخ نیاولونور. بو ژانر فادهیا للهید

 ،یده اودور ک یریب نندیتلریخصوص کیفیسپئسیا

چوخ  نییمغز ننیحادثه ریب یسهان هر یاتیبا

 ریلیب رهیچاالرالرال  عکس ائتد کیسئمانت یرلیتأث

اونو  ب،یریگت قتهیروحونو ر ننینسایاو 

  یالریاتیقاراباغ با دانمی. بو باخریریرلندیاثت

عکس  اندیالریاتی. قاراباغ باریلیسئچ لهیخصوص

 نجهیا ،یداسص نیغوالریدو یفلسف نیاولونان در

قلب  نیسر-نیدرد ،یوورغوالنماس نیبلرلبعمت

بو  یانماسیاو نیسلرح فیرظان  ،یسیآغر

کئشمکئشلردن، هم ده   یغیاشادی هم ننیبؤلگه

 کیستیم یعاد-یریغ  یمیک ییبئش یقیموس

  .ریگل یلریا نندیعتیطب

 بو داغا،  لریکؤج ائ ائل

  قونماز بو داغا قوشالر

  ممن دؤزوره یکه ائل

 (1،23)کس دؤزمز بو داغا هئج

ده ، دؤزولمز  سهلمهیکچ یآد نیقاراباغ دایاتیبا بو

کؤجکونلوک   رینماقال بوالغاولدوغو وور نیدرد

 ادیدا  نی.  قوشالری. حترنیالقیدا آج یسیآج

  .رنیوورغوال یسمهمهستهیبوداقالرا قونماق ا

 بو یتیکولور یللیو م میقد ننییالریاتیبا قاراباغ

و معاصر  شیرممیتیا نییتیگون ده اؤز ماه

 اراقیساخال نییریتأث نیلکیا  دهسهیقام الرالیاتیبا

گوجونو  یاننو اندیارانماسی نیلرنیئی

     .ریدشیگؤسترم

 نییتمیر ننیهر سؤزون، هر کلمه یقاراباغ اهل 

بئله  ننیفادیان ساده ا شیباجارم یتوتماغ

 یاوستاس نیینوتا کؤکلم نییچاالر کیسئمانت

دا  یغیجازکارلعا ننییعتیدور. قاراباغ طباولموش

 نیک. الریدیریب نندیسببلر نیالریاشانتیبوتون بو 

امان ز-زامان نیان اساس سبب بو خالق

 یاراالری یلیآغر وردین دله نییسنهیس

 ننییعذابالر ،ننییاراالریدور. خالق قلب اولموش

عکس  الردایاتیآخان با نندیکؤنوللر نییسیآغر

ن و سسلش خلهیتار می. چوخ قدریدشیرمیائتد

  :ائدک دقت اییاتیبا رین بلنسس میدا داقاراباغ

 دا تاالن وار، اراباغق  

  ساالن وار ایسو زولفون

  ربت ائللرهغ دوشوب

  (1.162)...قاالن وار الدوی گؤزو
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بلکه  ن،لدهیا یج-1905هله   صراعالردایم بو  

 وردویدا گؤزو اوالن، بو قاراباغ میاوندان دا اول دا

بد  نیالریچشغالیا یلادئلی انیتاال-بیچاپ

 ننییالریلب آغرن قوئره شارهیا نهیعمللر

 یتجاووزکارالر نیارم. منفور ولوریدو یسیلتنییا

 ییلدیریئرلشدیقونشولوغونا کؤچورولوب  نیقاراباغ

 ش،یکمیبو تورپاغا گؤز  د شهیان همندزاما

لردن گوج آالراق منفور قوه یقالریآرخاالند

 ثتشببو هیائتمه ظبط وردوموزویلرله  دفعه

 الریلگؤره ده  قاراباغمحض ائله بونا  (،2.)شلریائتم

 ننییسرتحوطن  هندیچلریا  ش،یآلم ارایلرله دفعه

هر  یغوالریدو یلیلتنییا ،یسسلریحکؤورک 

  :ریدشیزامان جوشوب داشم

  ،یدادداغ مییزیعز 

  .یدادباغ ودیسؤ بیقر

  یدائللرده ادی میسمیج

  (2)یدادقاراباغ روحوم

 داالریاتیباهم ده بو   ن،لهیگؤستر دایوخاری هم

 یمیتونقال ک»، «تاالن وار»تاپان    نییعکس

نه  یلرفادهیا «ریدادروحوم قاراباغ»و  «یندقاال

.  ریمونونو کسب ائدضم زهیمحاربه، نه ده موبار

 ننییغیقاراباغل رین  بدوشه یریآ نندنیبورادا  وط

  .ریتاپ نییسفادهیاؤز ا یسرتح وردی

   

  ،یندتاال مییزیعز

  ،ینداالی لرنلهییدئ

 اود ووردوالر،  وردومای

 (2).یندقاال یمیک تونقال

 انندیاسنیدو چیا نیخالق لرفادهیبو  ا هندیاصل

عکس  نیادیفر ن،نییآغر ریب یلقوپان دهشت

-باشقا لهیمونو اضاؤز م صراعالری. بو مریدیسداس

چوخ  الردانیاتیالنان بالردن توپباشقا بؤلگه

 لهیا یصراعسیم« ا تاالن واردقاراباغ».   رنیلفرق

 یشیکئچم اوزاقداها  نیقاراباغ یاتیبا انیباشال

 نهینقارت نیزامانالر یریآ-یریاولسا دا، آ یباغل لهیا

تکرار و  نیلرحادثه کله،یل. بئلهریدشیلمیچئور

بو گونون ده  دایاتیبا نیهم یغیاوخشارل

 ریب دایاتیبا نیهم ی. سانکریاشادی نییسیآغر

 ینجیکیا ننییاتیگؤرومو وار.   باه اؤنج یلکیدرم

 یدا تصادف یآنالم «ولفز» یاکندیصراعسیم

زولفو  ننیلهیارشه چک یس. نالهبییلمهیوئر

 یسرارلیا ریسوز بسون دانیاوالر. تانر شانیپر

 ،یآپارماغ رهیپ بین کسندزولفو ننیاوال ییلید

 نییساچ ریب نیالرین باجدوشه نیتکیا یقارداش

 ،یلرمهگؤزله ولیقارا هؤروب  نییساچ ریب آغ،

 نیآناالر نرهیتیاوغول ا لهبو گون ده بئ یحت

و  یدوالنماالر ب،ییساخال شانیآغ پر نییساچالر

-دایتو ،یسلمهیتئل کس نهیتزه گل نه،یعکس ای

 یولماسیقو نایخ نایساچ نیالریلاشی دارامیبا

 یکرایشتیا دهنجیزولفون کدرده و سئو یسعنعنه

.  گؤزو بیریمزمون فورماالشد ریب یباغل لهیا

 یهئچ ده زولفونو تصادف ب،یقر نقاال ولالردای

زولف، ساچ  لهی. او سو کولتو اریسالم ایاوالراق سو

 تماق،ییوطنه قا اراتماقالی نیینتئزیس ننیینانجیا

تجسسوم  رارالصداها ا نیییلیقوووشماق د وردونای

ده  هنداگؤروشونیدو قتیرط. رییستیا رمکیائتد

واسطه،  ریب نرهیدرلشیشوقا بعم یقیشعازولف 

.  او زامان زولف ریدیسرت رمزح  سهیا قینلشایپر

 نیگرگ نییلید شیالواری ش،یآلق یباغل لهیا

و سونونجو  یسروهیز وکسکیان  ،یمقام

 نسانیبو ا یو سانک رنیوورغوال یمیک یسواسطه

هر  یور. علاول یسنقطه اییناسیمیکول ننییسناله

بو  ،یک یعین زولفونه ال آتار. طباوزوله ئردنی

و بو  ریدیزلریا نیلرعنعنه ن،ینلرییآ میقد چوخ

النان دان توپده اولسا قاراباغ میقد ریتصو
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. ریتاپ نییاؤز عکس هندیتیاکثر وکیبؤ نیالریاتیبا

 ینجیریب سه،یا دایاتیمعاصر با یکیالنان اتوپ

 یلالراق روحونو عظمتاو یلفرق دانیاتیبا

 ن،هیوئرمه راؤزونو با ننینسایا انیداغالردا آرا

عکس اولونور و بورادا  ییبنزتم ودهیسؤ زیسسهمیک

دا   اونا باغ ب،ییاولما هندیئریاؤز  ودونیناکام سؤ

ده  یسگؤرمه  اندیآراس ننییگلن بار آغاجالر ادی

 یل. بونون نه قدر دهشتریدیرلیچوخ تأث

اوچونجو و دؤردونجو  ننییاتیونو بااولدوغ

ان ندجا نیسمی.  بورادا جرییقلیدصت یصراعالریم

گؤسترسه  نیییبلیدن مزار قرطرف ریب یلماسیریآ

 یلمتیدن اؤزو اوچون ان قطرف گریده، د

 الییغیلیالنیدو-یترک ننینسایا نرهیتیا نینیاوال

بوردا اولسا دا، روحوم  میسمیج» ر؛یدیباغل

 نرهیتیا نییوواسی وردونو،یدئمکله  «ریاددقاراباغ

. اوچونجو ریائد ارظها ونویاؤلدو  یرید-یرید بیقر

 بنیتاال نیقاراباغ سهیا صراعالردایم  یداکیاتیبا

 یمیسونرا اود وورولوب تونقال ک انندینماسیداش

 یلئلا ادیبحث اولونور. بورادا  انندیقاالنماغ

   ننییدالرجلال نیارممنفور  ن،یالریچشغالیا

  .نورتجسسوم اولو نیدیداها آ یلتصیخ  یلقان

 

  ،یدبنیچالخاال یگؤ ئری

  یدبنیتاال قاراباغ

  سوسورسان هنی انیدو

 (2)یدبنیای زیاوبام-ائل

النان بو توپ نندیکند یلچمن ونونونیرا آغدام

 انیوسوسونو دوک-اومو ،نییدرد ،نییکدر دایاتیبا

 نیو ساده خالقاومان صاف  نندیتیعمایجتیا

  .ولوریدو یسس

 یریآ انندیاوباس ن،ندیائل یبر للردنیا نئچه

ه ندمت کیبو پوئت نیلرن ننهن، اوزاق گزهدوشه

 ننیی. هئچ اولمازسا اؤمرلرریلیارشه چک یسناله

 رهیکئچ اندیوردالریاؤز  نییسون گونلر

 ب،ییناله دئ ب،یآه چک قجایآرزوالد نییجکلرلهیب

 نیقوجاالر نائد ادیفر اراقیجاال اییتایبا ،نییاتیبا

داها  یلرمهلهیاوز توتوب کؤمک د اییتانر

  :ریدیرلیتأث

  ؟یشردحبو نه  میتانر

  یلشردیاهل یوحش

  لرسنک نیباش کؤرپه

 (2)یبشرد ینئجه وحش 

   
لقا خا نجید غفلتا دن،لمهیائد قیخبردارل ریب هئچ

 ینایعصررورونا ت یمیریقیسو   نلهیدتؤره یقارش

رتا او انیغمایقانونا س الردا،یاتیبا نرهیعکس ائتد

  .اولونور ریتصو یقیتطب ننییکلریلیعصر وحش

 یخصوصاً خوجال ن،نییتاالنالر قاراباغ

 ننییسگئجه شیحاو مود  ننییمیریقیسو

ش با یمغز نیالریاتیبا ارانانیسونرا  نندیسفاجعه

 لیتحل هلدیشک یلسهیقالرله من حادثهوئره

 یچیا ننییلریچللتیم نیارم گرلهیاولوندوقجا  ح

 . ریلیآچ زلریا دوغویقو ادداشالردایاوزونون 

 اندینالریماش وکی یسحر ننیگئجه یلاو، قان  

. بو یردنییداش یجسدلر نسانیا نهیداش اوز

رابر قوجاالرال ب نهیلمهیقاچا ب اندیآراس نیجسدلر

 داها چوخ یجسدلر نیلرکؤرپه زیسمظلوم، گوناه

  .یدیا

قوروتماغا جهد  کؤکونویسو ن،نییخالق جانیآذربا

 دارماقیق یلرکؤرپه ننییلریوحش نیارمن گؤستره

 یمیک ییلدیگؤستر دایاتی. بایدیا نیدیآ یمقصد

دن قاچان ان مئشهدنگورولتوسو نیتوفنگ-توپون

 یلرا، کؤرپهلدحا ییلشدیلیاه وانالریح یوحش

 ب،یارالشوکجه قددقان گؤرد لرنیارم رانیق

  :یردیلشیشحو

 



34 

 

 Xudafərin 211  (2022) 1401 -آبان – 211رین خداآف  

 

  نیآغالس بیباخ داغالر

  نیقارا باغالس انیدو

  نیکؤرپه جسدلر بو

 (2)ن؟ینئجه ساخالس تورپاق

   
عذابال  اندیادالریفر نین آناالرچک نیناله بو

برابر،  لهیا یسیانغی ننیین اؤوالدالراؤلدوروله

وار.  یسیاشانتیدا اؤز  وردونیقاالن  زیسهیی

 رمکلهیندللهید  «نیانیدو» ،یلردره ،یاغالرد

اوز توتان خالق هر  نهیتیعمایجتیا انیبوتون دو

کمکه  ندن قورتارماق اوچوبو فاجعه یکس

 انندیاراسیگوهلل  اندیاشی.  بورادا کؤرپه ریریچاغ

 لین آبائلش ئویلع  انیدالیزیرک سناله جکه

 اتیحاولونان   دیق لرلهقهیاوغلونون فوتوسو  و دق

 یلزاوال یلاشیبئش « دقت ائدک:    نهیسهیحکا

 قهیدق 5  یسونرا جمع نندلهیکچائلشن بو فوتو 

 یغیآتد ننییتجاووزکارالر نیارم ،یلدیب ایاشای

 . یدشیپارجاالم نییریغ جآ ت  اونونراک

  ،یداونا کؤمک ائتمه  یاتیعمل هیحجررا

گون سونرا  اونون سون  یآلت داناتیعمل

– فیاو خف ،یدکئج یللیسگنیوخ چ یلرقهیدق

دو ، او قان قان قوس غفلتااؤسکوروب   فیخف

 نهی. او قان کؤرپه قلبیلدییقان دئ یعاد

 (45، 3)» .یدیا یرمز نیغیالنان قددارلتوش

   

  نیسلیغیی نیسگل ائللر

 .نیسلیداغ اننیدو قددار

  کؤرپه اؤلدو وزلرلهی

  ن؟یسقال ملرهیک وردی بو

 ننیفاجعه یلقان شیخالق بو گؤرونمم ستینهوما

بو  ر،یطلب ائد نییاولونماس عوضله ح لص

  .ریتجاووزه اعتراض ائد ینلبو قا نا،یباسق یلدهشت

 

  یندللهیل ونیسو کؤتل

  یندلهگوهلل لرکؤرپه

  قاراباغ اندتاالنا

  .یندللهید بیآچ لید الل

 ننیییکؤتل چا» لهیفادیا ریب نجهیا یلماراق چوخ

 میتا قد میی.   بو  دئریلنمیتصادفو سؤ «یبوالنماس

 نیتیروا ریب نلنیدا سؤزامانالردان قاراباغ

دور.  )فولکلورشوناس بهلول ان دوغموشندمونوضم

لوسو توپ «شالریو قارغ شالریآلق»  ننی عبداهلل

 فادهیا  یمیک «نیسبوالن ونیسو» اندیتابیک

 نیهم   ،یوار ک ده یسنومونه شیقارغ ریاولونان ب

 لیتشک کیلپارالئل لهیمونو  اضم ننیصراعیم

  ( 12، 8). ریائد

قاراباغ  نلهییدئ یب فیگؤره شر نلرهلهییدئ»

آخان  نندییات ننییحیاطهر سحر  یریب نندیلریب

 وی. گؤردوشیدردلشرم الیگئدر و او چا ایچا
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 یغیراستالشد هندیگون عرض ،یوخوالری

ان  نندیسیسو  آ ر،یلیسؤ ایچا یقالریزلیسحاق

 ش،یرمیلیاوچون اوغور د یحل ننییشلریا نیچت

بو زامان او  سه،شیگلرم قنینه واخت بوال یچا

 ریگون   ب نیهم ،یک شیحساب ائدرم

بئله ده  - لشاجاق،یاوغورسوزلوقال قارش

 (2 )«.شیاوالرم

 قینلبوال ونیاوالراق سو نانجیا ریان بندزاما او

 نایاوغورسوز اوالجاغ نیشلریا اندیائل آراس ییگلم

 .بیلشیقت یمین عالمت کوئره شارهیا

 شنیدا گئقاراباغ تلریا اوالن رواندموض)بو م 

 ننیرمایدآراش ریبو باشقا ب ،یک یعیطب ب،یلییای

بئله  ننیبو  حادثه  (مؤوضوسودور

 ،یچوخ گومان ک ا،ندیاساس  ننییستلشمهالمع

 یبو فاجو . بوتونرنیایدن سئل دافالکتلر تؤره

 انیدن دوطرف ریب یعکس  الردایاتیبا نیتلرینایج

  سهیدن اطرف گرید  رسه،یوئر قالمایآج نایخالقالر

  رتیهاجم جانی. آذرباریارادی نییخیتار نیخالق

 ریبئله ب   اداییمونوقراف یآدل یغیلفولکلورشوناس

 للریا نیفولکلور ائتنوسون م» : رنیوورغوال ریکیف

ان نداولدوغو یباغل لهیا یاشامی  ،یکهندیعرض

 زنیالیاؤزونون تظاهرودور.   نیده خالقبوتؤولوک

  (5،9)".  گؤرونور یمیفولکلوردا خالق  اولدوغو ک

 ننییلرنهصح یلدهشت نینالریرغیق دایخوجال

   نیلرمحض کؤرپه یگلمز  مقامالر هیاؤلچو

بو دا  ،یک ریدیسلمهیریئتیقتله  کلهیلیوحش

.  بیتاپ  نیدیجوخ آ  نییسفادهیدا اؤز ا داالریاتیبا

 قیآش» ،یک رلریمثال وار، دئ  اندیائل آراس

 یمیریقیسو یخوجال. «راریچاغ ونویگؤردو

 نیقوجاالر ن،یاوشاقالر نایادداشیقان  نیخالق

هکک  یلرنهصح ویاؤلدورولدو نهیسجهیوحش

  .یائتد

  باتماز یدوالنار، آ گون

  درد چاتماز نایرغیق بو

  ن آنااؤل یباالس

 (2)اتمازی نیگئجه اوزون

 دایاتیعبارت اوالن بو با صراعدانیدؤرد م یجمع

 سهییدردله موقا ریهئچ ب ننینییرغیق یخوجال

عکس اولونور، گؤزونون  یدهشت انیاولونما

-آه نین آناالراؤلدوروله یاؤوالد اندیسیقارش

 وخوسوزی یلراوزون گئجه ر،نیاشای یسناله

 انیگونشه باغال-ایآ نییدیسون اوم ن،هریکئچ

  :عکس اولونور یرابالریظیا نیالریلخوجا

 دو، قور دولوب مهیئری

  دوسار  دولوب وردومای

  هندیچیقانالر ا باالم

 (2)دودونوب نیگول بده 

ده  یتیوضع یخولوژیپس ننیآنا صراعالردایم  

آنا سحره قدر  نرهیتیا نییده باالس. فاجعهریلیوئر

کؤز تؤکولوب، اونو  نهیئری ،ی. سانکریلمیب اتای

 اندوردویآنا،  النیوریق هندیچیا ننییئری. ریریاندی
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 نیارمده اونوتمور و  نییین گزددوشم

قوشا  یجیرتییسار آدالنان  نییتجاووزکارالر

داها  یاونالر دهسهییموقا لرلهیبنزتمکله، وحش

  :قددار گؤرور

  آخشامالر یآ آخشامالر

  آغ شامالر ارانی گئجه

  النیداغ یوواسی-وردی 

  (2))ن هاردا آخشامالر ؟گؤره 

ان  نیلرهن بوتون فاجعباش وئره ادانیدو

 یحت اندیمیریقیسو یاوالن خوجال یسیلدهشت

 نیوایلره توتوالن دکؤرپه قیلیآ یآلت-بئش

 فادهیمونو دا اضم نیالریاتیاونوتماق اولماز. بونو با

 هندیاصل ییللنمید بیآچ لید نی. اللریائد

سا دا، حادثه حساب اولون ریب انیمومکون اولما

 ننییسحیقورخو  ان،جیسوز هسون هخدیتار

 نایلماسیآچ ننییلید ننینسایالل ا عضاب نیایاشای

ده  دهپی. بو تبنیسبب اولدوغو دا چوخ وورغوال

اساس  ننییاتی. باریدقبول اولونموش حادثه

 نایاسییفانتاز نسانیا نیا دا بو دهشتلرندمونوضم

 رتیح ،قورخو جان،یسوز هسون انیغمایبئله س

  .ریلیائد ریتصو یغیاراتدی ننییسحی

  نییاراالمای نیم

  نییآراالما ورددانی

  بیریندیس یچامیق-قول

  (2).نییباغالما آغاجا

 یچاسیق-دن سونرا قولودا، اؤلدورولن یاتیبا بو

گؤزو  ولوب،یسو یسیدر یدوغرانان، حت

 زیسگوناه نانیآغاجا سار بیلیخاریچ

 نلهنیلهیسؤ نندیلید نیزیمیداشالریسو

 یوجال. بو جور فاکتالر  خریدیریلردن بنومونه

 دهیقدر چوخ موشاه تیفایک  هندیسفاجعه

تئز -ا دا تئزندمونوضم نیالریاتیبا یمیاولوندوغو ک

  .رنییراست گل

 وتونب ننینسایا الریاتیاوالراق با یفولکلور ژانر ریب

 نییرابالریستیعذاب و ا ،نییجانالرهیو ه سسیح

 ریتأث جکلهیائده ب فادهیا هلدیچوخ رئال شک

 . ریدکیگوجونه مال

ده وحدت رلهیتأث یغیاتدیو او غجامیی  یلرحادثه

 نیزیمیخالق الریاتیبا نلهیائده ب  فادهیا

 جکلهیؤتوره بنسله   ا-نلدینس   نییالریاشانتی

 بیترت ننیAMEA .  ریلردنومونه یلمتیان ق

 اداییمونوقراف یآدل لرنیو ما الریاتیبا ییائتد

ما بو جور توپال ریدا نایاتیخالق ادب ،یک ریلیگؤستر

 زیصاف و تم نیخالق زنیالیآپارماق   یشلریا

 قؤوقونو دادماذ نمکرهیاؤ نییلرمنبع قیلیجیارادی

و   اییاییائتنوقراف ه،ینیسایل نی، هم ده خالق لییدئ

جوخ  انندیمیباخ نمکرهیاؤ نییخیتار

 ین خوجالدا باش وئرهقاراباغ (6،97.)ریدیلتیاهم

 زیان بار ننییغیتجاووزکارل نیارم یمیریق یسو

   یسیاهال یلکساده  م نیلرنیارم. ریندندیلرنومونه

 نییدهشتلر ننیفاجعه ینلده بو قا یاؤزلر

رپه کؤ نلی. کسرلریحساب ائد کیلیوحش

و آغساققال  رجکیقوجا آغب والنیسو ،یباشالر

 نایاسییفانتاز نسانیا یجسدلر نیباباالر -ننه

 ،یرکیدیلرحادثه قتل  یلدهشت انیشمایغیس

 یمیریقیسو یخوجال یداشناکالر نیارم یبونالر

  .لریدشیرمیکئج اتایگونو ح
  : اتیاولونان ادب فادهیستیا

نلر: بهلول عبداهلل، ائلخان ر. ائد، توپ. ت یالریاتیبا جانیآذربا .1

  .ص،  1984علم نش،  ،یمممدوو، باک

 یدلیس ،یلیاجح یسار ،ینلتوپالما،  آغدام ، جمعه     2

  .نندیسیاهال

 کیلگنج   ،یباک ( ئوایول ) جرانیه دهیدا تاالن وار،  فرقاراباغ     .3

  .ص، 1992نش.   

 اتیادب نایآد  یگنجو ینظام AMEAفولکلورو،  جانیآذربا   .4

  .ص 120، 1994، صاباح نش.  ی، باک توتوینستیا

  جرانیه دهی،    فر یغیلفولکلورشوناس رتیهاجم جانیآذربا  .5

  .ص 2014،143- یباک ل،یتحص یعلم (ئوای)ول

  .ص100، 205سدا  ،ی،  باکAMEM لر،نیو ما الریاتیبا   .6 
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ان بانالمیش، سحرین دان خدکند خوروزالری چو

 اوزو دنلیکتپه یاشیل…دویئری سؤکولموش

 اکیندکناری یولون. آغاریردی یولو کند آشاغی

 بورا-اورا اوشاقالری کند دجل هندتیحیاط مکتبین

  …ارافاتالشیردیالرظ قاچیشیب،

لمممد گیریش سی گوچیمکتبین گؤزت

د گل ائدیر، کن-ا وارندسین قارشینیسیقاپی

ن مکتبه دوغرو اوزانان یوال باخیب ندائولری

  …ردیییگولومس

جه تامام اولموش کند نیایگیرمی اوچ یاشی یئ

و. ندا گؤروندسین قارشینیمعلمی مکتب بیناسی

دن ن سول قولو یان طرفنیینیلی کؤیآغ، سلیقه

 دقتله…دیکئچیریلمیشسینه ن ایچرینیشالواری

ونوردو کی، اونون بیر قولو اول یسسح اندباخا

  …دن آشاغی یوخ ایدیدیرسک

لی اوالن لبده اوخودوغو فنیشجا یوخاری صییا

راق باشینا توپالیا نیقاراشین اوغالن کند اوشاقالری

یله جاوان معلمین قولونو گؤستریب یولداشالری ا

اوبیئکتینه  ذاکیرهدی... اوشاقالرین مخیسینالش

الرال مکتب زین آددیمحن معلم ساکیت، چئوریله

قالخیب، گولمممدله  نیریلن پیللهنیبیناسی

 ن؟ سابا صاباحین خیر، نئجهب -ساالمالشدی،

گولمممد -اغ اول آی باال، اهلل کمکین اولسون،س-

ایچری، مکتبه  نیسیآچیب، فخرله نوه نیقاپی

  …اؤتوردو

ادیگاری اوالن ییئگانه  لینییلیک اوغلو فرمامتحر

گؤرندک، نه قدر  بؤیودوب کند معلمی نیسینوه

 اوزو …ی گولمممدداذیت چکمیش-عذاب

 نیاوغال قاراشین سیچیگؤزت مکتب نتلشسر

 غضبی کیهندسیچؤهره اما. چاغیردی نانییا

 دفعه نئچه سیزه-دئدی، سسله حلیم گیزلدیب،

 هندگؤره مینوه منیم کی، مدئمیشه

  … نییشماخیسینال

آساغی  نیقاراشین اوغالن گوناهکارجاسینا باشی

 قولونا نه اولوب آخی؟  بابا، معلمین-سالیب دئدی، 

   وش اولوب اوچوب،ق-گولمممد ساکیت سسله، 

 دئدی. -

ن قاراشین کچ نینلریییب، چییهئچ نه آنالما

 دی... آشاغی سالیب گئت نیاوغالن باشی

دؤیوکوب ان گولمممد، سؤزدن هویوخ ییدئد

-یریغان ندداقالری آراسیی. دوداطرافا باخ

لره گؤره اؤزونو قینادی. ایختیاری چیخان کلمه

قوجالیرسان گولمممد. بو سیرری نئچه ایللردی 

ن یاریمقول نیسیدی... نوهه ساخالمیشندییاور

 اویکو –حکایه 

Hekayə 
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سه ده، اصل بوتون کند اهلی بیل نیدوغولماسی

ز او ینادا ساغ اوالنالردان یالنیبو دو نیسببی

ن آه چکیب، ندچی گولمممد دریبیلیردی... گؤزت

ان اؤنجکی ندی، ایگیرمی دؤرد ایل بولدخیاال دا

  …یلدلر گؤزلری اؤنونه گحادثه

ان ندلرله احاطه اولوندوغوبو یئرلر داغالرال، مئشه

کندده هر کس اووچولوقال مشغول اولوردو. 

گولمممد کندین ان یاخشی اووچوسو 

 آلتی-بئش دا لیییفرما لواوغ یئگانه…ایدی

 اورکله نیسیرلری اووون آپاریر، اووا انندیاشالری

 نندگؤزو قوشو اوغلونون. اؤیردیردی اوغلونا

ن ده ندئده گولمممدین اؤزوگ-، گئتوورماسی

ماهیر اووچو اولماسی، بیر آتا کیمی اونو چوخ 

  …یریردیندسئوی

 واووچ بیر ایگید گنج، لییفرما…آیالر، ایللر اؤتدو

. دوالشیردی لرافسانه اندحاقی اونون کندده. اولدو

 چئویریب اوزونو سونرا باخیب، دفعه بیر اووونا

لری شیکارینا لین گوهللییافرم ، بئله داآچدیق آتش

 ردی. یید

ن داها چوخ قورور دویان دنگو-اوغلو ایله گونو

ا ندنمک واختی چاتالین ائولهییگولمممد، فرما

سی، لیل اولدوغو سئوگیییال مییون هاسونونجون

کندین ان گؤزل قیزی گولگزی توی ائدیب اوغلونا 

 آلدی. 

دی، گولگز هامیله دی، وعده یئتیشواخت چات

  …یلدقا

ن نیل آروادییین فرماسینه سئوهگولگزی دلیجه

یه چالیشیر، یئرینه یئتیرمه نیییهر بیر ایست

ن نیکؤرپه یین سبیرسیزلیکله گؤزلدنیهامی

سی اوچون گولگزین هر ساغالم گلمه ایانیدو

دان، ب، اونو هیجانالنماقییسؤزونه باش اوسته دئ

ن سون ییل هامیلحدن اوزاق توتوردو. بعص

 ی. بیرسیز ایدصم و گونلری گولگز داها دا اؤتکه

ه باش ندیش حادثه ده همین گونلرین بیریدحاو م

 وئردی... 

ا ندکی چارداغین آلتیدهطیأحل و گولگز ییفرما

ردیلر. یرین صحبت ائدیش-اوتوروب، شیرین

دا اکی تاختندیواگولمممد ده ائوده ایدی. ا

 دی. اوزانمیش

کی چینارین دهطیأحاناپیپیک بیردن بیر ش

دا ماهیر اوالن و. آرتیق اووچولوقندبوداغینا قو

دیر، لیی. ماراقخده باییل تعجبله شاناپیپییفرما

 دا اوالر، چیناراشاناپیپیک همیشه دوزده، کوللوق

سی کولک هان ییبو شاناپیپ نسقونماز. گؤره

ل حیرتله بیر ده ییآزدیریب بورایا گتیریب؟ فرما

  …دیچک نینلریییه باخیب، چییشاناپیپ

 سونرا آن بیر …دوگؤرموش ییگولگز ده شاناپیپ

 سانکی. باشالدی آلماغا نفس آغیر-آغیر او،

 حالینا بو ننیآروادی لییفرما. یومولوردو گؤزلری

 : دوسوروش تالشال. ایتیردی اؤزونو یئتیریب دقت

 ن؟ یسس ائدیرسحو پیس سنه نه اولدو، اؤزون-

لی ییز گوجله نفس آلیرمیش کیمی فرماگولگ

 تلسدیردی: 

 ! وور ییتئز اول، او شاناپیپ-

 ییشیرسان، شاناپیپنیز سن نه داگولگ-ل، ییفرما

  …دئدی-وورمازالر،

وزلو گلین ا هریبان، گولرمگولگز سانکی همیشکی 

ی. توفنگی دی. آیاغا دوروب، ائوه طرف قاچلدییدئ

وور دئدیم، اونو ئز اول ت-دی،ال اوزاتییگتیریب فرما

 م. م اؤلرهسبیشیریب یئمه

 نیه دونوب قالدیغیندلین یئریییگولگز فرما

م، ییلورررر، او قوشو یئمهو-یردی،گؤروب، قیشق

  …جکاؤل دا اوشاغیم …اخسیو

 ائدیب تاپپ شاناپیپیک…یلدآتش آچی

 اوستونه ننییارپاقالری زییپا سارالمیش

دان ن سول قانادینییپیپشانا گوهلل…دودوش
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ک قوشو اؤلدورموشدو. رسینه کئچب، گؤودهیید

 ییدی. اؤلموش شاناپیپگولگز چینارا دوغرو قاچ

سی قوپوب ن یارینیه قوشون سول قانادیندهگؤتور

  …دویئره دوشموش

ان تاوایا ندبخه کئچدی، چایداطا مندقیرپیمی گؤز

 نیک اؤلموش قوشون توکلریرایستی سو تؤک

سیز قوشون جان ییز ائتدتمی-و. ترلدایسالدیب یو

 دی. غییب تاوایا ییدوغرا نینیبد

رتله ن دیک آتیلیب، حیندگوهلل سسینه یئری

ن گولمممد اونالرا یایزله نینیاوغلونو و گلی

یه چالیشسا دا بوغازی یرمهدلبی نیب ایرادینیتپی

ا تاپ سؤز ده ائتسه ایلاله نه…دوقوروموش

  …دیبیلمه

سینه قدر سون تیکه ییقیزارتدیغی شاناپیپ

ر ان سونرا بیر قدندن گولگز سانکی بوتکباشینا یئی

  …توختادی

، نیییدی. نه باش وئردیرلنمیشحل سئییفرما

دی. ه ووردوغونو هله ده آنالمیرنی ییشاناپیپ

 ا اوشاغیم داس، یوخمییللگزین، او قوشو یئمهگو

ان نده قوالغیسؤزلری هله د-جک،اؤل

  …گئتمیردی

ه دونوب قاالن گولمممد نددان بری یئریبایاق

اهلل اؤزون کؤمک »گؤیه قالدیریب  نیایسه اللری

 دئدی. -،«اول

ن نیسیدوغوم شعبه ننیخاناسیه کند خست

ی. سحره دلی اینسان توپالشمیشیسینا خقارشی

ل اونو یییاخین گولگزین آغریالری توتموش، فرما

  …دیسینه چاتدیرمیشوم شعبهدوغ

دو. کیم گؤرونحدن سونرا دهلیزده اوزون گؤزلنتی

اوغلون -ال یاخینالشیب ساکیت سسله، ییفرما

یه ماجال ل سئوینمهییدئدی. فرما -اولدو،

 دی،ده یاخینالشتاپمامیش، کیم تلسیک گولمم

 گولگزی …غ اولسون گولمممد عمیباشین سا-

 . دئدی-ایتیردیک،

اما نور -سونرا ایسه یاواش و گوناهکار بیر سسله ، 

  …نتوپو کیمی بیر نوه

دی، گتیره بیلمه نیکیم سؤزونون آردیح

 نیب قاپیییپاالتایا آددیمالرک هؤنکوره

  …دیچیرپ

ا آغالشما سسلری ندن قارشیسینیسیدوغوم شعبه

ل ییپاالتاداکی گولمممد و فرمارشه چکیلیردی. ع

 سینه باخیردیالر... سیز چؤهرهگولگزین جان

دن ل کؤرپه اوغلونو قوجاغینا آلدی...حیرتییفرما

 نور کیمی ییدئد کیمینح…دیگؤزلری برلمیش

 قولو سول ننیکؤرپه یرالدانخاط توپونو

 ننیییدیرس. ایدی یوخ آشاغی دندیرسک

 سانکی ایسه چیخینتیالر دعد اوچ اکینداوجو

  …دیالر یرالدیرخاط نیقانادالری شاناپیپیک
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 آذربایجان یاخین تاریخ ده
 

 به کوشش : دکتر حسین شرقی دره جک

 

 یخیدوغوردوغو تار ننییسمحاربه انیدو ینجیریب

 ،یمیاولدوغو ک جاندایی آذرباییقوز ده،طیشرا

 یللیدا خالق اؤز م جاندایگونئی آذربا

اوغروندا  یشیرچلید ننییرلعنعنه کیلیچدؤولت

  .یقالخد هیزهیموبار

دن او جمله ،یسیاراض رانیا ندهیللریا محاربه

ن گونئی احاطه ائد نییقرب-مالیش ننیاؤلکه

 یحرب نیدؤولتلر یجیدا خار یتورپاقالر جانیآذربا

 ادیو  عجایرتی.  ایشدیلمیچئور نانیدایم اتیعمل

ا داونسوز  نیخالق یغیآغال نیالریچشغالیا یلئلا

 یکندهیلیداخاؤلکه  ،نییتیاوالن وضع ریآغ

 ادایی. روسیشدیرمیه چاتددسون حد یتلریضد

 یتیلقطچار مو ندهیسجهینت یالبینقیفئورال ا

هله ده گونئی  یده روس قوشونالر لسهیدئور

ق . شاهلیالریردییساخال ندایآلت شغالیا نیجایآذربا

بوتون  یقارش الرایچشغالیا یجیو خار نهیمیرژ

 اساسلی،یکاتن خالق حراحاطه ائد نیرایا

اوغروندا  کلریلکیشیید کیقورولوش و دئموکرات

 یللیم جاندایدن، گونئی آذرباچوخ چکمه زه،یموبار

  .یآلماغا باشالد یکاراکتئر یحرکات قیآزادل

 ننیجایلر، آذربان حادثهباش وئره اداییروس  

 یللیم ،یسلبهغ ننییحرکات قیآزادل ندایییقوز

و  یشیرچلید ننییلرعنعنه کیلیچدؤولت

 ییردیکئچ اتایح ننییتیخالق جومهور جانیآذربا

 قیآزادل یللیجنوبوندا م ننیاصالحاتالر اؤلکه

  .یردیداها دا قوووتلند نییحرکات

 نایحرکات قیآزادل یللیم جاندایآذربا گونئی

فعال  ننییالبینقیا رانیا للریا یج-1905-1911

 نیابایمحمد خ خیاوالن ش یسیچراکیشتیا

  .یردیائد قیلیباشچ( 1879-1920)

 ییائتد قیلیباشچ ننینیابایمحمد خ خیش  

 یلئلا ادیو  ایجایرتیا یلیداخ یدلریمجاه قیآزادل

 ، اؤلکهآپارماقال برابر زهیموبار یقارش الرایچشغالیا

 کلریلکیشیید کیوکراتمد شمهلنیئی ندایاسیقیم

خالق  راندایبوتون ا ر،یب ائدطل نییلماسیآپار

 هنیلغو ننییمیشاهلیق رژ نه،یسلبهغ ننییالبینقیا

دؤولت  کیدئموکرات یلپیت جمهوریتو 

 الجاقیارادی نیئی ر،یشیچال نایلماسیارادی

گونئی  ندهیبیترک ننییدؤولت رانیا کیدئموکرات

 زهیراوغروندا موبا یسلمهیوئر تیموختار جانایآذربا

 دحوا ننییسیاهال جانیی آذربا. گونئلریردیائد

 اندیقالخماس نهیسلهیموجاد قیادلآز ندایجبهه حال

م رول ه)آدف( م یسرقهیدموکرات ف جانیآذربا

 خیش نهیستهیکم یمرکز ننی-. آدفیردیینایاو

  .یردیائد کیرهبرل نیابایمحمد خ

ن حرکت ائد لهیا یشیگؤستر ننینیابایخ  

سراب،  ،واورم ،یخو ل،یاردب ز،یدموکراتالر تبر

 نییاهال ندهیشهرلر جانیزنجان و ب. آذربا

 رانیا سپرستیلینگیا ر،یریقالد نقلرهیتیم

 کیده دئموکراتو اؤلکه نییستئفاسا ننییحکومت

  .لریردیطلب ائد نییسلمهیریاصالحاتالر کئچ

 دهنمکشلهنیگئ ننییحرکات قیآزادل یللیم  

 نیلیا یج-1918 — دهطیشرا ریاولدوغو ب

 جاندانیگونئی آذربا یروس قوشونالر ندهیاوللر

اؤز  لترهینگین اائد فادهیستی. بوندان ایلدیخاریچ

 هیرمهیئرلشدی جاندایگونئی آذربا نییلرقوه یحرب

. الریردیجان آت نهینفت یباک سلریلینگی. ایباشالد

 ژنرال رانایعالوه اوالراق، ا ،یحکومت لترهینگیا

لر قوه یحرب نیئی لهیا یغیلیباشچ نیلیدئنستئرو
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رشت و  ،یلانز لهی. گئنئرال دئنستئرویده گؤندرد

 شیده گؤسترباره رمکیاله کئچ نییباک

  .یشدیلمیوئر

 "نییستورک تهلوکه" ایگو ن،یسلریلینگیا

 تورکیه ننیجایگونئی آذربا له،یمقصد "قاباقالماق"

و  یسرمهیاله کئچ نییونالرید راحهمسر لهیا

ده کهاؤل یآلماالر ناینظارت آلت نیرایبونونال بوتون ا

 جاندایگونئی آذربا ،یردیداها دا آرت یغیلیناراز

  .یردیقوووتلند اداها د نییحرکات قیآزادل یللیم

 یروس ظابطلر شیکئچم دهطیشرا ریب بئله  

 یقولدورالر نیارم شیلمیریالندحالیس ندنیطرف

 ،یمیاولدوغو ک جاندایی آذرباییآنادولو و قوز یشرق

 ندهیلرسرحد بؤلگه لهیتورکیه ا ننیجایگونئی آذربا

 نایمیریقیسو یقارش نهیتورکلر جانیده آذربا

 کایمرو آ یظابطلر زی. فرانسالریباشالد

 سورالریآ النیریشدیزیق ندنیطرف یونئرلریسسیم

بو  لنیدتؤره یقارش نایخالق جانیو کوردلر ده آذربا

. لریردیائد راکیشتیفعال ا ندایرغیق یقانل

 ننیقارداش تورکیه تدهیوضع ریآغ شیارانمی

 ننییتورکلر جانیگونئی آذربا یلرقوه یحرب

 ندانیمارت نیلیا یج-1918. یچاتد نهیکمک

 یو سالماس وماکو، اورم اراقیباشال

کورد -یسورآ-نیو ارم الردانیچشغالیا

 یلرهیصح یتورک حرب نیزلهیتم ندانیقولدورالر

گونئی  کله،یلبئله اولدوالر. لیداخ زهیتبر

 اتایح یقارش زایمیده خالق ندهیسیاراض جانیآذربا

. یندیآل یسیقارش ننییمیریقیسو لنیریکئچ

ین ب ریچوخ آغ شیارانمیتورکیه اوچون  نیالک

 یج-1918 یلرقوه یتورک حرب دهطیشرا لخالقا

 یلترک ائتمه نیجایگونئی آذربا ندایابرینو نیلیا

 زیتبر سلریلینگین اائد فادهیستیاولدوالر. بوندان ا

 نیجایاولماقال بوتون گونئی آذربا لیده داخ

 یسیاراض رانیا کله،یل. بئلهلریائتد شغالیا

  .یکئچد نایآلت ینظارت نیسلریلینگیا لهیتامام

 نیالریچشغالیدا ا-9ستون گوآ لیجو ا-1919

 شیساز ندایآراس لترهینگیا رانالیا ندایآلت یقییتض

 رانیاساساً ا نهیشرطلر نیشیاز. سیباغالند

. اودور یردیلیدؤولته چئور یلیآس دنلترهینگیا

داها دا  نییخالق حرکات یشیوست سازگآ 9 ،یک

دن گونئی او جمله ران،ی. بوتون ایردیآلووالند

 اغایآ یقارش شهیساز یجیبو آلچالد جانیآذربا

 ندهیئریهر  ننیجای. گونئی آذربایقالخد

. یباشالند شلرییو نوما نقلریتیم یاملیحزدیا

 زیقالخان تبر انایصع ندایابریاوکت نیلیجو ا-1919

شهردن قوودوالر.  نییسیوال رانیا یدلریمجاه

 یطلب ننییسیاهال زیتبر شیبوندان چوخ کئچمم

ده شهردن  یلرهیصح یحرب سیلینگیا لهیا

  .یلدیخاریچ

 لیجیداها آرد کجهیگئتد یحرکات قیآزادل یللیم

 نهیسمرحله یجیللئدحو اؤزونون  یلدکاراکتئر آ
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 خیده ش-7 نیآپرئل لیا یج-1920اولدو.  لیداخ

 یلسالح زدهیتبر لهیا یگیرهبرل ننینیابایمحمد خ

 یسیاهال زی. بوتون تبریباشالند انیعص

 نیای. عصیقالخد نهیسمدافعه نیالریچانیعص

 سیپل شیلمیاوچون مرکزدن گؤندر رتماقیاتی

 یشهر رکی رت گؤسترمهبونا جسا یلردسته

 شیگؤرونمم یلسیم نی. خالقلریترک ائتد

آپرئل  7 نیلیا یج-1920 ندهیسجهینت یغیلفعال

 .یگلد بیدن قالقان تؤکولمه نیایعص

آپرئل گونو خالق  7 ییگلد بیقال ننیایعص 

 نیابایمحمد خ خیش نائد شیخیچ ندایسیقارش

 ننییآد ننیجایگوندن اعتباراً آذربا نیهم

( "یساؤلکه قیآزادل")"ستانیآزاد"رکلهیریشدیید

  .یائتد انیب نییالجاغیریآدالند

 تهیفعال یال عملحدر یالریچانیعص زیتبر  

دؤولت  شیلمی. مرکزدن گؤندرالریباشالد

 ندنیلرفهیچوالر وظقوللوق یو حرب یمأمورالر

آدف  یگیلیچدارهی. بوتون دؤولت الریلدیکنار ائد

 رانیبوتون ا کله،یل. بئلهیکئچد نهیعل ننییفعالالر

و  کلریلکیشیید کیدموکرات ندهیسیاراض

 جهیحرکات، نت شیاوغروندا باشالنم شمهلنیئی

. یلدیچئور نایحرکات قیآزادل یللیم له،یاعتبار

 ننییلرعنعنه کیلیچدؤولت لیمستق ننیجایآذربا

جان  غای. خالق آزادلیباشالند نهیسلمهیرچلدید

 اراتماقی نییدؤولت یللیم ل،یمستقاؤزونون  ر،یآت

  .یردییستیا

سونرا  دانقیقلبه چالد انیعص یلسالح زدهیتبر  

 آستارا، ماراغا، اهر و زنجاندا دا ل،یاردب ،یخو

باش  جاندای. گونئی آذربایباش وئرد انالریعص

باشقا  ننیرایا یحرکات قیآزادل یللین موئره

 سلردنیلیگنیو ا جادانیرتیا یلیده داخ ندهیئرلری

  .یالندیقارش تلهرغب ندنیلر طرفاوالن قوه ضینارا

مومخالق ع یقارش نایغیآغال سیلینگیو ا ایجایرتیا

 ییاحاطه ائتد نیرایبوتون ا ننییغیلضینارا

 یداها قطع یالریچانیعص زیتبر دهطیشرا

 ونونیا لیا یج-1920. الریآتماغا باشالد مالریآدد

 یغیلیباشچ نیاشیخ محمد خیاب زدهیده تبر-23

 ندانی. آدف فعالالریلدیارادیحکومت  یللیم لهیا

 ننییاهال یبیترک نیحکومت یللیعبارت اوالن م

عبارت  ندنیلرندهینما ننییلرطبقه فیموختل

  .یدیا

گونو  ونیا 24 یغیباشالد تهیفعال نیحکومت یللیم

. بوتون یلدیچئور نایرامیاومومخالق با زدهیتبر

 شیا ندایاوجاقالر سیتدر لرده،سهموسس

 نیحکومت یللی. میبازارالر باغالند ،یلدیریاندیدا

بوتون دؤولت  شیلمیمرکزدن گؤندر له،یا یقرار

 ولماقالا لیده داخ یسیوال رانیا ،یمأمورالر

اوالراق،  یکی. بو، فاکتالریلدیخاریچ زدنیتبر

 - ننییمیمرتجع شاهلیق رژ جاندایگونئی آذربا

 یللیو م یسلمهیدئور ننییتیحاکم رانیا

دئمک  یشیرچلید ننییلرعنعنه کیلیچدؤولت

 ییائتد قیلیباشچ ننینیابایمحمد خ خی. شیدیا

 کیدموکرات لیمستق سهیحکومت ا یللیم

  .یردیریئتی نهیئری نییاسییسفونک کایرئسپوبل

 اشاماقی لیمستق لهیتامام نیبئله، خالق بونونال  

ومت بوتون حک یللیاوالراق، م نهی هیعل ننییزمع

 نیقانوده و اؤلکه یسلمهیریکلشدیدموکرات ننیرایا

و  ایجایرتیا یلیداخ ،یلماسیارادیقورولوش 

اوغروندا  یولماسیسون قو نایغیآغال سیلینگیا

 ناجایگونئی آذربا ر،یریداوام ائتد نییختت زهیموبار

 نهیاستیس کیلیسئچک-یریآ لنیدیئری یقارش

  .یردیائد شیخیچ یقارش

 نایجان آتماس هییللیتام موستق نیخالق کله،یلبئله

 کیدموکرات لیاوالراق، اؤزونون مستق یکیو فاکت

 یللیم اراق،یباخما نایاراتماسی نیجمهوریتی
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 یگیللیتام مستق ننیجایحکومت گونئی آذربا

 کیدئموکرات الجاقیارادی نیئی ل،ییاوغروندا دئ

 تیمختار یللیم ندهیبیترک ننییدؤولت رانیا

  .یردیآپار زهیو الده ائتمک اوغروندا موبارحقوق

 ،یک الریردنینایا یرهبرلر نیحکومت یللیم  

قالخاجاق،  اغایآ رانیسونرا بوتون ا زدنیتبر

 تهیخالق حاکم جک،لهیاوسولو دئور دارهیشاهلیق ا

قورولوشو  جمهوریتده جک و بوتون اؤلکهگله

 انرای مومع الجاقیارادی نیئی ر؛یدبرقرار اوالجاق

 مهم الریجانلیآذربا ندهیلیتشک ننییخالق حکومت

 زیتبر" ،یک یدیا نیام نیابای. خاجاقالرینایرول او

  "!ریدجکنجات وئره رانایا

 لیمستق بیلیریآ راندانیا نایسیقارش کله،یلبئله  

 فهیوظ یاسیس یمیک اراتماقی یدؤولت جانیآذربا

 ف،یمعار ات،یحکومت اقتصاد یللیم انیمایقو

 لکی. ایلرده اصالحاتالرا باشالدو ب. ساحه هحیص

 وخسولیدوشموش  تهیده دؤزولمز وضعنؤوبه

 نییتیوضع نیلریزلیدن تبراو جمله ن،نییاهال

 یکاراکتئرل فیاوچون موختل رماقیالشدیاخشی

. یباشالند نهیلغو نیغیزلیگؤرولدو. ساوادس رلریتدب

 زدهی. تبریلدیخاناالر آچه مکتبلر، خست یللیم

 یمکتب زیاوچون پولسوز ق یاوشاقالر وخسولی

مکتبلرده  یللیم شیلمیآچ نیئی. یباشالد تهیفعال

هابئله  دن،تورکیه دان،یدرس دئمک اوچون باک

 اوردو یللیمعلملر دعوت اولوندو. م دنسیفلیت

. یباشالند نهیشلریا قیاوچون حاضرل یلماسیارادی

 یلردسته سیاؤز ژاندارم و پل نیحکومت یللیم

زاماندا  نیی. عیلدیآچ یمکتب سی. پلیلدیارادی

 یپول اصالحات ،یلماسیآچ یئرلری شیا نیئی

 یستمیه سیمال-بانک ،یسلمهیریکئچ

 یسلمهیریکئچ یلریسئچک هییبلد ،یلماسیارادی

تورپاق  نه،یسگؤرولمه یشلریا قیاوچون حاضرل

 لر،دارهیا نیئی. بو مقصدله یباشالند نایاصالحات

  .یلدیارادی کلریناظرل ،لرسهموسس

 اتایح نیحکومت یللیم ،یمیک ویگؤروندو

ن هابئله نظرده توتوال ن،یرلریبوتون تدب ییردیکئچ

 داجانیگونئی آذربا نده،یاؤزو ده، اصل نیاصالحاتالر

دؤولت  کیدموکرات ل،یمستق یلپیت جمهوریت

اوالن  دالماقیارادی. یشدیؤنلمی نایلماسیارادی

 یمملکت ستانیآزاد یدؤولت نجایآذربا لیموستق

 یاوالراق بوتون رسم قی. بونا مووافیردنیآدال

و  هداریا ن،یکلریسندلرده، بالنکالردا، هابئله ناظرل

لرده هحعکس اولونان لؤو یآد نیلرسهموسس

  .اولوندو عوضال "ستانیآزاد" یآد جانیآذربا

 ه،ینمهفلهیمعار میدا نییاؤز دوغما خالق نیابایخ

 ،نییللیمستق ر،یریچاغ هیزهیمبار نهینام شافینکیا

 نایالده اولوناجاغ ولالیبو  زنیالی نیغیآزادل

 لیتشک ندایشهر باغ نیزی. او، تبریردنینایا

 نییرلریکیف پروریترقق جاقالردانیغییاولونموش 

 ونیا 15 ننینیابایمحمد خ خی. شیردیائد غیتبل

اونون  ندهیطقنی ییلدیسؤ لدهیا یج-1920

 نییاؤز عکس یاالریدئیاساس ا ننییسهزیمبار

  :بیتاپ

 ریب یو عموم یعیسئومک طب نیییمنل"-  

بشر اؤزونو  یجانل ریآدام، هر ب ریقانوندور. هر ب

 تیجمع ریچوخ سئور. بونا گؤره ده ب ندانیباشقاس

 ندانیباشقاس یرماغیالشدیاخشی نییحال فاهاؤز ر

رابطه و  اسبتنیاؤزونه  لهی. خصوصریدیلمهمهگؤزله

 دمتیو خ میاردی انالردانیاولما یغینلیاخی

حؤرمت  نهیتی. اؤز شخصریزدیئرسیمک گؤزله

 ریسئومکله ب نیییدا منل نانماقیائتمک، اونا ا

 تیجمع ریخالق، ب ری. بریدیولمالیقو رادایس

اؤز  نسانی. اریدیتکببورلو و اؤزونه بدگمان اولمامال

ان الخالد نییاساس ننییمادیتعا یشخص

قبول  یغیلکارضقدر تواز کیزلیآج ،یغیآلچاقل
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 ننییبوتون عضولر تی. بشرریدیلمهائتمه

. ریدتاجحم نایمیاردیو  تیاوالن فعال دهکیرلیب

 انیاشای ادانیدو ،یک ریدیلمهووور ائتمهصائله ت

و اونون  لمزیوئره ب ریخ تهیخالق بشر ریب کیچیک

ک اوالر. چوخ مبسله بتیمناس زیناسیتعا نایغیوارل

 یزیمیمتیو ق ریاؤز قد زیب ،یتأسف اولسون ک

بلکه ده اؤزوموزده اوالن  ش،یلمیچوخ آز ب

 ندایاتیح نی. بو، فردلرقیشیخبر توتمام دنکیمنل

 تهیخصوص وکسکی. ریشدیلمیریدن کئچتجروبه

ن، اؤز ائد دمتیخ رلرهیکیف یلعااوالن،  کیمال

ونون و ب نرهیندمتلهیق نییتیثیدرجه و ح

 شهیشخصلر هم شانیاوچون چال یقورونماس

 رید. محض بونا گؤرهشالریمقاما چاتم وکسکی

 یتلریاؤز شخص لوسوفالریو ف بیچوخ اد ریب ،یک

بئله  یو پادشاهالر شیچاتم هیدرجه یلعا نهینام

 هیحؤرمت ائتمه یقارش نهیاؤز زحمت و قدرت

 رئیان پارالق  الردای. اونالر ساراشلریمجبور ائتم

 یمعنو ،یبو عظمت یتوتموشالر. خالقالر دخ

اوزه  یمادیائت نایغیو اؤز وارل یگیمنل ،نیقوه

. لرلریاوال ب لینا شافاینکیو ا یترقق خارماقالیچ

خالق، اؤز  ریب نیستهیاولماق ا لیآزاد و مستق

 زی. بلمزیقاال ب دیلره القمسئله یو اجتماع نایاتیح

چاتماق اوچون  نهیسخالقالر جرگه یموترقق یدخ

 نهیسدرجه نیاونالر یزیمیاتیسسحیو  ریکیاؤز ف

  .قیییرمالیقالد

شرط اونون  ینجیریاوچون ب یشرافت نیخالق ریب

  .ریدیاولماس لیمستق

 یو حؤرمت یزمع نیخالق ریب انیاولما لیمستق  

 یاونون اخالق نییتیقاللیستا نی. خالقوخدوری

 نیخالق ری. هر بلریب ایساخال یلتیفض

و  کیاونون مردل انیقورو نییتیقاللیستا

 قیآزادل یللیم جاندایآذربا گونئی   ."ریدیشجاعت

 ،یخالق جانی. آذربایدیا دهنلشمکیدر یحرکات

 یلپیت جمهوریتاوالراق، اؤزونون  یکیفاکت

  .یشدیباشالم اراتماغای نییدؤولت کیدموکرات

 نیرایبوتون ا یاوغورالر ننییمملکت ستانیآزاد

ن شاهلیق دوشه هی. لرزهیشدیرمیه گتحرکت

 ندایغیلیلیاؤز آس نیرایا ن،نییهمچ ،رژیمی

جان آتان  نهینفت یو باک شانیساخالماغا چال

 .الریشدیقالم ندایسیرئال تهلوکه قارش سلریلینگیا

 ندانیاخیو اونا  یجاسیرتیا رانیا ،یاودور ک

حکومته  یللیتهراندا م سلریلینگین اکؤمک ائد

  .الریشدیباشالم رالماغاحاضید قص یقارش

 نیحکومت یللیدن مطرف ریرژیمی ب تهران

 نییخ محمد خیابااوچون ش رماقیشدیقار نییباش

 گرید ر،یودلر وئر فیمختل ر،یآپار قالریشنیداایله 

 نیهوجوم پال زهیتبر سهیدن اطرف

باشا  یشلریا قی. بوتون حاضرلیردییرالحاضی

 شهریورین لیا یج-1920سونرا  دانقیلدیریچاتد

 عجایرتیا شیالنمحالیس رناغادکیدن دده تپه-22

 یالریچانیعص زی. تبرلریهجوم ائتد زهیتبر یلرقوه

مقاومت  نایمانجاسقهر ندهیگون عرض یکیا

 یاخشیچوخ اوالن و  جایسا نی. الکلریگؤسترد

 یلرحکومت قوه نظاملی شیالنمحالیس

ده -24 شهریورین. یلدیاله آال ب ویاوستونلو

 ندهیسیچریقان ا انیو عص واؤلدورولد نیابایخ

 قاللیستا ننییخالق جانیآذربا کله،یلبوغولدو. بئله

 خهیتار یسفهیپارالق صح ریداها ب ننییسزهیمبار

 شوروی جاندایی آذرباییقوووشدو. قوز

 جانیآذربا یمژیر کیبولشئو یقانل ننییاسییروس

 غودویسون قو نایغیوارل ننییتیخالق جومهور

 ستنیشوو ننیرایدا ا جاندایگونئی آذربا ،یمیک

 ندهیچیقان ا نییمملکت ستانیشاهلیق رژیمی آزاد

 دایگولوستاندا و تورکمنچا لهیبوغدو. واخت

 شیپارچاالم ئرهی یکیا ندایاؤز آراالر نیجایآذربا

 . لریدوئرمه ولی نایخماسیچ غایلر اونون آزادلقوه
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 ماست یترس از مرگ اساس اغلب ترس ها
 انیبه کوشش : علی محمد

 

 ترس از مرگ -

قابل  یافراد ترس از مرگ را با ترس ها یبرخ

 یکرده و بر رو نیگزیکنترل تر و کوچک تر جا

 .شوند یآن ها متمرکز م

ما را   تیاز هو یانسان بخش یریاز فناپذ یآگاه

و  سندهیدهد. همان طور که نو یم لیتشک

گفته  الومی نیرویا ستیالیستانسیاگز لسوفیف

و  میمرگ هست یابد هیسا ریاست ما تحت تاث

 تاینها ییپس از رشد و شکوفا منیدا یهمواره م

 .مرد میخواه

 یها نیدانشمندان در رابطه با نگرا قاتیتحق

 شتریهر روز ب یحتم یانسان از مرگ یطاقت فرسا

که به طور قطع  نیبا توجه به ا ننیشود. همچ یم

به سراغ ما خواهد آمد  ینمرگ چه زما منیدا ینم

. میرابطه دار نیدر ا زنی یا ندهیفزا یها نینگرا

و  رفتارها،  نیکه چگونه نگرا نیا دنیراه فهم کی

دهند  یقرار م ریباور ما از خود را  تحت تاث

که  یاجتماع یدر روانشناس یا هیاستفاده از نظر

 ندیگو یوحشت م تیریمد هینظر ای TMT به آن

 .باشد یم

 مرگ نیمقابله با نگرا یکار هاو  ساز

 رییما ترس از مرگمان را با تغ هینظر نیا طبق

تحت  یبه زندگ یحواس مربوط به مفهوم بخش

کار به  نیا ی. ما برامیریگ یم تیریکنترل و مد

و  منیکیو دوستانمان فکر م یشخص یدستاورد ها

ند با دوام باش مانیبایخاطرات ز منیبتوا نکهیا یبرا

. میریگ یعکس م گرانیبارها از خود و دبارها و 

مسجد رفته و  ای سایممکن است به کل ننیهمچ

 .میپس از مرگ هم اعتقاد داشته باش یبه زندگ

رفتار ها باعث خواهند شد اعتماد به نفس ما  نیا

 . بامنیباالتر رفته و در برابر مرگ احساس قدرت ک

که ترس از  دیآ یم شیزمان ها پ یحال برخ نیا

باعث پاسخ  میکه دوست دار نیکسا ایخود مرگ 

 .شوند یم یکیمناسب و پاتولوژ ریغ یها

 یتوانند ترس از مرگ را با ترس ها یم افراد

باشند،  رتریپذ تیریقابل کنترل تر و مد گرکهید

 کروبیترس از م ایترس از عنکبوت ها  رینظ

امن تر از ترس  ییترس ها ننیکنند. چ نیگزیجا

آن ها قابل  یرو یشتریرل باز مرگ بوده و کنت

 .اعمال است

 عکس گرفتن

را در خود  یریحس فناناپذ نکهیا یبرا انسانها

 گرانیاز خود و د یاریبس یکنند عکس ها تیتقو

 .رندیگ یم

 یبا دقت به نشانه ها کهنیاست. زما یمنطق نیا

 ینگاه م نیاز نگرا یناش یها یاز ناهنجار یاریبس

 دهید یرت واضحتم مرگ در آن ها به صو منیک

 نیکودکان از اختالل نگرا کهنیشوند. زما یم
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در رابطه با  یا ندهیبرند ترس فزا یرنج م ییجدا

 رینظ شانیزندگ انیاز حام یکیاز دست دادن 

ترس  نیخانواده دارند ) ا یاعضا گرید ای نیالدو

فاجعه ها و  ،یبه شکل ترس از بروز حوادث رانندگ

 یواند اعضات یاست که م دیشد یها یضیمر

 .ببرد( نیخانواده کودک هراسان را از ب

 یکه از مرگ وحشت دارند و وسواس وارس یافراد

 یهم دارند بارها و بارها اجاق گازشان را چک م

حوادث  لیکه مرگشان به دل نندیکنند و مراقب ا

خود را به  یکه از ترس دستها نیفرا نرسد. کسا

 یارمیترسند که ب یم ندیشو یم یصورت وسواس

 .رندیکشنده و مزمن بگ یها

وحشت دارند معموال نزد  یکه  ناهنجار یافراد

 یترسند که از حمله قلب یم رایروند ز یدکتر م

در  نیکه سابق بر ا ییحال آن ها نی. در عرندیبم

گفتند  یم ییایخولیبه آن ها مال یروانشناس

 یطب یها شیمعموال بارها و بار ها از بدنشان آزما

در  یجد یهایماریب یدنبال نشانه ها گرفته و به

 . بدنشان هستند

هم هستند از  یخاص ییایفوب یترس ها تینها در

جمله ترس از ارتفاع، ترس از عنکبوت، ترس از 

به  یمار و ترس از خون که همه آن ها به نوع

که  یگردند. مثالً پاسخ ترس یترس از مرگ بر م

دهند  یعنکبوت م کی دنیعنکبوت ترسها از د

 دنیزدن و لرز غیج دن،یمعموال شامل باال پر

پاسخ  نیباورند که ا نیمتخصصان بر ا یاست. برخ

به ترس  یمنطق ینهایگزیدر واقع جا یافراط یها

فرد با  کی دنیترس از د رینظ یتر یجد یها

 .باشد یدر دست م یسالح

 ایدرمان فوب یاز مرگ برا ترس

 ایفوب یماریب -شستن دست ها  

 نیشستن دست وسواس دارند زما که در نیکسا

 یکاغذ ها شتریو مرگ دارند ب یماریکه ترس از ب

 .کنند یتوالت را استفاده م

تواند  یاز مرگ م نینگرا TMT هیفرض مطابق

 .شود شیو پر از تشو یعصب یباعث پاسخ ها

 ییرایم یالقا“مشهور  کنیاز تک دیجد قیتحق

 کنیتک نیاستفاده کرده است. در ا” برجسته 

دارند  ایفوب یکه ناهنجار یرس از مرگ در افرادت

مستلزم آن است  کنیتک نیشود. ا یبرجسته تر م

که زمان فکر کردن  یکه شرکت کننده احساسات

طور  نیو هم اوردیکاغذ ب یبه مرگ دارد را به رو

که در  نیکند زما یکه فکر م سدیبنو اتیزئبا ج

خواهد افتاد.  یحال مرگ است چه اتفاقات

 سدیبنو شودیاز شرکت کننده خواسته م ننیهمچ

 یگریکند پس از مرگش چه اتفاقات د یفکر م

 .رخ خواهد داد

از ترس از مرگ  یاز عنکبوت ها که ناش ترس

به عنکبوت  یعصب دیشد یباشد باعث واکنش ها

 یتوانند به قدر یواکنش ها م نیها خواهد شد. ا

باشند که فرد از نگاه کردن به عنکبوت ها  دیشد

است که ترس از  یتفاوت افراد نیهم سرباز زند. ا

حال ترس از عنکبوت را  نیمرگ دارند و در ع

بله آن کرده اند تا بتوانند بهتر با آن مقا نیگزیجا

هم هستند که ترس از  یکنند. در مقابل افراد

افراد  نیدارند. در ا یعیعنکبوت به صورت طب

 یمشاهده نم نیشیافراد پ یترس به صورت افراط

 یکه به صورت وسواس یافراد ننیشود. همچ

 نیا لیکه دل نیزما ندیشو یدستان خود را م

 یگریاز افراد د شتریکارشان ترس از مرگ باشد ب

 ندیشو یم یکه دستان خود را به صورت وسواس

 تیکنند و حساس یتوالت استفاده م یاز کاغذها

 .خواهد بود شتریمورد ب نیآن ها در ا
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به  یاجتماع دارند و عالقه ا که ترس از یافراد

ندارند  یاجتماع یشرکت در انجمن ها و گروه ها

ترس  میشو یآور م ادیکه به آنها مرگ را  نیزما

با  یحت رایخواهد شد ز دیاز اجتماع در آنها تشد

افراد مختلف هم  نیشاد و عصبا یچهره ها دنید

ها  هچهر نیشوند چون از نظر آن ها ا یآشفته م

 یستند که ترس آنها را قضاوت مه ییچهره ها

 نیا دیاز د یخنث یچهره ها کهیکنند. در حال

 .رسند یکننده به نظر نم دیتهد ادیافراد ز

 است؟ یترس از مرگ عاد ایآ

 انقبرست -ترس از مرگ 

 .انسان است یاز زندگ یاز مرگ بخش ترس

 میخواه نیزما منیدا یکه همه م نیتوجه به ا با

انسان  یزندگ یعاد  یمرد ترس از مرگ بخش

از ما فکر کردن در مورد  یاریبس یشده است. برا

درد، رنج  زان،یمرگ باعث ترس از دست دادن عز

 .خواهد شد نیو نگرا شیتشو ننیو همچ

وحشت، ترس از مرگ از  تیریمد هینظر طبق

 ریدر ما تاث یبه قدر تواندیم یمنف ایجهت مثبت 

خود  یرا برا یبد ایخوب  یگذار باشد که زندگ

 .منیفراهم ک

را به وجود  زهیانگ نیتواند در ما ا یترس م نیا

با  شتریرا ب میکه دوست دار نیکه کسا اوردیب

و  باتریو خاطرات ز میمحبت خود همراه ساز

 و  دهایو به دنبال ام میبا آن ها بساز یبادوام تر

 مانیخود ا یها ییبه توانا م،یخود برو یاهایرو

 .میا موفق تر شوت منیوتالش ک میاوریب

خواهد  یعیطب ریغ نیاز مرگ زما نیو نگرا ترس

و  یکیپاتولوژ  یشد که باعث افکار و رفتارها

ما را مختل کند.  یزننده شود و رفتار عاد بیآس

 یو افراط یکه به صورت وسواس یاز افراد یاریبس

 نیکسا ننیو همچ ندیشو یخود را م یدست ها

خانه  لیام وساتم یو افراط یکه به صورت وسواس

خود را  یاز زندگ یادیکنند زمان ز یرا چک م

کنند که بر ترسشان غلبه  یم ییصرف رفتار ها

افراد در برابر آتش،  نیا  لیدل نیکنند و به هم

که  ییها دیتهد ریسا ای  کروبیاز خانه، م یدزد

که دوست دارند روا شود  نیکسا ایبر آن ها و 

 .حساسند اریبس

 ی(میدارند )ترس افراط ایکه فوب یافراد نطوریهم

در ترس خود غرق شوند که در  یتوانند به قدر

 یکه باعث ترس آن ها م یکه با مورد یطیشرا

 اریبس یشود مواجه شوند عکس العمل ها

افکار و رفتار  یاز خود نشان دهند. وقت یدیشد

 نیا یروزمره  یافراد باعث شود انجام کارها نیا

 یعیترسشان طب گرید دمشکل روبرو شو اافراد ب

 .شود یمحسوب نم

ترس ها درمان  نیا نیدرما یاز روش ها یکی

آن روانکاو از  یباشد که ط یم یشناخت رفتار

بردن  یپ یبرا یدیجد یها و راهکارها یاستراتژ

کند و معموال به  یبه منشا ترس افراد استفاده م

ترس ها در  نیا شهیرسد که ر یم جهینت نیا

 .باشد یاز مرگ م اغلب افراد ترس

شبح مرگ  ،نیدرما یاز روش ها یریبهره گ بدون

از آن  یرا که افراط یافراد یممکن است به قدر

درمان  یبرا گریترس دارند در خود فرو برد که د

 .شود رید
 buttun:  منبع اسافتیمد   
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 یریاز دوران اساط یادگاری یجانآذربا «یسگئجه چیلله » مراسم
 

 ملک زاده یددکتر توح

 

 یجانابآذردر  یجرا یهامراسم ترینیمیاز قد یکی

گون ) اول  نییئکه همچون جشن سال نو و 

با نجوم  دارد مراسم  یکی( ارتباط نزدینفرورد

که هر سال با شکوه  باشدیم یسگئجه یللهچ

 برگزار نییجاباآذر یهاخانواده یانفراوان در م

از  نییادماندشب به  نیا یبرا ی. آمادگشودیم

 نییو با شب نش شودیروز قبل شروع م چندین

 .رسدیبه اوج م آذرشب  یندر آخر

و  یجشن هماهنگ با سال اعتدال این اساس

 نییع یترکان در زمان سلجوق یمبراساس تقو

 ینه افتخار سلطان جالل الدب - یجالل یمتقو

آذر(  )یماه جد یلموقع تحو  -یملکشاه سلجوق

 ینشده است. شب ا ریزییه( پای) د به قوس

شب سال است و مردمان  تریننیطوال یل،تحو

و در  نیاز شر شب طوال اندندرامان م یبرا یمقد

به  تنیو نورا یداز تولد خورش یضمن خوشحال

 پرداختند.  یم یکوبیجشن و پا

شب را شب تولد  ینملل شرق، ا اساطیر در

 یمیقد هاینییو ارتباط آن با آ دانندیم یدخورش

. همچنان که باشدیم ینمورد اتفاق تمام محقق

در اول  یانسومر یاندر م یدوموز یتولد خدا

 زنیشب چله  شد،یم یادبزرگ  نیبا جش ینفرورد

 .یممردمان قد یبود برا یدواریتولد نور و ام

 ملک پسر و برجسته شناس اسطوره بهار مهرداد

 یییاآر نیبهار معتقد بود که نوروز جش الشعرای

 یییاآر نیجش زنی یسگئجه یللهچ یننبوده بنابرا

 نخواهد بود. 

جنس مذکر دارد  نییجاباآذر یردر اساط خورشید

 یلدل یمونث. ب یاحترام و ماه جنس یستهو شا

 یاجدادمان برا ی،گرفتگ یدنبود که موقع خورش

مقدس از چنگ به زعم آنها  یدخورش یخالص

 کردندیم یسع یظروف مس یدناژدها با کوب

 برهانند. ینتبدط یرا از دست اژدها یدشانخورش

باستان  هاییروم یاندر م یدپرستیخورش نییآ

رواج داشته و آنچنان قدرتمند بود که بعد از  زنی

جشن تولد  یحیت،به مس هایروم یدنگرو

شد  یلتبد یحمس یسیبه جشن تولد ع یدخورش

روز بعد از شب چلله،  4امروزه  یکهبطور

 گیرندیرا جشن م یحمس یسیع یالدم ن،یحیامس

متن خود  یو حت یبراساس شواهد جد ینکهحال ا

متولد شده است.  یدر فصل گرم یسیع یلانج

بحث  وتننی یزاکآ یالدی،م 17در سده  یحت

 یلدل ینتنها به ا یحکه روز تولد مس کندیم
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هماهنگ  یدیانتخاب شده که با تحوالت خورش

وارد  یقطر یناز ا نییآ ینا یبترت ینباشد. بد

 از مردم جهان شد. یریجمع کث یزندگ

 یهابه سبب دارابودن زمستان بایجانآذر در

. باشدیملموستر م یلیو مراسم خ یدع ینسخت ا

 یوکشب آغاز چله بزرگ )بو ینا یجان،باآذردر 

روز ادامه دارد. سرما پس  40باشد که  ی( میللهچ

سرما را تا دوباره  زندیروز زورش را م 40از 

عمر  ینگرم شدن زم یبرجهان حاکم گرداند ول

و  کندی( را کوتاهتر میللهچ یچیککوچک )ک هچل

و مراسمات  رسدیم ییآ یرامروز با یستپس از ب

 یچهارگانه هر هفته در هر چهارشنبه شروع م

 چهارشنبه اول را سو ) آب( یجانباآذر ی. اهالشود

به سوم را ، چهارشنبه دوم را اود ) آتش(، چهارشن

 یاچرشنبه  یر) باد( و چهارشنبه آخر را آخ یئل

 .نامندیتورپاق ) خاک( م

شب چلله  یحال اصل ینو در ع جنبی مراسمات از

 نام برد: توانیم

صا فرزندان خصو یبرا یییاگوندرمه )هدا یپا -1

و عالقه فراوان  یتکه با جد یرسم -نوعروسان( 

 .شودیاجرا م یجانباآذردر 

قرمز  هاییوهو استفاده از م یزیقارپ هیللچ -2

کردن  یزهسمبول یقرمز و انار( برا یبرنگ )س

مخصوص گردو و ...،  یحلواها ی،و گرم یدخورش

 یالخو م یلآج

 ،ییگو یاتیگردآمدن در منزل بزرگ و با -3

 یرنظ یحماس ییتاپماجا، داستانسرا ،ییخاطره گو

 دنیندده قورقوت و ش یهاکورواغلوو نقل داستان

 نیباستا یها یقسخنان اوزان/ عاش

و خصوصا  یجمع هایرسانه گسترش اثر در

 ی،مل سازییکپارچه هاییاستو س  یزیونتلو

وارد فرهنگ و  یربه صورت همه گ یلداکلمه  یرااخ

شده که جالب است چند  یرانزبان ملل ساکن ا

و  یللهاز چ یاطالع یچمردمان قبال ه یندهه قبل ا

 یجان،باآذردر  ینداشتند ول دایلبه زعم آنان 

 اند،یدهنام  «یسگئجه یللهچ» شب را  ینا انتورک

 . یدو خواهند نام نامندیم

***************************** 
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 ویجدان
 یاویسحر خ

 
 یییبق نییگؤزوندن گؤتوروب، گؤزلر گؤزلویونو

مامور  یکیده، ا تار گؤرسه ی،متهمه باخد دننییئ

 نییاللر یدی؛اوتورموش، گنج اوغلو ا داینآراس

 یملولجا اونا سار یوباوستونه قو ننییزلرید

سون  یییاونا کسد ننیی. او قاضیردیباخ

 !!ییردیحؤکمونو گوزله

. اونون تزه یلمزدیبو موطلق دوغرو اوال ب یوخ،

بوردان  یلومترلراوغلو، ک یتیرمیشب نییدرس

 یلره تحصاوزهده، پرفئشنال طب اؤلکه یاداوزاقدا، 

 !!یردیآل

 یذاوستونده اوالن کاغ ننیگؤزلوگونو ماسا قاضی

گؤزونه ووردو.  دننییئ یلیبس یلهدستمال ا

 یاشدااوغلو  یبنتقر یوخ،اوغلو  یک یسینداقارش

 ینجهحز یوبقو نهنییگچ ینونوبو یدی،گنج متهم ا

 !!یردیباخ یاونا سار

تر  یوقسو یب،اوشوتمه گل نانیجا ننیقاضی

سون  یئنه یب،سونونو اعالن ائد نیسنرودو. جلبو

 .یسالد یرهحؤکمو تاخ

 یوگؤردو مینانینه ده خا یئته،منصفه هئ نه

ادگاه بونو . دیلمزدیدن سؤز آچا بمنظره ییبعجا

حؤکوم  ینازاوال ننییعاغل یک یقین یدی،سزسه

 یلباط نییتیصالح لیکیاونون قاض یب،وئر

 .یائدرد

 یردن بئله ب. نهیشدیقالم ینداسو آراس یلها اود

ده  یهیمسهدوشونموردو. ک نییگیباش وئرد یاوال

 .یلمیردیب یهیلهسؤ نییگیاونا نه کئچد

و  ینداآلت یشاریف ننییئتیمنصفه هئ یک نهایت

 ر،یخاط یراضالرینااعت یغیناچوخ اوزاند ینلرجلسه

 ینااعدام اولماس ننیووروب اوغال نیسون امضاء

 .یحؤکوم وئرد

 ی،آذان واخت یقدا،انلتور -گون، آال حیسیصابا

 ننیی. قاپیالرآچد نییسیقاپ ینمامورالر دوستاق

بومبا  یزلیگیندهسحر سسس ننیدوستاقخانا یسس

. یقان دامد یینهاوره ننی. اوغالیپارتالد یمیک

 ایندزال ننی. دوستاقخانایلردسسله یلها یاونو آد

 یایچرمامورالردان قاباق  یشیقتاال ا یرب یک

 ن،نیاوالن اوغال یقیجومدو. گونش و سحر عاش

اومود  یرعبث ب ییندهگؤردوکده، اوره یشیغیا

 یولوقورتولوش » یر. اوزونه بلکه بیرچلدید نییداف

 .یاومودو وئرد« اوالجاق

 یکلکولگه ینهگوزلر نیی. اللریقاماشد گوزلری

. یالرطرفدن حصره سالد ایکی اونو مامورالر  توتدو.

 نیی. قولالریباغالد نییاؤرتوکله گؤزلرقارا  یریب

 .یقاندالالد

 ین. سحریخارتدیالرچ یگهائش یوبسورو اونو

 یندانپالتار یندانز یکناز یئلی یوقسو

 یر. آمما بدییتره. برک تیئریدی دکیلیکلرینها

 hekayə-اویکو –حکایه 
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 یچینها ییاس -یادو نیآزاد هاوا یغیهفته حسرت قالد

 .یچکد

 -تورشا نئجه ده یقدلآزا ی،نئجه ده دادل یاشام.. .آااخ

 !!یمیشا یرینش

ده  نئجه یگیندهنئچه قدمل ننییدار آغاج ایندی

 دوشونوردو.  یقاولدوغونو آرت یدادل یاشامین

 یرب یندر یب،آچ یمیآزاد قوشالر ک نیقولالری

دارتاندا،  نییقولالر ی،گرنشمک کونلوندن کئچد

 نه اولدوغو، یقتیناولدوغونو دوشونرکن، حق یقاندالل

و س ینارقازان قا یرب یاوچدو، سان ک یناباش یمیار کآو

 -یهسوروتله نییاقالریتؤکولدو. ناچار آ یندانباش

 یغینداقومسالل ننیطییهح یندانز یهسوروتله

 ی،ناسآ -آتا یاشلی یمالیارکن. آددیمالدیآدد

 ی،آرزوالر یسیزده پالن قوردوغو سا یرب یالری،باج

 یمیک یسپرده ماینس یرب لری،یرهخاط ی،دوستالر

 نیی. بلکه دیؤنوندن کئچدا ننییتئز گوزلر -تئز

 !!یمیشبو ا« تجسّم اعمال»اوخودوغو  یندهدرس

 مزلیگهیلمهب نیی. مامورالر اوزلریآه چکد یرب درین

 یندنگوزلر ی،بو سون آه ینوورساالردا متهم

 .یالربولالد نیی. تاسوفله باشالریایینمادی

قورخوردو. بونو آال  اؤلومدن یدینآ -یقآچ متهم

وحشتدن  زیندن،نیب یلدایانپار یمیک یآ یقداقارانل

 ینا. او دار آغاجیسزمک اوالرد یندنگوزلر یلمیشآچ

 زنییالدفعه اؤلموشدو،  ینبلکه ده م ینجاچات

 یهتهلوکه ننینیجا یرینش یمسورونوردو. ک یسکؤلگه

 !ی؟ک یقورخمازد یندنسدوشمه

 یللهاونو زوروال نئچه پ .یشدیالرمقصده چاتم آرتیق

. یلمیردیب یخا. چیخاردیالرچ یهیسک یرب یوخاری

 میاَس -یماَس یمیک یدانالرف یطوفاندا ک یچالریق

دئه  نییتیسون وص ینامامور قوالغ بیر  .یردیاَس

سون سوزوم  منیم –:یلهسس ا کیتره. تدییلهسو

مدا آرا منیم یلها یزس ووارسا اؤز یتانر زنییال یوخدو،

 .یدئد –ین،وزگون قضاوت ائتسد

 ننییاغیآ نییی. مامور چارپایالرسالد ینونابو ایپی

سون حؤکمونو  ننییچکمک اوچون قاض یندانآلت

 گودوردو.

 یوخاریاوزو  یقاض ینگئتمه یوخوساعاتاجا گؤزونه  او

 یدی،ا یوخ یئری. داها شوبهه یباخد یمتهمه سار

مونه فرمان وئره او گنج اوغلونون اؤلو یدی،متهم اوغلو ا

اونون سوچو  ی،دائله یرچئو -. هم ده ها چکیلمزدیب

 .ییلدیدئ یندهحدد یقاعدامل

 .یمیگؤرمل یشا یر. بیؤزونه دئدا -اولور اولسون اؤز نه

 :یمامورا زنگ ائتد سونرا

آزاد  یاعدام حؤکمو لغو اولدو، متهم –

 یرکمحاکمه ائتمک گره دننییئ…ینبوراخ

 نهنیبد ی. سان کیلمیردیب یناناا یتدییینهائش متهم

 یغاسک اوزونو قومسالل. هوولهیجان گلد یرب نییئ

 ی. سان کیقوجاقالد یئری یلهوار گوجو ا ییب،تولال

و  ینینات. سونرا کائمیردییستها یریلماقآ یاتدانح

هؤنکورتو  یسینداقارش یگوزلر ینشاشق ینمامورالر

 . یآغالد یلها

 ننییعل یولداشی فنییص ییدارکنقا ینهائو قاضی

 زنییال نییسرشته نیینساسن ا»دوشدو:  یادیناسؤزو 

اولدوغونا سبب سئچسن ده،  یقعاش ینهسحقوق رشته

جک. سن وئره یشا ینهال یککلکؤوره ییبو اوره

 یلیعاغ ننییقاض یلمزسن،اوال ب یقاض یاخشی

کسن، پارچا اوره یرسن ب یر،د یاولمال یمحاک یینهاوره

 .یشدیئمد —، «دوستوم یزعز

 یلیسون شک  یکلهله  یندا،ماذونلوق پالتار آخشام

 دن اونا گولومسونوردو.رمکه یقالاوالن اوغلو راضل

بلکه ده اونو  یلمیردی،ب نیینه اوالجاغ صاباحیسی

 یرب ی،ک یدیبو ا یسیاؤنمل یخاراجاقدیالر،چ یشدنا

نرا، سو یالرداننئچه آ میشدی،یونگوله یمیلَلَک ک

دوغولموش اوشاقالر  نییئآنادان  یجدانال،احات ور

 یشیلم -یشیلو م یدوقو یاستیغاباش  ینجد یمی،ک

 .یوخوالدی

 ییلههئچ نه ادانیدو نییغیراحاتل یجدانبو و او

 …ییشمزدید
@SheirOcagi 
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 شبستر 1998-1923
 اسرار انگیز وفاتماه سالروز  ید میک 

 یمحمد تق است. پروفسور یهتابذپروفسوز 

حرکت   یو نظر یفکر انگذاراننیاز ب یهتابذ

"ایران نویسنده کتاب و  یجانرباذآ یمل

 میباشد. ن اسیک تاریخی "نیتورکلری

 بیر دیلگیم وار
 

 او گون اینتیظارالر باشا چاتاندا 

 ائلیم زنجیرینی قیریب آتاندا 

 هر یاندا بایراغیم ووروالن زامان 

 عدالت دیوانی قوروالن زامان 

 شن نغمه سسیندن دوالندا تبریز، 

 ایختییار الینه آالندا تبریز، 

 باشیم آغارسا دا، بیر اوغالن کیمی 

 نی ارمغان کیمی باشیما گله

 جگم من ارکدن خلقیمه سپه

 جگم منتوربت تک توپراغیمی اؤپه

 موقدس آرزو، گؤزل بیر دیلک 

 جک. بو دیلک اوغروندا تقدیم ائده

 ر اورک. بیر اورگیم وار،بی

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

 

 هابه دست روس یزروز اشغال تبرسال
 

 1290آذرماه سال  28و در  یشسال پ 111 در

روز اردو  ینروس پس از چند یقوا یدی،خورش

شهر را به اشغال خود  ینا یزو محاصره تبر یکش

ن تهاجم و در دورا ینها در حدرآورند. روس

ر دو کشتار  خواهانیاشغال دست به اعدام آزاد

 یقطور دقشدگان بهکشته یقزدند. آمار دق یزتبر

مختلف  یهاحال گزارش ینبا ا ست،نیمعلوم 

نفر  1200را حدود  یزشدگان در تبرتعداد کشته

 اند.زده ینتخم

در ماراالن  یزمربوط به سنگر مدافعان تبر تصویر

 یشمس 1290ها در سال در زمان حمله روس

 است

Tarixdən yapraqlar 

 تاریخدن یارپاقالر
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 «...!پهلوی سر سپردهجشن کتاب سوزان  روز»١٣٢۵ر ذشش آ و بیست
 

 

و فقط  یکسالطول عمر خود  در است آور درد چه

احساس آدم  1325 - 1324سال  ینو ب یکسال

 یرستانو زبان تو زبان دبستان، دب( 1) نیبودن ک

در وطن  یکسالو دانشگاه و ادارات شود، بعد از 

ود را قورت و زبان خ ییبه حساب آ یگانهخود ب

 درا بسوزانن اتیزبان مادر یهاو کتاب( 2)یبده

 سردهند! یو هلهله شاد

در جلو چشمان کودکان  اینها همه از آورتر درد

و مردم کوچه و بازار، سر سه انسان  نیدبستا

 یدر مقابل تانک ارتش شاهنشاه نییجاباآذر

گوسفند  یبجا یاز تهران در شهر خو یاعزام

در  گناهیها هزار انسان ب( و ده3شود) یدهبر

 هایگریوحش ینقتل عام شوند و هم یجانباآذر

مرکز و  یانسان نماها یبرا هاتمبا یهما

روز نجات »را  1325آذر  21مرکزگراها شود و 

و ششم آذر، روز  یستنامند و روز ب «یجانباآذر

 را هم در یجانباآذر در یتورک یهاسوزاندن کتاب

 !!ندیرجشن بگ یکمو  یستقرن ب

 

 یراشد سنحمهندس 

 یجانباآذرساله  یک «مختاری خود»

 !یشها یو ناکام یتهابا همه موفق

 
به  یجانباآذرساله  یک یتصحبت از حاکم وقتی

 ینب یور یشهجعفر پ یدس یدست خود، به رهبر

شود، هر فرد منصف و  یم 1325تا  1324سال 

کرده به  یخارج از تعصبات، اگر کاله خودرا قاض

 اقتصادی،  انجام شده یکارها یند،نشقضاوت 

اصالحات انجام  یگرو د یاجتماع ی،فرهنگ

و  یارسال را با هر مع یک این طول در  شده

باور  یو شگفت ینبسنجد دچار تحس یاسیمق

 شود!  یم نینکرد

استاد  ،«سیا سازمان»  مامور« کاتم یچاردر»

 «یراندر ا یونالیسمناس»کتاب  یسندهدانشگاه و نو

 :یدگو یم

از  یشکرد ب یزسال در تبر یککه فرقه در  کاری»

سال  یستبود که رضاشاه در طول ب ییکارها

 «*انجام داد

سال  یک ینکه در ا یمثبت یهمه کارها شمردن

 ینصورت گرفت خارج از محدوده ا یجانباآذردر 

کردن و استفاده  ینوشته است، تنها اشاره به رسم

م ادارات، در تما نییجارباذآ یاز زبان تورک
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آن در  یسمحاکمات، مکاتبات، مطبوعات و تدر

و انجام  یزو دانشگاه تبر یجانباآذرهمه مدارس 

و  یفو تال ازمندیهانیآنهمه  یهمقدمات و ته یهکل

آنهم فقط در مدت چند ماه،  یدرس یچاپ کتابها

 !یدهدسرعت و عظمت فوق العاده کار را نشان م

 یتحاکمکه هر روز از طرف  شرایطی در آنهم

و دار و دسته مزدورش چه در خود  یقدار پهلو

 یجانرباذآ و چه از طرف تهران مردم یجانآذربا

 . یگرفتندو ارعاب قرار م یدمورد تهد

مورد قتل  1325سال  زییپا  در بایجانآذر ملت

و  یپهلو یمانعام و کشت و کشتار دژخ

قرار گرفت که هنوز هم صاحبان  یانمرکزگرا

قتل عام  یستیو راس نهیاتفکر وحش ننیچ

 نامند!  یم« ! یجانباآذرروز نجات »را  یجانباآذر

اتفاق  یجانسال در آذربا یکآنچه در طول  از

 یو ناکام یتهادرسها آموخت با همه موفق یدافتاد با

 ...! یشها

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

 

 ساواالن یمابراه

 

چنان  یدم،د یزکه در زندان تبر ییاعدامها

 یفرار از دردشان، سع یردناک بودند که براد

قبل از خواب خاطراتشان دارم.  یدر فراموش

 یواشکیکه خبردار شده بود،  نیانیاز زندا یکی

اعدام  یتهااز همسفره یکیکه صبح  یگفتم

 یهاحلقه زده و تا نصفه یخواهد شد. چند نفر

را به  یشلباسها یم و اعدامنشستییشب م

ندارند،  یخرج یا یکه مالقات نیانیزندا یادوستان 

خود نگهداشته، از ما  یبرا نییراهو پ دادیم

اش آن را به خانواده یکه بعد از آزاد یخواستم

 یکار ی. ماموران از ترس آنکه مبادا کسمنیبرسا

 .گذاشتندینگهبان م یمانبکند، برا

 نیک شروع اعدام خبر با را صبح که است دردناک

 یرانا یاز هر جا یشروزها ب ینانتظار ا ینو درد ا

نه چندان  نی. کرج زمایشوددر کرج احساس م

 19در بخش ساووجبالغ حوزه  ییدور روستا

از همه  نییتهران بود و حاال کالنشهر و گلچ

 یاست که هر خبر آن، حت یجانباآذر یشهرها

زود به گوش همه  یلیخ زنی ینترنتا صرقبل از ع

و درد را  نیراو حاال کرج نگ یرسیدما م یشهرها

 .یکندپمپاژ م یمانبه همه شهرها

چاک و  نیلغت کرج را به مع یسی،رهنگ نفف

 یبوده و ده یاشکاف ذکر کرده که نام رودخانه

در کنار آن وجود داشته است.  زنینام  ینبه هم

و قطعه  یدنبر نیلغت از مصدر کَرتمک به مع ینا

 یقطعه کردن است که در زبان تورک

ابزار قطعه ) یمانند کَرک یادیز یهاخانوادههم

 ی،ا( کَرگه )هر قطعه از منطقهچوبقطعه کردن 

 )هر قطعه از یکَرت یا ی( و کَردیزدر تبر ینام ده

 ( دارد.یزراع ینزم

صد سال گذشته  یکه حکومتها یاظالمانه تحریم

اند مانع توسعه و اعمال کرده یجانباآذربر  یران،ا

 یانکارجوخطه شده، باعث کوچ  ینرشد ا

شد که کرج  یرانمناطق ا یربه سا یجانباآذر

مکان بود و  ینمناسبتر یکنزد یباهمزبان و تقر

کرجِ بخش ساوجبالغ کم کم به بخش،  یروستا
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 یهزار نفر 35 یتبا جمع 37سپس شهر و سال 

 شد. یلبه شهرستان تبد

 یشهرها یرمنطقه ساووجبالغ و سا جمعیت

جاه برابر شد و تهران ظرف پنجاه سال پن یاقمار

 یدکار و نان کوچ کرده بودند، شا یکه برا ییآنها

 هاییبا سخت یول یافتند،دست  نیبه کار و نا

 یبرا ییمجرا یچروبرو شدند و حاال از ه یشتریب

 ی. براستندنیفالکت و اعتراضشان فروگذار  یانب

و  98آبان  یهاکشته یشتریناست که ب ینهم

است  نیهمان مهاجرااز نسل دوم  یر،اعتراضات اخ

که از گلوله  ییهااند و حاال آنکه جان به لب شده

با حکم اعدام  اند،یختهگر یابانو مرگ در خ

 اند.مواجه

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

و تازه شدن  ١٣٢۵ آذر ٢١  جنایات

 اننییجاباآذرداغ 
 انیدکتر جعفر افشار

 و از یجانباآذر یمسالگرد روز غم عظ ینام 76 

 یو فرهنگ یمادو نیرفتن تمام ثروت انسا ینب

به نام  یدهبدست جالد تازه به قدرت رس یجانباآذر

آن روز تکرار  یعذکر وقا یستمحمدرضا شاه پهلو

ها و سلطنت  نییجاباآذر یتمکررات هست و روا

در ابعاد  یخیطلبها بر همه آشناست و مدارک تار

 یاست ول یزهمه چ یایگو یافتهانجام  یتجنا

 یاسیس یاتخون در ح ینبودن ا یبحث مهم جار

صحنه  یو تازه شدن داغ با رو یجانباآذرمردمان 

. زمان جز  یستآمدن خاندان منحوس پهلو

خون آلودشان را  یکه دستها ستنیمطهرات 

با  یهمدرد یو ادا یندنما یپست کمرشان مخف

.  یندنما یمدافع حقوق بشر یان و ادعایرمردم ا

هزار روشنفکر  25روز قتل عام سال است که  76

 یجانباآذررا روز نجات  یجانآذربا یو فعال اجتماع

 یها یزشینامند و امروز در اوج اعتراضات و خ یم

خود اصرار  یبر موضع ضد بشر زنی یراخ یانقالب

 دارند .

 اعتراضات ینداشتم ا یدروز تاک اولین از همچنانکه

 یس یب یب یمرکزگرا و رسانه ها یانجر یبا روند

گرفته اند ،سرانجام  یشدر پ ینترنشنالا یرانو ا

نداشته و جوانان مملکت آماج گلوله و شکنجه 

 یزشخ ینواژه ا یدلچوبه دار شدند . ترس کو

 بود  یانقالب

ترس حکومت از گسترش انقالب و از دست رفتن 

 . قدرتاقتدار و

فارسها در  یراز قدرت گرفتن غ یانمرکز گرا ترس

شان  یاحقاق حقوق مل یدر راستاخود  ینواح

 یستمرس از دست رفتن ستمهمتر از همه و

  یزبان فارس یتمتمرکز با محور یحکومت

کرد ها از قدرت عربها و بلوچها و تورک ها و ترس

 یونالیستمجدد سلطنت طلبها با صبغه ناس یریگ

 .فارس گرا 

ترسها اعتراضات فروکاست و  ینتضارب ا در

هر سه طرف با  یشست و عقالفرون یهاول یجانه

فرمان کار را در دست  نییجاکنار زدن افراد ه

 گرفتند . 

مستقر  یتو حاکم گرایان مرکز دست در رسانه

با اشتراک در هدف نگه داشتن  زنیبوده و آنها 

با اسم  یفارس یتهو یتمرکزگرا با محور یستمس

 به هم پاس گل دادند .  یهرمز تجز

و  یتحاکم ییهمنوا یمامروز شاهدش هست آنچه

داخل و خارج با قرائت  یممق یمخالفان مرکزگرا

 یناست و ا 1325 آذر 21سلطنت طلبها از حادثه 

کند و شخصا  یرا تازه م یجانباآذرداغ دل  یهقض

 ینشود و اقدام عمل ییدلجو یجانباآذرقائلم تا از 

و  عربهاتورکها و یو فرهنگ یدر اذعان به حقوق مل

انجام  یاتحاد یچه یردانجام نگ کردها و بلوچها
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 نییجانخواهد گرفت و اعتراضات به چند حرکت ه

 یلتبد یو رسانه ا یو اظهار تاسف و انزجار مجاز

 خواهد شد . 

 یمرژ یتو تبعات وحشتناک جنا 1325 آذر 21

 یمهمچنان زنده است و تا جان در بدن دار یپهلو

 نیک یو نه فراموش م یمبخش ینه م

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

 آذر ٢١
 یرضا زرگر

 

 یاریو بس یلاردب یاهال یرروز که به تعب این در

درش برف  یشههم یجانباآذر یاز شهرها یگرد

ج و از درد، رن یرمستقیمیغ یادآوریبر  بارد،یم

 اشاره و داللت دارد. یعموم یاندوه

کشان و ناک که جوالنگاه عربدهشوم و غم روزی

که مردم شاهد  باریبتصم یاوباش شد. روز

 یعام فرزندانش بودند. روزتکه شدن و قتلتکه

 یختهر هم آمد یه،و آه و گر یادبار که با فرخون

در  یش،مظلوم و دگراند ینشده بود ب یبود. تقابل

  .یتو جنا ی،ناجوانمردانگ ی،از نابخرد یلیبرابر س

 یانهوحش یهادارند صحنه یادهنوز به  کهنساالن

را در شهرها و  نییاباوز و شکنجه خقتل، تجا

بعد از  یو اذهان عموم یجان،باآذر یروستاها

ها همچنان در کابوس و عذاب گذشت دهه

 . بردیوحشت به سر م یهاصحنه

مربوط است  یز،تاثرانگ یاراتفاقات بس یناز ا یکی

 یتعضو یکه تنها جرم و نیبه قتل استاد سلما

روز  یند. در ابو ینکد)صدر( محله قره یدر شورا

را  یاوباش و ارازل، و یادسته ی،برزخ

 یلاش در چهارراه اردبمغازه یکشان به جلوکشان

نداشت و آرام شاهد  ییتقال یآوردند. و

که کامال  نییتکاراشده بود. جنا تشسرنوش

زده بهت یهاچشم یشناخته شده هستند، جلو

 یبود، و یرشساله که برادرزاده صغ 8 - 7 یکودک

 کردند.  یتر، سالخهرچه تمام یشونتبا خ

 از یتیرا با نها یانبچه شوکه شده و گر ینا آنگاه

 ننیجنازه خو یبر رو صفتی،یوانقساوت و ح

که  ییپرت کردند و خنده سردادند! عمو یشعمو

بعد از فوت پدرش، نقش سرپرست خانواده را 

مادر و برادر و خواهران کوچکش داشت.  یبرا

ل معصوم در آن لحظات طف ینا دنیتصور ک

از  نییچه بار سنگ متحملشاهد و  ین،سنگ

 شده. یبتخشونت، غم و مص

نبود. چراکه همان شب  نیانگار تمام شد بدبختی

و  یزکه خانواده کنار هم جمع شده و در سوگ عز

 یادسته یکبارهبه  گریستند،یآورشان متنها نان

از الت و اوباش وابسته به حکومت شاه که  یگرد

اند، به زور و از نوادگانشان هنوز شناخته شدهب

 لوازماسباب و  یخشونت وارد خانه شده و تمام

با  زنیخانه را  یاطمرغ و خروس داخل ح یحت

 یرغارت کردند تا آن خانواده در کنار سا یقولدر

 لحظات عمرشان ینعزادار شهر، بدتر یهاخانواده

 را شاهد باشند.

بوده و بعنوان  یاتح یدکودک اکنون در ق این

 یلرنگ روغن اردب یهنر نقاش یشکسوتاناز پ یکی

جز  ستنی یکس ی. وشودیشناخته م یجانباآذرو 

که هنوز هم در  یگروس یهمان استاد عبدالعل

 یو در سکوت یو به آرام نشیندیهمان مغازه م

عمر  را که در گذر یاتفاقات آوردیم یادژرف، به 

 گرانبارش شاهد آن بوده.

 شاهد زنده و به ینهندمند بزرگ، ا ینترام ااح به

 .آورمیروز شوم، سر فرود م ینجانباختگان ا یاد
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 یجانباآذرو  یراثیم ننی یور پیشه
 

ان فخر  نییخیچاغداش تار ننییجاباآذر آذر 21

. بو گون و اونون یرد یس یروهو شرف ز یجیائد

 یشهپ یوکاوالراق بؤ یاسیس یللیم یزهب یآنالم

. یراثدیرم یرب یو شانل یوکبؤ یغیبوراخد ننی یور

 یللیم" نییع "حؤکومت یللیم" یآد یراثینبو م

 "یدوشونجه س یکل یدؤولتچ یللیدؤولت و م

 . یرد

 نییییاگمن ل یللیم یللتین،م یرحؤکومت ب میللی

 یلها یس یطهحؤکومت واس یللیقوروب و بو م

. بئله یرد نییمکاائتمک ا نییتع نیییطالع یللیم

و اونون اوغروندا  ییدرک ائتمه  نییمکاا ریب

 یزب نییو حرکت ائتمک دوشونجه س یشیبچال

 یولاونون  ینلرلهم یوزو  یور یشهپ یللتیتورک م

 . یوقبورجلو اداشالریناآرخ

 یرب یاناولما یدوشونجه س یکل یدؤولتچ میللی

. بونا یمکانسیزدیردؤولت قورماق ا یللیم یئرده،

دن  1324 یورشهر 12 یور یشهگؤره ده پ

تفاهم  یرب یلیتوافق و م یرب یعموم یاراقباشال

 ینلرلهم یوز یخاراقچ یوال یندنس یوهچرچ

 یهمجادله و مبارزه سا ننییس یفدائ یجانباآذر

 یللیم یجانباآذر"ده  1324آذر 21 یندهس

 یوهحرکت چرچ یرب یکدئموکرات "نییحکومت

 . یلدیقورا ب یندهس

 ،یئردهو اراده اوالن  ینجیلب یللیم یزهب یور پیشه

 ی،گؤرونن هر شئ یمکانسیزبوتون ا یردهظاه

 یرهاؤ نییقتیحق یلرو گئرچکلشه ب یلرممکن اوال ب

 . یتد

 یالنمومکون ق یمکانسیزی،ا آذر 21گؤره ده  بونا

 یوکان بؤ ندهنیوط یجانباآذر ننییلتیتورک م

 .  یرد یمعجزه س

 

 یجانباآذر یسه،ا یدوشونجه س ینحوکومت میللی

 یشیقا یللرلهاون ا یولونا  ننییاؤنجوللر یللیم

حرکتلره معنا  یلیگؤسترن و م یولساچان، 

 . یردوشونجه د یرب یشالیانباغ

، ظولمه، استعمارا ننییاراده س یلتینم بیر آذر 21

 غلبه یشغاالو ا یزمیهفاش زمه،نیشو یکتاتورلوغا،د

 . یرد یرامیظفر با یللیو م یس

 یلریک،ده ائتسک باشارا بارا یزب یور پیشه

 یرهاؤ یزهده ب 1945/ 1324 آذر 21 نییدرس

 . یتد

ک رد ائتم یراثیاوالراق بو م یللتم یرب یسها بیزلر

رد ائتمک له  یراثیبو م ی. چونکیوخدور یمیزحاق

قالماغا  یندانداابده دک استعمار و استبداد ز

 . یقمحکوم اوالر

 زینیال یتحاکم یللیم یراثیندام یور پیشه

 یندااساس یتیحما یلتینتملینده و م یدئموکراس

. یروارد یسیت یرهاؤ یلرقورولوب و قورونا ب

و استعمارا  یکدئموکرات یقارش یکتاتورلوغاد

 یشهآپارماق فورمولونو پ یزهموبار یللیم یقارش

 سوندوالر. یزهب یآرخاداشالر یولو  یور

 یللیو م یرلشدیریبب یییل یللیو م یدئموکراس 

 ینو دوشونجه لر یرده  یکدئموکرات یلها یول

 یشهدا محض پ یجانباآذر  یزب یسها نییمیش یرلهب

 آذر 21. بونون اوچونده ریکنی یرهدن اؤ یور

،  یوخگون  یرخاطره دن عبارت اوالن ب یرب زنییال
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 یتام دا آدرس ننی یزهموبار یرب یکدئموکرات یللیم

 .یرد

و  ثیرام یور یشهاوالراق پ یتجمع ایللرجه

،هر گون  یجانباآذر امتناع ائدن  یندندوشونجه س

معروض  یناقالریناجا یقانل یزمینداها چوخ فاش

ووروالن  نهنیو ذه یاقو هر گون داها ال، آ یقالد

 ینه،،طالع ینهیییملمحکوم اولدو. ک یرلرهزنج

نا قاندال یغیوارل یمعنو یللیو بوتون م نهنیوط

 زمیننیو شو یسمفاش یشانچال ینهووروب محو

 21 یا یزهب یسهداها محکوم اولدو. بو ا یغیناباتاقل

 یراثینو بو دوشونجه م یراثیدوشونجه و م آذر

دا  یا یقوفادار قاالجاغ ینهشکل یشگونجللشم

تمک  یرهاؤ ینیاستعمار و استبدادا محکوم اوالجاغ

 یتحاکم یلیم یزهب یراثیم ننییور پیشه. یرده د

 . یرد

زامان  یسه،ا یللتم یرب نیااولما یتیحاکم میللی

اولوب و اؤزگه لر  یماؤزگه لره تسل یندهسوره س

 حل اوالراق محو اولماغا محکوم دور.  یچیندها

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

 

 اؤلمز یم! من اؤلرسم ده اگر مسلکیوخ! ..یوخ

 لرده گونش تکدائم افق یاجاقپارال اود

 ؤرمزکورالر اونو گ ی،ک یقتدینورِ حق بیر

 .او مسلک.. یرده غالبدهر نقطه هییحقسیزل

 

 بی ریامحمد

 

 یجانباآذردر  یروز کتاب سوز
 

 به قلم« 25آذر یعوقا در یخو»از کتاب  قسمتی

 «ظفرخواه یعل»استاد 

 

 

 

 

 

 

تکان دهنده از خاطرات دکتر احمد  سطوری

دانشگاه تهران، مندرج  یاسیاستاد علوم س یساع

 «:نگار یخو» ینوزماهنامه  6در شماره 

فرقه مصادف بود.  یاناول دبستان ما، با جر کالس

را  یکتهبود و معلم، د یبه زبان تورک مانیهاکتاب

آذرماه  کنمی. فکر مگفتیم یهم به زبان تورک

 یرمد زادهیمهد یروز آقا یکبود که  1325

را  مانیکتاب ها یمدرسه، به ما اعالم کرد همه

 .یاوریمبه مدرسه ب

ها جمع شد و همه را آتش از کتاب یبزرگ لت

خوشحال  یهم از آتش باز ی،بچگ اینیزدند. در د

 یممشق نخواه یگرد کردیمیو هم فکر م یمبود

 نوشت!

 نییمدرسه بعد از نطق آتش یرروز بعد، مد چند

. یدارتش آماده باش یشوازپ یاعالم کرد که برا

 نشده بود که دفتر فرقه یهنوز ارتش وارد خو

 یداندر م نیدوم ساختما یدموکرات در طبقه

 به دست مردم افتاد. ی،مرکز

گرفتند و از  نیرا هنگام سخنرا یاحمد بلندگوی

 انداختند. نییطبقه دوم پا

 تیاو همه را با جزئ امیدهرا د نییزداشدن  کشته

 کامل به خاطر دارم.
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از  از ارتش، هنگام عبور یشوازروز پ آیدیم یادم

ها جنازه یدنبا د یفتح یآقامنزل  یجلو

نفر بودند. در محل  19شدم. شمردم  یخکوبم

و انتظار طول  یستادیما نییدام یارهمعروف به ط

 توانمیم یا. خسته و نگران مادرم بودم. آیدکش

 تنها به خانه برگردم؟

 نیماش ینشد. اول یدهارتش د هاییونکام باالخره

ه متوجه شد. تا آن لحظ یادهپ یافسر یستاد،که ا

 یتجمع ینبسته ب یهانبودم که سه نفر با دست

 یننفر را دست و پا بسته زم 3هستند. هر 

 یملباس ها ی. خونشان رویدندخواباندند و سر بر

و هنوز هم آن  یدم. به شدت برخود لرزیدپاش

 . کنمیرا در وجودم احساس م شلرز

کردم،  یفپدرم تعر یکه ماجرا را برا یوقت شب،

 دباغ بود. یز آنها اهلل وئردا یکیگفت 

ا به نام منصور ر نیاضافه کنم سرجوا یدبا نگارنده

شهر، جلو  یورود «یسیتزه کند قاپ»هم در 

معلوم نشد،  ین. آمریدندارتش سر بر یهاتانک

 حمال بود. یک ید،که سر جوان را بر یکس یول

ارباب  یروابط ظالمانه ی،و فالکت عموم فقر

از همه بدتر و  ها،یو بدبخت هایعدالت یب یتی،رع

 یقوم یرو تحق ینتوه یفکث یاستس یدتر،پل

 یهامخصوصا نسبت به تورک یحکومت پهلو

زبان و  یت،بردن هو ینبه قصد از ب یجانباآذر

از  یجانباآذرکردن  یزهو فارس یفرهنگ تورک

 بود. بایجانآذر یامق یلدال

آن دوران را در  یقوم یراز تحق ییهانمونه شرح

که بعد از انقالب به  یمختلف یاتها و نشرتابک

مان مطالعه کرد. )ما که سن توانیم ید،چاپ رس

آن و  یادامه رسد،یاول نم یبه دوران پهلو

دوم  یرا در زمان پهلو یقوم یرسرکوب و تحق

و با پوست و گوشت و استخوان مان  یمشاهد بود

 .یمکرد مسل
 یکانال"یسس یئکن"قایناق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیرلی شاعیریمیز

 نون اوغلوائل صدیار وظیفه 

آتاسینین دونیاسینی دییشمه 

مرحوما  خبری بیزی کدرلندیردی.

ن رحمت وعزیزلرینه باش تانریدا

ساغلیغی دیله ییریک. روحو شاد 

 اولسون .باشینیز ساغ اولسون.
درین حورمتله  :دکتر حسین شرقی و 

 خدافرین درگیسی امکداشالر
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 کیم دیر ریساه یبحب یرشاع
 

 آذر شاعیری دیر. 21حبیب ساهیر 

 

 

 

 ایانید یزدهتبر یانالی،ر، کؤکدن میساه حبیب

 ننیسیرکجهتو یجانآذربا یچییازشاعر،  یشگلم

 . ریدیآتاس ننییشعر نییئ

 ینشعر نییئده  یللریندهاوْالن د یرانداا نتوبو اوْ

 .ریلییسا یمیک یآتاس

 ایانید ینده،شهر یزتبر یلینا یج-1282 هیرسا

 . یگؤز آچد

 یزهتبر یندنتَرک کند ننییاناکؤکدن م یآتاس

 . رلربدوچوکؤ

 . یدیقوّام ا یرم یآد ننییآتاس

 نداییاشبئش   ساهیر ،نیقوّام مشروطه زما میر

 .رورولوبدوۆو اوْلد بنیاواْلندا، اوْغورال

 توسۆاواْلندا، سَردابا ا ییاش یآلت -بئش

درس اوْخوماغا  یندهماُل مکتب یرب یندهسمحلّه

 . رییباشال

درس  یندااوْخولالر یّهو حمد یّهمعتمد سوْنرادان

 . یوراوْخو

 یزمان، تق یاندرس اوْخو یندهسمدرسه حمدیّه

اؤگرتمن(  یزجااؤگرتمن و فرانس می)آدل یلهرفعت ا

 اوْلور.  شنیتا

 یلرلهدرگ النیییاده  رکیهتو یلهسواسطه رفعت

 یمیک ساهیرو جالل  یکرتف یقاوْلور و توف شنیتا

 . یوراوْخو یناثرلر نیالریچییاز

 یسینهسئوگ کۆیبؤ ینهاثرلر یرینساه جالل

و  ریییا یلها یامضاس ساهیر یازیالرأنگؤره 

 .یلیرسئچ یمیک یآد یاوْنون سوْ ساهیرسوْنراالر 

 مشغول یشیلها یلیکآالندان سوْنرا معلمچ دیپلوْمو

 لور. او

 یالتیتحص یعال یلدها یج-1306

 یلدها یج-1312و  یراستانبوال گئداوچونا

 . ریآل ینمدرک یسانسل

 نیالرییکالزمان آمر یاشایاناستانبولدا  یلا 6

 یککاتول یکیو اوْردا اواْلن ا ریییاشاکلوُبوندا 

 یاتادب نییئ نیسنفران سیلهیطهواس یشیشک

 . یردالده ائ یلگیلرب شنیگئ یندهسباره

شعر  نییئ ننیرکجهتودورده استانبولدا گئدن  بو

 یلها لرینجهۆشۆد رکلرینتوو گنج  یالدالغاس

 اوْلور. شنیتا

 یسوْنرا، باک یاشایانداناستانبولدا  یلا 6 ساهیر

 . یرگئد ینهشهر
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ف معار ننیو اوْرا یرمدّتدن سوْنرا تهرانا گئد بیر

 مشغول اوْلور.  یشها یندهساداره

 وزنجان  نۆچۆا یسیتدر یاجغراف یلدها جو-1313

 . یلیرگؤندر ینهشهرلر ینقزو

 .یرگل ینهشهر یزتبر اوجون یستدر سوْنراالر

گؤره  دیگینهیلهشعر سؤ رکجهتو یلا یج-1325

 اوْلور.  سورگون ینهشهر یلاردب

 ناییاشاماغدوُروُمدا  آغیرو  ندهۆرگسوشهرده  بو

شعر  «دیاشعار جد»فارسجا اوْالن  یاراقباخما

 . ریییا داییتوْپلوسون محدود سا

 . یلیرگؤندر ینهشهر ینسوْنرا قزو یلدنا 3

 یقالرییازدو  ریییاشا یلا 13 یندهشهر قزوین

صورتده  یزلینگ یالرییازفارسجا  یاو  رکجهتو

 . ریییا

 نۆنۆو عُمر یرگئد ینهسوْنرا تهران شهر نندقزوی

 .ریییاشاشهرده  بوسوْنوناجان 

 رساهیده -24 ننیییآذر آ نده،یلیجو ا-1364

 82 یکلهلو بئله سیرآ یندنسپنجره ننییائو اوزون

 .یورسوْن قوْ شینایییاشا یندهتهران شهر ندا،ییاش

 یلها یقیآسما طر ین«ساهیر»ده،  نیقانو پزشکی

 .یبدیریقلهتصد نۆمۆاؤل

 ندانلیغیبهشت زهرا قبرستان ننیتهرا ساهیر

 .باسدیریلیر

روزبه » رالماداغیآ یریلنئچک اوچون ساهیر

 یگیباش وئرد نداییآذر آ یلینجو ا-24 ،«یسعادت

ه ساهیر ننیییارانماس ینحکومت یو ملّ یمدئور

 اوزونونا ندهگوده و اوْنون بوباره یسیائتگ

 .بدیرییگؤستر یلگیا سیلمهاولدورو

شعر  نییئ یگیده اؤگرند رکیهتو ساهیر

 . یریرگت یراناا نیسییوهش

 یریاوْنون تأث «یوشیج مانی» یفارس شاعر ایرانلی

 . رییاُسلوبدا شعر دئمگه باشال نییئ نداآلتی

 نییئ هیاراجلیغیندا مانیر اوْ قدَ  یتیخالق ینساهیر

ر مالِک اوْلو ینهائتمه جسارت یدفارسجا تقل نییشعر

 . رییاراداُسلوب  نییئ لنییدئ« شعر نو»و 

 ندانیغیاستادل ین«ساهیر»لرله دفعه «مانی»

 یدتأک نادایسؤز ائدرکن، اوْندان جسارت آلماس

 . یرائد

 ینقش بویوک بو ینساهیر دکیندیها تأسفله،

 . میشدیرلنمهینجها

 .یلیرمیشبونو ب دهۆباخاندا، اؤز ینهشعرلر ینساهیر

فروغ فرخزاد و باشقا  ما،نی یار،شهر ،«ساهیر»

 یرو اوْنال یشائتم قیده استادل شاعرلره

 . میشدیرینمهدن چکهائتم یحتنص

 یاتماقاوْ یاریشهر یلها ینقدلر «ساهیر»

« منظوم مکتوب» نۆچۆقصد ا بو. اوْ ریییستها

 قوْشموشدور.  نییشعر

 . یردمنظومه یرب بو،

 . یردن عبارتددؤرد حصّه منظومه

 ریشدیاختصاص تاپم ینهفصل یرب یلینحصّه ا هر

 ینهسمنظومه« سالم یدربابایاح» یلهو عمومت

« ساهیر»بورادا،  ر،یشدیلمییازجواب اواْلراق 

وصف  نیمنصور خا» ی،ک رییخطاب دئ یاراشهر

 نایحال یناجاقلیآج ینخَلق ینده،ائتمک عوض

 «.یرالزمد یانماق

 ینوانلع« خاطرات»اوْنون  الر،یاقاشت یوُمشاق بئله

 . یرده گل یندهسمنظومه

 ریشدیلمییازخطاب  یاراده شهرمنظومه همین

 . یلمیشدیرداخل ائد ینهسمجموعه« ؤشنک»و 

 یرگؤره ب یارا، شهر«ساهیر» یندا،کتاب «کؤشن»

 یئرده یرب یحتّ یبدیر،چوْخ شعر داخل ائد

 .ریشنیده دا یندنلرخاطره قیاوشاقل

ده درس مدرسه یرب یارینشهر یلها «ساهیر»

« منظوم مکتوب» ساهیر یاراق،باخما نایاوْخوماغ
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 نیقلمدا»گؤره  یکلیگینهترمان یاریشهر یندهاثر

 .رییسا« ریشاع یلقاب یرمهت

 خزانالر

 یخزان چاغ

 بدیر،نیاوْدال نشۆگ قیزیل

 یارپاقالری آغاجالرین

 ...بدیرنییارنگه بوْ  یرب مین

 وار، یرنگ یرب یارپاغین هر

 ی،رنگ سئودا

 ی،رنگ حسرت

 توُتقون، توْزلو،

 ...یرنگ غربت

 اَسرکن یئل ی،چاغ خزان

 یارپاق، یاغیر

 .یارپاق نۆاؤلگ

 قاالق. -قاالق بدیر،نیقاال

 ین،اوُزاق، گؤللر در یوْلالر

 .ینسر -ینسر یراَس نسیم

 یزیم،باغالر ب یزیم،ب داغالر

 ستهۆا یارپاق یئرییرکن

 ...یزینا قالماز

 یاندیرماز، نۆگ

 باهاردیر،سوْن

 یارپاقالری،آغاج  سانکی

 متنده یرب الجوردی

 .ناقیشالردیر

 ...یکئچد یب،گلچوخ خزان  بیر

 چوخ کروان قوْنوب، کؤچدو. بیر

 خزاندا بیر

 .یققالد یتیم

 خزاندا بیر

 .سئوداالندیق

 یتنها اَن

 یندانهاواس خولیاالرین

 .قانادالندیق

 خزاندا بیر

 دوْغدو. نشۆگ یزیلق پارالق

 خزاندا بیر

 بوْغدو... ۆنۆگ یبگل بولود

 یخزانالر آنالیارکن

 ...یقوْواالد یزیب زامان

 زامان... یزامان، کئچد دیگل

 .یوردوموزدان کۆشدۆد آیری

 یققالد حسرت

 بواُلقالرا ینسَر -سَرین

 اوْتاقالرا یچکلیچ -گول

 قوُرودوق یزب ی،کئچد زامان

 سوُسوز قاالن آغاجالر تک.

 یزی،ب یسالد طراوتدن

 غربت؟ بیلمم

 فلک؟ یوْخسا
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 کاویان جعفر از مردم خاطرهچند

 یجانآذربا جنگ فرقه دموکرات یروز
 

 سهالن یقدرت ابوالحسن

 

حکومت فرقه دموکرات در  یکسالهدوره .  در1

 یور یشهجعفر پ ینهجنگ کاب یروز یجان،آذربا

ساغاالن )سهالن( به نام جعفر  یاز اهال یفرد

را  یانبوده است. مردم ساغاالن، نام کاو یانکاو

تلفظ کرده و به   Qaviyan  یاناغلب بصورت قاو

 اند. خاطر سپرده

 یریو هدف گ یراندازیبزرگم، از مهارت ت مادر

و جوانان مغرور  و فخر  یکردم یفتعر یانکاو

 یخطاب م "!یانقاو یآقا"فروش را  با  عنوان 

 جوانان ینبود که ا یننمود. استدالل مادر بزرگم ا

دارند تا به درجه  یشدر پ نیهر چند راه طوال

ند خواه یحال م ینبرسند، اما در ع یانکاو

خودشان را در حد او مهم  و متشخص جلوه 

 دهند!!

 یش،خو یتدر دوران مسئول یانجعفر کاو .2 

فرقه را در اطراف ساغاالن آموزش  روهاینی یگاه

مسن روستا،  یاز اهال یکیداده است.  یم ینظام

 یاو را موقع بازگشت از آموشها یاماز آن ا یکیدر 

از  هایشرونیمشاهده کرده بود که بهمراه  ینظام

 یاد داست. به گفته فر یکردهداخل روستا عبور م

از منازل  یکیبه  یدنموقع رس یانشده، کاو

به  یتوقف کرده، چند گام ییروستا نیمسکو

خود را متوجه  یانبرداشته و اطراف یاططرف آن ح

 یستادها ی. سپس، مدت کوتاهیدنما یآن خانه م

 ! دریزندخود م یبه دوران کودک یزیگر یاو گو

 یزیمبورا ب": یگویدم یانشخطاب به همراه یتنها

 ما بوده است!...( یاطح ینجا)ا "! ...یدیا یطیمیزح

هر دو در شهر قم  یانپدر و مادر جعفر کاو .3

( نیسهال یباشند. پدر او )محمدعل یمدفون م

قبل از دوران حکومت فرقه دموکرات فوت کرده و 

 در دوره (یوربه قم منتقل شده بود اما مادر او )ز

 یرغمعل یان،. کاویدنما یوزارت پسرش فوت م

و تهران،  جسد  یزتبر یروابط حکومتها یرگیت

چند نفر به قم ارسال  یبا همراه زنیرا  درشما

 .ینمایدم

از کاروان فرستاده  یسآذرقم، موقع ب یحوال در

که جسد همراه کاروان، مادر  یشوندمتوجه م یزتبر

 یجانکومت آذرباح یرده باال یناز مسئول یکی

 یریسان از ورود کاروان جلوگرازب ین،است. بنابر ا

کرده و جهت ورود آنها به قم، از تهران خواستار 

ن خواسته ی.در پاسخ، از تهران با ایشوندمجوز م

مادر  یبترت ینشود و بد یسان موافت مرازب

 .یگرددهم در قم دفن م یانکاو

آخر عمر حکومت فرقه  یروزها یکیدر  .4

 یندگیساغاالن به نما یوکرات، چند نفر از اهالدم

 یانآمده و به دفتر کاو یزبه تبر یاناز روستائ

 یرفتهافراد با احترام پذ ینکنند. ا یمراجعه م

 یدارد ین. در ایندنما یشده، با او مالقات م

به حکومت اعالم  یاری یروستا برا یندگاننما

 ینها مبه آ یانکاو ین،. با وجود اینمایندم ادگیآم

که  او فرجام حکومت را چندان روشن  یدگو

برهه  یندر ا زنیآنها به فرقه  را  یوستنو پ یدهند

 یداردر آن د یان. کاویداندمصحلت نم نیزما
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دوام  یشترکه اگر عمر دولت ب یگرددمتذکر م

مراجعه  یتوانند دوباره به و یم هانیآورد، ساغاال

 کنند. 

از معامالت  یانکه کاو یدهدموضوع  نشان م این

به نفع شاه و فدا  یو شورو یکاآمر ینپشت پرده ب

 مطلع بوده است. یجان،کردن فرقه دموکرات آذربا

حکومت فرقه دموکرات،  یاز روزها یکیدر  .  5

 یزاز مساجد تبر یکیدر  یلیبنا به  دال یانکاو

کار او موجب  ینشود. ا یم یراندازیمجبور به ت

 یعتمداریدکاظم شرمحمّ  یداهلل س یتاعتراض آ

از علت  یبعد از آگاه یعتمداری. اما شریشودم

را  یتخته قال یکو موجه دانستن آن،  یراندازیت

فرستاده، از او  یانبه منزل کاو یههد بعنوان

  .ینمایدم ییدلجو

ها و  یهمان غالمعل ینهاواهلل ا

 خودمان هستند...! یها یاوروجعل
 

 یمراغه ا یمراد علی

 

از عبرت است اما انسانها و مخصوصا  سرشار تاریخ

هستند و در  یرمستانِ قدرت کمتر عبرت پذ

 گردد... یفاجعه م یهمواره توال یخ،تار یجهنت

ش آثار سقوط و 1325آذر21که در  هنگامی

 ینکهشد، قبل از ا یدافرقه دمکرات هو یفروپاش

شود، طرفداران شاه و  یزوارد تبر یارتش مرکز

 یدندو زمان جوش یناز زممخالف فرقه  یدسته ها

فرقه دمکرات  یو به جان آن بخش از اعضا

 یافتادند که نتوانسته بودند به خاک شورو

ا رشهرها افراد فرقه  یپناهنده گردند، آنان در برخ

 یونهایکرده به مانند گوسفند در جلو کام یردستگ

 «یرانا یبرا نیقربا -یرانزنده باد ا»ارتش با شعار 

 !یبریدندسر م

شد اما کشتار متوقف نشد بلکه،  یزوارد تبر تشار

شدند و  یختهنفر به دار آو760یدر مدت کوتاه

 .یافتاین کشتار ماهها پس از آن، ادامه 

 در تهران مطبوعات نوشتند که:

از طرف  یهنگام ورود ارتش به تبریز،  بقدر در»

شد که در  نیگوسفند و گاو قربا یجانآذربا یاهال

 «!. خون راه افتاد یسطح خیابانها جوئ
 .(9ص  1325آذر  23، مورخه 86)مرد مروز، شماره 

و یکسال بعد در سفر محمدرضاشاه به آذربایجان، 

 نوشتند: 

میخواستند فرزندان خود  هانیاز آذربایجا بعضی»

 !. «شاه اجازه نداد یکنند ول نیشاه قربا یرا در پا

قبل » یوابسته به دربار نوشتند که حت مطبوعات

برسد، خود مردم  یجانارتش به آذربا یپا ینکها از
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کرده فرقه دمکرات را سرنگون  یامق یجانآذربا

 «!ساختند

مقاوله نامه خود با  یپا بر رو یحکومت مرکز آن

 یدلشکر کش یجانفرقه دمکرات گذاشته و به آذربا

 بود: یربه بصورت ز یجانآذربا یانناج یالنو ب

نفر 8000 و نیزندا3200ی،کشته و اعدام3022

 ...یرانبه جنوب ا یدیتبع

 بود اما به نظر من یافته یانپا چیز همه ظاهر در

ود! ببود، بلکه تازه آغاز شده  افتهنی یانپا یزچ یچه

آن حکومت  یرد،پذ ینم یانپا یتیجنا یچچون ه

با بخشش،  یمردم خود را ببخشد و حت یتوانستم

همه  یمخالفانش را شرمنده کند اما نکرد و حت

بر  نیرا جشن گرفت: جش یجانله، نجات آذرباسا

 برباد رفته و جوان مرده...! یهزاران خانه  یعزا

و  یروزگار بگذشت، اما آن جراحت روح پس،

که حکومت با آن کشتار و زندان و  یخشم و نفرت

 نرفت، یندر آذرماه در دلها کاشته بود از ب یدتبع

، ماتم گرفته و به عزا نشسته یبلکه در خانه ها

آن خشم و نفرت  یرشد کرد و رشد کرد و حت

به ارث  یجانآذربا یبه نسل بعد یا یهچون ارث

و منتظر فرصت و مجال ظهور گشت و   یدرس

 یزیانانتقام تبر ید،رس1356بهمن 29سرانجام، روز

کننده بود که  یرو غافلگ نیچنان توفنده، ناگها

 یستگاهاز دانشگاه آذرآبادگان  تا ا یتجمع یلس

را از کنترل  یزآهن را در برگرفت و شهر تبرراه 

 حکومت خارج ساخت...! 

مردم  ینهابار، حکومت  شاه گفت که ا ینا اما
 گفت که: یرنبودند!  و آموزگار نخست وز یجانآذربا

ز نبودند و از خارج و ا نییجاکنندگان آذربا قیام»

 «مرزها آمده بودند...! یآنسو

در  یشل پسا30که  مردمی آن که است چگونه

 یاعضا یز،قبل از ورود ارتش به تبر 1325آذر 

کرده و فرزندان خود را  یفرقه دمکرات را سالخ

کنند  نیقربا یخواستندشاه م یلاتومب یدر جلو

 یتجمع یلس ینبودند اما اکنون، ا نییجاآذربا

 هرا یستگاهتا ا یزکه از دانشگاه تبر یلومتریچهار ک

ز آن ور مرزها آمده و ا یگانهآهن را پوشانده بود ب

 بودند؟!

 یکه استعداد شگرف یزیانتبر یانآن زمان در م در

ورد زبان شد و دهان به   یدر طنز دارند  شعر

 بود: یاترگو یتی،که از هر واقع یدهان گشت شعر

 یغالمعل یندیرانس جام

 یلن پنجعل اوروجعلی

 ی؟ل اولدو خارجه هاردان

 یئوز یدیئوز ین «تبریزین»

 .یدوققوز رمییا ننیبهم

 

 ترجمه

 یشکننده غالمعل شیشه

 یو پنجعل یاورجعل با

 !ی؟کجا شد خارجه ا از

 خودِ خودش بود «تبریز»

 نهم بهمن یستروز ب در

 

حزب خلق  یامق وقتی هم انقالب از پس البته

بار  ینآغاز شد ا یعتمداریمسلمان و طرفداران شر

 ستنیکمو یمشت ینهاگفتند که ا یخلخال یآقا

 ..!.بودند.

 نییراو ا نییجاآذربا ینهاا یبه نظر من، همگ اما

ها بودند و  یها و اوروجعل یبودند و همان غالمعل

کارد به  ینا یتمام یند،آ یاز خارج نم یچوقته

ها، محصول خودِ حکومتها بودند  یدهاستخوان رس

ها و خشم شان و نفرت  یغالمعل ینو اصال، ا

 ...شان، دستپخت خودِ حکومتها بوده اند
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ها  یها و غالمعل یاروجعل ینو خشونتِ ا خشم

ه بود یکاسواثر پ کانیمانند تابلو وحشتناک گر یناع

 است!

ان آنرا بمبار یتلربود که ه انیدر اسپا یشهر کانیگر

 فرانکو آنرا اشغال.  یکتاتورکرد و د

نصف شهر کشته  یباها، تقر نیآلما یتجنا در

و  ییدرنده خو خشونت، یکاسوپ یِ شدند و در تابلو

 .یزنددفاع موج م یمردمِ ب یپناه یب

 یسدر پار نیزما یکاسو،است که پ نقل

 را در آنجا کانیگر یبرپا کرده و تابلو یشگاهینما

 گذاشته بود.  یشبه نما

 یکاسوآمده و از پ یشگاهبه نما نیافسر آلما یک

 :یدپرس

 تابلو کار شماست؟ این»

ن، کارِ قربا یردر جواب گفت: نه خ پیکاسو

 شماست!

 یجاندر آذربا یپهلو یاتجنا یسر از
 

 

اهر با  یگوموش کمر، اهل ناغاراک ینحس آشیق

 یاشغالگر وقت پهلو روهاینیو کلنگ توسط  یلب

چشم فرزندان کشته  یدر جلو یجانباآذردر اهر 

 شد.

 یقگوموش کمر شاعر، هنرمند، آش ینحس آشیق

  یپهلو یمژمبارزه با ر یو سرباز مل ییمعروف ، فدا

 یها آشیق از و  گوموش کمر شاعر ینحس آشیق

 . یباشدم یجانباآذربنام معاصر 

تمام از خاک و از ملت خودش دفاع  یاقتبا ل او

را هم به القابش اضافه  ”یمل یدشه“کرد و لقب 

 کرد.
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 یناقاراک یگوموش کمر، در روستا ینحس آشیق

ر ل یرچیدم یآمده است، بعدها به روستا انیاهر بد

خانواده  یلدر گنجه مهاجرت کرده همانجا تشک

خدمت به موطن  یدوباره برا یکندهد ول یم

از دو  یکی یو. …یگیردعزم بازگشت م یمادر

 یافتدر یاست که کمربند نقره ا یبزرگ یقآش

علسگر  یقآش یاده ده علسگر، “ یکیکرده اند، آن 

 .یباشدم” 

 یمشهور بود که م یارها بس یقآش یانم در

 یشهست انگار دانسته ها یقیآش یک  ند:گفت

شود  یاز آسمانها الهام م یاست و به و یخداداد

 گوموش کمر بود. ینحس یقاو همان آش

 یمبعد از انحالل فرقه، در خط اول مبارزه قرار  در

 یقهرمان واقع یککند و چونان  یو فرار نم یردگ

 یکندتا دم آخر مقاومت م

”  یشاهچ“لباس در   ننیخائ یطور که وقت همان

به  ینبارا یقآورند، آش یهجوم م یشانبه خانه ا

وارد صحنه  یجانباآذرمصداق شعر معروف شاعر 

 که: یشودمبارزه م

 

 دوشمانا آیاغالنسان“

 یمیپاالز ک تحقیرله

 وئر توفنگ آل نیسازی

 ”یمیچال ساز ک توفنگی

 

خود را بدست گرفته و  یساز اسلحه برنو یجا به

 یوانست آنها را به هالکت مت یکه م ییتا جا

ساله بود،  6 موقع آن کوچکش پسر …رساند

 :یکندم یفتعر ینگونها

و کلنگ تکه  یلرا مقابل چشمان من با ب پدرم“

خواهر  یکو  یمتکه کردند، ما سه پسر بچه بود

کردند، آنجا  یدکوچک، همراه با مادرم به اهواز تبع

ا کرد ام یمادرمان با پختن نان ما را بزرگ م

از ما  زنیکه غم و عشق شوهرش او را  ییدنپا یرید

 ”گرفت.

 

 جنایات پهلویخاطرات ساخوردگان از 

 یسالها ینسال سن دارد. ب106مادر بزرگم 

 یحکومت مل هاییاز نطقچ یکی 1324/25

 یبوده است. او برا یلاردب یدر روستاها یجانآذربا

به 25سال  ییزدر پا ینمردن بدست جالدان پهلو

ما آن  یگوید. ماستسرد ساواالن پناه برده  ییالق

زنان  یاز حقوق زن برا یمانهازمان در نطق

 یگفتیمم یجانآذربا

 یاصالتا از روستاها یلنکران ول یننه زاده خججه

 ینمحمد ام یاراناست. پدرش از  یلاردب یکنزد

از اعضاء فرقه  زنیزاده در باکو، خودش رسول

 ورییشهپ یرجعفرم یبه رهبر یجاندموکرات آذربا

 یخمن تار یبوده است. او برا یلدر منطقه اردب

جز خدا  یگویداست. او م ینمسرزم یزنده

 .ستنیپرستش  یقچکس الیه

و جوراب  یدهسن هم دست از کار نکش یندر ا او

را به  یمجورابها یگوید. سالهاست به من میبافدم

پول  یکس یدیپولدارها گرانتر بفروش و اگر د

 یکبده. ظاهرا او االن هم  یهندارد هد

 است!  یالیستسوس

 یگوید؛بزرگم م مادر

که  یمزنان منطقه بود یناول یجانزنان آذربا ما

و  یمده یرا یجانهمگام با مردان آذربا یمتوانست

نقش داشته  یجانسرنوشت خود و آذربا ییندر تع

مخالف حضور زنان  ی سلطنتی. آخوندهامنیک یفاا

 یبودند. محمدرضا پهلو یاجتماع یهادر عرصه

 یجانرباآذ ییانکال مخالف فدا زنیگور شده گوربه

 بود.

که  ییو فئودالها ی سلطنتیبا کمک آخوندها او

به  یدیدندرا در خطر م یشانمنافع شخص
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که  دیمنییش. میدلشگر کش یجانآذربا

منطقه  یارتش شاه با سواران فئودالها

قتل و غارت  یرسند،هر کجا که م

در ن آنموقع در دوجاق بودم. . میکنندم

با بزرگان  یاجلسه ینسومر یروستا

 .دفرقه در منطقه برگزار ش

خانم  یهآن جلسه در دست سر رهبری

بود. او نه تنها رهبر آن جلسه، بلکه 

در  یجانرهبر جنبش دهقانان آذربا

منطقه دوجاق بود.)دوجاق را امروزه دهستان 

د که جز ش ین( قرار بر ایگویندم یلاردب یغرب

 ینداکثر آنها منطقه را ترک نما ییان،از فدا یاعده

 تا کشتار به حد اقل برسد.

در ترک  یدوجاق که سع ییانگروه از فدا اولین

توسط ارتش  یلمنطقه داشتند در داخل شهر اردب

 یدر کنار سانج یگافتاده و همه یرگ یشاهنشاه

در شهر  نیدر داروپخش کنو یا)رودخانهیآرخ

 یکشدند. خواهرم که از نزد یدهسر بر (یلاردب

 ییدهبر یسرها یگفتبود، م یدهرا د یاتجنا

 .یزدندحرف م یگربا همد ییانفدا

رخ داده در  یاتاز زنان که از جنا یگروه ما

و  یمداد ییررا تغ یرمانمس یم،با خبر شد یلاردب

 ساواالن)سبالن( یورد یچیکک ییالقبه  یمپناه برد

 شده بود که در ینقرار بر ا. یممسلح بود یگهمه

 یک یول یمبا دشمن با آنها بجنگ یاروییصورت رو

تا بدست  یمکشتن خودمان نگهدار یرا برا یرت

 یمنشو یردشمن اس

مرد به  ییانکه چند تن از فدا یمبود ییالقراه  در

که ارتش به  یدیمما ملحق شدند و آنجا فهم

 ییخانم به تنها یهحمله کرده است و سر ینسومر

ارتش  یکدره سنگر گرفته و با  یدر سار

به  یکردن دهها نظام ی. او بعد خنثیجنگدم

 یکه توسط کدخدا یاوردتا فشنگ ب یرودروستا م

 .یشودم کشتهبه  ینسومر

دوجاق در چند دسته با پشت سر  ییانفدا اکثر

گذاشتن کوه ساواالن توانسته بودند منطقه را 

را به  مغان خود ییانترک کنند و با کمک فدا

در منطقه  زنی یاریآراز برسانند. اما بس یآنسو

و  یربارانت یندشوبه یافتاده و در روستا یرگ یاوخ

 یهااز کشته یکیشده بودند.  یدهسر بر یا

 بزرگم آقاخان بود. خان برادر .یندشوبه وستایر

شده  یدره زخم یسار یکه در قلعه زنیاوغالن 

ه . )نگارنده قلعرسانده بود ییالقبود، خود را به 

 یاست. در قلعه سار یدهد یکدره را از نزد یسار

شود، استخوان  یدکوب یندره اگر پا محکم بر زم

از  یپهلو یمکشته شده توسط جالدان رژ ییانفدا

 .(یزندم یرونخاک ب

 بود. او یلدر اردب یامعلم مدرسه زنی یمعمو پسر

به جرم آموزش زبان  یگررا همراه با معلمان د

 یربارانت نییجابه کودکان آذربا نییجاآذربا یترک

 یشانقبرها یکرده بودند و بعد از دفن رو

ن بنا نهاده بودند تا در آنجا به کودکا یامدرسه

 .دهند یاد یفارس نییجاآذربا

 یدر محله آالقاپ یحکومت ظالم پهلو ارتشیان

اش به خانه ینزم یرکه در ز نیز یرپ یلاردب

اش ن داده بود را در خانهاما یجانآذربا ییانفدا
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شده از آن خانه  یراس ییانفدا یپاها یرکشته و ز

اسب از آنها  یارابه بجا یدنکش یرا نعل زده و برا

  استفاده کرده بودند.

 

 یرقابتها نیقربا آذربایجان

 غرب و شرق نیجها یقدرتها

 

 ملک زاده یدتوح دکتر

مورد مناقشه و  یخیتار یآذر از جمله روزها 21

باشد.  یم یجانآذربا یخشده تار یتر بررسکم

روز آنگونه است که مبدا  ینا یخیتار یتاهم

منطقه و به  یو برفناک یسرد یشده برا یخیتار

 یآذر اگر برف 21تا » . یفاز مثبت و منف یعبارت

داشت و گرنه از  یمخواه یزمستان پربرف یدبار

از جمله اعتقادات مردم « نخواهد بود خبریبرف 

 باشد. یم جانیآذربا

دو  یدوم رقابتها نیپس از جنگ جها یدر سالها 

سابق و بلوک غرب  یشورو یبلوک شرق به رهبر

عالوه بر  یجاندر موضوع آذربا یکاآمر یبه رهبر

 یدو بلوک، سبب فاجعه ا ینب« جنگ سرد» آغاز 

 نییجادر جامعه آذربا زنیشد که تتمه آن سالها 

 21در  یجانباحکومت آذر یل. با تشکیافتادامه 

 یو به دنبال درخواست خودمختار 1324 آذر

پس از چند ماه انکار و  یران،در داخل ا یمحل

باالخره در روز دوم  یگرفتن درخواست اهال یدهناد

 یران، دولت ا1946 یلآور 22/  1325 یبهشتارد

از  یاصادر و موافقت خود را با پاره اییانهب

انتخاب  نهیفرقه دموکرات در زم یهادرخواست

و از  یاز افراد بوم یادارات محل یراناز مد یبرخ

آموزش به زبان  یتی،و وال یالتیا یانجمنها یسو

در نظر گرفتن  یی،در مقطع ابتدا یجانآذربا یترک

 یجان،و عمران آذربا یآباد یبرا یاعتبارات مال

 یدر مجلس شورا یجانآذربا یندگاننما یشافزا

متمم قانون  در چهارچوب اصول یرهو غ یمل

اعالم کرد. پس از آن در هشتم  ساسیا

 یاستبه ر یئتیبه دعوت دولت، ه بهشتیارد

گفتگو  یهقض یرامونبه تهران آمد تا پ ورییشهپ

 یشنهاد. پیافتگفتگوها دو هفته ادامه  ینکند. ا

فراتر از  یارها بسدموکرات یاو سه ماده یس

 بود. یرانا یچهارچوب اصول متمم قانون اساس

 یالت،ستند که در همه امور اخوایها مآن

و  یاستخودمختار باشند و دولت فقط در س

حق دخالت داشته باشد. در  ی،مناسبات خارج

 یهااز درخواست یاگفتگوها، دولت پاره یانجر

و  یاصالحات ارض یبرا یژهها، به ودموکرات

را  یجانها در آذربادموکرات ینظام روینی یشافزا

 یر،چشمگ یاگونه به زنیها وکراتو دم یرفتپذ

کرده و  یلرا تعد شانیشینمواضع پ

در چهارچوب قانون  یش،را کماب یشانهادرخواست

مجلس »که نام  یرفتندها پذدرآوردند. آن یاساس

 ،«یجانآذربا یالتیانجمن ا»را به  «یجانآذربا یمل

و  «یرانمد یشورا»را به  «یرانوز یشورا»

 وایرد یمحل یرانمد»را به  «یمحل یوزرا»

و  یدهند. اما مسئله اصالح ارض ییرتغ «یدولت

بست به بن یاالتدر ا یسازمان نظام یدنظرتجد

مه به  13/  بهشتیارد 23خورد و گفتگوها در 
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ماه بعد، در  یکسبب،  ین. به همیدشکست انجام

را به  یئتیژوئن، دولت ه 11خرداد/  21

 یاسی)معاون س یروزمظفر ف یسرپرست

فرستاد.  یزادامه گفتگوها به تبر ی( برایروزستنخ

ژوئن،  13خرداد /  23 یخدو روز بعد، در تار

آن، قرارداد  یحاصل شد و در پ ییمصالحه نها

قرارداد سابق )در ماه گذشته(، به  یهبر پا یدیجد

. شب همان روز، یدرس یروزو ف ورییشهپ یامضا

و  کرد یرادا ینطق یز،تبر یودر راد یروزمظفر ف

 یروزیپ یکرا به منزله  نامهموافقت ینا یامضا

 یکتبر یراندولت و ملت ا یبزرگ و درخشان برا

با شروع مذاکرات قوام و روسها در  یگفت. ول

 یجانفرقه دموکرات آذربا یخارج یمسکو حام

و  شاه به بهانه انجام انتخابات  یدخود را کنار کش

 یامنموده و قتل ع یجانوارد آذربا یقشون نظام

قتل ها در  یناز ا یشروع شدکه کمتر خانواده ا

 یشدند. کتابها یدتبع یادیامان ماند و عده ز

 یجانشدند و آذربا دهنیدر آتش سوزا یترک

بار نبود که  یناول ین. ایدمغضوب مرکز گرد

شده بود چه  نیجها یاستهایس نیقربا یجانآذربا

 یسروس و انگل یرقابتها زنیاول  نیدر جنگ جها

 یعفجا یجانو آلمان در آذربا نیافرانسه  با عثمو 

آن بالغ  یرا سبب شده بود. که ط یلولوقج ننیخو

کشته  یجانو پنجاه هزار نفر در آذربا یکصدبر 

 شدند.

 

 معارفچی شخصیتلریمیز
 یهرشد ینحس میرزا

 

آمد.  انیبه د 1228ماه  تیر هجدهم روز در

 یرا از پدر خود مالال مهد ییابتدا یالتتحص

 22زد بود و در در ذکاوت زبان یآموخت. از کودک

 شد. یزاز مساجد تبر یکی امام جمعه یسالگ

چاپ شده در روزنامه  یامقاله یرتحت تأث رشدیه

بر ضرورت اصالح نهاد آموزش، به  نیاختر، مب

و به تفحص  کندیسفر م یروتاستانبول، مصر و ب

 یتبا رؤ ی. وپردازدیم یتو ترب یمدر حوزه تعل

در  یامدرسه 1882وضع مستعد قفقاز، در سال 

ها با کرده و در همان سال یستاس یروانا

 .شودیآشنا م یآموزش مترق صاتمخت

 یقمر 1305در  یز،در بازگشت به تبر وی

 یجادرا در محله ششگالن ا یننو مدرسه یننخست

خود را با  یکتاب درس 1894و در سال  کندیم

 ینا ی. الگوکندیم یفتأل "یلیوطن د"عنوان 

 یشسال پ 14نام که  ینبود با هم یکتاب، کتاب

 یزبان تورک یستدر یبرا اخویسکینیتوسط چئر

کتب  یژگیو ینترشده بود. مهم پدر قفقاز چا

در متون آنها است که  یمذکور، اعمال اصول صوت

با  نییجاباآذر یآموزش تورک یلغرض از آن تسه

 بوده است. یعرب یالفبا
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در عرصه  یش،خو یمعظ یفرهنگ یتعالوه بر فعال رشدیه

فان مکتب و طو یهافعال بود و روزنامه زنی یاسیس یتفعال

. کردیمنتشر م یتهران را با مضامین ضداستبداد

 یبود و در راستا یکدهانجمن باغ م یاز اعضا ننیهمچ

لو اوغ یحسن مهد یرزا. حاج مکردیتقال م یانعزل قاجار

چشم بر جهان  1323آذر  21در  نجامسرا یه،رشد

همواره به سبب داشتن  یشخو یاتفروبست. در طول ح

 یافراد یو از سو یرعلما تکف یبرخ یاز سو ی،نظرات مترق

از تالش خود نکاست  یکنقرار گرفت ل یتمختلف مورد اذ

کردن مردم به راه خود ادامه داد.  یدارب یو در راستا

 مرام خود سروده است: یفدر تعر یهرشد

 

 است ییعلم و دانا یآنکه در پ هر

 است... ییآراکه وقت صف بداند

 اولسون یدوامل یولو

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

 دسامبر روز استقالل قزاقستان ١6
 

جهان  یکشورها یانقلمرو در م ینقزاقستان که بزرگتر

سالگرد استقالل خود را  یکمینو  یتورک را داراست س

 .گیردیجشن م

کشور جهان تورک از نظر  بزرگترین که قزاقستان ورکش

 یکمینو  یامروز س شود،یمحسوب م نییقلمرو سرزم

پرچم  یررا ز یشورو یسالگرد استقالل خود پس از فروپاش

 .گیردیخود جشن م نیآسما یآب

 یراز اتحاد جماه بخشی سال 70 حدود که قزاقستان

 15ز ا یکیآن به  یسابق بود، پس از فروپاش یشورو

شد که توانستند استقالل خود را باز  یلتبد یجمهور

 .یابند

 1991دسامبر  16قزاقستان )پارلمان( در روز  یعال شورای

کشور را  یناستقالل ا یکه به طور رسم یخیتار یسند

رسانده و پس از آن رسما کشور  یببه تصو کرد،یم دییتأ

 مستقل خود را اداره کردند.

 زنی انیکشور بزرگ د ینه نهمکشور ک ینمردم ا امروز

 یکه نماد آزاد یهست، با به اهتزاز درآوردن پرچم آب

 سالگرد استقالل خود به یکمینو  یدارد، س زنیعقاب را 

 .گیرندیکشور را جشن م یکعنوان 

در جنوب  ین،در شرق با چ روسیه، با شمال در قزاقستان

ازبکستان و تورکمنستان  یزستان،با قرق یو جنوب غرب

 است. یههمسا

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

 حقوق بشر نیآذر روز جها١9

 

گسترش  یبرا 1948در سال  نیجها دوم جنگ از بعد

همه انسانها،توسط سازمان ملل متحد  یکرامت و برابر

ها ملزم به و همه حکومت یدرس یبماده به تصو 30در

 آن شدند: یترعا

 ییدهزا یکسانو حقوق  ثیتیمه افراد بشر آزاد و با حه -1

 یموهبت خرد، وجدان با رفتار برادر یشوند و دارا یم

 هستند.

 یهکه در اعالم ها یآزاد یهتواند از کل یهرکس م -2

 از نظر نژاد، یبرتر یچگونهه یشده،ب یححاضر به آن تصر

 یتوانگر ی،اجتماع یتموقع یاو بوم  ین،زادجنس، زبان، د

 ه مند گردد.بهر یگرهر وضع د یانسب  یا

 یشخص تنیو ام یو آزاد یکس حق دارد از زندگ هر -3

 برخوردار باشد. یشخو

 ت.گرف یبردگ یا یتوان به بندگ یکس را نم یچه -4

بت با مورد عقو یاتوان شکنجه کرد  یکس را نم یچه -5

 قرار داد. یزاهانت آم یا نیانسا یرو غ یانهروش وحش

او  یحقوق تیحق است که شخص ینا یهر کس دارا -6

قانون  یشگاههمه افراد در پ -7 در همه جا مراعات گردد.
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 نییباتفاوت از پشت یچه یهستند و حق دارند که ب یکسان

 استفاده کنند. یهاعالم ینا ینقانون در قبال ناقض

که به موجب  یصلابه حقوق  یتواند از تعد یهرکس م -8

 ه استاو شناخته شد یبرا یگرد یقانونها یا یقانون اساس

 متوسل گردد.  یدار مل یتصالح یبه دادگاهها

 یا نینداز یاتوان خودسرانه بازداشت  یکس را نم یچه -9

 نمود. یدتبع

حقوق با  یرکس حق دارد با استفاده کامل از تساوه -10

طرف  یدادگاه مستقل و ب یکاو در  یدعوا یگران،د

و  شود و آن دادگاه در باره حقوق یدگیرس نیعادالنه و عل

ه که به او متوج یفریصحت هرگونه اتهام ک یاتعهدات او، 

 باشد حکم دهد.

 یرتقص یباشد،تا وقت یرکس متهم به ارتکاب جرمه -11

 به ثبوت نرسد، "با حق دفاع قانونا نیمحاکمه عل یاو ط

 شود. یگناه محسوب م یب

محل سکونت  یا یگامور خانواد یا یخصوص نیزندگا -12

و  یثیتبه ح زنیدخالت واقع شود.در معرض  یدنبا یکس

 توان حمله کرد. ینم یچکسحسن شهرت ه

در داخل هر کشور آزادانه نقل مکان  هرکس حق دارد-13

را که  یتواند هر کشور ی.هرکس میندکند و اقامت گز

 بخواهد، من جمله کشور خود را،ترک کند. 

از هر گونه شکنجه و  یزگر یرد براهرکس حق دا -14

 پناهنده شود. ییفشار به جا

کس را  یچ. هیردپذرا ب یتیتواند هر مل یهرکس م -15

حق  یااو محروم ساخت  یتتوان خود سرانه از مل ینم

 از او را سلب نمود. یتمل ییرتغ

توانند بدون  یه سن ازدواج برسند مب یزن و مرد وقت -16

 ادنیازدواج کنند و خانواده ب نییو د ینژاد یدق یچه

الل و در اثنا و هنگام انح یینگام زناشوگذارند.آنان به ه

 آزادانه یدارند.عقد ازدواج فقط با رضا یآن،حقوق متساو

 است. نیقانو ینده،همسران آ

حق  یدارا یگریبا شراکت د ای ییهرکس به تنها -17

سلب  یتوان  از و یکس را نم یچه یتاست. مالک یتمالک

 کرد.

 است. ینو د یرکر و ضمف یحق آزاد یهرکس دارا -18

و آن را به  یردرا بپذ یا یدهکس آزاد است هر عق هر -19

 یتو محدود یدق یچبدون ه یا یلهو با هر وس یاوردزبان ب

 هد. و انتشار د یق،دریافتو افکار را تحق یا،اخباربه جغراف

 یر کس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت هاه -20

 .یدشرکت جو یزمسالمت آم

 نییندگانما یلهبه وس یا یماًقرد مستهرکس حق دا -21

 که آزادانه انتخاب شدند در اداره امور کشور خود شرکت

 است.  یمل یارات.اراده ملت اساس قدرت اختیدجو

مناسب   یاجتماع ینر عضو جامعه حق دارد از تامه -22

 برخوردار گردد. 

عادالنه و  یطآزادانه کار با شرا دنیهر کس حق برگز -23

 یتحما زنی یکاریه دارد و در مقابل بارضا کنند یشتمع

 شود.

فراغت و  یامر کس حق استراحت و استفاده از اه -24

 دارد.  یمرخص

برخوردار  نیزندگا یککس حق دارد از سطح هر -25

باشد که سالمت، رفاه او و خانواده اش منجمله 

 کند. ینآنان را تام یخوراک،لباس، مسکن و امور پزشک

 ،ازنیقانو یرغ یا  نیقانو ییاشوکودک خواه حاصل زن هر

 گردد. یبرابر برخوردار م یاجتماع یتحما

 یگانرا یتیو ترب یمر کس حق دارد از تعله -26 ماده

بر خوردار باشد.هدف  یو اساس ییحداقل تا آموزش ابتدا

 یتتقو ی،بشر یتشخص ییشکوفا یدبا یتو ترب یمتعل

 ینب یاحترام به حقوق بشر و صلح،حسن تفاهم و دوست

 باشد. یند یاهمه ملت ها از هر نژاد 

اجتماع  یفرهنگ نیر کس حق دارد آزادانه در زندگاه -27

 و از اقسام هنرها و علوم استفاده کند.  یدشرکت جو

چنان  نیو جها یرکس حق دارد در سطح اجتماعه -28

 یهاعالم ینا  ییها یحکمفرما شود که حقوق و آزاد ینظم

 برسد.  کامل یجهدر آن سطح به نت

که در آن اجتماع رشد  ینسبت به اجتماع هرکس -29

 یفاست تکال یراو امکان پذ یتآزاد و کامل شخص

 برعهده دارد.  یشهروند

 یوان طورت یرا نم یهاز مواد اعالم یک یچه -30 ماده

متضمن  یفرد یا یقشر یا یدولت یکرد که برا یرتفس

 یاه یاز آزاد یبردن حق ینشود و هدف آن از ب یحق

 باشد. یهاعالم ینمذکور در ا

جامعه بر  یهاو ارزش یقانون اساس دمکراتیک جوامع در

 زنیحقوق بشر هستند و در مدارس  یهاساس مفاد اعالم

 .شوندیم یستدر
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 تورک جهان یخیتار یایاز خاک و جغراف جزئی ارمنستان؛
 

 یان یمختار خلیل
 

خاک  از یهمواره جزئ یخدر طول تار کنونی ارمنستان

که به  یجعل یتورک بوده است؛ کشور ینو سرزم

که تا  یایینداشته و ندارد، جغراف یتذات خود موجود

سال قبل فاقد مرز و محدوده مشخص بوده  یکصد

 یدوم و با جمع آور یبعد از جنگ جهان ینکهاست تا ا

 یو غده ا یجعل یکشور یهو روس یرانارامنه از ا

و پان  یهروس یتمابه نام ارمنستان و با ح یسرطان

 یجادتورک ا یایخائن در قلب جهان اسالم و دن های

 بر مجزا یلامروز ارمنستان دل یجعل یشد؛ فلذا مرزها

آن از جهان اسالم و  یو مرزها یتو هو یخبودن تار

   .یستتورک ن

 Jean Baptiste Tavernierیهتاورن باپتیست ژان

( یسم در پار 1605)متولد به سال یجهانگرد فرانسو

 یایشود ده بار از جغراف یموفق م یهدر زمان صفو

در  یکند. و یدند یهمملکت صفو یتتحت حاکم

 یمدت تمام مشاهد ات خود از شهرها ینطول ا

را در  یهصفو یها یالتا یگرو د یز،اصفهان،قزوینتبر

 قالب سفرنامه خود ثبت و ضبط نموده است.

 توسط یهسفرنامه تاورن فارسی ترجمه در چند هر

پان  یرگه ها ینهبه شدت و بع یرانیارباب ش یدحم

خورد منجمله  یبودن مترجم به چشم م یرانیستا

به نام  یهو مملکت صفو یزاصفهان،جلفا،تبر یفتحر

جلفا و  یزبان مردم شهرها یفو تحر یرانمملکت ا

از  ییها ونهنم یبه فارس یجاناز مناطق آذربا یبرخ

حال  یا ید؛ علباش یمترجم م یرانیستیپان ا یفتحر

مطالب مهم در خصوص لسان،  یحاو یهسفرنامه تاورن

مملکت  یها یالتا یه،نوع لباس و تغذ یت،فرهنگ، هو

رسوم و  ی،تجارت، معمار ی،محل یها یباز یه،صفو

 باشد. یم یهو... مردمان عصر صفو یاجتماع یها یینآ

را  یهکتاب خود، مملکت تورک صفو یدر ابتدا تاورنیه

 یالتاول ا":یسدنو ینموده و م یمتقس تیالا 17به 

ما]فرانسه[  یاییجغراف یارمنستان است که نقشه ها

 "یترکمن"آن را  یمأخذ یچمناسبت و بدون ه یب

 نامند. یم

آراکس و کورا واقع شده  یرودها یانرا که م یقسمت

 نامند یاوقات قره باغ م یشترلت بیااست که در خود ا

و وان  ص،نخجوان،جلفایروان،قارعمده اش ا یو شهرها

)سفرنامه "نام است ینبه هم یا یاچهدر کنار در

 (12: 1383 یرانی،ترجمه ارباب ش یه،تاورن

 یچمناسبت و بدون ه یب "رسد عبارت  می نظر به

مترجم در متن ترجمه باشد چرا  یفاتاز تحر "یمأخذ

 یقبار مطالعه سفرنامه مزبور و تطب یککه مخاطب با 

 یقتطب ینسفرنامه و همچن یاصل آن با متن و زبان

مترجمان از  یگرد یبا ترجمه ها یرانیترجمه ارباب ش

ت هر چه تمام شاهد یبه وضوح یهسفرنامه تاورن

 "خواهد شد یرانیارباب ش یاز سو یمتن اصل یفتحر

به  یهمملکت صفو یها یالتدر ادامه ذکر ا تاورنیه

 ششم ، ": یسدنو یاشاره کرده و م یجانرباذآ یالتا

 یادربند  یشکه در طول بحر خزر که شهرها یروانش

 یجانآزربا یالتاست و ا یو باکو و شماخ یقاپ یردم

 یرهو غ ینقزو یز،اردبیل،سلطانیه،تبر یشکه شهرها

ماد  یمشامل کشور قد یباتقر یالتدو ا یناست که ا
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 یبحر خزر گسترش م یباشد که تا کناره ها یم

 (12: 1383 یرانی،ارباب شترجمه  یه،)سفرنامه تاورن".یافت

 یجانرباذامه اش از آاز سفرن یگرید یدر جا تاورنیه

 یبرد آنجا که م ینام م یزماد ن یمبعنوان کشور قد

خزر  یایاز در یخبندان،به هنگام سرما و ":یسدنو

ه آورند ک یآزاد تازه و قزل آال م یماه یمقدار فروان

د/ م یالتچهار تا پنج پا هستند. در ا یغالبا به درازا

است و در مصب  یارن( اوزون برون بسیجارباذماد )آ

) همان، "شود. یاز آن م یاربس یدرود ارس)آراز( ص

1383 :30) 

 وساکن در اصفهان  یانبه زبان ارمن فرانسوی جهانگرد

 یرمنا یاکانزبان ن ینکهبر ا یدجلفا اشاره کرده و با تاک

 یک یعواق یجلفا به معنا":یسدنو یبوده، م یها تورک

از  یراست که شاه عباس کب یانیاز ارمن ینمهاجرنش

ارمنستان  ی] مترجم از عبارت جلفایجانآزربا یجلفا

نام  ینمهاجرنش ینکند[ کوچ داده و ا یاستفاده م

رباب اترجمه  یه،سفرنامه تاورن»)خود را از آنجا گرفته است.

 (74: 1383 یرانی،ش

 یکرده و م اشاره یاندر ادامه به زبان ارمن تاورنیه

ن است. زبا یبانهاد یا یانهعام یانزبان ارمن ":یسدنو

 یابر یفهمند اما زبان ادب یم یانرا همه ارمن یانهعام

آن  یو علما کس یشاناست و جز کش یمذهب ی یهادع

ت متفاو یارسه زبان دارند که بس یانفهمد.ارمن یرا نم

زبان  یکیاست:  یعیطب یاربس یشانا ایبر یاست ول

است که  یزبان تورک یگری[ و دی] زبان مذهبیارمن

در  یشترخود به ارث برده اند و آن را ب یاکاناز ن

[ به یدربار ی،گر یاقتصاد، نظام یاست،تجارت، ] س

است که  یزبان مملکت فارسی، زبان  برند و یکار م

 (؛ در82: 1383همان،»)کنند. یم یفعال در آنجا زندگ

فارس و  یتزبان اقل که مترجم از ینیمب یهم م ینجاا

و  یاد یرانمهاجر در اصفهان بعنوان زبان مملکت ا

 کند. یم یفتحر

 منبع:

 تهران، یرانی،ارباب ش یدترجمه حم یه،تاورن سفرنامه

 1383یلوفر،انتشارات ن

@yekansasi98 

 دئدیلر جان

 عماد الدین نسیمی

 
 یلر،دئد «یوانح یچشمه»اهل نظر  لبینه

 .یلردئد« جان»مله اونا جُ یسی،اوچماق حور گرچی

 

 گؤروب یلهبو لُطف ا یله،بو حُسن و جمال ا سنی

 دئدیلر.« انسان»یه، دؤندولر دئمه« حق»قورخدوالر 

 

 دن،یفههر طا یسهسوردوم ا ینیوصف صورتین

 . یلردئد« صورتِ رحمان»گوزگوسونو  معنینین

 

 .یحال اهل یلر،دئد «یشانپر یحال سونبولون»

 یلر؟دئد «یشانپر» شکهومون، ! نه اوچآهلل-آهلل

 

 سا، اونا،سوردوم یمههر ک یمتینیق لینوق بیر

 .یلردئد «یمانمَلِک سل ینم یلهقارون ا گنجِ»

 

 یر،دنه ی،سوردوم ک یقلرهعاش ینیآد دوشمنین

 .یلردئد« نه کافر، نه مسلمان»جومله  ائشیدن

 

 ی،سن ی،اونالر ک یشماوزونو گؤرمه یم،ک ییلدئ شک

 .یلردئد« کنعان یوسفِ» یبندنزهب یهحوری

 

 منه مشکل گؤرونور، یرمکا ینهوصل لبلرین

 .یلردئد« آسان یلها لد»سوردوالر اونو،  یچ گر

 

 هاچان واقف اوال؟ یشهاند ینااسرار آغزین

 .یلردئد« پنهان ینکته»اونا  یعُقول اهل کی،

 

 ین،نفَس یسها ییلدئ یسیدِم ع« !یمینس» ای

 یلر؟دئد« جان»ا نه اوچون دوغروالر اون نفَسی
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 گونوم یرب

 سستورک یافث

 چاغال  ی: علکؤچورن

 ...یباشالد یاالنالگونوم ده  بیر

 یسکادان،سوس یئدیییمسحر -سحر

 .یردیبوغالن یاالن یدانچا ایچدیییم

 یموغنن یرشورتو ب یندانائکران تئلئویزییا

 آدامالرا.  یردیکئچ یدرس محبت

 یرینشاع یرب «ینانا» ین،کاربسته یرب سارساق

 یمیقوالغ یردیدئش یماهن یازدیغی سؤزلرینه

  ییرندیریردیا یاوتولو گولوشلر نینیجیآپار طالع

 وار. یاو ک منی

 خبردن یییوئرد ینینچشرح سیاسی

 .یردیقوخوسو گل غیرتسیزلیک

 حر.س-اوستومه سحر یئریدییی یادون یرب یاالن

 بیبئز انیندجاواب-سوال یازدا آروادیمین

 ییبترک ائله ائوی

 . یخدیمچ شهره

 رئکالمالر،  یاالنچی

 کؤهنه شالوارا،

 ...یمیدیرک یاماق کؤهنه

 .یوردوقوخو یبتلر غمانشئت لردهقزئت

 یزمعناس ینساتان ماغازاالر کاسئت

 بورولورام.  ینیت یبقاچ یوندنکو-سس

 یرتیق،س ی،کوت، موت یز،وئجس یئریییر اوستومه

 ...یستلهآدامالر کو غیرتسیز

 
 ساختا ارزاقالر یترینلریندهو ماغازا

 گؤزومه دورتولور

 یردیییگت دریجدا خار جورابین

 . یرملت چکده دوغولدوغوما خجااؤلکه بو

 ¹ینلر-ق.ح.ت یسوالر ینئرالم ساختا

 ییاالرینپارت یاسیس یاکالریکون «یکممدل ایکی»

 . ییرمیستها یاپیشدیرماق بایراقالرین

 یقالرخارابال کیهیندمرکز شهرین

 دؤنوب یموولوناس خارابالیغیمیزین

 اؤنوندن. یمگؤزلر آسیلیب

 یندانآرخاس یلقارا شوشه مئرسئدئسین

 «خوشبختلیک»

 . یرکئچ آدامالر

  یانشرقه اؤلوم حؤکمو اوخو یندانبارالر گئجه

 .یرگل یصداالر موسیقی

 یوکو-یها یاالنچیANS TVدؤنورم.  ائوه

 گونونه یانباشال یاالنال. گؤتوروب یناباش ائوی

 یورنقطه قو یاالنال

 اوغلو. یکرتف اورخان

@SheirOcagi 

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

  یزوفاس   

 یاباشیقا یطالب علی

 الل اولدو یلیمد ینهگوزلر خدیمبا

 یزسوزوم وفاس ییمدهاوره  قالدی

  یمچات چات اولدوم چاتالد انتیظاردان

 یزوزوم وفاسده دُ یسمیمج قالمادی

 

  یقالد یقارال یباتد یاسا عشقیم

  یقالد یارالی یاراالندی قلبیم

  یقالد یآرال یندناَل لر اَلیم

 یزگوزوم وفاس یتامارز گوزونه

 

 لره  یلداستان اوالر دوشر د عشقیم

 لره  یئلاوالر اَسن  یارپاق آرزوم

 گوزوم سئل لره  یغرق ائتد جیسمیمی

  یزوفاسکوزوم  یمدهقلب ید سونمه

 

 چوروده رم جان  یولدابو  یم علی

 اولور قهرمان یانالرچاتما عئشقه

 اوالجام قوربان یگون گله جک ک بیر

 یزاوزوم وفاس یولالریندا سنین

 شاعیریمیز –شعریمیز 
ŞEİRİMİZ- ŞAİRİMİZ 



76 

 

 Xudafərin 211  (2022) 1401 -آبان – 211رین خداآف  

 

 عبداهلل یئو یزرام  : غزل خوان شاعیر

 QƏZƏL XAN ŞAİR: RAMİZ ABDULLAYEV  
(8 ŞEİR) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

گئت،   چیخ

 اندین آراسجا یله،داها دورما، روح ا

  ا،ندیجان آراس یله،گئت، داها دورما، روح ا چیخ

 . ادنیسونرا دوراق، قان آراس لیک،ییدئ ندوشمه

   
  ن،ندیدو علسول یب،بت، سارالحاو م واردی

 . اندیخان آراس یله،ا یگز اؤزونچون، ب ایندی

   
  یردی،نه کئچ نندییاور ی،سنه هر شئ وئردیم

  ا؟ندیآراس ینسانا یه،ن یمسئچد یسن افسوس،

   
  یچیردی،شربت چوخ ا ی،دائل یوخ یوار سین،نف

 . اندآراسی سان –داها، آد  انخسیو ی،سن سیلدیم

   
  یم؟الز یهن ین،سئچد یدوست اولماغ یله،ا کابوس

 . اندیآراس یانگئت   ین،جهنم، او دا جان او

   
  یازیم، یئنهگون،  یرب یری،عبئله ش یماقو رامیز،

 . اندیدان آراس یالنآچ یلمز،ؤزه بد ولمتظ

 عبداهلل یئو یزرام

، قارادان قآ  ییرلردئ ی،ک یرندیاال بیر

 .دییاخشی

   

  دی،یاخشیآغ، قارادان   ییرلردئ ی،ک یرندیاال بیر

 . دییاخشی یداناولدوز آ ی،ک یردئ یمک ی،واخت گئجه

   
  ا دا،سش نورون ساچگون یله،گونورتا، اولسا بؤ گون

 . دییاخشیآغدان  ی،ک یلن، ببو چؤهره ییوغداب قارا

   
  یستیین،هم ا سین،یسئوگ یشآغ رنگه وئرم قارادیر،

 . دیاخشیی یارادان یرلومو، هر بکؤن پارچاالرسا

   
  یین،ه ن دستقاشا وئررک یپریکلره،ک گؤزلره،

 ؟  دییاخشیهارادان  ی، آخهقارادان سوسما دئ آغ،

   
 دن، او بنزه یروارییه،م ب،یم ائددورره دیشلری

 . دییاخشیهم طراوت، چوخ پارادان  لیک،یرینش هم

   
 دن، تزه یزگؤزل ق یر، بنمفتون ائدرک رامیزی

 . دییاخشیآرادان  یخیمچ ییم،من، هئچ دورما بلکه

   

 عبداهلل یئو یزرام

 یانیمالر گل راحت، دور گئجه یماقو ی،من سن

   
  یانیما،لر گل گئجه راحت، دور یماقو ی،من سن

 . یماسال جان ینسلهزلزه ین،سلهولوه گوندوزون

   
  یسمتیمیز،لر قشربته دؤنموش، گئجه  یوخودور،

  .یماجانان، صاحب اول، سن قان مییجان یم،من آل

   
 ، اوال یلمزبونو، ب سهیمک  یشک،سئو ی،ائت ک ائله

 . یماانس-لکه، آد یرجهرره قدر، بذ سینگلمه

   
 سوال،  یماقو یاق،هم قورو لره،یروهز راقدیقال

 . یماصاحب اولوم، هر آن یمیزه،اول سئوگ دستک

 ، سنگوندوزو ین،مگئجه یراغیم،نورلو چ یم،من سن

 . یماهئچ تان یالواریرام، یاخین، یماقو رقیبی

   
 سؤزه صاحب، دوزو سن،  یوخوم،ارشه  یلیبچک رامیز،
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 . یماشان اراشمیریبلکه  ی،من یخدیی رؤیاالر

   

 عبداهلل یئو یز: راممؤلف

 یارقورو یلدیمائله ب یم،وئرد یماجانان جانی

   
  یار،قورو یلدیمائله ب یم،وئرد یماجانان جانی

 . یویارسو یرسیه ی،ائتمک اوچون، هم ده ک آرخایین

   
  می،یبومبوز جان دییلهائ یا،بوزخانا دوقوی

 . یایارآغ رنگ بواوستونو  یمین،جان یدیما بیلمز

   
  یمین،جان ینه فرق یندیا یترییرم،ت دونورام،

 . یویاراو یتده ساک یندیا یوخوسونا، یشق وئردی

   
  یمین،جان یدنه، درد یوزاولوب  یندیا یدی،ا بیر

  یویار؟ یلهبؤ ینجانان، گوناه لییسئوگ سنگؤره

   
  یونه،دو دودا دوش یاخشیاوال،  یاخشی ایستدیم

 دار.  دییلهائ یخاراق،بوغازا، چوخ س یرندک یدسال

   
  ،یینهبئ یرمزاو  داها گ ی،عقل یورساننه قو رامیز،

 . یار لییسئوگ یب،آل سینیدا عقل، هامباش قالمادی

     

 عبداهلل یئو یزرام

مکان  یسهان یم،گؤزل انخسیو یئنه

 ؟صاحیبیسن

  ؟صاحیبیسنمکان  یسهان یم،گؤزل انخسیو یئنه

 . صاحیبیسن یکانقلبه ت یران،بات ینلهلا زاؤ

   
 م، ان، اؤلرهندگولو خ یقاچما اوزاغا، ائ بئله

 . صاحیبیسنتکجه تکان  ن،یهیلهجان بخش ائ روحا،

  ی،آخشام زامان یله،سوبه ا یانیبدا ی،ک یلب ائله

 . صاحیبیسنزامان  یمست ن،یائل یهوشب منی

   
  ی،زامان له ساال، شامعدوراق اوزبوزه، ش گل

 . صاحیبیسنبو جان  ی،دقت ائدک، سن ک یئتیریب

   
  یم،آل، آل سنه قوربان، سنه منسوب ائتد جان

 . صاحیبیسنقان  یهالپ، تؤکمه یخااونو چارم چک

   
 یم،من گئتد ییل،دئ یلمن یم،خبر یوخدئمه  رامیز،

 . صاحیبیسنشان  ی،رتهائتمه منه، ش یهتؤوص

   

 یئو عبداهلل یز: رام مؤلف

جانان ندن،  ناز  یلدیم،سنه ، جان سؤ من

 دی؟یلهائ

 
  یلدن؟جانان ندن،  ناز ائ یلدیم،سنه،  جان سؤ من

 . یلدینآز ائ ینسافینیمنه، ا یوچوننئ قییمادین

   
 زامان،  یانانگونبگون  ه،ندیده من آتش بلکه

 . یلدینساز ائ ینیوالحا یله،فخر ا یندینسئو سن

   
 خوشبخت اوالم،  یستدیممن ا ی،تک یقلرآش باشقا

 . یلدینائ یاز یشی،بلکه ق یم،سنه بئل باغالد تک

   
 آز قاال بدبخت اوالم،  ینله،اولسون اللر افسوس

  .یلدین،داز ائ یاندیریبسن  ی،ساچ یوریمق قاپقارا

   
  تک قاالن، یزوفاس یائ ده،یرمطخا یلیدینب بیر

 . نیلدیاؤزونو قاز ائ ن،یستیرکاوچماق ا گؤیه

   
  یاالن، یهر شئ ی،خبر نندیشدهبو ا یوخ رامیزین،

 . یلدینجاز ائ ینیآد یئتیردین،ر طخ  موغاما،

   

 عبداهلل یئو یزرام

دا  یاقآ یوردون یم،من ورخدیو اقتیمط

 .یزلرید

  یزلری،دا د یاقآ  یوردون یم،من ورخدیو اقتیمط  
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 .   یگؤزلر  ائدرکنسببکار اولموسان، مفتون  سن

 من کوسوم، کوسمور کؤنول،  یلییرسن،سؤ یوخدفعه  هر

 . یسؤزلر یاریمچیق یرقال یم،من یلیماولور د الل

   
  یلیک،ده گل، موم ائ یرلیکب ی،دن داشالرقلب آسما

 .   یزلریدان قاالن، او اروحوم بئله، داش دویماسین

  ؟ یلیکاولور، بس نئ یوخووسال دا  یئرده،اوالن  یوخ

 . یزلریب دیریشم ائله، نه اوالر، بارسن رح یم، اهلل

   
  اسان،ندیناز یسهسن ا دا،یالوارماغیمسنه  من

 . یوار اوزلر نیسگولوم ی،چوخالر یرلرائد الغ

 دئ هارداسان ؟  ی،باخما بئله، آختار من رامیزه

 . یچؤل، دوزلر ی،راالرصح مهیلهائله، بخش ائ رحم

 

 عبداهلل یئو  یزرام یزرام

 اولوم ینقوربان ین! من سنیموطن !آذربایجان

   
  یل،بو د یردیسئود یزلره،ب یوطن نیکا اوشاق

  یل،بو د یلدیردی،ب ینیسسهو قوس یسئوگ اورییم

 ؟  یلبو د یندیردید «یملریک» یر،اولدو اس یلا یئتمیش

 اولوم.  ینقوربان ینآزاد، سن یشدان یق،آرت یئتر

   
  یللرینه،د باشقا اؤلکه یب،قوللوق ائد الیفبام

  یللرینه،د  یلین،باشقا د یمیز،صحبت قاریشیب

  یبلرینه،ووردو قوالق د یلی،ا یئتمیش قورخاراق

 اولون.  ینقوربان ینآزاد، سن یشدان یق،آرت یئتر

   
 جک، دئسه، گؤزلر گوله یلآزادام، د یزرام سؤیله،

  جک،یلهالل ب  یباشقاالر ا،خسیو یش،دان سوسما

  جک،یهیلهسؤ یل،د ینیبسئو رام،یاشا دانیشارسا،

 .یقوربان ین! من سنیم! وطنآذربایجان

 

 

 

 

 وسرروما خ
ROMA XOSROV 

 (یئوو اوغلو آغا)روما خسر
   

 

 

 

 

 
(15 ŞEİR) 

 ییماور یرکس مییسنف سیزسن

 

  دور،یوقائله سو یشینباخ باخیرسان،

 . ییماور یراس یترییر،ت دهایچیم

 باخ،  خشییا یب،کئچ ینیددحسر عشقین

 . ییماور یراس ینه،اللر دوشوب

   

  م،ینجیمرهداال، کئچ اتاپ میقلبی

 . مینجیمرهسئچ ا یل،اؤزگه ب یرب منی

  م،ینجیمرههئچ ا سان،یشدان آرخامجا

 . ییمسوسورسان، کوسور اور داقارشیم

   

  یریلمازدیم،آتماسان، من ق یمن سن

 . یلمازدیمسار یهئ یزلریمهد ایندی

  یورولمازدیم،هئچ  یم،قاچارد نجاآرخا

 . ییماور یر،کس مییسنف سیزسن

   

 ییلآغاج دئ نیلکس وا

  ینی،قولالر ینآغاج او

 . یرکس دی،یماو ک سنگؤره
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  ده،یچینقورخو ا بوداغی

 . یراس یرت-یرت یارپاقالری

 قوروب،  یووادا آغاج او

 . یردیگت یئماورا  قوشالر

  ده،نیتیرهقولون ا آغاج

 . یتیردیا یندا، ائو قوشالر

   

 چؤلون،  یچین،ا یئدی قوردالر

 . یدکؤچوب گئت قاریشقاالر

  یغینانالر،س سینهکؤلگه

 . یدگئت یبدن، کئچگئن باخیب

   

 هاوام چاتماز،  یادادون بو

 . یردقفس یرب یسکوچه هر

  ییل،آغاج دئ نیلکس او

 . یردبو نفس آلدیغیمیز

   

 فره ن یرب یقآتماد داش
   

  یک،گوونمد اؤزوموزه

 . یزیب یناما یادا دی،ییخ

  سی،یترز گؤزوموزون

 . یزیتامام، ب آلدادیرمیش

   

 دوشدوک، بو شهره،  گلیب

 نفره.  یرب یق،آتماد داش

 سحره،  یخدیقساغ چ شوکور،

 . یزیآخشام، ب ییرگؤزل نه

   

 دا، دال یکیراؤنده، ف آددیم

 دا. بو حال یزب یخدیقچ یوال

  -دایول یسگئتسک، هان نگؤره

 یزی؟آدام ب قارشیالیار،

 

  یدنه گؤزل تورمه دونیا

 آختاران،  ی اهلل دهگؤی

 . یدگؤرمه دهیچینا ییف،ح

  یزه،ب یوئرد یچوخ شئ تانری

 . یدوئرمه یشئ یرب یههره

   

 بو گوندوزو،  ی،نگئجه بو

 آچان اؤزو.  ییب،باغال گاه

  یزی،ب یاتبو ح یاشادی

 . یداؤز اؤمرون سورمه یم،ک هئچ

   

  یردی،ب یدا ائو ین اهلل

 هؤردو.  یمیائو ک دونیانی

  یردی،س یربو ب دیر،یاریمچیق

 . یدهؤرمه یواریند ائوین

   

  یرسا،دگوناه یرب یاشاماق

  یرساسونونجو آهد-اؤلوم

  یرسا،دن اهللوئره موهؤک

 . یدنه گؤزل تورمه دونیا

   

  خیلیرامینفس س-نفس
   

  ییل،عؤمور دئ یلیرم،ب من

 . یرند یومسوردو یلیر،ب کیم

  ییرام،سا مییاشیگون  هر

 ! یر؟ند ییماوسته سرد یاش
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  یییرام،دا، داش یدجان بیر

 . یاشاییرام ی،ک ییردئ کیم

  ییرام،اوخشا یمهک ن،گؤره

 ! یر؟ند یومگؤردو گوزگوده

   

 اولورام،  یوخ یرید-دیری

 . ییخیلیرام مهیچیا اؤز

  یخیلیرام،نفس س-نفس

 ! یر؟ند ییموئرد یبآل بو

   

  مییهگونون سحر قارا

   

  یادیر،دون یرب ینقلب سنین

 . مییهده، اونون شهر من

 سطر، -سطر یصراع،م-میصراع

 . مییهاؤمرومون اثر اؤز

   

  یم،تکد یزسسن یدین،ا هاردا

 . یمدردلر اکد اورییمه

  یم،هسرته هاسار چکد بو

 . مییهچپر آیریلیغین

   

 توت آغ اوزونو،  تانرییا

 زونو. اؤ-اونوتما اؤزون

 قارا گؤزلوم آچ گؤزونو، 

 . مییهگونون سحر قارا

   

  نیگؤزله یداهلل منی
   

  یایا،او دون یادان،دون بو

 . یرمگئد یولوناؤمرون  بیر

  یولالری، یخانچ رشیماقا

 . یرمگئد یالین آیاغی

 

  ین،قولالر نیالآچ منه

 . یولالرین یانباغال دور،چوخ

  ین،پولالر ییغدیغیم آنام،

 . یرمگئد ین،آل سینهامی

   

  ن،یهیزلهگ یمن یآ سنکیم

 . نیهیزلهعز لییاش گؤزو

  ن،یهگؤزله ی،داهلل منی

 . یرمگئد ین،سال یوال تئز

   

 گؤزومه دوروب  یاشاماق
   

  می،یاؤلوم ساعت ن،گؤره

 واختا قوروب.  یسهان ریتان

 گؤستر،  یولوگلن  سنه

 . یوروب یمن یولبو  تانری،

   

  یم،دوشه قلب یماتوت، قو برک

 . یمبو شوشه قلب دن،لینا

  یم،قلب یشهورد اؤیرنیب

 ووروب.  یئره ییوئرد یئر

   

 گونلر گوناه،  یاشادیغیم

 لر آچماز صاباح. بو گئجه

  مو چکر، اؤمروم اهلل،چوخ

 گؤزومه دوروب.  ماقیاشا
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  ییبالراوغورال ییهر شئ دنایچیم
   

  دا،یاؤلور باک دا،یباک دوغولور

 . دوریوخ یشهر یریجاآ یئتیمین

  ییبالر،اوغورال ییهر شئ دنایچیم

 . دوریوخ یچپر یمینقلب نئینییم،

   

 وار،  یاؤز خبر ین ن اهللائوده بو

 ر. وا یکدر یرب دایبو یده، گؤ یئرین

 وار،  یسحر یرب ینلرگئجه بوتون

 . دوریوخ یسحر ینلرگئجه بوردا

   

 اولموشوق،  یاد یزاؤزوموزه ب داها

 سو باسار، ائله دولموشوق.  دونیانی

  یشیق،قالم یبآز دهیچینا ینائو بیر

 . دوریوخ یخبر دنیمهئچ ک یمین،ک هئچ

   

  دیینمک چتسئومه سنی

 
  ی،گؤستر، من دهگؤزلرین

 . یمیگوزگو ک دایمقارش دور

  یولومو، یردفعه کس هر

 . یمیهؤرگو ک باخیشالرین

   

  یئردی، یغینقالد اورییم

 . یوئرد یئرسنه بئله  کیم

  ی،درد یآدل یسئوگ منه

 . یمیک یوئرگ یب،وئر تانری

   

  دی،یئتیمدن کس یرب هره

 . یندیا یزسسن ی،وار ک کیمیم

  دی،ینمک چتسئومه سنی

 . یمیک ی، سئوگسنگؤزل نس

   

 اؤلوم بوردا اوجوزدو 
 

  یغا،قارانل یولبو  باخ،

 . یرصاباحا گئد یول، بو

  ینه،حاق ائو ی،وار ک یول

 . یروار، گوناها گئد یول

   

 اولدوزدو،  یزیمب ،سؤنن

 ؤمرون اودوزدو. ع هامی

 اؤلوم بوردا اوجوزدو، 

 . یردا، باها گئد تورپاق

   

  ییه، یخارچ یمک بیزه

 . یهتوت، گؤ اللرینی

  یه،یبلهاوزو ق یول بو

 . یراللها گئد اوزو

   

 بولود  ینقلب یگؤ گؤزون
   

 توت،  یرچت یرب اوستونه

 . یاغیرنم  اوریینه

 سوسوب اما،  گؤزلرین

 . یاغیرقم  دانباخیشین

   

  یشا،دان یبتاپ یلد کاش،

 . یشابار یئرلهده،  گؤی

  یاغیشا،سرت ح تورپاق

 . یاغیردا، هردن  غیشیا
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 قوروت،  ینم دناوزون

 اونوت.  یآغالماغ بو

 بولود،  ینقلب ی،گؤ گؤزون

 . یاغیر یردنب دا،یاغان

   

 تلسمه  آیریلیغا
   

 م، نئجه سئوسه یسن من

 سن ده، ائله بئله سئو. 

  دیر،ینیچؤلوم ع-ایچیم

 نئجه وارام، ائله سئو. 

   

 قاتار، -قاتار یر،گئد واخت

 آپار.  یسرتحبو  گل،

 نه وار،  یهسئومه منی

 سئو.  یله،آزجا توت د بیر

   

 کوسمه،  ینجیییب،ا دنمن

 کسمه.  دیر،یزیمب یول بو

 تلسمه،  آیریلیغا

 ن هله، سئو. جهنهاؤل

   

  دییریتؤکوب ک ینرککبم قلم
   

  ی،داغ یینچکد یمهقلب یممن سن

 . دییلمهچکه ب یذاکاغ سامالررس

  ی،ائو یکدییمت دهیمیاور سنه

 . دییلمهب یکهشهرده ت وارلیالر

   

 اولدو،  یقلده قوراقؤمرومع یلصف بو

 . دییلمهتؤکه ب یاشینیگؤز  گؤزوم

  دی،یریتؤکوب ک ینرککبم قلم

 . دییلمهبوکه ب مییدرد کاغیذالر

   

  ین،سولماد یم،اکد یئردهائله  سنی

 . دییلمهبئله گول اکه ب باغبانالر

 ائله توخودوم،  ییمهاور سنی

 . دییلمهسؤکه ب نییلمهبو ا یمک هئچ

   

  یردیمقارتوپو گت سنه
   

 آنا،  دی،یاغقار  باکییا

 . یلمدیمده، گله ب ائوه

  یب،چؤرک آل یکهت یرب من

 . یلمدیمبؤله ب سیزینله

   

  یولداشیم، یاتح یورولدوم،

 . یلمدیمب یاتا یومدوم، گؤز

  یزیم،ق دییات لییاش گؤزو

 . یلمدیمتئز چاتا ب ائوه

   

 دولو،  یمدو، قلببوش جیبیم

 . یلمدیمقاال ب دهسؤزوم

  یردیم،قارتوپو گت سنه

 . یلمدیمتوپ آال ب اوغلوم،

   

 اولوب  یداوغلون شه آنا
   

 اولوب،  یداوغلون شه آنا

 . یبگل یب،چات آرزوسونا

  یریب،ساالمات گت باشین

 . یبگل یبآت اوریینی
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  ییب،یلمهب یوخو زلریگؤ

 . ییبییلمها ییب،یمها باش

  ییب،او اؤلمه یاشاییر، او

 . یبگل یاتیب، داتابوتون

   

  ین،توتوب تورپاغ دااووجون

 . یاغیناؤپ، آ یدینشه بو

  ینقاراباغ آیاقالری

 .یبگل یببات پالچیغینا

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

 شعر( 18)( حسین اوغلویوانب )ک .پ
P.B (KEYVAN) HÜSEYİN OĞLU 

 دده
 یاشینداجوان  یانیدون ینائتد ترک

 ده ده ینقالماد یدیناقا باالالر

 بئله یقآتد یبو ینداآلت قاپازالر

 ده ده یناولماد یاردیمجیمیز حاییف

 

 یلقف ییشدیندئ یاتینح ندنسه

 یلد یلد یاوخشاد یناوبا احوال ائل

 ینذل ید یلهائ ینآنام یزلیکس سن

 ده ده یندالماد یاالخ دردیندن

 

 یهپئنجه پئنجه  یدوگونله قو یامان

 یه یشکئنجها ینم یقتابالشد آتاسیز

 یهگونوموز دوندو گئجه  گونشلی

 ده ده ینسالماد یادینا اووالدین

 

 یلتعب یالرچالد یوبقو ینآد یئتیم

 یلنص یانمادیعذاب  یکچکد عذاب

 یسگیلاولدو قم کدر ن جهازیمیز

 ده ده  ینآن آلماد یرب  کونلوموزو

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاالدی ینقان ینقانالر زامان

 یعومرون تاالد ینقارداش باجینین

 یاوالد یقوشبا یوواندا یوردوندا

 ده ده یولمادین ینقاناد داغالدیق

 

 یراقگوزوندن ا یلپاقچ یققالد چیلپاق

 یونجاقگوزونده اولدوق او قانمازالر

 یاقاوالنالر دا یزهووردو ب تهمت

 ده ده ینبولمادنلر  یکچکد نلر

 

 یاشیگوزومون  یآخد حسرتینده

 یداش یرقانان س یسنه تا تاپمادیم

 یداش ینینمنله قبر دانیشمادی

 ده ده ینآلده چالماد یرب آغالدیم

 

 یکوچونو چاتد یمقارداش آرخانجا

 یاتدی ینونداقو یلینینسئوگ سانکی

 یآتد ینیقارداش داش یباج آنا

 ه دهد  یندرده دولماد یمی( کیوان)کئ

 

 یمیزاوشاقالر
 

 یاقآج   آصالن   سا   یالرباج   آناالر

 یاقگوتورمز  بو   ینقفس   قیریبدیر
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 آنجاق یوراوخو یندهعشق اوزکورلوک

 یمیزدوستاقالر      یدیاولمال      آزاد

 یمیزاوشاقالر      یدیآلمال     حاققین

 

 یللتم یانیبدا ینداس یقارش ظولمون

 یللتم  یانیببواوسته   قانا    حاققی

 یللتم  یبآن   یدا    یوعدلر     یاالن

 یاساقالریمیز   یرآچ    یلد    تورپاقدا

 یمیزاوشاقالر      یدیآلمال      حاققین

 

 یینلرهداش     بئ   یارانیبالر   توخماق

 یینلرهاوچون قوش  بئ یئپکس توخوم

 یینلرهتئپگه جک   بوش  بئ  قورقوشوم

 یمیزقوچاقالر   یریبدگئچ    جانیندان

 یمیزاوشاقالر     یدیآلمال      حاققین

 

 یمزدرده  دئ  ینقورونان   د   چرقتله

 یمزدرده  دئ یناوچون بسلنن ک خالق

 یمزدرده  دئ  ینخوروزلو  ن  حوققالی

 یمیزتورپاقالر یر(  گئدیوان)کئ  اللدی

 یمیزاوشاقالر     یدیآلمال      حاققین

 

 یخیردار

 ینداشوب خان باغچاسگورو حسرتلر

 یخیردار ینسانا یانچاتما اللری

 یازیراولدوزالر  ینینغمه س ویسال

 یخیرتهران دار یبائد ینجسئو تبریز

 

 یوانمراغا قوروبدور د هشدورود

 یجرانه ییرمله  ینیساچالر یولوب

 زنجان ییاناآلقش م ییردئ آلقیش

 یخیرسمنان دار یرچک یهارا پاکدشت

 

 ینسوراغ ینسس یاییبدیرآل گونش  

 ینداغ یرد یبکوکسونه چک یاراماز

 ین( تورپاغین)الچ یرائد یر( سئیلماز)تاپ

 یخیروورور دامغان دار ییق دماوند

 

 دوشمانالر بند بند ییردوغرا سولدوزو

 مرنده یرچاتانم  یادینافر  خویون

 سهند ییرآغال یزالییرس یچا قوشا

 یخیردار یانهر  ییب یلهائ یانتوغ درد

 

 یهمدان آه  یوببورو  یگویلر

 یداش ماکو کوردستان آه شبیستر

 یموغان آه یلم یرالخالد شیمشکلر

 یخیردار یحونآستارا جئ اردبیل

 

 یوراوخو یدانمئ ییئندونون گ شیطان

 یورلر کوکسونده گوهلل قوخو گورپه

 یورخالچا  توخو  یونلهش  آناالر

 یخیردار یانع یمخالق آزادلیغا

 

 یزکورلوک سساو ییابات دوغودان

 یقفس   یریرق   یلهقان   قانانالر

 یمظلومون نفس  یرگل  اوکیانالردان

 یخیرسئله  دونن آل قان  دار  یئرسیز

 

 یجانینآذربا یندرد یچیلدایینپ 

 یانین ینااورمونون حال جانیمیز

 ینسورانالر قان یاسینیندون تورکون

 یخیر( داریوانسورگون دوشن )کئ یورددران
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 گئچن زامان

 

 اولمه سمده    اولدورجک

 زامان   یچئنا   قانیمیزی

 تک   یشقاقار  ییب آیاقال

 اوستوموزدن گئچن زامان

 

 یدوراجاقتک  سو نسیمی

 یدوراجاقاو  دوستاقالردا

 یدوراجاقآد  قو  اوستومه

 زامان  یچئنکئفن ب یئرسیز

 

 یقان قارداش ینباس ائتسین

 یجه    دفه   دئمز   واش بیر

 یناشیاو  یوزق   قابا   اردن

 قوشو  اوچئن  زامان  تاپیب

 

 بوغاز یبوار باس یقاش داش

 آواز  یرب  ینم   اوخویاجاق

 راض ییخاجاق "یوانیکئ"اول

 آسان  سئچن  زامان  یوردون

 

 آغ اوالر اوزوم

 ینجیمماولسم ا یولوندان خالقیمین

 السمده هر زامان آغ اوالر اوزوم

 یرغقات داغالردان آ ینلروار م دردی

 بولسمده هر زامان آغ اوالر اوزوم

 

 دارا یلمچک  یلهتک  عشق  منصور

 یاراتک  گوللم  ووراالر     نسیمی

 گورا  یانداقو    یرخات    آزادلیغا

 هر زامان آغ  اوالر اوزوم بیلسمده

 

 آچا    منظره     یمالقان     تورپاغیم

 چاتا    آرزوالرا    بوتون    آغ   قره

 جان   وئره وئر  یاقسا بابک   اولو

 گولسمده  هر زامان آغ  اوالر اوزوم

 

 وطن   یرتدیغ  یشرفد  ناموسدو

 وطن  یصمتدیع یشوکتد شوهرتدی

 وطن  یحکمتد یاسیدیدون "یوانکئ"

 هر زامان زامان آغ اوالر اوزوم بیلسمده

 

 یخیردار"یوانکئ
 ینداگوروشوب خان باغچاس حسرتلر

 خیریدار ینسانا یانچاتما اللری

 یازیراولدوزالر  ینینغمه س ویصال

 یخیردار "تهران"  یرائد یکشنل  "یزتبر"

 

 یوانقوروبدور د "مراغا" "هشدورود"

 یجرانه ییرمله  ینیساچالر یولوب

 "زنجان" "ییانام"آلقش  ییردئ آلقیش

 یخیردار "یمنانس" یرچک یهارا "پاکدشت"

 

 ینسوراغ ینسس یاییبدیرآل گونش  

 ینداغ یرد یبه چککوکسون یاراماز

 ینتورپاغ "ینالچ" یرائد یرسئ "یلماز)تاپ"

 یخیردار "دامغان" "وورور ییق "دماوند"

 

 دوشمانالر بند بند ییردوغرا "سولدوزو"

 "مرنده" یرچاتانم  یادینافر  خویون
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 "سهند" ییرآغال یزالییرس "یقوشا چا"

 یخیردار یانهر  ییب یلهائ یانتوغ درد

 

 یهمدان آه  یوببورو  گویلری

 یآه "ردستانا" "یداش ماک" "یسترشب"

 یآه "خوزستان" یرالخالد شیمشکلر

 یخیرآستارا موغان دار اردبیل

 

 یوراوخو یدانمئ ییئندونون گ شیطان

 یورلر کوکسونده گوهلل قوخو گورپه

 یورخالچا  توخو  یونلهش  آناالر

 یخیردار یانع یمخالق آزادلیغا

 

 یسساوزکورلوک  ییابات دوغودان

 یقفس   یریرق   یلهقان   قانانالر

 یمظلوم نفس  یرگل  اوکیانالردان

 یخیرسئله  دونن آل قان  دار  یئرسیز

 

 یقم "ینسلماس"قاالق اولوب  قاالق

 یدم یرتاپانم "جولفا" ییر ینیلدها 

 یگوزونده نم "یزینسق" ینن "بانه"

 یخیردار یامان "کرمانشاه" گوردوکجه

 

  ییرگئ ینلتاراولوم پا "بلوچستان"

 یئییراوزونو  یندندرد "خوراسان"

 ییرباش ا یلیبسجده ق "مازندران"

  یخیراوغالن دار یبگوهلل لن قیزالر

 

 ید یچیندهاود ا یرناقتپه د "شمال"

 ید یچیندها  یاد  ید یچیندها  فریاد

 

 ید یچیندها یاد یرسئچنم دوغماالر

  یخیرقوربان دار  یرجان  وئر  قانانالر

 

 یانیر  "بارس آباد"  "یلسوارب"  رورهونگو

 یراوتان  یگئرم  یئرینه  یاتانالر

 یانیرقانا  بو  یمیزماحال  "ارشه"

  یخیراولوب  زامان دار  یومروق "ییاوخ"

 

 ال اله یبوئر "ساواالن"له  "بابک"

 ولوله   یبقالخ  "یبردنگل"  "اهر"

 ائله یاقدیردا "هشته سر" "اوچ قارداش"

  یخیردار  یاناوص دنیترت یداش داغ

 

 قوپوب ییامتق یمحشرد"سرابدا "

 هوپوب یاالخ یینسر سانماکی

 یباوزونو تاپ یینهارا "یقانورز"

 یخیرخوجا  االن  دار  "مهروانال "

 

  ییردئ یمقارداش یامآرخا "آصالن دوز "

 ییردئ یرداشیمس  یاتما  "ینخدآفر"

  ییردئ یولداشیم یوندوربا "قاراداغ "

  یخیردار  ینسانحورولوب  االه    ال

 

 یراقبا یالنیربو یلهصاح صاحیلدن

 بو حسرت تورپاق یرآختار  حورییئت

 اوالجاق  یرلیکب  یروئر  یدشه اولکه

 یخیردووران  دار  ییرمدئ  داریخما

 

 "یجانینآذربا" یندرد یچیلدایینپ 

 یانین یناحال "اورمونون" جانیمیز
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 ینسورانالر قان یاسینیندون تورکون

 یخیردار "یوانکئ"سورگون دوشن  یورددران

 

 یاالندی یقتدهحق
 

 یاالندیعبادتده  یرنلرظوم  ائد  دستمازال

 یاالندی یقتدهحق یورسانبورک قو حقیقته

 هر زامان ید یچیندهنعمت ا یناز باالالرین

 یاالندی   یتدهوال  ییرآج   مله    میللتینده

 

 ین هآهلل  یبییئماوزونده کات یئر ییرسندئ هی

 ینگوناه یویاجاق یمک یردیریرسنق یارانیشی

 ینطاماه یچیرا ینقان یناوسته اولنلر حاققی

 ییاالند   ییامتدهبئله   اولسا   ق   یولو   آهلل

 

 دهشتله ینآل ینجان ینسانالرینا ییبدیدئ کیم

 دهشتله ینچال یئره ینوزوالبو یاقسا حئیوان

 هاوسته جالد اولون دهشتل یباش آغالیانین

 یاالندیبئله  ائتسه اول جننتده   یاهل جننت

 

 یحاق سار یشامآغالم ییب یمهباش ائ ظولموکارا

 یاریاول  ینمظلومالر ییبقوران دئ ائشیتمیشم
 ییارید "یوانکئ" یوخدور یشامتاپدانم حاغسیرلیقال

 یاالندیسن سخاوتده  ییببئله  باشال سنده

 

 وار یمقارداش
 

 وار یمقارداش  یرچک یالرده گئجه گوندوز هار کوچه

 وار یمهاماش یمگورپه باج یالراقآس ساچالریندان
 وار یرداشیمتابوتوندا س یندورناالر یشچاتم کوچون

 وار یاشیمگوز یانقوروما یمتوکن جان یئییب اؤزون

 روا یاشیمآز  ینیمگل یزق ییئنال قولتوقدا قارا گ 

 

 یوخگلن  یمیزگومان  یادیمیزفر یرپارچال داش

  یوخ یلنب یمیزیبوش گورورم درد یزیآرخام

 یوخاولن  یناقمه اوز اوز باش یدرد بوکوموشوک

 یوخسون نفسده گولن  یللتیمیزم آرامیشام
 وار یمداش یورد یزدن یزدن ییراولوب قان آغال سئوگی

 

 یسوکنلر ه یوردوموزا ییر یئریکله قانیمیزا

 یتوکنلر ه یمیزیقان یئره یئرسیز یرائد شنلیک

 یکونلوموزه داغ اوستن داغ چکنلر ه کلهاولدورم

 یه یکنلرت یلها یییخق یندوداغ قانانالرین
 وار یمداش یاوالر گو ینباش یرزامان دونجکد چرخی

 

 یناقالردانس یخمیشیقدوز چ یبگر ینهس ویوشلردهد

 دوستاقالردان یوبو یللرا یشیقخان تک قورخما م صغر

 چاقالرداساتانالردان آل یوواسین یورد یشیقآلم باج

 نتورپاقالردا ییاریاود د یانسا "یوانکئ" یریبقالد باش

 وار یادداشیم یانسوراقالرسان پوزولما تاریخلردن

 

 یقهرمان سار
 ییراوخشاما   دئ   ییبقارا   گئ   گویلر

 یاوپئن  قهرمان   سار    ینآغاج   دار

 یئییر   ینیدرد    ینصاباح   دویانالر

  یقهرمان   سار اوپئن      ینآغاج   دار

 

 یانالردو ینخالق ینهسس ینوئرس سس

 یانالراو یئرسیزقدم  گوتورسون    بیر

 یانالرجا  یولون  ینگل  ییبدئ  میللت

 یاوپئن   قهرمان    سار  ینآغاج  دار

 

 یپوزاق    کدر     یلهعشق     آزادلیق

 یخلت     آالق     شهر     پالتاریمیز

 یزهر  چکیا   یاتاح   یاققو   سون

 یاوپئن   قهرمان  سار  ینآغاج  دار



88 

 

 Xudafərin 211  (2022) 1401 -آبان – 211رین خداآف  

 

 وطن  اوغلو  یآ  یئره  یقو  ینسیالح

 وطن  اوغلو  یسا  یللتم  یرب  اوزونو

 وطن اوغلو یاولموش سا ینی"یوانکئ"

  یاوپئن   قهرمان   سار   ینآغاج   دار

 

 دانا باخ
 قانا باخ یوردوموزدااولدو بو گون  کربوبال

 شوهرته باخ شانا باخ دهیبیندار د جاوانالریم

 اوزونه یرچک یریقآنا ش یولوب ساچالرینی

 سونا باخ ییرچوباال یببات یلید قورخوسوندان

 

 یقوللوغوندا لشکر ینادیرزامان آت او شومرو

 یر یهظولمه دئ یروئر یبپرده چک حقیقته

 یاولدورمئکله هر ار یرلذت آل قددارلیقدان

 باخ قانا یقان یمدیک یرداش آپار شهرلرده

 

 کربال یخارچ یاددان یزیآنا گورسه ب فاطمه

 ظولمون کوکون پارچاال یتوتار اولو تانر اؤزون

 زاواال یخالق یبسال یلدهالده قوران د تصبحه

 آنا باخ یرموقددس د یرناال ائد یمیک منیم

 

 یبالخالد یوگو یئری یرمک یرمک یلهآد دین

 یبداغالد یقاالنالر یچیرا ینقان اولنلرین

 یبآغالد ینسانالریائدن ا ینجده سئو ندهائوی

 دونا باخ ییندییگئ یمیاوغلو ملک ک شیطان

 

 یه یرد یالرگوز اونونده باغالد ییبوئرمه  سو

 یهاور ییبداش باغال یببونالر کس ینباش حسین

 یهزهر قاتان چور ینوستوداا سیاستله

 سانا باخ یرظولمو گلم یدیدیاووالد اوییئنینعم

 

 یللتیم یرسالم یاسا یشالییرباغخالوار  خالوار

 یخلوت یکیرت یباشقا اولکه لرده سارا باشقا

 یفرتین ییرمنگه نده پارچاال  ینن دیلله

 جانا باخ یاریمبورور اوالن  ینونبو دوستاقالردا

 

 یادداشی ینکربال ن یازماییبدی یتمیس بو

 یقارداش یاوسته گله باج یقبر قویمایاالر

 یاوزو دونموشم اوباش یارادیب یماوچون ک بیزیم

 جونا باخ یرجه مت یرسوتونودور ب ینیند دئییر

 

 ینجاوان یچات چات اولدو دوداقالر سوسوزوندان

 یناوز جان یقوربان وئرد ییهوطن د یاشدا جاوان

 ینزامان یکوچه لر یریبجانالند کربالنی

 بئله آنا باخ"یوانکئ"چوکمه  یزهد یقارش ظولمه

 

 "صنم" یانیدون  
 یزیق یملیسئو ینم ییارید اولو

 "صنم" یزامان یزلها یقجاآتد بوی

 اولسون ینباش تاج ینسانلیغیا قورو

 "صنم" یانانی یویوعومور  یوخال

 

 اولسون ینپاپاغ یمیک "پاشا ینبز"

 اولسون یاراغین یاقسا "حجر" ایکیت

 اولسون یاغینما یجانآذربا دوغما

 "صنم" یانیبورو دون یلهشوهرت شان

 

 لرده قال یروهز یاتدانآل ح اوخو

 "کامتال" ینکام آلس یقجاباخد حوسنونه

 اول بولوددان باج آل یغولودو گونش

  "صنم" یانیسوزسوز هر  ایشیقالندیر

 

 ینتان "یشانآل" یغینداوارل سونمه

 ینکول ائت ظولموکار جان حرارتله

 یشانینن یولوناولسون "یزه ر یتئلل"

 "صنم" ی"یوانکئ"کوچسه ده  سئویندیر
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 یزیلداییرگول س
 

 یرساننه آختار یتیریبنه ا شاعیر

 یزیلداییردونوب ائل س یاسا تویو

 یریقاوزونده ساغالماز ش آناالر

 یزیلداییرگول س یهارا یرچک هارای

 

 ییرباش  ا  یااونونده  دون  آناالر

 یاشالریلهگوز  ینهسس یروئر سس

 یراققارا با یرب ینداباش یقاپ هر

 یقوشالریلهبا نینورسابئش داش او سن

 

 یمال یانیندون  یلیبوفا  ق  کیمه

 یائل یرسانسات یسانقالم یدال سن

 چوکورسن  یزهاونونده  د  آلچاقالر

 گولو یرسنسئپ یناباش میللتین

 

 اودون ییغمااوسته گل  یپیا اوگه

 قاالرسان یولدا یاریچکر  ایپین

 یر ائل یلهتوستوسو گور ائ  یاندیرسان

 باشا  چاالرسان  ینیپشمان  ال  گور

 

 یاآرخادا  اولماسان  ائله  اوبا 

 اوزونو  گوزلردن سالما  یک چالیش

 یاراسیناائل    یبتک  دوز  سئپ  یادالر

 قالما  یندادال  یالرقاپ  اوتانیب

 

 یللتهتک  م  یزب  ییرقان  آغال  یادون 

 تاالر  توتموسان  یزس  ینبئ  گل  سنده

 یسس  یاباال  و  ییرخالیر  یوگو  یئر

 یاتمیسانندن    ینداوه  قوالغ ده

 

 قاالماق اوچون   ینیاوجاغ  اوزگه

 تله سمه  تله سسن  گوزدن دوشرسن

 یندانچاالر  باش یانالردو  لذتین

 یشرسناوزونو اوددا  ب ایتیریب

 

 گولن   یلهائل   یانآغال   ائلیله

 شان  شوهرت  تاپار  ینداقوجاغ  ائلین

   یاقسا یموالداو ی"یوانکئ" اونوتماز

 توتار یندنال یگونده  وظن  دار

 

 یرقاالنماقداد
 

 

 یربولودالر باخم یورقان قوخو اورمو

 یاخمیر   یاندیرمیر  یلریگو  آهیمیز

 یرشاخم یمشکدهداها ش اوتاندیقدان

 یراوست اوسته قاالنماقداد دردیمیز

 

 یزدنب  یبدیرگل  یفرتین   قوشالرین

 یزدندن  دونور  یدیراخ  یاشی  گوز

 یزدندوغما تبر یگوزلور هارا هارای

 یراوست اوسته قاالنماقداد دردیمیز
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 فلک  یرگون  به  گون  اوجال  آهیمیز

 فلک  یرقوچاقدان  باج  آل  یالتاقالر

 فلک    یراوزوده    قوجال    طبیعت

 یراوست اوسته قاالنماقداد دردیمیز

 

  یهری    یوبقو    یمیزهبئل     زامان

 یشهر  یکند  یوببورو  یقال  قالما

 یاورمو   قهر   یتردیرت   ی"یوانکئ"

 یاوست اوسته قاالنماقداد دردیمیز

 

 یرامباش آچم

 یوتدورگئت گل  ییهن دئمه

 یرامباش آچم آغالماقدان

 چو خدور یمواخت یوخدور ایشیم

 یرامباش آچم آغالماقدان

 

 یتمیبول س  یرائد  زامان

 یقم   یدرد   یئییرم  هی

 یمیقوزو    ک     ییرم لهم

 یرامباش آچم آغالماقدان

 

 یییرماوسته     ار     آیاق

 یورمآلتدا   چورو   دانالق

 یئرییرم     یزید      دیزی

 یرامباش آچم  آغالماقدان

 

 کوچه لره    یوبقو   متیر

 جوجه لره     یرمگز     دن

 حسرت گئجه لره"یوانکئ"

 یرامباش آچم  آغالماقدان

 

 یمسال نییداش
 

 ازلدن دوزدو یشلریا  کریمین

 بوزدو یاللر یمیداش ک اوریی

 اوتانجاق اوزدو ییئنار یاقسا قار

 یمسال ینیداش ینهاران باشیما

 

 یکاوراق  یچیرقارا گون عومرومو ب 

 کول  اتک اتک  یلیرسئپ  باشیما

 یستکمحو اولور پوزولور ا آرزوالر

 یمسال ینیداش ینهاران باشیما

 

 داغا فرهاددان بئتر یچالدکولوک  

 اسر یمجانا گورمه د یمگالد جانا

 خبر یوخدوستاق اولوب توتان  عشقیم

 یمسال ینیداش ینهاران باشیما

 

 یاراکونلومده  یلمیرب یساقالنماققا 

 دارا یریردفه چکد یرب ینم کونده

 آسان آپارا ی"یوانکئ" یرم ایسته

 یمسال ینیداش  ینهاران  باشیما

 

 ییبدیسادوغما یرآنان شاع
 

 دئمه  یرمشاع  ینیقلم  سندیر

 ییبدیسادوغما یرآنان شاع اوتان

 یئمه یینچور ینینآدال خالق بو

 ییبدیسادوغما یرآنان شاع اوتان

 

 پاالندان یاالن  یرسانلذت  آل  نه

 پاالز  چاالندان  یناباش  میللتین
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 ال قولتوقدان قاالندان یاندو سئوینج

 ییبدیسایمادو یرآنان شاع اوتان

 

 سن  باشا یوردو  ییبدئ  آرخاندایان

 قارداشا  یباج  یاندیرمیرسان  اورک

 قوشا  یاناندا  ینالساتق  چاپغینال

 ییبدیسادوغما یرآنان  شاع  اوتان

 

 یچیرسناولچوب  ب  یبیلهج ی"یوانکئ"

 یچیرسنا ینقان  یئنین یستها  خالقین

 یرسنگئچ یسوزله سرحدلر سانما

 ییبدیسادوغما  یرعآنان  شا  اوتان

 

 یدیباش ینسانا
 

 ینداباش ینسانا یرتاجد یرب اینسانلیق

 یدیباش ینساناوالن باشالر ا قیسمت

 ینداهوشو اوزگه باش یوار عاغل باش

 یدیباش یوانوار عدالت د باشدا

 

 یرگونونده گئد یارانمیش یوارک باش

 یرگئد یوندهدو یشپاسالنم یوارک باش

 یرنده گئداونو یانیندون یوارک باش

 یدیباش یطانش یکوار لعنت ل باشدا

 

 اوزوندن باها یپاپاغ یوارک باش

 آمانا  آها  یارانیب  یوارک  باش

 ر آهلل ها یهدئ یوخالسان یوارک باش

 یدیسلطان باش یزآهلل س یوارک باش

 

 یابو قوجا دون یبدولوب بوشال هی

 یامحتاجا دون ییبکوسترمه  یاردیم

 یادون  ایاماجووروبدور    گلنی

 یدیباش"یوانکئ" یرالنانش فبو بیلیب

 

 یئریدی یطانش
 

 یوریلیبق یالنآلتدا ا پاپاغینین

 یئریدی یطانش یینداش اور یگو گوم

 یوریلیبزامان ق یباوتان ظولموندن

 یئریدی یطانش یینداش اور یگو گوم

 

 یتمینبورودو ظولمون س یوگو یئر

 یدم یللتینم  ینقوجاقالد  یاسال

 ینقدم یدونالن اولدو قوتا اولکه

 یئریدی یطانش یینداش اور یگو گوم

 

 اکنده  ده دن  یدیقاال  یوخویا

 بلکده گودن یدی یلهچئور داشا

 اوتئن یولدانهر  یزاحال آغالدی

 یئریدی یطانش یینداش اور یگو گوم

 

 یمیرامباخماغا گوزه ق اوزونه

 یمیرامدانالماغا سوزه ق سنی

 یمیرامقبئزه  یبوکه سن ی"یوانکئ"

 یئریدی یطانش یینداش اور یگو گوم
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 (یزیق یارسونا س ی اوالع)نور اینتیظارسونا 
SONA İNTİZAR 

 

 یما یلا یج-1990

 یده باک-1 یینینآ

آنادان  دهینشهر

 یج-1996اولوب. 

اولکه  یجانآذربا یلدها

 166 یناآد یع اورف یقفا یمانقهر یللیم نین

 یج-2007اولوب،   یلداختام اورتا مکتبه  لییسا

 وئزییایاپ یاتا،. ادبیتیریبب یمکتب ینهم یلدها

 ی. دؤوریرماراق گؤستر دانیاشالرینن ائرک

 یخیشچ یلها یرلریعش دهلرینیفهمطبوعات صح

 .  یرددهائتمک

اعتباراً،  دنیخینتار یلا یج-2012ورال ف 14

             ینینپورتال یاتو ادب یتمدن یجانینآذربا

 az.com-edebiyyat                                
 .    دیرینیعاوباش رئداکتور م

 بت حم یرند نسیلههاردان ب سن

NƏDİR SƏN HARDAN BİLƏSƏN MƏHƏBBƏT  
 

 ت،حبم یرند سنیلههاردان ب سن

 یله؟، سؤ مییدلقا یاوزال اللرین

 ییب،سونادک سا یمینآدد گئدنین

  …بئلهگؤزلردن  ینسگلمه قاییدیب

   

 محبت یرند نسیلههاردان ب سن

 سن؟ مییرندیناؤ ییائتم دعاالر

 …یوخدا تک قاالن یگاران،ن ناراحات،

      …سنجکیلهدا بدولوخان گؤزلرین

   

 محبت یرند سنیلههاردان ب سن

 .ییبدا گلمه یپا یوخ، ینحاضر ائوده

 بونو، یازماییب یتابینک ینسن نه

  …ییبن گئتمهدسن ییناور ی،ده ک نه

   

 محبت یرند سنیلههاردان ب سن

 یر،مک ندساعتال گؤزله یولونو

 گؤروب، هوسله یماسینیس یورغون

  …یرمک ندجمعله یتماق،داغ فیکرینی

   

 محبت یرند سنیلههاردان ب سن

 اونو سانیرمیتک ق جاقیوناو یرب یاد

 دان،یوناو ینیع یورولوب اوینادیب،

 اونو.  موسانیکونجونه قو دیوارین

   

 ،محبت یرند سنیلههاردان ب سن

 وار. یقوخالماغ ینادیب،او تئلینی

 ییب،یرمهتاب گت ینهسرتح هله

 وار.  یاوشاقتک آغالماغ آرادا

   

 ،محبت یرند سنیلههاردان ب سن

 هله. یرسنقوربان گز سینههو

 اما، ینچون،قوروب سن یتو لیکخوشبخت

 . یئنهسن اونو  سانیملسا خیرهات

   

 ،محبت یرند سنیلههاردان ب سن

 !می؟یورولمادین یبآختار نجهایله

 دا،آلت یاغینآ ییناور سهکیمین

  می؟یناوتانماد دانیاتح داقیران

   

 محبت یرند سنیلههاردان ب سن

 می؟ینقمه قاتد یاشینیگؤز  سئوینج
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 مک اوچون،اوزمه یینیهئچ سئود سن

  می؟ینآتشه، اودا آتد اؤزونو

   

 محبت یرند سنیلههاردان ب سن

 یرند مکیزلهگ دهینقلب کدری

 کؤنلونو آالرسان، اما اؤزونون

 . دیردهینهله ده اؤز قلب سهدردین

   

 محبت یرند سنیلههاردان ب سن

 یمی،مک کاؤزونو خرجله سهکیمه

 .یردفلسفه یرده ب یدا، سئوگ حیات

 .یرعش یازدیغیم ارام،ینتیظا سونا

  …یمیک یشکیسنه، هم دیرنارماغا

   

 ده دوروب اؤنون یمینگؤزلر عکسین
ƏKSİN GÖZLƏRİMİN ÖNÜNDƏ BURUB 

 

 ده دوروباؤنون یمینگؤزلر عکسین

 یخماییرچ یوخا یرام،آچ یومورام

 یبهارداسا قال یکیریمف یلب ائله

  ییرمنه باخما النیر،یبو یهئ ائله

   

 من یالیناخ یماوزاتد میالی

 …یممن دنیملاتاسان تو ایستدیم

 من یناسوال دیر؟یسسح یرنئجه ب بو

  …یلییمنئجه سؤ یم،جاواب وئر نئجه

   

 اولدوزا ینلا ی،ک یلهائ ووورتص

 داه فایاما، چ دی،یاخین داباخان

 اولدوزو توتا، ی،ک یرسانجان آت هئی

 دا.  یاونا هارا یئتمییرهئچ  اما،

 یر،قال مکیلهتاماشا ائ جهائل

 تک. یالیناخ یرسانقال بیچاره

 یر،گؤزون قارال ی،ک سنده گؤرور بیر

 اورک.  دهنینس یونمییردؤ داها

 

 ینسانیا یکیرمحو ائدر ف جهبئله

 رشه دهعباخ ،  یلرچک یوخوالرین

 ی؟بس هان یریلماریق،آ اؤلندک

 بلکه ده.  یقسا دا قوووشارواخت نه

   

 یزب یلهسئوگ یرب یقداها آرت بلکه

 دوشدوک. ینهعشق اقیاشام دنیئنی

 .،یایادون یریاو ب یب،دا اؤلوب گئد یا

  …گؤروشدوک ینهجننت یتانر بلکه

   

 یماده قارش یرب یله،سؤ خیالینا
 .یخماسینچ یزسسن ین،سگلمه یزسسن قوی

 یادداشینا،سن  یلههکک ائ سؤزومو

 . ینسقال دایادینزامان اونوتما،  هئچ

   

 یل،راؤزون قوجاقال، گل اؤزون سا گل

 .یممن یمهبئل ینسدوالن اللرین

 ن،دئن یمااللح یم،اؤپ من دانآلنیم

 . یماللر یممن ینسدوالن بوینونا

   

 بو گون یمآنالد یغینیقاچد دنمن

MƏNDƏN QAÇDIĞINI ANLADIM BU GÜN 
 

 بو گون یمآنالد یغینیقاچد دنمن

 یدیما یچکچ-گول دایولون ینسن من
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 دانیانیم یمده من سندفعه کئچ مین

 . یجکدینگؤرم یدین،باخماسا دؤنوب

   

 بوگون یمآنالد یغینیقاچد دنمن

 سرت،حمن سنه  ی،سنه تامارز من

 اؤزگه قوربت یرمنه ب ینقلب سنین

 گولوستان، جننت  ییماور سهمنیم

   

 بوگون یمآنالد یغینیقاچد دنمن

 ی؟باخماغا اوزون گلرم گؤزومه

 اورک یردیغینق ینادیب،او آلدادیب،

  یونرمی؟هئچ دؤ یب،جانالن دنییئن

   

 بوگون یمآنالد یغینیقاچد دنمن

 بس، یدیووردوغون داغ نه ا مهسینه

 یوکسک، دنیوکسکده گؤزوم یممن سن

 ام بس؟ ده نه اولموشگؤزون ینسن من

 

 بوگون یمآنالد یغینیقاچد دنمن

 یوخ، ینجسارت یخماغاچ یولوما

 سوسوب دورموشام ییب،یلهائ یرآب من

 نه چوخ.  یلئییماشاالاله گ سهسنین

   

 بو گون یمآنالد یغینیقاچد دنمن

 .سنیمگئت یب،اودالرا آت سونانی

 سورگون، یریآ یره بمحبتبو  من

 داآلت یاقالرآ میه ییام سه،سن

  …سنیمگئت یریبق ییب،داالتاپ ازیب،

   

   

     

 یآخشام  چیلله

 ن()موال یراوغلو( اردشیز)سسسییاکبررضا
 

 

 

 

 

 

 

 

 وار ی، چوخ گؤزل عادت لر ینن یآخشامالر چیلله

 وار یسعادت لر ی، شانل ینن یخیتار ائلیمین

 

 چوخ یغادولور ، موتلولوغا شادل یقلب میللتین

 وار ی، چوخلو کرامت لر یناوالن ینسانا بوگون

 

 خچو یادا، آز  یرد یائتمه ل یاد یوخسولو وارلیالر

 وار یداللت لر ینلرجه، جنّته م یشینا بو

 

 دولو یلهعشق یچی، اوزوندور ، ا یلوبو یس گئجه

 وار یچوخ ، بوللو سخاوت لر ینسانالراا بوتون

 

 یسیزدیرتا یلر یم، رس ی، عنعنه س عادتی

 وار یظرافت لر ی، آرت یناداد یاتینح بو

 
 بول یشمیشیهم ک ینجیری، ا یئمیشیهم  قارپیزی

 وار یوت لرطرا یجان آالن ، جانل یندهس مئیوه

 

 چوخلوغونان یغینان، آزل یرد یشاد اولمال هامی

 وار یلر یترضا یشاد اوالنا ، تانر یبائد شاد

 
 یشی، هم دوست تان ی، قارداش ینیهم باج ینائد یاد

 وار ی، چوخلو نجابت لر ینائده ن یاددا  یادی
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 یؤنتم یولبو ،  ینسانالراا یبقال یمدنقد چوخ

 وار یلر یکایتلو حهم جاوانا ، چوخ قوجایا

 

 گونلرده یز، عز یخالق یناولماز بو ائل "یزسسس"

 وار ی، بوللو رفاقت لر یربیرینهب ینن هامی

 

 ، گوده جک یکمیشت یوالآناالر ، گؤز  یا آتاالر

 وار یمراسمده ، نظارت لر یلهبؤ ینن تانری

 ینا، تک جان ینمه س یلهائ یاد یولداشالری کیمسه

 وار یلر یرادت، سونسوز ا یگینهسئود ینن هامی

 
 یارادینبول بول  ینی، سئوگ یلینهمده سئو سئوین

 وار ی، چوخلو مالحت لر ینقلبلر سئویلن

 

 یار یزه، اولوبالر ب یللر، اوزون ا یملرمراس بو

 وار یدا کئچه ، بوللو شرافت لر ییلالر مینجه

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

 یرقووشاجاقد ییاتانر هاممی

 یادیردن یفان یادون بو
 ()موالن یراوغلواردش (یز)سسسیی: اکبررضا یازار

                               

(  1401-1305)  ینیام مفتون یداهلل اونودولماز

خبرلر  یآج میش.پایالشیلقوووشدو یتهابد

 یجانینآذربا یخیندهتار 1401/9/10  یندااساس

 تهران ( ینیمفتون ام یداهلل)  یریاونودولماز شاع

 . یومموشگؤز  یاتاح یندهشهر

دژ(  ینقاال )شاه یینسا ینیمفتون ام اونودولماز

و  یاتینی. آنجاق حیشدیگؤز آچم یاتاح یندهشهر

 یمبارزلر شهر ینیس یوکسکلنمهتوپلومسال 

 یلهو قلم یغوالریسورموشدو. سوزگون دو یزدهتبر

 یطرز یاشام یو دوشونجه ل یندهساحه س یاتادب

 هاؤزون یکده، وطن سئورل یکسئورل نسانیده ا یلها

 . یشدیرآد سان قازانم

،  یقوارل یللیم ینداناوخونماس ینن یاثرلر اونون

اولدوقجا  یاتیح ینسانا یو مبارزه ل یشرفل

فولکلور ،  ینن یخالق یجان. آذربایلیرآنالش

 یکل ینزنگ یو هنر ی، ادب یقالریوارل یقیموس

 ینن یقالریل یارادیجی یرینشاع یبو دگرل یلر

 تام قوخوسودور.

ایلک اوالراق  ینیاوستاد مفتون ام اونودولماز

و آد  ینمیش، تان یاتینداو ادب یفارس شعر

و  یاولسادا آنجاق آنادیلینه سئوگ یشقازانم

و اولدوقجا بورجونو  ییباونوتما ینیس یغیسا

 یازیب یلده.اونون آنادیئتیرمیشدیر یئرینه

ل و ، گؤزه یاتیم یه چوخ اوره یاثرلر یاراتدیغی

 . یلرله چوخ قاالرقی اثرلردیتعموم

و  یغوشعر موضوعالری دو ینن ینیام مفتون

 یچوخ درین و معنال یمینداندوشونجه باخ

 یقداها آرت ینن یاثرلر یلیمیزده، اونون آنادیرالرد

اونون  یمیزینبوتون خالق ینماسیو تان یالنیبپا

 .ییلیررجو سابو یردا یشماالریناعؤمورلوک چال یرب

و شعر دونیاسی ،  یمیباخ یادب یناوستاد یدگرل

 .یر، اؤزل و درین د یشچوخ گئن

 یاثرلر یلکا یاییمالنان یللردهنجو ا 1330

 یئنی. سونراالر ینمیشدیراوالراق تان یککالس

 یسینداو هام یشدیچال یارتماغا یازیبفورماالردا 

 . یآد سان قازاند یچیناؤزو ا

 روحونا عشق اولسون گؤزل

 اولسون یداوامل یولو



96 

 

 Xudafərin 211  (2022) 1401 -آبان – 211رین خداآف  

 

 امینی  مفتونیداهلل 
 تبریز، یئللیقوربانی تبریز،  غمین

 آالولو ایلدیریملی  سئللی تبریز،

 نه قانالر قایناییب سندن، اولوب داش،

 بئله یکیم ائینالیندان بللی تبریز.

 

 بوتون دونیاالرین دردین قانار داغ،

 سؤال ائتسن سکوت ایله دانار داغ،

 اوستو قاردیر، آلتی قاندیر، سهندین

 بو جوشقون درددن بیر گون یانار داغ.

 

 یمدیر،من یاآچسام بوگون دون قاناد

 یمدیر،من یاتوتدو تا در بوالقدان

 ال واز گئچمه واردان، یستیگز ا آییق

 .یمدیرمن یارو یرسون گون تکجه ب کی

 

 یلها یغیاوزلر آغل یک بو جام ایچه

 یغی لهقیزارداق رنگی عشقین ساغل

 سویوق دونیانی باسمیش دیر والکن

 نه غم واردیر ؟ اوره کلر داغلیغی له !
 لر یتب یلمیشسئچ یندنکروان( منظومه س یقلی)عاش 

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

 آدام یخانحبسدن چ

 اوغلویالخیوسف 
 

 آزدان آدام. یرب یخاجاقچ

 یله،چؤکونتوسو چؤکموش اوزو ایللرین

 ک آدام.جگونشه سره آلنینی

 لر،ینمهسوسقون گز یاتاقالر، یوخوسوز

 قاالجاق. گئریده

سوورولوب  یمیکول ک یرآه! حوزونله، ب و

 جک آدام.گوله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شامدان گولونون اوستونه، یاغمیشدیر قار

 یشدیر،توزا بوالنم الرآنی

 یانمیش،سوبادا  کیتابالر

 یش،!... سازالر دوواردا قالمآه

 .یاغماالنمیشدیر یالرماهن گؤزلیم

 آزدان آدام. یرب یخاجاقچ حبسدن

 یله،یقابا سس ی،چامادان کؤهنَلمیش

 ووراجاق آدام. یولالرا اؤزونو

 یشالر،داوران یریلداقدوستالر، ف یرنچئو اوز

 .یخاجاقچ آچیغا

 جک آدام.گؤره یحساب ینجها یرب یله،آه! اؤزو و

 یرینه،تبسّومون سئ سوسامیشدیر

 .یشدیرگون اوخشانمام یرهئچ ب ساچالری

 یش،!...سازالر دوواردا قالمآه

  یانمیش،سوبادا  یتابالر!...کآه

 یاغماالنمیشدیر، یالرماهن گؤزلیم

 یشدیر،توزا بوالنم آنیالر

 شامدان گولونون اوستونه. یاغمیشدیر قار

 یالنیز،قدر  یمدئور بیر

  یانلیش،قدر  یز!... وفانآه

 !...یاشامامیشدیر ینفرض ائد مومکونسه
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