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زیم سوسیال پسیکولوژی و پاندئمی و بی

 انیشمیزین یان ائتگیلریرکولتورل داو
 سردبیر و مدیر مسئول دکتر حسین شرقی دره جک )سوی تورک( 

 

مانات  ۵۰۰سیز تورکچولوک نامینه ( ۱سورغو:  ۲اوخوجوسونا « خدافرین» نفر50۰مییا دؤورونده ئپاند

ینین نشری و تورک یسدرگ« فرینآخد»من میلیون تو ۵سیز ( ۲وئره بیلرسینیزمی، زور دورومدایام؟ 

 مدنیتینین اینکیشافینا وئره بیلرسینیزمی؟ 

یلره، یلی قوزئیسسورغو آذربایجانین بو تاییندا و او تاییندا یاشایانالرا یؤنلدیلدی. سورغونون بیرینج ۲بو 

اتساپ پایالشیم لردن اوالن اینسانالردان و یلره سوروشولدو. موختلیف سوسیال طبقهیلجیسی ایسه گونئ-۲

لر الده ائتدیک. البته، زنگ ووروب کئیفیمیزی  ی نتیجهقلیولو ایله سورغوموزو حیاتا کئچیردیک. مارا

چیالرا بوردان درین تشککوروموزو بیلدیریریک. حیاتین بو چتین  سوروشانالر دا اولدو. بوتون ایشتیراک

غوموز، همچینین مدنیتیمیزین اینکیشافینا وئردییمیز القدار اولدوعبیریمیزله نه قدر یاخیندان -ینده بیرمدؤن

 سیندن معلوم اولدو.  اهمیت بو سورغوالرین نتیجه

 

 دوغو کیمی نظرینیزه چاتدیریریق: لایلک سورغویا جاوابالردان بعضیلرینی او

 . ممانات وئره بیلر ۱۵۰لیک  عزیز دوست هله… یز خیرلرهنزرنیشان: سالم. گئج

 . آنجاق بانک کرئدیتلری ایمکان وئرمیر. عذر ایستییرم. مبی. اوتانیرام یوخ دئی… ماهیزر: سالم عزیز

 دیر.  . ایندی وضعیت پیسممیرم. بو پولو سنه هاردان وئره بیلر . ایشلهملیی دن امک-۲۰۱۳رامیز: من 

 ه، هر زورلوغو آشارسان. نسس یاشار ش.: اگر سن بیر تورک

یم. یولداشیم دا  . سیزه دئمیشدیم آخی، اؤزوم ده بورج ایچیندهمیرمن چوخ تأسف ائد…رهیله: سالم

 یم.  جه یه یاردیم ائده بیلمه… ایشلمیر

م. حل ائدریک. مئساژینی تصادفن گؤردوم. اینتئرنئت  گونه گلر ۳-۲دیر.  دامت: سالم. رایوندایام. آنام خسته

 یوخ ایدی. 

لی گؤدک انی روسون کمکیله بیزلری دیلی و مبان. ائرساکیبه: اوالندان سونرا هر بیر تورکه جان قور

مجبوری کؤچکونلوک حیاتی یاشاییریق. دؤولته ده یوک اولمامیشیق. اؤز  نجو ایلد-۱۹۹۳ائلیییب. 

 اوغورالر! … یه چالیشیریق ییامیزی اؤزوموز حل ائتمهیسآمب

 اش آلمیریق. معائلمار: اوزورلو سایین، 
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دی بیزی. بیر خفیکیرلشیرم کی، نه ائتمک اوالر. خجالتم. پاندئمییا ییان قدحسن: سالم. والالهی بایا

 چالیشین باشقاالریندان حل ائدین. … ش اومودونا یاشاییریق. او دا چاتمیرعام…می دن ده بیر آز خسته طرف

ین خاطرینی «رینفخدا»ونیتدییک. ضمیریک، م ی قدر اوالر؟ چونکی ایشلهیسده: عذر ایستییرم. یارعیس

 مانات وئره بیلریک.  ۲۵۰خ ایستییریک. اینجیمیین، چو

نشریاتا دا بورجوم وار. اللها آند … ش آلمیرامعاآیدیر م ۴دین: اینان، اؤوالدیم آغیر دورومدادیر. النور

 … ورخداولسون، یو

ینی، قیرخینی یوال یس. یئددمافالتون: سالم قارداشیم. من کیچیک قارداشیمین یاس مراسیمینه گلمیش

 … مانات پولوموز واردیر ۱۸۶ائشیمین و منیم … اوشاق وار ۶ده ده مئردیک. عائلو

 ۱۰. مت عملیات خرجینی اؤدمیشامین مان ۱۵نظامی: قارداش، من بو یاخینالردا یاخینالریمدان بیرینی 

 ور. دوروموم تامامیله آغیردیر. خد. ویجدان حاقی، یوممین مانات کرئدیت گؤتورموش

ور. اوالجاغی خدده توی یو آیدیر اؤلکه ۵ی ایشلییرم. قازانج آنجاق تویالردان اولوردو. یچقیموسجبار: من 

سین، بو بالدان، یوخسوللوقدان  دا بللی دئییلدیر. اینانین کی، احتیاج ایچینده یاشاییریق. هللا بیزه کؤمک ائل

 منی باغیشال. … قورتاراق

ووور صت…یرقدچوخ باهالی… مانات اوالر ۵۰. می، وئره بیلمرک مسیز؟ آند ایچیر ائسمیرا: سالم، نئجه

 ائدین کی، من اؤزوم ده زور دورومدایام. 

 … ، حل ائدریکملرگگونه  ۳-۲ایاراق دئدی: منیم کارتیمدا نه قدر پول وار، بیلمیرم. اما، رقولو: تئلئفونال آ

 … ورخدجمعیله: ناسیل اوالجاق بو، بیلمیرم. اینان ایمکان یو

 … . عالوه خرجلریم وارممانات وئره بیلر ۲۰۰بولود: 

 … روناداکی ائوینی باغیشال دااور. سن تری کخدووقار: اوغلوم جانی یو

 یر. قدسلطانی: من ده سیزین دورومدایام. چوخ باهالی

 شهال: بئله شئیلر سورغو ایله حل اولونمور. 

 ئییرسینیز، ائله حل ائدک. قمبر: مال ندیر کی، جان دا تورکه قورباندیر. نئجه د

 یر. البته کی، نییمیز وارسا، پایالشمالیییق. یدآخوندوو: اگر وضعیت آغیردیرسا، هامیمیزا آغیر اولمال

 مورادخان: تورک بیزدن اؤترو جانیندان کئچیر. بیز مالیمیزدان نیه کئچمیک کی؟ 

 تئیمور: مال دا، جان دا سیزه قورباندیر. 

 ور. کیم اولورسا، اولسون بیر تیکه چؤرییمیزی پایالشمالیییق. خدتورکو، ایرقی یومممدوو: اینسانلیغین 

 . مجامال: یئتر کی، ساغلیق اولسون. پولو بیر ده قازاناریق. من قولومدا ساعتیم وار. اونو ساتیب وئره بیلر

ام پروبلئمی حل یرحاضکؤنولدن -یر. کیم اولورسا، اولسون من جانییدس یق مسئلهنلحیدر: بو بیر اینسا

 یه.  ائتمه

 

 ی: یسجاوابالردان بعض نایکینجی سورغویا وئریل

 ینی؟ یسدرگ« خدافرین»م: باش تاپمادیم، نیه کی، بیز پول وئریب چیخارتمالیییق صن

 ور. خدمید: من یئر آلمیشام، ایمکانیم یوح

 اسدی: جان قورباندیر، قارداش. سن امر ائله! 

 . تکی تورک وار اولسون. می ساتیب وئررنمرشیدی: ماشی

یغی تلان سونرا اوخوجو قیقدمیلیون صرف اولوندو ۵سخاوت عزتی: چتین بیر دورومدور. یایین ایشیمیزه 

 جک نه اولور.  ان آجی درددیر. هئچ اولماسا دیجیتال یاییمال، گؤرک، گله

 سن، سن امر ائله، باش اوسته.  دومان: اورک
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 سن، گلیم گؤروشک، حل ائدک.  هوغلو: هاچان ایش یئریندا یوسوف

 . میم دوستالر. بیر میلیون وئره بیلر لی: من خیدمتینیزدهضف

 ا کئچر. طباتآرکاداشالرال پایالشدیم. کؤنوللو اوالن اولورسا، سیزینله ایر نی اوال بیلیلم: ایلگکر

لیندن بیر ایش گلمز. ادن ده دم وورار. آنجاق عمله گلنده  یاد: چوخالری هر شئی دئیر، تورکلوکصآشیق 

 چیلرین یانیندایام. نه الزیمدیر، دئ ائلیک.  اما من خدافرین

 سین.  انوش: سالم. یانسین پولو، دیجیتال یاییمال گئت

 جک؟  سلجوک: بو پولو کیم وئره

اکبری: بو کولتور ایشی چوخ زوردور. بیر اینسانین گوجو یئتمز. گرک آرخاسیندا دؤولت دورسون. بیر 

 یرام. حاضیه  . بس سونرا نه اوالجاق؟ من پولو وئرمهمائده بیلر دفعه من

ایلده هئچ کیمدن  ۱۸ایلدیر نئجه چیخاردیردینیز، ائله ده داوام ائدین. بو  ۱۸می: سایین دوکتور بی. یایبراه

یز ده هئچ نه ایستمدینیز. نه اولدو ایندی، قارداش؟ اینانمیرام بیری تاپیال بو قدر بو ایشه پول قویا. س

یه  یر. اینانین کی، هره بیر تیکه چؤرهیدجانینیزدان، وارینیزدین کئچیب بو ایشی گؤرموسونوز. هامییا بلل

 . من یاردیم ائده بیلر مین توم ۱۰۰دیر. من  تاجحم

صمدزاده: ائله بیر پول دئییل. ژورنالی چیخارداندان سونرا ساتیب پولومو قایتاراجاقسینیز، یا یوخ؟ سیز 

 ئرین، من ده فیکیرلشیم. منجه ایمکان اوالن ایشدیر. خبر و

میلیون  ۵یر، کورونایا گؤره او قدر یوموشوق کی، چیخیب گئدیب. یدعسگر: دوکتورجان، پول ال چیرک

 تاجام. قاباقالر اولسا ایدی، جان قوربان ایدی. حمین تومنه م ۵۰بیر پول دئییل. آنجاق. من اؤزوم ایندی 

ا قورباندیر. آنجاق پولدان دانیشما. «خدافرین»ی یسداش، سو، هاوا منیمدیر. هام حاجی الیوئردی: داغ،

 ، گئدیب قزئت چیخارداسینیز. م. او کی، قالدی وئرماونو هئچ قارداشیما دا وئرمر

میلیون تومن وئره  ۲دور. من  ی ایشدیر. چکدیینیز زحمتلر ده بؤیوکتلقهرمان: سیزین ایشینیز چوخ قیم

 سین. شوماره کارت گؤندر، باش اوسته.  ه تاپعقورباندیر. قوی مدنیتیمیز توس ه«خدافرین». مبیلر

خیدمتینیزه. اوشاغیمین  می جه . بیر آز یاخشیالشیم، گلهمجلیلی: من عملیاتدان چیخمیشام، اؤلوب دیریلمیش

 . ملیک وئره بیلر آییرمیشام. هله نتوم ۵۰۰درس پولوندان 

اله وئره. یوخسا، تکبیشانا اولماز! بیر ده کی، دؤولتدن ایستیین، گؤرون -یشده هامی الفاخیری: گرک بو ا

آی آج  ۱مین تومن ائدیر. تورکلوک عشقینه  ۹۰۰. مینی وئره بیلریسشیمین یارعاسیزه نه دئییر. من معلم م

 دا قاال بیلریک. 

 

 این دیرلی اوخوجوالری! «خدافرین»

لری سیزه تقدیم ائتدیک.  اوخشار اولدوغوندان اونالردان بعضی نومونهبیرینه -جاوابالرین چوخو بیر

آنجاق بئله بیر نتیجه الده اولوندو کی، خالقیمیز نه قدر چتین وضعیتده اولورسا، اولسون سای چوخلوغو 

و لرینی ده دقتده ساخالمیش  ائتمیش و اونون کناریندا مدنیت مسئله حبیرلرینه آرخا دورماغی ترجی-ایله بیر

 -% ۱۵بت، ثمو -% ۶۰ور. رئسپوندئنتلرین ساییندان شداونون اینکیشافینا بؤیوک اهمیت وئرمیش اولمو

 یر. شدایسه جاواب وئرممی -% ۱۵یوخ،  -% ۱۰ترددودلو جاواب، 

 

 

.باش رئداکتوروژورنالینین « خدافرین»سورغونو آپاردی:   
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Pandemiya və bizim sosial psixoloji və kültürəl  

davranişimizin yan etgiləri 

 
sorumlu müdür ve baş yazar: 

 Dr. Hüseyn Şərqidərəcək (soytürk) 

 

      Pandemiya dövründə 500 «Xudafərin» oxucusuna 2 sorğu: 1) Siz türkçülük 

naminə 500 manat verə bilərsinizmi, zor durumdayam? 2) Siz 5 milyon tümən 

«Xudafərin» dərgisinin nəşri və türk mədəniyyətinin inkişafına verə bilərsinizmi?  

Bu 2 sorğu Azərbaycanın bu tayında və o tayında yaşayanlara yönəldildi. 

Sorğunun birincisi quzeylilərə, 2-cisi isə güneylilərə soruşuldu. Müxtəlif sosial 

təbəqələrdən olan insanlardan vatsap paylaşım yolu ilə sorğumuzu həyata keçirdik. 

Maraqlı nəticələr əldə etdik. Əlbəttə, zəng vurub keyfimizi soruşanlar da oldu. 

Bütün iştirakçılara burdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Həyatın bu çətin 

dönəmində bir-birimizlə nə qədər yaxından əlaqədar olduğumuz, həmçinin 

mədəniyyətimizin inkişafına verdiyimiz əhəmiyyət bu sorğuların nəticəsindən 

məlum oldu.  

İlk sorğuya cavablardan bəzilərini orduğu kimi nəzərinizə çatdırırıq: 

Zərnişan: salam. Gecəniz xeyirlərə… əziz dost hələlik 150 manat verə 

bilərəm.  

Mahmizər: Salam əziz… bəy. Utanıram yox deyəm. Ancaq bank kreditləri 

imkan vermir. Üzr istəyirəm. 
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Ramiz: mən 2013-dən əməkliyəm. İşləmirəm. Bu pulu sənə hardan verə 

bilərəm. İndi vəziyyət pisdir. 

Yaşar Ş.: əgər sən bir  türksənsə, hər zorluğu aşarsan. 

Rəhilə: salam…mən çox təəssüf edirəm. Sizə demişdim axı, özüm də borc 

içindəyəm. Yoldaşım da işləmir… yardım edə bilməyəcəyəm. 

Damət: salam. Rayondayam. Anam xəstədir. 2-3 günə gələrəm. Həll edərik. 

Mesajını təsadüfən gördüm. İnternet yox idi.  

Sakibə: olandan sonra hər bir türkə can qurban. Erməni rusun köməyilə bizləri 

dili və əli gödək eliyib. 1993-cü ildən məcburi köçkünlük həyatı yaşayırıq. Dövlətə 

də yük olmamışıq. Öz ambisiyamızı özümüz həll etməyə çalışırıq… uğurlar! 

Elmar: üzürlü sayın, maaş almırıq.  

Həsən: salam. Vallahi bayaqdan fikirləşirəm ki, nə etmək olar. Xəcalətəm. 

Pandemiya yıxdı bizi. Bir tərəfdən də bir az xəstəyəm…maaş umuduna yaşayırıq. 

O da çatmır… Çalışın başqalarından həll edin. 

Səidə: üzr istəyirəm. Yarısı qədər olar? Çünki işləmirik, məzuniyyətdəyik. 

«Xudayərin»in xatirini çox istəyirik. İnciməyin, 250 manat verə bilərik.  

Nurəddin: inan, övladım ağır durumdadır. 4 aydır maaş almıram… nəşriyyata 

da borcum var. Allaha and olsun, yoxdur… 

Əflatun: salam qardaşım. Mən kiçik qardaşımın yas mərasiminə gəlmişəm. 

Yeddisini, qırxını yola verdik. Ailəmdə də 6 uşaq var… eşimin və mənim 186 

manat pulumuz vardır… 

Nizami: qardaş, mən bu yaxınlarda yaxınlarımdan birini 15 min maant 

əməliyyat xərcini ödəmişəm. 10 min manat kredit götürmüşəm. Vicdan haqqı, 

yoxdur. Durumum tamamilə ağırdır. 

Cabbar: mən musuqiçi işləyirəm. Qazanc ancaq toylardan olurdu. 5 aydır 

ölkədə toy yoxdur. Olacağı da bəlli deyildir. İnanın ki, ehtiyac içində yaşayırıq. 

Allah bizə kömək eləsin, bu bəladan, yoxsulluqdan qurtaraq… məni bağışla. 

Esmira: salam, necəsiz? And içirəm ki, verə bilmərəm. 50 manat olar… çox 

bahalıqdır…təsəvvür edin ki, mən özüm də zor durumdayam.  
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Qulu: telefonla arayaraq dedi: mənim kartımda nə qədər pul var, bilmirəm. 

Amma, 2-3 günə cələrəm, həll edərik… 

Cəmilə: nasıl olacaq bu, bilmirəm. İnan imkan yoxdur… 

Bulud: 200 manat verə bilərəm. Əlavə xərclərim var… 

Vüqar: oğlum canı yoxdur. Sən tri koronadakı evini bağışla da… 

Sultani: mən də sizin durumdayam. Çox bahalıqdır. 

Şəhla: belə şeylər sorğu ilə həll olunmur.  

Qəmbər: mal nədir ki, can da türkə qurbandır. Necə deyirsiniz, elə həll edək. 

Axundov: əgər vəziyyət ağırdırsa, hamımıza ağır olmalıdır. Əlbəttə ki, 

nəyimiz varsa, paylaşmalıyıq.  

Muradxan: türk bizdən ötrü canından keçir. Biz malımızdan niyə keçməyək ki? 

Teymur: mal da, can da sizə qurbandır.  

Məmmədov: insanlığın türkü, irqi yoxdur. Kim olursa, olsun bir tikə 

çörəyimizi paylaşmalıyıq. 

Camal: yetər ki, sağlıq olsun. Pulu bir də qazanarıq. Mən qolumda saatım var. 

Onu satıb verə bilərəm.  

Heydər: bu bir insanlıq məsələsidir. Kim olursa, olsun mən cani-könüldən 

hazıram problemi həll etməyə.  

İkinci sorğuya verilən cavablardan bəzisi: 

Sənəm: baş tapmadım, niyə ki, biz pul verib çıxartmalıyıq «Xudafərin» 

dərgisini? 

Həmid: mən yer almışam, imkanım yoxdur. 

Əsədi: can qurbandır, qardaş. Sən əmr elə! 

Rəşidi: maşınımı satıb verərəm. Təki türk var olsun. 

Səxavət İzzəti: çətin bir durumdur. Yayın işimizə 5 milyon sərf olunduqdan 

sonra oxucu qıtlığı ən acı dərddir. Heç olmasa dicital yayımla, görək, gələcək nə 

olur. 

Duman: ürəksən, sən əmr elə, baş üstə.  

Yusufoğlu: haçan iş yerindəsən, gəlim görüşək, həll edək. 

Fəzli: mən xidmətinizdəyəm dostlar. Bir milyon verə bilərəm.  
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Kərəm: ilgili ola bilən arkadaşlarla paylaşdım. Könüllü olan olursa, sizinlə 

irtibata keçər.  

Aşıq Səyyad: çoxları hər şey deyər, türklükdən də dəm vurar. Ancaq əmələ 

gələndə əlindən bir iş gəlməz. Amma mən xudafərinçilərin yanındayam. Nə 

lazımdır, de eliyək. 

Ənuş: salam. Yansın pulu, dicital yayımla getsin.  

Səlcuk: bu pulu kim verəcək?  

Əkbəri: bu kültür işi çox zordur. Bir insanın gücü yetməz. Gərək arxasında 

dövlət dursun. Bir dəfə mən edə bilərəm. Bəs sonra nə olacaq? Mən pulu verməyə 

hazıram. 

İbrahimi: sayın doktor bəyə. 18 ildir necə çıxardırdınız, elə də davam edin. Bu 

18 ildə heç kimdən heç nə istəmədiniz. Nə oldu indi, qardaş? İnanmıram biri tapıla 

bu qədər bu işə pul qoya. Siz də canınızdan, varınızdın keçib bu işi görmüsünüz. 

Hamıya bəllidir. İnanın ki, hərə bir tikə çörəyə möhtacdır. Mən 100 min tümən 

yardım edə bilərəm. 

Səmədzadə: elə bir pul deyil. Jurnalı çıxardandan sonra satıb pulumu 

qaytaracaqsınız, ya yox? Siz xəbər verin, mən də fikirləşim. Məncə imkan olan 

işdir. 

Əsgər: doktorcan, pul əl çirkidir, koronaya görə o qədər yumuşuq ki, çıxıb 

gedib. 5 milyon bir pul deyil. Ancaq. Mən özüm indi 50 min tümənə möhtacam. 

Qabaqlar olsa idi, can qurban idi.  

Hacı Əliverdi: dağ, daş, su, hava mənimdir. Hamısı «Xudafərin»ə qurbandır. 

Ancaq puldan danışma. Onu heç qardaşıma da vermərəm. O ki, qaldı verəm, gedib 

qəzet çıxardasınız. 

Qghrəman:  sizin işiniz çox qiymətli işdir. Çəkdiyiniz zəhmətlər də böyükdür. 

Mən 2 milyon tümən verə bilərəm. «Xudafərin»ə qurbandır. Qoy mədəniyyətimiz 

toseə tapsın. Şumarə kart göndər, baş üstə. 

Cəlili: mən əməliyyatdan çıxmışam, ölüb dirilmişəm. Bir az yaxşılaşım, 

gələcəyəm xidmətinizə. Uşağımın dərs  pulundan 500 tümən ayırmışam. Hələlik 

verə bilərəm. 
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Faxiri: gərək bu işdə hamı əl-ələ verə. Yoxsa, təkbışana olmaz! Bir də ki, 

dövlətdən istəyin, görün sizə nə deyir. Mən müəllim maaşımın yarısını verə 

bilərəm. 900 min tümən edir. Türklük eşqinə 1 ay ac da qala bilərik. 

«Xudafərin»in Dəyərli oxucuları! 

Cavabların çoxu bir-birinə oxşar olduğundan onlardan bəzi nümunələri sizə 

təqdim etdik. Ancaq belə bir nəticə əldə olundu ki, xalqımız nə qədər çətin 

vəziyyətdə olursa, olsun say çoxluğu ilə bir-birlərinə arxa durmağı tərcih etmiş və 

onun kənarında mədəniyyət məsələlərini də diqqətdə saxlamış və onun inkişafına 

böyük əhəmiyyət vermiş olmuşdur. Respondentlərin sayından 60 %-i müsbət,      

15 %-i tərəddüdlü cavab, 10 %- yox, 15 %-i isə cavab verməmişdir. 

Sorğunu apardı: «Xudafərin» jurnalının Başredaktoru 

 

 

Sorğunun nəticələri 
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 ییسروسدیللی مؤلفلره گؤره ایرانین تورک اهال
RUSDİLLİ MÜƏLLİFLƏRƏ GÖRƏ İRANIN TÜRK ƏHALİSİ 

 مممدووا اراده مالیک قیزی دوچنت دکتر

Doç.dr.Məmmədova İradə Malik qızı  

 

 آذربایجان .الری، جا ی، قزوین، شاهسئون طایفیسآچار سؤزلر: تورک اهال

  

ه ایرانین تورک ندی مؤلفلرین اثرلرللروسدی

ی و اونالرین یئرلشمه آرئالینا دایر یساهال

کیفایت قدر معلوماتالرا راست گلینیر. ایرانا 

چی روس  ن، و یاخود بورایا ایشغال سفر ائد

ا ندرک ایران حاقی ه گلهندن ترکیبیلرینی قوه

اثر یازان، حربی، جوغرافی ایستاتیستیک 

ن روس ظابطلرینین،  معلوماتالر ترتیب ائد

ن  ا اثر نشر ائدندا ایران حاقیندلر اساسی منبع

ی یسی مؤلفلرین ایرانین تورک اهالللروسدی

و اونالرین مسکونالشدیقالری اراضی 

ماتالر ا وئرمیش اولدوقالری معلوندحاقی

ن، اونالرا ندی اوالراق اوبیئکتیو و یا سوبیئکتیو اوال بیلدیییلن آسندن و شرطلریندلری ین سیاسی حادثهمدؤن

ی. بو معلوماتالر بعضی مقامالردا ختالی اولماسینا مدلی آنالیز مئتودو ایله یاناشماق الزی هیسی و موقاییدتنق

وماتالرین ادیر. بو معلقدم اهمیت داشیماان مهندسی باخیمی هینین اؤیرنیلمیسباخمایاراق ایرانین تورک اهال

 ه ساخالنیلیر. ندیولریشسی روسییا آر هصبیر حی

ه ایرانین قدیم تاریخی، زردوشتلویون ایسالما تأثیری، نداثری« ایران( »۱۹۳۰-۱۸۶۰بارتولد ) و.و

، هابئله ایرانین جوغرافییاسی و کی یئری هندیالرین و ایران مدنیتینین دونیا تاریخینلائتنوگئنئزی، ایرا

ایران »بارتولد یازیردی:  .و .ی بیر بیلگی وئریرتلا قیسا، الکین چوخ معلوماندائتنوقرافییاسی حاقی

اوالراق یئرلشمه آرئالی ایله، نه ایران  واحدیالرین ائتنوقرافیک نلجوغرافی بیر آنالییش اوالراق نه ایرا

 .و .«ده فارس، یعنی ایران ادبی دیلینین یاییلما آرئالی ایله اویغون گلیر سی ایله، نه مدنیتینین تأثیر دایره

یه  سی خصوصی بیر بؤلگه هصن بری قدیم میدییانین شیمال حیندا گؤره، ایسگندرین دؤورولدبارتو

ی و او، ایسکندردن سونرا موستقیل هؤکمدار شدی، جانیشینی ده آتروپات تعیین ائدیلمیشدآیریلمی

ایندی آذربایجان آدالنان آتروپاتئنا آدینی آلدی.  -تروپاتین آدی ایله بو بؤلگه یئنی ایسیم ور. آشداولمو

ه چوخ خصوصی بیر نده ایران تاریخیندان اوولکی، هم ده ایسالم دؤورومدسونراالر آذربایجان هم ایسال

ایید ایدی؛ ایسالم لر آذربایجانا ع ا گؤره، زردوشتون حیاتی ایله باغلی حکایهلدبارتو .و .وتدمؤقع تو

سولئیمانین  یاکی تاختندسی آذربایجانین اساس شهری اوالن قانزاک )ایندیکی اورمییا گؤلونون جنوبو اؤنجه

ه ندیبادتگاهی ایدی. آوئستایا ان قدیم شرحلرین آذربایجان دیلیعخارابالیقالری( زردوشتلرین اساس 

ه آذربایجانین هم ایسالما قدرکی، نداثری «Иранایران » بارتولد .و.و .یازیلدیغینا دایر فیکیرلر مؤوجوددور

ه خصوصی مؤقعیه مالیک اولدوغونو، آذربایجان تورکلرینین ایرانا نده ایران تاریخیندهم ده ایسالم دؤورو

سینی بخش ائتدیینی، آذربایجان تورک دیلینین بوتون جنوبی  بیر نئچه سوالله، همچینین صفویلر سوالله
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لیجا  جی عصرده ایران اینقیالبینین باش-۲۰لیجا دیلینه چئوریلدیینی،  رین باشقافقازدا موسلمانال

دا دئمک  بارتولد تورک دیلینین یاییلما آرئالینین جنوب .و .ان چیخدیغینی یازیردیندلرینین آذربایجا نماینده

ساکینلرین تورکجه ه بئله بوتون ندرک حتی قزوی اوالر کی، قزویندک چاتدیغینی، ائد. براونا ایستیناد ائد

بیلدیینی معلومات وئریردی
۱

سی فاکتی، شهر  ینین تورکجه بیلمهیسفیکریمیزجه، قزوین ساکینلرینین هام

  .یه ایمکان وئریر ن عبارت اولماسی قناعتینه گلمهندینین اکثریتینین ائله آذربایجان تورکلرییساهال

الئکلرینی و حتی کورد دیلی کیمی آزاد ایران ه فارس ادبی دیلینین یئرلی ایران دیندبارتولد اثری .و.و

سی فاکتینی دا قئید  هما، تورک دیلی ایله موباریزه آپارا بیلملددیللرینی بئله اوغورال سیخیشدیردیغی حا

ه دانیشان اهالی ایله یاناشی یاشادیغی هر یئرده، نده دانیشان اهالینین تورک دیلیندفارس دیلی»ائدیر: 

ایسه اؤز دیللرینی اونودوردوال ه دانیشیر، سونرالدلجه ایکی دیی اهالی اوللفارسدی
۲

».  

ه ایرانین تاریخی، جوغرافی و ایستاتیستیک تصویرینی ندجو ایلده چاپ اولونموش اثری-۱۸۲۹ایرئو کافت.د 

یر. شدمینینین تورک اولدوغونو بیلدیرمی ۵۳۰ینین یسمیلیونا چاتان اهال ۹ده  یکیلوئرمیش، ایرانین عموم

مینینین تورک اولماسینی یازماسی  ۵۳۰ن یالنیز ندییسمیلیون اهال ۹یرئوین ایرانین کافت.د یکریمیزجه، ف

 نیر. د. کافتیرئو اوتوراق حیات سورقدلی بحث اولوناجا ه اطرافیدل ده ایر یر. بو بارهقدن اوزاتدحقیق

ه ایسه قاجار و افشارالری لرنمه حیات طرزی کئچیررکلری، تنالیش، بایات و شاهسئوتورکلره قاجار، ت

ه قاجارالر ما، ترکندی. اونون یازدیغینا گؤره اوتوراق قاجارالر مازانداران و خوراساشدعایید ائتمی

ا، اوتوراق بایاتالر آذربایجان، ندا، اوتوراق تالیشالر مازانداران و گیالندمازانداران، آستراباد و خوراسا

ه افشارالر مراقی، ترکع عجملر آذربایجان و نوتوراق ساهسئوا، اندراقی و خوراساع عجمفارسیستان، 

می دیلین فارس دیلی ه رسندییسایرئو ایران اراضکافت.د .ه یاشاییردیالرندییسایسه بوتون ایران اراض

.یریردیلدا تورک دیلینین ایشلنیلدیینی بینداولماسینا باخمایاراق شاه سارایی
۳

  

ا اولموش و ایرانین ایستاتیستیک تصویرینی ترتیب ندرده ایراجی ایلل-۱۸۴۰-۱۸۳۷بالرامبئرق  سروان

م، دومبولی،  رینین ترکیبینه آفشار، قاجار، مقددلی ائالتال ایرانین تورک منشأ İ.F.Blaramberqی. شدائتمی

لی، قوشاوند )و یا کوساوند( و شقاقیلرین مودان-، جاوانشیر، فارسنشاهسئوتالیش، قاراگؤزلو، بایات، 

ده  یکیلالرینین عموما لی ائالت طایف ا تورک منشأندیریردی. مؤلف جنوبی آذربایجالدلدوغونو بیداخیل او

لی آدلی ایکی  . پودپولکوونیک بالرامبئرق قازیئلی و اریکمین عائله تشکیل ائتدیینی یازیردی ۶۸تقریباً 

قالرینی، اونالرین اساس شادیا یاندا، خصوصیله اورمییا اطرافیندن افشارالرین آذربایجایا بؤلوناطایف

 ۳۰ه اولدوغونو، اونالرین سایینین ندباد و کناور اراضیلریآا، اسدندان و کیرمانشاه آراسیمدمسکنلرینین ه

گؤره، آشاغیباش و مین نفر( تشکیل ائتدیینی یازیردی. پودپولکوونیک بالرامبئرقه  ۲۱۰مین عائله )

ا ندا، خوراساندلری آستراباد، مرو اولماقال مازانداراکنمسقاجارالرین اساس  ننالرینا بؤلوایوخاریباش طایف

مین نفره( چاتدیغینی  ۱۴۰مین عائله ) ۲۰ا یاشادیقالرینی قئید ائدیر، سایالرینین ندو گنجه اطرافی

مین نفر(، خوی  ۳۵میندک عائله ) ۵ملرین ا یاشایان مقددندا ماراغا یاخینلیغیندیریردی. مؤلف آذربایجالدبی

سینین  می گولوستان موقاویلها و بیر قیسندنفر(، گیال ۳۵۶۰۰مین عائله ) ۵اکی دومبولولرین د و سالماس

ه یاشایان ندییسشرطلرینه گؤره روسییا مولکلرینه داخیل اوالن کئچمیش لنکران خانلیغینین اراض

چوخ  قاراگؤزلولرین )اونالرین اکینددان اطرافینفر(، هم ۴۵۵۰۰میندک عائله ) ۸دن -۵تالیشالرین 

ا ندهرا(، نیشاپور، فارس، آذربایجان و تمین نفر ۷۰مین عائله ) ۱۰سی اوتوراق حیات کئچیریردی(  هصحی

اکی ندنفر(، اردبیل یاخینلیغی ۷۹۴۰۰مین عائله ) ۷ان اوالن بایاتالرین ندیاشایان اصیللری ایروا

لرین نکی ائالت شاهسئو هندویم.( و قزای  –ا یازیلیر ندا ارشاق یاخینلیغیند)بالرامبئرقین الیازماسی

ه ایسه ندا یاشامیش اوالن باالرامبئرقین دؤوروندنفر(، اوللر شیروا ۵۴۶۰۰مین عائله ) ۸ده  یکیلعموم

 ۳۵۶۰۰مین عائله ) ۵ا یاشادیقالری قئید اولونان جاوانشیرلرین لدسینین ایسه کابو هصا و بیر حیندایرا
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اکی ند، گیالن و مازاندارا(۲۹۳۰۰میندک عائله ) ۴ینین ایسه یالرین سایالرنلمودا-داکی فارس نفر(، فارس

یک و یلچ لری اوالن، اکینکنمی مسا یاشایان، دایندنفر(، آذربایجا ۱۴۶۰۰میندک عائله ) ۲قوشاوندلرین 

الرامبئرق ینی یازیردی. بمین نفر( تشکیل ائتدی ۷۰مین عائله ) ۱۰نتکارلیقال مشغول اوالن شقاقیلرین ص

ه دانیشدیقالرینی قئید ائدیر]ندالرینین تورک دیلیاایان بوتون تورک طایفا یاشندایرا
4

[. اونو دا قئید ائتمک 

ان گؤتورولوب، ندلر بالرامبئرقین اثرینین الیازما واریانتیمده وئریلمیش رق ا مؤتریزهیدیر کی، یوخارمدالزی

ا تورک ندکله، بالرامبئرقه گؤره ایرالی ور. بئلهخدملر یوا بو رقندمؤلفین اثرینین چاپ اولونموش واریانتی

 نفر( تشکیل ائدیر.  ۶۰۰مین  ۸۱۹مین عائله ) ۹۴لرین عمومی سایی  عائله

ینین سایی، ائتنیک یسا اردبیل و سراب ایالتلرینین اهالندییسجو عصرین ایکینجی یار-۱۹اوقرانوویچ .ای

الرینین اا گؤره ائالت شاهسئون طایفیغینل معلومات وئریر. اونون یازدصده مف ارهترکیبی و مشغولیتی ب

سینین بیر آی  ه یاغان قار طبقهندجو ایلده موغان دوزو-۱۸۵۹مین عائله( اولسا دا  ۱۲سایی اوللر چوخ )

ا یدلیگی، همچینین یا وبا خسته نجی ایللرده باش وئر-۱۸۷۲و  ۱۸۷۱قالماسی و کور چایینین دونماسی، 

ان و وبادان اؤلموش، نداکثریتی یوخسولالشمیش، بیر چوخالری آجی ن اهالینینندقوراقلیغین اولماسی سببی

 نلرینه داغیلیشمیشدیالر. گؤستریلاالرینین کدضلنکران، جاواد، شاماخی و شوشا ق سی ایسه هصبیر حی

یشدمین ائودک آزالمی ۶لرین سایی نه ائالت شاهسئونداوقرانوویچین دؤورو.ایسببلره گؤره، 
5
. 

کند  ۳۱ائو(، یوخاری مئشکین محلینا  ۶۸۴۳کند ) ۲۱۰ا اردبیل محلینا ندییسیارجو عصرین ایکینجی -۱۹

کند، سراب محلینا  ۳۱لینا ایسه احاائو(، ارشاق م ۲۱۲۶کند ) ۶۷لینا احاائو(، آشاغی مئشکین م ۳۳۴۰)

کند داخیل ایدی ۷۴کند، گرمرود محلینا ایسه  ۶۶
۷.
  

ن عبارت اولدوغونو و تدویالی ۱۲ایران مونارخییاسینین .کولیوباکین ای افسریروسییا باش قرارگاهینین 

ه ندی ایشییللرین تشک لی قوه ی اوالراق سالحیلان آسندن و سیخلیغیندینین کاراکتئرییسبو ویالیتلرین اهال

ا روسییایا، لد، شیمانه یئرلشندسی قرب گوشه-موختلیف جور ایشتیراک ائتدیکلرینی یازیردی. ایرانین شیمال

النال سرحد اوالن گئنیش آذربایجان  دا ایراق و ارد ه گیالن، جنوبقد، شرکننیه سؤی یهکده تور قرب

ویالیتینین بو معنادا داها بؤیوک اهمیت کسب ائتدیینی یازیردی. اؤز فیزیکی خصوصیتلرینه گؤره 

ن لی اوال یینه گؤره ایسه تیجارت و صنایع اوچون الوئریشعیق، جوغرافی مووقیک و مالدارلیلچ اکین

 سی اوچون الزیم اوالن هر بیر خصوصیته مالیک مهنسی و چیچکل آذربایجان ویالیتی اهالینین سیخ یئرلشمه

دی. خصوصیله، اراق کیفایت قدر سیخ مسکونالشمیشمی موسیبتلره باخمایایدی. آذربایجان باشینا گلن دای

لنیر، الملیغی و دؤزومو ایله فرقی ساغیسی اوتوراق کند اهالیلن عبارت اوالن چوخسانداساساً تورک ایرقی

ی پیادا فووجیلرین و آرتیللئرییانین یمکیفایت قدر وارلی اولوب، حکومته صادق ایدی. بوتون بونالر دا

ی و یاخشی تلسینه ایمکان وئریردی. همچینین اهمی ا کومپلئکتلشدیریلمهندسینین آذربایجا هصی حیتلاهمی

وئریردیلرینی ده بو ویالیت  سوواری میلیس دسته
۷
 . 

A.M.Kolyubakin ۱۹-ینی بئله یستاتار )او ایرانین تورک اهال-ا ایرانین تورکندجو عصرین سونالری

یر. اونون معلوماتینا گؤره شدلوماتالت وئرمیعلی مده بیر چوخ ماراق ی بارهیسم.( اهال.ای – یریردیندآدال

آیری -ا یاشاییردیالر، اونالرین آیریندالیه، ایراقین شیمندسی حیصهتاتارالر اساساً ایرانین شیمال -تورک

تاتارالرین بؤیوک اکثریتینین اوتوراق -ی. تورکشدلری ایسه بوتون ایران بویو سپلنمی طایفهالری و شاخه

نتکارلیقال صیک، مالدارلیق، یلچ اونالرین اکین A.M.Kolyubakin حیات سوردوکلرینی وورغوالیان

سینی تشکیل ائتدیکلرینی یازیردی.  هصالی و امکسئور حییدین ان فاینیسمشغول اولدوقالرینی، ایران اهال

نا اوالراق آذربایجان ثی دئمک اوالر کی، موستیسالرینین هاماتاتار طایف-وماتینا گؤره بو تورکاونون معل

یریالنالرین ندتاتار آدال-ه تورکندییسه دانیشیرالر. بو دا ایرانین اراضلددیالئکتی کیمی تانینان بیر دی

-یه اساس وئریر. آ.م. کولیوباکین فیزیولوژی تیپینه گؤره تورک آذربایجان تورکو اولدوقالرینی دئمه
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 -لی بیر فاکتی ردی. پولکوونیک کولیوباکین ماراقیریلدتاتارالرین عثمانلی تورکلرینه چوخ بنزدیکلرینی بی

دومینانت )اوستون( اولماسینی  تاتارالرین فارسالرال عائله قوردوقالری زامان تورک ایرق تیپینین-تورک

دن کوردلر  یسس اولوندوغونو وورغوالییردی. دیگر طرفحه بونون داها چوخ ندییسی ایچریسو کند اهال

رک  تاتارالر ایله بیرگه یاشایاردیالرسا، اوندا اؤز ائتنیک خصوصیتلرینی ایتیره-اوزون مدت تورک

ر قدیم تاتارال-ون یازدیغینا گؤره، تورکن اوتوراق حیاتا کئچیردیلر. اونندکؤچری حیات طرزی

لری  هصان ییغیالن قوشون حیندلو بیر عسگر کیمی تانینیردیالر و آذربایجازامانالردان جسور و دؤزوم

ه ان یاخشی و اعتبارلی ساییلیردیتدحکوم
۸

.  

ی، ملری، بایاتالری، دومبولولری، قاجارالر تاتار قروپونا افشارالری، مقد-تورککولیوباکین .ای

لری، شقاقیلری، کنگرلیلری، نیالری، قاراگؤزلولری، جاوانشیرلری، شاهسئوقلموقاجیرلری، قاراپاپا

لیلری  لیلری، قاراقمزه ینهآملیکلری، مونقالالری، -بدولعی، نلمدا-و، فارسنلو، قاراقویونللئقلری، آغقویو

مین نفر افشار  ۲۰۰دن  ر ایکی جینسمین عائله و یا ه ۴۰ا ندعایید ائدیردی. مؤلفین معلوماتینا گؤره ایرا

یالشاراق اونالرین ضباکین، ریتتئر و بالرامبئرقله راا کولیوندالرینین ساییام طایف ری یاشاییردی. مقدالاطایف

مین( دئییل،  ۱۴ه ایسه کولیوباکین ریتتئرله )ندمین عائله اولدوغونو بیلدیریر. بایاتالرین سای ترکیبی ۵

مین نفر، قاجارالرین  ۲۵مین عائله و یا  ۵سینین  مین عائله. دومبولو طایفه ۷- یالشیرضبالرامبئرقله را

م ه بالرامبئرقین یازدیغی رقندسی عائله تشکیل ائتدیینی بیلدیریر. فیکریمیزجه، قاجارالرین سایی باره ۳۸۰۰

یالرین قلراپاپاملرین دقیق سایینی گؤسترمیر، قا قدممین نفر( داها دوغرودور. مؤلف  ۱۴۰مین عائله ) ۲۰

مین عائله و  ۵مین نفر، جاوانشیرلرین  ۶۰مین عائله و یا  ۱۲مین نفردک، قاراگؤزلولرین  ۲۰ن ندمی ۱۵

 .ای یرانشدملری آرالی رق هحثموبا نا وئریلندلرین سایی حاقینمین نفر اولدوغونو قئید ائدیر. شاهسئو ۲۵یا 

کولیوباکینین .ایرک،  یرهلدئله اولدوغونو یازدیغینی بیمین عا ۲۰کولیوباکین، ریتتئرین اونالرین سایینین 

لو ائالت آجلیق، سویوق و وبادان چوخ نجی ایللرده باش وئر-۷۱-۱۸۷۰و  ۶۰-۱۸۵۹ه نددؤورو

مین نفرین( اؤلدویونو نظره آالراق، اوتوراق  ۳۶مینینین و یا  ۶مین آرابادان  ۱۲ین )نشاهسئو

ده  یکیلمومعرک،  یاجاغینی دوشونهن چوخ اولماندمی ۶ن، اونالرین ندق سایینی بیلمدیییلرین ده دقنشاهسئو

کولیوباکین .İ .مین نفر( تشکیل ائتدیکلرینی یازیردی ۶۶مین عائله ) ۱۲لرین ناوتوراق و ائالت شاهسئو

و و نلمین عائله، لئقلرین سایینی گؤسترمیر، آغقویو ۶مین عائله، کنگرلیلری  ۲۳شقاقیلرین سایینی 

مین عائله،  ۶-۵بدول ملیکلری عمین عائله،  ۱۱یالری نلمودا-مین عائله، فارس ۸-۷والری نلقاراقویو

 الردان عالوهامین عائله گؤستریر. بو طایف ۸لیلری  لی و قاراقمزه مین عائله، ائینه ۶مونقالالری 

یریردیلدبیالرینین اولدوغونو دا امین نفر کیچیک تورک طایف ۱۱۲الناراق کولیوباکین ریتتئره اساس.ای
۹ 

یر. خئنتچین یدل هحثه معلوماتالر موباندسی الری بارهاا یاشایان تورک طایفندعمومیتله، بو دؤورده ایرا

مین نفر  ۸۰۰جی ایلده چیخان قوت تقویمینین ایسه -۱۸۸۲میلیون،  ۱ینین سایینین یسایرانین تورک اهال

مینه یاخین اولماسی قناعتینه  ۷۵۰ده  یکیلن عمومکولیوباکین ایسه اونالرین سایینی.ای ن یازدیغینی قئید ائد

گلیر
۱۰

ینین سایی یسجی ایللری( ایرانین تورک اهال-۴۰-۳۰عصرین  19) هنداگر بالرامبئرقین دؤورو 

جو ایللرده اونالرین سایی آزالمالی دئییل -۱۸۸۳-۱۸۸۲وسا، اوندا شدمین نفر اولمو ۸۲۰تقریباً 

 ایدور. بونو آشاغشدان چوخ اولموندمیلیو ۲ی یسورک اهالی. فیکریمیزجه، ایرانین تیدآرتمالی

N.Q.Korsunun معلوماتی دا تصدیق ائدیر.  

L.Boqdanov  تیجارت و اینضیباطی -یشت، صنایععجو عصرده جوغرافی، دینی، م-۱۹ایرانین

 سینی تورک هصیر. اونون یازدیغینا گؤره تهران ساکینلرینین اساس حیشدان تصویرینی وئرمیمدباخی

لیجا اوالراق ی سرباز، هامبال و باشقاالری باشسینه باخمایاراق، بوراداک اولمایانالرین تشکیل ائتمه

دا بوتون  L.Boqdanov .ه بیر سس بئله بیلمیرلرندیبارتدیرلر و اونالر فارس دیلیعن ندآذربایجان تورکلری
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چتین تاپیالجاغینی قئید ائدیردی. مؤلف  یننس بیر کیم نی ه دانیشا بیلمهنده آذربایجان دیالئکتیندقزوین شهری

نا اوالراق تورکلردن عبارت اولدوغونو، دؤولت ثینین )اوتوراق و ترکمه( موستیسآذربایجان ایالتینین اهال

ه دانیشدیقالرینی وورغوالییر، تبریز شهرینین هم نددیلینین فارس دیلی اولماسینا باخمایاراق تورک دیلی

یریردیندان ایرانین بیرینجی شهری آدالندسی باخیمیتیجارت، هم ده بؤیوک اولما
۱۱.

بوقدانووون بو  

ا دا تورک دیلینین حاکم ندهراا تنده، عینی زاماندمعلوماتی قزوین شهری ده داخیل، بوتون آذربایجان ایالتی

  .دیل اولماسینی ثبوت ائدیر

مونقولالرین -تورک %۲۲ن ینییسایران اهال N.Q.Korsun نایستاتیستیک تصویرینی وئر-ایرانین حربی

شاهرود -ا، آسترابادنده، خوراساندسی هصرینین اساساً آذربایجانین شرق حیتشکیل ائتدیینی، تورک خالقال

و مازاندارانین ایسه  تهرانه، ندسی هصی حیتلدان و قزوین ایالتینین اهمیده، هم هسا، خمندا، گیالندرایونو

ه قاراداغ ایالتینین ساکینلری ندییسبو تورک خالقالرینین ایچر ه یاشادیقالرینی یازیردی.ندسی حیصهکیچیک 

لی  مین سالح ۱۵-۱۰اونالرین  N.Q.Korsunن  لیالرین داها مهشور اولدوقالرینی قئید ائد اوالن قاراداغ

لر اردبیل و نه یاشایان شاهسئوندیریردی. اردبیل ایالتیلدقوه چیخارماق ایمکانینا مالیک اولدوقالرینی بی

الرا بؤلونوردولر. ای طایفیلدا یاشایان تالیشالر ایسه چوخسا لردن جنوبنلرینه، شاهسئونین ساهسئومئشک

ائودک  ۷۹۰۰لرین ایسه نمیندک ائو، اوتوراق حیات طرزی کئچیر ۶لرینین نمه اردبیل شاهسئومؤلف ترک

سی چیخارا  تهلی سوواری دس مین سالح ۱۰لر حربی عملیاتالر زامانی ناولدوغونو یازیردی. شاهسئو

یالرین آذربایجانین ان یاخشی قلقاراپاپا ندا یئرلش ن جنوبند، اورمییا گؤلوN.Q.Korsunبیلیردیلر. 

لیجا  لر زامانی اونالرین ایران قوشونالرینین باش سوواریلری حساب اولوندوغونو و اوولکی محاربه

افشارالرین یاشادیغی اراضیلری  نتدیگر مؤلفلره نیسب N.Q.Korsunسینی تشکیل ائتدیینی یازیردی.  قوه

لر ده، اونالر اساساً  هنسل یر. اونون یازدیغینا گؤره افشارالر بوتون ایران بویو سپهشدداها دقیق گؤسترمی

ه یاشاییردیالر، ندسرهددی ماحالینداو کیرمانشاه ایالتلری و مالیر  همدانه، ندقربی-اورمییا گؤلونون شیمال

ن شیماال ندا، جومئیندان جنوبا دوغرو، سبزور و نیشاپور آراسیندرد و کوچاا، بوجنونداونالرا خوراسا

ا ندین اطرافیهمدان N.Q.Korsunا راست گلمک اوالردی. ندسه و کیرما ه افشارالرا ایسه خممدوغرو، ترک

وه لرین، جانا شاهسئوندلیاحام هه: خمسندسی حیصهالرینین، شیمالی ایرانین اورتا اطایفقاراگؤزلو تورک 

ی و یلکورکب-نه شاهسئوندایالتی تهراندادیلرین،  باغ-نی و شاهسئونلایال-نشاهسئو ماحالیندا

ه، لینقئخ ندسی حیصهسینین، ایرانین جنوب  لی طایفهاوسان ماحالینداین مقاراچورلوالرین، همین ایالتین ور

چیالر  سینین )بعضی تدقیقات الرینین ائالتالرینادک قاشقای تورک طایفه ان ماماسئن طایفهندیانییدمئر

دن عبارت اولدوقالرینی  مین عائله ۵۵ ننبؤلو یه طایفه ۵۵مین ائو، دیگرلری ایسه  ۱۲-۱۰اونالرین 

ا قاراتورکلرین )قرای(، آستراباد ند، سبزورله نیشاپور آراسیماحالینداحیدر  ا، توربتندیازیرالر(، خوراسا

انال جنوب سرحددی شیماال دوغرو قاجارالرین، ایرانین افقانیست ه، همچینین مهشددنندو مازانداران ایالتلری

ا یاشایان قاجار و افشارالرین ندیریردی. مؤلف خوراسالدلیالر یاشادیقالرینی بی یماکراوبویونجا ایسه چا

مین  ۷۰ایران سرحدینه و خزر دنیزینه یاخین -ا روسندمین نفردن عبارت اولدوغونو، شرقی ایرا ۱۰۰

ه ساریک و ندشرق کونجو-مین نفره یاخین گؤکالنالرین، ایرانین شیمال ۲۰ایومودالرین، -ننفردک تورکم

سه ا خمنده، فارسیستاندسی حیصهان باشقا، ایرانین جنوب ندلرینین یاشادیقالرینی یازیردی. بونسالور تورکم

ی یساونالرین ایک الری یاشاییردی. عرب طایفه-سینا داخیل اوالن تورک قروپونا، یعنی بئش ائالت طایفه

لییه داخیل اوالن تورک سی ایدی. بو ائالت بئش جه عرب طایفه عرب و ساده-تمیز تورک، اوچو تورک

ی یسمین ائوه چاتیردی و اونالرین هام ۲۰مین ائوه، قاالنالرینین سایی ایسه  ۱۰۰الرینین سایی  طایفه

ائودک  ۳۰۰۰ا نده، سیردجان محلی رایونودنا یاشاییردیالر. کیرمان ایالتیندیریز گؤلو اطرافیشیراز و ن

یالرشدچی و قارایلر مسکونالشمی خوراسانی، بیچاق –الری  تورک ائالت طایفه
۱۲.
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سووجبوالق  -اورمییا گؤلو -ینین شاهتاختییستاتار اهال-ه ن. کورسون آذربایجانین تورکنددیگر اثری

ن قربه دوغرو دا دطده بو خ ننی، اونالرا قیسمن شرقه دوغرو اوالن بوتون اراضیلرده یاشادیقالریندیطخ

جو -۴لوسونون کی آسییا اوزره ماتئریالالر توپ جو ایللرده-۱۸۸۳راست گلینه بولجیینی یازیردو. کورسون 

یا آییریرا طایف ۹ینی یستاتار اهال-رک آذربایجانین اوتوراق تورک سایینا ایستیناد ائد
۱۳.

 

وپالشان افشارالر. اونالرین اکثریتینین شیعه اولماسینا باخمایاراق، گؤلونون شرقی بویونجا گر هاورمی. ۱

ا قاچارالر دؤولتی مؤوجود اولدوغو نده ایرادما سوننو افشارالر دا واردیر. افشارالر ایران )بو دؤنندآراالری

 .م.( اوردوسونون ان یاخشی پیاداالری ساییلیردیالر. ای -ایچین قاچار اوردوسو 

قوشا چای دا ملر.  قده و میاندوب اوواسی بویونجا یاشایان و افشارالرال اقرابا اوالن مندسی رهماراغا دای. ۲

یاشایانالرین اکثریتی مالدارلیقال مشغول اولور و اوتوراق حیات طرزی کئچیریردیلر، ماراغاداکیالر ایسه 

 تامامیله اوتوراق حیات طرزینه مالیک ایدیلر. 

یکله یلچ ه یاشایان دومبولولر؛ اونالر اوتوراق اهالی اولوب خصوصیله اکینندلری خوی و سلماس دایره. ۳

 مشغول اولوردوالر. 

یکله مشغول اوالن یلچ و اکین نه یاشایان، اوتوراق حیات طرزی سورندلری آذربایجانین موختلیف بؤلگه. ۴

 الر. بایات

 ا یاشاییردی. ندبایجاالرین اکثریتی آذردینا عایید اوالن موهاجیرلر. اونآ نسیللری مهشور موسلمان سوی. ۵

یالر )قاراچورلو(. قلراپاپاه یاشایان قاندسی ن جنوبا دوغرو سولدوز دایرهندگؤلو هاکثریتی اورمی. ۶

رولری واردی. اونالرین یالر چوخ جسور ایدیلر، چوخ یاخشی سوواریلردی و یاخشی آت سوقلقاراپاپا

لری  لرده اساس قوه ا ان یاخشی ساییلیردی و خصوصیله محاربهندو سوواریلری )میلیس( آذربایجاللکؤنو

 تشکیل ائدیردیلر. 

 ه یاشایان جوانشیرلر. ندلری آذربایجانین موختلیف بؤلگه. ۷

 والر. نلو و قاراقویونله یاشایان آغقویوندلری آذربایجانین موختلیف بؤلگه. ۸

 الر. ینله یاشایان موغاندلری آذربایجانین موختلیف بؤلگه. ۹

یواندارلیق و کند تصروفاتی ایله مشغول اولور حیک، یلچ تاتارالر اساساً اکین-اوتوراق اهالی اوالن تورک

 سینی تشکیل ائدیردیلر.  حیصهالی و امکسئور یدینین ان فایسو اؤلکه اهال

یکی ا یاشایان هر انده جنوبی آذربایجاندجی ایللری-۹۰-۸۰جو عصرین -N.Q.Korsun ۱۹ه نددیگر اثری

 نن اوالن تورک شاهسئوندمینینین شیعه مذهبی ۶۰میلیونا یاخین اهالینین تکجه  ۲دن اوالن  جینس
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یونا یاخین، شهر میل ۱ینین یسان عبارت اولدوغونو یازیردی. کورسون آذربایجانین کند اهالندالریاطایف

یریردی. کورسونا گؤره لدن چوخ اولدوغونو بیندمی ۵۰۰لرین ایسه  مهن چوخ، ترکندمی ۵۰۰ینین یساهال

 ۳۰ه ندمیندک، اورمییا شهری ۵۰ه ندمیندک، خوی شهری ۷۰ه ندمیندک، اردبیل شهری ۳۰۰ه ندتبریز شهری

ه ندمیندک، مرند شهری ۲۰ه ندمیندک، ماراغا شهری ۱۸ه ندمیندک، اهر شهری ۱۸ه ندمیندک، سراب شهری

میندک و س. اهالی وار ایدی ۱۵ه ندیانه شهریمیندک، می ۱۲
۱4.

 L.Boqdanovunا یداگر یوخار 

نا اوالراق تورکلردن عبارت اولماسیثینین )اوتوراق و ترکمه( موستیسآذربایجان ایالتینین اهال
۱5

ا ندحاقی

میلیونا یاخین آذربایجان  ۲دن اوالن  ا هر ایکی جینسندمعلوماتی نظره آلساق، اوندا جنوبی آذربایجا

ا، یسمیلیون تورک یاشاییرد ۲ا ند. اگر یالنیز جنوبی آذربایجاتورکونون یاشاماسی قناعتینه گلمک اوالر

مینینین تورک اولماسینی  ۵۳۰ینین یالنیز یسمیلیونلوق اهال ۹ایرئوین ایرانین کافت.دا یداوندا، یوخار

ه یاشایان تورکلرین سایی داها چوخ اولمالی ایدی. ندییسیر، یعنی ایران اراضقدن اوزاقدیازماسی منتی

ا دقیق بیر معلوماتینین اولمادیغینی و بونون سببینین، ندینین سایی حاقییسینین ایران اهالکورسون همچ

النان ایلک جی ایلده باش-۱۸۶۰جی ایله قدر آپاریلمادیغی، -۱۸۶۰اکی اهالینین عمومی تصویرینین ندایرا

ماتالرین مؤوجود لینمانین یاریمچیق قالدیغینی، مئتریک، کاداستر و دیگر ایستاتیستیک معلوآ سیاهییا

ینین سایینین دقیق حسابالنماسینی یسه ایرانین تورک اهالدمیریالن دؤنشداولدوغونو قئید ائدیر. بو دا آرا

 چتینلشدیریر. 

یه  ینین سایینین داها چوخ اولدوغونو تخمین ائتمهیسه ایرانین تورک اهالدمیریالن دؤنشدبوتون بونالر آرا

 ایمکان وئریر.

 

صهانگلیسجه خال  

 
Irada Mammadova 

Turkish population of Iran and their area of location in the Russian-speaking 

authors' description 

Key words: The Turkish population, Gazvin, Shahseven kin, South Azerbaijan 
 

Summary 

     In the article was investigated the Russian-speaking authors’ information about the 

Turkish population of Iran and their area of location. Author basing on V.V.Bartold, states that 

Azerbaijan both in the pre-Islamic and Islamic period had a particular position in the history of 

Iran, Azerbaijani Turks presented some dynasties to Iran and that Azerbaijani became the mostly 

used language for Muslims in all South Caucasus. V.Bartold reported that in the south Turkish 

language was spread almost to Gazvin; even all residents of Gazvin could speak Turkish.  

    In the article is stated that in D. Kaftirev’s work published in 1829 the Gajars, 

Talyshes, and Shahsevens were referred to the Turks who lived sedentary life, Gajars and 

Afshars to the Turks who lived nomadic life. Sedentary Gajars lived in Mazandaran and 

Khorasan, nomadic Gajars in Mazandaran, Astrabad and Khorasan, sedentary Talyshes in 

Mazandaran and Gilan, sedentary Bayats in Azerbaijan, Farsistan, Ajem Iraq and Khorasan 

sedentary Afshars in Azerbaijan and Ajem Iraq, nomadic Afshars lived in all the territories of 

Iran. 

 The author writes that Blaramberg was in Iran in 1837-1840 years and he included 

Afshar, Gajar, Mugeddem, Dumbuli, Talish, Garaguozlu, Bayat, Shahseven, Javanshir, Fars-

modanly, Goshavand and Shagagies to the people of Iran with Turkic origin.  
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I.Organovich’s detailed data about the number of inhabitants, ethnic composition and 

occupation of the population in Ardabil and Sarab provinces in the second half of the XIX 

century has found its reflection in the article.  

          Basing on A.M.Kolyubakin’s data the author notes that in the late XIX century Turks lived 

mainly in the northern part of Iran, almost all these Turkic tribes, exclusively spoke in the 

language known as the dialect of Azerbaijani, since the ancient times were famous as a brave and 

tolerant soldier, troops assembled from Azerbaijan were considered the best and reliable by the 

government.   According to the author, this information by Kolyubakin gives us reason to say 

that those people called Turks in Iran are the Azerbaijani Turks. 

Based on the information of L. Bogdanov the author, comes to a conclusion that in the 

XIX century the population of the province of Azerbaijan was consisted exclusively of the 

Turks, though the state language was Persian it was spoken Turkic in the province.  The city of 

Tabriz from the view point of trade, and as a large city was considered the first city of Iran. 

It was noted in the article that according to N.G.Korsun 22% of Iran’s population was 

Turkish-Mongolian. Turkic people lived mainly in the eastern part of Azerbaijan, Khorasan, 

Astrabad-Sahrud districts, in Gilan, Khamsa, in a significant part of the provinces of Hamadan 

and Gazvin, in a part of Tehran and Mazandaran.  

     Basing on N.G.Korsun’s another work the author emphasizes that in the 80-90s of the XIX 

century out of 2 million people both male and female living in South Azerbaijan only 60 

thousand were Shiite Turkic Shahseven tribes. Taking into account L.Bogdanov’s information 

which reported that the Azerbaijan province's population was composed exclusively of the 

Turks, we come to a conclusion that roughly 2 million Azerbaijani Turks lived in South 

Azerbaijan. 
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 آذربایجان ادبی دیلی گ.نظامی خودیئو فئنومئنی و 
NİZAMİ XUDİYEV FENOMENİ VƏ GÜNEY AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİ 

Doç.dr.Sakibə İsmayıl qızı Ələsgərova 

 سگرووا عیل قیزی العساکیبه اسمادکتر 

 

آذربایجان ادبیاتینین موختلیف مقامالری اوزون ایللردیر عالیملریمیز .گ

ه موطلق ندن تدقیقات اوبیئکتینه چئوریلیر. هر تدقیقات ایشینین اولیندطرفی

ن صحبت ندجک بیرلیی ن و گلهندسی شکیلده آذربایجانین ایکییه بؤلونمه

سینی خیانت  ریلمهآچیلیر. بعضیلری آذربایجانین پارچاالنماسینا ایمکان وئ

وغلوالرین روحونا تحقیر حساب اساییر، تومریسلرین، بابکلرین، کور

ائدیر، بعضیلری آ. باکیخانوو کیمی ائنسیکلوپئدیک بیر شخصیتین 

ن قبول ائتمیر... بختیار کیمی فیلوسوف عنایالشمادا ایشتیراکینی مضرا

عنوی بحران دن اول م یقی نتیجهطه منتدیه موناسیب شاعر بئله بو حادثه

 کئچیریر: 

 ی بؤیوک بیر ائلین، ندماتمی باشال

 سین آخان بوالقالر،  ییه سؤیلهرثم

 آغیالر چاغیرسین بو گون قیز، گلین! 

ییه کیمی اورکلری سیزالدیر. زامان آخیر، نسیللر ثبؤیوک شاعریمیزین رومانتیک اعتراضی آجی بیر مر

ر ساحه متخصصی وطن نامینه اوزرینه دوشن یوکون جک بیرلیینی اونوتمور. ه خالقین اوولکی و گله

 یه چالیشیر.  ن گلمهندسی اؤهده

یغینی ایزلیرکن اونون گونئی آذربایجان خالقینا یللی آذربایجان عالیمی نظامی خودویئوین یارادیجمگؤرک

ی اولوروق. دلی ضیالی توتومونون شاه قیدهعه تدیینین، آنا دیلینه موناسیبعلیق مؤوق موناسیبتینین، وطنداش

یک سیاستینین یلچ کیتابی شووینیستلرینین ایرق« ی و بو گونوننا ادبی دیلیمیزین دوندگونئی آذربایجا»اونون 

چیالری  ایفشاسینین تظاهرو کیمی اورتایا چیخیر. کیتاب تکجه گونئی آذربایجان ادبیاتی و دیلی تدقیقات

یر. ندجک فاکتالرال زنگی اوچون نظری جلب ائداوچون دئییل، بوتؤو آذربایجان و تورکسویلو خالقالر 

لمووون سؤزلری ایله دئسک، اسینباال میرحا یاشایان، ندیولو« اینام و عقیده»ؤمرونو غکیتابین رئداکتورو 

آذربایجان معنوی موحیطینین آینا سیماسی، گوجلو قلم صاحبی، شاعر، پوبلیسیست، فداکار باش رئداکتور 

 لیدیر.  فعلی رضا خل

ده آذربایجان خالقینا و اونون قدیم، حتی ان قدیم تاریخینه یؤنلمیش بؤهتانالر، آذربایجان  نجی بؤلمهبیری

سالمی ن احمد کسروی کیمی شخصلرین اویدورماالری ایفشا ائدیلیر. جاواد شیخ اال تاریخینی تحریف ائد

شدیریلماسی ایله باغلی تکلیفی یالرین فارسالنلسی کیمی قیمتلندیریلیر، اونون آذربایجا چی کسروینین داوام

سیندن آز سایدا اولسا دا، اوبیئکتیو شرقشوناسالر چیخیر.  نیفرتله یاد ائدیلیر. آوروپالیالرین ایچری

ا فیکیرلرینی ندپروفسور نظامی خودیئو اینگیلیس عالیملری س. للوید و ق. چایلدین توران تاریخی حاقی

سینی شومئرلرین  ایفاده« سیویلیزاسییاسینین سحرینی آچدیالر تورانلیالر دونیا»سیتات اوالراق وئررکن 

ان قاباق صفالی، ندمین ایل بو ۱۲-۱۰یالر تخمیناً نلتورا»تورک اجدادی اولماسی فاکتی کیمی قبول ائدیر: 

سیز وحشی  حساب-سیز ا یاشایان ساینده مسکن سالیب، اطرافیندسی هضؤحلی دجله و فرات چایالری  بهره

  (.۱.۳۱« )ا دونیا سیویلیزاسییاسینین سحرینی آچدیالرندی نظرلری آلتیتلحیرلرین  قبیله
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دونیا سیویلیزاسییاسینین سحرینی آچان بو خالقالر 

ن ندچوخ تجاووزه معروض قالدی، اونون باشی اوزری

« گولوستان»ی. اما ندلر ایمضاال چوخ موقاویله

ا گونشین و آیین اوزو ندسی ایمضاالنا موقاویله

و جقارا بولودالر آلیر. هئچ کسین گوور. سمانی توتول

: کنزاده دئمیش چاتمادی دئیه کی، ب. واهاب

ین اؤز صاحبی نه کدورون، آغاالر! آخی بو اؤل»....

 « وار!

کیتابینین « تاریخیایران تورکلرینین اسکی »مؤلف 

تابینین تدقیقاتالرینی یوکسک همؤلفی م.ت. ز

تابی هباشالنغیجی کیمی قبول ائدیر. ز ه یئنی دؤورونندیجان تاریخ علمیقیمتلندیریر. اونون اثرینی آذربا

آذربایجان اراضیلرینی ده همین آتموسفئره عایید  کنن دانیشارندآتموسفئری« نتصواحد مدنیت و اینج»

یر. ن. خودیئو قئید ائدیر کی، اراضیلریمیزده تاپیلمیش نادیر مدنیت قالیقالری بونون ثبوتودور. شدائتمی

لرینی ده یرمدندن تورکلرله مسکون بیر اؤلکه کیمی قیمتلمسی و عالیملرینین آذربایجانی قدی چی ب تاریخعر

ا قدیم دؤوردن بری آذربایجان تورکلرینین اولدوغو معلوم ندیریک. گونئی آذربایجانان اؤیرندمؤلفین تدقیقاتی

آذربایجان )قدیم آذربایجان  ه تبریز شهری پایتاخت،ندختایی دؤورو شاه اسماعاعیلیر. تدبیر فاک

یر. گونئی آذربایجان شدسی( دیلی دؤولت دیلی ایدی. گونئی آذربایجان بؤیوک یازارالر یئتیشدیرمی تورکجه

ی قلیه موناسیبت و فیکیرلریمیزی فر زامان یازیالریمیزدا بو مسئله-چیالری اوالراق زامان ادبیاتی تدقیقات

. تبریزی. ش.ق. انوار، حقیقی، وحیدی تبریزی، ص. ختایی، اییق. ش. یه چالیشمیش یازیالردا ایفاده ائتمه

قؤوسی تبریزی کیمی مشهور شاعرلرین آدالرینی ساداالیان پروف. ن. خودیئو اونالرین ادبیات 

نین «دیوانی»یر. فضولی شداکی رولونا یوکسک قیمت وئرمیندتاریخیمیزین و مدنیتیمیزین اینکیشافی

 هد گونئی سینی  یلده تبریزده نشر اولونماسی و سونرا داوامینین گتیریلمهجی ا-۱۸۲۸بیرینجی دفعه 

سینه  ا موباریزهندی ضیالیالرینین آنا دیلی اوغروتلعالیم خالقیمیزین قئیر نآذربایجان فاکتی کیمی گؤستر

 ۶-۵ ا اوالننددا حاکمیت باشی جو عصرده جنوب-۱۹دیر کی،  سون درجه حؤرمتله یاناشیر. بو معلوم مسئله

لی اولماسینا باخمایاراق، آنا دیلیمیزه حقارتله یاناشمیشالر. هله رضا شاه پهلوی پادشاه میللیتجه آذربایجان

رک ، دئی«چه پنداریه یدانم، مرا تو بممن تورکی ن»ن بیزیم معجزه:  ائده یازی ایله مراجعت نداونا آنا دیلی

لی عالیمیمیز تبریزده ملره آشینا اوالن گؤرک مسئله ویر. بوتون بشدگؤزل شاعریمیزین قورورو ایله اوینامی

ه کیتاب چاپی ایله مشغول اولونماسینی هونر ایشی حساب ائدیر. البته، بو جور ندسی آذربایجان تورکجه

ه تکان اولدو. قاجاریلر ندسی سی ساحه مهنواجیب ایشلر خالقیمیزین همین دؤورده و سونراالر معاریفل

ژورنالینین تبریزده نشر « دین الرصن مال»رین یاییلماسینا محدودیت قویماسینا، ی نشرلللنسلینین تورکدی

سیز قالمایاجاغینی گؤستریر و سونراکی  ن. خودیئو امیین نتیجهنل لرین یارادیلماسینا تأسف اولونماسینا مانعه

شکیلده اؤز لو یازارالر چوخ فعال  قزئت و ژورنالالرین نشرینی بونون ثبوتو کیمی ساداالییر. جنوب

. حجو عصر مشهور گونئی آذربایجان پئداقوقو م.-۱۹اورقانالردا نشر ائتدیریردیلر.  عاثرلرینی همین متبو

ا آنا ندمؤلف تدریس اوجاقالری ناکی فعالیتینی گؤسترندا و شیمالی آذربایجاندین تبریزده، ایروانییدروش

 یر. شددقت چکمیلرینین واجیبلیینین جیددیلیینه  دیلیمیزین تدریسی مسئله

ه اینقیالب رهبرلری آنا دیلیمیزه نده، هم میللی آزادلیق حرکاتی دؤورونده حرکاتی دؤوروطهم مشرو

ه ندا، هم ده واجیب قزئت و ژورنالالرین نشریندحؤرمتله یاناشمیش، همین دؤورلرده هم تحصیل اوجاقالری

 ور. شدن ایستیفاده اولونموندآنا دیلی
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سی  جی ایللر ( میللی حکومتین آذربایجان تورکجه-۱۹۴۶-۱۹۴۵ه )نددؤورومیللی آزادلیق حرکاتی 

ایشلرله قورور دویور. دؤولت  نه گؤرولندعالیم میللی زمی کناالرینا دقت چایدئاکی قرارینین ندحاقی

بو گلیر کی، مؤلف بو یازیالر  هایلک عقل کنا معلوماتالرال تانیش اوالرندهیمنینین مؤلفلری و متنی حاقی

ی فاکت و معلوماتالر اوخوجویا قله ماراندسی گئنیش تدقیقات ایشی آپارمیش، بونون نتیجه کنه ایشلیرندزریاو

 ور. شدتقدیم اولونمو

دن ضیالیالری اوزون ایللردیر اؤز آزادلیغی، یاشاییشی، دیلی، تحصیلی  گونئی آذربایجان خالقی، او جمله

ه بیرلیین اولماسی، آزادلیق ندیریالن وطندسی آدال رقین قاپیا یورولمادان موباریزه آپاریر. قوجا شنداوغرو

چی، مشروتقی، فدای اؤز  بایراغینین دالغاالنماسی اونالرین ان هاالل حاقیدیر. بو اوغوردا چوخ اینقیالب

سی ایله  تله نتار خانین، خیابانینین، پیشورینین و طرفداشالرینین سارسیلماز گوجو دوشمان کئچدی. سندقانی

لو قارداشالریمیزی،  ده آنا دیلی یاساق ائدیلدی. شووینیستلر جنوب ائدیلدی. هر دفعه ده بیرینجی نؤوبه محو

ی. نظامی شدچالی« یه اریتمه»دان ه هر باخیمندآذربایجان خالقینی اؤز ترکیبی قوزئیروس چینوونیکلری 

ولونان، آسسیمیلیاسییایا اوغرادیالن ین مکرلی سیاستی نیفرتله یاد ائدیلیر، تحقیر انه دوشمندمیخودیئوین قل

نپرور ضیالی، عالیم باخیشییال تحلیله جلب طیی وعالطسینین  اریخی و آذربایجان تورکجهخالقیمیزین ت

غی ی بوتون آغیرلینربضسینه ووروالن  خالقینا و تورکجه ن آذربایجانندسی طرفی اولونور. پهلویلر سوالله

ه ندیارادان، آنا دیلی-ه یازیبندژیم دؤوروایللیک ر ۵۰دیئو همین مه آالن ن. خون و قل یسس ائدحایله 

، . ساهیرح، ی. مفتون، زونبهرنگی، م. محصمد  زونه قورخمادان هایقیران سهند، یازاراق اؤلومون گؤ

 م صاحبلری ایله فخر ائدیر. جاببار باخچابان و س. کیمی گوجلو قل

جو ایل ایسالم اینقیالبی -۱۹۷۹می یئره قویمادیالر. بو، قلضیالیالری هئچ واخت  گونئی آذربایجان خالقی و

ه( ندلرله برابر حرکت ائتدی. بیر چوخ اصالحاتالر )کاغیذ اوزری قوه مدنی -ی. خالق میللیدنل ایله نتیجه

ن نورمال ایستیفاده ائده بیلمیر. ندا یاشایان باشقا میللتلر اؤز آنا دیلینداعالن ائدیلدی. آنجاق هله ده ایرا

 ۲ده  ه آنا دیلی هفتهندلری سهکی، گونئی آذربایجانین تحصیل موسسیایلدیر  ۴-۳دوغرودور، آخیرینجی 

ه کی، دننراحتالدیر. آنجاق دوشو ننعساعت اجنبی دیل کیمی تدریس اولونور. بو فاکت بیر قدر اینسانی م

 انس یارانیر. یالرا اؤز آنا دیلی بو شکیلده تدریس اولونور، اورکودوجو بیر نونلآذربایجا

دا موختلیف دؤورلرده  ا جنوبندکیتابی« ی و بو گونوننا ادبی دیلیمیزین دوندگونئی آذربایجا»ن. خودیئو 

نشر اولونان، بعضیلرینین اؤمرو قیسا، بعضیلرینین اؤمرو بیر قدر اوزون اوالن درگیلردن و اونالرین 

تئز -نشر اولونان، تئز بیل، تبریز کیمی شهرلرده، اردتهرانرک دانیشیر.  هکنن فاکتالرا سؤیندنشری تاریخی

یریالن قزئت و ژورنالالرین خالقین ندژیمینین شووینیست سیاستی ایله قارشیالشاراق نشرلری دایالیق ر شاه

ژورنالینین « وارلیق»اورقانالرال یاناشی  عمؤلف بیر چوخ متبو نیردناکی رولونو یوکسک قیمتلندحیاتی

و عالیم دوکتور جاواد هئیتین نشر ائتدیردیی  راحی جتلالکین دونیا شؤهر»یر: وئر نمنشرینه خصوصی اؤ

و  مدنیدیر. همین ژورنال ادبی،  ده ا ایندییه کیمی نشر ائدیلمکندژورنالی جنوبو آذربایجا« وارلیق»

« لونوره دیل، ادبیات، تاریخ و مدنیتیمیزه عایید یازیالر درج اوندلری اجتماعی کاراکتئر داشیییر. صحیفه

 نمیللی دیل بیرلیگی یارادان بو ژورنال اؤزونو علمی ایجتیمایته، ادبی موحیطه قبول ائتدیر(. ۳۹، ۱)

یریک کی، ایندی گونئی آذربایجان نان اؤیرندا بیرلشدیردی. ن. خودیئوین کیتابیندضیالیالری اطرافی

سینین مؤوجودلوغو ایسه  درگی« هندس»سی چیخیر.  ه طلبه درگیندسی ه آذربایجان تورکجهنداونیوئرسیتئتلری

لریمیزین  ن بو درگی میللی مسئله ر ائدیر. دیلیمیزی، سویکؤکوموزو، مدنیتیمیزی تبلیغ ائدمتاثراینسانی 

 ه ساخالییر. تداؤنجوللویونو دق

یخاً سینین آنا یوردودور، بعضیلری ایسه تار ا موختلیف میللتلر یاشاییر. ایران بو میللتلرین بیر نئچهندایرا

لی بیر اؤلکه اوالن ایران تاریخاً بو تورپاقالردا مولتیکولتورال مدنیتین یر. چوخ دیلشدمیقراسییایا اوغرامی
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اینکیشافینا شرایط یاراتمیر. سایجا و اراضیجه بؤیوک اوالن گونئی آذربایجان خالقینا بئله ایمکان وئرمیر 

ام ظا، الیفباسینا موستقیل شکیلده نسینیلینه، یازیینکیشاف ائتدیرسین، دکی، اؤز مدنیتینی آزاد شکیلده ا

 وئرسین. 

دان کیچیک اولسا دا، بورادا ائتنوسالرا چوخ یوکسک  اراضی و خالقین سایینا گؤره جنوبدا  شیمال

ه مکتبی، تئلئویزییاسی، قزئتی، ژورنالی وار. پروف. ن. ندده حؤرمت اولونور، اونالرین اؤز دیللری سوییه

ا گئنئتیک باغین اولماماسینا ندبو دیللر آراسی کنن دانیشارندلری یگی مسئلهللن چوخدیخودیئو ایرانی

دن  یکیلچ ه ایدارهنددؤولت داخیلی نیلنلرین اولماسینین اهمیتینه دقتی جلب ائدیر. ایست باخمایاراق، عالقه

دی. مؤلف  بقه ایمکان وئرمها ایسه بونا ضیالی طندن سیلینیر. گونئی آذربایجاخددیللر اساساً تاری اوزاقالشان

ه آذربایجان دیلی ایله فارس دیلی ندبؤلومو« ا یاشایان موختلیف میللتلرین دیللرینه بیر باخیشندایرا»

ا دیل و نفوذ ندی اؤلکه اوالن ایراللیغینا دقت، چوخدییلنلسینین جا ا آذربایجان تورکجهندا عالقه، ایراندآراسی

لرینین گئرچکلشدیی  ن قورونماسی، دیل عالقهنددیلینین اؤزلری طرفی سی، دیگر ایران تورکلرینین مسئله

لری تحلیل اوبیئکتینه  کاراکتئر قازانماسی و س. مسئله کنسوسیال موحیط، دیل قورولوشالرینین دییش

یرماداکی دیل شدلر آپاریر. آرا یرمهدنا قیمتلندچی عالیم اوالراق اؤز باخیش اوچبوجاغی چئویریر، دیل

ا قالماسی داها ندیرلرین آلتلاثلرین سیاسی ت ، ائتنیک سببهمدنیا سوسیال، ندرین فورماالشماسیقورولوشال

ایسالم مدنیتی ایله عرب »... ی فیکیرلری وار. تلدان عالیمین آفوریزم کاراکتئرلی قیم یر. بو باخیمقدقاباری

الرین دیلی کیمی اؤزونه یاشاماق ینلیر. فارس دیلی ایسه ایراشدا اؤزونه بؤیوک نفوذ قازانمینددیلی ایرا

ا هئچ نه دئمک اولماز. آنجاق تورک توپلولوقالری ندسی بو فیکرین قارشی(. ۴۸، ۱« )یرشدحقوقو قازانمی

یر. تورکلرین شدسین تأثیر ائتمی مهنسینه و ایستیقامتل ا سیاسی، دیل، ائتنیک قورولوشالرین دییشمهندایرا

 یر. شدرتیرمیی داها دا آنایسالمالشماسی بو عالق

ن اول بو ندرک اوغوز تورکلرینین ایرانا گلیشی هکنلی فاکتالرا سؤی ه اساسندی عالیم اثریملگؤرک

سی بئله  دیقلییر و گؤستریر کی، شاه ایسماییلین تاختی اله کئچیرمهصورپاقالردا تورکلرین اولدوغونو تت

یر، ان ندا فارس دیلی حؤکمراندکی، ایرا ور. باخمایاراقشده اولموندسی بویالرینین دستکلری سایه نتورکم

ا هلججه، ندسی حساب اولونور. عینی زاما ان بیری کیمی آذربایجان تورکجهندلی دیل قروپالریماؤن

سور اؤز مالیک تورک دیللریدیر. پروفا معین مؤقعیه ندلر ده ایرا جه و دیگر شیوهنخوراسان، تورکم

سینه منسوب دیلده  یریالن جمعیتلر توران دیللری عائلهندآدال« ایران تورکلری»ه گؤستریر کی. ندتحلیللری

یقالرینی دا یلکی فیکیر آیر هندسی دانیشان خالقالردیر. عالیم اوغوز دیللرینین صینیفلره آیریلماسی مسئله

 نظردن کئچیریر. 

برابر -یغی قئیریین آپاردتهرانه ندسی بؤلمه« سینه بیر باخیش یالرین آنا دیلی مسئلهنلاکی آذربایجادتهران»

دیل سیاستینین تؤرتدیی جدی پروبلئملر و اونون حلی یولالرینا دقت چکیر. اونسوز دا فارس دیلینین دؤولت 

رین ربایجانلیالسینی آذ حیصهسینین چوخ  لیگیدیر. اؤلکه اهالی ایستاتوسونا مالیک اولماسی زامانین گئرچک

اکی دتهرانداشیماییب. مؤلف گتیردیی سیتاتالرال سی هئچ واخت بو دؤولت اوچون اهمیت  تشکیل ائتمه

ندیریجی فاکتالری دستکلییر. کونکرئت و اینا نه وئریلندن عباس داورنییانین اثری ن بحث ائدندتورکلرین دیلی

شخصلرله  نی لردن عبارت اثرده اصلی تورک، آنجاق تورک دیلینی بیلمه یل و عالوهصف ۱۱یمه، موقد

سینه باخاراق گؤرور  یقهثیک وملاونون کی کنآدامال صحبت ائدر»...توخونور: لی بعضی مقامالرا  عالقه

یوخ، من »او دئییر: « سیز تورک دیلینی بیلیرسینیز؟»دن سوروشور:  یدیر. همین شخصنلکی، او، آذربایجا

بوتون  (.۶۹، ۱« )ما دوغولموشام و بؤیوموشدتهراندور. من  تورک دیلینی بیلمیرم، یالنیز آتام و آنام تورک

سوسیال منسوبیتینین -ی وطنداشالرین میللیللیالرین، تورک اصینلدا یاشایان آذربایجا بونالر جنوب

لی ایکیدیلدا یاشایان تورکلر، آذریلر و دیگر ائتنیک منسوبیته مالیک خالقالر  دیر. جنوب سی دئمک ایتیریلمه
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مک مجبوریتینددیرلر. گونئی نارس دیلینی اؤیرن عالوه، فندآدالندلیریلیر. اونا گؤره کی، اونالر اؤز دیللری

ه مکتبی، رادیوسو، تئلئویزییاسی و س. ندا و دیگر اراضیلرده یاشایان ائتنیک قروپالرین اؤز دیلیدتهران -

رهبرلیگی ایسه  تهرانه دیل آسسیملیاسییایا اوغراماییب. ندسی ور. و ضیالیالرین، یازارالرین سایهخدیو

یر ائدیر. قدیرماسینی تشدلیک تدبیرلر حیاتا کئچیریر. عالیم عباس داورنییانین آرا نهیالنیز فارس دیلینه یؤ

لنیر. ن. خودیئو آ.  ه قالماسینا تأسفندا میللی منسوبیتینی گیزلتمک مجبوریتیندیرماسیشداونون اؤز آرا

ن ندی و فارس دیلینا اوالن سورغو جدولینی اوخوجونون دقتینه چاتدیریر. تورک، ائرمندداورنییانین کیتابی

یران آ. داورنییانین گلدیی شدائدیلمدیتیینی آرا-ان ایستیفاده ائدیلیبندینسه هاتدائوده، ایشده، یولداشالرال صحب

لیک  -%۸۰لری قناتبخش حساب ائدیر. او بیری خالقالر کیمی تورکلرین ده اؤز دیللرینه موناسیبتی  نتیجه

ی خالقالرین للسی، گتیردیی سیتاتالر، تورکدی هالحظنین جدی میر. داورنییاتدبثه موندسی بیر بال سوییه

چی عالیمی راضی سالیر. اودور کی، ن. خودیئو یازیر: لئملرین قلوبالالشدییریلماسی دیلاکی پروبندحیاتی

لییه  شیکرک تورکلرین دیللرینین قئید اولونان سببلردن دیی یرهشدمومیلعلری  .بوتون نتیجهمؤلف ..»...

اوزون ایللردیر کی، گونئی (. ۶۹، ۱« )یرشدو شکیلده اثباتا یئتیرمیتلی و ثبوقلیطنین سببینی مناوغراماسی

ده علمی  ا موباریزه آپاریر. بو میللی اویانیش یئنی دئییل. بو ساحهندا خالق اؤز دیلی اوغروندآذربایجانی

 اب ائدیر. ی حستلیی اوشون اهمیعالطجک  عالیم بونو آذربایجانین گله اثرلر یارانیر.

ی ایشلر یله خندسی ا تحصیل ساحهنده گونئی آذربایجاندجی ایللر میللی آزادلیق حرکاتی دؤورو-۱۹۴۵-۴۶

جامالر وئریلدی، مکتبلرده و یئنی ناده رسمی سر گؤرولدو. آذربایجان دیلینین دؤولت دیلی اولماسی باره

و و س. ندی، اثرلر درج اولوندکلر حاضراللی ه درسلر کئچیلدی، درسنده آنا دیلیتدیارانمیش اونیوئرسیتئ

و للین یئنی اصونرک میرزه حسن روشدیی لیه لری وورغوالیان مؤلف یادداشالری تزه بوتون بو مسئله

کیتابینی دلیل اوالراق گؤستریر، « وطن دیلی آنا دیلی»رالدیر. اونون طمکتبی و مکتبین پروقرامینی خا

کیتاب یازماق اوچون کیتاب  هندینی یوکسک قیمتلندیریر. آنا دیلیکیتاب« آذربایجان معاریفینین تاریخی»

ن بیر  سینی تعمین ائد سییاسینین تعیین اولونماسینی، علمی، بدیعی و پئداقوژی احتیاجالرین اؤدنیلمهکومیس

داخیل  سینه ا موترققی میللتلر جرگهندن عالیم بونو آذربایجان خالقینین تئز بیر زاما قرار اولماسینی قئید ائد

ه تدریس تداولماسی اوچون واجیب آددیم حساب ائدیر. همین دؤورده آذربایجان دیلینین مجبوری صور

سییاسی نشر اولونان  ن جزاالندیریلیردی. کیتاب کیمیسنداولونماسینا مانع اوالنالر میللی حکومت طرفی

ا ندوالن مقصدی ایضاح ائدیر و سولیک یازیدا قارشییا قوی کی بیر صحیفه هندسی بوتون کیتابالرین موقددیمه

مک نان آیریلمادان،... یاد دیلی اؤیرنداومید اولونور کی، آذربایجان اؤوالدی آنا قوجاغی»قئید ائدیردی: 

ه یازیالن کیتابالردان آرتیقجاسینا ایستیفاده ائدیب ندن قورتولوب یئنی اصول اوزره آذربایجان دیلیندزحمتی

  (.۱،۷۲« )یرقده نایل اوالجاه بؤیوک موفقیتلرتدآز بیر مد

N.Xudiyev ایشلری شاهپرست  نه گؤرولندسی ه معاریف و تحصیل ساحهندمیللی حکومت دؤورو

 نربه حساب ائدیر. آنجاق بو سئوینج چوخ چکمیر. گؤرولضنیستلره قارشی یؤنلدیلمیش معنوی شووی

بالر اونو گؤستریردی کی، خالق و یریالن کیتاندن سونرا محو ائدیلیر. یاتدزحمتلر آز مد نایشلر، چکیل

سی آذربایجان  جی ایلین دئکابر آیینین فاجعه-۱۹۴۶ن تاالن اولوردو. تدفدایلر هم فیزیکی، هم ده معنوی جه

ا وئردیی قرارالر ندین آذربایجان حاقیسازمان ملل ی ایدی. تلسی قدر دهش فاجعه« قارا یانوان»تاریخینین 

و. آنجاق شیمالی آذربایجان خالقی بو گؤز شداو واخت دا دونیا سوسمو جی عصرده یئرینه یئتیریلمیر،-۲۱

یریالن کیتابالرین یئنیدن نشر ندلو یازارالری همین یا دی. سونرادان شیماال گلن جنوب داغینا دؤزمه

ین دان قیمتلندیریلیر. همه مدینه گولگونون امیی بو باخیمندو. ن. خودیئوین قئیدلریشداولونماسینا نایل اولمو

داها کامیل »....ی: شدمونو آشاغیداکی کیمی اوالن، بیر قدر گئنیش یازی وئریلمیضه مندکیتابالرین اولی
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لی آددیمین بیر یادیگاری کیمی،  درس کیتابالری یازماق الزیم گلدیی حالدا، بو کیتابی او بؤیوک و شرف

  ).۱،۷۷« )کیمی نشر ائدیریک ان اول قوردوغو میللی معاریفین یادیگاریندخالقیمیزین چوخ ایللر بو

-ا بیرندکیتابی« ی و بو گونوننا ادبی دیلیمیزین دوندگونئی آذربایجا»چی عالیم ن. خودیئوین  لی دیلمگؤرک

ژورنالی « ی جینایتینلیک ائرمیلاا یوزندآذربایجا»ا نشر اولونان ندایرا»ی علمی یازیالر وار. تلن قیمندبیری

یرما و تحلیللرله دقته چاتدیریلیر. شدسی، تاریخی آرا قالرا قاییدیش مسئلهه میللی حاندسی مقاله« اندحاقی

یلرین فیزیکی و معنوی تئررورو، خالقیمیزی گئنوسیده معروض قویماسی و س. قیناق اوبیئکتینه نائرم

ر دؤورو، جی عصر صفویل-۱۷ه ندلیصف« ا ادبی شخصیتلر و بدیعی دیلندگونئی آذربایجا»چئوریلیر. 

ی و یچان بیر چوخ یازندایب تبریزینین بدیعی ارثی، گونئی آذربایجانیصشاعری کیرمانلی والی،  آذربایجان

 یغی، مقاومت ادبیاتی تحلیل اوبیئکتینه چئریلیر. یلشاعرلرین یارادیج

کیتابی « لر ن صحیفهعؤمورد»ده بیر دریادیر.  ن چیخان بوتون اثرلر منیم نظریمندنظامی خودیئوین قلمی

ن بو گونه قدر کئچدیی حیات یولونو آوتوبیوقرافیک شکیلده ندلیق ایللریلی عالیمین اوشاقمایسه گؤرک

می فالیتی، لعلی عالیمین مگؤرک ا یازیالنالردانددا مولیفین یازدیقالری و مؤلف حاقی ایشیقالندیریر. کیتاب

لرده امکداشالرال،  سهسسی، ایشلدیی مو لری، احاطه جها دوشونندلر، حیات حاقی معنوی دونیاسی، خاطره

یر. اؤز شدا قیمتلندیریلمیندگؤتورموش بیر شخصیتین تفککور ایشیغی-عالیملرله موناسیبتی و س. گؤروب

لره هم ده  لوسونا، صحیفه دا وئریلمیش ماتئریالالر توپ بونا باخمایاراق، کیتاب»... سؤزلری ایله دئسک: 

  (.۵،۴»)یمی ده باخیرام سی ک ی کیچیک بیر سالنامهیممعین معنادا، اؤز حیات

سی، آسپیرانتی، دوکتورانتی، ایندیکی دوسئنتی،  آذربایجان دؤولت پئداقوژی اونیوئرسیتئتینین کئچمیش طلبه

یه باخیش  جه لریم، ایندیکی ایش حیاتیمین عکسی، گله رهاطی بو کیتاب منیم ده کئچمیش خکیم معلمیامکدار 

سی منیم  حیصهبیر  نیعسینین م . خودیئوین حیات سالنامهن لی، سیدی. دئمه حیصهاوچبوجاغیمین معین 

لره وئردیی دستک یاددان چیخمیر.  ه اونون منه، کئچمیش طلبهدطله کئچیر. بو خط دان دا قیرمیزی خ حیاتیم

ان وئریرم. ج. جاببارلی حان شیفاهی ایمتاندجی ایل قدیم دؤور آذربایجان ادبیاتی-۱۹۸۲»... 

م. اوال بیلر کی، بو، بیر طلبه ائقوسو دا اولسون. یه اؤیرشمیش ان وئرمهحایمتا« ئرنائکست»ودچوسویم. عتقا

دئدی. بیر -،«اوتور، فیکیرلش، فورسالنما!»بی شکیلده: عصی یلبصئتی چکیب دانیشماق ایستدیم. خالیبیل

ی. آدلی د یازدی. من اعتراض ائتدیم، ائشیتمه« یاخشی»یشدیم. منه نی دایمآزدان منی چاغیردی. بیلئت

دن توتوب منی  لیماائتدیم. آغالییردیم. ن. خودیئو  ه شیکایتنددقیقه عرضی ۱۰بیلردیم. « دوشه»وددن عتقا

ور آدام و آددیمالری ایری اولدوغون اوچون آرخاسینجا ندان آودیتورییاسینا گتیردی. هوحبیرباشا ایمتا

اهیش ائتدی وسینی خ شدیم. قیمتیمین دوزلتمهقاچیردیم. معلمه مراجعت ائدیب منه یئنی بیلئت چکدیردی، دانی

 . ا(. ص« )لی داوراندیم وددن دوشمدیم. اوندان سونرا احتیاطعو من تقا

کیتابیدیر. ن. خودیئوین کیملره دستک اولماسی « ؤکارلیقضتوا»نؤو کیتاب بیر « لر عؤموردن صحیفه»

مممدوو  هللاهله علمی رهبریم خئیرجیلدلره سیغماز. « لر عؤموردن صحیفه»سا، ا سورغو آپاریلندحاقی

سئچیلمیش »وو اؤزو ده همیشه ا. مممدخی، کئچمیشه آپاردی. تدلری منی کؤورل ا خاطرهندحاقی

نظامی « یقیلچ هریبانلیق و م سساسح»ا ایشلتدیی ندمعلم حاقی هللاه اولوردو. خئیرتدموناسیب« تفککورلرله

ا ندن گتیردیی سیتات نظامی خودیئو شخصیتی حاقیندتسئیدووون گئرین اؤزونه ده عاییددیر. یوسیف سمعلم

قاباریق  ندی عکس ائتدیر بیریلرینی اب-اوزه دایاناراق بیر-علم و اینسان اوز»دئییلمیش کیمیدیر: 

 «. گوزگودور

می بو ها چوخ دوشوندوردویونه گؤره دقتیا پروبلئملر داندمنی گونئی آذربایجان، اونون دیلی و ادبیاتی حاقی

ا ن. خودیئوله ندا گونئی آذربایجاندکیتابی« لر عؤموردن صحیفه»ئمله باغلی یازیالر داها چوخ چکیر. پروبل

لره  ا آردیجیل اوالراق جنوبال باغلی مسئلهندی عالیم یازیالریملیازیالر عکس اولونوب. گؤرک نباغلی وئریل
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ن ندکیتابینین نشری« دبی دیلی تاریخیآذربایجان ا»لی سورور.  یرماالر آپاریر، فاکتالر ایرشدتوخونور، آرا

« آذربایجان -نویدئ»جی ایلده -۲۰۰۰ا یازیالر نشر اولونماغا باشالییر. نددا اونون حاقی سونرا جنوب

سی چاپ اولونور.  مقاله« ا ادبی دیلین عمومی گؤرونوشوندگونئی آذربایجا»ی عالیمین مله گؤرکندقزئتی

سینی دقته  ینین، شیمالدا روس دیلینین تأثیرینه معروض قالماسی مسئلهدا فارس دیل ده دیلیمیزین جنوب مقاله

سی نشر اولونور.  ا باشقا مقالهندژورنالی« آذریک پ»بیر اویانیشا سبب اولور.  یعیران عالیمین بو مؤوقتدچا

اونون ده تورکولوق عالیم و  آدلی مقاله« دیر؟ نظامی خودیئو کیم»قزئتی « اورومییه پیام»جو ایلده -۱۹۹۹

آپاریلمیش بیر  ن خودیئوله  قزئت« آزادی دیمه»جو ایلده -۱۹۹۹ا یازی وئریر. ندیغی حاقییلیارادیج

ا یازیالری و اونالرا علمی ندی نشر ائدیر. سونرادان آردیجیل اوالراق عالیمین آنا دیلی حاقینموصاحیب

 نیر. مالموناسیبت موختلیف متبو اورقانالردا یایی

N.Xudiyev ه عالیمه، ندنویاتین ایچیعدیر. بو م یینه مالیک بیر عالیمعلیق مؤوق نویاتا و وطنداشعلو مجگو

لی عالیم بو ممؤوجوددور. گؤرک نس چییا عایید نه ایسته تالچییه، تشکی نپرور سیاستطپئداقوقا، و

جی -۹۰نپرورلیگی طه فورماالشدیریب. اونون وندن اؤزوندخاراکتئریک خصوصیتلری ایلک گنجلیی

ا اونون بؤیوک امیی ندلرده داها قاباریق شکیلده اوزه چیخیب. معنوی موستقیللییمیزین الده اولونماسیایل

ا نددی. ن. خودیئو حاقی ا آغیر زحمت چکنداولدو. آذربایجان دیل تاریخیمیزین تدقیقی و فورماالشماسی

، کیتابالر یازیب. همین لر ی علمی و پوبلیسیستیک مقالهتلصاحبلری قیم قلملو ی شخصیتلر، گوجملگؤرک

« یق یولویلسور نظامی خودیئوین حیاتی و یارادیجپروف»ده آلالهوئردی ائمینووون  کیتابالردان بیری

سینه  دا هر عالیمین آال بیلمیجیی بوتون تیتولالرین صاحبی نظامی خودیئوین حیات سالنامه کیتابیدیر. کیتاب

 -ان بحث اولونور. اونون ژورنالیستنداکی رولونداینکیشافییک علمینین یلچ بیر داها ایشیق سالینیر، دیل

لیک  لرین سیرری، طلبهنا باش وئرنددا آتا اوجاغی ن کناردا قالمیر. کیتابتدپوبلیسیست کیمی فعالیتی ده دق

ینین ائستئتیکاسی، اونون آذربایجان قلمن دوغانالر، نظامی ندحیاتی، عالیم نظامی خودیئوین تفککورو

کا گوجو، رادیو و ذینین دیل و اوسلوب خصوصیتلری، قلمللیینه باخیش اوچبوجاغی، اؤز دیلینین گؤز

لیک یازماغین مئتودیکاسی و س.  سی، درس ا موباریزهندتئلئویزییادا ادبی دیلیمیزین قورونماسی اوغرو

مئنی تام شکیلده الناراق ن. خودیئو فئنو ان کئچیریلمیش، حقیقتلره، فاکتالرا اساسندلر تفککور ایشیغی مسئله

ده تورک خالقالرینین معنوی دونیاسینا ایشیق ساالن  ن. خودیئو ایمضاسی دئدیک .یرشدایشیقالندیریلمی

لر و س. دوشونولور.  اونالرال علمی اثرلر، سسئناریلر، پورترئت اوچئرکلر، فیلملر، یوزلرله علمی مقاله

ن مؤلفی دئمک ن. خودیئو آدی اوچون ضعیف . اثریورخدقات چو-ان قاتندسی یازیال بو دوشونجه دایره

لو ی، سیاسی خادیم، گوجیچی پئداقوق، یازمللی عالیم، گؤرکمچی، گؤرک بیر اؤلچودور: متخصص دیل

لر مؤلفی و س. بو سیاهی بیر قدر اوزادیال دا بیلر. اونون اوچون ان  هالحظی علمی متلیرماچی و قیمشدآرا

ا ائله بیل قدسیدیر. او، اونودا بیلر. آنجاق اونونال راستالشدی یفادهخالقین نظامی خودیئوی ا -ی آد تلقیم

بیزیم معلمیمیز نظامی  -ا بیزیم اوچون ده بیر پای وارند. اونون آدیندن بیر عزیزینی گؤرورس عائله

 ده دوران بیر پای. ان یوکسکندخودیئو. بیزیم اوچون اونون بوتون تیتولالری
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 یالر تورپاق ادعا  زیاساسس یقارش جانایآذربا نیریلائرمن

 یل شغایا نیرنالویقاراباغ و اطراف را قیداغل و
ERMƏNİLƏRİN AZƏRBAYCANA QARŞI ƏSASSIZ TORPAQ İDDİALARI VƏ 

DAĞLIQ QARABAĞ VƏ ƏTRAF RAYONLARIN İŞGALI 

 

 یبلیالطکبر اوغلو علی اان حسب دؤکتور

Doç.dr.Sübhan Tlıblı 

 شیریگ

و  نیاخیجه ده قافقاز،  ائله ادایدون ،یک کیسالساق گؤرر نظر خهیتار اگر

 یرتلدؤول یمیک لهیا یج-۱۹۱۸ نیریلدا ائرمن ونونونیاورتا شرق رئگ

 یائرمن“ر تلدؤول وکیبؤ یقارش نایاسیمپئریا ی. عثمانلبییاولما

 ریائد تر ثبوتالفاک یخی. بوتون تارلر بیائد فادهیستیمهارتله ا ندان”یکارت

 یجنوب نیریلاولوب. ائرمن یس یاراض جانیقاراباغ آذربا قیداغل ،یک

 یلماسیریمسکونالشد ندهیس یقاراباغ اراض قیدن ده داغل قافقازدا، او جمله

 جی-۲۰ راق اوال غونیپالنا او یستراتئژیا یغیرالدضیاح نیانیروس

 نیریلدؤورونده ائرمن وترونیپ بیرینجی . هلهبیباشالن نندیاوللر نیعصر

پالن حاضرالنسا دا، او واخت بونو  ندایحاق یس قازا کؤچورولمهقاف یجنوب

 یلماسیریرئالالشد نی. بو پالنریشدیمومکون اولمام رماقیتام رئالالشد

  .ریشدیگلم دانایم ندهیاوللر نیعصر جو-۱۹ طیشرا یشلیاوچون الوئر

 یلر محاربه رانیا-روس ینجیکیو ا ینجیریب شیباش وئرم للردهیا یج-۱۸۲۸-۱۸۲6و  ۱۸۱۳-۱۸۰4

 رانیا-روس ینجیکیبؤلوشدورولدو: "محض ا ندایآراس ایمپئریا یکیا یتورپاقالر جانیآذربا ندهیس جهینت

 یاسیس یقاراباغ آد راسون ندانیاالنماسضمیا نین یس لهیموقاو یتورکمنچا شیباغالنم ندهیس جهینت یس محاربه

الده اساس  ینیاستیس” ائت قیؤکمرانلحپارچاال و “ یاسیمپئریا ای. روسیباشالند هی لمهیشلدیا یمیک شییآنال

کسمک  ینه عالق ندایآراس یموسلمان و تورک دؤولتلر گرید ونونیرئگ جانالیآذربا یل مایراق ش توتا

. بو یباشالد هی رمهیئرلشدی یریلده ائرمن لهیصخصو ،یموسلمان خالقالر-یرغئی وندایاوچون بو رئگ

 یج-۱5 نین یس لهیموقاو یتورکمنچا شیاالنمضمیدا ا-۱۰ نیالفئور لیا یج-۱۸۲۸ رمایمسکونالشد

لره  فاجعه یبوتون سونراک لنیریگت نایباش نینیخالق جانی. آذربایردیلیریکئچ اتایراق ح اوال غونیاو نهیس ماده

 نندیلر هعو اؤز تب تارماقیقا یگیتلیساک نهیاؤز دؤولت یرتلرحضشاه : “یردیلیریلدیبده  سبب اوالن بو ماده

داها دا  یکلریتلبدبخ شیلمیده تؤرد محاربه شیباشا چاتم کلهیتلبو قدر خوشبخ لهیا لهیموقاو یرکضیاح

آدالنان  جانیبارک، آذر حرکت ائده تلهین یجیئدص االیخ ،یرلییخئ یمیکنار ائتمک ک ییهر شئ لنیب رایآرت

 هی درجه ی. هانسریا ائدعطا شالنمایبوسبوتون و تام باغ نایمورالراو م نهیس یل بوتون اها نیتیالیو

.( هئچ کس اؤز طس. –نظرده توتولور  ریلاونالردان )ائرمن راق ایاولما یلیآس انندیمخصوص اولماس

 –نظرده توتولور  جانی)آذربا یتیالیو لنیچک یروس اوردوسونون آد ایو  ندهیمحاربه عرض ایو  نهیحرکت

 ضروعم رهیگؤره تحق نهیس دهیقع ینید به،یگؤره تعق نایشیتوتدوغو زامان داوران ی.( مووقتطس.

 رانیا کدهیرلیب لهیا یس اؤز عائله راق ایبو گوندن باشال نلرهیمور و ساکا. بوندان باشقا، او، مرییدل قالماما

 نیدان اونالر اولما یگییلمانعچ ریهئچ ب نیگیسلئیر یئرلیحکومت و  چمک،سربست کئ ایایروس ندنیتیالیو

 یگؤمروک و وئرگ یهر هانس نایالر ایاش ایو  نایامالک نا،یمال قیلی.( ساتطس. –ولور نظرده توت ریل)ائرمن
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 سهیا کدهید. ترپنمز مولکه گلریلیواخت وئر لیا ریآپارماق و ساتماق اوچون ب ینیتیترپنن مولک دان ولمایقو

".ریلیائد نعییمدت م کیللینجام اوچون بئش اااؤز خوشونا سر ندایو حاق یلماسیاونون سات
۱
 

: ریشدیلمیازی ندهیلید ایپلوماتیؤرتولو دا اوستو یجیباشالنغ نین یس ماده یج-۱5 نین یس لهیموقاو یتورکمنچا

. آنجاق صحبت اونالردان ریشدیمه لمیچک یآد نیریلائرمن ندهیمتن لهیبو پارچادا، بوتون موقاو ینکه ای"ن

 نیلر هعاوالن تب چیمیاردی اوردوسوناروس  زینالی ”تدهیالیآدالنان و جانیآذربا“اوزره  لهی. موقاوریگئد

 ایایروس نندیتیالیو رانیا“اولونور، اونالرا  اساقی یس لمهیائد بیگؤره تعق نهیس دهیقع ینیو د نایشیداوران

 ینید نین یس یل اها عهیکؤکلو ش ندهیلر جنوب بؤلگه ،یک یعی. طبیردیلیحقوقو وئر” سربست کئچمک

 انانیدا نایبو پارچاس نینلی. گؤرونور، موقاویلمزدیصحبت گئده ب انندیسلونمااو بیگؤره تعق نهیس دهیقع

 یراق جنوب اوال جایاؤزو ده باشل ،یس کؤچورولمه نیریلاوزره محض ائرمن الشماضیرا ریب جایریآ

 .نظرده توتولوردو یس کؤچورولمه انندجایآذربا

  یس لمهیتورپاق وئر یریلائرمن ندهصیتیو وتورونیپ بیرینجی 

 شغالیا نیانی( گؤره روسابریاوکت ۱۰ لیجو ا-۱۷۲4) نایدؤولت فرمان نایخالق یائرمن وترونیپ بیرینجی

 قیلیراض نایلماسیریآ ئرلریاوچون  یالر و مسکن سالما یس کؤچورولمه نیریلرا ائرمنقالتورپا یگیائتد

 ندهیعرض صرع ریب یکسونرا نندیطرف یلریثاونون وار طیخ یاسیبو س وترونیپبیرینجی  .یردیلیوئر

 یجانیو آذربا یس لبهغ نیانیروس ندهیس محاربه رانیا-روس للریجو ا-۱۸۱۳-۱۸۰4. یلدیریداوام ائتد

 یداها قطع ریب ینیس لمهیریرلشدیو ب یس کؤچورولمه نیریل" ائرمنیس لهی"گولوستان موقاو انیپارچاال

توتولدوقدان  روانیا ندهیشیگئد نین یس بهمحار رانیا-روس للریا یج-۱۸۲۸-۱۸۲6سوردو.  یل رهیا لدهیشک

 ندایکؤچورمه حاق ینئرسئس آشتاراکئتس کوسویکاتال ی. ائرمنیباشالد هی لمهیریکئچ اتایسونرا بو پالن ح

رول  وکیبؤ ندهیس لمهیریکئچ اتایو ح یرالنماسضیازح نیدا بو پالن ئدوویبوی. آ.س.قریحاضرالد هییحال

 .ینادیاو

 نیریلائرمن یس ماده جی-۱5 نی"نیس لهیموقاو ی"تورکمنچا شیاالنمضمیدا ا-۱۰ نیفئورال لیا یج-۱۸۲۸

 …یرتلرحض"شاه  ،یک ریلیائد دیقئ ندهیس ماده جی-۱5 نینلینظرده توتوردو. موقاو ینیس کؤچورولمه

 …ریا ائداعط شالنمایبوسبوتون و تام باغ نایمورالراو م نهیس یل بوتون اها نیتیالیآدالنان و جانیآذربا

 نندیتیالیو رانیا کدهیرلیب لهیا یس اؤز عائله راق این باشالندبو گو رهنلیمور و ساکاان باشقا او مندبو

 قیلیسات نیدان اونالر اولما یگییلمانعچ ریهئچ ب نیگیسلئیر یئرلیسربست کئچمک، حکومت و  ایایروس

آپارماق و  ینیتیترپنن مولک دان ولمایقو یو وئرگ گؤمروک یهر هانس نایالر ایو اش نایامالک ایو  نایمال

 ندایاونون حاق ایو  یلماسیاونون سات سهیا کدهیمولکه گلد نی . ترپنمهریلیواخت وئر لیا ریساتماق اوچون ب

 ."ریلیائد نعییمدت م کیللیکؤنوللو سرنجام اوچون بئش ا

. یلدیارادی یلر تهیمکؤچورمه کو واندایو ناخچ روانیائتمک اوچون ا لیتشک ینیس کؤچورولمه نیریلائرمن

اونالرا  ،یلدیآزاد ائد ردنتلیو موکللف یوئرگ ندهیمدت لیا 6: اونالر یلدیوئر ازالریمتیکؤچکونلره موهوم ا

 .خرآ الیو  یلدیوئر یطوسا نایحساب ناتیمظت نانیآل راندانیا

رولن کؤچو انندرای. ایسونرا کؤچورمه باشالد دن کیلدیریکئچ اتایح یرلریتدب قیحاضرل نعییم

.یردیائد لینفر تشک نیم 5۰-4۰ ییسا نیریلائرمن
۲
 نین یس تورک محاربه-روس لیجو ا-۱۸۲۸-۱۸۲۹ 

شرق  گریدو  هیتورک ران،یکؤچورولدو. ا یائرمن نیم ۹۰ده  دن هیدن سونرا تورک و محاربه ندهیشیگئد

 .یلدیریوام ائتددا ندهیدؤور عرض یبوتون سونراک یس کؤچورولمه ایایروس نیریلائرمن ندهیلر اؤلکه

                                                             
1 Talıblı S.Ə. İran İslam Respublikasının Qafqaz siyasətində Dağlıq Qarabağ problemi (1991-2005-ci illər). Bakı, “Elm 
və təhsil” 2016, s.14-141 
2 Azərbaycan tarixi. (Uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər). Redaktor: S.Əliyarlı. Bakı, Azərbaycan nəşriyyatı, 1996, s. 
674 
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ده داوام  ندهیاوللر نیعصر جی-۲۰ سونو نیعصر جو-۱۹ یس قافقازا کؤچورولمه یجنوب نیریلائرمن

 ینفر ائرمن نیم 4۰۰قافقازا  یکئچن دؤورده جنوب لهیا یج-۱۹۰۸ لدنیا یج-۱۸۹6. تکجه یردیلیریائتد

. ریشدیاتمنفره چ نیم ۳۰۰ ونیلیم ۱ ییسا نیریلائرمن لدهیا یج-۱۹۰۸ ده، جهیکؤچورولموشدور. نت

 ۱ نیدنفر ائرمن نیم ۳۰۰ ونیلیم ۱ انیاشای ادایگؤره، او دؤورده زاقافقاز نهین.ن.شاورووون سؤزلر

 .کؤچورولموشلر ندنیطرف ایو اونالر بورا روس لریلدییدئ ینلریکؤکلو ساک نیارید ینفر ونیلیم
۳

 

-۱۸4۹ ،”یالتیا ستانیائرمن“ لدهیا یج-۱۸۲۸ یغیخانل روانیاوالن ا یتورپاغ جانیآذربا یخیتار ده، جهینت

آرارات  لدهیا یج-۱۹۱۸ ،یاسیقوبئرن روانیا نین یگینلیشیقافقاز جان نینیاسیمپئریا ایروس لدهیجو ا

 یکاسیرئسپوبل ستانیرمنائ سهیا لدنیا یج-۱۹۹۱ر، ا سا سا ستانیائرمن لدهیا یج-۱۹۲۰ ،یکاسیرئسپوبل

 لهی ایلا نینیاسیمپئریچار و سونرا سووئت ا کلهیل اؤنجه یرقالتورپا یخیتار نیجانیرباذآ کله،یل اولدو. بئله

 نهیبیترک نیستانیراق زورال ائرمن اوال نهیعکس نین یس رادهیا نیریالجانلیآذربا – نین ینلریساک یئرلیاونون 

 .”یلدیریلشدیائرمن“و  یلدیائد لیداخ
4

 

مدت  ریب یوخاریعصردن  میاری لهیر، خصوصتالمعلوما کیستیستاتیا شیلمیبوراخ ندایاسیمپئریا ایروس

 ایروس لدهیا یج-۱۸۹۷ ندا،یالر تابیکالئندار" معلومات ک ینشر اولونان "کاوکازسک ندهیعرض

 ستانیائرمن – نشرلرده ریدا نهیلر جهینت نینینماسیآل اییاهیس ایمومروسع ینجیریب نین یل اها ندایاسیمپئریا

 نین یل سونرا دا اها ندنیاستیکؤچورمه س نیانیروس نیریالجانلیآذربا ندهیس یاراض یکیندیا نینیکاسیرئسپوبل

ه زنگ یاسیقوبئرن زاوئتپولیئلی لدهیا یج-۱۸۸6 ،ی. بئله کریگؤستر ینیگیائتد لیتشک ینیس حیصهاساس 

 زیالنی( و زییفا ۲۷،۹کورد ) ی-۹۱(، زییفا 45،۷) یجانلیو آذربا-۱4۹کنددن  ۳۲6 ینداکیاسضزور ق

 یس یل اها یجانلیآذربا نینیاسضزور قه زنگ لدهیجو ا-۱۸۸۹. یدیا ی( کندزییفا ۲4،۸) یائرمن ی-۸۱

 ۲۷۰،4 نیدل نفر اها نیم 66۱،6 لدهیا یج-۱۸۹۱ ندایاسیقوبئرن روانی. ایدینفر چوخ ا ۱5۰۰ ردنیلائرمن

 ۳۱۳ سهیا لدهیا یج-۱۸۹۷ نه،یم ۲۷6بو رقم  لدهیجو ا-۱۸۹۳. یدیا ریالجانلیذربا( آزییفا 4۱) ینفر نیم

 ،ینفر اولموشدور ک نیم ۱4۲ ییسا نین یل اها ندایاسضزور قه زنگ لدهیا یج-۱۸۹۷. ریشدیچاتم نهیم

 لریرمنائ سهی( ازییفا 46،۸) ینفر نیم 6۳،6 ر،یالجانلی( آذربازییفا 5۰،۱) ینفر نیم ۷۱،۲اونالردان دا 

 نین یل اها یکه دا او دؤورد ندایاسضق روانیو ا یشهر نروایاوالن ا یتاختیپا نیستانیائرمن یندی. ایدیا

 دنیل نفر اها نیم ۱4،۷ یکه ندیشهر روانیا لدهیا یج-۱۸۹6. ریجلب ائد یدقت لهیخصوص یبیترک کیائتن

 روانی. ایدیا لریائرمن سهیز( اییفا 4۸) ینفر نیم ۷،۱ ر،یالجانلی( آذربازییفا 4۹) ینفر نیم ۷،۲

 46،4) ینفر نیم ۳6،4 ر،یالجانلی( آذربازییفا 5۳،5) ینفر نیم 5۲،۸ دنیل اها نفر نیم ۹۹ یاکندیاسضق

 ونونیرئگ نیهم سهینه اوالن معلوماتا گؤره ا-۱ نیانواری نیلیا یج-۱۹۱6. یدیا لری( ائرمنزییفا

قافقاز  ندهیس محاربه ایدون ینجیریب سبتین ینداکیآراس یقداریم نین یس یل اها یو ائرمن یلنجایآذربا

ده بو  ئنهی راق ای. بونا باخماریشدیشمگیقدر د نعییم لهیا یریتأث نین یس کئچمه نیدبو اراض نین یس جبهه

 ندایاسضق روانیا ریالجانلی. آذربایردیائد لیتشک ینیس حیصهاساس  نین یل اها ریالجانلیآذربا دهیاراض

 ندایاسضق کیل (، سورمهزییفا 5۳،۳نفر ) نیم ۱۱۹،5 ندایاسضزور قه (، زنگزییفا 4۸نفر ) نیم ۷4،۲

                                                             
3 Ermənistan Respublikası (məlumat sorğu kitabçası). Bakı, “Qafqaz Etno-Sosial Araşdırmalar Mərkəzi”, (QESAM), 
2006, s.715-716 

 قضاسینین بیازید یئنی ی،-%100 قضاسینین آلئکساندروپول ی،-%90.4 قضاسینین ایروان قوبئرنیاسینین ایروان راق اوال اراضی   4

 ضاسینینق ناخچیوان ی،-%100 نین سی شعبه دره لیه ز قضاسینین دره لیه ز-شرور ی،-%100 قزضاسینین ائچمیدزین ی،-100%

 قوبئرنیاسینین تیفلیس ی،-%44.5 قضاسینین قازاخ ی،-%59.6 قضاسینین زنگه زور قوبئرنیاسینین یئلیزاوئتپول ی،-5.4%

 سوسیالیست سووئت رئسپوبلیکاسینین ائرمنیستان ی-%14.7 نین سی دایره قارص نین ویالیتی قارص ی،-%35.3 قضاسینین لی بورچا

 .دور اولموش داخیل ترکیبینه
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 ندایاسضق دیزیبا یئنی( و زییفا ۲4،6نفر ) نیم 4۱،۳ ندایاسضق نیدزی(، ائچمزییفا ۳۱،۲نفر ) نیم 45،۹

 ."ورشد( اولموزییفا ۲۹،۲نفر ) نیم 5۰،۷ سهیا

 ”ستانیائرمن وکیبؤ یمیک نهیزیخزر دن زدنیقارا دن“ ایو  ”ستانیائرمن وکیبؤ زهیدن زدنیدن“ 

ده، تورک و  نؤوبه لکیا له،یا یمقصد اراتماقی یدؤولت کیفیم یالر ادعا زیس اساس یمیک یلماسیارادی

 ندایرالریآخ نیصرع جو-۱۹ هله انیای ینیاسیدئیا ”کییلائرمن“ شیلمیؤنلدی نهیوحم نینیرقالموسلمان خال

هر  نیانیدون نیریلائرمن هندیس لمهیریگئرچکلشد نیانیدئیاولوب. بو ا یاسیپارت ”ونیداشناکسوت“ شیلمیارادی

 .یردیکئچ ندانیتئررور آکتالر ردان،نالیرغیق یکوتلو یلر کیتؤرتد ندهیئری
5
  

 ه *دؤوروند یتیخالق جمهور جانیآذربا

 یتیخالق جمهور جانیآذربا - کدهیردیئتینظر  ندهیس مسئله روانیدؤورونده ا یتیخالق جمهور جانیآذربا

 قیده داغل-۲۲ ولونی لیا یج-۱۹۱۸ یریالسئپاراتچ یائرمن نیباغقارا قیسونرا داغل قدانیلدیارادی

. یشدیمه رمیلدیب بتیموناس یرسم ریبونا هئچ ب ستانی. ائرمنیلرشدیاعالن ائتم ”لیموستق“ یقاراباغ

لردن یثه ادح یقاراباغداک قیداغل یحکومت جانی. آذربایشدیقالم ندهیاوزر یذکاغ یقرار نیریالسئپاراتچ

مشغول  لهیا یس مسئله یس لمهیآزاد ائد نینیباک ،یمیک فهیوظ یل درجه ینجیریاما حکومت ب ،یدیخبردار ا

 .یدیا

 ،یمیک یگیلدییدئ ندایجالسیا شیلمیریده کئچ-۲۰ نیدئکابر لیا یج-۱۹۱۸ نین یپارالمئنت جانیآذربا

و  کیریمه ستیا یقاراباغ ور،خدوی زیمیشیقاراباغدا ا“ ،یک یردیریلدیب” اً رسم“ یحکومت ستانیائرمن

 .”ورخدوی زیمعالق لهیا کیآندران
6

 

 نین یتیخالق جمهور جانیقاراباغ دئفاکتو آذربا قینه قدر اوالن دؤورده داغل-۱5آوقوستون  لیجو ا-۱۹۱۹

 ندایآراس یحکومت جانیآذربا لهیا ییقورولتا یقاراباغ ائرمن قیده داغل-۱5. آوقوستون یدیا ندهیبیترک

 ندهیبیترک نین یتیخالق جومهور جانیرباراق آذ اوال یکیفاکت نیقاراباغ قیداغل ”شیزسا یمووقت“باغالنان 

  .ید قلهیدصجهتدن ت یحقوق ینیاولماس

 ستانایائرمن ینیگیرهبرل سووئت ندهیس مسئله یلماسیریقالد نین یس قاراباغ مسئله قیدؤورونده داغل سووئت

 .ریشدیائتم کیرهبرل رباشایب

 ولی هییزلیس عدالت یخیائدرکن تار لیتشک ینیکاسیقاراباغ موختار رئسپوبل قیداغل لدهیجو ا-۱۹۲۳

 نین یس یل اها یائرمن ،یلدیریآ نندیریب-ریب لدهیشک صنعی یس حیصهو آران  قیداغل نیقاراباغ ،یلدیوئر

ربه ض یجد نهعییمؤوق کیدئموقراف نیریالجانلیآذربا ،یلدیارادی طیشرا یشلیاوچون الوئر یاسیداسیکونسول

الرا گؤره  آلما اییاهیس شیلمیریکئچ للردهیجو ا-۱۹۷۹، ۱۹۷۰، ۱۹5۹، ۱۹۲6وورولدو. بوندان باشقا 

و  ۱۰،۱راق  اوال قیموواف یس یل اها یو ائرمن یجانلیآذربا نینینیکاسیقاراباغ موختار رئسپوبل قیداغل

  .ورشد% اولمو۷5،۹و  ۲۳،۰%؛ ۸۰،5و  ۱۸،۱%؛ ۸4،4و  ۱۳،۸%؛ ۸۹،۱

                                                             
5 https://sia.az/az/news/social/771630.html  

 دونیوی، ایلک شرقینده موسلمان و اوالن مؤوجود عرضینده آی 23 ایللرده جی-1920-1918 -جمهوریتی خالق آذربایجان *

 دؤور همین راق، یاشادا لرینی عنعنه لیک دؤولتچی قدیم خالقینین ذربایجانآ(آخج) جمهوریتی خالق آذربایجان. دؤولت دئموکراتیک

 شرایطده سیاسی-اجتماعی مورّکب و گرگین. دور اولموش نایل یارادیلماسینا تأسیساتالرینین دؤولت ائدیلن حساب موترّقی اوچون

 قوروجولوق حربی تحصیل، مدنیت، یصادیات،اقت قوروجولوغو، دؤولت دئموکراتیک جمهوریتی خالق آذربایجان گؤسترمیش فعالیت

 اعالن نین سی بیاننامه ایستیقالل. دیر سی صحیفه پارالق نین تاریخی خالقینین آذربایجان ایشلر کئچیردیگی حیاتا لرده ساحه سایر و

 رئسپوبلیکاسیندا یجانآذربا – گونو سی ائدیلمه برپا نین لیگی موستقیل دؤولت حاضردا تاریخی مای 28 ایلین جی-1918 ائدیلدیگی

 .ائدیلیر قئید کیمی ”گونو رئسپوبلیکا“

 
6
 Köçərli T. Qarabağ (Qarabağ tarixinin saxtalaşdırılması əleyhinə). Bakı, “Elm,” 2002, s.311 

 

https://sia.az/az/news/social/771630.html
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 عییمؤوق نووونمای.نرن
7
  

 لیا یج-۱۹۲۰ نینیبوروالر یاسیو س التیتشک آذربایجان کمونیست پارتیاسی مرکزی کمیته سی

 نییتع ینیراتاؤز موقد   نهیس حیصه قیداغل نیقاراباغ: “یردیلییقراردا دئ یکلریدا قبول ائتد-۳۰ نیابرینو

 .”ریلیائتمک حقوقو وئر

 اننامهی. بیتاپد ینیده اؤز عکس ده اننامهیب یگیاعالن ائتد مانووونیده ن.نر-۱ نیقرار دئکابر الیپینسیپر بو

 ”ستیکومون“ دایباک یرحگونون س یگیلدیاعالن ائد یعنیده، -۲ نیدئکابر لیا یج-۱۹۲۰دفعه  لکیا

 نیور. همشدنده درج اولونمویقزئت ”یرابوچ ینسکیباک“ سهیده ا-۳ نی(، دئکابرندهیلی)روس د ندهیقزئت

 یعنی لمکله،یبوتون طلبلره عمل ائد دی. اؤزو ده بو جور نشرلره عاریشدیلمیدا چاپ ائد وانداریا اننامهیب

 نهیمراجعت نیناننامیب النیساخالن ندهیویدؤولت آرخ یمرکز ستانیائرمن ز،یس اوچ نقطه دن، لمهیائد اریثختیا

-۱۷۸ یخلیدئکابر تار ۲ لیا یج-۱۹۲۰ نین یقزئت ”ستیکومون“ دایدفعه باک لکیا نیناننامیو ب نادالیستیا

 .ورشدچاپ اولونمو لمکلهیگؤستر یس اوزو گؤرمه قیشیا ندهیس نؤمره یج

 یوخاریزورون ه رک زنگ ائده نیدارماداغ ینیلر داشناک دسته کلریبولشئو ندایابرینو نیلیا یج-۱۹۲۰

 یکند ۳داها  نینالیزنگ لدهیجو ا-۱۹۲۹. لریردیرلشدیب ستانایائرمن یغیاراتدی نیرتلسووئ ینیس حیصه

. یندیسال یریآ انندجایاآذرب وانیناخچ لهیا یلیتشک ونونونیرا یزوردا مئهره . زنگیلدیوئر ستانایائرمن

  .یردیال چکم ندانیالر قاراباغ ادعا قیده داغل ئنهی ستانیائرمن

 یاناتیب کووونیاسنیآ.م یدرص ووئتیسمیته کالق ر خا سا سا ستانیدا ائرمن-۱۹ ونونایی لیا یج-۱۹۲۱

سووئت  ستانی. ائرمنیلدیاعالن ائد یس حیصه بیترک لمازیریآ نیستانیائرمن” قاراباغ قلیداغ“ لهیا

 انیاولونموش مراو نییتع یس ندهیاده نماعل ا قاراباغدا فؤق قیداغل نینسوسیالیست رسپوبلیکاسی

 .یلدیریچاغ یده گئر-۲۷ ونونایی ندهیس هیسا یاعتراضالر مانووونین.نر

قاراباغا  قیده داغل-5 ولونایی لیا یج-۱۹۲۱ ندنیقافقاز بوروسو طرف نینارتیاسیپمونیست ک وسیار

 یس لمهیوئر یتیموختار تیالیو شیاولماقال گئن یشوشا شهر یمرکز یباتظینیا ندهیبیترک نیجانیرباذآ

 نین یس تهیقافقاز اؤلکه کوم یجنوبارتیاسی پمونیست کوسیا رده -۲۷ ونونی لیجو ا-۱۹۲۳ یقرار

 یقرار یخلیتار ولایی ۷ لیجو ا-۱۹۲۳ میته سیکرکزی اجرائیه م جانی. آذرباندواولو قیدصپلئنوموندا ت

 نین یتیالیقاراباغ موختار و قیداغل ندهیبیترک نینسووئت سوسیالیست رسپوبلیکاسی جانیآذربا لهیا

 .یاعالن ائتد ینیغیلدیارادی
۸

 

دان گؤتورولدو. مسئله  اورتا یس مسئله” قاراباغ قیداغل“را قراردان سون لیخیتار لیا یج-۱۹۲۱ ولایی 5

 .یقدر داوام ائتد نایرالریآخ نیلیا یج-۱۹45 تی. بو وضعیاتدی یکو-سس ندایاطراف

  عییؤوقم رووونی.باغم
۹
  

                                                             
7  یمی،خاد سیاسی-اجتماعی سی، اینقیالبچی  بولشئویک  آذربایجان(  1925-1870) نریمانوو اوغلو نجف کربالیی نریمان 

 کومیسساری؛ ایشلر خاریجی خالق جی-1 سوسیالیست سووئت رئسپوبلیکاسینین آذربایجان حکیمی؛ پوبلیسیستی، سی، یازیچی
 خالق سوسیالیست سووئت رئسپوبلیکاسینین آذربایجان صدری؛ نین سی کومیته اینقیالب سوسیالیست سووئت رئسپوبلیکاسینین آذربایجان

 جی-1 نین سووئتی اتفاق( ZSFSRاؤن قافقاز سووئت فدراتیو سوسیالیست رئسپوبلیکاسی) صدری؛ یج-1 نین سووئتی کومیسسارالری

اؤن قافقاز سووئت فدراتیو سوسیالیست نین  هئیتی ریاست سی کومیته ایجرائیه مرکزی سوسیالیست سووئت رئسپوبلیکاسینین صدری؛

  .صدری جی-1 (ZSFSR) رئسپوبلیکاسیندان
 

 
8
 Əliyev İ. Dağlıq Qarabağ: Tarix. Faktlar.Hadisələr. Bakı, “Elm”, 1989, s.97 

-1933) کاتیبی بیرینجی مرکزی کمیته سینین پارتیاسی کومونیست آذربایجان-( 1956-1895) باغیروو اوغلو عباس میرجفر 9

  دئکابر-1932 اوکتیابر) صدری نین سووئتی کومیسسارالری خالق سوسیالیست سووئت رئسپوبلیکاالری آذربایجان ،(1953 آپرئل

 .پولکوونیک-ژنرال ؛(1953 اییول-آپرئل ؛1933
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سووئت  جانیآذربا ستانالیائرمن یقاراباغ پروبلئم قیداغل ندهیللریجو ا-۳۰-۲۰ نیگیللیوزی جی -۲۰

. بونونال بئله، یلمادیریو قالد یاولماد یئکتیاوب رهیاکذم یمیک یاراض یل هحیثموبا ندایآراس یالر کایرئسپوبل

 لدهیا یج-۱۹45دفعه  لکیا ا( سونرلیجو ا-۱۹۲۳) انقدیلدیارادی یتیالیقاراباغ موختار و قیداغل

مسئله  ندایسیارشق میته سیکرکزی م (ÜİK(b)P)پارتیاسی )ب(کیوع ندایقاراباغ حاق قیداغل ستانیائرمن

معلومات  سایق ندایحاق یلیتشک نیتیالیموختار و ،یخیتار نیقاراباغ قیداغل رووی. م.ج.باغریشدیلمیریقالد

سووئت  ستانیائرمن انندیمیباخ یاراض یتیالیقاراباغ موختار و قیداغل: “ریشدیازمیسونرا  کدنیوئرد

 .”ریشدیاولمام کیشیتیب و هئچ واخت رید لییدئ کیشیتیب انسوسیالیست رسپوبلیکاسی

 یشافینکیا یو مدن یاسیروفات، سصت نیتیالیقاراباغدا و قیداغله ندیللریا یتیسووئت حاکم جاندایآذربا

قاراباغ موختار  قیداغل – یریب نندیلر ور. بونون ان پارالق نمونهشدگؤرولمو شلریا وکیاوزره بؤ

کنددن  ریب شیلمینظردن اوزاق و داغ-ؤزدنگ نین یشهر یاوالن خانکند یمرکز یرکضیاح نین یتیالیو

 .رییدس لمهیچئور نهیریب نندیشهرلر یل، آباد و مدنه ان گؤز نیجانیرباذآ

 دیقئ دایوخاری. یلند جهینت لهیا یقاراباغ بحران قیداغل یاستیس جانیآذربا-یآنت یگیتدیئری نیموسکوان

. یلدیوئر ستانایائرمن یس حیصه ریب نینیرقالرپاتو جانیده آذربا ندهیللریا یتیسووئت حاکم ،یمیک یگیلدیائد

 اراتماقی ”ستانیائرمن وکیبؤ“ نداییقورولتا جو-۱۳ نینیاسیداشناکسوتون پارت نادایآف لدهیا یج-۱۹۸5

 یالتالریتشک ”اتسومیم“و ” کرونک“ ستیقاراباغدا سئپارات قیسورولدو. داغل یل رهیا نیدئنی یاسیدئیا

 یرتلسینیشوو یالنان ائرمن آرخا اسپوروناید یائرمن یجیو خار تهیحاکم یمرکز. الریباشالد تهیالعف قیآچ

 .قوودوالر انندیوردالریالح گوجونه اؤز س یریالجانلیآذربا انیاشای غداقارابا قیو داغل ستاندایائرمن

 قیداغل ده بهحیاصمو یگیوئرد نهیقزئت ”تئیهومان“ انیآ.آقانبئک یکیآکادئم یائرمن سدهیپار لدهیا یج-۱۹۸۷

 نیقاراباغ قیداغل نینیداشناکالر ی. بو دا ائرمنیلدیریقالد یادعاس یس رلشمهیب ستانایائرمن نیقاراباغ

 .اولدو قیشیا لیاشی نهیلر زهیاوغروندا مبار یل شغایا
۱۰

 

 قیداغل یتیهئ استیر نین یسووئت یلعا ئسپوبلیکاالریروسیالیست سووئت ده س-۱۸ ونونی لیا یج-۱۹۸۸

 نین یسووئت یلعا ئسپوبلیکاالریروسیالیست سووئت س جالسدای. ایائتد رهیاکذم ینیس سئلهقاراباغ م

. اورادا یردیائد راکیشتیقروپو دا ا ریب وکیبؤ نینیرتالاوالن دئپوتا انندستایو ائرمن انندجایآذربا

 ان،یرسومس.آ.آمبا ان،یونیس.ق.آروت ان،یآ.آمبارسومو. ان،یپوقوسق.آ. ان،یق.م.ووسکان ردنیلائرمن

  .ریلائتد شیخیچ موویبراهیو م.ا.ا روویوز.خ.ا ئو،ییس.ب.تاتل انندجایآذربا ان،یآ.پئتروسو.

 ”یرئفورم یزنیژ“.قورباچوو م
۱۱
 ”استیس یللیم“بؤلومونون  ینجیکیا یآدل” کرئملده“ نینیتابیک یآدل 

ر، ناللرله مشغول اوال مسئله یللیاو زامان م“ ،یک ریازی ندایآلت یغیباشل ”یشییقاراباغ پارتال“ ندهیس حیصه

 ده هیاوالن سو میبو مسئله الز ،یمادباجار ه ییل ائتمح ینیقاراباغ پروبلئم نیستالیاه و.ای.د نؤوبه لکیا

                                                                                                                                                                                                    
 آذربایجانی سووئت یا و سوسیالیست سووئت رئسپوبلیکاسی آذربایجان قیساجا- رئسپوبلیکاسی سوسیالیست سووئت آذربایجان *

 مؤوجود ترکیبینده ئسپوبلیکاسیسوسیالیست سووئت ر  ،(91-1936 ،22-1920) قورومو دؤولت سینده حیسه شرق قافقازین جنوبی

 اوالن عبارت لردن میللت غئیری اساسا   ده-28 آپرئلین ایل جی-1920 سوسیالیست سووئت رئسپوبلیکاسی آذربایجان. دور اولموش

 سونرا دان ایشغالین دن طرفین روسیاسی بولشئویک( 1920-1918)نین جمهوریتی خالق و عصیانی نین بولشئویکلری باکی

 و کئچدی آلتینا نظارتی تام موسکوانین سوسیالیست سووئت رئسپوبلیکاسی آذربایجان اوالن موستقیل شکیلده فورمال. یرد یارانمیش

 لرینه، عضو سیراوی و لیدئرلری الرین پارتیا بو. ائدیلدی قاداغان الر پارتیا بوتون باشقا،( آکپ) دان پارتیاسین کومونیست آذربایجان

 .باشالندی  تئررور  قارشی رهبرلرینه رئسپوبلیکاسی وکراتیکدئم آذربایجان ده جه ائله

 
 
10

 Алиев И. Нагорный Карабах: История. Факты. События. Баку, “Элм”, 1989, стр. 92 
11

 Горбачев М.С. Жизнь и реформы. В двух книгах, Кн. 1, М., АО „Издательство Новости", 
1995 
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و  کلرینلیچت رایس ریب التدهیموختار ا ندهیعرض کلریللای . اونیلمادیتاپ انتیوار ریب دئالی. اید لنمهه نجیا

  .”یلدیغییاوسته -پروبلئملر اوست

 نین یتیهئ استیر یسووئت یلعا ئسپوبلیکاالریروسیالیست سووئت س ندایانواری نیلیجو ا-۱۹۸۹

 یخصوص یندهتیالیقاراباغ موختار و قیداغل ئسپوبلیکاالریروسیالیست سووئت س جانیآذربا“

 نیجانیباراق آزر اوال یعمل تیالیو ندهیاصل لهیا یقرار ”ندایحاق یقیتطب نینیفورماس کیلیچ دارهیا

 یس تهیکوم دارهیا یخصوص لهیا یگیرهبرل نین یآ.وولسک پرست ی. بورادا ائرمنیلدیخاریچ نندیبیترک

 .یلدیارادی

. یلدیخاریشهردن چ یس یل اها یجانلینفردن عبارت آذربا نیم ۱4 نین یخانکند ولوندای نیلیجو ا-۱۹۸۹

 نیابرینو لیجو ا-۱۹۸۹ لهیا یطلب نیرالیجانلیآذربا یسووئت یلعا ئسپوبلیکاالریروسیالیست سووئت س

 ندهیس جهینت یس مهه گؤرم رلریتدب یرلیتأث نیمرکز نی. الکیلغو ائتد ینیس تهیکوم دارهیا یده خصوص-۲۸

 .یردیائد لهیال موداخعف نایاولونماس دارهیا یاسیو س یاقتصاد نینیتیالیقاراباغ موختار و قیداغل ستانینائرم

. باش یلدیتاریقا جانایآذربا نیدئنی یگییلچ دارهیا نین یتیالیقاراباغ موختار و قیداغل نداییما نیلیا یج-۱۹۹۰

 نینشیلر بو موناق مؤلف یجیخار رایس ری. بیلدیریکئچ اتایح لهیا یس تهیکد نیلر موسکوان وئرن حادثه

ائدن طرفلر  شهیموناق یعنی نده،یئری ونونو ا ریاعتراف ائد ینیغیلدیارادیصورتده  یسون نین یکؤکلر

 .ریالردییاوستون سا ینحلی ندایآراس

. ریشدیلمیارادی ”یشوراس یللیم نین یریلائرمن وانیناخچ“ رواندایده ا-۱۱ نینییآ ابریسئنت نیلیا یج-۱۹۹۱

مراجعت  ایایروس لهیا یطلب یس لمهیلغو ائد نین یس لهیموقاو صباغالنان قار لدهیا یج-۱۹۲۱شورا 

راق  دار اوال لرله عالقه حادثه لن ؤنهی یقارش نهیگیزلیس تهلوکه یللیم نینیکاسیپوبلرئس جانی. آذرباریشدیائتم

آوروپا اتفاق  یپارالمئنتلراراس ،بیرلشمیش میللتلر تشکیالتینادا -۹ نیفئورال لیجو ا-۱۹۹۹ سیمجل یللیم

 شغالیا ،ینماسیآل اندیواخت نینیس یتجاووزونون قارش یائرمن نای، آوروپا شوراستهلوکه سیزلیک تشکیالتینا

 ینیادعاس ”اراتماقیدؤولت  زهیند-زدنیدن“ ش،یمراجعت ائتم ندایحاق یس لمهیآزاد ائد نیریلاراض شیلمیائد

 .ریشدیسلمیپ

( ونویرا ی)مئهر ید اوالن نووه یکند یجانلیسونونجو آذربا ستاندایده ائرمن-۸آوقوستون  لیا یج-۱۹۹۱

 نیم ۲۳۰ نندیکند جانیآذربا ۱۸5 یاکندستایائرمن کله،یل . بئلهیلدیبوشالد لهیا یکمک نین یروس عسگرلر

کولخوز و  ۱65ائو،  نیم ۳۱ ،یاراالندیآدام  ۱۲۰۰نفر اؤلدورولدو،  ۲55قووولدو.  یجانلیآذربا

 .یتاالند یسووخوز امالک

 وقیوس نیرللبو عم یلر کیتؤرتد نین یلر دسته لیسالح یائرمن نندیطرف یتعیمایجتیا ایو دون موسکوا

 رمکیندشلیگئن ینیحرکات رمکیرلشدیب ستانایائرمن یقاراباغ قیاونالرا داغل ،یالنماسیقارش قالییلقانل

 .یو تکان وئرد دیاوم ریاوچون ب

”ندهیشیگئد نیخیقاراباغ تار“ نیمؤلف اینیمد سردارص یخچیتار یزلیتبر ،یائدک ک دیقئ
۱۲
 نینیتابیک 

 نین یس یاراض جانیو آذربا ریلیوئر یسرحدلر یخیتار نیقاراباغ ندهیس بؤلمه یقلیباشل ”ر؟ید قاراباغ هارا“

 یتوتدوغو اؤنمل ندایاتیح یو مدن یاداقتص-یاسیس نیکناؤل ویبو خیتار نیاریاوالن بو د یس حیصه لمازیریآ

 یجغراف ریب شیگئن نیقاراباغ اینی.سردارصراق  اوال یفرقل ندنیمؤلفلر رانیا رایس ری. بریقالنیآچ یئری

 ینیگیلدیقبول ائد یمیک یس حیصه بیترک نیقاراباغ شهیهم نین یس حیصه قیکان اولدوغونو و اونون داغلم

  .ریازی

                                                             
12

 2006در گذرگاه تاریخ، تبریز، ندای شمس،  سرداری نیا، صمد ، قرباغ 
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 نایالر کایسووئت رئسپوبل شیکئچم یکونقرئس مریکا بیرلشمیش شتاتالریآ ندایابریاوکت نیلیا یج-۱۹۹۲

-۹۰۷ لنی. بو قانونا ائدبیقبول ائد ی"نیدستک آکت غای"آزادل نی ملهظیتن ینیس لمهیگؤستر نینیمیاردیدؤولت 

 نینیمیاردی رباشایب نندیطرف یحکومت کایآمئر نایرالقوروم یرسم نیجانیرباذآ شیله دوز یج

 لهیو اثتشببو نین یس یلوبب یائرمن لدهیا یج-۱۹۹۲-شیله دوز یج-۹۰۷. وریقاداغا قو نهیس لمهیسترگؤ

دؤولت  رباشایب نیکانیآمئر جانایو آذربا لنیقبول ائد نایدستک" آکت غای"آزادل نندیطرف یکونقرئس مریکاآ

 .ریشدیله قاداغان ائدن دوز ینیمیاردی

 ستانای" و ائرمنیل شغای"ا نیقاراباغ قیداغل نندیطرف جانیآذربا لدهیا یج-۱۹۹۲دفعه  لکیا شیله دوز

آنجاق داها  ر،یشدیلمیئدا فیتکل نندیطرف نیسئناتور جون ماککئ لهیمقصد رماقیاندیدا ینیبلوکاداس یقارش

 یلوبب یو ائرمن نین یجون کئرر ردان سئناتو . سونراریشدیلمیتاریقا یئرگلره گؤره  لوم سببعسونرا نام

 یل رهیکونقرئسده ا نندی( طرفیشتاتیا وتایاووئنس ) نیکونقرئسسمئن اوئ لهیا ه ییدست نینیالتالریتشک

 شیخیچ نهیهیلئع نین یس لمهیقبول ائد نیشیله ( دوزیشتاتیا انایندیلوقار )ا چاردیور. سئناتور رشدسورولمو

کونقرئس  ندهیس جهینت یقییگوجلو تض نینیرتالالیتشک یلوبب یائرمن ش،یله دوز راق، ای. بونا باخماریشدیائتم

ال رول عقبولوندا ف نیشیله دوز دئنیجوزئف با یدئنتیپرئز-ه تسیو مریکا. آریشدیلمیقبول ائد نندیطرف

 ابریسئنت ۱۱ لیا یج-۲۰۰۱. ریشدیائتم شیخیچ یقارش نهیس لمهیلرله اونون لغو ائد و دفعه شینامیاو

 لهیائتمک مقصد نیمات ینه ییدست ده زهیمبار زملهیتئررور لخالقا نیبئ نیجانیرباذسونرا آ نندیلر حادثه

 .ریشدیوئرم یتحیالص رماقدیانیدا ینیس قوه یحقوق نیشیله دوز دئنتهیپرئز یکونقرئس مریکاآ

 حاقدا یس لمهیقاداغان ائد نین یس لمهیگؤستر میاردی جانایآذربا -۹۰۷ماده  - یمتن نیشیله دوز

 گریو د نینیبلوکاداس یقاراباغا قارش قلیو داغ ستانایائرمن نین یحکومت جانیآذربا دئنتیپرئز –آ( قاداغا )

سه و بو حاقدا کونقرئسه  ائتمه نییعم ینیغیآتد نیرمالیاوچون آدد یلماسیریدان قالد آرا نیقیگوج تطب

 میاردیرال نظرده توتولموش القانون گرید ایبو و  نندیطرف آمریکا نهیحکومت جانیسه، آذربا ه ائتمهضروعم

 .لمزیب لهیگؤستر

 ریدا نایغیاولماد غونیاو نایماراقالر یللیم نمریکانیآ نین یس لمهیائد قیتطب نیقاداغان دئنتیپرئز – دیب( قئ)

 .رییدل مهه لمیائد قیقاداغا تطب لنیگؤستر ندهیوئرسه، )آ( بند ماتیگلسه و بو حاقدا کونقرئسه تقدقرارا 
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 یمیریقیسو یل خوجا

-۳66 نیانیروس نندیطرف یلر قوه یسالحل ستانینا کئچن گئجه ائرمن-۲6دن -۲5 نیفئورال لیا یج-۱۹۹۲

 یقارش رایالجانلیآذربا کیائدرکن، ائتن غالشیا ینیشهر یل خوجا لهیا یراکیشتیا نینییآال یجیتآموتو یج

سونرا اورادا قاالن  اولوندوقدان طبض نندیطرف یلر دسته ستانیائرمن یل . خوجارید میریقیسو شیباش وئرم

 نین یل اولونان اها ای. دئپورتاسیلدیریکئچ اتایفورمادا ح لیاولوندو. بو عمللر متشک ایدئپورتاس یل اها یمولک

 قیموواف نین یتیحاکم یکاسیقاراباغ رئسپوبل قیده قوندارما داغل و بو باره یلدیساخالن دهیخانکند یتیاکثر

 یمیک روویگ نیرنالیدن قاد او جمله ن،ین یل اها نجید دایل . خوجارییدس یجیآشکار گؤستر غونوناولدو یامر

 نجیبوتون د نینیخوجال نین یتی" حاکمیکاسیقاراباغ رئسپوبل قی"داغل یلماسیو ساخالن یتوتولماس

 لهیا یرتالانایب یباغل لهیا یحاضر اولماس تارماغایقا نهیطرف جانیراق آذربا اوال زیاوزس ینیرنالنسایا

قناتبخش اولموش، -یریئغده  درجه نیکسک یطیساخالنما شرا نیالر رووی. گریائد لیتشک تیضد کارجاآش

وز نسقانو ینلریساک یل . خوجاریشدیلمیئدا قیتطب قیلیزوراک یقارش نهیرنلیساک النیساخالن نینیخوجال

لرده مسکونالشان  منطقه افو اطر دهیخانکند یامالک نیاونالر ،یلدیروم ائدحم نندیرتلیراق مولک اوال

 ایو  خانیشهردن چ نینچیهم یتیحاکم” یکاسیقاراباغ رئسپوبل قیداغل.“ یلدینه مسیمن نندیلر طرف شخص

ائتمک اوزره اوردئرلر وئرمکله باشقا  طبض یمخصوص ائولر نهیرنلیساک یل اولونان خوجا ایدئپورتاس

 لیا هوجومدا موستقییل . خوجاریالردیلئقالالشد ینیس لمهیمسنیمن نیلره مخصوص بو جور امالک شخص

 راکیشتیا یریلحربچ نییآال یجیتآموتو یج-۳66اوردوسونا مخصوص اوالن  نین یگیرلیر بتلدؤول

 .ریشدیائتم

 6۱۳اولماقال،  یقوجا و قار ی-۷۰ ن،یقاد یس-۱۰6و اوشاق، -6۳ ندهیس جهینت یمیریقیسو یل خوجا

 ۱۳۰ ،ینینیدئیوال یکیاوشاق هر ا ۲5 ب،یلیو ائدحم لهیعائله تامام ۸ ب،یلیریئتیقتله  ینیساک یل خوجا

. بیاالنارینفر  4۸۷ ماقال،اوشاق اول یس-۷6 نندیس له . دوشمن گولبیریتیا ینیریب نندیرنلیدئیاوشاق وال

 نیاوشاغ ۲6و  نیقاد 6۸دن  او جمله ن،ین ینفر ۱5۰ردن نلگؤتورول ریگؤتورولوب. اس رینفر اس ۱۲۷5

 .لییدک معلوم دئه بو گون ییتالئ
۱۳

 

اساس  نین یاستیس یجیخار نینیکاسیرئوسپوبل جانیآذربا ینماسیتان نینیمیریقیسو یل خوجا حاضردا

  یمیک امع قتل ده هیتام سو ینیباشقا، خوجال انندجای. آذرباریشدیلمیرینلشدعییم یمیک یریب نندیقامتلریستیا

 ایبوسن ا،یچئخ ا،یکولومب کا،زیمئک یمیک امع قتل ندهیس هیپارالمئنت سو ینه . فاجعریییو سودان تان ستانیپاک

 دکیدنی. اریییتان ایو شوتالند اینیروم ا،یوردانیپئرو، هوندوراس، پاناما، ا ،یبوتیج نا،یو هئرسئقوو

 یل "خوجا جاندای. بو حادثه آذربابیسند قبول ائد انییتان  یمیک امع قتل ینیخوجال یشتاتیا ۲۲ نمریکانیآ

 .ریلیآن یمی" کیامع قتل یل "خوجا سهیلرده ا اؤلکه گرید ،یمی" کیس فاجعه یل جا" و "خویمیریقیسو

 جهینت

-۱۹۲۳، ۱۹۹۱(، هادروت )۱۹۹۱اوند )(، خوج۱۹۹۱) یخانکند نیجانیرباذآ یزامان یس محاربه قاراباغ

 ونونونیخوجاوند را یس یو اراض شیلمیلغو ائد لدهیا یج-۱۹۹۱ ابرینو ۲6آغوغالن،  یآد دکه لیجو ا

(، ۱۹۹۳آپرئل  ۲جر )ه (، کلب۱۹۹۲فئورال  ۲6) یل (، خوجا۱۹۹۱(، عسگران )ریشدیلمیوئر نهیبیترک

آوقوست  ۲۳) لیی(، جبرا۱۹۹۳ ولایی ۲۳)(، آغدام ۱۹۹۲ یما ۱۸) نی(، الچ۱۹۹۲ یما ۸شوشا )

 یل شغایا نین یشهرلر یمی( ک۱۹۹۳ ابریاوکت ۲۹) النی(، زنگ۱۹۹۳آوقوست  ۳۱) ی(، قوبادل۱۹۹۳

 ندانیتورپاقالر یخیاؤز تار نسانیچوخ ا مدانیاری ونیلیم ۱اولوب،  دیشه یجانلینفر آذربا نیم ۲5 یزامان

                                                             
13

 https://az.wikipedia.org/wiki/Xocal%C4%B1_soyq%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1 

https://az.wikipedia.org/wiki/Xocal%C4%B1_soyq%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1


34 
 

1399سال  187ه شماره خداآفرین شهریور ما  XUDAƏRİN 187- İL 2020 
  

دن -%۲۰ نین یس یاراض نینیکاسیرئسپوبل جانیآذربا دوشوب. نهیتیو کؤچکون وضع نیقاچق یمجبور

 .اولونوب شغالیا نندیطرف ریلچوخو ائرمن

 کیزلیس تهلوکه شکیالتیتیللتلر میرلشمیش ب نین یس شهیقاراباغ موناق قیداغل جان،یآذربا-ستانیائرمن

دا  یاولونماس ندهیس رهیاکذقروپوندا م نسکیم نی-آتم سهیاولجه آتم، سونرا ا راق الیخاریچ انندیشوراس

 یغییلیو راض أییر نیجانیرباذآ بدهیترک نی. همریشدیگؤسترم ینیریتأث یاؤز منف نایل اولونماسح نیپروبلئم

لوگو  بوتؤو یاراض مجه،ینظ. ریشدیلمیسئچ نیدرلرصعبارت هم ادای، فرانسا و روسمریکادان آ اولما

 ضروعم مایریقیدوشموش و سو نیدرگید انندیتورپاقالر یخیتار ینسانیا قیآرت انندویلیم ۱پوزولموش 

 نین یبیترک نین یتیو هئ نایلماسیریآرت نینییسا نیدرلرصدا هم نیجانیرباذآ یمیو دؤولت ک شیقالم شیقالم

  .رییدل نمایلق نظره آلطم عییمؤوق ندهیس لمهیسئچ

. ریشدیگؤسترم ینیریتأث نایخماسیچ ایایدون نین یحاق سس نیجانیرباذگوجو ده آ نینیاسپوراسید یائرمن

 نیو بئ ونالیرئگ ،یاسیپارت ونیداشناکسوت ،یس لسهیک یلرده ائرمن ساحه رایس ریب ریلان باشقا ائرمنندبو

  .ریبو گون ده داوام ائد ،یک یعیور. بو طبشداولمو ه ییدست یده خصوص نیلر گوج لخالقا

و  اناتینامه، قرار، بطعق دیگیریقبول ائتد نیلتالریتشک ونالیو رئگ خالقال نیبئ ،یمیگونه ک بو

وزو اوتج ی. ائرمنرید ندایآلت یل شغایا نیستانیائرمن ونالریقاراباغ و اطراف را قیداغل اقیباخما نهیلر اننامهیب

 ،یلر یده آب ینوعم-یماد زدهیمیریلاولونموش اراض شغالیا نندیطرف یدؤولت ستانیائرمن ندهیس جهینت

 یقانون-یریئغ ش،یلمیریشدگید یآدالر نیزیمیآدالر ئری ش،یلمیلدیداغ ریلموزئ ر،قالیمزارل دلر،یمسج

   .ریشدیلمیریکئچ اتایح ایرو س یاستیس رمایمسکونالشد

 نیو بئ یاسیس ،یماد لنیجهتدن ائد یدئولوژیا-ینید ،یاقتصاد ،یاسیس ،یحرب ستانایائرمن ،یبوگونک

 ونالیو رئگ لخالقا نیر، بئتلدؤول ینسها ،یک کینظر سالساق گؤرر هی عالمده اوالن دسته لخالقا

 یئرمنلرده ا اؤلکه یجیده خار لهیائتمک اوالر. خصوص ردییقوروم و مرکزلردن بونو آ الت،یتشک

 ریبو ب راندایده رولونو آراشد نیدستک اوالن گوجلر لدهیشک گرید ایبو و  نایفورماالشماس نینیاسپوراسید

 .اولور نیدیداها آ

. بو رییدل سو اولماماعوضمؤو رهیاکذم یتورپاغ شیقار ریب نیجانیرباذآز وخدور،ی نجایآذربا زیقاراباغس

 یل آما یلعااؤزونون ان  جدهیده خار سترسهیا زده،یماؤک ستریا یاؤوالد جانیآذربا ریمدان هر بیباخ

 ،ینوعم-یمدن ،یعلم ،یداقتصا ،یاسیلوگو اوغروندا س بوتؤو یاراض یخیتار نیجانیرباذراق آ اوال

 .رییدل آپارما زهیلرده مبار ساحه ایرو س اسپورایات، دعبوطم
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 یی ورها اویغارلیغینین آذربایجان شهری شوشا
 

 دورموشخانلی پور خانعلی بهروز

 
. دیراوره گی  دستان شیفاهی و مرکزی موسیقی آذربایجانین شهری شوشا

 خانیمین آغاَبییم هیمنی کونوللر و ازبری دیللر بیریده، داستانالردان بو
 .دستانی بو یوخدور قوالق ین مه دینله و اورهک دویمویان. دستانیدیر

 اما ائتدی یوروش شهرینه شوشا گوجویله تام ن،آغامحمدخا شاهی، قاجار
 قاالسینین شوشا. بیلمهدی کئچه دیوارین قاال داش اوالن کئچیلمز شوشانین

 چوکه قاالسی شوشانین آن هر و آلدیالر لر داربه آغیر قورویوجوالری
 قشون و اولدورولدو طرفیندن نوکرلری آغامحمدخان زامان بو...  بیلردی
 روس آدامالر اولدورن آغامحمدخانی گوره ئییلنلرهد. قاییتدی تهرانا

 آغامحمدخانین  خان ابراهیم.  اولوب آدامالر اولموش اجیر طرفیندن
 ایله جنازه  گوره دئییلنه. سالدی یوال تهرانا احترامال و ادب سین جنازه

 َیَهری آت چکیلمیش اسویون قیزیل و قیلینج بیر خانا ابراهیم حتتا وئریلدی، خلعتده آدامالرا گئدن تهرانا
 بیلمه ائده باسدیر اورت اولدوغونو قاچیلماز دویوشون بو ایلیشکیلرده یؤنلو صلح بو آما. گوندریلمیشدی

 گوندردی ائلچی خانا ابراهیم خان-فتحعلی.  اوتوردو تخته فتحعلیشاه اوغلو یئرینه، محمدخانین آغا. دی
 اؤلدوره تامامیله تین-میلله و ائدر بیر یئرله شهرین وشاش وئرمزسه، اونا خانیمی، آغابییم قیزی، اگر  کی

 روس طرفدنده اوبیری آخی. اولدو تسلیم دئیه سین اؤلمه میللت خان ابراهیم باشالرکن دؤیوش. جکدیر
 عمی او. گلدی قرارینا قورتارما میللهتین باسیب داش اورهیینه خانیم آغابییم نهایت. ایدی آلتیندا تهدیدی

 اوردا و بولبوللری گوللری، باغالری، قارباغین. واریدی آرزوالری اونالرین  شیقیدی،عا اوغلوسونا
 او. ازبریدی دیللر دستانی عشق بونالرین و اوَیردی بیلیب، اولدوغو سئوگیلی بونالرین هرکس اوالن
 ادبیات و شعیر او. قیزیدی بیر گؤروشلو دونیا و ساوادلی لی، دوشونجه عاغیللی،کاماللی، چوخ

 شاعیری بویوک توپراغینین دوغما اوز. بیلرمیش ازبر فضولینی اوالن یی اؤرنه خزینه ادبی. سئوهریدی
 آخیشلی دیلینی عرب و بیلر ازبر کریمی قرآن خانیم آغابییم. وورعونویموش شعیرینین واقیفین پناه مال

 .قونوشارمیش
 
  گؤروشردیک گیزلی گاه

 ...آشکار کی گاهدا

 یار آی سندن دویمادیم هئچ
 

 :دئییر بئله دیلده آغالسادا قان ک اوره
 بیچمیشم غم اکدیم گول من

  سئچمیشم اؤزوم بوگونو
 گوللو اونون شوشانی، دؤنه سون خانیم آغابییم. دی سویله داستانالر...  دئیه دئیه منیم ائللریم یاشاسین

 گؤزللیکلرینی بوتون وطنین. چدیای سو بوالقالریندان بوز. ائتدی سیر مئشهلرین داغالرین، یایالقالرین،
 .یازدی یادداشینا گؤزلریله آال فسونکارلیغینی توپراغین دوغما و

 .گلدی یه ناله ائتدی شیون اهلی قاراباغ بوتون زامان ائدن ترک شوشانی سی کجاوه آغابییمین
 سؤندو اولدوزالر گویده
  داغدان وئردی بوی گونش
  سسی نئی یانقیلی بیر
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  غدانقارابا اوجالدی
 
  چکیردی ناله نئی او
  ائدیردی فریاد نئی او
 سیزالییردی نئی او
 

 سیدی ناله آهیدی توپراغین یاراالنمیش
 سسیدی عوصیان او هاراییدی، ائللر او
 هاواسیدی کوچ اینیلتیسی آییریلیق 
 

 آنالدارمیش، دئتالالریال کیچیک و اوالییله توم دستانالری شیفاهی بوتون عابباس، شاعیر، بؤیوک دئییرلر
 .ائتمیشدی شرح گون اوچ کؤچونوده آیریلیق یاریندان و دیاریندان دوغما آغابییمین

 .اولسون داشی مزار اونون گون بیر گؤتوردوکی، داش بیر اؤزیله زامانی وداع آغابییم 
 

  سنه وئریم اورهییمی
  مه سینه قوی داشینی بیر
  منی صداقتده سینا

 سیناما گل غریبلیکده
 
 قاراباغی توم ایستهدی آن او. دئدی نلر و نلر

 .چاتمادی اَللری آما آلسین قوینونا خاطیرهسیله بوتون 
  

  قاراباغی دؤنه سون دی ایسته قوجاقالماق
 قولالری دی بیلمه یئتیشه آرزویا ایستهیه بو
 

 قاراباغی، ونوتا دئدیلر وئررکن تسلی گلینلر قیز ساالن یوال خانیمی آغابییم زامان دؤشن یوال کاروان

 .اولمادی کی اولمادی آما. دین-بیلمه گؤره بیرده بلکه
 لر الله اتکده

  باخ قارا ده زیروه 
   یارا هر اونودوالر

 قاراباغ اونودولماز 
 

 توکرک یاشی گوز خانیم بییم آغا گئدن یول"  سالونوندا"  بزکلی نین کاروانی َدَوه َتلَسن باشینا منزیل
  :دئییردی آغی آرزوالرینا اوالن دفن ینداسوالر آرازین سانکی

 
 بختیاردیر نه ساالن مسکن سنده

 وار ایقلیمین قوینون صفالی
  گئدن سفره بوینوندا َدَونین
 باغلیدیر سنه کونلومده کیمی زنگ

 
 ...دی سؤیله ناغیلالر چوخ اوالیدان بو تهراندا شاعیرعابباس

 
 و سئوگینی عشقی،. ائتدی فغان توپراغا دوغولدوغو نعشقینی و عشقینه اؤز زامان هر خانیم آغابییم

  ... شاهیدیدی اونا قصری شاهین دویمویان محبتی
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 .دی بیلمه آال ایزین آما دی سؤیله دیینی ایسته گئتمک قاراباغا شاهدان آغابییم گون بیر
 قاراباغین حتتا و بولبوللری عینی قوشالر، عینی بیتگیلر، عینی اوت، عینی گوللر، عینی باغ، عینی شاه

 آدالندیردیغی"  باغی وطن" بییم آغا. اولسون خوش بوردا آغابییم کی سالدیردی باغ گتیردیب تهرانا توپراغیناندا
  .تانینیر"  شاه باغ"  یا"  باغی شاه" شهرینده تهران گون بو باغ

 
 بوردان آرزوالری و وگیسیسئ عشقی، اولسئیدیده بوردا نهییی هر قاراباغین آما گزردی گئدر، باغا بییم آغا

 .گولمزیدی اوزو و آچیلماز کونلو. اوزاغیدی
 

  قوربانام توپراغینا وطن
  وطنیم اول وطنیم ائلده غربت
  اوچوردوم کیمی قوش بیر عومرومده سنی

  نیم اوته اول اوتهنیم بولبول غریب
 
  اوجال سن سی شیکسته قاراباغ آی

  ... نیم یئته اول نیم یئته هاراییما

 
 !قالدین؟ هاردا دئییر اوالراق خطاب توتار اوزونه اولسادا باغلی قاراباغا دؤیونتیلریله ک اوره
 

 قاراباغ عزیزینم
 قاراباغ شیروان شکی
  دؤنسه جننته تهران
 قاراباغ چیخماز یاددان

 
  سنه مئیلیم عزیزینم

  سنه گؤیلوم دوشوبدور
  دؤنسون اوزوم دؤنسم من
  سنه نئنیم دؤنسن سن
 
 قالماز گئدر یزینمعز
 قالماز گئدر سوالر آخار
  قوربان جان یارا وفالی
 قالماز گئدر، یار وفاسیر

 
  قاراباغدان کئچیر کونلوم

 بوداغدان گاه اوداغدان گاه
  سسی خانین هاواالنسین

  اوزاقدان قوی اوستو آخشام
 

 سیمبولونا آذربایجانین بیتوو و قاراباغین شوشانین، سی نغمه ک اوره یازیالن اوستونده بایاتی بو ایندی
 .یاشاییر و چئوریلمیش

  اوزان  هئچ و سین مه دینله حؤرمتله و اوخوتماسین ماهنیسینی کونول بو کیمسه کی اولماز شنلیگی توی هئچ
 .بوزالماسین ماهنینی بو حیاتیندا موسیقی کی اولماز

. واریدی بیتگیسی خاری بیر آدلی بولبول ریخا قاراباغدا...   یوخیدی سونو غمین و کدرین بو بیل ائله آما
 چوخ. اوخویارمیش قونوب اوستونه سینین بیتگی خاری بو تکجه" بولبول ساری" بولبولو آدلیم قاراباغین
. اوخومور اوخومورکی بولبول ساری و بیتمیر بیتمیرکی باغیندا، وطن تهراندا، بولبول خاری اما گلیر باغبانالر
 ایلک.  یوخ حاققین یه سئچمه وطن یئری باشقا قاراباغدان سنینده وورورکی طعنه منه داباغ بو: دئییر آغابییم

  .یوخ حاققین یه وئرمه کؤنول کسه آیری ساوایی عشقیندن
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 :ییر سؤیله بئله یانا یانا خانیم بییم آغا اودورکی
 

  الواندی آل باغی وطن
 بولبول خاری، ایچینده یوخ 

  دوراندی لی سورمه عومور
  بولبول باری گلسین نسسی
 

 چاغیندا گولشن سحرین
 بولبول؟ باغی، گزیرسن نه

  آپاردین عقلیم اوخودون
 بولبول یاری منه سوندون

 
 چکرسن ناله سن بولبول
 توکرسن گیله یاشین گوز

  چکرسن جفا ایللردیر
 بولبول زاری بیر ایندیده

 
 یاشیل آلی گئییبسن بولبول

 آشیر بوینومدان قولالرین
  یاراشیر منه قآغالما
 بولبول باری، آغالییم قوی
 

 اوچورتدو؟ کیم سنی بولبول
 قاچیرتدی؟ کیم داال دالدان 
 ایچیرتدی؟ کیم  باده سنه 

 بولبول؟ ساقی اولدو کیملر
 

  قاندی ایشین سنین بولبول
  یاندی اودونا عاشیقلر

  الواندی؟ یئرین هر ندن
  بولبول ساری آلتی کویسون

 
 :دئییر بئله بندینی سون خانیم آغابییم گؤرن محبسده سئوگیلیسین و ائلین یین، اوره سئوگیسین، اؤزون،

 
  گلسین دیله قوشالر اوخو
  گلسین ائله نغمه آزاد
  گلسین گوله گوله یاریم
 بولبول تاری چاالندا من
 

 یار اونون غزل بو ائدن ایضاح باشا بیر نلری و نلری. وار غزل بیر باشلیقلی"  گئجه"  خانیمدان آغابییم

 . ائدیر ترنم کئچدییینی نئجه عمرونون و مناسیبتین

 گئتدی گئجه قالدی گئجه گلدی گئجه یاریم کی افسوس
 گئتدی نئجه قالدی نئجه گلدی نئجه عومروم بیلمهدیم هئچ
 

 ایندیده ائله و دایول گؤزو آغابییمین. وئریلدی توپراغا یئرده آدالنان دروازهسی تهران ایندیکی باغدا او ائله آغابییم
 دیللر سؤزلری یاخار یاندیریب کلری اوره آغابییمین. کیمیدیر گوزلویور سئوگیلیسینی ازلی اؤز ده دروازه
  ... !یاخیر اودالرا ییجینی دینله هر ده هله و دورور اوالراق ترجمانی
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 ...ندایغیلیجیارادیال جمعه م یارث یمینس

NƏSİMİ İRSİ MOLLA CUMA YARADİCILIĞINDA 
  ئوینفر پاشاغضپروفسور 

Prof.Qəzənfər Paşayev 

   

گلنلردن  لکیه گؤز اؤنونه ادنندوشو اندیحاق زیمیرلرید یمعنو-یللیم

اولور.  یمینس زیمییعقورور منب یس ینجیریبلکه ده ب ،یریب

 یرژنتوکنمز ا یارث قییلجیارادیو رنگارنگ  نیزنگ نیشاعر

 یتلا گلن قودرن سونرنداؤزو ش،یلمیچئور نهییعمنب

 نیزیمیقالریآش یکملخصوصا  ده گؤر ن،یزیمیتکارالرعنص

  .ریشدیگؤسترم ریلو تأث گوج نایغییلجیارادی

 شعر یمیالم ک-فیباغالما و ال لبندیفیق نایغییلجیارادی قیآش شاعر

  .یدیا کلرییلئنی زدایامییپوئز یللی. بونالر مریشدیرمیگت یللریشک

 یکملگؤر نینی"سفبایالم" و "ترس ال-فی"ال نینیمینس زدایمیازی بو

 نندیریتأث نایغییلجیارادی نینمعه ج مالشاعر -قیآش یتکارعنصائل 

 شافینکیده ا درجه لمازینانیا ینیشکل ریعالم" ش-فی"ال نیغیشعااوالن  اندیشالریآختار قییلجیارادی میو دا

  .کییبحث ائدج نندیس رمهیشدنلیو زنگ نندیس رمهیائتد

  .جلب اولونور رید دفعه لکیا قاتایبو مؤوضو تدق ،یک میائد دیقئ کنشیگلم یئری

 نینیمی" نسفبایالم" و "ترس ال-فی"ال یغیاراتدی نینجومع مال قیآش یکملگؤر ،یک کیگیائتمل اعتراف

عشق،  زیالنی نیجهت اونالر نریدنفرقل ینی"سفبایالم" و "ترس ال-فی"ال نیغی. آشریندیاخیروحونا داها 

  .ریادندیاولماس یباغل لهیا یسئوگببت، حم

. ریشدیاراتمی جمعه مال ینیلر نومونه یاخشیان  نی"نفبایالم" و "ترس ال-فی"ال ،یک کیدا دئ اونو

 ینیغییلجیارادی قیآش ش،یرمیائتد شافینکیا زیحدس ینیشکل شعر قیبو آش جمعه مال تله،یعموم

  .ریشدیرمینلشدیزنگ

  :نومونه سارالیختیالم"دان ا-فی"ال یاننو

  زیق

  مهیوئر عل نیعل -" فیال"

          !زیائللره، ق میزیب گئدک

  رم،ینگوو بیباخ -" یبئ"

  !زیتئللره ق یک هنداوزو

   

         ر،ییاوخشا نیجامال -" میج"

  !زیگوللره، ق النیآچ تئز

  سان، یسوناس مهر -" یهئ"

  !زیقوندون گؤللره، ق اوچوب
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  -درس گؤتوروب،  نیدیللئ -الم" "

    - یمجنونه من نیدؤندرد

  یجلالد، من نیسلیم -" میم"

  .زینه حالالرا، ق وسانیمقو

   

 چک اؤزونه،  نیاخی -" یئی"

            .یوفادار جمعه مال 

  ،یمیکمر ک نیس سارماش

  .زیبئللره، ق کیناز نجهیا

   

  :نومونه لهیا سالتمایآزجا ق نندیشعر یغیازدی"دا فبای"ترس ال ی" آدلنیس گل"

 گؤوهر، -یدورر م،یرافض -اد" ض"

  .نیس آالن گل بیوئر متیق

  شارام،یدان لهیدقیص -اد" ص"

  .نیس اوالن گل یزر و میس

  زه،یس مییدوروستون دئ -" یت"

  .نیس دوالن گل یمیک ایدر

  ب،یلعنت ائد طانایش -" نیص"

  .نیس ساالن گل ادای یحاق

  ب،یی رمهیتیا ینیزند -ذات"  "

  .نیس گل االنی بیی هملیسؤ

  بان،یینایقا دن نهیس -" نیس "

  .نیس گل نلیب ینیاهل عشق

  دن هللا، نه سبب -" فیال"

  کسته،یش نیکؤنلوم ائتد شاد

  اندیانیساغساغان جمدک  -ساد" "

 دورار قصده،  قوشال لیزیق

  دوبولبول ریب جمعه مال

  .نیساولوب چاالن گل نیالچ

 

ان موکممل  نیغیشعا. ریندندیلر . "گؤروب" بئلهریدا وارد یالم"الر-فی"ال یقلتام فر نینه معج مال

 یوانید یشعربو  ئویسور پاشا افندپروف زیمیمیفولکلورشوناس عال یکملگؤر ،یس یچ قاتیتدق

"گؤروب"  انیاولما وکیبؤ دا. چوخ رییدفورماس یقلفر نیالم"-فی"ال شعربو  ه،ندی. اصلیشدیرمیآدالند

  .قیشاجاغیچال رماغاینالشدیدیآ یزیمیکریف بیبورادا وئر ینیالم"-فی"ال

 گؤروب،  نی"ای"، "زفیال" "یئی" میجوشه گلد اقیسا بولبول

  .گؤروب نی"یر" ی""او "واویئی" هی فتار دئمهگ میباشالد
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 اولوب،  لیما شامیقالم نایجامال شیرلنمیبد

  .گؤروب ی"ی"، "زئفیو "ال"امی"م ورخدوی رییان خندجا میلدیب

  .بیارادی" یه "قاف"او، "الم"، "خئندنه خوش س میآاله ریب

  .بیارادی" ی"بئ لهی"الم" ا غایسورماقل یشربت بال

  .بیارادی" ی"، "نون"او "خئیئی" نهیغیشعااوچون  بوسه

 گؤروب،  ی"نی"کاف"، "واو"او "زئ هیفدا موئرس میباش

  .وبی" اوخونیس"ی"ی"او، "رئ"دال جمعه مال دانبسم هللا 

  .وبی" اوخونیس"،  " یرئ" ی"ف ید لهیمشق ائ یسئودان بو

  .وبی" اوخونیس"،  " ی"او "رئیدوشوب، "تئ لهی" حرف دمی"م ریب

 گؤروب نی"ایزئ"،  " واو" ""دال میلدیگشت ائ به الحمدهللا

 کرهیف یک هندیاول نیصراعنیم ینیینه معنا وئرد نیاوزره حرفلر صراعیهر م یچ قاتیتدق ،یک رییدقلمارا

 مالگؤز، درس، فارس، ترس، دوز. )باخ:  اناخ،یلب،  خ،یلی)اوز(، ناز، ق وزی از،ی: یشدیلمیاساسا  آچا ب

  .(20-19.ص، 2006قرب"، -"شرق ،ی. باکی. اثرلرجمعه

 یمیولدوغو کا ندایالم"ا-فی" "الی"اوغراد نینه معج مالو  ریلیالم"دا عربجه حرف وئر-فی"ال ینوعنع

  .ریلیآچ یسونرا معناس

 

 مت، حمر ریب لهیائ -" فیال"

  .میگئد م،یچات مهیلبطم

  ،یسن میباس مایباغر -" یبئ"

  .میگئد م،یجانه قات میجان

 تداروک گؤر آخشاما،  -" یتئ"

  .میگئد م،یاتی ریمیچ رجهیب

 

 یینه معنا وئرد نیاساسا  حرفلر رهکیاوالن ف لیحاص صراعدانیم اندیالم"الر-فی"ال یبعض نینه معج مال

  :. مثال  رینقالیآچ

  .گؤروب نی"ای"، "زئفی"او "الیئی" میجوشه گلد اقیسا بولبول

. عربجه حرفلر بونو ریگئد ازدانیصحبت  ،یک ریگؤستر قجایآچ یس حیصه یاوولک نیصراعنیم

  .رییقلیدصت

  :مثال ریب باشقا

  .بیارادی" ی"بئ لهی"ال" ا غایسورماقل یشربت بال

  .ریصحبت "لب"دن گئد ،یمیک ویگؤروندو

حرفله  ینسها صراعالری. مریجهت ده وارد ریب نریدنفرقل ینیالم"ا-فی"گؤروب" "ال نینه معج مال

  .ریتیحرفله ب نیهم رسا،ییباشال

 شعر" ریآخ-"اول رسهیتیو ب رییحرفله باشال ینیع یو سون حرفلر لکیا نیصراعنیم اندیغیلیجیارادی قیآش

-"اول ینیالم"ا-فی"ال نیغیآش ئویپروف. پاشا افند ،یک رید بونا گؤره ن،یقیحساب اولونور.  یفورماس

  .(۴01.ص، 2006قرب"، -"شرق ،ی. باکی. اثرلرجمعه مال)باخ:  ریشدیوئرم اندیراسیس لرشعر" ریآخ

  :. مثال  ورخدوی یغیاوخشارل ریهئچ ب نایالم"ا-فی"گؤروب" "ال نینجومع مال نی"اریآخ-"اول ،یهالبوک
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  ان،یه سن داندم، گول اوستولبولبو ریب کنچ ناله
  ان،یسن دا ننیگئتمغ ام،ییقوربان نیجان مینج
  انیپونهان، سن ده  یسمیا رام،یانیمن  ریتدمد نه

   .ننیننتیظالم م یآ ما،یانیاولما، گل  نامرد
"، مییسئود یندیری"، "شدیصقا ی"، "افهی"، "اولما"، "گؤزل"، "القی"آرت ننقلفر لهیتامام نینه معج مال
ن تدببحعشق، م یس یهام نیاونالر ،ی. دئمک اوالر کریوارد یلرشعر یقلچوخ مارا یمی" کننیدال-فی"ال

 اقیدا لرهنلییدئ "الم-فی" "المییسئود یندیری"ش کیاوچبندل شیلمیازیه ندقوشما اوستو نیغیشعا. ریبحث ائد

  :اولور
 اولورمو بئزار، ان نددا اؤز دوستو دوست

  ."دنیر "، "  "، " کاف یلر، "ف گئجه رامیاتمی
 کاماندار،  ننسس نایبوتاس منیس

  ."دنیر"،  " "، " کافمی"ج نیاوخالر میردیکئچ
   

 باغا دا،  لریاوالن قوللوق ائ باغبان
  غادا،یده، ج مشهوردو تئل سوناالر

 گؤزو اوالر آغادا،  نیدمتکاریخ
  ."دنیر"،  "  ون"، "کاف"ن رییستینه ا آغا

   
  ،یاوخور تورکو، عرب جمعه مال

  ،یتوراب یاؤزونه خاک آرزوالر
  ،یشراب نینیپونهان، لبلر-یسمیا
  ."دنیر"،  " "، "کافنی"ش م،یگیسئود ،یندیریش
  (.نؤکر، شکر گر،یج ر،یکی: فیمعناس نیحرفلر)
 یآدام لهیا یگینلیزنگ نینیلیخالق د ،یگینلیا درمعن ،یگینلیریش نیلید ،یغییلجیآخ یالم"الر-فی"ال نیغیآش
 ریریگت رتهیح
  ،یادندای بیرق یندیا شاق،یپونهان، گل بار یسمیا
  ،یادندجا نیجرانیدا بئش گون اوالر، قم ه قییلریآ
  ،ید هندم ریصتق یللده کو بو باره م،یلدیب نیقی
  .ننی" "دال"فیال" "یئی" شمایانیسن  وفا،یب آ

 (ننیادی)                                           
   

 ساز، آغال،  هننی، چک سجمعه مال قارا یبخت
 آغال،  از،یدفتره  نیم ینیدرد ریب بیآل قلم

 آز آغال،  ئرهی زیس دئسه سنه وئج بیگل میکح

  .ننی" "دال"افیال" ""دال نس قم چکه ادایدون بو

  (ننیداد)                                                     

 

 شیاراتمی جمعه مال ینیلر ان موکممل نومونه نینیشکل شعر قیالم" آش-فی"ال ،یک کیلریب هیدئ دن نمهیچک

  .ریشدیرمینلشدیده زنگ درجه ییلخئ ینیاسییپوئز قیو آش

ؤرمک گ نندیللریشک ریعباغالما، قوشما و باشقا ش نیجه ده شاعر الم"دان، ائل-فی"ال زیمیغیآچد صحبت

 .ریشدیائتم ریتأث یتلنئجه قو نایغییلجیارادی قیآش یمینس یداه ،یاولور ک
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 یج-20-جو-19 نینیطیموح ینمد-یقاراباغ ادب

 یخیتار ییقدر اونون کئچد نهیس عصرلر مرحله

 یس منظره ولونونی شافینکیا
   

  ئویبابا اقوبی سورپروف .دوکتور

Prof.Yaqub Babayev 

   

   

AMEA یللیفارسد توتونونینستیا ازماالریال نایآد یمحمد فضول 

 اییلولوگیف ،یس یشچیا یعلم وکیبؤ نینیس شعبه یقیتدق نیازماالریال

 ینجیکیا نیعصر جو-19 یطیموح مدنی-یقاراباغ ادب» نیمدووانحا نهیبصدوکتورو  اوزره فلسفه

 .بیخیچ دان اپچ یاسییمونوقراف یآدل «یاوللر نیعصر یج-20 – یس یاری

اوزره علملر  اییلولوگیف یاؤن سؤزون مؤلف ،یملیکر موریت کیآکادئم یس یچ مصلحت یعلم نیشرن   

و  موویسور راقوب کراوزره علملر دوکتورو، پروف اییلولوگی. فریئودیبابا اقوبیدوکتورو، پروفئسسور 

ره فلسفه دوکتورو، اوز اییلولوگیف ،یلرییچار نیتابیک ئوایبابا زیناوزره فلسفه دوکتورو گولب اییلولوگیف

 .رئداکتورودور یعلم سهیزاده ا نجف غاآزیزعدوسئنت 

 هندیطیموح یقاراباغ ادب هندیاوللر نیعصر یج-20و  اندیس یاری ینجیکیا نیجو عصر-19 اداییمونوقراف

 شیاراتمی-بییاشای وموش،یا دوغولوب بؤداولونوب. قاراباغ میده اوچئرکلر تقد نتکارالر بارهص نشیئتی

بو واختا  ب،ینینظر سال یعموم ردهاوچئرکل یریآ-یریآ نایغیل یجیارادی نیستلریسیو پوبل رلریثلر، ناشاعر

 .بیلیآپار للریلره توخونولوب، تحل مسئله شیکناردا قالم انتدقایقدر تدق

 میساوالن قا انندیماالریس یجیآپار نینیطیموح یدؤورلرده قاراباغ ادب نیاولونان اوچئرکلر هم میاثرده تقد

خان  یلعحسن ،ینوواب، خورشودبانو ناتوان، نؤوبر محسن ریم ،یقاراباغ یسان یدعس ر،ذاکر یب

 روو،یوز یمحمد بولبول، نجف ب یدشهقولو، م خراط ،یخزان یهدم ریم ،یعاص یعبدهللا ب ،یقاراداغ

 گریو د یلیبیاجح رییاوزئ ،یکؤچرل یب دونیریف ،یلنیم چمنز ریوز فیوسی ئو،یوئردحاق یب میعبدالرحیم

  .حصر اولونوب تلرهیشخص

***  

. رییدباغل نایناغیس یاتیح نلیاؤلچوله ب للرلهیا نیم نینیخیبشر تار یکمتیح «رییدرهن نیتیموفق زحمت»  

 یمیو اونون سؤزده تظاهرو ک ریآل دایق انندیکاسیپراکت نییگئرچکل یاجتماع یس فهسفل نیکمتیبو ح

 ریاولمادان هئچ ب کیل شده ده زحمت، ازابکئ علم یمیده اولدوغو کلر . بوتون ساحهریشدیفورماالشم

 اندیدا حاق نیمدووانحا نهیبصاوزره فلسفه دوکتورو  اییلولوگی. فلییاوغور قازانماق مومکون دئ

 یئری. رید کیل ده زحمت و جفاکئش نؤوبه لکین ا ائد نیاوغورونو تعم نینیاسییبو مونوقراف زیمیغیشدیدان

 یاوزره فلسفه دوکتورو علم اییلولوگیف نالردایاخیمؤلف ائله بو  ،یو دا عالوه ائدک کاون کنشیگلم

 یاخشیهم ده اونون اؤزونون اؤزونه ان  ته،یمایجتیا یاثر هم علم ی. مؤوجود علمریشدیآلم یس درجه

 ریب ن ائد قیتصد یمیک میشخص اوچون اؤزونو عال ریآالن ب ینیآد میعال جهیئنی ی. چونکرییدس هییهد

 یمرس نیمثال   ده کیدئد کیملیعال زی. بورخدویهئچ نه  یل شرف انندیولماسیقو غایاورتال نیاثر یعلم
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 ریب شیائتم قیداها اوللردن اؤزونو تصد میخان صبینهاوالراق  یرسم یریغه توتوروق. نظرد ینیطرف

  .رییدچ قاتیتدق

 ونونیرئگ ریکونکرئت ب نیجانیآذربا کویلو بوتؤو و بؤ جنوب-یللمایش یاسییمونوقراف نی.امدووانص

 ،یک رییدللور. بشدحصر اولونمو نهیقیتدق نینیطیموح مدنی-یادب یک ده مرحله یخیتار ریکونکرئت ب

 زی. بریریعمله گت یاوممانالر بینهرلر ده آخ ،ینهرلر بیلر آخ چئشمه لو وکیبؤ-یل کیچیک

ووور صت ان،قدرمایندجانال ینمنظر ولو،ی ییکئچد اونجیبو خیتار نینینکشافیا مدنی-یادب نیزیمیجانیآذربا

. کیگیرنملیاوزره اؤ ونالریرئگ یریآ-یریلر و آ مرحله یخیتار یریآ-یریدن اؤترو اونو اولجه آ ائتمک

نه ده مومکون اوالن  ر،ییدشیا نینفر یکیا-رینه ب مکنریاؤ ده لیبوتؤو شک رهیب-ردنیاونو ب یچونک

 یخیهم ده تار ونال،یدن اؤترو هم رئگ گؤرمک شیا ریب یل اسیقیم ،یل احاطهبوتؤو،  ،یل . دئمهرید مسئله

 ریدا بئله ب یرماسیشدمؤوجود آرا نیمیخان صبینه. رید شرط نیلکیو ا یزرور قاتالریدؤورلر اوزره تدق

  .ریشدیسابالنمح نهیس لمهیریئتی نهیئری نیانییس سیمیل گرک ریبئله ب ش،یگلم یل رین اتدو ضرور اجیاحت

 یج-20و  یسیاری یج-2 نیجو عصر-19 نینیطیموح مدنی-یقاراباغ ادب اندیاسییبو مونوقراف مؤلف

 نیهم یمیاولدوغو ک یلل. بریشدیرمیچئو نهیهدف رمایشدآرا ینیس مرحله یخیتار یک هندیاوللر نیعصر

 ریب صوصنمخاؤزو ،یقلفر هندیخیتار نیده قاراباغ سترسهیا ن،یجانیآذربا قوزئی ستریا یمیزامان کس

فرق،  نلییدئ یعنی. رییدل گؤتورولمه اندیمعناس شیلوق سؤزون گئنصوص. بو فرق، اؤزونمخرید مرحله

حرکاتا،  یپئداقوژ-یچ فیمعار ،مدنی-یتوتموش، ادب انتدایح یاسیس-یلوق اجتماعصوصاؤزونمخ

. بونون ریونا آلاؤز آغوش یقالریللرئا یبوتون اجتماع ،ییقدر هر شئ نهییتصروفات گئرچکل-یاقتصاد

 نیجانیآذربا یمالیش هندیللریا یج-20-10 نیآز اول، عصر ریدؤوردن ب زیمیغیرالتدطخا سهیا یسبب

باشقا  نجایآرخاس شغالیا یباطینضیا-یاسی. سیدیا یاولونماس شغالیا نندیطرف یاسییمپئریا اییروس

 نییگئرچکل نلییحرکات دا دئ دنیم-ی. ادبیآچد ولی نهیس باش وئرمه نیکلریل کیشیید یلرده ده جد ساحه

اوزو  نینیس حیصه مالیش نیجانیآذربا لهیا یفاکت الیستیا نلییاول، دئ نید. هر شئیدیا یس حیصه بیترک

و  جانیآذربا یمالیش قی. آرتید ؤنلیقربه دوغرو -ایآوروپا بیلیریآ نندیعالم سالمین، اقدشر نجیتدر

ه نداؤزو ینیرلریآوروپا د-هم ده قرب سالم،یا-قاراباغ هم شرق یمیک یس حیصه بیکاونون تر

اولدوغو ان  یمالیو دو یل فهم ائتمه ،یل گؤرمه یزامان قاتیتدق نیمیخان صبینه. یباشالد هی رمهیشدرلیب

  یغیارباخماق باج انندیزماسیو پروبلئمه ده اونون اؤز پر تیمز نیده محض هم یریجهتلردن ب بیواج

 قیتطب ده لیشک ییمالز نایالیاؤز ماتئر یقتیبو حق ویگؤردو دوغو،یدو ،ییزدسئ میعال لولوقی. هم ده فیدیا

 تلهیموفق نندیس هدهع نیانییسسیم نلییمؤلف دئ ،یک کیلریب هیدئ کلهینلیام زی. بیدیا یباجارمال ییائتم

  .ریشدیگلم

: یدیده وار ا کیل هدهع یزرور ریاولدوغو باشقا ب یل رمهیئتی نهیئری نیمیخان صبینه یزامان رمایشدآرا

 یخیتار ییقدر اونون کئچد نهیس عصرلر مرحله یج-20-جو-19 نینیطیموح مدنی-یقاراباغ ادب

 نیانییروس اراباغبو زامان ق ی. چونکرماقینددا اولسا، جانال غجامیی ینیس منظره ولونونی شافینکیا

 یئنی یعنی. یشدیاوزولمم نشدیکئچم یباغالر نیشافینکیا مدنی-یادب ناولسا دا، باش وئر لیداخ نهیبیترک

 یک دؤورده یئنی. اونون یدیا یباغل شهیکئچم لره،یتئلله اوولک نیم  کلریل یئنیو  یترقق ندؤورده باش وئر

ده  شیوکسلی یکیندیا ،ییداولماسا شافینکیا کیرلعصچوخ ی. اگر اوولکیدیا یشیوکسلی ،یداوام

فوندامئنت و بونؤوره رولونو  ریاوچون ب یترقق یکیندیا شافینکیا ی. اوولکیمومکون اولمازد

  .ریشدیلمیب رهیئتی نهیئری نجهیقییده ال یگیل هدهعبو  ندوش نهیاوزر میخان صبینه. یردیینایاو

باش  هندیطیموح مدنی-ی. بو، قاراباغ ادبریدا وارد اییسسیم ریاولدوغو اوچونجو ب یل رمهیئتی نهیئری نیمؤلف

بوتون  ی. چونکیدیا یغیباجار لمکیب رهیندل عالقه لهیا یونالریشقا رئگبا نیجانیآذربا یپروسئسلر نوئر
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 ایبو و  ونالرالیرئگ گریپروسئسلر د نوئر باش اندونویرئگ ریب ینسهر ها نیکندؤورلرده اؤل یخیتار

 یلر بوتون ساحه بییاولما دییعا شافاینکیا مدنی-یادب زیالنی قیل یاولور. بو باغل یده باغل درجه گرید

 هی بو مسئله زیمیغیرالتدیخات یزامان قاتیمؤلف تدق انیآنال نجهیئتری یم پروبلئ نلیی. دئریائد وایتحنده اواؤز

 مدنی-یده قاراباغ ادب مرحله یخیتار ویگؤتوردو یمیک یئکتیاوب قاتی. او، تدقریشدیلمیب اناشای ساسسحده 

 ده لیشک یمیپروسئسلرله الز نباش وئر ادنیونالریباشقا رئگ نیجانیآذربا یلر حادثه نباش وئر هندیطیموح

  .ریشدیلمیب رهیندل عالقه

 یللیم هندیخیتار نیزیمیخالق یاوللر نیعصر یج-20-یس یاری  یج-2 نیجو عصر-19 ،یک رییدللب

 نیزیمیباهینتیا یللیم ینیللریا یج-80-70 نییللیوزیجو -19 ی. ف.کؤچرلریلن هییجعس یمیدؤورو ک باهینتیا

 ،یجهتلر یوصو مخص یدلیچئش نیباهینتیا مدنی-یللی. البته، مریریرلندید یمیک «یسوبه چاغ»

جهتلره،  نیاؤزو هم یچ قاتیتدق رانیشدآرا ینیپروبلئم ریب یس. بو دؤورون هر هانریوارد یعالمتلر

آپارماق، دوزگون قناعتلره گلمک، دوروست  رمایشدآرا ویئکتیوز اوبنس. بورییدعالمتلره بلد اولمال

. او، ریشدیوئرمم ولی هیینلکتلس غا،یقلیمچیاری کنگؤرر شیا میخان صبینه. لییوارماق مومکون دئ لرهلیتحل

و ائله بونا گؤره ده  شیمسمیمن ش،یرنمیاؤ ینیلر حادثه مدنی-یرنگارنگ ادب نینیزامان آخار نیهم

 ایدقا ریب شارکانیدان یچ قاتی. تدقریشدیگلم لره جهینت یجیریناندیا ش،یلمیب هی لهیسؤ لر هالحظدوزگون م

  .ریریکملندحم للرلهیدل یرلریکیف ینظر ییلدی. سؤریائد شیخیچ نندیقیطنم نیاوالراق فاکتالر

. بورادا ریلیوئر شیریگ یملجح یری. اولجه اریشدیلمیازی اندیاساس یپینسیپر کیلیچاوچئرک اییمونوقراف

 ،یهوجومالر نیلریللئا ادی. رینینظر سال نایاتیح یاسیس-یاجتماع انیچاغالردان باشال میالپ قد نیقاراباغ

 نهیشیکئچم مدنیی باد نیاباغا قارندزاما ینی. عریرالنیاطخ کلریل یوحش یکلریتؤرتد نیاونالر

قاراباغ  ،یک رییستیا رماقیتدمؤلف  نظره چا رماقالیندجانال ینمنظر ری. بئله بریلیائکسکورس ائد

 یج-20-جو-19ور.  شداولمو ییبئش نیاتیادب ن،یعلم ن،یتیمدن اراقیباشال انندیقاتالر نیدر نیخیتار

. ریآل نشدیکئچم ینیداسیده اؤز ق درجه یلیلر ده خئ حادثه مدنی-یادب یموترقق نباش وئر کلردهیللیاوزی

 یئنی. ریاوزالش لهیا یطلبلر ،یشالریباخ ،یلر حادثه یموترقق نیائپوخان یئنیعنعنه  شیالبته، کئچم

 پروریترقق نی. معاصر ائپوخانریه اوالنالر اوزلشقددن گلنلرله شرربغ. ریخیاوزه چ هتدیفیکئ یئنیا، ندمزمو

 ق،ییقدر اوستا، آ تیفایک هندیس ائتمک مسئله ذاخ ییدن نربغگؤتورمک،  یین نقدشر یالریالیض

اونون  ،ینییوبکئشلعصت للتیوطن و م ،یماراقالر یللی. مرلریحرکت ائد یل تیمسول ،یل شتهیسر

 نیغورالراو زیس لیثیم جهی. نترالرینظره آل کلهیقلیدق ینییگلد میاوچون نلر ائتمک الز یس یترقق

 ینیلر ساحه فیموختل نیصنعت ن،یفیمعار ن،یاتیادب ن،یتی. بو اوغورالر مدنریخاریچ بیریگت نایلماسیقازان

  .ریاحاطه ائد

 نیقاراباغ ؛یس خالصه غجامیی نینیشیکئچم نیمد-یادب ،یاسیس-یاجتماع نیقاراباغ هندیاول نیانییمونوقراف

و  یحرکات فیمکتب و معار یل پیت یئنیجو عصرده -19و رولو؛  یتیفعال نیخان یلهعپنا هندیشیرچلید

 گرید نیجانیرولو؛ آذربا اندیشافینکیا نیاتیادب نیو اونالر سلریمجل یادب ؛یریتأث طهیموح مدنی-یاونون ادب

 ن،یننعنع یادب کیکالسس ؛یریتأث نایاتیح مدنی-یقاراباغ ادب نیلر حادثه یققموتر نباش وئر هندیلر بؤلگه

قاراباغ  نینیمکتب یادب M.P.Vaqif تظاهرو؛ اداییو پوئز یداوام نینیس عنعنه یادب یده فضول لهیخصوص

دوغور.  نندیعتیطب نیپروبلئم یشرح نیلبلرطبو جور م نلیگؤستر ،یک یعیو س. طب  یریتأث نهیشاعرلر

  .ریگؤستر ده لیشک نیدیآ ینیغیاناشدینظرله  ریب یل رفطهر ،یل احاطه هی مسئله نینالر مؤلفبو

 هندیطیموح یقاراباغ ادب هندیاوللر نیعصر یج-20جو عصرده و -19 دا تابیک ،یمیک زیمییائتد دیقئ قیآرت

و  رینیر نظره آلنؤول یاوالراق ادب یقل. بو زامان حاریلیده اوچئرکلر وئر نتکارالر بارهص نشیئتی

( حصر اولونموش ایایی)پوئز هاولجه شاعرلر یعنیاوالراق دوزولور.  غونیلره اوع نؤو یاوچئرکلر ده ادب
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 یشافینکیا نیانییپوئز یک هندیطیموح یدؤورده قاراباغ ادب زیمیی. بو اوچئرکلرده دئدریلیاوچئرکلر وئر

 یسان یدعس ر،ذاک یب می: قاسلییآز دئ ییسا نیرلرشاع نی. البته، همریتاپ ینیشرح یو اؤز علم ریلیقابارد

 رزهیم ،یآغا خان قاراداغ یلعحسن  ،یناتوان، نؤوبر نوسون نوواب، خورشودباحم ریم ،یقاراباغ

 وبیا یدمشه ،یعاص یعبدهللا ب وزباشوو،ی یحسن قاراباغ رزهیم ،یمما یلسگر نؤورس، ممو بع

 اندیقاجار. البته، حاق رزهیم نمحمد بولبول، بهم یدهمش ،یقولو، مخف راطخ ،یخزان یدهم ریم ،یباک

 داتابیک ریب ،یک یعیور و طبخدداها چو ییسا نیشاعرلر ارادانی بییاشای دااباغدؤورده قار النیسؤز آچ

  .لییاحاطه ائتمک مومکون دئ ینیس یهام نیاونالر

ده اوچئرکلر  باره ستلریسیق و پوبلناصر، دراماتور وموشیدا دوغولوب بؤ داها سونرا قاراباغ ایاییمونوقراف

 ئو،یاقوئردح یب میعبدالرح روو،یوز ی: نجف برید لیبونالر داخ تلرهیشخص یادب نی. همبیراالنیس

 یب دونیریاثرده ف ،یم کیائد دیو س. اونو دا قئ ینلیمچمنز ریوز فیوسیآخوندوو،  یسان مانیسولئ

  .ریشدیشلنمیتله اببحم یخصوص یبؤلوملر یل یبیاجح رییو اوزئ یکؤچرل

دقت  نایماالریس یادب یجیآپار نینیطیموح یمومکون قدر قاراباغ ادب یچ قاتیتدق ،یمیک ویگؤروندو

  .ریجهد گؤستر هی رمهیئتی

 رمایشدآرا ریب یرلید ،یل گرک ینیاثر یبو علم نیمدووانح.اصاوزره فلسفه دوکتورو  اییلولوگیف زیب

. ریالنیزحمت بو یجد ش،یآختار وکیبؤ نندیس فهیهر صح ن،ندیس ه. اونون هر بؤلمکیریائد ریقدت یمیک

 مکنریاؤ ینیطلریموح مدنی-یدبا نیزیمیونالریباشقا رئگ میزیب یس گلمه هی عرصه نیانییمونوقراف ریبئله ب

  .ریوئر مولیستیا ریاوچون ب

  .اجاقیالیرغبتله قارش ینیاثر یعلم نیمدووانح.اص تیعمایجتیا یعلم ،یک قیرینانیا

   

   

 

 



47 
 

1399سال  187ه شماره خداآفرین شهریور ما  XUDAƏRİN 187- İL 2020 
  

 یسؤوداالر یتانر نیشاعر
  فرووعج ینظامآکادمیک 

   

م رهووورو )و بوتون مصت یتانر نایاسییپوئز جانیآذربا
 ریسونرا ب دن لهی( اوزون فاصیاوبراز یتانر لهیا یکاسیزیمئتاف

 ده لیشک یآنجاق قطع …یلدگ هندیللریا یج-70 نیعصر نده کئچ
 فی، واقنرؤوش زیلو، راموغا مدص فیواق ،یدئمک اوالر ک

 یئنیبو  هندیریتفس یفلسف-کیپوئت نیشاعرلر یمیک …زاده لییجبرا
اؤز  نیهر شاعر ،یک یدی. و اساس دا او ایدیا یتانر ریب

 کیائستئت-ایدئیا نی" شاعرارادانیدا اونو " نینیهر تانر ،یس یتانر
  .یوارد یاسییس سیگلن اؤز م یل ریا انندیماراغ

آنجاق  ینیغیان باشالدتد)و شاعر اولماغا!( نه واخ اغاازمی شعر
ال حدر یمیک یسلفلر وکیدا اؤز بؤ یعثمانل انتید  نلیب یتانر

  …یشدیاپی نندییات نینیشیاوالراق!( او ک یعی)و طب

 

  ،مییلیالل د نینیتانر من
  .رییآنال نییلدیب هره
  وب،یسؤزوم قورو دا میآغز
  .وریاوخو ده لید ریب هره

   
  ام،ییکور بوالغ نیرانصح
  .چریاوفوروب ا لر دوه

  ام،ییسوراغ میواه تورکون
  .ریتیب ووشانالری ده میسس

   

  ام،یسوکوتو ولونی اولو
  .ریالن یبو ادیفر دن میزیا
  ام،یروحومون قولو شیتمیا

  .ریکؤکسو آتالن نیمکؤلگ
 - یباشقا تانر لهیتامام وخ،ی …نیلزادنییبراج فیواق ن،ینرؤوش زیوغلونون، راما مدص فیبو، واق آنجاق

 نیجو م-3. و.2 سهی)ان چوخو ا انندیاورتاالر نییللینیم یج-1 یاونون ان آز ،یک رییدس یتورک تانر
 فیموختل نیانیدون نیو بونونال بئله، تورکلر… وار یخیتار کی( گلن کونکرئت ائتنوقرافدن کیللیا
هم ده  ه،ندیلید جانیهم آذربا ،یتظاهرودور ک نینیرامیتح( انایالرشیآختار یتانر نینسانی)و ا نهینلرید

دا وار، وار، حاق وار، خ یالهی، هللا وار، ا یتانر ل،ییتک دئ یتانر هندیلید نینیاسییپوئز جانیآذربا
  …حؤرمت وار النایارادی قاد،یتعا ارادانای…  وار ارادانیوار،  گاریپرورد

  :رینمیدن چک وئرمک هیتوص نایسیتظاهرو اوالراق تانر نیحؤرمت االنیارادیاونا گؤره ده شاعر  و
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  ام،حاییس ریب سوز ولی
  ...می هندیزیا نیمکؤلگ اؤز
  :وار میتوص اییتانر...
  اودوزان اندیناغیس نیللریا نیم

  هی جمله زیمعناس یداک میآلن
  .ولسونینقطه قو ریب قارا

   

  ز،یمیبوتون اوماجاقالر نیس لیآچ
  .یعذاب کیستیم نیبو صبر نیس تیب

 سؤزونون،  وزوالنی ئرهی نیم سن
  .اولوم یصاحب نیمیکوسکون جان من

 
 ی"تانر ری( بهندیدوشمز، آنجاق اؤزونه )و اؤز عالم زهیب لمکیودور، اونو بملده حؤک نه درجه یتانر
ق حق منم، ح" یمینس… ده "حؤکم"او  وار نیگئدن شاعر لهی" ایزیا نینیس " توتوب "اؤز کؤلگهولوی
داها  ،یمیداها صم نندیلفص یهآنجاق دا ر،یائله دئم رباشایب انتی. دیشدی" دئمملریق سؤح ر،ید هندم
  :رییم" دئق منحقاهمار دورماقال او دا " اییتانر سه،یا هندی. اصلریشیدان کیتیؤکار و داها آنالضتوا

  اندیقوجا واخت نینیتانر
  نه،یاوزر قینلنسایا

  بیی کلهیئری نایقان نیسمتیق-عطال
   ینیس یازی نیآل
  .لر وارندوش نهیعشق شمکیید

  اندیفرمان میرید-اؤلوم
  ادعادا بولونماق ریاورتاق ب اییتانر

  نیسالدانالریا یاشیگؤز  ینییاکم و
  کوتالماق ینیرامیبا

  ...ییداولماسا یگؤرو نیظالم

 
 نینیمانلعث انتیاولور. آنجاق د یعاص نایارادانیاؤز  ،یک نایالح نیاو کس یوا رسا،یدیاؤوالد یتانر نسانیا

  :وار یضاحیدا ا نینیاولماغ یعاص نایسیاؤز تانر نینسانیا اندیاسیینتئرپرئتاسیا کیزیمئتاف-کیپوئت

  هیدئ بیارادی یده تانر یمن
  .یاولماد میتسلل هئچ
  نلر دا ترک ائد ماجال دار

  هندیچیا قینلپئشما
  ب،یسان ینیغیاولمادگونوم  خوش
  ویده، عؤمور بو بلکه

  .یرالمادیطداها خا ریب
 ریندی!( وار. و اونا دا امطانی" )شاری"اغ ریب بتلردهیموناس یاکندیآراس  یتانر نسانالیا ،یک ریندیام شاعر

  :ری"دزیقدر "عز اجاقیووور اولونماصاوچون ت نسانی"( دا ااری)"اغ طانیائله بو ش ،یک

 وارسا،  افصنیا ایدتانر
  .اریگؤزوم توختا-کؤنلوم

 دار،  نیده قورساغ نیسن
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  اشادار،ی نیسئوگ نه
  نیده رحم نه

  ار،یاوخشا تابوتومو
  .میزیعز

معلوم  ییامنش کیستیشوق"اون معنه ده "م ن،ی"قیشعانه " هندیخیتار کیللیا نیم نینیاسییپوئز جانیآذربا
تن  نی. آنجاق بوتون بو ادعاالررییدادعال هی منشأ یالهیا یس یکیهر ا ،ی. معلوم اوالن اودور کلییدئ

  …وار طانیش ریده  ب ئنهی اندیاورتاس

  هنداوزو ونیدعاالر گؤ یل ککهیه
  ...قوزغونتک-قارغا ینیریب-ریب ریدید

 ده،  ندن اؤلدور وئرمه آمان
  .سسلر ینیده تانر نی لهید آمان

  .شریئتیهر زامان فلک  مدادایا

 
اول  نیدهر شئ(… نیی)فل نیطانینه ده ش ر،ید هندیطرف نینینه تانر نعب یمیبوتون شاعرلر ک ینلعثما انتید

 نی. آنجاق مثال  ینلیقدر تمک ینه ده تانر ر،یانکاردیعصقدر  طانیشاعر نه ش ،یاونا گؤره ک
ی"ساییپلوماتی"د کیاعرلوار، هم ده  ش طانیهم ش ،یشاعرده هم تانر ،یک ریادندیبوراس یگیل مورککب

…  
  ،یتانر میافند

  ،ییملیآنالمازسان د ردنیب
  هیدئ مازسانیاؤزونو تان ده سؤزوم

  سون سؤزومو بئله من
  امیاندزورو اونوتماق

  .یمیک اتیح ریب یفان

 
دور!..  جاق شاعره مخصوصآن اندیدرگاه یتانر طقین کیپلوماتی!.. بو  قدر دلریب هیآنجاق شاعر دئ بونو
  ..!لمزیب هیدا ائل انطیهئچ ش غلطیو بو 

 ینیجراسیحؤکمون ا یی!.." و وئردیشاعرلر نیی: "گولللیآخ یشدیدئم زاده لییجبرا فیواق وکیبؤ
قدر  نهیسسسون نف یبوتون شاعرلر اراقین باشالندچاتمادان اؤزو یس لهصؤوح هی همگؤزل

  …"قیآش اغاری دنیگؤ خار،یچ ئردنی"…  …یاولماد یداسیآنجاق فا"…  یشدی"گولللم

.. ؟یردیینئجه دئ ریصاب …ریشاعرد ی. چونکرییدده ادعال ئنهیاولسا دا،  یمینه قدر صم یعثمانل انتید
  …"میازیبودور اشار  مفیوظ ،یم چونک"شاعر

  هندنیسئو
  م،یزلدیاز یمیدوست ک ینیتانر
  هندکچ یآج

  .نایآد میلدیدار یمیک ندوشم
  ولالردای تانکئچمزیشئ...
  بیگل ائد-وار زیرسیسب

  هی حساب چکمه                        
  .میلو گؤرمدسوچ ریب
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 ور،خدوی ولوی( نیی)و فل نیطانیدور!.. ش مخصوص اییآنجاق تانر ولی ه،ندی!.. اصلولی!.. و یتانر

  .وار یآزماغ دان ولیاونون  ل،ییمومکون دئ خماقیچ بیاونون دا سونونا گئد ،یوار ک یدوالنباجالر
  :رییگؤزل دئ یعثمانل انتید ،یاقح یتانر

  الن،یا چو ولی ریب من
  سمیر نیاتیح یسانک

 دونموش،  دهاوزوم
  ش،یهاچاالنم ولالری ده میلید
  دؤنموش اییآغ ده میشلرید

  .یروز ییوئرد نینیتانر

 
 کلیبو ا یچونک …ریائد لیهم ده اونو گؤزل تحل ر،یگؤزل دئم زیالنی اندیحاق یتانر یعثمانل انتید

  …رییدس یده اونون اؤزونون تانر نؤوبه

  ،نس ینمس بو
  م،یتانر
  ب،یزلنیاز للهید نییوئرد
  ولدونیسؤزله سؤ نییوئرد یاوز جان

  ...ولدونیقولال دؤ نییگوج وئرد و

 
( نسانیشاعر )و ا ریاؤزونو،  ب یعثمانل انتید یاؤزودور. چونک نیده شاعر نولیدؤ ،نولیبو سؤ و

  …ری!( ائدقیسؤوداالردا درک )و  تصد لهیا یاوالراق تانر
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 عزیزه جعفرزاده یارادیجیلیغی
ƏZİZƏ CƏFƏRZADƏNİN YARADICILIĞI 

 
Prof.Buludxan Xəlilov 

 پروفسور بولودخان خلیلوو

ان بیری ده ندی سیماالریلنمجی عصر ادبیاتیمیزین اؤ-20آذربایجان 

 نن سئویلندیز طرفیلیغی ایله خالقیم هم بدیعی، هم ده علمی یارادیجی

یر اولونان خانیم سنتکاریمیز عزیزه قده ده، دایم تچسو ایللر کئ

لی یارادیجیلیغا مالیک اوالن بیر  دیر. او، چوخشاخه جعفرزاده

 یازاردیر. 

ه چاپ ندجی ایلده "ادبیات" قزئتی -۱۹۳۷عزیزه جعفرزاده ادبیاتیمیزا 

تله، یازیچینین اوچ سی ایله گلیب. عمومی " حکایهعزراییلائتدیردیی "

 نجی ایلد-۱۹۳۷سی ) یارادیجیلیغینین ایلک مرحله ننیه بؤلو مرحله

جی ایله قدر اوالن مرحله( داها چوخ حکایه یازدیغی -۱۹۷۰

لر  جی ایلده همین دؤوره قدر اوالن حکایه-۱۹۴۸دیر.  مرحله

. عدیر کی،  توپالنیب "آزرنشر"ده چاپ اولونور. اما چوخ قریبه

لریم هئچ منه  ه یازیردی کی، منیم بو حکایهندلری ؤز خاطرهجعفرزاده ا

گلیب چاتمادی. چاپ اولونان کیمی اونو یاندیردیالر. چونکی او 

ایدئولوژی باخیشالر -ا سیاسیقدلی واخت آرتیق آخماتووشینا آدلی بیر سیاسی ختت وار ایدی. یارادیجی

ده میللتینه،  یریردیالر. بوتونلوکنددا گوناهال سی اوالنالریا یازیندآختاریردیالر. حتی عرب قرافیکاسی

ان بوتون ندتاریخینه، ائتنوقرافییاسینا، یادداشینا باغلی اوالن عزیزه خانیم ایدئولوگییا ایله اویوشمادیغی

جو ایللره قدر یازدیقالرینی، دئمک اوالر کی، چاپ ائتدیرمیر. -۱۹۶۳بونالر اوندان دا کنار کئچمیر. او، 

 یه باشالییر.  سونرا چاپ ائتدیرمه نجو ایلد-۱۹۶۳

جی ایللرده -۱۹۹۰-۱۹۷۰ی یچن یاز ا تصدیق ائدندلیغی ایله اؤزونو حکایه ژانری لی یارادیجیاوزونمودت

یر( ، اساساً، رومانالر یازیر. یدس فرزادنین یارادیجیلیغینین ایکینجی مرحلهع. جع)همین دؤور

" رومانی بیرباشا ۱۵۰۱لردن بحث ائدیر. مثالً، "باکی ا، اساساً، ادبی و تاریخی شخصیتندرومانالری

ته صحیروانییه، "یاد ائت منی" عباس . شعده سسیم وار منیم" س. ختاییه، "عشق سلطانی" فضولییه، "عالم

 حصر اولونوب. 

م ا قالیرالر. اما عزیزه خانیندتاریخی فاکتالرین تأثیری آلتی نعضیالر بیچن یاز ، تاریخه مراجعت ائدنعادت

یر کی، او، تدلیگی اوندان عبار تاریخی فاکتالرین تأثیری آلتینا دوشمور. اونون دونیاگؤروشونون گئنیش

تاریخی فاکتالرا موداخیله ائتمیی باجاریردی، اونو تحلیل ائلمیی باجاریردی. بو معنادا ا. جعفرزاده حتی 

 سینه گتیرمیی باجاریردی. مثالً:  تاریخی معاصر دؤورون دوشونجه

 لر خیریدار  م، اؤزگهن گؤوهرم

 بازار. -ه دئییل ایختیاریندم

 ی، ددؤوران کی منی مزاده سال

 کیم ایدی ساتان، کیم آلدی.  مبیلم
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 دی منیم بیر ایختیاریم، اولسای

  -ن اؤزگه یاریم، نداولمازدی س

ده سسیم وار  ک "عالمر ن وئرهندبو میصراعالری باشقا بیر اوبرازین دیلی نلی و مجنون" دان گتیریل"لئی -

 ه اونالرین ایختیارالری اولماییب. ندیرماق ایستییر کی، لئیالالرین دؤوروتدا اوخوجویا چاندمنیم" رومانی

سینی  آیری تاریخی دؤورلرین منزره-ه اینفورماسییاالر اوخوجویا آیریندا و دیلیندیعنی اونون اوسلوبو

 یریلیر. ی دئتالالرال چاتدقلان ماراندیاراتماق باخیمی

ی بیر یئر قله ماراندیریردی. مثالً، اثرلرینین بیریشده ائتنوقرافیک لئکسیکانی دا زنگینلندا. جعفرزاده اثرلری

ن سونرا قاییناتانین، قایینانانین اوزونه چیخماسینا "پایتاخت" آدینی وئریر. بو، ندگو ۳وار: گلینین 

ین نیر. گؤرونور، بیر عائلیدقلان چوخ ماراندل باخیمیا دیالئکت سؤزدور. بونون اؤزو دییدا، شاماخندشیروا

 دیر.  مرکزینین قورولماسینا ایشاره

مرونون سونونا ع -جو ایله قدر -۲۰۰۳جی ایللردن -۱۹۹۰سی  یازیچینین یارادیجیلیغینین اوچونجو مرحله

دؤورده اونون اساس اوالر( ، بو  لیغی دا دئمکیک دؤورو یارادیجیللدیر کی )بونا موستقی قدر اوالن مرحله

 سی آذربایجان سیاسی تاریخی ایله باغلی اولوب.  ایهغ

 ور. شدسی اولمو وئرمه نماونون دایم تورکچولویوموزه اؤ نیرندیالردان فرقلیچفرزادنی بیر چوخ یازعا. ج

لی اولسون" دئییریک. اما عزیزه  یر، "آدالریمیز میللی، تورک منشأیدمعاصر دؤورده بیز یادداشا قای

ی قله چوخ مارانددان "هون داغی" پووئستیقالدیریر. بو باخیمجی ایللرده -۷۰جعفرزاده بو مثالًی هله 

ده تصویر ائدیر. هون آخینینین قربه گئتمیی  دئتالالر وار. مؤلف اثرده هونالرین قربه آخینینی بدیعی شکیل

: گونتکین، آلپتکین، بایکال، قانسو، ی تورک اوبرازالرینین آدینی چکیرقله ماراتدمئخانیزمینی آچیر. پووئس

 خانسو، دامال خاتون. 

می ایله آذربایجان تورکلرینه، آذربایجان اوخوجوالرینا قدیم تورک آد ه قدیم آد سیستندعزیزه خانیم اصلی

یر کی، تده موهوم خصوصیتلردن بیری ده اوندان عبارندسینی گتیریب. مؤلفین دیلی مهنسیستئمینین ایشل

ه ندونوماستیک سیستئمینی زنگینلشدیریر. مثالً، هونالرال باغلی آذربایجانین موختلیف اراضیلریدیلیمیزین ا

ن سونرا ند یک الده ائدللیورد آدالری وار. سون دؤورلره قدر بونون ماهیتینه واران یوخ ایدی. موستقی-یئر

جی ایللرده اؤز -۷۰یزه خانیم هله بونون واریانتالرینی، یاییلما آرئالالرینی داها چوخ آراشدیردیالر. اما عز

 لیغینی وئریردی. ا هونالرین آذربایجانال باغلیندا، پووئست، حکایه و رومانالرینده، یارادیجیلیغینددیلی

 لیک یارادیردی: رک اثرده تاریخیا هون آدینی چکندمؤلف هم ده زنگین دیلی اوالن بایاتیالری

  

 گل گئدک هون داغینا، 

 ا. یاش تؤکک هون داغین

 ن آنانین  اوغلو اؤل

 قان دامار قونداغینا. 

 

یورد آدالرینا ایستیناد ائدیریک. عزیزه -لره، یئرواحدلره، اونوماستیک  لی عابده بیز منبع کیمی یازی

 یریردی. شدیورد آدالرینی گتیرمکله اونالری تاریخل-جعفرزاده ایسه اؤز اثرلرینه یئر

یر، اما ا. جعفرزاده تدن عبارندبدیعی اثر مت نیلندیر. ایست اسعزیزه جعفرزاده چوخ بؤیوک بیر متنشون

ه دئییر کی، نددیر. اثرلرینین بیری متنشوناس نی اوالراق، ائتنوقرافیک اینفورماسییا وئرقلان فرندباشقاالری

فت، ظفران ان نیده باکندان ایپک یولونون اوستوندشاماخی یولالردان باشالییر. بو شاماخی یولالری

 ان شال آپاراردیالر... ندان میس آپاراردیالر، داغیستاندن ایپک آپاراردیالر، قافایددیالر، شکآپارار
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جک  لر اوزه چیخیر. گله لرین مشغول اولدوغو ائتنوقرافیک ساحه ه، او بؤلگهنده، اصلیندبو متنین اؤزو

جه  بالر. یعنی متن، سادهه نه ایله مشغول اولویدا نه ایله مشغول اولوبالر، شکنداوخوجو بیلیر کی، قافا

 اوالراق، بدیعی تخییول دئییل، بدیعی تخییولون عالوه اولوندوغو زنگین بیر اینفورماسییادیر. 

نان دؤورده الا یولالر باشیددئییر کی، شاماخن قاباقکی دؤورو وئریب ندسی له ه شاماخی زلزهندباشقا بیر مت

 ور. شدلری اولمو له ایل زلزه جی-۱۹۰۲جی ایل، نه ده -۱۸۷۲جو ایل، نه -۱۸۵۹نه 

ور. بو معنادا ا. شدله اولمو ا نه زامان زلزهیدمتن اوخوجویا او اینفورماسییانی چاتدیریر کی، شاماخ

-یا آیریدیر. یعنی اونون اوسلوبو و دیلی اینفورماسییاالرین اوخوجو فرزادنین دیلی اینفورماسییالی دیلعج

 یر. تدان عبارندی دئتالالرین چاتدیریلماسیقلان مارانداتماق باخیمیسینی یار رهظآیری تاریخی دؤورلرین من

ه، نداوسلوب خصوصیتلرینه فیکیر وئرمک، اصلی-لیغینا، اونون دیل عزیزه جعفرزاده یارادیجی

دیر.  یرمکشددیر. تاریخیمیزین ان آکتوال مقامالرینی مواسیرل یادداشیمیزی بیر داها بو گونه گتیرمک

 یر. قدیرماتد، میفولوگییامیزی بیر داها گنج نسله چاائتنوقرافییامیزی

یالرا چوخ یچایستمز ا. جعفرزاده کیمی یاز-اعتراف ائتملیگیک کی، موستقیللییمیزی الده ائتمییمیزده ایستر

لیقالری ایله آذربایجان جمعیتینی  زامان اؤز یارادیجی-بورجلویوق. او معنادا کی، اونالر زامان

ایجان جمعیتینی کؤکونه، خالقینا، ائتنوقرافییاسینا، تاریخینه صادق چیخماغا، صاحب مااریفلندیریب. آذرب

لیغی ایله بیر یول توتوب. بو معنادا ا. جعفرزاده آذربایجان خالقینین یادداش  چیخماغا اؤز یارادیجی

بیر سنتکار ور. چونکی ا. جعفرزاده خالقال نفس آالن شدی اولمویچبیر یاز ندونیاسینی معاصر دؤوره گتیر

 ور. شداولمو
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 سینین یئری مرمی قلپه
MƏRMİ QƏLPƏSİNİN YERİ 

Rəsul Axundov 

 رسول آخونداوو

 )سندلی حکایه(  

لی  همین بؤیوک، دهشت تئز ائشیدردیم کی،-ا تئزقدیقله ایله. اوشانطنطبو گون قلبه گونو قئید اولونور، 

ه فاشیزمه قارشی آپاریالنی نظرده توتورام. ندمیش. محاربه دئیعائله اولماییب نی رر چکمهضده  محاربه

سی بودور هر  ی. آتامین بؤیوک قارداشی...یوخ، بئله یوخ، یاخشیشدسی ده زرر چکمی آتامگیلین عائله

 لییم. -یقال سؤیللشئیی آردیجی

ه چسومو آغسودا ایستی کئصاو، عمیلریمله قالیردی. یای مؤو ین یانینا،مه آغسویا گئدیردیم، ننندیلیعطیای ت

میردیک. عمیلریم بیرگه تیکدیردیکلری  یسس ائلحان او قدر ندیق اولدوغوللبوتون یاشی-باجا بوس-یأتحده 

ا، یعنی الپ تاوانال ندسی ا دیوارین یوخاریندبؤیوک بینادا یاشاییردی. اوتاقالر، ائیوانالر گئنیش ایدی. ائیوا

ه کپنک، ندا تاماشالی اولوردو. دیمدیکلریندوروردو. اونالر باال چیخاراقوشالر یووا ق-ه قارانندیئری نبیرلش

یه،  ا جیممهیدقورد، بؤجک، داها نلرسه گتیریب باالالرینی یئدیزدیریردیلر. هردن قونشو اوشاقالرال چا

-وللده قوان توتموش تا انجیره، نارا قدر واردی. بیر دنه یدبالیق توتماغا گئدیردیک. هئیأتیمیزده آلچا، گاوال

شیرین، آغ توتو -ده شیپ ا، اما بارماغیمیزدان ائنلی، اؤزویدی. بیزیم بارماغیمیز بویدی توت آغاجیقلبودا

 ه عمی اوشاقالریمال آغاجا چیخیردیم. نستک، بز نعضواردی. ب

لین دان قاا، اما بارماغیمندبیر دفعه سحر تک باشینا آغاجا دیرماشیب توت یئییردیم. بارماغیم اوزونلوغو

سینی لذتله سوووردوقجا عمیمه  ا ازیب شیرهندبیر یئرلشیردی. دیشلریم آراسی-لری آغزیما بیر توت دنه

ان ندقوتوسو« کازبئک»ی. شدا دایانمینداکی آغ آکاسییا آغاجینین آلتیندسی ی ائوین قارشیمباخیردیم. آغا

ن قولالب ووروب نددن دری و، تلسمهخاردی، داماغینا قویوب کیبریتله یاندیردی. ا-تمکینله پاپیروس چی

اوزادی اوفوردویو نازیک -ان اوزونندپاپیروسو بارماقالری آراسینا آلیردی. سیخیلمیش دوداقالری آراسی

دن لذت آلیردی. بلکه ده  لیردی کی، عمیم پاپیروس چکمکیب هاوادا یاییلیردی. منه ائله گتوستو گئنیشلن

دن  و ماسقورا گؤتوروب تزهللگو ندوم. ائود-دان دوش دی. آغاج گل لیکله چکیردی. آغلیما فیکیر چی آلوده

اویکولر–حکایه   
HİKAYE- ÖYKÜLƏR 
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دان دوشدوم، بیرججیینی ده داغیتمادان.  همالجا آغاجدنلریله ماسقورانی دولدوردوم. ا آغاجا دیرماشدیم. سئچمه توت

 اونا یاخینالشدیم: 

ی. شداکی زده یئرینه ساتاندون قولودئییب ماسقورانی اونا طرف اوزاتدیم. گؤزوم اون-ی، مییر، آغاصاباحین خ –

 ال گؤزومو چکدیم. حدی ، در مک کئچنسینی اؤیر ین تاریخچهندن یئنه ده زد اورییم

 دی:  سه او گولوم

 دی، آغاجا چیخ. دوز ائلییرسن، توت خئییرلی-لدی، دان اؤپدو، ماسقورانی آرک اییلیب آلنیم دئیه-ین خئییر، صاباح –

لیق داها چوخ نظره ی ایدی، اونداکی کوبارلیقلوخ باغلی ایدیم. بؤیوک عمیم احمد فرسینه ده چ عمیلریمین ایکی

لی عصرلرله، نئجه دئیرلر ه بیلدیم کی، اونالرین نسندی. سونراالر، بؤیوییدقانیندا-اندچارپیردی، سانکی جانی

ده دانیشیلمیردی، یا دا نادیر  ها عائلقدلی گلیردی. اما بو حا ان ایرنددن تاجیرلیکله مشغول اولوب. بلکه ده بو کؤک

یردی. سووئت دؤورونون دیرلرینه گؤره تاجیرلر پیس آدامالر ایمیش. نحالالردا، چوخ قیساجا، بیر نئچه سؤز سؤیل

ا اوندان ندسا بئله. عینی زاما ی سؤزلر دئیردی، نه قدر قیسا دانیشقلا تامام فرقدسی حا ا، اونون عائلهقدسه اری حا منن

 الی ایدی. طو، خاشدیه، هاراداسا دانیشماغا قاداغا قویمو سه لریمیزی کیمدیک-ائشیت

ی مسی آییب ساییلیردی. بؤیوک عمیمیزه آغا ده بئله بیز بؤیوکلریمیزه آدییال مراجعت ائتمزدیک، بیز طرف

-اننداوجوی. نئجه دئیرلر، شدن یاراالنمیندان، ساعت باغالدیغی یئرینددئییردیک، آدی احمد ایدی. سول قولو

ده، سوروشماغا اورییم  مس لی بیلمک ایسته سی دییبمیش. اطراف سینین قلپه ان ائشیتمیشدیم کی، توپ مرمیندقوالغی

لی ایدی،  اها دقتلی ایدی، بیزی چوخ ایستییردی. منه قارشی د گلمیردی. او قارداشی اوشاقالرینا قارشی نزاکت

یاخشی نیردی کی، من آنالماییم، ارکؤیونلشمییم. چونکی ارکؤیونلوک زیزلییردی. احتیاطال داوراعسانکی آزجا دا 

ایضاح  نعضصحبتلر ائدردی، نسه سوروشاردی، بی قلشوردوم. شیرین دانیشاردی، ماراه باشا دونسساییلمیردی. م

سه داها چوخ  لینی ائله توتاردی کی، یاراسی گؤزه چارپماسین. منیای دیلینه گتیرمزدی، نائدردی. محارب

ا ندا منی یانیندسم ده. هردان ناهارا، شاما دعوت ائدردی. ماسا آرخاسی-یران ائله بو ایدی، دیلیمه گتیرمهنداراقالم

و ایله منی ده ا بؤیوک اوغلندنالالسینی گؤرردیم. بازار گونلری سحر بازارلیغا یو ایستمز زده-اوتورداردی، ایستر

ده بیر زنبیل داشییاردیق. ائوه الزیم اوالنالردان  لیک . بیز ده ایکیلینه باالجا زنبیل گؤتورردیاآپاراردی. یارالی 

ماما، گونباخان، اونون ایستکانال ساتیالن ایری، آغ تومونو. داها نلر؟ -ساوایی اوشاقالرا آیریجا نلرسه آالردی. شا

 ان ساپال باغالنمیش گیالس، آلبالی. ندلنیب ساپالغیه هه، دست

دریردی. -ی ده پاپیروسا منی گؤنمدان قوللوغا منی گؤندریردیلر. آغا ؤیویو اولدوغوما بندعمی اوشاقالری آراسی

ا یدونالر ایدی. بیر ده چاآلیم. یاخشیالری ب« بئالمورکانال»اولماسا « کازبئک»هر دفعه خاتیرالداردی کی، 

دی. دمیر کؤرپو اوزاق لی اولماغی یادیما ساالردی. پاپیروس آلماغا چایین او تایینا کئچمک گرک ای طیاحتا

دی. چایین  ان قیسا یولو سئچیردیم. داروازادان چیخیب دوز گئدیردیم. آغسو چایی ائنلی و درین دئییلنداولدوغو

تره یاخین اوالردی. اوستو هامار لوردو، هوندورلویو بلکه ده بیر مبئش ایری چای داشی دوزو-ائنینه دؤرد

حساب دوزگون آپاریلماسا، یا دا آیاق  کنمومکون ایدی. هوپپانارهوپپانا چایی کئجمک -داشالردان هوپپانا

 کنا دؤشدک سویا باتیردی. بیر دفعه پاپیروسو آلیب گئری قاییداریدا اوشاقالر چایدسوروشرسه منیم بو

ی. او، یده گؤزومه بیرینجی عمیم دندیأته گیرحدوشدوم. داشین اوستو یاش ایدی. ی ایتیریب سویا یمارازلیغط

ده تعجب دولو باخیشالرییال لییردی. منی یاش گؤردوکا دایانیب گؤزندآکاسییا آغاجینین آلتی –یغی یئرده خوشالد

 ی: شدیاخینال

 سان. ی اوغولللبو نئجه اولدو؟ دانیش گؤروم. آخی سن عق –

دی. قوتو اخقوتوسونا دقتله ب« کازبئک»غوم ده توتدو لیمای ملی چکدیم. آغا ل قولومو ایرآرخادا ساخالدیغیم سو

دی. اوشاق  ده بیلمه ان دا راضی قالدیغینی گیزلهندان تعجبونو و او بیری یاندقورو. عمیم بیر یا-قورو ایدی، قوپ

لنیردی، -ان. چایا دوشمییمه تعجبندن، سسینین یومشاقلیغیندسی اولسام دا اونو آنالییردیم، اونون اوزونون ایفاده

دا منه بئله گلیردی، من بئله آنالییردیم. گولومسر  راضی ایدی. هر حالان ندپاپیروس قوتوسونون قورو قالماسی

بئله ائتدیم. هر  می دییشیب یانینا قاییدیم.یردی کی، جلد قوروالنیم، پالتاریباخیشال پاپیروس پوتوسونو آلیب تاپش

سی  اوستو یاش ایدی. بئله و، داشینشدا ساندالیم سوروندداشا هوپپانا-انشددی. دانیشدیم. دا می ایستهشئیی دانیشماغی

دیریردیم، ساغ علیمله لیمی قالاده توتوردوم. ییخیلسام جلد سول ملیالوردو. احتیاط اوچون یوکومو سول اوللر ده او

لیمله یاپیشیب اقالدیردیم. ایری داشالردان ساغ  ییملاه جلد سول ندان یاپیشیب قالخیردیم. بو دفعه ده سوروششددا

 چایدان چیخدیم. 

ؤره سه چایا دوشدویومه گیقال. مننلیراحجه یوخ، سانکی  دینلییردی، گولومسییردی، اما سادمی باخیردی، ع غاآ

اکی یاراسی گؤزومه دیدی. بلکه ده یاریم ندت وئرجیینی گؤزلییردیم. عمیمین قولوصیحن-ایراد توتاجاغینی، اؤیود

دی، ائله بیل قان درینین آلتینا ییغیشیب لیک قیرمیزیمتیل ایدی، قانی خاتیرالدیر دا اوالن چؤککقوز بوی
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ی بیلمک ایستییردیم، همیشکی نه چکدیم، اما حادث یمال باخیشحن درنده اتیم اورپشدییندی . گؤزومه دیشدالختاالنمی

ی. آتیجی دیویزییادا شدن یاراالنمیندسی ا مرمی قلپهشدیردی. هیتلئرچیلرله ساوامکیمی. بارماقالری دا یاخشی ایشل

لی بیلمک ایستییم اولسا دا  ی اطرافنلی اولوب. حادثمیمچون آغریعو. هر دفعه دوشونوردوم کی، شدمودؤیوش

ا بیر قدر قورورلو ندیمیز توازؤکار اولسا دا عینی زامامسوروشماغا اورییم گلمیردی. اؤزو ایسه دانیشمازدی. آغا

 ایدی. 

ی دئییردیک، آدی اؤوست ایدی. او مالر اونا باالی. بیز اوشاقشدسیز قاییتمی حال نآخشام کیچیک عمیم ایشد

اونو کئچی پیگیله –بیز اونا ننه دئییردیک –سی یوخ ایدی. هومای ننه یه هوه تیتردیردی، اؤسکوروردو. یئمه

 و. تدسی چایی ایچیزدیردی. اوستونو قالین یون یورغانال اؤر وردو، ایستی زوغال مورببهشدیاخشیجا اووو

 : سحر ننه منه دئدی

 کیمینی گتیرسین. حو، جان شدمین ناخو ع مینه دئ کی، باالع آغاه –

ین سؤزونو اونا ما سحر یئمیی یئییردی. ساالمالشیب ننندی، گئیینیب ماسا آرخاسیشدمی اوزونو قیرخمی ع آغا

و دئمیش اولدو « هه»همالجا ترپتمکله یوخاری ا-ان او، باشینی آشاغیندچاتدیردیم. آغزی دولو اولدوغو

 و: شدآغزینداکینی اودوب سورو

 ی؟ نماوزونو یوموسا-ال –

 کی اوتوراجاغا گؤزویله ایشاره ووردو:  هندی اونون کیمی ترپتدیم. او، سول طرفییممن ده باش

 . هاوتور، یئ –

تئز -میدوستوم چای گتیردی. تئزعه ندی یری اوووب دورمکلدیم. دیشلهندالواشا نئهره یاغی سورتدوم، اوستونه پئ

دن  ه تزهندن تئز ده گؤزومو چکیردیم. اورپشمه کئچیب گئدنداکی یارایا گؤز قویوردوم. اتیم اورپشدییندعمیمین قولو

عمیمه چوخ آغری وئردیینی دوشونوب او واختکی حالینا  کنندن. بلکه ده یارا آالر مگؤزوجو باخیردیم. بیلمیرد

یتیم واردی طعمیردیم، ندنسه. ایچیمدسه ق شماغا یئنه اورک ائلآجیییردیم. بیلمک ایستییردیم نئجه اولوب، اما سورو

 سا. سوروشاجاغام، نه واخت نکی، حؤکم

دن  اریبهحلی دؤیوش یولداشی مومینین آذربایجانعائشیتدیم کی، آغا نسونراالر هر شئیی اؤیرندیم، بیلدیم. تصادف

.  رک سوروشوب ت تاپیب، قوناغی قیراغا چکهمی فورصعب. باالیی له یولوستو اونا دییب، اونالردا گئجه کندؤنر

 یه.  دن ائشیتمه میمعمن ده فورصت آختاریردیم باال

ی یئمیشدیک. سوفره نیر، هاوا سرینلشیردی. شام یئمییمیزللآخشام دوشوردو، مئه اسیر، آغاجالرین بوداقالری یئ

اتالنیب حه راندآالباش دیوار دیبیی. شده چیرپیلمیندسی گوشه نلره دن سپیل جوجه-یأتین تویوقحقیرینتیالری 

ده  لیک ا ایکیده ایدی، اوراد سی بیر طرف ان قالخانالرین هرهندخیرچال چئینییردی. ماسا آرخاسی-سوموکلری خیرچا

 یریردی. او منی سوزوب: ندالالح. مئه اوزوموزه دیدیکجه بیزی خوشمیمله منعباال –قالمیشدیق 

 و. دشسورو-ی، نمهه، بورادا داریخمیرسا –

 دی: سم ده. او ایسه داوام ائل لیقال گولومسدیم، نسه دئمه ضیمن را

 یگی وار. للدی، اما بورانین دا اؤز گؤزآغسو باکییا چاتماز، هه، ائل–

یشا مینین یاراسی حاقدا دانع و، مقامدی، آغاشدی گؤزلییردی. یادیما دویمسا دا منی سوزوردو، نسه دئیجیاو سوس

 دی.  دی. اونو دیله توتدوم، سؤیلهسدی، اما دانیشماغا هوس گؤسترم ولومبیلجیینی سوروشدوم. گ

یلر ده واردی. احمد نا اکثریت بیزیمکیلردن عبارت اولوب. لزگیلر، روسالر و ائرمندا، روتاسیندمدگیلین باتالیونوحا

ب نوردو، موناسیروسو سینه توش گلممکچون  گوهلل نلی آتیلیردی. دوشم ا جسارتله ایرشدقورخماز ایدی، ساوا

 لو فاشیست قیرسین. آرخادا قاالن خاچاتورا هردن ایراد توتاردی: مؤقع سئچیب آتش آچیردی کی، چوخ

 ؟ نس جک ی هدفه آل، آتش آچ. نه واختاجان آرخادا سورونهنلی آتیل، دوشم جلد اول، ایر –

 خاچاتور دا سایمازیانا گولوردو: 

؟ هو، فایداسی نخدا چوندئ قاییتماخ گئرئک. نئیلئیئرئم اوردئنی، مئدالی. سامات، مانا ائوحرا، موسولمان، آرا، آآ –

 ها. -ها-سان، هاسانا دایسا او دونیایا اوچاجاخ هللوگ

 ؟ نس جک یه ساالر نئیلهلر نه اوالجاق؟ ارمنیستانی توت بس فاشیستلر قالیب گلسه –

 سیز دئییب. خاچاتور وئج- آرا، توتسونالر، –

ا یارادیلیب. اورا ندائرمنیستان آدلی رئسپوبلیکا آذربایجان تورپاقالری -احمد بیلدیریب،-ی،نددیهه، بوراسی آی –

 لر؟  ان جانین یانمیر. بس فاشیستلر آنانی، باجینی آپارساالر؟ آتانی، قارداشینی اسیر گؤتورسهندسیزینکی اولمادیغی

سی  ی گؤرمهیمییب اونا ماراقال قوالق آسدیغ می جمعلهنی سوزوردو. دقتیمی سؤیلدیکجه هردن نمیم تاریخچعباال

ی، نهایت ، یمان ائشیتمک ایستدیکلرتدن آنالییردیم. صحبتینی داوام ائلییردی. من نه واخندخوشونا گلیردی، اوزو

 ائشیدیردیم. 
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 خاچاتور آرسیزجاسینا جاواب وئریب.  -آپارسینالر، آرا، مان قاچیپ گئدئجئم،  –

 ن یاپیشیب. ندلیااووانئس زیرپی خاچاتورون  ندئی -قاچارام،آرا، موسولمان، مان دا  –

نه طعاحمد اونالرا  -دیی تام دوزوموش،سین سیزین حاقینیزدا دئ لی، کارل مارک و. دئمهخدداها سیزه سؤزوم یو –

 ییب.  ائل

 اووانئس ماراقالنیب. -نا دئییپ او کارل بیزیم حاقیمیزدا،  –

 احمد اونا بئله جاواب وئریب: 

سین اثرینی ،  یفت کی، سیزده وار. تاپارسیز مارکصسیز، او مقصد، او  ساالمات قاییداجاق-سیز ساغ –

 اوخویارسیز. 

 خاچاتور دونقولدانیب. -ارینی دئییرسئن اونون،ثمات، هانسی آحآرا، آ –

احمدین -ا یازدیغینی، قددن...نئجه دئییم، یاد کیشیلره ساتماالری حا یلرین اؤز دوغما قادینالرینی تا قدیمنائرم –

 لی اولوب. ه ده خاچاتورال اووانئس سویوققانسیسس ائدیلحلیک آیدین  ه هیرسلیندسسی

ییب،  مه می بس ائلیبب باجیالرینین یاردیطان یاراالنیب، قان آپاریب اونو. نده احمد قولوندقیزغین دؤیوشلرین بیری

 خسته خانایاجیلی حربی عا. اونو تندسی ده قالیب قولو هسینی ساخالماق مومکون اولماییب، مرمی قلپ قانین قارشی

آپاریبالر. خاچاتورال اووانئس احمدین دؤیوش یولداشینا دئییب کی، باخین، آی موسلمانالر، ایگیدلیک گؤسترمیین 

 ا قالماییب، قورخاقلیغا گؤره اونالری الغا قویوب. تدلنیر. احمدین یولداشی دا سؤز آل آخیری نیله نتیجه

می؟ ن سوروشوب کی، احمدین ایشی بیتیباندا اووانئس اونون یولداشیقدیه قاییتمادی حیصهد یاخین گونلرده احم

ور. صاباحی خاچاتور دا عینی طرزده، الغال همین سوالی خدیولداشی جاواب وئدیب کی، بیلمیر، بیر خبر یو

سین. تاپداغینا دوشم نی، تکی وطن دوشمچو یاراالنار دا، شهید ده اوالر، دئییب یولداش ا دؤیوششدوئریب. ساوا

سینلر. اووانئس اونا جاواد وئریب کی، سیز  سینی آپارماسینالر، آتاسینی، قارداشینی اسیر گؤتورمه آناسینی، باجی

 دن ده باشینیز همیشه بالالر چکیر.  لنه اوخشامیرسیز. بو سبب سیز، دوزه ان آییالن دئییلندموسلمانالر قفلت یوخوسو

مدین یولداشینا حن خاچاتور هیریلدایاراق ا ویونو گومان ائدیه. اونون اؤلد حیصهاؤتوب، داها قاییتماییب احمد  لر هفته

 دئییب: 

 مات اولدو؟ حآرا، آ –

 ییب:  سه ه خاچاتور شادیانالیقال گولومنددجاوابینی ائشی« بیلمیرم»اوندان 

 مات اولوپ. حاولوپ، آ. دئمالی، گیزلئتیرسئن. دی، بیلئردینآرا، ساغ اولسای –

کیم،  ننن کدرلندیولداشی ایتیردیی کنن اؤلوب. دؤیوشندسی یه سس یاییب کی، احمد قان ایتیرمه حیصهخاچاتور 

عالقه یارادیب. سونرا روتانی دوزوب، هامینین  خسته خانایالا ندیرینه چاتاندکیم. سؤز روتا کوما ننل تأسف

نؤوبتی دفعه فرقولو اوغلونون گؤستردیی ایگیدلییه گؤره عوو احمد جمدحا بیلدیریب کی، دؤیوشچو اندسی قارشی

ان ندالیجه آلیب، الکین دؤیوشه یارارلی اولمادیغیعمی موکوماندانلیغا یازیلیب. احمد الزیا قدسی حا یف ائدیلمهطتل

ان تؤهمت ندغیا یاالن خبر یایدیقدچو یولداشی حاجاق. خاچاتورا ایسه دؤیوشاولونا صان ترخینداوردو سیراالری

 اعالن ائدیب. 

 ه اونا دئییب: ندخاچاتور گونلرین بیری نان اوزاق گزندبیر مدت احمدین یولداشی

مانیم،  هنسینالر. بو یاراالییپ کی، ائوه بوراخ همات قولونو یونگولکحآرا، موسولمانالردا بیجلیک وار ایمیش. آ –

 ، ائوئ قاییداریخ. سین آغلینا گئلمئزدی. بیز دا بئلئ ائدئریخاووانئ هن

 احمدین یولداشی اونون جاوابینی وئریب: 

 دی سیز اوندان قاباق بیلردیز، اوندان اول ائلیردیز. لیک اولسای احمدین ائلدیی بیج –

 یتله دئییب. طعخاچاتور ق-آرا، دئیئرام بیلمامیشیخ، ایندی بیلدیخ، بیز دا ائدئریخ، –

ن یوخ نددن، اووانئسینکی دیبی ا خاچاتورون قولو دیرسکندبارانا توتا-فاشیستلر بیزیمکیلری نؤوبتی دفعه گوهلل

 دا کئچینیبلر. یول کنآپارار خسته خانایاییبلر.  الج قیال بیلمهعلر ده  اجیالری اؤزلرینی یئتیرسهیبب بطاولوب. 

 می صحبتینی بئله بیتیردی: عباال

یال قورور دویوردو. او اؤزویله نه قدر اوردئن، مئدال فرقولو ساغ ایدی، اوغلوعدی جا آتامیز مشهنددااحمد قایی –

 لرینی ده. باخ، بو قدردی ائشیتدییم، بیلدییم.  یقهثی، وشدگتیرمی

ا تمکینله، عینی قدک. بؤیوک قارداشی حامه اولدوغوم بو صحبتی دینلندسرتیحنئجه ده خوش ایدی ایللر بویو 

ن سونرا فخر تدمیمله بو صحبع دئدیم. چوخ ایستدییم آغا« اول ساغ»میمه   عا مغرورجاسینا دانیشان باالندزاما

 سه ده. ه اتیم اورپشندائلییردیم، یاراسینا گؤزوم دی

  .۲۰۲۰رسول رخشانلی. مای، 
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 یس اولوم" مسئله ای"اؤلوم،  وخ،ی یلیناغ نی"نیلر گئجه شیق"
QIŞ“GECƏLƏRİNİN “ NAĞILI YOX “ÖLÜM YA OLUM” MƏSƏLƏSİ 

 

XALQ ŞAİRİ NƏRİMAN HƏSƏNZADƏ  

  زاده حسن مانینرخالق شاعیری 

 

 نینیس ئیپ یئنی نیآنار یس ییچازی خالق

  اندیحاق یتاماشاس

 یلقان ننه کئچ-20دان -19 نیانواری"  

 م،یلدیاوال ب نندیدلریمن نه شاه نینگئج

" یدفتر سی...". "پارنندیدلرینه ده شه

 میازی ستیسیپوبل یملجح یریا یآدل

 9 ی" قزئتتعنصنجیو ا اتی)"ادب

گئجه، بلکه  نیهم(: "... 1990فئورال 

 ریب ریآغ ده سیآنالردا پار نیده هم

-سحر سهیا یخبر ریگؤردوم، آغ وخوی

 یاسییزیتئلئو سی. پارمیتدیسحر ائش

روس  ریسوخوالن آغ زهیمیشهر

 یلر حادثه یباک ر،یگؤستر ینیتانکالر

  ."...یردیخبرلر وئر یلانیجهده  باره

 لهامیجناب ا یدئنتیپرئز جانیآذربا

 لیجو ا-2019دئکابر  13 ئویلع

-30 نینیس فاجعه انواری 20" هندیخیتار

جام نا" سراندیحاق لدؤنومویجو ا

 اغایآ للتیم کادای. رئسپوبلیمضاالدیا

صادق  نونو او اییمپئریا نریئتیقتله  ینسانالریا زیس  گوناه ر،یائد دیگونونو قئ یلئیوبی یخیتار بیقالخ

 جانیتوتوردو. آذربا زیعز ینیس خاطره نیهالک اوالنالر اندولوی زیمیقاللیستیا ر،یینتلعل فرتلهین ینینؤکرلر

 شیق نی"شهر نیآنار یس ییچازیخالق  سهیا هندیس نهصح شیگئن نینیتئاتر الریدؤولت گنج تاماشاچ

  .میردییرالیطخا نیدئنی یگونلر یلیاو آغر ستمزیا-ستری. ایردیگئد یتاماشاس نینیسئیپ یئنی ی" آدلیگونلر

 یمیک یدئپوتات نینیسووئت یلعا شوروی للردهیا نیدا. او، هم یازدی. یدییازمالی یمعلم بو اثر آنار

  .یردیوئر ینیفلریتکل ر،یائد شالریخیچ ،یاناشی لهیا یراکیشتیفعال ا اندیجالسالریا نیپارالمئنت یمرکز

)خالق  نینیده پارالمئنت عضولر باره یس لمهیدیئری اییون باکاوردون یچ شغالیا ،یده گؤروروک ک اثرده

 اییمپئریده اوتوران ا ین کرئمل ایسورغو یمرس یی( وئردنیلر ندهینما یلجانیو ب. آذربا نیآنار یس ییچازی

  .اولونور فشایا یدلرعو االنی نینیالریچباش

  .یردیگؤستر زهیب بیآچ یمیک یاتهام آکت یسندل ینیقصد یزلیبو گ نینیس زمانه دراماتورق

  !یدیرولوندا دیشاه مؤلف
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 ،یمیخاد تعنصنجیامکدار ا مییحؤرمت ائتد وکیبؤ نایغیلیجیارادی ،یک رییدس جهیده بونون نت بلکه

 لهیا رمهیشدلیومومع یعیمانوو بدعث( بهرام سورودوریباش رئژ نی)او هم ده تئاتر سوریچو رئژقورولوش

  .وریقو ولونای قالیاوستال یاالرییزیمورککب کولل ر،یاونونال پارالئل آپار دا یماتیتقد ستیسیبرابر، پوبل

و  وریدا دو یهاوان-آب یاسیاوچون، س یغیاشادیا تدواخ ینیع یتلریوضع یاجتماع فیموختل یتاماشاچ

  .ریلیچئور نایس یچ راکیشتیاونون ا کله،یل بئله

بو  زیب یمثال گؤسترمک اوالر. چونک یکادرالرنویک نلیگؤستر ویتاماشا بو نندیشلریینوما مومخالقعو

 یللیم ،ینیقالخان اعتراض توفان یقارش غایقددارل زیس( آمانینوکادرالری)ک یتاماشان یک هندیچیتاماشا ا

ده قبول  یمیک یسیشارتیا یظاهر نی لمهیب مکیسنگ نینیانغی یلیلو داخجگو ،یانیتوغ نینیسسلریح شیانیاو

  .ریتظاهر ائد اندیاوبراز یهاواس-آب نیعصر اندجایآذربا نوکادرالریمحض او ک .قیرییشالیو آلق کیریائد

 نندیطرف اییمپئریا هتدیائتسه ده، اساس مسئله جمع انیجر اندیالثمیت نینعائل ریمعنادا ب یرمز لر حادثه

 ولونویقورتولوش  نتدیوضع ویدوشدو لیقف ن،یخالق ریب میبو گونو اوالن قد ،یشیو کئچم ننل تک

  .رییدآختارماس

روستموو(  نائلش ستی)امکدار آرت نینیشیک اسیگؤرموش ق وغونویسو-ینیس یستیا نیاتیح شیتان-دوست

 ریری( آد گونونو کئچنووایحس کماله ستی)امکدار آرت نیمیخان الرهید یولداشی اتی. حریگل بیشیغیی نهیائو

جه  تزه انقدیقلسنوو( دوستاح امبهر ستی)آرت قینام ی. اوغولالربیگونلره تصادف ائد ریبو دا بئله آغ ،یک

. ریشدی( آد گونونه دعوت ائتمئویلعووقار مممد ستیدا )آرت یبسخانا دوستو شامخالح. او، ریشدیلمیبوراخ

 ینائرم نیبسخانانح نی ستهیوورماق ا لهیاونو گوهلل ا ه،ی" دئیردی. "قاچریلمیاونودا ب ینیغیل یاخشیاونون 

 نرؤوش ستی)آرت نینیشیاژدر ک اخودیور. شدبو دوستو اولمو نی ائل الصخ نندیلا نینیلریچ نظارت

اوچ گون -یکیا هندیائو نینیشیک اسیق بیری( گتزاده یم حاجکر ستی)آرت یقورگئن ینبباسوو( ائرمع

  .ریندلرد نهصح یرلیسوالالر تأث یقلحا نلیاو ائوده قورگئنه وئر ،یس مهائل زیآغ-لیاوچون د زلتمکیگ

 ،یس فادهی" انیهر دفعه "سؤزو آتروپاتا وئر ،یقالریشیکورسودن شابلون دان بیقالخ ریب-ریب نیقلریطنا

  .ریقال اددای یمیک یس جهینت نینیشالریآختار نالیژیاور سورونیکورسونون اؤزو قورولوشجو رئژ

 اسی( قریدؤندر ساایآد گونونو  کله،یل )بئله یس گلمه نینیاؤلوم خبر نیقینام یقاراس-یگؤزونون آغ نینعائل

 ناماغایفاجعه رولونو او هندیچیفاجعه ا ل،ییدئ ینیس هییحرو-والحآد گونونون ا میخان الرهید لهیا یشیک

  .محکوم اولورالر

 دمتیخ نایلماسیقاوران یمیاولدوغو ک نینیمومخالق فالکتعو االرییپئتیبوتون بو پئر وموزیگؤردو تاماشادا

 یمیک یس جهیگؤزل نت نینییلیاهمر سسوریده مؤلفله رئژ نؤوبه ینجیریب ،مجهیکریف میبو دا من ،یک ریائد

  .لریب لهیائد ضاحیا

 یللیموممعوبو دا  ،یسهنه ده وار ک ریب یغینفس آلد نندیدر نیالریسونرا تاماشاچ دنکینلیقدر گرگ بو

  .رییدباغل لهیا یآد یلشرف دئریل

 جانیموسکوادان، آذربا یه، منندگئد نهیتیامعزا قیلیجیارادی سه، یمن پار ،یمیک مییدئد دایوخاری

. میمادیتان ینانیب ومینئچه گون اول گؤردو ریو ب میگلد ایدا اورا انددایی. قاالریشدیسالم والی نندییندلینوما

 سهیقانونالرا گؤره ا لخالقین اگؤرونوردو. ب نیدیآ یئرلریگوهلل  وارالردای. دیشدیلمیریندیلر س پنجره-یقاپ

  .یتوخونولمازد یمیک کلریرلیده سف کلریل هندینما

لوم؟!( علوم )موسکوادا نامعنفر نام ۵2 یگیل ندهینما جانیآذربا ،یک یشدیخبر وئرم یاسییزیتئلئو سیپار

 ئویلع لهامیاوغلو او دئریل یللیموممعوگون قاباق  ریب ،یک لریردیلدی. بریشدیلمیتارمار ائد نندیشخص طرف

 شوروی کمونیست پارتیاسی شیتؤرتم ینیس فاجعه انواری 20دا اولموش، بورا یو ب. عائله عضولر

  .ریشدیاتهام ائتم اندیس یقارش یستلریاؤلکه ژورنال یجیخار ینییرهبرل نینیو حکومت نینیسووئت دؤولت
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  :کیریدیائش یو دوغما سس شیتان زهیب هندیس نهصح نالیف نیاثر

 هندییندلینوما یمیاوالن دا یپارچاس کیچیموسکوادا ک نیجانیباآذر ،یک مشیمن اول اونا گؤره گلم ایبورا"

 ینجیکی. امیوئر یغیلباشساغ نایخالق جانیبوتون آذربا یباغل لهیسبب اولموش فاجعه ا لرهیتکیا وکیبؤ

 نندییندلینوما یموسکواداک نیجانیا. آذربرمییستیا رمکید لیب ییمبتیاؤز موناس هی دن، بو مسئله طرف

. حاضردا باشقا نیرسیتدچا نایخالق جانیآذربا یمیغیل باشسا ،یمیکدر ،یم سؤزلر میمن ،یک مریائد شیاهوخ

من  نجه،یلره گل حادثه شیباش وئرم اندجای. آذربارمیریکئچ یسسیحاوچون تأسف  یغیاولماد میمکانیا

دؤولت  یقاعالن اولونموش حقو زدهیمو اؤلک زمهیهومان ،یابانجی ایاییحقوقا، دئموکرات یاونالر

  ."مریضد حساب ائد نهیپلرینسیقوروجولوغو پر

اولو  - اناتیب ییو وئرد میآدد یلسکیاوالن بو ر یس نومونه قینلما ، قهرنوئر قلتیس یاسیس ایتاماشا

  .یدیشیینوما یخیتار نینییلمزلیئنی یقارش غایلیظلمه، زوراک نینیخالق جانیآذربا نیاؤندر

بو سسلر هم  ،یک ریشدیبستلم یقیموس یمخصوص ایتاماشا یمیکر شاوویس زیمیکاره بست یکملگؤر

  .ریائد تعیموشا ر،یسفربر ائد ینیس هییحرو-والحا نیالریهم ده تاماشاچ ،یلر حادثه

و  یتینه وضعصح اندیباتیترت یعیاونون بد ،یک ملریب هیدا دئ اندیمان حاقعبدالرح فیرعارسسام  امکدار

  .ریائد راکیشتیا یمیاوبراز ک ریدا تاماشادا ب باتیده، ترت یقیموس ه،ندی. اصلرییتامامال ینیریب-ریب طیموح

  .یدییاناتیب یئنی نیآنار یس ییچازیخالق  یسی" پیلر گئجه شیق نیشهر"

  .یردیآچ اناتالیومونو بو بصمؤو یج-92 ،یئنی یتئاتر الریدؤولت گنج تاماشاچ جانیآذربا

  !اوغورالر
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بی شخصیت اد

 لریمیز
 

 فشی رفر دظم

ا دونیایا گلیر. یدجی ایلده باک-۱۹۲۶رفشی فر دظم

ده وطنه  سی ایله بیرلیک ن عائله هله اوشاق ایک

ان تربییه ندچی آتاسی ا اینقیالبندیاشی ۱۲ی. تدقایی

مته گئدیر. حجی ایلده آتاسی ر-۱۹۳۸آلیر. 

ان ندان ائوین بؤیوک اؤوالدی اولدوغوقدیقلاوشا

سینین قارداشینین یوکو اونون بوینونا دوشور.  یباج

 نندجی ایلده آذربایجان ادبیاتینا مئیل ائتدیی-۱۹۴۲

یرلر یازماغا عده ش فارس و آذربایجان دیللرینه

جی ایلده  -۱۹۴۶لری شعرباشالییر. اونون 

 ج اولونور. و موختلیف نشریاتالردا در« مجلیسی شورا« »یئنی شرق»، «فریاد»ه ندآذربایجان قازئتلری

ه خدیک ایشی ایله مشغول اولور. همین تاریملللیعجی ایلده دیپلوم آلیر. تبریزده مو-۱۹۴۴شی رففر دظم

یه قوشولور و فدای کیمی سالح گؤتورور و  شاه رئژیمینه قارشی پارتییا ایله تانیش اولور موباریزه

ه ندجی ایلده تبریز اونیوئرسیتئتی-۱۹۶۷مئدالی آلماغا نایل اولور. « آذر ۲۱»ووروشور. بو زحمتینه گؤره 

 سینه تعیین اولونور.  عاوینی وظیفهیس مئر

ن،  ا ایکقده تحصیل آلماندسی سه ش" مدرهففر دئرفشی هله تبریزده "دانظجو ایلده دوغولموش م-۱۹۲۶

ه، ی. البتشدا سورگون ائدیلمیتهرانن ندرک رضا خان مأمورالری طرفی یرلنهصا تققدلیاهوآتاسی آزادیخ

لرینی رضا شاه شعری. او، ایلک شدرسیز قالمامیثیااه فیکیرلری موزففر دئرفشییه تویخاکی آزادندآتاسی

 یر. آتاسینین وفاتی گنج شاعره داها درین تأثیر بوراخمیش و او: شددادی علیهینه سؤیلممیایستیب

 یر. نددایا بو نه آه وانی"آه خ

 اف هانی، دین هانی؟ صدل هانی، اینع

 یب جانا اورکلر یانیر. هامی گل

 ظلم و جفا، جور توتوب هر یعنی؟". 

 ن شیکایت ائدیر. ندلیازامامدارالری  تهرانرک  دئیه

شسرا"نی بیتیریر و بیر معلم کیمی، داوام ائتدیریب. تبریزده "دان شاعر آغیر وضعیت و مشققتله تحصیلینی

ن چوخو ندر اوزون مدت چاپ ائدیله بیلمدییلشعریه باشالییر. دئرفشینین یازدیغی  خالقینا خیدمت ائتمه

 یر. شدباتمی-ایتیب

لرینی شعریه باشالییر و  هملر سؤیلشعرالناراق آذربایجانجا  دن روح ن سونرا شاعر تزهندسی شهریور حادثه

ن اوالن ندیه مووففق اولور. "شاعرلر مجلیسی"نین فعال عضولری تبریزده چیخان قازئتلرده چاپ ائتدیرمه

 لیک خصوصی یئر توتور.  ا خلقیندنین یارادیجیلیغیدئرفشی
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 صاحیبه م

 ی تدگؤردون نئجه میللت سؤزون آخیردا یئری

 ی تدی مقصده یئنییب انجؤم سیس ائیلهات

 ی فیالنی دوزدو الپ اؤز آرامیزدیر شدی ما

 من بیلمیرم آسانلیغا ناقص هارامیزدیر؟ 

 ده اوالن آرتیق بایرامیمیزدیر  شاید کی، اورک

 مین شوکر اوال اللها بو تاریخی پاییزدیر 

 ی تدق دیریلحییب میللتی ال کیم شاد ائیله

 ی تدگؤردون نئجه میلت سؤزون آخیردا یئری

 دیر؟  مرکزده بیلیرسن داداشیم هئچ نه خب

 یوخ!.. بس قوالق آس گرچئ بو اسباب کدردیر 

 بیر ایدده ییغیلمیش اورادا موش و بئقردیر 

 او کی، بؤهتان او کی، شردیر تبریزه دئییرلر 

 ی تدده گئ سؤیله شاه بیدادی سر ریرشته

 ی تدگؤردون نئجه میلت سؤزون آخیردا یئری

 سی وئریبلر بو ایشه تجزییه رنگین  بعضی

 لی خفنگین  بیر ایدده دئییرلر باس اورانین تزه

 بیلمیر کی، میللت آییلیب قیزدیریر انگین 

 کری جفنگین ین، موفتخورون، فینی زول ائیله

 ی تدقانمولالر کی بوردا دخی بیرلیک سؤزو بی

 ی تدگؤردون نئجه میلت سؤزون آخیردا یئری

 ایللر بویو ازبسکی قیلیبالر بیزی تاالن 

 آتشینه قهر ایله سوزان  مظلم ایله سیت

 سی گئریان  یوخ اولدو بو مظلومالرین دیده

 دی عصیان  آخیر سئل اولوب گؤز یاشیمیز ائیله

 ائتدی  موردو جفا آتشین اصال سیتندسؤ

 ی تدگؤردون نئجه میلت سؤزون آخیردا یئری

 ت، هضوالالهی بو ن

 یرت، غبیلالهی بو 

 بیزه نیسبت،  عهواق

 ادت. عی ستدعز

 شاعرلر مجلیسی

 دئکابر ۱۹، ۱۹۴۵آذر  ۲۸، ۸۱№ آذربایجان قازئتی 

 

 آذربایجان، آذربایجان!.. 

 یر، نددان شیری ه بالآنا یوردوم، وئردیین سود من

 یر، ندهئشت یئریسانکی سنین هر اویالغین بیر ب

 یر، ندآنا وطن، دوغما دیار دویغوالرین دری
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 یر. ندادت، بو شن حیات سؤیله آنا کیمیعبو س

 ، من سنین، نس آذربایجان، آذربایجان سن منیم

 ین! نکی، دونیا بویو سولماز داها گولش مامین

 نرا گؤزل باشین قم، کدر، ان سوندگؤرمز داها بو

 اوسته هر یاغی، هر بی هونر.  ننآت چاپاماز سی

 گولر، حیات گولر، جان گولر،  نان سونرا گولشندبو

 کؤنول گولر، چیچکلنر، اورک گولر، قان گولر. 

 ، من سنین، نس آذربایجان، آذربایجان سن منیم

 ین! نمحو اوالجاق دوشم ننمینعزباخ بو پوالد 

 دونیا دورور، نه قدر کی، جاهان وار، نه قدر کی، 

 ن نیشان وار، تدنه قدر کی، روزیگاردان، طبیع

 نه قدر کی، بو عالم وار، نه قدر کی، زامان وار، 

 ه فورصت اولور، نه یاغییا آمان وار. ننه دوشم

 ، من سنین، نس آذربایجان، آذربایجان سن منیم

 ین نچم مآخیر قتره قانا کیمی هیفز ائیلر

 ین دوستالریم، نسلریم، قوی سئوینی محو اولسون دوشمقو

 روکاب وئریب بختیم آتی، ایقبال اولوب چون یاریم، 

 ین اؤز علیمه، نمن قورارام سادتین گولش

 دانیشارام، اوخویارام، یازارام اؤز دیلیمله. 

 ، من سنین، نس آذربایجان، آذربایجان سن منیم

 هوسنون،  ایلهام وئریر منه هر آن قیزیل گلین،

 آنا آنا! آچ قولالرین اوغلونو باس باغرینا. 

 سین بارینا.  قوی یا اؤلوم، یا قویماییمزییان دی

 قوی سووارسین قیزیل قانیم بوستانینی، باغینی، 

 ان سونرا اؤوالدالرین داغینی، ندسین بو تا گؤرمه

 جک قامن جوشور،  آذربایجان، آذربایجان آدین گل

 یازیر، سؤز قوشور.  شعریز، جوشور شاعر ایختیارس

 شاعرلر مجلیسی

 دئکابر ۱۹، ۱۹۴۵آذر  ۲۸، ۸۱№ آذربایجان قازئتی 

 

 ی شاعر صابیره ملسئوی

 سی صابیر،  داده لد ی وطنان دور اقدقارا تورپا

 سی گئریان اوالن شاعر.  ن دیدهندی درد وطدور ا

***  

 وریت، حا یانیر باخ نه گؤر کفکیر ندسیزین قازا

 وریت. حر اولوبالر هر بیری بیر شیر اشالوطند

 وریت، حآلیبالر قیزلی، اوغالنلی اله شمشیر 

 وریت. حا قویمورالر اولسون دهرده تکفیر داه
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 وای سسی صابیر، -ن گؤیه آهندگئدیر هر یاغی دوشم

 سی صابیر،  داده ی وطن دئلان دور اقدقارا تورپا

***  

 یر، ندتاسنین ویرانه یوردون ایندی بیر طرفی گولوس

 یر. نددیر، باغ و بوستا دور، چیچک باخیرسان هر یئره گول

 یر، ندجهالت قالدیریلمیش اورتادان، هر یان دبئستا

 یر. ندانده یوخ، قم یوخ هامی دئلشاد خغصکدر یوخ، 

 سی صابیر،  داها یوکسلمیر ارشه بینواالر ناله

 سی صابیر،  دادهان دور ائی وطن دئلقدقارا تورپا

***  

 ور بیر نفر ایشسیز و یا یوخسول، خده یوندکین اؤلسن

 سی قول،  دخی بو یئرده آدالنمیر بیری آغا، بیری

 سیز قالماییر بیر دول،  الجعیئتیملر آغالمیر داها، 

 دیر مشغول،  فرحله، شؤوق ایله، جانال هره بیر ایشده

 سی صابیر،  هئشت هر ساحهیر، بندواضوطن بیر باغ ری

 سی صابیر،  داده ی وطن دئلدور اان قدقارا تورپا

***  

 ی شاعرین روحو اوجال، گؤیلرده سن، شاد اول، ملسئوی

 دن، شاد اول.  قلب کنقاناد چال مولک آذرده باخار

 حقارت ایله یاد اولمور دخی نام وطن، شاد اول. 

 لئنینله ایستالین خوشبخت ائدیب هر بیر کسی، صابیر، 

 سی صابیر، داده لان دور ای وطن دقدقارا تورپا

  

 شاعرلر مجلیسی

 دئکابر ۱۹، ۱۹۴۵آذر  ۲۸، ۸۱№ آذربایجان قازئتی 

 

 وطن عشقی 

 وطنین عشق اودونا بو دئل دیوانه یانار، 

 له شاما پری پروانه یانار. عنئجه کیم ش

 یوکسلیب گؤیلره نازی یئتیب آفاقه اودور، 

 لی گونش آتش نیرانه یانار، اودالنیب شان

 ن، نددو کؤنول الکین اونون سؤزو لی، قورتوتدیا

 اود دوشوب ایندی دخی جیسم پریشان یانار. 

 و فغان،  نئجه فریاده گلیب ائیلمییم آه

 سرت جانانه یانار. حی اورک نلقوورولوب قا

 یه باخ،  . گئت دخی ویرانهنی عشقی اینکار ائیله

 جانینی گؤر نه ووروب شمئ شبوستانه یانار. 

 یچره دئمه نام وطن، می ا ساقییا، مجلیس
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 ی مئیخانه یانار. نملر اوندا اودالنیر سینه

 ین اولماسا قلبینه وطن عشقی یقین، نس کیم

 مرو بیهوده سوروب آتش خسرانه یانار. ع

 ده شوعار،  یر منه عالمندم هب وط رشاع

 ل دیوانه یانار. اودو کیم عشق اودونا بو د

 شاعرلر مجلیسی

 دئکابر ۱۹، ۱۹۴۵آذر  ۲۸، ۸۱№ آذربایجان قازئتی 

 

 بیرلیک 

 ادت، عدی گوج، اوندادیر اسرار س ده بیرلیک

 دی زور، اوندادی رمز ائدیب.  ده بیرلیک

***  

 بیرلیکله چاتار حاقینا هر میللت مظلوم. 

 ه معلوم. عبیرلیکله قیالر قودرتی هر جام

 دوم. عفه مطایی هر نبیرلیکله ائدر دوشم

 مت. انلی ااونونالن یئتر آمالینا هر ش

***  

 م مولکونو ویران، دی قویان ظلم، سیت بیرلیک

 دهرده آزادلیغا ایمکان.  ندی وئر بیرلیک

 لرین دردینه درمان.  دی بوتون اؤلکه بیرلیک

 اونونالن قویور هر اؤلکه باشا تاج شرافت. 

***  

 ی نابود. نبیرلیک یومورو قدر کی، ائدر دوشم

 ئللری مسعود. دی، قیالر ا بیرلیک بؤیوک عامل

 دی یاخود.  لی قوه بیرلیک دیلین معجزه

 دی، جوشار ایسه وئرر ظلمه نهایت.  بیر سئل

***  

 دی اوالن ائللر اوچون منبع قودرت.  بیرلیک

 دیر آنجاق هامی میللتلره عزت.  ده بیرلیک

 رت: صو پوزولماز بو سؤز ای طالب نوندقانو

 لیگی میللته وحدت".  "تعمین ائدر آزاده

***  

 دیر اوال جمله نقاقین ائوی برباد.  الزیم

 زنجیر جفانی قیرا میللت، اوال آزاد. 

 ی، عؤمور ائده دئلشاد. قلمآزاد اوال فیکری، 

 ده خورشید حقیقت.  نورون ساچا اؤلکه

 شاعرلر مجلیسی

 دئکابر ۱۹، ۱۹۴۵آذر  ۲۸، ۸۱№ آذربایجان قازئتی 
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 قزل 

  وعده وسل وئریب روز ازل یار منه،

 گؤرور، اما نه ائدیم هیجری سزاوار منه. 

 سه اکیب دونیادا، مسینی کی آیریلیق دانه

 لی شیل چون اودو قدر منه. اگؤروم اولسون 

 ده منه یار اولمادی یار،  ی گونومملف ائدیب قطلو

 تنه وورسا یئری واردیر اگر اغیار منه. 

 ساچی سونبول، گؤزو نرگیس، لبی قؤنچه اوزو گول، 

 ومودوم کی، اوال قیسمت او گولزار منه. وار ا

 ، مدا سیت ه حاقیممائی فلک، گول بو قدر ائیل

 لدار منه، سین، او د م قیل حالیما، قوی یئترح

 ره قانا هیجر قمین، طومو بیر قنلدؤندریب کؤ

 ان سونرا یاریم اوال قمخار منه. ندنه اوالر بو

  ی شوخ نیگار،دن ا فون من دئل خستهطکسمه لو

 سا شب تار منه. یز اوالر یوخنسشن گونوز س

 ه کؤنلوم بو قدر اولما پریش، مچوخ فغان ائیل

 ار منه. ظهقیلما بیر اجزیله مین دردینی ا

 وسلینه یارین، یاشارام عزت ایله،  میئتر

 مت ایله بخت مدد کار منه. هگر اوال 

 شاعرلر مجلیسی

 دئکابر ۱۹، ۱۹۴۵آذر  ۲۸، ۸۱№ آذربایجان قازئتی 

 

دیالزیم   

 سین، ه گرک عمران یارادیلندی وطنلبو شا

 سین. ادلیغا، آبادلیغا ایمکان یارادیلآز

***  

 و یاز اولسون، للسین گوده گرک قیش اری ماؤلک

 سین. لسی بالمره قازی ین ریشتهنهم تفئرق

 سین. رلیک شوعاری جمله اورکلرده یازیلبی

  سین.ا وحدت میللی سؤزونه جان یارادیلت

***  

 دی قوی اولسون دخی ظلمون ائوی ویران. الزیم

 سین آجیز اوریین قهرله آل قان،  جور ائتمه

 ادل ایله قورولسون هامی ظالمالرا دیوان، 

 سین. ده بیر قان یارادی نه اؤلکه ائد هر قان

***  

 سین، الزیمدی جهالت ائوینین بوینو بیچیل
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 ن، سیسی خالق اوزونه یئکسر آچیل قاپی عالمین

 سین، ده علم ایله هونر نورو ساچیل بو اؤلکه

 سین.  ا آزادلیغا ایمان یارادیلقدتا خال

***  

 سین دخی هر صنعته قیمت، الزیمدی وئریل

 ت. حن سیستئم ایله دایر اوال امر فالسو

 اتلیغا میللت، حبلکه یئنه آساییشه، را

 سین. و میللت بیجانه یئنی جان یارادیلب

***  

 لی انوار،  علمین، بیلیین مشهاولسون گرک 

 ییر ایله شیرین، اوال هوشیار، هر فرد قانیب خ

 میللت اؤزو اولسون اؤزونه حاکم موختار، 

 سین! زلیغا هر گون یئنی عصیان یارادیلاقسیح

 شاعرلر مجلیسی

 دئکابر ۱۹، ۱۹۴۵آذر  ۲۸، ۸۱№ آذربایجان قازئتی 

 

 سئل گوجو–ائل گوجو 

  

 ، ممگؤزلذلتله  هینیاین رفممن اؤلک

 میم توتموشام. صبلکه اونون نجاتینا ت

 . ممدن پاک ائیل تهدید و زجر و تهلوکه

 دا قورخونو، اؤلومو من اونوتموشام.  بو یول

 لیگی میللتیم دادا.  هندز طعمزمیم بودور کی، ع

***  

 لی جلالدا هئچ زامان،  اجز ایله هم کینایه

 ن سؤزون، ده خیبانینی دیلیم مذکر ائیلر

 دا جان.  نه قدر وار جانیم مظلمه باش ایمر

 لرین گؤزون. نوار قودرتیم چیخارماغا دوشم

 می. دی بو نؤو ایله درسی ائلیم وئریبقیل عا

 ه کی، ائل گوجودور سئل گوجو کیمی. مخوف ائیل

***  

 یزین تزه قورخوسو، مایجاب ائدیر زمان

 ن.  م ائدمحکوم اوال فنلئیه، زواله سیت

 کیمانه سؤزدو بو. حییب نه یاخشی  خوش سؤیله

 دور یئتر درمییه اگر یول گئدن.  معلوم

 ان ائلیم. ممو قیرماق اوچون قهرلوظزنجیر 

 قالخیب آیاغا، حاضر اولوب رزمه شیر کیم. 

***  
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 یم. نلی دوشمآرتیق تسات ائتمه منه قان

 ا قوالم اولمارام کیمه. ندم، جاهای آزاده

 دی کئچمیشیم منیم. ی، فخرلیند، شیقدپارال

 واردیر لیاقتیم کی، قیالم چاره دردیمه. 

 یر دیلیم. یدلتحزنگین، شیرین، صفالی، مال

 دیر ائلیم. یل ی، شرافتنلی، شانللی، قا یرتغ

***  

 بیر گون یئتر کی، محکمه ادلی میللتیم. 

 ده قورار.  افقان حاق اوچون قوجامان اؤلکه

 ی قودرتیم، نلهامییا شا معلوم اوالر او گون

 ده دورار.  دلییهعظالم، دنی. او محکمه 

 محکوم اولوب خیانتی اوزره جزاالنار، 

 یانار.  ننیاندیردیغی اود ایچره دوشوب قهری

***  

 ی باغریما منی ائی باغری قان وطن نلباس شا

 ی قوربان ائدیم سنه. یما جانندقوی حاق یولو

 ور خاردان. باخ گؤر نه چیرپینیر اورییم ج

 یئنه.  مظلمه، جفایا، ذلته من دؤزمر

 ده خیابانینین سؤزون.  دیلیم مذکر ائیلر

 لرین گؤزون. نوار قودرتیم چیخارماغا دوشم

 شاعرلر مجلیسی

 دئکابر ۱۹، ۱۹۴۵آذر  ۲۸، ۸۱№ آذربایجان قازئتی 

  

 ی حقیقت نلشا

 ی حقیقت، نلده اگر اولماسا بیر شا عالم

 م جاهان، نقش طبیعت. ظن البود پوزوالر

***  

 ولمت. ظنلیق، آجی یئر اوزره چؤکر وحشی قارا

 دونیانی توتار ظلم جفا، جور اذیت. 

 ادت، عسه ستاپماز بو جاهان ایچره دخی کیم

 شت. حبوتون اینسان اوالنی خوف ایله و چولغار

***  

 ه گونش واردیر، ایشیق وار، تدیوخ، یوخ بو طبیع

 ا یاراشیق وار. نداسینور ایله حیاتین آر

 ده ده حاقا، موساواتا آشیق وار.  بو اؤلکه

 عدالت. ظ کلمه حاق، لف افسانه دئییل

***  

 ه افغان، می کؤنول ائیلنلدیر بو قدر قا بس
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 می آل قان. فریادینال قیلماگیالن باغری

 ده توفان.  آه ایله قوپارما بو یازیق جیسم

 صحبت.  ه ظلم ایله جفادان منهمچوخ ائیل

***  

 بیر گون یئتر اول گون دخی آزاد اوالر اینسان، 

 ، شاد اولی ویجدان. قلمآزاد اولی سؤز، فیکیر 

 می نومایان، رس ماولماز دخی بو یئرده سیت

 درت. لی ق انی توتار قهر ایله بیر قوهدونی

***  

 درته سؤیلر عقال ائل گوجودور او، اول ق

 گوجودور او،  اقسیزلیغا، بیداده جوشان سئلح

 یئل گوجودور او،  نی ان تؤرهندمظلومالر آ

 د شقاوت. صز قاباغین بیر دم آال بیلم

***  

 م، ته اؤلکهضدیر اول ن نئجه آمادهباخ گؤر 

 م، یق بو اوفوقلرده دمادنلآرتدیقجا قارا

 م، کحه داها ثابت و مندمیللت اولور ازمی

 ی حقیقت. نلا یقین شاقدینلپارالر بو یاخی

 عرلر مجلیسیشا

آذر  ۲۸، ۸۱№ آذربایجان قازئتی 

 دئکابر ۱۹، ۱۹۴۵

 تبریزیم 

 دا منیم رؤیاالریم

 ، «جواهیر»دایان پاریل

 یق خاطرمین قلاوشا

  «پریسی»یالیمین خ

 . هآبی، یاشیل ایپکل

 ، هگوموش ایلمکل-قیزیل

 توخونموش، ناخیشالنمیش 

 لوانا بویانمیش -آل

 شاعر دوستوم دئمیشکن 

 ، «ین بزییگلینلر»

 گؤزللرین گؤزلی. 

 آشیق اولدوغوم دیار! 

 تلی تبریزیم! حمال

 تراوتلی تبریزیم! 

 منی شؤوق گتیرن 

 و، چیچکلی، للقیزیل کو
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 یاشیل هریر اؤرپکلی، 

 باغالری! « پئیکری»

 باغالرینین « گزیران»

 ان چکیلمیش، ندآراسی

  هسؤیودلو کؤلگسیند

  !لوت گئجه باغالریخ

 میش، بزن هلرله الل

 هیشت ب همنیم گؤزومد

 بارلی بوستانالر، 

 گولوستانالر مکانی، 

 سرین سو،  هگؤللریند

 دورو. -گؤز یاشی تک دوم

 دؤشو! « هالل»فالی ص

 زتلی یار گؤروشو! ذل

  ذهنیم ده عظمت ده

 یئرلشمین، سیغمایان، 

 ، ووقاردا هالبتدص

 هئچ کس اونا چیخمایان 

 ، هآغ بولودالر چینیند

 . هینیندیل قیرمیزی

  هقیزیل قوم تییند

 کهکاشانا چکیلمیش، 

 « ینالیا»ی قلرازر تؤپ

 « ینالی!ا»ی قلقابا-قاش

 چوخ تیتریپب اورییم، 

 ا ندرالیاطهردن خا

 هالردآن قریب -قریب

 شاعر دوستوم دئمیشکن 

 !« هآغیر ایللرد»کئچمیش 

 دفلرل آتالنیب، 

 قوش کیمی قانادالنیب، 

 ن ساری. وطاوچدوم 

 دوم یارا یئتیشدیم، اوچ

 رؤیاالرا یئتیشدیم. 

 « ائل گؤلو»یوخ، « شاه گؤلو»

 ، «نیه الل»ن. «ائل گؤلو»

 نی «پئیکری»یاشیل 

 نین زیروسین، «ینالیا»
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 داشین، قومون، زررسین، 

 قرنفیلین، اللسین، 

 نین پیالسین. ه الل

 اؤپوب، اؤپوب دویمازدیم! 

 لمیمد. عایال خاؤز 

 یم! سرت قویمازدحآرزو، 

 دی، آی دوالنیب، ایل کئچ

 دی. ایللر چوخ موشکول کئچ

 ی او زامان، تدگلدی چا

 ی من ایمکان. ندیارا

 یوخ،  لمینداعال خی

 آتالندیم.  هقیقتدح

 یئن د قانادالندیم. 

 آشا، -داغالردان آشا

 تپلردن یئل کیمی، 

 لردن سئل کیمی. ه در

 چاتدیم!  هنوطآخیب 

 قوربتین داشین آتدیم! 

 ا، ندن قوینووطیم دئد

 ا ندآتاالر اؤجاغی

 ا ندآنامین قوجاغی

 داها آزاد یاشادیم! 

 یوردومدان ایلهام آلیب 

 لنیب جوشارام! حفر

 ائل ماهنی قوشارام! 

 ا، ندتبریز دروازاسی

 یومدوم ایکی گؤزومو. 

 دا،  الصد ائتمیشدیم ووهد

 ساخالشدیرام اؤزومو. 

 دان وول، یچکدی هام

 النان دالقا هدیقلبنم

 نین دؤشون، «ینالیا»

 مین آرزو، مین اومیدلر. 

 سوروندوم، چیخدیم داغا، 

 . هیمی کؤرمی«تبریز»

  «پری»داکی  یالیمخ

 ین. نسداها آیدین جانال

 لر. حظه کئچمیش شیرین ل
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 د تازاالنیب،  ئنیدنی

 آچیب بیر آن گؤزومو، 

 ، هایشتیاقال، دیققتل

 باخدیم، باخدیم گؤرمدی 

 . ههئیرتل ی«تبریز»او 

 دان، من گؤرن روزگاری

 شوکوفلی باهاردان، 

 اوتوز اوچ پاییز کئچیب، 

 تاغوتالرین اوراغی 

 کؤکدن بیچیب، « نیه الل»

 لر سو یئرین، ه الل

 ، «قان آغالییب، قان ایچیب»

 اوتوز اوچ پاییز کئچیب. 

 اوتوز اوچ ایل سارت! 

 ، شالالق! هان، ایشگنجندزی

 دین، آدلی بیر جلال« شاه»

 زنجیرین باغالنماق. 

 ان سالیب، قداونو آیا

 اوندا قالماییب رماق، 

 اوندا قالماییب داماق. 

 ائل بیر گون قالیب، 

 مومکون دئییل تانیماق! 

 اوتوز اوچ پاییز کئچیب، 

 پوزولموش بوستان قالیب. 

 او سفالی کؤوشندن، 

 و گولشندن، للقیزیل گو

 یالنیز منیم زئهنیمد، 

 داستان قالیب.  هبیر کؤهن

 قالیب « گولوستان»سوز  گول

 اوتوز اوچ شاختالی قیش، 

 باغچانی یاندیریب -باغ

 ریشلری قورودوب. 

 ی سیم قونداریب. نلتیکا

 دوزو تاالنیب، « الل»

 دؤرسین دومان آلیب، 

 تکج قان کولو قالیب، 

 دورنا گؤزلو گوللردن. 

 پئیکری، « پئیکری»
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 تیک کسیلیب. -تیک

 یئرین، یاشیل چمن 

 ، داش کیلیب. هدمیرل

 ، هتیی هنیی«ینالیا»

 اوست اولوب. -سؤکولوب آلت

 قیزیل قومالر یئریند، 

  هقرنفیللر یئریند

 گورا بنزر داخماالر، 

 چیپالق، دمیر آقاجالر. 

 کیچیک، کاسیب کوماالر، 

 داشالر -قارا، سویوق دام

 آجی یوخسوللوق دردی، 

 رومیت داستانی، حم

 ولونموش، ترسیم ا یسانک

 دیریلر قبریستانی! 

 باخدیم، باخدیم، باخدیم، 

 باخدیم دیزیم تیتردی. 

 ، هدو کؤنلومکدر چؤک

 گؤزوم داها گؤرمدی. 

 تبریزین بو حالینا، 

 ی. ندقلبیم اود توتوب یا

 ی، خدیاالر پوچا چیور

 ی. نددان اود قؤوزاباشیم

 سولغون اوزوم. -سولغون

 دی. مدیر یاش دا گیل-دیر گیل

 وللور کریستالالردا، ب

 ی. ندایشیق جانال هیئن

 یاال، خدالدیم  هیئن

 چیخدیم، ماوم گؤیلر. 

 بولوتالری آتالییب، 

 چاتدیم ایشیق اولکر. 

 چاتیب اوندان آسالندیم، 

 بیردن لیمی اوزدوم، 

 گویا اومید باغالدیم. 

 بیر قیی چکیب اوجادان، 

 هؤنکور آغالدیم. -هؤنکور

 ر، دیالر اولدوزالییغیل

 یالر باشیما. شدییغی
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 ی، شداورکلری یانمی

 دامالیان گؤز یاشیما. 

 گؤررکن ماتمیمی، 

 می، سیلدیلر گؤز یاشی

 والر قمیمی. شدسورو

 بیر دانیشدیم، -من د بیر

 اؤز باشیما گلنی. 

 ن دردین، ائل دردین، وط

 اورییمی دلنی. 

 اولدوزالردان نیگاران، 

 اوجا بیر سس سسلندی. 

 خور دستسی،  سانکی بیر

 ا بسلندی. ندآسیما

 قارداش قاییت، قاییت سن، 

 ! هنوطقاییت، قاییت 

 آیدان،  هاولدوزدان، ن هن

 ، هقورتولوش اولماز سن

 بئل باغالما گؤیلر، 

 کیمدن،  هکؤمک گؤزلم

 چار،  ن دردینوط

 اولماز هئچ بیر هکیمدن. 

 قاییت، گئت ائل ایچین، 

 آرخاالن.  هاؤز ائلین

 ، هسؤیل هلدردینی ائ

 اوندان.  هسین ایسته چار

 یوخ، یئرددیر،  هگؤیلرد

 بیر د ائل ایچینددیر. 

 سنین دردین دعا، 

 نر. ه بیل، اؤز بیلگیندد

 یر. ه اؤز ایچیندد هبیر د

 هامان ائل کی، تاغوتی 

 دی! تختیندم چکدی سال

 ، هدرتلهامان ائل کی، ق

 ان تاج آلدی ندشاه باشی

 ، هامان ائل اؤز یوردونو

 چئویرر گولوستانا 

 ن یارادار، وطآزاد 

 ن یارادار! وطآباد 
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 گئت، یاپیش اونا!  هسن د

 گئت، یاپیش اونا!  هسن د

 اتی آنتولوگییاسیآذربایجان ادبی جنوبی

 جو جیلد (-۴)دؤرد جیلدده، 

 

 

 

 محمدعلی دوزدوزانی 

یه  لری چاپ ائدیلمهشعرآدی ایله  ه "دوزدوزدانی"ندلری محمدعلی دوزدوزانی سون زامانالردا تبریز قزینه

جی ایلده تبریزده آنادان -۱۹۲۲باشالیان گنج شاعرین آدی محمدعلی، آتاسینین آدی ایسه محموددور. او، 

یازماغا باشالمیش و  شعرا ندیاشالری ۱۷یر. شده تحصیل آلمینداولموش و سککیز ایل "روشدییه" مکتبی

ا ندیر. اونون یارادیجیلیغیشدیه باشالمی ه چاپ ائتدیرمهندزئتلریا" و "آذربایجان" قاندازرلرینی "وطن یولو

 قزللر خصوصی یئر توتور. 

 فدایلر 

 ا بؤیوک زحمت فدایلر ندچکیب آزادلیق اوغرو

 دور بوینونا اؤز خالقینین میننت فدایلر  قویوب

 گوندوز بیزه خیدمت -سالح آلمیش اله، ائیلر گئجه

  میللت ل تا قئیددن آزاد اوالتصچالیشار م

 اؤزونون ناراحات ایمیش تا کی، ائتسین خالقینی راحت 

 رواادیرمی چیخا یاددان بئله خیدمت ایله زحمت 

 ان گؤره رافت فدایلر ندی خالقینلگرک اؤز شا

 ا بؤیوک زحمت فدایلر ندچکیب آزادلیق اوغرو

 سین گؤرجک هوراسان اولدو خاینلر  فدای دسته

 زان اولدو خاینلر دن یئکسر گوری قاچیب بو اؤلکه

 ان خانه ویران اولدو خاینلر ندفدای قورخوسو

 درتیله تیر باران اولدو خاینلر فدای ق

 لره فورصت فدایلر نییب دوشم دن وئرمهازل

 ا بؤیوک زحمت فدایلر ندچکیب آزادلیق اوغرو

 دور اووجونا جانین  ان، قویوبشدشرافتله کئچیب با

 ی قریبانین ه توتوب تا کندی بندیر دوشم سالیب

 دم زولمکارالردان آلوب مظلومالرین قانین  نهم

 ه شؤهرتین بو آزرستان نددیر یئر اوزو اوجالیب

 ده شؤهرت فدایلرت  یر بو گون هر اؤلکهشدقازانمی

 ا بؤیوک زحمت فدایلر ندچکیب آزادلیق اوغرو

 دی چوخ دقت وطنداشالر  یه الزیم بو گون بو نؤکته

 اوچون قیمت وطنداشالر گرک بیزده وئرک اونالر 

 همیشه ائهتیرامال ائدک حؤرمت وطنداشالر 

 دییه ائیلیک رافت وطنداشالر هوئرک اونالرا 

 اولوب دئلشاد ائتسین دایما ایشرت فدایلر 
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 ا بؤیوک زحمت فدایلر ندچکیب آزادلیق اوغرو

 

 جی ایل ۱۹۴۶فئورال  ۲۷، ۱۹۴۵ائسفئند  ۸، ۱۳۶№آذربایجان قازئتی 

 ! ببتیحآنا م

 ائی آنا تورپاغیم، اودالر وطنی! 

 ان آرتیق سئویرم سنی، نداؤز جانی

 یر، ندیر، ایماندسنی سئومک منه دی

 یر ندیر، شاتدبؤیوک ایفتیخاردیر، شؤوک

 ائی آنا توپراغیم، آذربایجانیم، 

 ده جانیم!  سان، جیسمیم ه قانیمندقلبی

 ی چکدین ایللر بویونجا یمزحمت

 ! دویونجا بیر گئجه یاتمادین آنا

 جاوان  نس می منی بئله یئییب! یئت

 ان ملی بیر جاوان، ایگید قهر یرتغ

 م من آنا! امیینی ایتیرمر

  نه دوشمندوستونا، دوست اولالم، خم

 مدانا -یرام مردحاضائی آنا 

 ا! بویانام قانا! ند! اوغروممن گئد

 

 شاعرلر مجلیسی

 جی ایل ۱۹۴۶فئورال  ۲۷، ۱۹۴۵ائسفئند  ۲۹، ۱۵۴№آذربایجان قازئتی 

 قزللر 

 ر گؤزلرین، ظر اولدو تا منه ماه مننظم

 آلیب ایمانی گؤزلر گؤزلرین.  نی الدیمجان

 ومو. نلایختیاریمال سنه دیل وئرمدیم من کؤ

 شیر تک ائتدی شئکار آهویا بنزر گؤزلرین. 

 م دئل گؤزلرین ییغماسینا، من نه یالقیز وئرمیش

 ه دیلبر، گؤزلرین. ظحاهل دئلدن دئل آلیر هر ل

 سیز،  ن چارهنددیر دوشر خالقین گؤزو بو یقینیم

 لی گؤزدن ساال گر گؤزلرین  آشیق بیچاره

  -جلالد تک مآیا نه تقسیر ائتمیش مبیلمر

 قتلیمه آماده اولموش الده خنجر گؤزلرین. 

 ور احتیاجی زیوره، خدهوسنونون هرچند یو

 یور گؤزلرین، الکین وئرمیش هوسنونه بیر باشقا ز

 ان آرتیق هوسنونه مغرور اوال، ندقویما نرگیز بو

 ه چیخ نرگیس شهالیه گؤستر گؤزلرین. نگولش

 دان تامام،  یالر یولخدآتدیالر ایمانی، دینی چی

 بینوا آشیقلره تا اولدو رهبر گؤزلرین. 

 ندیر،  مزاده سؤیله اوندا بس چار ی موسلمانا
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 فیر گؤزلرین؟ شئیخ سنان تک منی گر ایشه کا

 سالم گؤزدن آشیقین ائی گؤزلرین قوربانی من. 

 دوزدوزانی سانکی بیر دونیاجه ایستر گؤزلرین. 

***  

 ده سنین تک گول اوالر، اولماز،  گلیم، گولزار عالم

 اف ایله من تک سنه بولبول اوالر، اولماز. صاؤزون این

 ور آشیقین، الکین خدسنین هرچند بو شهر ایچره چو

 نما بیر نفر اولسون سنه موقبل اوالر، اولماز. اینا

 ی چوخ اولسون، ندکه سر ممیدمنیم تک آشیق شور

 ولی سن تک گؤزلر ایچره بیر خوش گول اوالر، اولماز. 

 ده،  اگر چئ آشیق و مشوقه چوخ واردیر بو عالم

 ان حاصیل اوالر. اولماز. ندلیم جانامنیم کام د

 دیر،  ه بسمائیل نیگاره دوزدوزدانی، بو قدر اجز

 ین مایل اوالر، اولماز. نز سنه او نازدئمه هرگ

***  

 هر آشیقین وفالی گول اوزلو نیگاری وار، 

 خوش حالینا بو دهرده خوش روزیگار وار، 

 ه، نیر گولوستان و گولشیوخ احتیاجی س

 لو دئلبر الله ازاری وار.  گر سرو بوی

 ام، دونیادا قم یئمز، اوزو گول تک گولر مود

 ین شریک قمی، قمکساری وار، نس هر کیم

 آشیقی ناسئه اینمه مالمت ابس یئره، 

 آشیقلرین بو دهرده طرفه شوعاری وار. 

 ن آییرسین او دئلبری، ندایستر رقیب م

 یادی، نه ناموس، آری وار. حبی شرم، بی 

 نه تک منی کمند سر زولفه بند ائدیب، 

 ی وار. لو شیکار او اووچونون منیم کیمی چوخ

 گر دوزدوزانی اؤلسه یئمز قم، قویوب اثر، 

 ی دوستالرا یادیگاری وار. شعرمینلرجه 

***  

 ائی گؤزل بیر باخیش ایله منی مفتون ائیلدین، 

 ی افزون ائیلدین. می اندویمتوکدیب صبر

 می دئییل،  ائی گؤزوم نورو بو مشوقلیین رس

 ی ممنون ائیلدین. نناینجیدیب آشیقی، بیگا

 ان قوودون. ندناچزی جفا ایله قاپی من

 دن بو دئل محضونومی محضون ائیلدین.  تزه

 ، نس می قان ائیلهایستدین قؤنچه کیمی باغری

 ی گولگون ائیلدین. نایچیب اغیار ایله مئی روی
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 قویدون ازبس کی، منیم چیچییمه قملر بو گونو، 

 می آخیردا اییب نون ائیلدین. بو الیف قددی

 ه دئل و دین، ندیلدین آلدین اوزیف ائطبوسه لو

 چوخ بو سئودادا نیگارا منی مغبون ائیلدین. 

***  

 دیر،  جور و جفا بس ممنه بیر بئیله ائتمه ائی سن

 دیر.  ان بو فیکرین آت داها بسشد، بامان دوشموشقدآیا

 دان،  یه قصدین اگر وار قورخما قانیم منی اؤلدورمه

 دیر.  یمچون خونبها بسگل اؤلدور بیر دانه بوسه من

 قیبت روسوا، عاان اغیاری اوالرسان ندداغیت باشی

 دیر.  ده اولسان آشنا بس منیمله بو گؤزل عالم

 بودور تصدیق وفاسیز دوستالرین من ده قیالم ترکین 

 دیر.  منه هم درد اولسا بیر نفر اهل وفا بس

 ن پریشانیق، ندگو-پریشان خاطریم اولموش گونو

 دیر.  ه سن ده زولف جانانی سبا بسپریشان ائتم

 سین بدنزرلردن،  بودور قورخوم سنه آفت یئتیش

 دیر.  بو قدر وئرمه زینت هوسنونه ائی مئهلقا بس

 ن دئیر مین ائییب، نده گئدر، مندان یاریما گوندیاال

 دیر.  یا بسحبی  نال چک بو ایشد نرقیبه یوخ دئی

 جی ایل ۱۹۴۶فئورال  ۲۷ ،۱۹۴۵ائسفئند  ۸، ۱۳۶№آذربایجان قازئتی 

 

 فوت صلی عدحمم
ن ندفوت تبریزین قوجامان معاریف خادیملریصلی حمدعم

یر. او، هم ایستعدادلی عالیم و هم ده گؤزل تبه مالیک یدبیر

 شاعر ایدی. 

ه تبریزده آنادان ندم.( ایلی ۱۸۷۸سی ) جی شم-۱۲۵۷سفوت 

را یر. سونشده آلمینداولموش، ایلک تحصیلینی دوغما شهری

ه ندیلیعام.(  ۱۹۱۰کی روحانی ) هندم شهریآلی تحصیلینی ق

ن بیری ندین بانیلرینتبریزده تشکیل اولونان معاریف انجوم

یخ ان شنداهالریوور. آذربایجانین مشهور آزادیخشداولممو

فوهی صان بیری ساییالن ندمحمد خیابانینین یاخین یولداشالری

اقال یاناشی، هم ده لر یازمشعرآذربایجانجا و فارسجا گؤزل 

میزان »یر. بونالردان یدادبی اثرلرین مؤلف-بیر سیرا علمی

بیر دسته »، «شو پرور شدان»،«منابع الحمکه» ،«ینساناال

و س. قئید « دوستان-داستانی»، «مین بیر شاعر»، «گول

 ائتمک اوالر. 

معیتینین خالیان ایران جی عالقه سانفوت اوزون مدت سووئت اتفاقی ایله مدصقوجامان معاریف خادیمی 

 یر. شدسی کیمی فعالیت گؤسترمییئسینین ر ادبیات شعبه ینی و عاوسینین صدر م تبریز شعبه
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ا منفور محمد رضا پهلوی ندنجیب موترققی نیتینه آخیرا قدر صادق قاالن شاعر اؤمرونون سون واختالری

رک،  م شهرینه گئدهبور اولور؛ او، قیه مج رف ائتمهطن ایزلندیی اوچون وطنی تبریزی ندسی طرفی خفییه

 ؤمرونون آخیرینا قدر، بو شهرده دالدالنیر. اورادا وفات ائدیر، اورادا دا باسدیریلیر. عئمک اوالر کی، د

 

 جانا گلدیم 

 دی، شیق، نه دیل، نه دیلبر اوالیعانه عشق اوالیدی، نه 

 دی. ینه بولبول، نه مئی، نه ساغر اوالدی، نه گول اوالی

 روس، نه آهو کیمی باخان گؤزلر. -سنیحنه 

 ی. یدنبر اوالعو  شکیدی، نه کاکیل، نه منه ظلم اوال

 روان، -، نه آبینچم-نیصحیدی، نه نه باغ اوال

 ی. یدشوری شوشتر اوال-ی، نه آوازییدنه سای اوال

 ی. یدجنگلرور اوال-ی، نه اصالحییدل اوالصنه و

 سیزم، ای، نه نیدو آز، نه فازشیزم اوالص یرحنه 

 ی یدفیتنه اوال-نه بهرو بررو نه کانونی

 … ی، نهیدنه سوسیال اوال  نه کاپیتال،

 ی. یدروت، نه زر، نه زرگر اوالثیدی، نه نه فقر اوال

 ی، نه زور، یددل اوالعیدی، نه حاکم، نه نه حؤکم اوال

 ی. ید، نه سرور اوالصبحارگر، نه رعیت، نه کنه 

 م،  آد-خیلقتی جهنم نیشان، نه-نه بو جاهانی

 ی. یدر اوالثکؤو یدی، نه قیلمان، نه آبور اوالحنه 

 هریبان دوشمئ، ه متدنه آشینا و نه صور

 ی.یدچی رهبر اوال فوته دوغرو یاالنص-و یدقصنه 

  

 حیاتین گلیشی 

 یار گلیر، -ل دیلرسه فراقیصکؤنول ووس

 سه دیفیکار گلیر. لیق نه کیمی گلیکی، آیر

 ، ماشیمال پاک ائدیری گؤز ییمخاطر-بارغ

 م اگر اولمایا غوبار گلیر. ن هاوادا نم

 ل ائیله دئدی، حمی گؤرچک تمرقیب نال

 و داد آر گلیر.  ت اهلینه فریادحبم

 دی صبر ائتسین،  شیق گرکعایه  مراما یئتمه

 ین گاه اوالر کی، خار گلیر، نلینه گول درا

 ناالنا باغبان، گؤردوم: -دئییردی بولبولی

 باهار گلیر. -ییموصون، مخزا-ر زمانیکئچ

 دئدیم کی، دوغرودو گاه یای گلیر، گاهی قیش اولور، 

 سه بو دونیادا ناگووار گلیر. بلی، نه گل

 سینی،  ج قویوبال قیبلهکازل گونو بو ائوین 

 ددان کنار گلیر. صومقعبه همیشه ک
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 دونیادا، « حیات»سه نشوو زؤوره  دئییل

 ، مرکبار گلیر.دیر کی جبعمنیم حیاتیم 

 

 آجی بیر حقیقت 

 م اؤوالدی اوچون جاه گرک،  آد

 مر اوزونو آه گرک؟ عکیم دئییر، 

 و کمال،  لضدیر اوال ف نئیه الزیم

 تا اوال وئیل آدینا چاه گرک. 

 باشقا، -بار قورور هر بیری باشقاروارلی د

 دئییری هر ایشه بونگاه گرک. 

 یوخسولوی هر قدر اولسا هونری. 

 ک. رچانگاه گغصه ر او قد

 رانین بو سایان اولسا ایشی، قف

 اه گرک. واونالرا یارو هواخ

 مار، خ-و وارلی هرچند اوال مست

 عقلیله هوما گله گاه گرک. 

 

 دیر؟  فاشیزم نه دئمک

 اینسان نژادینا،  عاطفتدور  الزیم دوشوب

 دان.  ابصیوخسا، فقط نه حاصیل اوالر اینتی

 سی.  ی غایهتداینسانا خیلقتین مدنی

 دان.  خراب-جاهانیه ییری ندیر وگرنخ

 فاجیاتی گؤزوم گؤردو، گؤرمییم، -تصویری

 دان.  ی کؤنلوم ائوین ایلتیهابخداود ووردو، یی

 ی سؤز یوخ دیلیم یانار، یمبیان حال مائتس

 دان.  وراتیم اؤتر یوز کیتابصیازسام ت

 یبرت ایله باخ، عنؤوین سرگیسینه -مینظ

 دان.  نابطلیله آسیلمیش ازم یوزلر فاشی

 لر جسدین آتشه یاخیب،  شتهبیر یئرده ک

 دان.  بیر یئرده ائولری ییخیب آرتیق حساب

 جوقالری، ویئرده ساخالییبالر سوسوز، آج، ج بیر

 دان.  یرابظخزان ای-یگبر لیثمی اللریمتیتر

 ظالما،  ضظلمون جزاسی اولمایا بیلفر

 دان.  بجاحیاوو حدیر کی، یوخ نسیبی  بس

 مو کسر، آتار، وله ظدل ریشع شمشیری

 دان.  سی کی سایه قاچار آفیتاب یوخ شوبهه

 

 اواللی 
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 ی یار پایبند اواللی، بیر عؤموردور سنه ا

 القمند اواللی. عسیاها -کؤنول او زولفی

 میی دالینجا سایه کیمی، عاو  ریفعادور  دوشوب

 ید ائدیب کمند اواللی. صا کیم بو قدر ندجاها

 آزاد. -ه بیر دیلیندوسنوح سنین قلمرؤوی

 اینانیرام تاپیال بؤیله دیلپسند اواللی. 

 یک، نلییب اوال شاهید شکرده شیری گؤرولمه

 قند اواللی. -یعالوتی تک ایختیراحلبین 

 م، اما، عیسییا قایل-ه قدرتیندلبی

 ی دردمند اواللی. یضعشقینه یوخ ف-یضمری

 م اولماز، می زخوسنونه هئیهات چشح-سیپاهی

 یر منه خالین اونا سپند اواللی. یدیقین

 ی صبر ائتدی. شدفوته هر قم یئتیصن ندقمی

 کی اغیاره ریشخند اواللی.  علی الخصوص

 

 نه قدر تام اولسون 

 

 دا صبرو تاب اولسون؟ زاریم-ب اودیلی نه قدر

 سلخ ماهتاب اولسون.  گل ائی گؤزل کی، شبی

 دن، سوم غمبختیم، خالص اوله گل ای سیتار

 باب اولسون. -یله فتحییدبه اومصح-ولویط

 یز، نسیر سیدی نیگار کی، کامیم دا زهرگل ا

 حیات اولماسین، شراب اولسون.  اگرچی آب

 ا، نده کیمی آغالرام فراغیصبحی نه گئج

 اب اولسون. وخ-دیر کی، گؤزوم آشینایی الحم

 بردوشام، ه زولف اواللی، من کی خان-اسیری

 ، ایالهی، گؤروم خراب اولسون او خانگاهی

 ور ائده کیبرو ناز یار، ولی. شداگرچی خو

 ر حساب اولسون. صاودور آرادا موخت حالص

 فوت. صیر، قدرنج، عشطش دئییل بو بازی

 نشباب اولسوره عشقه گرک دؤو-قماری

  

 یاد ائیله 

 

 شمینله، گؤزوم، یاد ائیله، چه یا منی گوش

 زاد ائیله. ن آیدیدم، منی بو قئ یا اسیر

 جفا، -وفادیر، امییم جؤوروهونریم مهر

 اف، بو سؤودایا، منی شاد ائیله. صائله این
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 ق، عبه حیر کیدس باور ائیله کی، کؤنول خانه

 آباد ائیله.  عبه نیائتمه تخریب، چالیش ک

 نیازه، گؤزلیم، -. اهلینس مر، ناز ائدثنه 

 مومکون اولدوقجا نیاز اهلینه ایمداد ائیله. 

 جاه، و درتوتالیم وئردی طبیعت سن اوچون قد

 اؤزونو خالقیمیزا کیم دئدی جلالد ائیله؟ 

 و اشکی سنه گر زحمت اولور،  ین نالهنه تود

 ئید، اونا داد ائیله. قودو، الچاره یالنیز ب

 ده اونو،  نس جک بو یقیندیربیچه نکساهر نه 

 ایندیی کؤنلوم نه ده ایسترسه، پریزاد، ائیله. 

 

 اوال، گولزار اوال یار 

 

 گول یار اوال، گولزار اوال، -ییمصور، ای دیل، مؤوشدخو

 باده نوشانوش اوال، آواز اولورسا، تار اوال. 

 شک افشان اوال، م صبح یماوال، نرمک نس صبح

 باران، گولوستان ایچری گؤوهربار اوال.  نم-نم

 فانا مگر، عر-دیل اهلی-دیلگوشا اولماز گولی

 روخسار اوال. صفه ای  ایاشک آشینطره ق

 دیل، -یبادا-لیمحفمنی، حوضه اصحاب 

 یشرت اولماز ایلال، غم اوال، غمخار اوال. ع-بزمی

 بت اهلینه صحبت، ولی، حور مشدهر ندن خو

 فتار اوال. ل گرک گد ه دردندل بزمید اهلی

 یر عشقین دردی اوندا اولماسا، نددیل آدی بؤهتا

 کار اوال.  کارگر آدی دئییلمز بیر کسه تا

 ن، قدل، عشق اینسانا مخصوص، چکینمه عشد درد

 دیلبر اولور دیلکش اگر بیمار اوال، -دیدئیی

 هددار، عن، ندشرف ایستر، وطو سه ناموسمکی

 فوت، منزیلیم گر دار اوال. صاولمارام القید، 

 

 هر کسین اؤز آرزوسو وار 

 

 مر ائیلدیکجه سئیر ائیلدیم بو جاهانی من، ع

 یش باهاردا گؤردوم خزانی من. گول دیمم

 ج، کسینی  و مبدین ازلده قویوب قیبلهب

 ور دوتمارام بو ایشه آسیمانی من. معذ

 ی گیزلی توتام، ولی. یمعشق هاشا کی، درد

 من.  جانان اؤلورسه ماییلم اؤلسون بو جان
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 منیم،  نیخیلوار ایختیالف مشیریمیز اول ش

 انی من. گبادآ ریذاول جنت ایستر، آ

 اوال؟  نی ینسانالر ایچره وار وطنم سئومها

 م کی، چوخ سئویرم خانیمانی من، یا تک من

 بتین، حاکدیم کؤنولده توخومونو مهروم

 ولو، بو داستانی من. ا سام یقین کیتا بزیا

 بتیم، حم ردی نه گوو، نه مئیوه، نیهالوئ

 انی من. حیوزلرجه ائیلدیم بو آجی ایمت

 ن رنجه توش اوال، شیق اوالعادیر  یارب، گرک

 یدیم جفانی من، یدیر کی، تکجه گؤر تمحیا 

 کی، غملرین،  نس ، نه گؤزلنی عشق، سن نسا

 وانی من. ج، هامی پیرو مموشتاغی گؤرموش

 ه هر کسین اؤز آرزوسو وار. دسؤزسوز، اورک

 من.  گول آچیب آشییان ممنجه، بودور گؤر

 

  کنان آیریالریدباک

 خاک، اؤوالدین، ی گلدی زیارته سنی، ا

 ایللر بویونجا جانیما قوت وئریب آدین. 

 دیر،  هندا سنداودالر ییغینجاغی یئرین آلتی

 سا سبب اودور کی، سویوقالردا سولمادین. یوخ

 شؤهرتی دوتان آفاقی سربسر، و  ای شان

 هریبان قادین، دوغان آنا، ای ممان  ای قهر

 ی وطن، شن قال، گؤزل یاشا، آناالر یوردو ا

 ذلت کمندینه اؤزونو چونکی سالمادین. 

 ه اسیر پرچیمین سنین، ندسی لر اؤلکهندوشم

 ائلین آواره قالمادین.  میقایتارماغا فاشیز

 ه یازیلمیش فضیلتین، ندسی تاریخ صحیفه

 دی بو کی، اونالری تاپدین، اونوتمادین. فخریم

 ون یولون دوتوب، و تمد فانا دوغرو علمعر

 یفتین لذتین، دادین. رعدرک ائیلدین ده م

 ادتین یولونو خلقینه بو گون، عآچدین س

 گؤردوم سنی کی، بیر گئجه اولسون دا یاتمادین.

  

 امینا نمیرزه جلیل 

 ا سؤوق ائتمک، عرفانجهلدن اینسانالری  موحیط

 فطرت. -یعلکادان، اولسا الده مشذاولور مومکون 

 سه ایسترسه، یر، آنجاق کیمتدمیلل ادت خیدمتعس

 و غئیرت.  متدیر اولسون ه ریاب اولماغا الزیمفظ
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 اولور بینایا نابینا اوال رهبر.*  یولنئجه 

 سیرت. و گرک ایرشاد اوچون آیینه اولسون صورت

 دین. الرصان اولورمو موال نوابجدخ یفلیطمگر هر 

 ریت اولموش، دفتری فیکرت، ح چمیری پقلم

 لقدر اوالن مولال، ا ا جلیلیدشئ شیقعاوطنه 

 یبرت، عرمتی دونیا دورونجا، من آلیم ویاشاسین ح

 دن چئشمه تک آخدی، لر یادینا اشکیم گؤزومنکئچ

 گلنلرده منیم حالیم فقط تأثیر ائدیب حیرت. 

 

 ائیلرم 

 بوسو من یاد ائیلرم، حم-هر زامان کی، بولبولی

 بیداد ائیلرم. -ی دادآغالرام من حالینا، ه

 یادالر توتوب، همدم، گولشنی  هگول اولوب خاریل

 و فریاد ائیلرم.  ی دوشوندوکج بو حالی، آهه

 زمان؟  یم، ایمکان وئر بیر گون من دؤورنئیلی

 برباد ائیلرم.  هیددتلحگؤرن بو دونیاالری 

 چین آغالیا، قمگین اوال، ای نوطگؤرمورم بیر کس 

 زارو ناشاد ائیلرم.  همیلغ هومو بؤیلنلکؤ

 نی، ه بو اؤلک هر گلن بیر نؤو ایل ویران ائدر

 یا ائتمز، دئیر: من مولکو آباد ائیلرم! حبیر 

 ومو قمدن خالص ائتمک اوالر نلیالنیز اوندا کؤ

 من عؤمور دونیاسینی اوندا کی، برباد ائیلرم. 

######################### 

 

 لیایسالم قریب
  
 سور یلولوگییا علملری دوکتورو، پروفف

 عضوو  یالر بیرلیینینیچآذربایجان یاز

 

 دونیا 

 ن، ندنفلیین اوخالری کئچمز سی

 دن،  کؤکسون زمی یئری، سینه گؤینه

 دن،  ننان، بیز اویونسسن بیر دییرما

 داشا، دونیا؟  هنیه قلبین دؤنموش دئ

 ه، نددی، یامان دا س هندیاخشی دا س

 ه، ندنخالیقین مین سیرری یاتیر سی

 ه؟ ندی بنمه دوشوب، یا سندبشر ب

 سان تاماشا، دونیا؟ ینمندن یارا

 ان گؤی هاواالنیر، ندوالیحیئرین ا

 ن آیری دوالنیر، شدآی کوسوب گون

 ن سنین قان دامیر، ندندن کیرپیی
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 سبب نه بو قدر تاالشا، دونیا؟ 

 اینسان اؤزو شیطان، بد ایبلیس آدی، 

 ی قانادی، ندلیک گؤردو، سی ملک پیس

 م اؤوالدی،  لی  آد خیلقتین گؤزه

 دی قارغیشا، دونیا؟  گلیببلکه، توش 

 ه دونون وار اوددان، آلوودان، نداینی

 دن، لوودان، مباشین آییلماییر ال

 ، پلوودان، نچیریییب اتد نبیر ایدد

 تامارزی آغ آشا، دونیا!  نبیر ایدد

 ا الک، نس، اینسانس چی سن بیر الک

 ی زامان قارغیییب فلک؟ نسسنی ها

 ، کؤینک-ه چیت تومانندبیرینین اینی

 بیرینی بلدین قوماشا، دونیا! 

 ا بو ائییب، قوسور؟ ندندیر میزانی

 بیری فرح امیر، بیری درد قوسور، 

 ندن قلبی توخال اوریی قیسیر، 

 باشا، دونیا؟ -اوسته باش ننوئریب سی

 

 چکیر 

 سه باش آچماز،  ن کیمندحیاتین فئلی

 بیری جان بسلییر، بیری جان چکیر. 

 ب، تاالییر، ایبلیسلر دونیانی چاپی

 میللتین قهرینی آنالیان چکیر. 

 ن، ندناپاکالر ال چکمیر بد عملی

 ن، نددیریرالر ایالن دیلی زهر یاغ

 ن، ندکؤنتؤی، گؤنوقالین نادان علی

 آمان چکیر. -عالم جانا دویوب، داد

 لیک کورسوسونه چیخیب گداالر، بی

 لیلر تیتول، آد آالر.  یفتصتولکو 

 ارامزاداالر، ح سی ناپاکالر، فهنط

 ان ایندی قان چکیر. نداؤلو داماری

 نئجه تاپشیریبالر قوردا قوزونو، 

 دی بو بد یازینی؟  هللا، کیم یازیب

 لیغی ایللر اوزونو، ه هارینین ساد

 کاسیبین سئوینجی بیرجه آن چکیر! 

 

 یولومو 

 آهیم داغالری یاندیرار، 

 یامان باسیر قار یولومو. 

 ان، ده شوبهه، گوم اورییم

 ی وار یولومو؟ نمگؤزلی

 چئویردی، -سیز چک بو نه واخت

 نه گوزران، نه عؤموردو، 

 می منه چوخ گؤردو، قیسمت
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 ندن کسیر خار یولومو؟ 

 ، ملی سوسماز دیل خوش نغمه

 ، ما بولبولیددان شئسئودام

 ، ممن رقیبه نئیلمیش

 نیه ائدیر تار یولومو؟ 

 ن یاپدیم قاال، مداومیدی

 نیتله چیخدیم یوال،  صاف

 دارگؤز سالیر قالماقاال، 

 نئیچون ائدیر دار یولومو؟ 

 هاشا! -می، هاشالویامسوچ

 بس ندن باسیلالم داشا؟ 

 بو نه قووغا، نه تاماشا؟ 

 میرم وار یولومو. مگئد

 یورولدوم بو وورهاووردان، 

 هللا، منی قورو شردن. 

 خاینلردن، ایبلیسلردن، 

 ر یولومو. بیریوللوق قورتا

 

 بو دونیا 

 ن باش آچمادیم دونیانین، ندکلیی

 ی بو دونیا. یدملی، وئرییدملآلی

 یوخ،  ناولینی، آخیرینی بیل

 ی بو دونیا. یدملی، قالییدملگئدی

 بو نه دؤوران؟ صاباحا بیر اومید یوخ، 

 دیر گؤزو آجال قلبی توخ،  اوز-اوز

 ن قمی چوخ، ندسی بو عالمین نشه

 ی بو دونیا؟ یدلم ه نیه ال نگؤر

 ن یورولوب، ندسی اینسانالرین فیتنه

 ان سییریلیب، ندقیلینج اولوب دونیا قی

 روفو قارالیب، -ن رنگیندسی هیککه

 ی بو دونیا؟ یدلمبلکه، خسته، ور

 ا تورپ اکیب، ندچوخ ایگیدین بوستانی

 ا دیز چؤکوب، ندچوخ فیرونالر قاباغی

  چارپاز داغ چکیب،-یه چالین چوخ سینه

 ی بو دونیا. یدلمی، کریدل السی

 دی،  بو کور تالئ اوزوموزه گولمه

 دی،  ها گؤزلدیم، گؤزلدییم گلمه

 دی،  ده، فقط اومید اؤلمه اورییم

 ی بو دونیا؟یدملآخی نیه سئوی

  

 یاشامیشام 

 دوشونمه آغ اوزده من بیر خاال بند اولموشام، 

  یانیب، ارشه بولند اولموشام،-یا دا اودالنیب

 آرزوم قاچار، قاچارا من بیر کمند اولموشام، 
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 زمانیله اللشیب زور اؤمرو یاشامیشام. 

 ان، ندسئودا دریاالرینا دوشوب قوواس اوال

 دن،  مه دوشدوم، یارا آلدیم سینندنئچه یول ب

 ن، ندنلی یوردوم مین یئره بؤلومنیم ایکی

 مرو یاشامیشام. عچی اؤمرو، دور  گمی، گمی

 داشین،  نیم فرقینه باشیما دوشاممادروا

 یر، آتام، قارداش قارداشین، یدل ه قاتیندگؤر

 دن اوزومه یاغان بو آغ یاغیشین، کیرپییم

 اوجاغینی چاتماغا قور اؤمرو یاشامیشام. 

 ده، یزین دردلری مین آددا، مین بیچیمدونیام

 ه، نده، سئوینج قمین ایچینددرد سئوینجین ایچی

 ده، ا من اؤزوم اؤز ایچیمد بیر قرینه یاشیم

 سرت قار اؤمرو یاشامیشام. حه گونه یدقوزئ

 دا، ر قیژیلدار، سئللر اوینار قانیمدلی چایال

 دا،  نئچه باتمیش ایستیین یاراسی وار جانیم

 ا، ندببتی یاریمچیقالر یانیحنیفرتی، م

 قیسمتی قوربت اوالن گور اؤمرو یاشامیشام. 

 ین عشقی نه؟ قلبیداشالر دویمادی اورییم

 میننت بیلدیم، اییلمدیم هئچ کیمه،  ی«گل-گل»

 النان نورلو صاباح عشقینه،  ن بوینددان یئری

 مرو یاشامیشام. عار  نپلنگله پنجلش

 

 یوواسینی داغیتدیغیم... 

 یوواسینی داغیتدیغیم بیر قارانقوشون، 

 دان.  شیری نئچه ایلدیر چیخمیر یادیمح-های

 او یازیق قوشون،  ن باغرییانیقندظلم علی

 ان. ندی قانادالریشدبتی آسیلمیصم

 یه،  ی، اوچوب گئتمهشدقانادینی سالالمی

 ه تپر یوخ ایدی. نداو یازیغین اوریی

 یه،  دیل اؤتمه-ه دیلنداوز دردینی اؤز دیلی

 قوشجوغازدا بیر جسارت، هونر یوخ ایدی. 

 ن، ندکوسکون بویالنیردی چپر اوستو-کوسکون

 ه یاش. ندبرق ووروردو گؤزلریاینجی کیمی 

 ن، ندختا ائتدیم، ائو داغیتدیم، جهلیم اوزو

 من دردلره اورتاق اولدوم، او، قمه یولداش. 

 آیاق ایشی، -اونون حالی دونیامیزین باش

 دن. لو ازلسوزلره گوج نیم اولوب گوجق

 یینه من آتدیم داشی، عالطاو قوشون دا 

 ائتدیم کی، من:  آتدیم او داش بیر درس اولدو، درک

 باغیرساق دا آیدان آری، سودان دورویوق، -

 ببتیمیز. حیر نیفرتیمیز، مقدیاریمچی

 ده بیزیک،  ندئی –« النا دیرک اوالق!ییخی»

 اوجاالنا تله قوروب آشیران دا بیز! 
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 ه تنها مزار.. ندداغ بئلی

 لر  ه دوشونجهندقریب مزار اؤنو

 مزار،  ه بوینو بوکوک تنها بیرندداغ بئلی

 ه ندسی قارگیله کولالرینین احاطه

 ی. للمورگو دؤیور، نه اونوانی، نه یاشی ب

 گوزار، -ا بیر گیلئیندمامیر باسمیش باش داشی

 ن، ندچوالرین آیاق سسی یول ناؤتوب کوچ

 ی. للمت، تاپیر تسحسکسندیکجه اومور ر

 دیر صاحبی،  هاردان گلیب دوشوب بورا، کیم

 سی نه؟  هیدقع میللتی نه، مسلکی نه،

 بلکه، گلیب بو تورپاغا بیر قوناق کیمی، 

 دوست ائللرین ائلچیسیمیش، بلکه، ترسینه؟ 

 یه ائلی، اوباسی، ه سی دئییل بیر کیمللب

 سومویونو دار مزاردا یاد تورپاق سیخیر. 

 ده چالیب آناسی، ی دیلنسالیالسینی ها

 مت اوخونور؟ حده ر ی دیلنسبوردا اونا ها

 بکار، غصورید، بلکه، مورشید، بلکه، بلکه، م

 عدالتین جارچیسییمیش بو قریب، بلکه؟ 

 سه، تنها قبری دؤیور کولک، قار، هر نچی

 چکه. -ان چیخیب مزار درد چکهقدمزارلی

 ی، یدآغیر دوشوندوکجه قلبیم آغر-..آغیر

 ی. ندل ان یاش گیلهدده قم، یاناغیمکؤنلوم

 آغیردی، ان اؤلمک قدا یاشاماقدیاد تورپا

 دا دوشوب قاالن بیر داش اولوم کاش.. اؤز یوردوم

 

 اولمور 

 تاج، حاکملر وارا، حقانون شاها م

 لیلر چکیلیر دارا،  عیسی نفس

 بو دونیا قریبه بیر کاروانسارا، 

 ن خبری اولمور. ندگلنین گئد

 ا، ندلیلر ملک دونو شیطان خیسلت

 ا، ندچو کناردا، ناشی اویواویون

 ا، ندآشیق آغا تویو پزونگ بیر

 ها چالیر، چاغیریر، نمری اولمور. 

 یرلی اویون، حجه، س دوالشیق بیلمه

 یغه قارداش اولوب قورد ایله قویون، ص

 بویون، -میللت جهالتله گزیر قول

 مری اولمور. ثعالیمین جاهیله 

 چی تعریف، لیقالر، یاالنشیدیرغی ساغ

 ریف، ح نریف، نه دئیح نی نه دینله

 ه قهر گؤیریر، ندم وار قلبیآدا

 یه تپری اولمور.  دردینی دئمه

 گؤردوم  نی یولونا مین کؤتوک هرله

 سی  وغلو اوچون آد گونو هدییها نووروز نجف
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 گؤردوم،  نی یولونا مین کؤتوک هرله

 سینمادین، نامرددن اؤج آالن کیشی! 

 اییتک همیشه جاوان، طبابام خ

 ! قورقود کیمی قوجاالن کیشی مدد

 جاق، اویون-ه اویونندشؤهرت گؤزو-شان

 اوجاق،  نی لیک سؤنمه ه کیشیندقلبی

 ن قاچاق ندلیااهلیغین وپیسین، بدخ

 یاخشی عمللری بورج آالن کیشی! 

 ه چؤرک یئییلمز، ندسی نامرد سوفره

 مت قازانار، جددی سؤیولمز، حمرد ر

 کیشی ساییلماز،  ندئی« مکیشیی»هر 

 آالن کیشی! ن تاج ندلیاکیشیلر 

 سن منلیینله،  نس بیر اوجا زیروه

 سان متینلیینله،  میللته دایاق

 لری اؤز مردلیینله، ندئی« من، من»

 سارسیدیب دونیادان باج آالن کیشی! 

 ه، نداللها، دؤولته سایغی ایچی

 ده،  چوخ آز مودریک گؤردوم من سن بیچیم

 ه، ندا، ارلر ایچیندن میدانی ار

 ی اوجاالن کیشی! بیزیم داغالر کیم

 

 م  اینجیمر

 ده،  ده، قوالغیم سس اورک سکسکه

 ده،  یانیب قوورولورام بو دار قفس

 یولالریم اوسته،  –اف یوخ، موروت یوخ صاین

 . مگیلئی داشالرینی تؤک، اینجیمر

 ه، مکیم دؤزر منیمتک ظلمه، سیت

 من درده یولداشام، قارداشام قمه، 

 ه، مسینه ساخالما، چارپاز ندلیا

 . مهیجران اوخالرینی سپ، اینجیمر

 کؤنلوم بیر سودمر، آناسیز چاغا، 

 هر گون بو چاغایا قوی بیر قاداغا، 

 باری سوزاالنمیش بو یئتیم باغا، 

 . مسرت گوللرینی اک، اینجیمرح

 غی، آمرون نؤورعبو دوستلوق  -دئییردین: 

 بس ندن دوستونا اولموسان یاغی؟! 

 داغی،  کنبیلمز من چهئچ کس چکه 

 ! من چک، اینجیمرندداغی داغ اوستو

 

 کیمی قینایم... 

 ملول دوروب سوسورسان، -نیه ملول

 ن او قمه قوربان.  ه قؤور ائدندقلبی

 سان گؤزلرینی دونیام داغیالر، سیخ

 کی او نمه قوربان.  هندسیخما، گؤزو
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 سیز کولک،  قارغیشی، من باش عالطسن 

 ا. ندیاش آراسی یانیریق قورویال

 ه ده اورک، نده جان قالمادی، سندم

 ا. ندبیتمیشیک گؤز ایله قاش آراسی

 من یولالر یورغونو، سن مجنون سؤیود، 

 و، منه چاتمادی. شدیادا دو نکؤلگ

 ت، اؤیود، صیحو نیدمنی آغالر قو

 آغزیم زهر داددی، باال باتمادی. 

 شیر، حده قیامت،  منیم جان ائویم

 کی نه بیلیم ندیر؟  هندسنین قلبی

 گؤزلریم دوز گؤلو، سالالق قولالریم، 

 دیر.  قوروموش، دون وورموش یئتیم مئینه

 سنی قوجمالییدیم بو قولالر ایله، 

 دی گوناهکار؟ قیسمتیم اولمادی، کیم

 ، کنده بو یارا ساغالمامیش قلبیم

 ی قار. ندو، قار اوسته قاالقالشدقار دو

 بو قفیل گؤروش،  و... گؤروشودوک،شدقار دو

 یر؟ قدمومو، یا بیر سیناکحیین عالط

 سین،  ا نئینهضو قدرمی؟ ق اضق

 یر! قدان دا حاقدسه حا باشیما نه گل

 سنین اینامینی من داشا چالدیم، 

 ده اورک؟ منیه داشا دؤنمور سین

 لی نه قازاندیم، نه؟  سنی ترک ائد

 رک. م یویینیئیین اولدو، کؤهل« بختیم»

 ردوم، منزیله چاتماغا گوجوم یویو

 قیبتیمین عاچاتمادی... درک ائتدیم 

 سونو آغالر قاالر گؤزلرین کیمی. 

 ببتیمین، حبویالندیم آردینجا م

 دن ایندی نه گلر؟!  لیمابویالندیم، 

 یم، کیمی قیناییم، ندن گیلئیل کیم

 ی؟ یموحمنه کیم باغیشالر منیم س

 ی!! یملیمله ییخدیم ائوااؤزوم اؤز 

 بو گئجه قریبه بیر یوخو گؤردوم... 

 بو گئجه قریبه بیر یوخو گؤردوم: 

 ه. ندتونقال... وورنوخوردوم اودون ایچی

 ن یاغیش یاغدیریب، ندسن ده گؤزلری

 ه. ندقویموردون اود توتام اودون ایچی

 قابار، -سرت دیل قابارحدوداق سویا 

 گؤزلریم دوز گؤلو، گؤز یاشیم قوبار، 

 غیم سیرلی سوال وار: جاواب تاپمادی

 ه؟ ندکیم کیمی ساخالدی اودون ایچی

 می، باهارمی؟  عؤمور داستانیمیز قیش

 ایلک سئودا یاراسی اونودوالرمی؟ 

 سنین کیمی بیر ملک وارمی،  نگؤر
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 ه؟ ندبو قدر یاخینین، یادین ایچی

 سرسری قوش، قوودوم چاتمادیم، آرزوم 

 وز دنیز، اوزدوم، باتمادیم، نسحیات سو

 بیر آد تاپمادیم،  نی آدینا بنزه

 ه.... ندهئجالی آدین ایچی مین اوچ-مین

 

 …. نیه سن بیر بئله

 منه،  نندن سن بو قدر عزیزس

 ه؟ ندبیر بئله دؤغمانین، یادین ایچی

 ییمیز عینی آخاردا، عالطبلکه، 

 ده؟  بلکه، قیسمتمیز عینی بیچیم

 ن کولکلر، ده اس یمعالطمنیم 

 ا اسیب. ندده باغچا، سنین نس دئیه

 ه گوللر، چیچکلر، ندینعؤمور گولش

 ، تلسیب. نسیز سولماق اوچون، دئی واخت

 ، منیمتک زمانه سنی، نس دئیه

 ییب، سیناغا چکیب.  یوخوشا دیره

 نه دئییم قیسمتین کجرفتارینا، 

 سئوینج یئتیشممیش گلیب قم اکیب! 

 لر چوخ یورور منی،  بو بلکه… بلکه

 له رمه ائتسین بیزه! ان بئندهللا بو

 ده گؤندریب سنی،  رببیم دار گونوم

 گوندوزه.  مقوی دؤنسون سنینله گئج

  

*** 

 

 یئوا(  هللابدعمدقیزی )حترانه م

 فیلولوگییا اوزره فلسفه دوکتورو، دوسئنت 

 چیالر بیرلیینین عضوو  آذربایجان یازی

 

 شوشام 
 

 ، نسرته نئجه دؤزورسحبو آجی 

 آی قلبی یارالی، آی اسیر شوشام! 

 ونه چاره تاپیلمیر، ندن موشکول

 سرین اکسیلمیر، شوشام؟! -ندن دردین

 ن شفق سؤکولمور، ندندن دان یئری

 یاران چوخ، یارانا درمان سپیلمیر، 

 دومان چکیلمیر،  نندن باشین اوست

 م، بو نه سیرر، شوشام؟!  بو نه درد، نه ال

 لی، باغالنیب یولوم، داغ میز سیننسس

 یم، دئیه پؤرشلیب دیل-شوشا دئیه

 بو ناالن، بو کؤورک ناتوان کؤنلوم، 

  سنی گؤرمک اوچون تلسیر، شوشام!
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 دیر  منیم وطنیم

 دی، ن اؤلدو، قاالن قالاؤل

 دیر.  نیمن منیم ایتایت

 و، ندسؤ ننی، سؤندیانان یا

 دیر.  یمنمنیم بیت نبیت

 ه یاش داشییان، ندگؤزلری

 بیر اییلمز باش داشییان، 

 شییان، ه داش داندسی سینه

 دیر.  یمنمنیم بد نبد

 را وارسا، صحهاردا یانان 

 ی دریا وارسا، نلهاردا قا

 هاردا شهید قبری وارسا، 

 دیر.  وطن منیم وطنیم

 

 داغالرا 

 ، می اوزاق دوشموشتدکؤنول، نه مد

 هللا درگاهینا یاخین داغالرا. 

 دن آخان، مچیسیی گؤزو-بو چنی

 ا. دان چیخان داغالردومانی باشیم

 یک گلیر، للباخدیقجا گؤزلره گؤز

 لیک گلیر،  آیا، ایله تزه نتاؤ

 لیق سوزولوب گلیر، ن بیر صافیدهر شئ

 باشالییر بیر دلی آخین داغالرا. 

 هانی موروو، قوشقار، هانی دلیداغ؟ 

 ، باخت، عالطی تدی قاراباغال، گئتدگئ

 آل ائللر، یاغییا قاالن ائله باخ 

 باخین داغالرا!  انندین داغیمسین

 قلبیمین آتشی، اودو توکنمز، 

 عشقیمین قولونو یاغی بوکممز، 

 سنین قم یوکونو هئچ کیم چکممز، 

 وطنیم، آهینال سیغین داغالرا! 

 

 اؤیرشلیم 

 دی داها ائل قیناغی، بس

 دی بیزی یاغی، چاپ-دیچال

 یران چیراغی، ندیا ندوشم

 یه اؤیرشلیم!  ورمهندسؤ

 دن بئتر، یاشاماق اؤلوم

 باشیمیزا گلن نلر؟ 

 شهید اولدوق، اؤلدوک، یئتر، 

 یه اؤیرشلیم!  اؤلدورمه

 یرتی، غ، ههاردان آالق، دئ

 یامان اولور ائل تؤهمتی، 

 



93 
 

1399سال  187ه شماره خداآفرین شهریور ما  XUDAƏRİN 187- İL 2020 
  

 ان آغالیان میللتی، خدچو

 یه اؤیرشلیم! دورمهگول

  

 چکیر 

 ائله هئی چارپیشیر گئجیله گوندوز، 

 دونیانین گؤزلری یئنه قان چکیر. 

 رموز، ، هنووروشور اهریم-باللشی

 اینسانین قهرینی یارادان چکیر. 

 ی باشیم، شدقدره قاری-اضبو ق

 ی دوستوم، سیرداشیم، نده سینانددار گو

 قارداشیم، -بیر آیری دوشموشوک، آتام

 لیغی آرادان چکیر. فلک آیری

 کیمینین بختینه گور ایشیق دوشور، 

 یی دوالشیق دوشور، عالطکیمینین 

 ی هامی بؤلوشور؟ یموینجندن سئ

 ی آز آدام شکیر؟!یمی، قمیمدرد

  

 اولماز 

 ه، مدرد بیلمزه درد سؤیل

 اولماز.  نده، بیل ننه دئس

 ه باالم دئمه، نهر یئت

 بالن اوالر، باالن اولماز! 

 دا قار نه گزر، آلچاق داغ

 بوز سؤیودده بار نه گزر، 

 ر نه نه گزر، عاده  زیلسیصا

 اولماز!  ده یاالنبو سؤزوم

 بو تورپاق بیر سولغون چیچک، 

 گؤز یاشیمیز یاغیش، چیسک، 

 ی فلک، نلبئله یازیب قا

 بئله چتین دؤوران اولماز! 

 قورخودور 

 ی، نددونیا اؤزو بیر یاال

 یی قورخودور. ه یاالن گئرچ

 ییره تله قورور، خشر 

 شیطان ملیی قورخودور. 

 کی نئیین سسی،  دهایچیم

 سسی،  یئرین سسی، گؤیون

 سی،  مرون، گونون خوش وعدهع

 خزان چیچیی قورخودور. 

 ائل، -سئودالییام گزدیم ائل

 تئل، -ی چالدیم تئلیماوری

 آغ تئل،  نساچالریما دوش

 قارا بیرچیی قورخودور! 
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 هانی 

 روال آخان وب-بوروال

 بو چایین یاتاغی هانی؟ 

 سا، بورا دؤیوش میدانی

 عسگری، یاراغی هانی؟ 

 سی، چی باختین فال هانی بو

 هانی بو اووون اووچوسو، 

 چوسو، هانی بو یولون یول

 لو کاروانی هانی؟ قم یوک

 سی،  بو داغالرین یوخ الله

 سی،  بو سئوگینین یوخ هلل

 سی،  یه قم پیاله ایچمه

 سی، بارداغی هانی؟  ساقی

 بو دونیا بیر قم کاروانی، 

 و سونو، خدبو یولالرین یو

 هانی،  نقبیر هانی، کف

 یاتماغا تورپاغی هانی؟

  

 گتیرمیر کی، گتیرمیر 

 باغچامی وورالی، -قدر باغ-اضق

 بیر گول بئله بیتیرمیر کی، بیتیرمیر. 

 قم یوکونه تابالیان چیینلریم، 

 سینی گؤتورمور کی، گؤتورمور.  یئنی

 و، ندو، نه دؤندبو گون منه یاسا دؤ

 دویون، -قاچاق اولدو سئوینج، شادلیق، توی

 گون، -یق عؤمورنلیق، نه بو یانلنه اویا

 فلک منی اؤتورمور کی، اؤتورمور. 

 پیادا،  بو یولالردا قالدیم پای

 سه یوخ اویادا، یاتان باختی بیر کیم

 بو درد آلیب قم ساتیالن بازاردا، 

 منیمکی هئچ گتیرمیر کی، گتیرمیر! 

 

 کیمه دئییم...؟ 

 هر کسین بیر دردی وار، 

 مز آغالر! یه دئ سه کیم

 سی درد دئییل،  منیم دردیم دئییله

 کیمه دئییم، نئجه دئییم، بیلمیرم؟ 

 دن ارییرم گونبگون،  اؤز دردیم

 . مگؤز دولوسو سئوینمیرم، گولمور

 دن قورخان ایدیم، تکلندیم،  مکنتکل

 ده. ی دیلیمندایستکلریم کیلیدل

 ی؟ ندی باغالیمسبخت ائویمین قاپی

 ده!  لیمایوخ کی نئجه آچیم، آچار 

 دن، توکندیم،  یممدهم آیری دوشدوم
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 اونسوز منیم قارا بختیم اویانماز. 

 بو عؤمورمو؟ هانی منیم قیسمتیم؟ 

 ن یایینماز!؟ نددرد اوخالری ندن م

 ه قوورولور، ندلیابلکه، او دا درد 

 بلکه، او دا منیم کیمی باغری قان؟! 

 ، لیم چاتمیر، اونوم یئتمیر، نه دئییما

 دی بیزی بو توفان؟! صدی قارهاردان گل

 ؟ نس یز حالی نئجه کئچیر گؤرهنسم

 ! ما آجیزندسیسوالالرین قارشی

 قولوم باغلی، یولوم باغلی، چاره نه؟ 

 آمان هللا، گؤر نئجه ده یازیغام! 

 اونسوز حالیم نئجه کئچیر بیلیرمی؟ 

 ن! ندن، سؤزوندنه واخت دویدوم صحبتی

 یانینا،  مساوچا بیل بیر قوش اولوب

 دن!  ی اوخویاردی گؤزومیماوری

@@@@@@@@@@ 
 

 اکبر رضایی

 قیز باالسی

 

 

 یاندیریب قلبیمی اودالندیراجاق

 بو سینیق قلبیمه آتش ووراجاق

 باشیم اوستونده غمیلن دوراجاق

 او اؤلن قارداشیمین قیز باالسی

 

 منی چوخ جانلی قوجاغلیر گؤرن آن

 هاممی ساتمیشسادا، واردیر بیر آالن

 قاالجاقدیر اوره ییمده باشاجان

 او اؤلن قارداشیمین قیز باالسی

 

 « دون سوروشدو : » آتام هاردا عمی جان؟

 آغالدیم الل کیمی قالدیم من اینان

 سسسیز" اولدوم منی یاندیردی او آن"

 او اؤلن قارداشیمین قیز باالسی

 

 سانکی دونیا ییخیلیبدیر باشیما

 هئچ باخان یوخ گؤزومه یا قاشیما
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 آغالدیقجا داشی قاتدی آشیما

 او اؤلن قارداشیمین قیز باالسی

 مهریبان قیزدی گؤزل گول کیمی دیر

 

 یوخدو قارداش نه باجی، بیردیر او بیر

 گئجه گوندوزلری بئینیمده گه زیر

 او اؤلن قارداشیمین قیز باالسی 

 اونون اوزگون باخیشی جان یارالیر

 

 گونشیم چیخسادا دونیام تارالیر

 آغ کاغازسام منی هر آن قارالیر

 او اؤلن قارداشیمین قیز باالسی

 آتا اولماز عمی دن آنلیر اؤزو

 او اوشاقدیر بیلیر آمما بو سؤزو

 منی گؤرجک قیزاریر نازلی گؤزو

 او اؤلن قارداشیمین قیز باالسی

 غم منیم کؤنلومو برباد ائله دی

 

 حیات ائیله بئله دیرکی بئله دی

 جانیما قصد ائله ین بیر تله دی

 او اؤلن قارداشیمین قیز باالسی

 ائلیمیزه دیلیمیزه خالقیمیزا عشق اولسون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


