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 ایللرین قانادیندا و سئوگینین ماراغیندا بیزده یئنی دن سیزلرله گوروشه گلدیک.
İllərin qanadında və sevginin marağında bizdə yenidən sizlərlə görüşə gəldik. 

 
Sorumlu müdir və baş yazar :Dr. 
Hüseyn Şərqidərəcək SOYTÜRK 

ر مسئول و سردبیر : دکتر حسین شرقی دره مدی

 جک  )سوی تورک(

قوال وئره رک –اله و قول –اوزون ایللردیر ال 

مقدس و مدنی ایشمیزی داوام ائتدیرمکدییک. 

اسن کولکلر و آخان سئللر بیزی یولوموزدان 

 دوندره بیلمه دی.

آچیق اوره کله اوزه ریمیزه دوشه نی  

چول تیکانسیز ائدیریک.البته یول داششسیز و 

دئییل.ایاغیمیزا دیین داشالری اونمسه مدیک 

الیمیزه باتان تیکانالریدا اومورسامادیق. اما قلبیمیز 

توخونانالری هیچ اونوتمادیق. بیر سئوگی نامینه 

اوجاالن بایراغی سرت باخیشالرا قربان وئرمه 

 دیک.

اوجادان اوجا اولوسوموزون بیریکیملریندن  

ین تالطوملو گلیشیندن و فایداالناراق تاریخ

بویوکلریمیزین ذکا گونشیندن دوغان اوز دییر و 

مدنییتیمیزی قوروماغا و اوجا توتماغا جهد 

ائتدیک. یاریمیز تانری و یولداشالریمیز گوزل 

 قلبلی سیزلر اولدونوز. 

خدافرین درگیسی آرتیق اوزون عمرو و 

یاشارلیلیغیال بیر باشارینین و سئوگینین تمل 

ولماغی حاق ائتمیش اولدو. اینام اصیل داشی ا

 رهبر توتدوغوموز گوونج توتاناجاغیمیز اولدو.

صبر و دوزوم ایسه یولوموزون نورو و ایشیغی 

اولدو.یارینالرا باخیشیمیز ایسه گوزوموزون سولماز 

 ناخیشی اولدو.

عمللریمیز ایسه جان سویو ایله یوغروالراق بیزه 

 دوشن گوره وین آلت داشی اولدو.

آنجاق اساس اوالن ائلیمیزدن آلدیغیمیز آلقیش و 

سئوگی اولدو.باشیمیزی دیک توتوب گله جه یی 

ده دوغرو گورمه یی بوردان اویرندیک. قازانجیمیز 

-عشق اولدو . ایتیردییمیز ال چیرکی اوالن پارا 

 پول اولدو. 

اوسانمادان یئنه یئنی ایلده گئنه سیزلرله 

گوزل اوالر لیشیمیز بولوشماغا گلدیک. اومارام گ

وسیزلرین چکدییمیز زحمتلره وئردیینیز 

 قیمتلرین اعالسی دا بیزی داها فراح توتار.

قیمتلی یول یولداشالریمیز رمضان آیی سئوگی و 

شفقت آییدیر . تمنی بودور کی تانری اوره 

کلرینیزدن سئوگی نورونو اسکیک ائتمه سین. 

یشالرینیز اوزونوز گولر ریال ، ایچینیز فراح ، باغ

بول اولسون. ال توتان اللرینیز ، کونوللر فتح ائدن 

گونلونوز دایما سوگی دولو اولسون . رمضان 

شریفینیز دا قوتلو و مبارک اولسون .اوروج 

 نامازالرینیز مقبول بولسون.

هر زامان اولدوغو کیمی خافرین درگیسینین 

سایتی پولسوز سیز اوخوجوالرین خدمتین ده 

ینیز زامان هم اوخویا هم ده درگینی دیر.ایسته دی

 .ائندیره بیلرسیز

 
WWW.KHUDAFARIN.IR 

عزیز و سایقی دیر یازار ، شاعیر و 

آراشدیرماجیالریمیز ایسه مطلب لرینی بیزه بو 

 بیلرلر. ایمیل دن گوندره
 Khudafarin@yahoo.com 

  

 ایشینیز آوواند اولسونو  یولونوز آچیق   
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 سیحماسه شیخ محمد خیابانی

 ي حماسی به زبان ترکی()منظومه
ŞEYX MƏHƏMMƏD XİYABANİ HƏMASƏSİ 

(TÜRKÇƏ EPİK PAYEMA) 

 

 سروده:

 حسین دوزگون

 به کوشش: عزیز محسنی

Şair : Hüseyin Düzgün 
Önsüz yazan  :Əziz Möhsüni 

 ون«نورآي»نجي ايلده قيزيم  -1377بو اثري  
 ه ائتميشم.اونونجو دوغوم گونو بايرامينا هدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الو تانری نین آدیله

 
 ح. د.

انـــَّا عَرَضْنَا األَمانــَةَ عَلَی السَّمواتِ وَ االَرْضِ وَ 

اَلـــْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ 

 حَمَلَها الْإنـــْسان

 (72)احزاب/

 ایشنامه، نمنویسان از داستان ما، اعم هنرمندان

و...  ، طراحان، نقاشانسازان ، فیلم، شاعراننویسان

اند کرده محمد خیابانی کوتاهی شیخ در حق

 باید به که ونمایش فیلم دارانسررشته بخصوص

 بی این ، مستحقمحمدخیابانی : شیخگفت ایشان

 است.نبودهو غفلت مهری

 .، مقدمه37 دیدار با ابرار، ج -

  

 باشالنغیچ

نین حیاتی، فعالیتی، بو شیخ محمد خیابانی

سینه شهید نین خائینجهبؤیوک عالیم و روحانی

سی و او لرینده سورونمهاولوب تبریزین کوچه

دیی محتوالی، طرفدن اوستاد دوزگون سؤیلهبیری

سی، منی وادار ائتدی معنالی و دگرلی منظومه

یز اولموش یرسده، دهقلمی گؤتوروب بو باره

 اولسادا، اؤز نظر و تاثیراتیمی یازام.

لییم بیزیم دوغما دن اول بونو دئمههر شئی

ده چوخ آز یوردوموزون اؤلمز عالیم و قهرمانی باره

دانیشیلیب و حقیقتده بو صادق، فداکار خطیبین 

و یئنیلمز قهرمانین حاققیندا حدود آرتیق قصور 

ی عالیم و اولوب، شیخ محمد خیابانی بو گؤرکمل

روحانی غریب قالمیش و بو عظمتلی انسانین 

دک نه بیر قلم و نه بیر نمایش سینده ایندیهباره

گوستریلیب و بو حاقدا یازیالن کیتابالرین سایی 

دا آزدیر. اوستاد بارماقالریمیزین ساییندان

 آغرییا –یی آغرییا نی اورهدوزگونون بوحماسه

 گونو دوغوم نینقیزی سئویملی و یاراتماسی

چوخ یئرلی و  سیائتمه هدیه اونا ایلهمناسبتی

 لیک، بیزلرده بئله الیق دیر. بونو بورادا دئمهتقدیره
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آنا -بیر دب واردیر، اوشاقالرین دوغوم گونونو، آتا

آغیرالیارالر، مجلس قورارالر و بو شادلیق 

آنا، قوهوم، هدیه -باجی، آتا -مجلسینه، قارداش

نو اوالن قیزا یا اوغالنا تقدیم گتیریب دوغوم گو

 رلر.ائده

 ییاوره یاراداندا، اثری بو شاعیر – اوستاد

 نین،خلقی دالیر،لرهدوشونجه گلیر،درده

 شاعیرلرینین، الرینین،یازیچیقهرمانالرینین،

 حسرتی و نیسگیل صنعتکارالرینین و عالیم

 شاعیر احساسلی. یاندیریر یاخیب شاعیری

عدالت  سیزلیکلری،حق اوالن جمعیتده

نین دیلی، سیزلیکلری دریندن گؤرور، خلقی

مدنیتی و منلیگی آیاقالندیغینی دوغما شاعیرلرین 

کیتابالری قولتوقالریندا، گؤزل و حق یولوندا 

دیکلری سؤزلری آغیزالریندا قالماقالرینی سؤیله

ک یاندیریجی گلیر و اورهگؤرور، اودور شاعیر سؤزه
 لیکله ایفاده ائدیر:ر شعرّیت و گؤزلدهقسؤزلری گؤر نه

 
 شاعیر لرین کیتابالری قولتوغوندا قاالندا»

 سین؟منیم قیزیل قلبیم هئچ آغرییا دوشمهنئجه

 
 نیب تورپاقالردا آناالرین باخیشیدوگونله

 «ییرمی بیر ائل، اولوس، بیر ملت.لر یول گوزلهیوز ایل

 
ی گؤرور و سیزلیکلرلری و بو حقشاعیر بو فاجعه

یی اود توتوب یانیر و اوز سئویملی اونون اوره

نین درینلیگینده ییقیزینا اوزونو توتوب، اوره

 گتیریز:نیب، داغ اوالن کدرلرین بئله دیلهدیکله

 میرم سنین دوغوم گؤنوندورکدرلتمک ایسته»

 جگین قوتلو اولسون، آیدین اولسون گونلرینگله

 اوجا یاشاسینسین سیادتین، باشی ایتیرمه

یاخشی بؤیوتسون ائوالدین، بیر گؤن گورسون 

 «ائللرین

: ییرسؤیله طرزده بیر شاعیرانه شاعیر، –اوستاد 

 دوغوم بوگون بایرامدیر، اوچون سنین بوگون

 شادلیق اویناییرسان، چالیرسان دور، گونون

 دوغوم بو سنین کیمسه، هر گلن بورا ائدیرسن،

 سنین ده من ر،گتیری هدیه بیر اوچون گونون

اوچون قولتوغومدا بیر قاالق شعر گتیریرم. قیزم! 

سینی سنین اوچون شیخ محمد خیابانی حماسه

لر، هامیسی یازمیشام، اوندا یازیالن کلمه

ییمین درینیندن قالخیب. اونو اوخو، یاخشی اوره

میز اوخو، گؤر بیزیم بو عالیم، روحانی و خطیبی

 سون نفس لرینده نه دئییبدیر:

 لنرکن یئرهباشی اوجا عالیمیمیز سره»

 دئدی: عشقه، فضیلته، دؤزگونلوگه وورولون،

 هر هاوایا اوینامایین، اجنبی یه خوش گلسین

 «منیم تکی عشق اودونا، یانین، دؤزون، دورولون
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 درین چوخ نیحماسه بو حقیقتده شاعیر، –اوستاد 

 او، یارادیبدیر، سئوگیله و عشقیله بؤیوک و قایغی

سینده یازیالن لیقدر انسانین بارهعا بو محمد، خشی

کیتابالری، الده اوالن قایناقالری، شعیرلری، 

یه لری اوخویوب گؤزدن کئچیرتمهدئییلن

نمیر، او، پیادا، آتلی، شبسترین اطرافینی، کیفایتله

نی،حتی هری،خامنهشیخ محمد آنادان دوغوالن شه

لری چهدودوک کو -اورادا اوالن مسجیدلری، دار

آیاقدان سالیر، هر یئره شیخ محمد قدم قویوب، ایز 

بوراخیب اونالرین هامیسیندان خبر وئریر. شاعیر دار 

 سن شاعیر»: دئییر اؤزونه –لردن کئچیر، اؤزو کوچه

 آتینامینیر، خیال شاعیر «آختاریرسان؟ نه بوراالردا

 اوزاقالرا آیاقالییر، لریایل آیالری، گؤنلری،

باش وورور، سکسان ایل  درینلیگینهینگئدیر،تاریخ

 نین باتان گؤنشینی اوخشاییر:بوندان اول خامنه

 سکسان ایل بوندان قاباق خامنه گونشی باتدی»

 بیر ساتقین، دین سیز، کؤپک شیخ محمدی ساتدی

 نه آشوب آی شاعیر، نه عصیان وار ییندهاوره

 داریخما، اوتور آغال، یوخسا واختین داراالر

 یازمالیسان قهرمانلیق داستانینسن هله 

 «لر یارادان شانلی آذربایجانینحماسه

نین حقیقی، صادق و یئینیلمز اوچون اؤز خلقی شاعیر

لری یوردو، شهری، حتـّا کوچه نینیقهرمان

ر آخیجی، دولغون و دیر، شاعیر بو حاقدا نه قدهمقدس

لر قوشوب، قوی شاعیرین یاندیریجی جملهکاوره

لری، لری، مصراعالری و بیتیی کلمهتدایشله

 گؤزوموزون قاباغیندان کئچیرک:

 مقدس دیر سنین چین اوتور بورادا، بو کوچه»

 بو آنا جاده سیدیر، شاهراهیدیر وطنین

 شیخ محمد خیابانی آددیم باسمیش بورایا

 «اوتور، آغال، هئچ ترپنمه، هارا گئدیرسن، هارا؟

ک درس آلیب تاریخ عبرت گؤزگوسودور اوندان گره

لرینی شاعیر تاریخین قالین صحیفه-نک. اوستاداؤیره

نین دوغوم گونوندن سؤز آچیر واراقالییر، او، قهرمانی

 شاعیر! لیدوشونمه رقدهنه لی،ائشیتمه رقدهنه –

 ظولمتین قارالیب قاش باتماسیندان سارالیب گونشین

 و وفاسیز بو محمدین شیخ سیندن،چؤکمه

ر اینجه، قدهاسماسیندان، نهب قدم دونیایا فیریلداقچی

 ل و معنالی سؤزلر ایله دانیشیر:گؤز

 اویاندان سئوینجک قاچدیبیر قادین»

 «اولدواوغلونموشتولوق وئر بیر»دئدی:

 سین آچدیحاج عبدالحمیدین قاپی

 «حاج عبدالحمیدین گؤزلری دولدو

 

شاعیر آتانین حالینی اوغولونون دونیایا قدم 

چکیر، یندان سونرا، جانلی بیر حالدا قلمهباسماس

ده دوغمالیق، دیگی هر بیر بیتشاعیرین سؤیله

 اوستادلیق و شعر صنعتی گؤز اؤنونده جانالنیر:

 اومیدگؤزونده–هیجانکؤکسونده

 اوتاقدا گئدیردی اویان بویانا،

 اوگون سئوینیردی حاج عبدالحمید

 سین باخسین هایانا!بیلمیردی نئیله

 
 دوغوم شهرینی، ائوینی، نینخیابانی شاعیر –د اوستا

 نیسیروحیه نینآناسی-آتا گونونو، قویما آد گونونو،

 نی،کئچه باشیندان شخصیتین بؤیوک بو مختصر،

 درین اوخوجودا و ائدیر شرح طرزده بیر شاعیرانه

 گؤزلرینین اوخوجونون و یارادیر عالقه و ماراق

، قهرمان، ساتیلماز و شرفلی ر،سئوه وطن بو قاباغیندا

یئنیلمز انسانین حیاتینی تجسم ائدیر. خامنه 

نین اَن عالیم مالسی طرفیندن اونون ساغ شهری

قوالغینا آذان و سول قوالغینا اقامه اوخونماسی و 

آدی آلماسی اوخوجونو چکیر اوزاقالرا، « محمد»

 تاریخین درینلیگینه کیمی آپاریر.

هر بیر باخیمدان شاعیرین یاراتدیغی بو حماسه، 

دیر. او شیخ محمدین حیاتی و دیقـّته الییق

نین، فداکارلیغینی یاراتدیغی حالدا، اوز دوغما خلقی

عادت عنعنه، اینام و اعتقادالریندان دانیشیر ، آنانین 

یرلی و یئرلی نی بورادا چوخ دهزحمت و محبتی

میزین آنایا بؤیوک چکیر و بیزیم خلقیقلمه

نانین بیر حقیقت اولماسی و بو نی و آحؤرمتی



6 

 

 Xudafərin 204  (2022)  1401فروردین  – 204خداآفرین  

 

سینی جانلی بیر تابلو کیمی مهحقیقتین انکار ائدیلمه

 جانالندیریر:

 آنا بیر گئرچک دیر،دانیلماز گئرچک

 آنا حقین آیاق آلتینا سالساق

 آنا حقی تانری حقی دئمیشیک.

 نین حقین یئمیشیکظلم ائدیب،تانری

 
 

ا نظردن دده اوخوماسینیمیزین مکتبشاعیر قهرمانی

لریمیزده تحصیلین بوراخماییر، او زامان بیزیم مکتب

ده اولدوغونو آچیب گؤستریر، او، یازیر نه شکیل

لرده نئچه سطح ده درس دئییلیردی، اوزامان مکتب

وطن »نین، قهرمانیمیز، حاج میرزا حسن رشدیه

آدلی کیتابین اوخویور، اورادا یازیالن اوشاقالر « دیلی

سس »ن لذّت آپاریر. او، تک الدن لرداوچون حکایه

سینی دریندن جمله« دیرچیخماز، غالیبیت بیرلیکده

اونون حیاتینین سونونا دک ییر و بو جملهمنیمسه

سینی ده، اؤز عقیدهسینده قالیر. شاعیر بو فصلحافظه

ده، علمده، دیلده تورکلر هر فن»قیزینابئله بیان ائدیر: 

ون کی، بو تورکلر لر اولسماهیر ایمیشلر. تاسف

« نین ائوین برپا ائدیب، اؤز ائولرینی ییخیبالر.اؤزگه

شاعیر تورک خلقلرین تاریخ بویو، شجاعتیندن، 

 شاعیر. دانیشیر لیگیندنمردانه –جسارتیندن، مرد 

 حمایت مظلومالردان بویو تاریخ باباالریمیز بیزیم یازیر

دانه ونده مراؤن الرینساتقین قولدورالرین، و ائتمیش

 لر.دورموش و اؤز حقلریندن مدافعه ائمیش

شاعیر تاریخه آرخاالناراق شعیر و صنعت دیلی ایله 

یازیر، شیخ محمد خیابانی اون ایکی یاشینا چاتاندا، 

اؤز آنا یوردوندا مکتبی قورتاریر، ادبیات، تاریخ، 

ایله تانیش اولور و بوزامان آتاسی اونا تکلیف اخالق

بیر یاشا چاتیبسان کی سن ائله ائدیر، اوغول ایندی

ک تجارته ال قویاسان. قهرمانین آتاسی تاجیر گره

 ایشینه وئر –ده آل ده ماخاچ قلعهایدی و روسیه

 «بلی» سؤزونه نینآتاسی اوشاق کیچیک بو. باخیردی

 ایله ایشی تجارت اورادا و گئدیر یهروسیه دئییب،

وان بیر جا ذکالی لی،دراکه محمد. اولور مشغول

اولدوغونا گؤره، اوراالردا سئیره چیخیب، بوتون یئرلره 

باش چکیردی، مسجیدلری، کلیساالری، شهرین 

مختلیف یئرلرینی گؤروردو و ذهنینده بیر جمعیت 

 بیر محمد –شناس کیمی بونالری تجسم ائدیردی 

 آتاسیندان سونرا، قاالندان قاالدا ماخاچ آی نئچه

دؤنسون. آتاسی اوغلونون وردونا ی دوغما اؤز ییرایسته

 خواهیشینی قبول ائدیر و اونا جاواب وئریر:

 اولسون اوغلوم، آپاررام سنی

 تبریزه یولالرام، بیرده سنی من

 نیگؤررسن بیر داها گؤزل خامنه

 سناوردا اوخویارسان هر نه ایسته

 

محمد اؤز آنا یوردونا قاییدیر، آناسی اوغلونون 

آنا »، او، آناسینا دئییر: نیرقاییتماسیندان چوخ فرحله

جان گوزلرینین یاشین سیل، بونو بیل، من داها 

و حاج « همیشه سنینله و سنین یانیندا اوالجاغام

عبدالحمیدده اؤز حیات یولداشینا اوزونو توتوب دئییر: 

خاطیر جمع اول، محمد تبریزده قالیب اورادا درس 

 اوخویاجاقدیر.

ایجان و اونون مرکزی شاعیر انقالبالر یوردو اوالن آذرب

 اوالن تبریزی چوخ بؤیوک قدرتله تصویر ائدیر:

او، یوردونون،گؤزل طبیعتیندن،یام یاشیل 

لریندن و همیشه یادالر داغالریندان،ال چاتماز ذروه

اؤنونده ووقار ایله دایانان ارکیندن، گؤی مسجیدکیمی 

لریندن، یوردونون، اؤز دوغما قوجاغیندا تاریخی آبیده

دیی، صرّاف، لعلی و شکوهی کیمی اؤلمز بسله

شاعیرلریندن، انقالب مرکزی اوالن تبریزدن چوخ 

 درین معنالی و محتوالی میصراعالر ایله دانیشیر:

 ولو ارکیم!لر یارا ایله دسی مینسینهای

 سنغیرتلی اوغولالر وطنی مسکنی سن

 ارکیم!اولوایسی،خاطیرهایلینیوزلرجه

 سنین مدفنی سنمینلرجه مقدس جسد

 
 ویا 

 الین آللها آچمیش بیر ایشیق دریاسی دیر اوغلوم،

 ده باخسان نور گؤررسن بوردا احجاریمنیم تک سن
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سین یاد، قالخ، اؤزون، آماندیر قویما تحقیر ائیله

 گؤستر،

 یاوغلوم گل قورو بو گنج اسرار یددیرمسج یگؤ بو

 یم،عال بؤیوک جگینگله و جاوان بو شاعیر –اوستاد 

 صداقتلی نینخلقی دوغما اؤز انقالبچی،

 تحصیلیندن، ده«طالبیه» تبریزده نین،سینماینده

 اوخوماسیندان ادبیات و کالم طبیعیات،فلسفه، تاریخ،

 شیخ و وئریر شرح یازماسیندان احکام و رساله

قالبچی روحو ان سونرا، بیتیرندن تحصیلینی محمدین

نی، سیولنمهاوالن بیر پیشنمازین قیزی ایله ائ

نین وفاتیندان سونرا اونون مسجدینده وقایناتاسی

رسمیت ایله پیشنماز اولوب، هم گوندوز و هم گئجه 

نماز قیلماسیندان و خلقین آراسیندا بؤیوک محبوبیت  

تاپیب و جماعتین عشقیله بو مسجیده گلیب، بو 

جاوان عالم و عادل پیشنمازا اقتدا ائدیب اونون دالیندا 

 لماسیندان صحبت آچیر:نماز قی

 مسجیدین اونون آدیله« خانکریم»

 نیب دالــغــاالنیردیترپه« خیاوان»

 تانیردی جماعت تبریزده بوتون

 ده بیر گونمنبـره قـالخاندا هفته

 
الر ایله سلیس، آخیجی و ییغجام میصراع رقدهنه

نین کئچیرتدیی شاعیر، بو بؤیوک خلق قهرمانی

نین اونا ساعتلریندن، خلقیمعنالی گونلریندن و 

سارسیلماز اینام و اعتقادیندان شعر دیلی ایله 

حق  ییدانیشیر. شیخ محمد منبر اوستونده بیان ائتدی

 سالیردی.نین تختینه لرزهسؤزلر تهراندا قاجار شاهی

اوستاد شاعیر، شیخ محمد خیابانی، بو آذربایجانین 

حاقدا شعر افتخارلی اوالن عالیم و سارسیلماز قهرمانی 

ایله دانیشاندا، دئمک اوالر آذربایجانین اون سککیز 

ایل مشروطیت تاریخیندن دانیشیر. آذربایجان 

نین شورا مجلسی آدی آلدیغیندان و شیخ مجلسی

محمدین هر گون، عدالت، مساوات و بیرلیک 

ر، قدهدیگیندن، شعر و صنعت دیلی ایله نهسؤیله

 یر.یه یاتان سؤزلر ایله دانیشاوره

 بیرلیگی و قدرتی خلقین سسی شاعیرین –اوستاد 

 چالینماغیندان، نینطبلی مشروطه تبریزده اؤنونده،

 اولوب، تسلیم اؤنونده خلقین شاهین مظفرالدین

 اوزاقالرا دا، سونرا امضاالماسیندان فرمانینی مشروطه

اقالییر، ایتی و قاباقجیل بیر وار تاریخی او،. گئدیر

دان صحبت دان، داریوش، کوروشدونیا باخیشی ایله

ائدیر و اونالرین ایچ اوزونو آچیب گؤستریر. شاعیر 

سونرا معاصره دوغرو قاییدیر، استبدادین، ظلمون، 

خیانتین تملی اوالن ساتقین محمد علیشاه دان و 

دا و اونون ملت مجلیسینی توپا باغالماسیندان،  تهران

لدوتدوروب و ن اینسانالری اؤدا حق دئیهبوتون ایران

 ساری هجوموندان دئییر:تبریزه

 قان-قانآغزیندانپؤسگوروردوهرگون

 چیراغی کیمسنه سؤندوره بیلمز

 -ییردی: آلاله قورویانداها بیلمه

 ده توپ سیلمزنی نه بو بومبا، نهلکه

 
شاعیر، دوغما  یوردو اوالن تبریزی بوتون وارلیغی ایله 

ئدیر. او، آند ایچیر اوخوجونون گؤزلری اؤنونده تجسم ا

دوغما شهرینی هئچ زامان اونوتمایاجاق، تبریز، بو 

انقالب بئشیگی همیشه آزادلیق و حرّیت قوربانی 

اولوب و اونودولماز بیر عشقین رمزی کیمی اونون 

 سی دائما یاشایاجاق:خاطیره

 
 سن منیم حیاتیم، بؤیوک آمالیم

 سندن آیریلماز دیر فیکریم، خیالیم

 خاریم، جاه و جاللیم،عشقیم، افت

 مقدس آرزولو، تبریزیم منیم.

 
خیابانی بو خلقی میزین افتخاری، اؤز حیاتی بویو، 

یالنیز بیر عالیم، روحانی یا بیر خطیب اولماییب، او، 

هر بیر ایشده اؤز دوغما خلقی اوچون بیر اؤرنک ایدی؛ 

لر حق یولوندا جهاددان دانیشان عالیم، گوندوزلر گئجه

یاتیردی، اونون عملی، سؤزو ایله بیر ایدی.  سنگرلرده

او، ایران انقالبیندا چوخ سایی آزاوالن 

سییله خلقی ایدی. او، بوتون وار قوهلردنشخصیت
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نین یه و اؤز خلقیآییتماغا، ظلم اؤنونده دفاع ائتمه

فیکیرلرینی آیدینالتماغا هر بیر حالدا یورولمادان 

لری، بو کیمی حاکیم لری والدولهچالیشیردی. او، عین

قدرتیله، عمل ایله، خلقه گؤونمک یولی ایله رسوا 

ائتدی. ایکی ملعون یابانجی اینگیلتره )انگلیس( و 

 بیری اولوب، بیرال ایله بیری –روسالرین بیری 

 اشغال وطنیمیزی دوغما شمالدان اوبیریسی جنوبدان،

زده نین امری ایله، تبریلتینا آالندا بو بؤیوک انقالبچیآ

لری، بو انقالب یوردوندا، گئنیش خلق کوتله

 سالداتالرین کوچه به کوچه –امری ایله  نینانیخیاب

 و یورولماز بو محمد شیخ. سالدیالر قیرغین ایچینده

عصیان بایراغی  قالدیردیغی سلطنته رهبرین اؤلمز

نیش یاراندی، سینده، بوتون ایراندا بؤیوک ترپهنتیجه

ن انسان، سلطنتدن خلع ائدیلدی، شاه بو ملعون و خائ

سی اوالراق بو جاوان عالیم و قورخماز بونون نتیجه

انقالبچی دوققوزمین سس )رای( ایله تبریز اهالیسی 

طرفیندن شورا مجلیسینه نماینده سئچیلدی. خیابانی 

ایکی ایلدن سونرا روسالرین اولتیماتومی قاباغیندا و 

لر ایله باغالدیغی نین انگلیسالدولههابئله خائن وثوق

پیمان قارشیسیندا قد علم ائدیر. و دئموکرات 

نین )شیخ محمدین( اورگانی اوالن تجدد سیفیرقه

دن بو پیمان مجلیس تصدیق ائتمه»سی یازیر: روزنامه

قاباق بیروراق پاره دیر و ملت اونا هئچ زامان بویون 

 «قویا بیلمز.

لتیماتوم نین شورا مجلیسینده اوشیخ محمد خیابانی

شاعیر گؤرنه آیدین و -علیهینه چیخیشینی، اوستاد

 گؤزل قلمه چکیر:

 من بیر ایرانلی تک ائدیرم حیرت

 ... اوجادان دئییرم جسارت ایله

 وئرمز استقاللین، الدن بو ملـّت

 جه همت؟دن ائتمیرسیز ذرهسیز نه

 ییرم من غیرت ایلهسیزه سؤیله

 علت؟اولموشروس باغیرماسینا نه

 
سالرین اولتیماتومو شورا مجلیسینده رد اولدو، رو

الدوله بو خائن، هله ایش اوستونده ایدی. بو وثوق

ییب، دان باشقا بیر چاره گؤرمهبؤیوک انقالبچی، قیام

سینده اؤز  17نین ینجی ایل فروردین آیی-1299

مقدس قیامینه باشالدی. ایکی گون عرضینده بوتون 

کئچدی و تهرانین  لر خلقین الینهشهر و اداره

جنایتکار، ساتقین وخائن مامورالری مرکزه قاییتماغا 

مجبور قالدیالر. شیخ محمد خیابانی گئنیش خلق 

نی بو مظلوم خلقین یاردیمی ایله لرینی و اؤلکهکوتله

آلتی آی تمام بؤیوک قایغی و نزاکت ایله اداره ائتدی 

الرین مرامی و هر گون  اوجاسس ایله دئموکرات

لیک، و مدنیّت ده، هابئله آزادلیق، حرّیت، برابرهبار

لیک سؤزلری سینده چیخیش ائتدی. اونون گوندهباره

سینده درج اولونوردو و بو درین معنالی تجدد روزنامه

نین صداقت و وطن سؤزلر یئنیلمز عالیم و روحانی

 بؤیوک بیر شاهیددیر. رلیگینهسئوه

الری، چیخیش لری وشاعیر بوتون بو صحنه-اوستاد

لری، بؤیوک خلقین آزادلیق یولوندا گؤتورولن قدم

دیقـّت و مهارتله تصویر ائدیر، او، قیزینا خطابا بو 

الر و خائینلرین ده ساتقینده شهیدلر بارهحماسه

افشاسیندا، شهرین وضعیتیندن چوخ گئنیش صورتده 

 دانیشیر:

 نئجه بیرگه اوالر، یزدانال، شیطان

 دوغوالن اینسانعدالتدن، حقدن 

 خیابانی یعنی: عدالت سسی

 نین تمیز وجدانی... اوصالح بنده

 آنبیرجهدوشونقیزیم،سنائله،هوش

 لمز ناحقه، شره، هئچ زامانیونه

 محمد)ص(ین ساوی، قرآن نفسی

 نی، شاهی، سلطانی!تانیماز دؤوله

 
 

آلتی آی تبریزده خلق، شادلیقال، فرح ایله یاشاییر، 

مید باغالییر. گؤزلرده سئوینمک، گولمک جگه اوگله

هوسی گؤرونور. آزادلیق و سعادت قوشو خلقین باشی 

هرین هر اوستونده سماالرا اوچور. امنیت، شه

ک وای سسی چؤره»بوجاغیندا حؤکم سورور: 

شاعیرین دیلیندن بو -گل ایندی اوستاد«. کسیلیر
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لیگی ائشیدک و بیر نئچه بو حیاتی، بو گؤزلحالتی،

 آن او شرفلی کئچمیشیمیزده سئیر ائدک:

 خیالدا تجسم ائیلهتبریزی

 بادام آغاجالری آغ چیچک آچیر،

 
 سسیآرخالردان آرخماقدا بال شالله

 توستو قالخیر بوتون دامالردان گویه

 

 ... او قیزیل دؤورانی تاریخ اونوتماز

 یوخهریوخ،بیر حکومتتبریز بیرشه

 ر.دورناالر گؤیلرده قاطارالنیرال

 بورویورباهار.قیش گئدیر،هر یانی

 

 یاشیللیق شهرده اوجسوز، بوجاقسیز

 اوجاقسیزگئجهقالمامیشدیرکیمسه

 
 او گونلر باهارین گلین چاغیدی

 حیات نفسییدی، عزت باغیدی.

المّله آدی دا حکومت دگیشیلیر، وجیهبوزامان تهران

گلیر. تاریخده همیشه قازانان بیر باش وزیر ایش اوسته

ییرلر، اونا لهاولدوغو کیمی، خلقلر قیامینی لکه

ده مختلیف آدالر قویورالر. ایندی بو خلق ترپنیشینه

ایله چالیشدیالر. لرآد قویدوالر و اونو بوغماغا وار قوه

مشیرالدوله یاالندان آزادلیق سئون آدی ایله تانینان 

باش وزیر مخبرالسلطنه،بو ساتقین و خائن 

دلیق سئون نقابی وورانی، شیخ پرورلیک و آزاوطن

محمد یارادان نهضتی بوغماق اوچون 

ریرلر. بو خائن ابلیس )مخبرالسلطنه( گوندهتبریزه

نین نین هامیسیلریتهراندا اوالن حاکیم دایره

مک و لهفیکرینی یاخشی بیلیردی و اودا، قیامی خفه

دایر یینده اوالن آزادلیق و برابرلیگهخلقین اوره

و عشقی سؤندورمک ایدی و شهره داخیل  سئوگینی

الر ایله همدست اولوب خلقه هجوم اوالن کیمی قازاق

ائدیرلر، اود یاندیریرالر، ائولری و دودمانالری غارت 

ائدیرلر. خیابانی بو اؤلمز و آدی خلقین یادداشیندا 

یاشایان شخصیتی  -لرینده دایمتاریخین صحیفه

میزین یلمز و خلقیسینه شهید ائدیب و بو یئنخائنجه

نی سیروحانی و مبارز رهبرین جنازهفخری عالیم،

 لرینده سورودولر.شهرین کوچه

من بورادان بیر حاشیه چیخمالیام. بیلمیرم نه زامان 

 شاعیر –لر بوندان قاباق، اوستاد هارادا، چوخ ایل

 آدی قاالن، قولتوغوندا شعری کیمی، ائتدییی تجسم

 نینشاعیری وطن غریب بیر ،باتمیش عنوانی ایتمیش،

 زامانالر آیاغا – باشدان شعر، بو. اوخودوم شعرینی

 کی، اولسون یازیقالر قالمیشدی، مدهحافیظه منیم

ان شعرین یاندیر کاوره و معنالی درین بو ایندی

 دیر.یالنیز بیر سون نئچه بیتی خاطیریمده

 شاعیر، –نی، اوستاد ده اوالن منظومهبو یوکسک سویّه

 و بیتیریر سیلهترجمه شعرینین بهارین الشعرایملک

 شعری باتمیش، آدی غریب بو یهمقدّمه بو من

 سون ایله لریبیت بو شاعیرین قالمیش قوجاغیندا

 :قویورام

 وارر کیقدهسن، دونیا نهیوخ، اؤلمز سن، سن دیری

 سنین درین تفکرون دونیا دور دوقجا دورار

 غما وطن اوغرونداسن برلشدین اؤز قانینا، دو

 قانین قالماز یئر اوستونده آند ایچریک بوردا

 قیصاصووی آالجاییق دوشمنلردن بونو بیل

 جکدیر دیل به دیلبیزیم گؤزل شعاریمیز گزه

 یات امین اول، چاتاجاقدیر بو ایشیمیز تئز باشا

 سن ای قاندا چوباالیان رهبریمیز، چوخ یاشا!

درین  شاعیرین – فخر ائدیرم کی اوستاد لیکلهبئله

 نینمنظومه بو یاراتدیغی –خالقیت ایله یازیب 

 ییرم.ده بیر سوچیلهمن نشرینده

 یمحسن عزیز

 1380 –تهران 
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 فَجَعَلْناهُم سَلَفاً وَ مَثـــَالً لِلْاَخِرینْ

 (56)الزُّخرف/

 آغریسی ک.أوره1

 «؟گینأوره بابا آغریر سنین نییه -: »سوروشورسان

 .، آز دگیلقیزیم آغریدانالر، منیم یگیمأوره

 ؟دؤزرسن ؟ هانسینا سنقالسین ،هانسیدئییمهانسین

 .ساز دگیل تک ، منیمکیقلبین سئرچه که ده سنین

 

 :میشدیر فضولیسؤیله«اولسا اولسا، دورغون دونوق»

 «، پارچا بوزدور، گر اولماسا دردمند.دگیل کاوره»

 آغریدار ده گیوار، أوره رد و غماولو د ائله

 بند. -ائیلر بند  تک ، وجودونو نئیوار که انسان

 
 سایماز اوالندا کیمسه وورغونالری بیلن ائلجه

 ، بو دردیدیر وطنینیوخ ، بیرکسینیوخ بیر قلبین

 قولتوغوندا قاالندا، کیتابالری شاعیرلرین

 ؟سینآغرییا دوشمه هئچ قلبیم قیزیل منیم نئجه

 

 ،باخیشی تورپاقالردا آناالرین نیبدوگونله

 ؟، بیر ملتاولوس-یرمی بیر ائلگؤزلهیوز ایللر یول

 آسالنالر؟ قاندالالرینا دؤزرلرمی اسارت

 !بیر غئیرت گؤرونمزمی اوغولالردان کانی غئیرت

 
 اونودور، اوجا ملتیمیز ئوز منلیگین باشی

 اولور. سوزولور، یاغ چیراغینا هی نیناجنبی

 ،داغالرین لرهدره سی، تؤکولمهسیاریمه

 اولور. لیر، داغدیکه هی منیم، قیزیم گیمده،أوره

 

 گونوندور دوغوم سنین میرمایسته کدرلتمک

 .گونلرین اولسون ، آیدینقوتلو اولسون گینگلجه

 ،جا یاشاسیناو ، باشیسیادتین سینایتیرمه

 .ائللرین گؤرسونبیرگون،ائوالدینبؤیوتسونیاخشی

 
 اونو، سن آغریسادا، قیزدیریرسان قلبیم مجروح

 .بوگون اولسون مبارک گونون دوغوم سنین قیزیم

 ،گیمأوره دیر، دؤزور قارتالدؤزومده غلبه سون

 .وگون، دظفر، توی بؤیوک کدهجهگله ییریکگؤزله

 

 ،، اویناییرسان، چالیرسانییبسنائله بایرام بوگون

 گتیریر. بایرامینا بیر هدیه سنین هرکیم

 ،اوزاقدان سوزور منیم کدریمی یئنه آنان

 بو بایراما قاتیلیر! ایله شعر پایی چونکو بابان

 

 ،شعر گتیردیم قولتوغومدا بیر قاالق بوگون سنه

 .یازمیشام سنه ، قیزیمسینحماسه« محمّد شیخ»

 نیسگیلدیر سنه یئنه واریم - بو دؤولتیم منیم

 .قازمیشام دیبیندن الپ گیمین، أورهلرینکلمه

 
 یئره لنرکناوجا عالیمیمیز سره باشی

 .وورولون ، دوزگونلوگه، فضیلتهعشقه: »دئدی

 ،سینگل خوش یهاجنبی هر هاوایا اوینامایین

 .«، دورولون، دؤزوناودونا یانین عشق تکی منیم

 

 محمّد ناغیلین ، شیخ، اوخو قیزیماوخو قیزیم

 «؟گینأوره بابا آغریر سنین نییه: »سوروشما دای

 ،آز دگیل قیزیم آغریدانالر منیم گیمیأوره

 :درین آس ، قوالق، دینلهییرمسؤیله بیرین ایندی

 

بَعْدَ  الْاَرْضَ یُحی اهللِ کَیْفَ اثارِ رَحْمَةِ ـــْظُرُوا اِلیفَان

 مُوتــَها.

 (50)الروم/

 

 خامنه .2

 ،سیندهبؤلگه باتان قیراقدا، گون دن«شبستر»

 ،، نفسینده، سسیندهسؤزونده محمودون شیخ

 ،ایلقار أوسته وئردیگی قاباق یوز ایللر بوندان

 یاشار، غملی دویغوالر أوسته غریب بیر نغمه

 وار پنجره دنیزه باشیندان نینگیأوره

 آچار هر گون أوزونه اونون سونسوز سمانی

 ،سینر غصهقوجاقالمیشدیر، دریا قده« میشو»

 .سسین سارسیدان قوینوندا ساخالمیشدیر زمان

 هر،سیدیر بو شهچینار نغمه دؤرد یوز ایللیک مین
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 هر.گورسسیدیر بو شه دویغونون یغمل غریب

 ،یاپینجینی غریبلیک گئینده ئوز اگنینه

 .قاخینجینی گتیریر دوشمنین گؤز ئونونه

 آخیر یاش ایسالنیر، گؤزلریندن میشو بوتون

 باخیر. ایلدیریمالر شاققیلدیر، چینار گؤیلره

 ،آی دهاولدوز وارنه قاپقارا، نه گؤیلر بوتون

 .بیر های سمیر، نه سس دویولور، نه ییشآغال نه

 قایالیقالری بورویوبدور بوتون سوسغونلوق

 .داغا ساری دن«خامنه»یوکسلیر  کروانی غم

 اورمو گؤلو جنوبدان ، شیمالدان،میشو داغی

 .بیرجان ، سانکینیقوینوندا بئجریرلر خامنه

 
  
 غدا،سا« شبستر»سولدا،  گیالنارلیغی« تسوج»

 هر چاغدا. أوزون ییر گؤیچکبزه قیوریم-قیوریم

 ،آچمیش دنیزه داغا أوزون وئرمیش دالینی

 .دوزنگاهلیغا ساچمیش آغیر قارا ماتمین

 ،ایتیرمیش ، هم،بئجرتمیشدوغموشمحمّدیشیخ

 .گتیرمیش سکوت ، همدهبرکت ، همسئوینج هم

 ،ساووشدوم رینمسجیدل« حسین حاج»، «باقرآباد»

 .دوشدوم باشیندا آتدان نینسیکوچه« احمد حاج»

 ،ائوی بورادا ایدی او شیخین دئییرلر که

 عمرونو. بورداسورموش یاشامیش، بوردا دوغموش

 ، آرمودلوقالر، گوللوکلر،قانالیقالر، آلمالیق

 ائللر. بیر باخچادا، اونو گؤررمیش بوروموش

 ؟آختاریرسان شاعیر نه ردهلبودار کوچه سن

 .شیطان باغیران حقه سارسیلسین ، قویائت تعظیم

 هارا، هارا، دینسؤز هارا، اهلل هارا، حق حق

 یارا. وورور او یارا أوستوندن گیمهأوره

 لیر باتماغا،یؤنه دیر، گونچاغی اوتور، آخشام

 چاغا. قاباقکی یوز ایل آپاراجاغام سنی

 ،یاشالرین گؤزون آخیت پاسینی کؤنلونون لسی

 .قاشالرین ، دوگونلمهشفقه قیزاران باخ

 ،باتدی گونشی خامنه قاباق بوندان ایل سکسن

 .ساتدی  محمّدی ، شیخسیز کؤپکدین بیر ساتقین

 وار، عصیان شاعیر! نه ، آیآشوب نه گیندهأوره

 داراالر. وخسا واختینداریخما، اوتور آغال، ی

 ،دستانین قهرمانلیق یازمالیسان حله سن

 .آذربایجانین شانلی لر یارادانحماسه

 ،سؤز آچ جینایتلردن دانیش یاز، خائنلردن

 
  

 .قاچ ، قارانقولوقالردانسؤیله اسرارین گونش

 ،چین دیر سنین مقدس اوتور بوردا، بو کوچه

 .راهیدیر وطنینر، شاهسیدیبو آنا جاده

 بورایا، باسمیش آددیم محمّد خیابانی شیخ

 ، هارا؟، هارا گئدیرسنترپنمه اوتور آغال، هئچ

 ،سیدیر بو کوچهجاده ایمانالرین عصیانلی

 .سیدیر بو کوچهدیر، بادهشربتی عشقین صاف

 ،سیدیلکلر صحیفه آرزونون نین،دوشونجه

 .سیدیر، فضیلتلر نغمه اسراری آزادلیق

 بوتورپاق محمدین شیخ ئوپموشدور آیاقالرین

 .سوراقدوتموشدور اونداندویموشدور اومیدلرین

 ،تورپاغا قوی ، آلنینینماز قیل رکعت ایکی

 سوی گیندنأوره گل تکبر قابیغینی

 ،لرینهکوچه انگین تاریخین آپاریم قوی

 .دولو سسینه عصیان نمحمدی شیخ آس قوالق

 ،ساواشالر مئیدانیندان ائتدی معراج گؤر نئجه

 .جانیندان دا ئوتدو، کئچجکقانادین جبرائیل

 ،آخدی قانی ، میشوداندیبزه اورمو گؤلون

 .باخدی لیغصه -غملی  تک چیچک قانلی خامنه

 ،ایلقار أوسته وئردیگی کیمی بیر نغمه غریب

 .دسته - دسته داغیتدی دویغوالرینی یغمل

 ،لرینهبیر دؤنگه گل تاریخیمیزین گئدک

 :سینهترانه گیزلی زامانین آساق قوالق

  
 تــَقْویم. اَحْسَنْ فیِ لَقَدْ خَلَقْنَا االِنـــْسانَ

 (4)التین/

 .دوغوم3

 
 اومید، ، گؤزوندههیجان کؤکسونده

 بویانا، اویان اوتاقدا گئدیردی
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 میشووا، گؤزونو تیکدی باییردان

 ، اوخودو دوعا،چئویردی صلوات

 ،باتیردی گونش سارالیب اوفوقده

 ،داغدان گلیردی کنده اهلی خامنه

 ،قارالیردی ، قاشسالالنیردی گئجه

 ،یاندان گلیردی هایی قادینالرین

 ،قاچدی سئوینجک اویاندانبیر قادین

 «اولدووئر،بیراوغلونموشتولوق-:»ئدید

 ،باشینی ساری گؤیلره قالدیردی

 ،سیشوکور سجده گتیردی یئرینه

 یااهلل، -:»دئدی« اهلل فتبارک -»

 ،ایشیندیرسنین دونیادا یاراتماق

 ،ائتدی زیارت خیالدا گؤیلری

 اونا، ائتمیشدیر، بیر اوغول اهلل بخش

 عبدالحمید. اجح سئوینیردی اوگون

 هایانا. باخسین سیننئیله بیلمیردی

 بیر نوا. قوپدو غملی بوغازیندان

 بال. ، ساووشسونبرکتلر گلسین

 .دونیا یاتیردی سهند اتگینده

 .سوسوردو هریان سمیر کسیلیب سس

 .آلیردی ساریب اطرافی قارانلیق

 «سلطان رقیه» آغریالر چکیردی

 .آچدی سینقاپی دینعبدالحمی حاج

 دولدو. گؤزلری عبدالحمیدین حاج

 .یاشینی ،تؤکوبدئدی«شوکوراهلل -»

 :سسی لر اوخودو، اوجالتدیآیه

 «یاخشیدیر، باهلل ئوز بیلدیگین سنین

 .نینبورجو بنده اولماق عبدین سنین

 .گئتدی ئوزوندن چیخیب هوشدان بیردن

 سانا؟ رمیگل سیوئرگی آلالهین

  
 .آد قویما4

 قونشونو، سونرا قوهومگوناوچایکی

 عبدالحمید. حاج بیر آرایا ییغدی

 

  

 ،وئردی شیرنیچای ائتدی شادیانالیق

 اومید. کؤنلونده سئوگی گؤزلرینده

 

 ،گلدی مالسی عالیم ان نینخامنه

 .قرآن ، اوخوسونگؤندرسین صلوات

 

 ،سیندوعا ائیله عبدالحمیدی حاج

 .دؤوران اوشاغی سینگؤرمه اونا چوخ

 
 ،قویدو اوشاغین« محمّد» آدینی

 قوالغینا. ساغ اوخودو اذانی

 
 ،دیخئیردیر، یئیدیر سؤیله قدمی

 قوالغینا. سول نیاقامه دئدی

 

 ،آدی گؤزل سئچمیشدیر او ملّا ان

 .چکیردی نفس بیر راحت آناسی

 
 رؤیاالریندا یومموش یگؤزلرین

 . اکیردی چیچک چین حیات جکگله

 
 آنا بیر گئرچکدیر،دانیلماز گئرچک

 .دئمیشیک« حقی تانری آنا حقی»

 

 ،آلتینا سالساق آیاق آنا حققین

 .یئمیشیک حققین نین تانری ائدیب ظلم

 

 مقامینا، باخ سینروتبه سئیر ائیله

 .جنتی شآناالرا وئرمی تانری

 

 ر،باشا چاتانا قده -اوغلو بویا

 .ائدیر هر اذیتی آنا قبول

 

 ،، آنا ادراکیکمالی آنانین

 .معراجا یوکسلدر اوغولو قیزی
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 آنا سوتوتمیز اوالرسا، اوغلو،

 ، اولدوزو.، آییائدر گونشی فتح

 

 آنا، آنا، تقوالی لیفضیلت

 توپراغا وئرمز. آرزوسون مقدس

 

 ،سیندنیؤره -یان یاغار آنانیننور 

 قوینونا گیرمز. نینسئوگی صاف شیطان

 

 ،سؤزو آنامین میشبوالغی حكمت

 .لری، ترانهسی، نغمهناغیلی

        

 ،زورباسی - ، حربهئویودو، دوعاسی

 .بری ایللردن قوالغیمدا قالیب

 

 ،پارالق ، حیاتیدونیاسی معنوی

 .، سؤزو ایالهیهیایال سینغمه

 

 یاشاییر آنام لردهذیروه یوکسک

 .، ئوزو ایالهیایالهی دیلگی

 

 ، وئرگی ، ایالهیموهبت ایالهی

 .، قارداشیمسنیندیر، منیمدیر باجیم 

 

 ،گلیرم قوپوب دنبیر ذیروه بئله

 .یادالر قارشیسیندا اوجالیر باشیم

  

 لَهـُما قُوالً کَریماً ال تـَنْهَرْهُما وَ قُلٍّ وَ لَهُما اُف فَال تـَقُل

 (23)اسراء/
 
 

 باشینا تک .آنا ایله5

 

 محمد،قیزیم! یوکسلدی گون به گون

 اولدو. بیراوغالنیاشلی،بئشدؤرد یاشلی

 

 ،نینآناسی دولو خانکؤکسو صحبت

 دولدو. قوالغی لریلهحكایت

 

 یاغیشالریندا، او سئللمه یازین

 هاواسیندا، دولو چن چووغون یشینق

 

 ، یازدا، پاییزدا، قیشدا،یایدا، گوزده

 گؤروردو ئوز آناسیندا. ییهرنه

 
 

 باشینا، تک الپ آناسی تقوالی

 .ائتدی اوغلونو تربیه دؤرد ایل - أوچ

 

 دا،«قاال ماخاچ»سونرا،  ایل بیر نئچه

 .بیتدی ایشلری تجارت آتانین

 

 ،چاغیردی اوغلون گلینجه یهخامنه

 .باغرینا باسدی ئوپوب گؤزون أوزون

 

 «آپار دهداغستانا بابا منی -»

 :آسدی ، او قوالقمحمد آغالدی

 

 ،یوخودا گؤردوم سنی بابا، دونن-»

 خانادا. مكتب دئییردین منه درس

 

 ،حصیرلر أوسته اوتورموشدوق دؤوره

 «آنادا ده،اوشاقالرال، من بوتون

 
 الْسِنَتِکُم وَ اخْتِالفُ وَ االَرْضِ السَّمواتِ خَلْقُ آیاتِه وَ مِنْ

 لِلْعالِمین. الیاتٍ ذلِکَ فی اِنَّ و اَلـــْوانِکُم

 (22 /)الروم

 
 ده .مکتب6

 

 ،مسجیدلرینده بوسبوتون نین خامنه

 .اوخور حصیرلر أوسته اوشاقالر درس
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 وئریلیر، شربت هرگون همسجیدلرد

 آلتینا خالچا سریلیر. .آخوندون

 

 بیر اوخونور، -بیر  ابجد، هوز،حطی

 توخونور. خیال جانلی چین جکگله

 

 گئدیر مسجیددهسطحدهدرسلر أوچ

 ائدیر. رقابت بیریله -بیر  اوشاق

 
 ،: اوخور جزء عمهسطحده بیرینجی

 .دهنیر بیرئویره ، حرفینیحرکه

 
 ،: آنا دیلینیسطحده ایکینجی

 .ائلینی اوخویور، تانییر شانلی

 

 ،خطیله یازمیشدیر گؤزل« رشدیه»

 .یایمیشدیر هر یانا اوخونسون دئیه

 
 ،دئییردی : قرآنأوچونجو سطحده

 .دیردیئویره وئریر، دین آخوند حکمت

 
 ،قویدو مکتبه آتا محمّدی

 .ادبه، قرآنا، علمه یؤنلسین

 

 نیجزء عمه هم محمد بیر ایلده

 1نیکهچره هم اوخودو، بیتیردی

 

 ،قاباغا کئچدی بوتون اوشاقالردان

 .بیچدی کؤکونو بیلگیله جهالت

 

 سکگیزیاشیندا،کئچدی«سطحهایکی»

 اوخودو، کورسو باشیندا.« آنا دیل»

 

 ،کیمی« رشدیه میرزا حسن حاج»

 ،سؤزلری تونبو تکی دانیشدیغی

 
 .قلمیله ، نئییهلوحه یازیردی

 .آخوند الیله نیردیئویره دیلین

 ، اوخو بو سؤزو،اوغلوم محمد، گل

 ئوزو. آخوندون اونا دئدی بیر گون

 

 محمد اوخودو: اوشاقالر، حاضیر!

 یازیر:« رشدیه مهدی بن حسن»

 
 

 ،اوتالق زار، بیر گؤزلبیر چمن»

 .یاتاق ئوکوزه ایکی یدیا اولموش

 

 ،، اوتو وار بولسهایسته اوتالماق

 .، سو یانیندا، سو، بولایسترسهایچمک

 

 ،آگاه اولدو حالدان ارسالن

 .اونالرا همراه اولسون دیایسته

 

 ،ائتسین اوتالقدا مقام یعنی

 .ائتسین طعام ئولدوروب آنالری

 
 ،جالدیلر ئوکوزلر اونا موئرمه

 ،حال هم ائتدیلر، اولوب اتفاق

 
 یا روز، شب ائدنده شیر حمله

 اوالر اونا بوینوز. گؤستریردی

 ،اولماییر چاره شیر گؤردو که

 بیچاره أوز چئویردی یهحیله

 

 ،یاواش بیرینی آنالرین یانالییب

 !بند اولما یولداشا، قارداش -:»دئدی

 

 تنها ، گزگیلناوتال صحرایی

 اولور حیمایتها! مندن سنه

 

 شیر سؤزو، ئوکوزه اثر ائتدی

 گؤزو. پیل آخدی سؤزلره یاغلی

 
 تنها، یاردان اولدو بو سؤزله

 یولداشا، اصال. مئیل دیائتمه
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 اغیار، دیائیله یاری شیر چون

 مردار. آنالری ائتدی تک به تک

 

 ،حصه دنبودو مقصود قصه

 2.«غصه دیچکمه ومق متفق

 

 ، آفریناوغلوم» -اونا: آخوند دئدی

 .، شیرینشیرین چوخ اوخودون درسینی

 
 ،اولسون آتاوا آناوا مبارک

 .دولسون سئوینجله گیأوره اونالرین

 
 ّ تعالیحق ائتسین خلف سنی

 «باال. ، آی، سنهبرکتلر اولسون

 

 ،داننیفاق سونرا آخوند اونا دئدی

 .شقاقدان ، اتحاد، همدهاتفاق

 
 اونا، لر گتیردیآیه قرآندان

 سانا؟ بویروغو گلرمی آلالهین

 
 عدلدن همده دانیشدی هم ظلمدن

 .هرفن ئویرندی محمّد آخونددان

 

 نی«مختارنامه»، أوچونجو سطحده

 ،نی«دُرّه»، همده«معجمی»، «نصابی»

 

 ،نیدیلی عجم اوخودو، ئویرندی

 .او ئوز بئلینی ، باغالدیخیدمته

 

 بیزه اولموشفرضئویرنمک عجمجه

 .تبریزه عادت بو ایمیش کئچمیشدن

 

 شاعیرلر، یازانالر بؤیوک عجمجه

 ماهیرلر، دیلده علمده هرفنده

 
 .،چیخمیشتورکلرآراسیندایئتیشمیش

 !ییخمیش ، ئوز ائوینائو تیکمیشئوزگیه

 

 اولسادا، سئوینج ر أوزوندهبی ایشین

 دالغالی أورگیم راضی قالسادا،

 
 وار؛غم بیر آجی أوزونده او بیری

 وار.« دیلقم» بیرده ایله« کرم یانیق»

 

 ،ائلیم میشبسله« نظامی» ئوزگیه

 .اولموشدور دیلیم سرکرده دیللره

 

 لر،نوچه مردار ساتقین چوخ والکین

 چکر. عجمی -تورکو  دوشمنلیگه

 

 ائدیرلر، تبلیغدوشمنلیگینفارس-تورک

 گئدیرلر. یولون« کسروی»لر، نوچه

 

 :بری ایلدن سؤیلنیر مین بیر، حکمت

 .دیللر ازبری«اوالنماز! سیز تورکفارس»

 
 ،طالعیمیز باخ باغالنمیش بیره-بیر

 ، آنجاقدریندن بونو دویمالییق

 میز،ائتمیشدیر باباالری آتالیق

 قیز! ، آیاینان ، گلدهفارسادا، کورده

 

 ،میشکسمه دیلین نینکیمسه اما که

 .باسمامیش ، ائلیندانمامیش تاریخین

 

 ، فارسادا،تاریخ دهکورده یاراتمیش

 هارا. ، او، کؤچموشوئرمیش مدنیت

 

 یادا، زامان هئچ میشاگمه باشالرین

 چیخسادا. ساتقینالر اونالرا دؤنوک

 

 بابامیز، ائتمیش حیمایت مظلومدان

 اولموشدو تبریز. سیغینما قاالسی
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 ،صاباحا ساری آددیمالمیش تاریخ

 باهاری هر ایلک آددیمالریله تورک

 

 ،سیمیوه دادلی انسانلیغین هر تورک

 ،سسی ، شجاعتسینغمه جسارت

 

 قوخوسو، دیر،حیاترمزیایگیدلیک

 سو. بیر سوواران آغاجین نجهدوشو

 

 ،قاندالدا اولسادا بئله قولالری

 .اله میشوئرمه آزاد ایلقارینی

 

 سونرا، دولودور، یازارام گیمأوره

 محمد اوشاقلیغینا. شیخ کئچک

 

 زاماندا، یاشینا چاتان ایكی اون

 بابا یوردوندا. قورتاردی مكتبی

 

 ،احكام ، بیلیردیئویرنمیشدی قرآن

 .کام چوخ ، آلیردیییردیشعر سؤیله
 

 ،اوخوموش ، اخالق، تاریخادبیات

 .توخوموش چوخدان بیز اوخویانالری،

 

 عبدالحمید، حاج بو حالتی گؤرجک

 دریاجا اومید. اوغلونا باغالدی

 
 ،نییئتمه یئنی لی، بیلیکساوادلی

 بونو: سینیانینا سؤیله چاغیردی

 

 ،بیر جوانیئتگیناولوبساناوغلوم سن -»

 .قویمالیسان ال تجارته ایندی

 

 قاالیا، ، ماخاچداغستانا ساری

 اورادا ذوقونو سینا. لیمگئده

 
 ،اسرارین ئویرن نینایشی تجارت

 .«وارین قازانجین، بو ایشده چوخالسین

 ، دئدی«چیخماز او سؤزوندن آتاسی -»

 .وئردی گئییمین شماغین، باآناسی

 

 محمّد، چیخدی سفره دنخامنه

 .البت جکسفر اثناسیندا پیشه

 

 تِجَارَةً.َ تـَکُون اِالَّ اَنْ بـِالْباطِلِ بَیْنَکُمْ ال تـَاکُلوُا اَمْوالَکُمْ

 (29)نساء/

 

 خانادا .تجارت7

 قاالدا ماخاچ قالدی آی بیر نئچه

 اوردا یردیباخ ایشینه تجارت

 

 ،وئریشین آلیش ساخلیردی حسابین

 .گئدیشین اوردا زامان سئیر ائدیردی

 

 داغستانلیالر، روسالرال یاناشی

 عثمانلیالر، لر، تاتارالر، همچچن

 ،بیرلیكده آذربایجانلیالر ایله

 .دنیزه هر گون گمیلر سالیردی

 

 ،کیمی بیر جوان محمد ذکالی

 .هر مراسیمی وئرن باش سئزیردی

 

 ،لری، وهابینی، شیعهنیسنی

 .تكی گؤزتچی اوردا سئیر ائدیردی

 

 ،سئچیردی ، حقیآتاراق ناحقی

 .ایچیردی چكیب شربتین حقیقت

 

 لردنمناره سسی اوجا اذان

 .هردنشه گؤیه هرگون یوکسلیردی

 

 لرشیعه گلن هریندنشه« دربند»

 ائتمیشلر. تاسیس دهباورادا، مكت
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 اوخویوردوالر علمینی شریعت

 ، شارحا شار.تفسیر ائدیردیلر قرآن

 

 «تفسیر البیان»، «الحقایق کشف» هم

 «القران نكت تفسیر عن» دههمی

 

 قورولور، سؤزو یازیلیر. تملی

 قازیلیر. شرحی کلر ایچیندهأوره

 

 ،بونالری ایام گلن ییردیگؤزلـه 

 .هر یانا ساری ، یاییلسیناولسون اپچ

 

 .نی«زاده نعمان» دؤرانییردیگؤزلـه

 اوخوجو بونو. لیدینلمه یاخشی

 

 ،یوردونا دؤنموش« شامیلشیخ«داغستان 

 .سؤنموش چیراغی الیله خصم ایندی
 

 بایراقداریدیر، اسالمین داغستان

 باهاریدیر. ایلک نینتقوا دونیاسی

 

 اوالن مرکزی مولكونون ضیلتف

 ،آذربایجان یاداکی داغستان

 

 ئونونده دوشمن دایانمیش اسكیدن

 .، او گوندهدؤزموش یهروسا، ارمنی

 

 ،بری گئدندن مولكونه داغستان

 .یئرلری بوتون محمد گزیردی

 

 گؤردو، ،جامعینی،کیلسهمسجیدی

 دو.هؤر دونیاسین دوشونجه ذهنینده

 

 .مئیلی ، ئویرنمکهوسی اوخوماق

 .خئیلی ناراحات ییردیاونو ائیله

 

 ،ایچون قارشیسیندا دایانماقدوشمن

 ایچون یانماق مظلومالر اودونا هم

 

 ،لنمگییئیه لرهبیلیک درین

 امگی همده ، یازماغیزحمتی

 

 ،کیمی جان محمد،شیرینسئویردی

 .کیمی ر ایمانبی ییردیبونو بسله

 

 :اوجادان سونرا، دئدی آی بیر نئچه

 «بوردا، آتاجان من قاال بیلمیرم» 

 

 .دویموشدو روحیاتینی آتاسی

 ،اوقاتینی هچ دنائتمه آجیلی

 

 ،سنی،آپارراماوغلوم اولسون -دئدی: 

 .نیخامنه بیرداها گؤزل گؤررسن

 

 من سنی بیرده یولالرام تبریزه

 ...« سن ایسته هرنه اوردا اوخویارسان
 
 

ُ اُمَّه حَمَلَتـــْهُ بــِوالِدَیْهِ عامیْن َ فیوَ وَصَّیْناَ اْلِانـــْسان

 .وَ فِصا لُهُ وَ هْنٍ وَهْناً عَلیَ

 (14 /)لقمان

 .آنایا قاووشما8

 
 سونرا گؤردو آناسی آی بیر نئچه

 .آیناسی محمد دیر گلیر، کؤنول

 

 ،، ئوپدو اتگینئوپدو الین گلیب

 ؟آنا امگین ائدرمی او ضایع

 
 قیشا، گئتمیش ،یایئوتموشچوخآرادان

 .تشویشه دوشموش گیأوره آنانین
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 ،قوجاغیندانپاکآیریلمیشدیچوخدان

 .داغستان روحونا اونون سیغمیردی

 

 آنا قوجاغینا دؤندو محمّد،

 .روحالر البت قاییدار صاف ئوزونه

 

 ،سیل ،آغالما،گؤزیاشالرینآناجان -» 

 !«ئوز یانیندا، ئوز قوینوندا بیل منی

 

 ،محمد، گولدو، آغالدی رکدئیه

 :باغالدی آنایال بیر داها پیمان

 

 ،آناجان گؤزل یانیندایام سنین -» 

 .«آناسیز یاشاماز دونیادا انسان

 

 باخ! -» عبدالحمید خانیمینا: دئدی

 .«اوخویاجاق درس محمد تبریزده

 

 ،سلطان رقیه بو سؤزدن سئویندی

 .هر زامان سنی ساخالسین حق -:» دئدی

 ،اولسون ساغ الین اوغلومو گتیرن

 «شادلیقال دولسون! - سئوینجله گینأوره

 

 باغرینا باسدی آلیب محمدی

 .کسدی یولالرین نین، غصهحرمانین

  

 (2 /)جمعهوَ الْحِكْمَة.  الكِتابَ وَ یُعَلِّمُهُمُ یُزَکّیهِموَ
 

 یوردونا سفر .تبریز بیلی9
 

 ،طبیعت بوتون گئیینمیش ایدی آغ

 .زامان لننگول آغاجالری بادام

 

 داغالردا، خیالالر أوزوردو یاشیل

 .دومان آلمیشدی لر باشینیذیروه

 

 ،نینغیمیشو دا آچیلمیشدی عینی

 .گوللر ایچیندن باخیردی دنیزه

 

 ،ائدیردی سئیران قالخیب توراغایی

 .انگینلیگیندن چؤللرین یاشیل - یام

 

 ،گؤلوندن« اورمو» لر قالخیردیلپه

 .، دوزو آلیردیآلیردی یاماجی

 

 ،لر کیمینغمه چاغالیان قایناییب

 .سالیردی کوی - دوزنگاهلیقالرا سس

 

 ،سلطان رقیه قیلمیشدی نمازین

 .دوعایا دورموشدو سحر شئهینده

 

 ،آلالها یالواریر دولو گؤزویله

 ،مقصر بنده آلاله من -:»دئییردی

 

 ،یشیریرامسنه تاپ باخ اوغلومو

 اونو ساخال. سن بالدان قادادان

 

 چاتدیر، یهذیروه دناوغلومو دره

 «اخال!ح اوردا ایالهی جایسا، ائله

 

 ،ساخالیار هر بیربالدان انسانی

 .، خئیر دوعاسیتدبیری آنانین

 

 ، هر سحر آخشامدئییرلر هرگئجه

 .یوکسلر آنا صداسی یهذیروه

 

 قالخار، دا یوخاریهوندور داغالردان

 .کیمی یئری دان آغاردار گؤیلری

 

 ،آغالییش قوپان گیندنآنا أوره

 .در سیمییترهت نیدر ذیروهترپه
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 ،اوغلونو یوال سالیردی دهاوگون

 ساری تبریزه دنبیر آنا خامنه

 

 ،چیخمیشدی باشینا آتیب ئورپگین

 .باری دالینجا اوغلونون سو سپسین

 

 یم.ارک10

 دؤرد یاشیندا، اون یولالندی تبریزه

 باشیندا. بیر باهار چاغیندا، یازین

 

 ،گیردی ریایچه کئچیب دروازادان

 دوردو. قاباغیندا، آتاسی ارکین

 

 دؤیوندو، ، قلبییاشاردی گؤزلری

 اوخوماغا قالخیب ئویوندو. نغمه

 

 ،یادینا سالدی تاریخینی ارکین

 .دالدی فیكرته لیتالطم درین

 

 ،گؤزو ئونوندن« خدابنده» کئچدی

 .دن«سلطانیه» ساری ارکه باخدی

 

 داغینا،« سایین» لخدیقا« ختائی شاه»

 باغینا. ارکین آخدی یاش گؤزوندن

 

 ائدیر، ترنم یاواش« عبدالحمید»

 محمد دالینجا یولونو گئدیر:

 
 

 ،دولو ارکیم مینلر یارا ایله سیسینه ای

 

 !اولو ارکیم ، ایسیخاطیره ایلین یوزلرجه 

 

 ،سنسن ، مسكنیاوغولالر وطنی غئیرتلی

 

 .سنسن مدفنی جسدین مقدس لرجهمین 

 

 ،یوال سالدینسویدوناونالرجاشهنشاهالری

 

 .اوجا قالدین اوجا، باشی باشا وئردین عؤمرون 

 

 ،اوجالدی شانین ، جاللیناگدین آلالهاباش

 

 .آلدی دا باجبؤیودو قیصر رومدان اوغلون 

 

 ،ئونونده اوغلون باشینیاگدیشاهالر شاهی

 

 .ده، بوگونده، دونابدی قالدین فخر ایله سن 

 

 ،دوغدون لری، شكوهیلعلیله ایله صرّاف

 

 .بوغدون ده، هر دؤنگهدههرتنگه نامردلری 

 

 ،اوجا ارکیم کبرین دوشمنیدنیسارسیتدی

 

 .قوجا ارکیم گولدون هر بیر اویونا طنز ایله 

 

 قویماغا گلدیمتورپاغینا  آیاغین آلنیم

 

 .اویماغا گلدیم ایله گؤزونو سجده شیطان 

  

 مسجد ی.گؤ11

 دویوردو، سانکی دردین نینآتاسی

 اوغوردو. گؤزون محمد، آغلیردی

 
 ،ئونوندن کئچدیلر ارکین ایکیسی

 .همن یولالندی ساری ه«مسجید گؤی»

 

 ،قوهومو وارمیش دا اونون«خیاوان»

 .مال اوالرمیش دلیآ« سید حسین»

 
 سید، بیر سید، تقوالی لیخامنه

 سید. عالی ، چوخ، علملیلیبیلیک
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 ،نینمسجیدی« خان کریم» پئشنمازی

 .درین ، دنیز تک، علمیفقاهتی

 

 اورا، گئدک گل -:»دیسؤیله آتاسی

 «باال. ائوینه سید حسین حاجی

 

 ،ونیول آغزیندا، أوستونده« خیاوان»

 .آرخادا سولون نینجاده گؤرنده

 
 چاتاندا یئنه ساری ه«مسجید گؤی»

 آتا: دیسؤیله ساخالدی کاروانی

 
 ،ادواری ، یارمیشیادگاری« حقیقی جهانشاه»

 
 .قالخماقدا انواری گؤیلره بودور، تبریز ایچینده 

 

 قبه دولموشدو گؤی نور ایله بیر ایالهی فضاسی

 

 .دواری ، چرخِ،شمسیاقماریحیرتهراخمیشبو 

 

 ،هواسیندان چرخین شاخاندا ایلدیریمالر قیسقانان

 
 ،آثاریگونبذدنگؤیسهایسترمیشیاندیرماقسؤکوب 

 
 ،ائتمیش ، فغانآیاقالنمیش ،خلقتمیشتیترهطبیعت

 

 .غداری تیغ ، ییغتبریزین آماندیر یاخما قلبین 

 

 ،دورموش صف به ائدنلر صف غارتاغینیقاینایشیق

 

 .اشراری قالخیزمیش دیبترپه قارانلیقالر ایچیندن 

 

 ،شمعینورساچانایالهیشرقهبوتونچین،کئچیرتمک

 
 .، طراریهر شاهی بو مسجیده میشمسلط ائیله 

 
 اوغروندا، باطیل گرمیش محمد! سینه،باخهمبو گون

 

 .اسراریقوروبوگنج،گلر اوغلوممسجیددیبوگؤی 

 
 

 ،دریاسیدیر اوغلوم بیر ایشیق آلالها آچمیش الین

 

 .بوردااحجارینورگؤررسن باخساندهسنتکمنیم 

 
 گؤستر، ئوزونیاد، قالخ سینآماندیر قویماتحقیر ائیله

 
 .، اشراریاوباشی قاوگیلن وئر ذوالفقاره تکان 

 

 ،ائتمیش فتح یا بویو تاریخیبورا تبریزدیر، دون

 

 .بیداری بخت بو شهرین یوخویا گئتمز البته 

 
 ،یوخ، غمواردیر، قورخویوخائوالدی کیمی«دوزگون«اونون 

 
 .عاری قویمازالر اونالر صدقدن مئیدانین شجاعت 

 

 

 ،بوالغی ایشیق بورا فضیلتین

 لر یوردو.خطیب سیصائبلر ئولکه

 

 ، هرواختریزدیر بو، هرزامانقوجا تب

 دوردو. تک قارشیسیندا آسالن دوشمن

 
 ،اوباسی ، کماللر ائوییئتگینلیک

 تبریز. بئشیگی قهرمانلیقالرین

 

 ،سیاوجا ذیروه ،عصمتینغئیرتین

 تبریز. کئشیگی نینبشر تاریخی

 
 

 نامرد یادالرا، چئینتمرم سنی

 .نیممکا قاالن اولو اجدادیمدان

 

 سیز، آدسیز، نشان یاشاییم من نئجه

 .، قانیم، ایلیگیم، شرفیمتاریخیم
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 ،اسالمیتین غئیرتی مجسم

 .ئویود قایناغی قاالن قورقودالردان

 

 :اوغلوم سمسؤیله ، بیر سؤزلهتبریزیم

 .یانار چیراغی اوبامین ائلیمین

 

 یوردو، بیلی ، ائلدارالعلمی وطن

 هر.شه ینتفسیر ائیله لریهآی

 
 گلمیشم آرخادا قویوب دوزلری

 هر!ته گؤر، نه باخ آخمیشام ایله عشق

 
 ،قوجاغینا من گلمیشم دنخامنه

 .سایاق فضولی دئدیم بورا وطن

 ،، آمانیم، آنامیووام-، یوردپناهیم

 . اویاق ار کیمی کئشیگینده دوردوم

 
 اهللِ خَیرٌ لِمَنْ ثــَوابُ وَیـْلَکُم اُوتــُوا العِلْمَ ینَالذّ وَقَالَ

 صالِحاً. وَ عَمِلَ امَنَ

 (80)قصص/

 

 ده.طالبیه12

 سونرا، گون نئچه گلندن تبریزه

 .یه«طالبیّه» محمد یولالندی

 

 یئرلشدیریلدی یهاوردا بیر حجره

 .اولدو طلبه باشالیاراق درسه

 
 ،دایاندی قالیب ایل نئچه اوردا بیر

 ،«امثله»، «لمعه»اوخوتدوالر اونا 

 
 ،«سیوطی»،بیرده«میرصرف»،«عوامل»

 «.االمثله شرح» ، هم«کبری منطق»

 
 ،«انگجی میرزا ابوالحسن حاجی»

 .دئدی« اصول» ، همئویرتدی« فقه»اونا 

 

 ،«مجتهد میرزا حسن حاجی» بیرده

 .وئردی آدینی «محمد شیخ»اونا 

 

 قیراقدا اونا علمیندن شریعت

 .ئویرتدی« حکمت» میرزا عبدالعلی

 

 ،«حساب»،«هندسه»،همده«ارثماطیق»

 .ئویرتدی«هئیت»،«نجوم»،«عروض»بیرده

 
 جوان لیمحمد، خامنه بوردا شیخ

 3.یاخینالشیردی اجتهاد مرزینه

 
 ،گؤرن ، دربندیقاال گزن ماخاچ

 .آشیردی بیر –بیر  لرینذیروه علمین

 

 ،ئویرنمیش«رجال»،«تاریخ»،«طبیعیات»

 «.کالم» ، اوخوموشفلسفه اوخوموش

 
 ،گؤرموش« منشات»، «بدیع»،«ادبیات»

 «.احکام» ، یازیردی«رساله» یازیردی

 
 النِسَّاءِ . مِنَ لَکُم فَانـــْکِحُوا ما طابَ

 (3)نساء / 

 

 جکگله .خوش13

 
 ،عالیم لی، خامنهسید حسین اجیح

 .محمدی شیخ سئویردی داها چوخ

 
 روحلو، اولو پئشنماز، انقالبچی

 .محمدی شیخ سئویردی داها چوخ

 
 ،بیر طاهیر کمیی یانیندا بسلیردی

 .جواهیر کیمی آیریلمیش عماندان

 

 ،بیر شاعیر کیمی اونو یئتیرمیشدی

 .محمدی شیخ سئویردی داها چوخ

 



22 

 

 Xudafərin 204  (2022)  1401فروردین  – 204خداآفرین  

 

 ،جکمیشیئدیرده بارین نینگیأوره

 .جکمیشگله محمد خوش اونا شیخ

 

 ،دیلکمیش ، بیردهاومیدلر ییغناغی

 .محمدی شیخ سئویردی داها چوخ

 

 ،دورو آخانی آینا بوالقالردان

 ،باخانی ، محجوبقایناغی شجاعت

 
 ،نی«خیرالنسا» اونا قیزی وئردی

 .محمدی شیخ ئویردیس داها چوخ

 
 .ما اتاکُم فی لَیْبلُوکُمْ دَرَجَاتٍ بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضَکُمْ وَ رَفَعَ

 (165 /)االنعام

 

 ایللری .موعظه14

 ائولندی« محمد شیخ»، لیکلهبئله

 اولدو. مالسی بؤیوک ین«خیاوان»

 
 آغیر گونلرده اونون« خیرالنسا»

 اولدو. السییانیندا قا دؤزومله

 

 ،ین«سید حسین»سونرا  وفاتیندان

 .ایله رسمیت ائتدی پیشنمازلیق

 
 ،نماز قیلیردیآخشامگوندوز،همهم

 .ایله جماعت او، ئوز مسجیدینده

 

 ،آدیله اونون مسجیدین«خان کریم»

 .بوتون تبریزده جماعت تانیردی

 
 دالغاالنیردی نیبترپه« خیاوان»

 .بیر گون دهقالخاندا هفته منبره

 
 هر واخت اوخویوردو منبردهمئیدان

 «انسانا! اگ باش -»شیطانا: دئییردی

 

 

 ،کارالری ، غصب،شاهالریظالمی

 اولو مئیدانا. هر واخت چاغیریردی

 

 ،کارالری یوخوسوزقویوردوغصب

 زاماندا. ائدن موعظه منبرده

 

 ،شاهی سالیردی یهتهراندا لرزه

 دانیشاندا. حق أوستونده منبرین

 
 ،ملت دئییردی« خیابانی»اونا 

 4.چوخو گلیردی میندن منبرینه

 
 ،، اودلو سؤزلریگؤزلری ایشیقلی

 .دلیردی باغرین ظلمتین مسجیدده

 

 ،غمینه ، ائلینایللری موعظه

 .چکدی سین، قایغیقالدی« خیابانی»

 
 ،دهسیاستی لرلهمساله شرعی

 .اکدی تخومون ، حقینخلقه دئییب

 
 ،دهطالبیه دئییردی درس همده

 اوخودوردو او. ، ریاضی، اصولفقه

 

 ،ائدیردی تدریس دهدا، هئیت نجوم

 پوزوردو او. هم یازیردی دورمادان

 
  

 . لِمَظُ اِالَّمَنْالقَوْلِاللهُالجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَالیــُحِبُّ

 

 (148)نساء/

 قورولور .انجمن15

 ،گونلری قانلیتبریزیناولموشچوخ

 .گونلری ، شانلیلریسنه شانلی

 

 باغیشالمیشجانوئرمیشروحیهبؤلگه

 یگؤنلر یجانل یرچلتمیشد یخیتار
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 ،بورکوسوندهچووغونوندا یایقیشین

 .گرمیشدیر سینه ساری دوشمنلره

 

 ،ایللرده قانلی صاباحا بویالنان

 .دیز أوسته یازمیش طالعین آزادلیق

 

 دؤردونجوایلدیر،یوزایگیرمیأوچمین

 دایانمیر. تبریز دالغاالنیر یئرده

 
 یاغدیریر بالالر، تؤکور بومباالر

 اوتانمیر. دوشمن هردنشه قهرمان

 
 نینخیابانی حیاتی سیاسی

 5بیر آخیندا باشالماقدادیر. یئنی

 

 آذربایجاندا قورولموش جمنان

 داشالماقدادیر. هر طرفدن دوشمن

 
 ییر،ایسته ، بیرلیک، مساواتعدالت

 چیخیر. منبره هرگون خیابانی

 
 ،یوز کره ، گوندهنطقیله حدتلی

 داغیدیر، ییخیر. استبداد قصرینی

 

 ،بیرگون ، مبارکآیی بودور شعبان

 :اوجادان ساعاتدا دئدی مبارک

 

 6«انجمن ملی»قورموشوق  تبریزده -»

 :قرآن ییبسؤیله گؤستریب یول بیزه

 

 ،بیر ظالیمه ائتمز هئچ یاردیم آهلل»

 ائشیدر، بیلر. سینناله مظلومون

 ائلین ینایسته دگیشمک حالتین

 «ائدر. ، اونا رحمدگیشر حالتین

 

 7اولدو رهبر اورادا، خیابانی

 8مجلیسلر قوردو. وصی، خصعمومی

 

 دیسؤیله ، نطقهر آخشام دانیشدی

 دوردو. قارشیسیندا دایانیب ظلمون

 

 انجمن فرعی دهقوردو بیرنئچه

 آدلی« حقیقت»، «اتحاد»، «مساوات»

 

 نده«انجمنی خیاوان» کیبیرده

 .چاغی هر آخشام ئوزو دانیشیردی

 
 ،چالیندی طبلی مشروطه تبریزده

 .دیائیله تهراندادادا تسلیم اهیش

 
 سونرا، آیدان أوچ شاه مظفرالدین

 .دیپئیله آتین شاهلیغین اگدی باش

 

 تبریز شهرینده اوگون خیابانی

 .دیسؤیله نطق لیلرهانجمن

 
 ،امضاالماغی فرمانین مشروطه

 .دیائیله تحسین بو ایشینی اونون

 
 الْمُفْسِدینْ. عَمَلَ لِحُاهلل ال یُص اِنَّ

 (81)یونس/

 

 سونرا ایل .ایکی16

 
 ،چیخاندان تخته شاه محمد علی

 .آمان خواهالرا وئرمیردی آزادی

 
 ،، شهید ائدیردیتبعید ائتدیریردی

 .گئدیردی یولون نینشاهالری عجم

 
 تک«واننوشیره»،کیمی«خسروپرویز»

 گرک!« دلعا»او  تاریخده اوالیدی

 

 بوتون باباالری شاه اولموش اونون

 گئدیردی دورمادان اونالرین یولون.
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 تاریخ قارشیسیندا باخسان شاهالرا

 نین اولموش اوزلری قاراهامیسی

 

 !به -: »فخر ائدیردی داریوش باباسی

 .«دهلریپیشکئولدوردوم مصرده

 

 ،قویمادیمکیمسه:»ییردیسؤیلهکوروش

 !«آدیم ، دیریلتدیممن دهبلبا دیری

 
 پوزانین یازان بوتون شاپور ایسه

 .چیگنین، دلیردیایچون کئچیرتمک ایپ

 
 دوشمنی ، بیلیکفضیلت هامیسی

 .وطنی گؤزل هاوایا ساووران

 

 تک اوغول« خلف!» شاه محمدعلی

 :کگؤره ائتدی نه تاریخده باخالیم

 
 لریلیکگونده ونبوت باغالتدیردی

 .سؤز دئینی ئولدوردو تهراندا حق

 
 توپا باغالدی امریله لیاخوف

 . آغالدی ، هرکسشورا مجلیسینی 

 

 ،مجاهیدلری ئولدوردوتدو بیر چوخ

 .بری آلدیقدان اله تاجی - تختی

 

 ،امرینی حمله سونرادا تبریزه

 .دینی ، سارسیلتسین9قازاقالرا وئردی

 

 !،قانقانپوسگوروردوآعزیندانهرگون

 - : اهلل قورویانییردیداها بیلمه

 

 بیلمز، سؤندوره کیمسنه چراغی

 سیلمز. توپ دهبومبا نه نه نیلکه

 
 سایمادان هئچده تبریز، شاهالر شاهین

 ،دؤوران مقدس ئوز قوردوغو یئنی

 

 هر،شه آرزوالر مسکنی مقدس

 هر.ته دا دوردو نهپوسقو لیمگؤره

 
 چین یزیمق ئویوم تبریزی یلکجها قوی

 :بیر گون بو شعری یازمیشدیم تبریزه

 

* * * 

 ،روحونا دؤندون شعریمین منیم سن

 .منیم آرزولو تبریزیم مقدس

 

 ،آدین قهرمان سیلینمز کؤنلومدن

 .منیم آرزولو تبریزیم مقدس

 
 

 ،عنادین ابکب تاپمیشام سنده من

 .، دادینقوخوسون نینباهار گونلری

 

 آدین زامان هئچ چیخماز خاطیریمدن

 .منیم آرزولو تبریزیم مقدس

 

 ،آمالیم ، بؤیوکحیاتیم منیم سن

 ،و جاللیم ، جاه، افتخاریمعشقیم

 
 ، خیالیمآیریلمازدیر فکریم سندن

 .منیم آرزولو تبریزیم مقدس

 

 * ** 

 بیر دؤوران یئنی تبریز قوردو او ایل

 !، اینان، دورمادیدایاندی بیر آی اون

 

 چاغیردی ایشه انقالبچیالری

 .باغیردی استبداد چیالرا قالخیب

 

 قوردو، ، قاراقولیاراتدی محکمه

 دوردو. ئونونده شاه محمد علی
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 اوگون یاراندی ، باقرخانستارخان

 .یاخشیجا دوشون اسینتبریز ماجر

 

 اونالرا رهبر، اولموش خیابانی

 ر.یهشاعیر، یاز اونا، ده یازسان هرنه

 

 ،چین ، خیابانیر البتیهر، دهیهده

 .او گون ایدی فدا ائدنلر، چوخ جان

 
 ،ملت ، هایغیردیدئیه« خیابانی»

 !همت دیائیله سنگرلر یاراتدی

 
 فی وَ اَنْفُسِکُم وَ ثِقاالً وَ جاهِدوُا بِاَموالِکُماِنْفِروا خِفافاً 

 . تَعْلَمُونْ کُنـْتـــُم اِنْ خیرٌ لَکُماهللِ ذَلِکُم سَبیلِ

 

 (41)توبه/

 سنگرده .خیابانی17

 اوردوسو، شاهین تبریزه یئتیشدی

 باشالناجاقدیر. ساواش بیر آیلیق اون

 
 ،اوداجاقاوردو  که ائتمه ظن بئله

 داشالناجاقدیر. قصری شاهچیالرین

 
 ارلر، ووروشقان،دؤیوشچو،ساواشچی

 ،چوخلو مسلمان دا گلمیشقافقازدان

 

 دسته به دولموشالر دسته تبریزه

 .تهران گون به قورخویا دوشوردو گون

 

 ،سیندهقیز محله، امره«ستارخان»

 .سالیردی بیر یئره -بیر  بایراقالری

 

 ،لریندهکوچه ، خیاوان«باقرخان»

 آلیردی ایلهام چوخ دن«خیابانی»

 

 ییر،سؤیله نطق لر مسجیددهگئجه

 .آتیردی تفنگ گوندوزلر سنگرده

 اولموشدو، محمد بوردا ئورنک شیخ

 .قاتیردی گلیب سنگره مسجیدی

 

 مال، دانیشان لر جهاددانگئجه

 .یردیجهاد ائد سنگرده گوندوزده

 

 ، باهلل!ووروشور، دورمادان ایله ظلم

 .گئدیردی یولون (نین)ع علی موالسی

 
 ائدیر، اقامه نمازی جماعت

 ایمانا چکیر. بوتون انجمنی

 
 ،بو شیخ جوشدوران قانالرینی غئیرت

 اکیر. سنگرده توخومون آزادلیق

 

 ،لرین، ارادهاودلو سؤزلریله

 مجاهیدلرین یردیائد پوالد تک

 
 آنا یوردونا یاشایانی دوزگون

 10.درین ، ئویودلر وئریردیتاپیردی

 
* * * 

 

 ،گون گئدن ئونده چیگنینده تفنگی

 ،روحالندی ، ائللرروحالندی باقرخان

 
 ده؛حمله بیرجه باسدی خانی رحیم

 .یاندی ، روسیه، اودالندیانگلیس

 
 ،کی قاچدیائله«انخ رحیم»قورخودان

 !دا آپارانمادی قازانالرینی

 
 گوبود قونسولو روسون« پاخیتانوف»

 .دایانمادی سونرا اوردا دای اوندان

 

  
 َالْکَافِرین الْقَوْمَ عَلَی فَال تـَاْسَ

 (68 /)المائده
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 ایران گؤز بوتون تیکدی .انجمنه18

 ،یهخیابانی دئدیلر بیر گئجه

 ، دور!یاتیبسان گلیر، نه لدؤولهاعین

 

 بو جالد آسالنالر یوردونا گیریر،

 بور! تک خان رحیم دا قوالغیناونون

 

 ،اوردو چکیرمیش اوتوزمین تهراندان

 .، قانالر آخیتدییاندیردی تبریزی

 

 ،بومبا یاغدیردی شهره دؤرد طرفدن

 .، یوردو داغیتدی، ائولریبازاری

 

 ؟قالخان گؤیلره ؟ هر یئردندیربو نه

 دیر! قیزالر سسی سیآناالر ناله

 
 ؟تبریز اودپوسگورور،کیمدیر اود ووران

 دیر.نفسی تبریزدیر، دؤز، بورا، حق

 
 ،گئییب اگنینه گئییمین مقدس

 بیر مال، ساالن چیگنینه تفنگین

 

 ،گئدن ، سروتکاوچان کیمیشاهین

 بیر مال. آالن باج اوجا بویالردان

 
 یاییر، سنگره ریحانالر عطرینی

 .بیر نماز قیلیردی-بیر شهیدلره

 

 ،ایشیقلی صاباحا تیکیب گؤزلرین

 .آلیردی ایلهام سماالردان انگین

 
 :ائتدی تلغراف یهالدؤوله عین شاه

 ئوزونو یورما! کیمی خان رحیم سن -»

 
 ،زدهقویما تبری أوستونده داش داشی

 «، دورما!بو شهریگیلنأوست ائیلهآلت

 
 

 دیائیله محمد روسوای آمما شیخ

 دا.، شاهالر شاهیندهنیالدؤوله عین

 

 ،دونیاسی عجم ، بیلمسهبیلسین قوی

 آسالنالر یاتیبالر آذربایجاندا.

 

 ،واسمینجا ساری قاچدی الدؤوله عین

 .ایران گؤز بوتون تیکدی انجمنه

 
 :دئدی،بیرگه،رشت،مشهد،قزوینتهران

 !آذربایجان آماندیر، دایانما، قالخ

 
  

وَ  اَنــّا دَمَّرْنا هُمْ مَکْرَهُمْ عاقبَةُ کَانَ فَانـــْظُرْ کَیْفَ

 (51 /اَجْمَعیْن.)انّمل قَوْمَهُمْ

 

 .بیر داها روسوایچیلیق19

 قیزیم نیسگیلی قلبیمین آس قوالق

  آخیر کاغیذا سیزیم گیمدنورهأ   

   
 ، دهدؤنسه گئری اوشاغی ال شاهین

 .گلدیلر یئنه انگلیس ایله روس

 

 شاهالر شاهینا« گؤندر قوشون مین قیرخ -»

 «سانا! ریکائده یاردیم -: »دئدیلر که

 
 گئتدی پاریسه نؤکرلری شاهین

 .ائتدی«استقراض» اوردان شاهالرشاهی

 
 ،باسسین تبریزی که دیایسته او پول

 .آسسین دارالردان لریخیابانی

 
 ،باغوانین حسین کسسین نفسینی

 .آذربایجانین داغالسین گینأوره

 

 ،دی، بونا دؤزمهخیابانی الکین

 .دیبوزمهدوداق شیبکوسگونلههئچده
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 بیردن خانایا دوز گئتدی تلغراف

 :     ووردو اوردان تئل نهمجلیسی پاریس

 

 !، بیلین، اولمادان،باخاذنیمجلیسین -»

 مز!ئوده ، ملتوئریلسه شاها پول

 

 قاچاندا، ،یورددانشاهالرشاهیصاباح

 «بورجو، یوکو بیزیمدیر، دئمز! شاهین

 
* * * 

 

 فرانسا، الکین دیوئرمه شاها پول

 «!ایرانا گیرین -:»دیروسالرا سؤیله

 
 ،، روسالر شیمالدانجنوبدان انگلیس

 .ایران اولدو، قوشاندی اشغال وطن

 

 قوشونون قیرخ مین الدؤولهعین قاتیل

 تهرانا سورون! -:»،امر ائتدیگؤتوروب

 
 ،اولسوناشغالتبریزروسالریندیر،قوی

 !«دولسون شهره قوی سالداتی نیقالی

 

 ،چینی،شاهالر شاهبودا روسوایچیلیق

 .أوزو قارالیقدیر، عیبدیر، بیلین

 
 (76ضَعیفاً.)النساء/ کانَ کَیْدَ الشَّیْطانِ اِنَّ

 
 بالسی .اجنبی20

 ،روسالر تبریز ایچینده چاپیردی آت

 .یئرینده سؤزوم وئر دئییرم قوالق

 
 !، قیزیمبوردا من یازمیرام مرثیه

 .سیزیم وار دیلیمدهآغری قلبیمده

 

 ائللر آغالساالر قهرمانالرا،

 قانالرا. گئدن آالرالر بوتون قان

 

 ،اوجوزا ساتان عشقین روسو گتدی

 .آتان ، وجدانینسؤز وئرمین عشقه

 

 ،داشی - ، تملیعشقدیر خلقتین

 .دوغما قارداشی صداقتدیر اونون

 

 ،قانمایان عشقی تانیمایان صدقی

 .از، ایناناویانم یوخوسوندان جهل

 
 ساتار، ده ساتار، ائلی ده وطنی

 یاشایار، یاتار. کؤشکونده اجنبی

 
 نامرد، تولکو دالداسیندا گیزلنن

 دردمند. ائتدی قلبین خیابانی

 

 ،آغرییا سالدی گینأوره عالیمین

 .دالدی فیکرته دوروب یئنه عالیم

 
 ازسین ملتی روسالری قویمادی

 .دوشوندو درین اخیبب جگهگله

 
 گؤروردو، یوال باخیردی صاباحی

 .آخیردی نورتک لرهقارا ظلمت

 

 .ساردی تبریزی بالسی اجنبی

 گونو قاراردی نیناوالدی وطن

 

 ،هریشه الکین دیسیندیرا بیلمه

 .نؤکری روس ، نهساتقینالری شاه نه

 

 ،یبیر یئند بیربه بایراقالر یئنه آغ

 .میندی هرهیه ایگیدلر آتالنیب

 

 ،کوچه به کوچه اللرینده تفنگ

 .گینجهأوره قیردیالر الپ روسالری

 
 قارداش قوپدو تبریزده« قیردی قوناق»

 .، اوباشاراذل هردنشه قاچیردی
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 «کالنتر کوچه»قاینیر  بیرده سانکی

 !روسالرا بچه داها کسمیر کیمسه

* * * 

 بوردا، قالدیردی عصیان بانیخیا

 بو مال. چیخدی قارشی سلطنته

 
 ، شیراز، همدان، گورگانبندر عباس

 آز.-آز دالینجا او شیخین قالخیردی

 

 ،دایاق تبریزه دا ترپندیتهران

 !سایاق، نهدئدی!« اولسونساغ-»، هایغیردی

 
 ،ناگاه بیرگئجه ائدیلدی فتح تهران

 .اولدو اوشاه خلع تختیندن سلطنت

 
 تبعیدگاهینا، یا گئتدی« ساآده»

 ئوز حالینا. شاه بوراخدی ملتی

 
 یوردا دوغودان دیسهایسته گیرمک

 .دؤوران ، دوزلدیسیاولدو حمله دفع

 

 او أوزو قارا، اولدو بیر دیبلیک خلع

 دوشدو دارا. ، همسیدوسیه باغالندی

 

 ،ییخدی  مکر ایلهاهلل مکر ائدنی

 .سیخدی بوغازین دایانمادان بیر آن

 
 .دَرَجاتِ بَعْضٍ فَوْقَ وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ

 (32 /)الزخرف

 

 وکیلی .ملت21

 ،قهرمانیدی نیناو، کند یولالری

 .سالمیشدی مکان گیندهأوره خلقین

 
 ،، توزلویولالردایولالرداپالچیقلی

 .تاجالر آلمیشدی اشیندانب شاهالرین

 
 

 آیاغا خوروز بانیندا، قالخمیشدی

 .اونا دوزنلر کیمی ، گلیردیداغ

 

 آلالها بیر تک اگیردی باشینی

 .شاها نرکیمی لر چکیردینعره

 

 باغیندا، الله گوللو گونئیلرده

 .آلیردی سوراغ شهیدلر قانیندان

 
 «یوخوشواوالر یئنیشی بو یولون -»

 .دالیردی فیکره گزرک دئییردی

 
 ، ساووشدو ایللر،دوالندیعؤمورگون

 .وکیلی اولدو ملت خیابانی

 

 یالینالر، لر، الیکندلیلر، فعله

 .وئردیلر بیر رهبر کیمی اونا سس

 
 بوشیخاوجا بوی -:» دئییردیتبریزلی

 دیر،مبارز، مدبّر، دیانتلی

 
 دیرتکدیر،دیر، صادقمؤمندور، شجاع

 «دیر.همتلی ، چوخ، ساواشقانقورخماز باش

 
 

 اونوندوز اولموش ده، ایشیسؤزوده

 .مظلوم یاشامیش ( تک)ععلی امامی

 
 ،اوستادی ، حوزهامامی جماعت

 .معلوم اهلینه تبریزین ایشلری

 

 یه دئییر خیابانی تبریز احسن

 مالیا اوتوز یاشیندا بو عالیم

 

 سیچیلیر وکیل مجلیسینه شورا

 11گئدیر تهرانا میرزا اسماعیلله

 
  



29 

 

Xudafərin 204 (2022) 1401فروردین   - 204خداآفرین   

 اتی. السَّاحِرُ حَیْثُ وَال یُفْلِحُ

 (69 /)طه

 

 !اولتیماتوم .رد اولسون22

 

 سونرا ایل ایکی تهرانا گلندن

 ،12اورتا چاغی آذر گونو، گون یئددی

 
 اوخوندو بیر اولتیماتوم مجلیسده

 یاغی! -»ئمیشدیر: ایرانا د روسیه

 

 اوردو سالماغا، قزوینه گلیریک

 سالداتالر، قازاقالر جنوبا آخیر!

 
 سویوندان ایستی ، عمانینکؤرفزین

 «شیرازا باخیر. دوروب دهانگلیس

 

 عجملر قورخاق تاپان ئولولره

 13گئتدیلر ائوه چیخاراق مجلیسدن

 
 میشخطر گلمه آلچاقالر شأنینه

 .شیطانا، اگمیشلر دئوهاگمیشلر 

 

 ،گلیردی مینلر آرواد کفن گئییب

 .گئتدی ائدیب ترک قورخاقالر مجلیسی

 
 ،آیاغا قالخدی بیردن خیابانی

 :لر ائتدیدالیندا گؤر نه تریبون

 
 اولتیماتومون روسون من دیمدینله -»

 .سوسغون جهاوتوروبسوز بؤیله دننه

 
 حیرت ائدیرم کت بیر ایرانلی من

 ؟همت جهائتمیرسیز ذره دنسیز نه

 

 اولتیماتومون وئریلمیش جوابی

 !، بونو سیز بیلینقاباق دؤرد یوز ایل -أوچ

 

 قویوبسوز بونو؟ یم یهمذاکره

 !بساطینیزی ییغیشدیرین دورون

 

 ،استقاللیّتی کیالده ملتین

 .ملتی وئرگیدیر، ییخانماز کیمسه

 

 سی، اهلل وئرگیساییرام وئرگی من

 .نفسی ، فطریحقلری طبیعی

 
 هارایا گئدیر؟ بو ایشله کافیر روس

 ائدیر. نفی ، بو حقیبو اولتیماتوم

 
 ،ایله جسارت دئییرم اوجادان

 ،ایله غئیرت من ییرمسؤیله سیزه

 

 ،بو ملت الدن وئرمز استقاللینی

 ؟علت اولموش هباغیرماسینا ن روس

 
 باشینا، عاغلین روسالردا ییغسین قوی

 قوجا یاشینا. مینئولکه بیر باخسین

 
 ،سینبیر فیکر ائیله تزار دوشونسون قوی

 :سین، اونا سؤیلهقویسون  عاغیل کیمسه

 

 ،اولتیماتومون بوگون آلسین گئری

 ...زبون روسالری دونیادا قیلماسین

 

 ،باتوم باشینا یئندیررم دوشمنین

 !«اولتیماتوم ، همروس همی رد اولسون

 

* * * 

 
 ،«رضا شیخ حاجی»، یئندی خیابانی

 ،منبره چیخدی« اسماعیل شیخ»سونرا 

 

 سؤزلر آتشین یاغیردی گؤیلره

 «!الدؤوله وثوق» بیر طرفده سولموش
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 ،مجلیس اولتیماتومو رد ائتمیشدی

 .تزار ئونونده میشدیدایان ملت

 

 نؤکرلری روس هرگون ویرنیخیردی

 .بیرده ملتی سینلهخفه بلکه

 

 کَیـْداً وَ اَکیدُ کَیـْداً. یَکیدُونَ اِنــَهُمْ

 (16و15 /)الطارق

 

 قانادی .قارتال23

 

 باغالندی سونرا مجلیس هفته ایکی

 اولدو. سرکرده« خان یپریم» ارمنی

 
 تهراندا قانالر تؤکولدو، هتبریزد

 سولدو. گوللری یئنه آزادلیغین

 
 خیاوانالردا لر یاغیردیگوللـه

 .گئدیردی گریب سینسینه قیز اوغالن

 

 ،قاییدین گئری مرمیلر دئمز که

 .بوردا ائدیردی ، ائتدیگینخان یپریم

 

 وئردی قاجار یپریمه نینظمیه

 ، دئمز.دیهدئم«آناالر، باجیالر! -» 

 
 ،الدؤوله مگر وثوق بیلمیردیمی

 مز؟سؤیله یپریم« اوالدیمیز! بیزیم -»

 

 ،سایماز او مسلمانالری ئوزوندن

 آنالماز شرف. دوشونمز، انسانلیق

 

 ،بیر انسانالری قیرار بیر به یپریم

 .طرف بیلیرمیش او ئوزون ایله« شیخ»

 

 ،قاتیل ئولدورن نی«اهلل نوریفضل»

 .آختارماقدایدی دهنیخیابانی

 

 شر باخیشینجا، گؤروشونجه اونون

 .آیدی جاییر بیر نئچه خیابانی

 

 دئییر، دانیشیر، تقوادان اسالمدان

 گتیریر. سؤزونو دیله عدالت

 

 ائدیر قالخیر، موعظه منبرلره

 یئتیریر. پیغام قرآندان ملته

 
 ،ارمنی ورخانق دنذیروه خان یپریم

 بیر مال. لیدیر بئلهاونجا ئولمه

 
 ،دره قارانلیق -خان، بیر آلچاق یپریم

 قاناد گؤسترنمز قارتالالر اونا.

 

 ،«مئیدانا سبزه» جک، گلهائشیتدی

 .جکیهائیله نطق خیابانی بوگون

 
 ،او شیخ چیخاجاق أوستونه حنانه

 .جکسؤز سؤیلیه آتشین ملته

 
 ،یاریم بیر ساعت گلدی یابانیخ

 مئیداندا. تهراندا، سبزه دانیشدی

 

 گیزلنیردیلر، موزدورالری یپریم

 زاماندا. آچان قانادینی قارتال

 
 

 ،نیخیابانی توتانمادی کیمسه

 .رهبرین ملت چیخارتدی آرادان

 

 ،کیمی بیر کؤپک ، زبون، آلچاقیپریم

 .درین دوشونسون تاپمادی هئچ فورصت

 

 ،دیائیله ، حیلهکار، کید ائتدی حیله

 .سینحیله قایتاریر آلاله ئوزونه
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 آغلیر تبریز بیتمیر بو ماجرا، قان

 !اولور، دئیین اولور، نه نه لیمگؤره

  

 (2 /)مائدهو العُدوان. االِثـــْم وَ لَا تَعَاوَنوُا عَلَی

 

 واول اگن باش .حقه24

 ،خبر واردیر تبریز شهریندن آجی

 .یاغدیریر دوشمن أوسته آتش آتش

 
 ،قونسولو یووا اورادا سالمیش روس

 :بیر قرار آلمیش بیرگه انگلیزلـه

 
 ،آزاد خواهالری بوتون جکئولدوره

 .ساری« کرمله» جکائده بیر رقص خوش

 

 آغلیر، قان گؤی -تاسوئا گونودور یئر 

 کلر داغلیر.اوره گئییب کفن تبریز

 
 ریکاگمه ! بویون! هیهاتهیهات -» دئییر:

 !«ریکگئتمه ، خوارلیغا ساریذلته

 
 ،لر سسیقالخیبدیر نوحه هر یاندان

 .نفسی ائدیر هرکس حبس کؤکسونده

 

 چاغیریر، قونسول 14ثقةاالسالمی

 ، باغیریر.دئییب!«امضاال کاغیذی -»

 

 ،یر کاغیذا، ثقةاالسالمباخیر ب

 ،کالم ائدیر هر اهل تصدیق -:»یازیب

 

 !قالسین تبریزده سالداتالری روس که

 !«اولسون راضی قوی دا روسالردانآلاله

 

 ئوز اللریمی کسرم من -:» دئدی

 !«بری ، بیر گلامضاالسا بونو بیل

 
 یاخینالشاندا قونسولو گلیب روس

 اونا. ووردو بیر سیللی االسالمثقة

 

 ،قولویام امام آزادهمن -:»دئدی

 .اولویام ، بئلهچین اگمک باش حقه

 
 اوزاتمارام ال بیل ساری ناحقه

 .ساتمارام عؤمره گونلوک بئش-أوچحقی

 

 .بوگون ولو مقتداما قاووشام

 !«سورون ، تبریزدندور ییغیشدیر دونون

 

 بونو!ائدینحبس-»دیلهامرائیقنسول

 «سونو! اوالر بو ایشین نه جکگؤره

 

* * * 

 ،دی ایکی ساعت سیعاشورا گئجه

 وورور جالدالر. االسالمیثقة

 

 کؤنلونو سارمیش محبت علوی ان

 کارالر. ییرلر او غصببونو بیلمه

 
 ،دیلر دستنماز آلسینسودا وئرمه

 .ائدیر او، قیلیر نمازین تیمم

 

 ،جومموشیوخوایچینهیئددیقنسول

 .آلالهال ائدیر او راز و نیازین

 
  

اَحیْاء  اهللِ اَمْواتاً، بَلْ سَبیلِ َ قُتِلوا فیالَّذین وال تَحْسَبَنَّ

 یُرْزِقُونِ. عَنْدَ رَبِّهمْ

 

 (169/  عمران )آل

 .عاشورا شهیدی25

 سحر اولور، سحر، عاشورا گونو،

 .کیمی یلر بیر آسالناونو گتیرد

 

 قونسولخانادا، دورموشدو که ائله

 .کیمی آسیمان گؤرونن دنقله
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 ، محمد قولو،سلیمی شیخ بیرده

 ،الملکی ، صادقآقا محمدی

 

 ،ضیاء العلما، قدیر، حسنی

 .15، او تولکودارا، اوردا، اوگون چکدی

 

* * * 

 او اولو: آلتدا دئدی دارآغاجی

 اهلل! یا رسول سنید اولگیلنشاه -»

 

 ئولورم ایچون ساخالماق دینیوی

 .«یوخدور بیر گناه باشقا منده بوندان

 

 تبریزآغالشدیدکگونهقیرخاو واخت

 تبریز: یاشدی قان یئنه ، دایانآمان

 
 آخیر، گیمدیر یانیر، گؤز یاشیمأوره -»

 یاخیر. یاندیریب احواالتیم آجی

 
 ،اوالر بو فضاحته دؤزمک نئجه

 چاخیر... کؤکسومده کداشیر اوره دؤزوم

 

 :ایچره دیر دئییر بو ماتم« رضائی»

 «16باخیر...، دیکاولموش مصلوب«ثقة االسالم»

 
* * * 

 

 خبردن سارسیلدی چوخ خیابانی

 .جانی ، آجیدیآخیتدی گؤز یاشی

 

 گئتدی مشهده بیرگه یلهعائله

 .یئتدی امامین غریب هدرگهین

 

 سیز،کیمسه اوردا غریب قالدی آی أوچ

 دوشموشدو تبریز. اونسوزدا غربته

 
 17،ییردیلهشقه چاپیب آت« صمدخان»

 .گئدیردی ، یئیینروسا سیغینمیشدی

  

 الَّذینَ عَاقِبَةُ کانَ االرْضِ فَیَنْظروُا کَیْفَ یَسیروُا فی اَفَلَمْ

 قَبْلِهِمْ. مِنْ

 (10)محمد/

 

 .سفر و سیاحت26

 اوردان سفره چیخدی خیابانی

 18دورمادان گئتدی یا تیفلیسهباکی

 
 قاالیا داغستانا، ماخاچ اوردان

 ، هر بیر اوبایا،، هرکندههر شهره 

 
 دوشونوردو او، تبریزی دهگئتسه

 اوشونوردو او. تبریز هاواسیله

 

 سیز،کیمسه،قالمیشاوغولسوزقالمیشدی

 تبریز. یانیردی آتشینده روسون

 
 قاالدا: ماخاچ دئدی بیردن بیر گون

 دوردو آیاغا.!«گئدیرم تبریزه -»

 
 ،دیآال بیلمه قاباغینی کیمسه

 .دیساال بیلمه اونا بویوندوروق

 

* * * 

 
 دا اوالر،اوتان دونیادا اوتوزان

 سوالر. انگوللر اولور، آچماد بیر چوخ

 
 ،یانیلماز اولو قهرمان والکین

 .، اودوزماز وجداناودوزماز صداقت

 
 ساتماز،یهائویدیرکیمسه عشق کاوره

 یاتماز. یوخوسوندان اویانان غفلت

 

 «تبریز ییر یارالیگؤزلـه قهرمان»

 «سیز! قالین ساغ دای -:»دئدی خیابانی
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 گیله19«مچیبادا» گئتدی اوردان بیر باش

 .بیله - او بیله غدارلیغین روسون

 

* * * 

 سونرا، آی نئچه گلندن تبریزه

 کارالرا. غصب ائتدی او اعتراض

 

 20هر یانا ، یایدییازدی« پروتستو»

 اونو گومانا! سالمیشدی عاشیقلیک

 

 قوردو، تبریزده« انجمن ادبی»

 .21یوردو ، قیزدیردیشعرلر یازدیردی

 

 ،الدؤوله شجاع سونرا قاچدی ایلأوچ

 .ولوله ، بیتدییئرلشدی تیفلیسه

 
 اولدو، ، انقالبتزاردا ییخیلدی

 سولدو. گلشنی امپراتورلوغون

 
 چالدی دؤنمز أوزو غلبه حقین

 ... آلدی مستضعفلر ئوز حقین اوگون

 

 سونرا، ، بونو یازارامقالسین حله

 ودور، باال!مکتبیمیز اول بیزیم

 
 ، ملّت یولودور،قایناقالنمیش حقدن

 قولودور. ، حقینقلینجی (نین)ع علی

 

 ،گونلردهکئچمیشگئتدیماگریدهمن

 .بو آز عؤمرومده قصور ائتمیشم چوخ

 
 ،ییرمعفو ایسته ئوز ملتیمدن من

 .دئییرم«اهلل! باغیشالسین منی -»

 
 ،خسته گیمیورغوندور، أوره قلمیم

 .أوسته ، تئز مطلبقیزیمگولکئچکگل

 

 

 بَیْنَهُمْ. شُوری وَ اَمْرُهُم

 (38 /)الشوری

 

 .تجدد27

 

 ،تبریزه نفر گلدی دؤرد یوز سکسن

 .دیزه استبداد چؤکموشدو او زامان

 
 ،همن اونالری ییغدی خیابانی

 .سیندنهر بیر یئر، هر نقطه دونیانین

 

 نیفیرقه اوالن تعطیل باققا ایل بئش

 .نی، قوردو بینهبیر داها دیریلتدی

 
 ،تبریز شهرینده دیائیله کنفرانس

 .قورموشدو فیرقه مجلیسی ایالت

 

 ،کیمی بیر اورگان یاراندی« تجدد»

 .22کیمی ، نگهبانشیخ بؤیوک سئچیلدی

 
 ،، شهریبورودو هر کندی« تجدد»

 :تیتری یدیبئله ننیسایی بیرینجی

 

 پارالیاجاقدیر! ایشیغی حقیقت -»

 «آالجاقدیر. ، حق آزادلیق دونیانی

  
 االَبــْصار. لِاوْلیِ لَعِبْرَةً ذلِکَ فی اِنَّ

 (44)النور/ 

 آیناسی .عبرت28

 

 خورداد آییندا، ایل نجی-96

 سونرا، چکدیکدن یانغیسی جان ایلبئش

 

 .ائتدی زیارت نشهیدلر مزاری

 ،گئتدی قبر أوسته یولالنیب هامی خلق

 
 باهار. ایلک سانکی وطنی سارمیشدی

 اوخوریوردوالر، لر بیرسسلهدسته
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 یننوحه یقوشدوغو غمل نین«صافی»

 :ینیینلههر د یردیلرائد یکتحر

 
 
 ،نقد جان ینائله بذل وطنه ای -»

 .امتحان وئرن دار أوسته ملته

 

 ،و نشان بو نام دیمحو اوال مشکل

 23!«بهار وطن قانال صفا تاپدی

 

 أوسته حنانه قالخدی خیابانی

 .ـ دسته ، دسته، چوخآلدی یانین ملت

 

 ،چالدی غلبه مسلک بوگون -:»دئدی

 .آلتینا آلدی یی، هرنهعقیده

 

 دئمک ، داها نه، ملیتقومیت

 24.«گئدک بیز گرک یولون انسانیت

 
 ،، انتباهآیناسیدیر بو گون عبرت

 قویولور. شهید مزارینا چیچک

 
 روس لینگوللـه تبریزلینی دونن

 25«سویولور. ، کیندنتکبردن بوگون

 

 (46 /)انفال الصَّابــِرینَ. اهللَ مَعَ وَ اصْبروُا اِنَّ

 قیتلیق .تبریزده29

 ،سیباشچی اولدو فیرقه خیابانی

 .سیسئچگی ملت ایدی بو بیر مقام

 

 وئردی ، توسعهدگیشدی نیفیرقه

 .ائتدی شورادا او تاسیس بیر نئچه

 

 ،قیتلیق ئولومجول وئردیباشتبریزده

 .قیریق - قیریق هی چؤکدو شهره ئولوم

 
 ،«دارالمساکین»، «شوراسی آذوقه»

 .ینام قوردو، او ایدی خیابانی

 ،یاپیردی ، چؤرکبوغدا توپالییردی

 .تاپیردی بیر آز اون گزیب هر یئری

 

 ،کوسوبوکاسیبقویموردو قیریلسین

 بونو. فاغیرالریندیر، بیلیردی حق

 

 «الدؤولـه شریف» دیانگلله الکین

 .بیله - بیله ، حقایشینی نینفیرقه

 
 محتکرلردن ائدیردی او دفاع

 !وطن ، نهائل ، نهناموس از نهاو قانم

 
 ،حرکتلری ناموسسوزون الکین

 .لیایره چکیر هر واخت ایگیدلری

 

 ،دا تبریز بیرداها قالخدیاو زامان

 .باخدی ذرویه یوکسلیب دندره

 
 ،أوسته داشین داشدایانسینقویمادی

 .دسته - ، دستهچوخ چؤله چیخدی ملت

 
 ،گئتدی تیفلیسه ده«ولهالدؤ شریف»

 26.ایتدی تکی ایت کیمی دؤوله شجاع

 

 27سونرا،ایلایکیسئچگیلر باشالندی

 ، هایا.بو سسه تبریزلی وئردی سس

 

 .سئچدیوطن ، همدوققوز نفر وکیل

 .عضوویدی فیرقه سیآلتی اونالرین

 

 ،سسی دوققوز مین خیابانی آلدی

 .گوجلو نفسی گتیرمیشدی اله

 

 «الدؤوله وثوق» بیر داها تاپیلدی

 .اله - اله بیرده وئردی انگلیزلـه

 
 ،ایله دوققوز آدیدوققوز یوزاونمین

 .28اله آنالشما آلمیشدی تانینان
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 ،آتالندی محمد بونو بیلجک شیخ

 .قاتالندی شرّه - تهمته دهیئنه

 
 29پاره بیر ورق -» اونو: آدالندیردی

 !«آواره قویا بیلمزسیز خلقی دای

 

 یهخیابانی 30ئونرمیشدی رشوت

 !لیره مین بئش ، اولالدؤولـه وثوق

 

 ،اله انگلیز سالمیشدیر اونو الپ

 !تورکو بو تولکو دؤوله تانیمیردی

 

 دئییر هر تورپاق شرفینی تورکون

 اگیر. باشینی ئونونده تورک هر کس

 

 اوغلو، تورک اصیلیوردون ابانیخی

 دولو. ، نفرتلهیلهکینه گیأوره

 
 
  

 

ظُلْماً  فَال یَخافُ وَ هُوَ مُومِنُ اتِالصَّالِح مِنَ یَعْمَلْ وَمَنْ

 وَال هَضْماً.

 (112 /)طه

 .تمیز وجدان30

 
 پیغمبرلردن آلمیشدی ایلهامین

 .وطن بو بؤیوک نیردیاونا گووه

 

 ،یولچوسویدو، تقوا رهبری آنقر

 .بری ، هر سوچدانایراق هر گوناهدان

 
 ،وئرمیش اونا روح بیر مکتب ابدی

 .گرمیش سینقارشیسیندا سینه شیطان

 

 ،( چاغیرمیش)ع، حسین( هارایالمیش)ععلی

 .باغیرمیش ، حقیمیشسسله آزادلیق

 

 ،شعاری اونون سعادتی انسان

 .باهاری ایلکین خلقه وئرمیش وعده

 
 ؟اوالر یزدانال شیطان بیرگه نئجه

 :آن بیرجه ، دوشونقیزیم ،سنائلههوش

 

 انسان دوغوالن ، حقدنعدالتدن

 .زامان هئچ ، شرّهیؤنلمز ناحقه

 

 ،سسی : عدالتیعنی خیابانی

 .نفسی ، قرآن31ساوی (ینمحمد)ص

 

 ،گلمیشدیر آدی نبیر سمادا عُلوی

 .وئرمیشدیر اونا عنادی تبریزلی

 

 اونا دایانمیشدیر اونا، اینانمیش

 ائدر او رهبر بونا؟ می خیانت

 
 ،حیرانام ده تمیز وجدانینا من

 .انسانام ، عادیتورکم تبریزلی من

 
 ،اونا نغمه من یالنیز یازیرام نه

 .عمللرینه قالمیش دونیا حیران

 

 اگیر، دا باشداغ ئونونده قارینوو

 دئییر.!« احسنتم»یئنیر، گؤیلر یئره

 
 

 ئونردیکلری نین،دؤولـهالغرض

 .32تیرشوه قالدی رد اولدو، الینده

 

 ،تمیز وجدانی نینبنده او صالح

 .، سلطانی، شاهینیتانیماز دؤوله

 
 
  

 َ سَبیال.الْمُومِنین عَلَی اهللُ لِلْکافِرینَ یَجْعَلَ لَنْ
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 (141)نساء/ 

 !.ماژور بیورلینق31

 

 ،دینئیله تهران ، باخگیلنتبریزه

 .دیائیله حاکیم بیر موردار کافیری

 

 33بورا گؤندردی ماژور بیورلینقی

 .دؤندردی سانکی گئدیشینی چرخین

 
 ،معاون نو ائتدی« کولوفوکول»او، 

 !ر امیناولموشال عیرضینه مسلمان

 
 ،نفسی حیات تبریزدن گلمیردی

 :سسی اعتراض قالخیردی هر یئردن

 

 ،منبر أوستونه چیخدی خیابانی

 :قورموشدو یئنه« مجلیسی محلی»

 
 ،تهران ائدیبدی اهانت تبریزه -»

 .بیر قهرمان بونو اونودانماز هئچ

 
 دؤزنمز تبریز، یهالدؤوله وثوق

 «بیز. داغیداریق ائدیب دیدیم - دیدم

 

 ،سونرا قوپدو اولو های بو سؤزلردن

 .،هارای،هایکوی-سسقالخدیلردهکوچه

 

 ،»فیوضات» ، بیرده«رابط»، «خیابانی»

 .چاپیردیالر آت أوستونه دوشمنین

 

 اولدو، دا همراه«االدبا سلطان»

 قورولدو. هیئت یئرینده« تجدد»

 

 او مال: دئدی.« یینقارداشالر دینله»

 لر هارا؟الدؤوله بیز هارا، وثوق»

 
 تبریز،قوجامانووروشموشدؤرد ایلاون

 بوردا قالمامیشدیر ایز. استبداددان

 

 ،الدؤوله وثوق گلسین ایندی نئجه

 ؟بیر داها اله هریبو شه آلسین

 
 ؟قیلسین می حاکیم ماژور بیورلینقی

 ؟دورسون نیبدا دایاتبریز اوالدی

 

 نیدؤوله ، شجاعشاه محمدعلی

 ،هر بیر گلنی خور باخان بو شهره

 

 ؟میسوساق ، ایندیچؤکدورموشوک دیزه

 «؟می؟ بودا بویاقمیبودا بیر رنگدیر

 
  

 اَجْراً عَظیما. الْقاعِدینَ عَلَی َ اهللُ الْمُجَاهِدینَفَضَّل

 (95)انساء/ 

 .قیام32

 دانیشیر، هر گون ئویندها« تجدد»

 داشیر. کدنجوشور، اوره خیابانی

 
 ،یئددیسیدی اون فروردینین تاریخ

 .دوققوز ایلیدی یوز دوخسان ایکی مین

 

 .هامی توپالندی تجدد ائوینده

 ؟اوالجاقدیر رهبر پیامی نهکی

 
 ی«میرزا باقر»دا توتموشالر «نوبار»

 .گئری ماژور آلمامیشدیر امرینی

 
 ،دسته جوانالر باغالدی سیالحلی

 .أوسته یوگوردولر بیورلینق بیردن

 
 دا آزاد اولوندو،خواه او آزادی

 .34برباد اولوندو هیبتی ماژورون

 

 ،بیرگون جالللی یدی چرشنبه صاباح

 سورون-:»دی، تبریز ماژورا سؤیلهباخ
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 اوالجاق ، قیامائشیگه !دور تؤکول

 !«سوالجاق رنگی نینالدؤوله وثوق

 

 ،لرده، مدرسهبازاردا باغالدی

 .دسته ، دستهچوخ هامی شهره گلدی

 

 ،اوینادی اوگون سیالحالر گؤیلرده

 .عنادی درین شیخین لندیشعله

 
 دوشدو قورخودان یهماژور تیترتمه

 .آذربایجان بیرداها قالخمیشدی

 
 ال«کولو فوکول» سیگئجه چرشنبه

 قورخا. -تهرانا سوروندو او ، قورخا 

 

 ،آخشامی ، جمعهصاباحی قیامین

 .دولدو بیرداها هامی ه«تجدد»

 
 «هئیت مدیره» سئچدی خیابانی

 .، غئیرتهره، شهایشیقالر ساچیردی

 
 ،اوگونآچمیشدیساچاقالرینگونش

 ،دوشون بیرجه ، گلایدی تبریز دیری

 

 ،نفسی حیات گلیردی ر یئردنه

 .سسی ، استقالل، حریتآزادلیق

 

 ،لردنمناره وئریلیردی اذان

 .دولموشدو وطن ایله« اهلل اکبر»

 

 :بیر اعالن وئردی هئیتی مدیره

 !«،تهرانقوی -: »دئدی!«باشاییغسینعاغلین»

 

 :دهبیانیه دئییلیردی بئله

 .بیز چؤله دیقسال نؤکرین اجنبی -»

 
 ،قانونو اجرا ائتمسه اساسی

 ،گئتمسه یولون نینمشروطه تهران

 

 ،چاپاجاغیق تهرانا آت تبریزدن

 .بیز تاپاجاغیق گور سسینی حقین

 
 عزت یه، ئولکهاولوسا آسایش

 .«ییر همتییر تجدد، ایستهایسته

 

 35«رفعت تقی»تئز  نیبو بیانه

 .، البتیز دیلینهفرانس چئویردی

 

 ،نشره ، یولالدیهر بیر یئره یایدی

 .لرهسفیرلیک بوسبوتون گؤندردی

 
 
  

 َ لِتــَعارَفُواشُعُوباً وَ قَبَائِل وَجَعَلْنَا کُمْ

 (13 /)حجرات

 میزتورکجه .شانلی33

 

 ییر،سؤیله نطق خیابانی هر گون

 ائدیر. بیان هی ، آمالینآرزوسون

 
 ،ایله فصاحت دانیشیردی رکجهتو

 .ایله بالغت میزده تورکجه وارلی

 

 اولوردو، حیران ینلر بوتوندینله

 سولوردو. رنگی نین حناسی عجم

 

 او،میزی تورکجه دانیشیردی گؤزل

 او. بیزی هر گون ائدیردی اوجاباش

 

 ،ائلین مالییدی ده، دیلیکؤنلوده

 .ودماز، دانماز ئوز دیلیندوز ائوالد اون

 

 میز،تورکجه شانلی قالدیرمیشدی قیام

 تبریز. تهرانا قهرمان اگمیردی
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 جکدیر،اگدیره ئوزونه تهرانی

 جکدیر.تهرانا او گئده آتالنیب

 

 دیلیمز قالمیش معروض تضییقلره

 جایناغیندا اسیر ائلیمیز، باطیل

 

 گولوردو ایندی چیچکلنیر ایندی،

 ...، مین دی، یوز یوخیوخ دئینلر،اوناحسن

 
 ائدیردی، او هر گون تبریزده بیر نطق

 له بیرگه گئدیردی.«رفعت»مجلیسه 

 
 ،معنویاتین خلقین دگیشیردی

 .حیاتین سسین ائدیردی حس هر گون

 

 ،ملته گرک تحوّل معنوی -»

 .امته هرگون دئییردی!«توپالنین

 
 بیر خطیب ، فصیحایدی ناطق بلیغ

 .بیر ادیب فارسجا یازا بیلن - تورکجه

 
 ،اوپورتونیزمی 36نطقونده بیرینجی

 .کیمی فیلوسوف درین افشاء ائتدی
 

 37گونده، ایکینجی دانیشدی بیرلیکدن

 .سؤزونده اتحاد قوخوردو اونون

 

 38أوچونجو مصداق،« حاکمیت ملی»

 ،بیر باخسن ونون، ااولموشدو نطقونه

 

 .ملته -»دئییر:«خائندیر. -»دئییر؟ نه

 !«هر نماینده سئچیلن ایله پول

 

 ، پوالد قولودور، ملتیمیزینرأی»

 !باشیندا دؤولتیمیزین دوراجاق

 
 دیرعظمتلی حاکمیت ملی

 39«دیر.هیبتلی چوخ ، بو عزتبو قدرت

 
 

 !«یون! ئوائل -:»دئدی باشقابیر نطقونده

 40اوگون دانیشدی سیندناراده ائل

 

 .«حکومت-»،دئدی«مولودودور. ملت -»

 .«ملت اولمالی حاکیم اونا گؤره -»

 

 «دیرقوه بیر معلوم جماعت:»دئدی

 41«دیر؟بیر مجهوله دئییر آنونیم کیم -»

 

 کی اوگون قورخاجاقدیر بیزدن تهران» 

 42«؟هانی:بسکهدئی چکیب حساب اوندان

 
 ،، آذربایجانیتبریزی یلکجهبیز ا -»

 .ایرانی ، بوتونسونرادا تهرانی

 
 ،ریکوئره سوق ساری تجدده

 .«ریکبیز گتیره ایرانا امنیت

 
  

 لَو کانـــُوا یَعْلَمُون اَنـــْفُسَهُم مَا شَرَوْا بــِهِ وَلَبـــِئسَ

 (102)بقره/

 !بؤجک - .ئوجک34

 ،آدالندیریلدی« جاسوس» خیابانی

 .سیز دیللر اوجالدیکمال -سیز  ادب

 

 ،آسمادی بونا قوالق الکین ملت

 .آلدی باج دا گلیبآلماندان روسدان

 

 43«وسترو کورت»ئوزونو ئولدوردو 

 ،قینینا، فرانسا قاچدی گیردی روس

 

 نامردلر، بیناسینا گیرن آلمان

 .آچدی آتش هی انقالبچیالرا

 

 ،اولمادی تسلیم گلیب« خانا قازاق»

 قازاقالر. هرگون اینجیدیردی خلقی
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 ،فرمانیله ، روسامریله اجنبی

 تار.ییردیائیله بو ملتین گونون

 

 گونو، اوتوز بیر خورداددا دوشنبه

 .دیسؤیله نطق گلیب خیابانی

 

 ،آچدی ، آعزینیگؤزونو باغالدی

 :دیتهدید ائیله قازاقالری تونبو

 
 ،ییر ملتایسته حاکمیت ملی -»

 بو. یهاجنبی گلمیر البته خوش

 
 دا،قازاق یئین گینیچوره ملت

 تؤکورسو. دگیرمانینا هر گون روس

 

 ،گزسه سیالحلی هردهشه بو گوندن

 جکدیر.سریله یهکوچه جسدی

 
 ،تسهائ جسارت هر بیرکسه قازاق

 «جکدیر!اونو بوردا محو ائده ملت

 
 !تکبؤجک - ئوجک قازاقالر داغیلدی

 44یا.«خانا قازاق»بیر  گیردیلر بیر به

 

 ،ائوینه گیردی قورخوب« الدؤوله عین»

 چیالر دوشدولر هایا.آال قاپی

 

 قوناغا أوز وئرمز تبریز، هرگلن

 دا وار.سی«قیردی قوناق» هرینبو شه

 

 ،کیمسه تبریزه سهایسته ور باخماقخ

 قاالر. بیر یئرده داشا دؤنوب دونموش

 

 بیر زادالرا ساتانالر پیس ئوزلرین

 .سیز اولموش ، بیلیکدوشموش جهالته

 
 بؤجگین - آسالنالر یوردوندا ئوجک

 !سولموش ده، رنگیدا چاتالمیشباغری

  

 .رِمینظَهیراً لِلْمُجْ اَکُونَ فَلَنْ

 (17)اقصص/

 آزادلیق .یاشاسین35

 ،ایچون یاتیردماق سین«تبریز غائله»

 .دربار بوسبوتون اوینادی یئریندن

 

 ،الدؤوله ، عینبیر داها، باخ تهراندان

 .یئنه آلدی پول تومن یوز مین ایکی

 

 نیمشروطه من داغیدارام -:»دئدی

 !وطنی آلالم یاغیالر الیندن

 

 نیآال قاپی اللره وئرمرم

 !«نیبیر آندا خیابانی ئولدوررم

 
 ،یهالدؤوله عین اینانیردی تهران

 .حله اوردایدی ائوی ولیعهدین

 
 گونو، أوچو، پنجشنبه نینتیر آیی

 .نیآال قاپی آلدی خیابانی

 

 ،یئری سیاسی میزینفیرقه -:»دئدی

 -بینانی بورادیر.تجدد، کیچیک

 
 وئرین اختصاص ایشلره مدنی

 .«قاباغا گئدین سسیله انقالب

 

 تبریز، ائدیردی شادیانالیق اوگون

 قالمامیشدیر ایز. دای دن«الدؤوله عین»

 
 ایله آو آدی واسمینجا قاچمیشدی

 .قاچدیالر یئنه تهرانا قاییدیب

 
 ائتمز گناهکارالرا، اهلل یاردیم

 دیر، قاچسادا هارا.یاخاالیاجاق
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 ،اوجالدی ،سسی!«آزادلیق یاشاسین -»

 .آلدی نفسی انقالب تبریزی

 

 ،دسته - ، دسته، هی، قوجا، جواناوشاق

 .أوسته« تجدد»بیر  بیر به گلیردی

 

 یا«آالقاپی»  یولالنیب اورادان

 .دئیه - دئیه هی!«، یاشاسینیاشاسین -»

 
  

 اهلل. عَلَی فَاَجْرُهُ وَ اَصْلَحَعَفا  فَمَنْ

 (40)الشعرا/ 

 عفو .عمومی36

 دا،آالقاپی اوگون خیابانی

 .دیصادر ائیله عفو فرمانینی

 
 انسان صاحیبی آرمان مقدس

 .دیسؤیله خلقه!«، کئچینباغیشالیین» 

 
 اوخوندو، قرآن ایچره آالقاپی

 .ئوزو الینه حکومتی آلدی

 

 او گون قایتاردی ملته یقدرت

 .ائلینه شانلی بؤیوک سؤز وئرمیشدی

 
 ،یولالدی خانا پیغام«میرزا کوچوک»

 45.گئتدی جنگله«آخوندحاجی» در حال

 

 !«تهرانا، قارداش ائدک حمله بیرگه» 

 .یئتدی یا البته«میرزا» بو پیغام

 
 ،بوردا قورولموشدو اولو حکومت

 تبریز. یاشادی لرینگون گؤزل ان

 
 اولموشدو، حاکیم هر یئره امنیت

 داها قالمامیشدیر ایز. شرارتدن

 
 

 دریندیر، منیم دنیزی خیالیم

 .اولسان بیر نهنگ ، سنجوما بیلمزسن

 

 انتهاسیزدیر، دونیاسی کؤنلومون

 .دولسان ، اومیده، سنبیلرسن گله

 

 ائیله خیالدا تجسم تبریزی

 قاتارالنیرالر. رناالر گؤیلردهدو

 
 آچیر چیچک آغ آغاجالری بادام

 بورویور باهار. گئدیر، هریانی قیش

 
 ،سیشالله آرخماقدا بال آرخالردان

 اوجسوز، بوجاقسیز. هردهشه یاشیللیق

 

 ،گؤیه دامالردان توستو قالخیر بوتون

 اوجاقسیز. قالمامیشدیر گئجه کیمسه

 
 ،ییرهامیدینله وتینتال قرآن

 .سینغمه قالخیر اذان ردنمناره

 
 ،چاغی باتان اگیر گون معبودا باش

 .قالدیریر سسی مسجیدلرده هر کس

 

 بورویور یوردو، معنویات اصیل

 برپا ائدیلیر. لرده«رشیدیه»

 

 دئییر: ، شاعیردهتاپیر قلبی تسکین

 «دوغرو تبریز دیر گئدیر. سعادته -»

 

 اونودماز، تاریخ دؤورانی او قیزیل

 .چاغیدی گلین او گونلر باهارین

 

 ،یوخ ، بیر حکومتهر یوختبریز بیر شه

 .باغیدی ، عزتنفسیدی حیات

 
 ،یئره رکیئنه لر گؤیلردنملک

 .یاغدیردیالر تبریز أوستونه چیچک
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 ،دا اولدوغو کیمی، هر زامانالکین

 .قصدینه دو اونوندورموش اهرمن

  

 امَنُوا. اهللَ وَالذَّینَ یُخادَعُونَ

 (9 /)البقره

 

 .دیدرگینلیک37

 
 -«دؤوله»، باشقابیردؤندو، بیر گون تاریخ

 .اله کئچیرتدی مقامین« وزیر باش»

   

 ،«الدؤولهوثوق» قاچدی اولوب روسوای

 !باشینا مشیرالدؤوله ایش گلدی

 
 ،اولدو والیسی« مخبر السلطنه»

 .ایشی کار او تولکو بیلردیحیله

 

 46،تبریزه شهریور آییندا گلدی

 .لر بورادا دیزه«دؤوله»چؤکموشدو 

 
 دولو، چانتاسی بو تولکونون الکین

 دوپدولو. لر، مکرلر ایلهحیله

 

 قاپقارا، قلبی دگیشیک سیماسی

 هارا. گلمیش کیم بیلیردی ئوزوده

 
 اوفوقلر، اگیر گئنیش باش تبریزه

 هر.، اگمز بو شه«قولو مهدی»بیلیر 

 
 بورجلودور،دونیابورجلودور، کائنات

 تبریز دونیاسینا، سما بورجلودور.

 
 ،هریشه بئله چین چؤکدورمک دیزه

 .وار اثری چوخ ، ریانیننینحیله

 

 ،گونایکیاون-اونشهر ایچینده  قالدی

 .خانادا دوگون ازاقق سونرا ائتدی

 

 بــِقَریب. الصُّبْحُ اَلــَیْسَ الصُّبْحُ مَوْعِدَهُمْ اِنَّ

 (81)هود/

 

 نطق .سون38

 

 ،قوجاقالمیشدی اوغلونو اوگئجه

 تبریز. ییدیر باغلاونا آنا قده

 
 آنا آدینا، آلیشیردی یانیب

 بیر ایز. قویوردو مقدس تاریخده

 

 دا، آال قاپی اوالراق کره سون

 .دیسؤیله بیر نطق منبرده او آخشام

 
 اعترافالرا، قوپان بوغازیندان

 :دیشاهید ائیله ، ملگیآلالهی

 

 هامی ائشیتسین -»بودور: سؤزوم منیم

 یوردودور بورا ، قرآنیناسالمین

 
 قولو، ، معنویقولویوق بیز اسالم

 «را.ها ده گئتسک بو یولدان دؤنمریک

 

 گونو کیمی سون نینذیحجه اوگون

 لیکدن محرم یاد ائتدی کدرله

 
 ()عحسینین سیز امام ییندینله -:»دئدی

 .بیر آز دریندن سینیخطبه وداع

 
 دئییرم ده من ( تک)ع حسین ! امامباخ

 بساطی ظولمون ییغیشسین دنئولکه

 
 رللر، دارا چکسهئولدورسه منی

 47.«اولو عنادی مقدس آتمارام

* * * 

 
 ،نینخیابانی نطقو ایدی بو، سون

 .گئجه قارانلیق سرمیشدی قانادین
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 ،بیلینمیردی هئچ دوغاجاق سحر نه

 ؟نئجه یازیم من نیاولو فاجیعه

 

 شَتــّی. جَمیعاً وَ قُلُوبُهُمْ تــَحْسَبُهُمْ

 (14)الحشر/ 

 .ریاکارلیق39

 

 کار تولکو، ، حیلهمخبر السلطنه

 ووردو. هرزادا بیر سقه او گئجه

 

 ،ادعاالرین اونوتدو آزادلیق

 !کودتا ائدین -»قازاقالرا: دئدی

 

 !،ییخین،داغیدین،یاندیرینئولدورون

 !آخرینا، سونونا چیخین اونون

 
 سسین هر بیر یاندا آزادلیق بوغون

 .سیننف ، کسینبوغازین ملتین

 
 ،یاز یئلی داغالردا بیرده سیناسمه

 !گوجلو، گور سئلی هرهشه ئوتورون

 

 سینآرزو چشمه کدهأوره قورودون

 !..«سسین هر بیر یاندا آزادلیق بوغون

 
* * * 

 

 نیامنیتی آیلیق آلتی شَهْرین

 !او همتینی ائتدی پوزماغا صرف

 

 ،یبیر ایگیرمی نین شهریور آیی

 .هریشه آلدی ، قازاقواختی گئجه

 

 یا،دیلر آال قاپیائیله حمله

 یا.هامی قوسدوردوالر او گئجه قان

 
 ،اود یاندیردیالر،تؤکوب،قانئولدوروب

 باهار. دنکؤچدو ئولکه ییغیب دونون

 یئرین آلدی پوزولدو، ظلم امنیت

 .اولدو  دیدرگین ملت بؤیوک یئنه

 

 ،دیائیله غارت قازاق یوز ائوی أوچ

 ؟دیگؤر نئیله باخ تاریخده  تولکولوک

 

 ،شهره گیرنده« مخبر السلطنه»

 .48اجازه وئردی غارته گونلوک أوچ

 
 سینیجنازه« خیابانی»سونرا 

 .دئدی«تئز گتیر! -»،قازاقدان ییبایسته

 
 ،سحر دستنماز آلدی« خیابانی»

 .بوینونا سالدی ینالحنکی تحت

 

 ،، فاطمه، محمود، رباب، هاشمحسن

 .نمازا قالخدیالر آنایال بیرگه

 
 ،دؤیولدو قاپی نماز قورتارمامیش

 .«بری هئچ گلمه-. »ایدی« زاده سرتیب»

 
 چیخما ائشیگه ، هئچقال ائوده:»دئدی

 «دالینجا. سنین گلیم منی گؤزله

 

 ر.اهارا قدهن دیاو گلمه الکین

 هر؟تهنه ، ائتسینمحمد قالدی شیخ

 

 :درین دوشون ، سنیازا بیلمیرم من

 ،نین«زادهسرتیپ» ، یئرینهقیزیم باخ

 

 ،اورتا چاغی قازاقالر گلدیلر گون

 «.اولو یاغی»بیر  توتسونالر بو ائوده

 

 داما، قاچیردی دامدان خیابانی

 اونا. توفنگی خیر النساء وئردی

 
 ،ووردوالر قازاقالر خیر النسانی

 .(نیزهرا)س ( یا که)سزینبی بیل ائله
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 اسیر ائتدیلر، اوشاقالری کیچیک

 ، گئتدیلر.شیخین داغیدیب کیتابین

  

 

 مَسْئــُوال. الْعَهْدَ کانَ وُ اُوْفُوا بــِالْعَهْد اِنَّ

 (34)االسرا/ 

 

 .سؤز وئردی40

 رهبر، سیغیندی یه« حسنعلی شیخ»

 هنر. گؤستردی ایله ، شجاعتشیخ

 

 نیخیابانی طهحیه ریایچه

 :نیاو فدائی ، گیزلتدیآپاریب

 
 ،سینفدائی ، دیلسینفدایی قرآن

 .سینفدائی ، ائلسینفدائی اسالم

 
 ،دهبیر زئرزمی گیزلتدی گونشی

 !طالعه سناوینادیر، باخ آت شیطان

 

 ،یاتمادی کیمسه ، او ائودهاو گئجه

 .آتمادی فیکری پریشان باشیندان

 

 أوچدو، گؤیلره خیالالر او گئجه

 «آرزوالر پوچدو! مقدس -»دئدیلر:

 
 ،لنیردیحلقه گؤز یاشی گؤزلرده

 .النیردی هی ماتم یئره گؤیدن

 

 ،آرزو قوناغی صاباحا یولالنان

 .چیراغی رجهبی یاندیرا بیلمیردی

 

 :حسنعلی شیخ«وئر! اذن -:»که دئدی

 .باشا گلنی ساووم باشدان گئدیم -»

 

 ،ایله مخبر السلطنه دانیشیم

 !«او کافر، بلکه دیعفو ائیله سنی

 

 !! آمانشیخ جناب -:»دئدی خیابانی

 یوکسکدیر  اوتان! مقامین معنوی

 

 ووروبدو خنجر سینهاو نامردجه

 «هر؟ته اولور نه دوستلوق نامرد ایله

 

 یول تاپدیمبلکه گئدیم قوی -:»دئدی شیخ

 !«اول ، بیر آز ساکیتبیر آز دگیش ده سن

 
 !! دینلهشیخ جناب -:»دئدی خیابانی

 دینیمله وار منیم ایلقاریم اوّل

 
 ،بو یولدا شهید اولماغی مقدس

 .قالماغی آلچاق ، سئچمرمسئچمیشم

 

 ( موالدیر)عحسین دهسنه دهمنه

 «واردیر بیر قادر. باشیمیز أوستونده

 
 اونون أوزونو، گؤزونو ئوپدو شیخ

 .«بوگون ، اولسونسنائویمده قال -:»دئدی

 
 :سؤز وئردی محمد اونا بیرده شیخ

 قازاقی سنین ائوینده من گؤرسم -»

 

 ،آتمارام نگ، تفاویناتمارام مرمی

 .«قاتمارام بو ماجرایا سنی من

 
  

اَحْیاء  بَلْ اهلل اَمْواتٌ سَبیلِ فی یُقْتــَلْ وَال تَـقُولُو لِمَنْ

 .ال تــَشعُرُون وَلکِنْ

 (154 /)البقره

 .شهادت41

 ،چاغی ایکیندی بیره بیردن اوگون

 .قازاقی گؤردو دؤرد بئش شیخ طدهحیه

 

 ،وورا بیلردی توفنگی دهالین

 .دورا بیلردی أوستونده آیاغی
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 ایلقار، دوشوندو، وئرمیشدی بیرلحظه

 وار: یول أوچ ایندی دئدی ئوزونه -ئوز 

 

 اولماقدیر، تسلیم ، همنیول بیرینجی -»

 آلچاقدیر. هر بیرکس بو یولو سئچن

 

 ،وورام قازاقی بودور که ایکینجی

 .آیاغا دورام نیبترپهبیرداها 

 
 سؤز، وئردیم ، دوستادگیل بودا ممکن

 گؤز. دونیا تیکیب عملیمه منیم

 
 داعوا. ائتمرم من: »که  اونا دئدیم

 «غوغا. سالمارام ائوینده ، سنینباخ

 

 یولو، : شهادتقالمیش أوچونجو یول

 «دولو. ایله ، عشق، صداقتدوزگونلوک

 
* * * 

 
 ،شهریورده گون ایکینجی گیرمیای

 .یئره سرمیشدی ئوز قانادین ماتم

 

 بیر داها عاشورا تکرار اولوردو،

 سولوردو. یئنه الله قان بیر باغری

 
 ،مزار قازیلدی بیر باشقا شهیده

 :یازیلدی داشینا بئله باش اونون

 
 معراجینا شهید قاووشدو، عشقین»

 ساووشدو. نئوتدو، گؤید دهملگی

 
 ،أوچدو گؤیلره 49شهیدی فضیلت

 .یئره اورادا سریلدی جسدی

 

 اوغرواندا، اوغروندا، مرام عقیده

 اوغروندا، اوغروندا ، اینام مسلکی

 

 .کیمی( موالسی)ع شهید اولدو، حسین

 .«قلبیمی آغریدیر منیم آغریسی

 

 وَ بَرَکاتــُهُ.اهلل  وَ رَحْمَةُ عَلَیـْکُم وَالسَّالُم

 

 .فاتحه42

 سوروندو خیاوانالردا، جسدی

 او شهیده یوز مینلر قورولدو ختم

 
 ،هر بیر مسجیدی کار باغالدی غصب

 کلر دؤندو مسجیدهاوره تبریزده

 
 ،سیندهمدرسه« صادقیه» بیر ده

 .50اوخوندو اونا فاتحه گیزلیجه

 

 ،یاغیردی آتش هر کسین آغزیندان

 یانا. -یانا  چوخ دهزاردا، کوچهبا

 
 ، شیرازدا،تهراندا رشتده آغالدی

 اوالنالر. سیراب بارداغیله حقین

 
 ،شاعیرلری آغالشدیالر فارس دئییب

 قویانالر: قدم مولکونه انسانلیق

 

 قایناسا، قانی« خیابانی» مظلوم»

 51.سیئولکه گئیر ایران کفن بوتون

 

 اویناسا، اونون گیتفن گؤیلرده

 .«نفسی حقین بورویر دونیانی

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

 

 یازیالر: اتک
 
 لر.سوره ر کیقده سینهسوره« یاسین» بیرلیکده ایله .جزء عمه1

، باسماسی ، تبریز، داشلقمان . امثالرشدیه میرزا حسن .حاج2

 .38ص

 .23 ، ص.بادامچی3

 .24، ص.بادامچی4

 .24 . صبادامچی.5
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الرعایا،  معین ،ةاالسالم، ثقمحمد خیابانی شیخ .تبریز انجمنینده6

 اسماعیل واعظ، حاج ، میرزا حسینسلیم ، شیخنوبری میرزا اسماعیل

 و ... عضو ایدیلر. ، سیدالمحققیناصغر لیالوائی علی ، شیخامیرخیزی

 .50 . ص.قلی زاده7

 ..نجو سای3، ایل .نجی1، انجمن .روزنامه8

 .673 ، صایران مشروطه .تاریخ9

 .24، ص.بادامچی10

 نجی- 1327 محمد خیابانی و شیخ نوبری میرزا اسماعیل .حاج11

 تهرانا گئتدیلر. اوالراق آییندا تبریز وکیلی شوال ایلین

 روسیه .( دهق 1329 ذیحجه 7آذر ) 7 گون 1290 دایل12

 اولتیماتومو اوخوندو. ساعتلیک 48 مجلیسینده ایران نینولتیدؤ

 .477 ، صآذربایجان ساله هجده .تاریخ13

محمد بنموسیبنمیرزا علی اوالن معروفایلهلقبی ،«ةاالسالمثق.»14

نجو -1319.و ه دوغولموش تبریزده نجی ایلده-1285. هشفیع بن

، فارسجا ، عربجهدا شهید اولموشدور. او، تورکجهعاشوراسیندا اورا ایلین

 دیر.و فرانسیزجا اثرلر مؤلفی

 انگلتره بیرلیکده قونسولو ایله روس کیتبریزده نین .تزار حکومتی15

 تبریز شهرینده عاشورا گونونده نجو ایل1330-هـ. ایله آنالشماسی

، سلیم ، شیختبریزی سالماالة،ثقایچون یاتیردماق لرینیشعله انقالب

اوغلو  ایکی مسیونونو علی خان ، محمد قلیالملک ضیاء العلما، صاذق

 دارا چکیلدیلر. یئرینده« شمالباغ» قدیر و حسن

 ،َّ الفُؤادَ لَهذا الزّر، مَلْهوُب.اِن16

 !مَسْکوب المَفْجوع ذلِکَ فی والدَّمْعَ

 وَ قَد الفَضیح بالخط السّلو عَن کَیْفَ

 .وَ مِنْها الصَّبْر مَصْلوُب الْقُلُوب اشْجِیَ

 حُرَّر فی اِذا بِالْحُزْن الرّضائی اِنَّ

 .مَصْلُوب االسالم ثِقَةِ تاریخِهِ

 االسالمة( شهید ثق.ه 1330 ، رمضان12 ، سای20 ، ایلالمتین )حبل

 (12، صملریشهید عالی : آذربایجانباخین ایچون

و  لمهشقه ، آدامکسمه باش نین«الدؤوله شجاع صمدخان»ن17

ائدیر.  اعتراض دهکسروی حاقیندا حتی آسماسیداردان  مجاهیدلری

 های کشی آدم» 337، ص1، جآذربایجان ساله هجده : تاریخباخین

 .بحثی« صمدخان

 .37 . ص.آذری18

 ایله دوستالری ، سونراالر بیر نئچهبادامچی آقا محمدعلی حاج19

 کیتاب آدلی« محمد خیابانی شیخ واقدامات حال شرح» بیرلیکده

 (.. برلینش1304) یازدی

 .39 . ص.مکی20

 .27، ص.بادامچی21

 مدیری و مسئول امتیاز صاحیبی ون«تجدد» .شیخ محمد خیابانی22

 (.28، ص)بادامچی سئچیلدی

 .شعری خلق یازیالن ایچون ةاالسالم.شهید ثق23

 مراسیمی تجلیل شهیدلردن گونونده 1296خورداد  25 .جمعه24

 قورولدو.

 .95. ص.آذری25

 .137 ، ص.آذری26

 .باشالندی سئچگیلری دؤردونجو مجلیس ده1298.مرداد 27

 .1919.قرارداد 28

 .32 ، ص.آذری29

 .نهاد ائتمک: پیش.ئونرمک30

 : پیغمبر.دئمکدیر. ساوچی« پیغام» میزده، تورکجه  Sav.ساو 31

و  رشوه لیره مین 130 دؤولتیندن ئوزو انگلتره الدؤوله یوثوق32

 دهسیوعده بورج لیره میلیون .اونا ایکیآلمیشدی حقی سیغیناجاق

 .وئریلمیشدی

 گونونده 1298 بهمن 24 کیمی رئیسی ، نظمیهیماژور بیورلینیق33

 .گیردی تبریزه

 آزاد ائتمیشلر. میرزا باقری ائدیب حبسخانایا حمله جوانالری .محله34

 ایله« تجدد»و  کاتبی نینمحمد خیابانی ، شیخرفعت .میرزا تقی35

لیگی، . )سهند هفتهایدی یازاری باش نیندرگیلری« آزادیستان»

 (.1371شهریور 

 .1299 حمل 28، .شنبه36

 .1299 حمل 29، .یکشنبه37

 .1299 حمل 30، .دوشنبه38

 .8.فرزاد، ص39

 .20 . فرزاد، ص1299ثور  2 .پنجشنبه40

 .97 ، ص.همان41

 97، ص.همان42

 .سفیری آلمان چیخان .تبریز انقالبچیالرینا قارشی43

 .408 ، ص.آذری44

 .370 ، ص.فخرائی45

هـ . (  1338 )ذیحجه 1299، شهریور خبرالسلطنه مهدیقلیی46

 .گیردی تبریزه تاریخینده

 .167، صزاده.قلی47

 .170 ، صزاده.قلی48

 .169 ، ص.حکیمی49

 .180، صزاده.قلی50

 دیر:اشاره شعرینه آشاغیداکی بهارین محمد تقی شاعیری .فارس51

 شد،مظلوم بجو خیابانی گر خون 

 بپوشد. سرخ کفن سرتاسر ایران 

 

 سؤزلوک

 

 : حرکت، هجوم، هجرت.آخین

 یئرییشتظاهرات ائتمک،  یوالدوشمک،: آیاقالنماق

 ارسالن: اصالن، شئر.

 بوش یال یز،س یالح: سیالین الی

 ییقلیق: آانتباه

 مک:مانع اولماق، انگل تؤرتمک.انگلله

 .ین: درانگین

 ئورنک: نمونه، أولگو

 هر زامان قاالن. یآد: ئولمز

 اوالن. یندائولوم حال یف،:ضعئولومجول
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 پیشنهاد ائتمک. ائتمک،یف:تکلئونرمک

 یحت: نصئویود

 : فخر ائتمکئویونمک

 یلیقجا: تماما، هامبوسبوتون

 : رنگبویاق

 یلیک: علم، ببیلگی

 پروتستو: اعتراض

 تاپماق: سجده ائتمک

 رنگ قوش.بهرنگ ربنزهیهی:قنارتوراغایی

 توربا یسه،ک یف،: کانتاچ

 یاندیغیدا یچوننطق ا یغمبرینحضرت پ یان،:چوخ آغالحنانه

 ستون.

 یخاندان:سحر تئزدن،گون چخوروزبانی

 دالغاالنماق: موج وورماق

 دورغون: ساکن، راکد

 دوزوم: صبر

 یانالیقجشن، شاد یرام،: بادوگون

 .یز: آواره، خانمانسدیرگین

 : آرزودیلک

 یسان اوجا نقطه ین)ع.(: قله، داغذیروه

 خائن تابع،امرینهیرتسیز،دوشمن:غئساتقین

 سالماق یه: لرزه سارسیتماق

 یغامپ ی،وح یلهام،: اساو

 ائتمکانتخابوئرمک،ی:رأوئرمکسس

 محو ائتمک یخماق،:سوناچوورماقسقه

 : انتخابسئچگی

 نشاط. یق،: شادلسئوینج

 یر: گوناه، تقصسوچ

 شمازیدان ینمز،: سوسموش، دسوسغون

 : پناه آپارماق، التجاء ائتمکسیغینماق

 یجاللل ی،شؤوکتل ی،: عزتلشانلی

 طرّار )ع.(: اوغرو.

 تات. یک،)ع.(: فارس، تاج عجم

 .یلیقرسواچ یق،)ع.(: آلچاقل فضاحت

 یسرلیککم یک،کالنترل ی،شعبه س یه: نظمقاراقوْل

 یق: قارانلقارانقولوق

 قارتال: عقاب، شاهین

 مقابل. : ئون، قاباق،قارشی

 باغالنان کونده. یاغاآ یر،: زنجقاندال

 : محبّت، توجه، عالقهقایغی

 ائتمک، حصره سالماق یره: محاصقوشاماق

 یک: قحط لقیتلیق

 .لندیرمکائتمک،غصهین:غمگکدرلتمک

 کره: دفعه

 یج: خلکؤرفز

 کوسگون: کوسن، قهر ائدن

 یله)ع.(: ح کید

 گرمک( ینه: قاباغا وئرمک )سگرمک

 یباخچاس یالنار: گقگیالنارلی

 لپه: موج

 وقار یملیک،ک یت،: هومنلیک

 پادو ی،: ال اوشاقنوچه

 وورولموش یق،: عاشوورغون

 گودمک ائتمک، گئت –: گل ویرنیخماق

 یوکسک: اوجا، هوندور

 : سهو ائتمک، اشتباها دوشمک.یانیلماق

 یاقت: لیئتگینلیک

 یاناوغراما یناباسغ یان،اولما یم: تسلیئنیلمز

 ائتمک. ی: اوجالماق، ترقکیوکسلم

  

 :قایناقالر قیسسالتماالري

 
 . آذربایجانسرخابلی دوزگون ، حسینشهید عالیملری آذربایجان17

 .1371، ، بنیاد بعثت، تهرانشهید عالیملری

نجو 4-، در تبریز، تهران محمد خیابانی شیخ ، قیامآذری ، علی.آذری2

 .1362، چاپ

سعید  آلود، ترجمه. تبریز مهمحمد سعید اردوبادی، .اردوبادی3

 .1362، ، تهران1، جمنیری

، و ستارخان آذربایجان . قیامامیرخیزی اسماعیل ، حاج.امیرخیزی4

 .1339تبریز، 

 منصوره کوشش ، بهآذربایجان ایالتی انجمن ، ارگان، انجمن.انجمن5

 .، تهرانرفیعی

محمد  شیخ و اقدامات حال . شرحبادامچی محمدعلی ، حاج.بادامچی6

 . 1304 (، برلین14 ایرانشهر)ش، انتشاراتخیابانی

، دفتر نشر قبله اقالیم . بیدارگران، محمدرضا حکیمینحکیمی7

 .، تهراناسالمی فرهنگ

: ، نشر ائدن.صدیق.مح ، یازاناطالعات .سهند، سهند، تورکجه8

 (.1369:ایلی ، قورولوشلیکهفته )تورکجه، تهرانسیمؤسسه تاطالعا

، محمد خیابانی شیخ های. نطقزادهفرزاد عباس فرزاد، حسین95

 (.135 -مکرر  )چاپتهران

ها، حماسه خروش محمد خیابانی . شیخزادهقلی، مصطفیزاده .قلی10

 (37 -دیدار با ابرار  مجموعه، )1372، ،تهراناسالمی تبلیغات سازمان

 .1، ج، تهرانایران ساله بیست . تاریخمکی ، حسین.مکی11

 و بلوای آذربایجان انقالب . تاریخای، محمد باقر ویجویهاییویجویه12

 سینا، تبریز. ابن ، انتشاراتکاتبیعلی کوشش تبریز، به

 تکدرخت 

 1388 -تهران 
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حیاتی و  پاشایئوین غضنفر

 یارایجیلیغی
Qəzənfər Paşayevin 
həyatı və yaradıcılığı 

 دکتر حسین شرقی دره جک

 

 

-1937 آوقوست 27 پاشایئو اوغلو محمد غضنفر

 کندینده قیریقلی دوز رایونونون توووز ایلده جی

 علم امکدار نین رئسپوبلیکاسی آذربایجان  دوغولوب.

 کلورشوناس،فول ادبیاتشوناسی، آذربایجان خادیمی،

. چی ترجمه و یازیچی دیلچی، پوبلیسیست،

 .  پروفسوردور و دوکتورو علملری فیلولوگییا

 پئدوقوژی دؤولت آذربایجان باکیدا ایلده جی-1962  

 فاکولته دیلی انگیلیس اینستیتوتونون دیللر خاریجی

 ایشله معلم مکتبینده کند آی اوچ. بیتیریب سینی

 ترجمه چی کاسیندارئسپوبلی عراق سونرا دیکدن

 اوچ لرله فاصیله مختلیف. گؤندریلیب یه مه ایشله

 آلدیغی تحصیل عالی و ترجمه چی عراقدا  دفعه

 معاوینی، دئکان معلم، البورانت، باش اینستیتوتدا

 ایسه ایلدن جی-1990. ییب ایشله مدیری کافدرا

 اونیوئرسیتئتینده دؤولت باکی آدینا رسولزاده.م

 کافئدرا و دوسئنتی نین ئدراسیکاف دیللر خاریجی

 تورکمان عراق. باشالییب یه مه ایشله مدیری

 دیسسرتاسییاسی دوکتورلوق مؤوضوسوندا فولکلورو

-آرزو» ،(1968) «بایاتیالری کرکوک». ائدیب  مدافعه

 آتاالر کرکوک عراق» ،(1972)«داستانی قنبر

 «بایاتیالری کرکوک عراق» ،(1978)«سؤزلری

 کرکوک» ،(1984)«تاپماجاالری کرکوک» ،(1984)

 عراق نین نسیمی» ،(1987) «آنتولوگییاسی فولکلور

 ،(1982) «فولکلورو تورکمن عراق» ،(1987)«دیوانی

 قفقاز» دومانین.آ. ائدیلمیشدیر نشر کتابالری. ب و

. ب و «حاقالیاسان یوزو یاشایاسان نئجه» ،«سفری

 غضنفر چئویرن سینه تورکجه آذربایجان کتابالری

 و دجله ایل آلتی» قازاندیران اوغور بؤیوک پاشایئوه

 ال-ال آراسیندا اوخوجوالر کتابی «ساحیللرینده فرات

 پئداقوق، باجاریقلی معلمین غضنفر کتاب بو. گزدی

 بیر دیللی شیرین یاناشی اولماقال عالیم زحمتکئش

 .  قویدو اورتایا دا اولدوغونو پوبلیسیست

 آدینا نظامی ادئمییاسیآک عمللر میللی آذربایجان  

-2001) مدیری  شعبه موزه ینده ادبیاتی آذربایجان

 آدینا نظامی ایلدن جی-2003 زاماندا ،عینی(2005

-ادبی. ایشچیدیر علمی باش اینستیتوتوندا ادبیات

 آذربایجانلیالرین یاشایان عراقدا فعالیتینده علمی

 یارادیجیلیغی معنوی-ادبی نین تورکمانالری عراق

 پاشایئوین. توتور یئر خوصوصی تبلیغی و دقیقیت نین

 تورکمان-عراق "  اونون سی زیروه نین فعالیتی علمی

  بندروغلونون.ع. اثریدیر مونومئنتال آدلی  " فولکلورو

  " اثر بیر آبیده "  ناقیبین.م. پروف ، " اثر شاه "

 ایللیک 20 مؤلیفین ائتدیکلری، حر لر مقاله باشلیقلی

 باکیدا، مونوقرافییا بو اوالن محصولو ینن آختاریشالری

 و آذربایجاندا ائدیلمیش، نشر استانبولدا و بغداد دا

 .  اولموشدور مرکزینده دیقت تدقیقاتچیالرین خارج ده

 جی-1995) نین قزئتی  " ادبیات "  پاشایئو.غ  

 و فولکلور "  ،(ایلدن جو-2004)  " وفا "  ،(ایلدن

  " خمسه "  ،(ایلدن جو-2004)  " ائتنوقرافییا

( ایلدن جی-2005)  " قوپوز "  ،(ایلدن جی-2002)

 اینستیتوتونون ادبیات آدینا نظامی نین، ژورنالالری
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 هئیتی رئداکسییا نین سی «مجموعه ادبی نظری»

 ادبیات آدینا نیظامی ایلدن جو-1994. عوضوودور نین

. عوضوودور نین شوراسی  مدافعه نزدینده اینستیتوتو

 شورانین همین آراسی ایللر جی-1997-2005

 کادرالرین علمی و پئداقوژی.اولوب همصدری

 ایله رهبرلیگی. واردیر خیدمتلری حاضرالنماسیندا

. ائدیلیب  مدافعه دیسسئرتاسییاالری نامیزدلیک

 دیسسئرتاسییاالری نامیزدلیک و دوکتورلوق اونالرال

 و درسلیک چوخ بیر. اولوب اوپپونئنت اوزره

 .  اولموشدور رایچیسی یا و رئداکتورو افییاالرینمونوقر

 نین جمعیتی دوستلوق آذربایجان عراق مدت اوزون  

 قفقاز. اولموشدور( 2003-1990) معاوینی صدر

 گؤسترن فعالیت نزدینده نین سی اداره مسلمانالری

 ایلدن جی-1997 یاراندیغی شورانین دینی-علمی

 نین بیرلیگی یازیچیالر ایلدن جو-2004. عوضوودور

: آذربایجاندا.صدریدیر نین کومیسسییاسی تفتیش

 تیمور نبییئو، بکیر واهابزاده، بختیار: آکادئمیکلر

 قارایئو، یاشار: عوضولری مخیر آکادئمییانین بنیادوو،

 نبییئو، آزاد حاجییئو، توفیق محمد علییئو، واسیم

 دوکتورالری، علملری فیلولوگییا جعفروو، نظامی

 واقیف قاسمزاده، قاسی تهماسیب،.م: پروفسورالر

 عزیزه صادیخوو، مورتوض عادیلوو، موسی ولییئو،

 گولروخ پاشایئو، سدنیک آغایئو، زیداهلل  جعفرزاده،

 و سولطانوو مهدی دکتر کاظموو، غضنفر علیبیلی،

 عالیملری اؤلکه خارجی ده دن جومله او باشقاالری،

 ید،س سینان. ن.ئ.ف بندروغلو،.ع ترزیباشی،.ع

 صبحی. پروف ناقیب، ماهیر. پروف خورشید،.م

. پروف ،(عراق) هورموزلو.ائ قایاچی،.ت.م ساعاتچی،

 عیسی. پروف ارتوق، جالل. پروف مصطفی آرقونشاه،

. دکتر دوچنت قایاجان، عیسی چاپراز، کامال اؤزگان،

 تدقیقاتالرینی پاشایئوین( تورکیه. )ب و عباسخانلی.ت

 یارادیجیلیغینا ونونا قییمتلندیرمیش، یوکسک

 .  ائتمیشلر حصر لر مقاله سانباللی

     

 حسابینا وسایطی اؤز ایلده جی-1995 پاشایئو  

 علم فولکلور اینستیتوتونون ادبیات آدینا نظامی

 یاراتمیش، موزه سی اوجاغی تورکمان عراق مرکزینده

 ایله مدنیتی و ادبیاتی آذربایجانلیالرین یاشایان عراقدا

 شخصی توپالدیغی ایلده اوتوز سون الناو باغلی

 ،(اثرلری صنعت اینجه دن جمله او) اشیاالرین

 هامیسینی کتابالرین منبعلرین، علمی الیازماالرین،

 .  ائتمیشدیر جمع بورادا

 نظامی کوللئکسییاسی اوجاغین ایلده جی-2001  

 و کؤچورولموش موزه سینه ادبیاتی آذربایجان آدینا

 مدنیتی و ادبیاتی تورکمان-عراق"  اسالوند بیر آیریجا

 یراق.آچیلمیشدیر ائکسپوزیسییاسی دایمی  "

 مدالی  " گؤره شجاعته امکده "  نین رئسپوبلیکاسی

 نین وقفی کرکوک ،(1876) ائدیلمیش تلطیف ایله

 و دیپلوم( 2003) نین سی جبهه تورکمان و( 1999)

 پاشایئوین.گؤرولموشدور الیق مکافاتالرینا یوکسک

 اؤلونجه سئودا بو "  ائدن بحث فعالیتیندن و یاتح

  " دئییل ایراق بیزه عراق "  ،(2001)  " دی

 شاعیر ائدیلمیش، نشر کتابالر. س و( 2002)

  " منیم اوغوزوم منیم، توووزوم "  کوردوغلونون.ح

 .  اولونموشدور حصر پاشایئوه( 1998) پوئماسی

 اودوللری

 ناظرلیگی حصیلیت اختصاص اورتا و عالی شوروی  

 عراقداکی شوروینین و( 1980 مای 30) نین

 سینی تشکورنامه( 1974 مای 15) نین سفیرلیگی

 .  آلیب

  " گؤره شجاعته امکده "  نین رئسپوبلیکاسی عراق  

 (.  1976) گؤرولوب الیق مدالینا

 ایله فرمانی فخری نین ناظرلیگی تحصیل شوروی  

   ،(1982 آپرئل 28) ائدیلیب تلطیف

 دیگی ایشله مدیری نین کافئدراسی دیللر خارجی  

 فخری اینستیتوتون پئداقوژی آدینا آخوندوو.ف.م

 (.  1985 ،1982 ،1980) ائدیلیب تلطیف ایله دیپلومو
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 عالقه اقتیصادی خارجی نین سووئتی ناظرلر شوروی  

 ائدیلیب تلطیف ایله فرمانی فخری نین سی کمیته لر

   ،(1994 ایول 23)

 الیق فرمانینا فخری نین اتفاقی همکارالر رئسپوبلیکا  

   ،(1997) گؤرولوب

 سی جبهه تورکمان ،(1999) نین وقفی کرکوک  

 همکارالر رئسپوبلیکا. آلیب اؤدوللرینی( 2003) نین

 الییق مکافاتینا  " قلم قیزیل "  نین تشکیالتی

 (.  2001) گؤرولوب

 نین گیناظرلی مدنیت نین عربیستانی سعودییه  

 (.  2007) آلیب اؤدولونو

  " رضا رسول "  الخالق بین گؤره فعالیتینه ادبی  

 (.  2008) آلیب مکافاتینی

 الیق دیپلومونا فخری قورومونون دیل تورک  

 (.  2008) گؤرولوب

 فخری نین بیرلیگی یازارالر تورکمان-عراق و عراق  

 (.  2012) ائدیلیب تلطیف ایله فرمانی

 اجتیماعی اوجاغی مدنیت  " شمشیر آشیق "   

 گورولوب الییق دیپلومونا تشکورنامه نین بیرلیگی

(2013  .) 

 اینستیتوتونون ادبیات آدینا نظامی  

 دیپلومو  " عالیم فداکار "  نین همکارالرتشکیالتی

 (.  2012) ائدیلمیشدیر تلطیف ایله

 هئیتی ریاست آکادئمییاسی علملر میللی آذربایجان  

 دکابر25) ائدیلیب تلطیف ایله فرمانی فخری نین

2012  .) 

 الیق مکافاتینا جاببارلی جعفر ایلده جی-2018  

  . گؤرولموشدور
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Bakı, APİ nəşriyyatı, 1982, 128 s. 

7. İraq-Kərkük bayatıları. Bakı, 
“Yazıçı”, 1984, 352 s. 

8. Kərkük tapmacaları. Bakı, 
“Gənclik”, 1984, 38 s. 

9. Altı il Dəclə-Fərat sahillərində. 
Bakı, “Yazıçı”, 1985, təkrar nəşr, 
1987, 230 s. 

10. Altı il Dəcdə-Fərat sahillərində, 
Bağdad, 1996 (ərəbcə), 128 s. 

11. Nəsiminin İraq Divanı. Bakı, 
“Yazıçı”, 1987, 337 s. 

12. Kərkük folkloru antologiyası. Bakı, 
“Azərnəşr”, 1987, təkrar nəşr, 
1990, 368 s. 

13. “Göylər unutmuşdu yağacağımı” 
(1991) - tərtibçi 

14. İraq-Türkman folkloru. Bakı, 
“Yazıçı”, 1992, 216 s. 

15. İraq-Türkman folkloru, Bağdada, 
1995, 160 s. 

16. İraq-Türkman folkloru, İstanbul, 
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19. Çağdaş İraq şerindən seçmələr. 
Bakı, “Elm”, 2001 (Ə.Bəndəroğlu 
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20. “Yolun sonunadək” (2001) - 
tərtibçi 
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34. Abbas Zamanov. Bakı: Gənclik, 
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35. Əta Tərzibaşının folklorşünaslıq 

fəaliyyəti. Bakı, «Təhsil», 2016, 
264 səh. 

36. Әdəbi estafetlərdə keçən ömür. 
Bakı, «Təhsil», 2017, 416 səh. 

37. Hüseyn Kürdoğlunun poetik 
dünyası. Bakı: “Sabah”, 2017, 288 
səh. 

38. Nəsiminin İraq Divanı. Bakı, CBS-
PP, 2018.384 s. 

39.  
Prof. Paşayev fil.e.n. Gülzar İbrahim qızı ilə 
birgə Hüseyn Arif – 80 (2004), İsi 
Məlikzadə – 70 (2004), Tofiq Bayram – 70 
(2005), Əlibala Hacızadə – 70 (2005), 
Fikrət Qoca – 70 (2005), Bəkir Nəbiyev – 
70 (2005) kimi çox maraqlı portret 
kitabları da tərtib edərək öz vəsaiti 

hesabına çap etdirmişdir.İngiltərənin 
tarixi, coğrafiyası və mədəniyyətindən 
bəhs edən “İngiltərə haqqında” (1981, 
ingilis dilində) adlı kitab, eləcə də ingilis 
filologiyasına dair onlarca elmi məqalə 
yazmışdır.ABŞ, İngiltərə, İraq, Türkiyə, 
Rusiya, Özbəkistan, Qazaxıstan, Gürcüstan 
və s. ölkələrdə keçirilən elmi 
simpoziumlarda məruzələr etmiş, elmi 
məqalələri çap olunmuşdur. 
Məqalələr, tərcümələr. 
 

 Füzulinin həyat və yaradıcılığından 
bəhs edən məqaləsi ABŞ-da çıxan 
“Reforma” (№ 2, 1996, s.17-25) 
jurnalında və Bağdadda ərəbcə 
elmi məcmuədə 

 (1995) çap olunmuşdur. 
 İraq türkmanlarının tarixi, folkloru 

və ləhcəsindən bəhs edən ABŞ-da 
nəşr olunan “Azerbaijan 
international” jurnalında 
(1.1.2003, 5.22-25) 
“Azərbaycanlılar İraqda az tanınan 
elat” adlı məqalə 

 İraq türkmanlarının İstanbulda 
çıxan “Qardaşlıq” (№ 22 və № 23, 
2004)dərgisində isə ingiliscə “İraq-
Türkman tarixinə və ədəbiyyatına 
bir baxış” iki məqalə 

 Aleksandr Dümanın Qafqaz səfəri 
ilə bağlı “Literaturnıy Azerbaydjan” 
jurnalında (№ 3, 2004, 8-23 səh.) 
“Düma Qafqazda” adlı rusca 
ssenarisi çıxmışdır 

 A. Dümanın “Qafqaz səfəri” (1985, 
H. Abbasovla birgə) - tərcümə 

 S. Benetin “Necə yaşayasan, yüzü 
haqlayasan” (1989) - tərcümə 

 A. Kristinin “Mavi qatarın sirri” 
(1995) - tərcümə 

 Prof. İ.Pərsinacın “M.F.Axundovun 
kritikası” (ABŞ, 1989) - tərcümə 
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 نداتیمثالی فوضولی و نسیمی نیظامی،: پوئزییا و فلسفه
     

    آراشدیرما علمی  

   اوف خلیل صالح الدین  

 برگردان : حسین شرقی دره جک

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 داها علم، اوچون آنالماق درین داها دونیانی

 .وار پوئزییا اوچون دویماق اینجه

 و مقامی اؤزونودرک دویغونون ایسه فلسفه

 .سیدیر سویییه پوئتیک ایدراکین

 مثله موناسیبت آراسیندا پوئزییا ایله فلسفه

 ده هم شاعیرلرین، هم بویو عصرلر سی

 .اولموشدور مرکزینده دیقت فیلوسوفالرین

 

 نیفاقدان آراسیندا پوئزییا ایله فلسفه پالتون  

 یه فلسفه پوئزییانین ایسه آریستوتئل دانیشیر،

 کانت. دئییردی اولدوغونو یاخین داها( تاریخدن)

 ان آراسیندا ولرینؤ صنعت بوتون پوئزییانین

 ...وورغوالییردی اولدوغونو اوستون

 اونون ده عامیلی بیر اوستونلوگون بو و 

 دورماق-اوتوروب ایله فلسفه واختاشیری

: وار مقام بیر اونوتدوغو کانتین آما. شانسیدیر

 باخیال کیمی نؤوو بیر صنعتین سادجه پوئزییایا

 اهاته ده هم قدیملیگینه، هم پوئتیکلیک. بیلمز

 و قالمیر گئری راسیوناللیقدان گؤره سینه دایره

 سینده چرچیوه عاغیل ایضاحینی شئیین هر

. بیلمزلر توتا مغزینی پوئتیکلیگین آرایانالر

 یریندهشع بیر هؤلدئرلین کی، دئییل ادوفیتص

 هایدئگئر و ائدیر ایشاره پوئتیکلیگینه حیاتین

 اثر بیر بوتؤو شرحینه میصراعسنین بیر بو اونون

 .  ائتمیشدیر هسر

 پروبلئمینه  " پوئزییا و فلسفه "  مقامدا بو  

 اولدوغونو فرقلی دا باخیشالرین قربدن و شرقدن

  قادامئر هانس. دوشر یئرینه خاطیرالتماق

 فلسفه قرب اثرینده آدلی  " پوئزییا و فلسفه"

 جهتلردن فرقلندیرن مودریکلیگیندن شرق سینی

 لی مسافه نین فهفلس ایله پوئزییا کیمی، بیری

 دا گاه اوزاقالشیب، گاه و اولدوغونو

 همیشه آراالریندا باخمایاراق، یاخینالشماالرینا

 .  ائدیر قئید اولدوغونو گرگینلیک بیر پوزیتیو

 پوئزییانین و فلسفه شرقده بلی،  

 و دیگی بیلمه آیریال تام اونالرین سینکرئتیکلیگی،

 بیر لیاؤنم دیگی ایستمه آیریلماق هئچ بلکه

 . مقامدیر

 ان ایستسک، مک ایزله موناسیبتلری بو و

 .  یارادیجیلیغیدیر نیظامی مئیدان ادبی موناسیب

 کونتئکستینده تاریخی فلسفه پوئزییاسینا نیظامی

 .  باخاق

 خالقالرین آیری-آیری تاریخی فلسفه بعضا  

 قدیم "  لن،مث) کیمی تاریخی فیکیر فلسفی
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 لرینده اؤلکه یسالما "  ، " سی فلسفه یونان

 و  " سی فلسفه آلمان کالسسیک "  ، " فلسفه

-علمی بیر هئچ بونون الکین. ائدیلیر نیفتص.( س

 آنجاق صؤحبت. یوخدور اساسی مئتودولوژی

 هانسی پروسئسینه فیکیر عومومبشری واحید

 وئرمه پای بیر کیمی نه و دؤورده هانسی خالقین

 فال ده درجه نه پروسئسده بو سیندن،

 فلسفه "  دا بو کی، بیلر گئده ایشتیراکیندان

. دئییل مثله اوالن آید پرئدمئتینه  " نین تاریخی

 نین، کونفوتسی زردوشتون، باخیمدان، بو

 جیییهعس عومومبشری فیکیرلری سوکراتین

 سینانین، ایبن نین، فرابی کیمی، داشیدیغی

 عومومبشری دا تدقیقاتالری فلسفی بهمنیارین

   .مضمونلودور

 فیکرین فلسفی عومومبشری تاریخی فلسفه  

 اکس یولونو اینکیشاف کیمی پروسئس بیر واحید

 تاریخچیلری فلسفه ایلک کی، تبییدیر. ائتدیریر

. اولموشالر اؤزلری فیلوسوفالرین محض ده

  آریستوتئلین ،ی " دیالوقالر "  پالتونون

 فیکیر فلسفی قدرکی اونا سی " مئتافیزیکا"

 کسع مغزینی اونالرین وئرن، وماتمعل حاقیندا

 آنتیک هله. اولونور حساب منبعلر عصاس ائتدیرن

 فلسفه محض چوخ داها فیلوسوفالر بعضی دؤورده

 ان بونا. ایختیصاصالشمیشدیالر اوزره تاریخی

. بیلر ساییال الئرتسکی دیوگئن میثال گؤزل

 فلسفه ده هم دا، اولسا تاریخچی عصاسن پلوتارخ

 .  یاید تاریخچیسی

 دایر تاریخینه فیکیر فلسفی دا آذربایجاندا  

 قلمه رلردنعص اورتا هله چوخدان، الپ معلوماتالر

 ایسگندرنامه "  نین گنجوی نیظامی. آلینمیشدیر

 بدیعی سادجه(  " ایقبالنامه "  خصوصا) اثری  "

 موهوم سیرا بیر ده هم دئییل، کیمی اثر

 لقالریخا دونیا و ایدئیاالر فلسفی عومومبشری

 حاقیندا فیلوسوفالری بؤیوک چوخ بیر نین

 اولدوقجا دا باخیمیندان سی وئریلمه معلومات

 فهمله بیر اؤزونمخصوص نیظامی. اهمیتلیدیر

 محض دئییل، کیمی تاریخ بیر تاریخینه فلسفه

 موختلیف کی، بئله. یاناشیر کیمی فلسفه بیر

 بؤیوک یاشامیش اؤلکهلرده فرقلی دؤورلرده

 بیر آشاراق سدلری جوغرافی و تاریخی رفیلوسوفال

 واحید دوغروسو، داها اوتورور، آرخاسیندا ماسا

 فیکرین، ".  توپالشیرالر سینه دؤوره حؤکمدارین

 ییندنمؤوقع " یوخدور مکانی و زامانی ایدئیانین

 تاریخین مجلیسه نیظامی ائدن چیخیش

 زامانالر بوتون دئییل، قاالنالری قارانلیقالریندا

 ده اؤزو و توپالییر اوالنالری منبعیی نور ناوچو

 یئددی مجلیسه. اَیلشیر مجلیسده بیر اونالرال

 ائو ایسه ایکیسی. چاغیریلمیشدیر فیلوسوف

 توتان قیلینج صاحیبی، حؤکم: صاحیبلریدیر

. نیظامی توتان قلم صاحیبی، سؤز و ایسگندر

 فیکیر اؤز نین نیظامی دئییلنلر بوتون اصلینده،

 اؤزوندن او،. آلینیر قلمه کئچیریلیب نسوزگجیند

 زامانالرین سونراکی یینیمؤوقع یاشایانالرین اول

 آرقومئنتلر یئنی و زنگینلشدیریر ایله بیلیکلری

 .ائدیر  عالوه

 هر "(   " والیس "  امیدهنیظ) فالئسین مثلن، 

 اینکیشاف فیکرینی  " یارانمیشدیر سودان شئی

 مؤوجودلوق دیگر رک تکمیللشدیره و رک ائتدیره

 نین جگی بیله یه تؤره نئجه سودان نین حالالری

 و اود سئیرلنده سو وئریر؛ ترننومونو بدیعی-علمی

 :  یارانیر تورپاق قاتیالشاندا هاوا،

      

   تمل، دونیایا: ائلگیم عرض ده من  

 .  اول شئیدن هر اولموشدور سو منجه،  
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 نظرن راوارلیقال تمل دیگر سویون سونرا  

 اولوشوموندا دا تورپاغین و هاوا اود، ایلکینلیگی،

 :  اولونور تصویر ایشتیراکی

      

   چاخناشمادان، و حرکتدن قیزغین  

 .  عیان اولدو اود کی، چاتدی یئره او  

      

 ایستیلیگین... چاخناشما و حرکت قیزغین  

 ایضاحی ایله حرکتی خاوتیک ذرهجیکلرین

 بو نیظامی. ائدیلمیشدیر شفک ایلده جی-1827

 سؤیله اول اسر یئددی ایدئیانی همین بئیتده

 دیگر وارلیغین سونرا داها شاعیر. میشدیر

 :  آلیر قلمه تمللرینی

      

   اودو، آییردی بوخاردان ایلدیریم  

 .  دوغولدو هاوا روتوبتلی بوندان  

   آرتدی، گئتدیکجه قاتیلیغی سویون  

 .  یاراتدی یئری دا قاتیلیق همین  

      

 ایثبات ایلکینلیگینی سویون نیظامی سونرا داها  

 میثال باغلی ایله  "  نوطفه "  اوچون ائتمک

 این " کریم-قورانی "  دا بونون کی، گتیریر

 یاخود آیه؛ جو-4 سی، سوره نهل-ن) ایله تاثیری

.( س و آیه جی-6 سی، سوره تاریق-ات

 فالئسین لیکله، لهبئ. یوخدور شوبهه دئییلدیگینه

 ده بیلیکلریندن دؤورلرین سونراکی مؤوقئیی

 عئینی. آرقومئنتلشدیریلیر ائتمکله ایستیفاده

 فیلوسوفالرین دیگر نین، نیظامی سؤزلری

 بیر. اوالر دئمک دا باغلی موناسیبتیله تعلیملرینه

 فلسفه نین نیظامی بورادا کی، شکسیزدیر شئی

 فیلوسوف ییارادیج یوخسا کیمی، تاریخچیسی

 .  چتیندیر آییرماق ائتدیگینی چیخیش کیمی

 فالئسین سینده " ایقبالنامه "  نین نیظامی  

-متلول "  نین فوضولی فیکیرلره دئییلن دیلیندن

 ایلک ":  گلیریک راست ده اثرینده  " اعتیقاد

 شکله بیر هر سویون عیبارتدیر، سودان اونسور

 ناونو گؤره اولدوغونا قابیلیتی دوشمک

 سیندن سئیرلمه یئر، سیندن برکیمه-سیخالشیب

 اودون ایسه گؤی. گلمیشدیر عمله هاوا و اود

 بو ده اؤزو فوضولی.  " تؤرنمیشدیر توستوسوندن

 این " کریم-قورانی "  و چیخیر طرفدار فیکره

 ":  گتیریر میثال آینی جی-7 سیندن سوره هود

 .   " ایدی اوزرینده سو عرشی اونون

 دئموکریتدن، هئراکلیتدن، یفاقوردان،پ فوضولی  

 بونالرین و گتیرمیش میثالالر دا پالتوندان

 وارلیغین "  اوالن دوغما داها اؤزونه ایچیندن

 اؤنه ایدئیاسینی( هئراکلیت)  " محبتدیر سببی

 .  چکمیشدیر

 ایقتیباس فیلوسوفالریندان یونان فوضولی  

 نین، مؤوقئیی اؤز اونالری کیفایتلنمیر، گتیرمکله

 ایضاحی کونسئپتین /ایدئیانین توتدوغو رهبر

 محمد. سالیر یادا صورتده مقصدیؤنلو اوچون،

 ده اؤزونون و دیگی سؤیله ایستینادال پئیغمبره

 تانری "  چکدیگی اؤنه بویو یارادیجیلیغی بوتون

 فیکرینی  " عاغیلدیر شئی یاراتدیغی ایلک نین

 ده اثرلرینده نین فیلوسوفالری یونان قدیم

 پیفاقورا. وورغوالییر خوصوصیله بونو آرایاراق،

 دیگر سونرا روحون، ایله عاغیل اولجه ایستینادن

 نین فوضولی. ائدیر ایدیعا یارادیلدیغینی شئیلرین

 شئیدن هر قلینع فال ده آریستوتئل تفسیرینده

 درین بو شاعیر. ائدیر قبول اولدوغونو اؤنجه

 اؤز عاغیل ":  ائدیر تقدیم بئله ایدئیانی فلسفی

 بو و خاطیرالمیش سببیتینی و ماهیتینی

 "  بیز.  " ائتمیشدیر نشت شئیلر خاطیرالمادان

 خوصوصی گؤره اونا سینی ایفاده  " خاطیرالماق
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 طرفدن بیر شاعیر بونونال کی، وورغوالییریق

 ده طرفدن دیگر چکیر، اؤنه تعلیمینی پالتون

 تمل ینن کونسئپتی یادداش هولوقرافیک موعاصیر

 .  آچیر یول ایدئیاسینا

 فیلوسوفالری یونان فوضولی یاناشیلدیقدا دیقتله  

 واخت چوخ موراجیعتده فیکیرلرینه نین

 یئری دا او کیمی، نیظامی. گؤستریر سربستلیک

 سیله واسیطه نین باشقاسی فیکرینی اؤز گلنده

 ایستینادن آریستوتئله یوخاریدا مثلن،. دئییر

 یارادیجیلیق آکتی طیرالماخا فیکیرده دئدیگی

 شرقین قدیم. وئریلیر کیمی عصاس اوچون

 فیکیرده یازدیغی ایستینادال منبعلرینه دوعالیست

 نور: سوهروردید) نور مودریک اوالن منبع ایلک ده

 دن دوشونجه بو دوشونرکن حاقیندا اؤزو( انور-ال

 قارانلیق و ایشیق اوالن اساسی ایکی وارلیغین

 ایستینادن هئراکلیته سونرا هادا. یارانمیشدیر

 تصووروندن اونسورون ایلک گؤره، فیکره دئدیگی

 معلوم تاریخیندن فلسفه. یارانمیشدیر اقل و روح

 اساسی دونیانین تصوورون و ایراده گؤره، اولدوغونا

. مخصوصدور شوپئنهاوئره سی گؤتورولمه کیمی

 مؤوقئدن عئینی ده فوضولی کی، ماراقلیدیر

 دوشونمک، خاطیرالماق، ایسه نیی ائدیر؛ چیخیش

 هیسسی یارانیشی، اونون ائتمک تصوور

 نیینسه ".  اولور شرط اوچون مؤوجودلوغو

 چوخ الپ ایستمک، اونو اوچون یارانماسی

 ده پئیغمبرده عیسی فیکری  " الزیمدیر ایستمک

 ایرادی طرفدن، بیر ایسه  " ایستمک ".  واردیر

.  محبتدیر گی،سئو طرفدن، دیگر دا، اولسا آکت

 فوضولی قناعتینه  " محبتدیر سببی وارلیغین"

 تکامول گؤستردیگیمیز یوخاریدا محض فیکرین

 .  چیخمیشدیر گلیب ایله یولو

 فلسفه بؤیوک کیمی، نیظامی ده فوضولی بلی،  

 و یاناشیر سربست فیکیرلرینه نین کالسسیکلری

 آما. ائدیر یولداش تکامولونه ایدئیا اؤز اونالری

 پالتونون مثلن،. اولونور ایفاده آیدین داها اهیتلرم

 عالمدن ایکی عالم ":  ائدیلیر ایضاح بئله تعلیمی

 و قلیبلر اقلی کی، عالمی قلع. 1: عیبارتدیر

 ایچریسینده. 2. اورادادیر صورتلر روحانی

 و اوالن جیسملر منسوب نؤوه و بدنلر جیسمانی

 اؤزونده شکلینی اشیانین کیمی گوزگو بیر پارالق

 بو کی، بئله عالمی؛( یسسح) دویغو ائتدیرن اکس

 وارلیقالرین  کی عالمده او وارلیقالر  کی عالمده

 .   " دیر-(کاسیاینع) ایزلری

 اوجا ان اشرفی، اوزونون یئر اینسانی نیظامی  

 چوخ ائلمه عاغلینا، اینسان و ساییر وارلیق

 نیظامیده بئله بونونال. وئریر قییمت یوکسک

 دونیانی بؤیوکلوگو اونون و یئردیر مکانی سانیناین

 فرقلی نسیمیدن او،. دیر سینده ائتمه ایدراک

 لرده مرتبه فرقلی اینسانی و دونیا آلاله، اوالراق

 :  گتیرمیر موستوییه عئینی کئچیریر، نظردن

      

   گؤرونمز، گؤزله - ذره بیر نیم، من  

 .  سؤنمز - ذره او آلمیشدیر نور سندن  

   اولموشام، آشکار قودرتینله سنین  

 .  اولموشام آچار یه خزینه بیر هر  

      

 موناسیبتینی و نیسبتینی اینسانین آلالهال  

  "دریا و دامال "  مؤوالنادا کونسئپت بو ائدن ایفاده

 ائتدیریلمیش، اینکیشاف دا داها الینداتیمث

 ذرهسی ایشیغین ایسه یارادیجیلیغیندا نسیمی

. عئینیلشدیریلمیشدیر ایله دریا دامال ایله، ییمنبع

 وارلیغی اونون آما بیلمیریک، گؤره آلالهی بیز

 اونون ده سئوگی آلالها. ائدیر تجللی اینساندا

 .  کئچیر سئوگیدن یاراتدیقالرینا

 لر مؤعجیزه سوبوتو پئیغمبرلیگین قدر واختا او  

 عاغلینی اینسانالری پئیغمبر سون. ساییلیردی
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 نیعی. چاغیریر یه گوونمه اؤزونه یه، لتمهایش

 و آنالماق اؤزونو حیاتین و بیتیر دؤورو لر مؤعجیزه

 اینسان  دؤورو یاشاماق صورتده یارادیجی/وورلوعش

 .  باشالییر دؤورو

.  اؤزودور حیات دا او وار،  مؤعجیزه بیر تک -  

 - ، " مدمح کئچدی سیندن چئشمه حیات"

 .  ده " امهایقبالن "  شاعیر دئییر

 اینسانی. اینساندیر اونوانی حاقین ایسه نسیمیده  

 اولماسی صاحیبی عاغیل سادجه اونون اوجالدان

 نسیمی. اولماسیدیر داشیییجیسی حاقین دئییل،

 دونیانین و توتور یوکسک شئیدن هر اینسانی

 تظاهورلریندن نین وارلیغی اینسان دا وارلیغینی

 رته،کث وحدتدن ،یانسیماسی دیشا این-من بیری،

 کیمی کئچید دونیایا جیسمانی دونیادان ایدئال

 .  گؤرور

 اونو اینسانین وارلیغی دا دونیانین دا، آلالهین  

. چیخیر اوزه سینده سایه سیقلتی ائتمک تمسیل

 بو اینسان ناقیض یاریمچیق، بیری، سیرادان

  نسیمی و محرومدور قودرتدن و سیقلتدن

 بو محض دئینده  " من "  دئینده،  " اینسان"

 اینسانلیغین داشیییجیسینی، میسسییانین بؤیوک

 .  توتور نظرده کامیلی-اینسانی اوالن حدفی

 موناسیبت اینسانا فیکرینده پوئتیک قرب  

 هودودالندیغیندان، ایله دونیاگؤروشو خریستیان

 موقدس اؤز باتمیش، گوناها آنجاق اینسان بوردا

 آمالی بوتون و دوشموش آیری میسسییاسیندان

 بیر دودالشانمح تمیزلنمکله گوناهدان بو

 اوچون قاییدیش دونیایا مرکزلی اینسان. وارلیقدیر

 تونئلدن قارانلیق ایللیک مین آزی ان آوروپا

 .  اولموشدو لی کئچمه

 آرتیق اینسان ایسه باخیشیندا دونیایا ایسالمین  

 .  مالیکدیر ستاتوسا بیر فرقلی

 ایله رئنئسسانسی یسالم/شرق بیز مقامدا بو  

 سینی وئریلمه لیش دوزه یانلیشا بیر دار عالقه

 یازانالرین داموضو بو کی، بئله. ساییریق واجیب

 12-11 نین رئنئسسانسی ایسالم اکثریتی

 دؤورونده رشیدال هارون و مؤمین خلیفه رلرده،عص

 ترجومه دیلینه عرب نین منبعلری یونان قدیم

 آنتیک نیعی. دوشونورلر یباشالندیغین ایله سی

 اویانیشی، یئنیدن ینایرث فلسفی-ادبی

 رئنئسسانس ده، قربده اصلینده،... جانالنماسی

 اولونسا تقدیم کیمی اینتیباهی هومانیزمین آنتیک

 کونجده بیر هاراداسا اوالنالر اینصافی چوخ-آز دا،

 رولونو دا موسلمانالرین/عربلرین ده مؤعتریضه یا و

 رئنئسسانسی، آوروپا دا، دوغرودان. ائدیرلر قئید

 محو طرفیندن کیلسه برپاسی ایرسین آنتیک

 دن عربجه نین متنلری اوریژینال یونان ائدیلمیش

 مومکون سینده سایه سی ترجومه التینجایا

 ائدیلمیش الده یوروشلرینده صلیب - اولموشدور،

 محض آکتی ترجومه بو آما... قنیمت بؤیوک ان

 حیات ایکینجی نین یرسیا یونان آوروپادا

 روحونا هومانیست مدنیتین آنتیک قازانماسی،

 ایسالم. اؤنملیدیر اوچون پروسئسی دؤنوش

 داها دؤنوشو مرکزینه دونیانین اینسانین عالمینده

 نین مدنیتی یونان ده هم وئرمیشدی، باش اؤنجه

 دینین یئنی سادجه دئییل، کیمی اینتیباهی

 مرکزینده نیانیندو اینسانی. ایله یارانماسی

 دینی ایسالم - سایماق اشرفی وارلیغین گؤرمک،

 یئنی بو و. ایدی بیری کرئدوالریندان اساس نین

 یسالما/شرق ده وصفی ادبیاتدا دونیاگؤروشونون

 نیظامی نیعی. ایدی میسسییاسی نین شاعیرلری

 محض کونسئپتی دونیا مرکزلی اینسان نین

 " کریمقرآن "  ده نؤوبه ایلک دئییل، یونانالردان

 .  قایناقالنیردی دن
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 محمد )ص( نین " ایقبالنامه "  نیظامی  

 :  یازیر سینده بؤلمه ایتحاف پئیغمبره

      

   دم،ع گلدیسه تورپاغا جنّتدن  

 .  قدم جنّته تورپاقدان قویدو او  

      

 پئیغمبرین ایلک صؤحبت بوردا اصلینده،  

 یئردن غمبرینپئی سون و ائنیشیندن یئره جنّتدن

 .  گئدیر لیشیندن یوکسه جنّته

 ونومؤوض و کئچسک موستویسینه فلسفه  

 اوالراق میسسییاسی و عاقیبتی تاریخی اینسانین

 اینسان ایلک: اوالر دئمک بئله آلساق، قلمه

 بیر موکممل باهم اولماقال موکممل

 جیسمانی... یارادیلیر جنّتده - شرایتده/موحیطد

 جیسمانی نین ایدئیاسی ناینسا - اینسانالر

 زیروه کامیللیک - حالیندان ایلک تجسسوملری

 یولو ائنیش بیر اوزون و اوزاقالشیر سیندن

 -... چوخالیر ائندیکجه ائنیر، چوخالدیقجا. باشالنیر

  " گوناه ایلک "  اوغلونون اینسان. دونیاسی رتکث

 هومانیست آنتی نین کیلسه بویو رلرعص دامغاسی

 .  توتور مؤوقئ حاکیم دهایدئولوژیسین

 یدئیاسیا/عومومیسینین اینسان - اینسان ایلک  

 بلی،... ابدی - دا، اولماسا لی ازه تجسسومو؛ نین

 کوسمیک اینسانین( اوزوندن وسح بیر)

 چوخلوغا اوالن واحید. وئریر باش ترانسفئری

 اؤزو ماهیت/ایدئیا دونیادا جیسمانی کئچیر،

 کسرته وحدتدن لور،او پئیدا تظاهورلری دئییل،

 وارلیغینی اؤز تک موکممل وئریر، باش کئچید

 .  ائتدیریر داعوام حالیندا چوخالر ناقیض

 یئنیدن اینسانین - میسسییاسی پئیغمبرلیک  

 اؤز عزمی، دؤنمک لینه تمه ایدئیا حالینا، ایلک اؤز

 آدمین - جهدی ائتمک برپا میسسییاسینی عالی

 !  نیسکیلی وشدؤن مکانا ابدی اولدوغو خلق

 کامیللشمه ده موحیطین کامیللشدیکجه، اؤزو و  

 !  فورصتی یاشانماسی دونیادا بو ائله جنّتین - سی،

 - بیری: ایستیقامتد ایکی برپاسی جنّتین  

 اوغروندا قورماق جنّت بیر اوزونده یئر اینسان

 سیویلیزاسییا - چیخیر، یولچولوغا بیر اوزون

 یولونو چاتماغین دفهه بو نیظامی. سئچیر یولونو

 ائدیر، تصویر ده اؤزونو حدفین قالمیر، گؤسترمکله

 مسکنه ایدئال بو.  " سی اؤلکه خوشبختلر "  -

 دیگی ایسته قورماق دونیادا بو اینسانین اصلینده

 .  بیلر باخیال ده کیمی جنّت

 دؤنوش اینه-من ایلکین اؤز اینسان: یول بیری او  

 دف سینی جاذیبه دونیانین جیسمانی اوچون

 جیسمی  " دییشرکن دونیاسینی "  و ائدیر

 نیظامی. دؤنور جنّته یئنیدن روحو دا، اولماسا

 قدم جنّته یئنیدن ائدیب دف تورپاغی دئمیش،

 .  آکتی اینکار اینکاری - آتیر،

 لر مؤعجیزه دلیلی پئیغمبرلیگین قدر واختا او  

 لیغا،راسیونال اینسانالری پئیغمبر سون. ساییلیردی

. چاغیریر یه گوونمه اؤزونه یه، ایشلتمه عاغلینی

 اؤزونو حیاتین و بیتیر دؤورو لر مؤعجیزه ینی

 دؤورو یاشاماق صورتده یارادیجی/شوورلو و آنالماق

 .  باشالییر دؤورو اینسان -

.  حیاتیدیر اینسان دا او وار،  مؤعجیزه بیر تک -  

- ، " محمد کئچدی سیندن چئشمه حیات "

 .  ده " ایقبالنامه "  شاعیر یردئی

 اینسان اؤز کیمی هامی ده پئیغمبر حتّی ینی...  

 ایله رئاللیقالری حیاتین یاشاییر، عاقیبتینی

 پئیغمبر. کئچیر کئشمکئشلریندن اوزلشیر،

 اینسانلیق حیاتی، اینسان اوالن شرفلی ده اوچون

 لیاقت بوتون اینسانالر، سئچیلمیش بوتون یولو

 .   شرفدیر بؤیوک ان ده وچونا صاحیبلری

 دا فیلوسوف بیر هئچ و شاعیر بیر هئچ  

 هر. یئتیشمیر تکباشینا فؤوقونده، موحیطین
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 ایلک موتفککیر بیر هر و وار روحو اؤز زامانین

 تمسیل آخینینی فیکیر دؤورونون اؤز ده نؤوبه

 نسیمی. دا وامچیالریدا اونون و نیظامی. ائدیر

 مکاندا همین رده،دؤو همین ده نین ایرسی

 عنعنه فیکیر و دونیاگؤروشو فلسفی یاییلمیش

 بو کی، گؤستریر لیلیتح لی موقاییسه ایله لری

 لیکدنحروفی سادجه یول یوکسلن یه زیروه

 تاثیرلندیگی اؤنجه نیمیدن اونون …کئچمیر

 سی، " بالغهنهج ال "  نین )ع( لیع حضرت

 ای، " ینتواص "  الجینح منصور

 فلسفه  " ایشراقیلیک "  نین سوهروردی.ی.ش

 مودماح سی، " خمسه "  نین نیظامی سی،

 زنگین ای، " رازگلشن  "  نین شبوستری

 دؤورده همین دا اونون و لری عنعنه وووفتص

 وار طریقتی بکتاشیلیک آلمیش ووسعت گئنیش

 .  ایدی

 تعلیم بیر روفیلیگینح یمیدن،عن فضل اهلل  

 مؤوالنا هاؤنج یلیخ یاییلماسیندان کیمی

 :  یازیردی
 .  واردیر فرقی نؤقطه بیر  آراسیندا زحمت ایله رحمت "     

 .   " قالدیرار نی هقطنؤ  کی زحمتده دیلرسه، آهلل  

      

 فیکرین دا الیفبا حتّی دیل، نینکی نیعی  

 عرب خوصوصن. چئوریلمیشدی آتریبوتونا

 گئنیش اوچون فانتازییاسی فیکرین الیفباسی

 عرب آرئالی الیفبانین ده هم. آچیردی مئیدان

 و فارس ایدی؛ گئنیش چوخ آرئالیندان نین دیلی

 قلمه ایله الیفبا بو ده سؤیلننلر دیلینده تورک

. چئوریلیردی متنه یازیلی ادبیاتالشیر، آلینیر،

 یازییا، محض طریقتی روفیلیکح خوصوصن

 تعلیمین بو وئردیگیندن، اؤنم خوصوصی الیفبایا

 رقملرین ایدئیاالری؛ اساس سیرا بیر

 ده لر عالقه پیفاقورچولوقال معناالندیریلماسی،

 .  چیخیردی اوزه زمینینده الیفباسی عرب یئنه

 عرب اوچون بیلمک آنالیا دقیق داها نسیمینی  

 درینلره. دئییل یئترلی اؤزللیکلری نین الیفباسی

 نین دیلی تورک - دیلیمیزین اوچون وارماق

 .  آچیلمالیدیر دا یپوتئنسیال فلسفی

  توتان یئر موهوم لئکسیکونوندا نسیمی مثلن،  

 وارلیق قیقت،ح حاق،-سؤزو  " اوز"

 .  معناالندیریلیر کونتئکستینده

      

   تفسیریدور، صورتین کالمی االنینعت-حاق  

 .  باب بو آچیلدی حاقدن نا،فتح ناا اوزون یا  

      

 و. نیر زلهگی اوزده قیقتلرح درین ان بلی،  

 سِحرلی،-سیرلی بوتون چیخماسی، اوزه قیقتینح

 اوزدن اوچون اولماسی آشکار کیتابالرین قدسم

 .  الزیمدیر قالدیرماق پردنی/نیقابی

 جان، ائی اوزونده، سیز پرده حاققی کی، کیم  

 ایله وارلیق پردنی بو شاعیر، دئین -... دی گؤرمه

 کئچید، اوچون کیمیلری آراسیندا یوخلوق

 .  گؤرور کیمی سدد کئچیلمز اوچون کیمیلری

 آنالییشالری  " صیفت "  ، " سیما "  ، " اوز "   

 ائتمه ایفاده صورتینی اینسان طرفدن، بیر نین

 ، " آچیلیشی قیقتینح "  طرفدن، دیگر سی،

 نین دونیاسی ایچ چیخماسی، اوزه گیزلینلرین

 سادجه سی ایشلنمه آنالمیندا ترانسفئری اوزه

 هم اولماییب، شانس بیر اوچون فلسفه و ئزییاپو

 .  ائتمیشدیر نوفوز قاتینا حیکمت اؤز دیلین ده

 دیالئکتیکاسینا یوخلوغون وارلیقال دیلیمیزده  

 اون " اوزسوز "  و  " اوزلو ":  میثال بیر ماراقلی

=  سیماسیز=  اوزسوز! مقامالری فرق و عئینیت

 اوزونو - اولماق  " اوزلو ".  اولمایان مؤوقئیی اؤز

 احتیاط - قورخماز؟ کیم. )قورخماماق ایتیرمکدن
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 اوز ".(  سیماسیز=  اوالن چوخوزلو یا و اوالن اوزو

  ؛ " دره اوزوم کی، قویوبمو اوز "  -  " قویماق

 نیعی - ، "... یوخدو اوزوم قارشینیزدا سیزین"

( سیماسی) اوزو تک سادجه آما. ایتیردیم اوزومو

 اوزونو ".  بیلر ائده درد ایتیرمگی اوزونو اوالن

 چوخوزلو/ایکیوزلو - آبیرسیزالشماق -  " ایتیرمک

=  اوزلولوک. س و سیماسیزالشماق - اولماق

 .  چوخوزلولوک

 و وحدت دییشکنلیک، و ابیتلیکث بوردان  

 ده فلسفه. یارانیر کئچید الریناموضو کسرت

 یوخلوغون - دییشکنلیک وارلیغین، - ابیتلیکث

 آید، اؤزونه -  " سیماسیز ".  ساییلیر متیعال

 .  دئمکدیر اولمایان سیماسی ابیتث

 بیر شئیدن هر اوردا کی، وار دونیا بیر ائله بلی،  

 یا کامیلیدی؛ ان شئیین هر دنه بیر بو و... دی دنه

 سون - جک گله لقمط) حالدی اولوشموش آرتیق

 هله دا یا ،(ایشیق  کی دفدهه - منزیل

 ایدئال - کئچمیش مطلق) حالدیر یشپوزولمام

 بیر ائله ده بیر و(. محفوظ لؤوحی یا و ایدئیا حال،

 لری نوسخه چوخلو شئیین هر اوردا کی، وار دونیا

 دئییل ایدئال دئییل، کامیل تام بیری هئچ آما وار،

 بو، - حالیندادیر پوزولوش دا یا اولوشوم، یا -

 ربی هانسیسا پروسئسین. دونیادیر جیسمانی

 - بیری: وار یول ایکی... چوخلوغو مقامالر مقامی،

 - بیری او سورجی، پوزولوش/پوزولما

 ایدئال نین بیرینجی. سورجی ولوشوم/اولوشما

 سونرا و یارادیر آهلل - حالی یارادیلیش ایلک حالی

 و گؤندریر/قووور/آتیر دونیاسینا کسرت - دونیایا بو

 یا و یوخالنماسی واریانتالرین مومکون بوتون

 یول بیر هره - چوخالدیر اونو اوچون یاشانماسی

 ...  سئچیر

 کئچید پروبلئمینه مکان و زامان دا بوردان  

 :  یارانیر

      

   آنین، یوخدور مکانی نسیمی، اولدو مکانسیز "

 .   "! نئیلر؟ مکانی بیمکان اول سیغمایان مکانا  

      

 .  نسیمی یردئی - ، "! آنین یوخدور مکانی "  بلی،  

 شاعیر، ائدیر ایشاره اؤزه - دئمکله  " نسیمی "   

 .  زامانسیز و... مکانسیز اؤز آما

 حرکتین بیر لوکال اوالن، هودودو دود،مح زامان  

 باش مکاندا سونسوز. اؤلچوسودور سورکلیلیک

 سونسوزلوق. بیلمز اؤلچوله زامانال پروسئسلر وئرن

 بو آما. یرالچاتمازد اوچون ذکاسی اینسان -

 بیر دئییل، زاماندان سونسوز نسیمی دهشعیر

 عؤمرو سورکلی اینسانلیغین و اینساندان

 سیلن که/سونلو اینسانین بیر موقابیلینده

 بهس آندان موقابیلینده سونسوزلوق - عؤمروندن،

-مکان حیاتی لیک گونده نورمال، اینسانین. ائدیر

 لیرله به/مویینلشیر/لوکالالشیر کونتینیوموندا زامان

 دیشینا اونون سیغمادیغی، مکانا آما نیر،

 نورمال اینسانین بؤیوک و. اولور دا آنالر چیخدیغی

 .  چیخیر اوزه آنالردا بئله محض فرقی اینساندان

 کشف یا و وجد آنیدیرمی، سئزگی آن بو  

 بو! مقامیدیرمی؟ عشق ایالهی یوخسا آنیدیرمی،

 هئچ کگر اوچون دویماق سینی مؤعجیزه آنین

 یاشامیش اونو  دفعه بیر عؤمرونده اولماسا

 دونیا چاخیر، آندا بیر شیمشک... اوالسان

 هامی آنی بو. دؤنور حالینا اولکی یئنه و ایشیقالنیر

 یارادیجی آنجاق سیقلتینی اونون بیلمیر، یاشایا

 .  بیلر بیله اینسانالر

 یئرده بوش موناسیبتی زامانا نین نسیمی  

 نیظامی اؤنجه رلرعص .اولوشمامیشدیر

 بئله سیقلتینی نین آنی وئرگی/سئزگی

 :  دیرلندیریردی
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   شامتک بیر فرسیز دونیادا الزیم نه  

   سؤنمک؟ وئریب جان اوزونو لر گئجه  

   آندا بیر یالنیز شیمشکتک خوشبختدیر  

 .  جاهاندا فانی سؤننلر پارالییب  

      

 آددیم-دیمآد نین دوشونجه یقیمنط/ذهنین  

 آندا بیر مقامیندا وجد سئزگی یولو کئچدیگی

 ایشیقالنمیش قارانلیقالر بوتون آندا بو و کئچیر

 اینتویسییانین فیکری فلسفی قرب... اولور

 مقام بیر یوکسک داها هیندنذ/اینتئللئکتدن

 اوللرینده رینعص 20 آنجاق شرحینه کیمی

 دا اونو. بیلمیشدیر یاناشا تیمسالیندا بئرقسونون

 فیلوسوفالرین-شاعیر بیزیم کی، ائدک قئید

 کونسئپتیندن اینتویسییا قربین تعلیمی سئزگی

 اؤنجه سادجه اولموشدور؛ موکممل داها

 سی موعینلشدیریلمه نین قارشیلیغی تئرمینلرین

 .  اولونور طلب

 اسرلیک دؤرد دهک فوضولییه نیظامیدن ینی  

 نین دوشونجه فلسفی میللی بیزیم عرضینده دؤور

-بدیعی و سیموولیکاسی اؤز آوراسی، اؤز

-پوئتیک دویانین و. ایدی وار اوسلوبو ائستئتیک

 اولدوزالری پارالق ان نین فضاسی فیکیر فلسفی

 .  ووروردو برق کونتینیوموندا مکان-زامان بو محض

 وحدتی قدنان الح! ایدئیاسی وحدت یاخود  

 !  کئچید ووجودا

! زنگینلیگی یالپوتئنس یفیرینص/نین هنؤقط  

 - دونیادا باشقا! وارولوش یئنی آچیالن دن هنؤقط

 !  وامدا اوزره اؤلچو باشقا یا و خط بیر باشقا

 لری مثله یوخلوق و وارلیق زامان، نسیمیده  

 اونون. آکتوالدیر چوخ باخیمیندان فلسفه موعاصیر

 کونسئپتی زامان آچیلمامیش دهک ایندییه هله

 زامان هایدئگئرین هد هم کانت، هم اصلینده

 :  توتور ایشیق تعلیملرینه

      

   یوخون، وارال یئره بیهوده المینی چکمه  

 .  دئییل مئیداندا هله اوالجاقسا اولدو، اوالن  

      

 تقدیم کیمی  " ایندی "  وارلیغی هایدئگئر  

 نسیمی عئینیله جگی گله و کئچمیش ائدرکن،

: ائدیر ایضاح آرقومئنتله  کی بئیتینده بو نین

 گلمه هله ایسه جک گله یوخدور، داها کئچمیش

 .  دیر " ایندی "  آنجاق اوالن وار کی، دئمک ییب،

 :  یاخود  

   کؤنول، اوساندی دونیادان وفا بی  

 .  کؤنول ساندی یوخ دونیایی دئدی، یوخ  

      

 وفا. برابردیر یوخا حیات السیزوص دونیا، وفاسیز  

 منشایینه ایالهی اؤز اینسانین - دا الوص دا،

 گونشین چیخماسی، اوزه حاقین قوووشماسی،

 اوالشماق، حاقا آنجاق وارلیق. دوغماسیدیر ایچدن

 دونیانین حیاتین،. قازانیلیر قوووشماقال نا-او

 دئییل، مقامیندا سئیر بیزه سیماسی گئرچک

 قیقتح بو سونرا عصرلر. آچیلیر مقامیندا کشف

 اوزه یئنیدن وژیسیندهفئنومئنول هوسسئرل

 و زامان کانت سونرا ایل 400... چیخاجاقدی

 سی واسیطه نین فالیتی اقلی اؤز اینسانین مکانی

 زامان هایدئگئر سونرا ایل 550 جک، گؤره اوالراق

 دیالئکتیکاسی یوخلوغون و وارلیق آنالییشینا

 تأسوف آما... باخاجاقدی یئنیدن کونتئکستینده

: خبرسیز اوندان دن، ائتمه دایستینا نسیمییه کی،

 بیزمی خبرسیز، هایدئگئرمی هوسسئرل، کانت، -

 !  خبرسیز؟

. آپاریلمیر تهلیل لی موقاییسه بیزده کی، تأسوف  

 کونتئکستینده، شرق آنجاق دا آپاریالندا

 فلسفه موعاصیر. آپاریلیر فونوندا کئچمیشین

 اؤز اونالر و ایمیش مخصوص قربه آنجاق سانکی
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 باشالیاراق سیفیردان ینیسیستئملر

 فیکیر بیر بوتؤو تاریخی فلسفه آما. قوروبالرمیش

 بورادا. آخینیدیر فیکیر قربه شرقدن پروسئسی،

 تکجه ده نسیمینی. اولمور مومکون بزن آییرماق

 آراشدیرماق اوزریندن نیمی فزلولاله

 اونون باخیش اؤنیارغیلی بئله و عدالتسیزلیکدیر

 .  مهدودالشدیریر یغینییارادیجیل سینی، فلسفه

 هلالج منصور سی فلسفه شاعیرین دوغرودور،  

ان  "  اونون چونکی. آراشدیریرالر ده اوزریندن

 هلالجا، منصور کؤکلری نین ایدئیاسی  " الحق

 .  گئدیر اوله داها اوندان حتّی

 ایستر. تعلیمی  " ووجود وحدتی "  ده ائلجه  

 ایبن علیمینت بو ده هتورکی ده ایسترسه بیزده،

 دا بو کی، دوشونورلر باشالدیغینی ایله عربی

 لره اؤنجه داها بیزی ایزلر. تصووردور یانلیش

 دونیانینمی اولونماسی، درک ایچدن حاقین. آپاریر

 دونیانین اینسانینمی ایچریسینده، اینسانین

 باشا زامان چوخ ایدئیاسی اولماسی ایچریسینده

 دونیا - اینسان ده گؤره بونا. دوشولمور

 چیخیش ایدئیاسیندان وحدت موناسیبتلرینده

 .  قاچیلمازدیر سی ائدیلمه

 وورغوالیاق مقامی بیر بئله دن گئتمه تمللره  

 "  ده ایسترسه ،  " ان الحق "  ایستر کی،

 سادجه دهعصرلر اورتا تعلیمی  " ووجود وحدتی

 دؤورون اولماییب، باغلی شخصلرله آیری-آیری

 آخینینا دوشونجه فلسفی بیر ه،سین عنعنه فیکیر

 دوشونجه ایسالمی بو اصلینده. چئوریلمیشدی

 بؤیوک آختاریشی، اؤزونودرک فلسفی نین

 بیری قولالریندان موهوم نین آخینی تسوووف

 دوشونجه، دینی قوووشاقدا مؤحتشم بو و. ایدی

 بیر بئله. گلمیشدی آرایا بیر دا پوئزییا و فلسفه

 ده بیری لریندن ونهنوم گؤزل ان قوووشمانین

( 1320 - 1287) شبوسترییه ماهمود

 قرینه بیر جمعی آذربایجانین دا او. مخصوصدور

 قویوب ایرس فلسفی بیر مؤحتشم آما یاشامیش،

 بیلینن آز چوخ دونیادا گئتمیش،

 یاراتدیغی-یازیب نین نسیمی. فیلوسوفالرینداندیر

 یارادیجیلیغیندان شبوستری آخینی فیکیر آرئالدا

 آزیندان ان  رابیطه بو. بیلمزدی اولوشا نارداک

 ایکی. چیخیر اوزه سینده موقاییسه فیکیرلرین

 یارادیجیلیغیندا فیلوسوفون-شاعیر آذربایجانلی

 اوزه لردن موقاییسه ایلک ائله مقامالری واریثلیک

 بیزجه،. وار وحدتی ایدئیا ده هم. چیخیر

 حالیندا وحدت فیلوسوفالرین آذربایجانلی

 دئییل، باخیمدان فلسفی سادجه شدیریلماسیآرا

 ایزله بوتؤولوگونو تاریخی روحون میللی ده هم

 .  ماراقلیدیر باخیمیندان مک

 یئنیدن سی فلسفه نسیمی عومومیتله،  

 آز حاقیندا پوئزییاسی اونون. آراشدیریلمالیدیر

 جیدی حاقیندا سی فلسفه آما یازیلماییب،

 آما بیلر، اوال چوخ انالریاز. واردیر احتییاج تدقیقاتا

 آختارماقال سینده چرچیوه لیکحروفی سادجه اونو

 اولکی نسیمیدن. دئییل مومکون اوالشماق مطلبه

 بو قورولماسی  عالقه تمللرله فلسفی سونراکی و

 اوچون آچیلماسی نین مأخذی فیکیر بؤیوک

 .  شرطدیر ایلکین

 بعضی اوالن یوکو فلسفی بؤیوک دیقتی بیز  

 :  ایستردیک یؤنلتمک رامقامال

 شئیم، هر - من: دئییلیشی بیرینجی ایدئیانین  

 منده - گؤیلر یئرلر، عرض،-کورئیی دونیا؛ بوتون

 اولمایان منده کی، بودور ده دئییلیشی باشقا... دیر

 اینجه چوخ - مقام بو باخ،. یوخدور شئی بیر هئچ

 !  مومکونمو؟ کئچید منطیقی بیر بئله. مقامدیر بیر

 نه سی ایفاده  " دیر منده حاق - ققان الح "   

   گلیر؟ آنالمینا
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 من دئییلسه، منده حاق -: قویساق ترسینه سوالی  

   قالیرام؟ دیشیندامی حاقین

 بوتون - حاق. ائدر احتیوا دونیانی بوتون حاق آخی،  

 .  یوخدور نه هئچ دیشیندا اونون وارلیقدیر،

 ایفاده  " دیر منده حاق - ان الحق "  - سوال باشقا  

 دیشیمدادیر منیم ده هم دیر، یئرده هر حاق "  سی

   دیر؟ موناسیبتده بیر کیمی نه ایله آنالمی  "

 - گئدیرسه ائتمکدن احتیوا صؤحبت اگر - یاخود  

   …وارلیقالردادیر باشقا هم دیر، منده هم

 دا هاکک آیریدیر، دونیا قاالن یئرده آیری، من ینی  

 .  ائدیر احتیوا دونیانی ده هم منی، هم

 :  دئییر شبوستری ماهمود سلفی نین نسیمی  

      

   عین،شخص م بیر گؤردو تا اؤزون  

   من؟ نیم بس دوشوندو ائتدی، سوال  

   یئتدی، هکل ل لیكدن ذره اول کئچیب  

 .  قاییتدی سونرا دی، ائیله سئیر اونو  

      

 سانکی ایسه لآبدا شاعیر موعاصیری نین نسیمی  

 :  ائدیر تکرار نسیمینی

      

 .  منم فاش منم، گیزلی منم، گونش و ذره  

      

 وار روحوندا دؤورون بوتؤولوکده ایدئیاالر بو نیعی  

 ده سویییه فرقلی روحو بو شاعیرلر فرقلی و. ایدی

 .  بیلیردیلر جانالندیرا

 :  دئییر فوضولی  

      

   ،سنسن آشیکار اوالن منده  

 !  سنسن - وار کی اول یوخام، خود من  

      

 سادجه عئینیتی، این " سن "  و  " من "  بوردا  

 بیر فرقلی. آشیر عئینیتینی نین سئویله و سئون

 بیرینه-بیر اوبیئکتین و سوبیئکت بوجاغیندا باخیش

 سونرا عصرلر دا بو کی، اولونور تصویر سی کئچمه

 عکسینی اؤز علیمدهت فلسفی آدلی فئنومئنولوگییا

 سوبیئکت ایکی -  " سن "  و  " من ".  تاپمیشدیر

 من "  ایسه سونرا. آچیلیر لئویناسدا و سارتر بؤلگوسو

 کیمی( باشقاسی بیر ینی)  " او "  و  " سن "  ، "

 واختیندا دئدیکلرینی نین فوضولی. ائتدیریلیر وامدا

 آچیر سارترالر اوچون دیگیمیز بیلمه آچا اؤزوموز بیز

 .  باشالییرالر سیفیردان قویور، تمل یئنی سانکی و

 :  یاخود  

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

      

 قبیریستانلیقدا اونون هاملئتی، ئکسپیرینش  

 جتیری فلسفی باغلی ایله دؤنوشو تورپاغا اینسانین

 تاثیر بؤیوک اولوشماسینا دونیاگؤروشون فلسفی قربده

 هر "  فوضولی اؤنجه رعص بیر اوندان. گؤسترمیشدیر

 ماراقلی چوخ. دئییر  " آدمدیر بیر توپراق اوووج

 دئمک ده  " عالمدیر بیر توپراق اوووج هر ":  مقامدیر

 بیر  " آدمین "   " عالمله "  بوردا چونکی. اوالر

 باشالنغیجا اوغلونون اینسان آدمین،. ولوردوی عئینیتی

  کی طبیعتده دونیانین، بوتون دؤنوشو

 اینسان ینی. کئچیر کیمی آنالوقو سیرکولیاسییانین

. گئدیر صؤحبت وحدتدن آراسینداکی طبیعت ایله

 پالنا آرخا آیریلیشی معنوییه و ماددی دونیانین

 بیر عئینی دونیا ایکی بو و ایتیریر گوجونو کئچیر،

. چیخیر اوزه کیمی تجللیلری فرقلی دونیانین

 آسپئکتی، بیر داها نین تعلیمی ووجود-وحدتی

 :  اؤرنگی

   سنه، یراندیح اؤزگه سندن کی، سیما ملک یا  

 .  سنه یراندیح کی کیم هر دئمز نسانا بیلر، قح  

      

 ائدن احتیوا دونیانی و منی اوال،: واریانت فرقلی ایکی  

 مگر دونیا آما. وار مکان سونسوز بؤیوک، داها

 بیز اوندا سونلومویام؟ مگر من من؟ بس سونلودورمو؟

 سونسوزلوقدان بیر ائدن احتیوا سونسوزو ایکی

 دئدیگیمیز دونیا طرفدن، دیگر. اوالریق دانیشمالی
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 آییریرام، اوندان اؤزومو من کی، نئجه دئییل، واحید

 سادجه یباشقاالر و... آییریر باشقاالری ده ائلجه

 هامیسی - وارسا شئی قدر نه هر دئییل، اینسانالر

 سونسوزالرین سایدا سونسوز اؤزو دونیا. سونسوزدور

 !  کیمی جمعی

 کیچیک سونسوز "  بیر: وار سونسوزلوق جور ایکی  

 سونسوز "  ده بیر و. داخیلدیر شئیه هر کی،  "

 .  ائدر احتیوا شئیی هر کی،  " بؤیوک

 گونشین و ذره دریانین، و دامال ده یئنه  

 !  دیالئکتیکاسی

 بیلسک، ائده کشف سونسوزلوغو  کی ایچیمیزده "   

 .   " اوالریق قوووشموش سونسوزلوغا ده اؤزوموز

 آپورییاسیندا  " تیسباغا و آخیللئس "  زئنون  

 سونلو توپالمدا کیچیکلرین سونسوز: مقامی بو محض

 دؤورون او الراقاو سادجه. آلمامیشدی نظره اولدوغونو

 ...  وئرمیردی ایمکان بونا تفککورو رییازی

 دیگر سورکلیلیک، طرفدن بیر سونسوزلوق: د بیر و  

 بیر دا بونالرین و گلیر آنالمینا توکنمزلیک ده طرفدن

 .  وار مقامی عئینیت

 کیمی سونلو بیزه سونسوزدو؛ شئی هر اصلینده،  

 ونلوس ایدراکیمیز بیزیم سادجه. ده گؤروننلر

 ائتمک تصوور سونسوزلوغونو سایدیقالریمیزین

 بو گؤرونور،. واخت چوخ اولمور یئترلی اوچون

 گئری تفککوردن یریاض تفککورو فلسفی گونون

 ...  قالیر
. دئییل خاطیرالتماق بونالری سادجه مقصدیمیز  

 سایدیقالریمیزین کیچیک و سونلو دیقتی مقصدیمیز

 حتّی و بؤیوک (عؤمرون حیاتین، دن جومله وا)

 .  یؤنلتمکدیر پوتئنسیالینا سونسوز

 دودالرینیح نین دوشونجه سادجه  

-علمی ایسه اوچون بونون... گئنیشلندیرمک

 نین دوشونجه بدیعی آشاراق نی چرچیوه منطیقی

 .  اولونور طلب بحرلنمک اوفوقلریندن هودودسوز

 چاالرالری، فرقلی نین ایدئیاسی وحدت  

 حاقیندا وحدتی داخیلی گو،بوتونلو دونیانین

 گؤی ":  وار ده سینده فلسفه چین قدیم ایدئیاالر

 نفسیمدن روحومدان، اؤزومدن، منیم شئی هر یئر، و

 دوغان شئی، بیر هئچ اؤلن. دئییل آرتیق جانیمدان و

 .   " یوخدور شئی بیر هئچ

 سینده فلسفه چین. فرقلیدیر بیزیمکیندن آما  

 هر یئرین، و گؤیون جانیمیز قوی بوراخ، ":  دئییلیر

 بیر جاالناراق آغاجالرین قاریشسین؛ ایله جانی شئیین

 .   " کیمی چئوریلدیگی آغاجا

 بیرلشمک جاالنیب قاریشماق، سونرادان ایسه بیزده  

 بو و. اولونور ترننوم ایدئیاسی بیرلیک تملده دئییل،

 .  دایانیر اینسان ده یئنه... بیرلیگین

 :  یازیر طایخ ایسماییل شاه  

      

   ایدیم، وار ازلدن تا ایکن، یوخ گؤی ایکن، یوخ یئر  

 .  ایدیم پرگار لی ایره سیندن یئکدانه گؤوهرین  

   سربسر، جاهانی توتدو دیم، ائیله آغ گؤوهری  

 .  ایدیم ستتار یارادان گورشو-عرشی گؤیو،-یئری  

      

 روح ایالهی ،او کی، ایدی وار ازلدن گؤره اونا اینسان  

 .  داشیییجیسیدیر

 ربغ ستاتوسو لا فؤوق خوصوصی، بو اینسانین  

 کناردا دیقتدن مودت اوزون سینده فلسفه

 آنجاق هومانیزمی دا رئنئسسانس حتّی قالمیش،

 بیلمیش، آکتوالالشدیرا قدر مقاما بیر بلیرلی

 20 آنجاق کئچید مودئلینه دونیا اینسانمرکزلی

  بو و. بیلمیشدیر آچا یول ونهاؤز اوللرینده رینعص

 فلسفی شئلئر ماکس گؤره باخیشا  " فرقلی "

 .  اولونور حساب یارادیجیسی آنتروپولوگییانین
 قویوالن طرفیندن نیظامی اساسی بیز چونکی نییه؟  

 تعلیم و پرینسیپ آردیجیل سینده فلسفه نسیمی و

 فلسفی یئنی کریستالالشان اولوشان، کیمی

 دیلینه فلسفه دیلیندن پوئزییا نداواختی کونسئپتی

 .  میشیک بیلمه ائده تقدیم دونیایا چئویریب
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  گیریش

” دؤولتی“جی ایلده -1918دونیا تاریخینده 

لر( چار روسیاسینین، رمنیاولمایان هایالر )ائ

ه رفلی دستطلرین هررئگیونال و بین الخالق گوج

الریندا یی ایله تاریخی آذربایجان تورپاق

الر. بؤیوک بلیکاسینی یاراتدیوائرمنیستان رئسپ

لر عثمانلی ایمپئریاسینا قارشی و تورکیه دؤولت

ندان ”ائرمنی کارتی“رئسپوبلیکاسینا قارشی 

لر. بوتون تاریخی ائدیب مهارتله ایستیفاده

نوی عم-لر، سندلر، تاریخی دینیالر، منبعفاکت

لر ثبوت ائدیر کی، قاراباغ آذربایجان عابده

لرین جنوبی قافقازدا، او سی اولوب. ائرمنیاراضی

سینده دن ده قاراباغ اراضیجمله

یرالدیغی حاضمسکونالشدیریلماسی روسیانین 

عصرین  جو-19 راقایستراتئژی پالنا اویغون اوال

پیوترون  جی-1 دن باشالنیب. هلهلریناول

لرین جنوبی قافقازا دؤورونده ائرمنی

سی حاقیندا پالن حاضرالنسا دا، او کؤچورولمه

دیرماق مومکون واخت بونو تام رئالالش

دیر. بو پالنین رئالالشدیریلماسی اوچون اولمامیش

لرینده عصرین اول جو-19 الوئریشلی شرایط

 .یدانا گلمیشدیم

قارا “و یا ” دنیزدن دنیزه بؤیوک ائرمنیستان“

” دنیزدن خزر دنیزینه کیمی بؤیوک ائرمنیستان

الری میفیک سیز ادعایارادیلماسی کیمی اساس

ده، دؤولتی یاراتماق مقصدی ایله، ایلک نؤوبه

وینه حالرینین متورک و موسلمان خالق

 ایان هلهایدئیاسینی ی” لیکائرمنی“یؤنلدیلمیش 

عصرین آخیرالریندا یارادیلمیش  جو-19

پارتیاسی اولوب. بو ایدئیانین ” داشناکسوتیون“

لرین دونیانین هر سینده ائرمنیگئرچکلشدیریلمه

الر، تئررور لری کوتلوی قیرغینیئرینده تؤرتدیک

لر ارتغالر، الر، سویغونچولوقالری، سویقریمآکت

  .1لرحیاتا کئچیریب ایرو س

جی ایلین یانوار آییندا ائرمنی تئررور -1992

نفر،  80سینده لری کرکیجاهان قصبهدسته

جی ایلین فئورال آییندا خوجاوند -1992

فئورال  26نفر و  77رایونونون قاراداغلی کندینده 

 613هرینده ش لیجی ایل تاریخده خوجا-1992

نفرینسه  650نفر دینج ساکینی قتله یئتیرمیش، 

 .دیرجدی خسارت یئتیرمیش ساغالملیغینا

یتینه عنین دونیا ایجتیماسیقاراداغلی فاجعه

، ”یلسویقیریمی: قاراداغ“چاتدیریلماسی مقصدیله 

و ” سویقیریمی قاراداغلی: داوام ائدیر...“

لری چکیلیب، سندلی فیلم” قاراداغلی، مباریزه“

” ی سویقیریمی شاهیدلرین دیلی ایلهلقاراداغ“

لونوب. طبیعی کی، آذربایجان آدلی کیتاب نشر او

خالق و رئگیپونال ال نین، بئینلریحقیقت

عثمانلی  اًیی ایله تاریخه لی دستفرطلرین هرگوج

                                           
 و اسبب   ه هسبب  بببرائرمه  اوسببنوه   ق راابب   - طبب بلا   سببان   1

   -شرح ائ لربر؟ الریا ع  نورپ ق ف کنال

/771630.htmlhttps://sia.az/az/news/social 

https://sia.az/az/news/social/771630.html
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ایمپئریاسی، قافقاز، مرکزی 

آسیا و تاریخی آذربایجان 

لرین الریندا ائرمنیتورپاق

لری تئررور، ائتنیک تؤرتدیک

الر، مه، سویقیریمه تمیزل

بین  ایرلر و ستلر، جینایارتغ

لرده الخالق عالمه خاریجی دیل

لر الر، مقالهاثرلر، کیتاب

دیر. لیراق چاتیریلمایازیال

آذربایجان رئسپوبلیکاسینین 

لیئوین عپرئزیدئنتی حیدر 

الرین لیآذربایجان“دا -26جی ایل مارتین -1998

حاقیندا وئردیگی فرمانین ” سویقیریمی

نین بین الخالق لریلرین جینایتکار عملائرمنی

یتینه عالرا و دونیا ایجتیماتشکیالت

  .دورچاتدیریلماسیندا رولو اولموش

 ییعجغرافی مؤوق-قاراداغلینین تاریخی و طبیعی

 رئرسپوبلیکاسینین آذربایجان –قاراداغلی کندی 

ی طیباظاداغلی کند اینقار رایونونون خوجاوند

ند سینده یئرلشن کنددیر. خوجاواراضی دایره

-ربده، خوجاوندغ ترمیلو ک 13دن رایون مرکزین

یی ه تا خانکندی آوتوموبیل یولونون قیراغیندا، داغ

سی اساساً حیواندارلیق، لیاراضیده یئرلشیر. اها

لیق، اوزومچولوک و چیلیق، باراماتاخیلچی

لیقال مشغول اولوردو. کندین قاراداغلی، بوستانچی

لو، دلی، اوسوفمحم لی، میرزخانلی، مشمیرزه

لی، تاغیلی، آلی، لی، ورندهضاردمحم

لی سنحلالر، ابولی، گولپریلی، گمجیلفیصمدحم

لری وار. شوشو، ایتوچان قایا، آدلی تیره و نسیل

سی، حیدر باغی، کار داش، ناماز اؤلن ناغی مئشه

سی، نین مئشهسی، سئبینین مئشهیول، شیری

سی، ماناس درهلی دره، قارانلیق دره، پامبیق

سی، پیشیکلی دره، دهنه دره یماناس دوزو، موس

لیک باغی، بابا ی سی، بلی درهسی، ورندهدره

لیک بوالغی، کار داش مد بوالغی، بیحبوالغی، م

لی بوالغی، چاناق بوالغی، فیندیقلی بوالق، قورغا

 ایرلی کهریزی و سبوالغی، چیچک بوالغی، ورنده

  .ینیبجغرافی آدالر قئیده آل

نین قاراداغ توپونیمی قارا و داغ سؤزلری

دن یارانیب. قارا سؤزو قدیم تورک سینبیرلشمه

الری آنالم” رنگ“و ” بؤیوک“دیلینده 

بؤیوک، “لی، قاراداغ سؤزو دیر. دئمهداشیمیش

” سوخورالرینین رنگی قارا اوالن داغ“، ”اوجا داغ

لره عصرجی -8-6 دیر. داغ )تاغ( سؤزونهآنالمیندا

لرینده کاشغارلی عاید قدیم تورک یازیلی عابده

-کیتابی“، (عصر جی-11) ود سؤزلوگوندهحمم

  .الریندا دا راست گلینیرداستان  2”دده قورقود

دان آذربایجاندا سووئت حاکمیتی قورولدوق

جی ایلده -1928سونراکی دؤورده، یعنی 

جمینده حصینیف جو -4-1 قاراداغلی کندینده

جی ایلده -1956ب یارادیلمیش، ی مکتیابتدا

ایللیک اساس  8رک دیریلههمین مکتب گئنیشلن

جو ایلده ایسه تام اورتا تحصیل -1974مکتبه، 

                                           
 اوغببون" )اوغببونا  ی-iنبب ل  ی-اب لسبب   قورقببو    م ی-کلنبب   2

 نبور  اوغبون –( کلنب ا  قورقبو و    م  ل له   الرلهل ط لفه
 سب ع ا   ب ل نی ق لم ا  ا ال نلهل - خ بق آذرا لج  .  اسن ه 

 (.عصربرج  -6-7)
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دیر. ایشغال وئرن بیلیک اوجاغینا چئوریلمیش

جی تدریس -1992 - 1991سینده )رفهع

ایلینده( مکتبده تحصیل آالن شاگیردلرین سایی 

جی ایلده -1951دور. نفردن چوخ اولموش 350

الرین لیدان آذربایجانرورت اولماضهئچ بیر 

رک قاراداغلی لی کندی لغو ائدیلهیاشادیغی ورنده

دیر. بو آرتیق قاراباغدا کندینه بیرلشدیریلمیش

نین( دیؤنلو سیاستیصنین )مقائرمنی مکری

الر سی ایدی. بئله کی، آذربایجانلینؤوبتی مرحله

ه ی مقصدلی شکیلده دیاشایان کندلرین آدالر

ییشدیریلیر، باشقا کندلرله بیرلشدیریلیر یاخود 

نین دیگر سیلیرک اهاتامامیله لغو ائدیله

سی تشکیل ائدیلیردی. لره کؤچورولمهاراضی

بونونال موختار ویالیتده دئموقرافیک دورومو 

لیق ییشمک، سئپئراتچیه لرین خئیرینه دائرمنی

لی زمین یاراتماق لرینه اساسو تئررور عمل

الیت عمقصدی گودولوردو. همین دؤوره کیمی ف

لیگی )ایجرا گؤسترمیش قاراداغلی کند سووئت

راق ائرمنی کندی اوالن لیگی( ده لغو اولونانماینده

لیگینه بیرلشدیریلمیشدی. قاغارزا کند سووئت

عینی واختدا قاراداغلی کند کولخوزو دا لغو 

یان کندلرین لر یاشااولونموش و ائرمنی

آدینا ” میچورین“الری ایله بیرلیکده روفاتصت

جی ایلده -1971کولخوزدا بیرلشدیریلمیشدی. 

راق دن آیریالقاراداغلی کندی ائرمنی کندلرین

آدینا کولخوز یاراتمیش، ” نریمان نریمانوو“

ده ایسه -2جی ایل اوکتیابر آیینین -1980

دن ئنیالیتی یعنین فلیگیقاراداغلی کند سووئت

  .3دوربرپا اولونموش

                                           
 رل شبب هل ب: سببولرلرلم  قبب را اغ  . ش آسببالهوو ،.ق پ غبب لئوا  3

 آنرا لجبببب هل  هل بریقببببو  سببببالن   ائرمهلسببببن  . )ال ببببه  ل بببب 
 سبولرلرلمل  نؤرن لگ  که له   ق را اغ   رالوهوهو  خوج وه 
 و ع ببم“ ابب ک ،(. اوبوهببور رنصبب سببلههخ طر  الرلهل قورابب  
 33-31. ص ،2013 ،”ننصلل

نین لر دؤولتیجه صفویسی منشأیاشاییش منطقه

سینده بؤیوک رول حاکمیت اوغروندا مباریزه

 الرین  قاراداغلی طایفهاوینامیش قیزیلباش

سینده سینین مسکونالشماسی نتیجه

دیر. طایفه ایسه اؤز آدینی جنوبی یارانمیش

دان آدینلینین  احاآزربایجانین قاراداغ م

دن سونرا لر حاکمیته کئچدیکدیر. صفویآلمیش

الر. لره یاییلمیشالر موختلیف اراضیقاراداغلی

یا اقاراداغلی آدلی کندلر ده محض همین طایف

لرین ائتنیک آدینی عکس مخصوص عائله

دک ه جو ایللرین-30عصرین  جی-20.ائتدیریر

 بیرد  کندی یاخینلیغینداه الچین رایونونون گول

دور. بو کندین آدی دا قاراداغلی آدلی کند اولموش

  .5سیندا چکیلیربیر بایاتی  4ساری آشیغین

 جومون تشکیلیوقاراداغلییا ه

لری، و آرامو  بیرلشمه   6قاراداغلییا هوجومدا  آرابو

سی ایشتیراک مئلکونیانین دسته همونت

-366دیر. همچینین، کنده هوجوم زامانی ائتمیش

                                           
 عصر،جی -17 – رالوههو الچل  عصر، جی-16) آشلق س ری 4

 آذرا لج   عصر جی-17. اوسن  ی ن ا ل  –( گوبارل 

 ن رلخ  اؤبوم و  وغوم آشلغل  س ری اوال   ا الرل آشلق
 گوبالر  رالوهوهو  الچل  آشلق س ری.  ئللل مع وم  قلق
-19-17 س ن له   س   چ للهل  کرین ل خله لغله ا، هل که ی

 ق ال  الریبلقخ راا  ن ضر ا و اوال  مؤوجو  عصربر  جو

 ب ق را ا  و ل ش ملش اوبموش،  ا آه  که له    بق را ا 
 هل که ی گوبالر  لرک ض ن ل خله لغله ا هل که ی

 نوره نهگ قاری آشلغل .  وراوبوهموش  ف  سله  اراض 
 کرین که له  ، گوبالر  رالوهوهو  الچل  اله لک  من لهل ،
 شک   ب خل  اوهو   اشله  ا ش قارل .  لرل خله لغله ا چ للهل 

 . وراوبوهموش کن   
-2 جل    ، II. بوغن  ائهسلک وپئ لک هل برینوپوهلم آذرا لج   5

 .24. ص ،2007 ،”ر غ-شرق“: ا ک  جل  ، جی
արաբո  -ائرمهلجه) س  سنه کؤهوب و آرااو 6

կամավորական ջոկատ،  ال ه قرافلک س  النل 
 راا  ق  -ا ن بلوهو آرااو ل  و( ژوک ت ک م ووراک   آرااو

 گ     خ رلج و بریائرمه  ائرمهلسن   اس س    سله  من راه
 پ رامل لن رلست  چ مل  ت اوبوهموش نشکلل بر  ائرمه 

 ” هژ  ق رئگل “ الرواخت ال ک آ ی هل  سنه. قروپالشم 
 ق رئگل “  اخل له   بری سنه  ائرمه   لگر الکل ،. اوبو 

 آ لهل  هل  سنه  س ،چلخم اورن ل  برل  سنه آ ب  ” هژ 
 جو-19" آرااو. "اوبو  سا  سلههاونبهمه ال ه آ ی ”آرااو“

 ملخلن رل   السنئپ هو  ائ   قل م ق رش  عثم ه لل  عصر  
 .اوبو   وصنخ  و شخصل  آ ب 
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دن ایستیفاده لرینیجی آالیین دا قوهجی موتوات

   .7دیرائدیلمیش

تیجی آالیین کوماندا هئیتی، آجی موتو-366

الرینا گؤره نین مقاومتی ایله راستالشدیقلیاها

ه مین ائده بیلمأآالیین سربست چیخاریلماسینی ت

ده دیگینی قئید ائدیردی.  بو مقصدله گنجه

ی جلب لریئرلشن دئسانت دیویزیاسینین قوه

دک آالیین ه لر گلنآنجاق بو قوه 8لی اولدو.ائدیلمه

لردن عبارت اوالن و نفری، اساساً ائرمنی 103

قیرغیندا ایشتیراک ائتمیش حربچی امره تابع 

الر. راق قاراباغدا قالدیدان بویون قاچیرااولماق

سی لشمهه لیغینین جینایت سؤودآالیین کوماندان

مسئول اوالن دیگر  و آالیین چیخاریلماسینا

سینده سیزلیگی نتیجهولیتئلرین مسشخص

دن سی، او جملهحربی تئکنیکانین بیر حیسه

بو    9.ویل وئریلدیحلره تلی تئکنیکا ائرمنیزیرئه

                                           
366-ج  مونوانلج  آالی — کئچملش سووئت اور وسوهو     7

 ل روسل ه. س الربشمه نرا  لئربش   شهرله   خ هکه ی
 ج -366 ل نا  بربهر ن ق را آ له  اؤن ن رلخلهه آذرا لج  
 برله  ف جعه ق را اغ      هم ب ،خوج  هم آالل  مونوانلج 

 سله  س له آالی او منض. ائ ل  الشنلرا ( 17.02.1992)
 ال  رله   ال ک هل س من راه ق راا   بیرینجی برائرمه 

 همل  ق ر اله لله  ،ک نأس . برائ ل  اب   اوغور اؤلو 
 الر هئچ گؤر  برلههنرکت بریائن لک  لربریکوم   آاللل 

.الرآبم لل  جنا  
8 Салаев, Г. 40 дней Ходжалы: "героям" 

366-го полка посвящается. Молодежь 
Азербайджана.- 1992.- 4 апреля.- c.-2 

9  Литовкин, В. Десантники будут 

прикрывать вывод 366-го полка из 
Степанакерта. Известия.- 1992.- 3 

الریندا لی سویقیریملر قاراداغلی و خوجاقوه

لر.  قاراداغلی سویقریمینین ایشتیراک ائتدی

جی -366شاهیدلری سویقیریم آکتیندا 

ه یقلصدتیجی آالیین ایشتیراکینی تآموتو

 10.ییرلر

 لیقاراداغلینین ایشغا

دان باشالمیش دینج جی ایلین یایین-1991

دان چیخاریلماسی عملیاتی نین قاراداغلیلیاها

ایلین سونوندا دئمک اوالر کی، تامامیله باشا 

سینده قاراداغلینی رفهعچاتدیریلمیشدی. ایشغال 

 14الردان یالنیز فعه ائدیردی. بوننفر مدا 125

ه گلمیش میللی اوردونون، ه یمؤدان کنفری آغدام

ه عنفری ایسه قاراداغلی اؤزونومداف 70

دان باشقا چولری ایدی. بوننین دؤیوشسیدسته

 13دان یوخاری اوالن کیشی، -60نفر یاشی  17

نفر مکتب یاشلی اوشاق اللرینده سالح ووروشماغا 

دن -50نفر یاشی  11الر. یشدیحاضر دایانم

راق یوخاری اوالن قادین کؤنوللو کندده قاال

الرینا آرخا اولوب الرینا و قارداشارلرینه، اوغول

لر. قهرمان آذربایجان کؤمک ائدیردی

دان زیور، سیتاره، تاوار، گرکمز، مینا، الرینقادین

میناره، سادت، میرواری، مینایه، گولر و حقیقت 

                                                             
марта.- c.1; 

 حربی آالیین جی-366 ،خ. ولیئو: باخ 
 لیخوجا لرینشخص دیگر و چوالرینینقولوق

 یئنی. یئتیریلیب ثبوتا تام ایشتیراکی سویقیریمیندا
علی  ؛11.س -.فئورال 26 -.2011 -.آذربایجان
 ویزیانیندی" جی-366: ]"لیخوجا. س ،اوغلو

-525[. کئچیر گون 366 دانقیرغین تؤرتدیگی
 ؛.4.س -.فئورال 26 -.1993 -.قزئت جی
 دهمحاصره تام آی دؤرد لیخوجا. ائ مممدوو،

 قرارگاهیندا آالیین موتواتیجی جی-366: قالدی
 -.2008 -.ساحل ایکی. حاضرالندی پالنی عملیات

  .5.ص -.فئورال 26
10 Today, Azerbaijan commemorates the 26th anniversary of 

the Garadaghly massacre committed by Armenian 
armed forces-  http://defence.az/en/news/124474/26-
years-pass-since-garadaghly-massacre  

http://defence.az/en/news/124474/26-years-pass-since-garadaghly-massacre
http://defence.az/en/news/124474/26-years-pass-since-garadaghly-massacre
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دان نفره یاخین 125راق دان باشالیایندئکابر آی

 .11لرلیک ائتمیشکؤمک

جی ایل تاریخده باش وئرین -1991سئنتیابر   8

دان قاراداغلییا گلن سینده آغدامتئررور نتیجه
 5خانکندی یولونون -سرنیشین آوتوبوسو خوجاوند

ده پوسقودا دورموش ائرمنی ترلیگینمیلوک

شه توتولدو. دن گوجلو آتالری طرفینلیسالح

آ -40دئشیک اولونجا، -لردن دئشیکله آوتوبوس گول

قادین اولماقال  6گنج اوغالن،  2دن یاخین سرنیشین

 .دیرنفر قتله یئتیریلمیش 8

الر ده قاراداغلی-15جی ایل یانوارین -1992

لر و بو آذربایجان خالقینا سون دفعه مراجعت ائتدی

ن اولوندو. مراجعت بیر نئچه گون رادیو ایله اعال

سیز تاریخین آمان“مراجعتین متنی بئله ایدی: 

لری قاراباغ تورپاغینین کئشیگینده دوران، لیکوحشی

دان مردلیکله چیخماغا الرینزامانین ان چتین سیناق

ره قدر ده سارسیدا ذالرینی چالیشان موباریز اوغول

سی بیلمیر. دؤرد ایلدیر کی، قاراباغین بیر پارچا اینجی

الن قاراداغلی دوشمن هدفینه چئوریلسه ده، او

دن قورونور، مدافعه الری طرفینقورخماز اوغول

ک اولونمایان حاولونور. ایللرله یادداشیمیزدا 

مرونون ان چتین علری اونودولموش بو کندین ساکین

لرینی یاشاییر. یاشاییش ائولری، موختلیف گون

الر سیز اینساناهالر اود توتوب یانیر، گونیباتی بیناظاین

دؤولت تاالن ائدیلیب آپاریلیر. بیر -قتله یئتیریلیر، مال

الرینا سیز هوجومدورالرینین آرامسؤزله ائرمنی قول

ی اله علی مؤوقلر بو گؤزل، اهمیتمروز قالیر. دوشمن

ییر. آخی قاراداغلی خوجاوند ایله ه کئچیرمک ایست

ن بو یولدا خانکندی آراسینداکی یولو کسمیش، اونالری

لیک مانع اولموشدو! خوجاوندین حرکتینه بیردفه

دان دن ایشقال اولونماسینلر طرفینقولدور دسته

سونرا قاراداغلیدا وضعیت داها دا گرگینلشیب. دوغما 

سی وارسا رت ایشارتیغیخالقیم! قانینیزدا ناموس، 

                                           
11 Garadaghly Massacre through the eyes of witness-  

https://en.azvision.az/news/81073/garadaghly-massacre-
through-the-eyes-of-witness.html 

قاراباغین آزادلیغی اوغروندا موباریزنی دایاندیرمایین! 

لینیزله قولدور یوواسینا چئوریله اقاراداغلی اؤز یوخسا 

  ”.12بیلر

ر تئزدن ائرمنی حربی سحده -15فئورالین 

دن قاراداغلی کندی اوزرینه لری هر طرفبیرلشمه

لر. هوجومدا قونشو ائرمنی هوجوما کئچدی

چولری، موزدلو عسگرلر، روس نین دؤیوشکندلری

 جی روس آالیینین عسگرلری-366لری، ظابط

  .لرایشتیراک ائدیردی

دن اوالن لرینلی تاریخآذربایجان خالقینین فاجعه

ائرمنی -سیامی و یا قاراداغلی فاجعهع قاراداغلی قتل

ده -14جی ایل فئورالین -1992لری حربی بیرلشمه

لی سالح سووئتخانکندیده یئرلشن کئچمیش 

تیجی آالیینین حربی آجی موتو-366نین لریقوه

و تئکنیکاسینین کمکی ایله خوجاوندین  نینسیقوه

لرین کندی قاراداغلی کندینه هوجوم ائتدی. ساکین

راق، فئورالین سینه باخمایاقهرمانجاسینا مدافعه ائتمه

لرده قاراداغلی کندی برابر دؤیوش-یریغده -17

  .دن ایشغال اولوندولر طرفینائرمنی

   الریسویقیریمین قوربان

ده قاراداغلی کندی -17لین جی ایل فئورا-1992

دن لری طرفینلی بیرلشمهتجاووزکار ائرمنی سالح

نفر اسیر  118ایشغال اولونموش، کندده اوالن 

لر لردن اکثریتی گنجدور. اسیر گؤتورولنگؤتورولموش

سینه نفری کندین یاخینلیغیندا وحشیجه 33اولماقال 

الری نلی حالدا اواللری و یاراگولللنمیش، اؤلدورولن

رک اوزرلرینی روفات قویوسونا تؤکهصبیر یئرده ت

نفری  66لردن لر. اسیر گؤتورولنتورپاقال اؤرتموش

لرله آزاد لیکنفری بؤیوک چتین 52اؤلدورولموش، 

لرین بؤیوک دن خالص ائدیلندیر. اسیرلیکائدیلمیش

لردن، اونالرا اکثریتی اسیرلیکده وئریلن آغیر ایشگنجه

                                           
 ق راا غببب ا  اغ لبببق: سببب ف جعه قببب را اغ  . پ. م بفوقببب رب انو 12

 ،2010: ا ک . الل ج -1992 فئورال 17: نئررورو ائرمه 
 10.ص  ق هو ،

https://en.azvision.az/news/81073/garadaghly-massacre-through-the-eyes-of-witness.html
https://en.azvision.az/news/81073/garadaghly-massacre-through-the-eyes-of-witness.html
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دن قیسا لرین تأثیرینینهالوم ترکیبلی عاموورولموش ن

   .13زاماندا وفات ائدیب

و  2دن عائله 6نفر،  4دن نین هر بیرینعائله 2کندده 

سینی عائله اؤز باشچی 43نفر اؤلدورولموش،  3

دن هر ایکی والیدئین قتله عائله 1ایتیرمیش، 

 10لرینین هر یئتیریلمیش. قاراداغلی کند ساکین

لردن دیر. اؤلدورولنبیری قتله یئتیریلمیشدن نفرین

نفری  8نفری قادین،  10نفری آهیل و قوجا،  21

اوشاق یئتیم قالماسی ایله  146دور. لی اولموشمکتب

.لنمیشه نتیج تئرروریست ائرمنی قولدور   14دیر

دیلن سویقیریم زامانی دن تؤرهلری طرفیندسته

دیر. یلمیشنفر قتله یئتیر 91قاراداغلی کندینده  

مدنیت ائوی،  1ائو،  200سینده کندده ایشغال نتیجه

لیق چارپایی 25یئرلیک اورتا مکتب بیناسی،  320

الرا لیلر، آذربایجانخانا بیناسی و دیگر اوبیئکتخسته

لر و مخصوص تاریخی، دینی، مدنی عابده

نفره یاخین  800لیق داغیدیلیب. کندین قبیریستان

    .15دورچکون اولموشساکینی مجبوری کؤ

 لرائرمنی اسیرلیگینده اوالرکن قتله یئتیریلن

لرین دن سونرا اسیر گؤتورولنکند ایشغال ائدیلدیک

بیر قیسمی ائله کندین اطرافینداجا قتله یئتیریلمیش، 

ی خاناسیندا بسح 16بیر قیسمی ایسه خانکند

لر: عمران احمد رک قتله یئتیریلننجه وئریلهگایش

له اوغلو شیرینوو، ه کیشی ل نوو، بؤیوکیحساوغلو 

یل جاواد اوغلو ولیئو، ضکامیل سردار اوغلو تاغییئو، فا

                                           
13 

https://az.wikipedia.org/wiki/Qarada%C4%9Fl%C4
%B1_q%C9%99tliam%C4%B1   

14 http://www.xocavend-ih.gov.az/news/1056.html 
15 

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

-18 آ للال( که ی خ هل ) خ هکه ی   طرفل  خ ه لغ  ق راا   16
  ا قوروب وق ن کملن  سووئت.  ورقوروبموش عصر   جی

 س کوملنه الجراله مرکنی ر  ا  ا آذرا لج   سوهرا
 موخن ر ق راا    اغ لق"   -7 لوبو  الل  الل جو-1923
 ولاللنل  خ هکه ی  ئکرئن ه" ن قله ا ل را ل م س  ل هولاللن 
 سئهنل ارله ا ال ل   جو-1923. اوبوهور و اعال  مرکنی

" السنئپ ه کئرت" ال ه آ ی ش ومل هل .  شهر
 ر  ا  ا آذرا لج   ال    ج -1991.  لرآ اله لرل ملش

 ن رلخ  و اووبک  شهرل  ال ه قراری  هل سووئن  ب ع 
 . لرائ ل ملش ارپ  آ ی" خ هکه ی"

ین اوغلو حس االستان نریمان اوغلو قولیئو، شورا آودی

لر اوغلو اروو، کمال بیظیباد اوغلو ناعینوو، شورا حس

 .قولیئو

 لردان آز سونرا وفات ائدندن آزاد اولوندوقاسیرلیک

لر دن سونرا ائرمنیغلی کندی ایشغال ائدیلدیکقارادا

 54دن لریندن اسیر گؤتورولن کند ساکینطرفین

آیدان آرتیق مدتده  2نفری خانکندی و عسگراندا 

الری دیر. اسیرلیکده اولدوقاسیرلیکده ساخالنیلمیش

دؤورده اینسانلیغا ضد اوالن، اسیرلره قارشی بوتون 

لر رینی پوزان ائرمنیلبین الخالق حقوقون پرینسیپ

الرین، ابعذدن وئریلن آغیر ایشگنجه و طرفین

نوی و پسیخولوژی عالری مقالدیق ضروعم

دن آزاد راق اسیرلیکسی اوالالرین نتیجهسارسینتی

لر.  دان آز بیر واخت سونرا وفات ائتمیشاولوندوق

. فامیلت گرای اوغلو 1دیر: سی بئلهاونالرین سیاهی

. 3نوو حسیولومخان میریش اؤغلو ظ .2شیرینوو 

مد قیزی ص. مینایه 4یوسیف نریمان اوغلو قولیئو 

. محمد 6ینووا حسمد قیزی ص. سیتاره 5امیرخانووا 

. قولو 7سنوو )اوغلو شهید اولوب( ححسین اوغلو 

. شمیل 8ایوب اوغلو خلیلوو )قارداشی شهید اولوب( 

یئو . سردار قاچای اوغلو تاغی9مدوو حآلی اوغلو م

. اوز قاچای اوغلو 10)اوغلو و قارداشی شهید اولوب( 

. میرواری تهمز 11تاغییئو )قارداشی شهید اولوب( 

. 13لر دوستو قیزی تاغییئوا . گول12ینووا حسقیزی 

. ایلقار قاسیم اوغلو 14ادیقووا صمینا میرخودار قیزی 

. تئوون هبیل اوغلو 15)آتاسی شهید اولوب(  -لیئوع

. آتلیخان فرمان اوغلو 16غلو شهید اولوب( تاغییئو )او

 .ینووحس. فیرودون هومبت اوغلو 17ینوو حس

  لریقاراداغلی سویقیریمی زامانی شاهیدلرین خاطره

یبتینی گؤرموش کند صنوو قاراداغلی موحسیایلقار 

لریله بیرلیکده دیر. او، عائله عضودن بیریلریننساکی

لره گیروو منیجی ایلین فئورال آییندا ائر-1992

ینوو ایکی آی ائرمنی گیروولوغوندا حسدوشوب. ایلقار 

لره دوچار اولوب. ایلقار یبتصقاالرکن اولمازین مو

اتی عقاراداغلی جاما“دن: لرینینووون دئدیکحس

https://az.wikipedia.org/wiki/Qarada%C4%9Fl%C4%B1_q%C9%99tliam%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Qarada%C4%9Fl%C4%B1_q%C9%99tliam%C4%B1
http://www.xocavend-ih.gov.az/news/1056.html
https://azertag.az/xeber/Qaradagli_faciesi_qurbanlarinin_xatiresi_anilib-1247282
https://azertag.az/xeber/Qaradagli_faciesi_qurbanlarinin_xatiresi_anilib-1247282
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دور کی، ائرمنی  آراسیندا ائله بیر عائله یوخ

دن اؤز نسیبینی آلماسین. کندیمیز شیلیگینحو

ئورال آییندا ایشغال اولونوب. اما جی ایلین ف-1992

لر قاراداغلی جی ایلین سئنتیابریندا ائرمنی-1991هله 

ده -8اتینا دیوان توتموشدو. سئنتیابر آیینین عجاما

قاراداغلی آوتوبوسونو آتشه -لر آغدامائرمنی

-10جه هالک اولموش، نفر یئرینده 8توتموشدوالر. 

النمیشدی. سیز اینسان آغیر یارادان آرتیق گوناه

لر ده ائرمنی-15جی ایل فئورال آیینین -1992

دان آتشه توتدوالر. ائولرین قاراداغلینی دؤرد بیر یان

اکثریتی آلووا بورونموشدو. آتیشما ایکی گون داوام 

ی هالک -25نفردن  118ائتدی. کندده قاالن 

اولموشدو. دؤرد نفر ایسه آغیر یارالییدی. گئجه 

 10روب یوال دوزلدیک. آرامیزدا الری دا گؤتولییارا

لر بیزی تعقیب قادین و ایکی اوشاق واردی. ائرمنی

لر. پاترونوموز قورتاردیغی اوچون اونالرا ائدیردی

 .مقاومت گؤستره بیلمیردیک

لری لر هامینی اسیر گؤتوردولر. کیشیائرمنی

-الر و بیزی آیریالردان آییردیالردان و اوشاققادین

لر. بیزی ائرمنی   را میندیردیالآیری ماشین

نفر  9لر کی، لر. دئدیلیغینا گتیردیقبیریستان

دن کؤنوللو آشاغی دوشسون. هئچ کیم یئرین

دورالری لنن ائرمنی قولبغضدی. بوندان ترپنمه

نفر  15-10الر. آوتوماتال ماشینا آتش آچدی

نفر ایسه آغیر یاراالندی.  20 اًجه اؤلدو. تخمینیئرینده

دن لرینضعیتین آغیر اولدوغونو گؤرن کند ساکینو

لری رکتی ائرمنیحدی. اونون بو بیری قاچماق ایسته

دن آتشه بلندیردی. اونالر بیزی یئنیغضداها دا 

نفره یوکسلدی. سونرا  32لرین سایی توتدوالر. اؤلن

الر. بیزی ایکی آی خانکندی بیزی خانکندینه  آپاردی

خانانین بسحالر. خاناسیندا ساخالدیبسح

لری یوخ ایدی. هر گون قار یاغیردی. شاختا پنجره

الرین ییردی. گیرووه اینسانین ایلیگینه ایشل

الر. سینی دیزه قدر سویون ایچینده ساخالییردیهامی

بیزه اوچ گونده بیر دفعه ال بویدا قارا چؤرک 

 .لروئریردی

یور، آلتی دفعه دؤ-لر  بیزی گونده ان آزی بئشائرمنی

لر. بیر نئچه نفر لر وئریردیموختلیف ایشگنجه

خاناداجا بسحلره دؤزمدیگی اوچون ائله ایشگنجه

ییشدی. آرماتورال ووروب سککیز نفرین ه دونیاسینی د

الرینی الرینی قیرمیش، آیاققابیرغا

الر. ایکی نفری ایسه دیوارا چیرپیب سیندیرمیشدی

لره تکجه کیشیالر. اونالر بئینینی پارتالتمیشدی

لی الرا دا بو جور دهشتالرا و اوشاقدئییل، قادین

ل خاچ یلر. ایکی آی سونرا قیزلر وئریردیایشگنجه

لر. لیگی ایله بیزی آزاد ائتدینین کؤمکجمعیتی

منیمله بیرلیکده گیروولوقدا اولموش بیر نئچه نفر 

دان سونرا دونیاسینی دییشدی. همین آزادلیغا چیخین

لرین وئردیگی ایل کئچسه ده، ائرمنی 19دان واخت

دان سی هله ده جانیملرین آغریایشگنجه

   ”.17چیخماییب

جو -1990لی بایراموو عقاراداغلی کند ساکینی محمد

الر لی هوجوملرین سالحراق ائرمنیایلدن باشالیا

لر کنده مئبئل ساتماغا ائرمنی“ائتدیگینی بیلدیریب: 

لر. سونرا کندین نفری اؤلدوردو 3گلن 

الر. نفری یاراالدی 1داکی مال فئرماسیندا یاخینلیغین

جی ایلده هم کندی، هم ده مال فئرماسینی -1991

الر. بیز فئرمایا گئدنده گؤردوک آتشه توتماغا باشالدی

نفری  6الر دا اولماقال الریندا قادینکی، آرا

قاراسینی کنارا چیخان -یاندیریلیب. کندین مال

جی ایلده وضعیت داها دا -1992الر. آپاریردیکیمی 

لر کی، لری منه دئدیگرگینلشمیشدی. کند ساکین

گئدیم کؤمک گتیریم. اولجه آغداما قرارگاها گلدیم. 

لی کندی ده ایشغال ائدیلمیشدی. بی آرتیق مالی

الری الری و قوجاالری، اوشاقداکی قادینقاراداغلی

حتیاج وار ایدی. چیخارتماق اوچون وئرتولیوتا ا

دان یه گئتدیک. اوراوئرتولیوت ایستمک اوچون گنجه

                                           
 جبو-19 هل سب ف جعه قب را اغ   – سبولرلرلم  ب خوجب  ج - 172

 ن م ماله ی ال  
http://www.yalquzaq.com/?p=18069  

http://www.yalquzaq.com/?p=18069


70 

 

 Xudafərin 204  (2022)  1401فروردین  – 204خداآفرین  

 

لری و ه دستهعمداف بوش قاییتدیق. اؤزونو دا الی

دان خوجاوند ایستیقامتینده لرله بیرگه آغدامپولیس

ییمیز ده آلینمادی. گوالبلی ه یاریب کئچمک ایست

دن مئشه ایله قاراداغلییا دوغرو گئدنده کندین

ینووال قارشیالشدیق. حسویدادی  -زله همکندیمی

دئدی کی، کند ایشغال ائدیلدی. تک او قاچا بیلیب. 

لر الر... ائرمنیاتی خانکندی طرفه آپاریبعجاما

لر لی جینایتلرینه قارشی دهشتکندیمیزین ساکین

 قارداشیم، آتام، –نفر  4دن ده لر. بیزیم عائلهتؤرتدی

 ایتکین داشیمقار بیر یئتیریلدی، قتله باجیم

 ”...دوشدو

لی، قاراداغلی بیزیم یارا“کند ساکینی مالهت تاغییئوا: 

لره، لی یئریمیزدیر. جامااتیمیز چوخ اذیتآغری

لره مروز قالیب. دئمک اوالر کی، کندده هر بیر ظلم

عائله فاجعه ایله اوزلشیب. قاراداغلیدا آتامی، 

ینیمی، قارداشیمی، قارداشیمین اوغلونو، داییمی، قای

سی الرینی ایتیرمیشم. هامیلریمی، عمیم اوغالنعمی

دن میشه الریم ایدی. من فاجعه تؤردیلممنیم دوغما

یاشیم وار  22اول کنددن چیخمیشدیم. او زامان 

دن سونرا اسیر و دان چیخماز. فاجعهایدی. هئچ یادیم

لریمیزدن دان آزاد اوالن همکندلیگیروولوق

لریمیزی سوروشوردوق. او تکینالریمیزی، اییاخین

لری بیزی دهشته گتیریردی. الرین دئدیکاینسان

لر، لر، دؤیوبلر وئریبالرا اولمازین ایشگنجهاینسان

الرینی لرینی، دیرناقالر، دیشسوسوز ساخالییب-آج

نی اونوتماق مومکون دئییل. ه الر... بو فاجعچیخاریب

رمان کند آدی ییم اودور کی، قاراداغلییا قهه ایست

  .”وئریلسین

سینه لیئو ایللر کئچمهعنین شاهیدی اوروج فاجعه

یرالیاندا طلری خاراق، هله ده همین گونباخمایا

لر ائرمنی“رک دئییب: دهشته گلدیگینی بیلدیره

لر. دوشمنه ده کنده هوجوما کئچدی-14فئورالین 

گوندوز -اینادال مقاومت گؤستردیک، گئجه

میز قورتاردی. کند له ده گول-17ندؤیوشدوک. آیی

الر. بیر یییغیب آپارد ا”کاماز“لرینی ایکی ساکین

دئییلن یئره ” پیر“میزی کندین کنارینداکی حیسه

لر. یولدا شاهموراد کیشینی قدر پیادا گتیردی

میندیک، ائلداری یئره  ا”کاماز“اؤلدوردولر. بورادا 

یک لدوشوردولر، آغاجال دؤیوب اؤلدوردولر. بی

ی ”کاماز“باغیندان کئچنده توت باغینین قیراغیندا 

نفر دوشسون. تئلمان اؤزو  10لر الر. دئدیساخالدی

لره طرف آتدی. ایله گؤتوردوگو قومبارانی ائرمنی

دن نئچه نفر اؤلدو بیلمیرم. بیزی آتشه دوشمن

الرین چوخو داکیالر. ماشینتوتماغا باشالدی

یم. سونرا یوال دوشدوک. اؤلدورولدو. من یاراالنمیشد

یولدا علمداری دوشوردولر. اوندان خبریمیز اولمادی. 

لی بی منی و بیر نئچه کند ساکینینی مالی

لریمیزدن آییریب کؤرپوسونده دیگر همکندلی

ر حره قدر دؤیدولر. سحالر. بیزی سخانکندینه آپاردی

انانین قاباغیندا خبسحچؤله چیخاندا گؤردوم کی، 

لر ده اوستلری ات یئره ییخیلیب، ائرمنیعبیزیم جاما

میندیریب  ا”کاماز“بورا گئدیرلر. بیزی -ایله اورا

لریمیز لر. عسگراندا مشققتلی گونعسگرانا گتیردی

لر، لر وئردیباشالندی. بیزه اولمازین ایشگنجه

الر. بیر گون سوسوز ساخالییردی-دؤیوردولر، آج

اوزونون بیر  سی ایلقارا دئدی کی،چیائرمنی نظارت

نین توکونو سهره کیمی اللرینله یولماسان سنی طرفی

ه ره قدر بیریمیز ایلقارین اوزوندحیم. سجهیهلهله گول

کی توکلری یولدوق، دیگریمیز اوفوردوک... سونرا 

الر. ایکی نفر قاراداغلی، ایلقاری بیزدن آییریب آپاردی

ون لی ساکینی بیر یئرده ایدیک. هر گنفر خوجا 28

 3دان لی ایشغال اولونانبیزی آپاریب دؤیوردولر. خوجا

الر. یه آپاردیگون سونرا منی نؤوبتی دفعه دؤیمه

الرین لیلیقایتاراندا قالدیغیم کامئرایا دئییل، خوجا

لی الر. ایچری خوجاساخالنیلدیغی کامئرایا سالدی

تئز گلیر، -لر تئزلری ایله دولو ایدی. ائرمنیساکین

لری کیه نی آچیب بیچاقال، تاپانچا ایله ایچریدقاپی

نفری ساغ  4ره قدر او قدر آدامدان حاؤلدوروردولر. س

لر سینی اؤلدورموشدولر. بیزیمکیقالمیشدی، هامی

لر لر. ائرمنیدان عسگرانا هوجوم ائتمیشدیآغدام



71 

 

Xudafərin 204 (2022) 1401فروردین   - 204خداآفرین   

لر، بیزی نوراگاه کندینه عسگرانی ترک ائدیردی

لر منیم الر. ائرمنیه سالدیسینآپاریب آنبارین زیرزمی

لرینی کلبتینله الرین دا قیزیل دیشده، دیگر گیروو

گون اوردا قالدیق. سویون ایچینده  43چیخاردی. 

لر. لر وئریردیالر، دؤیوردولر، ایشگنجهساخالییردی

دان، سی آجیندن نئچهلرینلی ساکینخوجا

دن دونیاسینی دییشدی... بو دان، دؤیولمکسویوق

لریم، او گون ساغام، یاشاییرام، اما اسیرلیکده چکدیک

اذیتی آغیر یوک کیمی -ابعذلری، یش گونحمود

  .”18اؤزومله داشیییرام

ائرمنی “دن: لرینینووا حقیقتین دئدیکحس

الر. گؤزوموز یه آلمیشدیالری بیزی محاصرهلیسالح

 گؤزوموزون ائلداری کندچیمیز –دی؟ لر گؤرمهه ن

. دؤیه-دؤیه آغاجنان، –. اؤلدوردولر آغاجنان قاباغیندا

 یئرده دئییلن ”پیر“ قیراغیندا آسفالتین یولون، کندده

. اؤلدوردولر دؤیوب آغاجنان تؤکولدولر،. اونو اؤلدوردولر

آتاسینی اؤلدوردولر. هئچ  گلینیمین منیم دا سونرا

نین باشی ایکی بیلمدیم نه ایله ووردوالر اما کیشی

ی. سونرا دا قویدوالر ماشینین آلتینا ازیب یئره پاراالند

الر. جمعیت )نینگی( کندی تانینماز حاال سالدی

نیندا زاهید آدلی کندچیمیزی اؤلدوردولر. قارداشی ای

لیمی توتدوم آغزینا کی، اینده قیشقیرماق ایسته

ه لیمی قان چیخانا قدر دیشلاسین. سسی ائشیدیلمه

مت حلرینیزه رؤلنمیشدی. واقیف ایدی آدی... اهلل ا

  .”19دی اؤلدوالرا دؤزمهابعذسین، همین ائله

سینده خانکندی تورمه“دن: لرینلیئوین دئدیکعنوفل 

وطن  -اسیر ایدیک. بیر جاوان کندچیمیز واردی 

الر. یه آپاردیآدیندا، اونو گؤزومون قاباغیندا اؤلدورمه

دن سوروشدوم کی، ده بیزه نظارت ائدن ائرمنیتورمه

الر الر؟ دئدی کی، آپاردیاو اوشاغی هارا آپاردی

                                           
   -اؤنور الل 30   سل ف جعه ق را اغ   18

https://azertag.az/xeber/Qaradagli_faciesin
den_30_il_otur-2017367 
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 آنرا لجبببب هل  هل بریقببببو  سببببالن   ائرمهلسببببن  . )ال ببببه  ل بببب 
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 و ع ببم“ ابب ک ،(. اوبوهببور رنصبب سببلههخ طر  الرلهل قورابب  
 105.ص ،2013 ،”ننصلل

یه... قبیرستانلیغیمیزا، قبیر اوستونده باشینی کسمه

لیکله اؤلدورموشدولر اونو... بیزی بئله وحشی

الر. آلتی ساخالییردی-بئش، آلتی-الردا بئشکامئرا

لر، هر بئش نفر اسیره گونده بیر پارچا چؤرک وئریردی

داکی کانال بیر سو. او باالجا ایستکانبیر ده باالجا ایست

ه جه دوداغیمیزی ایسالدیردیق کی، اؤلمسو ایله ساده

لر. یک...بیزه بوتون گونو ایشگنجه وئریردی

لری وار ایدیسه اونو زورال ائرمنیلرکیمین قیزیل دیش

الر. کیم مقاومت دان چیخاریردیاسیرلرین آغزین

دولر. منیم گؤسترمک ایستییردیسه دؤیوب اؤلدورور

  ”.20الرلریمی زورال چکیب چیخاردیده دیش

دن لرینآذربایجان میللی اوردوسونون قادین ظابط

مودووا دا سویقیریم آکتینین حابیره ماصبیری اوالن 

دیر: دیر. او، بو سؤزلری دئمیشدن بیریشاهیدلرین

ده اوالن قاراداغلییا ارزاق دیر محاصرهاوزون مدت“

جی ایلده -1992یانوار  12پتئر داشییان هئلیکو

سی لیدن وورولدو و کندین اهالر طرفینائرمنی

الر...فئورالین اولینده یین اومیدینه بوراخیلدیعلطا

تیجی آالیین آ جی موتو-366لری لی قوهائرمنی سالح

لر. دن هوجوم ائتدیییا یئنیلیاردیمی ایله قارداغ

ردا اوالن اعالن یانوا 15لی مقاومته داوام ائتدی. اها

الرینا قدر لر کی، سون دامال قانائتمیشدی

الر، دان اوشاقجی ایلین یایین-1991لر...جکدؤیوشه

سی الر کنددن هئلیکوپتئرلر واسطهالر و قادینلییاش

کندده  اًلر. تخمینایله ائواکواسیا ائدیلمیشدی

الرینا، ارلرینه باخماق و عسگرلره یئمی اوغالن

فئورالدا  14قادین قالمیشدی... 11ق اوچون حاضرالما

لر...من هله ده دن هوجوم ائتدیلر کنده یئنیائرمنی

الرین سیز اینسانلرینی و گوناهسالح سس

   .”...21الرینی ائشیده بیلیرمقیشقیریق

                                           
 شبب هل برل : سببولرلرلم  ب قبب را ا . ش الهووصببآ ،.ق پ غبب لئوا 20

 آنرا لجبببب هل  هل بریقببببو  ب سبببالح ائرمهلسببببن  . )ال ببببه  ل ببب 
 رلمل سبولرل نؤرن لگ  که له   ب ق را ا  رالوهوهو  خوج وه 
 و ع ببم“ ابب ک ،(. اوبوهببور رنصبب سببلههخ طر  الرلهل قورابب  
 109. ص  ،2013 ،”ننصلل

21 

https://az.wikipedia.org/wiki/Qarada%C4%9Fl
%C4%B1_q%C9%99tliam%C4%B1 

https://azertag.az/xeber/Qaradagli_faciesinden_30_il_otur-2017367
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https://az.wikipedia.org/wiki/Qarada%C4%9Fl%C4%B1_q%C9%99tliam%C4%B1
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ده لری سویقیریم بارهلرین قاراداغلیدا تؤرتدیکائرمنی

  الریاعتراف

لرینده یر سیرا دیگر آوروپا اؤلکهفرانسا، آبش، لیوان و ب

لره قارشی تورک عموماًالرینا، تورکیه سیاست آدام

تئررور ” آساال“الری تؤرتمیش، تئررور آکت

دان بیری ساییالن تشکیالتینین آپاریجی فیقورالرین

مئلکونیانین قارداشی  هبین الخالق تئررورچو مونت

 "منیم قارداشیمین یولو“مارکار مئلکونیانین 

-"7-ب"لیقال ... او، سویوققانلی"یازیلیر:   22کیتابیندا

نی چینینه قویدو، هدفی سئچدی و تتیگی باسدی. 

کی ه دبیرینجی مرمی گورولتو ایله ایکینجی مرتبه

دن ایچری داخیل اولدو، ایچریده هر کونج پنجره

دن ساری آلوو پوسکوردو. بو، شئیی یاندیردی. پنجره

له  لر کندی گولئدنسیقنال ایدی و هوجوم ا

 ”...یاغیشینا توتدو

بین   23"آساال"مارکار مئلکونیان اؤز اثرینی قارداشی، 

دن بیری الخالق ائرمنی تئررور تشکیالتینین رهبرلرین

الرینین مئلکونیانین آذربایجان تورپاق هاولموش مونت

 .ر ائدیبحصداکی ایشتیراکینا ایشغالین

ائرمنیستانا دعوت مئلکونیان  هجو ایلده مونت-1989

لیق اولونموش و بورادا آذربایجانا قارشی ایشغالچی

                                           
22My Brother's Road: . Melkonian, Markar 

An American's Fateful Journey to 
.  I.B. Tauris. 2005, 344 p Armenia 

 الرله اآکسببببل  آذرا لجبببب  -آهنبببب  هببببل -آسبببب ال -.ع.  ابلا بببب ط 23

 شرح – ال ر ل را ا  ابغ س  نئررور لئه  الشنلراک 

https://az.trend.az/azerbaijan/politics/3274
579.html  

 erm. Hayastani Azatagrut'yan Hayآس ال )
Gaghtni Banak 1991-1975-ج  ال  ر   فع بلت-)

 نورکله.  لرنشکلالن  نئررور  ائرمه  گؤسنرملش
.  لرن هلهملش کلم  نشکلالن  نئررور   طرفل  جومهورلن 

" اور وسو ائرمه  گلنب  اوغروه ا آنا بلغ  ائرمهلسن هل "
 آ اله   او نشکلالنل  آ لهل  آارئول نوراس  الهگل لسجه "
Armenian Secret Army for the Liberation 

of Armenia  کلم  لر.  آس ال-هل  اس   مرص ی شرق " 
 بلق ا  و ه خچلوا  آنرا لج هل  و الرا  ب شلم  نورکلله،
 اراضل   الر اوب وغو  اخلل    هل ریباؤبگه ق راا  

 نورکله اس س    آس ال.  لرقورم ق  ؤوبن " ائرمهلسن   اؤلو "
 نل ن  الریآکت نئررور ق رش  الرله وطه اش آذرا لج   و

 کلم " سئهنل ار ق را" ،"هل ال ااو" نشکلالنل . کئچلرلر
  اوهو ل را ل م سله ا هل بریعالقه ال ه الریقروپ نئررور

. وراوبموش روبو اؤلو  آکوپل هل  آکوپ بل ئری  

دان بیری الرینیال ایشتیراکعکامپانیاسینین ف

لی و آزربایجانین بیر دور. او، قاراداغلی، خوجااولموش

الرا لرینده دینج اینسانسیرا دیگر یاشاییش منطقه

ک لرینه بیالواسیته رهبرلیقارشی سویقیریم جینایت

دور. مارکار مئلکونیان لردن اولموشائدن شخص

کیتابیندا مونتئنین  "منیم قارداشیمین یولو"

الری قاراداغلینین ایشغالیندا ایشتیراکی ایله باغلی بون

نی چینینه -"7-ب"لیقال ... او، سویوققانلی"یازیر: 

قویدو، هدفی سئچدی و تتیگی باسدی. بیرینجی 

کی کونج ه دمرتبه مرمی گورولتو ایله ایکینجی

دن ایچری داخیل اولدو، ایچریده هر شئیی پنجره

دن ساری آلوو پوسکوردو. بو، سیقنال یاندیردی. پنجره

له یاغیشینا توتدو.  لر کندی گولایدی و هوجوم ائدن

لر تاپشیریغی یئرینه ده دسته-5...گونورتا ساعت 

دن جمعی بیر یئتیردی. همین گون ائرمنی طرف

دن ایسه اؤلدورولموشدو. دوشمن طرف چودؤیوش

نفر  48ایکی نفر اؤلدورولموش، اسیر گؤتورولموش 

ه لیله لی ایسه یوک آوتوموبیلینه طرف ایرآذربایجان

ییردی. اسیرلر ایستئپاناکئرته )خانکندینه( آپاریلدی و 

لینده اوالن ائرمنی اسیرلری ایله االرین لیآذربایجان

ا ساخالنیلدی. ...آرابو و آرامو دیریلنه قدر اورادییشه د

نین نین دؤیوشچولری )قاراداغلی کندیلریدسته

ایشغالیندا ایشتیراک ائتمیش موزدلو ائرمنی 

 کندین.( رئد –لر دان عبارت دستهتئررورچوالرین

دن الرین، او جملهکناریندا ایچریسینده دینج اینسان

الر. یه آتدیاسیری خنده 38الرین دا اولدوغو قادین

 نین عسگرلری اسیرلری گوللریآرابو و آرامو دسته

سیز الری ایله، استثناالر و بیچاقیه باشالدیلمهله

دان اوالن الر. آشتاراکسینی دوغرادیراق، هامیاوال

دن بیری اوالن ائدو عضوون 5نین سیپرور دستهوطن

بیر نئچه نفرین اوزرینه بئنزین تؤکدو و یاندیریلمیش 

یه خنده هبریتی اونالرین اوستونه آتدی. مونتکی

الری وار لرین قالیقیاخینالشاندا اورادا یانمیش مئییت

لیکده، ایکی گون عرضینده قاراداغلیدا یعمومایدی. ...

https://az.trend.az/azerbaijan/politics/3274579.html
https://az.trend.az/azerbaijan/politics/3274579.html
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لی قتله آذربایجان 53و اونون اطرافیندا 

  ”...24یئتیریلمیشدی

سی ایله آذربایجان رئسپوبلیکاسینین قاراداغلی فاجعه

  الریقوقی آددیمح

سی ایله باغلی آذربایجان قاراداغلی فاجعه

رئسپوبلیکاسینین باش پروکورورلوق معلوماتیندا 

نین لریبیلدیریلیر کی، ائرمنی سالحلی بیرلشمه

الری بیر میللی قروپ کیمی لیلری آذربایجانعضو

جی ایل -1992فئورال  17-14و ائتمک مقصدیله حم

دن لرینن قاراداغلی کند ساکینلرینده خوجاوندیتاریخ

یاشدان  60و -14و قادین، -10و آزیاشلی، -9

الر دن اوالن جاوانو کیشی جینسین-34یوخاری، 

لر. ایکی نفره آغیر بدن نفری اؤلدوروب 67اولماقال 

لر. نو ایسه گیروو گؤتوروب-9لری یئتیریب، خسارت

الرینی و دؤولت عینی زاماندا یاشاییش بینا

الر. آذربایجان رک یاندیریبارت ائدهغلرینی کتاوبیئ

الیت گؤسترن سئپاراتچی عسوز فلرینده قانوناراضی

لری و ائرمنیستان رئژیمین سالحلی حربی بیرلشمه

لی دن یئرلی آذربایجانلری طرفینلی قوهسالح

لئیهینه، علیق دیلن سوله و اینسانلییه قارشی تؤرهاها

لرین آراشدیریلماسی جینایتهابئله محاربه و دیگر 

عملیات قروپو یارادیلیب. حاضردا -مقصدیله ایستینتاق

رئسپوبلیکا حربی پروکورورلوغوندا جینایت 

لری ایله ایستینتاق نین موافیق مادهسیمجلله

  .25تدبیرلری داوام ائتدیریلیر

آذربایجان رئسپوبلیکاسی باش پروکورورلوغونون بیرگه 

پوندا ایستینتاق ائدیلن عملیات قرو-ایستینتاق

نین قاراداغلی سایلی جینایت ایشی 80377

سویقیریمی ائپیزودو اوزره آراییشیندا قئید اولونور 

نا -16دن -15جی ایل فئورال آیینین -1992“کی، 

نین لریکئچن گئجه ائرمنی سالحلی قولدور دسته

                                           
 ش هل برل : سولرلرلم  ق را اغ  . ش الهووصآ ،.ق پ غ لئوا 24

 آنرا لج هل  هل بریقو  ب سالح ائرمهلسن  . )ال ه  ل  
 سولرلرلمل  نؤرن لگ  که له     ق را اغ رالوهوهو  خوج وه 
 و ع م“  ک ،ا(. اوبوهور رنص سلههخ طر  الرلهل قورا  
 101-99. ص ،2013 ،”ننصلل

25 https://oxu.az/society/574304 

نین خوجاوند کئچمیش داغلیق قاراباغ موختار ویالیتی

رتونی( رایونونون قاراداغلی کندینه )کئچمیش ما

سنوو حلری رک، همین کندین ساکینهوجوم ائده

بیب اوغلونو حسئنیوو خیال حآلتای محمد اوغلونو و 

 29سی فاکتینا گؤره اودلو سالحال قتله یئتیرمه

راسی آ جی ایلده قاراباغ رایونالر-1992فئورال 

 دن آذربایجان رئسپوبلیکاسیپروکورورلوغو طرفین

-6، 4نین سیجو ماده-94و  70نین جله سیمنایت ج

سایلی  64526جی بندلری ایله )کؤهنه رئداکسیادا( 

دیر. راق ایستینتاق آپاریلمیشجینایت ایشی باشالنا

عملیات تدبیرلری -ایش اوزره بیر سیرا ایستینتاق

رچکمیش و شاهیدلر ضرایجرا ائدیلمکله، 

ستیک و باللیه کممحب، ط-دیندیریلمیش، محکمه

الر کئچیریلمیش، الکین بیولوژی ائکسپئرتیزا-محکمه

دیگینه ه یین ائدیلمعلر مجینایت تؤرتمیش شخص

جی ایل -1992دئکابر  20گؤره سونونجو دفعه 

اتی همین دؤورده عنین ایجراتاریخده جینایت ایشی

جله منایت ده اوالن آذربایجان رئسپوبلیکاسی جقوه

جو بندینه اساساً -3نین سیجو ماده-209نین سی

  .دیردایاندیریلمیش

جو ایل تاریخده آذربایجان -2003دئکابر  18

رئسپوبلیکاسی باش پروکورورونون، داخیلی ایشلر 

نین امری سیزلیک ناظرینین و میللی تهلوکهناظری

ایله یارادیلمیش بیرگه ایستینتاق عملیات قروپوندا 

 18لمیش، ریلن جینایت ایشی اؤیرنیه یوخاریدا گؤست

نین جو ایل تاریخده جینایت ایشی-2004مای 

دئکابر  20ده اتینین دایاندیریلماسی بارهعایجرا

لی قرار لغو ائدیلمیش و جینایت جی ایل تاریخ-1992

رک بیرگه ایستینتاق لنهاتی تزهعنین ایجراایشی

سایلی  80377اتیندا اوالن ععملیات قروپونون ایجرا

  .دیریریلمیشجینایت ایشینه بیرلشد

جی ایل تاریخده ائرمنی -1992فئورال  15-17

دن قاراداغلی کندینه لری طرفینلی بیرلشمهسالح

نفرین قصداً  49سینده لی باسقین نتیجهسالح

سی لر وئریلمهنفره ایشگنجه 57سی، اؤلدورولمه

https://oxu.az/society/574304
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جی ایل تاریخده آذربایجان -2005یول ای 17فاکتی 

اوینی، آذربایجان عرونون مرئسپوبلیکاسی باش پروکورو

-نرالژرئسپوبلیکاسینین حربی پروکورورو عدلیه 

دن آذربایجان لئیتئنانتی خانالر ولیئو طرفین

جو -103نین جله سیمنایت رئسپوبلیکاسی ج

نین یف ائدیلمیش و جینایت ایشیوصسینه تماده

  .دیرایستینتاقی داوام ائتدیریلمیش

یق قاراباغ آذربایجان رئسپوبلیکاسینین داغل

دان سینده یاشایان و ائرمنیستان رئسپوبلیکاسینبؤلگه

رت تشکیل ایبعلردن چی ائرمنیگلمیش میللت

دن لر طرفینلی بیرلشمهسوز سالحاولونموش قانون

خوجاوند )کئچمیش مارتونی( رایونونون قاراداغلی 

کندینده یاشایان آذربایجانلی اهالینی بیر میللی قروپ 

و ائتمک مقصدیله حم اًوکده و یا قیسمکیمی بوتؤول

لرینی اؤلدورمه و رک کند ساکینسالحلی هوجوم ائده

الری و آذربایجان بین الخالق حقوق نورما

یین ائدیلمیش عالری ایله مرئسپوبلیکاسی قانون

دان خوجاوند )کئچمیش مارتونی( اساسالر اولما

سینده قانونی یئرلشن رایونونون اراضی

لرله دیدرگین سالما الری مجبوری حرکتیلآذربایجان

لرینده اتهام اولونان مارتیروسیان والدیمیر جینایت

 2قئورقیئویچ و دانیئلیان سالویک ماکاروویچین 

جی ایل تاریخده، نسیبیان قریقوری -2008یون ای

جی ایل تاریخده -2008یون ای 13وویچین ایسه ئیئقیا

و  103نین یجله سمنایت آذربایجان رئسپوبلیکاسی ج

دیریلن شخص یرلنصلری ایله تقجی ماده-107

الری حاقیندا قرار قیسمینده جلب اولونما

چیخاریلمیش، باکی شهری یاسامال رایون 

 یطعبس قحلرینده نین قراری ایله بارهسیمحکمه

مین أالری تمکان تدبیری سئچیلمیش و آختاریشا

  .”دیرائدیلمیش

پروکورورلوغونون بیرگه  آذربایجان رئسپوبلیکاسی باش

عملیات قروپوندا ایستینتاق ائدیلن -ایستینتاق

نین قاراداغلی سایلی جینایت ایشی 80377

سویقیریمی ائپیزودو اوزره آراییشیندا بیلدیرلیر کی، 

قاراداغلی سویقیریمی تؤردیلرکن سویقیریما گؤره “

نین ولیتینی نظرده توتان مادهئجینایت مس

ده اولموش دک قوهه تاریخ جی ایل-01.09.2000

سینده نظرده آذربایجان رئسپوبلیکاسی جینایت مجلله

نین لریراق، همین جینایت عملتوتولماماسینا باخمایا

یه دن قوه-1جی ایلین سئنتیابر آیینین -2000

جله منایت مینمیش آذربایجان رئسپوبلیکاسی ج

و  صلحلینده نظرده توتولموش صجی ف-16نین سی

لره عاید اولماسینی، لئیهینه جینایتعیق لاینسان

لر تشکیالتینین باش هابئله بیرلشمیش میللت

لره و بشریته مدتین حربی جینایت"نین مجلیسی

 "سی حاقیندامهه لره تطبیق ائدیلمقارشی جینایت

سی ایله نامهطعلی قجی ایل تاریخ-1968نویابر  26

یه قوهجی ایلده -1970نویابر  11قبول ائدیلمیش و 

النان داصمینمیش کونوئنسیاسینی، یوخاریدا 

راق دان آسیلی اولمایالره تؤردیلدیگی واختجینایت

ده آذربایجان سی بارهمهه هئچ بیر مدت تطبیق ائدیلم

جی -75.5نین جله سیمنایت رئسپوبلیکاسی ج

لیق و اینسان صلحسینده نظرده توتولموش ماده

لره همین خصلر تؤرتمیش شلئیهینه جینایتع

نین لریولیته جلب ائتمه مدتئنین مسماده

الرینی، بوندان باشقا اعدودالشدیریلماسینا دایر مدحم

-151آذربایجان رئسپوبلیکاسی کونستیتوسیاسینین 

سینه اساساً آذربایجان رئسپوبلیکاسینین جی ماده

-لیک سیستئمینه داخیل اوالن نورماتیوقانونوئریجی

له )آذربایجان رئسپوبلیکاسینین الر ایحقوقی آکت

الر کونستیتوسیاسی و رئفئرئندومال قبول ائدیلن آکت

استثنا اولماقال( آذربایجان رئسپوبلیکاسینین طرفدار 

لر آراسیندا ضدیت راسی موقاویلهآچیخدیغی دؤولتلر

لرین تطبیق یارانارسا همین بین الخالق موقاویله

تؤرتمیش لر دن جینایتائدیلدیگینی، بو قبیل

لر و یا الری، اجنبیآذربایجان رئسپوبلیکاسی وطنداش

لرین لرین جینایتلیغی اولمایان شخصوطنداش

راق بو مجلله دن آسیلی اولمایاسی یئرینتؤردیلمه

سی و ولیتینه جلب ائدیلمهئاساسیندا جینایت مس
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جه ده آذربایجان رئسپوبلیکاسی جزاالندیریلماسی، ائله

سینده جو ماده-2.3نین جله سیمآل نایت پروسئسوج

ده آذربایجان رئسپوبلیکاسینین طرفدار چیخدیغی 

دن فرقلی دیگر لرده بو مجللهبین الخالق موقاویله

نین یین اولوندوقدا، بین الخالق موقاویلهعالر مقایدا

نین نظرده سیالرینین تطبیق ائدیلمهقایدا

دئکابر  25توتولدوغونو، آذربایجان رئسپوبلیکاسینین 

-04.11.1950دن قوشولدوغو، جی ایل تاریخ-2001

جی ایل تاریخده آوروپا شوراسیندا قبول اولونموش 

الرین الرینین و اساس آزادلیقاینسان حقوق"

جی -7کونوئنسیانین  "سی حاقیندامدافعه

جی بندینه اساساً تؤردیلدیگی زامان -2نین سیماده

حقوق  لرین تانیدیغی اساسسیویل اؤلکه

راق جینایت حساب ائدیلن لرینه مووافیق اوالپرینسیپ

یه گؤره سیزلیک تؤرتمههر هانسی حرکت و یا حرکت

سینه و یا اکیمه ائدیلمهحنیلن شخصین مه ایست

جزاالندیریلماسینا مانع اولماماسی، آذربایجان 

جی ایل تاریخده -1992یول  22رئسپوبلیکاسینین 

نین باش تر تشکیالتیبیر لشمیش میللقوشولدوغو 

الر حاقیندا آسامبلئیاسینین مولکی و سیاسی حقوق

جو بندینه -3نین سیجی ماده-6بین الخالق پاکتین 

روم ائتمه گئنوسید جینایتی حدان ماساساً حیات

دیر کی، ترکیبی داشییارسا، نظرده ساخالماق الزیم

یرکی پاکتدا ضاحاسی عنین هئچ بیر مدحاضردا ماده

نین لریلره، گئنوسید جینایتک ائدن دؤولتایشتیرا

سی و اونا گؤره جزا حاقیندا کونوئنسیاسینین اؤنلنمه

راق قبول ائدیلن ایستنیلن الرینا اویغون اوالاعمد

دن هئچ بیر وجهله گئری چکیلمک حقوقو لیکهدهع

جی -2نین سیجی ماده-15سی، پاکتین مهه وئرم

اسی، عن هئچ بیر مدنییرکی مادهضاحبندینه اساساً 

دن قبول تؤردیلدیگی آندا بین الخالق حقوق طرفین

راق لرینه اویغون اوالمومی حقوق پرینسیپعائدیلن 

ایا طنیلن حرکته و خه جینایت عملی ساییالن ایست

سینه و یه وئریلمهنیلن شخصین محکمهه گؤره ایست

ده سی بارهمهه جزاالندیریلماسینا انگل تؤرتم

راق مارتیروسیان والدیمیر نی نظره آالالریاعمد

 بابایان قئورقیئویچ، قئورقیئویچ، مارتیروسیان کامو

 دانیئلیان موخانوویچ، غاگا آیراپئتیان ائمیلوویچ، وارتان

 یئقیائوویچ، قریقوری نسیبیان آرسئنوویچ، سالویک

 عملده لریتؤرتدیک لئوانوویچین والئری میکائلیان

 نینمجلیسی باش التینینتشکی لرمیللت بیرلشمیش

 و آلینماسی سینینقارشی نینجینایتی سویقیریم"

 جی-1948 دئکابر 9 "حاقیندا جزاالندیرما گؤره اونا

 آذربایجان و کونوئنسیاسیندا تاریخلی ایل

 جی-107نین جله سیمنایت ج رئسپوبلیکاسی

 همچینین سویقیریم، توتولموش نظرده سیندهماده

-107نین جله سیمنایت ج سیرئسپوبلیکا آذربایجان

 دئپورتاسیا توتولموش نظرده سیندهماده جی

 اونالرین گؤره اولدوغونا ترکیبی نینلریجینایت

 و 103نین جله سیمنایت ج رئسپوبلیکاسی آذربایجان

 شخص دیریلنتقصیرلن ایله لریماده جی-107

 چیخاریلمیش، قرارالر دهباره الریاولونما جلب کیمی

 قطعی امکان حبس دنطرفین لرمحکمه هلریندباره

 حیاتا آختاریشینین اونالرین و سئچیلمیش تدبیری

 الرااورگان مووافیق سندلرین اوچون سیکئچیریلمه

 ”. 26دیرائدیلمیش تعمین سیگؤندریلمه

 اوزره الریحقوق اینسان رئسپوبلیکاسینین آذربایجان

 قاراداغلی علیئوا سبینه( اومبودسمان) مووکّیلی

بئین  باغلی ایله ایلدؤنومو جو-30 نینسیفاجعه

 اولونوب قئید چاغیریشدا ائتدیگی ایجتیماعیته الخالق

 ائرمنیستان ده-17 فئورالین ایل جی-1992“ کی،

 رایونونون خوجاوند آزربایجانین لریقوه سالحلی

 لییهاها مولکی ائتمکله تجاووز حربی کندینه قاراداغلی

 قانلی بو. تؤردیب یتیجینا سویقیریمی قارشی

 ایشغال کندی قاراداغلی سیندهنتیجه جینایت

 گیروو ساکین دینج نفر 118 یاندیریلیب، راقاولونا

                                           
: سااویقیریمی قاااراداغلی. ش آسااالنوو ،.ق پاغااایئوا 26

 لیساااااال  ائرمنیساااااتان. )ایلااااا  دیلااااای شااااااهیدلرین
 رایونوناااااون خوجاوناااااد آزربایجاااااانین نینلریقاااااوه

 ساااااااویقیریمین تؤرتااااااادیگی ندینااااااادهک لیقاااااااارادا 
 بااکی،(. اولوناور حصار سین خاطره الرینینقوربان

 .152-142. ص ،2013 ،”تحصیل و علم“
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 قتله سیزجاسیناآمان نفری 68 اونالردان و گؤتورولوب

 نینرهبرلیگی سیاسی-حربی ائرمنیستانین. یئتیریلیب

 کئچیردیگی حیاتا قارشی الرالیآذربایجان

 نینسیاستی تمیزلمه ائتنیک و لیقیچایشغال

 نیفرتین بسله دیگی خالقینا آذربایجان داوامی،

 بئین الخالق سویقیریمینا لیقاراداغ اوالن سیایفاده

 و صلح لی،وئریلمه قیمت حقوقی دنطرفین ارقوروم

 عملینی جینایت بو یؤنلمیش علئیهینه بشریت

 بجل مسئولیته حقوقی بئین الخالق لردنتؤره

 27. "دیرلرلیائدیلمه

 رئگیونال و بئین الخالق ایله سیفاجعه قاراداغلی

 مؤوقعیی تشکیالتالرین

بیرلشمیش  باغلی ایله سیفاجعه یقاراداغ            

 رئگیونال و بئین الخالق موختلیف میللتلر تشکیالتینا،

 حادثه لرلهدفعه دنطرفین  آذربایجان الراتشکیالت

 خاچ قیرمیزی. دیرگؤندریلمیش الرمکتوب دهباره

 لرینشخص مولکی  لیآذربایجان سیکومیته

 .دیرقینامیش سینیاؤلدورولمه

 نتیجه

 الرینلیآذربایجان لریندهاول عصرین ایگیرمینجی

 بئین الخالق و رئگیونال یندستکله اونالری و لرائرمنی

 قارشی خالقینا آذربایجان ایله دسته یی لرینگوج

 ائتمیش، سیاستی لیکآیریسئچکی دینی ی،ایرق

 خالقی آذربایجان ائدیلمیش، ایشغال الریمیزتورپاق

 کؤچورولموش، دانتورپاقالرین آذربایجان تاریخی

 و تمیزلمه ائتنیک قارشی الریناخالق موسلمان-تورک

 بئله. دیرکئچیریلمیش حیاتا سیاستی سویقیریمی

 نینسیفاجعه لیقاراداغ اوالن بیری الردانسویقیریم

 ایجتیماعیتینه دونیا ده هم ایجتیماعیته، یئرلی هم

 آذربایجان نین،لریحقیقت آذربایجان چاتدیتریماسی

 آذربایجان لرین،موصیبت گتیریلرن باشینا خالقینین

                                           
 لیبااااا  ایلاااا  ساااایفاجع  قاااااراداغلی اومبودساااامان 27

  -ائدیب چاغیریش
https://apa.az/az/sosial/ombudsman-

qaradagli-faciesi-ile-bagli-cagiris-edib-
687236 

 ایشغاال و تئررورا تجاووزه، نیندؤولتی و خالقینین

 دانباخیمین سیاؤیرنیلمه قالماسینین معروض

 .ائدیر کسب اهمیت

 اراضی و سیمدافعه الریمیزینتورپاق لیازه و تاریخی

 ائتمیش فدا الرینیجان اوغروندا لوگوبوتؤو

 عالمتی احتیرام درین سینهخاطره شهیدلریمیزین

 دنطرفین حاکمیتی ایجرا رایون خوجاوند راقاوال

 ”خیابانی شهیدلر“ سیندهقصبه  ”خوجاوند یئنی“

 دانایشغالین دوشمن رایونون کومپلئکسی، خاطره

 ”نرگیزتپه“  مسکنی یاشاییش قدیم اولونموش، آزاد

 بو زاماندا عینی نین،شهیدلری رایون  سیندهاراضی

 قهرمانجاسینا لردهدؤیوش گئدن اوغروندا لراراضی

 عزیز اؤوالدالرینین وطن اولموش شهید دؤیوشموش

 جی-2012 کومپلئکسی، عابده ”شهیدلر“ سینهخاطره

 وسایطی شخصی نینلریساکین کند قاراداغلی ایلده

 کند لیقاراداغ سیندهقصبه ”لیقاراداغ یئنی“ حسابینا

 سینهخاطره الرینینقوربان فاجعه و نینشهیدلری

 تاریخینده فئورال 17 ایل هر اوجالدیلمیش، عابده

 رایون نین،لریعائله شهید اؤنونده نینعابده همین

 دیگر و الرینینمنسوب مئدیا نین،ایجتیماعیتی

 لریمراسیم آنیم گئنیش ایله ایشتیراکی الرینقوناق

 دن-25 آیینین فئورال ایل جی -2017. کئچیریلیر

 نینلریقوه لیسالح ائرمنیستان گئجه کئچن نا-26

 کئچیرمک حیاتا ایستیقامتینده خوجاوند

 آالرکن سینیقارشی تخریباتین لریایستدیک

  لریمیزینچیحربی ایگید شهید اولموش قهرمانجاسینا

 پارکی ”خاطره“ سیندهقصبه خوجاوند سینهخاطره

 .دیریارادیلمیش

 عرضینده ایللر جی-1992-1988 کی، ائدک قئید

 الریناوطنداش آذربایجان سیندهاراضی قاراباغ داغلیق

 سویقیریم، نفر 195 اوالن دنمیللتین ائرمنی قارشی

 آغیر ایله خصوصی دیگر و دئپورتاسیا تئررور،

 مطبوعاتدا، ایستر حاقدا سیتؤرتمه لریجینایت

-حقوق آذربایجان ده ایسترسه الردا،کیتاب ایسترده

https://apa.az/az/sosial/ombudsman-qaradagli-faciesi-ile-bagli-cagiris-edib-687236
https://apa.az/az/sosial/ombudsman-qaradagli-faciesi-ile-bagli-cagiris-edib-687236
https://apa.az/az/sosial/ombudsman-qaradagli-faciesi-ile-bagli-cagiris-edib-687236
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 فاکت الرداتدقیقات آپاردیغی الرینیناورگان محافظه

 .واردیر الرمعلومات و

 ایجتیماعیتینه دونیا ده هم یئرلی، هم فیکیرمجه،

 وئردیگی باش یمینینسویقیر الرینآذربایجانلی

 قارشی لییهاها موسلمان-تورک شرایطی، تاریخی

 ماهیتینی، لرینی،سبب سویقیریمین تؤردیلمیش

 خاریجی و بولشئویک داشناک،-ائرمنی سینی،نتیجه

 ائرمنی مقصدلرینی؛ تاریخی نینلریقوه

 حیاتا نینلرینیت چیرکین تجاووزکارالرینین

بئین  و رئگیونال دنائ هاوادارلیق سینهکئچیریلمه

 آذربایجان موستقیل مقصدلرینی، لرینقوه الخالق

 ایله سویقیریمی الرینلیآذربایجان رئسپوبلیکاسینین

 و ماهیتینی تدبیرلرین کئچیردیگی حیاتا باغلی

 الرینلیآذربایجان عالمه بئین الخالق اهمیتینی،

 ائتمه یی، ایضاح الریفاکت تاریخ عاید سویقیریمینا

 آذربایجان، هم عاید سویقیریمینا الرینبایجانلیآذر

 منبع شوناسلیغا، لیدیل خاریجی ده هم

 ادبیاتا، علمی الرینا،ماتئریال آرخیو تاریخشوناسلیغا،

 خالق آذربایجان فوتوالرا، مطبوعاتا، دؤورو

 تحقیقات لعادهفؤوق ا( 1920-1918) نینجمهوریتی

 تاریخی ده جههائل الرینی،ماتئریال کومیسسیاسینین

 الرینلیآذربایجان رکائده چیخیش سندلردن

 کیمی فاکتی جینایت قارشی بشرییته سویقیریمینی

 آنادولو، شرقی شاماخی، قوبا، باکی، اساسالندیرماغی،

 ایروان، لنکران، نئفتچاال، سالیان، زنگه زور، ناخچیوان،

 اورمیا سالماس، خوی، آزربایجانین جنوبی

 دیگر و کندلرینده قصبه، شهر، نینلریبؤلگه

 تاریخی حاقیندا سویقیریم وئرمیش باش لردهبؤلگه

 سؤن چادیریلماسی شکیلده لیاطراف لریحقیقت

 ائرمنیستانین تجاووزکار. دیرلیاهمیت و مهم درجه

 فئورال ایلین جی-1992 - نویابر ایلین جی-1991

مالی  قوشچوالر، کرکیجاهان، لی،جمیل آیالریندا

 زامانی لیایشغا نینکندلری قاراداغلی لی،مئشه لی،بی

 قارشی لییهاها دینج لریدسته سالحلی ائرمنی

 سی،فاجعه خوجالی لر،جینایت حربی لریتؤرتدیک
 قاراداغلی ده جهائله سی،فاجعه باللیقایا سی،فاجعه آغدابان

 رئگیونال و بئین الخالق الرمعلومات حاقدا سیفاجعه

 الرتدقیقات علمی و مطبوعاتینا دونیا را،التشکیالت

 اساسیندا سندلر و دلیل فاکت، لی،اطراف مرکزلرینه

 .دیرلیچاتدیریلما الرمعلومات
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 هر گون آنا دیلی
 آدمحاضیرالیان: محمود بنی

 

 

 

 

 

 آی مئهربان اؤز آنام

 گؤزلریمه، گؤز آنام

 دیدیم دئمههر نه

 .)احمدهانی(گولدن آغیر سؤز آنام

 

 

دی. فئورال دونیا آنا دیلی گونو آدالنیب 21

نین لیکجه بو گونون بیر بئله آدالنماغیاؤنجه

لری نین طلبسببی بنگالدش اؤیرنجیلری

ـ جی ایلده دوغو 1952اولوبدور. بنگالدش 

ده پاکستان آدالناردی. او زامانالر بو اؤلکه

ؤز آنا دیلینده درس نین الریاؤیرنجی

الری یاساق اولوموشدو. بونا گؤره اونالر اوخوماق

دیلر کی، بنگال الرینی باشالییب، ایستهائعتراض

نین یانیندا ایکمجی دیل اولوب، دیلی، اوردو دیلی

الر قورولسون. الر یازیلیب اوخولده کیتاببو دیل

الر سبب اولدو کی، بنگالدش، بئله ائعتراض

ان آیریلسین، البتده بو ایش بو پاکستان د

راحاتلیقدا اولمادی، چوخلو اینسانالر حبسه 

الرینی الدن وئردیلر، گئدیب، چوخالری دا جان

میردی کی، بو باشقا اؤلکه بو راحاتلیقدا ایسته

الریندا آخان نین تورپاقایش اولسون آما بو اؤلکه

 الر اوستونلوک قازاندیالر.قان

غو پاکستاندان آیریلدی. سی دوبنگالدش اؤلکه

نگال نین دیلی بللی اولوب، باؤزو اوچون بو اؤلکه

الر قورولدو. بو دیلینده  کیتابالر یازیلیب، اوخول

قونو اوچون او اؤلکه ده چوخ اینسانالر اؤز 

جانالرینی اَلده وئریب، هالک اولدوالر، اونالرین 

آخیب یئره توکولن قانالری  سبب اولدو 

بیرینی نین اییرمیرومو فئورال آییالخالق قوبین

ـ جی ایلده دونیا آنا دیلی گونو 1999

آدالندیرسین. او گونده بری هر ایل بو گونو، 

الییب، بو گونو لرین خالقی سایقیبوغولموش دیل

 له آنیت بیر گون بیلیرلر. حؤرمت

الر اوچون آنا دیلی ندیر؟ اؤنجه بیر سورو هامی

نین دیر کی، اوشاق آناسیبودور. آنا دیلی، او دیل

ده ایلیشکلری اولور، دؤل یاتاغیندا، آنا ایله بیرلیک

اونالر برابر اؤز دویغوالرینی بیر ـ بیری ایله 

دگیشدیریرلر. اونالرین آراسیندا ایلک دفعه 

لری اوشاق لر آلیش ـ وئریش اولور، بو سسسس

چوخ یاخشی آنالییب، او سسه اونسیت باغالییر. 

دیر کی، اوشاق دونیایا گؤز آچاندان  بونا گؤره

الر آنا سسینی ائشیتجک سونرا آغالیان زامان

اوونور، راحاتلیق تاپیر. بو ایش  او سبب دن اولور 

لر، کی، اوشاق او سسی تانییا بیلیر، هامی محبت

گؤزل دویغوالر یانلیز بو دیلده اوشاغا چاتا بیلیر. 

آنادا  هامی سئوگولو سؤزلر ایلک دفعه بو دیلده

سوسانه »اوشاغا دئییلیر. بو سبب دن دیر کی، 



79 

 

Xudafərin 204 (2022) 1401فروردین   - 204خداآفرین   

دئییر: )آنا دیلی او آراج دیر کی، « ماریانه ایمپراطوری

اوشاق اؤز کیملیگینی اوندان آلیر.( یا بو قونودادیر 

دئییر: )اگر بیر اینسانا کی، او «نلسون ماندال»کی، 

دیلی باجاریر سؤز دانیشسان، سنین سؤزلرین اونون 

یول تاپار، آما ایسه اونون آنا دیلینده دانیشا بئینینه 

 نین کؤنلونده یئر تاپار.(بیلسون، او سؤزلر او اینسان

لر اؤز کولتورلری ایله تانینارالر. تاریخ ده هامی میللت

الر کی، باجاریب و لر دیری قالیبیانلیز او میللت

لرینی، اسکی چالیشیبالر اؤز آتا ـ آنا عنعنه

لر ورویوب، ساخالسینالر. بئله میللتلرینی قمدنیّت

لر، اونالرا فخر ییبهئچ واخت اینامالرینی الدن وئرمه

ائدیب، قول ـ بوداق وئریبلر. دیل بیر بئله قونوالرین 

قول بوداغی دیر. او کولتورالرین بوی ـ بوخونلو 

الری دیر. هر دیلین اؤزونه سایاق دویغوالری، آغاج

لری سانکی و ایستکلری واردیر، چوخلو بایستک

لرده لرده تاپماق اولماز، اونالری سانکی دیلدیل

لر آیدینالشدیرماق اولماز. ایسه بئله سؤزلر، بئله حیسّ

آالهی دیلده یازیلیب، دئییلسه ده اؤز شیرینلیگینی 

الدن وئررلر. هر دیلین اؤزونه سایاق چوخلو 

الری واردیر کی، سانکی لری، سیموولگؤستریجی

ده اونالری تاپماق اولماز، یئنی دیلده اونالر اؤز لردیل

لر هر دیلدن معناالرینی الدن وئررلر. بئله نیشانه

دیر. دیلی اولمویان لیگئتسه، او دیلده آرادان گئتمه

اینسان، داها بیر کولتور، مدنیّت، دویغو صاحیبی 

 دئییل.

الرین آنا دیلینه اؤنم وئریب، بونا گؤره یونسکو اینسان

لرین لری آلقیشالییر، بو قوروما گؤره هامی دیلدیلاو 

 لرین بیر سیراسی بودور:لیگی واردیر، بو اؤنماؤنم

ـ اینسانالر توپلوسونون کولتورالرینی قورماق،  1

اونالرین مدنیّت و کیملیگینی هامی اینسانالرین 

 قورولوشوندا تانیتدیرماق.

لرین قاباغینی آلماق، بو ـ منفی اؤگرتمه 2

الردا ورولوش)یونسکو( بئله دوشونورکی، اوخولق

لی الر اوجا مرتبهاؤگرتمه آنا دیلینده اولمویاندا اوشاق

الری دا یاریم تحصیل لردن دالی قالیب، چوختحصیل

ده قالیرالر، بو قونو سبب اولور توپلومون ساوادسیز 

 الری چوخالسین.اینسان

ال اقالر توتمبونا گؤره یونسکو چوخلو کونفرانس

نین اؤنملی اولماسینی بیلدیرسین، چالیشیر آنا دیلی

الری اولسون، یادیرغاماق اینسانالرین اؤزلرینه اینام

ال لیقالردا آنا دیلی راحاتآرادان گئتسین، اوخول

اوخونسون. آنا دیلینده اؤگرتیم)تحصیل( سانکی 

لری اؤیرنمک اوچون گیریش یولودور. آنا دیلینده دیل

لری الر آالهی دیلاق سبب اوالر اوشاقتحصیل آلم

چوخ تئز اؤیرنسینلر، او قونوالردا گؤزه گلن 

الر قازانسینالر، آنا دیلینی اؤیرنمک آالهی اوغورلوق

 لره ایلیشیک دئییل، بلکه یول آچاندیر. دیل

بیر اورتاق باخیشدا دئییرلر کی، « بولز و جینتیس»

لر ن تحصیلالردا اوالکاپیتالیزم سیستمینده اوخول

الرین کیملیگی دگیشدیریلسین، بو سبب اولور آدام

الریندان آلیر، او اؤنملی الری اؤز اینامسیستم اینسان

الر بیر شئی کیمین لر آرادان گئدیر، آدامدوشونمه

ین قوللوغوندا اولسونالر. بو اولورالر کی، بو سیستم

سی مریتوکراتیا)یارار چیایکی عئلم بیلیم

ئورئمینی رد ائدیب دئییرلر کی، کاپیتالیزم لیک(تبگ

سیستمینده تحصیل قونوسوندا تارازلیق یوخدور. بو 

نی سیستم چالیشیر اؤزونه سایاق اولموش طبقه

الردا قوروسون بئله ایشلر سبب اولور اونالر اوخول

لری لینکسینلر، اونالر یئتهالری سئچمه ائلهاوشاق

خشارالری سئچیرلر، آما آختارمیرالر بلکه اؤزلرینه او

لر یارار ریرلر کی، سئچمبو ایشلری بئله گؤسته

 لیکدیر. بگ

لذت وئرن تئورئمینده دئییر، هر بیر شئی «: پورشارع»

کی، اینسانالرا لذت وئره یا اونالرین آغریالرینی آرادان 

 الر اونا مثبت جاواب وئررلر.آپارا، آدام

ه، اوخوجوالرا لذت دئییر: آنا دیلینده اؤگرتم« پارسا»

 وئرر، بونا گؤره اونالر بو قونویا چاواب مثبت وئریرلر.

لیک کی، بیر اؤنملی بو دؤرد مرحله دن سونرا دئمه

قونو باخیم دیر. بو قونو آدامین توتارینا، کئچمیش 

دیر. اوشاق اگر تحصیل گونلرینه، ایستکلرینه باغلی
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ی اولماسا، لیغسه، بو دیله باغلیآالن دیله اؤنم وئرمه

اونو اؤیرنمک اوچون کؤنولسوز اوالجاق. بیلیریک کی، 

سیز نین وئریمی دیر، ایلگیکؤنوللو اولماق اؤیرنمه

اوشاق تحصیل آلماغا چوخلو وئریملری اولمویاجاق، 

الرین باسیلیب ـ اسناد تئورئمینه گؤره آدام

بئله « بندورا»نین سببی کؤنوللوکدور. قالخماسی

الماقدان خیش، گؤرمک، یامسیدئییرلر کی، با

لرینی چی اؤزونون بیلگیقاباقدیر. چونکی باخیش

ییرلر، آما بو وریندن آلیب، اونالری پروسس ائلههنده

چی بئله دوشونور المادا یوخدور. بو بیلیمایشلر یامسی

الر  باخیم ایله کی، اؤیرنمه، وئریم ایله فرقلی دیر. آدام

سیندا عالقه اولماسا نیرلر. اونالرین آرااؤیره

 وئریم)عملکرد( اولمویاجاق.

دئییر کی، بیر اوشاغین بؤیویوب، باشا « برنشتاین»

چاتماسیندا، اونون توپلوم ایچینده اولماسیندا دیلین 

سی ایله بیر اوشاق اصلی رول واریدیر. دیل واسیطه

نین ایچینده ده، یولداشالریباجاریر توپلومدا، عاییله

لری دیله گتیرسین، اونالری والن عنعنهاؤزونه سایاق ا

لردن باش الرا دئسین، آالهی عنعنهسانکی

بئله دوشونور کی، بیر «برگلنهاریک»چیخارتسین. 

الرین ایچینده نه بیلمز مگر اینساناوشاق دیل اؤیر

بؤیویوب باشا چاتسین کی، بیر ـ بیرلری ایله 

یلی قونوشوب، دانیشسینالر. البتده بو قونو یانی د

اؤیرنمک، ایله دیلی اؤیرتمک فرقلی قونودوالر. ائله 

کی، بو تئورئم بللندیریر، اؤگرتیم قورولوشو ایکی 

نین آراجی دا لیغیدیر، بئله باغلیطرفلی باغلیلیق

نین آراسیندا دوزگون له اؤیرنجیدیر. اؤیرتمندیل

ده آنالم اینکشافی لیق اولسا، سبب اوالر او اؤلکهباغلی

لر اؤکونلوکلرینی الدن وئریب، هامی ن، اؤیرنجیاولسو

توپلوم اوچون چالیشسینالر، بو شراییط ده اولور کی، 

لرین نظرینه چیلیک آرادان گئدیر. هامی بیلیممن

مه ـ بوی آتما الرین الپ یاخشی ارسهگؤره اوشاق

دیر زامانی ایکی یاشدان، اون ایکی یاشاجاقدیر. بو سن

لری یارانیر. ایسه بو پلوم شکیلالرین توکی، اوشاق

سه دویغوالرینی، زامانالر اوشاق باجارابیلمه

بیلدیکلرینی دیله گتیرسین، یا باجارماماقالرینی 

لری اؤلوب، سوروشسون هامی آرزوالری، ایستک

لیک جکدیر. داها بئله اوشاغین یوکسکآرادان گئده

فیکرلری اولمویاجاق، اونون دیلی ، اؤزو کیمی 

جک. النیب داها او اوشاق اؤزونو برابر گؤرمویهآلچاق

بئله ایشلر اوالندا اوشاغین هامی کیملیگی آرادان 

سی، محو اولوب، جک، ایندی یانلیز اونو اینجیمهگئده

سی اؤنم دئییل، بلکه اونون بوتون آرادان گئتمه

 دا محو اولمالی دیر...مدنیّتی ده او توپلوم

کی، اوشاق باجارا بیلسین  آنا دیلی ان اؤنملی یول دور

سیز دیله بوتون دویغوالرینی قورخوسوز، قایغی

گتیرسین. آنا دیلین اوخویوب، یازان و دانیشان 

لری، او دیلده اولموش عئلمی الر سانکی دیلاوشاق

قونوالری هامیدان یاخشی اؤیرنه بیلیرلر. بو سبب 

 لیکجهالرا آنا دیلینی اؤیرتمک اؤنجهدندیر کی، اوشاق

 آتا ـ آنانین بورجودور. 

لی الرال آنا دیلینده شعر اوخویوب، اونالرا بیچیماوشاق

الر ریتمیک سؤزلری چوخ سؤزلر دانیشین، اوشاق

الر هامی سئورلر. چوخ چالیشمایین کی، اوشاق

لری سیزین کیمی دوغرو دانیشسینالر، چوخ جومله

چالیشمایین اونالر یانلیش سؤزلرینی دوزلتسینلر 

الر اؤزلری بیر آز زاماندا بونو باشا دوشوب، دوغرو اون

جکلر. الزیم دیر اونالرا آنا دیلینده سؤزلری دیله گتیره

 دانیشاسیز.

گرک هر دن آتا ـ آنا اؤز اوشاغی اوچون چرن ـ پرن 

الر اوخوسون. بو قونو چوخ دانیشیب؛ اونا ماهنی

دیر چونکی بونالر هامیسی اوشاغین یادیندا لیاؤنم

الندیراجاق، کئجمیش لیب اونو اؤز آنا دیلینه ماراققا

الرینی یادا سالین! اونالرین چوخو هله آناالرین بایاتی

بیزیم یادیمیزدا قالیب، اونالری یادا ساالندا اؤز آنا 

 دیلیمیزه فخر ائدیب، اونا ساری اوچماغیمیز گلیر. 

 داغالرا دولو دوشر

 قار دوشر، دولو دوشر

 قاز قبریمی یول اوسته

 آنامین یولو دوشر.
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Sarəng tək alış, yan… 
 …یان آلیش، تک سارنگ

 
Nurəddin ƏDİLOĞLU 

 نورالدین عدیل اوغلو

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

     

 یاشاماماق ایکن ساغ دئییل، قورخولو اؤلمک دئییرلر،  

 اونودوالن مودت اوزون سونرا اؤلوموندن. قورخولودور

 اثرلرینی بدیعی آسالنلی کاظم میر عالیمی تیبب

 بو گؤرونور،. آلمیشدیر قلمه ایله تخلوصو ادبی سارنگ

 سی هبست  " سی شیکسته دمبلوو "  اونون تخلوص

 !  ایمیش قیسمتی عؤمرونون قالمیش یاریمچیق کیمی

 کیمی قوشو سمندر افسانوی جنوبدا گؤره، دئییلنلره  

 سون اولوب؛ قوش بیر نغمکار باالجا آدلی سارنگ

 ایستی پروازالنیب، دؤشوندن نین داغی دمبلوو  دفعه

 ووجودو پاک یانارداغدا ،(قوسولالنیب) یویونوب سودا

 نسلی و دؤنوب کوله یاناراق توتوشوب، ودالراا ایله

 ...  کسیلیب

     

   اوجالسین، عرشه آلووون یان، آلیش، تک سارنگ  

 !  اولسون میلتین ایسینن قوی آتشینه جان  

     

 عؤمرونون سارنگین – نین آسالنلی کاظم میر بو،  

 بو اوالن  " رنگ یوز "  دا معناسی بیر. ایدی سی قایه

 بخش ایستعداد نئچه بیر تانری صاحیبینه تخلوصون

 دونیادا اینسانالرا وئرگیلی نادیر، بئله. ائلمیشدی

 ماهیر صنعتین نئچه بیر. اولونمور تسادوف همیشه

 زمانه اؤز بیی کاظم میر – سارنگی اوالن بیلیجیسی

 او،. تانیییردیالر یاخشی چوخ موعاصیرلری سینده

 شاعیر، وق،پئداق حکیم، جفاکئش عالیم، گؤرکملی

 پولیقلوت موسیقیشوناس، بسته کار، چی، ترجومه

 .  قازانمیشدی شؤهرت گئنیش اوالراق

 اولدوغو ساغلیغیندا کی، اولسون تأسوفلر چوخ آما  

-ائلیمیزین چوخالری بیر دا سونرا اؤلوموندن کیمی

 مزلییه گؤرمه زیروسینی معنوی بو اوبامیزین

 ...  ووروبالر

 لرینی، دؤنگه رتس رینعص اؤتن بلی،  

 عؤمور سینده اهاته سارنگ یاشامیش کئشمکئشلرینی

 یاخینالریندان همکارالریندان، حتّی آدامالردان سورن

 یئره هاقسیز گؤرموش، محرومیتلر آغیر

 اون سانکی. اینجیدیلمیشدیر سیخیشدیریلمیش،

 اؤز عاشیقینی میلت بو بیلن دیلینی خالقین ایکی

 ایستمه دوشمک اشاب آنالماق، دیلینده دوغما

 .  میشدیلر
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 ییخیب، ائولر دؤورونون پرستیش شخصیته دوزدور،  

 کاظم میر اوغلو بی وعدهلرده باغالدیغی قاپیالر

 قورخونج آلمیش اوستونو نین باشی نین آسالنلی

 حاجیبیلی بی اوزئییر بسته کاریمیز داهی بولودالری

 ههمیش آنجاق. ائتمیشدیر  مودافیعه اونو داغیتمیش،

 ائدنلر قیسقانجلیق پاخیللیق، ایستعدادینا فیتری

 ایزله اونو کیمی جاسوس گونجن دییشن دونیاسینی

 .  قایچیالمیشدیر عؤمرونو میش،

 نین آسالنلی کاظم میر اونسیتی بیله اوزئییر  

 تحصیل کونسئرواتورییادا تامامیندا ایللرین اوتوزونجو

 یییلنمه صنعتینه ایفاچیلیق و چیلیک هبست آلماسی،

 مکتب عالی ایکی او، ایسه قدر بونا. سونوجالنیر سییله

 دؤولت آدینا نریمانوو.ن و تصروفاتی کند آذربایجان -

 اینستیتوتوندا بط. بیتیرمیشدی اینستیتوتونو تیبب

 تدقیقات-علمی دؤولت آذربایجان دئییر، درس

 موعالیجه اینستیتوتوندا فیزیوتئراپییا و کورورتولوگییا

 .  اولوردو مشغول ایله ریمئتودال

 دا پیانو یه به کاظم میر - اونا بی اوزئییر  

سه  اود، تار، ائوینده بیین کاظم میر. باغیشالمیشدی

 وار آلتلری موسیقی کیمی قوپوز ویالینو، روباب، تار،

. ائدرمیش ایفا هاواالر گؤزل چوخ آلتلرده بو او و ایدی

 ساری "  ، " سی نغمه سون عاشیقین "  اونون

  ، " موخممس باش "  ، " فانتازییاسی بولبول

 کیمی  " بایاتی موغام "  ، " ماسالالری ماساللی"

 فوندوندا قیزیل رادیوسونون آذربایجان اثرلری

 .  ساخالنیلیر

     

   اواللی، محکوم یه سئومه موسیقینی ایله شعر  

 .  دی ائله پرگار ده سارنگی آتشی آیریلیق  

     

 یاخشی چوخ دا موغامالرینا آذربایجان بی ظمکا میر  

 محض اکرسیتی مئلودییاالرین یازدیغی. ایدی بلد

 کؤنول، یئری سؤزون ".دی اوسته موغام

 چیخاران مئیدانا دیر، دوشونجه یئر ایسمارالندیغی

 میر. بویورموشدو بئله( ع) الی حضرت -  " دیلدیر

 موسیقیسی، روحون پوئزییا عالمینده بیین کاظم

 .  سسلشیر آنالمییال پوئزییاسی قلبین ده موسیقی

     

   قیداسی، روحون موسیقیدیر وار سؤز  

 .  داسیص عشقین ملهمیدیر، قلبین  

   سنین، یئرینده اولسایدیم حکیم، ائی...   

 .  نوسخمین آدی اوالردی موسیقی  

   ، " هیجران-شبی "  من یازاردیم بیرینه  

 ...   " جانان سئوگیلی "  یازاردیم بیرینه  

     

 نی خسته موسیقی وصفینده شاعیرین-حکیم  

 :  نعمتدیر بیر عوضسیز ساغالمالشدیران

     

   قوجالداردیم، تئز اریدردیم، دردی...   

 .  ساغالداریم من چالغییال می خسته  

     

 اؤز سارنگ روبایلرینده قزللرینده، شعرلرینده،  

 دیگی ائله ایفا ائله ییر، بنزه ناآشیغی ائل یازان دردینی

 اوستونده قمین و عشقین سانکی دا مئلودییاالری

 ...  ییردی کؤکله

     

   دمیندن، سئودا جارچیدیر بنؤوشه  

 .  قمیندن هیجران وار مؤهرو اوزونده  

   دامجیالری، شئه گؤردویون اوستونده  

 .  سیتمیندن یار یاشیدیر گؤز یقین  

     

 - "! داغالر دردیمی، یه دئمه گلدیم سیزه ر،داغال "   

 ملهه نین دردی ده، فرحی نین قلبی شاعیرین دئین

 :  ایدی اینامی وطنه و حاقا صنعته، اؤزونه، ده می

     

   اول، یار سن حاقا قیقته،ح سارنگ،  

 .  اول کنار چالیش آلچاقدان، ناکسدن،  

   اول، وار سن حاق یا وطن، ائی صنعت، ائی  

 !..  بیلمز یه دوشمه ضاللته یاالن  
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 درک آنالماق، دوشمک، باشا حیاتی آنجاق  

-آیری آنالییشی تانیماق اینسانالری ائتمکله

 آلچاقدان ناکسدن،. شئیلردی آیری

. اولوب چتین ده اوچون سارنگ اوزاقالشماق

 دمبلوو اولماسایدی، اورجاه لرینه بئله اگر و

 گولوستان ده تنحاقیق دؤشونده نین داغی

 بیر جک بیله قازانا شؤهرت دونیادا آدلی

 ایشیقلی چوخ!.. اوالجاقدی شهری کورورت

 قارا اوستوندن نین نیتی بو کیمی آرزوالری

 :  دئییلدی آز چکنلرسه خط

     

   چیخدی، قوووتلی رقیبلرین سارنگ  

 .  ییخدی دوستالرین سارایی تیکدیگین...   

   لرینه،شعر دئدیلر سؤزو ائل  

 .  سیخدی یامانجا بؤهتانالر بو سنی  

     

 حسابسیز-سایسیز اوستونه ده یرشع بو  

 بیین کاظم میر چکدیگی هوجوم اویدورماالرین

 "  وفاسیز دؤورون هر کی، تبیی. آوتوپورترئتیدی

 .  اولور  " دوستالری

 علمی بیر اوتوران، باشیندا نین سی سوفره سارنگین  

 اونو بئله عالیملر اوزدنیراق یشدیغیچال ده موسسیسه

 کوممونیست اؤزونوسه اولدوغونا، بی نین باباسی-دده

 دئدیگیمیز ایسه اصلینده قیناییر، گؤره اولمادیغینا

 .  ائدیردیلر پاخیللیق ایستعدادینا ریفط کیمی،

     

   قلبینده، ائللر داشاجاقدیر-آشیب  

 ...  گلنده واختی گؤوهرلریم منیم  

     

 وئرن سوران اوزاقگؤرنلیگیندن بیین کاظم میر دا بو  

 سونو عؤمرون اؤلوم - گؤره اونا. سیدیر ترانه کؤنول

 :  منزیلباشیدیر دئییل،

     

   عالمده، بو یوخدور اؤلوم  

 .  تبددولدور جیسمه جیسمیم  

     

 ابدییاشارلیغینا روحونون اؤز سارنگ ده دئینده -  

 .  اینانیردی

 اولونماغا یاد و شاد روحونون عزیز اونون گون بو

 .  وار حاقی بؤیوک

 ایللیک 80 سارنگین ماساللیدا ایلده جی-1992  

 جی-2002 الکین. اولوندو قئید الییق آدینا یوبیلئیی

 تکلیفینه کئچیرمک نین یوبیلئیی ایللیک 90 ایلده

 زنگین سارنگین کی، یوخ سؤز. اولمادی قویان محل

. ائتدیریلدی وامدا سی نیلمه اؤیره نین ایرسی ادبی

 سینده عرفه یوبیلئیی ایللیک 85 ایلده جی-1996

 و شئیر  " الله باخما، ائله "  اونون اوخوجوالرا

 جی-2005. اولوندو تقدیم کیتابینی عیبارت قزللردن

 "  اولونموش رحص یارادیجیلیغینا و حیات ایلده

 95 مونوقرافییاسی  " شیکسته قالمیش یاریمچیق

 حدیییه سارنگسئورله سینده عرفه یوبیلئیی ایللیک

 عؤمرونون سارنگ "  رادیوسوندا آذربایجان. ائدیلدی

 وئریلیش ماراقلی ساعاتلیق بیر آدلی  " لری هئکایته

 گلمیشکن، یئری. اولوندو تقدیم دینلگیجیلرینه-رادیو

 .  ائدیلیب داخیل فوندونا قیزیل رادیونون وئریلیش بو

 زیروه سارنگ "  ایلده جی-2012- یگیندهایلل 100  

 تانینمیش گؤردو، اوزو ایشیق کیتاب آدلی  " سی

  " …منی ائتمه ترک "  داداشووون آیدین رئژیسسور

 سی بؤلگه جنوب یناولکه ن فیلمی سندلی تراژلیتامم

 .  اولوندو تقدیم تاماشاچیالرینا نین
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 لر مقاله آلینان قلمه ایللرده سون ده باره سارنگ  

 و ائدیلیب ترجومه دیللرینه تورک اینگیلیس، روس،

 .  اولونوب تقدیم اوخوجوسونا دونیا

 شاعیر اینسانپرور یریندهشع  " گوللر "  سارنگین  

 .  اولور گؤرمک اوبرازینی

     

 !  اولسون وار باهار -: ائشیتدیم گولدن بیر  

 !  اولسون بختییار بشر-: گولدنس بیر  

   نیفرت، داعوایا: شیتدیمائ گولدن بیر  

 !  اولسون یار بیزه آلاله: د گولدن بیر  

     

 یرینیشع بیر سسلشن گونوموزله سارنگین سوندا  

 .  ائدیرم تقدیم اوخوجوالرا

     

   آالندا، اسیر دوغرولوغو یاالن  

   ساالندا، درده حاقیقتی فیتنه  

   قاالندا، یاندا عیصمت آبیر، حیا،  

 !  بیلمز یه دوشمه ضاللته دووران  

     

   قورشاغا، جیخسا اولوب سئل لر حیله  

   آخماغا، اگر اولسا موهتاج آقیل  

   جاخماغا، اودو وئررسه بورج تورپاق  

 !  بیلمز یه دوشمه ضاللته زامان  

     

   آغالسا، بولبول دئسه، نغمه قارغا  

   باغالسا، دسته تیكاندان جهالت  

   داغالسا، خزان باغرینی نین الله  

 !  بیلمز یه دوشمه ضاللته رئیهان  

     

   یئتسه، مراما دونیادا جاققالالر  

   گئتسه، دن مئشه آلیب باش جئیرانالر  

   ائتسه، کوخالیق گلیب مولكو-تولكو  

 !  بیلمز یه دوشمه ضاللته آسالن  

     

 !  اول یار سن حاقا قیقته،ح سارنگ،  

 !  اول کنار الیشچ آلجاقدان اکسدن،ن  

 !  اول وار سن حاق، یا وطن، ائی صنعت، یا  

 !  بیلمز یه دوشمه ضاللته یاالن  

     

 !  ائلسین شاد دایما روحونو آهلل  

  تدقیقاتچیسی، سارنگین عدیل اوغلو، نورالدین  

 (  باکی) ژورنالیست-یازیچی

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

 ووقار احمد    

 نیم مندن باشقا کیمیم وار منیم؟  م  

 منیم مندن باشقا کیمیم وار منیم؟    

 گؤره سن نئیله دیم، اولوبدور قنیم؟    

 یادیمدان سیلینه چتین گونلریم،    

 منیم مندین باشقا کیمیم وار منیم؟    

     

 سیرداشیم اؤزومدور، همدمیم اؤزوم؟    

   قم چکن قلبیمدیر، بیر ده کی، گؤزوم،  

 اؤزومه تسکینلیک وئریر اؤز سؤزوم،    

 منیم مندن باشقا کیمیم وار منیم؟    

     

 ایچریم آلوولو، یاندیریر چؤلوم،    

 بیر کیمسه یوخدور کی،  دردیمی بؤلوم،    

 گوزگویه باخمیرام، کدرلی گؤروم،    

 منیم مندن باشقا کیمیم وار منیم؟    

 

 شان،  گؤیلر ده پریشان، من ده پری  

 اورگیم دئیینگن، اولوب داالشان،    

 ائی دونیا! دئییلم سنله باریشان،    

 منیم مندن باشقا کیمیم وار منیم؟    

     

     13.03.2022   



85 

 

Xudafərin 204 (2022) 1401فروردین   - 204خداآفرین   

 

 

 

 

 

 

 (باریش ) عبادي حیدر

 سیز آرا  - آرامیز 
 

 

 یانیمداسان آن هر سن

 گورونتوسونده موبایلیمین

 گورونورسن موتلو نه

 دوداقالرین ویالیب یئشیل

 کوینگین ساری ییرتیق ییرتیق

 شالوارین لی جییریق جییریق

 کی دئییل مان داها

 قاچدی - کوچدو مانالر

 باهاالشدی نه یوخسوللوق

 آراسیز - آرامیز

 آنالین شیکاگودان سن

 کندیمیزدن من

 گوروشوروک

 ده دیقه - ده ثانیه

 گوده قدر بو یولالر

 قیسسا بوقدر یولالر

 .... وب یولالر

 شهری سیزین دوالنیرام ائویمیزدن من

 پاییزینی کندیمیزین دادیرسان ده سن

 یارپاغی ساریشین آغاجینین توت

 دوکولور پارکینا شیکاگو

 سرینلیی پارکین

 اوتاغا میزدن پنجره

 قوشالرینان قو قیراغی دنیز سن

 دوتورسان بالیق

 بورداسا

 مندن هورکور قارقاالر

 بو ائله آرامیز

 آراسی آرامیز

 سن جیبیمده سن

 سن الیمده

 سن گؤزومده

 دوالنیرام تهرانی جیبیمده سن

 فیرانیرام خیابانی جیبیمده سن

 نی کوچه

 یاغمورو

 ... بورانی – قاری

 جیبیمده سن

 اولور آخشام

 آچیلیرسان زنگینده موبایلیمین

 جانلی جانلی

 آچیلیرسان اوتاغیما

 آچیلیرسان

 آچیلیرسان یاتاغیما

 آچیلیرسان

 آچیلرسان آنیما هر

 آ  آچیلیرسا

 چاغا بو قارقیش

 زامانا بو

 گونه بو

 دادام آیریلیغی آجی

 قویماد

 سنه – منه

 قورو اؤزونو

 ینهک اولماس یرنگ ینینساچالر

 شاعیریمیز –شعیریمیز 
ŞİRİMİZ – ŞAİRİMİZ 

 ادبی خبرنگار قایاباشی حاضیرالیان علی طالبی
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 یاقاو یعل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داها، بوشالتمیر آغالماق  دوغروسو

 .هر آن بولود کیمی دوالن قلبیمی

 داها سئویندیرمیر دونیادا هئچ نه،

 ....قلبیمی قاالن اللرینده  جرانهی

 

 یم،چیم، نهاؤزوم ده بیلمیرم کیمه

 .هله ده بیلمیرم هاردان گلمیشم

 آتام کیم، آنام کیم؟ خاطیرالمیرام،

 .نه واخت دوغولموشام، هاچان اؤلموشم

 

 سی، خزان الینده،بیر پاییز گئجه

 .یمسیزجه سارالیب، سوالن چیچهسس

 -الی قارین،یا دا بیر قیش گونو شاخت

 .یمظالیم اللرینده اؤلن چیچه

 

 دن،داها بئزمیشم ده اؤزوم اؤزوم

 .بیلمیرم اؤزومو هارا آپاریم

 بیر قوش دا دئییلم اوچام گؤیلره،

 .یاخشیسی بودور کی گورا آپاریم
 

1400/10/22 

20:45 
 

 

 بو گئجه یوخودا گؤروشدوک یئنه 
 

 . نیسگیل اَلَنیردی گؤزوندن سنین

 ، قَهَر بوغوردو  دانیشا -دانیشا 

 . پئشمانلیق یاغیردی سؤزوندن سنین

 ...ن گؤزل قیزهر گئجه یوخوما گیره

 

 یادینا گلیرمی سون گؤروشوموز ؟

 . سن آیریالق داهاگلمیشدین دئیه

 بوردا یولالریمیز آیریلیر بیزیم ،

 . دئدین : گئت، تاپشیردیم سنی آلالها

 ...ن گؤزل قیزهر گئجه یوخوما گیره

 

 -دئییردین: آیریلساق خوشبخت اوالرام ،

 . آیریالق ، بلکه من خوش گونه چیخام

 ن ایدی ،لیک ان بؤیوک بهانهخوشبخت

 .!می یانیندا یوخام؟سنایندی خوشبخت

 ...ن گؤزل قیزهرگئجه یوخوما گیره

 

 باش قویوب دیزیمین اوسته یاتاردین ،

 !سیز گؤزلرینه یوخو گیریرمی ؟من

 ر من اؤپوب سیغالالیاردیم ،البیر واخت

 .!ایندی ساچالرینی کیمسه هؤرورمو؟

 ... ن گؤزل قیزهرگئجه یوخوما گیره

 

 دین ، آیریلدیق آما ،آیریلماق ایسته

 . نین اولماز ، اونوتمامنیم تک سئوه

 ییرم من ،هله ده یولونو گؤزله

 قاییتسان ، هئچ آرزوم قالماز ، اونوتما ،

 . ن گؤزل قیزههر گئجه یوخوما گیر

 

99/02/13 
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 یاباشیقا یطالب یعل
 

 

 

 

 

 

  یآنالم یاتح یرمحبت د یسئوگ

  یتام یاشامین یرد ینجدور سئو گولوش

 یشام یمینقلب یشیرسنه آل تک

 سنه یدیرم باغل یقهدق ساعاتیم

 منه یاتبو ح یرلش یرینش سنله

 

 اولدون  یمگونش یخمایانداچ گونش

 دولدون  یلهانم اوالندا غم  گوزوم

 اولدون  یریلیبدفعه د یوزاوچون  من

 اولوم سنله کئچن هر گونه قوربان

 منه یاتبو ح یرلش یرینش سنله

 

 سن سن یزیمشعر ق یغوالریمدو شیرین

 سن سن یزیمگئدن هر ا یول یه سئوگی

 سن سن یزیمقوربت شهرده تبر بو

 یئنه یخدیماولوب سنه دار سنله

 منه یاتبو ح یرلش یرینش سنله

 

 کوورک آخار قان یمدادامار سنسیز

  یانهر یباهارد یرجننت د سنینله

 سان  یمساواالن یمسهند ووقاردا

 بورونوم چنه  ینونداقو یمن آل

 منه یاتبو ح یرلش یرینش سنله

 

 یاباشیقا یطالب علی
  ینیسئوگ یزتم یاو صاف محبت

 سنه یاشارامده  یمقلب ساخالرام

 ئلهقالسامدا ب یندهحسرت ایللر

 غزل لر قوشماالر قوشارام سنه

 

 یمآلد ینیسئوگ یرلیعط یزتبر او

 لره قدر  یگو یئرلردن سئویندیم

 یلرد یلهده رقص ائ ینیمبئ دویغوالر

 کدر  -غم  یدَناولدو کونلومو د محو

 

  یمسوزوندن دئد یممات قالد دانیشدین

 اوپوم !  یلیندند یشاناو دان کاشكی

 موشدوالر توت یتو یمدهکلمه ن قلب هر

 اوپوم  یندنال ییلیباَ قویمادین

 

 سوسدوم یریدیماونونده ک ینسن من

  یمیک یریینک ینداآناس باال

 مست اولوب جوشدو ینهکوورک سس او

  یمیس یمینقلب یبسته له د یماهن 

 

 

 یدئمه د یلیمد ید یستها ییم اوره

 ؟  یقوجاق سن یرب یامقوجاقال اوالر

  امیاجاقساخال ییمدهاوره  سنی

 یسوراق سن یدن هئ یمسهک توتمارام

 

  یاشایاجاغامسئوه سئوه  سنی

 مودام  ییمجک اوره  یونهدو سنه

 قاالرام  ینسن یرمسوز وئر سنه

 . تامام یاشایار ییمدهاوره  عشقین

 

 یمائتد یارتز یلیبب یزتبر سنی

 ییماوره  یمقدر سئود یزتبر سنی

 یاشا -موتلو اول  ینهر آن عمرونون

 ییم یلهد یوخدورندان اوجا بو داها

 ... ییماوره  یمقدر سئود یزتبر سنی
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 یدیادگارس یدرح
 

 

 

 

 

 

 

 

 یزس یمانهپ یزمن باده س یلیرمن یبو جهان

 یزس یخانهم یردمی.گر اولسون بی.دهر ایستمم

 

 یرگت ساقی .منه یمدیرو منبر نه الز مسجد

  یزس پیمانه یباده ن یردوالند یرب یرب  مجلسه

 

 .معشوق مستیرستم.جمله عاشق مست دم منکی

 یز.افسانه سیندهر اولماس یرافسانه د شادلیغیم

 

 ینیاحوال ینکش یسه دورد یلمهلر ب یچنا می

 یزس دردانه یرآناوالنماز عابد و زاهد ب مست

 

 یخماغاچ یمداناوز حال یم یچمیشمگئجه من ا بو

 یزکاشانه س یشام؟قالم یقتطر یرپ هاردادی

 

 یبفتوا وئر یعشقم گوزلرگر مست  حیدرم

 یزس یوانهد یآن دل یرب یمیزهئچ بزم اولماسین

 

 يشهال نوروز

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  ینآغالماس یگوزوم ک یردی،ن یرهگوجون ووروب د

 یاقالماسینآه .... گئدن آ یرد یونتودهک دو اوره

  

 یکر یترها یتیکا یتیکا یوالبنزیراوزون  یول بو

  ین، باغالماسبورونموش گوزومدو ینجهسئو دئنن

 

 چکر کپه نک یالنفسگولون قوخوسو قیزیل

 یغالماسیند یاناقداگولوشلو دوداقالر،  سولوب

 

 سحر  یردیصحبت ائدن من، نامازالن یلها آی

  ینباغالماس یمدیسوزلره وورغون قاپ یزلیگ او

 

 یردوغرونه اوچماغا تله س یهگو قانادالنیر

  ینماسسوراقال ی،منیگو یمقاناد _قول  سینیبدی

 

  یراورک بونو قانم  یگئتمک اوالر م گئدنله

 ینواراقالماس یا،بیزیداها دون وفاسیزیق،

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

 یشالریمداهر گئجه آلوْوالنان باخ نیرسنیزلهتبر 

مومو اوْغورالماغا  یرب یوْروالن یشماقدانآل من

 محکوم اوْلموشام

 یلمیرآچ مهۆزۆا یقاپ یرب هئچ
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 یریهر ب یشآدالنم یشیان کباخ یندانآلت گؤز

 یوخوخالدیر یرلرهکند یمن

  یرامآت یکد یمقوْرخودمادان د  آددیمالریمی

 

قوْخولو  گولوش آنا دان، دوْغوالن یهانس من

 یامیمالیداش ینحسرت یزق یاناقلی یرمیزق

 

  نگونهر  بولوموندهیاناوْلما ینچ ینآرزوالر  و

 یاملییاشاما  ینلیغیمیقاد یتنا یالقیزلیغیندا

 

 دوْغومام  یزواقتس یرب من

حکم   یهدارا چگمه یتیملهمعصوم بوتون منی

 یلراَل یانفاحشه قوْخو ینبو شهر یبوئر

________________ 
 

 یربات یقداقارانل یسئوگ یکوچه ل یآ رادانبور
 یرقاش گؤز آت بولوت یرلیک نشهکولمورگوسؤ دان

 

 راخیببو یالقیز یباغ یرلر نئچه واقت کپنک
 یرسات یزلیگ یزلیغینیاوُز ق یزلیدهگ یبگئد لگو

 

 یرندستمال گت یاما هان یییرآغر باشیمیز

  یرقات یدرد  یمزهدرد ینانده ا گتیرنلر

 

  یرامپنجرلردن باخ نهۆگؤز یشچکم پرده

 یاتیردا  یاتاقالر یده قارل گونوسوْن  پاییزین

 

 یمینمک تومورجوقکؤرپه  یاناشانتئز  باهارا

 یرچات ۇللۇشاختا منه ب رامۇتۇت زۆا نشهۆگ

 

  یلیگؤرمه  یچگینقار چ مۆشهال گؤز داریخیر

  یرغمزه سات یآغ دوْنونو قار ننه س  گئینیب

 

 

 آیسو مختاري

 من سنه حسرتم ....
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ائلده سن یاوباداسان، هانس یهانس

 سن یلدهد یهانس ینده،اؤره گ کیمین

 تئل ده سن یهانس یداسان،ماهن هانسی

 یسنه حسرتم،من سنه آرز من

 ...یتام آرز یبائد یریبچئو یوخلوغون

 

 من یغینمایانس ینهاؤره گ سنین

 من یاناووونما یندهس ینن سئوگی

 من یانتوخونما یرینهخاط سنین

 یسنه حسرتم، من سنه آرز من

 ...یتام آرز یبائد یریبچئو یوخلوغون

 

 یرامتاپش یااؤزومو چا ایستیرم

 یرامآش یاپیش،  ینگؤزلر یبد کئفله

 یاشیرامسنده  یلمیشام،سار سنه

 یسنه حسرتم،من سنه آرز من

 ...یتام آرز یبائد یریبچئو یوخلوغون

 

 یراتاقدان گل یمدن،اللر عطرین

 یرگل یوالغا،یوالقدان چیخیرام

 یرگل یچاغدانپ یردیغینق ایپیمی
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 ی،سنه حسرتم، من سنه آرز من

 ...یتام آرز یبائد یریبچئو یوخلوغون

 

 یالقیزام -یاپا یمیزاولسون سئوگ آند

 اؤووج بوزام یرب یندهاؤره گ سئوگی

 یارپیزامنانا، یندهاتگ داغالر

 یسنه حسرتم، من سنه آرز من

 ...یتام آرز یبائد یریبچئو یوخلوغون

 

 یرالرگؤزومده دالداالن دالغاالر

 یرالردان یالر گئت به گئت سن ساعات

 یرالرسان یاالن یخمانیدار یامان

 یسنه حسرتم،من سنه آرز من

 ...یتام آرز یبائد یریبچئو یوخلوغون

 

 یئنه یشامقالم یاآغال -آغالیا

 منه ییرلردب دن دوشوب دئ سئوگی

 سنه یئتیرسمقوجاق  یرب اؤزومو

 یسنه حسرتم ،من سنه آرز من

 ...یتام آرز یبائد یریبچئو یوخلوغون

 

 یردام ینیب،دامالییر،دل یمگ اؤره

 یرساخالم یامال سئوگد یرب اؤزونده

 یرکؤنلوم توختام یوخلوغون قارییب

 یسنه حسرتم، من سنه آرز من

 ...یتام آرز یبائد یریبچئو یوخلوغون

 

 آیسو مختاری

 هله.... یخمادار
 

 وار یلقاریما یر،ب یشمسؤز وئرم سنه

 نه بوران ،نه قار یمهسئوگ توخونماز

 له نه ر گلنده باهار یچکچ سئوگیم

 بئله، یراوزمز ب نییگی،سئود سئون

 هله. یخمادار یالواریرامسنه  

 

 یلقاردایتیرمزا یسالنار،ا گؤزلریم

 اؤتورمز ینال یگینین،سئود سئون

 یتیرمزبره ب یقپئشمانل سونونجو

 یلهد یرمهسؤزونو گت آیریلیق

 هله. یخمادار یالواریرام سنه

 

 یمحتاج یعومور دولوسو سئوگ من

 یقاجیباخما ق ینگؤزلر اؤلدورر

 یقولونون خاچ ی!؟ هاناؤلدورورسن

 وورارام تئله یچکیچ وئردیگین

 هله. یخمادار یالواریرام سنه

 

 یقالردانانسانل یرده بو دم بئزسن

 گومان یقآنل یرب یندالماس فیکرینه

 ینانسئومه رم ا ین،رم باشقاس سئومه

 اله -دائم ال یراولماقد یرب سئوگی

 هله. یخمادار یالواریرامسنه  

 

 قاال یارالی یزونلوم سنسک قیما

 کونلومه جاال یشالرینباخ آیدین

 قاال یالسیزگؤروب مجنون الر ل کیم

 ولوله یبروحوموزا سال طالع

 هله. یخمادار یالواریرامسنه  

 

 گله یزنه قدر آمان س سنسیزلیک

 یلهگلمه رم د یاراقلر سا الله

 من سندن هله یآخ دویمامیشام

 یلهگگؤن لر دن ائتمه رم  یزس گؤنش

 هله. یخمادار یالواریرام سنه
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 بوغسادا کونلومو اؤزلم له کدر

 یئترسونوما  یدورار،دو جانیما

 منده بو گون لر یاشاسادا اؤلوم

 وئرمه رم سئله ینیساراس سئودا

 هله. یخمادار یالواریرام سنه

 

 قهر یچیمدهناال چاپاجاق ا  دورد

 کونلومه توخونار کچر یشباسم توز

 خبر یر گئدر بدؤنن ل عهدیندن

 الر گل دؤنک ائله ییزبو پا سنی

 هله. یخمادار یالواریرام سنه

 

 يمختار آیسو
 !!! یمدرد یرآغ - یرآغ  یرساندامار دوالن -دامار 

 !!! یمدرد یرباغ - یرورم داغا دونمه ، باغ - ورم

 

 یرسینقالد یالسالتوربه ده اوتورب دور گ بوو

 !!!یمدرد یرچاغ - ری....هئ چاغ یب...بوراخ ینیتانر بو

 

 اؤلومو یوباندیریرهئ  یریعص یمیت، س دمیر

 !!! یمدرد یرصاغ -یرصاغ ینیندانق ید یردام آدام

 

 شه هر  یمدهگؤزلر یندیا یرچن دوالن باشیمدا
 !!! یمدرد یاغیر - یاغیر یخشه هره م یاغیش -یاغیش

 

 لرده یکچاناق اوزومو آ ااا خ بو مؤوره ل -چاناق

 !!!یمدرد یرساغ - یرساغ یلهگؤزو ا یاندو -قانا

 

 یطانلیق، ش ینسانلیغیالا یبش یملهه ایچیمده
 !!! یمدرد یرفاغ - یراوفکه سوسوب دور فاغ یرب یئتیم

 

 

 

 ( یراوغلواردش  یز) سسس یی: اکبر رضا یازار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعضا چوخ چوخ اولور.  یداد ینگونلر موناسیبتلی

نئجه  یسواختالر نه ائتمه  یبعض ینسانینا

 یلمیرکیآدام ب یعنیاولمور.  یبلل یداورمانماس

 .یرسینگه ت یئرینه یگَله ن ییندننئجه اوره 

 یناده آناالر گونودور. آنا آد یریب ینگؤزل گونلر بو

آدالنان گون ان موقددس گونلردن و ان گؤزل 

بو گونو  ینسانالرا ی. هامیرد یریب یبتلردنموناس

بو گونده  یالنیز. رالرید یمالیسا یاولدوقجا اؤنمل

 .یرالرد یمالیقو یااورتا یگَله ن یندناولسادا اللر

نئجه  یزیم یلهو اؤز آئ یاتاح یمیزباش هامیمیزین

. بو آرادا یشیبدیرقار یه یوروتمه یاخشیجاسینا

و  یدوشن ییمیزاپا یچینا یمیزآناالر یلرکیاوالب

 یئتیرمه یئرینه ییمیزجهبورجوموزو اوره  یوکبؤ

 الق. او یشم

 یقساده جه ائله بو گونده داها آرت یزب اوالبیلرکی

 یقنئجه وارل یاتیمیزاح یزیمب یمیزینآناالر

اوره  یندوشونک. اونالر یقآز آرت یرب ینیقاتماس

 یلیمیزهد یگیمیزیو نئجه سئود ییباوخشا یینی

 چَکک.  ینیو نازالر یرکگه ت

. یرمائد یکالر گونونو اورکدن تبر ینو قاد آناالر

 یشباغ یدانآناالرا اولو تانر ییشمیشدَ یاسینیدون

 یلهد یغیجان ساغل یمیزااوالن آناالر یاتداو ح
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 یسن یوتدونآنا ، بؤ یم... گؤزومون نورو جانییرم

 ...یانا یانا یمن

 

 آنا   

 یارسان یرجهب اونودولماز

 قارسان یشداق یاغیش یازدا

 سن باهارسان یاتاح بو

 یمآنام من یممن آنام

🌹 
 وجالساندا ناز گولومسنق

 بولبولومسن ینغمه ل خوش

 سونبولومسن یبارل بوللو

 یمآنام من یممن آنام

🌹 
 اولماز ییناوخشار تا سنین

 آن سولماز یرب محبتین

 یولماز ینسئون باش سنی

 یمآنام من یممن آنام

🌹 
 ییناولسون هر آن چا شیرین

 یینپا یناولسون سن دادلی

 یایین یازیناولسون  گؤزل

 یمآنام من یممن نامآ

🌹 
 کؤنول زورو یرآل سندن

 دورو یاتاولماز ح سنسیز

 سنسن گؤزوموزون نورو

 یمآنام من یممن آنام

🌹 
 یمیزاجان توختاخلیقسان

 یمیزاقان دورولوقسان

 یمیزاشان سببكارسان

 یمآنام من یممن آنام

🌹 
 دؤزوملوسن غم کدرده

 درده یرهر ب چؤزوملوسن

 آخشام سَحَرده آییقسان

 یمآنام من یممن آنام

🌹 
 ینیاؤپوم اللر دایان

 ینیاو آغ تئللر هؤروم

 یللرینیا ینوئرد بیزه

 یمانام من یممن آنام

🌹 
 گرفتارسان ییهسئوگ سن

 اعتبارسان یاتاح شان

 یارسان یرجهب کؤنلوموزده

 یمآنام من یممن آنام
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NƏRİMAN HƏSƏNZADƏ 

   

 

 
İLHMIN ZƏFƏR YOLU 

 امین ظفر یولوایله

 
 

گونلوک  44قاراباغ ساواشيندا، يئنيلمئز ميللئتين 

خالق شاعيري  يرلید يجانينظفر روحو، آذربا

 …يرلريندهنريمان حسن زاده نين شع

 

 تورکیه تورکجه سینده

 

 شوشا یولو ظفر یولو    

 سفر یولو   یللیکاوتوز ا  

 عالی باش کوماندان   یوجا  

 ن  سفرده  سین سن او زاما  

 سیجاکتا، فیرتینادا، قاردا    

 اوزاک یاکین او یولالردا    

 یول ایچیندئن یول سئچئرسین    

 گئچیلمئز یولالر گئچئرسین    

 فیکرین ذهنین یولالرینی    

 دورد گونون یولالرینی!   یرخق  

     

 شوشا یولو ظفر یولو    

 سئوینچ یولو، ماهشئر یولو    

 ساهرا   سولوم ساهرا، ساغیم  

 یم ساهرا!  ’یاری قاراباغ  

 دونیانین سونو بو مویدو؟    

 بئنیم گؤردوغوم اویکو مویدو؟    

 ییکیالن کؤپرو یانان اورمان    

 عرشا چکر بئنی آرشا!    

 کیرئمیتلی بیر بینادان    

 نه کالمیشتی؟    

 بالکون   ییخیق  

 سؤکولموش تئنها بیر دووار!    

 سؤک گؤتور!  گؤتور گؤتور،   

 ایزلئر   -مایینالنمیش یولالر  

   …اوزاک-یاکین  

 سانا کوربان آنا توپراک!    

 یارالیییز سن دئ، بئن دئ    

 یول یانیندان یول چئکئندئ    

 دییئن دئ.    "اول!  یقتلید "   

     

 کادیم بیر خالق    

 بیزیم اورادان دا،   "گویا    

    "هایلی اؤندئ   

    "ون زامانیندا ’نوه "اک  اوز  

 ائلی آلاله آمانیندا یاشییوردو     

 بو دا اونون وئردیشییدی     

    "کابیلییئت  "اؤغرئندیغی    

    "ائل ایشییدی  "اؤغرئندیغی    

    …گویا او زامان خئتتی آدی  

 شوشا دا بایکوش اولودو.    

     

 عالی باش کوماندان   یوجا  

 تین او یولو  پییادئ گئچ  
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 میهریبان   -ایلهام پئریسی  

 یانیندا گئچتین او یولو    

 او بایکوشالر اولویاندا    

 ساهرادا گئچتین او یولو    

 سیرتیندا آسکئر کییافئتی    

 داعوادا گئچتین او یولو    

 گئلدی کاردئشین ائردوغان    

 کاوگادا گئچتین او یولو    

 ولو  ائووئل دئ گئچتین او ی  

 سونرا دا گئچتین او یولو.    

     

 سئالم شوشا، سئالم واگیف!    

 اولو اؤندئر، بیر دئ سئالم!    

 آبیدئنین اؤنوندئییم    

 هئیکئل گیبی دورموشوم    

 کار یاغار اوستوموزئ    

 سیلکئلییور بیری گؤغو     

 یئرین دوغماسی، اؤگئیی یئنی     

 بیر بیرینئ کاریشمیشتی    

 کوسکونلئردئ باریشمیشتی    

 اولو اؤندئر آلکیشلییور    

 سئالملییور کونوکالری    

 سئالم، ائی شوشا داغالری!    

 مئراک  -یوزوموزدئ سئوینچ  

 اوکونوردو چارشاف چارشاف    

 کاتیلمیشتی شاعیرلئرئ    

 وورولموشتو او یئرلئرئ    

 سؤیلئردی    یراو دا شع  

 زوموزون  سؤ یریمیزینشع  

 آرکاسییدی، یییئسییدی     

 داغیلیردی دئردی گامی    

 بو دومان گیبی، چئن گیبی     

 چوجوک گیبی سئوینیردی    

 او، بیر شاعیر گؤرئن گیبی    

 ایکینجی موئللیفییدی    

 نین دئ   یریشع  "آزئربایجان   

 اورتاغییدی بو میللئتین    

 هایرین دا، شعرریندئ.    

     

 ایلهام اورادا آرامیزدا    

 ییرمی بیر یاشیندایدی    

 نین آکلیندایدی  ’شوشا  

 یئنی یئتمئ گئنچ گیبی    

 دؤنوپ اونا باکارالردی    

 دوغان آیا، دوغان گونئ    

 باکار گیبی.    

 آناسی زاریفئ هانیم    

 اولو اؤندئرین آزیزی.    

 کار آلتیندا دینلییوردو    

   .یریمیزیشع  

 ایلک دئفا تانییوردو     

 او دا بئنی.    

 آنام گئلیپ، باجیم گئلیپ    

 آلکیشلییور    
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 اؤیلئ بیلدیم اورادا بئنی.       

   -ائللی دوکوز یاشینداییم!-  

 کئندی دئدی بیزیم ایلهام    

 عالی باش کوماندان   یوجا  

 آینی یاشین ایچیندئیدی    

   اولو اؤندئر دئ او زامان  

 بو تاریهتی، هاکیکاتتی    

 تئسادوف دئ ایشیتمیشیم    

 زارورئتتی.    

 بئلکی بو دا دئرک ائدیلمئز     

 بیر هیکمئتتی!    

 ائللی دوکوز!  -ائللی دوکوز  

 بیربیری نین ائوئزییدی     

 بیر توپراغین نئفئسییدی    

 بیر داغین دا، ایکی کارلی    

 زیروئسییدی.    

 ان بو دا سانا  ربایجذآ  

 ین بیر کاتکیسییدی  ’آلاله  

   یوجالمئلییدیاککا حاو   

 آسکئر چئکیپ آچمالییدی    

 بیزیم ظفر یولوموزو.    

 زامان تاکدیم ائتمئلییدی    

 یوزییلیمیزا    

 ایلهام آدلی اوغلوموزو.    

    +++++++ 

 سئالم شوشا، جیدیر دوزو    

   داغالردا مئیدان گوزگوسو   

 اوزاکتا سئگاه اوکویان    

 شارکی، چاهارگاه اوکویان     

     

 نازیک بیر اوغالن چوجوغو    

 گئلیردی یوزو آشاغی     

 بیری دییور هان اوالجاک    

 شارکی اوکویان اوالجاک    

     

 بیری بولبولئ بئنزئردی    

 او سئسی، سئلئ بئنزئردی.    

 بیری دییور اوزئییردی    

 دییوردو، بو دییوردو   او  

     

 سوسمویوردو یانیمدا هئرکئس    

 جیدیر دوزوندئ بو هئوئس    

 بو آشک، بو ایلهام، بو یورئک    

 سئوئجئک، سئویندیرئجئک    

     

 اؤزو اؤزونون ائوئزی     

 دورد گونون یئتیرمئسی.   یرخق  

     

 داغالر آچتی کوجاغینی    

 ی  نیننیمسین ایسا پینار  

 بیر دویونجا نئفئس آالییم    

 شیفامسین ایسا پیناری    

     

 نئرئدئن آلدین سن بو سئسی    

 ین موجیزئسی  ’ائی آلاله  

 ائی قاراباغ شیکئستئسی/یارالیسی     

 بئنیمسین ایسا پیناری    

     

 بئن بیر پینار، سن بیر پینار    

 گئجئ اویانیک، گوندوز اویانیک    

 چااللیم، چال اوکویالیم  اوکو   

 هاوامسین ایسا پیناری    

     

 کوینون یئشیل، هاوان سئرین    

 سوفران گئنیش، دیلین شیرین    

 ناسیل بیلئییم، نئیدی سیررین    

 رویامسین ایسا پیناری    

     

 نئ اؤزو وار، نئ بئنزئری    
 شؤهرئتی دیللئر ائزبئری    

 ین شاهئسئری  ’قاراباغ  
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 هاری بولبول، هاری بولبول    

 نئ بو بویدا چیچئک گؤردوم    

 نئ بیر یئردئ بو آددا گول    

 مئهمانهانا     "هان بولبول  "   

     

 هئر ساعاتی بیر عؤموردو    

 بیر گون بورادا کاالنا    

 داغالردا نئفئس آالنا    

 آچ اورادا آچ پئنجئرئنی    

 .  تابیات چاغیریر بئنی  

     

 نین  ’هاری بولبول شاه گولویدو شوشا  

 نئ بو گولئ، نئ او گولئ بئنزییور    

 کانادی وار، گاگاسی وار، سئسی وار    

 بو بیلبول دئ، او بولبولئ بئنزییور.    

     

 کانادی نین کوکوسوندایدی نئفئسی    

 گاگاسی نین اوجوندایدی هوش سئسی    

 ، ائسمئسی  چیغ دوشونجئ تیترئمئسی  

 شیمدی بیلدیم، نییئ بؤیلئ بئنزییور.    

     

 گیدئن گیدیپ بیر دئ باکار او گولئ    

 گؤکتئ باکار، یئردئ باکار او گولئ    

 هایران کالما شاعیر هاری بولبولئ    

 آی دا آیا، ییل دا ییال بئنزییور.    

 ائن گوزئل سئیرانگاهیمدی     

 م   ائن گوزئل تاماشام بئنی  

 دونیانین شوشا واکتییدی    

 مئدئنیییئت باشکئنتییدی    

 شوشام بئنیم    

     

 سن بئنیم گؤنول آلئمیم    

 شارکیم سازیمسین شوشا    

 زیروئدئ کارلی کیشیمسین    

 دئرئدئ یازیمسین شوشا    

     

 یئرلئر گئنیش، گؤکلئر تئمیز    

 ائتئغین  گوللو سوفرامیز    

 گئنجئ، اورادا تئبریز   بورادا  

 یمسین شوشا  ’کوروم آراز  

     

 یاغان لئیساندی، گورشاددی     

 پئناه هانین روحو شاددی     

 گیدئن گیتی، کاالن کالدی    

 سن آلین یازیمسین شوشا.    

 آسکئر گؤردوم گور سئسلییدی    

 دون شوشا یولالریندا    

 دئدیغیمیز    "ظفر یولو  "   

 ئن شوشا یولالریندا  هئم  

 بو گون شوشا شئهیریندئ    

 آکشامیندا سئهئریندئ    

 بو یئرلئردئ صاحیبی وار    

 یییئسی وار    

 دوشمانین یوز هیلئسی وار    

 یوز بیریدئ ایهانئتتی    

 بو توپراغین هئر کاریشی    

 شئهیتلئردئن ائمانئتتی    

    "گوزئل شوشا سن کورتولدون  "   

 ئدی عالی باش کوماندان  د  

 بیر عدالتی!   یختار  
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 جو ایلدؤنومو-30خوجالی سویقیریمینین 
XOCALI SOYQIRIMININ 30-CU İLDÖNÜMÜ 

t.ü.f.d, dos. İradə Məmmədova, 

AMEA Tarix İnstitutu, 

Azərbaycan Tarix Qurumu İctima 

Birliyinin sədr müavini 

 اراده منمداوا
 

یقیریمی آذربایجان خالقی نین قان خوجالی سو  

 26یادداشینا هوپموش دهشتلی فاجیعه لریمیزدندیر. 

می جی ایلده تؤره دیلن خوجالی قتل عا-1992فئورال 

جو ایلده آذربایجان پارالمئنتی طرفیندن رسمی -1994

 26، 1994ربایجان، الراق سویقیریم کیمی تانینمیش )آذاو

جی ایلده ایسه -1997فئورال  25(، 1. صفئورال، 

آنیم گونو ائالن  خوجالی  سویقیریمی قوربانالری نین

 (.  1.صفئورال،  26، 1997ربایجان، ائدیلمیشدیر )آذ

 

Xocalıdan zorla qovulanlar. Fotoqraf  

Viktoriya İvleva (Rusiya) 

 Mənbə: “Khojaly Witness of a war crime 

Armenia in the dock”. Ithaca Press 2014. 

آذربایجان رئسپوبلیکاسی بو دهشتلی   

سویقیریمین  بین الخالق عالمده تانینماسی 

اوچون چوخ جیدی آددیمالر آتمیش و 

آتماقدادیر. بوندان باشقا عالیم، رسسام، شاعیر، 

یازار و دیگر ضیالیالریمیز خوجالی دهشتلری نین 

دونیایا چاتدیریلماسیندا الیندن گله نی ائتمیشلر. 

 30فئورالیندا بو سویقیریمدان آرتیق  26 بو ایلین

ایل اؤتور. بونونال باغلی آذربایجان رئسپوبلیکاسی 

-2022یانوار  28نین پرئزیدئنتی ایلهام علی اف 

جی ایل تاریخینده خوجالی سویقیریمی نین 

اوتوزونجو ایلدؤنومو حاقیندا سرانجام وئرمیشدیر. 

نین ان آذربایجان تاریخی »بو سرانجامدا دئییلیر: 

دهشتلی صحیفه لریندن بیری اوالن خوجالی 

جی ایل -1992ایل اؤتور.  30سویقیریمیندان 

نا کئچن گئجه ائرمنیستان -26دن -25فئورالین 

سیالحلی قوووه لری بین الخالق حوقوقون نورما و 

پرینسیپلرینی کوبودجاسینا پوزاراق کئچمیش 

جی -366سووئت اوردوسونون خانکندیده یئرلشن 

یی نین ایشتیراکی ایله خوجالی شهرینه آال

هوجوم ائتدی و دینج اهالییه میثلی گؤرونمه 

میش غدارلیقال دیوان توتدو. خوجالی سویقیریمی 

قوجا اولماقال  70اوشاق،  63قادین،  106زامانی 

شخص محض آذربایجانلی اولدوقالرینا گؤره  613

 487آغالسیغماز وحشیلیکله قتله یئتیریلدی، 

نفر ایسه  1275کین آغیر یاراالندی، دینج سا

گیروو گؤتورولدو. خوجالی قتلیامی ائرمنیستانین 

اوزون ایللردن بری آذربایجانا قارشی حیاتا 

کئچیردیگی پالنالشدیریلمیش ائتنیک تمیزله مه 

و تجاووز سییاستی نین ترکیب حیصه سی ایدی. 

سویقیریمی نین تؤره دیلمه سینه گؤره 

حربی رهبرلیگی -امانکی سیاسیائرمنیستانین او ز

مسئولیت داشیییر. ائرمنیستانین آذربایجانلیالرا 

قارشی تؤرتدیگی خوجالی سویقیریمی، ائلجه ده 

باغانیس آیریم، قاراداغلی، آغدابان و باشلیبئل 

قتلیامالری ایله موشاییعت اولونان حربی تجاووزو 

فایزه قدری  20نتیجه سینده تورپاقالریمیزین 

مین وطنداشیمیز قتله  20ئدیلدی، ایشغال ا

مین نفردن آرتیق آدام یاراالندی  50یئتیریلدی، 

و علیل اولدو. آذربایجان بؤیوک هومانیتار فالکتله 
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اوزه قالدی. ائرمنیستانین دایم مولکی اهالینی -اوز

هدف سئچن تخریباتالرینا و حربی تجاووزونه 

-27جی ایل سئنتیابرین -2020جاواب اوالراق، 

آذربایجان خالقی ازه لی تورپاقالری نین ده 

ایشغالدان قورتاریلماسی، بمت تهلوکه سیزلیک 

شوراسی نین قتنامه لری نین طلبلری نین یئرینه 

یئتیریلمه سی و تاریخی عدالتین برپا ائدیلمه سی 

اوغروندا وطن موحاریبه سینه قالخدی. وطن 

موحاریبه سی نین گئدیشاتیندا ائرمنیستانین 

ی، بردنی، دیگر شهر و کندلریمیزی گنجه ن

کوتلوی محوئتمه ایمکانالرینا مالیک باللیستیک و 

رئاکتیو راکئتلرله، کاسئتلی بومباالرال حدفه 

آلماسی بیر داها سوبوت ائتدی کی، زامانال 

مئتودالر دییشسه ده، مولکی اهالییه قارشی قانلی 

ائرمنیستان طرفی نین دایم حیاتا  جینایتلر تؤرتمک

گون سورن  44چیردیگی دؤولت سییاستیدیر. کئ

دؤیوشلر نتیجه سینده رشادتلی آذربایجان اوردوسو 

پارالق قلبه قازاناراق دوغما تورپاقالریمیزی ایشغالدان 

آزاد ائتدی. حاق سسیمیزین دونیایا چاتدیریلماسی و 

خوجالی سویقیریمی نین بین الخالق عالمده 

ینده مقصدیؤنلو تانیدیلماسی اوچون اؤتن ایللر عرض

جی ایلدن ایسه بو -2008فالیت گؤستریلمیش، 

بین الخالق کامپانییاسی   "خوجالییا عدالت  "فالیت  

ایله گئنیش ووسعت آلمیشدیر. حاضیردا خوجالی 

لر طرفیندن تانینمیش و  سویقیریمی بیر سیرا اؤلکه

ئریلمیشدیر. فاجیعه یه بین الخالق سیاسی قییمت و

وقوقی قییمت وئریلمه لی و نا حخوجالی سویقیریمی

بو دهشتلی فاجیعه نی تؤره دنلر اؤز الییقلی 

جزاالرینی آلمالیدیرالر. آذربایجان خالقی هئچ بیر 

واخت خوجالی فاجیعه سینی اونوتمایاجاق. آذربایجان 

جو مادده -109رئسپوبلیکاسی کونستیتوسییاسی نین 

جی بندینی رهبر توتاراق، خوجالی -32سی نین 

قیریمی زامانی قتله یئتیریلمیش سوی

سویداشالریمیزین عزیز خاطیره سینی فاجیعه  نین 

اوتوزونجو ایلدؤنومو عرفه سینده بیر داها درین حوزنله 

یاد ائده رک قرارا آلیرام: آذربایجان رئسپوبلیکاسی 

پرئزیدئنتی نین آدمینیستراسییاسی خوجالی 

قه دار سویقیریمی نین اوتوزونجو ایلدؤنومو ایله عال

تدبیرلر پالنی حاضیرالییب اونون حیاتا کئچیریلمه 

-2022یانوار  28سینی تمین ائتسین. باکی شهری، 

  "جی ایل 

https://president.az/az/articles/view/553

13  
ه نجامین وئریلمه سی دؤولتیمیزین همیشابو سر  

کیمی خوجالی سویقیریمی نین بین الخالق عالمده 

تانیدیلماسی، سویقیریم و یا قتلیام اوالراق تانینماسی، 

خوجالییا عدالت پرینسیپلریندن چیخیش ائده رک، 

بو سویقیریمی تؤره دنلرین بین الخالق محکمه یه 

 وئریلمه سی ایستیقامتینده ایشلرین گؤرولمه سینی، 

 

یریلمه سینی دیقتده ساخالدیغی پالنالرین حیاتا کئچ

 گؤستریر.  

دوشونورم کی، خوجالی سویقیریمی نین   

تانیدیلماسی هر بیر آذربایجان وطنداشی نین ویجدان 

ایلده خوجالی  30له سی اولمالیدیر. بو مس

سویقیریمی نین تانیدیلماسی ایله باغلی چوخ ایش 

 گؤرولوب، چوخلو اثرلر، 

 

https://president.az/az/articles/view/55313
https://president.az/az/articles/view/55313
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Yaşlılara və uşaqlara mərhəmət 

yoxdur, Fotoqraf Frederick Lengein 

(Fransa) 

Mənbə: “Khojaly Witness of a war 

crime Armenia in the dock”. Ithaca 

Press 2014. 
 

مقاله لر یازیلیب، سندلی و بدیعی فیلملر، رسم اثرلری 

چکیلیب، سرگیلر تشکیل ائدیلیب، آبیده لر قویولوب. 

دایر، مثلن تاریخچیلرین  الکین خوجالی سویقیریمینا

یازدیغی کیتاب و مقاله لرین اینگیلیس و یا دیغر 

دیللرده بین الخالق ایندئکسلی ژورنالالر و تانینمیش 

نشر ائولرینده یایینالنماسیندا جیدی چتینلیکلر و یا 

مانعه لر واردیر. معلومدور کی، ائرمنیلر دونیاداکی 

ات و مشهور کانال، سایت، کیتاب ائولری، نشری

ژورنالالردا تمسیل اولونور و یا بوراداکی اونالرین ایسته 

دیکلرینی یازان باشقا میلتدن اوالن ایشچیلری 

یئرلشدیریرلر. بو سببدن هوجالی و یا قاراباغ 

حاقیقتلرینی بو یایین اورقانالریندا و یا نشریاتالردا 

نشر ائتدیرمک دئمک اوالر کی، موشکوله چئوریلیب. 

ا و یا کونفرانسالرا گؤندریلن خوجالی بو ژورنالالر

سویقیریمی و یا قاراباغ حاقیقتلرینی اکس ائتدیرن 

بهانه سیله چاپ   "دهشتی تبلیغ ائدیر  "مقاله لری  

ائتمکدن ایمتیناع ائدیرلر. بو ایستر هوجالیداکی 

اوشاقالرین فاجیعه سینی، اونالرین یاشادیقالرینی، 

کیمی گنج قیزالرین ایستر دوندانه آغایئوا و اونون 

اسیرلیکده باشالرینا گتیریلن ظولم و غدارلیقالر و س. 

بونالر سیزین اویدورماالرینیز،  "اولسون، فرق ائتمز،  

دئیه حاقیقتلری چوخ گؤزل   "بونون سوبوتو یوخدور 

بیلسه لر بئله، نشر ائتمکدن ایمتیناع ائدیرلر. 

لری نین اوالن، اؤز اینگیلیس، فرانسیز و دیگر دیللرده

کس ائتدیرن شکیل و معلوماتالری سویقیریمینی ع

قزئت یازیالری جیدی قایناق  "اورتایا قویاندا ایسه  

بهانه سینی گتیریرلر. ینی آچیق شکیلده آغ   "دئییل 

ؤولتین ده دستگی رنگه قارا دئییرلر. بو ایستیقامتده د

لرین حیاتا کئچیریلمه سی  ایله پالن و الیحه

خیرسالینمازدیر. خوصوصیله عالیملرین واجیبدیر و تا

آدی چکیلن مثله لرله باغلی موختلیف دیللرده مقاله 

لرینی چاپ ائتدیره بیله جگی بیر بئینلخاق ژورنال، 

وئرسوتئتلری نین نی دونیانین آپاریجی اونیعی

یل اولوندوغو بیر اورتاق ژورنالین عالیملری نین تمث

و یاخود سیس ائدیلمه سی واجیبدیر. خوجالی ات

قاراباغ حاقیقتلری ایله باغلی عالیملرین تمسیل 

اولوندوغو موختلیف دیللرده سایتالرین یارادیلماسی دا 

 ویغون اوالردی.  ه امقصد

     
Xocalının son günü, rəssam Asif 

Azərelli  

Mənbə: Ziyadhan Aliyev. 2014. 

“Karabağ Görsel Sanatlarda”, İrs, 4 

(12), Kış, s. 51 

جو ایلدؤنومونده خوجالی سویقیریم -30بئله لیکله،   

قوربانالرینی درین حوزنله یاد ائدیر، دونیانین هئچ بیر 

خالقینا بونا بنزر فاجیعه  و سویقیریمالری نین 

 یاشانماماسینی آرزو ائدیریک.   

خوجالی شهیدلری سیزلری اونوتمادیق و   

 اونوتتورمایاجاغیق!  

 لریمیزه رحمت ائتسین!     بوتون شهیدآهلل  
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  فرهنگ، هنر و تمدّن تورک

 

رَبع رشیدي 

تبریز: اولین و 

ترین بزرگ

شهرک 

دانشگاهی 

المللی بین

 جهان

  
نظیر و ی بیمجموعه

ارزشمند رَبع )اقامتگاه( 

رشیدی تبریز یکی از 

باشد که آثار تاریخی معماری تورکی ـ سبک ایلخانی می

قط قسمت ناچیزی از آن باقی مانده است. این امروزه ف

مجموعه، در واقع، یک شهرک دانشگاهی بسیار منظم و 

پیشرفته بود که اواخر قرن سیزدهم میالدی به دستور 

ایلخان سلطان محمود غازان خان تأسیس گردید و به نام 

اهلل همدانی که اولین طراح و مدیر آن، رشیدالدین فضل

 .بود، نامگذاری شدوزیر غازان خان نیز 

ی امنیت ایجاد شده پردیس ربع رشیدی که در سایه

های میالدی را با برنامه 14توسط حکومت ایلخانی، قرن 

وسیع علمی، فرهنگی، اقتصادی و رفاهی آغاز نموده بود، 

المللی علمی، آموزشی و ترین مجتمع بینبه عنوان عظیم

ان خود، ترین دانشگاه علوم پزشکی زمصنعتی، و بزرگ

های فراوان سعی و همت ایلخانان، بویژه یکی از نمونه

ی تعالی و رشد و پویایی علمی و غازان خان، در عرصه

های عصر خود به شمار فرهنگی در چارچوب اندیشه

 .آیدمی

شهرک دانشگاهی ربع رشیدی که صدها استاد شامل 

 دانشمندان، علما، اطبای ممتاز، اربابان حِرَف، هنرمندان،

 جذب جهان نقاط ٰ  صنعتگران ماهر و ... را از اقصی

 و کرده اندازیراه ایشعبه علمی یشاخه هر در نموده،

 تا مبتدی مختلف مقاطع در را دانشجو هزار شش از بیش

های داد، هزینهی دنیا تعلیم میت زبان زندههف به و عالی

 کرد و برای تمام اساتید وخود را از طریق اوقاف تأمین می

 .دانشجویان خود مقرری آبرومندی تعیین نموده بود

ربع رشیدی، عالوه بر تعلیم و تعلّم، در اموری چون 

تأسیس مساجد تابستانی و زمستانی، بیمارستان 

)دارالشفاء(، کتابخانه، مرکز تألیف و چاپ آثار علمی، بانک 

ی نقود(، بازار، بناهای اداری و )دارالضرب و خزانه

های صنعتی گوناگون، رستوان غذاخوری گاهخوابگاهی، کار

ها هزار منزل مسکونی(، های سازمانی )دهو مهمانسرا، خانه

ها، نهرها و تأسیسات رفاهی شامل حمام، حوضخانه، باغ

های تفریحی، پرورشگاه کودکان یتیم )داراالیتام(، مکان

ی اقشار فقیر )دارالمساکین( و های رایگان ویژهغذاخوری

 .فعالیت وسیعی داشت... نیز 

 

 سوسیال مئدییا
SOSİYAL MEDİYA 
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های صورت گرفته در شهرک تاریخی ربع در کاوش

های زیبای کاریرشیدی مشخص شده است که کاشی

باشد، ی اسالم نیز معروف میگؤی مچیت که به فیروزه

سازی ربع های سفال و کاشیریشه در فعالیت کارگاه

 .رشیدی دارد

اتر از ی ربع رشیدی فرنامهدهد وقفها نشان میبررسی

ی ی معمولی بوده و در واقع یک نظامنامهنامهیک وقف

های ریزی شده در زمینهدقیق و مفصل تشکیالتی و برنامه

ریزی شهری و مسائل انگیزشی و مدیریت آموزشی، برنامه

باشد که هر زمانی رفاهی برای یک شهر دانشگاهی می

 .سازی و تحقق استقابل پیاده

ریخی وجود نداشت، شاید تصور اگر شواهد و مستندات تا

ای در آن روزگار شد که ساخت چنین مجموعهمی

نیافتنی و یا فقط قسماً قابل تحقق بوده ای دستپدیده

نامه نشان ی وقفگونهاست؛ ولی نه تنها شکل گزارش

دهد که خواجه رشیدالدین پس از طراحی و احداث می

و مجموعه آن را نوشته، بلکه مکاتبات مختلف وی 

شناس متخصص نیز حاکی ها مورخ و باستانتحقیقات ده

ی ی عظیم تحت تأثیر افکار سازندهاز تحقق این مجموعه

غازان خان و اهتمام خواجه رشیدالدین همدانی بوده 

 .است

@TurkUygarligi 

 

نشان شیر و خورشید، نشان 

 اساطیري تورک

شیر و خورشید نشانی است که در طول تاریخ نماد ملی 

های تورک بود. نماد شیر و ها و دولتیاری از امپراتوریبس

بینی، خورشید در صورت فلکیِ اسد خورشید نشان ستاره

و ریشه در اساطیر کهن تورک  )شیر( در منطقةالبروج بوده

 .دارد

های ها و سلسلهنشان شیر و خورشید در دوران امپراتوری

یان، تورک کوشانیان، غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاه

ایلخانیان، مملوکان مصر، تیموریان )گورکانیان(، 

قویونلو، قاراقویونلو، جالیریان، قیزیلباشیه )صفوی(، آغ

تیموریان هند )گورکانیان هند(، آفشاریه، قاجاریه و 

ها، های تورک، بر روی سکهبسیاری دیگر از سلسله

های ها و پرچمها، توغها، جامها، کاسهها، تندیسسردیس

ها نقش بسته است. )نشان شیر و در بسیاری ین دولتا

های ها و پرچمموارد نشان خورشید در نمادها، سکه

های هخامنشی، اشکانی و ساسانی نقش بسته است. سلسله

ها، نشان شیر و خورشید را از شود این سلسلهگفته می

ی اند. بعد از سلسلهمیفولوژی کهن تورک اقتباس کرده

ها ی زندیه، و بعد از قاجاریه، پهلویسلهتورک آفشار سل

نیز با تغییراتی در نشان شیر و خورشید، آن را در 

 (.نمادهای حکومتی خود بکار گرفتند

هایی ضرب شد در زمان خوارزمشاهیان و سلجوقیان سکه

که بر روی آن نقش خورشید بر پشت شیر آمده است. 

ران ی موجود با نقش شیر و خورشید به دواولین سکه

الدین کیخسرو دوم از سلجوقیان روم پادشاهی غیاث

رسد. اولین سکه با نشان شیر و )ترکیه امروزی( می

مناسبت ای است که بهخورشید دوران قاجار نیز، سکه

 .استضرب شده  1796سال  تاجگذاری آقامحمدخان به

ترین پرچم شیر و خورشید شناخته شده به سال قدیمی

میالدی( به دوران  1423ود هجری قمری )حد 826

گردد. این پرچم در مینیاتوری از تیموریان برمی

ی ای دربارهی شمس الدین کاشانی )منظومهشاهنامه

جهانگشایی تورکان چنگیزی( به تصویر کشیده شده است. 

دست تورکان چنگیزی را این مینیاتور فتح نیشابور به

د در کنار دهد که پرچمی با نشان شیر و خورشینشان می

 .کنندپرچمی دیگر با نشان هالل ماه حمل می

های پژوه تورک فؤاد کؤپرولو در مورد پرچممحقق و تاریخ

نویسد که آنان در اوردو از ی ایلخانیان و تیموریان میدوره

کردند و های زرد و قرمز نیز استفاده میهایی به رنگپرچم

ها، شیر، قره ها تصاویر گوناگونی از قبیل اژدبر روی آن

است. بسته قوش )نوعی عقاب( و شیر و خورشید نقش می

ها به کار به احتمال زیاد، تمغاهای ایلی نیز روی پرچم

ای از شاهنامه مربوط به قرن نهم است. در نسخه رفتهمی
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هجری ثبت شده که در دوران حکومت تورکان چنگیزی 

و  ای وجود داشته که پرچمی را با تصویر شیرنگاره

دهد. احتماالً این پرچم خورشید در وسط آن نشان می

است، زیرا آنها هم این نقش را بر متعلق به ایلخانیان بوده 

 .اندبردههای خود به کار میروی سکه

ی تورک قیزیلباشیه )صفوی( نشان شیر ی سلسلهدر دوره

این دولت تورک چنگیزی  و خورشید نشان رایج در پرچم

شاه اسماعیل دوم برای نخستین بار نماد  در ایران بود.

شیر و خورشید را به رنگ طالیی بر روی پرچم قیزیلباشیه 

ی قیزیلباشیه دوزی کرد. این پرچم تا آخر دورهسوزن

 .)صفوی( درفش رسمی این امپراتوری بود

ی آفشاریان، نشان شیر و خورشید، نشان سلطنتی در دوره

ا بیرق سلطنتی در این دولت تورک بود. پرچم شاهی ی

شد و روی دوران نادرشاه از ابریشم سرخ و زرد ساخته می

آن تصویر شیر و خورشید وجود داشت. مهر شاهنشاهی 

نادر شاه آفشار نیز منقش به نشان شیر و خورشید و مزین 

 .استبوده « المُلکُ لِله»به عبارت 

میالدی  1857تا  1526ی تورک گورکانیان هند از سلسله

کردند، ی هند حکومت میخش بزرگی از شبه قارهدر ب

نام « توغ»پرچم اصلی و شناخته شده این حکمرانان 

 .داشت که دارای نشان شیر و خورشید بود

در اوایل قاجاریه، نشان شیر و خورشید تورک، به شکلی 

ها و پرچمها ظاهر شد. فتحعلی شاه در ناهمسان روی سکه

ر نشان شیر و هجری تغییراتی د 1225–1222سال 

خورشید اعمال کرد و نشان مخصوص سلطنتی قاجار و 

پرچم دولت تورک ایران را پدید آورد. به این ترتیب ایران 

دارای پرچمی رسمی با نشان شیر و خورشید تورک شد. 

ای اروپایی بدین سان است که یک قرن بعد نویسنده

ایران امروزه به سرزمین شیر و خورشید »نویسد: می

 .«ف استمعرو

در ارتش قاجار  1813–1812گاسپار دروویل که در 

های ها و نشاندهد که پرچمخدمت کرده بود، گزارش می

قاجاریان دارای نشان زرهی کشور، یعنی یک شیر خوابیده 

و خورشید در حال طلوع همراه با عبارت سلطان بن 

سلطان فتحعلی شاه قاجار است. لویی دوبو گزارش 

شاه قاجار )جانشین فتحعلی شاه( دهد که محمدمی

پرچمی داشت با نقش یک شیر خوابیده و خورشیدی که 

کند که پرچم اصلی قاجاریان بود. از پشت آن طلوع می

است. در یکی دروویل تصاویر جالبی از پرچم قاجار آورده 

است. از این تصاویر شیر با شمشیری در دست تصویر شده 

یر شمشیر در دست این نخستین باری است که با ش

شود؛ نمادی که از عصر محمدشاه قاجار به بعد تصویر می

به نشان ملی دولت تورک ایران تبدیل شد. برای نخستین 

ها بار از زمان محمدشاه قاجار است که در بسیاری از سکه

 .ها تاجی بر باالی خورشید قرار داده شدو نشان

معروف به  این قطعه را حاج میرزا ابوالحسن خان شیرازی

قمری به سفارت  1224الثانی ایلچی که نخست در ربیع

وزیر امور  1240انگلستان مأمور شده و سپس در 

ی فتحعلی شاه شده بود، بر روی بیرقی که با خود خارجه

است و نقش این بیرق بنابر فحوای داشته رسم کرده بوده 

 :استاین بیت، شیر و خورشید بوده 

 مشید گیتی افروزفتحعلی شاه تُرک، ج»

 «کشور خدای ایران، خورشید عالم آرا

در دوران سلطنت ناصرالدین شاه تغییراتی در ابعاد و رنگ 

پرچم و نشان شیر و خورشید آن اعمال شد. این پرچم سه 

رنگ که در وسط آن نشان شیر و خورشید قرار داشت تا 

 .آخر دوران قاجاریه پرچم رسمی ایران بود

ی پرچم ی، شاعر عهد ناصری دربارهالشعرای صبورملک

 :قاجاری و نشان شیر و خورشید سروده است

 گر شیر نشان دولت جاوید است»

 ستخورشید به پشت اوست هر کس دیده

 آن تُرک پسر که این نشان هشته به سر

 شیری باشد که روی او خورشید است

 چون نشان شاه ما خورشید و شمشیر است و شیر

 «شیر خود خورشید وار داده شمشیری به دست

 ائلیتهیه و تنظیم از: تیمور بارالس تورک

  

     


