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، کیملیک و آذربایجان مدنیت ونده پهلوی دور ایل  50

 ادبیاتیندا آپارتاید سیاستی و اونون بو گونکو فسادالری
50 il pəhləvi dövründə azərbaycan mədəniyyəti ; kimlik və 

ədəbiyyatında aparteid siyasəti və onun bu günkü fəsadları. 
 

Sorumlu müdir:Dr.Hüseyn Şərqidərəcək (SOYTÜRK)  

 ر مسئول : دکتر حسین شرقی دره جک )سوی تورک(مدی

 

 

گوزل چاغالریندا اولکه چاغداش دونیامیزین ان 

 قاجارالردان آلیناراق پهلوی )بو آد قوندارمادی.

.ش( اصلینده رضا میرپنج دئییلن ایلخی باشینا ح

تحویل وئریلدی.ایللر بویو قاجارالرین دوزونو و 

انگلیس  ص سون ضربه نییین بو شخ یینی چوره

قاجار خاندانینا خنجری ایله تورک سویلو 

 . دان وورموش اولدوسینآرخا

ثروتلرینه گوز انگلیس ایرانین نفت و دیگر طبیعی 

تیکمیشدیر. ائله بونا گورده اوز الچیلرینی باشچی 

کیمی میلته سیریمیش اولدو. بو چئوریلیشین 

قاجار علیه دولتین ده و سونراالر ایران نتیجه سی 

؛ تورکلرین هر  نان دولت ده دئمک اوالر کیآدال

 جهت دن سونونو گلدیینین گوسترگه سیدی.

اسالم دونیاسیندا رفرم یا همان مشروطه آدی 

 ایلک اوالراق عثمانلی تورکلرین و سونراآلتیندا 

ایسه قاجارالری حاکمیت دن سیلمه یی 

باجاردیالر. بیزلره ستارخانالری قهرمان کیمی 

لینده اونالر دا بیلرک یادا گوسترسه لرده اص

سینه  حاکمیتدن سیلینمهبیلمیه رک تورکون 

 ماشا اولدوالر.

شاه کوشکونه چاتار آنجاق رضا میرپنجین آیاغی 

ی اوزونو ن آنتی تورک سیاستلرچاتماز اونو

پالنلی شکیلده هر گوسترمه یه باشالمیش اولدو.

بیر آذربایجان و باشقا تورک اهالیسنی 

روض قویودوالر. دیل ؛ دین ؛ و مع ونایآسمیالس

کیملیک زمینین ده بوتون مادی و معنوی  میللی

بئله لیکه  دیرلریمیز پان آریاییزمه قربان ائدیلدی.

تورک دیلی اکثریتی تورک اوالن اولکه ده 

تبریز شهری ایلک چاپخانه شهری یاساقالندی. 

رین باسیلما و اولسا بئله اورادا تورکجه کیتابال

ی قدغن ائدیلدی. تورک مدنیتینه یایینالنماس

مکتب لرده تورک  اولومجول ضربه لر وورولدو.

دیلینین تدریسینه حکومت قرارالریال سرد 

قاداغاالر قویوالراق آنا دیللی کتابالر محو 

رسمی یئرلرده تورکجه دانیشماق ائدیلدی.
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یاساقالناراق تورک انسانی و اونون مدنیتی 

اشالردا تورک آشاغاالنماغا باشالندی. وطند

اینسانینا و اونون دیلینه ؛ تاریخینه ؛ فولکلور و 

کوتولمه کمپلکسی یارادیلماغا ادبیاتینا 

 چالیشیلدی.

یملر دیشدیریلمه یه باشالندی. یئر آدالری توپون

ا ساختا و قوندارما فارسجادا معنی لندیریلرک تمام

بونا میثال  غیر تورک آدالرال عوضلندیریلدی.

اوجان ایسه مشگین/  -او شهریاوالراق ) خی

بستان آباد/ قوشا چای ایسه میاندوآب/ قاراداغ 

جغرافی  ایسه ارسباران و یوزلرجه بئله

 جعلیلشدیرمه حیاتا گئچیریلدی.

تورکلرین او گونکو ضد تورک سیاستی بو گون ده 

 یوخ ائدیلمه سینده اوز درین و سیلینمز ایزلرینی

 گوسترمکده دیر.

منفور حاکمیتین سقوطوندان  ایل دیر کی بو 45

نجاق او گونگو دشمنجه سینه آلینان گئچیر. آ

بولوط کیمی  اقرارالرین نتیجه سی بو گون ده قار

زور و  ده دیر.ونهر بیر تورکون باشینین اوسوت

قورخو گوجونه ائدیکلری ایندی قانونی و مشروع 

چوخ شئی  اوالراق قارشیمیزی کسمک ده دیر.

اوام ائتمکده دیر. انگلیسین اولدوغونداندا بتر د

گیزلی و باش آلدادیجی سیاستینین یئرینی آنتی 

گونوموزده بئله تورک فرانسه سیاستی آلماقدادیر.

منیم دوغولدوغوم قاراداغ بولگه سینده دئمک 

فایزی  80اوالرکی یئر و یورد آدالرینین 

میثال اوچون گلیسی کندی دییشدیریلمیشدی.

دی اولموش اولموش گلوسنگ. دمیرچی کن

 حددادان و س.

حال حاضیردا تورکلر دونیانین گئدیشاتیندان 

تاثیرلنرک اوز میللی کوکلرینه صاحیب چیخماغا 

پسیکولوژی و جهد گوسترسه لرده عظیم بیر 

اداری باسقی ایله اوزله شیرلر. عادی المنتار 

حاقالرین طلبی چوخ آغیر سوچالماالرال نتیجه 

 لندیریلیر. 

دوغال اوالراق یئنی دوغوالن ی بونالردان بیر

اوشاقالر تورکجه آدالرین وئریلمه سیدیر. دئمک 

آیالر و اوالرکی تورک آدی قویان هر بیر والدین 

 ایللرله ثبت احوال و محکمه لرده سوروندورولور.

تورک آدالری ایش یئرلرینه یا شیرکت آدالریندا 

 یاساقدیر. 90استفاده ائتمک دئمک اوالرکی یوز 

للرله تحقیره و تحجیره معروض قالمیش ای 10

اصیل تورک مدنیتی حال حاضیردا اونا منسوب 

اوالن و یادا باشقا وطنداشالر طرفیندن مختلیف 

ه اجتماعی تحقیر ائدیجی و آشاغاالماالرال او جومل

ا دن جوک و اله سالما یاخود گولونج مکانیزماالرین

اصالتین ضدلمک و اونون سیرا دیشی چئوریلمکله 

     قارشیادیر. رشی ائتمک کیمی جهدلرله قا

باسقی و مجبوریتی نتیجه  و تحصیل تمدنی

سینده تورک دیلینده یازی یازماق هوسی یوخ 

سویه سین ده دیر. عادی بقال حساب کتابینی 

تورکجه آنالتسادا اونو کاغیذ اوزرینده یازاندا 

 مطللق فارس دیلینده یازار.
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ین آناسینا بیر بیر عسکر هیچ فارسجا بیلمه 

مکتوب یازسسا اونو تورکجه دوشونوب اما فارس 

دیلینده یازار. آناسی ایسه ان سئودیی باالسینین 

 دیررک آنالماغا چالیشالر.مه ائتمکتوبون ترج

ایل پهلوی دورونون بیز تورکلره ووردوغو  50

 ضربه نه یازماقال بیتر نه ده آنالتماقال.

 ین آرادان ده ده بو سورونالربو گونکو گون 

قالدیریلماسینا نه دولت نه مدنی و سوسیال 

رکو او قدر بو توقورولوشالر هیج بیر یاردیم ائتمز. 

تحقیر و محو ائتمک درین قاتالرا ائنمیشدیر کی 

بئله تورکلر چوخ اوزلرینی زاواللی و مدنیت دن 

یوخسون حیس ائدرک اوزلرینی بو وضعیتدن 

 دان گئچیرمزلر.قورتارماغی بئله عقللرینین اوجون

د پهلویلرین تورکلره باشالتدیغی کولتورال گئنوسای

آرتیق هم تورکلرین هم ده فارسالرین ایلیک 

و نتیجه سی ده گوز لرینه قدر گیرمیش 

 باغیندادیر.قا

دولت گوجونو آرخاسیندا گورن فارسالر و بو 

گوجون ایستر گئچمیش رژیم و ایستر ایندی 

ن اوز گوونلرینین دا اولماسینداناونالرین یانی

یوکسک حدده اولماسینا گون کیمی 

اینانیرالر.تحصیل سیتمی ؛ مطبوعات ؛ رسمی 

یون و س اتوسو ؛ رادیو تلویزتدولت دیلی ایس

دیریجی تکیمی قورویوجو و اینکیشاف ائ

فاکتورالرین اونالرین مدنیت و دیللرینین یانیندا 

البته کی اونالردا معنا روح یوکسکلیی  اولماسی

رادیر. ایسته دیکلرینی ایسته دیکلری یئرلده یا

 ائده بیلمک ایمکانینا مالیک دیرلر. 

اینسانی بیر اولکه  کآنجاق تورک مدنیتی و تور

هیچ بیر ساداالنان وطنداشی اولمالرینا رغما 

ک حوقوق و اوالناقالردان یارارالنما حقوقونا مالی

 دئییلدیرلر.حتی تمل و ابتدایی حاقالرین طلبی او

 یئر و اینسانجمله دن آنا دیلینده تحصیل؛ دوغما 

آدالرینین قورونوب و یایقینالشماسی؛تلویزیون  

سایر مطبوع ارگان وارلقالرینین اولماسی ان 

اساسی برابر و قارداشجا حق و حقوقا ییه لنمک 

برچسب لرله او جومله دییلدیینده مختلیف نوع 

ک و دن پان تورکیزم ؛ تجزیه چی؛ بیگانه پرستلی

ر. بونالرین بیلیرل اوزه قاال -س سوچالماالرال اوز

لوی رژیمینین غیر انسانی و غیر ملی هامیسی په

 سیاستینین بو گونکو یانسیماالریدیر. 

آتاالر دئمیش : بیر دلی بیر گوله بیر داش آتار 

 مین عقللی اونو چیخارا بیلمز.

بو کیمی محدودیتلر سایماقال بیتمز یاشادیغین 

آچیب قوالق آسماغا بیر رادیو ؛ بیر  اولکه ده

؛  تلویزیون ؛ بیر سینما ؛ بیر تئاتر ؛ بیر فرهنگی

 و مدنیتینده لبیر علمی ؛ بیر تفریحی یئر اوز دی

یوخدورسا اینسان اوردا اوزونو نئجه حیس ائتمه 

 لیدیر گورسن.
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باخمایاراق ایندی او زامانا گوره آز دا اولسا 

ا مدنیتین و دیلین یادسربستلیک واردیر. الکن بیر 

ادبیاتین اینکیشافی اوچون مطلق دولت دسته یی 

اولمالی دیر. آلت یاپی ایمکانالری پارلل 

اولماسا بولگه سل یا دا یارادیلمالیدیر. هیچ 

 جغرافی اقلیم لر کیمی.

 ا دوزائدیلن باسقیالرا مرحم اولماقدانسا یاراالریمیز

یت جان ذاتا بیزیم مدنباسماغا نه گرک واردیر. 

داباالق یوخ جان سویو  –بیزه تپیک اوسته دیر. 

اوشاقالریمیز ذاتا دیلیمیزی  الزیم دیر.

 بیلمیرلر.تورکجه بیلنلرده استانبول تورکجه سینه

 فایز تورکلر اوزلر 98یوزده  اوستونلوک وئریرلر.

 اولدوغونو بیلمیر. هیچ بیر یندیللرینین یازیسین

 رینی بیلمیر.لمثلا تورک شاعیرینی تانیمیر . ضرب

هیچ بیر تورک بیلیم اینسانینی تانیمیر. کولتور 

 قهرمانی اوالن شاعیری و یا خواننده سی یوخدور.

بیز تورکلر ایندی بو اولکه غرب مشهورالرینی 

کوکدن تانییریق. تورکیه هنرپیشه لرینی 

تانییریق.آذربایجان دا بیر چوخ شاعیر و خواننده 

 بیز اولکه نین آپاریچیلری تانییریق. حال بو کی 

میللتلریندن بیری آولدوغوموز حال دا نه بیر 

باخاجاق فیلمیمیز نه بیر قوالق آساجاق توره لی 

خواننده میز نه ده اوخویاجاق بیر کیتاب البته آنا 

 ابیز نیما یوشیجی تانییریق ام دیلیمیزده یوخدور.

ساحیری تانمیریق/ بیز حافظی تانییریق اما نسیمی  حبیب

انیمیریق/ سعدینی تانییریق اما محمد فضولینی ت

ماکسیم گرگینی ؛ عزیز نسینی ؛ بالزاکی ؛جک تانیمیریق/ 

دیکنزی ؛ جان اشتاین بکی ؛ شولوخوفو ؛ لندنی ؛

صادق هدایتی ؛ علی داستایوفسکینی ؛ لئو تولستویو ؛

چخوف و اونالرجا  شریعتی ؛ یاموک ؛ اورهان پاموکو ؛

اما اوز به اوزوموزدن اوالنالری بونالردان تانییریق. 

نیه ؟ چونکو پهلوی بیزیم ضیا چیراغیمیزی تانیمیریق. 

 سوندوروب و یاغ یئرینه قان ؛ هده ؛ قورخو دولدوروب.

تورکلر بو اولکه نی قوروب و قورویوبالر آنجاق 

 یمیوخلوغا معروض قالیبالر. بیزاجحافا اوغراییب 

اوخودسانیز مکتبلرده  یشیفاهی خالق ادبیاتیمیز

 ", "سو  "تورکون ییر مین اروپالینین ادبیاتینا. د

و  "قاراخان داستانی  "؛  "یارادیلیش داستانی 

آشیق ادبیاتینی اوشاقالریمیزا اویردسه نیز مینلرله 

موش ولقوروت غربین آسیمالسیون دییرمانیندان

اوالریق. پهلوی دییشدیریلدی آنجاق اونون بیزه 

 وام ائدیر؟...قارشی توتومو حاال د

 گوره سن نیه؟ 
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 (2) یدیرالریفاالرتورک طا الریکوالن

 
Kolanılar Türk tayfalarıdırlar (2) 

 حیدرلی  یحاج یق: نامیازار

 دیزج  آدم  یبن : محمودکؤچورن

 

 209 نینسییدرگ ینبؤلومو خداآفر بیرینجی»

 «چاپ اولوب یندهس نمره

 یاسددینو ق بوداق بوداقوو یملریمیز،عال مرحوم

  یارید یوانناخچ» یازدیقالری یرگهب یبولالیئوقئ

 یتابیندا( ک2004-ی)باک «یادداشی یئر نین

 . رالریریآدالند «یفاطا یمو قد یئرلی» الرییکوالن

و  یلسوفودؤورون آسترونومو، ف آنتیک

 ییآراز چا یوانداناخچ یپتولومئ سیییاچیجوغراف

 نین  یئری یشیاشای یآدل یکولتئن یاخینلیغیندا

 . یازیراولدوغونو 

 یلا ینم یالددانم سیندهیاراض ناخچیوان

نئکروپولو،  یالناوالن خارابا گ ییدعا یهاؤنجه

 لیا 2500 یناً،تخم یاخینلیغیندا یونونونشاهبوز را

ان  الرینینئکروپولو کوالن یاوالن کوالن یاشی

 سیندهیاراض یوانناخچ یلدیا ینم 3 یآز

 . یرائد یلبل یاشادیغینی

 – یرماچیاوالن آراشد یندنسبؤلگه ناخچیوان

 یلها سیایفاده اوغلونون  بَرم ینشاه چیتاریخ

 یریب یارالرینداند یخیتار یجانینآزربا»دئسک، 

 ی،کنگرل یخنتار سیندهیاراض یواناوالن ناخچ

 یرچی،دم دیلی،یقاراباغ، خلج، ب ی،سدل ی،کوالن

 ی،لموغان دچو،یورقارخون،  یایجی، ی،چقازان

 یفاالریتورک طا یگرچو و دقوش یات،افشار، با

. بو یاشاماقدادیرو  یاشامیشدیرتوپلو اوالراق 

گؤره چوخ  ییهاراض یاییلدیغیو  یجاسا یفاالرینطا

 «نین  یفاالریطا یاوالن کوالن یریب یوکلریندنبؤ

رولو  کی،یخدهو تار یخیتار یشی،گل یواناناخچ

الده اوالن  ،جه. سادهیدیریریلمالآراشد یریجاآ

  یتورکلر یکوالن ی،ک یلریکب یهاساساً دئ یلگیلرهب

 قئید اؤنجه آز – نین  سییئرلشمه یواناناخچ نین

  وار. یاشی یلا ینم 3 یان آز - یمیک ییمیزائتد

 یندهاوّللر یلینا یوز یج-20 ی،ک خاطیرالداق

 ینتیقاز یآرخئولوژ سیندهیاراض یالنخاراباگ

 یشالربو آختار ین. الکیلیبآپار یشلریا

-تئر یان،الال یل،دگ یندنطرف لیالریجانآزربا

. یلیبآپار یندنطرف یلرائرمن یمیک یسیانآوئت

اوچون  یدیغیمیزچوخدان تان-آزدان یانالریالال

 یزامان ینتیالربو قاز ی،ک یلریکل ائده بیماائحت

 یماد جکیلهاوال ب یدالیاوچون چوخ فا یزیمب

محو  یسمیق یرب نین  یلرونهنوم یتمدن

 ییائتد ید. بَهرَم اوغولونون قئیلراوال ب یلمیشائد
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 دهیدهعاب یخیتار ینآرخئولوقالر یائرمن» یمیک

 یاؤزلر لرینییدهعاب یتمدن یماد یلنار ائدعاشک

 . «یرلدیماائحت یوکبؤ یه آپارماالریلا

الده  یجهنت یقدق  یباغل یالرالکوالن اندناخچیوا

اوالن  یاشی یلا ینچون اووچ مائتمک او

جه اؤن یللرا ینم یالدداننئکروپولو و م یالنخاراباگ

مؤوجود اولموش  یاخینلیغیندا یوانناخچ

 یسه. بو ادیریریلمالیآراشد ی)گوالن( شهریالنگ

 یربوتؤو ب یل،دگ نین  یرماچیآراشد یرب

 ینقورومالر یاو  یقاتچیالرینتدق یشمیلگؤندر

 .دیریشیا

  الرییوالنک قاراباغ

 یغیمسکونالشد یللردیا ینم یالرینکوالن قاراباغ

غ . ائرکن اورتا عصرلرده قارابایریدیرب یلردناراض

( سیندهیآغدره اراض یمالالائحت یوک)بؤ ینداتورپاغ

خبر  دنیچوخ شئ یاولماس نین  یکوالنقات کند

 یموس سیچییخآلبان تار ینمیش. تانیروئر

 یخی)بو تار ایدی  بو کنددن دا  یلکوالنقات

 یسمو یااوالراق موسا و  یانلیش یآد یتینشخص

عرب  یللیکا یوز(. اورتا یازیلیر یسکیکاالنکات

(، ابن یکل یلا یوز)اون  ستخریاال یمؤلفلر

اؤز  یگرلری( و دیریوزایللیک)اون ب یدریسا

  یئری یاشاییش یدلآدا کوالنقات قاراباغ یندهاثرلر

 لیکوزیلیجو -19. رلریائد یداولدوغونو قئ نین

-یتابیک» یخزان یمهد یراوالن م یندنمؤلفلر

 ییترتر چا»: یازیر یندهاثر یآدل« قاراباغ یخئتار

 یوخاری  یندنکونبز یقاوشاج کی،یندهساحل

 یقدر کوالن ینهگؤلونون سرحد یچهگؤ

 « ...دیریمسکن

 یرب یوکقدر  بؤ یللییها یوز یج-20دا قاراباغ 

 یوزجو -19. یردیآدالن «یلمح یکوالن» یاراض

 یکوالن یو دؤورون مؤلفلر یناقالرقا ییدعا یللییها

 یغینیقدر اوزاند یهیچهترتردن گؤ نین  یمحل

اوالن  یندنمؤلفلر ینلر«قاراباغنامه». یرائد یدقئ

 -اول یلا 200 یناًبگ تخم گؤزل  یآد یرزهم

: یازیردی – سیندایاری یج-1 یللیینا یوز جو-19

برگوشادا  یماحالالر یگونئ ی،هرخان م یلع پناه»

اؤزونه تابع  یبآل یندنال نین  یقدر قاراداغ حاکم

 (یسیانس قارا کلیسه )  . تاتئف ویائتد

زنگزور و قاپان  یندن،حاکم یوانناخچ ینیماحالالر

 یالرینکوالن یندن،بگلربگ یزتبر ینیماحالالر

 یچهگؤ یندنکند یقاولوب اوشاج نیمسک

 کی،یندهساحل ییانان ترتر چاقدر اوز ینهسرحد

 . «یآلد یندنحاکم یروانا یئرلری

-یال: سوسیغیلقاراباغ خان»  ییئوااجح زئمفیرا
 (2007 – ی)باک« و دؤولت قورولوشو یبتلرموناس یاقتصاد

 بحث یندانماحال یکوالن   ییاسیندامونوقراف آدلی 

 دایماقاو 9 ینداماحال یالرکوالن»: یازیررک ائد

( ینمهاؤد 259 ن،یهاؤد یوئرگ 203) 462 یجمع

-موسلمان یلرین. اونون ساکیعائله وارد

 یجاباشل نین  یاهال یدی،ا لیالریجانرباذآ

. یدیا لیقچییلو ناخ یقمالدارل یسها یتیمشغول

. ان یدیوارا یاؤز حاکم یماغیناو یرماحالدا هر ب

 67دن عبارت، قاراوند، عائله 61 یماقالراو یوکبؤ

دن عائله 120 لی،اجیح  یزیلن عبارت، قدعائله

. ایدی  یماقالریاو یاحمدل-بگ  یننیعبارت، د

 . «یدیعبارت ا لیالردانیجانرباذآ یالنیز سییاهال

 21 یغیلقاراباغ خان دهیللیکا یوز یج-18

 یدارها یبلرنا ی. ماحالالریدیماحالدان عبارت ا

 : یدیماحالالر بونالر ا ین. همیردیائد

  را کیلیسهقا. 1

    لیحسن  یرچی. دم2  

               . کوپارا3   

 . برگوشاد   4

 یورد. باقاب5

         یرلی. کب6
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  یو. تات7

    یر. جاوانش8

   یش. تال9

   ینخاچ 10

  یالر. کوالن11

                    یببیور. چ12

 یزاقد یرداپارا. خ13

   یان. پوس14

  یرجاوانش یزاق. د15

   یکیوتوز ا. ا16

    دؤرد  یگیرمی. ا17

 . قاراچورلو 18

 . ورنده     19

     یزاق. د20

 . آجنان تورک 21

ان  یچریسیندهبو ماحالالر ا یمحل کوالنی

 . یدیا یریسیب یوکلریندنبؤ

 ی،مؤلفلر یللیکا یوز یج-20جو،-19 یسترا 

 یازییا یناقالریقا ییدداها اوّله عا ده  یسترسها

 یاشایانده بو بؤلگه یالرینیاغ کوالنآالنالر قاراب

 یریب یفاالردانلو طاو ناموس یلچوخ مرد، عدالت

 یتی. سووئت حاکمیشدیرائتم یزهکاراکتئر یمیک

چوخ حساس  لرین  یکقوروالندان سونرا بولشئو

محض  یریب یالریندانتورک سو یاناشدیغی

قورولدوغو  نین  یتی. سووئت حاکمیدیا یالرکوالن

 یندهساروو کند یالرالدا  کوالنقاراباغ دهیللرا یلکا

 یدانام یشهموناق ینداآراس یلرائرمن یاشایان

دا  یرووونجعفر باغ یرارفده م ین. همیشدیگلم

اولونور.  اماولدوغو قروپ قاراباغا اعز یبیندهترک

اولدوغو اوچون  یالرمؤوضوع کوالن

 یخصوص یهمسئله یگی( رهبرلینقالب)ایکارئسپوبل

 یگئر کمسیون. یاناشیر یاجانو هئ یقلحساس

 ییهرهبرل یرووجعفر باغ یرسونرا م ییتدیقدانقا

لر جمله یدا بعضسابات. حیرسابات وئرح یازیلی

کاراکتئر  یالرینبرابر کوالن یالماقالدورومو آچ

 یزیمب»:  یریردیعکس ائتد یزگیلرینیج

 یبتیموناس ینایتکارج یشها یشچیلرینا

 ییتماققا یئرلرینهاؤز  ساروولوالر سیندهیجهنت

 یالرینکوالن سییصهح یرب یناونالر ینهاوز

سارووا  یسها سییصهح یرب ی،قالد ینداتورپاقالر

 یئرلری یلیکوالن ینبئش م یکله،ل. بئلهییتدیقا

 ینقاراباغ یالر. کوالنیرداداولونمادان قالماق عینم

و اگر اونالر  یریدیرب انندیفاالریچوخ ناراحات طا

 یردقدر سوسوبالرسا، بو آنجاق اونا گؤره هیندییا

 ینیحلّ یلعدالت یندنطرف یتمثالً حاکم ی،ک

 .«ییرلر  گؤزله

 «یفهناراحات طا»و  یجسورلوقالر اصلینده

قوربانالر  یالرینهر زامان کوالن یاولماالر

زامان -زامان یش،لنم-یجهنت یلها یسوئرمه

. یشالرو سورگونلره معروض قالم ینجیدیلمیشا

 ده  یسترسها ینی،چار حکومت یسترا یالرکوالن

 یمیلر کقوه چییشغالا یمینیسووئت رئژ

 یونبو یصرارالا قدانتابع اولما یمیش،تان

 «یفاناراحات  طا» یالرین.  کوالنیرمیشالرقاچ

 ینداباش نین  یتیحتّا چار حاکم یاولماس

ماغا و حساس داوران لییاطاونالرال ائحت یدورانالر

 یئوول یقپروفئسور توف چییخ. تاریردیوادار ائد

 یاییاروس نین  یاهال یئرلی یکوالیین. نیI»:  یازیر

اواب اوالراق سورغوسونا ج - دیر؟نئجه یبتیموناس

 ،یک یلدیریبب یندااؤز معلوماتالر ینکیچار پولکوون

  یستهاتابع اولماق  یالرکوالن یالنیزقانونالرا  یزیمب

و  قاراباغ یروان،ا یوان،ناخچ یش. اونالر کئچممیرلر

خ . چویاشاییرالر یلریندهاراض یقالریلخان یروانش

 « ...سیدیرالرسؤزون آغا یکلریجسوردوالر، وئرد
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 سیندهیده قاراباغ اراض یللردهو اج-1920-30

الپ چوخ  یقارش یاو کولخوزالشما یهسووئتلشمه

 . یدیا یالرن کوالنگؤستر یرنیشد

  لرییرلشمهب یکشئوبول-یائرمن یلدها یج-1918

 ییتؤرتد یقارش ینهتورکلر یجانآزربا نین

ده الپ چوخ ظولمه معروض  یندهجهد یقیریمسو

خالق  یجاناولموشدو. بونو آزربا یالرقاالن کوالن

 العاده  فؤق یارادیلمیش یندهمدؤن یتیجومهور

عضوو ن.  نین  سییاسییسکوم تحقیقات

 یلدهشک یدینآ سیندهوضهمعر یخایلووونم

: یلیرده دگمعروضه ینور. همندگؤرمک مومکو

 نین  یقضاس یربوتونلوکده جاوانش یکلهلبئله»

تاالن  یکندلر نین  یجماسیا یکوالن یالنیز

 انندییبر آدئکا یلینا یج-1917. یلمیشدیائد

 یلرقولدور دسته یلسالح یائرمن یاراق،باشال

 نین  یتیموسلمان جمع یلنچک یآد یوخاریدا

 نین  ینلریوخوالراق، کند ساکس ینهکندلر

 یور،قو یلردسته چییککئش یلسالح ینهائولر

تابع  ینایکاسرئسپوبل یستانائرمن لیالردانیکوالن

 یلرلهوئرگ یاونالر یر،طلب ائد یاولماغ

الردان اؤز موسلمان یناآد یرلریاؤز خ رک،یهیوکله

پول  یوکا بؤیندآلت یآد یاوچون وئرگ یدؤولتلر

 یوی،)آر. دؤولت آرخ. «یردیالراردقوپ یمبلغلر

 ( 161 یش، ا10 یاهی، س970فوند 

 یقمانلاؤزل قهر یالرکوالن یزامان یوشلریدؤ قاراباغ

و  نین  یهوجومالر ی. ائرمنیشدیلرگؤسترم

آلماق اوچون  سینییقارش نین  لیکلرییوحش

 یالتیتشک «یکوالن» یندهاوّللر یللرینا یج-1990

 یمطبوعات اولکه للردهیا ین. همیارادیلمیشدی

بو  نیرلشدیرب یاوغولالر یوشچودؤ یبیندهترک

 یازیالرقورور دولو  ینداحاقّ یالتتشک

: یازیردی یقزئت «یجانآزاد آزربا».  یاییمالییردی

 یناوچون دؤرد کند یخماقچ دنیتوضع»

اوچون  یرلشدیرمکب ینیاوغولالر لییرتغئ

 یالتتشک یر. بئله بیدیا یمالز یاراتماق یالتتشک

«. (یلا یج-1992دئکابر  16. )یاراندی

بو واختا قدر »: یازیردی یقزئت «یفتموخال»

لرله دفعه یالتیتشک «یکوالن»فورمال -یریغئ

 یستلرینهفاش یائرمن یر،کئچ ینادوشمن آرخاس

 .«یردیلروئرم لیکینجد

  یالری( کوالنیستان)ائرمن یجانآزربا یبات 

 یتورکلر ینکوال ی،ک یرگؤستر آراشدیرماالر

 – اندیجاآزربا یاوالن غرب یوردوتورک  یاسک

اؤنجه ده  یللرا یوز یالددانم اندائرمنیستا

 یرانآراشد یخینیتار ینن. بو بؤلگهیاشامیشالر

وّل ا یللرا یوزائرادان  یزیمهله ب یملریمیزعال یبعض

 ینیغیاشادی نین  یفاالریبورادا کول )کوُل( طا

 . یرائد یدقئ

 اندیجاآزربا یسندلرده بات ییدعا للیکلرهیوزای اورتا

ائل  یو کوالن نین  یئرلری یورد یآدل یکوالن

 ینام ی،لبگ کوالن وئردی  )شاه نین  یوکلریبؤ

 . یلیرچک ی( آدالریرو سا یلبگ کوالن

 یرب سیندهیاراض یستاندؤورلره قدر ائرمن سون

 یسمنطقه یاشاییشو  یئر یآدل ینئچه کوالن

 : یرالیاقخاط یلرینیردان بعضاولوب. اونال

 نین  ییاسیقوبئرن یروانا - یلکوالن آرالیق

 کیلسه  اوچ یندیکیا یندا،قضاس یدزینائچم

کند اولوب.  سیندهیاراض یونو( رایدزین)ائچم

غربده، آالگؤز -جنوب یلومترک 6 یندنمرکز یونرا

 ی. ائرمنیئرلشیردی یندهغرب طرف نین  یداغ

 آرالیق ده  هم یق،هم آرال یآد ینکند یندهلرمنبع

. کندده یلیبائد یدقئ یندافورماالر لیکوالن

 یلدهجو ا - 1873نفر،  284 یلدها یج-1831

 - 1919نفر،  768 یلدهجو ا - 1904نفر،  676

اولوب.  لییجانرباذنفر آ 1118 یلدهجو ا

 یغرب» یرامووونبا یبراهیما یمعال یرماچیآراشد
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 (2002 - ی)باک «یملریوپونت یلتورک منشأ یجانینرباذآ
 یلینجو ا - 1919»گؤره  یازدیغینا ریندهاث آدلی

تجاووزونا  یائرمن ینلریساک ینسونوندا کند

 ییادئپورتاس یرغینالرالمعروض قاالراق ق

 یلرکؤچورولن ائرمن یجدناولونموشدور. کنده خار

سووئت  اندیستاائرمن یندیکی. ایئرلشدیریلمیشدیر

 یشترک ائتم یونرا کندقوروالندان س یحکومت

 ینابابا تورپاقالر-ساغ قاالنالر آتا یالردانلیجانرباذآ

 یاناشی، یلرله. بورادا ائرمنیلمیشدیلرب ییداقا

 یلدها یج-1926نفر،  224 یلدها یج-1922

 لییجانرباذنفر آ 294 یلدها یج-1931نفر،  248

 . «یاشامیشدیر

 یستانائرمن یآد ینکند یلدها یج-1978

 رکدیریلهیشدگ یندنطرف یحکومت

 . یولموشدورقو یآد(  Qriboyedov)یبویئدووقر

 یازیدبا یئنی اندائرمنیستا - نکوالگیر

 ینندک یناقالرینداقا یاولوب. ائرمن سیندهیاراض

  یآد ین. کندیازیلیب یندهکوالقران شکل یآد

و اولدوغ یریالنق یکوالن نین  یانتیوار یلکینا نین

 یرکمنچاتو یلا یج-1828 .یلیرائد یمالائحت

ن، یر)کؤالگ یقیریالنسونرا کوالن سیندنیلهموقاو

 یهکؤچورولمه یلرائرمن یلکا ینهکوالقران( کند

 .یشدیرباشالنم

تورک -یائرمن یللردها یج-1905-1906  

 یاشایانکندده  یزامان سییشه( موناقلییجان)آزربا

داها  دیلمیش،  تؤره یرغینالرق یتورکلره قارش

 ییانرا تورکلر کنددن دئپورتاسسو

 یآد ینکند یلدها یج-1935. یلمیشدیرائد

 . یولموشدورقو یناردزوو رکیریلهدشیدگ

 یدزینائچم اندائرمنیستا - لیکوالن

 سیندهیاراض یونورا یباسارزنگ  یندا،قضاس

 لیکوالن»یآد یگرد ینکند اولوب.  کند

بو  یلدهجو ا-1949-1948اولوب.  «یقآرال

 رک،یلهائد ییازورال دئپورتاس سییاهال نیکند

 . یلیرلغو ائد یتلهکند عموم

 )آرارات( یوئد اندائرمنیستا کند بو – لیکوالن

 یآد ینبو کند یندهسندلر یاولوب. ائرمن یونوندارا

 ین. بو کندیلیبائد یدده قئ یمیک یکوالن بعضا

 ییادئپورتاس لدهیا 1949-1948 ده  سییاهال

 دنیختار یمیک یئری یاشاییشد و کن یلمیشائد

 . یلینمیشدیرس

 یونوننون( راسی)ماس یباسارزنگ  - یلکوالن شور

وب. اول یندهساحل نین  ییآراز چا سینده،یاراض

 ییادئپورتاس سییاهال ینکند یلدها یج-1918

 یداسا یلیخ یزامان ییا. دئپورتاسیلمیشدیرائد

 یتیحاکم شوروی. یتیریرا یاتینیح ینسانا

 یسمیق یرب نین  ینلریوالندان سونرا کند ساکقور

  بو دؤنوش یندؤنور. الک یگئر یناتورپاقالر لیاز

 .چکمیر اوزون ده

 نین  سییاهال یلشور کوالن یلدها یج-1988 

 دنیئنی یندانابا تورپاقالرب-اؤز دده یتورکلر

 . یلیرائد  ییادئپورتاس

 یلحامام یستانینبونالردان باشقا ائرمن 

 کند اولوب. یرب یگوران آدل یونوندا( راپیتاکیس)ا

 یتورکلر یکوالن یاساس ده  ینبو کند ی،گومان ک

 یکوالن یفاسی. گوران طایولموشدورقو یندنطرف

( لریندنیره)ت یندانقولالر یونونتورک سو

 ....یریدیرب

 وار آردی
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 سوسیال مئدیا دان درلمه لر
 
 
 

 

 

 

ه ب یترک یدرباره برتر کسروی احمد نظر

 یزبان فارس ییو نارسا یفارس
 ملک زاده توحید دکتر

 

 

 

 

 

 

 

دوران معاصر  یباز جمله عجا یکسرو احمد

 یاعتقاد به برتر یرغمباشد که عل یم یجانآذربا

متحد  یرانحفظ ا یبه زعم خود برا ی،زبان ترک

 یاسیرا اختراع کرد. س یچون زبان آذر یاتینظر

 ید کسرورا خو یآذر یمن درآورد یبودن بحثها

 یستیمعتقد بود با یکند چرا که و یهم اقرار م

 از دیبا یفارس یرغ یرانیا یزبانها یمو ن بانهاتمام ز

 یزبان آنهم فارس یک یفقط دارا یرانبرود و ا ینب

زبان باستان  یا یآذر» کتاب  ینباشد. بنابرا

را در خوزستان نوشته و در تهران «  یگانآذربا

 ینبا انتشار ا یکسرومنتشر کرد. به گفته خود 

 حبه محافل به اصطال یو یپا یجکتاب به تدر

محبوب قلوب  یآن زمان باز شد کسرو یعلم

 .یدگرد یرانا یدحاکمان جد

من که شرح  یدر کتاب زندگان یکسرو ینحالا با

و  یباشد درباره زبان ترک یحال خود نوشته اش م

در زنجان چون » ... : یسدنو یم ینآن چن یتاهم

که  ییشود اندک جدا یسخن گفته م یرکبه ت

باشد مرا  یم یجانآذربا یزبان آنجا با ترک یانهم

و جستجو  یشهبه اند یواداشت که درباره ترک

» عنوان  یرز یبه عرب یزی. در مازندران چازمپرد

« العرفان »  ینوشته، برا«  یرانا یف یهاللغه الترک

ال هم همان رشته را دنب ینجافرستاده بودم. در ا

و  یفضول یاتاز غزل یبه ترک ییکردم و کتابها

نام  یدجیبدست آوردم. ه یرعلیشیرام یوانهاید

بود که در تهران در مدرسه  یم ییمال

بود و  ی. او چون شاعر میستز یم یندناصرالدیس

 یو زبانها م یدهااز او در  یاریبس یترک یشعرها

کوشش و  ینگرد آوردم. از ا یزبوده و آنها را ن

جمله  ینبدست آمد که از ا ییها یجهجو نتجست

 به( افعال)  ها  کارواژه یدهاز د یبود که ترک ینا

 می یدهد یرا( ز231دارد. ) ص:  یبرتر فارسی

( و یپانزده گونه گذشته ) ماض یشود در ترک

رود. در در  یچهرگونه اکنون ) مضارع( بکار م

از چهارگونه  یشدر برابر آنها ب یدر فارس یکهحال

 ینبود. ا یگونه اکنون شناخته نم یکذشته و گ

زبان  ییبود که مرا از نارسا یم یزهاییاز چ یکی

 کسروی،احمد « .یدآن آگاه گردان یماریو ب یفارس

 134من، تهران  یزندگان
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 ANA آنا
  DİDEM MDAK ماداک یدمد
 آنام! سئوگیلی

 یوخلوغوندا،

  یلدیم،دفعه آچ مینلرجه

 یم،دفعه قاپاند مینلرجه

 وران،د یمیک یرالداجاقمیشف یایادون یینیگؤبه قاراقاپ

 .یمیک یساللهداغ یرب قوجامان

 یم،یئرده یرب یومؤعجوزه ایندی

 اوجوز ائوده.

 قلم، یررطوبت آالن ب یمورکّب سانکی

 .یزیرج ینیرسم ینهپ سن دووارالرا

 .یمچوخ رس یرزاماندا ب یشکئچم دیلی

 ییرسن،گولومسه هپ

 .یمیک یشاولدوز وارم یرب یماو یندارتاساو عاغلینین

 ینداآخشام« شوبات»» یرب یقاو اولدوز قارانل و

 .یمیسولورموش ک دورمادان

 ی؟م خاطیرالییرسان

 نو «بوردور گؤلو» یمسئورد یمیک یتانر یرب یساچل ماوی

 آنا اؤلوسو. یرقوجامان ب یچیمدها یندیگؤل ا او

 دولو،  یالیباغچاالر نارگیله

 .ینسس ینسن یشهره بنزرد یرب لینشه

 ییرم،یستهاؤلمک ا بعضا

 دوغورمان اوچون،  یئنیدن منی

 .یمیک یسدانه ناریلهگ یرتورش ب ایری،

 ییا،قاپ ییغاردیالرتون کؤمور  یرب باشینداقیش

 قارا،قاپ یمیک یاالرگؤرولن رؤ بعضا  

 .یرتیلدارکنچ یاتون رؤ بیر

 یدین،اؤنجه باشقا یاغمادانقار  سن

 باشقا.سونرا بام یاغدیقدان قار

 .یندایدینهپ بلوغ چاغ سانکی

 یئری،سونرا هر  یرَردیاله کئچ قوشالر

 .جکلرینییهیلهسؤ یلردیلردفعه سؤ ینلرجهم صاباحالری

 .ییشئ یرب ییمیزجهیهیلمهب یاهئچ آنال بیزیم

 .یآج قوشالرا بوغدا ساچارد یالرینماهن سنین

 .یندااورتاس ینروردو قاردو یووارالقیوس پیشیکلر

 یمی،دورور ک یندااورتاس ینرسم یرب یلرمنظره قار

 یمیزی،اطراف یشدیسارم لریشیکپ بوز

 بوز داغالر...
 .یدیوار ا ینساچالر یرنگ جکیهاوشاقالر اوشو ینتک سن بیر

 .ییرمبو ائوه اوجوز ائو دئ من

 بئله اولدوم. یوخلوغوندا

 مؤعجوزه اؤلدوکدن سونرا،

 .یندیمداش یابورا

 ینانا و

 .یمنه اوجوزا وئرد یبو ائو او

  یاشاسایدین،

 ینا،اورتاس یاتینینح بابام،

 .یستردیمآدام اولسون ا یرب ییغان گوللر

 .یستردیماول ا یآناس یاوشاق رومان یرب سن

 یشیلداییردیخ یتارالالر یصیراؤلو م-

  یمدهقلب و

 -یسورولر یالنا جینگیلتیلی

 ...یندااوشاق رومان ریب یانباشال دئیه

 .یمیک ینانتورپاغا سار ینیردین،سار شالینا

 یلیردیم،ب یینیجهاؤله ارکن

 منه بوراخماق اوچون،

 .ینیاؤلو آنا سس یماسیزآج بو

 یم،یئرده یرب یومؤعجوزه ایندی

 بوردا یاشاییرووجودوندا  یلبیزینا یرب زامان

 .ییرلهلییرها یرچوخ آغ و

 یوخ یریائدن ب یانباشقا عوص دنلریلچ کیاوزومده

 .یاتیمداح

 .یازدیمشعر  یراوچون ب ینهر قاد اؤلن

 یم،وئرد یلیغینداقارش ینائو اونالری

 چوخ اوجوزا.

 :یآد یمینبوتون اوزگون اولماالر آرتیق

 «آنا.»
@SheirOcagi 
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  یپوشال میانبرهای
 فرمان فرضیدکتر

 
ه به گرو یک یالدی،هفتاد و هشتاد م یهادهه در

 یشد که راهها یمدع یغرب یدر اروپا یظاهر علم

کرده است.  یداپ یاحساس خوشبخت یبرا یانبریم

انسان  یک یکه وقت کردیگروه ادعا م ینمثال ا

به  یا کند،یمثل اورست را فتح م یبزرگ یقله یک

 یابدیبزرگ دست م یو کار یعلم یتموفق یک

ل و چند سا یستکه بعد از ب یی)مثال دانشجو

( کندیخودش دفاع م یزحمت از دکتر

 ییجهو در نت کندیدر مغز او ترشح م ییهورمونها

ترشح آن هورمونها ان شخص بشدت احساس 

گروه ادعا  ین. همکندیم یلذت و خوشبخت

 یکه بدون ط یافتهدست  ییبه راهها کردیم

و صرفا با  آور،جدشوار و رن یرهایکردن آن مس

 یذت و همان خوشبختدارو همان ل یکاستعمال 

ادعا در زمان  ینبه انسان بدهد. ا تواندیرا م

شد  یلجوانان تبد یاندر م ینهضت یکخودش به 

 معروف شد. "نهضت شورتکات"و اصطالحا به 

 هایلیخ ی( اگر چه برامیانبر) شورتکات نهضت️▪

در عمل تنها  یول نمود،یجذاب و اغواگر م

 ینعتروانگردان ص یقرصها ینهم اشیخروج

 یآن( بود که اگرچه برا یرو نظا یشه)اکس و ش

کننده آن احساس لذت را به فرد استعمال یقیدقا

 اساسیبود که کاذب و ب ینا اشیبع یول داد،یم

و  یعلم یتموفق یچآن لذت ه یورا یعنیبود. 

وجود نداشت.  یتالش سودمند یچو ه یاقتصاد

 یشر بکل یرا از زندگ یندنهضت، فرآ ینا ییگو

بازخورد  یکو او را صرفا به  کردیحذف م

 .کردیلذتبخش دلخوش م

 یاندر م یآن نهضت وجاهت دیگر هرچند مروزه

در  یادیمشابه ز ینهضتها یمردم ندارد، ول

 یاسیو س یو اجتماع یمختلف فرهنگ یهاعرصه

که  ی. هنرمندکنندیرا دنبال م یدههمان ا

 یمعلم یافالوور، محبوب بشود،  یدبا خر خواهدیم

 یجیتالد با ارز یبا چند روز باز خواهدیکه م

است  یمصداق همان بدبخت یقادر بشود، دقیلیارم

قرص، لذت فتح  یکبا خوردن  یخواستکه م
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که بدون داشتن  یکند. ملت یهاورست را تجر

 یستمشخص، هر ب یاسیو س یاجتماع یمبان

قاعده  یناز ا یزن کندیانقالب م یکبارسال 

 .ستین یمستثن

 یخارت یانقالبها یرگذارترینو تاث ینتراز موفق یکی

 یستفرانسه است که پس از دو یربشر، انقالب کب

و اثربخش دارد.  ییو چهار سال هنوز کارا یو س

 یانقالب فرانسه را از منظر حقوق عموم یوقت

اصل حانقالب  ینا بینیمیم کنیم،یمطالعه م

 یجاناتحاصل حب و بغض و ه یست،حوادث ن

سترگ  یاربس ینظر یبلکه مبان یست،هم ن وردیم

فرانسه قبل از هر  یونانقالب ییدارد. گو یقو عم

و ژان ژاک روسو و  یوجان الک و مونتسک ی،اقدام

و در  را به دقت خوانده ینوزاتوماس هابز و اسپ

 اند.خود نقد کرده یمحافل علم

که فکر  ییمن به مذاق آنها یادداشت ینا شاید

و سعادت  یآزاد یبرا یانبریراه م کنندیم

خوش  یاداند زکرده یداکشور پ یاجتماع-یاسیس

هم ندارد. چه آنها خوششان  یتیالبته اهم یاید،ن

قابل  یندبدون فرآ یسعادت یچه یاید،چه ن یایدب

 یصدس یکشور حت ین. ما در ایستن یابیدست

 یغرب، مبان ییاز نهضت دستورگرا بعدسال 

 یفرع یل. اگر دلیمندار یهقابل توج یبوم ینظر

علوم  یعلما یکارو محافظه یامر، کاهل ینا

اما  اشیاصل یلباشد، دل یو اجتماع یانسان

ما در  یاست. جامعه یندما به فرآ یجامعه یلییمب

را در  یخود همان روش یاسیخصوص سرنوشت س

خصوص سرنوشت و سعادت  درگرفته که  یشپ

اعظم بخش  یی. گویشخو یو اقتصاد یفرد

با چند  خواستیهمانطور که م یرانیا یجامعه

شبه  یک یجیتالصباح قمار در بورس و ارز د

هم  یکردبا همان رو یقاپولدار و ثروتمند شود، دق

 بشود. یکشبه آزاد و دموکرات یک خواهدیم

باورم، تا  ینبر ا یمعلم حقوق عموم یک عنوان به️▪

 یمبان خودمان، یاسیس ییندهآ یکه ما برا یزمان

که بر  یو تا زمان یمنداشه باش یو نظر یفکر

 یخودمان نقشه یبوم یفکر یهمان مبان یمبنا

 یهر انقالب یم،نکن یمترس یاراه عالمانه و آگاهانه

 یمنته اداستبد یمتوال یچرخه یالجرم به نوع

که تا آن  یستبه آن معنا ن ینخواهد شد. البته ا

ل و منتظر منفع یتزمان جامعه در مقابل حاکم

نقد مداوم  یت،باشد. نظارت بر اعمال حاکم

 یتو عمل حاکم یمو اعتراض به تصم یتحاکم

 یک یهانشانه ینو بارزتر ینتراز مهم یکی

نقاط قوت  ینتراز روشن یکیو  یاپو یجامعه

 است که از آن سخن رفت.  یندیفرآ نهما

 یربشدت دلگ یدانشگاه علمای از مردم امروز️▪

 یعلما یستند،مردمشان ن یرا صداهستند که چ

هستند که چرا  یردانشگاه هم از مردم دلگ

 یلمبه بحث و نقد ع یمناسب یو فضا خوانندینم

 یالکتیکد ینا ییرجز تغ یا. چارهدهندینم

ست که ا ینو ترس من ا دغدغه یست،خسارتبار ن

 هایینیباز واقع یزو گر یندهابه فرآ یبندیعدم پا

 یخواهانو آزاد یخواهیدت، آزاددر بلندم ی،ضرور

 را خسته و فرسوده بکند.
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 باتی آذربایجان اورمو شعرینین ذیروه سی ینشان یعل
 

 

 ریب سایو گونو قج-13 نینللهیچ لیا یج-1401

. خبر یوفات ائتد ینشان یعل ی: حاجیلدییایخبر 

و  ریاو قدر آغ وزیاولسا دا  ساینه قدر ق

 .یدیا یجیدیسارس

 ساقیسا یآتاس نینیاورمو شعر ینیننشا یعل

 خیتار ریب یجانل نای. او تک جانقیلماریانی

اوخودوغوموز  خدهیتار نینی. اورمو شعریردیلییسا

اوتوروب دورموشدو بو انسان.  لهیا یتلریشخص

 میخان می. مریشاردیلر دانخاطره نیریاونالردان ش

. یائدرد میتقد هیدئ زیگنج ق نییریجهانگ

 لیا یج-1325شعر  یغیازدیبره صا رجاللیم

 .چاپ اولموشدور ندهیقزئت هیاروم خانیاورمودا چ

خلق  یو بند شعرلر یزیباغبان ق ننیینشان یعل

 نیزیمیچوخ خلق لدنیا 70 بیلیچئور نایسیماهن

 .ریشدیلمیچئور الرایازبر اوالن ماهن ندهیلید

و دولغونلوق  قیلیجیشعرلر آخ یغیازدی

 .ریانیدا ندایراسیاثرلر س یداها دگرل ندانیمیباخ

هله گنج  لیدگ یسونکو شعرلر زیالنیبو اونون 

شعرلرده ده اؤزون  یغیازدی ندایاشالری

 .ردیگؤسترمکده

هله  یومت زمانحک یده مل-1324 ینشان یعل

اولدوغونا  ندایاشی 19چوخ گنج و دئمک 

حاضرالنان و  لیا نیهم یاونون شعر اراقیباخما

داخل  نایکتاب یلیا دمکتبلرده اوخونان آن

اوشاقالر  انیدرس اوخو لدهیا ریاولموشدور. او ب

 وبیده اوخو نیشعر نینینشان یعل

حکومت  یمل": یشاردی. اؤزو دانلریشدیممسیمن

 لرییده گؤردوم فدا ری. بمیشدیگئتم زهیتبر یزمان

 میو من ریگئد انایبو-انیاو اباندایدسته خ-دسته

 ".ورالریاوخو یمیشعر

رستم، جعفر  مانیاولدوغو زمان سل زدهیتبر

و باشقا  ارییخندان، باالش آذراوغلو، محمد ب

گؤروشموش و صحبته  لهیا تلریشخص یادب

ا ورادو ا ریدعوت ائد اییاوتورموشدور. اونالر اونو باک

 بو دنسهآنجاق نه رلرییستهیا ینیائتمگ شیخیچ

 .ریشدیاولمام شیخیو چ شگئدی

 دهیآب یخیتار یندیا ،یدانیمرکز م اورمونون

 نینیابانالریو امام خ یدانیم التیا النییسا

 یابانیخ نیاولموشدور. هم یشاهد نینیانشاس

 نینیبازار یخیچکمک اوچون اورمونون تار

 .یشاردیدان ندانیپارچاالنماغ

 ازماقدانیسونرا شعر  قدانیلدیحکومت داغ یمل

 ریده ب ینشان یعل انیاولما یباشقا گوناه

 زددهی لی. نئچه اریسورگونه گئد یمیک یچوخالر

 کی. سورگوندهرییاشای یاتیو لرستاندا سورگون ح

هئچ ده اونون  یلرخاطره یآج نیللریا

دک اونونال و سون گونه یدنمهیلیس ندانیادداشی

 یچوخ ادب للریا ی. بو اوزدن ده سونراکیاشادی

 یاولماد یشیخیمطبوعاتدا چ ،یلمادیجمعلره قات

 یشیاولدو. بازاردا اؤز ا ندهیچیا وشنهتهر هؤو ریو ب
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 اتیگئدن ادب نایانیو آنجاق اونون  یاوغراشد لهیا

 .یقناعت ائتد شماغایدان بییدئ لهیا یاهل

 نینیاتیح ندانیاشالریشاعر چوخ گنج  قوجامان

و اولد یقوماشچ ندایاورمو بازار دکنهیسون گونلر

 او. یرانمادییآنجاق هئچ نه اونو شاعر روحوندان آ

. یازدی. شاعر دوشوندو و شاعر یاشادیشاعر 

 نایاوشاغ زیق ریب قیبازاردا اونا مراجعت ائدن اوفاج

 .یاراتدیپوئما  یمیک یسقصه نیفاطمان

 ریاونو ب ارکنیاوخو نیشعرلر نینینشان یعل

شاعر گؤروروک. اجتماعدان،  ستیرئال

دن هر نه یگیبازاردان و تجربه ائتد ندان،یغیاوشاقل

 ایدون ریب کیشاعر هئچ ده رومانت ریب نازای

 ینداکیاطراف یقالریازدیو اونون  رییاراتمای

 .تابلوالر اولموشدور ریچکن ب رهیتصو یگرچکلر

 تینها ینشان یعل ارادانی بیازی للریا اوزون

. ریگل نایقرار خارتماقیکتاب چ لیا یج-1388

 بهیترت ی. کتابریمنه وئر بیائد بیترت نینوتالر

 نی. کتابرامیتاریباخماق اوچون اونا قا یینها بیسال

 یسؤزونو گؤروب تپک «ینشان یحاج عل»اوستونده 

آد  یلع اندایمنه آد قو مدد یآخ». ریگؤستر

 یحاج هیدئ «یک بییدئمه یحاج عل وبیقو

 یعل»اوستونده آنجاق  نی. کتابریریلدیسؤزون س

 .ریلیازی «ینشان

 یلم لیا یج-1325اوندان قاباق،  لیا 64

 «یشاعرلر مجلس» نالنانییای ندنیحکومت طرف

. او ریشدیائتم شیخیچ لهیآد ا نیدا هم ندایکتاب

 شینمیتان «ینشان یعل»دا  ندایمطبوعات نیزمان

 شاندایدان للردنیا نیآد اولموشدور. اؤزو هم ریب

 میردیچاپ اوالندا ذوقا گل میشعر یدیا قیجوانل»

ائتمک  قیده تشو یمن» یردییدئ «میردینیسئو

اورمودا  وخسای لریردیچاپ ائد یمیاوچون شعر

نه اوال  ندهیشعر نیاوشاغ ریب وخسولی انیاشای

و  یدیانسان ا ریبو قدر تواضعکار ب «؟یک یلردیب

 .یدیداش لهیاؤزو ا یعمرونون سونونا قدر بو اخالق

 
و  یغیازدی لیجو ا-1323 نینینشان یعل مرحوم

چاپ  ندایکتاب یلیآنا د ینجیریب یحکومت زمان یمل

 :یاوالن شعر

 قوجا باغبان    

 باغبان ایشله دایانما بیر آن قوجا

 ال باغچا گؤرر، بار گؤرر ینایشله

 سعى ائیلسه باغبان دیریبلل بو 

 گؤرر، هئیوا گؤرر، نار گؤرر آلما

  

 یارانیر هر الله هر گول باهاردان 

 یئترسن غم ائتمه کؤنول مرامه

 نوندا بولبولهر زامان قیشین سو چون 

 سونبوللو بیر باهار گؤرر لىالله

 

 گرک دؤزه بیلسین خزانا بولبول

 چه عاشقدیر او گولستانا اگر

 اگر دؤزه بیلسه هجرانا عاشق 

 .چاتیب نازلى یار گؤرر آرزویا

     

 :یشعر جانیآذربا یغیازدی لیجو ا-1324

  

 آذربایجانیم    

 یماى منیم آنا یوردوم عزیز آذربایجان سن 

 له قانادالنیر ترالنیمباخ سنین هوسین بیر 

 سنین ایچون حصر اولونور داستانیم ئنهی بودور 

 منیم یوردوم یووام یاشا عزیز وطنیم یاشا

 آنام، یاشا وطن، یاشا دوغما مسکنیم یاشا

 سنین، داستان سنین، وارلیق سنین، جان سنین، قلم 

 تاریخى ورقله باخ، شهرت سنین، شان سنین، آچ

 تک قهرمانالر، شانلى ستارخان سنین، باقرخان
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 منیم باغیم، باغچام، یاشا گؤزل گولشنیم یاشا

 آنام، یاشا وطن، یاشا دوغما مسکنیم، یاشا

 گوندن سنین ایچون یارانمیشدیر قلمیم ازل 

 یم سنسن چیراغیم شمعیممن بیر پروانه اگر

 هر زامان یادا دوشسن آزالیر دردیم غمیم سن

 ین اوچا بیلمز کؤنول ترالنیم منیمیق سنسیز 

    .آنام، یاشا وطن، یاشا دوغما مسکنیم یاشا

 

 ینیلردوشونجه ندایشعر حاق لیا یج-1395

 :شعر انییداش

 شعر

 اولدوزالرینین گؤیده ثریّاسیدی شعر هنر

 گولشنینین نرگسِ شهالسیدی شعر معرفت

 شکنیبت تبر، الده سینینبتخانه جهل

 بولبولِ شیداسیدی شعرگولونون  مدنیّت

 دهکی، هر اؤلچوده، هر قاعده صنعتدیاینجه

 سؤزونون منبع معناسیدی شعر معنویّت

 گؤسترن اؤز شاعرینین کیملیگینی ریشعرد

 خیّامین افکارینین افشاسیدی شعر حافظین،

 اینجی رباعیلری، مشهور اثری خیّامین

 مکتبینین مدرکِ اعالسیدی شعر مولوی

 ران بیر ابدی کاخِ بلندفردوسی قو اولو

 گوللو گولستانِ مصفّاسیدی شعر سعدینین

 یاشادان شانلی نظامینین آدین قرنلردیر

 زامان شاعرینین ضامنِ احیاسیدی شعر هر

 تصویره چکن شاعرین اؤلمز اثری عشقی

 شعر لئیالسیدی و مجنون منظومه آدلی

 قدرینه برهاندی فضولی غزلی ادبین

 شعر عنقاسیدی لیوهصنعتین ان زیر هنرین،

 شهریارین شاهکاری حیدربابادان سوروشون

 گؤزل اینجیلرین پارالیان الماسیدی شعر ان

 یازدیغی یوخسول توخوجو ایشچی قیزین ساهرین

 آرزوسو، نیسگیل دولو دونیاسیدی شعر بوغوالن

 سوق وئرن ولونای تیمدن نیاهل وطن

 شعر یدیواسشی هوپ هوپونون نامه نیصابر

 شاعریمیز اورمولو بهرام اسدی یبگؤستر

 عرفاندا درین جومدوغو دریاسیدی شعر اونون

 سینهچکیر انسانی کمال زیروه ادبیّات

 شعر زیباسیدی کی، اونون پلّه نردباندیر

 و عرفاندیر آچان عالمِ اهلیّته یول شعر

 درسینین ابزار و الفباسیدی شعر اهلیت

 ودوربوللو گؤزللیکلرینین تابلوس وارلیغین

 انشاسیدی شعر نینیعکسیدی هر وصف خلقتین

 الی گؤیده سینینیئرده ایشیق تشنه نینگئجه

 گون کیمی آیدینالدان آیناسیدی شعر گونوزون

 دهباغینین وئردیگی هر بیر مزه ادبیّات

 رواسیدی شعهئی آلماسی، لری،جور میوه -جوربه

 شعرینه انگیزه حوادثدن اولور شاعرین

 صوت و سیماسیدی شعر ونونیگؤردو ائشیدیب

 گاه اوست اؤرتولو مضمونالر ایلن خفقانالردا

 شعر معمّاسیدی تفسیر نقطه مطلبین

 خوروزون رقانیغیچ یشبسترل یخلق ادانیاو

 شعر یدزاسیالفاظ فرح یطنزل زسیپرده

 قارشی چیغیران خلقلرین هیو حقسیزلی ظلم

 عرده فریاد و تقالّسیدی شدینمه قورتولوش

 ینعالمینین نقشینی ترسیم ائله انتظام

 شعر دورناسیدی کیوچان گؤیدهصف ا -صف لهیا نظم

 انیاؤتن دؤورانین اؤز حال و هواسین داشی هر

 تصویر ائدن عکّاسیدی شعر نییوصف زامانین

 عُرف ایله معنا وئرن ادراک و شعور داشیان

 ائلین اؤز دیلینین عمق و پهناسیدی شعر هر

 سانکی تماشاچیدا احساس یارادان رفیلمدی

 تصویرلرین صحن تماشاسیدی شعر چوخلو

 قوالق باغلیسیدیر، سؤز قوالغین سیرقاسیدی سس

 شعر سیرقاسیدی لیهر قوالغین اینجی ائشیدن

 ینخاملیغین اثبات ائله ینیلیپخته شاعرین
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 ایکی حالدا اونون حاصلِ احساسیدی شعر هر

 بورادا« نشانی»ندی آز، قافیه بول، ای گوجون

 .بابِ تمنّاسیدی شعر ینیکؤمه شهریاردان
@Yaznashr-@yekansasi98 
 

استاد  یو خاکسپار عییمراسم تش

 ادگاریشاعر و  «ینشان یعل»

در  جانیآزربا یحکومت مل

 برگزار شد هیاورم

 
 یعل»مرحوم استاد  یو خاکسپار عییتش مراسم

 16مروز ا یجانیآزربا یشاعر شناخته شده «ینشان

با حضور خانواده مرحوم، جامعه  1401 اهیمد

 نیاز فعال یاصحاب رسانه و جمع ان،یبازار ،یادب

 .برگزار شد هیدر باغ رضوان اورم یجانیآزربا

 ریمحقق و مد سنده،یشاعر، نو یبهرام اسد استاد

پیشکسوت عرصه  یواحد دیو حم ازیانتشارات 

و  دای تیضمن عرض تسل یادبیات آزربایجان غرب

داشتند. در دهه نود  یاستاد را گرام نیخاطره ا

 یکه شامل منتخب ینشان یکتاب اشعار عل نیاول

عؤمور »بود تحت عنوان  شانیهااز سروده

چاپ و  هیاورم ازیانتشارات  یاز سو «ندایولالری

 .عالقمندان استاد شده بود میتقد

ترانه  نیو همچن «یزیباغبان ق»مشهور  ترانه

هستند که  یاز جمله اشعار و« هگل گئدک بند»

 .ها افتادبر سرزبان یدر دهه س

 «یشاعرلر مجلس»و عضو  شکسوتیشاعر پ نیا

 جانیآزربا ی)مجلس شاعران( در دوره حکومت مل

 ییبا آحاد مردم از دوران طال داریو د یدر سخنران

آن به  یو دست آوردها جانیآزربا یحکومت مل

 میرژ اتیو جنا «یورشهیپ دجعفریس» یرهبر

و  هیدر اورم 1325دوم در سال  یمنحوس پهلو

در دهه سوم  یو داشتیم انیب جانیآزربا

به  یحکومت پهلو میرژ یاز سو شان،یزندگ

 .شده بود دیتبع زدیلرستان و  یاستانها

 اتیح دیشاعر در ق نیترمسن ینشان یعل استاد

 در 1401 اهیمد 13شنبه بود که سه جانیآزربا

 .را وداع گفت یدار فان یسالگ 97 و در هیاورم

  @TebrizSesi 
**************************************** 

 یخوجال یافسر شهباز یعل

 !!!...اولدوم یچللتینئجه م

زاماندان و وطن  انیده اوخوفینیص یجنیئددی

 .شامیاشامیله یسئوداس

عراق _رانیاوالراخ ا یجیبس ریزامانالر آتام ب او

 بههیج یرانی. بوتون ایشدیاتم رکتیش ندایساواش

و  قیلیللتچیو م یگوتورموشد یو جنگ و سس

دا،  جانیمفهوم آذربا ریب ندایآد قیلیتورکچ

نده اوز اوزومه ش رلهیکیلر فیندیا  ،یردیاشامی
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 انیاشایاوالندا و من  یجی:  آتام بسیرم ک هیدئ

آهنگران  ئریگَلَنده و هر  دیشَهَره هر گون شه

  اولموشام؟ یللتچیوالندا، من ندن مد لهیسیقیموس

 میاوچون عاز قیم سربازلیسونرا عم لدنیا اوچ

 ندایسون نیلر نامه میقیازدیاولدو و من اونا 

به  رانیا جانی: خود مختار باد آذربایک میازاردی

 .یژنرال شهباز یفرمانده

مربوط  نایساواش ایدون ینجیریک بو زامان، بدئم

 میمن" نی تلریبئله ه اوخوموشام و ها یتابالریک

 قیامپراطورل" نیو البته ناپلئون  نیتابیک "ساواش

بو  نیاوخوموشام و ناپلئون نیتابیلر ک "رهیخاط

و  پیدان اوزاق سالشییاشای یعیطب  یمن یتابیک

اولوپ ناپلئون  یلر هیبوتون زاو نیمیشییاشای

 یبیناپلئون گ للریی... چوخ ااشاماقی یبیگ

 ریب دیدورموشام  تا شا یبیگو ناپلئون  شامیماتی

 !!قورام قیمپراتورلیا یگون اوناتا

 نیمعناس نیقیک من او زامانالر خودموختارل دئمه

و  ال برابر دوشونوردومقاللیستیو اونو ا میردیلمیب

و اونو  پیی لمهیدرجه ب ریب یوخاریدان قینرالیژ

 یللتچی... آمما ندن ممیردیلیب قییاوزومه ال

 .میردیلمیه بهَلَمد یمیقیاولد

و بونون  پیش رلهیکیزامانالر بونا چوخ ف سون

 .میتاپد نیندن

من اوشاق اوالن  م،یخان میننم مر وکیبو قیازی

و  پیاد فیتعر شدنیگئچم زهیزامانالر، همشه ب

 زدهیمیکند میزیو ب پیریحمله گت نیروسالر

خان، بیینا یباباس نیو آتام  نیاوتوراق اتمکلر

و سونراالر  یاولماس دیشه پیاونالرال ساواش

احد و  میباباالر وکیو بو یحرکات یور شهیپپ

 ندایاردوس یور شهیپ نیلرکیصمد و شکور رحمتل

 شهیدفعه لرله پ نیگیو احد رحمتل یاولماقالر

 یاتمه س شیخیچ نایاوردو اعضاس ندا،یکنار یور

وطنه  ندایکابیر یور شهیپ نیو آتا بابام

 ندنیلید ن،یمیننم مر ینئجه ک ،یشماقالریچال

و  وپده اوتورمیرچیا میائله اوجورده من پیخیچ

 یو من پیغلبه چال هیهر نئ شهیسونراالر بو اند

 .پی ائله یللتچیم

 نرالیمن ژ یاولوپ دوشوندوم ک وکیداها بو البته

 دمتیتا وطنه خ امیاولمال یاستچیس ریبلکه ب وخی

من هئچ اوز   یو داها سونراالر گوردومک میدئا

من هارا ناپلئون  رامیباجارم یازماقی دهمیلید

و  شدنیبوتون گچم تیاولماق هارا؟ و نها

 یقیبو موس زیانلیدان و هدفلردن منه الریآرز

 ووامی وردومی" رامییاشایاونال  یک یقالد

 1400/1/3 ...سنمیمسکن
@yekansasi98 یکانال یسس ئکنی 

 

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

 کوروش سرکوبگر:  روستوم
              ملک زاده   یددکتر توح

 یشهنگاران اند یختار اصلی منبع که هرودوت��

 یبه اصطالح عصر هخامنش«  یرانشهریا» متوهم 

از داستان  یخیتار یتیباشد روا یو کوروش م

کشته شدن کوروش بدست تومروس خاتون 

 از اقوام یکیماساژت ها / ساکاها )  یفرمانروا

»  یلمترکان باستان(  آورده است که موضوع ف

قزاقستان شده است.  شورساخت ک« تومروس

کشته شدن کوروش توسط ترکان  یخیتار یتروا



20 

 

 Xudafərin 212  (2023) 1401 -بهمن – 212 خداآفرین  

 

مضر  یماساژئت به مذاق خودبزرگ پندارها

 یگر یو هوچ یاهوو با ه یامدهخوش ن یتبشر

 یاز علم و هنر م یریدر باجگ یسع یشگیهم

 باشند.

 یعنیور از پادشاه ترکان ت کوروش بزاس نقل��

 520ق.م تا  570از  ییتومروس خاتون ) فرمانروا

کند تا به کشور ترکان  یق.م( درخواست ازدواج م

تومروس خاتون  یحمله نکند که با پاسخ منف

تصاحب به زور  یشود. کوروش برا یمواجه م

 ینکه در ا یندگز یرا برم یتومروس، راه لشکرکش

 یرکان به فرماندهبا انبوه سپاه ت شیلشکرک

 یتوروس خانم مواجه شده و در جنگ کشته م

کوروش به  یدهق.م (. نقل است سر بر 529شود )

 یدهسر بر یشود. و ینزد تومروس خاتون آورده م

 یشده کوروش را در ظرف پر از خون انداخته م

 : یدگو

کوروش خون آشام! سالها از خوردن خون  یا »

 یخونخوارحاال عطش  ینشده بود یرمردم س

 «. خونها رفع کن ینخود را با ا

 تومروس توسط کوروش شدن کشته داستان��

دوره  تاریخی مختلف کتب در باستان ترکان ملکه

به  یختار یشده و در ط یترونسانس به کرات روا

»  یاپرا 1707در سال  یشکل اسطوره درآمد. حت

 در لندن به صحنه رفت.«  تومروس ملکه ساکاها 

 یدهصحنه انداختن سر بر یز،ن هنری بعد در��

 یکوروش در ظرف خون، الهام بخش تابلوها

،  Peter Paul Rubensinچون  ینقاشان

Frankenthal porcelain, c. 1773   ،

Mattia Preti, Tomyris Receiving the 
Head of Cyrus, 1670–72  شود. ی، م 

سبب بعد مسافت حادثه و محل سکونت  به

. یستچندان معلوم ن یتروا ینا یاتهرودوت، جزئ

 یلومتریک 100 یعنیمحل کشته شدن کوروش 

حال مملکت  ینشمال رود آراکس و در ع

مورد بحث است. عده  یزماساگئت ها ن یاماساژئت 

محل کشته شدن   یغرب یساننو یخاز تار یا

دانند.  یم وزیکوروش را در ترکمنستان امر

 ونانییهم آراکس را همان  یناز محقق یاریبس

 یعنیدانند.  یم یجانشده رود ارس آذربا

شکست  یجانآذربا ی، کوروش را در اراضتومروس

 شده است. یدهداده و سر بر
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 یها با دارا بودن عرف و عادت عموم ماساژئت

 یتجزو ترکان باستان بودند.به روا عاشکترکان، بل

 یزندگ یوهو ش یدنلباس پوش»  هرودوت: 

 یها هم بر روست. آنسکاها ا یهماساژئت ها  شب

 هیو. هر دو شجنگندیم یادهپ یاسب و هم با پا

ها هم با کمان و است. آن یبها عجآن یدنجنگ

ها سالح مورد عالقه آن یول جنگندیزه میهم ن

برنج  یاها از زر آن یهااست. سالح یتبر جنگ

 یو تبرها هایکانو نوک پ هایزهنوک ن یاست. برا

ش پوش یو برا کنندیفاده ماز برنج است یشانجنگ

 یبترت ینو کمربند از زر. به هم یلسر، حما

 ینهمجهز هستند. زره س یاربس یزن یشاناسبها

 زره کمر و صورت اسبها از یاز برنج است ول ااسبه

استفاده  یمو نه از س ها نه از آهنزر است. آن

 یستدو فلز ن ینها اآن یندر سرزم یراز کنندینم

و برنج فراوان است.) هرودوت،  آن زر یو به جا

 ثاقب فر( یترجمه مرتض. 215، بند 1کتاب 

 یف،مشهور تومروس ساخته آکان ساتا فیلم��

بار  یناول برای قزاقستان کشورساله 45 یلمسازف

 یخقزاقستان، در تار یتختدر شهر نور سلطان، پا

 یشدرآمد. با نما یشبه نما 2019سپتامبر  25

پندار  یاییخود آر ینمآنچه که متوه یلمف ینا

داده بودند  یبافته بودند و به خورد جماعت عاد

که براساس  یخیتار یلمف ینشد. با اکران ا شتهر

هرودوت از کشته شدن کوروش ساخته  یتروا

متوحش شده اند  ینجماعت متوهم، از ا ینشده، ا

» پرسند: یکه م یکه جواب سوال مردم پرسشگر

ه محل معبد با کدام امکانات جسد کوروش ب

 یلومترک 2000که از محل حادثه حداقل  یسنگ

 یکبارهمکان  ینشده و چگونه ا هفاصله دارد آورد

شده  یلبه پاسارگاد و محل دفن کوروش تبد

 دوباره بدهند. یفرا با کدام تحر« است؟ 
   1401 ید 18 

 ی! به چه زبانرانیا یمل ونیزیتلو

 کند؟ یم لداتماقیریق
 ینظر یسیع

 (بازنشستهیو حقوق دان )قاض تسیژورنال

 

ام  یدائ م،ینداشت یونیزیما تا دهه پنجاه تلو

بخرد،  ونیزیتلو یداده بود که اگر حاج ماتومیاولت

زاده  خیمن ش ی!دائمیکن یما با شما قطع رابطه م

در  ینوشته بودم: وقت کباریکه  یخیبود، همان ش

 یبوده، از بردن دخترانش به قهوه خانه برا کانی

. نشان به آن ستا کردهیم یخوددار ونیناسیواکس

من چند برنامه از  1353نشان که تا سال 

بودم، سه تا برنامه مسابقات دانش  دهید ونیزیتلو

در آن مسابقه بودم، در قهوه  زیکه من ن یآموز

برنامه  کی انیز یدر سر کوچه دیخانه س



22 

 

 Xudafərin 212  (2023) 1401 -بهمن – 212 خداآفرین  

 

  در همان قهوه خانه و چند یمحاکمه گلسرخ

 .هجمع یآقا در پارک شهر در روزهابرنامه صمد 

که عازم دانشگاه تهران بودم، به حاج  1353سال 

 میدادم، حاج عمو ونیزیتلو دیخر شنهادیپ میعمو

 دینه به خاطر تهد»پرچانه گفت:  یپس از تفکر

 نیبخرم، بب ونیزیتوانم تلو یات، من نم یدائ

توانم جواب در  یمن در شهر آبرو دارم، نم یسیع

 بدهمها را  یجواب همشهر یرا و حت هیو همسا

انداز منهم فکر کردم و گفتم: تو نخر، من از پس«! 

که، من خبر  یگوئ یخرم، تو هم م یخودم م

وبالش گردن من! مادرم تنها  ده،یخر یسیندارم؛ ع

 .ماند، حوصله اش سر نرود یم

شاهپور  ابانیشهر در خ رانیبه بانک ا شیفردا

بانک جلو  سیستم. رئام را خوا یرفتم و موجود

 ،یریاگر همه سه هزار تومان را بگ»آمد و گفت: 

مهم  گفتم:«. شود یانداز بسته محساب پس

اش سه  متیهم ق پسیلیمبله ف ونیزیتلو ست،ین

به تو،  نیآفر»و گفت:  دیهزار تومان است. خند

گفتم: نه، «. هست ونیزیدانشگاه تلو یدر کو یول

را  ونیزی! تلوخرم یمادرم م یبرا نجاید رهم

 .تهران شدم یو خودم راه دمیخر

شش ماه بعد، از تهران به خانه برگشتم.  ایپنج و

 ونِ یزیتلو یهمچنان بسته بود، درب ها ونیزیتلو

را باز کردم و خطاب به مادرم گفتم  پسیلیمبله ف

او هم  د؟یکن یاستفاده نم ونیزیتلو نی: شما از ا

اول چند روز  ینه پسرم، روزها» آرام جواب داد: 

! با  دیگو یم چه میدیاصال نفهم یول میباز کرد

 .«کند یم لداتماقیریق یچه زبان

نفرت  نیزد، از استال یلیس کیگن سالدات  یم

جعبه )معدن  نیکردم! منهم از آن روز از ا دایپ

 کیشود  یکردم، چطور م دایگنداب( نفرت پ

مملکت چه  کی ونیزیو تلو ویملت نفهمد که راد

  !!! ؟دیگو یم

مبارز آذربایجانی بر  یقاچاق نب

 علیه استبداد شاهی

 

موللو در  یآشاغ یدر روستا 1854در سال  ینب

آمد.  ایرود آراز به دن هیدر حاش یمنطقه قوبادل

 ریفق لیو مادرش گؤزل به دل یشیک یپدرش عل

اربابان  یو خانه ها یکشاورز یها نیبودن در زم

  .کردند یکار م

 یایشد و درکش از دن یرگ تر مهر چه بز ینب

شد، رنج  یم شتریب یواقع یو زندگ رامونیپ

کرد و  یتر احساس م قیخانواده و مردمش را عم

 یروز نکهیشد، تا ا یتر م نیاز ظلم اربابان خشمگ

 یجعفر خان، ارباب پدرش برا ،ینوجوان نیدر سن

و چون  دیآ یم یشیسراغ على ک اتیمال افتیدر

زند  یکند، او را آنقدر م یاعتراض م یشیک یعل

به  یبار نب نیافتد، ا یم نیجان بر زم مهیتا ن

ها و  یو به خاطر تمام ناعدالت زدیخ یاعتراض برم

داشته  |که در حق خود و مردمش روا ییظلم ها

تزار  یآورد، سربازها یاند، بر سر ارباب هجوم م

 2کنند و او بعد از  یم یساله را زندان 16 ینب
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 ریکند و با کمک سا یدان فرار مسال از زن

 نیدفاع از مظلوم یکشاورزان رسالتش را برا

  .کند یشروع م

شجاع، جسور  یدلداده هَجَر بود، دختر ینب قاچاق

او  یو جنگجو که نه تنها با اهداف و دغدغه ها

اش باعث  یحق طلب هیمخالف نبود، بلکه روح

  .بود یقدرت گرفتن قاچاق نب

 چیه رفتنیبارزاتش از پذدر طول م ینب قاچاق

را با  یآن گونه که همه نب د؛ینهراس یتیمسئول

 نیشناختند و مقاومت ا یم یهجر و هجر را با نب

 دیها و تهد عیدر مقابل طعمه ها، تطم رزنیش

شجاعت  یبزرگ برا یاربابان قدرتمند، شاهد یها

  .و عشق هجر است

منصف و  ر،یدل یمبارز و حق طلب ینب قاچاق

 نیکه در مقابل همه مظلوم یود، به طورراهبر ب

 یکرد و با تفنگ و اسبش م یم فهیاحساس وظ

انصاف  یاربابان سنگدل و ب یتاخت و چاقو بر گلو

کرد جان  یانصافش حکم م کنیگذاشت، ول یم

 ،ییبود نه زورگو یهدف او برابر رد،یرا نگ یکس

قدرت و شجاعت و عالوه  لیبه دل نیمصاحبان ز

مردم داشت، از او ترس  انیه در مک یبر آن نفوذ

 و واهمه داشتند.

مبارزات در شمال  یالزم به ذکر است، قاچاق نب 

بر  یدانست و با چشم پوش ینم یآراز را کاف

در جنوب رود  جان،یدو آزربا نیموجود ب یمرزها

 .داد یبه مبارزات خود ادامه م زیآراز ن

انداختن  یاز پا یجاسوس برا یاریبس تیدر نها 

 یذیچرب و لذ یها شنهادیپ یو گماردند و حتا

 یاریو هجر با هوش یداشتند که قاچاق نب شیبرا

آنان  یفداکار نیتمام راه ورود را بستند و هم

 لیتبد یبه قهرمان مردم یباعث شد که قاچاق نب

 .جاودانه بدرخشد خیدر تار شانیشود و نام ها

 

در مرز  1896مارس  12 خیدر تار یقاچاق نب 

بزرگ  یانتیخ یقربان یکنون هیو ترک رانیا نیب

فراهم شده بود و به واسطه  شیشد که از پ

  .کشته شد یجاسوسان روس

سال ها نه  نیآنکه پس از گذشت تمام ا عجب

شجاعت ها کمتر نشده، بلکه به  نیتنها خاطره ا

 نهیبه س نهیکه باورش داشتند و س یواسطه مردم

 یرشادت ها یرا نقل کردند و حت شیداستان ها

گفتند،  ییرا در گوش کودکانشان الال یقاچاق نب

از جمله  یهنر یها نهیحماسه در اکثر زم نیا

 و... یقیتئاتر، موس ،یسینو شنامهینما ،یساز لمیف

  .مشهود است

آمده است،  یکه در پست بعد "یقاچاق نب" ترانه

باشد  یم یجانیمعروف آذربا یاز آهنگ ها یکی

خان  جانیروف آذرباکه توسط خواننده مع

 .اجرا شده است ینسکیشوش



24 

 

 Xudafərin 212  (2023) 1401 -بهمن – 212 خداآفرین  

 

 رانیدر ا خیتار جعل
 

ترک که مجموع  یتیاست با اکثر یکشور رانیا 

 ریبو  ییاعم از ترکان جنوب و قشقا رانیترکان ا

و اراک و محالت و  یو سنقر یالمیو ا یاحمد

 نیو قزو اریو قم ساوه و تهران و کرج شهر یتفرش

 یادین که تا حد زو مازندران وگلستان خراسا

که  رانیا تیغرب پر جمعتورک هستند و شمال

حاکم  یتورک هستند و متاسفانه نظام ها یهمگ

با تورک  قتیو در حق خیتار فیبا تحر رانیبر ا

 تیاتحاذ کرده و اقل یزیتورک ست استی، س یکوب

و  کورد و لر یرانیاقوام ا ریسا ییحاکم را با همگرا

. ندینما یک قلمداد متور تیعرب در مقابل اکثر

 شودیمالحظه م رانیا خیدر تار یقیبا اندک تدق

تورک بودند و  رانیهمه شاهان ا خیکه در طول تار

 رانیو همه ا میتورک هم ندار ریشاه غ کی یحت

تورک بودند و در حال حاضر اکثر ساکنان 

  تورک هستند زین تختیپا

شود که شرق جهان از بدو خلقت  تیعنا زانیعز

 یکه نام اصل میدانیون کالً ترک بوده و متا کن

 یم«یوردیتورک » ژاپن  تختیپا ویشهر توک

خان »شهر  نیچ تختیپکن پا یباشد و نام اصل

 یکال ترک بوده و شرق هیشرق روس است«قیبال

است که  یشهر اورومچ هیشهر روس نیتر

 .شهرتورک است

 یهند همگ یهمواره مهاراجه ها خیدر طول تار

ترک بوده  یهمگ زیشاهان پاکستان نترک بوده و 

پاکستان  یاسیحزب س نیو در حال حاضر بزرگتر

تورک هستند و    «کیمسلم ل» بنام حزب 

بوتو،  رینظ یبوتو و خانم ب یمرحوم ژنرال عل

 یو افغانستان فعل باشندیترک م زیدخترش   ن

و افغانستان با هم کشور  رانیا یانکه زم زین

ترک افغان،  یبودند وسلسله ها یواحد

مرز و  نیبر ا انیو غزنو انیسلجوق انیخوارزمشاه

ترک بودند و  یداشتندهمگ تیبوم حاکم

 التیا رانیترک جنوب شرق ا فهیطا نیبزرگتر

تورک ها  زیگزمه کرمان بودند و در حال حاضر ن

رابر و قلعه گنج و  وبم  یدر شهرها ادیبه تعداد ز

 رفتیهر جو در ش کنندیم یو کرمان زندگ ریبردس

ترک هستند و  نیساکن تیاالن هم اکثر

تورک کرد و لر و بلوچ و عرب و  ریغ شورانیگو

تورکان در  تیتحت حما میاز قد یلمانید

 .کردند یم یزندگ رانیاز ا ییهاقسمت

  یمهاجرت بنگال 
هند و بنگال و عدم توان  تیجمع ادیبدنبال ازد 

ه عد شیآنان در مناطق زادگاه خو یگذران زندگ

 یفعل رانیبه ا یگر یتکد ایکار و  یاز آنان برا یا

 ای «تیریق یسانس» یآمدند که همگ یم

 «یقره چ»به آنها رانیبودند و در ا تیسانسکر

که در حال حاضر زبان آنها با گرته  شدیگفته م

وارد شدن کلمات  زیو ن یاز زبان ترک یاربرد

 ایآنان ، به نام پارس  شیبگو یاز عرب یادیز

که  میو بهتر است بدان شوندیشناخته م فارس

به سبب  یو قوم یفارس از نظر نژاد شورانیگو

 چیمهاجرت افراد متفرقه از هند و بنگالدش ه

 هیندارند والکن روس رانیدر ا یو نژاد خاص تیقوم

با  رانیبه عنوان شاه ا یآوردن رضا پاالن ربا سرکا

ر کنا رانیاو توافق داشته تورک ها را از قدرت ا

اقوام و  هیبا دست رضاخان کل هیبگذارد و روس

 میبه تقس یکرده و راض فیرا تضع یخانات محل

ترک و کرد و لر و بلوچ و عربها  نیقدرت در ب

 استیاز زمان قاجار تا کنون س سینبوده و انگل

کامالً هماهنگ است  رانیدر مورد ا هیاش با روس

حمله کرده و صولت خان  رانیاز جنوب به ا

درجنوب  ییقشقا لیو سرافرازان ا ییقشقا
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انگلستان را شکست داده و از کشور اخراج کردند 

به هر حال در تهران در زمان به قدرت  یول

بود  نیکال ترک نش یرضاخان شهر دنیرس

تورک و  التیا قدرترضاخان ترک با خوف از 

 سهیسو و دس کیاز  یارشد قره داغ ریخصوصا ام

ترک ها را  جیبه تدر گرید یاز سو سیروس و انگل

 سیروس و انگل سهیاز قدرت دور کرده و با دس

تورک را بقدرت  ریغ شورانیگو ای لریقره چ تیاقل

 کیناقص فارس را که بعنوان  شیو گو دیرسان

 ونسکویو  ددر سازمان ملل متح یزبان حت

 نیتر یمیو قد نیتریقو نیگزینشد جا رفتهیپذ

بزرگ  یانتیخ نیکرد و ا یزبان جهان، زبان تورک

 یبود متعاقباً سرگرد مختار رانیا خیو تار رانیبه ا

ترکها نمود  هیعل یحکومت یرا مسئول جوک ساز

 یشهربان سییسرگرد، سرهنگ و ر نیکه بعدها ا

را در  یزیو تورک ست یکشور شد و تورک کوب

 یهجر 1314بشدت رواج داد و در سال  رانیا

د که از دادن یادارات بخشنامه ا هیبه کل یشمس

 یفارس دیدر ادارات تهران با یآن به بعد همگ

که  یرا کنار بگذارند درحال یکنندو ترک شیگو

شهر  نیا یتورک وزبان اصل یتهران همگ نیساکن

 ، هیطریق»  یمیو اسم تمام محالت قد یتورک

پادگان  -و دوشان تپه  یروزیپ -دوشان قاچار

تا  یعتیشر ابانیحدفاصل خ -سپاه و قزل حصار

 ریقزل قلعه از عباس آباد تا ام زیسبالن و ن دانیم

 یو چهار راه لشگر فعل ابانیآباد و قشون همان خ

 زیتهران ن....« و  یو قورخانا همان توپخانه فعل

و تورک  یزیتورک ست یاست و در راستا یترک

و از   زیتبر 1326جشن کتاب سوزان سال  ییزدا

خانه در کتاب  یتورک یکتابها هیبردن کل نیب

 و یمل یدانشگاه تهران و کتابخانه مجلس شورا

.... 

ت در اداره ثب یو متعاقباً با صدور بخشنامه ا بوده

را ممنوع کرده و  یتورک یاسام یاحوال نامگذار

شهرها و مناطق  یکردن اسام زهیبمنظور فارس ل

 ریبغ یشهر و منطقه را از تورک 380از  شینام ب

 رییمونه از آن تغن نیدادند که چند رییتورک تغ

 . رسدیبنظر م الیذ یاسام

 

 یبه فارس یاز ترک رانیا ینام شهرها رییتغ

 

 هیبه رضائ هیاورم

 به شاپور سلماس

 اندوآبیبه م یقوشاچا

 بوالق به مهاباد وخیسو

  هینوا به اشنو اوچ

 رانشهریبه پ خانا

 جاری،گروس به ب سیگار
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  به قروه القیای

 سولدوز به نقده 

 ه به تکابتپ کانیت 

 داش به سردشت یسار

 داش به سنندج نانیس

 دژ نیقاال به شاه نییصا

 داغ به ارسباران قره

 به ارسبار اهر

 آودانا به سراب 

 به پارس آباد مغان

 قاال به سردرود نینار

 به بستان آباد اوجان

 سوار لهیبه ب مغان

 شهر نیبه مشگ وویخ

 به آذرشهر توفارقان

 انهیبه م انجیاناش،میم

 به هشترود سراسکند

 به ابهر اووهر

  بوالق به هشتگرد سووش

 به خدابنده داریق 

 به هشتپر شیتال

 به طارم جورزق

 به کرمانشاه نیقرمس

 المیآباد به ا نیحس

 سناباد به مشهد 

 هقیوار به ب یسبز 

  به سرخس زیق یسار

 رانیبه ش روانیش

  به قوچان پوشاهیخ

 گز به محمود آباد دره

 دستگرد به خلجستان

 وبعد کاشمر زیبه ترش قشمر

 به طبس گولشان

  هقیوار به ب یسبز

 رفتیواران به ج یسبز

 نیاوا، به اسفرا انی،م انویم

  به بجنورد وردی چلنیب

 خوجا به نوشهر

  به کالله گوگالن

 قاال به  آق کال آق

 به آزاد شهر کانیت قره

  آباد به اراک سلطان

  یبه پهلو یانزل

 بادهبه آ جهید آوا

 به کبودان یداغ ونیقو

 فارس جیبه خل یزیدن یکنگرل

  به بندر عباس نوروگن ب 

  آتان به آبادان اوپ

 به بوشهر انیل 

 ذهیبه ا آنزان

 به آباده جهیاواد

  بوالق به هشتگرد یوقسو

 به خدابنده داریق 
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 خرمدین(آل دون ) بابک

 یخلی: محمد شییندوزنله

 

و اولمز  دییا ونونوردیبابک دن، اودالر  سوز

 ینیراغی. بابک اوز آل باریگئد ندانیقهرمان

ووقارال  لیا 22 ندایتوپراغ جانیرباذآ

 لریخرم انیباشال لدهیا یج-807 ش،یرمیدالغاالند

 لیا 22اولوموندن سونرا  نیدانیجاو یحرکات

اونونده  نینیلرفهیخل ی. عباس ریشدیائتم کیدرلیل

 یدالغاالنماس دنمهلییا لیا 22 یراغین آل بایبابک

 جای، و بو گوجون باشل یدیاوالا ریب یعاد ریغ

 و نجنایا لهیا نامیاوز ا نیبابک یریب ندانیناقالریقا

 . یدیا یغیقهرمانل
 نینفهیخل نیم 500اوردوسونون  فهیخل یآلت او

آزاد اولونموش  شیآرادان آپارم وشچوسونویدو

 . ریشدیرمیو نهیلرهییتوپراق ا ،یتوپراقالر

 ندانیاوز توپراقالر یلریاغیاولوسو  جانیرباذآ

. الریشدیباغالم ولونویشرقه  نیخالفت ب،ییزلهیتم

 نهییلمزلیئنیبابک و اونون اوردوسونون  لریعباس

. یردییستهیا رمکیگ شهیساز لهیا زانسیگوره ب

 ریب ندایاونون آرخاس ،یلدییدئ زیالنی سهیبابک ا

اوردو ،  زیسیتا یغیتدارای نیبابک ،یردیانیاولوس دا

 یغیموبارزه، بدن و روح آزادل اشامی ،للتی، مدولت

 .یدیا یسرمهیئتی نینیلرلکید ندایحاقق

 حتتا بو گون بئله وشهیدو-وشهیدو لیا 22 بابک

توپلومو  نسانیگورونن آزاد ا یمیگئرچک ک

 (ریشدیاعالن ائتم کیبرابرل ی.)عمومریشدیاراتمی

ل آدالغاالنان  لیا 22 ندهیطرف ریهر ب نیجانیآزربا

 یسیماهن قیغلبه قهرمانل قیآزادل نیبابک راغیبا

 ... یدیا

اله  له،یا یانتیسهل ابن سنباط خ ونده،یکو انییس

 نهیوه اوستونده سامرا شهربابک آغ ده لنیوئر

. آنجاق ریشدیلمامیریق یدا بو ماهن الندایآپار

 نیلرفهیخل وردوی. ریشدیلمیشیآهنگ تونو دئ

 شیلمیداغ نا،یتوپراغ شیلمیچئور نایاپداغت

 النیالداوستونده اوج ی، اود معبدلرشهرلره

 رمکیتیا ینیزیا نی تییمدن یاسک الرا،یاراس

 نینفهیخل خانیچ غدانیقاب دنیاوچون در

 ایای، بوتون دونباخاندادا نایالر یجیرتیی

 ینیس یحسرت ماهن ک،یلمزلییا ک،یدونولمزل

 .وردویاوخو

 یآغ قارتال نین یداغ بذ

 یشال یزیرمیق نوندایبو

 یارالیائل  ،یارالی سن

 یک نیاولمه د ،نیپارچاالند

 داندانیجاو نیآلد ودیاو

 آووج قاندان ریاورتدون ب گوز

 جاندانیرباذآ سادجه

 یک نیاولمه د ن،یآراالند

 نیغیی- نیغیی نیدوشمنلر

 نیغیسنه س یوئرد داغالر
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 نیغیاراتدی ندهیی اوره

  یک نیاولمه د ن،یاندی اوتدا

  قوربت ائله سورودولر

 لهید نیگلمه د ن،یاندیدا

 لهیگ - لهیگ الر،یدوغراد

 یک نیاولمه د ن،یدوغراند و

 ساغ و سولونو الریآلد

 ولونوی وردونی لریکسد

 قولونو یکیا الریردیق

  .یک نیاولمه د ن،یاراالندی

 نیداشقپروفسور علی 

 وردونوی یردیتمگئ بیبوراخ وردونویبابک،  آنجاق

 نیجانیآزربا ولالرالی. او گئچن یردیآپار نجایآرد

حورمت و نفوس  ،یردیزیچ ینیرالرینیس یئنی

تورلو  وزی نین فهی! خلینیرالرینیس

 دیشه یبابک نیلمهییا نهیفیتکل یجیریلشدنیریش

 نینیرنگ لر،یکسد ینیاونجه قولالر لر،یائتد

 کیکساو  هیدئ نیدوشمن گورمه س ینیغیآغارد

 نیاوزونه سوتدو، بابک ینیقان رانیشقیقولونون ف

  .دوندو راغایاوزوده آل با

و  نانجی، ااوز مسلک یال نیبابک ندهیمرکز نیخالفت

ل چوهره او اوز گوزه ندایچاتماغ نایراغیوروش با

 ندهی. بابک سامرا اوزه ریردیچئو راغایبا ینیس

مو و اولو ریاوجال یمیاولمز روحو ک نیجانیآزربا

 .یردیدیسارس یده خالفت لهیا

 ن،یقهرمان ریب ن،ینسانیا ریب لهیاوز اولومو ا بابک

ان گوزل  ییجه  لهیب ایاوخو نیوطنداش ریب

 .اوخودو ینیماهن

 کی) اولمزلیس یاونون سون و سونسوز ماهن بو

 (یدیایسیماهن

 میغیو سوسوز قالد زیچورک س میبابک )من اولو

هئچ  میغیمودسوز قالدگونوم چوخ اولوب ،آمما او

 (بییاولما چیگونوم ه ریب

 کیم دیر عمواوغلو یدرخانح

 
برجسته  تیشخص عمواوغلو درخانیح

 یکوچک خان جنگل رزایمکه بدست  جانیرباذآ

 . اعدام شد

معروف به  یاوف افشار اوروم یتارورد دریح

مشروطه از  مرغیعمواوغلو ملقب به س درخانیح

 . باشد یم جانیآزربا خیبزرگان تار

او دوست ستارخان بود و ستارخان او را برادر *

 نیاز اول یکی،مهندس برق بود و  زدیصدا م

 . بود رانیصنعت برق در ا گذارانانیبن

عمواوغلو بعد از ورود به تهران به  درخانیح*

و حزب دموکرات  وستیپ یاسیاحزاب س

نمود،الزم به ذکر است  سیرا تاس جانیرباذآ

در  یور شهیکه پ جانیذرباحکومت دموکرات آ

بود  ینهاد ادامه همان دموکرات انیبن جانیرباذآ

 . کرده بود سیتاس درخانیکه ح

 یکیرا  جانیعمواوغلو دشمنان آزربا درخانیح*

 کردیحذف م یگریپس از د

افراد شجاع نظام حاکم مرند بود که  نیاز ا یکی

جلفا را مسدود کرده بود و مردم را  یراه ارتباط

 یبا ارسال بمب درخانیداد،حیار قرار متحت فش
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دشمن سرسخت را حذف  نیا یبعنوان سوغات

 . نمود

بود  رانیا ریحذف اتابک نخست وز ینمونه بعد*

را  یو قتل مردم خو یزیدستور خونر مایکه مستق

 صادر کرده بود

مسئول  یپنج نفر میت کی درخانیح یرهبر با

 کردند و عباس آقا یزیرهیحذف اتابک را پا

 . دیاتابک را به قتل رسان یزیتبر

در  تقویمیس انیطغ دنیبعد از شن درخانیح

 دشمن بر آمد نیبه فکر قتل ا جانیآذربا

 لیقتل اسماع یقدم کیتا  قیدق یبا نقشه ا و

فقط توانست برادرش  یرفت ول شیهم پ تقویمیس

بود  جانیرباذقتل و غارت در آ نیاز عامل یکیکه 

 . را بقتل برساند

 یمبارز شجاع در اواخر راه نیهر حال ابه *

دادن دو گروه از  یشده بود تا با آشت النیگ

دهد تا  لیتشک النیدر گ یقو گاهیها پا یجنگل

 . کاسته شود جانیو آزربا زیفشار بر تبر

در آن حضور  درخانیکه ح یجلسه ا نیدر آخر*

 یکوچک خان جنگل رزایداشت و قرار بود با م

 انتیچک خان با توطئه و خکو رزایمذاکره کند،م

 نینمود و ا درخانینفر را مسئول ترور ح نیچند

 رزایو بدستور م ایالرعا نیمبارز بزرگ بدست مع

در شهر صومعه سرا اعدام  یکوچک خان جنگل

 . شد
@yekansasi98 

 نرمال یمشخصات زندگ

 مهر یریدب یرام

قابل مناقشه  ریو غ یجهان یبر اساس استانداردها

( ینرمال )معمول یزندگ کی یها یژگیازو یبرخ

 :انسان عبارت است از

 سالم و پاک استنشاق کردن یهوا -1

دلخواه داشتن  یو سبک زندگ شیپوشش و آرا-2

  گرانیبه حقوق د یبدون تعد

 ستیاعتراض کردن به هر چه که دلخواه مان ن-3

  شفاف یدر چارچوب ها

و  هیبدون حاش  یمراسم جشن و سوگوار-4

 برگزار کردن زانیعز یبرا آزادانه

دغدغه  یآبرومند و ب یبا حداقل درآمد زندگ-5

دار شدن و  نیپس انداز ماش کسالیداشتن...با 

پنج سال پس انداز خانه دار شدن در حد متوسط 

 .جامعه

پرسرعت داشتن و استفاده از برنامه  نترنتیا-6

 و سبوکیجهان پسند مانند ف یکاربرد یها

  .ترییتو

آزاد بدون  یانتخاب رسانه دلخواه در فضاامکان -7

 . تیو پاراز لتریف

و عدم  دنیمعقول خر متیدلخواه با ق یخودرو-8

رانت  یاز حد به دولتها شیپرداخت عوارض ب

 .خوار
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بدون  یقیموسو لمیانتشار کتاب و مجله و ف-9

 است یداناتر یکه مدع یگریمجوز د

بر  یکه متک یا یبه دادگستر یپشت گرم-10

 .نون  مثل کوه مدافع حقوق شهروندان استقا

 شتریکه از خودمان ب یسیبه پل یپشت گرم-11

در برابر  یشهروندان است حت تینگران نظم و امن

  .حکومت یتجاوز احتمال

مسلح که جز حفظ  یروهایبه ن یپشت گرم-12

خود  یبرا یگرید تیمسوول چیه یارض تیتمام

 نکردند فیتعر

از خود ما  شتریه بک یبه دولت یپشت گرم-13

 ماست ندهیمدافع منافع و آ

 داشتن داریپا ستیز طیمح-14

 زایجهان بدون و یامکان سفر به اکثر کشورها-15

 ریملل جهان بدون ترس و تحق گریو تعامل با د

 یبودن به گونه ا داریپا یارزش پول مل-16

ندارند احساس  یو کاسب یدالل هیکه روح یکسان

 نکنند یاقتصاد از تحوالت یعقب ماندگ

که از نظر فهم و  یمداران استیداشتن س-17

سر و گردن از  کیحداقل  تیشعور و شخص

ر متوسط جامعه باالتر باشند و مردم به انها افتخا

 کنند

که  یوجود مدارس-18

و  یتینهاد ترب نیمهمتر

جامعه باشد و  یآموزش

شدن همه امکانات  ریسراز

 . به انجا

نبودن  یمستثن-19

از سوال و  یو مقام سکچیه

 .یینقد و پاسخگو

شفاف بودن نحوه -20  

 یها اتیکرد همه مال نهیهز

 .اخذ شده از مردم

 دیو مق یزمان مند بودن همه مناصب حکومت-21

 یتیبودن همه حاکمان به شروط شفاف صالح

 نیو ا یو مرحله ا یجیو رشد تدر شرفتیپ -22

شبه پولدار و قدرتمند و  کیکس  چیحس که ه

 . شود یمعتبر نم

 یبه شاخص ها نیکه ا ی: حکومت هاجهینت

و  یشهروندان خود التزام عمل یمعمول یزندگ

و نرمال هستند و  یعاد یدارند حکومت ها یقانون

و  ستندیهر چه هستند حکومت نرمال ن یمابق

در  یحکمران یو استانداردها تیفاقد مشروع

 .جهان امروز هستند

از ملتها هدفشان  یرخفراموش کرد ب دیالبته نبا

هدف  نیکه ا باشدیو آرام م یمعمول یزندگ کی

از  یحکومت نرمال و برخوردار لیموجب تشک

از ملل عقب  یو برخ شودیشرافتمندانه م یزندگ

)بهشت( را بعنوان  گرید یدر جهان یمانده زندگ

از آن  یکه کس ی)جهان کنندیهدف انتخاب م

 یته هاندارد هر چه هست گف یاطالع نیکوچکتر

جهنم  ی.( به بهاباشدیم ندارانیو د ونیروحان

 !خودشان یکنون یکردن زندگ
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 موعوامل موثر برتهدید به نابودی گونۀ جانوری بزکوهی در خداآفرین

 نویسنده : بهروز خانعلی پور

 

 
 

 مقدمه 

انسان و محیط زیست و هر آنچه که در چرخه 

تند محیط زیست قرار دارند الزم و ملزوم هم هس

نظم طبیعی موجود درطبیعت  به چرا که با توجه

هرکدام ازموجودات نقش بخصوصی را در حیات 

همدیگر ایفا می کنند. در حقیقت به نوعی دم 

وبازدم هم به حساب می آیند. ازآن جمله 

جانداران در پاالیش و بازتولید محیط زیست یک 

حلقه ای از زنجیره حیات روح بخش کره خاکی 

 همه ما می دانیم که حشرات در هستند. مثال

گرده افشانی، کار بی چشم و داشت بسیار وسیعی 

را برای محیط زیست انجام می دهند در حالی که 

اگر این کار برعهده بشر می بود هزینه های 

هنگفتی می بایست می پرداخت و یا شاید بشراز 

انجام چنین پروژۀ عظیمی عاجز می شد. هرکدام 

ظر چشم انداز نیز زیبایی از موجودات از من

بخصوصی به طبیعت می بخشند وانقراض هر 

کدام ا ز آنها ویترین زیبای کره خاکی را بهم می 

سال دیگر نسلهای آتی  50زند. تصور اینکه در 

نتوانند یک بز کوهی را بطور زنده ببینند خیلی 

وشبیه اینست که پدربزرگ  غم انگیزخواهد بود

و مادرما خود را ندیده ایم و پدر 

هرچقدرازخوبیهای آن برای ما تعریف بکنند و 

عکس مرحوم را برای ما نشان دهند و برسر 

مزارشان ببرند جز کلمات کلیشه ای هیچ حس 

عاطفی را در ما ایجاد نمی کند. موجودات برای 

دوام، تابع شرایط بخصوصی در هر ناحیه از زمین 

د هستند و به هم خوردن توازن  و تعادل آن تهدی

بزرگی برای آنهاست. پروسۀ انقرا ض تنوع زیستی 

به دلیل بد رفتاری انسان با طبیعت پیرامون خود 

به سرعت نگران کننده ای افزایش یافته است و با 

حذف هرگونه جانوری از چرخۀ طبیعت، کرۀ 

خاکی یک قدم به سوی نابودی پیش می رود. به 

گونه ای که امروز در وضعیت اضطراری قرار 

ته ایم و وضعیت اضطراری برای طبیعت یعنی گرف

وضعیت اضطراری برای ما انسانهاست. با توجه به 

راستا اتحادیه های بین  نیدر ا، شرایط موجود

 المللی تشکیل شده است.   

: این تحقیق کوتاه به منظور بررسی بیان مسئله

سنجش عوامل تاثیر انسان برتهدید به نابود ی 

گیاه خوار بز کوهی موجود گونه جانوری پستاندار 

در محیط زیست درمنطقه هیرکانی خدآفرین 

وهم چنین روشهای مقابله به تهدید یا نابودی این 

گونه نادرانجام گردیده است. با توجه به این که 

تهدید تنوع زیستی در مرز نگران کننده ای قرار 

گرفته است و حتی به گونه است که اتحادیه های 

شده در این زمینه صدای زنگ بین المللی تشکیل 
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خط را به صدا درآورده و دولتها را درقبول 

سیاستهای اصولی خود برای دوام حیات آن جلب 

به مسئولیت نموده اند. اتحادیه بین المللی 

شرایط فعلی   AUCNحفاظت از محیط زیست 

یعنی در   VUجمعیت کل و بزها را در وضعیت  

الم کرده مرحلۀ آسیب پذیر و تهدید شده  اع

 است.  

وضعیت رابطه با فرضیه پژوهش باید گفت: در  

 فعلی بز کوهی در خداآفرین چگونه است ؟ 

چرا گونه جانوری  بزکوهی در منطقه خدا آفرین 

 در معرض تهدید است ؟ 

فرضیه: گونه جانوری بزکوهی در منطقه خدا 

 آفرین در معرض تهدید به نابودی است.  

می باشد.  Mix methodروش این تحقیق 

روش میکس متد یک روش تلفیقی است. ازایده 

اصلی روش تلفیقی به رویکرد چند خصلتی، چند 

روشی، یا شیوۀ آمیخته نیز یاد می شود. در این 

روش که یک روش نوین و کارآمد می باشد 

مطالب را با تأکیدات متنوع در ذهن نهادینه می 

ت کند و درک مناسب تر و جامع تری از موضوعا

تحقیق به دست می دهد. در این روش ضعفها و 

محدودیتهای روشها  جبران می شود و به محقق 

کمک می کند تا به سواالتی پاسخ دهد که هر 

نمی توانند  یکدام از روشهای دیگر به تنهای

پاسخگو ی آنها باشند. مزایای این روش تسهیل 

مورد پژوهش، انسجام و هدفمندی، یادگیری از 

ناگون، رفع یک نواختی در موضوع راههای گو

مورد مطالعه است. ابزار گردآوری این تحقیق 

ترکیبی از اسناد و مدارک مکتوب و گزارشهای 

سوالی برای پردازش و  30خبری وپرسش نامه 

 ملموس کردن موضوع تهیه شده است.  

 -بزکوهی  -تهدید   -کلید واژه: تأثیرانسان 

  خداآفرین 

کیلومتر 1525ا وسعت خداافرین شهرستانی ب

مربع  در شمال شرقی استان اذربایجان شرقی 

است.  از شمال با کشورآذربایجان، از شرق با 

شهرستان کلیبر، ازجنوب با شهرستان ورزقان مرز 

کشوری و شهرستانی دارد. بر اساس آخرین 

نفر می باشد.   39563سرشماری تعداد نفوس آن 

کنند. و به زبان ترکی آذربایجانی تکلم می 

حمداهلل مستوفی آن را ثبت کرده است.  منطقۀ  

حفاظت شدۀ خداآفرین قسمتی از منطقۀحفاظت 

 8654شدۀ قره داغ با وسعت

هکتاردرشهرستانهای کلیبر و خداآفرین در استان 

آذربایجان شرقی واقع شده است.  این منطقه از 

به عنوان منطقه شکار ممنوع، در  1346سال 

ه حفاظت شده ی قره داغ، و به منطق1352سال  

 ذخیره گاه زیست کرهبه عنوان  1355از سال 

تحت مدیریت قرار گرفته است و پس از قابلیت 

شورای علی   370سنجی طی مصوبه شماره 

مورخه ( کمیسیون زیر بنایی دولت) محیط زیست

 ارتقا یافت.   پارک ملیبه  31 /2 /1391

 به ارتفاع بیشترین ارتفاع این منطقه سئحراما داغ

متر و پست ترین آن قسمت شمال شرقی  2887

متر می باشد.  280و حاشیه رود ارس با ارتفاع 

پارک ملی خداآفرین دارای تنوع گونه های گیاهی 

و جانوری و زیستگاههای جنگلی منحصر به فرد و 

گونۀجانوری  320گونه گیاه،  1073در حدود 

 48گونه دوزیست،  5گونه پرنده،   215شامل 

گونه ماهی  17گونه خزنده و  29گونه پستاندار، 

فرین بازمانده آدر آن وجود دارد. جنگلهای خدا

جنگلهای میلیون ساله هیرکانی هستند که از 

دوره سوم زمین شناسی باقی مانده اند تنوع 

حیات وحش این منطقه آنقدر باال و منحصر به 

 موزه حیات وحش ایرا نفرد است که به آن 

 اند.   لقب داده
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رژیم بارندگی منطقه مدیترانه ای است و میانگین 

میلیمتر است.   650بارندگی در طول سال  

 درجه سانتیگراد  6 /11متوسط دمای ساالنه  

ساری )است.  کل و بز وحشی، قوچ و میش، آهو

گراز، خرس قهوه ای، سیاه گوش، گربه (یاز دوزو

 وحشی، گربه جنگلی، پلنگ، یوز پلنگ،  روباه،

شغال ، شوکا و گرگ ازجمله پستانداران موجود 

هزار هکتار  60در این منطقه است. در حدود 

اراضی زندگی می کنند. مارال هم از گونه های 

فرین است که هم اکنون چند آمنقرض شده خدا

 نمونه از آنها در کمپ آینالی نگهداری می شود.  

پراکندگی محل زندگی بزهای کوهی در دنیا 

وهی در یونان، شبه جزیره عربستان، بزهای ک:

قفقاز، ایران، پاکستان، هند و افغانستان زندگی 

زیر  نه گونهکل و بز در دنیا شامل  می کنند.

 است:  

که خود   (Spanish ibex)بز کوهی اسپانیایی

 دارای چهار گونه است.  

:این گونه ها در Alpine ibex  بز کوهی آلپ

کنند و از بستگان  یارتفاعات آلپ اروپا زندگی م

 باشد.   نزدیک بز کوهی اسپانیایی و حبشی می

: این گونه ها در  Nubian ibe بز کوهی نوبیا

اسرائیل، عربستان، اردن، مصر، یمن و سودان 

 کنند .  زندگی می

: این گونه ها Siberian ibex بز کوهی سیبری

در مرکز و شمال آسیا دیده میشود از  بزرگترین و 

سانی  110ین بزها بوده که جثه اش سنگین تر

 باشد.   کیلوگرم می 130متر و وزنش 

: این گونه ها در wallia ibex بز کوهی والیا

رأس در ارتفاعات  500معرض انقراض بوده و تنها 

 اتیوپی وجود دارد.   

 West cauasian tur بز کوهی قفقاز غربی

ibex در نیمۀ غربی قفقازدیده می شود به طول :

کیلوگرم دارای روتنۀ خرمایی،  65تر و وزن م 1

 زیر شکمی زرد و پاهای تیره می باشد.  

:   East cauasian tur ibex بز قفقاز شرقی

 در ارتفاعات نیمۀ شرقی قفقاز دیده می شود. گونه

در  ای بزرگ و بدنی باریک و پاهای کوتاه دارد.

روشن رنگ  زمستان رو تنه خرمایی و در تابستان 

  متر بسر می برند.  4000تا  800. از ارتفاع دارند

: این گونه wild goat ibex بزهای ویلد قوت

ها از گسترده ترین گونه هاست که در اکثر 

مناطق کوهستانی ایران دیده می شود و در 

آسیای صغیر، خاورمیانه، اروپا و آسیای میانه 

 پراکنده است.  

ا در :  این بز ه Markhor ibexبزهای مارخور
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شمال شرقی افغانستان، شمال و مرکز پاکستان و 

 وقسمتهایی از هند، جنوب تاجیکیستان 

ازبکستان دیده می شود. این گونه ها در معرض 

 انقراض بوده و حیوان ملی پاکستان است.  

 وضعیت بقا چگونگی حیات بزهای کوهی:   

زندگی می  گله ایبزهای کوهی معموال ا به شکل 

تایی هستند ولی  20کنند. بیشتر گله ها ده تا 

تایی هم گزارش شده  70گاهی دسته های بزرگ 

است. معموال گله به وسیله یک نر مسن و قوی 

رهبری می شود. گاهی نرهای جوان گله های 

ازگیاهان  .تشکیل می دهند جداگانه ای

کوهستانی و درختچه  تغذیه می کنند. 

در صورت نیاز  .بیشترارتفاعات را ترجیح می دهند

به کوهپایه ها نیزمی آیند. از توانایی زیاد برای 

جست و خیز و دویدن در روی صخره ها 

وپرتگاهها برخوردارند وساعات گرم و سرد را در 

کنند. در پاییز  کناز صخره ها و بوته ها سر می

ماهه  5 /5جفت گیری می کنند و دوران آبستن 

 .م جفت گیری میان نرها نزاع می شودادارند. هنگ

 زایش در بهار صورت می گیرد بچه یکی و گاها

دوقلوهم می شود بچه ها بعد ازتولد دنبال 

مادرشون راه می افتند و بعد ازچند روز می توانند 

ی جسم سختی به سرعت بدوند درداخل بز کوه

وجود دارد که در قدیم برای  پادزهرمعروف به 

درمان مارگزیدگی و بعضی بیماریها بکار برده می 

 شده است.  

محل زندگی این حیوانات پوشیده از درختچه ها 

و انواع گیاهان است و وجود گیاهان غنی 

مهمترین علت برای انتخاب این منطقه از طرف 

خشک نمی شود  بزهاست. در هیچ فصلی از سال

حتی در پدیده های خشک سالی بخصوص نیز 

غذای آنها تامین می شود وجود چشمه های زیاد 

و رود خانه های کلیبر جانانلو، آینالو، ابراهیم 

سمیع، قزل یول چای و در موارد اضطراری رود 

پر آب ارس تامین کننده علف و آب این  فعالا

در گونه زیبای طبیعت می باشد. بزهای کوهی 

 کیلومتری زندگی می کنند.   100دایره بیش از  

بزهای کوهی بیشتر درمسیرکلیبرجانانلو دیده می 

شوند این قسمت منطقه در واقع پل ارتباطی 

طلوع و غروب خورشید و نواحی بکر وپرآب و علف 

 کمترین نگرانی   تهدید شده   منقرض شد ه 

 EX                     ENو   CR      NT 

 EV  VU  LC 
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است از طرفی این بستر سنگالخ و کوه سنگهای 

ابر فراوانی دارد به گون ای که بزها را هم در بر

گرما و هم در برابر سرما وهم از شکار خرس، 

گرک و شوکا مصون می دارد. مئشه آصالن دوز 

اوتراق گله ای بزهای کوهی منطقۀخداآفرین 

 است.  

کلهایی که سن آنها از  غالبا: (کل خوس )پازن 

شوند. برای د  گذرد، بسیار محتاط می سال می 9

شوند و فقط در  یده نشدن، از گله جدا می

دم  به چرا مشغول  بهای مهتا بی و در سپید هش

شوند. و با  تابش اولین پرتوهای خورشید، در  می

 سورا خها و صخر ههای صعب العبور ساکن می

 شوند. تا از دید شکارچیان در امان بما نند. 

کل و بزها در بهتر ین شرا یط،  :عمر بز کوهی  

برخالف آنچه در بر خی منابع نوشته شده، در 

آل  ور تی که پوشش گیاهی ز یستگاهشان ایدهص

الی  14و ام نیت منطقه در حد نرمال باشد،  بین 

 سال عمر می کنند.  15

 توان این می :خصوصات فیزیکی بز کوه ی  

گونه عنوان کرد که:  یک حیوان بالغ، طول سر و 

 17تا  12سانتیمتر، دم 150 تا  120تنه  

نتی متراست. وز سا 90تا  65سانتیمتر و ارتفاعش 

 کیلوگر م دارند.   120تا  30نی معادل

 :باد و تاثیر انکار ناپذیرش،  در بقای کل و بز 

باد، ضامن بقا ی کل و بزهاست. براستی اگر باد 

وز ید، اکنون نسل ا ین حیوا ن بدون ترد ید  نمی

منقرض شده بود.  بینی کل و بز بسیار حساس 

شت خوار را از است. و بوی انسان و حیوانات گو

د. قاعدتا قبل از  ا نکن فواصل دور احساس می

ینکه خطر ی متوجه گله بشود، محل مورد نظر را 
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 کنند، تا به محلی امن برسند.   ترک می

نقوش   :نقش کل و بز در فرهنگ منطقه

 بساری از حیوانات در طول تاریخ بر روی دیوارها،

بناهای تاریخی، معابد، ظروف و ابزار آالت 

به روشنی از وجود تعامل  مختلف، مهر ها و ...

نزدیک میان انسان با جانوران پیرامونش حکایت 

می کند. عالوه بر نقش انکار ناپذیر هر یک از 

جانداران در اکوسیستم و چرخۀ طبیعی، نقش 

 آنها در تاریخ، فرهنگ و هنرو تأثیری که برزندگی

پر  مردمان هر منطقه در طول تاریخ داشته اند نیز

 اهمیت و درخور توجه است.  

در خداآفرین بافتنی های دستی سنتی و 

یکی از متریالهای بکر و  ورنی بخصوص

ارزشمندی است که جانداران موجود در این 

منطقه را به تصویر کشیده است و حتی سفالهای 

کشف شده از آرخولوژیهای تپه های باستانی کنار 

ربوط به ساله و م 7200ارس در بازه ی زمانی 

ات تمدن سکا و ماننها و اورارتوها نیز تصویر حیوان

داآفرین و بخصوص خموجود در جنگلهای 

حیوانات گله ای ازجمله بزکوهی به وفور دیده می 

 توانمی شود که  نمونه ای از آن را در تصاویر زیر

 دید:  

ازنهای مسن را پ :ارزش اقتصادی بز کوهی

جی و برخی  نامند. و شکارچیان خار تروفه می

 شکارچیان متمول ایرا نی برا ی شکار این تروفه

که درآمد .ها حاضرند، مبالغ قابل توجهی بپردازند

تواند عالوه بر   ها می حاصل از صدور ا ین پروانه

کنترل جمعیت کل و بزها، در بهبود شرا یط زاد 

آور ی ا ین پستانداران  نیز موثر باشد. چرا که 

سن باال، مسلما از ژن قو ی  پازنهای  پیر به دلیل

و استاندارد ی برخوردار  نیستند و ممکن است 

نتوانند تمام بزهایی را که در فصل جفت یابی دور 

   اند ، آبستن کنند.  خود جمع کرده

آنچه که در خداآفرین حیات بز کوهی را 

 تهدید می کند:  

 40این جاده  :احداث جا دۀ کلیبر جانانلو

ز اینکه چندین سال جهت بهره کیلومتری فارغ ا

ره محیط ابرداری طول کشید بدون توجه به اد

زیست استان و حتی کشور اجرایی شد.  برای 

تشریح حجم زیان این جاده باید اکوسیستم را 

یرای  1930تعریف کنیم. اکوسیستم در سال 

 روی کالفاماولین بار از طرف گیاه شناس 

طرف آرتور  انگلیسی خلق و به کار برده شد و از
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استفاده  1935تانزلی بوم شناس در نشریه سال 

شد و درراه تکامل محتوا و جهان شمولی آن این 

تعریف قابل دفاع و قابل توجه بوجود آمد: 

اکوسیستم، یک سیستم طبیعی شامل گیاهان، 

مجموعۀ موجودات  )حیوانات و میکروارگانیسمها

است که در یک ناحیه مشخص با همه (زنده

و اجزای فیزیکی غیر زنده محیط در تعامل  عوامل

هستند. این واژه به تدریج به قالب زیر مجموعه 

 اکوسیستم کارآفرینی، های دیگر نیز توسعه یافت:

اکوسیستم اقتصادی، اکوسیستم دیجیتال، 

اکوسیستم ب، کاربران و اکوسیستم سیاسی و از 

 معنای اصلی با تعریف اصلی فاصله گرفت.  

صول عده ای غیر مسئول و غیر آگاه این جاده مح

از جهان بوم سازگان و حتی  آینده خود به اجرا 

کیلومتر زمین  40درآمد و موجبات تخریب 

پرازدرختان، درختچه ها، گیاهان و مرگ گونه 

های مختلف جاندارگردید. اولین فصل بهار بعد از 

افتتاح وبهره برداری هیچ کس نمی تواند بگوید 

چندین الک پشت، مار،  هرروز شاهد مرگ

خرگوش، قورباغه، خرگوش، روباه و بعضا خرس و 

گرگ نبوده است.  در واقع هر روز چندین قتل 

اتفاق می افتاد آهسته آهسته جانداران نامبرده با 

حذف تدریجی کمتر و کمتر شدند. با این حال 

سال هر هفته می توان قتلی را  8بعد از گذشت 

درست در وسط ناحیه  شاهد شد.  زیرا این جاده

ارتباطی شرق و غرب  حیات جانداران می باشد و 

حیوانات راهی جز عبوراز آن ندارند. از طرفی این 

جاده موجبات دیده شدن بزهای کوهی به روی 

اوایل نگاهها تماشایی بود در عموم شد. هر چند 

اما در ورای این نگاههای پراحساس نقشه 

زهای کوهی دسترسی به گوشت، شاخ و پوست ب

کشیده می شد. بله شکایتها از شکار بزهای کوهی 

 شروع شد.  

شکایت  زیادیتعداد  1399تا بهار  1392از سال 

فرین وارد شده آبه حوزه قضاوت شهرستان خدا

مورد آن منجر به  7است و جالب است که تنها 

جریمه خیلی کم شده است. چه بسا آمار خیلی 

لی جالب است که بیشتر از این بوده است. و خی

بیشترین درصد شکار و شکایتها مربوط به یک نفر 

دولت آزاد است.  کم کم  72بوده است و او از 

ابزارشکار مکانیزه تر می شود و تزشکاردرشب با 

سگهای تربیت شده انجام می گیر د و در این 

 م. یم بگیریمورد هیچ آمارمی نتوانست

تعداد بزهای کوهی در این منطقه  به تفکیک 

بیشترین شکارها در ناحیه جاده  :سرشماری ها

کلیبر جانالو و کوه جنگ چسبیده به روستاهای 

حیدر کانلو، اومان، داش باشی و شیخ حسینلو 

 بوده است.

وجود تعداد بسیار باالی اسلحه های   

 ارگانهای نظامی:  از طرف شکاری مجوزدا ر

 سا ل  تعداد 

 1346   6000بالغ برگفتار شفاهی  

 5713  1378 

 1389   4000بالغ بر

 561  1397 

 650  1398 

 1000  1399 
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اجرایی  به متقاضیان اسلحه برنامه صدور مجوز

شد و حمالت گسترده ای جهت اخذ مجوز به 

ارگانهای مربوطه صورت گرفت. در خداآفرین با 

نفر دارای  3356نفری تعداد  33563جمعیت 

که مجوز تعدادی از  مجوز اسلحه شکاری هستند

آنها ازعشایرین بوده و درجریان نگهداری دامها در 

زمان چرا و فصل کوچ به جهت ترساندن حیوانات 

باشد. که استفاده این مورد  وحشی به حق می

 دیگرنیزبه نوبۀ خود قابل بررسی است. اما دسته 

جزتفریح وانجام قتل در طبیعت هیچ توجیه 

درصد افراد شکایت  99 ندارد. زیرا قانونی و عرفی

 می باشد.  گروه دوم شده به حوزه قضاوت از 

همه ما با کلمه تورم آشنا   :تورم و بیکار ی

هستیم . کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول، 

و خدمات سبب می شود  افزایش قیمت کاالها

سرپرست خانواده ها برای جبران این کمبود به 

کنند که جاهایی که کم هزینه است دست درازی 
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یکی از این مو ارد جبران از طرف داشته های 

محیط زیست، از جمله حیوانا ت می باشد. ا ین 

مورد در خداآفرین نیز جمعیت  بزهای کوهی را 

تهدید کرد چرا که افراد کم در آمد با شکار بز 

کوهی قسمتی از کسر ی سرانه درآمد خود را 

ا از طرفی تحریمه ازاین طریق جبران می کنند.

سبب تعطیلی مشاغل مختلف وبیکاری گردید. 

بیکاری نیز مردم را مجبور به دست درازی به 

 طبیعت و آنچه که در طبییت هست نمود.  

ماموران :سود جویی ماموران محیط زیست 

کم بودن دست مزد به محیط زیست با توجه 

در نگهداری بز کوهی آنچنان که باید و ماهانه 

ست مزد مأموران محیط . دشاید تالش نمی کنند 

زیست باید مطابق باسختی کار و تورم جاری 

کشور باشد درغیر این صورت دم دست ترین مورد 

محیط کاری خود را تبدیل به پول خواهد کرد. 

چرا که دوخت و دوز آن بیشتر از همه دست خود 

برای مأموران نیروی اتنظامی  کار اوست و این

  .مشکل چندانی را ایجاد نمی کند

عدم منجر به نتیجه شدن پرونده های شکار 

آمارهای رسیدگی به شکایات و  :در قوۀ قضایی

پرونده های شکار و نتایج آن به هر موردی از 

اجتماع سمت و سو می دهد. آرم ترازوی سنجش 

حوزۀ قضاوت معیارهمه آنچه که در جامعه اتفاق 

می افتد است. درواقع حیات اجتماعی منعکس 

از  نکهیاوت درهر جامعه می باشد. اکننده نوع قض

پرونده و آن هم با شرح  8فقط  تیادشکایموارد  ز

 ؟  تکار معلوم اس انیبرسد پا جهیمذکور به نت

  8 =  = 2/93 273 100 

 

سگها ی وجود سگ شکاری در دست مردم: 

شکاری در سالهای اخیر ازجمله ابزاریست که 

یده شکار بزکوهی با آن در شب به گوش مردم رس

 است.  

   33/13  = 30 =100  

   

عدم آگاهی مردم از وضعیت بحرانی  محیط 

ی ابه سبب نبود برنامه ه: آیندهزیست و 

تلویزیونی و برنامه جامع رسانه ای، بسیاری از 

مردم مملکت از خیلی از مواردی که در اطراف 

ی مردم دهد آگاهی کافی ندارد. حت خود رخ می

را  در جهت رفاه حال  یبعضا به زعم خود کارهای

خود و یا عموم انجام می دهند ندانسته ضررهای 

جبران ناپذیری به خود ومحیط و آینده وارد می 

کند. در حالی که اکثریت اظهار می کنند که 

کاری را نداشته  آگاهی کافی از زیان چنین

واعتراف می کنند در صورت آگاهی دست به 

 ن کاری را نمی زدند.  چنی

راهکارهای مقابله با تهدید و شکار بز کوهی 

 در خداآفرین 

آموزش وهمگانی کردن حفاظت از محیط  

عمومی  آگاهی سازیزیست برای مردم : 

وآموزش جامعه در رابطه با ارزش و اهمیت محیط 

شرط  زیست برای ادامۀ حیات بشر ضروری است.

ها، آگاهی از اجرا ی موفق آمیز بودن برنامه 

چرایی و چگونگی آنهاست.  زیرا آموزش و آگاه 

سازی جامعه نسبت به این موضوع مهم و نیز 

حقوق شهروندان در برخورداری از مواهب طبیعی 

است. مشارکت همگانی و فعال   زمینه ساز

ریو در  1992سال  21بخش دوم دستور کار 

می  حفاظت از تنوع زیستیکه به  ودوژانیر

براجرای عملی آن درسطح محلی، منطقه  پردازد و

ا ی  و ملی تکیه می  کند  برضرورت ایجاد یک 

رفتار و اصالح بینش رنهضت آموزشی با هدف تغیی
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عمومی نسبت به محیط پیرامون و داشته های آن 

به عنوان مقدمه عمل برای دستیابی به توسعه 

قانون اساسی  50پایدارتأکید دارد. در اصل 

نیزحفاظت از محیط زیست  یرانعزیزمان اکشور

 یک وظیفۀ عمومی تلقی شده  است.  

ساعات درسی راجع  گنجاندنکتاب و تالیف

به محیط زیست و حفاظت از آن از دوره 

از آنجا که آموزش در مدرسه و پرورش ابتدایی : 

با همان آموزش در قالب کتاب زیر بنایی ترین 

 پایه ،توسعه و پیشرفت جهان می باشد. آموزش

همچون برنامه ، ساختمانی بنام جهان و کشور

ریزان، ابزار و مصالحی مانند بنای ماهر، سیمان 

کافی و ... می باشد. امروزه آموزش هر کشور 

منعکس کننده تمام بعدی آن کشور می باشد. 

کرۀ جنوبی سالهای   خروجی برنامه سئو ل

پیش به مناسبت بزرگداشت معلم این است که 

ی در هر زمینه ای به عقالنیت وضعیت هر مملکت

و منطق تعلیم دهندگان آن مملکت بر می گردد.  

یادگیری ازدوران  از طرفی برای داشتن ثبات در

ریزی  برنامه یاددهی عملیکودکی باید در امر 

. با توجه به وضعیت پیش آمده در مملکت ما،  کرد

تدوین کتاب متناسب با هر منطقه در مورد محیط 

تنوع زیستی  و گنجاندن ساعات  زیست و حفاظت

درسی بصورت عملی باید هرچه سریعتر انجام و 

 به اجرا در آید.  

افراد سودجوی شکار کننده رفع شناسایی و 

ضرورت پیش آمده و برای بزهای کوهی :  

جبران مافات باید برنامه ای متشکل از مواد 

 جومختلف جهت شناسایی و حذف افراد سود

  ذاشت. تدوین و به اجرا گ

تربیت و استخدام کادر و نگهبانان متخصص 

جهان امروز و پیشرفتهای قابل محیط زیست :  

توجه آن در گرو تخصص و تولید قوانین و راههای 

اصولی و منطقی متخصصین به این شکل در آمده 

است. زیرا که  یک متخصص قبل از هر چیز 

شناسنده  و آنالیزکنندۀ همه جانبه برد تخصصی 

بوده و ظرفیت ارائه راهکار اصولی برای برون خود 

رفت از دردها، مشکالت و پیچیدگی های احتمالی 

بوجود آمده  موضوع مورد مطالعۀ خود برای بشررا 

تا وارد آب نشوی، دارد. ضرب المثل معروف 

در ادبیات ما گویای  نمی تونی شنا یاد بگیری

 تصدیق کنندۀ همین بحث می باشد.  

ن محیط زیست و آموزش افزایش مامورا

کافی  آنها در راستای زیان بار بودن حذف 

اندازۀ کار و محیط کارهمواره گونه های جانوری: 

 باید با تعداد کارکنان آن متناسب باشد درغیراین

لنگی ایجاد می شود در نتیجه بازده  صورت درکار

آن پایین آمده و زمان اجرای آن نیز طوالنی می 

ست خداآفرین که منطقه شود. ادارۀ محیط زی

 4نفر کادر و  3قوروق در آن قرار گرفته است با 
محیط بان می چرخد. این آمار حاجت به بیان 

ندارد و معلوم است که چه اتفاقاتی می تواند رخ 

  دهد. 

رسیدگی شورایی به پرونده های شکا ر:  

رسیدگی شورایی به عنوان مرحلۀ گذر بهترین 

نده های شکار را وند پرآلترناتویسیت که می توا

منجر به نتیجه کرده و دست افراد خاطی را با 

اجرای موازین قانونی از چنین اعمالی کوتاه نگه 

 می دارد.  

مانیتورینگ کردن منطقۀ شکار ممنو ع:  

جهان امروز جهان الکترونیک و تکنولوژی است. 

ما در شرایطی می توانیم جبران مافات کنیم که 

قوروق را مانیتورینگ کرده جنگلها و مناطق 

فرین آباشیم. مانیتور کردن منطقۀ بیسفر خدا
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نیازمبرم است تا بیش از این طبیعت بکر نادر و 

 کمیاب این چنینی به قهقرا نرود .

جمع آوری اسلحه های شکاری از مرد م : 

 برای جبران کار غیرعلمی و عقالنی انجام شده  با

ی جانوری و گونه ها برای زروشن کردن چراغ قرم

بزکوهی جای آن آمده است که با طرح و برنامۀ 

جامع اسلحه های دست مردم را جمع آوری 

، و اسلحه های الزم در دست مردم را با کنیم

 برنامه سازمان یافته نظارت و کنترل کنیم.  

امر به معروف ونهی  و جاری کردن  توسعه

 به محیط پیرامون  انسان و امر به اینکه ازمنکر 

از پنجره ماشین بیرون  قا، خانم و فالنی آشغالآ

نینداز، برگ درختان را نچین، درخت رو نبر، 

طبیعت را کثیف نکن ، فالن جاندار رو نکش، چرا 

منم در این کشتی هستم و  دستت اسلحه هست...

تو حق نداری ادعا کنی که من فقط سهم خودم را 

سوراخ می کنم چرا که زنده بودن من در گرو 

 مت سهم توست و بالعکس.  سال

 تحقیق  نتیجه

یافته های حاصل از این این فرضیه نشان می 

دهد الزم است که در جهت عمل به 

قانو نی و چکش کاری  ،پروتکلهای علمی

شده توسط دانشمندان و متخصصان جامه 

عمل پوشاند. موانع قانونی و فرهنگی را با 

نمودن درراستای چنین مواردی  تعدیل

رد.  و تدوین کتاب آموزشی برطرف ک

متناسب با هر منطقه ای از کشور، آموزش 

تک به تک افراد و به صدا در آوردن آژیر 

خطر درنگهداری و حفاظت از محیط پیرامون 

و داشته های آن اراده عموی را بپا کرد. در 

تبیین یافته های این فرضیه می توان گفت 

کشورما، آموزش و پرورش ما، رسانه های 

ی و تصویری و ژورنالی ما در امر آموزش، صوت

تشریج و آگاهی دهی در مورد محیط 

پیرامون و عنوانی نمونه  گونۀ بز کوهی در 

خداآفرین خوب عمل نکردیم  و با استخدام 

محیط بانان غیر بومی و ناآشنا به منطقه در 

شرایط فعلی سهیم شدیم و برنامه منسجم و 

تنظیم نموده اصولی نداشتیم و اگر قوانین را 

ایم در اجرای آن غفلت و تساهل کردیم و 

کارهای انجام  ،حتی بدون توجه به نتیجه

شده ای داریم که منجر به زیان و تهدید 

دراین مورد شده است.  داده های بدست 

آمده از این پژوهش بیان می دارد میان 

بوجود آمده بر گونه بز کوهی در  تهدید

ناکافی  موجود،خداآفرین  و  بیکاری، تورم 

دست مزد و غیر بومی بودن محیط بودن 

 حوزۀ قضاوت وعدم آگاهیبانان، مسامحه 

آموزش، نداشتن برنامه ای مدون جهت نگداری و

آنها و مردم  رابطۀ مستقیم وجود دارد.  باید گفت 

و نهادهای زیربط با تهیۀ برنامه مدون و متناسب 

ل نمایند عملیاتی کردن آن اعتماد و انسجام را مقبو

و مردم را دراین زمینه بصورت عملی و شفاف 

هدایت کنند به گونه ای که در کوتاه ترین زمان 

ممکن ملموس گردد. چرا که بدون برنامه جامع قابل 

که  یبه کسان میتوان برد. تقدمی عمل ره به جایی ن

   .تپد یآب و خاک م نیا یسرافراز یقلبشان برا
 1400 بهشتیارد 18بال افکن،  حهیملمنابع: 

 از یکوه بز نگاره حافظ میگل(.1391) السادات عفت.یطوس افضل 

 بهار21٫ شماره.باستان دوران

 حهیمل ترجمه.یسنت ینمادها مصور فرهنگ(.1379)یس یج.کوپر

 218-1:تهران.فرشاد انتشارات.انیکرباس

 1393:38. یعل.گلشن 

ۀ للطباع نیدوغرائـِبهُ، دار عزال وانیالح عالم د،یسع یموس ف،یمن

 (.ی)به عرب یالدیم 1993چاپ سوم سال  روت،یوالنشر، ب

 اءیاح جلد سوم، دار وان،الحی کتاب عثمان عَّمر، بن بحر، یأب الجاحظ،

 1950لبنان، انتشار سال  روت،یو ششم، ب ستیچاپ ب ،یالتراث العرب

 (.ی)به عرب یالدیم
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 ان دئپورتاسیاسینداقالری اوالن ارمنستایخی تورپجو ایللر آذربایجانلیالرین تار-1948-1953

1848-1953-cü illər Azərbaycanlıların tarixi torpaqları olan 
Ermənistandan deportasiyası 

 
Dr., Doç. Sübhan Talıblı  

 سبحان طالیبلیاستادیار  . کتر د

 برگردان : علی محمد نیا 

 

سووئت حاکمیتی  جمهوریسیندهآذربایجان 
 وان کؤچو پالنلی ندآذربایجانلیالرین ارمنستا دؤورونده

 دیر.دوشونولموش شکیلده دوام ائتدیریلمیش

بئله کی، بو پروسئس خصوصیله ایکینجی دونیا  

 نین سوقوتونا-ن سونرا گوجلنمیش و شوروییندسیمحاربه

راق حیاتا قدر دایمی تئندئنسیا دواملی اوال

 دیر.کئچیریلمیش

ایران -نفرانسی زمانی سووئتجو ایل تئهران کو-1943

لری مذاکره اه ائدیلرکن، ارمنی دیاسپورو شورویی مناسبت

دان ایراندا یاشایان مولوتوو.وخاریجی ایشلر ناظری 

سینی خواهش یه کؤچورولمه-ارمنیلرین شورویی

-دیر. مولوتوو تئهراندا مسئلنی شورویی کپ مکائتمیش

لرین استعالینه چاتدیریر و ارمنی.اینین صدری 

سینه راضیلیق وئریلیر. ارمنستان کوممونیست کؤچورولمه

کاتیبی ق. آروتیونوو نین سیپارتیاسی مرکزی کومیته

دکی ارمنیلرین رک خاریجهان استفاده ائدندبو

سی ایله آذربایجانلیالرین ارمنستانا کؤچو بهانه

ده قرار ان زورال چیخاریلماسی بارهندارمنستا

 لور.سینه نایل اووئریلمه

دن -نین ارمنستان شورویآذربایجانلی اهالی
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آراز اووعالیغینا -این کور-آذربایجان شوروی

نین ده شورویی ناظرلر سووئتیسی بارهکؤچورولمه

جی ایل تاریخلی قراری -1947دئکابر  23

میش فرمانا اساساً، ناالضنین ایمیاستال.ی

مین نفرلیک آذربایجانلی  100ان ندارمنستا

جی ایللر عرضینده -1950-1948 نیناهالی

 1سی نظرده توتولوردو. کؤچورولمه

الرینا و خالق تصروفات اوزره اوچوت معلومات

نین ارمنستان شوروی کند تصروفات ناظرلیگی

                                           
1 Paşayev A. Köçürülmə. Bakı: Azərnəşr, -1995,- 40 s.  

الرینا اساساً، کؤچورولمه معلومات

جی ایلده ارمنستاندا -1948دان اول باشالنمامیش

مینه  110سی، یاخود مین آذربایجانلی عائله 25

 یاخین آذربایجانلی یاشاییردی.

مین نفر  35مین عائله و یا  9اونالردان یالنیز  

مین نفر اسه ارمنستان  75 آران رایونالریندا، قاالن

ین یوکسک داغلیق رایونالریندا نشوروی

   2یاشاییردی.

نین آذربایجانلیالرین شورویی رهبرلیگی

یاخین سینه سبب کیمی آبش، آوروپا، کؤچورولمه

لرینده یاشایان ارمنیلرین گویا وطنه شرق اؤلکه

نین کؤچمک استیی ایدی. آذربایجانلی اهالی

لردن سی خاریجی اؤلکهان کؤچورولمهندارمنستا

سی و کؤچورولن ارمنیلرین قبول ائدیلمه

لرینی خئیلی سی شرطیئرلشدیریلمه

دیریردی. بونا گؤره ده، قرارا اساساً، یونگوللش

سینده سی نتیجهنین کؤچورولمهانلی اهالیآذربایج

آزاد ائدیلن تیکیلیلر و یاشاییش ائولری گلن 

نین مسکونالشماسی اوچون استفاده ارمنی اهالی

 اولونوردو. 

لر و ان کؤچورولن آذربایجانلیالرا گذشتندارمنستا

راق، لر وئریلسه ده، اونالر فاکتیکی اوالکرئدیت

ن، ندان، تاریخلریندقالریده، اؤز تورپاایلک نؤوبه

                                           
2 Vaqif Arzumanlı, Nazim Mustafa. Tarixin qara 

səhifələri. Bakı, 1998, 
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ان میراس ندالرین، آتا و باباندلریمدنی ارث

ن، بوتون داشینماز ندقالمیش شخصی ائولری

راق مهروم سیز اوالان قارشیلیقندامالکی

 اولوردوالر.

الر و سندلر اونو گؤستریر کی، فاکت

نین دیریالن سایدا آذربایجانلی عائلهپالنالش

سینی مویین ائدیلمیش ان کؤچورولمهندارمنستا

اونا  3مدتده حیاتا کئچیرمک مومکون اولماییب.

دا -6جی ایل سئنتیابرین -1950گؤره ده 

جی -1955-1951"شورویی ناظرلر سووئتی 

آراز -این کور-ایللرده آذربایجان شوروی

 "اووعالیغینین کولخوزالرینا کؤچورولمه حاقیندا

مویین  یئنی قرار قبول ائدیر. همین قرارا اساساً،

دن -ائدیلمیش مدت عرضینده ارمنستان شوروی

نین مین کولخوزچو و دیگر آذربایجانلی اهالی 15

لیکله، سی نظرده توتولوردو. بئلهکؤچورولمه

راق موسکوا کؤچورمه کامپانیاسینین مدتینی اوزادا

سینه، ان کؤچورولمهندآذربایجانلیالرین ارمنستا

-1948 مارت 10جی ایل و -1947دئکابر  23

جی ایل تاریخلی اوولکی قرارالرا اساساً مویین 

آرزوولونان رقمه نایل  مین کیمی 100ائدیلمیش 

این -الیشیردی. الکین آذربایجان شورویاولماغا چ

عبداهلل یئوین آذربایجان .ایکند تصروفات ناظری 

موستافایئوه و .اینین کاتیبی -کپ مک

یئوه نین صدری ت.قولرئسپوبلیکا ناظرلر سووئتی

جو ایل تاریخلی -1953اوکتیابر  13اونوانالدیغی 

ان گؤرونور کی، موسکوا اؤز نیتینه تام ندمکتوبو

جو ایللر -1953-1948دیر. شکیلده چاتمامیش

 11914دن -عرضینده ارمنستان شوروی

                                           
ائرمنیلـرین آذربایجانـا قارشــی اساسسـیز تورپــاق  طــالیبلی سـبحان 3

-25 .ص ایدئاالری و داغلیق قاراباغ و اطـراف رایونـالرین اشـغالی

  شهریور ماه 1399سال  187ماهنامه خداآفرین شماره 34

آراز اووعالیغینا -نفر( کور 53000تسرروفات )

 کؤچورولموشدو.

مسلمان -نین تورکشورویی رهبرلیگی

دن ده بو دئپورتاسیا القالرینین، او جملهخ

الرین، بالکارالرین، سیاستی چئچئنلرین، اینقوش

قاراچایلیالرین و دیگر خالقالرین قازاخیستانا و 

ده اورتا آسیایا دئپورتاسیاسی ایله عینی سویه

قرارالشیر. آذربایجانلیالر مجبورن دئپورتاسیایا 

مینلرله مروز قالدیالر و بو دئپورتاسیا، اون 

اینسانین آدی، وردیش ائتدیگی حیات ریتمینی 

پوزموش، اونالری یئنی شرایطه، یئنی حیات 

لره اویغونالشماغا وادار طرزینه، یئنی مشغولیت

 ائتمیشدی. 

ده آذربایجان -18جی ایل دئکابرین -1997

جمهوریتینین جمهور رئیسی حیدر علی یئوین 

رین جو ایللرده آذربایجانلیال-1948-1953“

ائتنیک -کی تاریخیندارمنستان شوروی اراضیسی

ان  کوتلوی صورتده دئپورتاسیاسی ندتورپاقالری
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بابا -ایمزاالدیغی فرمانال تاریخی و دده 4” حاقیندا

-1953-1948یوردالری اوالن آذربایجانلیالرین 

ان دئپورتاسیاسینا ایلک دفعه ندجو ایللرده ارمنستا

اندا بو ایشده سیاسی قیمت وئریلدی. فرم-حقوقی

نین و شورویی لریارمنی شووینیست دایره

نین جینایتکار سیاستی ایله یاناشی، رهبرلیگی

نین اؤز خالقینین آذربایجان شوروی رهبرلیگی

دیلن الریمیزا قارشی تؤرهطالع ینه، اونون وطنداش

سینده لرین تشکیلینده و حیاتا کئچیریلمهجینایت

 ایشتیراکی قید اولونوردو. 

جو ایللرده -1953-1948ن نداستعالین طرفی

حیاتا کئچیریلن آذربایجانلیالرین نؤوبتی 

دئپورتاسیاسی زمانی ارمنیلرین خصوصیله دقت 

مرکزینده ساخالدیقالری مسئله اقتصادی، 

دن گوجلو، استراتئژی سوسیال و معنوی جهت

نین لریلی آذربایجانلی یاشاییش منطقهاهمیت

ده دن ایلک مرحلهبو سبب  5بوشالدیلماسی ایدی.

ایروان شهری )ایندیکی یئرئوان شهری( 

لری یاخینلیغینلداکی یاشاییش منطقه

آذربایجانلیالردان تمیزلنمیش، سونرا اسه رایون 

لرین اهالیسی مرکزلری، اطراف کند و قصبه

دور. دئپورتاسیایا مروز قاالن کؤچورولموش

سی ارمنستانین داغ نین بیر حصهاهالی

آراز -رایونالریندا یاشادیغی اوچون کور

اکی ایقلیم شرایطینه چتین نداووعالیغی

آراز -دن ده کوردیر. بو سببعالیشمیش

اووعالیغینا کؤچورولموش اون مینلرله آذربایجانلی 

                                           
4  “1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların 

Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi-etnik 

torpaqlarından  kütləvi surətdə deportasiyası 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Heydər Əliyevin imzaladığı Fərman// 

https://e-qanun.az/framework/4099 
5 Nəcəfov B.İ. Deportasiya. III hissə, Bakı: Çaşıoğlu, 

- 2006.-320 səh. 

الری قیده آراسیندا کوتلوی اؤلوم حال

 دیر.عالینمیش

ان کؤچورولن بیر نفر ده نددن، ارمنستادیگر طرف

یجانلی داغلیق قاراباغ اراضیسینه آذربا

 "بؤیوک ارمنستان". عکسینه 6دیربوراخیلمامیش

سی استیقامتینده بو ایدئیاسینین حیاتا کئچیریلمه

نین آذربایجانلیالردان بوشالدیلماسی ایشی اراضی

پالنلی صورتده دوام ائتدیریلمیش و داخیلی 

جو ایلده داغلیق -1949کؤچورمه آدی ایله 

نفر( آذربایجانین  549عائله ) 132قاراباغدن 

دور. عینی زاماندا خانالر رایونونا کؤچورولموش

نین آدالرینین لریآذربایجان یاشاییش منطقه

سی، تحصیل و مدنیت اوجاقالرینین دییشدیریلمه

سی عملیاتی باغالنماسی، رایونالرین بیرلشدیریلمه

جو ایللرده -1953-1947دیر. حیاتا کئچیریلمیش

نین آدی منطقه 60ایجانلیالر یاشایان آذرب

-1988-1921دیر. عمومیتله اسه، دییشدیرمیش

جی ایللرده ارمنستاندا یوزلرله تورک منشعالی 

 دیر.نین آدی دییشدیریلمیشیاشاییش مسکنی

لری دئپورتاسیا زمانی ارمنیلرین حیاتا کئچیردیک

گرلیک اسه اوندان عبارت ایدی کی، رایون و حیله

ن اهالیسی آز سایدا آذربایجانلی قالماق شهرلری

دور. آزلیقدا قاالن اهالی شرطی ایله کؤچورولموش

نین ارمنستان اراضیسی -ده اسه نؤوبتی مرحله

 "سیتمیزلنمه"تامامیله آذربایجانلیالردان 

   7دیر.دن چیخاریلمیشعملیاتی زمانی اؤلکه

نین آذربایجانلیالرین شورویی حکومتی

ی حاقیندا وئردیگی قرارالر ارمنستان سکؤچورولمه

ده حکومتینه شانس وئرمیشدی کی، ایلک نؤوبه

                                           
6  Talıblı S.Ə. İran İslam Respublikasının Qafqaz 

siyasətində Dağlıq Qarabağ problemi (1191-
2005-ci illər). Baki: Elm və təhsil, 2016.- s. 
221-225 

7 https://supremecourt.gov.az/static/view/20  

https://e-qanun.az/framework/4099
https://supremecourt.gov.az/static/view/20
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ایروان اطرافیندا و ارمنستانین خاریجی سرحدلری 

بویونجا مؤوجود اوالن آذربایجانلی یاشاییش 

سینه نایل اولونسون. نین کؤچورولمهلریمنطقه

لری آذربایجانلی نین نمایندهارمنستان حکومتی

یه دن کؤچورولمهنین پسیخولوژی جهتاهالی

لر حاضرالنماسی اوچون موختلیف شاییه

این داخیلی ایشلر -یاییردیالر. ارمنستان شوروی

قریقوریانین ایمضاسی .خمایور -ناظری گئنئرال

جی ایلده م.ج.باغیرووا -1948مای  3ایله 

ا قارشیداکی -آذربایجان شوروی“اونوانالنمیش 

دار ارمنستانین آذربایجانلی کؤچورولمه ایله عالقه

روهیه حاقیندا -اکی اهوالنداهالیسی آراسی

سی نظرده توتوالن دا تکجه کؤچورولمه”آراییش

نین نارازیلیقالری رایونالرین آذربایجانلی اهالی

دئییل، بو ایشده ماراغی اوالن، داغلیق قاراباغین و 

سینی ناخچیوانین ارمنستانا بیرلشدیریلمه

لری ده اؤز نیلرین سؤیلدیکآرزوالیان ارم

 8دیر.عکسینی تاپمیش

ن ندآرخیو سندلرینده ایروان شهری

الر دا  آذربایجانلیالرین دئپورتاسیاسینا دایر فاکت

جی ایلین -1948بونو گؤستریری. مسئلن، 

آذربایجانلی  64ن نددئکابریندا ایروان شهری

و ج-1949نفر( کؤچورولدوگو،  253نین )سیعائله

نین نظرده سینین کؤچورولمهعائله 400ه ایلده اس

 دیر.توتولماسی فاکتی قید ائدیلمیش

ان ندجی ایللرده ارمنستا-1948-1950

سی -3232دن یالنیز عائله 8110کؤچورولموش 

-1950یاشاییش ائولری ایله تامین اولونموشدو. 

ائو تیکمک  3500جی ایلده کؤچورولنلر اوچون 

ائو تیکیلمیشدی.  470قرارا عالینسا دا، یالنیز 

سی هیتیانی کؤچکون عائله 1488یالنیز 

سی ایله تامین اولونموشدو. تسرروفات ساحه

 5000جی ایلده کؤچکونلر اوچون -1951

نین تیکینتیسی پالنالشدیریلسا دا، یاشاییش ائوی

یه ائو تیکیلیب استفاده 3074جمعیسی 

جی ایلده ارمنستان -1952وئریلمیشدی. 

تصروفاتن  600آراز اووعالیغینا -وردن ک-شوروی

سی پالنالشدیریلیر و پالن کؤچورولمه

 9فایز( یئرینه یئتیریلیر. 6،124آرتیقالماسی ایله )

ان آذربایجانلیالرین دئپورتاسیاسی باشا ندارمنستا

دان سونرا اورادا یاشایان آذربایجانلی چاتدیریلدیق

 رک، رایون ونین آزالماسینی بهانه ائدهاهالی

لر توتان رئسپوبلیکا میقیاسیندا مویین وظیفه

                                           
8  Bax: Qasımlı M.C. Ermənistanın 

sovetləşdirilməsindən Azərbaycan ərazilərinin 

işğalınadək erməni iddiaları: tarix-olduğu kimi 

(1920-1994-cü illər). Bakı: Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı 

Fondu. 2016. 520 s. 
9  Bax: Azərbaycanlıların Ermənistan SSR-dən 

deportasiyası (1948–1953-cü illər)" sənədlər 
toplusu. Bakı: Zərdabi LTD MMC, - 2013. 
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سینه آذربایجانلی کادرالرین ارمنیلرله اوز ائدیلمه

 باشالنیلدی.

قاراباغالر، وئدی، زنگیباسار، کراسنوسئلو 

نین آذربایجانلی لریرایونالرینین پارتیا کومیته

رایوندا اسه ایکینجی  10بیرینجی کاتیبلری، دیگر 

رک دن آزاد ائدهوظیفه و اوچونجو کاتیبلری

یئرلرینه ارمنیلری تعیین ائتدیلر. آماسیا، 

ان باشقا، ندباسارکئچر و کراسنوسئلو رایونالری

یئرده قاالن رایونالردا آذربایجان دیلینده چیخان 

 10لر باغالندی. قزئت

ج.جاببارلینین آدینی داشییان ایروان دولت 

جو ایلده -1949آذربایجان درام تئاتری 

یجانلیالرین یاشامادیغی باسارکئچر رایونونون آذربا

جی ایلده اسه -1952مرکزینه کؤچورولموش، 

ن باغالنمیشدی. ندسی سببیمعالیلشدیریلممه

جی ایلده یئنیدن -1967ایروان تئاتری یالنیز 

 11ایرواندا فععالیتینی برپا ائتمیشدی. 

 آبوویان آدینا ایروان پئداقوژی اینستیتوتوندا.خ

ایجان دیلینده لدن تحصیلی آذربجی ای-1937

 یا،جوغراف-تاریخ ادبیات،-دیل –لری اوالن بؤلمه

 دولت ارمنستان و لریفاکولته ریاضیات-فیزیکا

 اوالن مؤوجود اینستیتوتوندا پئداقوژی قیابی

جی ایلده -1948 راق،باغالنا لریفاکولته ائینیادلی

 الرا کؤچورولدولر.اکی موافق اینستیتوتندآذربایجا

وان آذربایجانلی پئداقوژی جو ایلده ایر-1924

لری کند رایونو راق اونون فاکولتهتئکنیکومو باغالنا

حساب ائدیلن خانالر  )حاضردا گؤیگؤل( رایون 

 مرکزینه کؤچورولدو.

جی -1956-1948عمومیتله، آذربایجانلیالرین 

ایللرده تاریخی آذربایجان تورپاقالریندا یارایالن 

                                           
1 0 Bayramov A.Ə. Tarixi faciələrimiz: deportasiya, 

represiya və soyqırımı. Bakı: “AM965” MMC-
nin mətbəəsi, - 2015, - 416 s. 

1 1 https://soyqirim.az/link/6221  

دن، اؤز تاریخی ائتنیک -یارمنستان شورو

ان دئپورتاسیا ائدیلن آذربایجانلیالرین  ندتورپاقالری

جی ایلده -1948دن سی حقوقی جهتبو فاجعه

BMT- نین  اینسان حقوقالری کومیسسیاسینین

راق سینه اویغون اوالماده 2قبول ائتدیگی قرارین 

سویقیریم و ائتنیک تمیزلمه کیمی 

جیتیمایتینه، بین الملل و لی، دونیا قیمتلندیریلمه

الرینا چاتدیرلمعالی، دونیانین رئگیونال تشکیالت

لر یازیلمعالی، خاریجی لرینده مقاله-آپاریجی کیو

لرده کونفرانس، سئمینارالر تشکیل اؤلکه

 ائدیلملدیر. 
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 مممدووا گولناره

 جلدین رسامی )آیریلیق(

 
 اندیونورا لییمیشا یزیمبت قمممدووا گولناره ه

 یزنئسو ب لیقیختیراچیا بین الخالقآنادان اولموش

سامالر .ریتیرمیشمکورسونو ب یقلرسام ینستیتوتونونا

 لیقیارادیجی یدفعه فرد بیر.میعضوو ینیناتفاق

 .میرمیشکئچ مییسرگ

 ر. یادندمؤوضوسو یکنپرورلطو وچوخ یمیناثرلر

 اری، بخت یشاعر یجانآذربا مییاثر یآدل "لیقیریآ"

.  میشحصر ائتم یناپوئماس "نتاگلس" یننه زاد واهاب

 لهیا یباغالنماس سینینهیلاثرده گولوستان موقاو

،  میرمیشعکس ائتد یاو درتر یاشادیغی یمیزینخالق

 .میلمیشپارچاالر سرگ دانیجانآذربا یاثرده گونئ

 یارییا یمیزینو تورپاقالر یزینمیو بو اثرده خالق 

 یریآ نندیکلریسئود ینسانالرین، ا ینیسبؤلونمه

،  ینیقم -ینیدرد ینآراز یانقان آغال ینی،سدوشمه

س عک یشینیسرتله باخح یااو تا دانیبو تا ینسانالرینا

 .میرمیشائتد

ده  لرسهبؤل یارییاه نداوستو یذکاغ یجانیمیزیآذربا 

 !  یرندیجادا آذربا ییدا ، بو تا ییاو تا ینآراز

 :  نیشکزاده دئمواهاب بختیار

 وندوز ، گ-ه ،بؤل گئجهنداوستو یذبؤل کاغ"

 وز . ده د یرکلره دنداوستو تورپاغین

  یدانا،تؤک ده م ینیزمع، گوجونو

 . یانادان سدد چک هر ،سالح دانقوشون

 ن آنجاق ، سبؤلر یکییها تورپاغی

  "ییرماقدان آجان ینبد یرندچتی

جلدین رسامی معصومه علی زاده شاملو 

 )بابک(

 

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

 یئو هللابدع یزرام

  SONUNCU QARسونونجو قار

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوشور.  یئره انندسییقارش ین،مقار، پنجر وسونونج

 . انندیآرخاس یناوتاق، خورما، اوزوم بوداقالر ایستی

 شره دوشور،  مگئج یلسن یر،اوسته، شام اودالن ماسام

 . انندیآراس یندادان زامان، دوداقالر ن،ندیلید بال

   

  ا؟ندیانیگئجه، من  یمقال یرسن،لنسسله، سس رکتیت

 . اندیزامان ین،نسون گئجه یان،تمه داگئ ییم،دئ نئجه

  ا،ندیاوزوک بارماغ یشانن ی،ک میممن ک یندی،ا آخی

 . اندیهر آن یننو، بو گئجهندسان، قاردا سوده سون سن

   

 ن، سئوه یسن یدناراحات ینه،گئت ائو یزیم،عز دور

 . یگوناه یرب یئنی، ییغما ینه،اوزر گوناهالرین

 ن، سئوه یگؤزل ده من یرببلکه اولدو،  ده،قیسمتیم

 .یآه- یجکمه داها، درد ی،دو، خوشبخت اول کسؤزوم سون
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 یجانها در آذربا یبارزانل یردپا
 ملک زاده توحید دکتر

 

و  یلاز قبا یمردم یوستناز پ یبارزان عشیره

از  یکی که« بارزان یخش» کرد به مختلف هاییرهت

 بارزان یروستا در ساکن یهنقشبند یقتطر یوخش

( بود، یلدر شمال ارب یعنسبتا وس ی) منطقه ا

 یقتبارزان معتقد به طر یوخ. شاست گرفته شکل

) اجداد  یوخ نهریبوده و بعضا با ش ینقشبند

 یو شهرها یهحمله کننده به اورم یداهللعب یخش

( رقابت هم شاه یندر دوره ناصرالد یجانآذربا

چون از  یمصطفمحمد پدر مال یخش یداشتند ول

او شد. پس از  یفهکرد خل یتتبع یداهللعب یخش

 یخاز پسرانش به نام ش یکیمحمد  یخمرگ ش

 یمالمصطف یگرشو پسر د ینید یاحمد رهبر

 بارزان را بر عهده گرفت. یلقبا یاسیس یرهبر

محمد  یکمک به حکومت قاض یبرا مالمصطفی

و پنج هزار  یبا س یشمسس 1324در سال 

آمده و جزو فرماندهان قشون  یجانآذربا به یبارزان

 یریمحمد گشت. پس از سقوط و دستگ یقاض

از دست ارتش شاه   یمحمد، مالمصطف یقاض

بعد در سال  یکسالبه عراق برگشت.  یختهگر

 یقاز طر یبارزان ایبا فشار ارتش عراق قو 1326

 ی( وارد کوهستانهاینامروز یرانشهرمرز خانا ) پ

و جنگ کنان خود را به رود شده  یجانغرب آذربا

 پناهنده شدند. یارس در پلدشت رسانده به شورو

از  یماندند و جمع یدر شورو سال 11 هابارزانی

به کار پرداختند. پس از  یهو بق یلتحص آنان به

 یبه عراق، دولت عراق بارزان یبازگشت مالمصطف

ها را در امور خودشان خودمختار کرده و سهم 

دولت  یانبعدا م یآنها دادند. ول به یاسیس یها

 پیشنهادها اختالف افتاد و به  یعراق و بارزان

 یپژمان از فرماندهان کرد کرمانشاه یسیع

دولت  یحاتیتسل -یساواک  کمک چهار ساله مال

دولت عراق شروع شد. تا  یهها عل یبه بارزان یرانا

شاه و معاون نخست  ینب یرمعاهده الجزا یامضا

دولت  یهها عل یدام(، شاه از بارزانعراق) ص یروز

  1975 ارسشاه در م یکرد. وقت یعراق استفاده م

را اعالم کرد  یرموضوع  قرارداد الجزا 1354اسفند 

 ینرا درخصوص ا ینظر بارزان خواستیشاه م»

آن  یتشاه درخصوص ماه یقرارداد بداند. وقت

رساند  یانرا به پا یشهاکرد و حرف یرساناطالع

 ینا یبود. خالصه پاسخ بارزان یپاسخ بارزان منتظر

شما از قرارداد  مادام یمتنها هست یبود: ما مردم

را  یرانو منافع مردم ا یدهست یراض یرالجزا

 یگرماست د یکه آن کشور مادر کندیم ینتضم

وجود ندارد. ما ضد آن  یمکه ما بگوئ یزیچ

. اگر به ما یم. ما تحت فرمان شما هستیستیمن

کرد و اگر  یمخواه یما زندگ یدکن یزندگ دیبگوئ

شما  یمرد. ما با دلسوز یمخواه یریدبم یدهم بگوئ

هم  ینده. در آیمهمراه شما هست یزحاال ن یمبود

که مرحمت  یدواریمبود. ام یمگونه خواه ینهم
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 یهاصحبت ینشما نسبت به ما کم نشود. ا

 «.بود یمالمصطف

اه، به ش یکه به خاطر قطع کمکها یمصطف مال

شد.  یرانداده و پناهنده ا یانشورش خود پا

 یماریبه علت ب 1358در سال  یبارزان یمالمصطف

 یهبه اشنو یفوت کرد. جنازه و یکاسرطان در امر

آورده شد و چند روز بعد قبرش نبش قبر شده 

 14ربوده شد.  یاسیشس یجنازه اش توسط رقبا

 یجنازه ها یماندهباق استخوانهای 1372مهر 

پس  یبارزان یسادر یو پسر و یبارزان یمصطفمال

به  یهخلج از توابع اروم یاز نبش قبر ازروستا

 تا به عراق منتقل شود. یافتانتقال  یوانمر

 یا یلهدرون قب یجنگها یاز مرگ مالمصطف پس

در  یکشاند. بارزان یرا تا سرحد نابود یبارزان

دولت صدام وارد جنگ  یهعراق عل یرانجنگ ا

 یسبا مرگ برادرش ادر یعود بارزانشدند. مس

اداره امور  یه،در اورم 1365در بهمن  یبارزان

ها را به دست  یبارزان یو مذاکرات خارج یاسیس

ها را تصاحب  یبارزان یرهبر توانستگرفت و 

موفق شد با برپا کردن  یکند. مسعود بارزان

 یقاو دق یالدیم 1991در سال ”ینراپه “شورش 

 یعراق و در زمان برقرارو  یتپس از جنگ کو

 36خط  یپرواز عراق به باال یتممنوع یتوضع

ائتالف، کنترل شمال عراق  یروهایدرجه توسط ن

کردستان عراق را  یمرا بدست آورده و دولت اقل

 2005در سال  یمیحکومت اقل ینکند. ا یستاس

شناخته شد. پسر  یتتوسط دولت عراق به رسم

که برادرزاده و داماد  یروانبه نام نچ یبارزان یسادر

کردستان  یماقل یرباشد نخست وز یمسعود م

 یسرئ یعراق و پسر مسعود به نام مسرور بارزان

 یروز یباریز یار.هوشباشد یم یماداره اطالعات اقل

 ییاسبق عراق دا یرخارجه و معاون نخست وز

 یبه اتهام فساد اقتصاد یاست. و یمسعود بارزان

عراق  یجمهور استینتوانست وارد انتخابات ر

 بشود.

حزب دموکرات  یعضو سابق رهبر ی،بارزان ادهم

در  یحضور و یدیویو یراکردستان عراق که اخ

 یهاورم یاهال یاندر م یاز نگران یموج یهاورم

« کرد یحزب اله انقالب» رهبر حزب  یختبرانگ

 یگروه منشعب از حزب اهلل کرد عراق و شورا یک

 یناز مخالف یت. وعراق اس یانقالب اسالم یعال

باشد و گفته  یهم م یمسعود بارزان مویشپسر ع

 یدشود خانه و امالکش تحت کنترل شد یم

 باشد. یم یماطالعات اقل
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  QALIB قالیب
 عباد اف آلیش اوغلوکمال 

Kmal ibadov Alış oğlu 
 
 
 
 
 
 
 

 خدافرین بو دونیایا پنجره

 او تورپاقالر ارنلرین اولوندو

 و کئچیله سی یولومدواو قیل کورپ

 قوجا تبریز ایتیردییم قولومدور

 ساغ بویروم ده هله یئری بوش قالیب

 نه لر سیری سوزو و اودو بو دره

 جواب وئرمز سوروشسان دا مین کره

 خدافرین بو دنیایا پنجره

 سینیق سوکوک تاغالریندان داش قالیب

 شاه اسماعیل اوردوسودور او داغالر

 دا دردی واراو داغالرین دونیا بوی

 بیر آه چکسم او داغالری آغالدار

 گوزلرینده داشا دونموش یاش قالیب

 گور نئجه دیر اوزون اوین دونیامیز

 عملینه گوزون دوین دونیامیز

 نم دئین دونیامیزم-ائله منم

 ایندی اوزو مین هدفه توش قالیب

 

 قدر نیگیگئتد بیبوراخ

Buraxıb getdigin qədər 

 یصدر یمابراه

İBRAHİM SƏDRİ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 دؤنوشله دؤنوروک، ریب

 .ریاغمی شیاغی هئچ

 .اوچوشور اوستوموزه یلردانه قوم

 دؤنوشله دؤنوروک، ریب

 اسمر، زیمیتن ورغونوق،ی

 .حوزون ریمغرور ب زدهیمیچیا

 وار،  زیمیاراالری

 ...اراالری نیدر انیاولما یدرمان

 آغالماقال،...

 له،کیزلیسچاره ...

 .نهیسیندیکیا نیاتیح قیرینالشیاخی

 ق،یرینالشیاخیداها  رآزیب

 .قییندایغیارانلق-آال نیال اوزاتمادا، آخشام لیب

  بو،

 نده،یسهمن ائرته نینیشیگئد نیسن

 قورودوغو،  نیزیمیدوداقالر

 ،یگیلدیچک نیسوالر

 ن،ین«دجله» ن،یزیدن لیزیق

 ،«یموس» اؤنوموزده

 له،یعصا ا زدهیمیال

 ن،ی«لین» زیمیگیکئچد بیاری

  وراسوو-سووورا یزیمیلراتک و

Şeirimiz- Şairimiz 

 شاعیریمیز -شعریمیز 
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 ندان،یآرد نیزیمیگیلکدهیرلیب زیمیگیتوکَتد

 .کیییمیک یسیماهن نیگئدن اولدوزالر بییقا

 .دؤنوشله دؤنوروک ریب

 گؤزل اولوردو، نه

 !گؤرونجه یدؤنوب سن زایمیساغ

 گؤزل اولوردو، نه

 !اؤنوموزه دوشدوگونده

 ز،یماجرام یمیعشق ک ریب یلیزعفرانالرا سار یآد

 ندهیوکلریزومرود  نیکَروانالر سقانجیق یآد

 ،یلیازی

 ال،یل یآد

 .دولودور زیمییاوره ز،یقدر توخونسان الیواو ریب

 دؤنوشله دؤنوروک، ریب

 .اورداسان زا،یباخساق آرخام بلکه

 ک،یریمستیا رمکیتیافسونو ا بو

 .ندهیاصل کیریمستیا ینییشئ ریهئچ ب نیانیدون

 پکیا نیقالریاستی قوتونو،ای ،ینیسینجیا

  ،ینیغیوموشاقلی

 ک،یریمستیاوزوموزه توخونوشونو ا نییببه

 .اولدوغونو ولوندای نیزیمیشلریا

 .کیریمستیبئله ا ینیگیلیستیا نیزیمیاوجاغ

 .دؤنوشله دؤنوروک ریب

 ن،یاونوتماماق اوچون شاشق یسن

 .قیرینانیاوچون اؤلومه قدر ا نانماماقیا

 زدان،یآرام یم نیگئتد

 زدن،یمیاوزر یم نیچکد ینیال

 م،یتی یزیب

 ،یم نیاؤکسوز، بوراخد ینیشهر

 شده؟یائدک ا نه

 .کیریلمیباجارا ب یآغالماماغ

تؤکولن  زدانیمیدوداقالر انیقانا کجهیدشلهید

 بوش سؤزلرله،

 :سوروشوروق زدنیمیریب-ریب

 ؟یدجورنه هاوا

 ؟یدنئچه ساعت

 انیاوتال ندایغیللیاشی نیرالرییچا ئنهی

 .قییندایآراس نیزیمیقوزوالر

 .کیرییشلهیاوستونده ماتم ا نیرالرییچا ئنهی

 ا،یقوپان دون ئردنی یگینجَلدیا

 تاپاراق، ولیبرزخدن  ریب

 .دوشور زایمیباش

 .زدهیمتپ رییپاتال یسقوبّه یگؤ

 .کیریلمیآمّا آنالدا ب ق،یرییآنال ک،یریائد سّیح

 دؤنوشله دؤنوروک، ریب

 .کیقدر نیگیگئتد بیبوراخ

 ر،یاغمی شیاغی هئچ

 اسمر، زیمیتن ورغونوق،ی

 ...حوزون ریمغرور ب زدهیمیچیا

 .نهیسیندیکیا نیاتیح قیرینالشیاخی

 ائدک؟ نه

 ر،یاغمی شیاغی هئچ

 .نجهیییئری زیسنس

 .دؤنوشله دؤنوروک ریب

 زه،یب امتیق

 .زهیب امتیق

 !زهیده مرحمت ائت ب ئنهی سن

 !زهیائت ب مرحمت

 !زهیائت ب مرحمت
@SheirOcagi 
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 آنا

 امام وئردی سامانی )ایمان(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نـاآ ریجـانـد ــاتـایآنـسـان حـ نینـاغـیقا ـنیـغـیوارل

  اآنـ ریسانسـان  اولــودان  سـانـد یـوکسَکلـری  اولـو

  

   قـلم یقـاتـالنـد ـلـهید ــاز،ی ـمیوصـف دئـد نـهیشأن

  آنـا ریانـدیشَــرْ  ـنـایبـقـا  بـاغـرســؤزلـوکده   یدئـد

  

  ـلـرید ـنـلـهید ــبیآچـ ـلیملک لـر  د  مکدهیاؤ قلم

   آنـا ریکـؤزه رن  جـانــد  ـنـدایـالریـقـیلـر  قـا تــؤره

  

  اونـال دوغولـوب ـلیبـ لهیدا، ائـ یاولدوزالر نیعرش

   اآنـ ری،دانـد ـزای، پـارالمـ ــالریپــارالد  بیبـاس  گـؤز

  

   صـدف  یآچــد  ـنیدوداغـ  ـنــدانیدالقـاالر نیزیدن

  اآنـ ریمـرجـاند ـلـهی، دوّر ا یگؤوهر  تـؤره سـ  یدئد

  

  کاوره ی،گاهدان جوشوبان داشد ایینتیچرپ دوشدو

   نـاآ  ریدامـارالردا  گـزن  قانـد  یجـان نـــظـم  یدئـد

  

  نـیـقـی   یــولـمـازدآنـاالر  عرش  دوغ  یــدیاولماسا

  ـاآن ریاشـرف  ائـدن کـانـد  یـنـینـســانـالریا  نیفرش

  

   اخبــ نایس نــایم یلــ ــروهیز نین ینـاغیقا قیاوجــال

  اآنـــ ریـانـــدیشــا نهیوصف  «ینب»  نــدهیعرش جنّـت

  

   یـلدئـمـه  ـقیحاقـدان ســورا  خـالـ یـئـریوار   ا،یآتا

 ـــاآن    ریســاروانـد  نایدا  آتــا   کــاروان ـنی«نـمـایا»

 

 ش،یبو شهرده ان گؤزل ا

 روشن یزرام

 

 

 
 

 

 

 

 

 .سئومک ،یدسئومک یسن

 ندا،یشیهر قار نیبو شهر یسن

 .سئومک ندایشیق ندا،ییای ندا،یازی

 .سئومک قدایشیا قدا،یقارانل یسن

 توک،بهتوک ینیتئللر

 .مکوبارماق سئ-بارماق ینیاللر

 بیازیگون سنه شعر  هر

 .واراق سئومک-واراق یسن

 ،یمیهوپان مورکّب ک واراغا

 .هوپماق سنه

 بیریتیگئجه اؤزومو سنده ا هر

 ...تاپماق ئنهیسحر  هر

 ،یگؤرندن بر یمن سن میشدییدَ

 .نیتکجه سن ائتد نسه،ینه ائتد منه

 ب،یغر م،یبدیبو شَهَرده غر زیسنس

 .نیسن وطن ائتد یبو شهَر منه

 من، شامیقازانم یتکجه سن بوردا

 .دئمه شیرمیلیب ینیشیاؤز ا میبخت

 من، شامیآزم ولیبو شهرده  ولی وزی

 .دئمه شیرمیسنه گل ولالری بوتون

 اؤتوردون، ولدانی قدایلیای یزیرمیق

 .میاندیدوندو، دا مدایدامار میقان

 -بو جاوان عؤمرون ومیسوردو تکیدل

 ...میاندیدا ،یاندی یغیشیا یزیرمیق
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 یمینس ینعمادالد

 

 

 

 

 

 

 

  بو گلزاره لیدلبر تماشا ق یگل ا یباهار اولد

  غنچه لر پرده، بشارت بولبول زاره یبوراخد

 

  بستان لهیباغ ا یاندیبو یخدیپرده دن چ قیشقا

  رنگ ازهاره یاندیحسنون بو یگلشن یرشدیا

 

  یصوف یزاهد، گوونمه ذکره ا یمنع ائتمه ا یمن

  دارهیان ذکره منم مشتاق دسن مغرورس یک

 

  یاحوال نیعشق یندور ک لمزیهر بلهم اضل ب یک

  بو مغلق سر اسراره یعقل نیقاصر رشمزیا

 

  دن چمن دولدو نیاحیو مشک و عنبر تک ر ریعب

  مشک تاتاره نیطعن ائده ر ساچون نس سحرده

 

  چاک ائده ر من تک بانیغنچه دن سنبل گر یخدیچ یک

  پاره میسن ائتمه اوره گ م،یرغصه دن باغ یندیدل

 

  لردن چکیهزار الوان چ یمختلف اولد چمنلر

  اشجاره یشکوفه گلد ن،ینرگس و الله و نسر یلدیآچ

 

  چادر اسمنینرگس و الله توتوبدور  یلدیآچ

  انهاره یئتدی شلریر، قم ترهیارغوان ت ودلریسؤ

 

  بئش گوندور یک لیب متیغن یگول تماشاس بنفشه

  اول بو بازاره داریوقه گول حسنون خرمعش ساتار

  نین یمینس یسیع یدم ،یجان نایجان یلدیغیی

 مارهیجان ب یرشدیدرمان ا نهیدرد وصال

 دادالر،یدادالر، ب رالریشیچاغر ندنیگؤزلر

 .پوالدالر، جلّادالر ن،یگیرپیدوشموش ک غهیت

 

 !ینیحال نیسورما عشق ندنیگیشلیلمیب نیدلبر

 ادالر؟ی نیلسیهاردا ب ،یبو حال لمزیب آشنا

 

 شاگرد اولور، هیلمهیب ینیصنعت نیعشق یک میک

 .اونون اوچون شاگرد اوالن استادالر ریوئر باش

 

 دوالر،یسو اغایآ-باشدان الر،یاردی مدانیدابان

 .شدّادالر دادالر،یب ینیداد الریآلماد

 

 ،یدلهیدرد ائ مییاوره ،یائند هیاوره چاقیب چون

 .ادالریفر ادالر،یفر یجگر هام یآغالد

 

 !ریگت مانیا ل،ییشک دئ« !یمینس»سن واصل حقّه

 !افرادالر یگؤر هام ن،یآچد ینید تینهایب

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

 یمحمد فضول

 

 

 

 

 

 

 

 

  زار سنه-یحال دل میغمدن اؤلدوم، دئمه د

  نهآزار س میتازه روا، گؤرمه د-یگل یا

  ائدر جؤمله کباب نندایباغر ،یناب ک-یمئ چیا

  وار سنهجگرخ-عشاق له،یعشق ا آتش

  یمیرس نیمست سینرگ لیگؤلگوندا دئ-یمئ

  سنه دارید یقیعاش پیاولموش گؤز آچ قدح

  یگؤلگون تاب-یمئ بدریگؤل گؤل ائد نیعارض

  نئچه گؤلزار سنه شیلمیگؤلدن آچ ریکه ب وه

  غنچه و گل م،یک لهیائد بو رخ لعل ا ریس باغه
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  نهخونبار س دهیدل و د-خون هگؤستر

  شیمیأئوزگه ا ،یسرو، ول نهیقامت میدیدئرا

  و رفتار سنه وهیو روش و ش حرکات

  یمیلیدرد د نهیطرف بنا گوش بی لهیائ

  دستار سنه ۀطرّ ای ه،یید نیاو طاق ای

  و فتنه دن اولمام آزاد نمیگرفتار من

  شوخ، گرفتار سنه یا ن،یاولماس میک چیه

  نیگید لهیقان ائ یمیباغر یهوس نیناب لعل

  اظهار سنه یلمادیق میاشی یقانل میک آه،

  ینظر نلهیوار سن نیفلگ یفضول یا

 وار سنه مینه ک یوئرد ینیغم و محنت میک

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

 یلیاستاد عاصم اردب

 

 

 

 

 

 

 

 

  انشاءائله گئت نیقصه س نیبوشان شان اوره گ گل

  دوغون اوخالره تماشا ائله گئتوور ریب ربهیب

  مایاشیدان نظر ائت گوزده ن آخان قان  قیلیریآ

  ائله گئت ایدر یلرده ن توره نن چشمه ن قطره

  سال لهیده ن د لیائل ده ن ائله د یمیاسرار یزلیگ

  ده مجنونونو ائللر آرا رسوا ائله گئت سن

  آچ اوزومه نیپنجره س نیباغ یبارل امی یداغل

  ائله گئت ایاح یمیدان قاراالن باغر شیقاراق

  حسرت ده وارام ویبو للریا هی یسئوگ شیباخ ریب

  سودا ائله گئت لهیگولوم گل اونو بو جان ا گل

  بیامضا ائلئ میگیزلیحوکمونو سن س نیمیقتل

  بو محکومون اوزون حوکمونو اجرا ائله گئت گل

  ریاغمادادیده ن باشا داش  نیداش قلعه س نیظلمات

  دا تماشا ائله گئت قیجلوه قارانل ریب تکجه

  الرا یرتیشقیق یبو وحشت ده بوغولموش آج باخ

  معنا ائله گئت ویکو یسکوت دان دوغوالن ها الل

  سحره نیدیآ نیباغال قارا معجر نین گئجه

  اولکه ده برپا ائله گئت ینیس مهیخ گوندوزون

  وکویدو  ونگولیاولسادا  ریآغ یدرد نیعاصم

 کوسمه مدارا ائله گئت النیا شیبو قارقانم گل

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

 

 دالر

 )سسسیز( اردشیر اوغلو اکبر رضایی موالن

 اوچ شعیر

 

 دالر جانان اولموسان ، مملکتده آرتیب گون گون

 دالر خاقان دونیایا هم ، گوجلوسو الپ الرین پول

 

 نیچوخالری میللتین هم ، بیزی آتمیشسان یاددان

 دالر اینسان اول سنده ، دور ، گؤیلره آتیلما چوخ

 

 احوالینه لرین بعضی ، بوگون سن وئریرسن داد

 دالر شاهان ، وزیر ، تاجیر ، ییر ائیله حال چوخ سنله

 

 دالر باشی ، دالر لبلر ، دالر قاشی دیلبرین

 دالر آن بیر منی قان اهلل سن ، دوشدوم یازیق چوخ

 

 سحر آخشام آغالییر ، ریازیقال پولسوز کیمی من

 دالر قان سن احوالیمی بو ، ائیله ترحّم ل گه

 

 آرامیشین گوندوزلرین گئجه بیزدن آلمیسان

 دالر مئهمان بیزه اول گل آلالها وئررم آند

 

 آن هر سنله یانالشیر تئز ، اؤزون آتمیش چوخالری

 دالر نان هم ، پئنیر خیرچا هولو آلما ، دالر ربّ
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 قیمته وئریلمیش یوکسک ، بوتون دولموش شهریمیز

 دالر جانان ، دالر قیزدا اوغول آرواد ییر ایسته

 

 دن اسکی دئییبلر ، آهیندان مظلومون قورخگینان

 دالر غلتان قانیوه سن ، کیمی قلبیم اولگینان

 
 گؤتون باش عؤمرون دوردون اوتوردون لرله بؤیوک باش

 دالر ارزان سنی آخیر ر ائده ، میللت ناله

 
 دویمادین هئچ سَسین لر"سَسسیز" و سالدین های کی سن

 دالر ویران لری بیرلشمیش سنله ، ائتسین تانریم

 

 دونیا بوگونکو 

 

 گون بو دونیایه اولوب نه بیلمم

 دویون دوشوبدور محبت اینسانلیق

 

 گؤزلریمی جوت بورویوب آغالماق

 سؤزلریمی آغزیمدا  ایتیرمیشم

 

 آن بو حیاتی قاریشدیران کیمدیر

 اینسان آندا بو دونیایه اولسون یار

 

 تام یاشاییشی بورویوب کانسر

 اینام دوشونجه ایتیب حیاتدا

 

 اولوب پوزولموش یازیلمادان اینصاف،

 سولوب سارالیب لیک اصیل نجابت

 

 ساالن گونه بو حیاتی کیملردیر

 ساتان و آالن پایالشیر قیمتسیز

 

 اولوب زاد بیر هئچ آرادا گؤزللیک

 دولوب چوخلودا دولوب، فرتنی یئرینه

 

 یولو حیاتین بو گئدیر هارایا

 سولو هم ، ساغی دولوب کدرله غم

 

 اولدوزونو دان بورویوب قارانلیق

 سؤزونو عاشیق بَیَنمیر معشوقه

 

 اؤزومو اؤزومده من ، ایتیرمیشم

 دؤزومو تاپیم هاردان ، آلیم هاردان

 

 بیزه دووران بو آلاله آی یاراشمیر

 دیزه چؤکوبدور کدردن خالقین

 

 حایات بو سولور سارالیر گون گون

 بایات اولوبدور ، سایغی سئوگی سانکی

 

 اورکدن وار سؤزوم بیر ، خداوندا

 دیلکدن آرزودان سن بیزی سالما

 

 چوخالت دوزونو دادینی حیاتین

 یوخالت دونیاده اوالنالری نامرد

 

 آلاله ائیله بول محبتی باریش

 آهلل هائیل یول موروَته ویژدانا

 

 گوجویله کسگین ، دوزلوک اولسون حاکیم

 اوووجویله بیر اینصاف اولسون یاردیم

 

 لر لیک مردانه وئرسینلر اله ال

 لر لیک جانانه بوتون سین ائیله گول

 

 سسینی کسسین وئریر سؤز "سسسیز"

 َنفسینی سالماسین ، لوغمایا حارام
 1401/08/13:  یازیلمیش 

 

 

 شعری اوشاق

 قلم

 یولو دوز گؤسترن بیزه دیر قلم

 یولو سوز بیزلره آچیر دیر قلم

 

 یاغدیران ایشیق حیاتا دیر قلم

 ساغدیران فیکیر دوشونجه بئییندن
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 قایناغی گوج لرده بیلک دیر قلم

 بایراغی لرمیزین دیلک دیر قلم

 

 الرا یول ساچیر ایشیقالر دیر قلم

 الرا سول الرا ساغ گؤستریر وفا

 

 صفا زدهکؤنلومو بیزیم دیر قلم

 وفا شرافت صداقت دیر قلم

 

 درگاهیمیز دویغو بیزیم دیر قلم

 چارگاهیمیز و شور سئگاه دیر قلم

 

 نورالدان یولالری بوتون دیر قلم

 گورالدان سسلری بوتون دیر قلم

 

 یولداشی ملتین بوتون دیر قلم

 سویداشی الرین وطنداش دیر قلم

 

 اولدوزو گونلرین قارا دیر قلم

 دوزو داد بوتون نحیاتی دیر قلم

 

 یولو دوز بیزلره گؤسترر قلم

 سولو ساغ هاممیا آیدینالدار آپ

 

 وارلیغین دنیانین ساغالیار قلم

 یارلیغین گؤزل انسانالرا هاممی

 

 بیزه ثروت حقیقتده دیر قلم

 بیزه دیر ات و چؤرکدیر نفسدیر

 

 قلملرینیزی سیز آلین اوشاقالر

 اَلَملرنیزی سعادت اوجالدین

 

 یولون سعادت له قلم یزتاپارس

 کولون جهالت یاندیرارسیز قیریب

 

 

 

 

 .یماوره بیر کیچیک من

 بختیار وهاب زاده

 

 

  گلدیم، یه«شکی» یئنه

 دئیه، دینجَلیم آز بیر

 .دئیه گلیم اؤزومه

 ساعات، بیر گون، بیر...آنجاق

  من، دیمبیلمه لهدینجه

 .سسیندن ییمیناوره

 

  دی،ایزله سس او...سس او

 .منی گئتدیمسه هارا

 دی،گؤرمه گولراوزلو

 .منی کیمسه بیر بوردا

 

 قوالقالریمدا، سس او

 .گورالدی کیمی توپ بیر

 ائدیب حبس فرحیمی

 .اوغورالدی یمنش

  راحاتلیغیمی، پوزدو

 .یوخومو دینجلیگیمی،

 «بومو؟ دینجَلمک»: دئدیم
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 !اورک آی اورک،»: دئدیم

 !چک ال مندن آی بیرجه

 !اینسانام ده من آخی،

 می،دئییل نصیب منه

 «سی؟نشه حیاتین بس

 درینلیگینده، قلبین

 :سسی او یئنه دویدوم

 یاشامایان، دونیادا»

 اومار؟ دینجلیک دونیادان

 تاپمالی، یانماغیندا

 «.صنعتکار دینجلیگینی

 -یرنددنه بو بس»: دئدیم

 دا، یاشیم چوخالدیقجا

 آرزوالر، آزالمادی

 آرزوالر، داشدی-آشیب

 آرزوالر؟ آشدی باشدان

 اولدو، قیش اولدو، باهار

 گون،-عؤمور ایتیردیگیم،

 .اولدو یاش قازاندیغیم

 «ییرسن؟ایسته نه ایندی

 زامان، هئچ دئمه»: دئدی

 !منه -دیر؟نه یینایسته-

 بیلدیگیم، ذیروه دونن

 .منه دیرپیلله گون بو

 مو؟اون بیرمی، ییمایسته

 چاتمامیش، سینهکؤهنه

 .گلیر زوالرآر تزه

 آرزوالریمین، کؤهنه

 .دوشور دن ساچالرینا

 یی،ایسته دونَنیمین

 .دوشور گؤزومدن بوگون

 لنن،لیل چوخوردا بیر

 داشیندان، چیرتما بیرجه

 لنن،گول سپن، اوزو

 .یرممایست اولماق گؤل

 داغالرین اوّلینی

 گؤتورن، سیندنذیروه

 چکیب قاه-قاه داغالردا

 هؤنکورن، لردهدره

 دهتپه داغدا، یساچ

 آغاریب کؤپوک-کؤپوک

 قاراالن، لردهدوزن

 قوجا مودریک اوّلی

 اوالن، جاوان سونراسی

 .ییرمایسته اولماق سئل

 گلن، باهارا قیشدان

 .ییرمایسته اولماق یول

 آدی، لریمینعمل

 اوالیدی، آدیم منیم

 .یدیمگئده یول ابدی

 آی، گونش، گوندوز،-گئجه

 .اوالیدی سولوم-ساغیم

 کهکشانالری، اولدوز

 .اوالیدی یولوم منیم

 .یدیمیهبیلمه آی-ایل من

  سیندن،چرچیوه واختین

 .گونوم-عؤمروم چیخایدی

 کیچیک، ان ابدیت

 .منیم اوالیدی اؤلچوم

 اولمایان، ساحیلی من

 .ییرمایسته دنیزلر

 اولمایان، آخشامالری
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 .ییرمایسته گوندوزلر

 عالمینه، خیالالر

 ین،هسسل دائیم منی

 .ییرمایسته لرجیلوه

 ده، اؤزونده نینذیروه

 .ییرمایسته لرذیروه

 .یماوره بیر کیچیک من

 حیاتین، دونیانین، بو

 .سوسویم یم،ییبزه

 یم،اوره بیر کیچیک من

 ...«اؤلچوسویم سونسوزلوق

 

 خاالم منیم

 

 -طالعیمدن اؤز ده، اؤلدوسه آنام

 .منیم وار خاالم یئرینده دیم،کوسمه

 من، کی سانیرام نیرم،گووه اونا

 .منیم وار قاالم آلینماز آرخامدا

 

 -ماشینا مینیب داریخدیم، کی ائله

 .گیلهخاالم دوز! قارداش آ گئدیرم

 یانا، بیر هامی: کی دئییرلر یاخشی

 .گلر خاالدان عطیری آنانین

 

 عطیر؟ نئجه بو عطیردی، نئجه بو

 .آرام ییماوره اولور، ساکیت روحوم

 ایللر، اریییر سادویدوم عطری او

 .اولورام اوشاق قاییدیب ایلکیمه

 

 -منیم اویانیر عطیردی، نئجه بو

 چاغالر؟ دادلی ان شیرین، ان کؤنلومده

 منیم، دایانیر اؤنومده گؤز نییه

 اوجاقالر؟ یانان تندیرلر، قاالنان

 

 دویغوالر، ایلکین عطیردی، نئجه بو

 یئنه؟ قاییدیر سینهبینه کؤهنه

 وار؟ سیر نه اوندا عطیردی، نئجه بو

 .منه قایتاریر آلیب مندن منی

 

 عطیر؟ نئجه بو عطیردی، نئجه بو

 دیر؟گؤینه نییه گؤیوم-گؤیوم منی

 بیلمیرم، دئیه دیر،گؤینرتی نه بو

 .بیلمیرم نییه؟ ییرم،گؤینه نییه

 

 آغری، بو نییه گؤینرتی، بو نییه

 اختیاریمی؟ الیمدن اؤز آلیر

 -اولدوغوم عزیز هامییا ،(Sızı)سیزی بو

 ی؟یمانتظار گونلرین قایغیسیز

 

 باخیشالرینی، ییرمایسته توتماق

 .قایغیسیندا هر گیزلنیر مطلب مین

 ناخیشالرینی، گونلریمین اؤتن

 .سینداکالغایی خاالمین گؤرورم

 

 «!آغارتدین تئز نه ساچینی اوغول، آی»

 .باشیما چکیر اللرینی دئیه،

 «.چاتدیم یهاللی نییه؟ تئز»: دئییرم

 .یاشیما خاالم بیلمیر اینانا! یوخ

 

 اوخشار، منی او یلهدیلی آنانین

 .گؤروشونده هر یرائله نصیحت

  وار، اوشاقالریم بویدا اؤزوم منیم

 .ده گون بو منه دئییر «اوشاق» خاالم

 

 گؤزوندن، اونون* یایینماز نه هئچ! یوخ

 .منیم اوخویور اوزومدن دردیمی

 من، کی سانیرام گووَنیب ماخاال

 منیم، وار قاالم آلینماز آرخامدا

 

 .اولو اولودان قاالدیر؟ نئجه او

 گیزلر؟ اؤزونده قووّتی بیر هانسی

 دولو، دولودور، یله،سئوگی یال،قایغی

 .گؤزلر یاشلی او دوداقالر، تیترک او
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 ووجود، بیر ضعیف قاالدیر؟ نئجه او

 .قاری بیر گوجسوز ییخیالر، اوفورسن

 اومید، کؤنلومه گلیر، گوج قولوما

 .قولالری ضعیف قوناندا چیینیمه

 

 یادا، َایمز باش کی، قاال ائله او

 .حرارتیندن آچیر چیچک کؤنول

 دا، آخسا دؤنوب یهقووّه شر دونیا

 .من آماندایام قوجاغیندا اونون

 

 «!قاداسی»: دئدی قویدوم، باش کؤکسونه

 .دیرمیشمائن یوک چیینیمدن کی، ساندیم

 قاالسی، سئوگی سیسینه خاالمین

 گؤرموشم؟ هاردا ایستیلیگی بو من

 

 وار، سؤزوم سیزه! اوشاقالری خاالم

 .یانار برک سونرا یانمایان، ایندیدن

 ایکن، ساغ آنام کی، دئییم دوزونو

 .من یشممبیلم قدر او قدرینی

 

 سیزی، ایندیدن رمایسته آییلتماق

 .یانا خاالمدان نیگارانام یامان

 یینیزی،اوره یاندیرین ایندیدن

 !یانا سونرادان توتوب اود قویمایین

 

 یئتیم، قاتایکی اوالرسینیز ده سیز

 !منی سیز یاخشی، دوشون، باشا یاخشی

 منیم، دیربسیم قالدیغیم آناسیز

 ...!منی خاالسیز قویمایین آماندیر

 

 سؤز دوشونجه،

 

 یَن،گؤرونمه ده اؤزومه

 منیم، کؤنلوم

 منیم، ویغومد

 منیم، سؤودام

  آزادلیغیم،

 .منیم دونیام معنوی اؤز

 

 دونیامدا، اؤز ایچیمده، اؤز

 .من دا محکوم من، ده حاکیم

 آتیرام، قول یئره نئچه

 .من تومدا بیر ،*اؤزَکده بیر

 

 .یرندداشقی او ور،ندجوشقو او

 .دیرسورَکلی دیر،رنگلی مین

 ین،مدوشونج فیکریمین، سؤز،

 .دیرشکلی اؤز ر،دیقالیبی

 

 بنزر، قوشا هاواداکی لر،دوشونجه

 .بنزر داشا آتدیغیمیز قوشا سؤزلر،

 .دیرسنینکی بیلسه دَیه

  سه،دیدَیمه

 !کوس اؤزوندن کوسمه، داشدان

 !اوز الینی دناینجی او

 لر،غؤنچه او دیراورکده

 ...لر؟دوشونجه گؤرونوبدور گؤزه هانسی

 

 دیر؟نه او

 

 تانرینین، اولو دونیا»

 .دئدیلر «یوخوسودور

 یوخودان، خوش بو اونو»

 .دئدیلر« !آییلتمایین

  اویانماسینی، اونون

 دیلر؟همایست نییه

  یاتاجاق، قدَر نه او،

 یوخودا؟ شیرین درین،

  اوالرمی، انتهاسیز
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 دا؟ یوخو ده، واقعه

  کی، ایلدی میلیون-میلیون

 .سیکوره یئر فیرالنیر

  قورتاریر، بنزینی نه

 .سیقووّه نه اودو، نه

 بئله؟ او گئدیر هارا

 .ائله یئر دیریئرینده

 باشینا، گونون دؤنور

 .گوندن او، آلیب قووّت

 چیخیر، اوخوندان اؤز نه

 .سیندنچئوره اؤز ده نه

 آنجاق، گئتمیر فیرالنیر،

 .گئری نه لی،ایره نه

 دوزور، ساپا فیرالنیب

 .ایللری آیالری، او،

 مو؟یوخدو گؤزو یئرین

 کیمی، انسان دا اونون

 گؤزلری، اولسایدی وار

 یئریندن، ترپنَردی

 .محوریندن چیخاردی

 یوخوسو، دا تانرینین

 .زامان او داغیالردی

  یوخو، بیر باشقا تزه،

 .یوخودان اویدوراردی

 یئریندن، قوپمادی یئر

 .قانادی قوپدو، اینسان

 لریندن،عمل آلدی

 یاراتدی، لرمؤعجوزه

 آتدی، ایپ کائیناتا

 .چاتدی دا آیا اوچوب

 بیلدی، دا چیخا اینسان

 .سیندنجاذیبه یئرین

 تانرییام، من»: اینسانین

 سسیندن، «قادیرم من

 .دوردو دیکسیندی، تانری

 .سینهدؤوره بویالندی

 اؤزو، اینسانین: گؤردو

 .سینهکوره یئر دؤنوب

 کیمی، کوره او، آنجاق،

 .یئرینده اؤز فیرالنمیر

 اوچور، او یئریییر، او

 .لریندهاوفوق عاغلین

 تانرینین، سیکوره یئر

 .یوخودور اویدوردوغو

 .دیرافسانه یر،لدناغی

 یوخودان، بویالنیب بس

 دیر؟نه او...اینسان؟ چیخان

 

 (یاشار) ینرام

 سی۲۶ آذرین

 

 ووردوالر اود الراکتاب

 یاندی دیلیم واراق -واراق

  سی 26 آذرین

 اوتاندی اودلوغوندان -اود

 

 باخمایین آلووا -اودا

 اوددان فاشیزم اوتانماز

 کوللندی دیلی آنامین

 یورددان آتام اولدو سورگون

 

 قیریم تورک بیر -قیریم سوی بیر

 قیریم بایجان -قیریم آذر

 جانسیزالشیب آذربایجان

 شیریم -شیریم آخدی قانی



62 

 

 Xudafərin 212  (2023) 1401 -بهمن – 212 خداآفرین  

 

 کسمه -آسما قورخو، -قارا

 !شکسته کسمه هاوامیز

 داغ -داغ ییاوره داغالرین

 خسته تورپاق اسیر، وطن

 

 آغاجی دار سالم -سالم

 عصیان اولو سالم -سالم

 بوزو سیندیر ییمچیچه قار

 یان سنده  یا  اول آزاد یا

 

 یکسمنل نصرت

   

 

 

 

 

 

 بیلرسن آتا قلبیندن آدیمی

 بیلرسن چاتا آرزوالرا اوزاق

 بیلرسن تاپا لینیگؤزه مندن

 یرداوْلمایاجاق نینسئوه تک منیم

 
 بیلیرم ، گلر سئوگی بیر نهۆمرع

 بیلیرم لرگو ، آغالییب سنینله

 بیلیرم بؤلر سئوینجینی کیمسه

 دیراوْلمایاجاق نیناؤله دردیندن

 
 اوْجاق بو ، اوْد بو ، دیرجکسؤنه گون بیر

 قوجاق قاالن بوْش دیریوواسی کدر

 اوْالجاق یاتان قوْیوب باش دیزینه

 دیرجاقاوْلمایا نیندؤنه باشینا

 
 هله ساناوزاق عذابیندان سئوگی

 گیله-گیله سن یرسن،اری نۆگ بیر

 بئله تاپیلسا اؤپن یاناغیندان

 .دیراوْلمایاجاق نینسیله یاشی گؤز

 

 حسین شرقی دره جک سوی تورک

 شعیرلر )تورکیه تورکجه سی(

 هئید گئل

 

 

 

 

 

 

 

  میبئکلئد میجان ئید گئل

  میائکلئد ندئیاونون تئللئر ییمکوالریاو

  کیشیهئم دئ کار ازیبئمبئ اهیمسیس

  ینیاو سئوگ یک دامیجان

  دامیاشالریگؤز مدئ،یگؤزلئر

  دامیفوتوغرافالر بولوت

  اغاراکی اغموری اغموری

  …میسورگوالد مدئیچیا ییمگوالریدو

  سئومئک بو کادار زور یسئن

  ورییآنالت یشئ ریب یشئ هئر

  وریئتمی آغالماک

  …وریتمیب اؤزلئمئک

  اندیراسیس نینیدالالر نیتیزئ

  میاؤپوشلئر اندیدوداکالر نیائدئرکئن سئن ریس

  …وریسوزولو مئیچیا یبیگ ینجیا ریب

  مدئیگؤزلئر اشیکورودو  کیآرت

  …!زینئدئن اوزاک ب نکئنیاکی

  مئیورئغیپاموک  وموشاکی بو

  زامان ورییباس

  الریآج وریچئک ریتاشالر، آغ سئرت

  مدئنیسئوگ روموییاوتان

  کوسوزلوکیاوفففف بو نئ او اوففف

  بو نئ زولوم اوفففف

  ن،یاورمانالر لیئشیگؤغون،  یماو

  …یاوشوتور بئن یشیباک نیداغالر اهیمسیس
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  صاباحالر هئپ بانا ریگئل زور

  کؤکونو

  ئرلئردئنی دوغومیاو کؤکونو

  آنجاک میریآل ئرلئردئنی نیغیدوالشت ینیزیا

  …کوکونو تحاسر ئیتمئیب

  میریآل ئرلئردئنی ودوغونیاو

  …سئندئن میاریدو

  حاسرتبو  وریتمیب آنجاک

  یآج وریتوکئنم

  سئومئک میریسان

  رانئدئیبو و تمئزیسئومئک ب میریسان

  یزیمیدالالر شیسارم اؤلوم

  …زیب وروزیچئک ریفتیینئ کئ بو

  ورییآغل میچیا

  دئنیدئ سئوگ یبئلک

  ورومیلیائ گئل مدئنیورئغی سوسوز

  یچئتیاکیش مدئنیورئغی

  ...!زیاولورکئن ب نیاکی ز،یاوزاغ نئدئن

   
     

  ایوار  یاو کؤ آه

   

  یاو کؤ ایوار  یاو کؤ آه

  بئن میچوک سئود ویکؤ او

  مدئیچیا دئریگ حاسرت ا،یوار  یاو کؤ آه

  بئن میچوک سئود ویکؤ او

  ینیولالری میدوالشت

  یآغاچالر رینجیا ،یباغالر نیتیزئ

  بئن میچوک سئود ویکؤ او

  یغیستیف یننابیا نجایباک دانداغ

  ینسانالریا ونیکادار گوزئل، او کؤ نئ

  بئن میچوک سئود ویکؤ او

  نیچاتالولوک سئن نئ کادار گوزئلد یائ

  میچوک سئود یارالریهتیا یاؤنوندئک نینیجام

  ورییروحوم اوراالردا تاش تاش حاال

  ورییروحو تاش ریب شیپ گئلمکوپو تئنحیتار

  میچوک سئود یچاتالولوک سئن یائ

  بئن میچوک سئود ویکؤ او

  دوزونو ،ینیسدئرئ ،ینیسبئرئ ولونو،ی

  میچوک سئود ینیداغ

  یرجیدئم اندیاوزاغ رازیب

  یلصالح ندئیاؤتئس

  اندیاماجی کید رازیب

  ییئمئی کیبال میسئود چوک

  یساغ اولسون جان ز،یدئدئم زئیب یائتت کیائشل

  ینیغیشیا اتیها یاونون گؤزوندئک م،یسئود چوک

  یجانان یجان ریب اندیانی

  یزیک ریچوجوغو ب یلیسئوگ زئیب یائتت کیائشل

  میا سئودنداونون روحو ویکؤ او

  …بئن مینئ چوک سئود ویاوفففف  او کؤ اوففف

   

  کاتار کاتار تورناالر

   

  نیاتارسکاتار ک یبیتورناالر گ نئیی

  هاران وار داغالر نیگؤچئرس

  نیس’تاتار نیستات نیس’آجئم نیس’آراپ

  …داغالر ارانی ورییرالیس یگوربئت

   

  ورییدولو باغل شایاغی بولوتالر

  ورییآغل ولوپی ینیساچ سؤغوتلئر

  ورییباغل ولومویکار بوران  میریگئل

  …ا باغالرندبو کاردا، بورا کالنیآج

   

  ریدستئ اؤزلئمئکتئکافئ زیمیسئس

  ریکمادادیجان چ ریکوپماکتاد پیا

  ریکمادادییائو  ورئکی ورئکی حاسرت

  …داغالر رانایو شیکالم رانیو 

   

  ینیسئس ورگونی یاتیبا یاتیبا

  ینیسائل هئستئ یتان نلئید ردئیب

  ینیسکئستئیکاراباغ ش کئیت ریب

  …داغالر یارالی مییایباغال میردیگئت
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  چئن اندیشیدومان باک ندئیرگؤزلئ

  سئنیسئهرئتئر کیکئهر کیکئهر نئیی

  توتان ندئنیائل ساوکیاود دوشئر،  انای هئر

  …آرانا داغالر یسئن میردیریگئت توتوپ

   

  اندیازیآ مرومونع

   

  زالرایلدیی پیباک ا،ندیازیآ اؤمرومون

  گؤروشوروز پیشیریسا

  ریتلئشدئر مدئیچیا ،یبئن اوزاکالر گؤرمئسئم

  اوزاکتان اوزاکالر ریاوزاکالش 

  ینیسیسئوگ نیاوزاغ مدئیچیا ریالشیپا

  یتئراوات ازی یسناغمئ ازی ریب

  اندیاؤمرومون سونباهار یندچئکلئیچ یعاشک

  ینیباش شیآلم بولوتالر

  کونموش دومان مایآنل

  ایدئر زیاوممان دئن وکیبو

  میسورئن جان ندئیچیا جئفاالر

  اشی مدئیگؤزلئر عاشک ریب اوزاکالردا

  یسئن بئکلئر

  انای انی یاولماد

  آن ریهئپ ب یزیمیآد دوکیکو

  انای انی ندئیاوزئر تاپالریک

  اوزاکالرا کیاندی زیب

  شامالرا مومالرا  یبیگ پئروانئ

  کیردیتیب اندیبوهچاس ریشئه نیسوکاکالر  یاسرئتح

  کیازدی تاپالرایک یعؤمور دووار یزیمیآد

  واهدئن یغیوئرد نیمئلئغ ریب یرلیهیس

  نیجان ریاؤلومدئن ب کورتولموش

  ادانیدون یغیرئتتیسئ رسالیه

  ییمجان یناغمئ کوشوپ آلد ریب

  اؤمرومدئ نیسونباهار نیباهار

  دامیجان دامارالر نیگئزد دامیباهارالر

  دامیاالریرو سوزدون

  میردیازدی ینیآد

  نئیکؤشئس نیمیورئغی

  لیووارالردا دئغد ئنیائبئد

  اندیکاپاکالر تاپیک

  وپیاوکو اندیفاالریسا تاپیک

  نیریفئرهات و ش 

  مئجنون بئرابئر کوشاجاکالر الیلئ

  گئلئن انندنهایپ و  رادیب یعاشکع بو

  او کالپ دئ انانی نجئینئ هال یک رینئد سؤز

  ائدئن گانیف ریدادیاو شئ-بولبول

  دان’شاگو شیلمیازی شیگئلم لئیبؤ سمئتیک

  وریاولو لیآندا ناس ریب میسیا یکیا

  ستئمئدئنیا ینیسمیا ازارالری ئرئی چوک

  شیازارمینئرئلئرئ  ینیسمیاهلل ا باک

  ریلیب لئیهئرکئس بؤ و

  شیآنارم لئیبؤ

   

  وار میاجیتحیا دعانا

   

  ریدیبیگ الچیا یسئس گولوشون

  ساچار نئیائللئر ،یبینور گ کانیچ انندروحو

  میلیسئوگ نیراسیلدگؤکلئرئ کا ینیائللئر ادعاد

  یبئنسئ سئن نلئر،ید یسئن گؤکلئر

  میسئن مئلئغ یئردئکیاهلل،   یگؤکلئردئک

  میلیوار سئوگ میاجیتحیا نایدعاالر نیسئن

  میریلیهئر گون ب نیدعا ائدئرس بانا

  ریدیسنئفئ یتانر نیسنئفئ

  میریلیب ریدیورئغی کیآش ن،یائللئر النیآچ ایدعا

  میلیوار سئوگ میاجیتحیا نایدعاالر نیسئن

  میلیوار سئوگ میاجیهتیا نئینئفئس نیسئن

  زامان نیغیلئدید پیالواری یبئن اییتانر

  نیگئچئرس انندیغیاونوتوپ، وارل ینیکئند

  نیلمئزسیب چیه نیچیا نیکئند ینیاتیها

  نیدعا ائدئرس نیچیا میبئن سئن

  میلیسئوگ وار میاجیتحیدعانا ا نیسئن

  اولسون نلئیسئن دعام

  دورسون اندیانی م’یتانر

  اولسون فایش نیالچالریا
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  میلیوار سئوگ میاجیتحیدعانا ا نیسئن

  طانایاولما ش ماغلوپ

  بونا نانیا لیسئن ب ر،یلدگوزئ اتیها

  کیلمیک یک ندئیچیگوچلئنئجئک، ا کچایناندیا

  یسئوئجئک سئن یتانر کچئیلدیب سئن

  کئنیدعادا ا نیائللئر

  ...میلیوار سئوگ میاجیتحیا دعانا

   

  عاشک

   

  یگوالریدو جاکیائن گوزئل، ائن س نیباهار ،عاشک

  یلئریوئرئجئک بوتون سئوگ نسانالرایا نیازی ،عاشک

  یاپراکالری نیسونباهار ،عاشک

  کوجاکالشاراک زدئیمیچیا ،عاشک

  اراکیاؤپوپ دو اؤپوپ

  سوغوغونو نیشیک

  …عاشک اشاماکی الراکیسار زئیمیریربیب

  

  کوکوسو اغمورونی سالنانیا

   

  یلسیس اغمورلوی دایشارید

  یهاواس باکو

  پئنجئرئمدئن میغیتتیگ پیدال

  مدئیائللئر میغیاوزاتت 

  کوکوسو اغمورونی سالنانیا

  سوغوک رازیب ن،یسئر رازیب

  …دوغروسو یلفییدا کئ رازیب

  تام دا شتئیا

  یبوراس ئری یغیتتیب نیسونباهار

  اواشی اواشی آغاچالردان

 سوزولئرئک دؤکولوشو،  نیاپراکالری

  ،یلاسی رازیاورکئک، ب رازیب

  …لو کوکوسودا هوزون رازیب

  لئیبؤ اتیدا تئرس ها لیناس

  دؤکئرکئن ینیاپراکالری اتیتاب

  ورینیگیگ نسانالریا

  …گوچ دوغروسو آنالماک

  

  میغیسئود میبئن

   

  یلدگوزئ نئ

  ندئیگئجئس زییگوزئل پا بو

  یشتیسارارم یساپسار آغاچالر

  دئ هئلئ

  ورندگو رکاچیدئ شو ب هئلئ

  یدییسیسار نیآلت الدیناس

  اپراکالری یلدنئ گوزئ 

  توتوشتو هاوا ردئنیب یک لیناس

  یداغی اغموری ،یائست راروزگ

  اپراکالری یساپسار او

  ولددؤکو ئرلئرئی رئریب رئریب 

 ،یک وردویستیا شاعر

  یلدگوزئ نئ نیازسی نیسباک نیسدوالش 

  وردویائفسونلو لدئیشئک یگؤنلونو، ائفسانئو نیآدام

  گؤنلونو نیآدام وردویائد راکیش

  ینیسحیس یردیاندیاو

  کوکوسو نیزیدئن او

  پیدیگ کوسونایاو شیک نیآغاچالر ،یمئه نیداغ

  اناجاکیداها دا او ریب

  اجاکیانمایاو ادای

  نئلئر اوالجاک ادایدون

  اوالجاک لیئشیئمیداها  ریب

  حیس ریب لئیبؤ

  حیس ریفئنا ب لئیبؤ

  حیس ریساران ب یورئغی

  ندئنیسیسئوگ نینسانیا یک لئیاؤ

  ندئیچیا یردیکوپار حاسرت

  بو گونلئردئ میاشادی اونو

  گؤرئمئمئک یاولماک، دوستالر اوزاک

  بئرابئر الییراروزگ زییازان، پاح ریب ندئیچیا

  یلدگئ یسیرتیشیدا، داغ ه دامیغیباست اکیآ

  یشتیاغمی اغموریاوستونئ  چونکو

  یشتیاغمی ئین نیسیم ریلیب
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  یاپراکالریاو  ،یک نیچیا اونون

  داها توپراغا دؤندورئجئک ریب

  ئجئکیاوندان بئسلئ یاو آغاج و

  وئرئجئک اپراکیداها  ریب

  ئجئکوئر وئیداها مئ ریب

  چئکلئنئجئکیداها چ ریب

  لئیبؤ یشئ هئر

  ریدلئیبؤ اتیها لئیبؤ دوستلوک

  دئریگ دئریتاا گ نیباکارس

  گونئش باتار کچئیشلئدیا گؤزون

  سؤکولور یغئریج نیغیکارانل ریب آما

  یباغر ریلیاریصاباح کالکار، اوفوکتان  ریب

  تئبئسسومو اولور ریدا ب نییآ ،یک گؤرورسون

  ائلئم کالماز کتانیو کارانل ریلیآچ صاباح

  چئر اولور اندیباش نیداغالر اودا

  اولور نیدومان

  کارا اولور ریب یبئتیهئ نیدومان او

  دوالر نئیچیا نیآدام

  نیرسیزئوک آل کچایباکت کچایاشادی اونو

  نیرسیگؤردوکچئ لئززئت آل اونو

  نیگؤردوکچئ اؤزونئ داالرس اونو

  نیسؤکئرس ینیورئغی

  …نیتارارس ینیشیگئچم

  مییلئیب نئ

  نیاپارسیاونو  رسانیباشار نئ

  نیچیاوالشماک ا روئلئرئیز

  نسانیباکار، باکار ا اوزاکالردان

  ریریشاش نئیبئتیهئ نیداغالر

  ریکال رانیها نئیآزامئت نیاونالر

  پیگئز یدوزلئر و

  کیباکت کالیرانلیهئپ ها نا،یباش نیداغالر

  یبو داغ نیانیوند ندئیچیا اونون

  یحاسرتبو  نیانیدون

  لوغوبو سولگون نیانیدون

  یچئغیبو چ نیانیدون

  یبو مئشاککات نیانیدون

  یفیبو کئ نیانیدون

  یک مییئید لیناس

  یسهئوئ ،یتومارالماس بو

  یداش دئوران ،یدئوران سیم ،یدئوران لیزیک

  یبیگ ولی زدئیمیچیآکار ا یدئوران سو

  نیدئرسیگ نیدئرسیگ ،یولالری یهئ نیدئرسیگ

  نیدئرسیگ ستئرسئنیکادار ا نئ

  تمئزیب یولالری نیانیدون چیه

  آکان کان کادار زدایمیدامارالر

  کادار لومئترئلئریک

  کادار اوزار یلیی کیشیا

  اوزون اوزون نیکارسیچ پیریپالتوالرا گ چوک

  آکار اندیدامارالر ندئیچیا

  یبین کان گآکا اندیدامار رئتیگا بازئن

  وورور نایباش ندئنیورئغی پیریشکیف

  ریگئل یائزان سئس ریب ا،ندیاورتاس نینینیبئ

  اؤلومئ ریشئهادئتئ ب ریب یسئن

  ورییسال غئیوئرلاجئنگ ریب

  کورتولوشتور او

  نیچیکورتولوش ا نیچیا کورتارماک

  ینیآل یاوالن او ذات زدئیمیچیا یغیلنسانیا

  یمتئیس موزول ینئفرئت یبریک

  ائتمئک سانئکی نئنیئری

  دوغار کیشیاو ا یزدئکیمیچیا

  دومانالر ییائ

  نیلیدومانالر چئک ییائ

  میغیسئود میبئن

  ...!دوغسون اورادان یبیگ کیشیا

   

    

 

 

 

 

 
 



67 

 

Xudafərin 212 (2023) 1401 -بهمن-212خداآفرین   

 اوتان

 اوغلو ینحس "یوانکئ"پ ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اودوندا اوتان رانیاندی ینیخالق

 اوتان ندانیآد نیقاراداغ  اولو

 

 وخالی نیعمل نینیبابک تیکیا

 تک چاغال الریگر دوشمانا چا نهیس

 

 دونوب سئللره یاشیگوز  هجرلر

 کوللره بیلر گور نئجه بات ینب

 

 دارا ریلیدوستاقدا چک قوچاقالر

 قارا  بالریسال  نایباش گارالرین

 

 ماتم وبیبورو نیاسیآناالر دون 

 تمیس بین رهید هیگو ئردنی باخسان

 

 یدیچورک درد یدرد نینیللتیم

 یدیبئزک درد یمیک ادالری دئمه

 

 ندهیمنگه نه س نیزامان قانانالر

 ندهیمنگه نه س نینادان انانالری

 

 عدالت  اولوب  ریتاپدان قتیحق

 قضاوت اولوب ریتاالن صداقت

 

 ینیاوپور  دار  آغاج  قهرمانالر

 ینیآال تاج ندانیباش نیدووران

 

 یبتشر یآج  زهیب  رلریردیچیا

 یئتییبشر  زیمیدرد  ریالخالد

 

 اله حورولوب کئتده شهرده ال

 بوغولوب قمده کدرده نسانالریا

 

 یفالکت سس یانیدون وبیبورو

 یهوس یعشق انالریدو اولوبدور

 

 سن قول چکمه اولومه دوغرو ریشاع

 یائله اوزونده آغر سیره جه ح ذ

 

 یآنا کوکسونون داغ ساقالنمازیقا

 یآغ یاراسگوزون ق ریگئد الدن

 

 ولوری ینیتوتوب ساچ اسی آناالر

 ریسال یهارا یها ایایدون آتاالر

 

 ناز رسنیقولتوغوندا ناز ائد نیمیک

 پرواز رسنیائد بیآرخاالن مهیک

 

 نیآت رمایچاپد ندایقارش نینیخالق

 نیذات رمهیتیا نایغیوارل کنیسو

 

 توتورسان مهیک ونیتو زیس نیگل بئ

 ساناودور نیریش نهیئری نینیآج

 

 قومار رمایسالد ستولدایتوتوب ا یتو

 تک بئله دوالنما خومار  لریبئنگ

 

 سوزون ریئنمیید بیارانیالل "وانیکئ"

 گوزون ورسانیاو ریدیقولو باغل ال
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 ی دان شعیرلرزنگانل صنم

 کیملیک
 
 

 

 

 

 

 

 خالخال ومیسو ریب ر،یزنگاند ومیسو ریب

 من امیهارال یک رییفرق ائله  نه

 گرچک وار یآج انیقو داغ کونلومه

 من امیآرال مدان،یارید دوغما

 

 مییقان پا ریآلواردان وارد لیاندب

 مییقوبا دا آ رید میگونش میطار

 !م؟ییمن نئجه سا یمیتورپاق بوتون

 من امیمارال نیمیجانیآزربا

 

 گوز اوالن منم نا،یولالری جرانیه

  سوز اوالن منم لدهیاولوب د یماهن

 ن) صنم(کوز اوال ندهیحسرت وطن

 .من امیارالی ندان،یجفاس نیاری

 

 گل انسان اوالق
 

 دولوبدو غمه ییاور نین یتانر

 اولوب ،گول لره دوالق شیاغی زیب گل

 بمه ریب لیز ریب ریچال نیساز ایدون

 گل انسان اوالق نایآد قیانسانل

 
 آغالر گوزونه نیاوشاق میئتی باخ

 سوزونه ریباخ ب نینالریقاد زیالقی

 اوزونه ریآلم نیلرکدر مسهیک

 گل انسان اوالق نایآد قیانسانل

 
 یچورگ وخدوی نینیائو نیقونشون

 یاورگ یقاند نینیاوشاق خسته

 یئمگی،نه وار  یوارد یسفراس نه

 گل انسان اوالق نایآد قیانسانل

 
 لهیدولوب درد کدر زیمیاتیح

 لهی،بوش ،هدر قیریردیگچ یعمر

 لهیصنم ،بو قدر شمازیبار هئچ

 گل انسان اوالق نایآد قیانسانل

 

 شامیشمیتان

 نیدیگوروشه،ارکن گل نیردیگل

 شامیشمیآل وخلوقونا،منی یندیا

 سئوندن سونرا ،یندیچت اونودماق

 شامیشمیقار یاونودانالرا، دا من

 

 زهر قیلیریاوالر،آ نیریش سئومک

 قهر لهی نهیب،کییدولما روحوما

 سحر الیآچ م،یشدیباغالم اومود

 شامیشمیبار ،من ملهیطالع یآج

 

 ائدن راکیشتیز،ایب ید شیاری اتیحا

 اولوب سونرا،دورمادان گئدن مغلوب

 اعتراض ائدن وخدور،یقانونا  بو

 شامیشمیاریاوزومله ، من  اتدایحا

 

 جفا نید لهیا ن،یاولماد یوفال

 شفا هیخسته  ن،یانمادیشالیباغ

 پنهان و خفا م،یساخالد یمیدرد

 امشیشمیاونودماقا ، چوخ چال یسن
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 دن، داها گئج اولوب یئنی بسنیگل

 سولوب بیگولو، سارال نیزیمیسئوگ

 ، بوران قار دولوب نهیقلب نیصنم

 شامیشمیمن تان الن،یاساشکب یندیا

 

 نیریش نیشیاولور، باخ یآج نیلید

 نیدر  یاراسی،یزلریا ساغالماز

  نیسر یاولمور ک نییاور قجایردیو

 میشدیجفانا چوخدان آل نیسن من

 

 پوزوب گئدن ده سن سن یلقاریا بو

 ائدن ده سن سن انتیخ هیسئوگ

  دئمه دن ندن ده سن سن نیسبب

 میشدیجفانا چوخدان آل نیسن من

 

 نئجه؟ رسنیاولوب ،سئو ریاس کونلون

 وئجه نیآلماد ،یمیقلب نیردیندیس

 هئچه  بسانیی، سا یصنم بسانیدان

 میشدیجفانا چوخدان آل نیسن من

 

 ئنهیوب گؤزلریمین یاشی قوروی

 ریبدییقالما اشی مدهیگؤزلر داها

 ریبو اؤلکه دن چوخدان کؤچوبد جدانیو

 ریبدییسالما یدا ینیقیشیا گونش

 

 چؤکوبدور ،اولوبدور گئجه قیقارانل

 هئچه ریبدیاولدوزالر گئد شانیریسا

 نئجه؟ مییقورخما ردهیلردن ب کؤلگه

 ریبدییهئچ دالما گهیشأنل  اورکلر

 

 ریکوچه دونوبد،  رید یدومانل کوچه

 ریسولوبد یرنگ نیبو خالق ندانیآج

 ریوبدیگؤزون او نیقیشیا قیقارانل

 ریبدییچالما ریب ینیقالرسازیآش

 

 کوسوبدور مندن ریچوخداند میقلم

 وطندن یدردل ازای ریالشمیراض

 صنمدن قیازی بیریدا اوز چؤو باخت

 ریبدییآلما یدا نجلریسئو کونلومو

 

  آماندا باالما

 
  اولورام رانیهر گئجه ح نهیگوزلر نیمیزیق

  مست و غزل خوان اولورام نهیاو تئللر اونون

  منه یدرمان لهیدردا پیوئر یتانر مییائله  نه

  اولورام انیگر نه؛ینه؛دردیگوزلر رامیباخ

 
 رید یمیاولدوز ک ریب یگوزل اوزلو باالم سانک او

  ناالن اولورام نایاولدوزومون حال شانیرییسا

  مه لهیب ریشکرد یکلمه سوزو بالد هر اونون

  جان  اولورام یک سمدهیج جایقیباخد ونایبو

 ریجنّت د لیاونونالن ائله ب ایصنم(ه دون)

 کره قوربان اولورا نیم نهینعمت نیمیتانر

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

  میاَزل دن ابده ، کؤنول همدم

 هرآن اؤزلورم سنی مدهییاور

 ت دا گؤروشسک بئلهگون ، هر ساعا هر

 یده گوندوزده ،گؤزلورم سن گئجه

 هرآن اؤزلورم سنی  مدهییاور

 
  غم لهیکدر ا خاندایس یمیقلب

 اوالر خلوت ده محرم؟ میک مایآج

 مرهم مهیاولوبدو درد نیاللر

 یده گوندوز ده گؤزلورم سن گئجه

 یهر آن اؤزلورم سن مدهییاور
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 یمیپارام پارچا سوکولموش ک اورک

 یمیاونا توکولموش ک یدرد جرانیه

 یمیسو گوموش ک ریآخ میاشالری گؤز

 یده ، گوندوز ده گؤزلورم سن گئجه

 هر آن اؤزلورم سنی مدهییاور

 
  سنی دوماندان چن دن قیسقانیرام

 سن دن یگوروکن شافاقل گؤزگوده

 صنم دن قیازیهئچ واقت  اوزاقالشما

  یده گوندوز ده گؤزلورم سن گئجه

 اؤزلورم سنیهر آن  مدهییاور

---- 

 بو اؤلکه دن بو چاغدان شامیخمیدار

 چؤرکدن یسفراداک شامیلمیچارپ

 رمیلمیب رمینه ائد ینیسبب

 اورکدن یبلکه من بسانییقارغا

 
 اوزوم گولمور،ناالنام یزاماند چوخ

 االنامیاولوب گئچن  داستانالردا

 قاالنام ادایبو دون رامینانمیا

 فلکدن رمیستینه ا رمیلمیب هئچ

 
 االنیمن  االنی، فلک  االنی ایدون

 آالن یقصاص ئردهیاوالجاق  میک

 تاالن یعؤمروم ، بوتون گونوم ، زا بوتون

 قوردوقو کلک دن یگؤ شامیورولمی

 
 هئچ اولوب بیگونوم بوشا گئد عؤمور

 دولوب لهیغم لهیگ یک گؤزومده

 چوخدان سولوب یگوللر نیمینجیسئو

 صنم کؤرکدن!؟ ریی ستهینه ا عالم

 اورکدن بسانییقارغا یبلکه من!

------ 

 گئچمیش گونلریمدن خاطره منه 

 بینغمه قال ریب یسانک مدهییاور

 مدانیالالریخ ینیصورت نیسن

 بیسال هیآالراق رمکه  ینیشکل

 
  یدیتی، نه گون ب یدیزامام اوت نه

 نیدی تهی,چاغدا ا میگونلر نیریش نه

 یدیگئد بیخیچ م،یزامان کیگئنجل نه

 بیچال مدنیال وخویر وا ایدون

 
 آشاسان ی، داغ بیغوالنیدو معاشکک

 داشاسان بیدونوب،آش لهیس جوشقون

 نالشاسانیاخیداصنمه ،  ولی ریب

 بیجان آل یئنی،  مدهییاور نیسئوگ

------- 

 یبدیبولودالن یکونلومون هاواس

 یسوزوم کوسوبد ،یکوسوبد میقلم

 یدوماند ئریهر  ،یقدیقارانل ئری هر

 یکوسوبد ،گوزومیسوبدکو میشیباخ

 
 نینغمه س جرانیه ریدیاش میقوالق

 نیگئدمه س نیاری ،یریسال مایادی

 نیآغالماق سس ن،یاشالری گوزونون

 یکوزوم کوسوبد ،یبدیشیآل میقلب

 
 وخوی، گئجه لر  یبدیقاچ گوزومدن

 روخو نیجانان ،ید مدهیکریآن ف هر

 اوخو نیفرقت بیریاندی یصنم

 یکوسوبددؤزوم  ،یبدیتوکن میصبر
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 یحقذ یرضاعل

 آنام منیم
 
 

 

 

 

 

 

 یسگیلیاوره ک ن یی  یچهچ محبت

  یلیهر زامان گؤزل سئوگ قلبیمده

  یلگیلیال ا یاتیم، ح  وارلیقیمدا

  یممن یرهر زامان آنام د یرد آنام

 
 دان او  ییارگئتسه ده بو د کؤچرسه

 او یاردان یرهرب یادادون یرل د گؤزه

 دان او ینارغ دان پدورهر بوال چوشغون

  یممن یرآنام د یانتک پارال گونش

 
 گولوم  یرد یشتبه یمکان آنانین

 گولوم؟ یمهک یرد یشتاؤزو به آنا

 دسته گولوم  یرقورباند مزارینا

  یممن یرآنامد یانتک چاغال بوالغ

 
 سولورسادا  گوللر یللرده ا کئچسه

 آشسا باشدان دا گورولتونن سئللر 

 ائللر یمهدرد اولورسادا شاهید

  یممن یرآنام د یانتک آغال منه

 
 ن جانالرا قوربان  یهجان دئ یا آنا

 یراناوزونه من هله حئ گؤزونه

 یرانامک لرده چکسه او جئ مینجه

 . یممن یرآنامد یاندانالما یمن 

    ARZU HÜSEYN ینآرزو حس

 
 

 

 

 

 یر،سوناد یولو یناوللر بوتون

 .ینینگؤروشلر یسهوه جکبیته

 یر،داد یکوتینن یقآزاج لیقیریآ

 . ینیناؤپوشلر یرندقترا ترکیبی

   

 یریق،ق ییه ن اورلدتا او یک من

 ؟سنیلههاردان ب ن،سیلهنه ب آخی

 لیق،یریا گلن آندل دونوصاو سن

 . منفس-نفس ینلهسرتح ایندی

   

 یوماق،-یوماقکؤکسومه درد  یلدییغی

 م.قار من یاغانم، کولک من ناس

 آنجاق، یشه،لور همنئجه او آخی

 ؟ مبوتون سببلره گوناهکار من

   

 باها، یناوجوزموش، ووقار قوروروم

 .یچیلیبروحو ک یغوالریندو بؤیوک

 داها، یناقارش یخمایاجامچ قورخما،

  …یلیبآچ یقاپ دایولسوزلوق قورخما،

   

 ی،سرسر یادا ی،قو یدل میآدی

 .ینهک یناغا،بهانه تاپ ق یرب مین

 ی،دسن ولوی یمینکدر بوتون

 منه.  یونوانع ینینغضب بوتون

   

 تاب، یرمیرمتک گت یاوولک داها

 .مینموجرودو س یماآهالر ایندی
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 جاواب، دیریلباخسان دا، بل انندهایا

 م. من یاودوزان طرف ینعشق بو

   

 یر،سوناد یولو یناوللر بوتون

 .ینینگؤروشلر یسهوه جکبیته

 یر،داد یکوتینن یقآزاج لیقآیری

    …ینیناؤپوشلر یرندراطق بیترکی

   * * * 

 دان،بوداق یدا ائند یارپاق سونونجو

 .ینداغالر یدومانالر آلد باشینی

 دان،و دوداقپدقوع  دایالو یرب یئنه

 . ینوار اوزاقالر چوسویول یرب یئنی

   

 دوردورماز، یسن یاشیمگؤز  آغالسام

 بلکه. نسیقراردا قطع وئردیین

 یلماز،کدر تاپ یادادون دایبو بو

 . یئکهکدردن  یاشاتدیغین منه

   

 ی،دوردو منسون سؤزون سوسس یمائد نه

 اد.ض، تادسانضت یرناغاد دنتپه

 ی،لرکلپچه ینادیماا تاخدین

 سن آزاد.  یندیبوسام، احمن م ایندی

   

 ن،دان دوشبوداق یدیا یارپاقسون  نه

 گئدن. یبدو کؤچ ائدسون قارانقوش نه

 ن،دئش دن،ینجیا مییقلب یدینا سن

 ندن.  یدینسببکار، سن ا یدینا سن

   

 یغیم،سالد یوال یزجهسچاره سوسوب

 بولودالر گئجه، یآغالد آرخانجا

 قوربان اولدوغوم، یلمیرمن بندگو بو

  …نئجه یزسمن سن یاشایاجام نئجه

 * * * 

 آدام، هندیچیا یرگئده توکن-گئت

 ه آدام.نداومودونون کؤچو ایتیر

 آدام، دهیچیملو بت، بو گوجدوروس بو

 . دایبو یسدا دنهبوغ یرب کیچیلیر

 

 دیر،یمیک یمهبؤلونموش دو ایکییه

 دیر،یمیک ینها اندساما آختارسان

 دیر،یمیک ینان آگؤستره گئرچیی

 . دایبو یسسا گؤرونر شلهباخ کیم

 

 وجا،ا-اوجادان ییلآدام داغ دئ او

 آچا. یچکلرچ ییلباغ دئ زاره الل

 باالجا، اؤمرو باالجا، ییلعطا

 . دایبو یسکپنک نف اوریی

    

 سس، یشنه ده تان ییار،سوکوت تان نه

 هوس. جان،یه هندیچیا دهاؤلن

 اونا قفس، یوخ دایناتکا بوتون

  …دایبو یسقف یآدل یئر ین اهلل

 * * * 

 شرابال، یاضلر بحقد ایسالنیر

 .یالردا بوتون قاپاوتاق النیرباغ

 کونجه، یلیرآت ان،ندیاغیآ چیخیر

 . یاققابیالرآ یکداباند قیرمیزی

 

 کؤلگه، یقجااوزونه سالد راقچیچیل

 .یشالرناخ یرلیه سنداوستو اویناییر

 بلکه، یمآچارد میییاور سنه

 . یشالباغ یمن مستانه یم ایندی

 

 ن،ندیال گؤروشلرصبو و بیلیرم

 .یاسینه سن دو یاسییاممن دو نه
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 دن،ینلراؤپوش ینومابو یاییلیر

 . یاسیدوداق بو یرلیعط چیلک

 

 یوارالر،اوتاق، د یماباش فیرالنیر

 .یصاصق یریقدان آلزامان یلب ائله

 وار، یرحگئجه هاوادا باشقا س بو

 . یراصتحا یآد یر،دمهببت آدی

 

 یدیب،او قدر روحومو د سیزلیکسن

 .میشدرم دنیگؤ یالصو یبقر بو

 یب،ائد عیختیراا یشقار یشقار سنی

 . میشرره ازبرلمضرره ض سنی

 

 یزیا یغیریج یشبو تان آزمارام

 وار یئری یلقفر ینینآد دهقلبیم

 یزیهئچ زامان آنالماز ب بیلیرم

  …آدامالر« دوغرو» آدامالر،«یالیح»

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

 XƏYALƏ SEVİL یلسئو خیاله  

 

 

 

 

 

 

 

  یخاآدام چ یرب یناگون قارش یرب و

  یخا،آدام چ یرب نایگون قارش یرب و

 ائله  دانیوخون یاناساناو ائله

 . یخاچ دانیادین یوخوالر گؤردویون

   

  یخا،آدام چ یرب یناگون قارش یرب و

 . ینیقار یسسلرینینح نساریده

  یمی،ک یسرگ یرب ینیقلب آچاسان

 . دویغوالرینی نسگؤستره تک – تک

   

  یخا،آدام چ یرب یناگون قارش یرب و

 . یادو ینیسس دانیشینباخ بیرجه

 بلکه، بلکه ده،  یادابو دون سنی

 . ییاتان یقان آرتندآنا ان،ندآتا

   

  …یخاآدام چ یرب یناگون قارش یرب و

 وار.  یسس ییمیناور دهگؤزلریم

  یالهی،ا ییغیلمیشام، بوغازاجان

 وار.  یسنمک تهلوکهتوکه صبریمین

 * * * 

 م، گؤرموش یشساواب ا نسه

 . یماقارش نسایخمیچ سن

  یشدیم،قالم یاریمجان ائله

 . یماقارش سانیخمیچ تام

  ییمگؤزلد یلدیا یوز سن

  ن،یکروح ا یزسنبد آدسیز،

  دهیچیمبو ب دا،یبو بو

 . یماقارش سانیخمیچ جان

  دی،یشم گلحتشنه م بو

  یردا،چاد یرمیزیق اورک

  -یشدیا یرخ دهگؤزلریم

  ییمه،اور سنومدوش هم

 . یماقارش انسیخمیچ هم

 م، گؤرموش یشاواب اث نسه

 . یماقارش سانخمییچ سن
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 NAMİQ HACI HEYDƏRLİیدرلی  ح یحاج نامیق

 ن نداوستو
   

 

 

 

 

  یرمچک یول یرب یانینا

 ن. نداوستو ینآه چکدییم

  ین،آخشامالر یرمگئد یول

 ن. نداوستو ینصاباح ینم-مین

   

  هؤره-آهدان قاال هؤره

  یلره،گؤ یراوجال روحوم

 دا سنه گؤره  آدالدیم

 ن. نداوستو ینتاماه ین،فسن

   

 منه،  یول یرب سنائنمزمی

 . یئنهشوکور  ینهحسرت

 اوزونه،  یگؤ سانمیاوجال

 ن. نداوستو ینگوناه اوابث

   

 واه!  یائ یش،نسنم ،سنیمک سن

 فو ائت، اهلل! ع ی،ائت من فوع

 آه،  ،میلمرگله ب سنه…

    …ننداوستو ین اهلل کئچیب

   اهلل 

  یانی،قوردوغون دون سن

 اهلل!  یاپماز، سهیمک بیر

  یاراتدیغیندوز  سنین

 ساپماز، اهلل!  انندیولو

 دا، کؤرپه دورماز قوجاق

 دا، تورپاق یتمزگول ب بیر

 دا  یارپاق، سندئمه «هه»

 دان قوپماز، اهلل! بوداق

   

  یئتمز،هئچ باشا  نامیق

 ! بیتمز؟ جهنئ ،سندئ –! «اول»

  یتیرمز،تاپان ا سنی

 تاپماز، اهلل!  نایتیره

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

 GÜLDƏRƏN VƏLİYEVA یئواول نگولدره

  بایاتیالر

   

 

 

 

 

  ی،ها سار ،معزیزیی

 . یاولمور هاسار آشماق

  یب،قاناد یار یارامی

    …یها سار یونله،دو ها

 *** 

  نین،یهیلمهب عزیزیم،

 . نینیهمهیلب اؤیرنیب

  ین،منه وئر دردینی

 .   نینیهیلمهچکه ب درد

 *** 

  یلمزدیم،ب ،معزیزیی

 . یمگولمزد آغالیاردیم،

  یوخموش،ده وفا  هندس

 . یلمزدیمبئله ب ی،ک من
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 گول باالم،  ،معزیزیی

 باالم، گول باالم.  چیچک

  ،میلرگوندوز ا-گئجه

 باالم.    یزیلگولق منیم

 *** 

 دا، ماو دا ،معزیزیی

 دا؟ او دام یاشار کیملر

  یم؟آتش نه الز منه

 ده، اودام دا!    مآتش

 *** 

 دا، او دام ،معزیزیی

 دا. اودام یلدقا گؤزوم

  یاندیریب،ائله  یاریم

 دا، اودام دا!  چینقییام

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

 LEYLA ŞAH  هشا لیال

  یلیمناغ گوزگو

   

 
 
 
 

  م،یمن یاتیمح ییربنز ناغیال

 . سانیانممرومون قهرع یلناغ سن

  ی،سن یمهارادا آختار الدناغی

 اسان؟ ندسو سایوخاورتادا،  ه،لداو

  یوخ،ده هئچ  یریب یوخ، یریوار، ب بیری

  یر؟لدگؤز یسهان - یوخدا "وار"دا وار، "یوخ"

 دا،  یخساچ یندیا یماقارش ووسالین

 . یرلدن ازندس یلا یلیونم ینحسرت

 آز دا دوزلو.  یرب ییل،دئ تیش ی،ندشیری

 . یلیمسؤزلو ناغ ی،لآزجا مزه بیر

  ن،یشده باورک یوغرولوب، یسسلرلهح

 ... یلیمگوزگو ناغ دایاتح یممن آی

   

    یسدوشونجه گئجه

 لر، گئجه سندوشونور

  سویوغو،

 . یالنیزلیغی

  یچریا دنپنجره

 . یگئجه سازاغ دولور

 دا، اوتاق دوریوخ سهکیم

 . سنهندیچیا نیزلیقیال

  داییچارپا ناراحات

 ن. بده یتساک قیوریلیر

 دوشونجه وار  یرب دلی

 . هندیچیا اوریینین

 گلن نفس  ایللردی

 ه؟ ندکؤکسو دوالشیرمی

 نفس  نیتبو ا آخی،

 ؟ سنگؤره یر،گئد هارا

 گئجه پوزور سوکوتو، 

 : سنیهدئ یشیر،دان او،

  یر،دوالن یا،باخ، سما"

 . یرالنیرف دهیگؤ یئرده،

  ه،ندیئریدورمور  اورک

 . یرپینیرچ یانمیر،دا او

  یوال، یکیلیبد گؤزلر

 . ییرگؤزل یسها کیمی

 گؤزلر،  یرساباخ یوال

  دیر؟یکدرل یهن بس

 زامان بو آندا،  دییئت
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 دا. وار اوزاق قارالتی

 بو سون نفس، بو سون سؤز: 

 . "دا؟یاتح ی،نه گؤردوم ک"

   

  ممله

 دن، اؤزوم مگیزلنر

 . مکوسر دانحیاتیم

  یشی،کئچم اونودارام

 . مدن سئورمن تزه

 قوشولوب بولودالرا 

 . یاغاراماولوب  یاغیش

 اولدوزالرا  چکیلیب

 باخارام.  دنیگؤ سنه

  یاراالرا، آچدیغین

 . مسورتر یبتاپ ممله

  یولوما، اندیخاچ سن

 سالم آالرام،  یرب نه

  …مسالم وئرر یرب نه

   

  یداد سیزلیینسن

 ... یداد سنسیزلیین

 او.  دیریآغر یرب دؤزولمز

 . دیریقلقاران دور،یوخ ایشیق

 . دیریلده سازاق کولکلر

 ... دیریآج چوخ

 ... یداد سنسیزلیین

  دیر،یمیدرد ک یرب سیزالجع

 . دیریمیار ک دالداالنمیش

 . دیریمیمرد ک تاپداالنمیش

 ... یداد سنسیزلیین

  یادیم،فر-، آهمنال بوتون

 . یمصاباح یالنآچ دردله

  یازیم؟من نئجه  یدرد بو

 . یمگوناه یوکان بؤ سنسن

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

 BANU MUHƏRRƏMبانو محرم   

 وورولدوم 

   

 اوزونه.  یوخونون یرب یم..باخدباخدیم

 گؤزونه.  ینیم ن اهللدوش دنگؤی

  یزینه،اوزونون د یئر باتاجاقدیم

 وورولدوم.  یناوب چاتماساوچ منه

   

  یب،باغ ائد یناتور داغ سینیکؤلگه

  یب،جاغ ائد یساغیماقا ینیمقل

  یبداغ ائد ییمهاور اوریینی

 وورولدوم.  یناقوجوب توتماس منی

   

  ن،آتالرکه دانبولودالر ن،دانیشارک

 ن، پارتالرک ییمیزاور نفس، تنگی

 ن، قاتالرک دهییمکور ییمساچالر

 وورولدوم.  یناسماس ندوداغینی

   

 ائنمزه،  یناقات یئر دناورییم

 گزمزه،  دهیگؤ یبائن هاراییما
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  ینمزه،د یرتیناسیف دهببتمح

 وورولدوم.  یزهساورک ررسیزه،ذ

   

 گئرچکلره اوز توتوب  یوخوالردان

 دوز توتوب.  سینییبلهق اورییمین

 ده سؤز توتوب، داقتص ییماینانج

 وورولدوم.  آوغونیوخل لوغونا،دوست

   

  بو گئجه

  اندیاتاغیتوز  ینسمان یقارانلق

 گئجه.  دیاوزات ینیساچالر ایسالق

 دا  یشیقالریا یمتیلسار نینکوچه

 گئجه.  یآتد یپا ینونابو اولدوزون

   

  یلدقارا ودبول ی،نددومانال هاوا

  یلدسارا گیرن یینینآ زمهری

 . یلدقا یزیال ا یندومان هنداوزو

 بو گئجه.  یدبات یاناغا سیقمزه

   

  یلدقیری رداقو، بالدسوزو شرابالر

  یلدیوریاؤپوب ق ینپنجره یاغیش

  یلدییریس یئره یاقالرالآ تسلیم

 بو گئجه.  دییاتاوزونه  یئر چاتیب

   

 .. یلدییسوال با یگؤزلر بادامی

 . یلدییآ ریحسئ یندوداقالر سیزسس

 . یلدییسا بیر-یرب لرینهخز بوتون

 بو گئجه.  یدچات یظامینان زامان

   

  آچمادان رحس یونمادان،سو گئجه

 اوزاق قاچمادان  یب،آزجا اوتان بیر

 سالح قورشانمادان، آتش آچمادان 

 بو گئجه.  ید"آت! "دی،یمتسل لوکؤنول

   

  یهجهآغ گله یقلبو قاران سانکی

  یهاؤپوشه قاچان کوچه یکیا اون

  یه'گئجه یرب ینم"اوتاغا،  قیرخینجی

 بو گئجه.  یدقات یئددینجی آلتینجی،

   

 . یایمیش لره مدوداقالر کل چیلک

 . یمیشما یلوال.. ائله بح.. بو ایاغیش بو

  یایمیشدا  ییزپا یلموژده الیوص

 بو گئجه؟!  یاتدی دی،یشنه دان بیزه

   

    نسسن چوخ گؤزل
 . یشیقاچ یزهتبر یولالرین باخیشالرین

 اوستونو لیکلریننیرکیچ بوتون

 . سیاییغکآل یللرینا لی،شکیلجک بوتااؤرته 

 . یرالدیرطخا ینییغجانل یپلیا ینوبو ینمننقوخون 

 . یشمیشلیینیسئو ینیسطح ییناؤرپ یغیناندص ده بیر

 اودون قوخوسو،  یلمیشکس یئنیجه

  یشی،گؤزلن یورولموش یکدهرف یللرینا

 . نجانییه- یمیک ییشیاؤزل یبارماقالر کیتابین
  .یونتوسودؤ یینیناور یدهقاچما ج یدفک یلکا یسراغینق قونور

 سیلگکؤ ساچالرینین  نخاال دوش اکیندیاناغی

 . سییستیا ینیناللر دیریمیک
  ..یهدئ "گل ردیمجاآ" ییرسسل سییچیلتیپ یینآ آددیمالرین

 سینرکاورکدوکجه ه یکانت یمخمر کیپریکلرین

 . یرکؤنلونه بات

  نیدیلدان ائشدؤوره ووران ، اوزاق اندرافیاط قوالق

 . ینسس یتافلئ

 . ینسنف یتمیکآر یوراوخو دانیم ییهخزر
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هله  یوخوسو  اونون ...ینجهگل دوداقالرینا

 .. سییستی.. بلکه ده جهنم اییبگؤرولمه

 سئو..  یمیدونو ک یغینیناوشاقل روحونو  

 .. یمیک یماو  یینسئود ان

 .. سنسن گؤزل آخی

   

  اوغورال یمن
   

 . ینداوزا یک،یولالراوزاق دوشمد بیز

 . یندبوال یرنگ  ینینقورشاغ گؤیون

  ینالریننم اوالن الل قاد یاستیغی

 . یندروحو تاال ی،نداوغورال لوکؤن

   

  ینجی،سئو یبآت یناآلت یاتاغین

 گولوشو اوزه.  یفلنمیشک گئییندیم

  نکلریکپ نییترهت دهلیما

 دوزه.  یآشاغ ادانیدون اوچوردوم

   

  یمباخد ویهگوزگ یتیرمیشا رینیسح

 . یداد نلیقپئشم ینآخشام داآغزیم

 . یمن آخدندآوقوستون گؤزو یاغیشال

 . یادیتوزلو فر ییمیناور دییات

   

  یمیک یلالرناغ نیئللن آیاغی

  ینهسبوز کؤلگه ینارینچ سالالندیم

 . یمیک یگونش یفرار پاییزین

 . ینهسبوز دؤنگه یینیناور سیزدیم

   

  ینانمادیمآز س انندیغوسودو وفا

 . منی لکلرم یزقانادس قینادی

  یبسال ینومابو یرینندک جکنیئلله

 .  یمن لریدچک یغاقارانل یئنه

   

  یوارالریند یاش یونبو هؤردو ایندی

 . یاؤلدورر من  یسنف روتوبت

  یاتاغیاوجوز  یلرینسئوگ یاساق

 . یگولدورر من یده دوست گوداز بیر

   

  سنکوس اونه،اؤز ینجینیب! ایرالخاط

 . دونیادان چرتک اؤلمکچون کئ آدام

  ،سنیلب یئریمیان نداووجو قاراچی

 اوغورال،آپار بورادان .  یمن گل

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

 ŞƏFA EYVAZ  یوازا شفا

 بو آخشام...

 

 
 
 
 
 

 وار،  یاشیمنه گولوشوم، نه گؤز  منیم

 آدامام.  یاالن یلدیینیزب دوغرو

  یب،باخ یناتام یغینشادل سئوینجین،

 قاالن آدامام.  یتامارز اؤزونه

 بولودا دؤنوب،  یمالچ-یمگون الچ هر

 . یاغیشام یاغان ینااؤز باش-اؤزو

 گؤرونوب،  یقورولو سارا باییردان

 تاالن آدامام.  دنیچریا لوکؤن

 آدام،  یشما،چال یماغاتان منی

 . یاداماؤزومه  سا،یشامتان سنه

  یا،نه ده ساخال یلدیم،ب یاقورو نه

 ساالن آدامام.  نندیلامرو ع بیر

 ! ی؟ک یبقال مویول  یهدؤنمه گئرییه

 اودا آتانام.  یکؤرپولر بوتون

  یب،وئر ییهاوا نندیلا سئوینجی

 وجاق آالن آدامام. ق-قوجاق قمی
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 ن ندم دیینجیا یرلریمطبوتون س
 ن، ندم دیجیینا یرلریمطس بوتون

 گون.  یندیردیغیمس ینیشاعر قلب بیر

  ن،ندیچیروحوم ا یلدیداغ ی،لددیدی

 گون.  یندیردیغیمس ینیشاعر قلب بیر

 و، نددؤ ییاآج یلیمبال د یندئد نه

 بوتون.  یلدییا یولالردوز  گئتدییم

 و، ندسؤ یشیغیا یمن آدل دونیانین

 گون.  یندیردیغیمس ینیشاعر قلب بیر

  یوروم، ینیقلب تمزدیمیسا یک من

 . یوندو یغینآتد یلیمهاولدو د بند

 اوچوروم،  سیزیبد دهیچیما یندیارا

 گون.  یندیردیغیمس ینیشاعر قلب بیر

 

  بیلمیرسن
  …گل منه طرف یینی،اور گؤتور

 . یلمیرسنب ی،قار یولالرین اریییب

 ناخلف،  یخیبچ دهیچیما یداوم بیر

 . سنیلمیرب ی،سنه سار یبگئد اوچوب

  یجی،کئچ یبآرزوالر گل ی،ک سانما

 دان. دولدوروب چوخ یاشینیکؤنول  بو

  یچی،ال ا یکیا ییمیزعالط بیزیم

 . یلمیرسنب یاری،ه ندس یاری، هندم

  دن،یئنیدوغول  یی،عالطبو  اؤتور

 قوووشا بلکه.  یولوموز دنیئنی

  نندیلا یبسال ینجیعؤمور سئو بو

 . یلمیرسن، بی«وار» یبآل او،«یوخ» وئریب

 
 
 
 
 

 KƏNAN AYDIN OĞLU  لواوغ یدینآ انعکن

 سونا انتظار. یولداشیم مقل

   

  !سانیصراعسیان گؤزل م یمینسن شعر-اراینتظ

 ! سانیتکارعنص یوکبؤ یولونونصنعت  یر،شع

   

  ده،یمگونلر لیینجاوزده، سئو یکدرل-دردلی

 ! سانیتئز آچان باهار یولالریمینگون -عؤمور

   

 ن، گونلر گؤره یخیتار یبر یللردنا ئچهن

 ! سانیووقار ینداغالر نییمهباش ا جلالدا

   

  ین،تکارالرعنصاوستاد  یمیک یرشمش لسگر،ع

 ! سانیادیگاریشاعر  ییگئتد یوبقو میراث

   

 تاپان،  یولنئچه قلبه  یرلردنعش یازدیغین

 ! سانریاینتیظا-شاعر ینینائل یروانش قدیم

   

 سونا!  ی، آماوخوجون من یوکبؤ ان
 دوستوم سونا انتظار! مقل ی،سائل شاعره آذربایجانین

 آچار،  یله ده گوللر دندچم لیشئه

 آچار،  یولکره حاقا  یرب نلرسئوه

 دا دوستالر قول آچار،  اندیشان دا،توی

 سونا!  ی، آمن چننهال داغالرا

  ین،سدؤنمه یشاخ یلیبدا چئور کوتان
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  ین،سدؤنمه یشاسه ده، قگؤزله باهار

  ین،سقوشا دؤنمه یقانادل آرزوالر

 سونا!  ی، آمن دنجوجره هلدسونبو

  یلدیم،ائ طلغهر دفعه  ،میهندب

  یلدیم،اجت ائحکره  یرب داناهلل

  یلدیم،عادت ائ یازماغادرددن  من

 سونا!  ی، آمتن ینهدرد دونیانین

  ی،باشداش یر،ده قبمدوشونج منیم

  یادداشی،شاعر  یدوستالر اونوتماز

  یاشی،تؤکر گؤز  انندیاناغی مقل

 سونا؟!  ی، آمشن یادادون ی،دئد کیم

 دالرال من، آ-سؤز یاشادیم ،مخوشبخت

 قانادالرال من،  یدیماوچا ی،ک گرک

 ساعتالرال من،  نندیشعر اوخوسام،

 سونا!  ی، آمده چن یممن یورولماز

  دی،هندیتین-یلکلریمخوش د ان

  دی،هندیاولفت-ولوشونگ صمیمی

  دی،هندمتیحذ-یممقل مقدس

 سونا!  ی، آمدن یرب هندیچیا شاعر

 اؤزون، -یرعهر ش یتاب،ک یرب-یرعش هر

 سؤزون،  یلدیازی یادداشیما منیم

 گؤزون،  النیریبو ینجادال سئوگینین

 سونا!  ی، آماوخوجون من یوکبؤ ان

   

 ! دییشاولمام نیدئ "اوستاد"
  دوستوم سونا انتظار! مقل ی،سئل شاعرها آذربایجانین

  ی،گؤزلر یقینآش نسئوه

 ! دی؟یشسولمام میدنسئوینج

 سهرادا،  یلینیل مجنون

 ! دی؟یشگؤرک، بولمام سؤیله

 مؤهلت،  یستدیما داناهلل

 تؤهمت؟!  یازارمیده  طالع

 ذلت،  ینجهچک شاعرلر

 ! دی؟یشدولمام ییمگؤزلر

 دومانا، چنه ده،  مئیلیم

 سنه ده،  یازایدیم یرعش

 منه ده،  یادادون سونا،

 !  دییشاولمام نیدئ "اوستاد"

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

   

 KAMRAN MURQUZOV  کامران مورقوزوو  

رضا  یلخل یشاعر یدو موجاه یقآزادل خالقین

رضا  یلخل یمیزخالق شاعر لییماولوتورک )سئو

 (…اولوتورکو آنارکن

 یقآزادل اندیایتیادب یجانآذربا 

 لیکیلموستق ینین،لردوشونجه

هئچ  ا،ندیاییلماسی یدئیاالرینینا

خالق  لییمسئو ی،ک یزسشوبهه

رضا اولوتورکون  یلخل یمیزشاعر

. یرو رولو وارد یئری صوصاؤزونمخ

 یعیبد ینزنگ یریلنگت لیقیدینلبلره آطچوخ م یرب

 خوجوالر،چاغداش او یزب لیغییارادیجی

صنعت  ی،هوسکارالر ییاپوئز یاتسئورلر،ادب

 یستر. ادیریلماوچون چوخ اؤن یقلریشعا

 یقتدق دالیقیریآ-یریآ یرینینهر ب ینیناثرلر

ده  یسترسها ان،ندیمیباخ یریلماسیاولونوب، آراشد

 . نندینظرطه نؤق یقلوطنداش

 انندیقورولماس یتینینسووئت حاکم اندآذربایجا

 ینهلرو دوشونجه یغودو یقآزادل ینسونرا خالق

 یرب یوکبؤ یمیک یر س س نیلکس یمقن

 یاستس یجیو خار لیداخ یوروتدویو یمپئرییانینا

 یاگؤروشونوندون یننسل یئنیاوالن  دهیئتیشمک

 سینهییشیلمهد هلدیشک یلفرق یلهتامام

. یانیلماریقدئسک، هئچ ده  دیمیشسابالنح

 ینفاتکتالر یخیچوخ تار یرب یبونونال باغل

 . ییلنا دئدا استث یاولماس
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 لیکیلموستق ینین،سدوشونجه آزادلیق

 یا،ائله، اوبا یوردا، یک،نپرورلطو یدئیاالرینین،ا

دوزگون  سینینحیس لیقیتورپاغا باغل

 یاتح یوکبؤ ی،ک یعیطب یالنماسینی،آش

رضا  یلاوالن شاعر خل یکمال ینهستجروبه

آشکار گؤرمک -یقآچ اندالییمثاولوتورکون ت

 نیریلهباشا گت ی،الریاوال انیاشانور. ندمومکو

اولدوغو  یللتینهم ینا،خالق یلرفاجعه یبتلری،موس

ن ان دوش ینهاوزر ینمؤلف یرماقدچات یمیک

حل  یب،اولدوغو قدر ده واج یلو شرف یلشرف

 یدیا سییایسم یرمومکون اوالن ب سییلمهائد

اؤز  یاراق،مؤلف ده قاداغاالر باخما ی،ک

 یهیئتیرمه یئرینهجه ییقینبورجونو ال یقلوطنداش

دؤورون  اندیدانیصنعت م ینر اولدو. شاعرثمو

غ آ اوزو انندیناقالریس ن،ندلیکلریینبوتون چت

  ی. چونکدییالنمالیقارش یعیطب یسها یخماسیچ

رضا  یلتکار، شاعر خلعنصگؤرموش  یادون

ده  ینلیینیچت یولوناولوتورک توتدوغو 

سونا  الدیوبو  ی،. و سؤزسوز کییردیآنال

اولدوغونو دا بوتون  یلقدر گئتمه

 . یردیدرک ائد یلها یغیوارل

 یجانآذربا الدیوگئدن  اوزگورلویه 

 یلها یشجاعت یغی،زمکارلعاؤزونون 

 یهنمهگونلردن اعتباراً فرقله یلکا

 تعنه صینجا یات،ادب یت،. مدنیباشالد

 س گؤره س سینهییهسو ینکیشافاؤز ا

 یگئر نندیریهئچ ب ینینلراؤلکه یر

 یالنیزلر گلن قوه یئنی یاتا. ادبیردیقالم

مشغول اولماقال  یقاللیارادیجی یعیبد

 یاتینینادب یادون ینهعکس لنیر،یفایتک

ده  ینیاثرلر لرینینیندهنما یلمگؤرک

 یهترجومه ائتمه یلیمیزهدوغما د

 یسه. بونون اؤزو ایردیرلراوستونلوک وئر

 یمیک متیدخ یاتاادب دالیقیریآ-یریآ

ه هر دفعه نداؤنو یمیز. گؤزلردیلییمتلندیریلمهق

رضا  یلالنان شاعر خلجان یلها یرلریعار شیانکعص

 یئری. یلمازدیدان ییده اماولوتورکون بو ساحه

و  یشاعر یجانآذربا یلمگؤرک ن،یشکگلم

 یرلرس» ینینگنجو ینظام یریفککموت

 یلیمیزهد نندیلیفارس د ینیپوئماس «سیینهخز

 .  دییشترجومه ائتم یقالتکارلعنص سکیوک

ان  ییاسینینپوئز یاتینین،ادب یجانمعاصر آذربا 

 لییماوالن سئو یریب نندلرییندهنما یلمگؤرک

رضا اولوتورکون  یلخل یمیزخالق شاعر

 یدئولوگییاسینین،ا )تورکچولوک( لیقچییجانآذربا

ان  یغیآلد مقل هندیؤنو یغیتبل ینینسمفکوره

 ی،ک یزسده، هئچ شوبهه یریب نندیرمشهور اثرل

. دیریریعش« !یجانآذربا ی،یمدرتق یمتار منیقا»

 ینیناثرلر یازدیغی یباغل یکلهنپرورلطهر دفعه و

اؤزونو  لیقیباغل یکؤکهخالقا، سو هندیریهر ب
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 اندیشیغیدان یعاد ی،. حتیرآشکار گؤستر-یقآچ

 یدانالرداده، سالونالردا، م یلهبئله. خصوص

 . یطقیآلوولو ن یییردسسلند

 هنداؤزو یاتینح یحت ییل،دئ هندیرلریعش یالنیز   

 یناله قوپارماس ی،سچکمه یادفر ینبئله مؤلف

آن دا اولسون بئله  یرب نندیاوخوجونون دقت

 . یایینمیر

 یهعرصه یلها یاواسه-آب یاتینینادب یللرا یج-90

 یروحونون اولماس یانکارلیقعص شعیر ینگلن هم

. اوزون مدت یرجلب ائد یدقت الحدر یلها

 ین. گلیرقال هندسییظهحاف ا،ندیادداشیاوخوجونون 

 عبث هندیمدؤن یتیسووئت حاکم ی،ک یاقاونوتما

 یننون معمروع ون دوش انیناندیلئفورتووو ز یئره

شاعر  مجبور اوالن یهیرمهاورادا کئچ سیهیصح یرب

اورادا  سینینیزهموبار یقرضا اولوتورک آزادل یلخل

 نجایآرد یرینینب-یرب یرمیش،دا اوغورال داوام ائتد

دولغون معنا  ییتدائ یفادهفورما، ا-مونضم

 یلدن داها گوجلو و فرقجهت یعیبد انندیمیباخ

-2006محض دور. سبب اولموش یناسیازمااثرلر 

 یئنی یآدل «اندانیندیلئفورتووو ز» یلدها یج

  دو.اوزو گؤرموش یشیقا یتابیک

 یاسینینتورک دون ی،بودور ک فاکت یخیتار   

رضا اولوتورک لئفورتووو  یخل یشاعر یوکبؤ

 اینمعروض قالماس یبلرهتعق ینماسینا،سال انیناندیز

اوز  نندیمسلک ان،لدیوتوتدوغو حاق  یاراق،باخما

 .ییبیرمهبئله گت یناو بونو هئچ آغل ییبدؤندرمه

ان  یننیاتیادب یللرا یج-90-80مؤلف  یچونک 

 یفایتلنممیش،ه آلماقال کمقل ینیلرنهگؤزل نومو

اوزه قاالن -اوز یلها یناقالریس ینچت یخینتار

 «یوردواودر » یسهاؤزو ا ین)مؤلف یوردواودالر 

 ینچت ین،بو چت یودوشدو یجانین( آذربایردیدئ

 ینیسهممبودر الدیو یرب یلاولدوغو قدر ده شرف

 ینعدالت-ینحاق لیکلهگؤرموش، تئز یلها یگؤزلر

 یت،نها یش،باغالم یداوم یناا اولوناجاغبرپ

 یسا. قیخمادیپوچا چ یسها یداوم یدیغیباغل

 اوزگورلویونواؤز دؤولت  یجانآذربا هندییزامان کس

 لیکیردفهب یتینهحاکم یننشوروی. یبرپا ائتد

 یشاوستونو آلم ینینباش ینن. اؤلکهولدیوسون قو

 لهیا یاؤز آخار یاتح یئنی. یلدیقارا بولودالر چک

 لیسؤزله، شاعر خل یر. بیباشالد یهداوام ائتمه

او  ییگؤزلد ی،ک یللردیررضا اولوتورکون اوزون ا

-حاق یعنی،. دییخچ یبگون گل لیینجسئو

 و. ندعدالت برپا اولو

 یررضا اولوتورکو ب یلتکار، شاعر خلعنصوستاد ا 

گؤره اورتا دؤور  یتلرینهخصوص یسپئسیفیکچوخ ا

 سی،یندهنما یلمگؤرک نیاتینیادب یجانآذربا

-یرفککموت سی،یارادیجی ینقزل یفلسف لییلآناد

 سهیقام یلها ییمنس دینعمادال یعل یدشاعر س

 زنگین ینمؤلف یکیور. هر اندائتمک مومکو

 یرب یناثرلر ییمیزراست گلد اندیارادیجیلیغی

اولدوغونا،  ینیع انندیمیباخ عچوخونون مؤوضو

 ! دوریوخده  یزمه سؤزون دوزو، هئچ شوبه

ر اوالن شاع یباغل یللتینهم ینا،خالق یتله،عموم   

 یعیبد ینرضا اولوتورکون زنگ یلخل

رلره اث یباغل یلها یجانآذربا یالنیز اندیارادیجیلیغی

دوغرو  کمیلسؤ سینییلمهاوستونلوک وئر

 .یاولمازد

غ آاوزو یاچیق،آلن انندیناقالریس یاتینح یچونک 

 اعرینوستاد شا-ینباجاران مؤلف یخماغیچ

 یلها یاولونماس یغتبل یدئیاالرینینتورکچولوک ا

 یاثر یوزلرلهاوالن اونالرال، بلکه ده،  یباغل یرباشاب

 یئنی ینمؤلف یللردها یفاثرلر موختل ین. همیروارد

لرله نشر دفعه اندیتابالرین کاوزو گؤره یشیقا

 ینهنظر یتورییاسینیناولونموش، اوخوجو آود

 . ردییریلمیشچاتد
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 SEVİNC HƏMZƏYEVA یئواهمز ینجدکتر سئو

 اوستونه گئتمه  ینلرخاطره کؤورک
   

 
 
 
 

 اوستونه گئتمه  ینلرخاطره کؤورک

  ییبده کئچمه یئل نندیاوزر هله

  یارادی یشها ی،باجارد یللرا نه

  ییبیتمهاؤلوب ب یغوالریده دو نه

   

 سؤز  ینهم یئنه یش،باخ ینهم یئنه

  ین سئوگسوزوله ندنیگؤزلر سنین

 کؤز  ینهم یئنهنغمه،  ینهم یئنه

  ین سئوگهؤروله ینهتئل قلبیمین

   

  یتیبب یشعیرسوسوب، نه  یسنغمه نه

  هندیلرسوکوتونون پرده دونوب

  یتیبه اندن گؤزومون کؤکوچکه یول

  هندیجریه سنین آرام –آرام  یانیر

   

 اولسون  یمسما من یئرله میرم ایسته
   

 اولسون  یمسما من یئرله میرم تهایس

  اندیآراس یونگؤ یئرین، ایستییرم

 گوشه  یرب ینجراحت، د ساکیت،

 اولسون!..  یممن یلیمسئوگ …و

   

 اولسون  یممن یزدن یماو میرم ایسته

 سودان اؤترو  یمدوداقالر ایستییرم

 کوله دؤنممکچون  یانیب

 اولسون!    یمسو من یلهگ بیر

 اوزوم هر آن  یچرها ینجسئو میرم ایسته

  سیجانیاری یمینکدر ایستییرم

 گولر گونوم  یم،آنالر خوش

 اولسون!  یممن تبسسوموم

   

 مروم اولسون ع یداب یرب میرم ایسته

  یاشاییرام ی،نه قدر ک ایستییرم،

  ییمدفن ائتم ییمسئوگ اؤز

  …اولسون! یممن یمسئوگ منیم

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

  یشعرباالش آذر اوغلونون 

 اکبر صابره( یعل یرزا) م
 یمی،نئهره ک یاتح یقجابوالند چالخاالندیقجا،»

 «.اولور یرانلیقآ یرانیآ یخیر،چ ستهۆا یاغ-یاغ

 دؤورو زامان، ییرلهیلکهده س یریده، شاع شعری
 ور.اول یانلیق یرب سییاخشیاولور،  یانلیق یرب پیسی

 

 خ،یو ییقوطس یوخ، سعتیو یاز،دا یکریوار ف شعر

 اولور. یقآنل یرده ب یسّیده، ح یده، شؤهرت عؤمرو

 لوغازا، یموشقو یلّتیم رکیهدئ «یلّتم» کیمی

 اولور. یققوربانل یلّتهرک مائده مّته کیمی

 

 سی،یغهناب یمیزینعصر یزین،شعرم یا صابیر،

 اولور. مّانلیقعو یریآخ یبآخ یتکچا سؤزلرین

 ن،یسن یندهصبر یاجادر یاشاییرتوفان  نئچه

 اولور. یقتوفانل یریآخ یزیندن یانمیشدا الل

 

 یار،مع یدیاگر اولسئ چوناووروموز عش شعریمیز

 اولور. ینسانلیقا یدهسن اوالن قلب یردیمده دئ من
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 میالدی( 1959) یپوئماس گولوستان

 وهاب زاده بختیار

 

 ستا آ-او، آستا یایلیغییال ایپک

 . یدگؤزونه تاخ ینیینیائ سیلیب

 اوسته  ینماسان یاواشجا اییلیب

 . یدقوال باخ یرب ی،دمؤهوره باخ بیر

   

  ی،هوسله او دا قول آتد کاغیذا

 . رکیسهگولوم انندیآلت دوداغی

  دی،یارات یجرانه یکعصرل مقل بیر

 تک.  یلینجو قلدبؤ یارییا یخالق بیر

   

  مبو للک قل یالاوجو یوریس اؤز

 . یجانینآذربا سینیینهس یلدد

 م د آنجاق دم به یردی،قالد شینیبا

 . یجانینآذربا ینیسس دیلرکس

   

 ن زامان، قول چکه یذاو کاغلدگو او

 . ینهسس یجرانه یناورکلر دیقیی

  یشانچارپ یمو حاق اوچون دالدگو او

 . ینهسفاجعه یخیتار ینخالق بیر

   

 کناردا توپساققال آغا،  ایلشیب

 . یرسوالالر وئر یمهترجم هردن

 گاه ساغا،  یرگاه سوال، باخ ئوریلیرچ

 . یریره چئوحتسب یئللدیب باشینی

  یه،دئ یییقضسرتلره را قویوالن

  …یهمعاهدده یدقول چک طرفلر

 ! یاد سییکیهر ا یدی؟ا یمک طرفلر

  !یمداد؟جک بو خالقا اائد یادالرمی

   

  سین،یروحو تومر یاغاآ ینسقالخ قوی

 . هیئن ینپارالس یلینجیق بابکین

  ین،بو شرطلره سؤزونو دئس اونالر

  یلیینه؟ب یرووردو ش یمک زنجیری

   

  ی؟مرد اوغولالر ینبو ائللر هانی

 . یولالری ینآچ ی،لربره آچین

  -لوسووغا اؤز کور ینبو عصر یهان بس

 لوسو؟ وغا لوسو، سؤز کورغواکور قیلینج

   

 البت،  ی،شرف ی،ناش باباالرین

  …امانت یوکبؤ یر،دامانت بیزه

  یرتی؟قئ ینخالق یمیزداقان وخمیو

  ی؟بس امانت یارالرساخال بئله

 

 جاهان!  سینیترهت ین،سچاخ یلدیریما قوی

 . ینپارتالس جوشسون،دن اورکلر غضب

  یرانلدقا یلینجق اندیولوحاق  دایم

 . ینگورو چاتالس ینباباالر ایگید

   

 داغالر،  یووقارل ینیباش یسینا قوی

 . ینائل یرب یوکبؤ یندشالبا یممات

 آخار بوالقالر،  سینیلهسؤ یهمرث

 !.. ینگل یز،بو گون ق یرسینچاغ آغیالر



85 

 

Xudafərin 212 (2023) 1401 -بهمن-212خداآفرین   

  ییل،دئ یلغضب دیر،یتساک طرفلر

 اولسون، اونالرا نه وار.  یاوالن قو محو

  یل،ائله ب یر،ب-یرب یلیرآت ایمضاالر

 اونالر.  یرمکتوبونا قول چک سئوگی

   

 س واراغا، هر ک یمضاسینیا آتیب

 . یئرینه یبکئچ یتجهساک ایلشیر

 آغا،  یلحجنابال، تسب لیینکع

 . یرینهب-یریب یرال ده وئر قالخیب

   

  یلهبو اللر نیرلشب اونالرین

 وطن.  یرائل، ب یرب یکییها آیریلیر

  یله،گ-یلهگ یاشن ندگؤزو آخیدیب

 وطن؟  ییرحاال نه دئ یلدهشت بو

   

 ون آغاالر! دور ی،اولماد نیهدئ بیر

 وار.  یاؤز صاحب یننبو اؤلکه آخی،

  -ی،بر دانیاقبا یازیرسینیزنه  سیز

  ی؟اؤز صاحبلر یوردونبو  یهان بس

   

 قانون؟  یبس هان یقت،حق یهان بس

 . یاشی یخی،تار یوردونبو  قوجادیر

  یدوغون،کؤکسونه سرحد قو یهان بس

  ی؟قارداش یکیا ینناؤلکه یدحوا بیر

   

  یبته،صبو م یجرانا،و هب گؤرک

  یر؟ند یسؤزو نه، غرض اونالرین

 ن دوشوب ذلته، ندبو خالق ازل گو

  یر؟دکؤله سایوخ اندیوردودوگما  اؤز

  

  

  -ناتده یرناغید ییردینیزآ نئجه

 جسددن؟  ین، جانندبد اوریی

  یزه،س دیریشوئرم یبو حاق یمک آخی،

  یمیزه؟وطن یرمیشچاغ یمک سیزی

   

  یالر،داوالش یاخت سنگرده هئو نئچه

 . یالردسؤوداالش هندیکند گولوستان

 !.. یهدئ سینیریلآ یکییهاؤلکه ا بیر

   

 او گون،  ییرلردئ یشده گورولدام گؤی

 . یشبولودالر سارم یدوزلر چؤللری،

  یموش،وحرو ینگورولتوسو اولو بابک یگؤ او

 . یشقوپارم یادفر هؤنکوروب

   

  یچکلریچ-لگو ینینکند گولوستان

 . یلدسارا-ولدسو هندیچیگونون ا بیر

  ی،ن برنداو گو ی،ندباغال «گولوستان»

 . یلدلکه قا یرب اندیآلن ینکند بو

   

  «ینمکر یانیق» کؤز اولدو-کؤز باغری

 . یندیانه  ی،ندیا دی،هلدینیا تئللر

  ین،زح یرداها ب اندیساز آشیغین

 . یندیاراپرده  لییانیق یرب داها

   

 سئل، سو،  یآپارد ینگون اؤلکه مینه

 دا.  یینگونون، آ یسچؤهره ولدتوتو

 آرزوسو،  ی،عشق ینیننبات قوجا

  ا؟ندییآرپا چا ییمگون باتماد او

   

 ن کولکلر، داغالردان اس آغالییب

 . دییایعالمه  یمشوم خبر بو
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 : یچکلرگوللر، چ یلدگ یلهد سانکی

 . «دیینایقولالر س یانقول قو یسها بو»

   

  ین،داشق ی،لغضب یسوالر آرازین

 . دیریهارا یر،آهد یلرنغمه سیرین

  ینینقوشا بنزر، قانادالر وطن

 . دیریاو تا یریب دیرسا،یبو تا بیری

   

  لر،سهیوکقانادال اوچار،  یکیا قوش

  یمال؟تک قاناد یوکسلیمنئجه  من

 گلر،  یانابو درددن توغ اورکلر

 امال. د-دامال یاشگؤزوموزدن  آخار

   

 دوشوندونوزمو؟  یقآنل یرب جنابالر،

  یرلیغینی؟حؤکمون آغ وئردیینیز

  یوزمو؟ ی،یمالل یحؤکمون دهشت بو

 .. ینی؟نئجه گؤتورک بو گؤز داغ بیز

   

  ینبو مغرور ائل هندیلهکس باشی

  - ینیزمیائتد یسسح سینییآغر قلبین

  ینبابک یگیدا ینین،ولضفو قوجا

  یتدینیزمی؟ائش نییسس اعتراض

  یزکبله سمر یدامج یرب جنابالر،

  یشسینیز؟نلره قول چکم ونون،دوش

   

  یوطنداش یرکب، بمر یدامج بیر

 و. لدبؤ یکییها ییببوال قانینا

  یاشیکب اولوب گؤز مر یدامج بیر

 و. لدتؤکو ی،گؤزلردن آخد ایللرله

   

 

  یمیزهلکه ووردوالر شرف مین

 . دئدی –« وئر» هیئن یمیزصاحب وئردیک،

  یزهدوغرودان، ب ییبائل ییاخش الپ

 . دئدی –« خر» یریب دئدی، –« باران» بیری

  یلر،ندیهم ده م یئدیلر،هم  بیزی

 . یلرندیلئیلهگ یمیزجادال اما

   

  ینآن یوکموشگؤر نه قدر بؤ حکمو

 واراغا تکرار.  یالردده باس مؤهور

  یجانینآذربا ییل،دئ ینواراغ یوخ،

 اونالر.  یدداغ باس دایداغ بو سونهکؤک

   

 واراق،  یزسجان یمؤهورلو ا ایمضالی،

 گوجون.  ین،توقو یوکموشقدر بؤ نه

 ووروشدوق، آنجاق  یونجابو عصرلر

 گون.  یرحؤکمونو ب یلمدیکب داسارسی

   

  ن،یکاول هئچ ا ی،پارچاس یذکاغ یا

 وار اولدون.  دانیوخ یبقولالن یازیلیب،

 ، سنک ینیباش یللتینم یرب بؤیوک

 ؤکمدار اولدون. ح یانباغال قولونو

   

 سن  ینپاراالد یکییها یائل بیر

 . ینپاراالنماد نیکا یذکاغ اؤزون

  ن،ندیقلب آتش یازیالن کؤکسونه

  یانمادین؟ یهن مادین،یشآل نیه

   

 کولکلر،  یسرحد اولدو، اسد آراز

 کؤپوردو.  ی،دقالخ اندیاتاغی سوالر

  یرکلر،ا دداما تاخت-ادام اوستو

 دوردو.  یبصف چک اندیکنار چایین
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  یادا؟نه وار دون یزتم یزدنس سوالر،

 . ینیزقلب یآخ دیریخال دنلکه

  یانمادی یهن یشیبآل باغرینیز

  یز؟س اندیاعمله قول قو یرکینچ بو

   

 سن ده،  یاشیگؤز  یرسنآراز، سپ یا

 . یننن چؤلون، چمنداوستو کئچدیکجه

  ه،ندییلهد ائوالرا سآرز سنی

  ین؟سن ینسوالر یقوروماد نیه

   

 من  اندییبو تا ینآراز دایانیب

 . ییردئ« جان»او دا  ییرم،دئ« قارداش جان»

 زامان، سورغوما جاواب وئر، ندن  یا

 .. یئتمییر؟ یملا یئره، نیئت سسیم

   

 عالم  یشیبده، قارگؤزوم قاریشیب

 . یرچدن کئمغ-مغ ییر،دوغرا یدرد-درد

  یلمیرم،ن کئچه بنداوستو آرازین

 . یرکئچ دنه میناولوب س یمدرد آراز

   

  ییل،تورپاغا دئ یرکلرید تاختا

 اوسته.  یوانید یفضول دوالرقوی

  یلا یالل یوز یوز،و ندبؤلو یارییا

 . یکستهموغام، ش یاتی،با لی،گرای

   

  یلییم،د یم،عشق یچپرلر دمیر

 . والردیاوسته قو معنعن تاریخیم،

  ییم،اور یم،و جانندبؤلو یارییا

 و آرازدا سوالر. ندبؤلو یارییا

 

 آخ، آخ!  دوالریقو یرکلرید تاختا

 اوسته.  یلیمینروحومون، د قلبیمین،

 ده آنجاق  یئنه یق،گولدوک، آغالد بیز

 اوسته.  یمینس یرب ین،تئل یرب ین،ساز بیر

   

 ! یاندا یرکؤرپو؟ ب یهاور دناورک

 اوسته  ینساز یرب ینیرسه،د دردیمیز

  انندیصراعالریم یارالی شهریار

 اوسته؟!  ینآراز ییمسالماد کؤرپو

   

 سئل تک  دییشآخ یااو تا دانیتا بو

 . یکؤنول تئللر نیگؤرونمه گؤزه

  یرکنه د ی،اؤنونو نه چا ینسئل بو

 . یبر نیلدها یوز دیریلممیشب کسه
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 اق بو تورپ یردیرب دییلمهب آغاالر

 . یرندیجادا آذربا یده، باک تبریز

 آنجاق  یلینیروحونو، د ینائل بیر

 . یرنده بؤلمک آسانداوستو کاغیذالر

   

 وندوز، گ-ه، بؤل، گئجهنداوستو یذکاغ بؤل،

 ده دوز،  یرکلراوستونه د تورپاغین

  یدانا،تؤک ده م ینیزمع گوجونو،

 . یاناد چک هر دان سسالح ان،ندوقوش

 ، آنجاق سنبؤلر ییهیکا تورپاغی

 ! ییرماقان آندجا ینبد یرندچتی

   

 آسان  ینسگلمه یهسهیمک آییرماق

 . ینیسر-یاوالن درد یرب ینخالق بیر

  یانپا یمصطف یابو تا دانیتا او

 . ینیقزللر یدینحوا اوخویور

  ینه،و قرندزمانه، دؤ ینددوال

 . نندیلید یئنهدو اود تؤک شاعرلر

  ینهلرنغمه حسرتاو  وورغونون

 : نندیائل یزتبر یسس وئرد شهریار

   
  ی،ندقارا دوما یلربابا، گؤ حیدر»

 . یندیاما نندیریب-یرب گونلریمیز

  یر،ندآما یریلمایین،آ نندیریب-بیر

  یالر،آلد یمیزدنال لیغییاخشی

 . یالرلدگونه سا یامان یزیب یاخشی

   
  ن،یئلین یرپینانبو چ یدیماوچا بیر

  ن،یندان آشان سئلداغ مقوووشایدی

 . نینن ائلاوزاق دوش آغالشایدیم

  ی،لدسا یمک لیغییریآ یدیمگؤر بیر

 . «یلدقا یمک ی،لدیریق یمک یزدهه ماؤلک

 

 دان شعیرلر ا.د.ائلمان

 دورمور یئیه

 

 

 

 

 

 

 

 دورمور یئیه یمانا ینهعشق ی،کؤنلومه ک یازیق نه

 موردور یئنهدرمان  ینهقه م گؤلونه، درد آتیلیب

 

 ائدنلر یقرسامل یسگیلین یییر،تان یقعاش منی

 دورمور یئیهجانان  یماتک، جان یابوْ ینم قاریشیق

 

 ستهۆا یندار یاریمچیق ندهۆگؤرور، گ ییندهکو منی

 دورمور یئیه یشانپر لفوۆز یالی،بوْ لمتۆظ قارا

 

 یدسینکؤنلومو د یوب،قوْ یباغل یوْلالرینی، گؤروشون

 دورمور یئیه یجرانه یمهصبر ،یم یدؤزمه ل  دوزه رم

 

 فلکدن یازیردی یماآلن یازینی، یرب دوْالشیق

 دورمور یئیهلوقمان  یماقان اوْالن، باغر ندوزگو - گئجه

 

 گؤرسون یمن یالتوتا لئ یمک ین،مجنون سوْراغ دئدی

 دورمور یئیهحؤکمونه چوْخدان  یلر،بوْش دل یتا منه

 

 ینداناطارق یاش یمینگؤزلر یغوالریم،دو لورکوتؤ

 دورمور یئیهگزن قان  یقه مل زولن،ۆس ییمدن رهۆا

 

 ینگلس یوْال شوبدورۆد یسئوگ یمین،چشمه ک یرب زینه

 دورمور یئنهعوممان  یئری، یوْخ یزیندن یغماز،س گؤله

 

 ائلمان یرد یمسهبْوش ک یال یرقوْووالن، ب قاپیالردان

 دورمور یئیهداها سولطان  یرب یلی،آس ناهیندانۆگ
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 سان انیبیار
 

 سان یارانیب یندنجان گؤزه ل یازیلیب، جانان

 سان یارانیب یندنتک اؤز ال ین،ن یجان جانالر

 

 لموشۆزۆد یندامدار یشانل یین،فله  دوْققوز

 سان یارانیب یندنته مه ل ینعئشق یمی،ک گون آی،

 

 دوْغرو محببت یمین،ک یوئرگ یاشیل جانالردا

 سان انیبیار یندنعَمَل زۆد یشین،باخ آیدین

 

 جاما دوْلموش یزیندن،روح دن یاق،سا یدامج بیر

 سان یارانیب یندناؤزه ل یمئ یب،باده له ن جان

 

 یغمیشسؤزو، اورمانالرا س یاشیللیقکلمه  بیر

 سان یارانیب یندنالپ ازل یانین،آغ بوْ تک

 

 توتموش یس یماهن ینقوْشماالر یین، رهۆا وارلیق

 سان یارانیب یندنزه لغزوار  یی، رهاو شعرین

 

 هئچ اوُجالماز یلسه،ده ب یزلهگ یندوُمان داغالر

 سان یارانیب یندنمه ثه ل یر،داغ د یوکو داغالر

 

 وار یمخَبر یاغیندان،آ یرچینگؤ گیزلینده

 سان یارانیب یندنتورکون ائل ی،سئوه ل ائلمان

 

 آذربایجانیمیز
 

 یجانیمیزآذربا یجانل یمیز،اولسون جان سنین

 یجانیمیزآذربا ی،آنل یمیزاآلن یازیالن

 

 یارانانتک  یغینا،وارل ینن یآذ ،اَرلر آدی

 یجانیمیزآذربا یده،آدسانل یروهز دایانیب

 

 یقوزئ نش،یایدیگو یدیسا نلرینی،ۆگ نئیینۆگ

 یجانیمیزآذربا یانلیآراز  یرقارداش ،ب ایکی

 

 یمیزجان یوخ،آیجان سؤزو،هئچ اؤلکه ده  ینن آدی

 یجانیمیزآذربا لییجانبا یآذر،ائل آدی

 

 یشیکقوربان دئم ی،جانالر یناجان یوردون آنا

 یجانیمیزآذربا یقوربانل یمیک اوْشهیدلر

 

 یبئله ک یشائتم یجنّت ن،اوزونو یئر یارادان

 یجانیمیزآذربا یضوانلیائللره ،ر تانینیب

 

 یرد یباشالر ییلن،دوشمنینیناَ قاباغیندا

 دهانیمیزیجآذربا یشانل یاقاوجا ، آرخا ،دا باش

 قاراباغ یقداغل یک یردهب ساواالن،قوشقاریمیز،

 یجانیمیزآذربا ی،وولقانلیجان ینسهند بو

 

 ییاریاوْغوزالر د یر،وارلید یئری نۆرکۆت اوجا

 یجانیمیزآذربا ی،خانل ییلنبه  پاشا،خاقان

 

 یرد یائو ییختا یشانل ین،ن یتاج صفویلر

 یجانیمیزآذربا یزنجانل یز،اولوتبر قوجا

 

 یارادیر ینان،آیاولدوزالر ینونا،قو نشینگو

 یجانیمیزآذربا زلو،اوْباشدانلیۆندۆگ گئجه

 

 یارینشهر ینان،تان یفضول یمی،دئنس دئ

 یجانیمیزآذربا یوانلی،د یهدئ ینظام اوْ

 

 یرد یجان باک یاتان ینوندا،قو یدالغال خزرین

 یجانیمیزآذربا یروانلیگنجه ده ،ش یاییالن

 

 یاشیل یراغینا،جاندی،با یالنآچ قانادیندان

 یجانیمیزآذربا یقانل یده،قیزیلگؤ قیزاران

 

 یرد یگم ونلیۆ،گ ینونداقو یدالغال دنیزین

 یجانیمیزآذربا ی،بو توفانل یخدیتار اوزو
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 یرد یئریدان  یرب ،ماهنیلیگونوزونهر  آچیالن

 یجانیمیزآذربا یارادانلیتاردا،  سازینان،

 

 ینانستارخان ی،قوچ نب(، یعال ی)دلیبابک، دالل آتا

 یجانیمیزآذربا یاوغالنل یمی،ک یرجوانش اوْ

 

 ینقوروب سؤز اوجاغ یدااَر، بو یمینده قورقود ک ده

 یجانیمیزآذربا یقازانخانل للو،دومرو دلی

 

 یرقوشدو باخ یزیلق که،تور یمینارتونقا ک گوزو

 یجانیمیزآذربا یتورانل یری،شمش آتیال

 

 پاشاالر ینبز ی،یزبورال، هجرلر ق باالزر،

 یجانیمیزآذربا یآسالنل یشیتک، د آناالر

 

 یادداشینا ینکئچسه ائل یناولسا، آد دَیَرین

 یجانیمیزآذربا ی،ائلمانل یهلر دئ گلجک

 

 سن سن یئری
 

 سن سن یئریشان  یلنچک یندن،نور قلم ینشنوگ

 سن سن یئریگؤزلر اؤنونده، گؤرونن سان  اوْیانان

 

 یشلیآخ رمهۆس یاشاران ان،یشیندباخ یار سوْزولن

 سن سن یئریدان  یالنآچ یندن،ر یهجان ده  سحرین

 

 یقانادل یغواوجاالن دو یندان،دالغاالر دنیزین

 سن سن یئریقان  یزارانق ندان،یاوْجاغ -اوْد  یین اوره

 

 یامبراوْلدو پ یبنچک یمان ینه،ارژنگ سنی

 سن سن یئری یمانهله ا ندن،ۆاْو گ یکافرد ۆاؤز

 

 یداردا چلنگ یونهؤرو شموش،ۆد ینهچنگ ینن گئجه

 سن سن یئریجان  یارانان یندن،جانان کسر واری

 

 و صفا سن یسع ینانتان یندن،تمل ینحجّ اوجا

 سن سن یئریآن  یاشانان یرامیمیزدان،با آچیالن

 یعالم اوْنا باغل تونبو یر،نفس د یزلیگ شونگورو

 ن سنس یئری صیانع یاوْلسا، آج یخانچ جیزیغیندان

 

 یشسانباخ یستیا یاییالن یندان،شاه مدار یین فله
 سن سن ئرییجانان  - یئریجان  دور،لوگؤ تسو یین رهاو

 

 یدیبالرسن تان ین،گؤزللر، گؤزه ل یاندااد تونبو

 سن سن یئری نهانۆهله پ یریرالر،چاغ یار آدینی

 

 وورغون یائلمان یاشادیرکؤهنه شراب تک،  ینلغز

 سن سن یئری یوانسؤزه د یر،د فیرد یجانل دوْداغین

 

 اوْلسا

 یللمب یزلییهکؤنلومده، گ آغلیمی

 اوْلسا یراغیمنور ساچان، چ یوْلوما

 یللمب یزلییهبوالق تک، ا دنیزی

 اوْلسا یه،ماراغیمائتمه  ساحیله

 

 ینداز، قه ملر داش یلمهاَز ییم اوره

 یاشیندابسله نمز، گؤزوم  آیریلیق

 ینداقاش زوکۆا یمین،سئوگ یآدل جان

 اوْلسا یاراغیمسوْنسوز،  یرب دوْغرولوق

 

 یوْلوناحسرت  یجرانین،ه یوْلالنسام
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 قاتالشام، اوْل ها اوْلونا یرد چتین

 کوْلونا یقه مل ین،م دردله ر ایلیشسه

 اوْلسا یاغیمرم اومودوم، دا دؤزه

 

 اْولالم ینکئچه ن یمدان،جان یوْلوندا

 اوْلالم ینن یچها زسه،ۆنه س الیندن

 اْولالم ینن یچهب ین،کوْلالر یریلیقآ

 اوْلسا یمجسارت، اوْراغ الیمده

 

 تک سن سن چارام یمه،درد ائلمانام

 باشال قاچارام یخانا،چ آغزیندان

 آچارام یونۆد یندن،تئل ینن گئجه

 اوْلسا یمداراغ یشیقلی،تک ا نشگو

 اوزاق

 ندنۆاله نن گ یما،قاپ اولدوزالر

 اقالکدن اوُز یاشیمگؤز یرن اله

 ندنۆبله نن گ ییه،سئوگ ییم رهۆا

 بلکدن اوُزاق یر،کد رهۆا بئشیییم

 

 یچیندهن ،گؤزلر ا ینهسئو یاشاندیم

 یچیندهکؤزلر ا ینی،سئوگ آنالدیم

 یچیندهتک، سؤزلر ا یماهن اوْخوندوم

 کلکدن اوُزاق یراغدا،ق قورقودان

 

 یالرد یارانمیشگؤزله نن،  گؤزللر

 یالرد یشهؤرولوب، دارانم سئوگییله

 یالرد یشن، آرانم یلهال یارادان

 ملکدن اوُزاق یریجا،آ اینساندان

 

 اوْلور یستی،باغیشلیقان ا گؤزللر

 اوْلور یاغیشلیبولودلو ، گؤزلردن

 اوْلور یل یشآغ یزلی،دن گونشلی،

 کناردا، فلکدن اوُزاق نیادانۆد

 

 ینگؤزلر یوارل یغاوارل آچاندا

 ینکؤزله ر یرکؤنلونه سال ائلمانین

 ینک سؤزله ر رهۆا یازدیریر پوْزولماز

 للکدن اوُزاق ی،آاله داواتدان

 

 یازیلدی

 

 یوْلدا گوزومحسرتده،  نلوموکؤ

 یازیلدیگومان  جوره ینم ساخالدین،

 یوْلدادن، کؤزوْمو  یئتمه اوْجاغا

 یازیلدیاُومان  ییم یلهد ن،ۆردۆسؤند

 

 ینگلمه د یوْلو یوندا،ل بوْغز بیر

 یندوْلو گلمه د ،یدنسئوگ قوْشماسی

 ینبو اوْل ها،اوْلو گلمه د  پوْزماغا

 یازیلدیرومان  یب،اوُزان ناغیلیم

 

 یمد ینمهد یاردی یمی،باغر یم داشغ

 یمد ینمهد یدوزوم، وارد دوشوندوم

 یمد ینمهد یاردی یین، اوره یک ساندیم

 یازیلدیجومان  نه،لوم گؤغ ملوکؤن

 

 یمیک یادالردان،چیخیالن یملد کؤهنه

 یمیک یسگیلده،سیخیالناوْلدوم ن خیوْ

 یمیک یلردن،ییخیالنگؤ داغیلدیم

 یازیلدی یومان یتابینک  وارلیغیم

 

 ائلمانام آلوْولو، کؤزلردن دوشدو

 مۆشدۆسؤزلردن د یازدیغیم، شئعیرده

 مۆشدۆگؤزلردن د ین،قَدَر باخماد اوْ

 یازیلدیاوستومه، دومان  باخیشالر
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 DƏYANƏT OSMANLI  دیانت عثمانلی

 

 
 ی،روحوم اونداد یقآش

 ...یادنددو یرمیزیق-آل

 یراغیبا تورک

   

  یروحوم اونداد آشیق

 ... یادنددو یرمیزیق-آل

  یئریتک  یهدیکیلمه

 . ادیندیباغر نیندوشم

   

  یوارد سییآن اؤلمز

  یدارد یناباش دونیا

 اونوتموشام  یاشینی

 . یادنداوجو یندیلیم

   

  یآد یئنر گؤیلری

  یدادسونوم-دهاؤنوم

  یصورت یخاردانچ گؤز

 . ادیندیسوراغ ظفر

   

  دیلیگییمک تورپاغین

  دیینکف شهیدین

  یکوتسال آند بوزقوردون

 . دیسییبلهق میللتین

   

  یلمازقدره باس او

 . یشمازهئچ بار اؤلومله

  یاولو درگاه تورکون

 . لمازیآش یسدد کؤنول

   
   
   

  یاخینی وطنین

 ... دوریوخ یاوزاغ    

  اوزاقالریمیز

 اولسا بئله  هندیلH یاد

 دان عذاب

  یاناوسانما دننجهایشگه

 .یرندکوتسال وط یئنه

 

 اوغراشان  یلهدرد ینینباش اؤز

  یشمایانبار یلها ییعالط اؤز

 .یمیزاوزاقالر یرندوط

 

  یداب یاشاسین

  یانالراوسانما دانساواش

 اوالنالر  یدشه یاشاسین و

 دا و اوزاق

 تورپاقالر.  یاشادان تورکلویوموزو

     

  یرلرسئوم تورکو

 ... اندیتورپاغ اؤز

  یاراوغرا خیانته

  اندیاوداس اؤز

  یللتیو م یتورپاغ چونکی

 . یزعز انندجانی

   دوریوخ اورکلری
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  یرآخم قانالری

 . نلرینیهسئومه تورکو

   

  یرلرائد فرتین تورکه

  یزموبار چونکی

 لودو. و ناموس       

 اولسا  یشآتم یوردونو

  یشساتم اؤزونو

 . ییالرسا یزفسشر و

   
  ییبالرسوسا یناقان تورکون

 بو قان  چونکی

  یرمز حیات

 . یودورسو لیکیرید       

  رکیچا یمیزیقان  و

 . یرلروامپ یسترا یاشاماق

   
 دن قورخورالر تورک

  ینظفر آل چونکی

  ینتورکلر دیسییازی

 ... و تورکو اؤزونه 

  یانالرسا ندوشم

 گلن  نندیبئل شیطانین

 . دیییثوار شر

   
   

 گون  یرب ناؤت

  ییدیبسفردن قا اوزون

 ... میمییدوشموش ک یورغون

 قاتاردا  ییمگئتد یلهتعط

 ن سونرا ندده اؤمحاربه

 گؤرموشدوم.  دانالریقایی

  هندییکور ینورتارانالرجان ق دناسیرلیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاپقارا  ینینلردوشرگه حبس

 . یوارد یزلریا تپیک

  نندیسپنجره ینقاتار و

  اندیدام نگؤرون

 خندکلرده  نیبنزه یهه موز آچیق

 چان آتان اوشاقالر  یهنمهگیزله

  یمیچؤرک ک قوروموش

 . دییشقالم اندیبوغاز سونگولرین

   
  ادنیانااو یوخودان من

  یشقورتارم محاربه

  یشدان اوزاقالشمچوخ قاتار

 ... دییشائرتلنم سفریم

  یریبقاماشد ییمگؤزلر

 گونش.  دییستهکئچمک ا ایچری

 دو دوش ینمکگز آغلیما

  الدیو یودوشدو یااضق قاتارین

  ینجان قورتارانالر یاداندون اما

  ین گوناهالرسورون آرخاسینجا

 دان قورخوب داماقتاپ

 دان. قورجاالماق یشیکئچم یمئچدک واز
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 وطن تورکوسو ... 

   

  نندیبید یونونقو کور

 . یرآج گؤزو باخ حاقین

  نندیمأمور ائو دوستاق

 . یخیرچ یروتث وطن

   

  ییندوزسوزدو اکم نه

 . یلدیچک یوبدو هامی

  ییندرد اولدو گر آج

 . یلدیتورپ اک اندباشی

   

 . ییرده هورم یتا ائوده

 . یوشنه دؤوار  یروز نه

 : ییرخالقا دئ حاکملر

 . ییشد ینیطرز حیات

   

 و نداوزو یولو عؤمور

 . وندیوگلمک او-گئدیب

 ن گئدن دوغماالر ندس

 تاج آدامالر حمؤ یادا

 داها اؤزونه دؤنمور 

 قدر اوزونه گولمور. 

   

  یرنه سرت اس کولیین

 . یدام ینینائو اوچدو

  یرکس یلینجیق حاقین

 . ینیقارا باش اوزو

   

  یردیینگزد هندچینی

  یچیردیینا انندقانی

  یینبسلد انداووجو

  یینگووند آندینا

  قیریقالر یاتذ دوغما

 ووردوالر.  ایلیینی

   

  یزخبرس نندکئچمیشی

  یرسیزبل میللیتی

  یقدوالش سیینج-اینسی

  یقچؤلو بوالش-ایچی

 . یسن یدآغالت اؤوالد

   

  یرناغینالد-دیشینله

  یغینجالتداو قانینال

  انندیباش یراغینبا  او

 ... یسن یآتد دوغماالر

   

  تورکو   

 ... سنگؤرونور یبکاس چوخ

  ینآد بیر

 . یراغینبا یرب       

  ینتورپاغ زهرلنیب

 . سنیونوردن دؤپس الپ

  ینگونون گؤردوم سن اروخ

 وطن 

 گؤزوم کور اولسون.        

  یندرد یدتزه یئنه

 . ینقاناس یاران کؤهنه

   

 دوزو  یینچؤر دوریوخ

 . یخیبچ یآس دویانالر

 دوزو  بدییئنی یاالن

  هندیسسوفره کاسیبین

 . یشیبحرام قار-االلح
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  یقلقاران یامان نگئجه

 . هندیچیمزار ا گونون

  یقبوالن یامان سؤزوم

 ... هندیلید یبالل بو

   

  یهاولسون دئمه کئچمیش

  یهیمهاؤ آزادلیغی

 ل گون اولسون. کوتسا بیرجه

 اولسون  ییناکم وطن

  ینسننتوستول اوجاغین

 گلر...  ینقوناغ یئنه

 اولسون.  ینکمک اهلل

    

 ... یستییا یاشاماق

  یارانیش یئنی هر

 . دییاؤمرونون اوزانماغ دونیانین

  یرآرت ییسا ینگونلر سانکی

 ا. ندهر دفعه گون دوغا

   

  یارانیش یئنی هر

  هندیرکؤنول دفت تانرینین

  یلمیشچک یرچایالف یرب یئنی

 . دییمرس یئنی مرونع

   

  دنیشگئد یزسوعده هر

  اندیجهنم آراس جننتله

 اولدوزالر وورنوخور  سیزآدام

 . هر گون یرآزال ییسا گونلرین

  یقجاچوخالد یستییا یاشاماق

  یقجاآزالد یستییآن اؤلمک ا هر

 . یولوردو یمجان دهسسیم

   

  یدلرماو یدساغ هله

  لییوققانسو یئنه اینسانالر

 قارا  یئنه لرگئجه

  یآغد یئنه صاباحالر

 . یدلراوم یدساغ هله

   

  یشلهورد  عینی

 سالماق  یوال نیدونه

 دوشونمک  یلمیینئ صاباح

 .دنیلمهب یالجاغینینئجه آچ صاباحین

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

 ییعمو ینحس یقآش

 یر،ر گلدا یزهب یاشاختــــــا بابا، دون

 یر،عار گل یـزهب یندیمودالر ا قدیم

 یربار گل یـــــر،گل یوهخانادا م گول

 یاوالرد یــورددا یزیمدن ب یوهم هر

 .یکتده آرخا دوالرد یبگل سوالر

              *** 

 یلدیربابا سوالر سدده شاقق شاخــــــتا

 یلدیر،قاقق یئردهاؤزگه  ینلر کهلیــک

 یلدیرتاققتؤکولوب مصنوعوالر  دیش

 یاولوب بو زماندا اله ک ایشلــــــــــر

 .یکله ک بیرینه – یروورور ب انســــان

 

              *** 

 سؤز منه درد اولــوب، یربابا، ب شاختا

 سرد اولوب، ینانسانالر یقانل ایستی

 مرد اولــوب، ینلر یمهبدنه ده  باش

 یبـــــدیآل یئرینپوللو  ینساققال آغ

 .یبـــــــدیقال یرانفلک حئ یشها بئله
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 علیرضا ذیحق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 گؤز ائوی
بیزیم یازیچی میز یئددینجی یول اولساداکی 

دوقتور تیغ دارین مطبینه گئدیر واوتانجاق دا ن 

 آلنیندان تر قاینایاراق دئییر :

 ی ییری !یئنه الیم یامان آغر -

آرتیق دوقتور مریضینی یا خشی تانیسادا داها 

اونون حاققیندا بیلمک اوچون کلینیک ده کی  

 دوسیاسینا با خیب دئدی :

وزو اودور کی سیزین گرک باشیز آغری یا نه اَلیز . د -

ن آمما اونا خاطیرکی  چوخ داوایا دوشمه یه سن ، بوندا

 سورا قلم کاغاذینان چوخ اویناما . 

بیزیم یازیچی میز کی  چوخ دانیشماغا باز ایدی تا 

 زماماغا ، تأسسوف لرله یازماق بیله سینه بیر عادتیا

 اولموشدو. اونا گؤره چوخ حیا و حورمت له کی تیتره ک

 سسیندن بللی ایدی دئدی : 

ه ئله بیر زمانه ده هامی بونو توصییه ائدیر . آمما نئیلب -

 ییم کی اَلیم دن گلمیری . 

 دوقتور اوزونتولو حالدا دئدی :

ی ییخیر . مخصوصن کی ین ائوینهر جوره اعتیاد آدام -

ترگیتمه سی ده چوخ چتین دی . اعتیاد مسئله سینده 

ده گوناهین چوخو معلیم لرده دی کی اوشاقالرین 

ذوقون و یئته نه یینی کشف ائلیرلرو اونالری بیر 

 تینداکؤرپونون آلتینا ایته لیرلر کی تشویق و تنبیه لر آل

الردا ، تا  بوینو بوکوک قالیر و یا کی باش یوخاری

قارانلیق دان چیخا نفس دن دوشمه سه ده آیاقدان 

دوشور . سیزین من دئدی ییم دن باشقا  چاره ز 

یوخدی . ترگیدین آغا ! هروئین و کراک دئییل کی 

 منیم تک آدامین  ائوینی ییخیب دی ! 

خانیمی و اوشاقالری دا دوقتورون سؤزونو بَیه نیب 

ر یتیردیلر . اوتورتدوالبوتون کاغاذ قلم لرینی گؤزدن ا

و با دا تئلویزیانین قاباغیندا و اودا یا کانال عوض له دی ی

مسیردن او مسیره ویردی . بیر آی کئچدی و اَلی 

ز توختارکن گیژگاهالری باشالدی آغریماغا . اوقَدَر سؤ

ن بئینین ده فیرالنیردی کی نه یازا بیلیردی نه بیری ن

 له  .یندن جان قورتارا بیدانیشا بیلیردی  تا اونالرین ال

باشینا ویردی کی گئده کولتورل انجومن لره کی بلکه 

ئتمک گجوانالر ال دانیشماقال بو آغری نان چاال بیله . بو 

لر اونو دَییشدیردی و اولدو قوجامان بیر اوستاد . 

سؤزلری کینایه لی و رمزلی اولدو و بئله لیک له 

کی هئچ بیر جوانالری بوروشدوردو .  بواویون دان 

دردسری یوخ ایدی خوشو گلیردی . اوکی یازیچی لیق 

عوضینه باشاراتلی بیر خطیب اولموشدو خطابه لری نن 

یبی و تئلویزیادا کئچیریلن پُروقیرامالریال بیر نظر صاح

ی کیمی چیخیش ائدیردی . ائله اولدو کی اونو قونداقداک

ن اوشاقالر دا تانی ییردیالر . بو اوزدن ده دوقتورو

 سؤزونون یادینا دوشدو و قاندی کی دوغرودان معلیم لر

اونون حاققیندا خیانت ائدیب لر و اونون عوضینه کی 

رکن بیله سینه فورصت وئره لر تا اؤزونو گؤستره و دانیشا

 خالقا پُزوئره ، همیشه اینشاالرینا دیققت یئتیرمییش

 دیلر  . 

و  بیرگون شیرنی قوطوسونان دوقتورون مطبّینه گئدی

دوقتور کی ائده بیلمیشدی ان چوخ شددت لی مرضی 

 اویکو –حکایه 
HEKAYƏ - ÖYKÜ 
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اوالن خسته سینه شفا وئرسین بوینون دیک توتوب  

شیشه غورورال طنز شکلینده بیله سی نن  –شیشه 

 دانیشدی :

ونن کی صؤحبت لریز کی باش آغریسی  و آغری د -

یان باش حاققیندا ایدی و بو ایکی سؤزون فرقلی یؤن 

رودان دا چوخ درین بیر بحث لرینه توخونماق ، دوغ

    "ایدی . تبریک ائدیره م آغا !

اوستاد کی هونَری مجلیس لرین گؤز ببه یی ایدی و 

کولتور حاققیندا چالیشان دؤولت مقامالری نین 

نظرینده یانار بیر چیراغ ، اؤز یئته نک لرینی کشف 

ائتمک له کی بیری قَمگین سسی ایدی و بیری ده قوی 

ولوایدی موزون لوغت لری نن ائده بیرحافیظه کی د

ی بیلدی عؤمرونون سونوندا انعام ، صله و پاداش  صاحیب

ن ده اوال و یاشاییشینا بیر تزه رنگ و ثروت قاتا . بیرگو

 بیر  کی ائده بیلدی مُتَعَهّید هونرده اوالن مقامی اوچون

 وقیزیل میدال آال ائوه گئتمه میش زرگر بازارا گئتدی 

لیان لی قیزیل ال عوض له دی تاکی اونو بیردست بر

خانیمینا هدیه وئره . او اوزدن ایسه سئوینجک دن 

 آزقالدی ال قولونو ایتیره . 

بیزیم یازیچی میز تزه باشا دوشموشدو  کی دونیا 

ا یکیمین اَلینده دیرو یازیب چاپ ائتدیرمک ، بیر شاهی 

دَیمَز کی هئچ بلکه تکجه اونالرین ایشی دیر کی 

آغری ییری . ایش لری  نین نتیجه سی ده  باشالری 

ی سونوندا یونیورسیته اوستاد الری نین دردینه دَییر ک

ه هر کیتاب دان بیر گول دَر مَک له و کلمه لر له جومل

 زاالرلری بیر بیرینه یاپیشدیرماق ال ، یئنی بیر کیتاب یا

ی تا علمی روتبه لرینی چوخالتماق ال آیلیق معاش الرین

وه ینا گو. بو اوزدن ده اؤز یئته نه یی و باشارات آرتیراالر 

نیب فخر ائده رکن بیر شعر میصراعینا دا ال آپاریب 

 " کلمه سینی قویدو و اولدو بو : "سؤز "هونَر عوضی نه 

 و بو اوزدن بیر اؤزه ل "سؤز گوهردن ده اوستون دور .

 خطابه سینده بئله دئدی : 

یزه نن ائده بیل لیک کلمه لر معجیزه ائدیرلر و او معج "

جوان نسلی کی باشدان آیاغا دردسر یا باش آغری 

وئریجی دیلر ، اومود قیغیلجیم الرینا ن آرام ائده ک . 

بئله لیک له سؤزلر ی نن ائتمک اوالر اونالری َسری یک 

و اعتیراض الرین و انرژی لرین خفه له یک . اگر مرتّب 

دن محبت دن ، درد دن و دوشمانین توطئه لرین

 "دانیشساق ، هامی آدامین دالینا  دوشر ...

او گئتدیک جه مُد دان و و قیشقیرتی دان دوشدو و 

اسیز بواسیری نین آغریسی نان اَل با یاخا اوالرکن ، بووف

لیق الردان و او اوزدن کی کیمسه سوراغین توتموردو 

چوخ گیلئی لی ایدی . اوزوندن ده گلمیردی قارا 

 نجومن لرده تاپیال .  او اوزدنکئچمیشی اوچون داها ا

اؤز اوره ک ایله دردلشدی و دونن لرین خاطیره سی نن 

اق قارانلیق اوتزئرزمی ده کی  قارانلیق اوتاقا گئتدی . 

کی قیرمیزی بیر چیراغینان ایشیقالنیردی  و دولو 

ایدی  اوشکیل لر و نِقاتیو لری نن کی چوخلی 

ردی و گونلر روسوا و قاچاق قیزالری اورا چکی

کئفلی حالدا اونالرین حیاتیندان سورغو سؤال 

 "عیش و عشق  "ائدیردی.  او بو رپرتاز الری

مجله سینده چاپ ائده رکن سندلی شکیل لرین 

   ده درج ائدیردی .

 گؤزلری گؤز ائوینده فیرالنیردی و بیر سولغون المپین

 آلتیندا ، کئچمیشینی سئیر ائدیردی . سونرا قارانلیق

یدی دونن لره عایید هر نه شکیل و یادیگاروار ا اوتاقدا 

ا . ییغدی بیر قارا توربانین ایچینه و آتدی زیبیل قابین

چَلی یینی ترپَتدی و ایسته دی ایره لی  یئرییه کی 

وماق توخوندو توزلو بیر آینا یاکی اوندا پیرتالشیق بیر ی

 گؤردو و ال آتدی آغ ساچالرینا . بیردن آنتونی کوئین

ه فیلم یادینا دوشدو کی دوربون اللری اوزه رین دن بیر

 زیلله نرکن غضب له دئییردی :

یب آلاله مگر بو اللری بیزه آلماق دان اوتور وئرمه ی "

 "دیرمی ؟

ه بیزیم اوستادیمیز اللرینی جیبینه ال آپارا راق گوند

یئدی یی حَبّین قوطوسونو چیخارتدی و هامیسینی 

ادان بئزمیشدی . سونرا بوشالتدی آغزینا . داها دونی

و سقدر  آفتافانین لولو یونو آغزینا دایاییب اونالری اودانا

 ایچدی . 

اوستادین خانیمی کی یوبانمیشدی و حنا گئجه سیندن 

گلیردی ، زئر زمی نین قاپی سینی آچیق گؤره رک ایره 

ی لی گئدی و سولغون بیر ایشیق دا، جانسیز بیر گؤز ائو

 گؤردو .  



98 

 

 Xudafərin 212  (2023) 1401 -بهمن – 212 خداآفرین  

 

 آهو اسدزاده )اؤلمز(

 یجانآذربا
 ینآد ینسؤزوموم سن یرب ره

 ینسودو، بال تک داد آنا

 یادینبزَر  حیاتیمی

 قان یمدهقلب وارلیغیمسان،

 یجانآذربا یوردوم گؤزل

*** 

 یمسانلقمان یرب یساچل آغ

 یمساندرمان یمهدرد هر

 یمساندولو عمّان اینجی

 چوخ مهربان یمیک آنا

 یجانآذربا یوردوم گؤزل

 

*** 

 یایدیسولما ینگوللر کاش

 یایدیاولما ریلیقالرآی

 یایدیقالما یزسنس اورک

 یانانسنه  یزینق -اوغلون

 یجانآذربا یوردوم گؤزل

*** 

 آنام سنسن یم،صحبت سؤزـ

 سنسن یامرو دویغوالریم،

 سنسن یامدون یم،ـ وار دؤولت

 سنسه جانان یقم،عاش من

 یجانآذربا یوردوم گؤزل

*** 

 وورار اورک وارلیغینال

 یچکگولدورـ چ ین،بوجاغ هر

 یلکد -آرزو یوکبؤ بودور

 اولسون سنه قربان« اؤلمز»

 یجانآذربا یوردوم گؤزل

 

  شاهمار اکبرزاده

 ...یراماوتان ائله
 کـسه جـک اؤلــوم یمیقاباغ بیرگون

 یـــیـم یراؤلـمهگلـم یـنـیـمهجـه ع ذره

 گلــسن گــــولـــــوم یـراماوتـانـ ائـلـه

 یم یلمــــهدورا ب یــاغـینـــاآ سنـــیــن

               * * * 

 قورخان یباؤلومدن اوشه ن نامردیر

 یم یـلمـهب یچها یک یرشربت ند یــرب

 یــاغـیشدان یعـــاد یـراماوتـانـ ائـلـه

 یم یلـمهسئچه ب یاشینـیگـؤز  سـنـین

                 * * * 

 ـئـده سـنگ - یبگلـ یراماوتـانـ ائـلــه

 !یم یـلــــمهب یــادو یشینیگـل سـنــیـن

 من یچکلـریچ یگیـنسـپد اوستـومـه

 !یم یلمهب یااوستـونـه قو مـونگــؤزو

                * * * 

 مـن یـراماوتـانـــ یرام،اوتـانــ ائـــلـه

 !یم یـلمـهکـؤنـلـونــو آال بــــ آییــــالم

 یــمـــدنتـــزه لــنه خـجـالـتـ دردیـــم

 !یم یلمهمن، اؤله ب یم یـستـها اؤلمک
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