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اؤن سؤز
همت شهبازی
هااارداسا ا ااا ی ااز یالر یمین بیر ینااده ی اازمیشا ا اادیم بعضا ا ای کیملی اکلر معنوی
کیملیااکلردیر  .بونالر امتعااه و ارزاق کیمی بااازارا چیخااا بیلمیر  .آنجااااق بیر
کولتورل میراث کیمی باش ا ااقاالر ی طرفی ندن س ا اائچیل یب منیمسااااااهنی له بیلر .
اینس ا ااانالر ین چئشا ا ایدلی و بیر بیر یندن فرقلی داورانیش ا ااالر ی اولدوغو اوچون،
اونون اوبیئکتیو نتیجهلری ده چئشیدلی اولور .
معنوی کیملی اکلر  ،جااانلی میراثالردیر  .اص ا االینااده بونالر  ،عؤمورلر ینی بو
یولدا قو یدوقالر ی اوچون آرتیق مدنی حیاتیمیزین بؤیوک بیر حیصاااهسااایدیرلر .
اونالر ین چکدیکلری امکلر ینی گؤز اؤنونه گتیرمکله ،دوالیی اوالراق دئییر یک
کی آرتیق نانکور یوخ ،معنوی دهیرلری قورو یوب ساااخالیان ،اونالر ی اینجهلهین
بیر اولوسوق .بو کیمی ایشلرین آرخا آماجیندا بو دئدیکلر یمیزدن عالوه ،باشقا
آماجالر دا یاتیر  .عزیزلهدییمیز اینس ااانین یاش ااام و دوش ااونجه تار یخینی عکس
ائتدیرمکله یاناش ای ،سااؤزو گئدهن دؤورون کرونولوژ ی حادیثه و یاشااانتیالر ی دا
اورتایا قویولور .
ظن ائدیرم قارشا ا اینیزدا اوالن کی تابین س ا ااایالر ینی داها دا چوخالتماق اوالر .
چونکی یوخار یدا س ااؤزو گئدهن معنوی کیملیکلرین س ااایی بیزده آز دئییل .بو
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کیتابالر ین اساس قایغی سی ،ادبیاتیمیزین تمناسیز کئشیینده دوران اینسانالرا
اوالن بورجوموزون قیسا ا امااا ده اولس ا ا ااا اؤدهنیلمااهسا ا ای معناااسااااایناادادیر  .بئلااه

اینسا ا ااانالردان بیری ،تمناااسا ا ایز و سا ا اااکیتجااه چااالیشا ا ااان «ائلاادار موغااانلی»
جنابالر یدیر .
بو گون ائلدار معللیمین سوردو یو ادبی حیاتینی ای شیقالندیرماقال بؤیوک بیر
غورور حیسی ایله دئیه بیلر یک کی :او  ،آرتیق ملی اؤزونو درک (خودباور ی ملی)
سااوییهساینه چاتمیش بیر ادبیات و مدنیت عالیمیدیر  .بو سااوییهیه چاتمیش
بیر اینسان ،اؤزو ده بو میللتین معنوی بیر کیملییی کیمی دهیرلندیر یلمهدیر .
ائلاادار معللیمین  06ی ااشا ا اینااا عااای اد اوالن «ادبی اات س ا اائونلر » تلگرام گروهو
تدبیرینین توپالم نئچه سا اااعاتلیق عؤمرو اولدو  .بو گروهون مدیری جناب کر یم
قربانزادهنین اوخو یاجاغینیز کی تابین اؤن س ا ااؤزونده یازدیغی کیمی بیردن بیره،
تاادبیر گئجااهسا ا اینااه نئچااه سا ا اااعااات قااالمیش ،تاادبیرده اش ا ااترا ک ائاادنلرین
موض ا ااوعدان خبری اولدو  .آز زاماندا بو قدهر اینسا ا ااانین اونون حاقدا دئمه یه
سا ااؤزلری اولماس ا اینین بیر اسا اااس سا ااببی وار ایدی :ائلدار معللیمین گئنیش
س ا ا اااحااهلی ادبی فعااالیتی .طبیعی کی بو اینس ا ا ااانالرا بوناادان آرتیق واخااات
آیر یلسایدی داها احاطهلی دانی شیب یازماغا امکانالر ی اوالجاقدیر  .آنجاق بیر
چوخ حالالردا غفیلدن گلن فیکیر و دو یغو دا اؤز صامیمیلیینی گؤساتره بیلیر .
قیسااا زاماندا دئییلن سااؤزلر بو صاامیمیلیین ان ایچکین نمونهس ای ایدی .یقین
ائاادیرم بو تاادبیرده دانیشا اا ااان اینس ا ا ااانالر  ،س ا ااونراالر نااهلری دئمااهدیااکلر ینااه،
اونوتدوقالر ینا فیکیرلشنده «افسوسالر اولسون!» دئیهجکلر  .آنجاق بو افسوسالر ،
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ص ا اامیمیلییی اورتااادان قااالاادیرا بیلمز  .بیز ده همین آبهاااوانی عینی ایلاااه
یادداشتالردا ساخالماق ایستهدیک.

ائلدار معللیم و اونونال یاش ا اید اوالن اینسا ااانالر ین ادبی حیاتیندان آلدیغیمیز

تجروبه س ایقنالالر ی بونو گؤسااتر یب کی بو نس ال ،تمناس ایز ایشاالهیهرک همیشااه
باشقاالر ینین اثرلرینین یاییلماسینا یاردیمچی اوالراق اؤنم وئرمی شلر  .بونا گؤره
اؤزلرینین ی ااز ی اب ی ااراتاادیقالر ینی چاااا ائتمااک ایکینجی درجااهلی اهمیتااه
کئچمیشا اادیر  .بونو نظره آ الراق الده اوالن بو ایمکاندان اسا ااتفاده ائدهرک ائلدار
معللیمین ش ا ااعرلر یناادن ،یاازدیغی ادبی-تاادقیقی اثرلر یناادن ده بو کیتااابااا عالوه
ائتدیک .بئلهلیکله کیتاب تکجه تدبیرین دانیشیقالر ینا کیفایتلنمهدی.
هر ایش ا این چاتیشا اامایان جهتلری اوالجاقدیر  .بو ایش ا ای ده بوندان اسااااتثنا
ائتمیر یاک .اؤنملی اودور کی بونااا تااای تاادبیرلر بونونال بیتمااهسا اااین .یوردوموزون
بوتون دؤرد بوجاغیندا یارادیجی اینسانالر ین امهیینی اؤدهمک اوچون الوئر یشلی
ایشلر گؤرولسون .بونونال دا بو  ،بؤیوک بیر ادبی عنعنهیه چئور یلسین.
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«ائلدار موغانلی»نین آد گونو موناسیبتیایله
کریم قربانزاده

(ادبیات سئونلر گروهونون مدیری)
ایللردیر س ا ااحریمی مجازی دونیایا باش چکمکله باش ا ااالییرام .فیسااااابوکون
دئدییینه گؤره بوگون عزیز دوساااتوم «ائلدارموغانلی»نین آد گونودور  .اؤز اؤزومدن
سا ااوروشا ااورام :بو کرونالی گونلرده ،بو آغیر دورومدا نئیلهمک اوالر ؟ گئدیم ائلدارا
اوز به اوز تبریک دئییم؟ تلفن واسیطهسیله «آد گونون قوتلو اولسون!» دئییم؟ بیر
یازی یازیب ایش ا اایق س ا ااایتینا گؤندریم؟ ...آنجاق بو فیکیر لرین هئچ بیری منه
قانیق وئرمیر .
ائلاادارموغااانلی نین اوزون ایللر ادبیاااتیمیزدا ،ماادنیتیمیزده ساااااسسااااایز -
سمیرسیز و ادعاسیز چالیشماالرینین شاهیدی اولموشام .اؤلکه سوییهسینده
بیر چوخ تدبیر لرین و مراسا اایملرین قورولماسا اایندا اونونال و دوسااااتوموز «حساااان
ایلادیریم» ال چوخ یااخینادان امکاداش ا االیغیمیز اولوبادور (.گنجعلی صااااابااحی،
حبیب ساهر  ،عاشیق حسن اسکندی ،عاشیق حسین جوان ،ساپالق ،هاشیم
ترالن ،مظفر درفشا اای ،قافالنتی ،حبیب فرشا ااباف (اوشا اااق ادبیاتی) ،علیرضااااا
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اوختااای(ماادرن ش ا ااعریمیز ) ،ماادینااه گولگون (قااادین ش ا ااعریمیز ) ،ساااااهنااد،
محمدعلی فرزانه و )...

بو ایشلردن عالوه ،من ائلدار موغانلینی نئچه طرفلی بیر ادبیات خادیمی کیمی
ده تانییرام .او شاعر  ،ژورنالیست ،یازیچی و ترجمهچی کیمی ده فعالیت ائدیر .
ژورنااالیس ا اام ایش ا ااینی آلتمیش ا ااینجی ایاال لرین اول لریناادن اوساااااتااااد یحیی
شا ا ایادانین کناارینادا فروغ آزادی روزنااماهس ا ااینین «آذری ص ا ااحیفاهسااااای»نادن
بااش ا ااالییاب ،س ا ااونراالر «نااص ا اار داوران»ال «چااغاداش»دا« ،حسااااان ایلادیر یم» ال
«آذری»ده ،بیر ماادت « کریم قربااانزاده» و «چاااپااار »ال «خاادافرین» درگیساااااینااده
امکداش االیق ائدیب؛ «ص ااابر » و «س اااهر » ادبی انجومنلرینین مشاااترک اورقانی
اوالن «ادبیات چلنگی» درگیسا ااینین بوتون حاضا اایرالنما و نشاااار ایشلرینی اؤز
عهدهسینه گؤتوروب و الییقینجه یئرینه یئتیریبدیر .
بونالرال یاناش ا اای «س ا اااهر » ادبی انجومنینین بیر نئچه ایل فعالیت ائدهن «منیم
آذربایجانیم» آدلی وئبال گینی اداره ائدیبدیر  .نهایت -0316نجی ایلدن «ایشیق»
آذربایجان ادبیات و اینجه صا اانعت سا ااایتینی دوسا ااتو «رامیز تاینور » و اوغلو
«روشاان»ین امکداشاالیغی ایله قوروب و اون ایلدیر کی بو سااایت فعالیت ائدیر
و چوخ گؤزهل و مرجع بیر ادبی سایت کیمی ده اداره اولونور  .ایندیلیکده ،ائلدار
موغانلی «ایشیق» اوچ آیلیق ادبی اجتماعی درگینین باش یازاریدیر .
یئری گلمیش ا ااکن ائلاادار موغااانلی نین ادبیااات کیتااابالر یم یزین نشاااااره
حاض ا اایرالنماس ا اایندا چکدییی زحمتلری ده قئید ائتمهیی الزیم گؤرورم .بیر
چوخ شاااعر و نثر کیتابالریمیزین نشااار ائدیلمهساااینده ائلدار موغانلینین چوخ
زحمتی اولوبدور  .بو نشر اولونان کیتابالرین اکثریتینده اونون آدی گئتمهییبدیر .
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چوخ زحماات سا ا ااایااهس ا ااینااده عرصا ا ااهی اه گلن کیتااابالردان بیریسااااای گؤرکملی
آذربایجان عاش ا اایقی ،عاش ا اایق حس ا اان اس ا ااکندرینین شا ا ای فاهی روایتلری

اس ا ا اااسا ا ا ای اناادا نش ا ا ااره حاااضا ا ا ایاارالنااان و یااای ایااالن «عاااش ا ا اایااق حسااااااانیاان
خاطیرهلری» کیتابیدیر .
ائلاادار موغااانلی بیر چوخ مقااالااهلرین موللیفیدیر  .بو مقااالاااهلرده ادبیاااات
تاریخیمیز و ادبی نس االیمیزین نمایندهلری اس اااس یئر توتور  .ان باشااالیجاسااای،
ائلادار موغاانلی چوخ س ا اائویلن بیر شا ا اااعردیر  .او قیرخ ایلادن آرتیقادیر یاازیاب
یارادیر  .بو ایللر عرضینده اونون یالنیز بیر شعر مجموعهسینین نشر اولماسینا
باخمایاراق ،بیر چوخ درگی و روزنامهلرده و اینترنت صحیفهلرینده شعر لری تئز
تئز یاااییلماااقاادادیر  .آنجاااق بونالرین هااامیس ا اای بیر یااانااا ،ائلااادار موغاااانلی
آذر بااایجااانیمیزدا ائاال س ا اائور  ،وطن س ا اائور  ،ص ا ااول س ا اائور بیر اجتمااااعی
شخصیت کیمی ده تانینیر  ،سئویلیر و حؤرمت صاحیبیدیر .
عزیز دوسا ااتوم ائلدار موغانلینین بوتون بو خصا ااوصا اایتلرینه فیکیرلشاااانده،
اونون آد گونونو و آلتمیش یاااش ا ااینین دولماااس ا ااینی بوش کئچیره بیلمزدیم .بیر
یاندان کرونا ویروس س ااببیندن هئچ بیر ییغینجاق ائتمک اولماز  ،دیگر طرفدن
ایس ااه بیر ایکی گوندن آرتیق زامان یوخدور  .هر حالدا بو آد گونونو قئید ائتمکده
جیددی قرارلییام.
نهااایاات بو آد گونونو ائلااه اینترنتی و آنالین قئی اد ائتمااهیی تصااااامیم توتورام.
طبیعیدیر کی بو ایشا ا ااده «ادبیاات س ا اائونلر » گروهونون چاالیشاااااقاان و فاداکاار
عض ا ااو لریندن یاردیم ایسا اااته مهلییم .ایلک اؤنجه گروهداکی بیر ایکینفرله بو
فیکریمی آرادا قویوب اونالرال مصلحتلشیرم .دوستالریم دا بو فیکریمی بیهنیرلر .
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هر شاائی دن اول ائلدارین آدینا دوسااتالرین قاپیسااینی چالیرام؛ تلفونالرینا زن
آچیرام؛ بعضا اایلرینه مئشا اااژ واسا اایطهسا اایله موضا ااوعنون نه اولدوغونو ایضااااا

ائدیرم؛ نهایت هامی دوس ا ااتالر کؤنوللو بو ایشاا ااده امکداش ا االیق ائتمکلرینی
وورغوالییب و سئوینجلرینی بیلدیریرلر .
تدبیر ین برنامهس ا ااینی دوس ا ااتالرال حاض ا اایرالییریق .بئله قرارا گلیریک کی بیر
گونون عرضااینده بوتون دانیشاایق الر سااس فایلی فورمتینده و یازیالر ایساااه تای
اولونموش ش ااکیلده تدبیر گئجهس ااینده سا اس االنمک و یاییلماق اوچون دعوت
اوالن دوساااتالردان آلینساااین .ائلدار معللیمین اؤزونه الا ساااون ساااااعاتدا خبر
وئرهجهییمیزی دوسااتالرال آنالشاامیشاایق؛ آنجاق «ایشاایق» درگیسااینین مساائول
مدیری و ائلدار معللیمین اوغلو «روشن» جنابالریال همفکرلیییمیز واردیر .
آد گونونو اردیبهشاات آیینین ایکینجی گئجهساای قئید ائدیریک .اینانیلماز
بیر تدبیر اولور بو گئجه .ائلدار موغانلی حاققیندا دانیش ا اایق الر گئدیر ؛ تبریک
مئس ا اااژالری یاییلیر ؛ ش ا ااعر لریندن نمونهلر دکالماتورالر طرفیندن ساااااسااااالنیر و
ائا ال ااداری سا ا ا ائ ااونا ال اار ط اارفا ایا ان اادن ایس ا ا ااه اوره ک س ا ا ااؤز ل ااری دوساااااااتااالاااوق و
یولداش ا االیق نغمهلری کیمی «ادبیات س ا اائونلر » گروهوندا پایالشااااایلیر  .اینانیرام
کی ،الزیمی قده ر واختیمیز اولس ا ااایدی بو تدبیر بوندان دا داها آرتیق گؤزهل و
طنطنهلی کئچیریله بیلردی.
ایندی الینیزده اوالن بو کیتاب ،همن تدبیرده یاییالن تبریکلر  ،دانیشیقالرین
متنی دیر  .اونالری خاطیره دفتری ش ا ااکلینده حاض ا اایرالییب ،آذربایجان ادبی
جمعیتینااه الکترون بیر کیتاااب کیمی تقاادیم ائاادیر یااک .بو الکترون کیتااااباااا
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داناایش ا ا ایاقااالردان و تاباار یااک ماائس ا ا اااژالر یاناادان عااالوه ،ائالاادار مااوغااااناالاایناایاان
یارادیجیلیغیندان دا نمونهلر داخیل ائدیلیبدیر .

کیتابین رئداکته و ترتیب ائتمه ایشا االرینی حؤرمتلی ادبیاتشا ااوناساااایمیز «همت

شهبازی» جنابالری اؤز عهدهسینه گؤتوروبدور  ،طراحلیق و گرافیک ایشلری ده
«ایش ا اایق درگیس ا اای» طرفیندن حیاتا کئچیبدیر و حاض ا اایرالنماسااااایندا ایساااااه
«ادبیات سا اائونلر » گروهونون چالیشا ااقان و دهیرلی عضا ااو لری خانیمالر «مرجان
منافزاده» و «ویدا حشاامتی»نین جیددی امکلری اولوبدور  .یئری گلمیشااکن
بو عزیز لرین هااامیس ا اایناادان اؤزومون و «ادبیااات س ا اائونلر » گروهونون طرفیناادن
تشککور ائدیب و منتدارلیغیمیزی بیلدیریریک.
خرداد آیی 0066
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ائلدار موغانلینین قیسا بیوگرافیاسی
ادبیات سئونلر گروهو
ادبیاتیمیزدا «ائلدار موغانلی» امضا اااسا اای ایله تانینان شا اااعر و ژورنالیساااات
-0331نجی ایلین اردیبهشا ا اات آیینین اوچونجو گونو موغااانین علیرضاااااااآباااد
(اس ا ااالمآباااد) کناادینااده دونیااایااا گؤز آچمیش 46 ،یاااش ا ااینااادک پااارسآبااادین
یاخینلیغیندا یئرلشن اجیرلی کندینده ،سونرا ایسه تبریزده یاشامیش و ایندیسه
تهراندا یاشاییب چالیشیر .
تحصیالتینی سوسیولوگیا علملری اوزره لیسانس و شهر پالنالشدیرما علمی
اوزره یوکسک لیسانس اختصاسیندا آلمیش ،ادبی اجتماعیاتیمیزدا داها آرتیق
بیر شاعر و ژورنالیست کیمی تانینیر .
ادبیاتا انقالبدان سااونرا اوز گتیرمیش ،ایلک شااعر لری تبریزده نشااار اوالن «فروغ
آزادی» روزنامهسی و دیگر نشریهلرده چاا اولموشدور .
0303دن بیر نئچه ایل تبریزده اوسااتاد شاایدانین باشااچیلیغی ایله نشااار اوالن
«آذری صا ااحیفهسا اای»نده اونونال امکداشا االیق ائتمیش و دوسااااتالری« :حاجی
هریزلی»« ،میانالی علیرضاا »« ،ناصار داوران»« ،حسان ایلدیریم»« ،زهرا یاسامن»،
«ش ا اایرین ساا ااارابلی» و « کمالهنوشاا اااد» ال امکداش ا االیقدا ،بو روزنامهنین اؤزهل
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صاحیفهلری اوالن «اوشااقالر باغچاسای»« ،جوانالر »« ،عاشایقالر » و «قادینالر »
بؤلومونو حاضیرالماقدا چالیشمیشدیر .

-0301نجی ایل شعر لرینین بیر حصهسی «حیات یولالریندا» آدیندا تهراندا

«مینا» نشریاتی طرفیندن کیتاب شکیلینده چاا ائدیلمیشدیر .
ائلاادار موغااانلی ادبی ماادنی فعااالیااتلرینااده همیشا ا ااه آذر بااایجااان ادبیااات و
اینجهصنعت شخصیتلریمیزین عزیزلمه و دهیرلندیرمه یوبلئی و تدبیر لرینده
جیددی اشا ااتراک ائتمیش و بو تدبیر لرین ترتیب ائدیلمهسا ااینده الیندن گلنی
اسیرگمهمیشدیر .
ایندیلیکده-0316 ،نجی ایلدن فعالیته باشالیان «ایشیق -آذربایجان ادبیات
و اینجااه ص ا اانعاات س ا ا ااایتی»نین و «ایش ا اایق» اوچ آیلیق درگیساااااینین بااااش
یازاری کیمی فعالیت ائدیر  .ش ا ااعر لری و مقالهلری داها آرتیق اینترنتده فعالیت
گؤسترن ادبیات صحیفهلرینده یاییلیر .
ائلاادار موغااانلی اوزون ایااللر «سا ا اااهر ادبی ماادنی درنااهیی»نین اداره هیاااتی
عض ا ااوی کیمی چالیش ا اامیش ا اادیر و بوگون ده بو درنهیین فعالیتلرینده فعال
اشتراک ائدهن عضو لریندندیر .
اردیبهشت 0066
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دانیشیقالر و تبریک مئساژالری
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ائلدار موغانلینین آناسینین تبریک مئساژی
عزیز اوغلوم ،ائلدار اوغلوم
شعرینده قالماز اوغلوم
قلمی آل الینه
آرزو کامین یاز اوغلوم!
ائلاادار باااال ،س ا اانین آد گونوو تبر یااک دئییرم .اوزون عؤمور جااان سااااااااغلیغی
آرزوالییرام .کؤلگهوی آهلل باالالریوین اوسااتوندن« ،سااارا»نین اوسااتوندن اسااکی
ائلهمهسین .سن منیم خالق شاعریمسن باال! سن همشه یاز  ،همشه یارات!
آد گونون موبارک .یوز ایل یاشا!
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«ائلدار موغانلی» حاققیندا قیسا سؤز
حسن ریاضی «ایلدیریم»
(شاعر و ژورنالیست)
هر ش ا اائیدن اول سا ا ااایین قر بانزاده جنابالرینی ،بو نجیب داورانیشاااااالری
اوچون آلقیشالییب ،اوغورالر دیلهییرم.
ائلاادار موغااانلی معللیم ین دوغوم گونونو عزیزلمااک ادبیاااات سااااائونلر و
مدنیتمیزده چالیشا ااانالرین اورهیینجه اوالر  .من ائلدار بارهسا ااینده دانیشااااماغا
چوخ سؤزوم واردیر  ،اما خستهلیک اوزوندن چوخ اوزون دانیشا بیلمهیهجهیم.
ائلدارال منیم تانیشا االیغیم -06نجی ایللرین اوللرینه قاییدیر  .او ایللرده بیز
تهران و کرجده ادبی فعالیت ائدهنلر  ،تبریزده ادبی فعالیت گؤساااااترن یازیچی و
ش ا اااعر لرین اؤنجهدن تکجه آدالرینی ائش ا اایتدیییمیز س ا اایماالریال یاخیندان
تااانیشاولاادوق .چوخ ماااراقلی ایاادی کی بو انجومنلرده آذر بااایجااانین بیر چوخ
بؤلگهلریندن ،ش ااهر لریندن ،کندلریندن ،الی قلم توتان هابئله اوره ک ساااؤز لرینی
مصا ا اراع الرا ،ش ا ااعرلره چئویر ن گؤزهل -گؤزهل گنج لر گؤردوم و بو مجلیسلرده
اونالرال تااانیش اولاادوم .بیر چوخو ایلااه بو تااانیش ا االیق ،دوس ا ااتلوغااا چئوریلاادی.
دئدیییم انجومنلر تبریزده حؤرمتلی آغ س اااققال ش اااعریمیز «سااالیمان ثال » و
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دهیرلی دوسااتوموز «غالمحساان صاادیق»ین و حیات یولداشاای «زهرا خانیم»ین
یاردیمی ایله اونالرین ائو لرینده چوخ گؤزهل سازلی-سؤزلو مجلیسلر قورولوردو .

ائلاهجاه ده تهرانادا «قاافالنتی»نین« ،تورک اوغلو »نون ،بیزیم و کرج شاااااهریناده آغ
سا اااققال و حؤرمتلی دوس اااتوموز «آقای علیایی» و گؤزهل سا اااتیریک شاااااعریمیز
« خیراهلل حقبیگی (س ا ا اااپالق)» ین و باااشا ا اقااا دوس ا ااتالریمیزین ائولریناااده بو
مجلیسلر قورولوردو  .بعض ا ااا ائولره گلمهینلرین ده بو مجلیسلری قفهخاناالردا
کئچیلیردی .آما او مجلیسلرین اؤز حوسا اانو و اؤز گؤزهللییی واریدی .او ایللر
یازیب ،یارادان شاااعرلر  ،هابئله اللری قلم توتان دوسااتالر بیر -بیرینی اوره کدن
س ا اائویر  ،گؤزهل دوس ا ااتلوقالر  ،امکداش ا االیق الر چوخ دریندن و صااااامیمیت له
اولااوردو  .او زامااانالر بااو گااوناکااو کایاماای دئایایالاادی کاای هااره اؤز مااناالاایاایاایناایاان،
شؤهرتینین هایینا قالسین؛ منم-منم دئسین بو شؤهرت بازارینین تونلویونده.
او گونلر  ،گنجلیک آراس اایندا اوالن دوس ااتلوق ،باغلیلیق ،ائله ایدی کی بعضاااا
مجلیس لرده اؤز اثر لرینی یوخ ،دوس ا ااتالری نین اثر لرینی اوخویوردوالر ؛ بیر -
بیرینین سسی اولوردوالر  .بئله دئییلدی کی هره بیر ساز چالسین .چوخ محدود
ش ا ااکیلااده یااازی الر وار یاادی .اونالر جااانی-دل ایلااه گئجااه گوناادوز گؤز لرینین
یاغینی اریتمکله گؤزهل بیر ادبی مکتب یارادا بیلدیلر .
من انقالبدان سونرا همن انقالبین ایلک ایللرینده گئدهن ادبی جریانیمیزدان
دانیش ا اایرام .او زامااان الر ادبیاااتیمیزا گلن بو گنج لر اوچون ،بو گونکو کیمی
امکانات یوخویدو  .نه اینترنت واریدی ،نه ده بو قدهر درگی ،یازی ،کیتاب و ...
آنجاق ادبی آخیم گوجلو ایدی.
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او دؤنمده چوخ بؤیوک و اس ا ااتعاادادلی نس ا ا اال یئتیش ا ا اادی .تااا ساااااوفلاااه بو
گونکو نسا االیمیز  ،الزیم اولدوغو قده ر چالیشا ااقان ،دؤیوشا ااگن ،عؤمرونو بو یولدا

قویان نسا اال ایله تانیش دئییل لر  .بئله بیلیرلر ائله دونیانین قاپیساااای آچیلیب و

بونالر بو مئیدانا گیریبلر و هئچ کس هئچ نه بیلمیر  .او زامان الر بئله دئییلدی،
هئچ اولماس ا ااا هره بیر یابانجی دیل بیلیردی .فارس ادبیاتی و دونیا ادبیاتی ایله
تانیش ایدی .او تای ادبیاتی ایله تانیش ایدی .اونالر هامیس اای بئله محفیللرده
ییغیلیب کؤمک اولوردوالر و بیر بیرینه آرخا چیخیب ،اینکیش ااااافالریندا بؤیوک
ت ثیر بوراخیردیالر .
یئری گلمیش ا ااکن ،واختس ا اایز آرامیزدان کؤچن اس ا ااتعاداد ،بیزیم اورهییمیزی
دریندن یاندیران اینسااان« ،محمد قاضاای (م ساامندر )»دن دانیشاامالییام .او دا
عینا ائله بیر گؤزهل اوره کله ادبیاتا وار گوجویله خیدمت ائتدی .اما حئیف کی
گنج گئتدی!
من ائلاادارال بئلااه اورتاااماادا ،بو آتموس ا اافر ایچینااده تااانیش اولاادوم .اوناادا اوالن
ایسا ااتی قانلیلیق ،صا اامیمیت ،آردیجیللیق ،زحمتکشلیک منی اؤزونه جلب
ائ اتاادی .او زامااان ائ الاادار باااش ا ا اقااا دوس ا ا اتااالری ای الااه فااروغ آزادیناایاان آذری
صحیفهسینده «شیدا» معللیمین امکداشلیغی ایله دوستالرین اثر لرینی چاا
ائاادیاردیالار  .بایاز ده تاهاراناادا اوناالر یان اثار لار یانای ماجالایس ا ا الارده اوخاویاوردوق.
کئچدیکجه تانیشلیق ،دوستلوغا چئوریلدی .ائلدار و بیر سیرا دوستالری ایله،
0301جی ایل ائلدار تهرانا کؤچدوکدن س ا ااونرا داها یاخیندان تانیش اولوب،
امکداشلیق ائلهدیک .دئمک اوالر کی من و ائلدار  ،بیر بیریمیزین یازیالریمیزین
ایلک اوخوجوسو اولدوق.
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ائلدار حاققیندا چوخ دانیشا بیلهرم ،آنجاق من ایستهییرم نئچه خصوصیتی
بوردا قئیااد ائاادهم .بیری بودور کی اونون اثر لرینااده اولاادوغو کیمی ،حیاااتیناادا دا

ایادئااللی یااشا ا ااامااق واردی .اونون اثر لرینی اوخوسا ا اااز گؤررس ا اایز کی بو اثر لرین
مؤللیفی-ش اااعری-نه قدهر ص اامیمی ،نه قدهر ایس ااتی قانلی و نه قدهر یوردونا،
خااالقینااا ،دیلینااه ،ادبیاااتینااا ،منلییینااه و ایاادئاااللیغینااا باااغلیدیر  .بونو «حیااات
یولالریندا» اثرینین ایچینده ،خصااوصاای ایله «حیات یولالری» شااعرینده ساایز
گؤره بیلرس ا اایز  .ایکینجیس ا اای اونون دوس ا ااتالرینین یاراتدیقالری اثر لرین چاا
اولمااس ا ااینادا ،هاابئلاه یااییلمااغیناداکی یااردیمالریدیر  .اوچونجوساااااو بونادان
عبارتدیر کی :آذربایجان آدینا کئچیریلن مراسیملرین قورولماسیندا اونون امهیی
دانیلمازدیر  :حبیب ساااهرین  066ایللییی ،گنجعلی صااباحینین  066ایللییی،
عاش اایق حس اان اس ااکندرینین  06ایللییی ،مدرن ش ااعر گئجهسااای ،عاشااایق
حس ااین جاوان گئجهس اای ،خیراهلل حق بیگی س اااپالغا حص اار اولونموش سااااتیرا
گ ائ اجااهس ا ا اای ،بااوتااون ادباای م اح اف ایااللاار ی ام ایاازده دون ایاااس ا ا اایااناای دهیاایشااااااان
ش ا ااخصا ا ایااتلریمیزین معنوی وارلیغینی ،اثر لرینی قوروماااق ،یااایماااق ه اابئلااه
اونالری عزیزله مک و مراس ا اایملر توتماقدا بیز ائلدارال س ا اایر باغلی بیر حرکت
ائتمیشیک .خصوصی ایله آذربایجانین تانینمیش ادبی انجومنلری « صابر » و
«ساااهر » انجومنلرینین امکداشاالیغی ایله بیرلیکده« .صااابر ادبی انجومنی»نی
چوخ دهیرلی اینس ا ااانالر قوردوالر  ،عرص ا ااهیه چاتدیردیالر و مش ااااهور ائلهدیلر  .او
جوملهدن :هاشیم ترالن ،مظفر درفشی و باشقاالری کی ،ایندی آرامیزدا دئییللر .
اونالرین دا روحالری شاد اولسون.
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ائلاادار  ،دوس ا ااتالرین و تااانیش ا ااالرین اس ا ااتعاادادالرینین اینکیشاااااااافینااادا
چوخ کؤمک ائلهییب و بوردا خصااوصاای ایله قئید ائتمهلییم کی ،منیم بیرینجی

شا ااعر کیتابیمی باشا ااقا دوسا ااتالرین کیتابالریال برابر ائلدار اؤز الیازماساااای ایله
-0300نجی ایلده «آقای علیایی»نین مادی یاردیمی ایله حاضاایرالییب یایدی.
بو الیازما کیتاب الر چوخ گؤزهل قارش اایالنیب ،س اائویلدی .ایندی ده اثر لریمین
هامیساینی اونا امانت ائتمیشام و منیم اثر لریمی ،شاعر لریمینشاره حاضایرالییر .
بو جهتدن ده اونون مادی-معنوی یاردیمیندان یارارالنیرام.
بوردا ائلاادارا اوزون عؤمور  ،گؤزهل معنوی و چیچکلنمیش حیااات ،دولغون و
اؤزو آرزی ائتدییی کیمی یاشام آرزیالییرام .باغریما باسیب ،اونا ساغ اول دئییرم
و عائله س ا ااینه و اونون چوخ حؤرمتلی حیات یولداش ا اای س ا ااارا خانیما ،باالالری
روشا اان ،نیگار و باهارا ،خصا ااوصا اای ایله چوخ درین حؤرمت بسااااالهدیییم آنایا،
دهیرلی «نوروزی» عائله س اای و دوس ااتالرینا تبریک دئییرم .آرزوم بو دور  :همیشاااه
یازسااین ،یاراتسااین و س اساای گلسااین و ادبیاتیمیزدا آدی قا الرغی اولسااون .ساااغ
اولون!
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ائلدار موغانلی کیمدیر؟
ناصر داوران
(شاعر و ترجومهچی)
ائلدار موغانلی هر ش اائیدن اول بیر ش اااعردیر  .اونون ش ااعری ،دفتریندن آرتیق
حیاتیندان عبارتدیر  .ائلدارین ائس ا ااتئتیکاس ا اای ایلک اؤنجه صااااااف ،سااااااده
اورهییدیر ؛ اوساات اوسااته دوشاان عملی و سااؤزودور ؛ ادعاساایز یاشاااییشاایدیر .
ائلدار هم ایش آدامیدیر  ،هم فیکیر آدامی« .حیات یولالریندا»دا همین ساااااؤزو
دانیشیر :
شعریمی ،سؤز لریمی بوالق کیمی دورولدان
آرزومدور  ،دیلهییمدیر ؛
اونالرا اصیل زینت
اونالرا گؤزهل بزه ک
بو وورغون اورهییمدیر ؛
اونالرال بیرگهلیکده
عؤمرومو  ،حیاتیمی بزهین مسلکیمدیر .
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ادبیات و ژورنالیس ا اام س ا اااحهس ا ااینه گلدیکده ایس ا ااه ،عینی دورومال قارشااااای
قارشییا چیخیریق:

انقالبین ایلک ایللریدیر  .آنا دیلیمیزده یاییالن درگیلر و ادبی صحیفهلرین

ساا ااایی گونو گوندن آزالیر  .اوزون مدت دئییلمهمیش س ا ااؤزلر اوساااااات اوساااااته
قا النیب قالیر ؛ ایش بیلن ده آزدیر  .ائلدار موغانلی بئله بیر دورومدا چیرماالنیب
ایش ا ااه گیریر  .اوس ا ااتاد یحیی ش ا اایدانین باش ا ااچیلیغی ایله ترتیب ائدیلن «فروغ
آزادی» قزئتینین «آذری ص ا ااحیفهس ا اای» نده،نئچهنفر باش ا ااقا یولداشاااااالریال
بیرلیکده ،بو مهم ایش ا اای یئرینه قویماغا و یاییلما امکانی اولمایان ادبی اثر لرین
موللیف لرینااه بیر دایاااق اوالراق ،یئنی یولالر آچماااغااا چااالیشااااایر  .درگیلرده
یاییلمایان و یاس ا اااق دویوالن اثر لرین یاییلماس ا ااینا یاردیم گؤساااااتریر  .آغریماز
باشینا بعضن دسمال دا باغالییر .
یوخااار یاادا قئی اد ائتاادیییم یولااداش ا ااالری ال برابر  ،رس ا اامی ادبیااات درنااکلری
اولمادیغی بیر شاراییطده ،تبریزین شااعرلر قفهساینده یئنی یئتمه شااعرلره و بیر
س ا اایرا ص ا اانعتس ا اائور  ،قایغی کش دوس ا ااتالریمیزین ائو لرینده ،ساااااااز و ساااااؤز
مجلیسلری نین قورولماس ا ااینا یاردیمجی اولورالر  .اونالر بعض ا اان ده اؤز محدود
امکااانال رینااا س ا اایغیناااراق ،خص ا ااوص ا اای گؤروشلر کئچیریرلر  .بو گؤروشااااالرده
بیربیرینین یازدیقالرینی دینلهییر  ،گؤرولهجک ایشلری معینلشدیریر و اوالسی
تدبیرلر تؤکورلر  .همین گؤروش ا االرده قویوالن جمعی قرارالرین چوخ ایشااااای ائلدار
موغانلینین پایینا دوشردی.
ائلاادار موغااانلی چوخ اطرافلی و نئچااه یؤنلو بیر اینسا ا اااندیر  .اونون شااااااااعر
خیالی ،ائل قایغیسای ،دیلیمیزه و ادبیاتیمیزا کپنک آرزوالری ،یول یولداشالیغی
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و قیسا ا اقااانجالر او یااالاادان دیگر اؤزهللیااکلری ،اونو فرقلی بیر مقاااماادا تقاادیم
ائلهییر .

ائلدار موغانلی هم تبریزده اولدوغو زامان ،هم ده تبریزدن مهاجرت ائده ندن

س ا ااونرا ،یاشا ا ااادیغی بوتون چتینلیکلره رغمن ،آذر بایجان ادبی فعالیتلرینده
دائمی بیر اش ا ااترا کچی کیمی اس ا ا اااس ا االی ایزلر بوراخیااب ،گنج ادبینسااااالاااه
یارادیجیلیقالرینی پایالشماق اوچون ،چئشیدلی فرصتلر یارادیبدیر  .واختیال
تبریزده بوراخیالن «چاغداش» ادبی صااحیفهسااینین دایمی امکداشاااالریندان
بیری اوالراق ،بو صاا ااحیفااه نین زنگینلشاا اامساا اای اوغروناادا ،الینااادن گلنی
اسا اایرگمهییب .هئچ آدی دئییلمهسا ااه ده ،پایتختده ،آذربایجان آدینا قوروالن
مجلیس ا االرده ،انجومنلرده ،آذر بااایجااان ص ا اانعتکااارالرینین عنوانیناا کئچیریلن
تاادبیرلرده ،قورولتااایالردا ،چااالیشا ا اقااان و اؤنجول بیر امکااداش کیمی اشاااااتراک
ائلااهییب ادیر  .گونئی آذر بااایجااان ماادنیتینین گؤرکملی بیر اوجاااغی ساااااااییالن،
«آذری» درگیس ا ااینین چتین گونلرینده ،بو درگینین عائلهوی یاردیمچیسااااای
اولوبدور  .باجاریقلی اوغلو «روشن»ین مدیرلییی ایله ،بو تایین «ایشیق» آدلی ان
گوجلو ادبی -اجتماااعی سا ا ااایتینی مجااازی دونیااادا یوال سا ا ااالیااب ،یولالرین
داش ا ااینا ،چینقیلینا رغمن ،بو س ا ااایتین بؤیوک ش ا ااؤهرتلر قازانماساااااینا سااااابب
اولوبدور  .ائلهجه ده« ،ایشا اایق درگیسا اای»نی مطبوعات عالمینه تانیتدیر یب ،بو
ایش ا اای امکانس ا اایزلیق اوزوندن نظمس ا اایز اولس ا ااادا ،فرقلی پرساااااپئکتیودن دوام
ائتدیرمکدهدیر  .دؤرد نومرهلیک بو درگینین چوخ س ا اائویلمهسااااایله یاناشااااای،
سا ااؤین لری ده چوخ اولوب .ایشا اایقین بونجا رسا ااوای بدخواهالری ،منجه اونون
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مس ا ااتقل اؤزهللیییندن ایرهلی گلیبدیر  .بو مس ا ااتقللیک ده ائلدار موغانلینین
باشاردیقالریندان بیریدیر .

قیسا ا اااجااا دئمااک ایسا ا اتااه س ا اام ،ائلاادار موغااانلی اؤزونو ائلیمیزه ،دیلیمیزه و

مدنیتیمیزه حص ا اار ائلهمیش بیر وطنداش کیمی ،دائما اؤن س اااایرادا گئدهنلردن
بیریدیر  .اونون گؤردویو ایش ا االر و بوراخاادیغی ایز لری نااه قاادهر دانیشاااااساااااااان،
دانیش ا اایالر  .مندن آمما بو قدهر  .عش ا ااق اولس ا ااون ائلدار موغانلینین یاراتدیغی
گؤزهللیکلره.
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 06یاشین شرفلی حیات یولو
همت شهبازی
(ادبیاتشوناس)
اردیبهش ا اات آیینین اوچو ادبیاتیمیزین تمناس ا اایز قایغیس ا ااینی چکن ،چوخ
سئودیییم اینسان ،دهیرلی ائلدار موغانلی جنابالرینین دوغوم گونودور  .بو ایل
(هیجری 0066ده) اونون  06یاش ا اای تمام اولور  .گون او گون اولسا اااون کی اونون یوز
ایللییینی دهیرلندیرک.
ادبیاتا گلدیییمده و ادبیات س اااحهس ااینده ایلک آددیمالریمی آتارکن ،منیم
ایلک معللیمیم ائلدار معللیم اولموشاادو ر  .بیرینجی دفعه منیم شااعریم 0301دا
چاااا اولاادو  .آناجاااق بااو چاااا اوالن ش ا ا اعااری آرتایااق چااوخااداندیاار یااااددان
چیخارداراق اونوتموشا ااام .اونا گؤره کی او قدهر دهیرلی بیر شا ااعر دئییلدی ،آمما
جیددی صااورتده ادبیات و شااعره گیریشاامهییم ائلدار معللیمین سااون بئشاایک
قارداشی ال بیر صینیفده اوخودوغوما قاییدیر  .اونون واسیطه سی ایله شعریمین
بیرینی ائلاادار معللیمااه یولالدیم .ائلاادار معللیم او ش ا ااعرین اوزهرینااده چوخلو
دهییشیکلیکلر آپاراراق سونوندا من یازدیغیمدان فرقلی بیر شعره اوخشاداراق
رحمتلیااک یحیی شا ا ایاادانین مهااد آزادی قزئتینااده اداره ائتااادییی تورکجاااه
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ص ا ااحیفهس ا ااینده چاا ائتمیش ا اادی 0370ده .بو ش ا ااعرله دئمک اوالر کی من
جیددی شعر دونیاسینا واردیم.

ائلاادار معللیمین یااارادیجیلیغی گئنیش س ا ا اااحااهلی بیر یاااارادیجیلیقدیر .

0301دا چاا اوالن «حیات یولالریندا» اثریندن عالوه بؤیوک ایشلری اولوبدور .
یئنی نساالین یئتیریلمهسااینده چوخ بؤیوک رولو اوالن رحمتلیک اوساااتاد یحیی
ش ا اایدا ایله یاناش ا اای -06ن جی اون ایللیکده ائلدار معللیمین ده چوخ بؤیوک
امااهیی واردیر  .ائلاادار معللیم اوسا ا اتاااد شا ا ایاادا ایلااه اوزون زامااان فروغ آزادی ده
امکداش اوالراق چوخلو صااحیفهلری اداره ائدیبدیر « .آذری صاااحیفهسااای»نده
اؤزهل بؤلوملر عرص ا ا ااهیااه گتیریباادیر  .بو اؤزهل ص ا ااحیفااهلرین هر بیریسااااای ده
مقصاادیؤنلو صااحیفهلر اوالراق هم یئنی یارادیجی نساالین ،هم ده یئنی اوخوجو
کوتلهسا ااینین یارانماسا اایندا بؤیوک رول اوینامیشا اادیر « .اوشا اااقالر باغچاساااای»
بالواسا ااایطه اونون تش ا ا عابوثو ایله عرصا اااهیه گلیر  .ایلک دفعه اوالراق قادین یازار و
ش ا اااعر لری امکداش ا االیغا ،اونالری اؤز آنا دیللرینده یاز یب یاراتماغا چاغیران
قادینالر اوچون اؤزهل صااحیفه ائلدار موغانلینین نظارتی ایله باشااالییر  .بوندان
سا ااونرا بیز آنا دیلیمیزده یازان قادین شا اااعر و یازارالریمیزین سااااایجا آرتماساااااینا
ش ا اااهید اولوروق .حالبوکی بوندان اؤنجه آنا دیللی قادین ش ا اااعریمیز دئدیکده
یااالنیز حمیااده رئیسزاده «س ا ااحر »دن باااشا ا اقااا هئچ بیر آد بئیینلره آخمیردی.
بونالردان عالوه او همی ده عاااش ا اایق ادبیاااتینااا عااایااد « میللی وارلیغیمیزین
قوروقچوالری» باشلیقلی اؤزهل صحیفهنین ده عرصهیه گلمه سینده باشقاالری
ایله امکداشلیق ائدیر .
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رحمتلیااک اوسا ا اتاااد شا ا ایاادانین تورکجااه ص ا ااحیفااهس ا اای بؤیوک بیر مکتبااه
چئوریلمیشا ا اادیر  .دیلیمیزین فورماااالشا ا اماااس ا اایناادا یئنی اس ا ااتقااامااتلری فت

ائتمهس ا ااینده بؤیوک رولو اوالن بو نهن

ص ا ااحیفهنین ایچهریساااااینده نهن

یارادیجی گروا هیئتی عرص ا ااهیه گلیردی .ائلدار موغانلی بونالرین ان باشااااادا
دورانی ایاادی .یورولمااادان ،حتی اؤزوناادن بئلااه آد ،ایز قویمااایااان یااازیالرین بیر
چوخونون موللیفی او ایاادی .آرا س ا اایرا بعض ا اای آدالرا دا راس ا ا اات گلیردیااک بو
صحیفهلرده .اونالرین بیر قیسمی اونون یا باشقا امکداشالرینین تاخما آدالری
او جا ااوم ا الا ااهدن :م .صا ا ا ااادق ،م ا اح ا اما اادع ا الا اای گا ااؤن پا اااپاااااق ،عااااادل .ر ،
مولالنصرالدینیننوهسی ،ائلخان ،بابک ،م .موغانلی ،صادقی و سایرهدیر .
ائلدار معللیمین ش ااخص اایتی حاقدا منیم دانیش ااماغا ص ااالحیتیم یوخدور .
منیم اوزه ریمااه اونون یااارادیجیلیغی خص ا ااوص ا اایلااه چاااا اولااادوغو «حیاااات
یولالریندا» اثری حاقدا دانیش ا ااماق دوش ا ااور و بو حاقدا ظن ائدیرم چتینلیک
چکمهدن دانیشا ا ااا بیله رم .چونکو بو منیم اوغراشا ا اادیغیم ،مشاااااغول اولدوغوم
ساحهدیر  .البته بو حاقدا من «نقد شعر معاصر آذر بایجان» و هم ده «آذربایجان
شعرینده مدرنیزم» کیتابیمدا قیساجا دا اولسا یازمیشام.
بیلاادییینیز کیمی « حیااات یولالر یناادا» اثری ایلااه یاااناااشااااای رحمتلیااک
قافالنتینین «عومور آیناس ا اای» و س ا اااپالغین «من گونش وورغونو یام» اثر لری ده
ساائری اوالراق «مینا» نشااریاتی طرفیندن چاا اولور  .بو اوچ اثره علیرضااا میانالی
یا مظفر سعیدین «یاراتماق یاشاماقدیر » و « کیچیکلیکده بؤیوکلوک» و ذولفقار
کمالینین «قاپیمیز آچیلیر گونشاااه سااااری» اثرینی ده آرتیردیقدا-76 ،نجی اون
ایللیک شعریمیزین یئنیلشمه سینه تکان وئرهن اثرلر سیراسیندا دورورالر  .نهیه
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گؤره بونو دئییرم ،اونا گؤره کی بو ایللرده هم س ااربس اات ش ااعریمیزده ،هم ده هئجا
ش ا ااعریمیزده یئنی گوج یاارانیر  ،اونالرا یئنی نفسلر وئریلیر  .شا اااعریمیز یئنی بیر

مرحلااهیااه کئچیااد آلیر  .طبیعی کی بو اثر لرین دیاال یئنیلیااکلریناادن دوالیی
اوالراق س ااربس اات ش ااعریمیزین ده دیلینین یئنیلش اامهس ااینه و دیرچلمهساااینه
س ا اابب اولموش ا اادو  .ائلدار معللیمین حیات یولالریندا اثری دئمک اوالر کی بو
جیغیرالری آچااان و تاااثیر بوراخااان ش ا ااعر توپلوالریناادان بیری ایاادی .چاااغااداش
هئجا شا ااعریمیز «سا ااهند»ین شا ااعرینده فلسا اافی یوک آلدیغی حالدا بیر اوزون
مدت اؤزونو تکرار ائتدی؛ یا دا بعضی گونجل و مصرف تاریخی اوالن موضوعالرا
قاتالشدیغی اوچون آرادا ایتیب باتاراق دئمک اوالر کی یوخ حددینه یئتیشدی.
بو عر فهلردهدیر کی بیز هئجا ش ا ااعریمیزده یوخار یدا آدالرینی چکدیییم اثرلر او
جوملهدن :ائلدار موغانلینین «حیات یولالریندا» اثری ایله هئجا و خصوصیله
قوشااما و چارپارا شااعریمیزین هم جانالنماسااینا و هم ده اؤزوندن قاباقکی هئجا
ش ااعر لری ایله هم دیل و بدیعیلیک باخیمیندان ،همده مض اامون باخیمیندان
فرقلنمهس ااینه ش اااهید اولوروق .بدیعی قوش اامامیزین -76نجی ایللرین ایلکین
بااجااریقلی اؤرناکلرینادن بیری اوالن حیاات یولالرینادا کیتاابینین کئچمیش
قوش ا اامامیزدا اوالن بعض ا اای ایفاده عادتلرینه گؤز یوماریقس ا ااا اوندا بیز منظوم
قوشااما شااعریندن قیریالراق بدیعی قوشاامایا کئچید آلیریق .بو بدیعی قوشاااما و
چاار پاارا چااالرالرینی حیاات یولالرینادا اثرینین بیر چوخ ش ا ااعر لریناده گؤرمک
اولور  .بورادا بو اؤزهللیکلردن دانیشماق یئرینه دوشردی:
حیات یولالریندا اثرینین اؤزهللیکلریندن بیری مص ا ااراع یا ساااااطیر لرین هم
بدیعی تص ا ااویر  ،هم ده مض ا اامونجا باخیمدان بیر بیر لرینین آردینی توتماسااااای
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ایدی؛ یعنی مص ااراعالر بیر بیرینین آردیجا هئچ بیر معنا و تصاااویر آیریلیقالری
اولمادان بیر بیرینی ایزلهییر  ،یعنی س ا ااونرا گلن س ا ااطیرلر ایلک ساااااطرین داوامی
اولور  ،بو حتی بند لری ده احاطه ائدیر  .سونرا گلن بندلر ایلک اؤنجه گلن بندین

آیریلماز حصهسی کیمی گلیر  .اؤرنک وئریرم :
آرادیم هر یانی سنله گؤروشم
داغالری دوالندیم دوزو دوالندیم
آلیب جایناغینا منی سیخدی غم
اؤزونو گؤرمهدیم سؤزونو آندیم
دقت یئتیرسهنیز بو سطیرلر هر بیریسی باشقا -باشقا معنا داشیمیر  ،تصویرلر
ده بیر بیرینی ایزلهییر  .یعنی تص ااویرلر ده آیری -آیری تص ااویرلر دئییل ،بیر بیری
ایله عالقهده اوالن تصااویرلردیر  ،و بیر بیرینی ایزلهین تصااویرلره شاااهید اولوروق.
راوی دئمک اوالر کی «ساان» آدیندا کیمسااهنی آراییر و اونون حاققیندا دانیشاایر .
س ا ااونرا همین بو مس ا اائلهنی همین بو آرادیغی «س ا اانی» ایکینجی بندده ده ائله
یئنه ده داوام ائدیر و او تص ا ااویرلر بیرینجی بنددن قیریلماس ا ااین دئیه یئنه ده
ایکینجی بندده ده بو تصویر لرین شاهیدی اوالراق داوامینی توتوروق:
گؤزومده جانالندی دئییم آخنئجه
کئچمیشدن قاالن او شیرین آرزوالر
بیر لحظه رؤیادا دالدیم سئوینجه
اویاندی کؤنلومده اویموش دویغوالر
ش ا اااعر بیرینجی بندده آختاردیغی او «س ا اانی» هله ایکینجی بندده ده یئنه
بوراخماییبدی .ایکینجی بندده ده اونون رؤیاسااینا دالیر  ،اونونال اولدوغو آنالری
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خاطیرالییر ،نوسا ااتالییک حیسلر کئچیریر  .اوچونجو بندده یئنه او ایکی بندین
داوامی کیمی بیر بیرینااه جاااالش ا اایر  ،بناادلر بیر بیری ایلااه بیتیشااااایر  ،بیر بیرینااه
یاخینالشیر :

سنینله سوردویوم عومور آز اولدو
ائله ایلک باهاردا ایتیردیم سنی
سنسیز حیاتیمین چیچهیی سولدو
پاییزیننفسی بورودو منی
ایکینجی موض ا ااوع و ایکینجی اؤزهللیااک کی اونااا تیترواری ایشاااااااره ائتمااک
ایس ا ااتیرم بو دور کی ،ائلدار معللیم حیات یولالریندا ش ا ااعر توپلوساااااوندا ،فردی
تجروبه و حیاتال اجتماعی حیاتی بیرگه اوالراق توتوشادورور  .مقایساه ائلهییر  .هر
ایکیس ا ااینین یئرینی معینلش ا ا اادیریر  .بونااا الا گؤزهل اؤرنااک اؤنون «حیاااات
یولالریندا» ش ااعریدیر  .بو ش ااعر دئمک اوالر کی بیر پوئمادیر  .روایت و ساااوژئت
خطی واردیر بو شعرده .شاعرین «من»ی ایله اجتماعی حیاتین سیخینتیالری
بیر بیریله توتوشاادورولور  ،مقایسااه اولونور  .شاعرده اوبرازلیق وار  .شااعری اوخویارکن
«من» آدلی شااعرین باش قهرمانی حیاتین بوتون جیغیرالرینا باش چکیر  .اؤزونون
فردی دویغوسونو اینسانی-اجتماعی دویغوالرا قاتیر :
دورغون بیر سو ایدیم ،سسسیز  ،سمیرسیز
نه گئدیش واریدینه گلیش منده
حیاتیم کئچیردی غمده ،کدرده
نه سئوینج واریدینه گولوش منده
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دقت ائتسه نیز شعرده یوخاریدا دئدیییم سوژئت خطی عینی ایله حئکایه و
رومانالردا اولدوغو کیمی گئدیر :

آلوولو شیمشکلر  ،دولغون بولودالر

عصیان منظرهسین یارالتمیشدیالر ؛
بیری آتشیله ،بیری سسیله
عرصهنی ظولمته دارالتمیشدیالر .
حیات یولالریندا اثرینین باشقا بیر اؤزهللییی اوندا اوالن طبیعتله اینسانین
بیر بیریلااه عالقااهلریدیر  .بیر چوخ ش ا ااعر لرینااده اینسا ا ااان ال حیااات آراسااااایناادا
مناااس ا اایباات لره توخونور  ،اونالری مقااایس ا ا ااه ائاادیر  ،دئمااک اوالر کی بو اثرین
یاااریس ا اایناادان چوخوناادا اینس ا ا ااانین حیاااتی ،اونون آرزیالری ،خیاااالینااادا کی
اوتوپیاااس ا اای ،طبیعاات حااادیثااه لری ،طبیعتااده اوالن داغالر  ،دره لر  ،یولالرال
توتوشاادورولور  ،مقایسااه ائدیلیر  ،اونالرین اوزهرینده کی او تصااویرلرله سااایمبولیزه
اولور :
یولالر درهلیدیر  ،یولالر تپهلی
یولالر چتینلیکدن یوغرولوبدوالر .
یولالر داشلیدیالر  ،یولال ر قایالی
یولالر تام معنا دا سرت اولوبدوالر .
یولالرین بویونا تیکیلن گؤز لر
بیلمیرم ندنسه منه درد اولور !
منی یوال سالیر دالدا کی ایزلر ،
گؤز قورخاق اولورسا آیاق مرد اولور .
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کؤمهییم اولوبدور بو مردلیک ،بو ایش؛
چکیر اؤز آردینجا آیاقالر منی.

دئییرم :گؤزه یوخ ،آیاغا آلقیش!
اودورکی مقصدده سوراقالر منی.
بوگون چوخ شادام کی بو مراسیمده من ده اشتراک ائتدیم .چوخ سئوینجله بو
ایشاای گؤرنلره ،امهیی یئتنلره ،خصااوصاایله «ادبیات ساائونلر » گروهونون مودورو
حؤرمتلی ق ربانزاده جنابالرینا خص ا ااوص ا اای تش ا ااککورومو بیلدیریرم کی بو گؤزهل
گونو ی ااد ائلااهدی و گؤزهل بیر اینسا ا ااانی یاااددان چیخااارتمااادیغی اوچون ،اونون
گؤردویو ایشلری ،چکاادییی امااکلری ،زحمااتلری اورتااایااا قویماااق اوچون بو
تشبوثه ال آتدی.
واختینیزی منیم اختیااریمادا قو یادوغونوز اوچون مینتادارام .بیر داهاا تبریاک
دئییرم ائلاادار معللیمی آد گونو مناااس ا اایبتی ایلااه .اونااا اوزون عؤمور و جاااان
ساغلیغی آرزوالییرام.
موغان0066/4/4 -

 06 / 16یاشین شرفلی حیات یولو؛ «ائلدار موغانلی» ادبیات سئونلر گوزگوسونده

سسسمیرسیز ادبیات خادیمی

«ائلدار موغانلی» دؤرد پردهده
دوکتور مرتضی مجدفر
(یازیچی و ژورنالیست)
بیرینجی :پرده دالیندا
-0306نجی ایلدن باشا اااالیاراق ،ادبیاتیمیز و اؤزهللیکله ژورنالیساااااتی اثرلرین
یااارانماااس ا اای ،بیر چوخ چتینلیکلرلااه اوز اوزه دوردو -0317 .نجی ایلاادن ،گونو
گوندن چیچکلنمهیه باشااالیان ادبیاتیمیز و بیر چوخ اثرلرین بوراخیلماساای ایله
برابر  ،یوزلرجه ش ا اااعر و یازیچینین اللرینه آلدیغی قلملر  ،دوساااااتاغا آلیندی یا
س ا ااینادیریلادی .هئچ یاادیمادان چیخمااز ایللر بویو هر هفتاه ،جمعاه گونلری
بؤیوک اوس ااتادیمیز «حبیب س اااهر »له گؤروش اادویوم گونلرین بیرینده« ،سااااهر »
قوالغیما پیچیلدایاراق ،دئدی« :داها بیر یئر قالمادی اثرلریمیزی چاا ائتمهیه،
هر نه باغالندی ...گؤرهسان اوضااع شااه دؤروندن ده پیس اوالجاقدیر ؟» و ساونرا،
یاواشجاسینا ،گؤزلریندن یاش دامالالری آشاغی سوزدو .
بئله بیر گون لرده ،ادبیاتیمیزا اؤزونو گؤس ا ااترمک اوچون ،تکجه بیر صاااااحیفه
قالمیشا اادی و او دا «فروغ آزادی» گوندهلییینین «آذری صا ااحیفهسااااای» ایدی.
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دئمک اثرلریمیزی چاا ائتدیرمک اوچون ،داها اوچونجو س اائچیم الده ائتمک
یوخ ایادی؛ یاا مطلابلری تبریزده آذری ص ا ااحیفاهس ا اایناه یولالمااق ،یاا دا ائوده
ساخالییب ،تکجه یار  -یولداشا اوخوماق.

بو ص ا ااحیفااهنی دوالناادیران و دیلی -دیش ا اای ایلااه بیر چوخ دیش قیجیردان
اینس ا ا ااانالر و دس ا ااتگاااه الرین الیناادن قورو یااان ،ائلیمیزین بؤیوک و قوجااامااان
اوستادی ،رحمتلیک «یحیی شیدا» ایدی-0304 .نجی ایلدن -0300نجی ایله
قدهر  ،من فروغ آزادی یه ،اللی یه یاخین ،باال -بؤیوک مطلب ،هم ده آتامدان بیر
چوخ شعرلر  ،تبریزه یولالدیم و اونالرین دئمک هامیسی چاا اولدو و اوستادین
طرفیناادن آلقیش ا ااالرال اوز  -اوزه دوردوم .هم ده آذری ص ا ااحیفااهسااااایناادن ،بیر
درس کیالسی کیمی اؤیرنمکده ایدیم.
بوتون بو ایللرده ،تئز  -تئز  ،آذری صااحیفهسااینده «ائلدار موغانلی» امضاااساای
ایلااه چیخیش ائاادهن بیر شا ا اااعر و ادبیاااتچینین ش ا ااعرلری و دیگر اثرلری ایلااه
راس ااتالش اایردیق .ائلدار  ،او قدهر س ااسس اامیرس اایز و س اااکیت ایدی کی بوتون او
ایللرده ،اونون آذری صحیفهسینده کی رولونو تانییا بیلمهدیک .ائلدار  ،شیدانین
ان یاخین امکداشی و آذری صحیفهسینی حاضیرالیان الردان بیری اولموشدور .
منجه ائلدار موغانلینین بو بؤیوک نقشاای ،هئچ زامان یاددان چیخمایاجاقدیر .
البته هر ژورنالیستی ایشین اؤزهللیکلریندن آسیلی اوالراق ،آذری صحیفه سی
ده ائلدارین دیرچلیشینده ایز بوراخدی .دئمک اونون باجاریغی و ژورنالیسمین
طلباتی ،ائلداری یوخاری زیروهلره قاوزانماقدا یاردیم ائتدی.
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ایکینجی :ادبی فعالیتلر
بو گونلر  ،اوتوز ایلدن آرتیقدیر کی تهرانداکی ایکی بؤیوک ادبی اوجاق(سااااهر

و صابر ) ،توش توشا و یان یانا ،دیلیمیز و ادبیاتیمیزین ساغالم اؤرنکلری کیمی،
داها بیر بویا باش ااا چاتمیش و دیرچلمیش ادبی انجومنلره چئوریلمیشااالر  .یقین
ائلدار  ،هم س ا اااهرین امنا هی تینده ،هم ده ص ا ااابرین عض ا ااوو کیمی ،هر ایکی
انجومنین قایغی کش اای اولموش اادور  .ص ااابر و س اااهر  ،عادی و هفتهلیک یا آیلیق
جلس ا ا ااه لر یناادن عالوه ،بیر چوخ قوجااامااان ش ا ا اااعر  ،یاااز یچی ،عااااشااااایق و
تدقیقاتچی الریمیزا اونودولماز یوبلئی لر قورموشالر و بونالرین هامیسیندا ،ائلدار
موغانلی ،یئنه ده سس سمیرسیز  ،اؤنده گئدیبدیر و بیر سؤز دئمهدن ،بیر چوخ
ایشاا االری عهااده ساا ااینااه آلمیش ا ا اادیر  .او حتی ،ص ا ا ااابر ادبی انجومنی نین
س ا اائچیم لر ینااده ،بیر ناااظیر کیمی حاااض ا اایر اولموش و دئموکراتیاااک ادبی
فعالیتلرین یاردیمچیسی اولموشدور .
اوچونجو« :ایشیق» و یئنه ده «ایشیق»
بو گونلر سوسیال مئدیاالر هر بیر یئری بورویوبلر و اینسان الر  ،بو مئدیاالرین
آخین الری آلتیناادا بوغولماااقاادادیرالر  .هلااه بو مئاادیااال الردان بیر خبر اولمااایااان
گونلرده «ایش اایق» س ااایتی  ishiq.netیوال دوش اادو  .ایش اایق کئچمیش ایللرده
ادبیاتیمیز و اینجه صاانعتیمیزده یئنی بیر جیغیر آچمیشاادیر  .ایندی ایشاایقدا،
بیر اینس ااایکلوپدیا کیمی دیلیمیز  ،ادبیاتیمیز  ،اینجه ص اانعتیمیز و فولکلوروموز
حاققیندا هر نهیی آراماق مومکوندور  .بو سا ااایت ،ائلدار موغانلینین همتی ایله
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یوال دوشدو  ،بویا باشا چاتدی و دیگر دوستالرین یاردیمی ایله بوشقابا قویمالی
بیر سایت کیمی اؤزونو گؤستردی.

بو آرادا ،ایشاایقین بیر باشااقا آداشاای دا ایللر سااونرا دونیایا گؤز آچدی« :ایشاایق

درگیسی» .بو اوچ آیلیق درگی ،ائلدارین اوغلو «روشن نوروزی» و دئمک «ایشیق
گنجلری» توسطی ایله بوراخیلسا دا ،ائلدارین آددیمالرینین ایزی ،آیدینجاسینا
گؤزه چارپیردی .اومید ائدیریک کاغاذ و چاا خرجلرینین آشاغی گلمهسیله
برابر  ،ایش اایقین بئش ااینجینومرهس ااینین بوراخیلماس ااینین شااانلیک تؤرهنینی،
بوتون یازیچی و ش اااعرلرله برابر توتاق .یقین کی بو مراس اایمده ائلدارا دا بؤیوک بیر
یوبلئی توتا بیلهریک.
دؤردونجو :اجتماعی خادیم
ائلدار موغانلی ،عالی س ا ااوییهده آلدیغی تحص ا اایل اوزهره ،ایللردیر ایرانین ان
محروم ساخالنیلمیش بؤلگهلرینده ،اجتماعی بیر خادیم کیمی ایشلمکدهدیر .
او دفعهلرله س ا اایس ا ااتان و بلوچس ا ااتان بؤلگهس ا ااینده و دیگر محروم منطقهلرده،
خالقین بیلیک لرینی یوخاری آپارماق و اونالری محرومیتدن قورتارماق قصاادی
ایله ،آیالرال بو بؤلگهلرده یاشامیش ،خالقین اوره ک سؤزلرینی دینلهییب و اونالرا
علمی اجتماعی تدبیرلر تؤکموشدور  .آنجاق اونون بو ایشی ده ،سسسمیرسیز و
های کوی دن اوزاق اولموش ا اادور  .اونون حتی بیرجه دؤنه ده فیکرینه بئله بیر زاد
اوغراماییب کی من بیر آذر بایجانلی او لدوغوم حالدا و اؤز بؤلگهمده بیر چوخ
محروم اینس ا ااانالر اوال اوال ،نهدن بیر س ا اایس ا ااتانلی یا بلوچس ا ااتانلی یا خیدمت
گؤسترمهلییم؟ او  ،بوتون اینسانالرین قایغی کشیدیر .
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پرده دالیندا
ائلاادارین حیاااتیناادا ،بئش ا ااینجی بیر پرده ده وار  ،آنجاااق ائلاادار موغااانلی،

بئشااینجی پردهنین آچیلیب باغالنماسااینا ،حتی بیرجه دقیقهده مهلت وئرمیر .
دئمک ائلدارین پییئس ا ااینده ،بئش ا ااینجی پرده ،هر بیر زامان آچیقدیر و او دا

ائلادارین ادبی و معرفتیدیر  .دفعاهلرلاه ،اوناا ایش ا اایق اوچون بیر بااالجاا مطلاب
وئردیکده ،یا خود بیر مطلبین حاققیندا نظر سا ااؤیلهدیکده ،یا بیر ایشااااای ایرهلی
س ااوردوکده ،گؤس ااتریش وئردیکده ،او قدهر ادب و معرفتله یاناشااایر کی آدام نه
ائدهجهیینی بیلمیر  .ائلدار  ،بو درسلری ،یقین کی آتا ،خصوصیله آناسیندان و
هامیدان اوس ااتون دیبسااایز بوجاقس اایز آنا یوردو موغاندان اؤیرهنیبدیر  .دئمک
ائلدارین تواض ا ااعکارلیغی و دا یانمادان و یورولمادان ،اؤلکهمیزه گؤساااااتردییی
خیدمت لر قاباغیندا ،تکجه بیر س ا ااؤز دئیه بیلریک و او دا بو دور  :یاشاااااا موغان
بیزه ائلدار موغانلینی باغیشالدیغین اوچون!...
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بیر ائل ،بیر ائلدار
دوکتور ارشد نظری
(شاعر و ائتیمولوژیست)
اومودسوز داغالرین بیچنهییندن
سوردوالر یوکونو قارچیچهییندن:
آخی سببنهدیر بو کؤچهییندن؟!دئدی :بو شاخداالر وئجیمه دئییل،
اوزاقدان گؤرونور بیر خیرداجا شام
اودورکی قیشدا دا بئله سرخوشام.
من سئویملی قلمداش و ادبیات سئونلر گروپونون حؤرمتلره الییق آپاریجیسی
«قربانزاده» جنابال ریندان تش ا ااککور ائدیرم بو فورص ا ااتی بیزه یارادیبالر کی چوخ
اؤتری حالدا بیر گؤزهل اینسانین قوللوغوندا اولوب ،اوره ک ایستکلریمیزی دوغوم
گونو باهاناسیال دیله گتیره ک.
من چوخ س ا اائوینیرم ،بیر دورومادا کی بوتون اینسا ا ااانلیق دهیرلری ،اخالقیاات
گؤزهللیااکلری آیاااقالنیر  ،اقتصا ا ااادیااات و خسا ا اتااهلیکلر فال کتینااه اوغرانمیش
اینس ا ا ااانالر یمیز گونااه بیر اؤز آرزی پنجره لرینی کیچیلاادیرلر و گوناااده لیاااک
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چتینلیکلرینه باشالری قاریشیب ،بو حالدا دهیرلی ،صداقتلی،لکهسیز  ،باشقا
اینسانالرین قایغیسینی چکن بیرینی دوغوم گونو موناسیبتیله ده اولموش اولسا

آغیرالماااق و حؤرماات لرینی یئرینااه یئتیرمااک چوخ روحالناادیریجی و اومود
وئریجیدیر  .سانکی فیرتیناالر قوینوندا بیر قار چیچهیینه اوی وئریرسن.
س ا ا ااایین ائلاادار معللیمین حاااققیناادا چوخ آچیالردان یااازیاااب و اونالری
دوغروالماق اوالر :
 .0اون ااون چا اتا ای اان دوروم ااالردا و اوزون م ااودت ااده آلا اق اایش ا ا ااالرا الیااایاااق اوالن
یارادیجیلیقالریندان؛
 .4گؤزهل عائلهوی تربیهسیندن؛
 .3دوز یولالرال معاش قازانجیندان؛
 .0اؤز ایشینده یئترینجه اوزمانچیلیغیندان؛
 .1همشه یوخسول اینسانالرین آغریسینی داشیییب و اؤز هونر دونیا گوروشو
فلسفهسینی یئتگینلشدیرمهسیندن؛
 .0خالقینین ادبیاتینین اوغروندا سئوگی بسلهمهسیندن؛ و ...
آمما من بو گؤزهل اینسااانین ذات و ایچ اؤزللیکلرینه توخونماق ایسااتهییرم کی
اونالری ائلدارال یاشایان دوستالری دوغروالیاجاقالر .
منیم بؤیوک ائلدارال تانیش ا االیغیم ،آردیجیل ایلگیم و دوس ا ااتلوغوم ۷۵۳۱-۸
ایللرینه قاییدیر ک ی دیکتاتورلوق فضا ا اااس ا اای س ا ااینمیشا ا اادی ،یئنی بیر دوروم
یارانمیشدی .او دؤورون گنجلری روحلو  ،سئوینهجکلی ،هیجانلی بیر حالالری
یاشاااییردیالر  .اینسااانساائورلیک ،محبت ،دوسااتلوق ،البیرلیک ،خالق یولوندا
جان قویماق ،یوخسااولالرا ساائوگی بساالهمک بوتون آیدینالرین توپالنتیالرینین
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شا ا ایاار ی ان ال ای ای ایایاادی؛ بااوتااون شا ا ااخصا ا اای م ان اف اعااتلاار اونااودولاامااوشااااااادو ؛ آغ
جیلیدلی کیتابالری اوخوماق ،سیاسی خیاوان بح لری چوخ گؤزهل بیر آخار

باخار یاراتمیشدی .منیم ده سالدیرلیق (عسگرلیک) داشیمی تهراندان اردبیله

آتمیش ا اادیالر  .دوش ا ااونجه اورتاقلیغی و توپلومس ا ااال ایش گؤرهولری اردبیلده و او
شا ااهرین قصا اابه لرینده بیزی بیربیریمیزه یاخینالشا اادیرمیشا اادی .ایلکین گوندن
ائلداردا گؤردویوم صاداقت ،یان یؤورهسایزلیک (حاشایهسایزلیک) ،ساسسایز و
رئکالمسیز چالیشماق ،بوتون ایشلرینده نظم و پیالن منده درین ائتگیلره سبب
اولموش ا اادو  .اوندا گؤزه چار پان حیا ،مهربانلیق ،اوتانقاجلیق منجه هر آداما اؤز
تاثیرینی قو یا بیلر  .ص ا اامد بهرنگینین بو س ا ااؤزو کی« ،اؤلومدن قورخماییرام هر
زامان س ا ااوراغیما گلرس ا ااه ده؛ چوخ اؤنملی بودور کی منیم یاشا ااااماغیم و یاخود
اؤلمهییم ،باشا ااقا اینسا ااانالرین حیاتیندا هانسا اای بیر تاثیرلری قویاجاق» ،ائلدار
معللیمین ده یاشام طرزینده بوتونلوکله اؤزونو تمثیل ائتدیریر .
آنجااق مناه بیر چتینلیکلرین قاابااغاا گلماهس ا اای دوس ا ااتلوق و یولاداشااااالیق
ایلگیمیزی هله لیک قیردی و آرامیزا ایللر فاص اایله دوش اادو  .داها چوخ ساااونراالر
تهران توپلومالری ،درنااکلری ،دوس ا ااتلوق ییغواالری کی س ا اائویملی دوساااااات و
قلمداش سایین قربانزاده جنابالرینین و دیگر دوستالرین تشبوثویله قورولوردو ،
یئنه کؤهنه دوستوم ائلدار بییین قوللوغونا یئتیشدیم.
بوگونکو تااانیاادیغیم بؤیوک ائلاادار موغااانلی ،هااامااان  ۲۴ایاال اؤنجاااه ده کی
ائلدارین یئتگینلش اامیش ااینین داوامیدیر  .بو س اائویملی اینساااانا دوغوم گونونو
قوت لو اولسون دئییب و اوزون عؤمور و جان ساغلیغی آرزوالییرام.
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ساغ اولسون «ائلدار موغانلی»،
ساغ اولسون «ادبیات سئونلر »!
حاجی هریزلی
(شاعر )
سالم حؤرمتلی دوستالر و قلمداشالر !
بو گون منیم اوچون چوخ موبااارک بیر گوناادور  .دوس ا ااتوم ،قااارداشااااایم «ائلاادار
موغانلی»نین دوغوم گونودور  .ایلک اؤنجه من ائلدار موغانلییا و اونون حؤرمتلی
عائلهساینه بو گونو تبریک دئییرم و «ادبیات سائونلر » گروهونا و اونون مودورلرینه
ده بو گونو قئید ائتدیکلری اوچون اؤز تشککورلریمی بیلدیریرم.
ائلدار حاقدا نئچه دقیقهده ،بلکه ده نئچه ساا اااعاتدا دانیشاااااماق اولماز ؛
ن ای ایااه کاای ائ الاادار ق ایاارخ ای الاادن آرت ای اقاادیاار ادب ایااات ای ام ایاازیاان ،دیاالاایااماایاازیاان،
اینجه صاانعتیمیزین قایغیسااینی چکیر و اونالرین اوغروندا منتساایز  ،تمناساایز
بیر آن دا چالیش ا ااماقدان دایانماییر  .قیرخ ایللیک بیر فعالیتینئچه دقیقهده
گتیریب چاتدیرماق البته کی مومکون بیر ایش دئییل؛ آن جاق بو آنالین تدبیرده
منه آیریالن واختی نظره آ الراق ،بیر نئچه دقیقه واختینیزی آ الجاغام.
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ائلدار معللیمله من -0311نجی ایلده ایکی دانش ا ااجو کیمی تانیش اولدوق،
دوسا ا اات اولاادوق و بیربیریمیزه باااغالناادیق .بو باااغالنتی بوگونااه کیمی ده دوام

ائتمکدهدیر  .بیر ایکی ایل تان یش ا االیغیمیزدان س ا ااونرا ش ا اارایی بئله گتیردی کی
بیربیریمیزدن آیریلمااق مجبوریتیناده قاالادیق ،بیر نئچاه ایال آیری دوشاااااادوک.
آنجاق -0303نجی ایل یئنهده راسااتالشاادیق ،بیربیریمیزه قوووشاادوق .بو دفعه
ایکی ش ا ا اااعر کیمی ،ایکی یااازیچی کیمی بیربیریمیزلااه ال -الااه وئردیااک ،یول
یولداشی اولدوق.
او گون لر تبریزین وضاااعیتی چوخ دا یاخشااای دئییلدی؛ گرگین بیر وضااااعیت
حاکیمایدی .ادبی ،مدنی انجومنلر باغالنمیشدی و رسمی ادبی ییغینجاقالر
یوخ حددینده ایدی .س ا اایغیناجاق یئری یالنیز «اوس ا ااتاد یحیی شااااایدا»نین
دفتری ،بیر ده «شا ا اااعرلر قفاهس ا اای» آدالناان بیر چاایخااناا ایادی .بونادان عالوه،
تبریزده ادبیااات و اینجااه ص ا اانعتین گور یااانااان اوجاااغینااا چئوریلن ایکی ائو ده
واریدی .بیریس اای گؤرکملی ش اااعریمیز «س االیمان ثال »ین ائوی ،دیگری ایساااه
چوخ حؤرمت بس ا ااتهنیلن اجتماعی ش ا ااخص ا اایت جناب «صااااادیق» و حیات
یولداش ا اای «زهرا خانیم»ین ائوی .بیر چوخ گنج ش ا اااعر و ادبیاتچیال ر بو ائولرده
قوروالن ادبی ییغینجاقالرین ایچینده تربیه اولوب ،قلم صاااحیبی سااوییهسااینه
یوکسلمیشدیلر .
بئله بیر وض ا ااعیتده ،ائلدار معللیمین ایرهلی س ا ااوردویو تدبیرلر و چکدییی
زحمتلر سایه سینده چوخ ایشلر گؤروندو  .ائلدار  ،او زامانالر آذربایجان ادبیاتینی
یاخشاای بیلن بیر گنجایدی .هم کیالساایک ادبیاتیمیزی منیمسااهمیشاادی ،هم
ده معاااص ا اار ادبیاااتی یئترینجااه اوخویوب اؤیرنمیش ا ا اادی .اوناااا گؤره ده ادبی

 06 / 46یاشین شرفلی حیات یولو؛ «ائلدار موغانلی» ادبیات سئونلر گوزگوسونده

محفیل لرده ،مجلیس ا االرده ادبیاتیمیزی تقدیم ائتمهیی یاخشا ااای باجاریردی و
گنجلرین اورهیینده ادبیات شووقونو  ،ادبیات هوهسینی یاخشی اویادا بیلیردی.

ائلاادار او گون لر رحمتلیااک یحیی شا ا ایاادانین بیرینجی دساااااتیاااری کیمی

«آذریصا ا ااحیفااهسا ا اای» نین تنظیمینااده و اوس ا ا اتاااد ش ا ا ایاادا دئمیشااااااکن
« ساهمانالماسیندا» چوخ زحمتلر چکردی؛ بیز ده ائلدارال امکداشلیق ائدیب،
بو ایش االری بیرلیکده ایرهلی آپاراردیق .س ااونرا ،اوس ااتاد ش اایدانین همتیله نشاااره
حاضیرالنان «ادبیات اوجاغی» کیتابی بو امکداشلیغی گئنیشلندیردی .ائلدار
بو کیتابین بیرینجی و ایکینجی جیلدلرینین نش ا اارینده اوسا اااتاد شااااایدا ایله
یاااخیناادان امکااداش ا االیق ائتاادی؛ خص ا ااوص ا اایلااه ده بوتون موغاااان و اردبیااال
شا اااعرلرینین بیوگرافیاالرین ،شا ااعرلرین ییغیب نشا ااره حاضا اایرالماقدا اوسااااتادا
کؤمک ائدردی .دئمک اوالر کی ،ائلدارین اوستاد یحیی شیدا ایله داهادا سیر
امکااداش ا االیغی «ادبیااات اوجاااغی» کیتااابالرینین نش ا ااره حاااضااااایرالنماااسااااایال
باشااالندی و «شاااعرلر قفهساای»نده کی تشااکیل ائدیلن ادبیات کیالسااالری ایله
داهادا گئنیشلندی.
یئری گلمیش ااکن ،ائلدار موغانلی ال باغلی بو ایللردن یادداش اایمدا قاالن ایکی
خاطیرهنی بوردا دوستالرا چاتدیرماغیالزیم گؤرورم:
 .0تبریز «شاعرلر قفهخاناسی» آذربایجانین شاعر و یازیچی الرینا سیغیناجاق
یئری اولموش ا اادو  .بیر چوخ ادبیات هوس ا ااکارالری و گنجلر ده بو ادبی مکانین
اش ا ااترا کچیس ا اای اولوردوالر  .بو مکاااناادا مختلف ادبی کیالس الر دا تشاااااکیااال
ائدیلیردی .بیر چوخ گنجلر آذربایجان ادبیاتینین اساسالر ی ال ،خصوصیله ده
آذربایجان شااعریله بورادا تانیش اولدوالر  .بو کیالس الرین باشااالنیشااای اوساااتاد
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ش ا اایدانین تکلیفی ایله اولدوس ا ااا ،داوامی اوس ا ااتادین اطرافینا ییغیشاااااان ائلدار
موغانلی و دیگر یولداش ا ااالرینین زحمتی ایله حیاتا کئچیریلدی .بئله کی ،بیر

گون قفهنین ییغینجاغی داغیالندان س ا ااونرا اوس ا ااتاد ش ا اایدا قفهنین بوجاغیندا

سا ااوال الرینی اوسا ااتاددان سا ااوروشا ااماق اوچون انتظاردا اوتوران بیر نئچه گنجی
چاغیریب ،منی اونالرال تانیش ائتدی .سا ااونرا دئدی کی ،باشا ااقا دوسااااتالرینال بو
گنجلره هئجا و عروض وزنلرینی اؤیرهدهجکس ا ااینیز  .گنجلرله هفتهنین ایکی
گونونو (یکش ا اانبه و جمعه آخش ا ااامالرینی) کیالس گونلری کیمی ائله شااااااعرلر
قفهساینده تعیین ائتدیک .تعیین ائتدیگیمیز گونلر هوساکارالرین ساایی گونو
گوندن چوخالیردی .قفهنین بیر بوجاغیندا کیالس اای تش ااکیل ائدیردیک؛ هئجا
وزنی له باش ا ااالدیق و عروض وزنینهده مراجعت ائدیردیک ،آنجاق منتظم بیر
آموزش اولموردو  .او ایااللر تاااسا ا اس ا ااوفلااه بو زمینااهلرده کیتاااب چوخ آز و یوخ
حدیندهایدی .بو موش ا ااگولو حل ائتمک اوچون یئنهده ائلدارا مراجعت ائتدیم.
او کیالسالرین درس کیتابالرینی تهیه ائتمه یه س ا ااؤز وئردی .چوخ آز بیر مدتده
«آغاموسی آخوندوف»ون « شعر صنعتی و دیل» کیتابینی کیریل الیفباسیندان
کؤچوروب اختیاریمیزدا قویدو  .سااونرا «قاینار سااؤز چشاامهساای» آدلی بیر کیتاب
عرب الیفباااس ا ااینااا کؤچورولاادو  .بو ایکی کیتاااب قفااه کیالسا اااالرینین ایلاااک
درس کیتابالری اولدو  .کیتابالر قورتاراندان سا ااونرا اوسا ااتاد شا اایدا اونالرین بوتون
متنلرینی «فروغ آزادی» روزنامهسا ااینین «آذری صا ااحیفهسا اای» بؤلومونده نشاااار
ائاتاادی .باو کایاالس الر یان دوامایاناادا ایاادی کای «آذری صا ا ااحایافاااهساااااای»نایاان
چرچیوهس ا ااینده «اوش ا اااقالر باغچاس ا اای» و «جوانالر » عنوانلی اؤزهل نومرهلرین
یاییلماسینا قرار وئریلدی.
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 .4س ا ااهو ائتمیرمس ا ااه -0301نجی ایل ایدی .ائلدار دئدی کی ،باکیدا خالق
شاااعری صاامد وورغونون آنادان اولماسااینین -16نجی ایل دؤنومو مناساایبتیله

بیر تاادبیر کئچیریلااه جااک و بو تاادبیره بو تااای آذر بااایجااان شا ا اااعرلرینین هئچ
اولماساا ااا اؤز ش ا ااعرلری ایله اش ا ااتراک ائتمهلرینی تکلیف ائتدی .بو او دئمک
ایاادی کی بیز تاادبیر باااش ا ااالنااان گونااه کیمی بو تااای آذر بااایجااان شاااااااعرلریناادن
سامباللی بیر شعر مجموعه سی حاضیرالمالیییق .چوخ آز بیر مدتده اوتوز نفره
یاااخین شا ا اااعرین ش ا ااعرلریناادن نمونااهلر توپالناادی و اونالری بیر دفترده خوش
خ لااه یااازماااغی منیم عهااده مااه قو یاادو  .تبریزدن بو دفتری گؤناادرمااک امکااانی
اولمادیغی اوچون اونو تورکیهدن پسا اات ائتمک قرارینا گلدیک .تورکیه مسااااافری
اوالن بیر تانیشاای تاپدیق .او ایکی گوندن سااونرا تورکیهیه گئتمهیینی سااؤیلهدی.
بو او دئمکایدی کی منیم ایکی گون ایکی یوز صاااحیفهلیک بیر دفتری یازماغا
زامانیم واردی .بئلهده اولدو  .ایکی گئجه گوندوز ش ا ااعرلرین هامیسااااای خوش
خ له یازیلدی؛ تورکیهدن گؤندریلدی و تدبیر باشالنان گون باکییا چاتدی .بو
الیاازماا گونئی آذر باایجاان ش ا ااعر مجموعاهس ا ااینین اکثر ش ا ااعرلری رحمتلیک
فیلولوگیا علملری دوقتورو « صابر نبی اوغلو امیروف»ون واسیطه سیله ادبیات و
اینجه ص ا اانعت قزئتی و باکی رادیوس ا ااونون جنوبی آذربایجان رئداکساااااییاسااااای
وئرلیش اایندن دفعهلرله سا اس االندی و نهایت خالق ش اااعری ص اامد وورغونون ائو
موزئیینه تاپشیریلدی.
س ا ا ااون اارا ک اای ایا الا ال اار ائا ال اادار آغا ای اار و ب ااؤی ااوک با ای اار ایشا ا ا الااار ده گاااؤردو  .او
گااونلاار کاایااتااابااالر یاان نش ا ا اار یاانااه نااه مااالاای امااکااان وار یاادی ،ناااه ده «اجاااازه»
مساائلهساای کیتابال رین نشاارینه امکان یارادیردی .بئله بیر وضااعیتده ،ائلدار بیر
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چوخ شااعر و یازیچیالرین اثرلرینی مساتقل کیتاب کیمی اساکی دؤور ساایاغی
اؤز الی ایله یازیردی ،الیازما کیتاب شاکلینده حاضایرالییردی و محدود تیراژدا
ادبیات ساائونلر آراساایندا یاییردی .رحمتلیک «اوسااتاد علیایی» جنابالرینین
دا ائلدارا بو ایش ا االرده مادی یاردیمجی اولماغی اونودولمامالیدیر  .بو ال یازما
کیتابالرین بیر تعدادی سااونراکی ایللر رساامی شااکیلده نشاار ائدیلیب یاییلدی.
او الیااازمااا کیتااابالرین اورژ ینااال نوسا ا اخااه لری من بیلن آذرباااایجاااان علملر
آ کادمیاسینین الیازماالر فوندوندا ساخالنیلیر .
ائلاادارین ادبی فعااالیتی بیر یااانااا ،اونون حیااات و ش ا ااخصا ااایاات کاااراکتئری
باشقا دیر  .ائلدار چوخ ادبلی ،بیلگیلی و تواضعکار بیر اینساندی؛ هامیسیندان
داهااا آرتیق ،ائلاادار بؤیوک بیر عزتنفس ا ا ااه مااالیکاادیر  .ائلاادار چوخ چتین بیر
ش ا ااراییطلرده یاش ا اااییب ،او چتین وض ا ااعیته بیز ش ا اااهید اولموشاااااوق؛ اونالرال
یاشااامیشاایق؛ اونالرال آجیلی شاایرینلی ،آغیرلی یونگوللو خاطیرهلریمیز اولوبدور
بو قیرخ ایکی ایلااده .من همیش ا ا ااه اونااا گؤز قویموش ا ا ااام؛ او حیااااتینین بوتون
گرگینلییینه باخمایاراق همیش ا ااه اؤز آیاغینین اوس ا ااتونده دوروبدور ؛ غورورونو
باشقاالرینین قاباغیندا سیندیرماییبدیر ؛ اؤز امهیی سایه سینده کئچینیبدیر ؛
بیر کیمس ا ااه یه دایانماییبدیر  .بئله بیر چتین و گرگین حیاتدا او یئنه ده ادبیات
بایراغینی چیینیندن یئره قویماییبدیر  .اون ایلدیر «ایش ا اایق» ساااااایتینین باش
یازاری کیمی فعالیت ائدیر و بیر نئچه ایلدیر عزیز و گرامی اوغلو «روشااااان»ین و
دوس ا ااتو «رامیز تااای نور »ون امکااداش ا االیغیال «ایش ا اایق» درگیساااااینی نشاااااره
حاضیرالییب ،یاییر .
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ائلاادارین ادبیاااتیمیزدا آتاادیغی گؤزهل آددیمالری یئنااهده داوام ائتمکاااده و
گلهجک ادبی نسل لره یئنی یولالر آچماقدادیر  .من ائلدارا جان ساغلیغی آرزی

ائدیرم .عز یز دوسا ااتوما ،قارداشا اایما بوندان سا ااونرادا اون ایللر عؤمور آرزوالییرام.
یازسین یاراتسین و چالیشسین بیر منت سیز  ،تمناسیز ادبیات خادیمی کیمی.
ساغ اولسون «ائلدار موغانلی» ،ساغ اولسون «ادبیات سئونلر »!
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آلقیش اونون قئیرتینه و شرفینه
نریمان ناظیم
(یازیچی)
س ا ااالم دوس ا ااتالر ! چوخ موبااارکدی .ائلاادار موغااانلی نین آد گونونو اؤزوناااه،
عااائلااه س ا ااینااه ،بوتون یولااداش ا ااالرینااا تبر یااک دئیااه ،اونااا خوش گونلر و اوغورلو
گلهجک آرزیالییرام .باشی اوجا یاشاسین!
من ائلدارال دوستلوق موناسیبتیمی ،اونا نیسبت عاطیفی حیسلریمی اؤزومه
س ا ا اااخالییرام؛ آنجاااق منطقی بیر باااخیش ا ا اادا اونون کاااراکتئرینااه اوچ بعااددن
یاناشااماق ایسااتهییرم :بیر صاانعتکار شاااعر کیمی ،بیر ادبیات و اینجه صاانعت
خادیمی کیمی ،و بیر چالیشقان عائله باشچیسی کیمی.
 .0ائلدار موغانلی آذربایجان شاااعرینین مختلف ژانرالریندا ،عروض ،هئجا و
ساربسات شایوهلرده شاع ر دئییب .من ایللر بویو اونون شاعرلریله یاشاامیشاام .اونا
گؤره دئمااه لی س ا ااؤزوم ده چوخ چوخاادور ؛ آنجاااق بو قیسا ا ااا فرصاااااتااده تااک بیر
موضوعنو نظره آلیب ،اونا توخوناجاغام.
ائلدارین اصاایل شااعرلرینده( ،یعنی او شااعرلری کی شاااعر ایسااتهیه ایسااتهمهیه
اؤز  -اؤزونه یارانیر ) بیر داییمی مخاطبی واردیر  .بو مخاطبایله دانیشااااایق ،راز
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و نیاز  ،وصاال و هیجران صااؤحبتی مختلف شااعرلرده تکرار اولور  .بو تکرار دئمک
اوالر کی بیر موتیو حالتی تاپیر  .باخین:
قیشیمدا دا ،یازیمدا دا،
چوخومدا دا ،آزیمدا دا،
شعریمده ده ،سازیمدا دا
سن همیشه منیملهسن!
بو مخاطب « سن»  ،بیر یولداش اوال بیلر  ،بیر مسلکداش ،حتی بیر ایدئولوژی
اوال بیلر ؛ بیر ایدئآل هدفین سیموولی ده اوالبیلر :
سنینله تانیدیم عشقی ،اولفتی،
دوشمنه نیفرتی ،ائله حؤرمتی؛
خالقیما بسلهدیم پاک محبتی،
منی بو سئودایا ساالن سن اولدون!
آنجاق هرنه اوال بیل ر بو موتیو  .اونون معناس ا اای اوخوجو یا باغلیدی .تاو یل بو
معنادادیر  .موالنا دئمیشکن« :هر کسی از ظن خود شد یار من» بیر صنعت اثری
او زامان سااؤزون تام معناساایندا صاانعت سااانیال بیلر کی مختلف معناالر اوندان
عمله گله بیلسین .بو شعره قوالق آسین:
من آرزی کاروانی سنسه سون منزیل
یولدا قورقو قوروب قیرخ حرامیلر
قلبیمده اضطراب ،بیر گونوم بیر ایل
سنی آختاریرام هر آخشام ،سحر .
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ائلدار موغانلی تکجه آذربایجان شا ااعرینده یوخ ،فارسا ااجا دئییلن شاااااعرلرین
چئویرمهسا ااینده ده اؤز مهارتین تام شا ااکیلده نمایشا ااه قویور  .بو چئویرمهلرده او

آذربایجان و فارس دیلینی دریندن و مکمل ص ا ااورتده منیمس ا ااهییب ،اونالردان
اؤز یئرینده و دوزگون یارارالنماساای آیدین صااورتده ساائچیله بیلر  .گره ک ده بئله
اوال .بو شعرین صاحابیندان باشقا بیر شئی اومماق اولماز :
«آنا» کلمهسیله معنایه دوالر
«آنا وطن»یمیز « ،آنا دیل»یمیز .
دوغروسو  ،آناسیز یاشاماق اوالر ،
یاشاماق چتیندیر دیلسیز  ،وطنسیز .
 .4ائلدار موغانلی یا بیر ادبیات خادیمی گؤزویله باخیالندا ،اونو دوغرودان دا
بیر عاش ا اایق کیمی ،بیر یورولماز یولچو کیمی تص ا ااور ائتمهلیییک .آذربایجان
ادبیاتی و اینجه صا اانعتینین یاییلماسا اایندا ،گوندن گونه گئنیشاااالنمهسااااینده
ائلاادار موغااانلی بؤیوک رول اویناااییباادیر  .من اؤزوم بیر یااازیچی کیمی ادبی
محفیل لرده ،مطبوعاتدا و اوخوجوالر ایچینده تانینماغیمی ائلدار موغانلی و
حؤرمتلی دوسااتوم حساان ایلدیریما مدیونام .منیم ایلکین حئکایهلریمی حساان
ایلدیریمین سفارشیایله ائلدار موغانلی آلتمیشینجی ایللر رحمتلیک یحیی
شاایدانین «آذری صااحیفهساای»نده چاا ائلهدی .من بئله بیر دوزگون هدف و
آیدین نیت صاحابالرینین قارشیسیندا باش اییرم.
ائلدار «ایشاایق» سااایتینین یوال سااالماساای ال آذربایجان یازیچی و شاااعرلرینه
بؤیوک یبر ایمکان یاراتدی .او بو س ا ااایتدا نئچهلر ش ا اااعر و نئچهلر یازیچینین
ایلکین اثرلرینی یایدی؛ اونالری آذر بایجان دیلینین قودرتلی ادبیات و اینجه
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ص اانعت اوردوس ااونا جهب ائلهدی؛ بو مدنی اوردونو گوندن گونه گوجلندیردی.
منجه بو سایتایله «آذری» مجلهسینین آذربایجانین ادبیات و اینجه صنعت
حوزهسینده اوینادیغی مثبت و دهیرلی رول سونراالر داها دا آیدینالشاجاقدیر .

 .3ائلاادار موغااانلینین اوچونجو کاااراکتئر یااک بعاادی اونون عااائلااهساااااینااه و
اونالرین یاااش ا ا اااییش ا ااینااا و رفاااهینااا چااالیش ا ا اادیغی و ش ا اارفلاااه اؤز آتاااالیق و
عااائلااه باااش ا ااچیس ا اای اولمااا تکلیفینی یئرینااه یئتیرمااهس ا اایدیر  .اونون اصااااایاال
قهرمااانلیغی و بهااادیرلییی بو سا ا اااحااهده اوزه چیخیر و دوغرولور  .ائلاادار بیرجاه
آددیم اؤز ایدئآل الریندان ،اؤز ساائودیکلریندن گئرییه چکیلمهدن ،چالیشاادی
و اؤز ائوالدالرین ایسااتهدییی کیمی تربیه ائلهییب ،بویا باشااا چاتدیردی .آلقیش
اونون قئیرتینه و شرفینه!
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ائلدار موغانلی ،قیزیل قوشاغین شیفرهلری
هادی قاراچای
(شاعر )
گؤروشومجه ائلدار موغانلینین کیشیسل اؤزهللیکلری ،شخصیتی ،سوسیال
باغالنتیالری و ایلیشا ااگیلری ،س ا ایاسا ااال توتومو  ،دیرهنیش ا ای و گونوموزه کیمی
دیلیمیز  ،یاز ینیمیزا ،ژورنالیس ااتیکامیزا گؤس ااتردییی بؤیوک داینیشاااماسااای اونون
یاااز ینس ا ا ااال(ادبی) یااارادیجیلیغیناادان آیری دئییلاادیر  .بونالری بیر بیر ینااادن
آییرماق ،بیزی یانلیش قاپییا آپارا بیلر .
ائلدار موغانلینی ائله جهده بللی بیر یاز ینسا ا ااال قوشا ا اااغین(ادبینسااااالین)
ایچینده آراش ا اادیرماق ،اونون چاغداش قوش ا ااوغوموزدا ،یاز ینس ااااال چئورهمیزده،
دیلیمیزده ،ژورنااالیس ا ااتیکااامیزدا گؤرمااهییمیزه چوخ بؤیوک ی ااردیمی اوالر دئی اه
دوش ااونورم .بو هانسا ای قوش اااقدیر ؟ قاچیلماز اوالن ،آنینداجا جاواب ایساااتهین
سورغو ائله بودور ! هانسی قوشاق؟
هه ،ایندی بورادا سا ایزه ائلدار موغانلینین چاا اولموش «حیات یولالریندا»
قوش ااوق توپلوس ااوندان دانیش ااماق ایس ااتهیینده دئییلم ،اونون او یا بو قوشاااوغوندا
هانس ا ای ائسا ااتئتیک دهیرلر اولدوغونو جراحلیق ائتمک ایسا ااتهییم ده یوخدور .

 06 / 56یاشین شرفلی حیات یولو؛ «ائلدار موغانلی» ادبیات سئونلر گوزگوسونده

سا ا ایزه قیزیل دهیر ینده بیر قوش ا اااغین بیزه اس ا ااتئتیک دهیرلر چئورهساااااینده کی
مانئوراسیندان دئییل ،پایالدیقالری ،ای شیق ،بیلگی ،آیدینلیق ،یولداشلیق ،ان

اؤنملیس ای ،ان باشاالیجاس ای دیلیمیزه ساائوگی آش ایالماالریندان دانیشاامالییام.
ائلدار بو قوشاغین آلنیندا پاریلدایان اولدوز ایدی.
-06نجی ایللرین یاز ینسا ااال چئورهس ا ای ایله یاخیندان تانیش اولماق اوچون
بیر سا ایرا فاکتور الری قیس اااجا آنالتمالییام .ایران عراق س اااواشااای هله ساااورور .
اؤلکااه ایچینااده چوخ جی اددی سا ا ای ااسا ا ای باااس ا ااقی الر وار  .اؤلکااهنین ی ااخین
تار یخینده اؤرنهیی گؤرونمهمیش سیاسی قتلهلر تؤرهدیلیر  .تورکجه یازماق چوخ
قی سیتلی و محدود اینسانالردا گؤرونور  .کیتاب ،درگی ،سؤز آزادلیغی ،دوشونجه
اؤزگورلویو ساااؤز قونوساااو بئله دئییل .اینترنت و ساااانال اورتام صاااافر  .ایران عراق
س اااواشا اینین س ااونالرینا یاخینالش اادیقجا اؤلکهنین ایچینده سااایاساااال دوروم
دهییش اامهیه گئدیر  .بو دهییشا ایکلییه گئدهن دوروم ،آذربایجان تورکجهساااینده
یااز یاب یااراتمااقادا اوالنالری دا قیمیلاداتماایاا بیلمزدی .اونالر سااااااایجاا چوخ آز
اولسا ا اااالر دا ،وار ای ادیلر  .دهییشا ا امااهلری ،یوموشا ا ااالماااالری بیر سااااایراالریمیز
گؤرموردوک ،بیر سا ا ایراالریمیز گؤروردوکس ا ااه ده نئجه ،هاردان ،کیملرین الی ایله
دهییش اامهسا اینی بیلمیردیک .آذربایجان تورکجهسا اینین یاز ینساااال چئورهسااای
دئی اه هلااه بیر آنالییش یوخاادور دئسا ا ااک ی اانیلمااار یق .بئش اوچ کیشااااایلی اک
گؤروشمهلر وار  ،من یازدیغیمی او اوخو یار  ،اونون یازدیغینی من! باشقا سؤزله هله
اوخوجو آدی ندا بیر فاکتور آنادان اولمایی بدیر « .یحیی شا ا ا یدا»نین «فروغ آزادی»
قزئتینده کی تورکجه ص ااحیفهسا اینین ایشا ایغینا ییغیش اامیش بئش اوننفر وار ،
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بللی محفیللر  ،آدی بئله اولمایان درنک کیمی هفتهلیک ،آیلیق گؤروشااااامهلری
اوالن بیرلیکلر وار ...

بئله بیر اورتامدا ،ائلدار موغانلی 0301جو ای لده چاا ائتدیردییی «ح یات

یولالریندا»سا ا ای ای له یوخار یدا س ا ااؤزونو ائتدیییم سا ا ا یاساا ااال دهییشااااامهلرین
آذربایجان تورکجه سینده کی قیمیلتیالرین تن اورتاسیندا اولدوغونو گؤستردی.
آرد آردا چاا اوالن «سا اااپالغ»ین «من گونش وورغونو یام»« ،قافالنتی»نین «عؤمور
آیناس ا ای» و ائلدار موغانلینین سا ااؤزو گئدهن کیتابی آذربایجان تورکجهسااااینده
یئنی یئنی فورماالش ااماقدا اوالن یاز ینس ااال چئورهمیزی چوخ جیددی شاااکیلده
ائتگیلهدی .بو پروژهنین آرخاسیندا «میانالی علیرضا» و باشقا یولداشالریمیزین
اولدوغونو ایندی هامی بیلیر  .اونالر چوخ اؤلچوب بیچندن سونرا بو کیتابالرین
یوموش ا ا اااق لیر یکاااسا ا اینی اوز لرینااه توتوب ،او واختین ارش ا ا اااد ادارهسااااایناادن
مجوز (چاا ائتمک اجازهسی) آلماغی باجاردیالر .
علیرض ا ا ااانین اؤزونون ده یااارادیجیلیغی بیر آز س ا ااونرا ایشااااایق اوزو گؤردو .
درلااهد ی یی قیس ا ا ااا قوش ا ااوقالردان « ک ی چ ی کل یکااده بؤ یوکلوک» ک یتاااابی دا بو
سا ا ایرا کیتااابالرین آردی کیمی اوخوجوالرا س ا ااونولاادو  .آرتیق -76نجی ایاللرین
باشااالنغیجیندا بیر تورک قوشااوغو اوخوجوسااو آودیتور یاس ای فورماالشاامیشاادی.
اورمودان «علی احمدی آده»نین « گؤزو یاشا االی کوچهلر »ی و «اسااااماعیل مددی
اولکر »ین «بو یور آددیم آت» ک یتااابالری بؤ یوک ماااراقال ایزلنااادی ،آنجااااق او
دؤنمین یاز ینس ااال چئورهسا اینده آیر یجالیق یاراتمیش بیر کیتاب واردیساااا ،او دا
«حمید شهانقی»نین «زنجیرده سئوداسی» ایدی.
نهایسه سؤزدن اوزاقالشماییم.
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ائلدار موغانلی یاز ینسااال بیر قوشاااغین اؤن سایراسایندا گئدهن بیر قوشااوقچو
کیمی یاز ینسااال چئورهمیزه ایش ایق ساااچدی ،بیلگی پایالدی ،ساائوگی یایدی و

یوخار یدا دا دئدیییم کیمی دیلیمیزه سئوگی ،دیلیمیزده یاز یب یاراتماق عشقی
یاااراتاادی .ائلاادار موغااانلی اسا ا ااتئت ی کجااه آذر بااا یجااان جمهور ی ت یناااده کی
قوش ا ااوق نورمااا الریناادان گئر ییااه قااالماااماااقال بیرلیکااده س ا ا اااده ،صااااامیمی و
ایچدنلیکله یازدیغی مص اااراعالرال «سا ااهند»دن سا ااونرا گلن و یاساااااق بیر دیلده
یازماغین اوالسیلیغینی آشیالیان ان جیددی آدای ایدی.
ائلدار ین ان بؤیوک ائفئکتی اونون اؤز یارادیجیلیغی ایله یازماق اوالساااایلیغی،
آذر باایجاان تورکجاهسا ا اینین دانیشا ا ایق دیلی دئییال ،یااز ی دیلی ده اولادوغونو
گؤسترمهسیدیر  .ائلدار  ،اؤزوندن یاشجا بؤیوک اوالن بیر قوشاغین ایچیندهدیر ،
«هاش ایم ترالن»دان توت« ،ساالیمان ثال »ه کیمی« ،میانالی علیرضااا»دان توت،
«حس ا اان ایلاادیر یم»ا« ،ناااص ا اار داوران»ا کیمی ،آیری آیری ائساااااتئتیاااک دهیرلر
داشا ا ای ماالری ای له بیرلی کده ،اونالر  ،یاراتدیق الری ائفئکت باخیمی ندان عینی
یاز ینسال قوشاقدا بیرلشیرلر .
بو آرادا ایکی چوخ اؤنملی قونونو گؤزدن قاچیرمامالیییق .بیری آدالری چوخ
س ا ااونرا گلن آنجاااق ائفئکتجااه دانیلماااز اوالن «ناااص ا اار مرقاااتی» ایلااه« ،ناااصااااار
داوران» ین  -76ن جی ا ی للرده چاااا اولماااسا ا اید یر  .اونالر ب یز یم یااااز ینساااااااال
چئورهمیزین هله فورماالشاامادیغی دؤنمده بئله تورکجه یازماق دیرهنیشاای وئرهن
آدالر اولوبالر  .آ یری آ یری اسا ا ااتئتیااک ده یرلر داشا ا ا یماااالری دا آ یر یجاااا ب یر
آراش ا اادیر یالسا ا ای قونودور  .ایکینجیسا ا ای ایس ا ااه هله -16نجی-06 ،نجی ایللرده
یازماالرینا باخمایاراق ایندییه کیمی چاا اولمامیش قوشا ااوقچوالردیر  .بونالرین
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ا ی چ یناادن گونوموزه ک ی می یاااراد ی ج ی ل ی غ ینااا هلااه ده دوغرو دوزگون ایشااااا یق
دوش اامهمیش ،کیتابالری یاییلمامیش «حس اان ایلدیر یم»دیر  .او  ،یا بیلرکدن یا

ایستهمهدن ه آرخادا ،ه یار ی قارانلیقدا قالمیش دهیرلی بیر اینجیدیر .

گؤروناادو یو کیمی ائلاادار موغااانلی دئیی اب کئچمااک اولمور  .ائلاادار موغااانلی
چوخ قاتلی بیر قیفیلین ش ایفرهس ایدیر  .اونو آچماق اوچون س ایز چوخ گئنیش،
چوخ مورککب بیر قوشاغین دهییشیک شیفرهلرینی تاپیب آچمالی اولورسونوز .
ائلاادار موغااانلی گونوموز گنجلیگینین ایچینااده هااانسا ا ای قونومااادادیر بونو
بیلمیرم .آنجاااق گنجلیگیمیز اؤزونون ی ااز ین اؤتکلییینی(ادبیااات تااار یخینی)
دوغرو اؤ یرنمزس ا ااه ان آز اؤزونون هانسا ا ای کؤک اوس ا ااتونده بیتدییینی آنالماقدان
قاالر  ،بو دا اونو یانلیش یولالرا آپارا بیلر  .س ا ااؤزوم اوزانس ا ااا دا کیچ یک بیر اؤرنک
وئر یم:
بو گون سا ااول دوشا ااونجهیه قارش ا ای آمانس ا ایز اوالن بیر چوخ یاز یچی گنجلری
گؤرمک ش ا اااشا ا ایرتیجیدیر  .س ا ااولچو الری او یا بو فورمادا اتهام ائد یب ،میللی
دوش ااونجهدن اوزاق بیلرلر  .آنجاق س ااون یوز ایلیمیزده س ااول دوشاااونجهدن گلن
یاز ین اؤرنکلری س ا اااغ دوش ا ااونجه ص ا اااحیبلرینین  06قاتی ندان دا چوخدور .
«اوختااای»دان« ،بولوت قاااراچورلو »دان توتون« ،س ا ا اااهر »« ،مفتون» « ،گنجعلی
صا ا اباااحی»یااه کیمی هااامیسا ا ای تورکجااه ی ااز ی اب ی اارادان س ا ااولچوالردیر  .بونون
قارشیلیغیندا یالنیز بیر «علی تبریزلی» وار !
چاااغااداش اؤتااهییمیزه گلینجااه ده س ا ااول دوش ا ااونجااهدن گلن تورکجااه یااز ین
ایسا ااتر کالیته و کیفیتجه ،ایسا ااتر کمیتجه یئنه ده چوخونلوغو اولوشاااادورور .
ائلدار ی و اونون سوسیال سیاسال قونومونو  ،گؤروشونو تانیییب بیلمهمک گنج
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قوشااقدا یانلیش تصاوور یارادا بیلر  .بیز « ،شااعری غز لینن تانییللر » دئین یحیی
ش ایدانین مکتبیندن چیخدیغیمیزی اونوتمادیغیمیز کیمی ،ائلدار موغانلیدان

دی ال اوچون دیرهنن ،ائلینی یوردونو س ا اائو ی اب اونااا قور بااان گئتمااهیی باااجاااران
اوغولالرین اؤ یرتیسینی آلمیش قوشاغیق.
دوکتور «حمیادنطقی» مکتوبالرینین س ا ااونوناادا قیسا ا اااجااا «اسااااان قااالین!»
یازاردی.

اسن قالین! 0

 0یاز ی ،التین الیفباسیندان کؤچورولموشدور .
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چئشیدلی ساحهلرده مختلف سوییهلی بیر شخصیت
رامیز تاینور
(شاعر و ژورنالیست)
ائلدار موغانلی حاقدا دانیش ا ااماق هم چتیندیر هم ده آس ا ااان؛ چتیندیر اونا
گؤره کی چوخ چئشیدلی و گئنیش سوییهلی بیر ادبی و اجتماعی شخصیتدیر .
هم ده آساااندیر اونا گؤره کی اونون بوتون حیاتی و شااخصاایتی و چالیشااماالری،
ساااده جه بؤیوک و مقدس بیر هدفین اوغروندا اولوب و اودا اینسااان ساائورلیک و
اینسا اااالرا قایغی کئشا االیییدیر  .او بوتون حیاتینی و چالیشا ااماالرینی بو مقدس
هدفین اوغروندا صاارف ائدیبدیر  :اینس اانلیق و اینسااان ساائورلیک اوغروندا .و بو
اوزدن ده بیر اؤرنکدیر .
ائلااداری تااانیماااق اوچون منجااه س ا ااؤزلوکلره باااخماااق یئترلیدیر ؛ «ائلاادار »
سا ااؤزونون اؤنونده یازیالن بوتون اینسا ااانی سا ااجیهلر و خاصا اایتلر اونون فردی و
اجتماعی شخصیتینده گؤرونور .
من بو قیسا ااا دانیشا اایغیمدا ائلدارین بئش اسا اااس سا ااوییهسااااینه توخونماق
ایستهییرم و چالیشیرام اونو  ،تانیدیغیم و سئودیییم سوییهلریله تانیتدیرام.
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بیرینجیس ا اای اونون هر ش ا اائیاادن اوس ا ااتون و قاااباااقجیاال اوالن ،اینساااااااانی
سوییهلریدیر  .گئرچکدن ائلدارین اینسانی سوییهلری هر بیریمیزه اؤرنکدیر و

اوناادان اؤیرهنیااب یاااش ا ا ااامااالی چوخ ش ا اائیلر وار  .او قااایغی کئش ،مهرباااان،

اینساااان سااائور  ،آیری سااائچگیلیک ائتمهین ،بؤیویه -کیچییه قایغی و ساااائوگی
بسلهین بیر اینساندیر  .دوشونجه طرزینه باغالمادان هر کسه حؤرمت و قایغی و
سایغی ال یاناشان بیر شخصیتدیر  .بوتون شخصی و اجتماعی و ادبی حیاتیندا
حمایتچی و آرخا دوراندیر و ادبی-اجتماعی حیاتینین الا ایلک گونلریندن
بوتون گنجلرین یانیندا دوروب ،اونالری دستکلهییبدیر .
ائلدار معللیمین ایکینجی توخونماق ایس ا ااتهدیییم س ا ااوییهسااااای اونون ادبی
ساایماساایدیر  .آذربایجان ادبیات و اجتماعیاتی ائلدارین ادبی ساایماسااینی و
اونون ،آذر بایجان ادبیاتینین «حیات یولالریندا» کی بؤیوک رولونو یاخیندان–
اوزاقدان تان یییر ؛ آمما منجه ائلدار معللیم سا ا اااده جه بیر گؤرکملی یازیچی و
ش اااعر دئییل ،بلکه بؤیوک بیر عالیم ادبیاتچیدیر  .درین مطالعهلی و یوکساااک
س ا اااوادلی بیر عالیم و اوزماندیر  .آذربایجان ادبیاتینی و اونون زنگین تاریخینی
دریندن تانیییر و معاصا اار ادبیاتیمیزین بارالنماسا اایندا و اونو یئنی یئتمه نسااااله
تانیتدیریب یئتیرمکده حقیقتا جیددی امهیی و رولو واردیر  .آذربایجان ادبی -
مدنی س ا اااحهلرینده هم گونئی ده هم قوزئی ده تانینمیش بیر شاااااخصااااایتدیر و
دائیم قوزئی آذربایجان مئدیاالرینین ،بیر اوزمان کیمی اونا مراجعتلری اولوب
و اولماقدادیر .
اوچونجو مقاامادا ائلادار موغاانلینین ،ژورناالیس ا ااتی س ا ااوییاهسااااایدیر  .اوزاق
ایللردن بری «فروغ آزادی» درگیساایندن باشااالنیب و ایندییه قدهر سااورهن بؤیوک
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بیر ژورنالیس ا اام یولو اولوبدور  .ائلدار معللیم یورولمادان و اوس ا ااانمادان بو یولدا
چوخلو گنج ش ا اااعر و یازیچیالرا ،آذربایجان مطبوعاتیندا ش ا اارایی یارادیب و

اونالرین تانینماالریندا و بوی آتماالریندا امک قویوب و زحمت چکیبیدیر  .اون
ایلدن بری ایسااه یاخین یولداشااالری و اوغلو «روشاان»له برابر «ایشاایق» سااایتینی
یوال س ا ااالیب و ادبیاتیمیزدا ،مرجع بیر قایناق یارادیبدیر  .س ا ااون ایللرده ده اوچ
آیلیق «ایشیق» درگیسینین باش یازاری وظیفهسینده چالیشیر .
ائلادار معللیمین دؤردونجو مقاامادا توخونمااق ایسا ا اتاهدیییم ساااااوییاهسااااای،
اجتمااعی و مادنی فعاالیتلری و چاالیش ا اامالریدیر  06 .ایلادن آرتیق موبااریز ه و
چالیشااما حیاتی سااوره ن ائلدار معللیم ،گنج یاشااالریندان ایندییه کیمین بوتون
حیاتینی ،آزادلیق و برابرلیک یولوندا موباریز ه یه ص ا اارف ائتمیشااااادیر و بو یولدا
آغیر اذیت لرله قارشاایالشاامیشاادیر  .بوتون عؤمرونو زحمتکش طبقهنین یانیندا و
آرخاسیندا دوروب و اونالرین اجتماعی و مدنی حاقالریندان مدافعه ائدیبدیر .
مختلف اجتماااعی و ماادنی حرکااتلرین بطنینااده اولوب و بؤیوک اجتماااعی
خیدمتلرین مؤللیفی دیر  .بونالرین یانیندا ،عزیز حیات یولداشااااای و اونونال،
اوزون ایللرین بوتون عهاب و اذیتلرینه تاب گتیرن و قاتالشااان «سااارا خانیم»ال
برابر اوچ گؤزه ل و بااجااریقلی ائوالد یئتیشا ا اادیر یاب و باارا گتیریبادیر  .اونالردان
ایکی باجاریقلی قیزالری نیگار و باهار و اوغلو «دوکتور روش ا ااننوروزی»دیر کی
ایندی ،اودا اجتماعی شخصیت ،ژورنالیست و تانینمیش فتوگرافچیدیر .
و س ا ااون مقامدا ،بلکه ائلدار معللیمین تانینمامیش یا داها آز تانینمیش بیر
سااوییهساایدیر  .بوتون سااایدیغیم سااوییهلرین یانیندا ،ائلدار معللیم ،تانینمیش
بیر اجتماعی اوزماندیر  .او  ،هم میللی و هم بینالخالق پروژهلرین اجتماعی-
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مدنی س اااحهلرینده چالیش ااان گووهنیلمیش بیر متخصا ا

دیر  .او اوزون ایللر ،

بیرلش ا اامیش میللااتلر تش ا ااکیالتینین اینکیش ا ا اااف پروگرامینین ایرانااادا کی

پروژهلرینده بیر اجتماعی متخص

و مشاور کیمی چالیشیبدیر .

بو س ا ااوییه لر گؤس ا ااتریرکی ائلدار موغانلی چئش ا اایدلی س ا اااحهلرده ،مختلف
س ا ااو ییااهلی بیر ش ا ااخصا ااایااتدیر  .او گؤزهل دویغولو ش ا ا اااعر و یاااازیچیدیر ؛
دوش ا ااونجااهلی و عااالیم ادبیاااتچیدیر  ،چااالیشا ا اقااان و اؤز دساااااات خطی اوالن
ژورنالیس ااتدیر ؛ اجتماعی-مدنی موباریز و چالیش ااقاندیر و عین حالدا بؤیوک
علمی شخصیت و عالیمدیر .
من ائلدار معللیمه آد گونون تبر یک دئمک له برابر  ،جان س ا اااغلیغی و اوزون
عؤمور و داهادا یارادیجیلیق اوغورالری آرزوالییرام .ساغ اولسونالر .
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منیم عزیز و معنوی ائوالدیم «ائلدار »
زهرا یاسمن
(ادبیات خادیمی و فولکلورچی )
منیم عزیز و معنوی ائوالدیم ائلدار !
س ا اایزی اؤزوم و عائلهمین طرفیندن س ا ااالمالییب و آد گونوزو تبریک دئییرم و
ساایزه عائلهزین کناریندا ساااغالملیق و خوش یاشاااییش آرزوالییرام؛ گون او گون
اولس ا ااون س ا اایزه الیق اوالن یئرلرده عزیزلمه قورولس ا ااون .چونکی سااااایز آذربایجان
ادبیاتینا چوخلو زحمتلر چکمیسااایز  .سااایزین حاققینیزدا بؤیوک ادبیاتچیالر
دانیشمالیدیالر .
عزیز دوستوموز «اوستاد سلیمان ثال »ین ائوینده ائلدارین حیات یولداشی
«سا ااارا خانیم»ال تانیش اولدوق؛ «روشا اان» قیرخ گونلوغودو  .ائلدار یاخچی عائله
باشاااچیسااایدی و تربیهلی اوشااااقالر جامعهیه تحویل وئریب؛ ائلدار صاااااحیب
شخصیت و متواضع ،دوستا حؤرمتچیل و همیشه قایغی کئش اولوب.
۷۵۳۵ده ائلدار  ،هریزلی و علیرض ا ااا میانالینین ادبیات حاققیندا چکدییی
زحمتلرینین شا اااهیدی اولموشا ااام .من دوسا ااتالردان هر کسا ااین شااااعر یازماغا
عالقه سی اولسایدی خواهش ائدردیم وقت قویوب ،تمناسیز گلیب اونالرا شعر
یااازماااق اؤیره دردیلر  .او زامااان بیزده چوخ شا ا اااعر و یااازیچی یاااراناادی .حتی آنااا
دیلیمیزین دوز یازیلیب اوخونماسینا شاهید اولدوق.
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منیم معنوی ائوالدیم ائلدار !
همیش ا ااه قلمیز یازار  ،طبعیز جوش ا ااغون و کؤلگهنیز عائلهزین باشااااای اوساااااته

اولس ا ااون .اوزوز آغ؛ اوزوز گولر ؛ آرزوالریزا چاااتمیش و آذر بااایجاااان خاااالقی نین
خیدمتینده اوالسیز  .ساغ اولون!
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های -کویدن و شعارچیلیقدان اوزاق شخصیت
عبداهلل یالچین
(شاعر )
ساالم عزیز و حؤرمتلی دوستالر و سئویملی «ادبیات سئونلر » قوروپو !
بوگون بیلناده کی عزیز ائلادار موغاانلینین ادبیاات س ا اائونلر گروپونادا آد گونو
کئچیرهله جک ،چوخ س ا اائویندیم .بیرینجیس ا اای عزیز بیر یاخین آدامین آد گونو
اولاادوغو ایچون ،ایکینجیس ا اای ایسا ا ااه ،جااابر نوروز دئمیش ا ااکن :ساااااااغلیغیناادا
اینسا ا اانالرا قیمت وئردییینیز ایچون .من اؤنجهدن جناب قربانزاده یه و ادبیات
سئونلرین اداره هئیتینه تشککورومو بیلدیریرم.
ائلدار موغانلینین ادبی فعالیتی حاقدا یقین کی س ا ااؤز و قلم صاااااااحیبلری
دانیشا اااجاقالر  .او منلیک دئییل  .من بیر عائله عضا ااوو کیمی بعضاااای مقامالرا
توخونماق ایستردیم.
ائلاادار عااائلااهده اولاادوغو کیمی ،قوهوم اقرباااالری و اطرافیناادا اوالن گنجلری،
دوسا ا اات تااانیش الری ،همیشا ا ااه علم و تحص ا اایلااه تش ا ااویق ائتمیش ،عااائلااهده
اولاادوغو کیمی اونالرین دا دوش ا ااونجااه طرزینین و ش ا ااخص ا اایتلرینین دوزگون
مجرادا فورماالشا ااماسا ااینا سا ااعی ائتمیشا اادی .یادیمدادیر واختیال جاوانالری،
قفه خاناالردا ،تینگه باش ا اایندا واختالرینی هدهر کئچیرمهس ا ااینلر دئیه ،اونالری
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ایاادمااان م ایاادان اچاااالر ی انااا تااو پااالردی .اونااالر یاان هاام ف ایااز ی اکاای هاام ده روحاای
ساغالملیقالرینا اؤنم وئرردی و مومکون قدهر چالیشاردی کی جمعیتده دوزگون

و ساغالم جاوانالر عمله گلسین.

بیز یم عائله ده آذربایجان دیلی و ادبیاتینا هوس و ساائوگی ،سااؤزسااوزکی ائلدار
موغااانلی نین ادبی فعااالیتی ایلااه باااش ا ااالدی .البتااده بو تکجاااه عاااائلاااه ایلاااه
محدودالشامادی ،بلکه اؤزوندن ساونرا گلن موغان ادبی گنجلییینه ده تاثیرسایز
اولمادی .الیندن گلن قدهر جاوانالرین گورونمهیینه شا اارایی و یازیالرینا چاا
ایمکانی یاراتماقال ،اونالرین یارادیجیلیغیندا آز چوخ اؤز تاثیرینی قویموشدو .
ائ الاادار مااوغااان الاای ادباای ف اعااال ای ات ای انااده اولاادوغااو ک ای اماای ،هاااایااادان کااویااادن،
شا ااعارچیلیقدان اوزاق ،اؤز عمللری و داورانیشا اای ال هم عائله عضااااولری هم ده
اونو تانییانالرینین شا ااخصا اایتلری و ادبی فعالیتلرینین فورماالشااااماساااایندا
تاثیرینی بوراخمیش و بوراخماقدادیر .
من عزیز ائلاادارا حیاااتیناادا سا ا اعااادت و خوش ا اابختلیااک ،اوزون عؤمور و
یااارادیجیلیغیناادا اوغورالر آرزوالییااب ،بیرداهااا «ادبیااات س ا اائونلر » گروپوناااا اؤز
تشککورومو بیلدیریرم.

دانیشیقالر و تبریک مئساژالری 69 /

چالیشمیشام اونا اوخشاماغا یاخینالشام
روشن نوروزی
(ژورنالیست)
عزیز ادبیات سئونلر !
بیرینجیسااای اؤز درین منتدارلیغیمی جناب کریم قربانزاده و ادبیات ساااائونلر
گروپونون عض ا ااولرینااه بیلاادیریرم .بو گون منیم اوچون چوخ بؤیوک و اؤنملی بیر
گوندور  .اونااا گؤره کی ائلاادار معللیم تکجااه منیم آتااام کیمی یوخ ،بیر یاااخین
یولداش کیمی ،بیر عزیز دوسات کیمی منه عزیز و حؤرمتلی بیر شاخصایتدیر .
همیشااه حیاتیمدا چالیشاامیشااام کی اونا اوخشاااماغا یاخینالشااام .البتده کی بو
مومکون دئییل.
من ائلدار موغانلینین ادبی س ا اایماس ا اای حاققیندا دانیش ا ااماغا صاااااالحیتیم
یوخدور  .بو حاقدا و اونون آذربایجان ادبیاتی سااحهساینده چکدییی زحمتلر
و فعالیت لری حاققیندا یاخین دوس ااتالری ،یاخین امکداش ااالری ،چوخ گؤزهل
دانیشاا اادیالر  .من ساا اااده جه اونون بیر ائوالدی کیمی ،یاخین بیر دوساااااتو کیمی
اونونال نه قدهر فخر ائلهدیییمی وورغوالماق ایسا ااتهییرم .بیرده ،بونو خاطیرالماق
ایسا ااتهییرم کی اونون چوخ یاخین دوسا ااتالری و عزیز اوسا ااتادالری واریدی .من
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همیشااه فیکریمدن کئچردی کی بیرگون آتام اوچون بیر آغیرالما مراساایمی اولسااا،
یقین کی آتااامین بو دوس ا ااتالری و اوسا ا اتااادالری اونون حاااققیناادا دانیشااااامااالی
اوالجاقالر  .تاساساوفله بو گون اونالرین چوخو حیاتدا یوخدوالر و بیزیم آرامیزدان

آیریلیبدیالر  .اونا گؤره ده من بو فرصااتدن فایداالنیب اونالرین آدالرینی چکمک
و «عزیز خاطیرهلرینه عشااق اولسااون!» دئمک ایسااتهییرم .اوسااتادالریمیز یحیی
شا اایدا ،هاشا اایم ترالن ،مظفر درفشا اای ،بهزاد بهزادی ،علیایی ،احمد شااااایا آ الو ،
قافالنتی و دیگر عزیز و حؤرمتلی شا ااخصا اایتلر کی بوگون حیاتدا اولسااااایدیالر
قطعا ائلدار موغانلی حاققیندا دانیشماغا چوخ چوخ سؤزلری اوالردی.
چوخ واختینیزی آلماااق ایسا ا اتااهمیرم .یئنااه ده هم اؤزوم ،هم ده عاااائلاااهمیز
طرفیناادن زحماات چکیااب بو گؤزهل تاادبیری تش ا ااکیاال ائاادهنلره و بیزی هئچ
اولماس ااا اینترنت واس اایطهس اایله بیر یئره ییغان دوس ااتالرا درین مینتدارلیغیمی
بیلاادیریرم .آرزو ائاادیرم تئزلیااکلااه برابر  ،گؤزهل ،طنطنااه لی و حضاااااوری بیر
مراسیمده گؤروشک .چوخ ساغ اولون!
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نه یاخشی کی سن وارسان!
حبیب فرشباف
(شاعر و یازیچی)
عزیزیم ائلدار !
زامان-زامان بیلییینه ،دؤزومونه آرخا النیب آجی و آغیر گونلریمی باشااااادان
آشیرمیشام.
یازیالریمین یالنیش الرینی ،چاتیشاامامازلیغینی هامارالییب ،اصاااال ائدیب
باشیمی اوجالتمیسان.
گاهدان اؤنوموزده یول گؤسترن ،گاه دا آرخامیزدا بیر دایاق کیمی یاشامیسان.
نه یاخشی کی سن وارسان.
سنی یاشا .هر زامان وار اول!
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اینسان سئوهر و بینالمللچی بیر ادبیاتچی
رحیم خیاوی
(یازیچی)
عزیزیم ائلدار موغانلی! آد گونوز موبارکدیر !
قیرخ ایلدن آرتیق تانییب یولداش اولدوغوم بو بؤیوک اینس ااانال همیشاااه فخر
دویموشاا ااام .ائلدار معللیم اص ا اایل اینساا ااان س ا اائور  ،اص ا اایل بینالمللچی بیر
ادبیاااتچی اوالراق چاااغااداش آذر بااایجااان ادبیااات و ماادنیتی نین ان بؤیوک
قولالریندان سا اااییلیر  .ائلدار معللیمین بوتون عائله عضا ااولری بوگون آذربایجان
ادبیاتینین اوغروندا دهیرلی آددیمالر آتیرالر .
من ده اؤز وریمدن بو مؤحتش ا اام عائلهنین و اؤزهللیکله ائلدار یولداشااااایمین
قارش اایس اایندا باش اییب و اونالرا اؤز ایس ااتهدییی و اؤز س اائودییی کیمی یاشاااام
آرزیالییرام.
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ادبیاتین آچیق پنجرهسینی گؤسترهن
فر یبا مرتضایی
(شاعر )
حؤرمتلی ائلدار موغانلی جنابالری!
آد گونونوز موناسیبتیایله سیزی تبریک ائدیب ،ادبیاتیمیزا قویدوغونوز واخت
و درین زحمتلرینیز اوچون اؤز تشککورلریمی بیلدیریرم.
من فیسبوکدا شعرلریمی یازدیغیم زامان ،دهیرلی «ایشیق» سایتی ایله تانیش
اولوب و سیزینلطفونوزله آنا دیلینده شعرلریم اورادا یاییلمیشدیر .
حؤرمتلی یازارالر  ،شاعرلر  ،تنقیدچیلریمیز و ادبیات ساحه سینده چالیشان
عزیز آرخاداش ااالریمیز س اایزین باش ااچیلیق ائتدییینیز «ایش اایق» ساااایتینین نه
قدهر اؤنم داش اایدیغینی و ادبیاتیمیزین ایرهلی گئتمهس ااینده تاثیرینی یاخشااای
بیلیرلر .
منیم ده «قیسااا شااعرلر » عنوانلی شااعرلریم بو دهیرلی سااایتین واساایطهساایایله
اوخوجوالرا چاااتاادیریلیااب و منااه اؤز آنااا دیلیمااده یاااز یااب اوخوماااق ایمکااانی
یارادیبدیر  .بو منیم اوچون سون درجه اونور وئریجیدیر .
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هابئله منیم «دیلیم آغزیمدا آغالییر » عنوانلی ایلک تورکجه شاااااعر کیتابیمین
حاضا اایرالنماسا اایندا و اونون تانیتیمیندا «ایشا اایق» سا ااایتیندا چالیشاااااان عزیز

امکداشالرین و سیز حؤرمتلی اوستادیمین دا بؤیوک امهیی اولوبدور و من بونون

اوچون اوره کدن س اائوینج دویموش ااام و هئچ بیر زامان بو یاخشااایلیغی اونوتماق
مومکون دئییل.
عزیز دوکتور روش ا ااننوروزی جنابالرینیندا کیتابین گرافیکی ایشااااالرینده کی
امکلریندن سااونسااوز تشااککورلریمی بیلدیریرم« .ایشاایق» سااایتی آددیم -آددیم
منی آنا دیلیمده یا زیب یاراتماغا هوسلندیریبدیر  .بوندان دوالیی سیزه هر زامان
منتدارام.
اومود ائدیرم س ا اایزین تک حؤرمتلی ،فدا کار بیر معللیمین کؤلگهسااااای هر نه
یاشاادا و حالدا اوالن بیز یازار و شاااعرلرین باشاای اوسااتونده اولسااون .اؤزهللیکله
منیم کیمی ائو ایشلریله ایلگیلهنن خانیم یازارالرین کی سونرادان ماراقالنیب آنا
دیلینده یازماغا باشا ااالییبالر و سا اایزین کیمی معللیملر اونالرا قول قاناد وئریب،
اؤز تشویقلریله ادبیاتین آچیق پنجرهسینی اونالرا گؤستریبدیرلر .
من ده ایکی ائوالد صاحیبی اوالن بیر آنا کیمی چوخ سئوینجلییم کی بعضی
سااورونالرین اولماغینا رغمن بو ادبیات پنجرهساایندن باخماق منه ده قیساامت
اولوبدور  .من بو یولدا اینس ا ااانلیق و ادبیاتیمیزا ،آذربایجانیمیزا وفالی قالماغی
سیزین کیمی اوستادالردان اؤرگشمیشم و چالیشیرام یاشام و ادبی یولدا سیزه و
ادبی مکتبینیزه کیچیک ده اولسا الییق بیر اؤیرنجی اوالم!
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سیزه هر زامان جان ساغلیغی و سئوینج دولو یاشام آرزوالییرام و اومید ائدیرم
هر زامان کؤلگهنیز باشادا اوالن حؤرمتلی عائلهنیزین خصاوصاا عزیز و سائویملی
سارا خانیم و عزیز ائوالدالرینیزین اوستونده اولسون.

بیر قاادین اوالراق اؤزوماه اینسا ا ااانی بیر وظیفاه بیلیرم بو گؤزهل گوناده حیاات
یولداشااینیز ساائویملی سااارا خانیما سااونسااوز تشااککورلریمی بیلدیرم؛ نییه کی،
آنالییرام اونالرا عااایااد اوالن اؤزهل زامااانالریناادان کئچیااب ،بیزلره و ادبیاااتیمیزا
چالیشیبسینیز .
هر شئی اوچون سون درجه منتدارام.
ساغ و ساالمات قالین.
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ائلیمیزه قالین و ائلیمیز اوچون کول اولمادان یانین!
کبری میرحسینی
(دکالماتور )
عزیز ینم ائله یان
بولبوله یان ،گوله یان
کیشی وار ائوینه یانار
کیشی وار ائلینه یانار
قدیمدن بری ،ادبیات دونیاس ا اایندا قلم اله آ الن اینس ا ااان الرین بیر چوخو  ،بیر
یاااشا ا اادان س ا ااونرا ،اؤز لر ینااه آتااا-آناااالر ی قو ی ادوغو آددان باااش ا ااقااا بیر آد ایسااااااه
سئچمهلرینی و باشقا سؤزله دئسک ،تخل

ائتمهلرینی دوشونوبلر ؛ هره اؤزونه

بیر آد سئچیر  ،آما چوخ نادیر حالالردا سئچیلن آدالر طرفلرین شخصیتلرینه
او یغون گلیر  .من دوشا ا ااونوردوم کی ،عجبااا! سا ا اایز اؤزونوزه «ائلااادار » آدینی
سئچدیکده ،نه قدهر بو سئچیمینیزه اینامیز واریمیش!
دوغروسااو من ساایزین حاققینیزدا قلم گؤتوروب یازماق حدینده اوالن بیریساای
دئییلم .آنجاق سا اس االندیرمهلره گؤره تش ااکر ائتمهنیز و بو گؤزهل اوالیدان ساااونرا
مندن ده آد چکمهنیز  ،منی اوتاندیرسادا ،بونالری یازماغا منه جسارت وئردی.
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من ده اؤز نؤوبمده ،بیر داها دوغوم گونوزو تبریک ائدیب ،دئمک ایستردیم کی،
بیرینجیسا اای بو تدبیرین حیاتا کئچیریلمهسا ااینی قربانزاده جنابالرینا و ادبیات
س ا اائونلر گروهوندا چالیش ااااانالرا بورجلویوق .نه یاخش ا اای کی ،سااااایزین ائلیمیزه

تانیتدیریلماسیندا ،بو کیچیک آددیمین گؤتورولمهسینه ساحه حاضیرالندی.
ایکینجیس اای بو کی ،من اوزون س ااوره س اایزین مدنی و ادبی فعالیتلریز حاقدا،
س ااونراالر اوخویوب معلومات کس ااب ائتس اام ده ،ایلک باش اادا ،چوخ سااائودیییم
معنوی آنامیز «زهرا خانیم آبدار »دان چوخ دهیرلی سااؤزلر ائشاایتمیشااام و سااایزی
بیر قدهر تانیماغیمی اونالرا بورجلویام .اودور کی ،ترتیب ائدیلن بو برنامهده ،زهرا
خانیمین دا سا ااؤزلر ینی ائش ا ایتمک تکلیفینی وئردیم .البته بعضاااای ندنلره گؤره،
زهرا خانیم سا اایزین یاخشا اایلیقالریزدان بیر چوخ حصا ااهسا ااینی دیله گتیرمهیی
مصلحت بیلمهدیلر .
نه ایسااه ساایزین ایللر بویو بو قده ر ائلیمیز اوچون تمناساایز چالیشاااماالرینیز
قارش ا اایس ا اایندا حؤرمتله آیاغا قالخیب و دئییرم کی ،بوقدهر یاخشااااایلیقالرینیز
قارشیسیندا ،بو دا منیم الیمدن گلن ان کیچیک بیر ایشایدی.
ائلیمیزه قالین و ائلیمیز اوچون کول اولمادان یانین!
0066/4/3
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قارانلیقال موباریز ه آپاران ایشیق فداییسی
حیدر آرازلی
(شاعر )
ائلادار معللیمین دوغوم گونونو تبر یاک ائادیاب ،بو اینسا ا ااان باارهسااااایناده اؤز
فیکرلریمی بیلدیریرم .من «ائلدار موغانلی» معللیمین یازدیغی و یاراتدیغی اثرلر
بارهده اؤزومو نظر ص ا اااحیبی و ص ا ااالحیتلی بیلمیرم .من اونون یالنیز اخالقی و
شخصیتی بارهده یاخین بیر دوستو کیمی فیکیر سؤیلهمک ایستهییرم.
من بو اینس ا ااانی اللی ایلدن آرتیقدی تانییرام .اونونال بیر محیطده بو یا باشاااااا
چاتمیشام .بو آدام مهربان اوره ک صاحیبیدی؛ چالیشقاندی؛ آختاریجی روحا
مالیکدی؛ اورهیینیز ایسااتهین هر نهیی امکانیندا اولدوقدا دوسااتالریال تمناساایز
پایالشاندیر  .آیدین گلهجک قورماق اوچون اینام ال جان آتیر ؛ اینسانی کئیفیتلری
آچیق آشااکار گؤرونور ؛ پاخییللیقدان اوزاق ،دوسااتالرین موفقیتینه سااائوینن بیر
اینساندی .بو آدام مرام و مسلک صاحیبیدی .حیاتی بویو چتینلیکلرله اوز به
اوز قالماغینا باخمایاراق ،چالیش ا اایب دوش ا ااوندویونو یاش ا اااییبدیر  .یازدیغی و
یاراتدیغی اثرلرین ایلک باش ا ااادا اؤزو قهرمانیدی .آدام وار یاخشااااای یازیر ،ال کن
یازدیغینی یا یاش ااامیر  ،یا دا یاش ااایا بیلمیر  .آنجاق بو آدامنئجه یازیرساااا ،ائلهجه
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ده یاشا ا ااییر  .بو اینساا ااان فضاا االاهللنعیمی کیمی دونیانین ان بویوک گوناهینی
نادانلیق بیلیر  .دوس ا ااتلوغا اؤنم وئریر و دیلینین ازبری اوالن «دوساااااات راحات

قازانیلمیر کی راحاتجادا الدن وئرهسن» سؤزونو عملده یاشاییر .

ایش ا ااینده ج یددی ؛ آز دانیش ا اایب چوخ دینلهیندی .باشاااااقا دوساااااتالری
اونو نئجااه تااانیییر بیلمیرم ،آمااا بیز یم منطقااهده ،موغااان اوشااااااااقالری نین
آراسیندا کاریزماتیک شخصیته مالیک بیر اینسان کیمی اونو تانییرالر .
اوره یه یاتان بیر گؤرکمی وار  .چالیش ا اایر دائم اؤیرنه و اؤیرندییینی ده اؤیرهده.
اؤز یاخینی ایال باشقاسینا فرق قویمور ؛ او بوتون اینسانالر اینکیشاف ائتمهسیله
بش ا ااریتین و جمعیتین اینکیشاا اااف ائتمهس ا ااینه اینانیر  .اونا گورادیر هر کساااااه
یاردیمجی اولماغا چالیشااایر  .بو ایش اای او اؤزونه بورج و اینس ااانی بیر عهدهلیک
بیلیر  .من بو اینس ا ا ااانین گؤردوکلری ایشا ا االره نظر س ا ا ااالاادیقااادا ،دوغرودان
تعجبلااهنیرم .نئجااه واخاات آز گتیرمیر ؟ عینی زاماااناادا بیر نئچااه ایشااااای قاااباااغااا
آپارماغی یاخشاای باجاریر  .من هر زامان حیاتدا یوروالندا و سااارسااایالندا ،ائلدار
معللیمی گؤز اؤنونااه گتیریرم و اونو اؤرنااک توتورام .داهااا دوغروساااااو  ،او منااه بیر
مرشد سایاقی دایاقدی .بو اینساندا چتینلیک قارشیسیندا آز گتیرمک یوخدو .
مثبت معناسیندا چوخ عنادکار روحیهیه مالکدی .اوزومو اونا توتوب دئییرم :
ائلدار معللیم! عزیز قارداش ا اایم! گوزهل اینس ا ااان! نه یاخچی کی وارساااااینیز و
دوس ااتالرا دایاقس ااینیز  .س اایز قارانلیقال موباریز ه آپاران ایش اایق فداییساااینیز  .یوز
یاشایین ،یازین و یارادین! بیزیم اؤلکهمیز سیزین کیمی اینسانالرا چوخ احتیاج
دویور .
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تشککور و مینتدارلیق
ائلدار موغانلی

هر سااؤزدن اول ،دهیرلی ادبیات ساائونلر گروهونون اداره هئیتینه ،خصااوصاایله
ده عزیز و حؤرمتلی دوس ا ااتوم قربااانزاده جنااابالرینااا  -کریم معللیمااه  -زحماات
چکیب منیم آد گونوم مناسا اایبتیله بو تدبیری بو شا ااکیلده تشا ااکیل ائتدیکلری
اوچون اؤز صمیمی تشککورلریمی بیلدیریرم.
ادبیات سئونلر گروهونون حؤرمتلی و منیم اوچون چوخ عزیز اوالن عضولرینه،
قلمداشا ااالریما ،منیم آد گونوم مناسا اایبتیله دئدیکلری خوش ساااااؤزلر و تبریکلر
اوچون منتدارام .ساغ اولسونالر .
منیم ش ا ااعرلریماادن قرائاات ائاادهن دهیرلی ص ا اانعتکاااریمیز حؤرمتلی خااانم
میرحس ا ااینی یه اؤز منتدارلیغیمی بیلدیریرم .او اؤز گؤزهل س ا ااسااااای و صااااانعت
باجاریغی ایله بو ش ا ااعرلره گؤزه للیک بخش ائتدیلر  .ساا اااغ اولساااااونالر بو عزیز
صنعتکاریمیز .
بوردا منیم عزیز معللیملریم ،یولداش ا ااالریم ،قلمداش الریم ،چوخ سااااائودیییم
اینس ااان الر دا دانیش اادیالر  .دانیش ااان هر بیر کس ااین لطفوندن اولدوقجا ممنونام.
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اومیااد ائاادیرم اونالرین منیم حاااققیماادا دئاادیکلری س ا ااؤزلره و ساااااؤیلااهدیکلری
فیکیرلره الییق بیر اینسان اوال بیلیم.

ادبیاتیمیزین و میللی مدنیتیمیزین چیچکلنمهسااای و اینکیشااااافی اوغروندا

بیر ایشلر گؤرموشااامساااه ،جمعی بیر ایشاااین چرچیوهساااینده و یولداشااااالریمال
چیین چیینااه اولوباادور  .اونالری فردی بیر خیاادماات یوخ ،جمعی بیر فیکیر
اساااساایندا ضاارورتی حیس اولونان و عمل سااوییهسااینه یوکساالن فعالیتلر کیمی
دهیرلندیریرم .بوندان سا ااونرادا ،صا ااداقتله و صا اامیمیتله بو یولدا آددیم آتماغا
چالیشا اااجاغام .بو منی بویا باشا ااا چاتدیران وطن و خالق قارشاااایساااایندا اؤدهیه
بیلهجهییم ان کیچیک وظیفه و بورجدور .
بیر داها هامینیزدان تش ا ااککور ائدیرم .اللرینیزی ص ا اامیمیتله سااااایخیرام و
حؤرمتینیز قارشیسیندا باش اییرم .ساغ اولون! خوش یاشایین!
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بیر سورغویا دوست جاوابی
همت شهبازی
(ادبیاتشوناس)
آشا اااغیدا گلن خصا ااوصا اای مکتوب حؤرمتلی ائلدار موغانلینین فروغ آزادی
روزنامهس ا ااینده رحمتلیک اوس ا ااتاد یحیی ش ا اایدانین نظارتی ایله چاا اوالن
«آذری صاحیفهسای» و اونون اؤزهل نومرهلری و بو نومرهلرین امکداشاالری حاقدا
دهیرلی معلوماتالردیر .
«آذر بااایجااان شا ا ااعر ینااده ماادرنیزم» کیتااابیماادا  -76ن جی اون ایااال لیاااک
ادبیاتیمیزین یئنیلش ا اامهس ا ااینده اؤنملی ت ثیری اوالن بو ص ا ااحیفه یه اشاااااااره
ائتدیییمده مسئلهنین نه قدهر گئنیش ساحهلی اولدوغونو  ،بو ساحهده نه قدهر
اینس ااانالرین بؤیوک امک لری اولماالریندان خبرس اایز دئییلدیم .آنجاق بو اؤزهل
صااحیفه لرین حاضاایرالنماسااینا یاخیندان شاااهید اولمادیغیم اوچون بیر چوخ
قارانلیق نؤقطهلر منده اوره ک آغریسااینا چئوریلمیشاادی .ساان دئمه بو صااحیفه
بؤیوک بیر ادبی مکتب ایمیش .اوستاد شیدا چیراغینا توپالشانال رین بوتونو ائل
وورغونو اوالراق همیده دیاال قااایغیس ا ااینی چکنلر ایمیش ا االر  .حؤرمتلی ائلاادار
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موغانلی جنابالری بونالرین اؤن س ا اایرادا گئدهنلری اولماقال یاناشااااای همی ده
آرخادا تانینمامیش قاالنالریندان بیریدیر .

اوس ااتاد ش اایدانین تورکجه ص ااحیفهس ااینده 0۰جی اون ایللییین اورتاالریندا

چئشاایدلی اؤزهل صااحیفهلرین چاا اولماسااینا یئنیجه ادبیاتا آیاق باسااان بیر
گنج کیمی بوتون بو اؤزهل صا ااحیفهلری گؤزدن قاچیرمادان اوخوماقال یاناشاااای،
همی ده اونالری س ا اائویردیم .آخی اونالر دیال آچادیغیم دیلاده یاازیلیردیالر  .بو
س ا اائوگی بو گون ده یاااشاا اااایاااراق بو اؤزهل صا ا احیفااهلرین بیر چوخونو هلااه ده
آرشیویمده قورویوب ساخالییرام.
ادبیاتیمیزین آزدان چوخدان قوالق گوش ااهلرینه باش چکن بیریسااای کیمی ۵۰
ایلدن سااونرا ۵۰ ،ایل اؤنجه اوخودوغوم صااحیفهلرده امکلری اوالن کیمسااهلری
بیر جانلی وارلیق کیمی یئنیجه تانیمیشاا اادیم .هردن اؤز -اؤزومه فیکیرلشااااایرم
گؤرهسا اان بونالری یاخیندان گؤروب تجروبه ائتمهین سا ااونراکی نساااالیمیز نئجه
آراییااب خاااطیرالیاااجاااقدیرالر  .بو دوش ا ااونجااه بئینیمی قیاادیقالیاااارکن اؤزهل
صحیفهلرین اصیل مؤللیفی کیمی هله ده اؤزونو بو ایشلرین آرخاسیندا گیزلی
س ا اااخالماغا مئیللی اوالن حؤرمتلی ائلدا ر موغانلی جنابالرینا اوز توتاراق ،اونا
بیر دوس ا ا اات اوالراق س ا ااوال وئردیم .بو ایش ا ا ااه کؤنوللو اولمااایااان ائلاادار معللیم
نهاایات کی ادبیااتیمیزین بیر دؤور جاانلیلیغیناا شا ا اااهیاد اولمااساااااینی کااغیه
اوزهرینه گتیرهرک ،سااؤزو گئده ن خصااوصاای مکتوبو یازمامیشاادان هله آلتی آی
اؤنجه بونال ری منه دئمیش ا اادی .آلتی آی دیل ترپتمهین ائلدار معللیم ،هله ده
خصااوصاای مکتوبو اؤزونو اؤیمک ساااناراق «بونالری ساانین تدقیقاتی ایشاااینده
فااایاادالی اوالجاااق دئیااه یااالنیز س ا اانین اوچون یااازمیش ا ا ااام» دئیااه بو مکتوبون
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یاییلماسااینا راضاای دئییلدی .آنجاق مکتوبو اوخویارکن آرتیق منلیک بیر شائی
یوخ ایاادی .مکتوب ،ادبیااات و ژورنااالیس ا ااتیکااا تاااریخیمیزده کؤلگااهده قاااالن
چوخلو قااارانلیقالرا آیاادینلیق گتیریردی .بونو اؤزونونکو ائتمااک ،خصاااااوصااااای

آرش ا ا ایااو یامااده س ا ا اااخااالماااق اونااالر یاان امااهیایاناای اؤرت-باااسااااااادیاار ائااتااماااک
معناساایندایدی .اؤزومو ده -76نجیلر نساالینه عاید اوالراق بیلدیییمده بو اون
ایللیکده یئنیجه باشااالییب یازیب-یارادان نساالین کؤکو  ،بالواساایطه اونالرین
امکلری ایله عالقهده ایدی .بونا نانکور اولماق اوالردیمی؟ طبیعی کی یوخ .بونو
نظره آ الراق ائلدار معللیمدن مکتوبون نش ا اار اجازهس ا ااینی آلدیم .بو  ،آساااااانلیقال
باش توتمادی؛ آنجاق نها یت آلچاق کؤنوللولوک له چالیش ا ااان حؤرمتلی ائلدار
معللیم راضیلیق وئردی.
ائلدار معللیمین آچیقالماالری منیم ایسا ااتهییمین اسا اااسا اایندا اوالراق یالنیز
«اوسا ا اتااد شا ا ایادانین تورکجاه ص ا ااحیفاهس ا اایناده اوالن اؤزهل نومرهلر و اونالرین
یارادیجی هیئتی و امکداشالری حاققیندا آچیقالماالر »دیر .
موغان 0066/4/00 -
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« آذریصحیفهسی»نده کی اؤزهل نومرهلر حاققیندا
عزیز و حؤرمتلی همت معللیم!
سالمالر  .هر واختینیز خئیر !
اوسا ااتاد یحیی شا اایدانین امهیی سا ااایهسا ااینده عرصا ااهیه گلن «فروغ آزادی»
روزنامهسااینین «آذری صااحیفهساای» حاققیندا سااوردوغونوز سااوالین جاوابینی
یااادداش ا اایماادا قااالاادیغی کیمی یااازیرام .نظریمجااه بو و ادبیاااتیمیزال باااغلی دیگر
اوخش ا ااار موض ا ااوع الر حاققیندا معلومات س ا اایزین کیمی تدقیقاتچیالریمیزین
واسایطهسایله مکتوبالشاساا ،هئچ اولماساا ادبیاتیمیزین یاخین تاریخینین اوزه
چیخمایان گوشااهلرینه ایشاایق ساااال بیلر  .خصااوصاایله ده آلتمیشااینجی ایللرده
ادبیاتیمیزین نئجه یاییلما و نش ا اار گئدیش ا اااتی بارهده کی معلوماتالر  .آرزو ائدیرم
اوسااتاد شاایدانین حیات و یارادیجیلیغی ،خصااوصاایله ده اونون انقالبدان سااونرا
«آذری صااحیفهساای» باشاالیغی آلتیندا نشاار ائتدیردییی ژورنالیسااام نمونهسااای
حاققیندا داهادا آرتیق تدقیق ایش ا االری آپاریلس ا ااین .نییه کی انقالبدان ساااااونرا
اوس ااتاد ش اایدانین حاض اایرالدیغی «آذری ص ااحیفهس اای»نی دوساااتوموز «حسااان
ایلاادیریم» دئمیش ا ااکن «آلتمیش ا ااینجی ایللرده کی ادبیاااتیمیزین مااانیفئساااااتی»
آدالندیرساق یانیلمامیشیق.
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سون آیالردا سیزین و «ادبیات سئونلر » تلگرام گروهونون اوستاد یحیی شیدا
حاااققیناادا آپاااردیغی ش ا اایفاااهی تاادقیقلر و اوسا ا اتااادین ادبیاااتیمیزا ائتااادییی

خیاادماات لره آیاادینلیق گتیرمااه فعااالیتی چوخ تقاادیرهالییق بیر ایشدیر و بیر
تدقیق پروسسینده داها آرتیق ایش گؤرمهیی ده طلب ائدیر .
س ا ااوالینیزین جاااوابینااا کئچمااهدن اؤنجااه ،بیر نئچااه عمومی موضاااااوعنو
وورغوالماق ایستهییرم:

بیر  :منجه اوسااتاد یحیی شاایدانین ایسااتر ژورنالیساام فعالیتلری ،ایسااترسااه ده
ادبیاااتیمیزین گنجنس ا االینااه گؤس ا ااتردییی قااایغی و اونالرا گوونمااهسااااای ،میللی
حؤکوماات دؤرونون «ش ا ا اااعرلر مجلیس ا اای»ناادن اوسا ا اتااادین اجتمااااعی ادبی
ش ا ااخص ا اایتینه هوپموش و او گونوموزه کیمی گلیب چاتان عنعنهنین داوامی
ایدی .بو عنعنهنی هم اوسااتادین ژورنالیساام اوساالوبوندا ،هم اونون تهکرهالشااعرا
ماهیتلی اوچ جیلدلیک «ادبیات اوجاغی» کیتابینین فورم و محتواساایندا ،هم
اوسا ا اتاادین اؤیرتماه مئتودالرینادا ،هم ده گنج نسا ا الاه حیماایاهچی اولمااغینادا
گؤروروک .س ااانکی اوس ااتاد ش اایدا ش اااعرلر مجلیس ااینده کی «جعفر خندان»دان
گؤردویو داورانیش الری ،آلاادیغی درسلری آلتمیش ا ااینجی ایللرده کی ادبیاااتین
گنج نس ا االینااه چاااتاادیرماااغی اؤزونااه بورج بیلیردی .بو عنعنااه انقالبین ایلااک
آیالریندان حمزه فتحی خشاااکنابینین گؤساااتریشااای ایله یحیی شاااایدا ،عباس
صا ااابری ،هالل ناصا ااری ،حسا ااین شا ااهرک ،احمد شا ااایا (آ الو ) ،ساااالیمان ثال ،
منوچهر عزیزی ،محمدعلی حسااینی و ذولفقار کمالینین و آز بیر مدتدن سااونرا
اونالرا قوش ا ااوالن محماادعلینقااابی ،ملماااس ا اای ،فر یاادون حاااصااااااارلی و حبیاب
فرش ا اابافین تش ا اابوثی ایله یارانان و -0306نجی ایل هجوما اوغراییب تعطیل
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اوالن «آذربایجان یازیچیالر و شاااعرلر جمعیتی»ندن 4باشااالنمیشاادیر  .اوسااتاد
ش ا اایدا همن عنعنهنی سا اااونراالر «انجمن ش ا ااعرای تبریز »ده ده باجاردیغی قدهر

عماال ائاادیردی .آنجاااق بو انجومنااده باااغالناادی و تبریز و آذربااایجااانین دیگر
ش ا ااهرلرینده یازیب یارادان ش ا اااعر و یازیچیالر تبریزین بازار آغز ینداکی « کیان»
پاس ا اااژیندا یئرلش ا اان بیر چایخانانی ادبی بیر درنک مکانی کیمی سااااائچدیلر .

دئمک اوالر کی «آذری صااحیفهساای» ماتریالالرینین چوخو بیر ایکی ایل همن
مکاندا توپالنیب و نشاار اوچون حاضاایرالنیردی .بو شاااعرلر قفهخاناساایندا ادبی
یؤن باخیمیندان اوچ ادبی گروا وار ایدی :بیر سیرا شاعرلر (عمومیتله مرثیه و
عرفان شا اااعرلری) «آقای عابد»ین اطرافینا توپالشا اامیشا اادیالر  .چوخ آز سااااایلی
تورکچو شا ا اااعرلر  ،تورکیااهده تحص ا اایلینی باااشا ا ااا ووروب تبریزه گلن «مهناادس
تقوی»نین اطرافیندا یئرلش اامیش اادیلر ؛ آنجاق چوخلوق تش ااکیل ائدهن شااااعر و
یازیچیالر اوسا ااتاد شا اایدانین اطرافیندا ایدیلر  .اوسا ااتاد شا اایدا بو گروپا «وطنی
ش ااعرلر » یازان ش اااعرلر آد وئرمیش اادی .ماراقلیدیر کی بو عنوان میللی حؤکومت
دؤرو فعالیت ائدهن «شاعرلر مجلیسی» عضولرینه ده دئییلیرمیش.
بیز گنجلرین اوس ا ااتاد ش ا اایدانین نش ا اار ائتدییی «آذری ص ا ااحیفهسااااای»ایله
امکداش ا االیغیمیز  -0303جی ایلدن ائله بو ییغینجاقالردان باشاااااالنمیشااااادیر .
ایلک اؤنجه بو امکداش االیق «ائلدار موغانلی» و «حاجی هریزلی»نین اشاااتراکیال
باش ااالندی؛ س ااونراالر باش ااقا دوس ااتالر او جوملهدن« :میانالی علیرضاااا»« ،ناصااار
داوران»« ،حس ا اان ایلاادیریم»« ،چاااپااار » و دیگرلری ده بو امکااداشااااالیق گروپونااا

 4بو معلوماتی من «حسین شهرک»دن آلمیشام.
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قوشا ااولدوالر  .بو امکداشا االیق «اوشا اااقالر باغچاسا اای»نین ایلک اؤزهلنومرهساااای
یاااییالنااا قاادهر آردیجیاال اوالراق «آذری ص ا ااحیفااهس ا اای» نین مااااتریاااالالر ینی
حاااض ا اایرالماااق ،یااازی الری ائاادیاات ائتمااک ،ان آزی اوچ نومره نی اؤنجاااهدن
حاضاایرالماق و سااونراالر حتی صااحیفهنین یازیالرینی دوزمک کیمی فعالیتلر و
«ادبیات اوجاغی» کیتابالرینین حاض ا اایرالنماس ا اایندا امکداشااااالیق تشاااااکیل
ائدیردی .بونالردان عالوه خص ااوص اایله ده آذربایجان جمهوریساااینده نشااار اوالن
ادبی کیتاب و مقالهلری کؤچوروب اوستادا وئرمک و اونونال یاناشی یادداشتالر
و مقالهلر یازماق ،بیز گنجلرین غیررسمی وظیفهسی کیمی ایدی .بو گون «آذری
ص ا ااحیفهس ا اای»نین الیمده اوالن بیر نئچه ایللیک آرش ا اایوینه نظر ساااااالدیقدا
اون الرجا چاا اولموش امضاسیز مقالهلری گؤره بیلیرم .بو امضاسیز مقالهلرین
موللیفلری بوگون ده یازیب یاراتماقدادیرالر .
ایکی« :فروغ آزادی» و «مهااد آزادی» رو زنااامااهس ا ااینین مختلف ایللرده اوزه
چیخان مس ا ااتقل اؤزهل ص ا ااحیفهلری اولوب و بیر س ا اایرا دوسااااااتالر بو اؤزهل
صااحیفهلرله عالقهدار رساامی مساائولیت داشااییبدیرالر  .او جوملهدن :حؤرمتلی
قاساام تورکان ،حسااین آرزو  ،علیرضااا ساایفالدینی ،ع.ن.چاپار و ...س .آنجاق
«آذری صااحیفهساای»نین اؤزهل نومرهلری اوسااتاد شاایدانین اؤز نظارتی آلتیندا و
اونونال امکااداش ا االیق ائاادهن و آدالری رسا ا امااا چکیلمااهین او دؤرون بیر گروا
گنجلرینین امکداشاالیغی ایله حیاتا کئچیبدیر  .من بو مکتوب واسااایطهسااایله
بو حاقدا س ا اایزین س ا ااوردوغونوز س ا ااوالالرا جاواب اوالراق ،اونالری یادداشااااایمدا
قالدیغی کیمی آچیقالییرام:
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.1

«اوشاقالر باغچاسی»

آذربایجان اوشاااق ادبیاتینی اؤزونده عکس ائتدیرن بو اؤزهل صااحیفه -0301

نجی ایلین مهر آیینین باشالنیشیندان 0374نجی ایله قدهر (سهو ائتمیرمسه
 7ایل) هر ایکی هفتهدن بیر «آذری صا ااحیفهسا اای»نین یئرینه نشاااار ائدیلیردی.
البته بعضا بو ایکی هفتهلیک زامان رعایت اولمور و آز چوخ دا اولوردو .
«اوشااااقالر باغچاسااای» اؤزهل صاااحیفهنی اوساااتاد شااایدانین نظارتی آلتیندا
«ائلدار موغانلی» نش ا ااره حاض ا اایرالییردی .تاسا ا اس ا ااوفله منیم آرشااااایویم کامل
اولمااادیغی اوچون نئچااه نومرهده نش ا اار اولاادوغونو بیلمیرم ،آنجاااق موضاااااوعنو
دقیقلشاادیرمک اوچون شااخصاای آرشاایویمده اوالن نومرهلرین هامیسااینی ساایزه
چاتدیرارام.
«اوشا ا اااقالر باااغچاااس ا اای» اؤزهل ص ا ااحیفااهنین یاااییلمااا ض ا اارورتی اوساااااتااادال
دانیشاا اادیقدان و اونون موافقتینی جلب ائتدیکدن س ا ااونرا حیاتا کئچدی .بو
ضرورت اونون ایلک نومرهسینده اوشاقالرا ،آتا آناالرا و شاعر  -یازیچیال را خطاب
ائلادار موغاانلینین امضا ا اااس ا اایز یاازدیغی مقادماهده وورغوالنیبادیر ( .بو یاازینی
اولدوغو کیمی وئریرم)
«اؤن سؤز !
عزیز باالالر :

بو نومرهده آرزو باغچانیزدان سا اایزلر ایچون تر چیچکلردن چلن
باغالمیش ا اایق .هر چیچگین اؤز عطری هر گولون اؤز اییس ا اای وار .آنا

دیلیمزده سیزلر ایچون یازیالن شعر و حئکایهلر شبهه سیز خوشونوزا
گلااهجااک .اونالری س ا اائوینجلااه اوخویوبلااهت آپاااراجاااقس ا ااینیز  .بو
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اوشاااق باغچاساایندا ساائیره چیخماقا آتا ،آنازدان کؤمک آلین ،اونالر
س اایزین الینیزی توتوب بو گول -چیچکلی باغچادا دوالندیرس ااینالر.

شاا ااعرلری ،حئکااایااه لری ساا اایز ایچون اوخویوب اؤیرهتساا ااینلر  .بیز

بیلیریک کی ساایز آنا دیلده اوخوماق ایچون چوخ چتینلیکلرله اوز به
اوز گلهجکسینیز ال کن بو یولدا آتا آناالریز سیزین بؤیوک کمکچیز اوال

بیلر .

بیزه مکتوب یاااز ین ،آرزوالر یزدان ساا ااؤز آچین ،نااه جور شاا ااعر و

حئکااایااه لر خوش ا ااونوزا گلیر  ،اونالری بیزیمچون یااازماااق باااغچااامیزین
داها چیچکلی اولماقینا کمک ائده بیلر .
محترم آتا ،آناالر :
اوشااااقالر بیزیم گلهجگیمیز  ،اوشااااقالر بیزیم امیدلریمیزدیر  .اونالر

وطنیمیزین گله جک تاریخینی یارادانالردیالر .میللی فرهنگیمیزی،
رسا ا اام لر یمیزی ،و عمو میتلااه اونالرا دایر اوالن شا ا ا یفاااهی خااا لق
ادب ایااات ای ام ایاازی اوشاا ا اااقااالر ی ام ایاازا تااان ای اتاادیاارماااق ،ب ایااز یاام اساا ا اااس

وظ ای افااهلاار ی ام ایاازدناادیاار  .قااوی ب ایااز یاام الیااالالر ی ام ایااز یاان م اقاااب ال ای انااده
اوش اااقالریمیزدا اوش اااق ش ااعرلری اوخوماقال بیزی فرحلندیرس ااینلر  .بو

معلومدور کی هله اوشا ا اااقالریمیز هئچ ،بیزیم چوخالریمیز آنا دیلده
یاااز یااب اوخااوماااقاادان عاااجاازدیاارلاار  .ال کاان بااو ماایاالاالاای وظاایاافااه و

اوشاقالریمیزین معنوی طلبلرین آنا دیلده ارضا ائتمک بیزیمچونده

بؤیوک تشا ااویقدیر کی بو نقصا ااانیمیزی حل ائده ک .اوشا اااقالریمیزا آنا
دیلااده ش ا ااعر و حئکااایااه ازبرلااهییااب اوخوماااقاادا کمااک ائتمااک بیزیم
بوینوموزدا بیر یوکدیر کی ،گره ک اونو داشیاق.
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حؤرمتلی شاعر و یازیچیالر:
اوش اااق باغچاس ااینین اص اایل باغبانی س اایزلرس ااینیز  .اوش اااقالرین

آرزوالریندان دانیش ا اایب ،اونالرین خیال دونیاس ا ااین ماهر بیر رساا ااام
کیمی تصااویر ائتمک ساایزین ادبیات اوغروندا چالیشااماقینیزین بیر

حصااهسااینی تشااکیل ائدیر  .ساایزلر بو باغچانین داها گئنیشلنیب،
گؤزهللشامهساینه مختلف توخومالر اکمهلیسایز  .سایزلر اؤز اثرلرینیزله

اوشاق ادبیاتی باغچاسین بیر سئویملی و گؤزهل سئیرانگاه ائتمه گه
بؤیوک خیاادماات ائااده بیلرس ا ااینیز  .بو یولاادا چااالیشا ا اماااق شا ا اااعر و

یاااز ی اچااین ایاان ضا ا ا اع افاای یااوخ ،اونااون اوشاا ا اااقااالر یاان ان گااؤزهل ان
تمیز دنیاسا اایندا قدرتله ،فرحله دوالنماسا ااینین تجلیسا اایدیر  .بیزیم
گؤزلریمیز سیزین اوشاقالرا دایر یاراتدیغیز اثرلرین انتظاریندادیر ».

«آذری صحیفهسی»نین «اوشاقالر باغچاسی» اؤزهل بؤلومونون اساس آماجی
اوش ا ا اااقالریمیزی میللی احوال -روحیااهایلااه بئجرمااک ،ادبیاااتیمیزدا اوشااااااااق
ادبیااتینین بوش ا االوغونو دولادورمااق و آناا دیال و میللی ادبیااتین عاائلاهلره یول
تاپماسا اای آماجی ایدی .بو اؤزهل نومرهده امضا اااسا اایز گئدهن یازیالرین اکثریتی
ائلدار موغانلی واسیطهسیله یازیلیب و یاخود دا توپالنیبدیر .
«اوش ا اااقالر باغچاس ا اای» اؤزهل ص ا ااحیفهده اوش ا اااقال را عاید شاااااعر  ،ناغیل و
حئکااایااه ،تمثیاال ،تاااپماااجااا ،یومور و امکااان قاادهر کاااریکاااتور یاااییلیردی .بیر
صحیفهدن عبارت اوالن بو بؤلومون اؤنمی اوندان عبارت ایدی کی اختصاصجا
اوشا ا اااق ادبیااتی اوزه ریناده چاالیش ا اایردی و انقالبادان س ا ااونرا او ایللره قادهر بو
باخیمدان و آردیجیل  7-0ایل نشا اار اولدوغو باخیمیندان ،چوخ دقتهالییق بیر
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ادبی فعالیت ایدی .خصوصیله ده اوستاد شیدانین اؤزو ده چوخ حساسیتله
بو موضااوعیا یاناشاایر و اونون ساااغالم وضااعیتده نشاار اولماسااینا جیددی ماراق
گؤستریردی .بو اؤزهل صحیفهده اؤز اثرلری ایله داها آرتیق اشتراک ائدهن شاعر

و یازیچیالریمیزدان یادیمدا قاالنالردان :حبیب فرش ا ااباف ،عارفی ایشااااایق ،باقر
رشااادتی ،زهره وفایی ،محمد ارغوان ،نیگار تبریزلی ،مظفر سااعید ،اکبر مظفری،
تبریزلی رضاا ااا ،رنجدوزان درویش ،ائلچی ،ش ا ااالله صاا اادیق ،سااااالیمان ثال ،
حس ااینقلی س االیمی ،س اائودا آغ کمرلی ،م.قاض اای و س ااولغون آذرییه اشااااره ائده
بیلهرم.
.2

«جوانالر »

«جاواناالر » اؤزهل ص ا ا احایافااه -0301ناجای ایالایان ماهار آیاینایان ایاکایاناجی
یاااریس ا اایناادان باااش ا ااالیاااراق ایکی ایاال نش ا اار ائاادیلیباادیر و س ااااهو ائتمیرمسااااااه
س ا ااون نومرهس ا اای -0307نجی ایلین مهر آییناادا یاااییلیباادیر « .جوانالر » اؤزهل
صااحیفه اوسااتاد شاایدانین نظارتی آلتیندا «حاجی هریزلی»« ،ائلدار موغانلی»،
« میااانااالی علیرض ا ا ااا» و «حس ا اان ایلاادیر یم» ین امکااداش ا االیغی ایلاااه نشاااااره
حاضیرالنیردی« .جوانالر » اؤزهلنومرهنین یاییلما ضرورتی «اوشاقالر باغچاسی»
ص ا ااحیفهس ا ااینین یاییلماس ا اایندان س ا ااونرا ایرهلی گلدی و اوساااااتاد شااااایدا اؤز
راضیلیغینی بو اؤزهل صحیفهنین ایلکنومرهسینین مقدمهسینده بئله ایضا
ائتدی:
«اوشاااقالر باغچاساای» یاییالندان سااونرا بیر عده اوخوجوالر و هوسااکارالر بیزه
مراجعه ائدیب «جوانالر »ا مخصا ااوال اوالن بیر صا ااحیفهنین ده اولماسااااین بیزه
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توصیه ائتدیلر  .بیز بو یئرلی توصیهنی و گره کلی مصلحتی قبول ائدیب ،بو قراره
گلدیک کی هر آیدا بیر ص ا ااحیفه ده عزیز و احس ا اااس ا االی جوانالریمیزا حصااااار

ائده ک .اولس ا ااون کی بو یولیله اونالرا بیر پارا معلومات وئریب ،مقالهلر یازاق .بو
امیااد ایلااه دویغولو جوانالریمیزین حرارتلی اللرین س ا اایخیااب اونالرین مقااالااه و
شعرلرینی انتظار چکیریک .بئله اولمالی».
«جوانالر » اؤزهل نومرهنین یارانما ض ا ااروریتی او گونلرین ادبی شاااااراییطیندن
آسیلی ایدی .بیر چوخ گنج لر بؤیوک هوسله ادبیاتا اوز گتیرمیش ،آنجاق دیل و
ادبیااات نؤقطااهنظریناادن یوخس ا ااولایاادیالر و ادبی درنااکلرین اولماااماااسااااای
سببیندن ،تبریز شهرینده ادبی درنک رولونو ایفا ائدهن قفهخانایا توپالشیردیالر .
بو قفاهخااناادا اوسا ا اتااد شا ا ایادا او مکااناا مراجعاه ائادهن شا ا اااعر و یاازیچیالرین
خص ااوص اایله ده گنج لرین س ااوالالرینا جواب وئریر و اونالرا ادبیاتیمیزی دوزگون
منیمساا ااه مکده و اونون قایدا قانونالرینی اؤیرنمکده یاردیمچی اولوردو  .عینی
حالدا بیر سیرا دوستالرین واسیطه سیله ائله همن قفهخانادا ادبی کیالسالر دا
تشاااکیل ائدیلیردی و او گونلر چوخ آز تاپیالن آذربایجان جمهوریسااااینده نشاااار
اوالن ادبی کیتااابالر و ژورنااال الر اوخونوردو  .ادبیاااتااا اوز گتیرن گنج قیزالر و
قادینالرا ایسه خصوصی اوالراق همن دوستالرین واسیطه سیله ائولرده کیالس
تشکیل ائدیلیردی .بئله بیر شراییطده «آذری صحیفه سی»نه اؤزهل بیر بؤلومون
آرتیریلماسینی (جوانالر  -ادبی گنجلیک صحیفه سی) تکلیف اولدو و اوستاد
شیدا دا اونو قبول ائدیب و نشرینه شرایی یاراتدی.
«جوانالر » اؤزهل ص ااحیفهنین اس اااس آماجی گنجلره ادبیات اویرهدیجیلییی
ایدی .اونون هر نومره سینده خصوصیله ده شعر صنعتی ،آذربایجان شعرینین
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ش ا ااکلی خص ا ااوص ا اایتلری و معین قدهر ادبیاتش ا ااوناس ا االیق حاققیندا یازیالر
وئریلیردی .بو یازیالرین قایناغی عمومیتله آذر بایجان جمهوریسااینده نشاار اوالن

و چوخ چتینلیااکلااه الااده ائاادیلن کیتااابالر  ،ژورنااالالر و درگیلر اولوردو (او

جوملهدن «ادبیات و اینجه ص ا اانعت» قزئتی« ،آذربایجان» ژورنالی و «اولدوز »
مجلهسی) ،آنجاق صحیفهنی حاضیرالیان شخ

لرین ده بو زمینده مقالهلری

و یادداشااتالری یاییلیردی .بو یازی الر عمومیتله امضاااساایز وئریلیردی ،آنجاق
هر بیر یازینین کیمه عاید اولدوغو دوستالر آراسیندا بللی ایدی .مثال :بؤلومون
ایلکنومرهلرینده امض اااس اایز گئدهن «هئجا وزنی نه دئمکدیر » یازیالری حاجی
هااریاازلاای ،آردی اج ایاالنااوماارهلاارده «اؤ یاارهدی اجاای ک ایااالسا ا ا ای ام ایاازیاان درسااااااای» و
«ایض ا ا اااحلیلغااتلر » باااش ا االیغی آلتیناادا یاااییالن یااازیالری ائلاادار موغااانلی،
«آذربایجان ش ا ااعرینین ش ا ااکلی خص ا ااوص ا اایتلری» « ،کیچیکلیده بؤیوکلوک»
مقالهلرینی میانالی علیرض ا ااا و ص ا ااحیفهنین ادبینمونهلرینی حسااااان ایلدیریم
حاض ا اایرالییردی .بو گنجلر اؤز تانینمیش امضاا ااا الری ایله برابر باشاااااقا تاخما
آدالردان دا اس ا ااتفاده ائدیردیلر  .مثال حاجی هریزلی(هریس ا اای –  .عدالت –
ناشاای شاااعر و  ،)...میانالی علیرضااا(مظفر سااعید – عادل نصااایر و  ،)...حسااان
ایلدیریم( .ر – قاسیم ثابت – حسین آیدین و  ،)...ناصر داوران(ولکان و ،)...
ائلدار موغانلی (م.صااادق  -محمدعلی گؤن پاپاق ،مولالنصاارالدینیننوهساای،
بابک.م و )...
تاس اسااوفله بو اؤزهل بؤلومون نئچه نومرهده نشاار اولدوغونو آرشاایویم اولمادیغی
اوچون دقیق بیلمیرم؛ آنجاااق او نومره لری گؤرساا اام ،امض ا ا اااساااااایز یااااز یالن
مقالهلرین کیملره عاید اولدوغونون چوخونو آچیقالیا بیلهرم.
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.3

«ملی وارلیغیمیزین قوروقچوالری»

آذر بایجان عاش ا اایق ص ا اانعتینی اؤزونده عکس ائتدیرن «ملی وارلیغیمیزین

قوروقچوالری» اؤزهل صااحیفه رساامی باشاالیق آلتیندا ،سااهو ائتمیرمسااه -0376
نجی ایلین خرداد آییندان اؤنجه بیر و س ا ااونرا ایساا ااه ایکی صاااااحیفهده نشاااااره

باااش ا ااالدی ،آنجاااق نئچااه ایاال اؤنجااهدن بو موض ا ااوعاادا مختلف یااازیالر آذری
ص ا ااحیفهس ا ااینین عمومی نومره لرینده گئدیردی .ایلک گوندن بو موضاااااوعنو
ایرهلی آپاران ،شاعر دوستوموز «ناصر داوران» اولموشدو  .ناصر داوران آذربایجان
عاشیق صنعتینین شخصیتلرینی تانیتدیرماقدا بیر میدانی تدقیق آپاریردی.
او آذربایجانین مختلف ماحالالریندا خصااوصاایله ده قاراداغ ماحالیندا بو ساااز
و سؤز اوستاالرینی تاپیب ،اونالرال دانیشیب و بو تدقیق اساسیندا عاشیقالرین
تفص ا اایلی بیوگرافیاااالرینی حاااض ا اایرالییردی .بو تااانیتیمالر ایلااک اؤنجااه «آذری
ص ا ااحیفهس ا اای»نده یاییلیردی .آنجاق بیر مدت س ا ااونرا اؤزهل بیر نومره کیمی و
«ملی وارلیغیمیزین قوروقچوالری» آدیندا هر ایکی هفتهدن و بعضااااااا ده هر بیر
هفتهدن آذری صحیفهسینین یئرینه نشر ائدیلیردی.
«ملی وارلیغیمیزین قوروقچوالری» اؤزهل صحیفه سهو ائتمیرمسه 0374نجی
ایلهدک نش ا اار ائدیلیردی .یادیمدا قاالن بو بؤلومون ایلک نومرهلرینده آذربایجان
عاشاایقالریندان عاشاایق قشاام ،عاش ایق جبی ،عاشاایق عزیز شااهنازی ،عاشاایق
عبدالعلینوری ،عاش ا اایق ولی عبدی ،عاش ا اایق حس ا اان اس ا ااکندری ،عاشااااایق
اسا اافندیار فتحی پور و بیر چوخ دیگر عاشا اایقالریمیز حاققیندا یازیالر گئتدی.
ناااص ا اار داورانال بو اؤزهل ص ا ااحیفااهنین حاااض ا اایرالماااس ا اایناادا ائلاادار موغااانلی
امکداشاالیق ائدیردی؛ سااونراالر باش اقا دوسااتالردا بیر امکداش کیمی بو بؤلومون
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امکداشالرینا قوشولدوالر و چاا اوالن هر بیر نومرهده اونالرین آدی دا یازیلدی.
او جومله دن :صااامد چایلی ،خانم پورناصا ا  ،مساااعود آذر  ،محمد فرید ،مختار

عبدی و ...
.4

«قادینالر »

«قادینالر » اؤزهل صا ااحیفهنی اوسا ااتاد شا اایدانین موافقتینی جلب ائتدیکدن
سااونرا «ائلدار موغانلی» «زهرا یاساامن»ین امکداشاالیغی ایله حاضاایرالییردی .بو
ص ا ااحیفاه ده داهاا آرتیق قاادین شا ا اااعر و یاازیچیالریمیزدان یاازیالر وئریلیردی.
اساس هدف قادینالریمیزین ادبیاتا اوز گتیرمهلری ایدی.
بو صحیفهنین حاضیرالنما ضرورتی اوندان ایرهلی گلمیشدی کی ،ادبیاتیمیز
ایسااتر شااعر ایسااترسااه ده نثر اولسااون ،داها آرتیق کیشاایلرین اختیاریندا ایدی.
بیلاادیینیز کیمی انقالبااادک ادبیاااتیمیزدا (بو تااایاادا) بیر شا ا اااعر اوالراق یااالنیز
«مرضااایه اساااکویی»دن آد آپارماق اوالردی .اونوندا کی اثرلرینین اکثریتی «تیمی
ائولرده» آرادان گئتمیشا اادی .انقالبدان سا ااونرا ادبی جمعیتیمیزده خصااااوصاااای
مؤوقع قازانان ایلک قادین شا اااعر «حمیده رئیسزاده -سا ااحر » اولدو  .سااااونراکی
ایللرده «فریبا ابراهیمی آفاق»« ،سااوسااننواده رضاای»« ،نگیننواده رضاای»« ،زهره
وفایی»« ،نسیم» و  ...س مطبوعاتدا چیخیش ائتدیلر .
« قادینال ر » اؤزهل ص ا ااحیفهنین تاثیری ادبیاتا یئنیجه اوز گتیرن گنج قیزالر و
قادینالر اوچون فایدالی اولوردو  .بو گنج قادین شاعر و یازیچیالر زهرا یاسمنین
تشااابوثی ایله ائولرده تشاااکیل ائدیلن ادبیات کیالساااالریندا اشااااتراک ائدیردیلر .
یادیمدا قاالن بو کیالساااالردا حاجی هریزلی و دیگر دوساااتالر ادبیات معللیمی
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کیمی حاااضاا اایر اولوردو و کیالس ا ا اادا یااارانااان ادبی اثرلر همن «قاااادینالر »
صااحیفهسااینده یاییلیردی .بیر نئچه نومرهدن سااونرا بو اؤزهل صااحیفهنین اجرا
ایش ا االرینی «ش ا اایرین خانیم ساا ااارابلی» « ،کماله خانیم علمدارلی» عهدهلرینه
گؤتوردولر  ،آنجاااق اوسا ا اتاااد شا ا ایاادا ایلااه عالقااه ده اوالن ائلاادار موغااانلی ایاادی.
تاسا اس ااوفله منیم آرش اایویم اولمادیغی اوچون بو اؤزهل نومرهنین هانکی زاماندان
یاییلماسی و نه واخت دایانماسیندان دقیق معلومات یادیمدا قالماییبدیر .
.5

«نثر ادبیاتمزدان نمونهلر »

«آذر ی صااحیفهسای»نین « نثر ادبیاتمزدان نمونهلر » اؤزهل بؤلومونو دوسااتوموز
« ع.ن.چاپار »« ،باقر خوشا ااانام(ب.قاینار )»ین امکداش ا االیغی ایله -0301نجی
ایلدن نش ااره حاضا ایرالییردی .بو بؤلومدن منده  1-1نومره واردیر  ،آنجاق اونون
هااانکی تااار یخااده و عمومیتلااه نئچااه نومرهده چیخماااسا ا ای دقیق یاااادیمااادا
قالماییبدیر  .نییه کی بو ایلین سااونوندا ،بلکه ده یئتمیشاینجی ایلین اوللر ینده
اوستاد شیدا معین سببلر اوچون ایشینی ترک ائتدی و آذر ی صحیفهسینین
اؤزهل نومرهلرینین نش ا ااری ده دای ااناادیر یلاادی .او جوملااهدن بو نثر بؤلومو ده.
ساااونراالر شااااعر دوساااتوموز « ع.ن .چاپار » فروغ آزادی ایله رساااما امکداشاااالیق
ائتدیکده ،بو بؤلوم «قار چیچگی» آدیندا و چاپار ین امضا سیال یاییلیردی« .نثر
ادبیاتینداننمونهلر » اؤزهل صحیفهده اونو حاضیرالیانالر ین آدی گئتمهییبدیر .

«آذری صحیفهسی» حاققیندا 99 /

.6

«قار چیچگی»

«آذر ی صااحیفهس ای»نین اؤزهل نثر بؤلومو «قار چیچگی» هفتهلیک مسااتقل

یاییلیردی .بو بؤلومو « ع.ن.چاپار » سا ااهو ائتمیرمسا ااه -0370نجی ایلین خرداد
آییندان س ااونرا نش ااره حاضا ایرالییردی .او ایللر «چاپار » رس ااما مهدی آزادی ده
ایشا االهییردی .تاس ا اسا ااوفله «قار چیچگی»دن منیم آرش ا ایو یمده هئچ بیر نومره
یوخدور و اونون هانکی تار ی خده و عمومیتله نئچه نومرهده یاییلماساااااینیدا
دقیق بیلمیرم.
ساغ اولون! سیزه اوغورالر آرزوالییرام
حؤرمتله :ائلدار موغانلی
 06اردیبهشت 0066
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«اوشاقالر باغچاسی»نین ایلک نومرهسی
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«اوشاقالر باغچاسی»نین باشقا بیر نومرهسی
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«اوشاقالر باغچاسی»نین باشقا بیر نومرهسی
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«جاوانالر »ین ایلک نومرهسی
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«جاوانالر »ین باشقا بیر نومرهسی
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«ملی وارلیغیمیزین قوروقچوالری»ندان بیر نومرهنین ایلک صحیفهسی
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«قار چیچگی»ندن بیر نومره
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اوستاد «یحیی شیدا»دان اؤزهل بیر مکتوب
عزیز اوغلوم محرم!
شا ااعر مجموعهنیزی گؤردوم خئیلک سا اائویندیم ،باشا ااالنغیچ یازماقدان اؤترو
اولدن آخیره دک اوخودوم اوندا اوالن تازا مضا اامونالریندان روحوم تازاالندی .الین
وار اولسون!
من جوانالرین بئلااه فعااالیتلرین گؤرنااده س ا اائوینجااه دولورام ،ساااااناادن پنهااان
توتمورام کی ،منده جوانالشاایرام ،قلبیمده بیر گیزلی دویغو اویانیر  ،ساایز جوانالر
کیمی فعالیته باشااالییرام ،ال کن افسااوس اولسااون کی ،اورهیی یانان و معلوماتلی
بیر شااخ

یوخدور کی اسااتعدادلی جوانالریمیزین الیندن توتسااون و اونالرین

طبعلرین داها بارلی و ثمرهلی ائلهسین.
بیزیم جوانالر خیلی اس ااااتعدادلی و دویغولو دیرالر  ،اگر مربیلری اولساااااا اوندا
دوغروسو قیامت ائ درلر  .من باکی و نخجواندا اوالن یازیچی و شاعرلرین گؤروب
اوزون دانیشیقالر آپاردیم ال کن اونالری گؤرمهدن تصورلریم آیری ایدی ،گؤروشدن
سونرادا آیری.
من اونالرین ایچینده رساتم علیاوف –لطیف حساینزاده – قاسام قاسامزاده
– یاشااار قارایف – نریمان حساانزاده – آنار – و جابر نوروزو هامیالریندان باش
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گؤردوم .بیزیم جوانالرال اونالرین دیگر یازیچی و ش ا اااعرلرین مقایساااااه ائتدیکده،
اؤز جوانالریمیزا اوره کدن احسن دئییرم.

امرنیزه گؤره قیسا ااا بیر باشا ااالنیش کی ،حتما کتابنیزی خارابالیاجاق ،یازدیم.

یئنهده سااایزه و ساااایر گنجلریمیزه اوره کدن نائلیتلر دیلهییرم .بیر گون بو آجی
حیاتدان گؤز یومارس ا ااام هئچده غم ائتمهرم کی س ا اایزین کیمی اساااااتعدادلی
جوانالریمیز دیلیمیزه و وطنیمیزه خدمت ائتمک اوچون آز دهییلدیرلر .
حؤرمتله :یحیی شیدا
0376/0/01
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اوستاد یحیی شیدانین ائلدار موغانلییا مکتوبو

حاققیندا یازیالنالردان نمونهلر 009 /

قیسا باشالنغیج
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یحیی شیدا
حیات یولالر ی ائنیش  -یوخوش ا االو  ،دؤنوم – دؤنگهلیدیر  .بو یولون کاروانی
«صداقت» و «محبت» قیالووزو ایله مقصده چاتا بیلیر .
حیاتین یولالر ینین آیر یمیندا مخاطرهلر  ،بوغونتوالر و س ایخینتیالر بوسااقودا
یاتیب؛ اونو اؤتن یولچودا ص ا اابر  ،اس ا ااتقامت و دؤزوم گره کدیر ؛ یوخساااااا آیری -
بوروق ایالن کیمی بیر  -بیر ینااه قیور یلمیش کئچیاادلر یناادن ساااااالمااات جاااان
قورتارماق مومکون دئییلدیر .
بو مجموعه کی «حیات یولالر یندا» عنوانی آلمیشا اادیر  ،ائله ده تصااااادفی بیر
عنوان دئییل .تانیش اولدوغوموز کیمی ائلدار موغانلی طالعی ندن آسااااایلی بو
کیتابا ،حقیقی و آنالملی عنوان ساائچیلمیشاادیر  .او بو حیات یولالر یندا خیلی
مضا ا ایااقااهلااره تااوش اولااوب ،کااؤوره ک قاالااباای سا ا ایااخاایاانااتاایالر و عاااهابالر
چکمیش ا اادیر ؛ ال کن تاالش و اوم ید عص ا اااسا ا ای ایله کورا یولالر ی کئچ یب ،بو
سا ا ای ناقدان اوزو آغ ،آلنی آچیق و مظفر چیخمیش ا اادیر  .بو مظفرانه گئدیشاااااده

« 3حیات یولالریندا» شعر مجموعهسینین مقدمهسی -نشر مینا – قیش 0301
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مح یط ین بورانلی قیشا ا ای و بوغونتو تؤرهدن قااارا بولودالر ین فعاااال ی تی ساااااوناااا
چاتمی شدیر  .نئجه کی شاعرین دو یغولو طبعی و کسگین قلمی بیر ماهر رسام
کیمی بو تحولی بئله ترسیم ائدیر :

باهار ین نفسی ،یاغیشین سویو -
سانکی یئنی حیات وئریردی منه.
سئو ینجله دؤیوردو اوره ک وورغوسو
هر دامال دوشدوکجه سینهم اوستونه.
شاعر بو یولالر ین قارانلیغیندان کئچن زامان اوره کده ایشیق و آیدین سحری
گ اؤرور  .اونااون م اح ای اطااده اوالن ظ اول امااتلاار  ،آلالر  ،گ ائ اجااهلاار آددیاامااالر یاان
سوستالتماییر ؛ مؤحکم قدملرله گلهجهیین پارالق اوفوقو ایله آیاقالشیر ؛ سانکی
هر آددیمدا دئییر :
بؤیوک بیر اینامال ،دوز ایلقار یمال
بیر آن دا سوسمادیم ،هئچ دایانمادیم؛
آخاراق درهدن ،آخاراق دوزدن
یول آچدیم قاباغا ،من اوسانمادیم.
شاعر یاخشی دو یورکی «حرکت» هر شئیین ابقاسیدیر  .حرکتدن دوران و بیر
یئرده سوکونا جومان شئی فنایه و زواله معروض قالمالیدیر .
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او  ،اؤ زون بیر قطره سااانیرکی وقفهس ایز حرکتدهدیر و حرکتلی دامالنین دنیزه
چات یب ،اؤ زو ده دنیز اولماغی نا هئچ ده تردید ائتمک اولماز  .بو آیدین و در ین

فلسفهنی «ائلدار موغانلی» گؤزهل بیر حالتده بیان ائدیر :
حیاتیم بو سایاق کئچسه ده ،هر آن -
جوشغون بیر دنیزین قوجاغیندایام.
بیر دورغون سو ایدیم دنیزه چاتدیم،
ایندی ،عمانالر ین سوراغیندایام.

ائلدار موغانلی بو یولدا چتینل یکلری و مانعهلری یاخشا ااای دو یور و دون یا
گؤروشا ااو اوندا جوانلیق چاغیندا ائله ده آز دئییل .او  ،آرتیق دوشااااونور ؛ دورمادان
گئدیر قورخوسا ااوز و تالواسا اااس ا ایز  .چونکی اونون دایاغی «ائل» و الینده مایاغی
«وطن»ین جیاللی و جاذبهلی گؤرکمیدیر و گئده  -گئده بو یولالر ی بئله ترنم
ائدیر :
یولالر درهلیدیر  ،یولالر تپهلی،
یولالر چتینلیکدن یوغرولوبدوالر .
یولالر داشلیدیالر  ،یولالر قایالی،
یولالر تام معنادا سرت اولوبدوالر .
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ائلدار موغانلی «ذوفنون» جوان و زحمتکش ش ا اااعرلر یمیزدندیر  .او  ،هئجا و
عروض قالیبی ندا ش ا ااعر یازماقدا اقتدارلی و باجاراقلیدیر  .بوتون یازدیغی اثرلر

اورهیه یاتان و احس اااس یاراداندیر ؛ چونکی او  ،اینس ااان س اائوهر  ،ائل قایغیساااین
چکن ش ا ا اااعردیر و بو رو اونون ش ا ااعرلرینین هر س ا ااطر ینااده اؤ زون نماااییش

ائتدیریر .
او  ،زا مانین طلباتین و جامعهنین ایس ا ااتکلرین اولدوقجا دو یور و چکدییی
محروم یتلر  ،دربدرل یکلر اونا بوللو تجربهلر اؤیرهدیب؛ خالقا یاخین اولماغی
طبیعتدن درس آلمیشدیر  .بو کیچیک مجموعهده بؤیوک مضمونالر  ،تشبیهلر ،
کینایهلر و استعارهلر یاتیبدیر ؛ اونالردان شاهید گتیرمک یئرلی ده اولسا ،گره ک
بوتون کیتاب بو مقالهده گتیر یلسین .بو سببه ،بو فیکردن واز کئچیب ،شعرلری
احتواء ائاادهن گؤزهللی اکلری عزیز اوخوجوالر ین قضا ا اااوتینااه حوالااه ائاادیر ی اک؛
چونکی ائلدار موغانلینین اخالق و س ا ااج عیهسا ا ای بارهسا ا ای نده و هابئله اونون
اینسااانلیق روحونوکی بوتون شااعرلر ینده کؤلگه سااالیب ایضااا ائتمکله مطلبه
یئکون وورماااق ممکون دئییلاادیر  ،و بو اختصا ا ااارال اونون حقیقی سااااایماااساااااین
گؤساااترمک اولماز  .مصااالحت گؤرورم خیلی اوفاجیق سا اؤزله کیچیک بیر کادر
ایچره اونو سیزله تانیش ائدیم:
«ائلدار موغانلی»  ۷۵۵۱نجو ایلده موغانین «اسااالم آباد» کندینده دونیایا گوز
آچدی« .اقتصااااد» رشاااتهسا اینده دیپلم آلماغا موفق اولدو و ایندی آزاد ایشده
چالیش ایر  .بیز بو جوان و احساااساالی شاااعره ادبیات ساااحهس اینده باشااار یالر و
نائلیتلر دیلهییر یک.
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یولالر ذیروهیه آپاریر

4

صابر نبیاوغلو امیروف
(فیلولوگیا علملری دوکتورو )
حؤرمتلی دینلهییجیلر !
بو گون یارادیجیلیغی بارهده دانیش ااماق ایس ااتهدییمیز «ائلدار موغانلی» -16
نجی ایللردن سااونرا صاانعته گلنلری تمثیل ائلهییر  .بو نساالین یارادیجیلیغیندا
نظری جلااب ائلااه ین اؤنلو جهاات لردن ب یری اؤزوناادن اول یاااازیاااب ،یاااارادان
صنعتکارالر ین ادبی -بدیعی عنعنهلرینه صادیق قالماق ،وطن ،دوغما تورپاق،
آنا ،صاف محبت کیمی نجیب حیسلری ترنم ائلهمکدیر .
ائلدار موغانلینین صنعتینده وار  -دؤلت خاطیرینه ،دوغما خالقین طالعینه
آرخا چئورینلره قارشا ای اعتراض روحو «ش ااهر یار »دان ،خالقین دیلینه و میللی
مدنیتینه خور باخانالر علیهینه شاااعلهلهنن غضاااب «ساااهند»دن ،وطن نامینه
کوراوغلو هنری گؤسترمهیه دعوت «میر مهدی اعتماد»دان ،تار یخین عدالتسیز

 0بو یازی باکی رادیوسونون جنوبی آذربایجان رئداکسیاسی وئرلیشیندن کؤچورولوبدور  .یازینین

خالصهسی -0113نجی ایلین نویابر آییندا «یولالر ذیروهیه آپاریر » باشلیغی آلتیندا باکیدا نشر اوالن
«واخت» قزئتینین -00نجی نومرهسینده یاییلیبدیر .
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قیلینجی ایله پارچاالنمیش خالقین ،حس اارت و دردلر ینه ملهم اولماق حیسااای
«هاشیم ترالن» یارادیجیلیغیندان کئچیب.

بوتون بونالرال یاناشا ای موغانلینین پوئتیک دونیاس ااینین فورماالشاااماسااایندا

جمعیاات حیاااتینین تاااثیرینی دویماااق او قاادهر ده چتین دئییاال .بو وطنپرور
شاعرین میصراعالری ،محض یاشاییب یاراتدیغی دؤرون اؤز دوغماجا ائوالدی
اولدوغو اوچون معاصار نسال طرفیندن رغبتله قارشایالنیر و سائویله  -سائو یله
اوخونور .
یاشااادیغی دؤور و زامانین ائلدار موغانلی صاانعتینه بخش ائتدییی باشااقاجا
خصااوصاایتلر یندن بیری ده اوخوجوالرینی مرد مردانه یاشاااماغا ،محدودیتلره
بویون ایمهمهیه چاغریشدیر  .شااعرین اینساانالر ی داییمی حرکتله آختار یشاا
دعوتینده اؤزونون موباریز طرفلری اوالن س ااهندین ،ص اامد بهرنگینین ،هابئله
معاصری «سؤنمز »ین صنعتینه صداقتینی دویماق چتین دئییل.
غر یبه معنادیر غووغالی حیات،
سیرلی -سئحیرلیدیر اونون هر گونو .
یارانیب سیرلردن بوتون کائنات،
هرکس اؤز فیکریجه دوشونور اونو .
آدام وار حیاتا باخیشیندا تک-
گؤزلری اؤنونده اوالنی گؤرور .
آدام وار ایدراکال چیخیش ائدهرک
آختاریش یولونو مقصد گؤتورور .
بو دا یاشاماقدیر  ،او دا یاشاماق؛
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بیرینین اؤنونده اوجا یوخوش وار .
بیری حیات سورور ائنیشده ،آنجاق-
اوندا نه آختار یش ،نه یوکسلیش وار .

بعضا گؤرورسن کی یاشاماق اوچون
دؤرد اللی یاپیشیر حیاتدان اینسان.
مین بیر آلچاقلیغا باش اییر هر گون،
توکو ده ترپنمیر بو یاشاماقدان...
ظولمه ،جهالته بویونو ایمک
ذیللت دونیاسینین تمناسیدیر .
شرفله ،عزتله حیاتی سورمک
علوی یاشاماغین دوز معناسیدیر .
معاص اار جنوب پوئز یاسااایندا قلم ص اااحیبلرینین حیات و اینساااانالر بارهده
مش ا ا اااهاادهلر ینی و دوش ا ااوناادوکلر ینی میص ا ااراعالرا چئویرمااکده ساااااربسااااااات
اولدوقالرینی دوشونمک یانلیش اوالردی .بونا گؤره ده اونالرین طبیعی حادیثهلر
فونوندا اینسا ااانی موناسا اایبتلر آختارماالر ی ،بیر تنها آغاجین ،بیر ساااایلدیریم
قایانین ،بیر زومزومهلی بوالغین س ا اایماس ا اایندا جمع یت و اینسااااااانالر بارهده
دوش ا ااونجهلر ینی وئرمه یه جان آتماالری طبیعیدی .بو خص ا ااوصااااایتی ائلدار
موغانلینین یارادیجیلیغیندا دا گؤرمک اوالر .
ائلدار موغانلینین «آخان اولدوزالر » آدلی شاااعری بو جهتدن سااااجیهلیدی.
شا ااعرین میصا ااراعالریال یارادیالن پارالئلین اسا اااس غایهسا اای بوندان عبارتدیر :
سادهجه اوالراق کؤزهر یب آخماغی ،اؤزوندن سونرا پوزولماز بیر ایز بوراخماماغی
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بیر اولدوز اوچون اصا ایل حیات حس اااب ائلهمک اولماز  .بو معیارال اینساااانالرا
یاناشاادیغدا شاااعر هانساای نتیجهیه گلیر ؟ شاااعرین مؤوقعی قطعی ،آیدین ،هم
ده پرئنسایپالدی .اینساان حیسسایز  ،ساوراغسایز یاشااییرساا منساوب اولدوغو

خااالقین ،جمعیتین طااالعینااه بیگااانااهدیسا ا ااه ،بو هئچلییااه ،یوخلوغااا ،اؤلوماه
برابردی .ش ا اااعر اؤز غایهس ا ااینی آش ا ااکارالماق اوچون چوخ اوغورلو حسااااااب
ائادیلاه بیلاهجاک بیر یول تااپیر  .شا ا اااعر بو عقیادهدهدی :ظولمات گئجاهلرین
قوینوناادا بو نور س ا اائلی ک یمی آخااانالرین غااایااهس ا اای هم اؤزلرینین هم ده
اینسانالر ین یولالرینی نورالندیرماق ایمیش.
ظولمته بورونموش سما بویونجا
آخیر سونسوزلوغا بیر یانار اولدوز .
آخدیقجا کیچیلیر  ،نورسوزالشیر او ،
تکجه اؤز آردیجا بیر آن قویور ایز .
دئییرم نه معنا ،نه حیکمتدی بو :
بیر آندا بیر اولدوز یوخ اولور گؤیده!
نه اوچون یاشادی ،نییه گئتدی او ،
توتاق کی اولدوزالر چوخ اولور گؤیده.
حیاتدان نه اومموش او یانان اولدوز
نه اوچون یاشاییر  ،نه اوچون ،نهدن؟
قارانلیق رنگینه بو یانان اولدوز -
سمادان نه اوچون کؤچور گؤرهسن؟!
سایریشیر سمادا یئنه اولدوزالر ،
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سانکی بو فیکریمه گولومسهییرلر .
بیرآنلیق سیلینیر فیکریمدن غوبار ،

ائله بیل اولدوزالر بئله دئییرلر :

یاندیریر اودوموز ظولمتین کؤکون،آنجاق یانا -یانا یوخ اولوروق بیز .
بو گرگین دؤیوشده آخساق دا هر گون،
گونشه یول آچیر بو آخماغیمیز .
جنوب پوئز یاسا اایندا حاکیم اوالن قووتلی بیر مئیل ائلدار موغانلی صاااانعتی
طرفیندن ده مقدس س ا اااییلیر  .بو دا خالقین اؤز حیاتیندان ،بؤیوک خیابانی
عنعنهلریندن دوغان بیر عقیدهدیر « :دؤ یوشاالرده ووردون ،وورولدون ،ییخدین،
ییخیلدین ،بیرداها آیاغا قالخماق اوچون کیمس ا ااهدن ایمداد گؤز لهمه ».تار یر
ائلااه بیر قااات ااردی ،یولو اوزهر ینااده ییخیلیااب قاااالنالرا آزآجیق رحم ائلااهمااهدن
اونالر ین اوزهرینده ایرهلییه دوغرو حرکتینه داوام ائتدیریر .
تار یر بو گون ده حرکتینه داوام ائتدیریر  .بو گون ده یالنیز اؤز قودرتلی دیزلرینه
آرخاالنانالر  ،یئنیدن آیاغا فالخیب اؤز ایشاایقلی ایدئالالر ی آردینجا گئدیرلر .
ائلدار موغانلینین دا «آتا اؤ یودو » آدلی شعرینین باش غایهسی بودور .
تیتره ک آددیمینال یئریدین اؤزون
آتان قوجاق آچیب « ،گل -گل!» دئیرکن.
هر بیر آددیمیندا تیترهدی دیزین،
بیر آن پئشمان اولدون یئریمهییندن.
بو قورخو دوشدوکده کؤرپه قلبینه
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ییخیلدین ،چاپیلدی اؤز  -گؤزون سنین.
او آن دولوخسونوب باخدین دیزینه،

ساندین کی دیزلرین اولوب دوشمنین.
کؤورهلیب ،آغالدین ییخیلدیقدا سن،
آمما جان آتمادین یئردن قالخماغا.
آتا دیزلرینی قوجاقالیارکن
چالیشدین یئریندن قالخدین آیاغا.
اومدون اؤزگه دیزدن اؤزونه کؤمک
حیات یولالریندا ییخیالندا سن.
اوغول! آیاق اوسته دورماغا گره ک-

یالنیز گوج آ السان اؤز دیزلریندن.
چالیش اؤز آیاغین اوستونده دایان،
قوی ایتسین اوره کدن قورخو دوشمنین.
اؤزگهنین دیزینه دایانماغیندان-
یاخشیدیر چاپیال اؤز  -گؤزون سنین.
جنوبون ادبی و نظری تفککور آسمانیندا نئچه ایل بوندان قاباق اولدوز کیمی
شااعلهلهنیب ،سااؤنن صاامد بهرنگینین هله بو گون ده اؤز نفسااینین حرارتینی
قورویوب ساااخالیان بئله بیر کالمی وار « :ان ضااعیف ایشاایق دا نوردور  ».بو اینام
قاتی ظولمت دونیاس ا اایندا دا ایش ا اایغا جان آتانالرین گؤز لر ینه نور  ،ایرادهلرینه
آیاادینلیق ،قولالرینااا قووت وئریر  .بو عقیاادهنین یاااش ا ا ااارلیغی ایچین جنوب
شا اااعرلرینین ترننوم آبیئکتی کیمی آتدیقالری حیاتین اؤزونده اعتبارلی زمین
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وار  .همین ایدئیانین ترننومی له عالقهدار قلمه آلدیغی اثرینه شاااااااعر «ح یات
یولالریناادا» آدی وئر یااب .بو اونون صا ا اااباااحااا جااان آتااان معاااصااااایرلرینین ،بو

پراساائساادن ایلهام آ الن قلم دوسااتالر ینین ،هم ده دامال ایکن دنیزه قووشااماق
عزمیله یاشایان قهرمانالرینین سئچدیکلری یولدور .
دورغون بیر سو ایدیم سسسیز  ،سمیرسیز
نه گئدیش وار ایدی ،نه گلیش منده؛
حیاتیم کئچیردی غمده ،کدرده،
نه سئو ینج وار ایدی ،نه گولوش منده.
دؤرهمی گونش یوخ ،چن بوروموشدو ،
ائله من حیاتدان بونو قانیردیم.
بعضا بیر ذرهجه ایشیق گؤرنده
اونو بیر غریبه قوناق سانیردیم.
بیر گون آل گونشین قیزیل ساچالری
دورغون حیاتیمین اوستونو آلدی.
بولودالر چاخناشدی ،شیمشکلر شاخدی،
باهار ین نغمهسی گؤیه اوجالدی.
باهار ین نفهسی ،یاغیشین سویو
سانکی یئنه حیات وئریردی منه.
سئوینجله دؤیوردو اوره ک وورغوسو
هر دامال دوشدوکجه سینهم اوستونه.
بؤ یوک بیر اینامال ،دوز ایلقاریمال
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بیر آن دا سوسمادیم ،هئچ دایانمادیم.
آخاراق درهدن ،آخاراق دوزدن

یول آچدیم قاباغا ،من اوسانمادیم.
حیاتیم بو سایاق کئچسه ده هر آن
جوشغون بیر دنیزین قوجاغیندایام.
بیر دورغون سو ایدیم دنیزه چاتدیم،
ایندی عمانالر ین سوراغیندایام.
گؤرکملی ناثر و ادبیاتش ااوناس مرحوم گنجعلی ص ااباحی دئییردی کی ،اگر
ب یر قلم ص ا ا اااحیبینین مؤوقعی حاااق قیناادا دوغرو و عاادالتلی رٱیاااه گلماااک
ایستیرسنسه ،اونون آنا دیلینه موناسیبتینی اؤیرنمک کیفایتدی.
دوغرودان دا آز  -چوخ ادبی اس ااتعدادی اوالن ائله بیر قلم صااااحیبی تاپماق
چتیندی کی ،اونون آنا دیلی باره ده اثری اولماسااین .بوراساای دا طبیعیدی کی
بو موضوعدا یازیلمیش هر بیر شعرین اؤز رنگی و بویاسی ،اؤز نفهسی اولور .
ائلدار موغانلینین بو موضوع دا یازدیغی شعرلردن بیرینی دینلهیک:
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ایلک نغمه سوزولدو دیلیندن سنین
کؤنوللر اوخشایان آنا دیلینده.

نغمهلر قوجاغی اولدو مسکنین،
آرزو ن قاناد آچدی آذر ائلینده.
نه گؤزهل یارانیب بو آنا دیلی!
نه گؤزهل اوالر کی اونال دانیشاق.
بیر آن اونوتمایاق وطنی ،ائلی،
بیزی بویودوبدور بو آنا تورپاق.
بئله شیرینلییی ،بو تمیزلییی
قات آنا دیلینین شیرینلییینه!
ائلیمیز خوشالماز نغمهسیزلییی،
اوخو ائل نامینه ،وطن نامینه!
دوغما دیاریمیز  ،آنا دیلیمیز
بیزیم وارلیغیمیز  ،تملیمیزدیر .
اونالر ی بیر آن دا اونوتمایاق بیز
بو بیزیم ان دوزگون عملیمیز دیر .
آنا دیلی شا ااعر ینده ایساا اه شا اااعر دوغما دیلینی منسا ااوب اولدوغو خالقین
وارلیغی و طالعی حس ا اااب ائلهییر  .اونون معنوی قودرتینین بیر سااااایرا ناشااااای
ش ااوونیس ااتلرین ادعاالر ینین عکسا اینه اوالراق نهن

ایفاده گؤزهللیینه مالک

اولماسا ا ایندان س ا ااؤز آچیر  .آذربایجان رادیوس ا ااونون دینلهییجیلری ده ائلدار
موغانلیایال ایلک دفعه محض همین ش ا ااعرله تانیش اولوبالر  .او زامان همین
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شااعر رادیودا س اساالندیکدن سااونرا ائلدار ین اثرلری و عنوانیایله ماراقالنانالر ین
سایی خئیلی آرتدی:

سؤزلر یمین اینجهلییی،
اونا ز ینت باغیشالیان،
طبیعتین گؤزهللیین مین فر له آلقیشالیان
آنا دیلین وارلیغیدیر .

آنا دیلیم اینجه دویغوم،
حیاتیمین لحظهلرین اورهییمده ثبت ائلهییب-
سونرا اونو اینجهلیکله دوداغیما اینجی دوزور .
بولبوللرین نغمهسیندن
قایاالردا کهلیکلرین ایلهام دولو خوش سسیندن -
آخارلیدیر دیلیم منیم!
اوجا داغین ووقار دولو ال یئتیشمز ذیروهسیندن -
ووقارلیدیر دیلیم منیم!

منیم دیلیم کسگین قیلینج،
منیم دیلیم اود یاغدیران یانار داغدیر ؛
منیم دیلیم دؤیوشلرده -
اؤن سیرادا دالغاالنان آل بایراقدیر !
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منیم دیلیم بیر عماندیر ،
منیم دیلیم دنیز کیمی عصیان ائدیب،

چؤر  -چؤالری قارشیسیندان اوزاقالدان داشقین سئلدیر !
منیم دیلیم آخار دیلدیر !

منیم دیلیم مرد آنامین اورهیینین دؤ یونتوسو ،
منیم دیلیم سئوگی سسی؛
منیم دیلیم محبتی ،صداقتی ،حقیقتی
ایگیدلرده شجاعتی
اینسانالردا متانتی ،شرافتی
شعیرلرده ظرافتی
اؤز دیلینی ساتانالردا خیانتی عکس ائتدیرن ترانهدیر !
منیم دیلیم یاشانمیش بیر فسانهدیر !
منیم دیلیم طبیعتین ان فسونکار معجزهسی!
منیم دیلیم صول نغمهسی!
اود یوردونون ظفر سسی!
صنعتکار ین هونر سسی!
منیم دیلیم ابدیت ترانهسی!
جنوب شاعرلرینین عا شیق صنعتینه چوخ ح ساسلیقال یاناشماالری ،اونو
بؤ یوک محبااتلااه ترننوم ائتمااهلری معلوماادور  .بونون بیر س ا ااببینی ده یقین کی
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اؤلمز س ااهندین یاراتدیغی «س اااز یمین س ااؤزو » اثرینین قودرتلی تاثیریله ایضاااا
ائتمک اوالر  .صنعتینین عنعنهلر ینه صادیق قاالن ائلدار موغانلی «تئللی ساز »

آدلی اثرینده اوچ تئللی نغمه کارین امکانالر ینی یوکس ا ااک قیمتلندیریر  .اونو
پوئز یانین سیرداشی کیمی گونون نغمهلرینی اؤتمهیه دعوت ائلهییر :
چال عاشیق ،چال!
دوشمه دیلدن ،دورما سس سال!
اولماسین کؤکسونده سؤزلر بؤیله پامال؛
چال کی قور ساچسین ساز یندان ،قوی کؤزرسین اودلو تونقال!
تئللی ساز ین چال ،عاشیق چال!
چال نه گوج وار گور سسینده!
سوسما بیر آن ،یاتما غملر کؤلگه سینده!
سوسماق عاردیر «بابک»ین بو شانلی اودالر اؤلکهسینده،
چال کی دیللنسین او تئللر «جنگی» تک ائل نغمهسینده؛
«قوچ کوراوغلو » نعرهسینده.
چال ،پوزولسون ساز تئلیندن غملی چاغالر !
قول -قوال وئرسین سسینله «جنگی» اوستونده قوچاقالر !
«یاللی» گئتسینلر ارهنلر  ،تیترهسین یالچینلی داغالر ؛
چال ،آلووالنسین یئنه اودالر دیار یندا اوجاقالر !
چال ،یاراقالنسین قاچاقالر .
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چال عاشیق ،اسکیلمهسین میضراب داراغی ساز تئلیندن!
مرد ایگید قو یماز سیالحی بیرجه آن دوشسون الیندن؛
سؤیله داستانالر ایگیدلر مسکنی شانلی ائلیندن!

«بز داغی»ندان« ،خان آراز »دان ،بیرده کی «چنلی بئل»یندن،
دوشمهسین نغمه دیلیندن!
پوئز یانین باش غایهس ا ااینین نهدن عبارت اولدوغو بارهده هر دؤ ورون ادبی
تفککورونون اؤز س ا ااعیی ،اؤز قناااعتی وار  .کاال حااالیناادا اینسا ااااان و جمعیاات،
اینسانال اینسان ،اینسان و طبیعت آراسیندا کی موناسیبتلری ،اونون ان علوی
بش ا ااری حیسلر ینی عکس ائتاادیرن پوئز یااا اوچون ،کااانکئرئاات شاااااراییطاااده،
کانکئرئت وظیفهلرین معینلشمهسیده طبیعیدی.
جنوب ش ا ا اااعرلرینین یاااز یااب یاااراتاادیقالری م ح ی ا ینساااااااانالردا خاااالق
ایدئالالر ینا ،اونون میللی شااعور و باخیشااالرینا صااداقتی ،تربیه ائتمهیی چوخ
واجیب بیر وظیفه کیمی قارشییا قویور .
ائلدار موغانلی بوتون ص ا اانعتیله خالقا باغلی ش ا اااعردی .اونون اوره کدن ده
خااالقااا آرخااا چئویرنلره قااارشا ا ای آمااانس ا اایزلیغیدا بو محبتین درجااهسااااایلااه
اؤلچولملیدی .شاعرین «ساتقین» شعری بو باخیمدان یاخشی نمونهدی:
دیز چؤکمهده ظولمه کئچدین اینامیندان؛
دونیادا بئش اون گون راحات یاشاماقچون -
هم عار ی اودوزدون ،هم ناموسو آتدین،
بو ایشله دئمک کی ویجدانینی ساتدین.
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و یجدانی ساتارکن چیرکین عؤمور آلدین ذیللت بازاریندان،
بیر عؤمر کی اوندان هر لحظه و هردم

ذیللت دوغاجاقدیر «ساتقینلیق» آدیندا؛

بیر یاندا دا هر آن خالقین طرفیندن -
ساتقینالرا دوغرو گوهلل یاغاجاقدیر نیفرت ،کین آدیندا؛
آنجاق کی ریضاسن بو آل -وئر یشیندن،
هئچ شرم ائلهمیرسن چیرکین عملیندن!
سانکی ازلیندن سن بؤیله مقاما چوخ الییقایمیشسن!
فیکر ائتمه کی سنچون ذیللت بازاریندا آل -وئر شیرین اولدو !
یوخ ،سهو ائلهمه سن!
بو آل -وئر یشیندن بیل تکجه قازانجین ساتقینلیغین اولدو .
ائلادار موغاانلینین یاارادیجیلیغینادا موض ا ااوع رنگاارنگلییی اولادوغو کیمی
شعرلرینین فورما جهتدن موختلیفلییی ده اوخوجوالرینی راضی سالیر  .اونون
صنعتینده قوشما ،بایاتی ،دؤ ردلوک ،غزل ،دوداق دیمزه بول -بول راست گلمک
اوالر .
دیگر جنوب شا ا اااعر لری کیمی ائلدار موغانلینین دا غزللر ینده یوکسااااااک
بشری حیسلر  ،سئوگی و محبت اساس موتیو کیمی سسلنسه ده ،بو غزللر بو
گونون طلبلر ینه اینامال جواب وئره بیلیر .
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اوخور هیجران چکن بولبول صابا مستانه غم چکمه!
گره ک یارین سئوهن عاشیق دؤ زه هیجرانه ،غم چکمه!

صداقتلی اوالن عاشیق یانار یارین فراغیندا،

شامین عشقینده اودالنسا دؤزهر پروانه ،غم چکمه!
اوره ک گر اولسادا شان -شان دؤزوم واردیر دوز عاشیقده،
فراغیندان کؤنول یوردو اوالر ویرانه ،غم چکمه!
قیزیل گول بسلهمک اولماز بو آسانلیقال باغبانا،
گولوستانین گره ک دردی قاال باغبانه ،غم چکمه!
محبت یوردونا قویسا قدم عاشیق اوالن کیمسه
یانارسا هیجر اوجاغیندا دورار مردانه ،غم چکمه!
سئوینجین بادهسی دولسا فراغیندا یارین ،ایچمه!
گره ک یارین الیندن بیز آ الق پیمانه ،غم چکمه!
قاال حسرت گوله بولبول عجب سانما بونو «ائلدار »!
ووصالین عشقینه دؤ زسه چاتار

جانانه ،غم چکمه! 1

 1باکی رادیوسونون جنوبی آذربایجان رئداکسیاسی وئرلیشینده سسلندیرنلر  :گولتکین جاببارلی –
حسن ابلوج
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«ائلدار موغانلی»نین لیریکاسینا اؤن سؤز

0

میانالی علیرضا
من بیر گؤزهل اینجهل یکلره ،گئنیش دوش ا ااونجهلره ،آچیق -آ یدین فیکیرلره
مااالااک جاااوان ش ا ا اااعر یمیز «ائلاادار موغااانلی»نی اوخو ی ااناادا ،ساااااااانکی اونون
یاز یالر یندا باهاردا بوالقالر ین داغالر دؤشا ااوندن سا ااوزوب ،آخیب گلمهساااااینی،
پاییزدا سا ااار ی یارپاقالر ین بیرم -بیرم تؤکولمهس ا اینی ،یایدا هاواالر ین اوره کلر
تک ایس ا ااتیلییینی ،قیشاا اادا ساا ااازاقالر ین ییرتیجی دوش ا اامنین کساااااری تک
کسگینلییینی دو یموشام ،شاهیدی اولموشام.
او دا بیز یم معاص اارلر ایچره «لیر یک» ش ااعرلرین نمایندهسا ایدیر  .او بوالقالر ین
آخار ی ای له ائله اوره کلر دنیز ی نه آخ یب گلیرکی ،آدامین اورهیینی اوخشااااااییر ؛
س ااار ی یارپاقالر ین تؤکولمهسا اینی ائله ایض ااا ائدیرکی ،آدام ساااانیر اورهییدیر
پارچا -پارچا قوپوب دوشاور  .آنا محبتینی ائله یاز یر کی ،آدام ساانیر ائله اوالردی
یاایی بو قادهر ایس ا ااتی ائلاهییر  .دوش ا اامنین منفورلوغونو  ،بادطیناتلییینی ائلاه

 0بو یازی ائلدار موغانلینین -0300نجی ایلین قیشیندا تبریزده الیازما شکلینده یاییالن شعر
مجموعهسینه اؤن سؤز اوالراق «عادل نصیر » امضاسی ایله یازیلیبدیر .
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تص ا ااویره چکیرکی ،دئیردیم ش ا اااختا یوخ ،بلکه دوش ا اامنین خبیثلیییدیر کی،
ایسااتهییر قیشاادا طبیعتی دوندورسااون .اونون بیز یم معاصاار ادبیاتیمیزدا بئله بیر

حرکت یولو هر نهدن اول یازدیغی ماتر یالالرا منده محبت او یادیر ؛ اینام یارادیر .

اودا کی نه قدهر رنگارن

تخیلی تصویرلرله ،دوشونجهلی یئنی فیکیرلرله میدانا

گلیر .
دئ یه بیلرم کی ،اگر اونون یازدیغی موض ا ااوعالر فیکر یمجه ده اولماسااااااا یدی،
بلکه ده آنام کیمی محبتله باش ااالماسا ایندان ،یازماسا ایندان ،بوتون حصاااهلره
محبااتلااه یااناااشا ا اماااسا ا ایناادان اوناادان قاااچمااازدیم .او  ،آخی من ایساااااتااهدیییم
لیر یکادان یول آلیر ؛ من دئدیییم «ایستک»« ،سئومک»« ،محبت»دن باشالییر :
سئوگی بیر در یادیر ساکیت دایانماز ،
اینسانی سئومهین اونو دو یانماز ،
سئوگیسی اولمایان شاعر اوالنماز ،
شاعرین قودرتی محبتدهدیر .
دئین ائلدار موغانلی ،نئجه ده بیر الز یمی معنایا ،گره کلی ایسااااتهیه توخونور ،
اوداکی ائله باشالنی شیندا دئییر  « :سئوگی سی اولمایان اینسانی دو یانمایاجاق».
دوز ی ائلاه بو معناا منجاه دوزگون فیکیر  ،اینسا ا ااانی بیر آماالدیر ؛ اوناا گؤره کی،
نئجه اوالر ساائوگینی دوشااونمهدن ،دو یمادان اینسااانی آمالی داشاااییاساااان .هله
قالسا ا این کی ائلدار دئین کیمی تام معنادا دئس ا ااک« :محبتی اولمایان شااااااعر
اوالنمایاجاق ».ایسااتکدن باشااالمیش ساائومیه دؤنن بو معنا ائلدار شااعر ینده ده
اؤ زونو محبتده عکس ائتدیریر  ،محبتده تاپیر  .یوخسا ا ااا ایسا اااتک ،سااااائومک
حصااهس اینی داش ایماسااایدی ،محبته چاتمازدی ،محبته قووشاامازدی دئیردیم.
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بو یولو گئتمهین ده ،بو حص ا ااهنی طی ائتمهین ده حقیقی ش اااااعر اوالنمازدی؛
ش اااعر اولس ااایدی دا ،خالقین اورهیینه یول تاپانمازدی .خالقسااایز بیر شااااعرده
زا مان کئچدیکجه ،زا مان اؤتدوکجه پوچا دؤنردی ،هئچه چی خاردی .اگر بیز یم

لیر یکا صنعتینین باش سیماالر یندان اوالن شاعر «نبی خزر ی» کیمی دئسک:
ائل سئودی کیم ائلین عشقینه یازدی،
او بیزه قودرتدی ،بیزه دایاقدی.
خالقسیز بیز دونیادا شاعر اولمازدیق،
خالق ائله بیزسیزده دونیادا خالقدی.
شا ا اااعر ائلاادار موغااانلی دا بو معنااای اا ائلااه اینااانیرکی اؤ زونو ایساااااتااهدییینااده،
سئودییینده گؤرور  .داها دوغروسو بو سئومک ائله اونونال بوتون حصهلرده اؤ زونو
آچیق -آیدینجاسینا تظاهر ائتدیریر  .منلییینی یوخ ،بلکه اؤ زلویونو گؤستریر  .او
ائلااه س ا اائوگی قااانااادیال اوچور کی ،ایسا ا اتااهدییی ایلااه بیر اولماااق ،تن اولماااق
ایستهییر  .او بیر شعر ینده اوز سئوگیلیسینه اؤ زونو بئله ایضا ائدیر :
ایناندیم وارلیغا سنین گؤزونله،
آنالدیم نه کئچیر حیاتیمیزدا.
یانارکن آلیشدیم سؤنمز کؤزونله،
دوشوندوم اوندادیر نجاتیمیز دا.
بئله بیر لیر یکانی داش ا اییان شا اااعر  ،دئیردیم حؤکما طبیعتین ده وورغونودور ؛
داغین دا مفتونودور  .اونا گؤره کی بو معنا باش ا ااقا خالقالردان داها چوخ بیز یم
اودالر یوردو  ،اودالر اؤلکهس ا ای آذربایجانال باغلیدیر  .بئله بیر ساااایر باغلیلیق
ائلدار ش ا ااعر ینده ده آش ا ااکارجاسا ا اینا دو یولور  .ایس ا ااتردیم بونونال عالقهدار اونون

حاققیندا یازیالنالردان نمونهلر 040 /

«داغالر » ش ا ااعر ینادن بیر پاارچاا گتیرماهییملاه کیفاایتلاهنم .آخی بو داهاادا آرتیق
یئر ی نه دوش ا ااردی؛ اونا گؤره کی اؤنجه دئدیییم ائلدار ش ا ااعری بوتون حصاااااهلری
اؤ زونااده یئرلشا ا اادیرن ،اؤ زونااده جمع ائاادهن پوئز ی اادیر ؛ هر تااک – تکیناادن ده

قابلیتله نئجه ده وار استفاده ائدهن:
چیچکلرین اولدوز سایاق-
دؤشلر ینده یانار داغالر !
شاللهلر  ،سرت قایاالر -
سنی آنا سانار داغالر !
بئلااه بیر آختااار یش یولالر ایلااه ،رنگااارنگلی یاااز یالرال قااارانلیق کئچیااادلری
اومیدله ،اینامال کئچن ائلدار داییما ایشایقلی گونلر آرزوسااو ایله مئیدانا گلیر  .او
یازدیقالر ی ماتر یالالر ین هامیسینی سئوه -سئوه بیان ائدیر  .هامیسینی قطعه-
قطعه ،مصراع -مصراع اؤنجه اؤزو ایزلهییر  ،اؤزو گئدیر .
او داییما ایسااتهدییینی اوره ک ائو یندن ساائویر ؛ ساائومهدن بیر ایساااتهدییینی
بی اان ائتمیر  .او هئچ بیر یولو کؤنولس ا ااوز گئتمیر  .داهااا دوغروساااااو بئلااه بیر یوال
اینانان شاعر ائلدار موغانلی وطن محبتینی داهادا آرتیق منیمسهییر :
توکنمز دیلکله هر اینسان کیمی-
من ده محبتی آلقیشالییرام.
گؤزهل یاز فصلینده اوره ک دو یغومو -
وطن سئوگیسینه باغیشالییرام.
محبتی آلقیش ااالیان ،اونو ش اااعرین قودرتی بیلن ائلدار اوره کدن ایساااتهییرکی
ائله بو بویدا معنانی وطن سا اائوگیساا اینه باغیشا ااالساا این؛ وطن عشاااااقینه بخش
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ائتسا ا این .او اؤ ز یوردونا ،اؤ ز وطنینه قیر یلماز عالقه ایله نئجه کی وار باغلیدیر .
آنا وطنینه یاخود آنا دیلینه حص ا اار ائتدییی بیر ش ا ااعر ینده اونو نهلر سااااااندیغی،

تخیل گئنیشلییینده اونو نئجه تصویر ائتمهسی ،آچیق -آیدینجاسینا وطنینه
نئجه باغلی اولماسینی گؤستریر :
بولبوللرین نغمهسیندن
قایاالردا کهلیکلرین ایلهام دولو خوش سسیندن -
آخارلیدیر دیلیم منیم!
اوجا داغین ووقار دولو ال یئتیشمز ذیروهسیندن -
ووقارلیدیر دیلیم منیم!
دئین ائلدار ین بو یولدا هر نفس چکمهسا ا ای ،هر اوره ک دؤیونتوساااااو وطن له
بااغلی اولور  .وطن عش ا ااقی اونون اورهییناده گیلاه -گیلاه داماارالر یناا یول ائادیر ،
جانینا هوپور  .اونون وطن حاقدا یازدیغی هر ش ا ااعر ینی گؤتورس ا اام ،دئیه بیلرم کی
ساا اااناساا ااان او هئچ بیر یسا ا اینی یازماییب ،بلکه اورهیی ندن قو پار یب ،شاااااعره
دؤندهر یب:
آدینال چاغالنیر چکدیییم نفس،
سنسیز دونیا اوالر منه دار قفس،
تاپیلماز روحومدا شنلییه هوس،
باغالنیب سنینله ایلقار یم وطن!
ایلقاار ینی وطناه بااغالیاان ائلادار  ،بئلاه بیر گرگین دونیاادا ،بئلاه بیر تهلکاهلی
زاماااناادا ی ااشا ا اااتاادیغیناادان بیرآن دالی اوتورمور  ،بیر آن دالی چکیلمیر  .او آخی
اومیدله ،اینامال یاشاییر ؛ یالنیز سوسمادان یاز یر :

حاققیندا یازیالنالردان نمونهلر 041 /

اوخور هیجران چکن بولبول صابا مستانه ،غم چکمه!
گره ک یار ین سئوهن عاشیق دؤ زه هیجرانه ،غم چکمه!

او بوگونکی آجیالرا قاتالشیر  ،دؤ زو ر صابا عشقینه .بو گونکی مانعهلره سینه
گریر گله جک نامی نه .او امیندیرکی قیز یل گول بس ا االه مک ایساااااتهین باغبان
گره ک گولوس ا ااتانین یارانماسا ا ایندا ،دؤنمهسا ا اینده بوتون دردلره قاتالشاااااساااااین،
دؤ زس ا اون؛ نئجه ده کی او اؤزو بونا اینانیرکی «شا ااامین عش ا اقینده اودالنان پروانه
یانیر  ،اوف دا دئمهدن .یالنیز «اوالجاق» شعر ینده هانسی یولال بئله بیر مقصده
داها تئز یئتیش ااهنی معینلش اادیریر  .او آخی زامان س ااوزگهجینده یول وار  ،یولچو
وار قوشالیغینا اینانیر  .دئیردیم کی بئله بیر قوشالیقدا حؤکما حرکت اوالجاغینا،
گئدیش اوالجاغینا دا ائلدار اوره کدن باغلی اواللی ،قیر یلماز عالقه ایله ،مؤحکم
ایراده ایله دایانیر  ،یاز یر :
ازلدن قانوندور بو طبیعته
بوتون کؤهنهلیکلر محو اوالجاقدیر .
آل گونش ساچاندا نورون ظولمته
شفقلر یئر اوزون دولدوراجاقدیر .
او «آرزو » شاااعر ینده بوندان دا ایرهلی گئدیر ؛ اؤ ز دونیا گؤروشاااونو آچیر ؛ امین-
آمانلیقی ،صا ا اولحو  ،دونیا بیرلییینی ،اینس ا ااانالر قارداش ا االیغینی ،سااااائوگی ایله
یاشامانی ترننوم ائدیر :
سماالردا سئیر ائلهین بیر قوش اولوب اوچایدیم کاش!
سرحدلری بیر ائدرکن باغلی یولو آچایدیم کاش!
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اونون بوتون ی اارادیجیلیق یولو ائلااه بو یولال باااش ا ااالییر  ،بو یولال گلیر  .هلااه
قالسااین کی بئله بیر گرگین وضااعیتده دایانیب -دورمانی ،سااوسااامانی مومکون
اولما یان بیر حادی ثه کیمی گؤرور  .او دوننکی گؤردو یو ایش ا ااه بو گونکی گونده آز

دئییر  .او بونادان دا آردیجیال گئادیش یولوناا ایناانیر  .داهاا دوغروساااااو بو حاال-
هاواسینی دا بیر شعر ینده بئله گتیریر :
حیاتیم بو سایاق کئچسه ده هر آن
جوشغون بیر دنیزین قوجاغیندایام.
بیر دورغون سو ایدیم دنیزه چاتدیم،
ایندی عمانالر ین سوراغیندایام.
بو عمانالر س ا ااوراغی ندا اوالن شاا اااعرین ،گله جک گونلر ینی اوغورلو گؤرمک
ایسااتردیم .آرزوالردیم کی او ائله ایندیکی اولدوغونو  ،ایندیکی داشااایدیغی یولونو
داهادا اومیدلی ،ایناملی یاشایا بیلسین.
 – 0300/00/1تبریز

045 /

شعرلریندن نمونهلر
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 66و -06نجی ایللر شعرلریندن نمونهلر (تاریخ ترتیبی ایله)

وطنیم آذربایجان!
باغلیدیر حیاتین بویونجا هر آن
سنین تک آنایا ووقاریم ،وطن!
سئومیشم سئوهجم سنی هر زامان
ای منیم قهرمان دیاریم وطن!
مهربان قوینوندا بویا چاتمیشام،
شیرین الیالیینی قانا قاتمیشام؛
آیری نغمهلری بوتون آتمیشام
وورغونام من سنه نیگاریم وطن!
اورهییم دؤیونور گؤزهل آدینال،
آرزوالر گول آچیر سنین یادینال؛
حیات شیرینلهشیر شیرین دادینال
اوره کدن سئودیییم دیلداریم وطن!

شعرلریندن نمونهلر 047 /

قارالسا گوندوزون قارالالم من ده،
سؤنسه اولدوزالرین کور اولالم من ده،

غملی باخسا گؤزون سارالالم من ده،
حیاتیمدا سنسن غمخواریم وطن!
آدین ال چاغالییر چکدیییم نفس،
سنسیز دونیا اوالر منه دار قفس؛
تاپیلماز روحومدا شنلییه هوس
باغالنیب سنینله ایلقاریم وطن!
دوشمانی تیترهدیر اودلو باخیشین،
قایاالردان کئچیر گورلو آخیشین؛

شیمشکی سؤندورور پارالق چاخیشین،
دایاقسان ائللره «ائلدار »یم وطن!
دی 0300
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دویورام سنی!
سسین قانادالنیب داغالر کئچنده
دالغاالر اوزونده دویورام سنی!
یازین نفسیله گوللر آچاندا
قیزیل گول ایزینده دویورام سنی!
او گؤزهل ناخیشین وورغونویام من،
سئویرم حیاتدا سنی اوره کدن؛
سینهنه سریلیب یام-یاشیل چمن،
بولبولون سؤزونده دویورام سنی!
سن ایلهام پریسی ،سئوگی یوردوسان،
محبت نغمهسین یاییرسان هر آن؛
کؤنلومدن چکیلیر غصهلی دومان،
سعادت کؤزونده دویورام سنی!

شعرلریندن نمونهلر 049 /

داغالرین چیچکلی ،بوالغین سرین،
او گئنیش اورهیین سمادان درین،

ایلقارین مؤحکمدیر  ،سؤزون ده شیرین؛
هر سؤزون دوزونده دویورام سنی!
مهربان قوجاغین بئشیکدیر منه،

باغلییام ازلدن باال تک سنه؛
سنین حسرتینده قالسام دا یئنه-
آنامین گؤزونده دویورام سنی!
ای گؤزهل دیاریم ،آذربایجانیم
عشقینله قایناییر قلبیمده قانیم!
«ائلدار »ام سنیندیر وارلیغیم ،جانیم،
ائلین گوندوزونده دویورام سنی!
بهمن 0304
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گونش سئوگیسی
گونش بولود دالیندا،
هاوا سویوق ،توتغوندو .
کیالسین های -کویونو اونودوبدور معللیم،
الینده گچ ،فیکیرلی دایانیبدیر معللیم.
پنجره قیراغیندا اوستول اوسته ایلهشن-
کیچیک یاشلی بیر اوغالن
نه دینیر  ،نه دانیشیر ؛
پنجرهدن سئیر ائدیر گؤیده کی بولودالر ی،
دو یغوالر ی قار یشیق
فیکیرلری دوالشیق.
کیمسهسیز اوشاق کیمی
سئرچهلر اؤ زون آتیر او کونجدن بو کونجه؛
اوغالن دوشونور :

شعرلریندن نمونهلر 050 /

بلکه طوفان قوپدو ایندیجه!
قوشالر نه ائده بیلر ؟

آغاجالر کؤکدن قوپار .

بلکه گورشاد باشالدی!
بلکه سئل – سو آتالندی!
کؤرپه سئرچهلر اؤلر ؛
اؤلمهسه ،الا اینجهلیب آجسیزلیقدان اوزولر ...
فیکیرلرین سونو یوخ...
گؤرهسن خسته آنام درد الیندن سیزالییر ؟!
یوخسا ایندی تر باسیب یاتاغیندا یوخالییر ؟!
گؤرهسن ایشسیز آتام
بو گون بیر ایش تاپدیمی؟!
یا یئنهده مئیداندا ایش دالینجا دوالنیر ؟!
گؤرهسن باجیم « گولناز » –
نئجه سالیر ایلمهیی او کیچیک اللریله؟!
اونال ارباب داالشیب،
اونو یئنه دو یوبمی؟!
بارماغین بیچاق کسیب،
آل قانینا بو یاییب یئنه گونده کی کیمی؟!
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اوغالنی اؤ ز ایچینده
بو آغریالر  ،آجیالر یامانجا اینجیدیردی،
اورهیینی دیدیردی.

فیکیرلرین سونو یوخ...
آرزوالر باش قالدیریر اؤنون کؤنول ائو یندن:
چکیلسه بو دومان ،چن
گونش گولسه دونیایا
هر یان گؤزهل گؤرونر ؛
باغچا گولر  ،باغ گولر
تارالالردا سئو ینر .
قورتارار بو عهابالر ،
قورتارار بو انتظار .
بیر سس اونو آییلدیر سونسوز دوشونجهلردن:
آی اوشاقالر دینمهیین!
بو موضوعدا اینشانی یازاجاقسیز صابا  ،سیز :
«دونیادا داها آرتیق سیز نهیی سئویرسینیز ؟»
هامی سوکوت ایچینده،
او کیچیک یاشلی اوغالن بیردن دورور آیاغا
منه اذن وئرسهنیز ایندیجه دئییم آغا!

شعرلریندن نمونهلر 051 /

راضیالشدی معللیم ،دئدی :سؤیله سؤزونو !
او اوغالن دؤنوب یئنه

قاا -قارا بولودالرا ز یللهیهرک گؤزونو
بئله دئدی سوزونو :
من گونشی سئویرم
گونش منیم سئوگیلیمدیر ؛
گونش اولسا
ایشیقالنار کیچیک ،شئهلی داخمامیز دا،
گونش اولسا
تورپاق گولر  ،قوشالر اوخور ،گوللو یازدا؛
گونش اولسا
داها منیم کیچیک باجیم
زئرزمیده ،دزگاه اوسته سولغون اولماز ؛
گونش اولسا
خسته آنام دیزلرینین آغر یسیندان غمه دولماز ؛
گونش اولسا
قیش گونونده یالینلیقدان آیاقالر یم گیز یلدهمز ؛
گونش اولسا
غم قوجالتمیش گنج آتامین
قوالغیما غم – کدرلی سسی دهیمز ؛
گونش اولسا
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من قورخمارام آجی قیشدان؛
گونش اولسا

نور تؤکولر هر باخیشیدان،
هر بیر سحر دان سؤکولر ،
آتام گولر ،
آنام گولر ،
دونیام گولر .
بودور ائله ،من سئویرم آل گونشی
آتام کیمی،
آنام کیمی،
دونیام کیمی...
گونش بولود دالیندا
هاوا سویوق ،توتغوندور .
صینیف باتیب سوکوتا،
باخیشالرسا دولغوندور ؛
کیچیک یاشلی او اوغالن
سوزور باخیشالر یال شاگیردلرین چؤهرهسین.
هامی دالغیندی ،توتغون...

شعرلریندن نمونهلر 055 /

گؤیده ایلدیر یم شاخیر ،
یار یلیر بولودالر ین قارا چیرکین سینهسی؛

ایلدیر یمین سسینه قار یشیر کیالسدا کی بیر شاگیردین گور سسی:
من ده سنین کیمییم
آل گونشین وورغونو .
من ده سئویرم اونو ...
صینیفده کی هر باخیش،

توتغون ،دولغون باخیشالر ائله بیل دئییر بونو :
من گونشی سئویرم،
من گونشی سئویرم .
آذر 0303 -

 06 / 056یاشین شرفلی حیات یولو؛ «ائلدار موغانلی» ادبیات سئونلر گوزگوسونده

آلوولو تورپاق
میضراب وورور کؤنلومون تئللرینه وطنیم،
آلووالنیب هئی یانیر هیجران ایچره بدنیم،
بیر نغمهلی بولبولم اوزاق دوشوب چمنیم
حسرتینده یانیرام دیلیم گلمیر شنلییه،
اورهییم هئی چیرپینیر تئز چاتام چمنلییه.
باهار گلیر قلبیمه آنا صداقتینله،
چیچکلهنیر آرزوالر سنین محبتینله؛
یوکسهلیر عرشه باشیم شرفلی شؤهرتینله،
آلقیش دئییر یئر اوزو ایگید آذربایجانا،
آلوولودور تورپاغین یاتاق اولماز دوشمانا.
سؤنوکمهین اوجاغین حیات وئریبدیر منه،
وورغونام سینهنده کی قیزیل گوله ،چمنه؛
قوی دئییم جانیم قوربان اود نفسلی وطنه،
یاشایاسان ابدی دوغما آذربایجانیم!
سنین اوغروندا بیل کی روادیر آخا قانیم.

شعرلریندن نمونهلر 057 /

یاشیل گئین چؤللره باخاندا من ای وطن!
بوالق اولوب سینهنده آخاندا من ای وطن!

دوشمان اوسته شیمشکتک شاخاندا من ای وطن!
سن دوشورسن یادیما آذرستان وطنیم!
سن چاتیرسان دادیما آذرستان وطنیم
آیری دوشسم ده سنین آلوولو اوجاغیندان
کام آلماسام دویونجاق مهربان قوجاغیندان
زامان چاتسا اؤپهرم گول کیمی یاناغیندان؛
اوندا مهربان آنام تئللرینی دارارام،
گؤز یاشیمال ،حسرتله او گونه انتظارام!
آذر 0300

 06 / 058یاشین شرفلی حیات یولو؛ «ائلدار موغانلی» ادبیات سئونلر گوزگوسونده

حسرتلی عؤمور

سئویملی جنوب شاعری مدینه خانیم گولگونه اتحاف

آیریلدین گنجایکن دوغما ائلیندن
یاشاتدی حسرتلر  ،نیسگیللر سنی.
دؤورون حاکیمینه باش ایمهدین سن،
پوالدا دؤندردی موشگوللر سنی!
یاشادین هر زامان یاز هوسیله،
ایلقارین باغالندی اود اؤلکهسیله؛
دیل آچدین وطنین ظفر سسیله
دینلهدی سئودالی کؤنوللر سنی!
وطنین دردینه سینه داغالدین،
آغ گونه سسلهدین وطن ائوالدین؛
خالقین ال بیر جوشوب ،بیرگه چاغالدین،
او دور آلقیشالییر بو ائللر سنی!

شعرلریندن نمونهلر 059 /

آلوولو سؤزلرله سیالحا دولدون،
نه تؤوشهمک بیلدین ،نه ده یورولدون؛
استبداد اؤنونده اییلمز اولدون،

شرفله یاشاتدی او ایللر سنی!
آچ ووصال یئلکنین خزرده یئنه،
قوی شنلیک گتیرسین آنا وطنه!
قوجاغین آچیبدیر تبریزین سنه،
گؤزلهییر بو تایدا ساحیللر سنی!
تیر 0301
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آچین پنجرهنی!
توتغون بیر هاوادا کئچیر حیاتیم
آچین پنجرهنی باخیم گونشه!
منیم کی اوچماغا یوخدور قانادیم
باری گؤزلریمله آخیم گونشه
آچین پنجرهنی باخیم گونشه!
بوغور وارلیغیمی بو بوغونتوالر
ترسینه ایشلهییر چرخ روزگار
خزان اوردوسویال تاالنیب باهار
آچین پنجرهنی باخیم گونشه!
بلکه اورهییمه سئوینج ایلهشه!
درد امدیم حیاتا گؤز آچان گوندن
داییما سیخیلیب بوغولموشام من
ظولمتده گزیرم گونشلی وطن
آچین پنجرهنی باخیم گونشه!
بلکه اورهییمه سئوینج ایلهشه!

شعرلریندن نمونهلر 060 /

آنا نغمهسیله گولمورم ایندی
دوشمانا بسلهنن قلبیمده کیندی
وطنسیز یاشاماق یامان چتیندی
آچین پنجرهنی باخیم گونشه!
بلکه اورهییمه سئوینج ایلهشه!
بیر یاندان آرزومون ساراالن گولو
بیر یاندان آیریلیق ،غربت نیسگیلی
منه قارالدیبدیر آیالری ،ایلی
آچین پنجرهنی باخیم گونشه!
بلکه اورهییمه سئوینج ایلهشه!
غصه اوردو چکیب اوره ک مولکونه
دوشمان آیاق باسیب ائل سینهسینه
گئجه حاکیم اولوب بو یوردا یئنه
آچین پنجرهنی باخیم گونشه!
بلکه اورهییمه سئوینج ایلهشه!
تاالندی وارلیغیم تاالندی ائلیم
آزادلیق سسلهدیم کسیلدی دیلیم
ایندی آل گونشه اوزانیب الیم
آچین پنجرهنی باخیم گونشه!
بلکه اورهییمه سئوینج ایلهشه!
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بیر زامان یوردومو بزهدی چیچک
شعاریمیز اولدو سئویب سئویلمک
ایندی بوغونتودا سیخیلیر اوره ک

آچین پنجرهنی باخیم گونشه!
بلکه اورهییمه سئوینج ایلهشه!
چیچکلر ده سولدو  ،گوللر ده سولدو
پاییز اوردوسویال وطنه دولدو
قارا استبدادا بوساط قورولدو
آچین پنجرهنی باخیم گونشه!
بلکه اورهییمه سئوینج ایلهشه!
چکیلدی یئنیدن گونشه ساری-
قیزیل ناخیشالرال دؤیوش یولالری
اللهلر بورودو دوغما دیاری
آچین پنجرهنی باخیم گونشه!
بلکه اورهییمه سئوینج ایلهشه!
من کی نور امهجم قیزیل گونشدن-
گره کدیر بو یوال یولچو اوالم من
دایاغیم خالقیمدی بیرده کی وطن
آچین پنجرهنی باخیم گونشه!
بلکه اورهییمه سئوینج ایلهشه!

شعرلریندن نمونهلر 061 /

من کی اؤز خالقیمین بسلهدییییم
گره ک اونال گولم ،اونال یئیم غم

اوتورسام یئریمده گونش گؤرمهرم
گره کدیر ایندیدن آخام گونشه
خالقیم ال بیرلیکده باخام گونشه!
اسفند 0301
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«سؤنمز »دن استقبال

بیر گؤیرچین کیمی دنسیزلهمیشم

بولبولم یازدا چمنسیزلهمیشم

اوستاد کریم مشروطهچی(سؤنمز )

قاناد آچ ماوی سمادا یئنیدن،
نه روادیر بئله دنسیزلهیهسن؟!
گؤزلهییر اوچماغینی شانلی وطن،
بو گئنیش دونیادا دنسیزلهمه سن!
قیشا خال سالمادادیر گوللو باهار ،
اریییر داغالرین اوستونده کی قار ؛
دویسا یاز عطرینی بولبول اوخویار
کؤنول آچ یازه چمنسیزلهمه سن!
ساچینا چوخلودا دن دوشسه اگر -
قایدادیر داغ باشینا قار تؤکولر ؛
کؤنلونه قویما قونا غصه – کدر ،
دؤز باهار عشقینه شنسیزلهمه سن!
سنی داغ ساندی بو اود یوردو آنان،

شعرلریندن نمونهلر 065 /

داغ کیمی ذیروهسی چن اولمالیسان؛
داغالرین هئیبتیدیر چنله دومان،

بئله چنسیزلهمه ،چنسیزلهمه سن!

گل داریخما! گؤرونور «بابک» ایزی
اوجا داغالردا سوراقالر او بیزی؛
اود دیاری ایسیدیر قلبیمیزی
«نبی»لر چوخدو ارنسیزلهمه سن!
کؤکلهنیب «جنگی»لر اوسته سازیمیز ،
«چنلی بئل»دن اوجالیر آوازیمیز ؛
سس وئریر «روشن»ه «خان ائیواز »یمیز ،
بئله بیر صحنهده تنسیزلهمه سن!
بیر یانار داغ کیمی «سؤنمز »دی اودون،
بو یانار شعلهنی هر دم قورودون؛
اؤلکهنی اود نفهسینله بورودون،
دردلی اولما و وطنسیزلهمه سن!
دؤز باهار عشقینه شنسیزلهمه سن!
اردیبهشت 0300
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دیلهییمیز
یالچینلی داغالرین یولچوسویوق بیز ،
ذیروهیه ال تاپماق گرهییمیزدیر .
بیر آن بودرهمهدن آیاقالریمیز
اینامال دؤیونن اورهییمیزدیر .
بیز تسلیم اولموروق گئجه -گونوزه،
داییم یول آچیریق درهدن دوزه؛
قایاالر باش اییر ایرادهمیزه،
بیزه قودرت وئرهن مسلکیمیزدیر .
بو یولدا جان قویوب مینلرجه «بابک»،
بیر آن دا دورمادان گره ک دؤیوشک؛
ظفر بایراغینی قالدیرماق گره ک،
خالقین قودرتی ده کؤمهییمیزدیر .

شعرلریندن نمونهلر 067 /

گلهجک بیزیمدیر اینانیریق بیز ،
دؤیوش مئیدانیندا سینانیریق بیز ؛
گره ک تیترهمهسین بوگون دیزیمیز ،

بشر سعادتی دیلهییمیزدیر .
خرداد 0300
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قیزیل نغمه
اؤرتدو قان یایلیغین باشینا سحر ،
آتدی داغ ذیروهسی مئ اؤرپهیینی.
آخدی دان یئرینه قیزیل شفقلر
یاردیقجا شوم گئجه گون اورهیینی.
سما ،سینهسینه چکدی آل قوماش
سؤندوکجه اولدوزالر  ،یاندیقجا گونش.
یئر اوزو گونشه قول آچیر یاواش،
یئنه شعلهلنیر ابدی آتش.
اوزاقدان یوکسهلیر گوهلللر سسی،
دیکسینیر قایاالر  ،اسیر چیچکلر .
سوسور بیر ایگیدین قیزیل نغمهسی
باشینا سالدیقجا آل شالین سحر .

شعرلریندن نمونهلر 069 /

پوالد بیر سینهده یئنه گوهللنیر -
گوهلللر یئریندن قیزیل بیر چیچک.

باشینین اوستوندن بایراغی ائنیر -

دنیز دالغاسینین چکینمهسی تک.
آل قانا بویانمیش ایگید هئیکلی
دالغاالر قوینوندا آل بایراغ اولور .
یئنه مؤحکملنیر دؤیوش تملی؛ ...
باشقا بیر شههرده «جوخه» قورولور .
شهریور 0307
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آد گونو
بو گون آد گونوندور  ،ییغیلیب هامی،
ییرمینجی یاشینا دولورسان ایندی.
گؤروشون بورو یوب شاعر دونیامی،
شعر ده سنیندی ،سؤز ده سنیندی.
داغالر اوجا قو یسون پاپاغین بو گون،
جوشسون بوالقالر ین قاینار اورهیی.
مئشهلر زومزومه ائتسین سنینچون،
اوخشاسین کؤنلونو باهار کولهیی.
یاشیل مئشهلرین ،سرت قایاالر ین-
سینهسی اوستونده گول آچدی ایزین.
قیش گونو جارچیسی اولدون باهار ین،
صاباحا یؤنلدی اورهیین ،گؤزون.

شعرلریندن نمونهلر 070 /

سئودا یولالر یندا توش اولدون غمه،
مین فیتنه تؤرهتدی «قارا ملیک»لر .

بؤیوک گوناه اولموش سئوگی ،سن دئمه
سارای قانونالر ی اوالندا ازبر !
دونهنین قادالی ،بوگونون قانلی،
سول دؤشون اوستونده داغ واردی یئنه.
باشین فیرتینالی ،کؤنلون دومانلی
نه حزین باخیرسان آنا وطنه؟!
ییرمینجی قیش کئچیر یاز حیاتیندان،
بو گون آد گونوندور  ،ییغیلیب هامی.
ائله بیل دایانیب ،یئر یمیر زامان
گؤروشون بورو یوب شاعر دونیامی.
الی بوش دئییلم بو گونونده من،
اؤزومدن قورتار یب من ،سن اولموشام.
سنین بوالغ کیمی صداقتیندن-

«آردینجا سورونن کؤلگن اولموشام7».

 7بیر ماهنی سؤزوندن

بهمن 0301
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بیرم  -بیرم
بیر عشقین اوجوندان اولدوق در به در ؛
دوشور قلبیمیزه خال بیرم-بیرم!
کئچیر عؤمروموزدن فصیللر  ،ایللر ،
شهوه ساچ الر اولور چال بیرم-بیرم!
نامرد کؤرپوسوندن کئچیر بیر چوخو ،
دهییر سینهمیزه خیانت اوخو ؛
عشقین گؤزلریندن چکیلیب یوخو ،
پریشان گؤرونور تئل بیرم-بیرم!
کرم هللسیزدیر  ،هلل کرمسیز ،
خان اصلی دوشوبدور دیله کرمسیز ،
بوینو بوکوک قالیب بنؤوشه ،نرگیز ،
سارالیر او یاشیل چؤل بیرم-بیرم!

شعرلریندن نمونهلر 071 /

قیزیل گول یارالی اسیر بوداقدا،
بولبولون نفهسی قالیبدی باغدا؛

«موغانلی ائلدار »ی بو آن ،بو چاغدا
سسلهییر باهارا گول ،بیرم-بیرم!
فروردین 0376
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ماویلیک
سئویملی شاعریمیز اوستاد حبیب فرشبافا اتحاف

باخیشین ماویدیر ،
گؤزلرین دنیز ؛
دنیز ماویلیکله دوغولوب ائکیز .
بعضا دالغاالنیر باخیشیندا غم،
بعضا ده گؤرورم
سئوینج لپهلهنیر دنیز گؤزوندن؛
غمین ده ماویدیر
سئوینجلرین ده.
دالیرام گؤزونون ماویلییینه؛
ماوی باخیشینال اوچورام یئنه-
ماوی دیلکلرین گؤیقورشاغینا؛
اوردا گونشلهنن آرزوالرینی
تاپیرام گئجهنین آغ سحرینده؛
آرزوندا ماویدیر  ،اومیدلرین ده.

شعرلریندن نمونهلر 075 /

ماوی باخیشینال قوشاالشاندا
سئویرم دالغانی ،سئویرم غمی.

دنیز گؤزلرینله قوجاقالشاندا

سوزورم سئوینجله بوتون عالمی.
اردیبهشت 0376
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سنسیزلیک
داغین سینهسیندن پوزولور ایزلر ،
ذیروه یالقیزالییب،
کهلیکلر سوسوب.
سیلدیریم قایاالر مورگولهییرلر ؛
بولودالر اینلهییر ،
گؤی سسین کسیب؛
گونش قان آغالییر هر آخشام سحر .
سنینله سالدیغیم او جیغیر  ،او ایز
کول -کوسا اوغراییر ،
محو اولوب گئدیر .
یامان کؤورهلیبدیر بنؤوشه ،نرگیز ؛
بو اضطراب نهدیر
بو تشویش نهدیر ؟!

شعرلریندن نمونهلر 077 /

کیشنهین بولودالر  ،شاخان ایلدیریم،
قارتال الر مسکنی او سرت سیلدیریم
پوزغون خاطیرهیه چئوریلیبدیلر ؛

گونش قان آغالییر هر آخشام سحر .
تکجه سن قالیبسان
بیرده بو حالدا-
داغین سینهسینده جیغیر حسرتی.
او داغچی یارادیر شیرین خیالدا،
سن ایسه قلبینده داغ محبتی.
گل آرزو ساروانیم
سن ده تای اولما پوزغون خاطیرهیه چئوریلن ایزه!
آماندی دایانما ،سوسما ،سیخیلما،
کیشنه نور النسین اورهییمیزه!
سیخیلما!
سیخیلسان سیخیالرام من
بیزیمله سیخیالر بو آنا وطن!
خرداد 0376
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منی اؤزومه قایتار!
آیریلدین؛
اریدی باخیش الریم آیاق ایزلرینله؛
منی مندن آلیب ،آپاردین اؤزونله.
آیریلدین؛
تنهالیقدا کئچدی گونلر ،
آیالر  ،ایللر ؛
او گئدهن آیاق ایزلرینه
حسرت گولو اکدی باخیشالریم هر سحر .
آیریلدین؛
گؤزلریم یول چکدی سن گئدهن منزیللره،
اومید باغالدیم ووصال دونلو قیزیل بیر سحره.
آیریلدین یاشیل دیلهیینله،
قیزیل اورهیینله؛

شعرلریندن نمونهلر 079 /

آپاردین آرزوالریمی،
کؤچورتدون سؤز باهاریمی.

سارالدی زامان کئچیدینده یاشیل خاطیرهلر ،
کؤنلومو بورودو کدر .
گل سئوگیلیم!
اریدیکجه باخیشالریم دیلهییمدن اوزاقالشیرام،
گل سئوگیلیم!

اورهییمدن اوزاقالشیرام.
قوی آلماسین کؤنلومو غوبار .
منی اؤزومه قایتار –
یاشیل دیلهیینله،
قیزیل اورهیینله.
تیر 0376
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سن اولسان
عشقیم گول آچار گوللو گولوستانی سن اولسان،
نغمهم گؤیهرر باغیله بوستانی سن اولسان.
قلبیم اؤزونو آل گونشه پیرهن ائیلر
هر شاختالی گونده اومیدین جانی سن اولسان.
آل قونچاالنار سینهمین اوستونده کی داغالر
وصل عالمینین گؤزلری جئیرانی سن اولسان.
بخت اولدوزومون نور تؤکولر هر باخیشیندان
آلنیندا یازیلمیش قیزیل عنوانی سن اولسان.
شن یاز آچیالر گؤزلرینین پنجرهسینده
«ائلدار »ین اگر سئوگیلی جانانی سن اولسان.
فروردین 0370

شعرلریندن نمونهلر 080 /

سنی دوشوننده
گلدین ،قانادالندی عشقیم ،امهلیم،
بولودالر سینهمه سیخدی کؤ ینهیین.
گونشین ساچینی اوخشادی الیم،
قلبیمله قول -بویون اولدو اورهیین.
گلدین ،ماو یلیکده غرق اولدو حیات،
ماو ی دالغاسینی ایتیردی دنیز .
ائله یومشاق اولدو بو سرت کایینات
بولودا چئور یلدی محبتیمیز .
فصیللر دهییشدی دوغما دونونو ،
پاییز دا یاز اولدو  ،قیش دا یاز اولدو .
قیزیل گول بزهدی سئوگی قو ینونو
قلبیمیز گونشه پایانداز اولدو ….

 06 / 081یاشین شرفلی حیات یولو؛ «ائلدار موغانلی» ادبیات سئونلر گوزگوسونده

ووصالین چکمهدی گؤز قیرپیمیجاق،
حسرتین داغ اولوب سینهم اوستونه.
گونلر دال با داال کئچیر بو سایاق،

یانیرام ،گلن یوخ قالخان توستومه.
قورقوشون آسیلیب سانکی گؤزومدن،
نه آغیر فیرالنیر ایندی زامان دا!
دؤزوم دیلهییرم اؤزوم اؤزومدن
سنی دوشوننده ،سنی آناندا.
خرداد 0370

شعرلریندن نمونهلر 081 /

سئوگی
گؤزلرینین نوروندا یویوندوم،
دوداغیندان آخان نغمهلرله بزهندیم؛
بوروندوم گونشین ضیاسینا،
سار یلدیم نغمهلر دونیاسینا.
آسیلدی باخیشیندان باخیشالر یم.
رن

آلدی گؤزلر یندن سؤز ناخیشالر یم.

داغی سئودیم،
داشی سئودیم،
سئودیم اودو  ،اوجاغی
سئودیم آنا تورپاغی...
گؤزلرینین نوروندا یویوندوم،
دوداغیندان آخان نغمهلرله بزهندیم؛
قانادالندیم بو گونومدن صاباحا؛
اوچدوم  .....اوچدوم.......

 06 / 084یاشین شرفلی حیات یولو؛ «ائلدار موغانلی» ادبیات سئونلر گوزگوسونده

ماو یلییه قوووشدوم.
گؤزهل ایدی بوتون عالم،

سانیردیم کی خوشبختلرین خوشبختییم.
سنی آندیم هاواالندیم؛
سئودیم وطنی ،سئودیم دونیانی.
سئودیم سنی ،سئودیم اینسانی.
فروردین 0374

شعرلریندن نمونهلر 085 /

سون گؤروش
بیر قیش گئجهسینده آیر یلدیق؛
هاوا سویوق
خیالیمیز او یوق -او یوق؛
کورکونه بورونموشدو آی،
قارا بولودالر آخیردی اوستوموزه آ الی -آ الی.
« گؤروشهر یک» -دئیهباخیشینین شفقتینی،
اللرینین حرارتینی باغیشالدین منه.
من یوخسول بیر پیادا
نهییم وار ایدی سنه باغیشالماغا؟!
گومانیم
یومروغوم بو یدا اورهیه گلدی.

 06 / 086یاشین شرفلی حیات یولو؛ «ائلدار موغانلی» ادبیات سئونلر گوزگوسونده

دوشدوم یوال؛
یول آرزوالر ین بویونجا.

نئچه-نئچه منزیل اؤتدوم،
کئچید کئچدیم شاختادا ،بوراندا؛
اللرینین حرارتیله قیز یندیم شاختادان دایاناندا؛

باخیشینین شفقتیندن ایسیندیم بوراندان دوراندا.
هلهده گئدیرم بو یولو
سون منزیل اؤنومده؛
اللرین اللر یمدهدیر
باخیشین گؤز لر یمده.
مرداد ۷۵۱۴

شعرلریندن نمونهلر 087 /

سوسوزلوق
اورهیین اودلو ،
گؤز لرین بولودلو .
ار یمهسین او اود،
سیخیلماسین او بولود!
دونار اورهییم
ار ییر گؤزوم.
قاپانماسین باخیشینین قاپیالر ی!
قاپانار اوزومه اولدوزالر ین باهار ی؛
ییخیالر قاالم
تؤکولر دونیام.
ار یمهسین او اود،
سیخیلماسین او بولود!

 06 / 088یاشین شرفلی حیات یولو؛ «ائلدار موغانلی» ادبیات سئونلر گوزگوسونده

دونار اورهییم،
قیش اوالر ایچیم.

قوی ایچیم ،ایچیم -ایچیم
اورهیینین اودوندان،
گؤزونون بولودوندان!…
مهر ۷۵۱۵

شعرلریندن نمونهلر 089 /

یاریمچیق سؤز

اوستاد «حبیب ساهر »ین نیسگیللی اؤلومونو دوشونرکن

کؤلگهلر سر یلیب شههرین اوستونه؛
اورهیی ایر ینلی،
گؤزو کینلی؛
نفسینده ظولمت قوخوسو ،
سسینده گئجه قورخوسو .
قینیندا گیزلهنیب سایر یشان اولدوزالر
آیین جانیندا قیزدیرما وار ...
کؤلگهلر سر یلیب شههرین اوستونه؛
کوچهلرین سینهسینده دؤ یونور دیسکینتیلر ،
ائولرین اوستونه یاغیر تنهالیق؛
پنجرهلرده تور قورور هؤرومجکلر ،
مورگولهییر شههر .

 06 / 091یاشین شرفلی حیات یولو؛ «ائلدار موغانلی» ادبیات سئونلر گوزگوسونده

کؤلگهلیدیر زامان،

گؤی،

یئر ؛

دووارالر آرخاسیندا

چیلپاق قالمیش آرز ی کیتابینی واراقالییر شاعر ؛
کؤلگهلیدیر کیتاب دا،

واراق دا،
اوتاق دا.
اورهیینده یاز یاغیشینین هاواسی،
باخیشیندا سئوگیلیلر پیچیلتیسی،
گوموشو ساچالر یندا دوالشارکن آیر یلیق نسیمی
«من بو جهانه سیغمازام» -دئیه
قانادالنیر سحره دوغرو .
دالغاسیز بایراق کیمی آسیلی قالیر ائیواندان؛
بارماقالر ی دو یونلو ،
گؤز لری سحرین پنجرهسینه تیکیلی،
آغزی آچیق،
سؤزو یار یمچیق؛
بوغاز یندا دو یونلهنن «آه» سؤزومو
یوخسا «آ ز ا  ». . .؟!
آذر 0370

شعرلریندن نمونهلر 090 /

 06و -06نجی ایللر شعرلریندن نمونهلر (تاریخ ترتیبی ایله)

قار یاغیر …

اوشوتمه
قار یاغیر اورهییمین باشینا؛
ایچینی ایتیرمیش
تامینی اونوتموش
قارا بیر قار ؛
قریبهدیر روز یگار …!
بوالنیر آغ چیچکلی قیزیل آینام
اوشویور بنؤوشهلی دونیام.
جانالنیر آینامدا
قاسیرغایا دوشموش جیلیز بیر داغ؛
اتهیی چیرکاب،
باشی چیلپاغ.
یاز یغیم گلیر بئله داغا،
بئله هاوایا.
یاز یغیم گلیر بئله قارا
بئله روز یگارا.

 06 / 091یاشین شرفلی حیات یولو؛ «ائلدار موغانلی» ادبیات سئونلر گوزگوسونده

قار یاغیر اورهییمین باشینا
قارا بیر قار …

نه داغی قینایاجاغام
نه ده هاوانی،
نه قارا قاردان کوسهجهیم
نه ده غریبه روز یگاردان،
یالنیز
آساجاغام قیزیل آینامی
ماو ی گؤز لو باهار گؤزهلینین قیزیل ساچالر یندان؛
ار ییهجک قارا قار ،
دوروالجاق آینام؛
ایتهجک قریبه روز یگار ،
باهارالناجاق دونیام.
آذر 0317

شعرلریندن نمونهلر 091 /

کوچهلره آچیالن یاشیل قاپیالر

شههرین روحونا هوپور سوسوزلوغا آخان باهار ؛
یاشیلالشیر قاپیالر ،
یاشیلالشیر کوچهلر ،
یاشیلالشیر خزللنمیش شههر ؛

دالغا -دالغا آرخاالنیر قیزیل دؤ یونتولر بیر  -بیر ینه،
کوچه -کوچه یورو یور یاشیل شههر -
خزان ساحیللییینه.
شههرین روحونا هوپور سوسوزلوغا آخان باهار ؛
اوتوز ایللیک تنهالیغینی اونودور غریبسهمیش قاپیالر ،
اوتوز ایللیک قههر ینی اودور سارالمیش کوچهلر ،
پاییزالمیش شههر .
قوجاغی آچیلیر آناالر کیمی قاپیالر ین؛
سینهسینده پروازالنیر گؤیرچینلر کوچهلرین؛
باخیشالر یندا نغمه بسلهنیلیر -
«انقالب»دان «آزادی»یه جان آتان شههرین.

 06 / 094یاشین شرفلی حیات یولو؛ «ائلدار موغانلی» ادبیات سئونلر گوزگوسونده

کوچهلره آچیالن قاپیالردا باهار قوخوسو وار ،
پاییز قورخوسو وار ؛

کوچهلره آچیالن قاپیالردا

ایللردیر دؤ یوشور پاییز ال باهار .
کوچهلره آچیالن قاپیالردا یاشیلالشیر -
یئر ،
گؤی،
تورپاق،
شههر ؛
تای-تای آچیالن آنا قو ینوندا دینجهلیر یارالی گؤیرچینلر .
عشق اولسون قیز یللیغینا کوچهلرین؛
عشق اولسون یاشیللیغینا شههرین.
خرداد 0311

شعرلریندن نمونهلر 095 /

بنؤوشه (ماهنی)

یومول بنؤوشهم یومول(ن .کسمنلی)

آی عؤمرومون بنؤوشهسی
یومولما قوربانین اولوم!
بنده دوشر یاز هوهسی
یومولما قوربانین اولوم!
سندن منه پای دوشوبدور ،
ایل دوشوبدور  ،آی دوشوبدور ؛
کؤنلوم یامان اوشویوبدور
یومولما قوربانین اولوم!
دؤزومونو دیللره یای!
قریبسهمیش ائللره یای!
صاباحکی نسیللره یای!
یومولما قوربانین اولوم!

 06 / 096یاشین شرفلی حیات یولو؛ «ائلدار موغانلی» ادبیات سئونلر گوزگوسونده

دونوم ،بوگونوم سندهدیر ،
یاسیم ،دو یونوم سندهدیر ؛

مین بیر دیلک سینهندهدیر

یومولما قوربانین اولوم!
«موغانلی»یام حیاتیم سن،
یولومو گؤزلهییر وطن؛
هله منیم گرهییمسن
یومولما قوربانین اولوم!
شهریور 0316

شعرلریندن نمونهلر 097 /

سئوگی گونوموز (ماهنی)
بیر عشقی تن بؤلدوک ایکیلیکده بیز
من سنی ،سن منی سئودیییمیز گون.
آنالی یاشادی یئتیم عشقیمیز
من سنی ،سن منی سئودیییمیز گون.
تورپاق یاشیلالشدی ،سما گؤیردی،
گونش ساچالر ینی دنیزه سردی،
دالغاالر ساحیلدن اؤپوجوک دردی
من سنی ،سن منی سئودیییمیز گون.
باهار عطری یاغدی اللر یمیزه،
نه پاییز  ،نه ده قیش گلمهدی گؤزه،
گلن گونلر یمیز قیسقاندی بیزه
من سنی ،سن منی سئودیییمیز گون.

 06 / 098یاشین شرفلی حیات یولو؛ «ائلدار موغانلی» ادبیات سئونلر گوزگوسونده

سن منیم عؤمورلوک ائکیز یم اولدون،
سن منیم گئجهسیز گوندوزوم اولدون،
سن باشقا اولمادین ،سن اؤزوم اولدون
من سنی ،سن منی سئودیییمیز گون.
دومانالر ساچیما قونسا نه دردیم،
سنه هر بیر زامان من گووهنردیم،
الا بو یاشیمدا دا گنجلیک ائدردیم
من سنی ،سن منی سئودیییمیز گون.
بهمن 0316

شعرلریندن نمونهلر 099 /

سؤزوم قالیبدی
داغالر ین دؤشونده گؤزوم قالیبدی،
بونو کیمه دئییم ،کیمه سؤ یلهییم؟!
بیر سینه دولوسو سؤزوم قالیبدی،
بونو کیمه دئییم ،کیمه سؤ یلهییم؟!
بو دؤشلر  ،یاماجالر او یالغیم اولوب،
چیچکلی یایالقالر یاتاغیم اولوب،
سایر یشان اولدوزالر چیراغیم اولوب،
بونو کیمه دئییم ،کیمه سؤ یلهییم؟!
چن دومان ایسالدیب دو یغوالر یمی،
قایاالر بورو یوب یوخوالر یمی،
من اوندان آلمیشام اؤز ووقار یمی،
بونو کیمه دئییم ،کیمه سؤ یلهییم؟!

 06 / 111یاشین شرفلی حیات یولو؛ «ائلدار موغانلی» ادبیات سئونلر گوزگوسونده

چوخداکی باشیندا دونموش قار یاتیب،
او گئنیش کؤکسونده آلووالر یاتیب،

ایستی اورهیینده ایلک باهار یاتیب،
بونو کیمه دئییم ،کیمه سؤ یلهییم؟!
بو ائلین سئو ینجی ،غمی منیمدیر ،
غورورو منیمدیر  ،دمی منیمدیر ،
«ائلدار »ام ،بو تورپاق اؤز وطنیمدیر ،
بونو کیمه دئییم ،کیمه سؤ یلهییم؟!
اردیبهشت 0310

شعرلریندن نمونهلر 110 /

تورپاق اوگئی اولماز
داغالر ی قینامیرام،
قینامیرام داغالر ی.
قینامیرام سرتلیکلر ینی،
تورانلی آخشامینی،
چیسگینلی سحر ینی.
داغالر ی قینامیرام،
قینامیرام سینهسینده کی،
ز یگیللی جیدیرالر ینی،
قینامیرام دؤشونده کی،
نوازشه حسرت قیز قار ینی.
داغالر ی قینامیرام
سرتلییی ائله همان؛
نه آخشامی دهییشیب ،نه سحری،
تورانلیغی همان،
دومانلیغی همان.

 06 / 111یاشین شرفلی حیات یولو؛ «ائلدار موغانلی» ادبیات سئونلر گوزگوسونده

قیناسام ،نانکور اوالرام؛
اؤزومدن اوالرام،

گؤزومدن اوالرام؛

قیناسام ،باخار کور اوالرام.
داغالر ی قینامیرام،
قینامیرام داغالر ی.
جیدیرالر یندا بیتن ز یگیللر
سنین و منیم.
اوتاندیغیندان ار یین قیز قار ی
سئو یلهنیم ،سئوهنیم.
داغالر ی قینامیرام؛
اونودوالنالر قینانیلماز ،
اونودانالر قینانار .
تورپاق اوگئی اولماز ؛
آنا قلبی یانار ،
آنا قلبی اودالنار .
آذر 0310

شعرلریندن نمونهلر 111 /

بوتؤولوک
بیر آلمانی ایکی بؤلدوک؛
آتیلدیق تکلیکدن.
قوشا جیزگیلر کیمی یاشادیق سونسوز بیر ایکیلیکده.
کؤوره ک لپهلر بئشیییمیز اولدو ،
اوچار قاغاییالر آرزوموز ؛
ماو یلییه دوزولدو ایکیلیییمیز .
آغیز یمیزدا ایللرین دادی
اورهییمیزده یولالر ین ایزی،
بیر ساپاغدان آسدیق سئو ینجی ،غمی.
بیر آلمانی ایکی بؤلدوک،
بوتؤولندیک…!
فروردین ۷۵۱۴

 06 / 114یاشین شرفلی حیات یولو؛ «ائلدار موغانلی» ادبیات سئونلر گوزگوسونده

هله بیلمیرم
نهدن دوشدوم بو سئودایا،
وورولدوم بئله ،بیلمیرم!
ایلک باهار ین قارانقوشو -
گلرمی دیله؟ ،بیلمیرم!
بو غریبه ایستک نهدیر ،
گاه یاندیریر  ،گاه گؤ ینهدیر ؛
باش آلیبدی هارا گئدیر ؟
گؤرورم؛ بیله بیلمیرم!
یاش آرتیر یاشیم اوستونه؛
قینانیرام :بو نه ،او نه؟!
کؤلگهدیر باشیم اوستونه،
قانشارا گله بیلمیرم.

شعرلریندن نمونهلر 115 /

گؤ یلر ینده قوش اولموشام،
بوسبوتون اوچوش اولموشام،
سئوداسینا توش اولموشام؛
کؤنولدن سیله بیلمیرم.
ایکی باشلی بیر اورهیم،
آلما ناخیشلی دیلهیم؛
نه واخت قورتاراجاق بو دم؟-
سوروشما! هله بیلمیرم.
شهریور 0313

 06 / 116یاشین شرفلی حیات یولو؛ «ائلدار موغانلی» ادبیات سئونلر گوزگوسونده

سن منیم اؤزومسن
 اؤزوندن موغایات اول!  -دئدین؛سوزولدو پنجرهمدن یاغیشلی گونلرین سوسغونلوغو ؛
سر یلدی سینهمه فاطما ننهنین توخودوغو .
پنجرهم آیازلیغا قوووشدو ؛
کؤوره ک باختیما بنوؤشه دوشدو ؛
«بنؤوشه بنده دوشدو »…
 اؤزوندن موغایات اول!  -دئدین؛اوچوش جیزگیلر ینی اوخشادی دؤ یونتولر یم،
دان یئرینین یاناقالر ینی اؤپدو سحر یم؛
دورناالر ین اوچوشونا سپدیم «قیزیل آلما» توخومو ،
عطر ینه بو یادیم وار یمی ،یوخومو ؛
ایندی ،دؤرد اللی قورو یورام بنده دوشن بنؤوشهنی؛
اؤزوم اوالن سنی.
آذر 0313
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بیر اوره ک وطن

نهدندی گؤز لرینین گوزگوسونده چن گؤرونور ؟
بولودلومو اورهیین ،یوخسا چن نهدن گؤرونور ؟
یاناقالر یندا سولوب شعر یمین قیزیل چیچهیی
بنؤوشه بنده دوشوبمی کی یاسمن گؤرونور ؟
جوموبدو دالغاالر ین قو ینونا بولود لپهلر
دنیزله فیرتینا چاخناشمادا نه تن گؤرونور !

چیچک -چیچک آچیلیر گؤز لر ینده میروار یالر
قههر یاغیر نئجهده دامال -دامال دن گؤرونور !
پاییزالییب سینهن اوستونده ایلک باهار هوهسی
قارانقوش آرزولو رؤ یاالر ین پرهن گؤرونور .
داغیلدی کؤنلوم ائو ینده ایشیق بینؤرهلری
گؤرنده گؤز لرینین گوزگوسونده چن گؤرونور .
یئنه گونشلییه اوچ قوی باخیشالر ین آچسین
سیخیلما ،قونماغینا بیر اوره ک وطن گؤرونور .
آبان 0310
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گؤزلرینده اویوت منی!
گؤز لر ینده او یوت منی،
یوخوالر یم چینه دؤنسون!
اللهلییینه قات منی،
عؤمروم اؤز تر سینه دؤنسون!
بیر سیخیم ایشیغا دؤنوم،
سپیلیم الله دوزونه.
میروار ی مینجیغا دؤنوم،
دوشوم بنؤوشه ایز ینه!
دامجی -دامجی ار یییم هئی
آخیم دورولوغا سار ی.
بیرم -بیرم آر یییم هئی-
رؤ یامدا کی ایلک باهار ی.
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قیزیل گول قوناغیم اولسون
یاشیلالشسین اؤلوم ،دیر یم.
باخیشین مایاغیم اولسون

دؤنوب من سنه چئور یلیم.
گؤز لر ینده او یوت منی،
یوخوالر یم چینه دؤنسون!
اللهلییینه قات منی،
عؤمروم اؤز تر سینه دؤنسون!
شهریور ۷۵۱۳

 06 / 101یاشین شرفلی حیات یولو؛ «ائلدار موغانلی» ادبیات سئونلر گوزگوسونده

اللهلر نه اولوب؟!
بو داغالرا الهنن داغلیاللهلر نه اولوب؟!
شفق الینده جاالنمیش پیالهلر نه اولوب؟!
گونش شعاسینا آسمیش اؤزون سحر واختی-
ساچیندا پؤهرهلنن گور شاللهلر  ،نه اولوب؟!
گؤزونده نور قاماشان آغ چیچکلریدن -دن -
یاناقالر یندا قیزارتدیقجا ژالهلر  ،نه اولوب؟!
اسیبدی سانکی سیز یلتی بو داغالر ین دؤشونه
گونش دئییب اوجاالن اودلو نالهلر نه اولوب؟!
اؤلوم-دیر یم باهاسیال قیز یلالشیب تورپاق
قانیله قول چکیلن اول قبالهلر نه اولوب؟!
بو ذیروهلر اورهییندن یاغیبدی اولدوزالر
باشیندا شعله چکن نورلو هالهلر نه اولوب؟!
کؤزرتیلر آراسیندان اوچور سمندرلر
گؤزونده نور  ،دؤشو اولدوزلو اللهلر نه اولوب؟!
مرداد 0310
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خاطیرالنان ایل کیمیییک!
پاییز یاغیر گؤزوموزده،
«یاشیلباش»سیز گؤل کیمیییک!
حسرت بیتیر ایز یمیزده،
غر یب دوشموش یول کیمیییک!
کیرشانالنیر اوفوقده دان،
ائنیر چیسگین ،قالخیر دومان؛
یار ی یولدا کؤچو قاالن-
کؤچری بیر ائل کیمیییک!
بعضا اینجیک ،بعضا کؤوره ک،
یاغیش وورموش بیر کپهنک؛
واختسیز چووغون ،واختسیز کولک!!
سووورولموش کول کیمیییک.
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گاه سئو ینج ،گاه غم ییغینی؛
چوخلوغونو  ،آزلیغینی،

بیر سئودانین یازلیغینی-
توتار  -توتماز دیل کیمیییک!
نه اوالردی بیرده یئنه
عؤمروموز یازا بزهنه؛
ایندی ،یالنیز دؤنه -دؤنه-
خاطیرالنان ایل کیمیییک!
آبان ۷۵۱۳
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پای اومورام
اوشویور دو یغوالر یم،
کؤزوندن پای اومورام.
گؤرونمز یوخوالر یم،
گؤزوندن پای اومورام.
دوشوبدو دیله سئوگیم،
آیالرا ،ایله سئوگیم؛
پوزولور بئله سئوگیم،
ایز یندن پای اومورام.
گئجیکیب ایلک باهار یم،
تاالنیب سئوگی وار یم؛
چوخونا یوخ قرار یم،
آز یندان پای اومورام.
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ار یییر یئره کؤلگم،
او ینادیر آتینی غم؛

چکیلیب دارا نغمهم،

سؤزوندن پای اومورام.
اوره کده بیتنیمسن،
گول اوسته اؤتنیمسن؛
پای وئرهن وطنیمسن،
اؤزوندن پای اومورام.
آذر ۷۵۱۳
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قاشال گؤز آراسیندا
قاشال گؤز آراسیندا مورگولهنن خاطیره کیمی
قار یشیبسان قانیما؛
یاخینلیغین قدهر شیرین
اوزاقلیغین قدهر در ین.
قاشال گؤز آراسیندا مورگولهنن خاطیره کیمی
قار یشیبسان قانیما؛
آخیبسان رؤ یاالر یمین سوسوزلوغونا،
ایکی دامجی قیزیل گول اولوب
دامیبسان گؤزومون قینینا.
ایستیلییینده ار یییر
شفقلی آخشامالر یمین ایلغیمی،
قیز یللیغیندا چورو یور
تورانلی سحرلر یمین سار یلیق دمی.
یاییلدیقجا جانیما
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یاندیریرسان ایللرین آرخاسیندان عؤمور  -گون سئوداالر ینی؛
او یاندیریرسان پاییز آخشامالر یندا ایلک محبت باهار ینی.
شیرین -شیرین گؤروشور پیچیلتیالر
نغمه-نغمه چیچکلهنیر ایلک باهار .
قاشال گؤز آراسیندا مورگولهنن خاطیره کیمی
قار یشیبسان قانیما؛
یاخینلیغین قدهر شیر ینسن
اوزاقلیغین قدهر در ین.
نه آتا بیلیرم
نه باتا بیلیرم.
سن هاراسینداسان بو سئودانین،
من هاراسیندا؟!
قالمیشیق قاشال گؤز آراسیندا…
آبان 0317

شعرلریندن نمونهلر 107 /

ایتگیلر
ایتگیلر چپرلهنیر
گؤز لر یمیزین اؤنونده؛
ایتیریر یک گؤز قیرپیمیایال اؤلچولن
گونلری ،آیالر ی؛
ایتیریر یک دونهنین حئسابینا ییغدیغیمیز
بوگونکو وار ی.
ایتیره – ایتیره دو یونلهییر یک
یوخوسوز گئجهلری اضطرابلی سحرلره،
ایتیره – ایتیره قوشوروق
فصیللری ایللره.
بلکه بو کؤچن کاروانا قوشولدوق-
ائلهالا بوگون ،صابا !
بلکه بیر پاییز آخشامیندا
یولالر ین بویونا تیکیلی قالدی
گؤز لر یمیزین حنیرتیسی!
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بلکه ده
دؤ یونه – دؤیونه قالمیش بیر قوش اولدوق
قانادی اوچوش در ینلیییندن آرالی،
اوچوشو حسرت بو یالی.
بلکه ده …!
بلکه ده …!
باخ ،بو منم ،بو سن،
بلکهلر آراسیندا سئوه – سئوه ایتیرهن؛
ایتیره – ایتیره سئوهن!
ایتگیلرین سرحدینه
دو یونلهمک ایستهین بوگونونو  ،صاباحینی؛
ایتگیلرین آرخاسیندا
گیزلتمک ایستهین حسرتینی ،آهینی.
نئجه گیزلهدک
نهیی گیزلهدک ،نهیی؟!
گیزلتمک اوالرمی هئچ
سرحدلری پوزان اورهیی؟!
مرداد 0311
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بایراغا چئوریلمیش سحر
… آیاغا قالخیب
در یندن کؤکس اؤتوردو ؛
یورودو دان یئرینین کئچیدینه
سحرین سرین نفهسی سیزدی سینهسینه…
اوفوقون در ینلییینده-
آچیلیردی بنؤوشهنینالی-الی آچیلیشی،
الیالالرا قوشولوردو -
تورپاغین گؤزونده چیرپینان یارالی اوچوشو .
حالقالنمیشدی قان بو یالی شفق
گونشین بو ینونا،
یئر له گؤی آراسیندا
تیکیلی قالمیشدی باخیشی اونا.
سحر  ،امیزدیردیکجه باخیشالر ینی
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تامسیندی بئینینده لپهلهنن قیز یلی ایللر ینی،
ماو ی نیسگیللر ینی.

گؤز لر ینده گیله -گیله گؤیردی ایشیق قوخوسو ،

اورهیینده ار یم – اریم ار یدی گئجه قورخوسو …
دارالدی شفق،
سیخیلدی گونش؛
یاییلدی بنوشهنین آچیلیشینا تورپاق بو یالی دیلکلر ؛
دالغا-دالغا دالغاالندی بایراغا چئور یلمیش سحر !
شهریور 0311
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چاپ اولموش «حیات یولالریندا» 0کیتابیندان نمونهلر (تاریخ ترتیبی ایله)

دیل ،وطن

دؤردلوکلر
«آنا» کلمهسیله معنایا دوالر
«آنا وطن»یمیز « ،آنا دیلی»میز .
دوغروسو  ،آناسیز یاشاماق اوالر ،
یاشاماق چتیندیر دیلسیز  ،وطنسیز .
کؤک
بیز اودالر یوردونون ائوالدییقسا
نسلیمیز آلوودان یارانیب دئمک.
کؤکوموز اود اولوب ،دیلیمیز آتش؛
بو کؤکون اوستونده بوی آتاق گره ک.
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وطن
آنامیز سودویله بسلهییبسه ده

بؤیودوب قوینوندا بو دیار بیزی.
حیات یولالرینی بیز گئده – گئده

بیر آن اونوتمایاق وطنیمیزی.
آیریلیق
آیریلیق ووصالین بارینی تؤکر
اینسان غم اؤنونده بیر آن یورولسا.
آیریلیق معناسین الیندن وئرر
اوره کلر بیر اولسا ،دیلک بیر اولسا.
صاباحکی گونلر
بؤیوک بیر اینام ال عشقیمیز اوچون
محبت تئلینه باغالنمیشیق بیز .
صاباحکی گونلرین عشقیله بوگون-
قوی قوشا دؤیونسون اوره کلریمیز .
0300
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سن اولدون
هر کسدن ایرهلی ،هر کسدن یاخین،
قلبیمده یئر سالیب قاالن سن اولدون!
همیشه ،هر زامان اوره ک ساز یمین
اومید تئللر ینی چاالن سن اولدون!
سنسیز  ،غم هاواسی اوسته قورولدوم،
سنینله چشمه تک آخدیم ،دورولدوم؛
نه بیر لحظه دوردوم نه ده یورولدوم،
مندن غم -غصهنی آ الن سن اولدون!
بعضا آیر یلیقدا کؤورلدی اوره ک،
آرزوم باغچاسیندا آچمادی چیچک،
بو دار گونلر یمده عزیز آنا تک
حیاتدا قئیدیمه قاالن سن اولدون!
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سنینله تانیدیم عشقی ،اولفتی،
دوشمنه نیفرتی ،ائله حؤرمتی؛

خالقیما بسلهدیم پاک محبتی،

منی بو سئودایا ساالن سن اولدون!
0301
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یولالر
یولالر درهلیدیر  ،یولالر تپهلی،
یولالر چتینلیکدن یوغرولوبدوالر .
یولالر داشلیدیالر  ،یولالر قایالی،
یولالر تام معنادا سرت اولوبدوالر .
یولالر ین بویونا تیکیلن گؤز لر
بیلمیرم نهدنسه منه درد اولور .
منی یوال سالیر دالداکی ایزلر ،
گؤز قورخاق اولورسا ،آیاق مرد اولور .
کؤمهییم اولوبدور بو مردلیک ،بو ایش،
چکیر اؤ ز آردیجا آیاقالر منی.
دئییرم گؤزه یوخ ،آیاغا آلقیش،
اودورکی مقصدده سوراقالر منی.
0301
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دؤیوش یولالری
اوجا ذیروهلری دوشونن اینسان
دوشون یولونو دا؛ خطرسیز اولماز !
شن حیات آرایان ،سئوینج آختاران
سئوینجه ال تاپماق کدرسیز اولماز !
دمیر ده کورهده قیزارار  ،یانار ،
چکیجلر آلتیندا مودام تاپدانار ؛
سونرا سوواریلیب پوالد آدالنار ،
قیلینجا چئوریلسه کسرسیز اولماز !
سعادت آختارسان ائللره قاریش،
سئو آنا تورپاغی سن قاریش -قاریش،
ائللرله بیرلیکده ظفره چالیش،
ائللرین بیرلییی ظفرسیز اولماز !
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گل وطن عشقینه ،باهار عشقینه-
محبت گولو تاخ ائل سینهسینه!

آخسان دا بوالق تک سن زینه -زینه
بیل کی بو آخیشین اثرسیز اولماز !
سیخماسین قلبینی نه غم ،نه کدر ،
اومیدسیز اولماقدان سن ائیله حهر ؛
دؤیوش مئیدانیدیر جسارت گؤستر ،
وطن دؤیوشچوسو هونرسیز اولماز !
«بابک»لر یوردودور بو اودلو دیار ،
او « کوراوغلو » الردان قالیب یادگار ؛
ایستهسن ائللره اوالسان «ائلدار »
بیل دؤیوش یول الری خطرسیز اولماز !
0301
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کؤزهرن سؤزلر
کؤکسومده یئرلشن اوره ک ائوینده
یانار بیر اوجاغی حیس ائدیرم من.
داییم یانماقدادیر  ،آلیشماقدادیر ،
قیزینیر وارلیغیم بو ایستیلیکدن.
باغلیدیر وارلیغیم او سؤنمز اودا،
چکدیییم هر نفس اوددان دوغولور .
کؤوره ک دویغوالریم ،اوره ک سؤزلریم
اونون یانماغی ال معنایا دولور .
دوشونجهم ،اینامیم ،اومیدیم ،آرزوم
قلبیمده آلیشان کؤزرتیلردیر .
اونالرین ایشیغی قارا گئجهمده
منیمچون آچیالن آیدین سحردیر .
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عؤمرومون ان گؤزهل زامانالرینی
یالنیز بو معناالر یاراداجاقدیر .

منی حیاتیمدا اینسان یاشادان
کؤکسومده آلیشان اودلو اوجاقدیر .

سؤزومله برابر حیاتیمی دا
یاشادیر هر زامان بو ایستی اوجاق.
بوگون قیزدیریرسا ،صابا الیمده –
آلووو سؤنمهین مشعل اوالجاق.
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قانلی شفق
توتغوندو سما ،سانکی آغیر درده دولوبدور ؛
گؤیدن یئره الا آزجا قالیر قاره چیلنسین.
قان -قان چاغیریر قانلی شفق گؤی سینهسینده،
قان پنجهسی ایله چالیشیر گون خفهلنسین.
توتموش گؤیو آلقان ،قیزار یر اودلو دمیر تک،
سانکی گؤی اوزوندن یئره ایستیر قان النسین.
ای قانلی شفق ،پوز ایز ینی گون اوزهر یندن،
نور ائلچیلری بیلمه روا قانه بلنسین!
قانلکهلرین سیل او سمانین گول اوزوندن،
قوی نور بوروسون عالمی ،عشقیم تزهلنسین!
سن قان ایله پارالق گونشه چرچیوه تیکدین،
سیندیر قفسی قان چاناغی آز لپهلنسین.
بو یئر کورهسی راضی دئییل ماو ی سمادا-
بیر دامال دا گون چؤهرهسینه قان سپهلنسین.
0301
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وطن محبتی
اصلینه گؤز یوموب ،نسلیندن دؤنن،
اولو باباالر ین یولون آز یبدی.
اوباسین اونودوب ،ائلیندن چؤنن،
وطن لوحهسیندن آدین پوزوبدو .
ائلین قودرتیندن گوج آلمایان کس،
باباالر سایاغی اوجالمایان کس،
شرفله عؤمر ائدیب قوجالمایان کس
اؤ ز قبرین ان اوول اؤ زو قاز یبدی.
وطندیر اینسانی یاشادان هر گون؛
سن ده اول تورپاغا ،وطنه مفتون.
وطنی سئومهین کیمسهلر اوچون-
تار یر ،سینهسینده «اؤلوم» یاز یبدی.
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آخان اولدوزالر
ظولمته بورونموش سما بویونجا
آخیر سونسوزلوغا بیر یانار اولدوز .
آخدیقجا کیچیلیر  ،نورسوزالشیر او ،
تکجه اؤز آردیجا بیر آن قویور ایز .
دئییرم نه معنا ،نه حیکمتدی بو :
بیر آندا بیر اولدوز یوخ اولور گؤیده!
نه اوچون یاشادی ،نییه گئتدی او ،
توتاق کی اولدوزالر چوخ اولور گؤیده.
حیاتدان نه اومموش او یانان اولدوز
نه اوچون یاشاییر  ،نه اوچون ،نهدن؟
قارانلیق رنگینه بویانان اولدوز -
سمادان نه اوچون کؤچور گؤرهسن؟!

شعرلریندن نمونهلر 111 /

او کی بیر گئجهنین قوناقلیغیندا-
سمانی بزهین یانار ایشیقدیر ،

او کی عؤمور بویو یاشاماغیندا-

قارانلیق گئجهیه بیر یاراشیقدیر ،
اونون کی گئجهنین قارا پردهسین-
ییرتیب محو ائتمهیه یوخدور ایمکانی،
گؤرهسن ظولمتین قوینوندا بس او -
هانسی بیر اومیدله سورور زامانی؟!
سایریشیر سمادا یئنه اولدوزالر ،
سانکی بو فیکریمه گولومسهییرلر .
بیرآنلیق سیلینیر فیکریمدن غوبار ،
ائله بیل اولدوزالر بئله دئییرلر :
بیز قارا گئجهیه یاراشیق کی یوخ،
اونون سینهسینده اوخا دؤنموشوک.
بیز قارا گئجهده بیر ایشیق کی یوخ،
یانار بیر اوجاغیق ،اودا چؤنموشوک.
یاندیریر اودوموز ظولمتین کؤکون،
آنجاق یانا -یانا یوخ اولوروق بیز .
بو گرگین دؤیوشده آخساق دا هر گون،
گونشه یول آچیر بو آخماغیمیز .
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یاشاماق
غریبه معنادیر غووغالی حیات،
سیرلی -سئحیرلیدیر اونون هر گونو .
یارانیب سیرلردن بوتون کائنات،
هرکس اؤز فیکریجه دوشونور اونو .
آدام وار حیاتا باخیشیندا تک-
گؤز لری اؤنونده اوالنی گؤرور .
آدام وار ایدراکال چیخیش ائدهرک
آختاریش یولونو مقصد گؤتورور .
بو دا یاشاماقدیر  ،او دا یاشاماق؛
بیرینین اؤنونده اوجا یوخوش وار .
بیری حیات سورور ائنیشده ،آنجاق-
اوندا نه آختاریش ،نه یوکسلیش وار .
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بعضا گؤرورسن کی یاشاماق اوچون
دؤرد اللی یاپیشیر حیاتدان اینسان.
مین بیر آلچاقلیغا باش اییر هر گون،
توکو ده ترپنمیر بو یاشاماقدان...
ظولمه ،جهالته بویونو ایمک
ذیللت دونیاسینین تمناسیدیر .
شرفله ،عزتله حیاتی سورمک
علوی یاشاماغین دوز معناسیدیر .
بیزیم ساکیتلییه باش ایمهییمیز
یاشایا -یاشایا یاشاماماقدیر .
الم سو تک یاشاسا هر بؤیوک دنیز
شوبههسیز تئز یا گئج قوخویاجاقدیر .
اینسان تک یاشاماق ایستهسک اگر ،
داییم آختاریشدا اولمالیییق بیز .
اسکی قورولوشو  ،جهلین دونیاسین
گره کدیر دهییشه یاشاماغیمیز .
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انتظار گؤز لر
انتظار گؤز لر یم یول چکیر یئنه؛
دئ کی ،نه واختادک یول چکهجکدیر ؟!
ایندیسه هر کیچیک آیاق سسینه
یئر یندن دیکسینن وورغون اوره کدیر .
چیچکلر آچمیشدی سن گئدهن زامان؛
ایندی باغچا -باغی تاالییب خزان.
سئوگیلیم! کؤنلومو آلیبدیر دومان،
بیر ووصال گونشی منه گره کدیر .
دئدین کی « :گئدیشیم بیر یوللوق دئییل-
نه اوالر بئش گون ده هیجرانا آییل!»
گونلر آیا دولدو  ،آیالر اولدو ایل،
سن گلیب چیخمادین ،بو نه دئمکدیر ؟!
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حسرتله چیرپینان اورهیه بیر باخ!
سانکی دار قفسده اولوبدو دوستاق؛
من کی اینانمیرام ،او دئییر آنجاق:

غم یئمه ،چوخ چکمز  ،او گلهجکدیر .وئردییین سؤزونو اونوتماسان سن
ایللرجه قاالرام انتظاردا من؛
نه بیلیم ،بلکه ده تئز گلهجکسن!
بو منه ان شیرین آرزو  ،دیلکدیر .
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آنا
باخیشیندا مین حیکمت وار  ،مین معنا؛
گولوشونده اوره ک سؤزون دیللهنیر .
او گولومسر دوداغینال آی آنا
آرزوالر ین چیچکلری گوهلل نیر ؛
گولوشونده اوره ک سؤزون دیللهنیر .
سیلینمهسین دوداغیندان گولوشلر ؛
سن گولنده اوره ک گولور  ،گؤز گولور .
گولوشونله اورهییمده نه قدهر -
آرزو گولور  ،دیلک گولور  ،سؤز گولور ؛
سن گولنده اوره ک گولور  ،گؤز گولور .
آیر یلیغین اود قاالییر سینهده؛
آلووالنیر گؤروشونه اورهییم.
آرزوالر یم گول آچماسا ،یئنهده –
ووصال عشقی گرهییمدیر  ،گرهییم؛
آلووالنیر گوروشونه اورهییم.
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ایستهرم کی هیجران یئلی اسمهسین
چیچک دولو آرزوموزون باغینا.

بو آیر یلیق قرار ینی کسمهسین،

امید باغال شن ووصالین چاغینا؛
چیچک دولو آرزوموزون باغینا.
غم یئمه کی بیز یمکیدیر گلهجک؛
بیر دوداق گول بلکه هیجران اوسانا!
دوداقالر ین قوی آچیلسین چیچک تک
گلهجهیین دان یئری تک آی آنا؛
بیر دوداق گول بلکه هیجران اوسانا.
«قارا گونون عؤمرو آزدیر » – دئیرلر ؛
صابا ووصال قونچا آچار گول سایاق.
اوال بیلمز حیات بویو بو تههر -
سن اوغولسوز  ،من آناسیز یاشایاق؛
صابا ووصال قونچا آچار گول سایاق.
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آیریلیق دردی

(بختیار واهابزادهنین غزلیندن تضمین)

کدرله چولقانیب کونلوم ،شیرین سؤزچون دیلیم یوخدور ؛
اوره کده آیر یلیق دردیندن آرتیق نیسگیلیم یوخدور .
سولوبدور سئوگی گولزار یم ،گول اوسته بولبولوم یوخدور ،
«یئنه باغالر او باغالردی ،فق باغدا گولوم یوخدور ،
گولوم یوخدور بو دونیاده آییم یوخدور  ،ایلیم یوخدور ».
یاشیل یارپاق ایکن سئودا بوداغیندان بیز آیر یلدیق؛
آجی هیجران اوره کلرده یئنه قو یدو ایز  ،آیر یلدیق؛
صفالی کؤنلوموزده قالدی مینلرجه سؤز  ،آیر یلدیق،
«زامان دؤنمز اؤ ز حؤکموندن بیز آیر یلدیق ،تئز آیر یلدیق
دیلیم بار وئرمز آی دوستالر دئیم کی سئوگیلیم یوخدور ».
یئنه هیجران خزانی سولدوروبسا وصل گولزار ین،
اگر حسرتدی کؤنلوم گول اوزونه نازلی دیلدار ین،
وفا مولکونده هئچ عاشیق اونوتماز عهدین ،ایلقار ین،
«چیچکلردن ،کولکلردن من آلالم عطر ینی یار ین
دیلک اؤلمز  ،اوره ک اؤلمز  ،سئونلرچین اؤلوم یوخدور ».
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آچیلدیقجا محبت باغچاسیندا یاسمن ،نرگیز
عطیرلی بیر چیچک اولدو بیز یمده علوی سئوگیمیز ؛

بوتون دیللرده سؤیلندی او سئودا هر گئجه -گوندوز ،

« گولوم ،اغیار قیلینجییله سئورکن آیری دوشدوک بیز
بو حسرتدن ،بو مؤحنتدن داها مودهوش ظولوم یوخدور ».
فلک وئردی یئنه فرصت او هیجران آدلی ضحاکه
کی یارسین باغر یمی تؤکسون گؤزومدن قانیمی خاکه؛
گوناهیم سئوگیدیر باخسان گریبانیمده کی چاکه،
«سئو یب یاندیم ،کولک قالخدی کولوم سوورولدو افال که،
منی گزمه بو دونیاده ،اودوم سؤندو  ،کولوم یوخدور ».
اوره ک غم – غصه ماواسی اولوبدور آیریالندان یار ؛
یاغیر ساچالر یما هر گون زمانه گؤیلر یندن قار ؛
نیگار ین فیرقتینده قوور ائدیر کؤنلومده کی داغالر ،
«آغاج یانسا فغان ائیلر  ،دئیر اؤ ز دردینی آشکار
دئمکچون دردیمی یاره بمیم وارسا زیلیم یوخدور ».
وطن مفتونو یام ،یالنیر ائلیمدن ایلهام آلالم من؛
کؤنول اولموش آلووالر یوردونون آمالینا مسکن.
وطن ،ای آرزوم ،اوممیدیم ،مقدس بیر مکانسان سن
«سنینله بختیارام من ،آییم سنسن ،ایلیم سنسن،
بو دونیاده منیم سنسیز آییم یوخدور  ،ایلیم یوخدور ».
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آتا اؤیودو
تیتره ک آددیمین ال یئریدین اؤزون
آتان قوجاق آچیب « ،گل -گل!» دئیرکن.
هر بیر آددیمیندا تیترهدی دیزین،
بیر آن پئشمان اولدون یئریمهییندن.
آنجاق کی یئنه ده گئتمک ایستهدین،
آخی اوزاتمیشدی الینی آتان.
هیجان ایچینده چیرپیردی قلبین،
قورخوردون یئریییب ییخیلماغیندان.
بو قورخو دوشدوکده کؤرپه قلبینه
ییخیلدین ،چاپیلدی اؤز  -گؤزون سنین.
او آن دولوخسونوب باخدین دیزینه،
ساندین کی دیزلرین اولوب دوشمنین.
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کؤورهلیب ،آغالدین ییخیلدیقدا سن،
آمما جان آتمادین یئردن قالخماغا.
آتا دیزلرینی قوجاقالیارکن

چالیشدین یئریندن قالخدین آیاغا.
اومدون اؤزگه دیزدن اؤزونه کؤمک
حیات یولالریندا ییخیالندا سن.
اوغول! آیاق اوسته دورماغا گره ک-
یالنیز گوج آ السان اؤز دیزلریندن.
چالیش اؤز آیاغین اوستونده دایان،
قوی ایتسین اوره کدن قورخو دوشمنین.
اؤزگهنین دیزینه دایانماغیندان-
یاخشیدیر چاپیال اؤز  -گؤزون سنین.
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هیجران گئجهسی
کاش کی بو دونیادا گؤیرچین کیمی
ماو ی سماالر ی گزه بیلئیدیم!
آرزو میروار یسین ،سؤز اینجیسینی
گونشین تئلینه دوزه بیلئیدیم!
ایچئیدیم گونشین آل بادهسیندن،
شفقلرله دولو پیالهسیندن؛
سونرا کؤنوللره دامال -دامال من
سؤزومله ،شعر یمله سوزه بیلئیدیم.
دؤ ورهمی چولغاییب قارانلیق گئجه،
بئله داورانیشال یاشاییم نئجه؟!
ووصالین گوندوزو کاش کی یئتینجه
هیجران گئجهسینه دؤ زه بیلئیدیم.
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باغریقان گونش
اوفوقده آل گونشین باغری قان اولور یئنهده؛
یاناقالر یندا قیزیل قان روان اولور یئنهده.
قارانلیق اوردوسو باسقین ائدیب سما ائو ینه؛
گونش قان اؤ رتویو آلتدا نهان اولور یئنهده.
پوزور نیظامینی ظولمت شفقلر اوردوسونون،
جهالت اوخالر ینا « گون» نیشان اولور یئنهده.
کدرله چولغانیب آیدینلیغین گؤزهل پر یسی،
گئجه دئوی سئو ینیر  ،شادمان اولور یئنهده.
آلیبدی هر طرفی ظولمتین کئشیکچیلری،
بئله دؤیوشده گونش امتحان اولور یئنهده.
هانی دان اولدوزو سؤکسون قارانلیغین سینهسین؛
گونش سئونلرین آهی فغان اولور یئنهده.
گره ک کی «ائلدار »ین اشعار ی قان ناخیشلی اوال
او یئرده کی گونشین باغری قان اولور یئنهده.
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« گنجعلی صباحی»؛
معاصر دئموکراتیک ادبیاتیمیزین نثر آتاسی

9

معاص ا اار گونئی آذربایجان ادبیاتینین نثر قولو  ،قوجامان یاز یچیمیز گنجعلی
ص ا ااباحینین آدیال باغلیدیر  .آذر بای جان دیلی و ادب یاتی اوزره آ کادئم یک
تاحصا ا ایاال ص ا ا اااحایابای ،دیاال و ادبایاااتایان ایاناجااهلایااکلار یانای و بااادیاعای
خصوصیتلر ینی در یندن بیلن ،دوغما خالقینین معنوی عالمینی یاخشی
تانییان ،جمعیتین داخیلی نده کی قا یدا -قانونالر ی اجتماعی و سااااا یاسااااای
موباریزهده اؤ یرهنن قوجامان ادیب ،اؤز دؤورو شااراییطینی گؤسااتر ن پارالق نثر
اثرلری نین یاااراد ی جیس اا ای اولموش ا ا اادور  .بو اثرلر  ،اجتماااعی قورولوشاااااون
گئرچک ل یکلرینین ش ا اافاف بیر بدیعی گوزگوس ا ااو اولماقال برابر  ،اجتماعی
طلباتین جاوابی کیمی ،ادیبین ص ا اانعت یؤنونو قابار یق شاااااکی لده نمایش
ائتدیره بیلمیشدیر .
ائنیش -یوخوشلو حیات
اوسا ااتاد گنجعلی صا ااباحی۷۴۸۳ ،نجی گونش ایلینین بهمن آییندا« ،مرند»
شا ااههرینین یاخینلیغیندا «قانلی داغ» اتهیینده یئرلشا اان «میاب» کندینده
دونیاایاا گؤز آچمیشا ا اادیر  .آتااسا ا ای یونس کیشا ا ای ،مینلر آذرباایجاانلی کیمی
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یوخس ا ااوللوغادان ،آجلیقادان و اجتمااعی فال کتادن جاان قورتاارمااق اوچون،
آراز ین او تایینا کؤچمک مجبور یتینده قالمیشدیر .

یئددی یاشایندا هله اوشاااق ایکن دوغما یوردو «میاب» کندینی ترک ائدیب،
آراز ین اوتایی نا گئدهن گنجعلی ،نهایت  ۲۰یاشا ا ای ندا ایکن ،سااااااچالر ی نا قار
یاااغم یش ،حیااات ین ائن یش -یوخوش ا ااالر یناادان کئچم یش ،شااااا یر ی نلی-
آجیلیقدان دو یونجا دادمیش ،ایسا ااتی -سا ااویوقالر ینی سا ااووودوقدان سااااونرا،
آرزوسوندا اولدوغو دوغما یوردا ،آنا وطنه دوغروگئری دؤنور .
۷۵۴۲نجی ایلااده باااش وئرمیش  ۴۷آذر نهض ا ااتی ،دوغروداناادا آذربااایجااانین
سیماسینی دهییشمیشدی .مستبد دؤولت یئر ینه ،دئموکراتیک بیر حؤکومت
گلمیش ،یئنی آزاد بیر حیات قوروجولوغونا باشالمیشدی.
گاناجاعالای ص ا ا اباااحای اؤزوناو یائانایدن دوغاولاماوش کایا می حایاس ائااادیار و
یورولمازجاسا ا اینا ،تبریز رادیوس ا ااونون ادبی بوراخیلیش ش ا ااعبهساااااینده خالق
شاااعری باالش آذراوغلو ایله امکداشاالیق ائدیر و تبریز دانشااگاهینین دیل و
ادبیات شعبهسیندهده تدر یس ائتمهیه باشالییر .
گنجعلینین بئله آزاد ح یات س ا ااورمهسا ا ای چوخ چکمیر  .آذربای جاندا عمله
گلمیش آزاد و دئموکراتیااک حیااات طرز ینین ،بوتون ایرانااا یااااییالجااااغینی
دو یااان آمر یکااا و انگل یس دؤولاات لری و قولاادور محماادرضااااااااشااااااااه ،بو
مااقاادسنااهضا ا ا اتاای قااانااا چااکاامااک فاایااکاار یاانااه دوش ا ا ااورلااار  .مااایااالااالاااتلااار
تش ا ااکیالتیناادا هااای -کوی س ا ا ااالیااب ،آذر بااایجااانین «تجز یاااه اولااادوغونو !!»
تهلوکه سیزلیک شوراسینا آپار یرالر و نهایت آذربایجاندا ایالت انجومنلرینین
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تهلوکهسا ا ایزلییینی تامین ائتمک بهانهسا ا ایله ،اورایا قوش ا ااون چکیب ،میثلی
گؤرونمهین جنایتلره ال وورورالر .

آذر آیینین  -۴۰سا ا اینده ،آذربایجان ملی حؤکومتی آمر یکا سااااایالحالر ینین
قارشا ا ایسا ا ایندا تاب گتیره بیلمهییب ،دئور یلیر و ش ا اااه قوشا اااونو جیددی بیر
مقاومته اوغرامادان تبریزین دروازاالر یندا دوشرگه قورور  .شاه جاسوسالر ینین
تشبوثوایله فئودالالر و «عسگر باققال»الر ین باشچیلیغیایله سیالحالنمیش
قااارا گروهالر  ،فاااجعااه لر تؤرهدیر  ،م ین لر اینس ا ا ااان ین قااان ی نی تؤکورلر  .آتاااالر
اوغولسوز  ،گلینلر ارسیز  ،اوشاقالر آتاسیز قالیر  .نه آخان قانلی گؤز یاشالر ینا
باااخااان اولور  ،نااهده آناااالر ین فر ی اادینااا .بئلااهلی اکلااه ش ا ا اااه قوشاااااونالر ی بیر
«فات » کیمی آذر آیینین  -۴۴سینده شههره دولورالر .
گنجعلی ص ااباحینین اض ااطرابلی گونلری و آجیلی آنالر ی یئنهده باشاااالییر .
آذر ین ۴۵نااده توتولور و مینلر آذر بااایجااانلی کیمی ایش ا ااکنجااه آلتینااا آلینیر .
نهااایاات « مهاااجر » و « متجاااس ا اار » آدیال نئچااه آی ز ینااداناادا قاااالااادیقااادان
سونرا ،لرستانین بدرآباد منطقه سینده یئرلشن «قلعه مظفر »ه سورگون ائدیلیر
و ایکی ایل اورادا قالماق مجبور یتینده قالیر .
۷۵۴۱نجی ای ال ش ا ا اااه «عفو عمومی» اعالن ائاادیر و بئلااهلی اکلااه گنجعلی
سورگوندن یئنهده باشی باللی تبریزه ،عائلهسینین یانینا قاییدیر  .آنجاق اودا
بیر چوخالر ی کیمی اص ا ایل معنادا عفو اولمامیشا اادی .تبریزده هئچ بیر ایش
تاپا بیلمیر  ،هارا گئدیرسا ااه ،بیر سا ااابقهلی مجرم کیمی اونو قارشاااایالییرالر  .بو
دؤزولمز شاارایی بیر یاندان ،دوالنیش ایقالر ینین چتین اولماس ایایسااه باشااقا
بیر یاندان ،گنجعلینی تبریزدن چیخماغا وادار ائدیر و نها یت ۷۵۴۱نجی
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ایلین باهار یندا عائلهسیله بیرگه ،تهرانا کؤچور و قارداشی – گؤرکملی رئی یسور
صمد صباحی-نین یاردیمی ایله ایشه باشالییر .

گنجعلی صباحینین تهراندا یاشاماغیدا چوخ آغیر اولور  ،آنجاق او روحدان

دوشا ا ا ام ااهدن ،اؤز اجا اتا ام اااعا ای و ادبا ای فا اع ااالا ایا اتل اار یا اناااه داوام ائااادیااار .
خصوصیله نئفتین میللیلشمه حرکاتی آلتیندا یارانان سیاسی آتموسفرده،
او یولداش ااالر یال بیرلیکده «آذربایجانلیالر انجومنی» و بو انجومنین نزدینده
«آذر بای جان یاز یچیالر و شا ا اااعرلر مجلیسا ا ای»نی۷۵۵۷نجی ای لده یارادیر و
تهراندا نش ا اار اوالن «بش ا اار یت» و «بشا ا ایر آینده» گوندهلیکلری و چوخ تیراژلی
«چلنگر » درگیساا اینده اؤز اثرلر ینی یایماغا باشا ااالییر  .گنجعلینین «خائین»
عنوانلی حئکایهسای ائله ایلک دفعه چلنگر درگیساینین سااون اوچ ساااییندا
چاا ائدیلیر .
قولدور محمدرضاانین آرخاسای اوالن آمر یکا دؤولتی و باشاقا اساتعمارچیالر ،
ایراناادا گئاادهن میللی حرکاااتین آتشا ا اینی س ا ااؤناادورمااک فیکر ینااه دوشاااااورلر .
ش ااعلهلنمکده ،ظولم و فس اااد س ااارایالر ینی یاندیر یب ،ش اااهلیق اساااتبدادینا
س ا ااون قو یماااقاادا اوالن آتشا ا ای ،مینلرلااه آزادلیق قااارتااالالر ینین قاااانی ایلاااه
سا ااؤندورورلر 41 .مرداد کودتاس ا ای» ز یندانالر ین آغز ینی یئنیدن آچیر  ،سااااییا
مامورالر ینین الیله ایشااکنجهلر باشااالنیر  ،دار آغاجالر ی قورولور  ،س ایالحالر
ایشه دوشور و وطنین ان شرفلی اوغولالر ی آمانسیز اؤلومون آغز ینا تاپشیر یلیر .
گنجعلی صا ا اباااحیده یئنیدن تعقیبااه ،آزار – اذیااتلره معروض قاااالیر و
اجتماااعی حق لردن محروم ک ی می ،آغ یر ایاال لری باااش ا ا اادان کئچ یر یر  .بو
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محرومیتلر  ،سااونراالر ساااواکین تئز  -تئز سااورغو  -سااووالالر یال کامیللشایر و
بهمن انقالبینین غلبهسینه قدهر اوزانیر .

۷۵۳۱نجی ای ال بهمن انقالبینی گؤردوکااده ،سا ا ااانکی یئنیدن آنااادان اولور .

یاش اینین چوخ اولماغینا باخمایاراق تهراندا «آذربایجان یاز یچیالر و شاااعرلر
جمعیتی» و «آذربایجان انجومنی»نین یارانماس ایندا جیددی اشااتراک ائدیر ،
«یولااداش»« ،وارلیق»« ،انقالب یولوناادا»« ،اولکر » « ،گونش» و … مجلااهلرینااده
اؤز حئکایه و ادبی -تنقیدی یاز یالر یال چیخیش ائدیر ؛ بیر آقساققال کیمی
ادبی محفیللره قاتیلیر ؛ تهراندا یاش ا ااایان ش ا اااعرلر و یاز یچیالر جمعیتینین
اورقااانی عنوانیا یلااه نشاا اار اولونااان « گونش» مجلااهسا ا ای نین باااانیسااااای و
آپااار ی ج یالر یناادان اولور ؛ ایاال لر بو یو ایشا ا ا یق اوزو گؤرمااهین اثرلر ی نی چااااپاااا
حاض ا ایرالییر و آذربایجانین مختلف شا ااههرلر ینده قوروالن ادبی مراساااایملرده
اش ا ااتراک ائاادیر  .بئلااهلی اکلااه ،اونالر ای ال اورهیینااده چکاادییی آغریالر ی
آزادلیق شیر ینلیییایله دهییشدیرمک ایستهییر .
قوجااامااان ادیااب گنجعلی صا ا اباااحینین اوزون ایاال لر ادبی -اجتمااااعی
فعالیتلر یندن تجلیل ائتمک اوچون ،دوس ا ااتالر ی و ش ا اااگیردلری طرفیندن
حاضا ا ایرلیق آپار یلیر ؛ حاققی ندا یاز یالن ش ا ااعر و باش ا ااقا یاز یالر توپالنیلیر ؛
مراسا ا ایمین پروگرامی اوس ا ااتادین اؤز اطالعسا ا ایال یاز یلیر ؛ آنجاق اجل آمان
وئرمیر و معاصر دئموکراتیک نثر یمیزین آتاسی ،قوجامان ادیب و آذربایجانین
اونودولماز اجتماعی شااخص ایتی اوسااتاد گنجعلی صااباحی ۷۵۳۸نجی ایل
شهریور آیینین ۷۳نده ۸۵ ،یاشیندایکن ابدیته قوووشور .
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اوسا ااتاد صا ااباحی شا ااخصاا ایتی و صا اانعتی پرسا ااتشا ااکارالر ی ،اجلین آمان
وئرمهدییی ایشا ای یئنیدن یئر ینه یئتیرمهیه چالیشا ایرالر و نهایت ۷۵۸۵نجی
ایلین مهر آییناادا« ،سا ا اااهر »« ،صا ا ااابر » و «نباااتی» ادبی انجومنلری« ،آذر ی»
مجلهس ای« ،خانه فرزندان آذربایجان» و بیر س ایرا دیگر ادبی -مدنی درنکلر ،
آذربایجان شاعر و یاز یچیالر ی طرفیندن بئله بیر بیلدیر یش یاییلیر :
«آذربای جانیمیزین گؤرکملی یاز یچیسا ا ای ،فدا کار معلمی ،اوساااااتاد گنجعلی
صا ا ابااحینین آغیرالماا مراسا ا ایمی ،مهر آیینین  -۷۱سا ا ایناده تهرانین بهمن
ماادنیات سا ا اااراییناادا کئچیر یلااهجکاادیر  .بو آغیرالمااایاا قاااتیلماااق ایساااااتااهین
حؤرمتلی قلم صااحیبلر یندن ایساتهنیلیر معاصار آذربایجان نثرینین آتاسای،
اوس ا ااتاد گنجعلی ص ا ااباحینین ح یات و یارادیجیلیغیایله باغلی اثرلر ینی،
آغیرالما مراسیمین آپار یجی هیاتینه چاتدیرسینالر ».
بئلهلیکله مهر آیینین -۷۱سااینده ،بهمن مدنیت سااارایینین شاااهید آو ینی
زالی ،میثلی چوخ آز گؤرونن طمطراقلی بیر آغیرالما مراسا ا ایمینین شااااااهیدی
اولور .
موباریزهده یوغرولموش یارادیجیلیق
اوستاد صباحی صنعتینین ان باشلیجا سجیهسی ،دؤرون ادبی حرکاتااااینی
یؤنم لندیرمک و خص ااوصا ایله نثر یمیزی دئموکراتیک ماهیته یئیهلندیرمک و
ادبی بیر آخیمااا چئویرمااهسا ا ایدیر  .نئجااه کی ،قوجااامااان ی ااز یچینین ادبی-
باادی اع ای تاا ث ای ار گااوجااو بااو گااون ده دئ امااوکاارات ایااک ن اثااره مااراجااعااات ائااادهن
یاز یچیالر یمیزی اؤز شعاالر ی آلتا ا اینا آلیر و جمعیتین حیات اااای ایله عالقهدار
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مس ا اائلااه لر ین نئجااه حاال ائااد ی لمااهسا ا ا ی نی ،یاااز ی چ یالر ی م یز ین اثرلر یناااده
آیدینالشدیریر .

گنجعلی ص ا ااباحینین ادبیات عالمینده آتدیغی ایلک آددیمالر  ،آذربایجان

خالقینین میللی آزادلیق حرکات ا ا ا ا ای عر فهساا اینده اولوب ،یارادیجیلیغینین
چ یچااک لنمااه دؤرو ایس ا ا ااه 40 ،آذر نهضاا ااتی نین مغلوب ی ت ینااادن سااااااونرا
باشااالمیشاادیر  .او  ،اوزون مدت حبس و سااورگونده قالسااادا ،همیشااه خالق و
وطن حاققیندا دوشااونور  ،دوشااوندوکلر ینی بدیعی اثر سااوییهس اینه قالدیرماق
آرزوسو ایله یاشایا ا ا ایر  .تصادوفی دئییل کی ،یازدیغی حئکایه و ادبی تنقیدی
مقالهلر ی نده ده ،وطن ا یدئآل الر ی و خالقیمیزین باشا ا ای ندان کئچن قانلی-
قااادالی احواال ت ا ا ا ا این ،دی ادرگین آذر بااایجااانلیالر ین اجتماااعی طااالعینین و
صاینیفلی جمعیتده یاشااایان یوخسااول اینسااانین اجتماعی عدالت اوغروندا
آپاااردیغی موباااریزهنین شا ا اااهی ادی اولوروق .ی ااز یچینین اثرلرینین اسااااااااس
مؤوض ا ااوعس ا ااو آذر بااایجااان خااالقینین کئچیرتاادییی آغیر تااار یخی آنالر ی و
یاشادیغی عهابلی و ایشکنجهلی حیاتای اولموشدور .
حئکایهچیلیک
قوجامان ادیبین حئکایه س ا اااحهسا ا ای نده کی قلم محص ا ااولالر ی «قارتال» و
«حیات فاجعهلر یندن» آدلی کیتابالر یندا بیر یئره توپالنیبدیر .
«قارتال» کیتابینا« :قارتال»« ،قوجالیقدا یورغالیق» « ،گول دساااااتهسااااای»« ،آنا
قالابای»« ،عااارسا ا ایاز قااافااار » « ،کائافالای»« ،اؤز آرامایازدا قااالسااااایان»« ،حایاااات
آجیلیقالر یندان» و «اوشاااق اوسااته ساااواش» حئکایهلری داخیلدیر  .بوتون بو
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حئکایهلرده ،یاز یچینین عمده موضوعالر ی :اینسان یاشایا ا ایشی ،آذربایجان
قادینی و آنا سا ا ای ماسا ا ای ،اجتماعی محروم یتلر و سا ا ایخینتاااااااااایالر و ان

اؤنملیسی ،فئودالیسم قورولوشونون اخالقی ،اجتماعی و مدنی کئیفیتلریدیر .
قااارتااال مجموعااهسا ا اینااده کی حئکااایااهلرین باادیعی فضا ا اااسااااای ائلااه جااانلی،
قهرمانالر ین اجتماعی موناسا اایبتلری ائله دولغون ،ایکی قوطبلی جمعیتین
اخالقی آنالمالر ی ،کندلردن ش ا ااههره اوز قو یان یوخس ا ااول عایلهلرین عهابلی
معیش ا ااتینین باادیعی تص ا ااویری ائلااه ایناااناادیر یجی و ت ا ثیر ائاادیجیدیر کی،
اوخوجو س ااانکی اؤزو او حادیثهلری گؤروب و یاش ااامیش اادیر  .بو حئکایهلرین
اساس مز یتی و یوکسک ادبی دهیری اونالرداکی طبیعی داورانیش ،اجتماعی
تی لر و جانلی و دولغون دیالوقالردیر  .بو کئیفیتلر گنجعلی صاااااباحینین
اجتماعی رئالیسم اوسلوبوندا باجار یقلی بیر یاز یچی اولدوغونو گؤستریر .
«قارتال» حئکایهسا ا ای آذربایجان کندلی قادینینین فدا کارلیغی و اینساااااانی
دو ی غوالر ی نین ترن نومو ا یلااه یاااناااشا ا ای ،فئودال عااا یلااهسااااای نین اخالقی
دوش ا ااگونلوکلری نین ،صا ا ا ی ن ی فلی جمع یتااده اینس ا ا ااانل یق دهیر لر یناااه خور
باخیلماسینین و اجتماعی فال کتین بدیعی تجسسومودور .
«قوجالیقدا یورغالیق» حئکایهسا ا اینده ،یاز یچی اؤزونو بازار چرچیوهساااااینده
امااانتاادار بیر اینس ا ا ااان کیمی تااانیتاادیرماااغااا چااالیش ا ا ااان «حاااجی فرج»ین
س ایماس ایندا ،او کیمیلرین ایچهر ی چیرکینلیکلر ینی و جیلیز حیسلر ینی
ایفشاء ائدیر و یاراتدیغی تیپین فیر یلداقچی بیر عنصر اولدوغونو و یوخسول
عایلهلرین یوخسوللوغوندان وار  -دؤولتی اعتبار یله سوءاستفاده ائتمهسینی،
گیزلی طنز دیلی ایله قامچیالیایر .
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کیچیک حجملی « گول دستهسی» حئکایهسی گنجعلینین اؤز باشینا گلن
و اولموش بیر کئیفیااتدیر  .یاااز یچی لرسا ا اتااانین «قلعااه مظفر » مکاااانینااادا
سا ااورگونده اوالرکن ،فئودالیزم قورولوشا ااونون تانیدیغی و گؤردو یو ساااایماسااااینا،

اوردا دا شا اااهید اولور  .کیچیک یاشا االی قوللوقچو قیز و خانیم آراساااایندا اوالن
موناااس ا اابت ین نئجااه ده عاادالااتسا ا ا یز اولاادوغونو و زحماات آدامالر ینین
قاادیربیلنلیاک کیمی اینسا ا ااانی بیر س ا ااجییاهیاه مااالیاک اولاادوغونو  ،باادیعی
ش ا ااک یلااده نمااا یش ائتااد یر یر و صا ا ا ی ن ی فلی قورولوش ا ا اادا حؤکوم ساااااورهن
عاادالتسا ا ایزلیااک علئیهینااه جمعیتین ناااموس ا االو  ،زحمتکش آدامالر ینین
اعتراض و غضبلر ینی هایقیریر .
مجموعااهده «عااارسا ا ا یز قااافااار » « ،کئفلی»و «اؤز آرام یزدا قااالسااااا ین» ک ی می
حئکایهلرده ،یاز یچی موض ا ااوع اعتبار ی له یارادیجیلیق اوسا ااالوبونا صااااااادیق
قااالماااقال برابر  ،دئ ییم طرز ینااه چئو یااک لیااک ،الوانل یق و شااااا یر ین لیاااک
باغی شالیاراق ،یاز یچیلیغینین باشقا بیر یؤنو ایله اوخوجوسونو تانیش ائدیر ؛
او دا قوجامان ادیبین اؤزونه مخص ا ااوال طنز دیلیدیر  .یاز یچینین بیر چوخ
اثرلر ینااده گ یزلی ب یر طنز ین ا یز ی نی و داد ی نی دو یماااق اوالر  ،آنجااااق بو
حئکایهلرده ،بو ایزلر داها جیغیرالنیر و یاز یچی یا مخص ا ااوال بیر ساااااجییه
داشا ا ایی ا ا ا ا ایر  .بو اؤزلل یک ،گنجعلی یارادیجیلیغی ندا محتوا و قالیبین بیر -
بیر ینی تامامالماسیندا داها قابار یق شکیلده گؤزه چارپیر .
گنجعلینین بیر چوخ اثرلرینین قهرمانی اونون شخصا اؤزو و موضوعسو ایسه
یاشا اااییش ا ایندان دوغان بدیعی کئیفیتلردن عبارتدیر  .بونالر اونون قلمینده
بدیعیلشیر و شخصیلیکدن چیخاراق ،عموم خالق سجییهسی داشییایر .
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«قارتال» مجموعهسینده «حیات آجیلیقالر یندان» عنوانلی حئکایه ،بلکه ده
قوجامان ادیبین ان آغیر گونلرینین بدیعی ای فادهسا ا ای کیمیدیر  .گنجعلی
معللیم بو حئکایهده آغر یلی -آجیلی گونلرده دایاغی س ا ااایا اااااااایالن «حبیبه»

خااان ی م ین اؤلوم آنالر یال برابر  ،ق یرخ ی نجی اون ایاال ل ییین بااااشاااااال ن یش
چاغالر یندا جمعیتده کی اجتماعی دهیرلرین پوزولماسینی و پولون حیاتااااین
بوتون ساحهلر ینده آت او یناتماسینی اوخوجوسونا چاتدیرا بیلمیشدیر .
«قارتال» مجموعهساینین ساون حئکایهسای «اوشااق اوساته سااواش» آدالنیر .
بو کیچیک حئکایهده یاز یچی مودروک باباالر ین کالمالر یندان و خالقین سؤز
خز ی نهسا ا ای ندن فا یداالناراق ،آتاالر س ا ااؤزونون بؤیوکلویونو بیر کیچ یک بدیعی
اثرده اوخوجوسونا گؤستره بیلمیشدیر .
گنجعلی صا ا اباااحی نین ا ی ک ی نجی حئکااایااه لر مجموعااهسااااای « حیاااات
فاجعهلر ی ندن» آدالنیر  .بو کی تابدا قوجامان ادیبین «ح یات فاجعهلر ی ندن»،
«خائن»« ،اووچو » و « شرفلی اؤلوم”» کیمی هم ادبی -بدیعی جهتدن و هم ده
حجم اعتبار یله ،ان سانباللی اثرلری داخیل ائدیلیبدیر .
۷۵۴۱نجی ایلااده ی ااز یلمیش «حی اات فاااجعااهلر یناادن» آدلی اوزون حئکااایااه،
ارباب -رعیتلیک قورولوشونون تؤرتدییی فاجعهلردن و خالقین دئموکراتیک
ا یدئآلالر اوغروندا آپاردیغی موباریزهدن بح

ائدیر  .یاز یچینین یاراتدیغی

بدیعی فضااالردا ،آذربایجان کندلر ینده حؤکوم ساو رهن ابتدایی حیات طرز ی،
دؤزولمز یاشاا ااای ا ا ا ا ایش ش ا ااراییطی و خالقین ار بابالر طرفی ندن نئجه تحقیر
اولونماسا ای و زحمت آدامالر ی امکلرینین تاالنماسا ای ،چوخ گؤزهل بدیعی
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ایفاده سینی تاپیر  .ظولمت دونیاسی طبیعی بو یاالرال تقدیم اولور و قارانلیقالر
عالمیندن آیدین اوفوقلره و ایشیق دونیایا چکیلن حیات یولو نیشان وئر یلیر .

حئکاایاهده یااراناان تیا لر  ،موللیفین ان بااش ا االیجاا ص ا اانعات اوغورالر ینادان

حسا ا اااب ائاادیلیر  .ایکی قوطاابلی جمعیتین نومااایناادهلر ینی تمثی ال ائاادهن
« قدرت» و «چنگیز خان» ،یاز یچینین خالق ائتدییی برجساااااته ت ی لردیر .
تحقیر اولونان آذربای جان رعیتینین تیمثالی « قدرت»ده و زوراکیلیق ،ظولوم
و فئودال صینفینین نومایندهسی «چنگیزخان» سیماسیندا.
مولکدارالر نومایندهسی چنگیزخان ،چوخ اختیارلی آدام کیمی تقدیم اولونور .
قااانون ،ژاناادارمااا ،دؤولاات ،ایاادارهلر و قورولوش ا ااون بوتون قاااینااااقالر ی اونون
خیادمتینادهدیر  .چنگیزخاانین ،رعیاتلری تحقیر ائتماک ،حبسااااااه آلمااق،
خیرمااانالر ینی داشا ا ایماااق ،ائلااهجااهده اونالر ین ناااموس ا ااالر ینااا خور باااخماااق
ایمکانی واردیر ؛ آنجاق بو ایمکانالرا باخمایاراق ،چنگیزخان معنوی جهتدن
شا ا ایکسا ا اات ،یوخس ا ااول و قورخااقدیر  .یااخااالناان واخات« ،منی اؤلادورماه،
آماانادیر  ،آنالماامیشا ا ااام ،غل ائلاهمیش ا اام» – دئیاه ،قادرتاه یاالوار یر  .اؤزونادن
گوجلولر قارشی سیندا سیچانا دؤنن بو تی  ،اؤزوندن عاجیزلرینین قاباغیندا
ی ا ا ا ایرت ا ا ا ایجی قورد کیمی اولور  .عکسااینه ،یاز یچی ،قدرت تیپینده قارانلیقالر
عالمینده اینام ،صااداقت ،پاکلیق و ایگیدلیک س ایمبولو اوالن آذربایجانین
قئیرتلی اوغلو صااورتینی یارادیر  .او  ،ساااده کندلیدیر  ،ال کین بوتون قووهس ایله
قارشاایسااینا چیخان چنگیزخانال پنجهلشاامکدن ال چکمیر و قورخمور  .هر
آددیمدا چنگیزخانین اوس ا ااتونه شا ا ایغیی ا ا ا ا ایر ؛ فق اؤزباشا اااینا قانونالر  ،اونو
زنجیرلهییب ،حبسااخاناالر کونجونه آتدیقدان سااونرا ،اوسااتونلوک چنگیزخان
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طرفه کئچیر  .ال کین بو دا ظاهیری اوس ا ااتونلوک اولور  .چونکی قدرت حبسده
اوالندا دا معنوی و اینسانی کئیفیتلر ینه گؤره اوستونلوک قازانمیشدیر .

گنجعلی صا ا اباااحینین بو اوزون حئکااایااهسا ا ای ،موللیفین یاااراتاادیغی اثرلر

س ایراس ایندا اؤزونه باشاالیجا مؤوقع آ الن بیر اثر دیر  .اثرین خصااوص ای کئیفیتی
اونون ص ا اامیمی دیلی ،فضا ا اااالر ین ی ااراتاادیغی دوغمااالیق و عاااطیفااه یوکلو
تص ا ااو یرلر  ،ش ا ااخصا ا ایااتلر ین طبیعیلییی ،موض ا ااوعنون عینیلییی و ان
باش ا االی جاسا ا ای ،یاز یچینین یارادیجیلیق قدرتی اولموشا ا اادور  .حئکایهنی
اوخودوقاادان س ا ااونرا ،اوخوجو اوزون ماادت اؤزونو حئکااایااهده ی اارانااان باادیعی
فضاالردان آیایرا بیلمیر .
اوسا ااتاد گنجعلی صا ااباحینین اثرلری س ا ایراس ا ایندا اؤزونه مخصااااوال دهیر
قازانان « ،خائن» حئکایهسا ا ایدیر  .بو اؤزلل یک اوندان یارانیر کی ،یاز یچی بو
اثر ی نده باجار یغینی و ص ا اانعتکار لیق قابیلیتینی ،مهم بیر تار یخی کئیفیتین
بدیعی دی لده ای فاده ائتمهسا ا ای نده اوزه چکیر  .حئکایهده اوخوجو  ،رئال بیر
سا ا ایاسا ا ای و تار یخی کئیفیتین گئدیش ا ااات ا ا ا ا اینی و بو کئیفیتده رول او ینایان
س ایاس ای او یونچوالر ین داورانیش ایال تانیش اولور  .بدیعی دیلده تصااویر اولونان
بو تار یخی دؤور  ،ایران چرچیوهس ا اینده گئدهن ملی اسا ااتقالل حرکاتااااااااااینین
آغالای -قااارالای ادبای س ا ا اناادیدیار  .اماپاار یااالایس ا ا ااتلااریان یااااراتااادیاغای ۴۸
مرداد کودتاسا ا ای و اوندان س ا ااونرا قوروالن دار آغاجالر ی و اعدام مئیدانالر ی،
خالقین یادداش ایندان هئچ واخت س ایلینمهین خاطیرهیه چئور یلیب .عینی
حالدا ،اوتوزونجو اون ایللییین بیر ینجی ایلینده ایران سااوییهساااینده گئدهن
ملی اساتقالل و آزادلیق حرکاتا ا ا ای و بو حرکتین نتیجهساینده قولدور شااهین
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اؤلکهدن قاچماسا ای ،ایران خالقالر ینین سا ایاسا ای موباریزهسااااینده ،یاددان
چیخمااای ااننااائلی اتلردندیر  .بو نااائلی ات و مقبولیتی ،موللیف چوخ باادیعی

دیلده «خائن» حئکایهسینده اوخوجوسونا چاتدیرا بیلیبدیر .

اوسا ا اتاااد گنجعلی صا اااباااحینین حئکااایااهلری ایچریسا ااایناااده« ،حیاااات
فاجعهلر یندن»« ،خائن» و «شاارفلی اؤلوم» حئکایهلری ،ادبی اوچلوک ماهیتی
داش ا ایی اا ا ا ایر  .اونا گؤره کی ،هر اوچ حئکایهنین اسا اااس موضااااوعسااااو خالقین
موباریزه سی و باشلیجا قهرمانی خالقدیر  .سانکی یاز یچی ایران و آذربایجان
خالقالر ینین موباریزه تار یخینی اوچ بؤلومده وئریر و یاخود بو تار یخین اوچ
قات ا ا ا ا اینی آچیر  .بیر ینجی اثرده خالقین فئودالیزمه قارشا ا ای موباریزهساااااینی
گؤستریر  ،ایکینجی حئکایهده استثمارچی حاکیم صینیفلرین باشچیسی،
اؤز حؤکمرانلیق خاطیر ی نه خالقی امپر یالیساا ااتلره ساا اااتان خائن شاااااااهین
او زوندن پرده گؤتورور و اوچونجوسااو « -شاارفلی اؤلوم» حئکایهس اینده خالقین
غاادار و ظولم کااارالرال موباااریزهسا ا اینااده اؤلوملااه اوز  -اوزه دایاانمیش و باااشااااای
اوجالیقال شرفلی اؤلومو  ،شرفسیز یاشاماقدان اوستون توتان ،آذربایجانلی بیر
قهرمان دؤ یوشچونون معنوی اوستونلویوندن و دوشمانال بار یشماماز لیغیندان
دانیشایر « .شارفلی اؤلوم» حئکایهسای ،گنجعلینین ادبی اوچلویونون موضاوع
اعتبار یله پارالق اوستونلویودور .
اوس ا ااتادین «ح یات فاجعهلر ی ندن» عنوانلی حئکایهلر مجموعهسااااای نه بیر
حئکایهده داخیلدیر  .اودا یاز یچینین دوستو «حسین جاو ید»ین خاطیرهلری
اسا ا اااسا ا ایناادا ی ااز یالن «اووچو » حئکااایااهسا ا ایدیر  .بو حئکااایااهدهده موللیفی
ماراقالندیران ،خاطیرهنین اینسا ااانی موضا ااوعسا ااودور و بو غایه ،گنجعلینین
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باش ااقا اثرلر ینده اولدوغو کیمی« ،اووچو » حئکایهسا ایندهده اؤز اوخوجوساااو یال
عینی و عاطیفی موناسیبت قورا بیلیر .
ادبیاتشوناسلیق
قوجامان ادیبیمیز اوس ااتاد گنجعلی ص ااباحی تکجه حئکایه سااااحهساااینده
ادبی جر یانین سیماسینی معینلشدیرن یاز یچی یوخ ،بلکه ادبیاتشوناسلیق
سا اااحهساا ایندهده ت ثیر ائدیجی صا اانعتکارالردان اولوب و اغراقسااااایز دئمک
اوالر کی ،حئکایه کیمی بو س ا اااحهدهده او جنوب ادب یاتی ندا ایرهلی ساااااورولن
ادبی -تنقید نظر یهلرینین اساسینی قو یان اولوبدور .
اوستادین «شعر یمیز زامانال آددیمالی ایر » کیتابیندا توپالنمیش مقالهلر  ،گونئی
آذربایجان ش اااعر و یاز یچیالر یندان س ااهند ،س اااهر  ،محزون ،هاشااایم ترالن و
سااؤنمز کیمی سااؤز اوسااتاالر ینین یارادیجیلیقالر ینا حصاار ائدیلمیشاادیر  .بو
جهتدن اوستادین « شعر یمیز زامانال آددیمالی ا ا ایر » کیتابیندا خالق شاعرلری
س ا ااهنااد و س ا ا اااهر «یاااراد ی ج ی ل ی غ ینااا ب یر باااخ یش» ،محزونون « حیاااات و
یارادیجیلیغی» ،سؤنمزین «آغیر ایللر » و «عی سانین سون شامی» کیتابالر ینا
بیر نظر و هاشا ایم ترالن ش ااعری حاققیندا یاز یالن «موباریز شااااعر » مقالهلری،
جنوب ادبیاتش ا ااوناسا ا الیغی ندا خص ا ااوصا ا ای علمی -ادبی دهیره مال یکدیر .
اوسا ا اتااادین اؤلمز ادیااب جلیاال محماادقلیزادهنین «آنااامین کیتاااابی» درام
اثرینین و خالق ش اااعری ص اامد وورغونون «آی گون» پوئماساااینین تحلیلینه
حصا اار ائتدییی «ادبیاتین اجتماعی حیاتدا ت ثیری» آدلی مقالهساااایده چوخ
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دهیرلی ادبی تنقیاددیر  .بو کیتاابادا ،یااز یچینین کیالسا ا ایاکلر یمیزه قاارشااااای
توتدوغو صنعتکارلیق مؤوقعیده ،اوخوجوالر ینی خصوصیله راضی سالیر .

فیلولوگیااا علملری دوقتورو ص ا ا ااابر نبیاوغلو امیروف دئییر « :نثر معااااصااااار
طلبلره جاواب وئره بیلمک اوچون ،مورککب و چوخ ش ا اااخهلی کئیفیتلر
ع
عالمینه باش وورمالی ،اجتماعی ترقییه خیدمت ائده بیلهجک کئیفیتلری
اوزه چیخااارمااالی ،ص ا اانعتکااارلیغین چوخ چاااالرلی ،مین بیر رن ا

و بو ی االی

سا ایرلر ینه یئیهلنمهلیدیر  .یالنیز یوکس ااک ایدئآلین ص اانعتکار زحمتی ایله،
ص ا اانعتکااارل یق سا ا ا یرلری ا یلااه وحاادتی نین گؤزهل بااد ی عی اثر نموناااه لری
یاااراداجاااغینااا اومیااد باااغالماااق اوالر  .جنوب حیااات ا ا ا ا ایناادا ،جنوبون ادبی
محیطینده بو طلبه زنگین و عوضسیز زمین واردیر ».
دوغروداندا معاصا اار ادبیاتیمیزیننثر قولونو نظرده توتاراق ،اثرلر ینده مختلف
ع
ش ا اااخهلی رئال کئیفیتلر عالمی نه باش ووران ،اجتماعی ترقی یه خ یدمت
ائدهن کئیفیتلری بدیعی د یل له اوزه چی خاران و ص ا اانعتین چوخ چاالرلی
س ا ایرلر ینه یئیهلهنن شا ااخ

 ،گؤرکملی قوجامان ادیبیمیز اوسااااتاد گنجعلی

ص ا ا ا اب اااحا ایدن ب اااش ا ا اااق ااا ،با ایا ار یا انا اجا ای کا ایا ام اوال با ایا ال اار ؟ هااالاااه ادبااای
محیطیمیزین نئچه-نئچه گنجعلی یاراتماغا ،گنجعلی بسااااالمهیه زنگین و
عوضسیز شراییطی واردیر .
قایناقالر :
 -۷قارتال ،گنجعلی صباحی ،فرزانهنشر یاتای ،تهران – ۷۵۳۱٫

 -۴حیات فاجعهلر یندن ،گنجعلی صباحی ،دونیانشر یاتای ،تهران – ۷۵۳۱٫
 -۵شعر یمیز زامانال آددیمالییر  ،گنجعلی صباحی ،دونیانشر یاتای ،تهران – ۷۵۳۰٫
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 -۲اؤتن گونلر یم ،گنجعلی صباحی ،دونیانشر یاتای ،تهران – ۷۵۱۴٫
 -۳جنوبی آذربایجان ملی -دئموکراتیک ادبیاتی ،صابر امیروف ،باکی – ۴۰۰۰٫

 -۳ییرمینجی عصر جنوبی آذربایجان ادبیاتیندا دئموکراتیک ایدئآلالر  ،مقالهلر مجموعهسی ،باکی –
۷۱۱۰٫

 -۱جنوبی آذربایجان ملی شعورو  ،ودادی مصطفییو  ،آلمان۷۱۱۸٫ ،
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«رقیه کبیری»نین حئکایهلرینه اوخوجو موناسیبتیم

76

اؤن سؤز
قادین حاقالر یندان مدافیعه و جینسی ،صینفی و میللی آیری-سئچگیلییه
قارشا ا ای چوخ مس ا اائولیتلی و حسا ا اااس بیر اجتماعی وظی فهنی اؤز اوزهر ی نه
گؤتورن «آذفمی نا» س ا ااایتی ۸ ،مارس – دونیا قادین گونو – موناسااااایبتی ای له
آذر بااایجااانلی ی ااز یچی و شا ا اااعر «رقی اه خااانیم کبیری» حاااقاادا اؤزل ساااااااایی
حاضا ا ایرالماغا قرار وئر یب .بو چوخ تقدیرهالییق بیر ایشدیر  .تقدیرهالییقدیر
اونااا گؤره کی تااانینمیش بو ص ا اانعتکااار ادبی ااتیمیز و ماادنیتیمیزین بوگونکو
دؤرونااده صا ا ا اماایااماایااتاالااه چااالاایش ا ا ااان ،اونااو چاایااچااکاالاانااادیااارن و مااالااای
وارلیغیمیزین کئشییینده دوران صنعت فداییلر یندندیر .
دهیرلی «آذفمی نا» س ا ااایتینین حؤرمتلی مدیرینین تکلیفی نه بویون قو یاراق،
اؤز دو یدوقالر یمی و دوشااوندوکلر یمی اثرلری ساائو یله -ساائو یله اوخونان «رقیه
خانیم کبیری»نین باشاقا اوخوجوالر یال پایالشایرام .بو پایالشایمدا یاز یچینین
اثرلری نین تحل ی لی و یاااخود ادبیاااتشا ا ااوناااسا ا ا ل یق باااخ ی م ینااادان آرت یق
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اسا ااگیکلیکلر یندن دانیشا ااماق مقصا اادیم دئییل؛ نییه کی بو صااااالحیتدار
تنقیدچیلر یمیزین و ادبیاتش ا ااوناسا ا الیقال مش ا ااغول اوالن ص ا اانعتکارالر یمیزین
ایشا ا ایدیر  .من ی االنیز بیر اوخوجو کیمی بو اثرلرین اوخونوش ااااوناادان آلاادیغیم
ذؤوق و تاثراتیمدان سااؤز آچماغی مقصااد گؤتورموشاام« .آذفمینا» ساااایتینین
مودیرلییی نه بو فرص ا ااتی منه یاراتدیغی و گؤس ا ااتردیکلری اعتماد اوچون اؤز
منتدارلیغیمی بیلدیریرم.
ایکی قات صنعتکارلیق
ادبی ااتیمیزین ایکی اسا اااااس ژانرینین بیری نثر ژانری معین ساااااباابلر اوزره
ش ا ااعر یمیزه نیس ا اابت الییقینجه اینکیش ا اااف ائتمهمیش و چوخ آز ساااااایلی
یااز یچیالر یمیز بو سا ا اااحااهده آددیم آتمیشا ا اادیر  .آز سا ا ااایلی دئاادیکااده ایران
آذر بای جانی ادب یاتینی نظرده توتورام .بو دوروم تکجه بوگونوموزه عا ید دئییل،
کئچمیش اون ایللرده ده بئلااه اولموش ا ا اادور  .بو باااخیماادان منجاااه هر بیر
یاز یچیمیزین بو ژانرا موراجعت ائتمهسا ا ای و ادبیاتیمیزین بو قولونو دا الییقی
س ا ااوی یه یه قالدیرماسا ا ای ایکی قات ص ا اانعتکارلی قدیر  .ائله بونا گؤرهده ،بو
ساااحهده آددیم آتان یاز یچیالر یمیزین یارادیجیلیقالر ینین نه قدهر دهیرلی و
ادبیاااتیمیز ین ایرهلیلااهمااهسا ا اینااده نااه قاادهر گره کلی اولاادوغو الییقینجااه
ق ی متلنااد یر ی لمااه لیااد یر  .من ،رقیااه خااان یم کب یری نین یاااراد ی ج ی ل ی غ یناااا بو
باخیمدان دا حؤرمتله یاناشیرام.
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گئنیش احاطهلی یارادیجیلیق
رقی اه خااانیم کبیرینین بیر آذر بااایجااان ی ااز یچیسا ا ای کیمی معنو ی ااتی دولغون،

اثرلری بااارلی بهرلی و یااارادی ج یل یق احاااطااهسا ا ای چوخ گئن یشدیر  .اونون
اثرلر ینااده حی اات دوغمااالیغی وار ؛ اونالردا تااانیش کاااراکتئرلر و ایناااناادیر یجی
اوبرازالر ی ااش ا ا اااییر ؛ چکیجی و تاااثیر ائاادیجیدیرلر  .او اوخوجو اعتمااادینی
قااازانمیش ،اونالرال ی ااخین عالقااه و ایلگی ی ااراتمیش بیر صااااانعتکاااردیر  .بو
باااخایاماادان اجاتاماااعای بایار سا ا اارمااایااایااا ص ا ا اااحایااب خااوشاااااابااخااات بایار
یاز یچیدیر  .نییه کی اوخوجو اونون اثرلر یله یاخینلیق دو یور ؛ اثرین فضاسیندا
اشااتراک ائدیر و یاز یچییا اعتماد گؤسااتریر  .طبیعیدیر کی بو خوشابختلیک
و اجتماعی سرمایا آسانلیقال اله گلمیر ؛ آردیجیل زحمت و اؤزوندن کئچمه و
فردی آساا اااییشا ا اینی پوزماغا حاضا ا ایر اولماغی طلب ائدیر  .عینی حالدا،
یاز یچینین اؤزونه و اثرلر ی نه اوالن صا ا ااداقتی ندن ،یاشا ا ااادیغی محی طه اوالن
قایغی کئشااالیییندن ،خالقه وفادارلیغیندان ،جمعیتده باش وئرهن حادیثهلره
حسا اااسا االیغیندان ،رئال حقیقتلره موراجیعت ائتمهس ا ایندن و گئجه گوندوز
یارادیجیلیق قابلیتینی آرتیرماسا ا ایندان ایرهلی گلیر  .من رقیه خانیم کبیرینی
بو کیمی ص ا اانعتکااارالر جرگااهسا ا اینااده گؤرورم .بو یولاادا او آذربااایجااانیمیزین
زحمتکش و چااالیشا ا اقااان ی ااز یچیالر ینااداناادیر و بو بیز یم ادبی ااتیمیزدا معین
فااردی ،اجاتاماااعای و تااار یاخای س ا ا اباابلااره گااؤره آز گااؤروناان یاااارادیاجایالایاق
داورانیشیدیر .
رقیه خانیم کبیری – خصااوصاایله ده بو سااون ایللرده -بعضااا اؤز اثرلرینین بیر
اپیزودونو یاراتماغا ذئهنینده یاراتدیغی فضاالر ی رئال صورتده منیمسهییب،
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بدیعی بیر چرچیوهده اوخوجوس ا ااونا چاتدیرماق اوچون او فضااااااالر ی تمث یل
ائدهن مکانالر ی تاپ یب ،اوردا یاش ا اااییر و اؤز یارادیجیلیق چیرپینتیالر ینی
اثرلرینین رئالالشماسینا صرف ائدیر .

او  ،آذربایجان ادبیاتینین بیر چوخ قولالر یندا اؤز یارادیجیلیق اساااااتعدادینی
گؤسااتره بیلمیشاادیر  .باخمایاراق کی داها آرتیق حئکایه یاز یچیس ای کیمی اؤز
یارادیجلیق قابلیتی و گوجونو ثبوتا یئتیرمیشا اادیر  ،آنجاق شااااعر یاز یر  ،تدقیق
آپار یر  ،معین واختالر س اااااتیرا ژانر ینا موراجیعت ائدیر  ،اوس ا ااطورو ی ،فلسااااافی
موض ا ااوعالردان یوغرولموش ادبی -بدیعی اثرلر یازماغا جان آتیر ؛ رومان یاز یر ،
سا ا ا یاحتلر ینی قلمه آلیر و اؤزل مدنی خص ا ااوصا ا ایتلری اوالن یئرلی اینساااااان
گروپالر ینین ایچرهسا ا اینااده ی ااشا ا اااماااقال آنتروپولوژ ی اک تاادقیقلره ده مئی ال
گؤستریر  .اونون سون واختالر کؤچری شاهسئون ائلینین یایالقالر یندا اولوب،
کؤچریلرله یاش ا اااماسا ا ای و بو تدقیق اس ا ااتقامتلی یاش ا اااماقدان ایرهلی گلن
«ائندیم بوالق باشا ا ای نا »..آدلی چاپا حاضا ا ایرالدیغی یئنی اثری یاز یچینین
آراسی کسیلمهین بدیعی آختار یشالر ینین نتیجهسینین بیریدیر .
اینسانسئورلیک وجمعیته باغلیلیق
رقیه خانیم کبیرینین دونیا گوروشا ااونون مرکز ینده اینسا ااان و جمعیت دایانیر .
بونو یاز یچینین مختلف ژانرالردا یاراتدیغی ادبی اثرلر ی نده ده گؤرمک اولور .
او اثرلر یناده حقیقتاه ،اینسا ا اااناا و جمعیتین ایچر یسا ا ایناده یااشااااااایاان عاادی
آدامالر ین معنوی دون یاسا ا ای نا و اونالر ین اجتماعی و مدنی دهیرلر ی نه بدیعی
دیلده یاناش ایر و او دهیرلری مهاکره ائدیر  .بودا اونو ایسااتر ایسااتهمز جمعیتین
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گئرچکلیکلر ینه واران و اینسانلیق دهیرلر ینی تعر یفلهین بیر یاز یچی مؤوقعینه
گتیر یب چیخار یر  .اونون اثرلر ینده شااخص ایتلر اوخوجو یا تانیشاادیر  .اونالر ین

هامیس ای جمعیتده یاشاااییر ؛ جمعیتده نفس آلیر ؛ اوردا عؤمور سااورور و اوردا
دا اؤلور  .بو شااخص ایتلر خیالی قهرمانالر یوخ ،یاز یچینین باجار یغیال بیز یم
فایاکار یامایازده ،ذئاهانایامایازده جاااناالنااان ،باادیاعایلشا ا اان و عاااادی حایااااتااادا
چوخدا نظر یمیزی اؤزونه جلب ائتمهین آدامالردیر  .یاز یچی بیز اوخوجوالر ی
بیر داها هر گون راستالشدیغیمیز بو عادی آدامالر ین طالعیله ماراقالندیریر ؛
روحوموزو اونالر ین معنو یااات ینااا س ا ا ااار یییر  ،قااا ی غ یالر ی م یزی و اینساااااااانی
حیسلر یمیزی تالطمه گتیریر و بیزی جمعیتین بیر عضااوی کیمی هانکی بیر
اجتماعی و اینسانی مؤوقعده دایانماغیمیزا گتیر یب چیخار یر .
رقیه خانیم کبیری اوخوجوالر ینی اثرین قهرمانالر یال بیر یئره گتیرمهیی یاخشی
ب اااج ااار یا ار  .اوخ ااوج ااو اؤزون ااو یا ااران ااان فض ا ا ااانا ایا ان ایا اچا ایا ان ااده و سااااااااناااکااای
حااادیثااهلرین ناااظیری کیمی حیس ائاادیر ؛ گئاات -گئااده ی ااز یچینی و اثرین
یارانمیش اولدوغونو اونودور ؛ یالنیز اثرین قهرمانالر یال اونس ا ایت قاتیر ؛ اونالرال
آجیییر  ،سئو ینیر  ،سئویر و سئو یلیر و یاز یچینین هارادا اولدوغونو آنالماغادا
بئلااه رغباات گؤس ا ااترمیر  .بو اوناادان ایرهلی گلیرکی ی ااز یچی اؤز باااجااار یغیال
اوخوجوس ا ااونو اثرین شا اااخصا ا ایتلر یله تک بوراخماغی و اونالر ین آراسااااایندا
ایلگی یاراتماغی و سونرا اؤزونو ایتیرمهیی یاخشی باجار یر  .اوخوجوایسه اونون
آرخاااسا ا اینجااا یوخ ،اثرین قهرمااانالر ینین آردینجااا س ا ااورونور و اوزون زامااان
اونالر ین طالعلر ینه دوشونور .
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س ا اائو یملی یاز یچیمیزین باش ا ااقا بیر ص ا اانعتکارلیق قابلیتی ده اثرلر ی نده کی
قهرمانالر ین آراسا ایندا گئدهن دانیشا ایقالر ین دوغمالیغیدیر  .بو دانیشااایقالر

هر بیر کاراکتئره او یغون ائله دوغما ،آخارلی ،هر بیر ص ا اانعیلی کدن اوزاق و

ایناااناادیر یجیدیر کی س ا اان دیااالوقالرال اثرده کی ش ا ااخصا ا ایتلری ذئهنیناااده
جانالندیرماغا باش ااالییرس ااان؛ اونالر ی اؤز یاخینالر ینا ،تانیشااایالر ینا و یاخود
هنادهور یناده هر گون گؤردو یون آدامالرا اوخشا ا ااادیرسا ا ااان؛ اونالرال یااخینلیق
دو یورسااان و دفعهلرله اونالر ی کوچه خیاباندا گوردو یونو و انساایت قاتدیغینی
خاطیرالییرسان.
سوژئت چئشیدلیگی و قادین وارلیغی
رقیااه خااان یم کب یری سا اااوژ ئاات ق ی تل ی غ یناادان اذیاات چکمااهین یااااز ی چ یالر
سیراسیندادیر ؛ نییه کی ،او جمعیتده آتدیغی هر بیر آددیمی ،گؤردو یو هر بیر
حااادیثااهنی و بیر قااادین اوالراق اؤز معنو ی ااتینی ،روحی ااتینی و کئچیردییی
اض ا ااطرابالر ینی اثرلرینین آنا س ا ااوژئتی نه چئویره بیلمهیی باجار یر ؛ اونالر ی
فردی حیسایاتیندان اوزاقالشاادیر یب و عمومیلشاادیریر  .بونا گؤره ده اوخوجو
او حالالر ی یاشااایا بیلهجهیینه و یاخوددا اؤز شااخص ای حیاتیندا بیر زامانالر
یاشادیغینا اینانیر و اثرله سیر ذئهنی باغلیلیق یارادا بیلیر .
سا ااوژئت چئش ا ایدلییینه رغما ،رقیه خانیم کبیرینین آنا سا ااؤژئتلرینین بیری
قادین وارلیغینین تار یخی طالعیدیر  .بو طالعین گوزگوسا ااونده یاز یچی بوتون
محرومی اتلری ،شا ا ای اددتلری ،تحقیرلری ان ی ااخین آدامالردان توتموش تااا
جمعیته حاکیم کس ا ایلمیش قادین وارلیغینا قارش ا ای مدنی دهیرساااایزلیکلره
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کیمی ،دوم -دورو گؤسااترمهیه چالیش ایر  .بعضااا بو وارلیغین داخیلی عالمین،
بعض ا ا اااده ائشا ا ایااک اوزونو قهرمااانالر ینین عااادی دیااالوقالر ینااادا بئلاااه اؤز

اوخوجوسونا چاتدیریر ؛ بعضاده « کؤله» حئکایهسینده اولدوغو کیمی تار یخی
اؤزلشا ا اادیریر ؛ اؤزونو تار یخلشا ا اادیریر و قادین وارلیغینین طالعینی بوگونکو
سا ا ایمادا بروزا وئرمهیه و اونو اوخوجوس ا ااونا تانیتدیرماغا جان آتیر ؛ «مدوساااااا»
رق یهلشا ا ایر و «رق یه» مدوس ا اااالشا ا ایر  .بو پاندول یک دهییشا ا ا یکل یکلره واران
یاز یچی ،دو یونلری آچماغا چالیش ا اادیقجا ال -آیاغینا دو یونلهنن کندیرلرین
ش ا اااهیدی اولور و قادین وارلیغینین تار یخی طالعینین بوتون دهییشااااایکلره
رغما ،هله ده عینی اوخشااارلیقالردان اذیت چکمهساایندن آجیییر  .بو اثرده
اولدوغو کیمی «قمر » حئکایهسا ا ایندهده «قمر »ین و حتی « گوللو »نون آغر یلی
آجیلی طااالعلری قااادین وارلیغینااا قنیم کسا ا ایلمیش فاااناااتیزمین ،کیشااااای
حاکیملییینین و ایرنج قا یدا -قانونالر ین ایچ اوزونون گؤساااااتر یجیسااااا یدیر .
بوردادا ی ااز یچینین معنو ی ااتیناادا قااادین و بش ا اار یتین علویلی اک ذیروهسااااای
سا اااییالن بو وارلیغین تار یخا گوناهساا ایزکن گوناهکار کیمی از یلمهسااااای باش
قااالاادیر یر  .بونااا گؤرهده ،جمعیتااده حؤکوم س ا ااورهن بیر چوخ گئر یچیلیااک
دهیرلرینین هلااه ده دهیرلنمااهیینااه رغمااا ،هاااردا الز یم گؤرورسااااااه بو قااای ادا-
قانونالر ی پوزماغا و قویولموش قاداغاالر ی آشا ا ا یب کئچمه یه فرمان وئریر ؛
کیشا ا ای یاز یچیالر یمیزین معین ذئهنی و تار یخی س ا ااببلر اوزره تانی مادیغی
قاااد ین دونیاااسا ا ا ی نی و قاااد ین معنو یااات ی نی بوتون اؤنملی خ یردال ی قالر ی
ایله کاغاذا گتیرمکدن چکینمیر ؛ چیرکینل یکلری ،زوراکیلیقالر ی قی ناییر و
اونالر ین نه قدهر قادین وارلیغینا ضید اولدوغونو گؤستریر .

 06 / 171یاشین شرفلی حیات یولو؛ «ائلدار موغانلی» ادبیات سئونلر گوزگوسونده

سون سؤز
«رق یه خانیم کبیری» چوخ آز بیر مدتده اوزون یارادیجیلیق یولو کئچمیش و

بو یولدا اوغورالر قازانمیش صانعتکاردیر  .او بو گون تکجه ایران آذربایجانیندا
یوخ ،قونشو اؤلکهلرده و تورک دیللی ملتلر آراسیندادا تانینماغا و اوخونماغا
بااش ا ااالییبادیر ؛ بیر چوخ ادبی یاار یش ا ااالر ین غاالبی اولوب و مکاافااتالر الاده
ائتمیش اادیر  .آنجاق منجه اونون ان بؤیوک غورور وئر یجی اوغورو و مکافاتی بو
گون الااده ائتاادییی اوخوجو س ا اائوگیسا ا ای و میللاات حؤرمتیدیر  .او بوگون
خصوصیلهده آذربایجان نثر ژانر یندا اؤزونه مخصوال دست خطی و دئمهیه
سا ااؤزو اوالن و چوخ اوخونان صا اانعتکارالر یمیزداندیر  .سا اائو یملی یاز یچیمیزا
داهااادا یااارادیجیلیق اوغورالر ی ،اوخوجو س ا اائوگیسا ا ای و میللااات حؤرمتی
آرزوالییرام.
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«شاعرلر مجلیسی»ندن یادگار

ایکی قوجامان شاعریمیز 77

هاشیم ترالن و مظفر درفشی
اؤن سؤز
آذربایجان ادبیاتینین اینکیش اااف پروسا اسا اینده عالمتدار حادیثه کیمی اؤز
اهمیتینی بوگونده ساا اااخال یان۴۳-۴۲ ،ینجی ایللرده  ۴۷آذر نهضاااااتی آدیال
تااانینااان تااار یخی حااادیثااه اولموش ا ا اادور  .بو حااادیثااه تکجاااه ادبیااااتیمیزین
چیچکلنمه سینده یوخ ،معارف و مدنیتین بوتون ساحهلر ینه قو یدوغو تعیین
ائدیجی تاثیری باخیمیندان ،معاص ا اار ادبیات ،اینجه ص ا اانعت و عمومیتله
مدنیت تار یخیمیزین پوزولماز قیزیل ایزلر ینه چئور یلیبدیر .
40آذر نهضتیندن یارانان اجتماعی و سیاسی قورولوشون حیمایه سی آلتیندا
چ ی چکلااه نن آنااا د ی للی مطبوعااات ،خااا لق یاااراد ی ج ی ل ی غی نین مختلف
ع
س اااحهلری او جوملهدن :ملی تئاتر  ،موسا ایقی ،عرسااااملیق و … س کیمی اوزون
ایا الل اار پا اها ال ااوی ح ااا کاااما ایا اتا ای اسا ا ا اتا ایا االسا ا ای آلا اتا ایا ان اادا از یااالااان خاااالاااق
یارادیجلیغینمونهلری ،هئچ بیر زامان گؤرمهدیکلری مساعد بیر اینکیشاف
« 00ایشیق» آذربایجان ادبیات و اینجه صنعت سایتی 0314/61/40 - https://ishiq.net
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و چیچکلنمااه دؤرون ش ا ا اااهی ادی اولاادوالر  .نیی اه کی ،اوزون ایللر آنااا دیللی
مطبوعاااتااا ،ادبیااات و ا ی نجااه صاا اانعاات نمونااه لری نین یاااا یی لمااااسااااا یناااا

قنیم کسا ا ایلمیش پهلوی دیکتااتوراسا ا ای ،بئلاه بیر ش ا ااراییطین یاارانمااسااااای نا
جیددی مانعه اولموشدور .
-۴۲نجی ایلین  ۴۷آذر ینده نتیجهلنن خالق موباریزه سی یاراتدیغی شراییطه،
اجرا ائتاادییی تاادبیرلره ،گؤردو یو ایش ا االره و ادبی اات و اینجااهصااااانعتااه بخش
ائتدییی یئنی باهار تراوتینه گؤره ،بیر مدنی انقالبین باشالنغیجی کیمیایدی.
بو مدنی انقالب اؤز قونداغیندا بوغولماس ا اینا باخمایاراق ،یاشااااادیغی قیسااااا
عؤمورونده آذر بای جان مدنی و اجتماعی تار یخی نه انکار ائدیلمز و هئچ بیر
زامان اونودولماز حیات تجربهسای و ادبیات و اینجه صانعتیمیزه ملی حال-
هوا بخش ائتدی.
آذربایجانین مختلف شههر و کندلر ینده اجتماعی ،مدنی و ادبی درنکلرین
قورولماااسا ا ای و ان باااش ا االیجاااسا ا ای تبریزده ی اارانااان «شا ا اااعرلر مجلیسااااای»،
ادبیاتیمیزین و تام معنادا دئسک «وطنی شعر »یمیزین اساسالنماسیندا و بو
اساسین اوزهر ینده عرصهیه گلن ملی شاعرلر یمیزین کاراکتئریزه اولماالر یندا
ان مهم عامله چئور یلدی.
بو یاز یدا حاقال ر ی ندا دانیشا ا اااجاغیمیز میللی شا ا اااعرلر یمیزدن و ائله جهده
«ش ا اااعرلر مجلیس ا اای»ندن بو گونوموزه یادگار قالمیش و یئنهده «او آذردن بو
آذره» قاادهر یااارانااان باااهااار تااراوتایانای و حایااات عش ا ا اقایانای اؤز حایاااات و
یارادیجیلیقالر یندا داش اییان ایکی قوجامان شاااعر یمیز (اوسااتاد هاش ایم ترالن
و اوستاد مظفر درفشی)نین حیات سالنامهلر ینی واراقالماغی اؤزوموزه مقصد
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گؤتورموشا ااوک .آنجاق اؤنجهدن بو ایکی یادگار یمیزی اؤز قو ینوندا بساااالهین و
اونالر ین یااارادیجیلیق یولالر ینی بو گونااه کیمی ایشا ا ایقالناادیران «شااااااااعرلر
مجلیسی» بارهده قیسا معلوماتی وئرمهیی گره کلی گؤرو روک.

«شاعرلر مجلیسی» ( آذربایجان شاعرلر و یاز یچیالر جمعیتی)
آذربایجاندا یارانان نهضاتین غلبهسای تکجه جمعیتین اجتماعی و سایاسی
حیاتیندا یوخ ،معارف و مدنیتین بوتون ساحهلر ینهده اؤز بالواسیطه تاثیر ینی
باغیشااالدی .باشااقا بیر سااؤزله ،نهضااتین حیاتا کئچیردییی دهییش ایکلیک
پروس ا اس ا اینده میللی مدنیتیمیزین اوزهر ینده گئدهجک اص اااالحات اساااااس
مس ا اائلااه کیمی پالنالش ااا اادیر یلاادی و ائلااه بونااا گؤرهده ملی مااادنیتیمیز ین
چیچکلنمااهسا ا اینااه بؤیوک دقاات یئتیر یلاادی .ایلااک اؤنجااه آذربااایجااان دیلی
رس ا اامی دولاات دیلی اعالن ائاادیلاادی؛ تبریز دانشا ا اگاااهی ی ااراناادی؛ فااارس
دیلیای له یاناشا ا ای تحصا ا ا یل آنا دیلی نده کئچیر ی لدی؛ آنا دیلی نده گئنیش
مطبوعات شابکهسای برپا ائدیلدی ،آذربایجان شاههر و کندلر ینده کیتابخانا
و قرائتخاناالر قورولدو ؛ درنکلر و مدنی اوجاقالر تاسا ا ایس ائدیلدی؛ خالق
ایله رادیو و تئاتر واساایطهلر یله یاخیندان عالقهلر یاراندی؛ فیالرمونیا تشااکیل
ائاادیلاادی و یوزلر بو کیمی ایش ا االرین زمینیناده آذر بااایجااانین مااادی و ماادنی
حیاتیندا میثلی گؤرونمهین دهییشیکلیکلر عمله گلدی.
بو آرادا ادبیات ایشااچیلری؛ شاااعر و یاز یچیالرا خصااوص ای دقت یئتیر یلدی.
اونالر ین تشا ااکیالتالنماس ا ایندا ایلک اؤنجه تبریز شا ااههر ینده «وطن یولوندا»
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قزئتینین نزدینده فعالیت گؤسا ااترن «شا اااعرلر مجلیسا اای» درنهیینین بؤیوک
رولو اولموشدور .

«وطن یولوندا» قزئتی شوروی قوشونالر ینین مطبوعات اورقانی کیمی فعالیت
گؤس ا ااتر یر و بو قزئتین ادبی بؤلومونااده و عمومیتلااه آذر بااایجاااان شااااااااعر و
یاز یچیالر ینین تشا ااکیالتالنماس ا ایندا شا ااوروی قوشا ااونو ایله تبریزه گلمیش
تانینمیش آذربایجان ادبی شااخصایت ،یاز یچی و شاااعرلر یندن رضااا قلییئو ،
س ا االیمااان رس ا ااتم ،رسا اااول رضا ا ااا ،محمااد راحیم ،میرزه ابراهیموف ،عثمااان
ساار یوللی ،عوض صاادق ،قیلمان ایلکین ،انور محمدخانلی ،غالم ممدلی و
خصااوص ایله جعفر خندانین بؤیوک رولو اولموشاادور  .بو درنک ادبیاتیمیزین
اینکیشافی اوچون یاز یچیالر یمیزا بوتون مادی و معنوی واسیطهلردن استفاده
ائتمااه ایمکااانی یاااراتمیش و اونالر ین باادیعی یااارادیجیلیغیناااا بؤیوک تااا ثیر
گؤسترمیشدیر .
«ش اااعرلر مجلیس اای»ینده ۳۰نفره یاخین یئرلی ش اااعر و یاز یچی او جوملهدن:
علی فطرت ،محمد بیر یا ،میر مهدی اعتماد ،هاللناص ا ااری ،کامیل ،عباس
صااابری ،مظلومی ،تقیزاده ،قهرمان قهرمانزاده ،حسااین صااحاف ،میر مهدی
چاووشا ای ،باالش آذر اوغلو  ،فخرالدین محزون ،ابراهیم ذاکر  ،حساااین جاوان،
علی توده ،محمدباقر نیکنام ،مدی نه گولگون ،فر یدون خش ااااکنابی ،حسااااان
بلور ی ،مهاادی عباااسا ااای ،سا ا اعاادی یوزبناادی ،بولود قره چورلو  ،قل یخاااان
بورچالی ،کاش ا ااف ،نجمی تبریزی ،حس ا اان وح یدی ،ص ا اامد عاف یت ،مظفر
درفشی ،یوسف شادی ،عباس اسالمی(بارز ) ،تاجالدین والئی ،یحیی شیدا،
فرخ طیبزاده ،رض ااا علیارزاده ،میر هاشا ایم حس اانزاده(ترالن) و آذربایجانین
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باشااقا شااههر و کندلر ینده یاشااایان بیر چوخ شاااعر و یاز یچیالر فعالجاس اینا
اشتراک ائدیر و «وطن یولوندا» قزئتینده ایسه اونالر ین اثرلری یاییلیردی.

«آذربایجان ش ا اااعرلر و یاز یچیالر جمعیتی» ائله بو «ش ا اااعرلر مجلیسااااای»نین
زم ینینااده -۷۵۴۲نجی ایل ین دی آییناادا یاااران یر و ب یر ی نجی اجالسااااا ینااادا
۷۳نفردن عبارت اداره هیئتی و صا اادرلییینهایسا ااه شا اااعر «ابوالقاساااام کامیل»
سا ا ا ائ اچ ای ال ای ار ؛ اداره ه ای ائ ات ای طاارف ای اناادن ج ام اع ای ات ای ان « گااونااش» آدلاای
اورقانینین نش ااریده قرارا آلینیر  .جمعیتین برنامه و نظامنامهساااینی ترتیب و
حاضا اایرالماق اوچون علی فطرت ،میرمهدی اعتماد ،هاللناصااااری ،کامیل و
مظفر درفشایدن عبارت بیر کمیسایون ساائچیلیر ؛ بو کمیسایون یاخین مدتده
جمعیتین برنااامااه و نظااامنااامااهسا ا اینی حاااض ا اایرالییااب ،تصااااااادیق اوچون
جمعیتین نوبتی اجالس اینا وئریر ؛ تزه عضااولرین قبولینه باشااالنیر ؛ واختی ایله
«شا اااعرلر مجلیسا اای» جلسا ااهلر ینده اشا ااتراک ائتمهین اسا ااتعدادلی شاااااعر و
یاز یچیالر دا تش ا ااکیالتا جلب ائدیلیر ؛ ع
جمعیتین جنبینده بیر نئچه شاااااعبه
تش ااکیل اولونور و نظامنامهنین گؤس ااتر یشا ای ایله زنگان ،اردبیل ،میانا ،خوی،
س ا ااراب ،مرنااد ،س ا االماااس ،ماااراغااا ،اورومی اه و آذر بااایجااانین دیگر شااااااههر و
قصبهلر ینده «شاعرلر و یاز یچیالر جمعیتی»نین تشکلینه آددیمالر آتیلیر .
بئلاهلیکلاه جمعیتین هفتاهلیاک ییغینجااغی هر جمعاه گونی ساااااااعاات ۵
تامامدا اونون ترب یت خ یابانی نداکی بؤیوک س ا ااالونوندا و آ یدا بیر دفعه نظرده
توتولموش ادبی گئجهلری ایس ا ااه فردوسا ا ای مکتبی س ا ااالونوندا کئچیر یلمهیه
باشالییر .
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بو گون «شاااعرلر مجلیساای» و «آذربایجان شاااعرلر و یاز یچیالر جمعیتی»نین
اکثر عضاولری ابدیته قووشاوبدور  .نه یاخشای کی هلهده ادبیات تار یخیمیزین

بو پارالق صحیفه سیندن ذکاالنان ایکی حؤرمتلی و قوجامان ادبی اجتماعی
ش ا ااخصا ا ا یتایله بوگونکو ادبی جمعیتیمیز فخر ائده بیلیر ؛ نه یاخشااااای کی
اونالرال آذربایجانیمیزین ادبیات تار یخینی واراقالیا بیلیر یک؛ و نه یاخشی کی
اونالر ین دهیرلی تجربهلر ینی ادب یات و اینجه ص ا اانعتیمیزین بو گونه او یغون
اینکیشاف و چیچکلنمه طلباتی اوغروندا منیمسهیه بیلیر یک.
بو گون خااالقیمیزین تااار یخی غلبااهسا ا ایناادن  ۳۸ای ال کئچیر و بو غلبااهنین
اش ا ااتراکچیالر یناادان اوالن اوسا ا اتااادالر یمیز هاااشا ا ایم ترالن و مظفر درفشااااای
جنابالر ینی تبر یک ائتمهیه ایمکانیمیز چاتیر  .اونالر ین حیات سااالنامهلر ینی
واراقالدیقدا یئنی -یئنی درسلر آلیریق؛ یئنیدن معاصا اار اجتماعی و مدنی
تااار یخیمیزی اؤ یرهنیر ی اک و یئنیدن خااالقایلااه باااغلی ادبیاااتین طااالعینی
دوشا ااونوروک .بودا ،اؤزو بیر خوشا اابختلیکدیر  .بیزه بو خوشا اابختلییی بخش
ائدهن اوستادالر یمیزین حیات سالنامهسینی بیرلیکده واراقالیاق:
اوستاد «هاشیم ترالن» :دونهنین و بو گونون موباریز شاعری
ادبی جمعیتیمیزده موباریز ش ا اااعر عنوانیله تانینان و بؤیوک حؤرمت قازانان
قوجامان صاانعتکار یمیز اوسااتاد هاش ایم ترالنی تام معنادا دونهنین و بو گونون
موباریز ش اااعری آدالندیرس اااق ،یانیلمامیشا ایق .آخی اوس ااتادین یارادیجیلیق
حیاتینین بوتونو دئموکراتیک و ملی طلبات ،خالقلر دوس ا ااتلوغو  ،اجتماعی
عاادالاات ،آزادلیق ،ص ا اال  ،امن -آمااانلیق و برابرلی اک کیمی موضاااااوعالردان
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س ا ااووار یلیب ،یوغرولوب و پوئتیک دیلده اؤز بدیعی عکسا ا اینی تاپیبدیر  .بو
موض ا ااوعالر هله  ۴۰یاش ا االی «میرهاشا ا ایم حس ا اانزاده»نین یارادیجیلیغی ندا

اولدوغو کیمی ،قوجامان اوس ا ااتاد هاشا ا ایم ترالنیندا یارادیجیلیغیندا حیات
سا ااورمهدهدیر  .بودا اوندان ایرهلی گلیر کی ،اوسا ااتاد هاش ا ایم ترالن صاااانعتینه،
بشا ااری ایدئالالر ینا ،آرزو و ایسا ااتکلر ینه و ائلهجهده زامانین ایره لی سااااوردو یو
طلباتا ص اانعتکارلیق موقعینی ص ااداقتله و واختیندا آش ااکارالیان صااامیمی و
صااادق بیر یارادیجی شااخصاایتدیر  .سااانکی موباریز شاااعر یمیزین آرزو دولو
یارادیجیلیق موضا ااوعالر ی یئتمیش ایللیک بیر یارادیجیلیق عؤمرو بویونجا
هلهده مقصده چاتماییب و ناکاملیغینی یاشاییر .
 -)۷۱۴۵(۷۵۰۴نجی ایاال بااا کی ش ا ا ااه هر ینااده« ،آ الن براغوش» مااااحاااالی نین
«زنگیاالآوا» کناادیناادن بیر تیکااه چؤره ک آردینجااا آراز ین او تااااییناااا کؤچن
حسن کی شینین عائله سینده دوغوالن «میرعلی میرعلیزاده»(سونرا کی «علی
چشمآلوسی» -سونراکی «میرهاشیم حسنزاده» و بو گونکو «هاشیم ترالن»)،
 ۷۳یاش اینا قدهر باکی شااههر ینده حیات سااورور ؛ اورادا درس اوخویور و عائله
حیاتینین آجیناجاقلی اولماغینا باخمایاراق ،اؤزو دئمیش ا ااکن عؤمرونون ان
خوشبخت چاغالر ینی یاشاییر .
-)۷۱۵۷(۷۵۰۱نجی ایل باالجا میرعلی اؤز همیاشا ا ایدالر یال مکتبه قدم قویور ؛
مکتب یولداشالر ی تاپیر و اونالرال اوشاقلیق دونیاسینین الوان خاطیرهلر ینی
یارادیر  .دؤردونجو صااینیفده ،سااونراالر آذربایجانین بؤیوک ادبی شاااخصااایتی
اوالن و هاشیم ترالنین بو گونه قدهر یادداشیندا پوزولماز ایزلر بوراخان «قیلمان
موس ا ااایئو (ایلکین)» اونون ادب یات معللیمی اولور  .ائله بو موناسااااایبت باالجا
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میرعلینین موسا ا ایقییااه ،فوتوگراف ایش ا االر ینااه و ادبیاااتااا جیاااددی مااااراق
گؤس ا ااترمهسا ا ای نه س ا اابب اولور ؛ آرا بیر ش ا ااعرلر دئمه یهده باشاااااالییر و پیونئر

اوشا ا اااقالر ین فعااالیتینااه چوخ مسا ا اااعااد زمین یاارادان «پیونئر سااااااارایی»ناادا
فوتوگرافلیق درنهیینده بو صنعتی اؤ یرنمهیه باشالییر .
-)۷۱۵۱(۷۵۷۳نجی ایل روس ایادا یارانان اوکتیابر انقالبینین اییرمی ایللییینه
بوتون آذربایجاندا حاض اا ایرلیق گئدیر  .میرعلیده مکتب اوشااااااقالر یال برابر بو
شن احوال -روحیهلی گونلری قارشیالماغا حاضیرالشیر  .انقالبین ایل دؤنومو
موناس ا اایبتی له «اوکت یابر گلیر » عنوانلی ای لک ش ا ااعر ینی یاز یر و اونو انقالبین
رهبرلر ینه اتحاف ائدیر  .ش ا ااعری یاز یچیالر اتفاقینا آپار یر ؛ آذربایجانین خالق
شااااعری صااامد وورغون ال گؤروشاااور و اونون گؤساااتر یشا ایله بو گونکو اوسااااتاد
هاشا ا ایم ترالنین ای لک ش ا ااعری ش ا ااکلی له برابر  ۱۳ا یل بوندان اؤنجه «پیونر »
قزئتینده نشر ائدیلیر  .شعرین سون بندی بئلهدیر :
منیم ده شعیر یم گئییبدیر الوان
سئو یملی مارشالدان گؤز لهییر فرمان
وطن اوزهر ینه قالخارسا دوشمان
حاضیرام دؤ یوشه قلمیمله من
-)۷۱۵۸(۷۵۷۱نجی ایلین باهار آیالر یندا حساان کیشااینینده عائلهساااینین
باش ا ای اوسا ااته قارا یئللر اسا اامهیه باشا ااالییر  .اونالر دا بوتون ایرانلی پاسااااپورتو
اوالنالر کیمی آذر بااایجاااناادان چیخماااغااا مجبور قااالیرالر  .باااالجااا میرعلینین
اوشا ا اااقلیق دونی ااسا ا اینااا پاااییز چؤکور  .او مکتااب یولااداش ا ااالر یناادان ،پیونئر
درنهییندن و بوتون  ۷۳ایللیک معنوی دونیاسینی و عؤمرونو آب و هاواسیال
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بس ا االهدییی باکی شا ا ااههر ی ندن آیر یلمالی اولور  .تیر آیینین اوللر ی نده انزلی
س ا ا اااح ی ل ینااده ا یران تور پاااغ ینااا ایاااق باااسا ا ا یر ؛ وار  -یوخالر ی امنیاااه لر و

شا ا اههر لوطوالر ی الیله تاالنیر ؛ و چوخ اوزودوجو بیر خاطیرهایله بیر باشاااااا آتا
یوردو آ الن براغوش ماااحااالینین زنگیال آوا کناادینااه گئاادیر و بئلااهلیکلااه اؤزو
دئمیش ااکن حیاتینین قارا گونلری باش ااالییر  .کندده چوبان اولور و باکیداکی
مکتبلی ،پیونئرلی ،شااعرلی گونلری یئنییئتمه میرعلینین یادداش ایندا اوزاق
گؤرونن خاطیرهلره چئور یلیر .
-۷۵۴۰نجی ایلااه کیمی کناادده قوزو اوتااارماااقال گون کئچیریر ؛ شاااااهریور آییناادا
ش ااوروی قوش ااونالر ینین ایرانا کئچمهسا ایله ،گنج میرعلینینده قوزو اوتارما
گونلری س ا ااونا چاتیر  .رضاا اااخان اؤلکهدن قاچدی قدا ،آذر بای جان کندلر ی نده
گ یزل یجااه گئاادهن ا ک ی نچی و کناادلی لر ین ار بااابالر و فئودالالرا قاااارشااااای
آپاردیقالر ی موباریزه آچیق آیدین اؤزونو گؤس ا ااترمهیه باش ا ااالییر  .آ الن براغوش
ماااحااالیناادادا کناادلی حرکاااتینین رهبری کیمی آدی خااالقین دیلینااده گزهن
«س ا ااومالی قاسا ا ایم» حرکاتی آش ا ااکارجاسا ا اینا باش قالدیریر  .بو کیمی کندلی
حرکات گنج میرعلینین عدالتطلب دو یغوالر ینی دیرچلتمهیه باشااااالییر و
اونون حیااات طرز ینی موباااریزهیااه قوش ا ااولوب و ظولم و زوراکیلیق علیهینااه
دؤ یوشا ا امااهیاه طرف یؤنلاادیر ؛ اونون یاارادیجیلیق قاااتااار ی داهااادا سااااارعااتلااه
کئتمهیه باش ا ااالییر و یئنی -یئنی وطنپرور و موباریزه روحلو شاااااعرلر یاز یر  .بو
یولاادا ش ا ااوروی قوش ا ااونو ایلااه بو تااای اا گلمیش آذر بااایجااان ادی اب ،شااااااااعر و
یاز یچیالر ینین تشا اابوثیله آنا دیلینده نشا ااره باشا ااالیان «وطن یولوندا» قزئتی
گنج میرهاش ا ایم حسا اانزادهنین یارادیجیلیق اسا اااسا ااالر ینی «وطنی شااااعرلر »
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یازماقدا مؤحکملندیریر  .اونون نشاار اوزو گؤرهن ایکینجی شااعری ائله بو گونلر
وطن قزئتینده چاا اولور  .شعرین سون بندی بئلهدیر :
ایندی دوغما دیار گئیینیر الوان

وطن گؤ یلر یندن چکیلیر دومان
فخردیر کؤنلومه بو سؤز هر زامان
آذربایجان آدلی ائللر منیمدیر .
-۷۵۴۷نجی ایل سئودییی قونشو قیزی فاطما ایله عائله قورور ؛ اؤزو دئمیشکن
دونی اا اوزونااه گولور ؛ گئجااهلر گؤ یلره باااخاااناادا اؤز بخاات اولاادوزونو فاااطمااانین
بخت اولدوزونون کنار ی ندا گؤرور  .بو گونلر  ،ایش تاپ یب ،عائلهنین معیشااااات
طرز ینی یاخشا ایالتماق مقص اادیله تهرانا گئتمک قرار ینا گلیر ؛ اورادا مختلف
ایشلر او جوملهدن :فعلهلیک ،آل -وئرچیلیک و درز یلیک ایشلریله مشغول
اولور  .اؤزونو فاااطمااانین خی االیال خوش ا اابخاات حس ائاادیر ؛ وطن و سااااائوگی
موض ااوعالر یندا یئنی -یئنی ش ااعرلر یاز یر  .آنجاق بو خوش اابختلیک آلتی آی
چکمیر و بیر گون س ا اائوگیلیسا ا ای فااطماانین دونیاادان کؤچماه خبر ینی آلیر .
کنده دؤنور و فاطماایله سون وداعالشدیقدان سونرا یئنیدن تهرانا قاییدیر .
-۷۵۴۴نجی ایلدن -۷۵۴۲نجی ایلین آذر آیی نا قدهر تهراندا فعلهل یک ائدهن
میرهاشا ایم حس اانزاده تئز  -تئز ش ااعر ینی چاا اوچون «وطن یولوندا قزئتی»نه
گؤندر یر  .او نه بیلسا این کی ش ااوروی قوش ااونو یال ایرانا گلن ادیبلرین آراسااایندا
آذر باایجاان یااز یچیالر اتفااقینین بیر چوخ عض ا ااولر یلاه برابر  ،اونون دؤردونجو
صینیفده کی ادبیات معللیمی قیلمان موسایئو (ایلکین)ده واردیر و بو اونون
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س ا ااونراالر «وطن یولوندا» قزئتیله یاخیندان امکداش ا االیق ائتمهیینه مسااااااعد
زمین یارادان عامیللردن اوالجاقدیر .

-۷۵۴۲نجی ایلین آذر آیی ندا تئز  -تئز خوش خبر و غورور دو یوجو نائل یتلر
ائشا ایتدییی آنا یوردو آذربایجانین دؤ یونن اورهیی تبریز شاااههر ینه وارد اولور و
اورانی بوتون دهییشا ا ا یک بیر وض ا ااعی تده گؤردو یونده اؤزونده بیر آذربای جانلی
اوالراق وص ااف ائدیلمز ملی غورور حیسا ای کئچیریر « .وطن یولوندا» قزئتینده
ایشا ا ااه باااش ا ااالییر ؛ «شا ا اااعرلر مجلیس ا اای»نین زمینین اده یئنیجااه ی اارانمیش
«آذربایجان شااعرلر و یاز یچیالر جمعیتی»نین فعال عضاوو اولور و آذربایجان
ملی -دئموکراتیااک حرکااات ی نی رهبرلیاا

ائاادهن آذر بااا یجاااان د ئ مو کرات

فیرقهسینین عضولییینه کئچیر  ۴۷ .آذر نهضتینین غلبهسی گنج میرهاشیم
حس ا اانزادهنی گئجااه گوناادوز یئنی حی ااتین بیر قوروجوس ا ااو کیمی فعااالی ات
گؤسااترمهیه چاغیریر  .او بیر تشااکیالتچی اوالراق تبریز شااههر کمیتهسااینین
آلتینجی حومه تش ااکیالتینین تبلیغات مس اائولو وظیفهسا اینده چالیشاااماغا
باشالییر .
-۷۵۴۳نجی ایلین آذر آیینین سااون گونلری آذربایجان سااماساینا قارا بولودالر
چؤکور  .عهد -پیمان پوزانالر  ،شاه و سرمایا قورولوشو  ،امر یکا ایمپئر یاسینین
یئرلی نوکرلری ،انقالب قورخوس ا ااوناادان آذر بااایجاااناادان قاااچقین دوشاااااموش
ار باب الر و شاا اااه قوش ا ااونون حی ما یهسا ا ای آلتی ندا یئنیدن باش قالدیرمیش
فئودالالر ین یئرلی ایادیسی ،شههر و کندلرین پوزغون سیمالی اوباشالر ی ۴۷
آذر نهض ا ااتینین قانا چکیلمهسا ا ای نه قرار وئریرلر  .آذر بای جانین مینلر ایگ ید
باالالر ی وحشا ا ای جهسا ا ای نه محو ائدیلیر ؛ اون مینلر نفر د یدرگین دوشاااااور و
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انقالب تااام معنااادا ناااحاااق تؤکولن قااانالر ایچینااده بوغولور  .میر هااااشااااایم
حسنزادهده بیر فدایی اوالراق یاخاالنیر و ایشکنجهلره معروض قالیر .

-۷۵۴۳نجی ا یل ز ی نداندان آزاد اولوب ،بیر چوخ آذر بای جانلیالر کیمی تهرانا
کؤچگون دوشور و بو کؤچگونلوک بو گونهدک داوام تاپیر .
-۷۵۵۰نجی ای ال بویونجااا تهراناادا اونودولماااز آذر بااایجااان اجتماااعی و ادبی
ش ا ااخصا ا ایتی جناب بهزاد بهزادینین تش ا ااکیالتچیلیغی ای له نشااااار اولونان
«بش ا اار یت»« ،بشا ا ایر آی نده» و «آذر بای جان» قزئتلر ی نده هاشااااایم ترالندا اؤز
شعرلر ینی یاییر و یئنیدن تشکیل اولونموش «آذربایجان شاعرلر و یاز یچیالر
جمعیتی»نده یولداش ااالر ی مظفر درفشا ای ،گنجعلی ص ااباحی ،احمد شاااایا،
حبیااب س ا ا اااهر  ،س ا ااهنااد ،علیقلی کاااتبی و بونالر کیمی آذرباااایجاااان ادبی
شخصیتلر یله امکداشلیق ائدیر .
-۷۵۵۴نجی ایلین  ۴۸مرداد کودتاسا ا ای ندان س ا ااونرا یئنهده ادبی -اجتماعی
موباریزهس ا اینی داوام ائتدیریر و بو یولدا یولداش ا ای مظفر درفشاااایله عالقهده
اولور و اوندان گؤسا ااتر یشا االر آلیر  .بو عالقه اللینجی ایللرهدک داوام ائدیر و بو
ایکی آذربایجان ادبی اجتماعی شااخصایتینین قارشایلیقلی ادبی اجتماعی
عالقهسی بو گونده دوام ائدیر .
-۷۵۳۰نجی ایللردن ی اار ی گیزلی تش ا ااکی ال ائاادیلن ادبی ماادنی درنااکلرده
فعالجاسا ا اینا اش ا ااتراک ائدیر و س ا ااونراالر دوس ا ااتالر ی دکتر جاو ید ،گنجعلی
صاا ا اباااح ای ،م اظ افاار درفشا ا ای ،م اح اماادع ال ای م احاازون ،سااااااهااناااد ،حسااااااان
مج یدزاده(س ا اااواالن) ،محمود دس ا ااتپیش(واله) هدا یتنورآذر  ،قافالنتی و
تورکاوغلو کیمی ش ا ا اااعر و ادیبلر یمیزین اش ا ااتراکیلااه فعااالیااات گؤساااااترن
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«دوس ااتالر گؤروش ااو » درنهیی ،اونون اثرلرینین یاییلما و ائشا ایدیلمه مئیدانینا
چئور یلیر .

-۷۵۳۱نجی ای ال بهمن انقالبیناادان س ا ااونرا ،هاااشا ا ایم ترالنین ادبی -ماادنی
فعااالیتی گئنیشا ا الااهنیر و «حسا ا این دوزگون»ون نش ا اار ائتاادیگی «یولاااداش»
مجلهسینین یاز یچیالر هئیتینه قوشولور .
 -۷۵۳۸نجی ا ی ل ین فرورد ین آ ییناادا « یولااداش» مجلااهسا ا ای نین دعوتیلااه
اوتوز نفردن آرتیق آذربایجان ضایالی ،شااعر و یاز یچیالر ین اشاتراکیال «تهراندا
یاشایان شاعرلر و یاز یچیالر جمعیتی» قورولور  .جمعیتین ایلک اداره هیاتینه
گنجعلی صااباحی ،حس این دوزگون ،محمدعلی فرزانه ،جمال رئوساای ،فرهاد
ابراهیمی ،داوود شا ا ایخاااوناادی و رحیم دقیق س ا اائچیلیر و هاااشااااام ترالندا
جمعیتین ان یاخین عضولری کیمی اوندا فعالیت گؤستریر .
-۷۵۳۱نجی ایل هاش ا ایم ترالنین شا اااه دؤرونده یازدیغی بیر ساااایرا شااااعرلر ینی
احتوا ائدهن «آلوولو شعرلر » عنوانلی کیتابی «نوپا» انتشاراتی طرفیندن یاییلیر .
-۷۵۳۴نجی ایاال هاااش اا ایم ترالن ائتاادییی اجتماااعی و ماادنی فعاااالیتلری
اوجباتیندان حبسه آلینیر و ایکی ایله یاخین آزادلیقدان محروم ائدیلیر  .او بو
زامااان عؤمرونون  ۳۰ایلینی ی ااش ا ا اااییردی .هاااشا ا ایم ترالن -۷۵۳۲نجی ایلین
یااار یالر یناادان یئنااهده ادبی جمعیتیمیزه قاااییاادیر و یااارادیجیلیغینی دوام
ائتدیریر .
-۷۵۳۳نجی ا یل مظفر درفشا ا ای ،حب یب فرش ا ااباف ،حس ا اان ای لدیر یم ،میرزه
شاهرک ،قافالنتی ،احمد شاایا ،علیایی ،سااپالغ ،ائلدار موغانلی ،احمد پور ی
و دوکتور سا ایروسلطفینین اش ااتراکیال تش ااکیل ائدیلمیش «حبیب سااااهر »
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آدی نا ادبی درنکده بیر آقسا ا اااققال کیمی فعال اش ا ااتراک ائدیر  .همن ای لده
گونئی آذربایجانینین بیر س ایرا شاااعرلرینین اثرلر یله برابر هاش ایم ترالنین «آراز
گولور » پوئماسی باکی شههر ینده کیریل الیفباسیندا نشر ائدیلیر .

-۷۵۳۱نجی ا یل اوس ا ااتاد هاشا ا ایم ترالنین یارادیجیلیغی و ادبی اجتماعی
ش ا ااخصا ا ایتی ندن تجل یل ائتمک اوچون دوس ا ااتالر ی واس ا اایطهسااااای له تبریز
ش ا ا ااههار یانااده اوناون  ۳۳ایالالایایای ماوناااس ا ا ایاباتایالااه چاوخ طاناطاناااهلای بایار
تاادبیر کئچیر یلیر  .بو تاادبیره آذر بااایجااانین بیر چوخ ی ااز یچی ،شاااااااعر و ادبی
شخصیتلری قاتیلیر و او ستاد حاققیندا اؤز باخیشالرینی سؤ یلهییرلر  .همن
ایل اوس ا ااتادین وطن حس ا اارتی موض ا ااوعس ا ااوندا قلمه آلدیغی «وطندن وطنه»
پوئماسی التین الیفباسیندا باکی شههر یندهنشر ائدیلیر .
-۷۵۱۴نجی ایاال اوسا ا اتااادین  ۱۰ایللییی موناااس ا اایبتیلااه دوساااااتالر ینین
تشبوثیایله تهران شههر ینده یوبلئی مراسیمی کئچیر یلیر .
-۷۵۱۵نجی ایل ،دوستالر ی مظفر درفشی ،رحیم کاو یان ،میرزه شهرک ،علی
ز یرک ،مجید حسا ا اینی ،کر یم قربانزاده و  ...س همکارلیغیایله «صاااااابر ادبی
ان اجااوم ان ای»ن ای یااارادانااالردان اولااور و او گااوناادن بااو ان اجااوماان ای ان عاامااوم ای
جلسهلرینین فعال اشتراکچیسی کیمیدیر .
-۷۵۱۳نا اجا ای ایا ال ،اوس ا ا ا اتااااد هااااش ا ا ایا ام تااارالنا ایا ان یا اارادیااااجاااایاااالاااایااااق
فعالیتینیدیرلندیرهرک ،آذربایجان جمهور یسا ا اینده «آذربایجان یاز یچیالر و
شاعرلر بیرلییی» اونو اؤز سیراالر ینا بیر عضو کیمی قبول ائدیر .
-۷۵۱۱نجی ایل هاش ایم ترالنین دؤردنجو کیتابی «دورناالر گلنده» باشاالیغی
آلتیندا «آفتاب» نش اار یاتی طرفیندن یاییلیر و اونون  ۱۳ایللییی موناسااایبتیله
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دوسا ااتالر ی طرفیندن تهران شا ااههر ینده یئنیدن تجلیل مراساااایمی تشااااکیل
ائدیلیر .

-۷۵۱۱نجی ایل هاش ایم ترالنین بئش اینجی شااعر مجموعهس ای «یولچو یولدا
گره ک» آدیندا «مینا» نشر یاتی طرفیندن یاییلیر .

-۷۵۸۴نجی ا یل هر بئش ایللی کده اولدوغو کیمی تهراندا فعال یت گؤساااااترن
ادبی مدنی درنکلرین تش اابوثیایله هاشا ایم ترالنین  ۸۰ایللییی قئید ائدیلیر .
همن ایل بو مراسیمین تایی باکی شههر ینده آذربایجان یاز یچیالر اتفاقینین
یاردیمیایله «خورشید بانو ناتوان» سالونوندا کئچیر یلیر .
-۷۵۸۳نجی ایلاده هااشا ا ایم ترالنین آجیلی شا ا ایر ینلی خااطیرهلر ینی اؤزوناده
یئرلشدیرن « گوموشو پئنجک» آدلی کیتابی «فیروزان» انتشاراتی طرفیندن نشر
ائدیلیر  .بو اونون چاا اوزو گؤرموش آلتینجی کیتابیایدی.
-۷۵۸۱نجی ایل ص ااابر ادبی انجومنینین عمومی س ااالونوندا تهراندا فعالیت
ائدهن ادبی مدنی درنکلرین ایشبیرلیگیله هاشیم ترالنین  ۸۳ایللییی قئید
ائدیلیر .
-۷۵۸۸نجی ایل هاش ا ایم ترالنین «ذیروهده گونش» آدلی شا ااعر مجموعهساااای
فیروزان انتش ا ا اااراتی طرفیناادننش ا اار ائاادیلیر  .بو اونون چاااا اوزو گؤرموش
یئددینجی کیتابیایدی.
اوسااتاد هاش ایم ترالن بو گونده  ۱۰یاش ایندا اوالرکن ،آذربایجانین گنج اوره کلی
ش ا اااعریدیر  .او هلهده باهار تراوتلی ،گلهجک اومیدلی و ملی روحلو اثرلرین
موللیفی کیمی خااالقین و اوخوجوالر ینین اورهیینااده ی ااشا ا اااییر  .اغراقسااااایز
دئمک اوالر کی تهران س ااااطحینده نش ا اار ائدیلن آنا دیللی هئچ بیر مطبوعات
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اورقانی و تش ا ااک یل ائدیلن هئچ بیر ادبی مدنی درنک و انجومن یوخدور کی
اوس ااتاد هاشا ایم ترالنین اوردان سا اسا ای گلمهسا این؛ نفهسا ای دو یولماساااین .او

س ا ااانکی بو درنکلرین سا ا ای ماسا ا ای ندا گنج ایللر ینی یاش ا ااادیغی «شااااااعرلر
مجلیسی»نی یئنیدن یاشادیر .
اوستاد “مظفر درفشی” :آردیجیل موباریزه شاعری
مظفر درفشا ا ای نین کئچاادییی عؤمور یولالر ی چوخ مش ا ااقتلی و عاااهابلی
اولوبدور  .آنجاق بو عهابلی ائنیشلی -یوخوشلو حیات یولالر ینا اونون اؤزونون
گؤزوایله دؤنوب باخاندا ،اوندا شا اارف و افتخار ایزلرینین شا اااهیدی اولوروق.
بو شرف ایزلریلهدیر کی شاعرین یارادیجیلیق آنالمینی و اونون کئچیرتدییی
 ۸۱ایللیک عؤمور یولالر ینی منیمسهمک اوالر .
وطنین طاالعینی اؤز عؤمور  -گونوناده و دیال آچاان س ا ااطیرلر یناده یااشااااااایاان
آذر ب ااایا اج ااان خ ااالا اقا اینا ای اان م ااوب ااار ی ااز  ،ش ا ا اااع اار اوغا ال ااو اوساااااااتااااد ماااظااافااار
درفشینین کئچدییی حیات یولالر ی ،گنج و اورتا نسلیمیزه بیر اؤرنک کیمی
معناالنا بیلر  .آتاالر دئمیشااکن :اوت کؤکو اوسااتونده بیترسااه ،بس اوندا گنج و
اورتا نس االه ،کئچمیش اامیزی تانیماق ،میللی منلیییمیزین ساااؤز عساااگرلر ینی
منیمسهمک؛ اونالر ین اجتماعی ایدئآلالر اوغرونداکی تار یخی موباریزهسینی
اؤ یاارناامااک ،اؤنااده دوران وظاایاافااهلاار یااماایاازدناادیاار  .بااو باااخااایاااماااال ،ماااظااافاار
درفشا ا اینایاان کائاچاادیاایاای حایااات یاولااو ایالااه عااالقااهدار بایار ناائااچاااه جااهااتای
وورغوالمالیییق.
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-)۷۱۴۲(۷۵۰۵ناجای ایاال بااا کای ش ا ا ااههار یانااده آنااادان اولاوب ،کاؤرپاااهایاکان
عائلهسا ا ایای له بیرلی کده وطنه دؤنن مظفر درفشا ا ای ،اونایکی یاشااااای نادک،

عؤمرونون بیر قیساامینی رضاااخان ز یندانالر یندا کئچیرهن موباریز و انقالبچی
بیر آتانین تعلیم تربیهسیایله بو یا -باشا چاتیر .
-۷۵۷۱نجی ایل مظفرین آتاسا ای ،دونیاسا اینی دهییشا ایر و مظفرین کیچیک
یاشا ا ایندان امک دونیاسا ا اینا قاتیلماسا ا اینا س ا اابب اولور  .او عائلهنین بؤیوک
اوش ا اااغی اولدوغو اوچون آناسا ا ای و باجی -قارداش ا ااالر ینین مسااااائولیتینی
داشیماق مجبور یتینده قالیر .
-۷۵۴۷نجی ای لدن آذربای جان ادب یاتی نا ماراق گؤس ا ااترن و فارس و آذربای جان
دیلینده شعرلر یازان مظفر درفشی-۷۵۴۳ ،نجی ایلهدک «فر یاد»« ،یئنیشرق»،
«آزاد ملات»« ،وطن یولونادا» و «آذر باایجاان» قزئتلر یناده اثرلر ینی یااییر  .او  ،بیر
ایاال عاؤماور سا ا ااورهن آذر بااایاجااان مایالالای حاؤکاوماات دؤروناااده« ،شااااااااعارلار
مجلیسااای»نین تاپشا ایر یغی اسااااسا ایندا ،بیر چوخ متنلری آذربایجان دیلینه
چئویریر و دؤرو مطبوعاتدا چاا ائتدیریر .
-۷۵۴۵نجی ایل تبریز دانش ا اسا ااراس ا ایندان دیپلم آلیر و معلملییه باشااااالییر .
عینی حالدا شاهلیق رئییمی علیهینه موباریزه ائدهن سیاسی بیر تشکیالتین
عضوی کیمی فعالیت گؤستریر .
-۷۵۴۲نجی ایل آذربایجاندا باشا ااالنان ملی نهضا ااتین فعال اشااااتراکچیساااای
اولور و موباااریزلر سا ا ایراسا ا ایناادا سا ا ایالحلی بیر فاادایی کیمی دؤ یوش آپااار یر .
آذربایجان نهض ااتینین غلبهسا ای اوغروندا چکدییی زحمتلر ینه گؤره ،میللی
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حؤکومت طرفیندن ،مظفر درفشا ا ای  ۴۷آذر میدالینا الییق گؤرونور  .همن ایلده
«تبریز یم» آدالنان شعر دفتری چاا اولور .

-۷۵۴۳نجی ایلین آذر آیینااا قاادهر مظفر درفشا ا ای تبریز دانشاااااساااااراساااااینین
معاونلییی وظیفهس ااینده چالیش اایر  .بو ایشا ایایله برابر «ش اااعرلر مجلیسااای»

آدیندان ،آذربایجان شا اااعرلری «علی فطرت»« ،میرمهدی اعتماد»« ،حسااااین
صااحاف»« ،میرمهدی چاوش ای»« ،باالش آذراوغلو » و «یحیی شاایدا»ایله برابر
«آذر بااایجااان» عنوانلی منظوم مکتوبو یاااز یر  .بیر چوخ ش ا ااعر و مقاااالاااهلری،
تبر یزده نش ا اار اولونااان قزئاات و درگیلرده ،خص ا ااوصا ا ایلااه «وطن یولونااادا» و
«آذربایجان» قزئتلر ینده چاا اولور .
-۷۵۴۳نجی ایلین آذر آییناادا ،آذر بااایجااان خااالقینین میللی دئموکراتیااک
حرکاتی شا اااه قوشا ااونو و آمر یکا ایمپئر یاس ا اینین س ا ایاسا ااتی اساااااساااایندا قانا
چکیلیر ؛ مظفر درفش ایده حبسااه آلینیر  .او بیر ایله یاخین شاااه ز یندانالر یندا
محبوس اولور .
-۷۵۴۳نجی ایل ز ینداندان آزاد اولوب ،تهرانا کؤچگون دوش ااااور  .بو شاااااههرده
شاهلیق علیهینه سیاسی و اجتماعی فعالیتینه داوام ائدیر  ،یئنیدن تعقیبه
معروض قالیر  .تهراندا ائتدییی س ا ایاس ا ای فعالیتینین ثمری مظفر درفشااااییه
ایکی ایل اهواز شههر ینه سورگون اولماغی ارمغان گتیریر .
-۷۵۴۱نجی ایلااهدک خوزسا ا اتاااناادا س ا ااورگون وض ا ااعیتااده یااااشااااااااییر و اؤز
موباریزهس ا اینه گیزلی داوام ائتدیریر  .بو ایلین سا ااونوندا پلیس قوهلری مظفرین
گیزلی س ا ایاس ا ای فعالیتیندن باش چیخار یر و اونو توتماق قرار ینا گلیر  .مظفر
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قاچقین دوشا ااور  ،تهران و زنجان شا ااههرلر ینده «عباس س ا ایرانی» قوراما آدیال
گیزلی موباریزهیه داوام وئریر .

-۷۵۵۰نجی ایال بویونجااا تهراناادا نش ا اار اولونااان «بش ا اار یات»« ،بشااااایر آینااده»،
«چلنگر » و «آذر بااایجااان» قزئااتلر ینااده مختلف امض ا ا اااالرال ،او جوملااهدن:
«میمدال»« ،م.بشیر » و «مظفر » امضاالر یال اؤز شعر و مقالهلر ینی یاییر  .همن
ایلین شااهریور آییندان «اسااارت زنجیرلر ینی قیران آذربایجانا عشاااق اولساااون»
شعار یال نشره باشالیان «بشیر آینده» قزئتینین داخلی مدیری تعیین اولور و
یئنهده همن ایلین آذر آییندان گیزلی نشا ااره باشا ااالیان «آذربایجان» قزئتینین
فعال امکداشا ا ای کیمی چیخیش ائدیر  .بو آذربای جان دیلی نده نشااااار اولونان
قزئتلرده مظفر درفش ایایله برابر تانینمیش یاز یچی و شاااعرلر یمیزدن گنجعلی
صباحی ،هاشیم ترالن ،حبیب ساهر  ،سهند ،علیقلی کاتبی ،سعید منیری و
علی میثمینین ده اثرلری چاا اولونوردو  .بو اوچ قزئتین باش یازاری «بهزاد
بهزادی» جنابالر ی اولموشدور .
-۷۵۵۴نجی ایلین  ۴۸مرداد کودتاسیندان سونرا مظفر درفشی یئنیدن توتولور
و «عباس سیرانی» قوراما آدیال ایکی ایل «قصر قاجار » ز یندانیندا قالیر .
-۷۵۵۲نجی ایلده ز ینداندان آزاد اولور و -۷۵۵۸نجی ایلهدک تهراندا تاکسای
ساااوروجوساااو صااافتینده ایشااالهییر  .بو ایل عائله قورور و ساااوروجولوکله برابر
تهران یونیورسیتهسینین «فلسفه» رشتهسینده تحصیل آلماغا باشالییر .
-۷۵۲۴نجی ا یل «فلسا ااافه» اوزره لیسا ا ااانس آلیر ؛ تحصا ا ایلی نه داوام ائدیر و
-۷۵۲۳نجی ایاال تهران دانشا ا اگاااهیناادان «روانشا ا اناااسا ا ای و علوم تربیتی»
ساحهسینده یوکسک لیسانس آلماغا نائل اولور .
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-۷۵۲۳نجی ایلاادن ،مظفر درفشا ا ای «تربیاات معلم» مرکزی نین فلسااااافاااه و
روانش ا ااناسا ا ای اوس ا ااتادی کیمی ایش ا ااه باش ا ااالییر  .بو ایش  ۷۳ایل داوام ائدیر

و نهایت -۷۵۳۰نجی ایل معللیملیکدن آزاد ائدیلیر .

-۷۵۳۰نجی ایلاادن باااش ا ااالی ااراق ،مظفر درفشا ا اینین ادبی فعااالیتی داهااادا
گوجلنیر  .مختلف ادبی ماادنی محفااللرده اش ا ااتراک ائاادیر ؛ آنجااااق اونون
جیااددی اش ا ااتراکی ،مختلف زامااانالردا تش ا ااکی ال ائاادیلن دوکتور جاااو یااد،
گنجعلی ص ااباحی ،هاش اام ترالن ،محمدعلی محزون ،کاتبی ،ساااهند ،حسااان
مج یدزاده(س ا اااواالن) ،محمود دس ا ااتپیش(واله) هدا یتنورآذر  ،قافالنتی و
تورکاوغلو و بیر سا ا ایرا تهراندا یاش ا ااایان دیگر آذربای جان ض اااا یالی ،شااااااعر و
یاز یچیالر یایله بیرگه «دوستالر گؤروشو » درنهیینده اولور .
-۷۵۳۱نجی ا یل بهمن انقالبی ندان س ا ااونرا ،مظفر درفشا ا اینین ادبی -مدنی
فعالیتینه مس ا اااعد زمین یارانیر  .او یورولمادان فعالیتینه داوام وئریر  ،اثرلر ینی
چاا ائتدیریر .
-۷۵۳۸نجی ایل تبریزده فعالیت گؤس ا ااترن «آذربایجان یازیچیالر و شااااااعرلر
مجلیسا اای»نده اشا ااتراک ائدیر ؛ بیر مدتدن سا ااونرا یئنیدن تهرانا قاییدیر و بو
شههرده ادبی اجتماعی فعالیتینه داوام ائتدیریر .
-۷۵۳۰نجی ایلین آذر آییندا تهراندا یاشا ااایان بیر س ا ایرا آذربایجان ضاااایالی و
اجتماعی خادیملری او جوملهدن :گنجعلی صباحی ،علیقلی کاتبی ،هاشیم
ترالن ،ع.ا .امینی ،احمد برادران ،عزیز محس اانی ،رحیم دقیق و مظفر درفشااای
اشتراکیال «انجمن آذربایجان» تشکیالتی یارانیر و مظفر درفشی بو انجومنین
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اوچ آیلیق درگیسا ا اینین باشیازاری وظیفهسا ا اینده چالیشا ا ایر  .بو ایلده اونون
«تبریز یم» آدلی شعر کیتابی یئنیدن نشره بوراخیلیر .

-۷۵۳۳نجی ای لده بیر سا ا ایرا آذربای جان ش ا اااعر  ،یاز یچی و اجتماعی -مدنی

شااخص ایتلر او جوملهدن :هاش ایم ترالن ،حبیب فرشااباف ،حساان ایلدیر یم،
میرزه شااهرک ،قافالنتی ،احمد شااایا ،علیایی ،ساااپالغ ،ائلدار موغانلی ،احمد
پور ی و دکتر س ایروسلطفی جنابالر ینین اشااتراکیال یارانان «حبیب ساااهر »
آدینا ادبی انجومنده بیر آقساققال کیمی فعال اشتراک ائدیر .
-۷۵۱۷نجی ایل مظفر درفشا ا اینین ادبی و اجتماعی فعالیتلر یندن تجلیل
ائتمک اوچون ،دوس ا ااتالر ی و پرس ا ااتش ا ااکارالر ی طرفیندن تبریز شاااااههر ینده
طنطنهلی بیر مراسیم کئچیر یلیر .
-۷۵۱۵نجی ایل ،شاعر دوستالر ی هاشیم ترالن ،رحیم کاو یان ،میرزه شهرک،
علی ز یرک ،مجید حس اینی ،کر یم قربانزاده و  ...جنابالر ینین همکارلیغیایله
«صا ا ااابر ادبی انجومنی»نی یاارادیر و او گونادن بو انجومنین صاااااادر ی کیمی
فعاالیات گؤس ا ااتریر  .بو ایلادن بو گوناه قادهر صا ا ااابر ادبی انجومنی طرفی ندن
یاااییالن ،انجومن ین داخلی درگیسا ا اینین یاااز ی چیالر هیاااتینین ترک یبنااه
باشچیلیق ائدیر .
-۷۵۱۳نا اجا ای ایا ال ،اوس ا ا ا ات اااد ما اظا اف اار درفشا ا اینا ای اان یا اارادیاااجااایااالااایاااق
فعالیتینی دیرلندیرهرک ،آذربایجان جمهور یسا ا اینده «آذربایجان یاز یچیالر و
شاعرلر اتفاقی» اونو اؤز سیراالر ینا بیر عضو کیمی قبول ائدیر .
-۷۵۱۸ن اج ای ایاال اوس اا ا اتاااد م اظ افاار درفشا ا این ایاان «م ان اظااوم خااااطاایاارهلاار »
آدلی کیتابی نشره بوراخیلیر و اوخوجو رغبتینی قازانیر .
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-۷۵۸۵نجی ایل اوساااتادین اوچونجو شاااعر کیتابی «تبریز من» آدیندا ،فارس
دیلینده یاییلیر .

-۷۵۸۲نجی ایل اوسااتاد درفش اینین فارس دیلینده یئنی بیر کیتابی «هجران

و وصال بر بام خیال» آدیندا نشره بوراخیلیر .
-۷۵۸۳نجی ایل اوسااتاد درفشاای ،صااابر ادبی انجومنینین عضاااوی «محمد
فااات »لااه بیرلیکااده ،بیر ینجینش ا ااری -۷۵۴۳نجی ایلااده اوالن «آذربااایجااان»
منظومهس ا اینی یئنیدن چاا ائتدیریر  .همن ایلین دی آیینین ۴۸سااااینده،
آذربای جان مدنیتی هوس ا ااکارالر ی ،ادب یات خادیملری ،ش ا اااعر و یاز یچیالر ،
ادبی -اجتماعی ش ا ااخصا ا ایتلر طرفیندن مظفر درفشا ا اینین  ۳۰ایل ادبی-
اجتماعی فعالیتیندن تجلیل ائتمک اوچون تهران شااههر ینده طمطراقلی بیر
تدبیر کئچیر یلیر .
 -۷۵۸۳نجی ا ی ل ین باااهااار یناادا اوسا ا اتاااد مظفر درفشا ا ای نین ادبی مااادنی
شا ااخص ا ایتینی دهیرلندیرمک اوچون ،جناب بهزاد بهزادینین باشااااچیلیغی
ایلااهنش ا اار اولونااان «آذر ی -ائاال دیلی و ادبی ااتی» فص ا االنااامااهساااااینین اؤزل
بیر نومرهسی اوستادین حیات و یارادیجیلیغینا حصر ائدیلیر .
 -۷۵۸۱نجی ا یلاادن  -۷۵۱۴نجی ا یلااه قاادهر اوسا ا اتاااد مظفر درفشااااای نین
باشااچیلیغیایله بیر چوخ ادبی مدنی تدبیرلر تشااکیل ائدیلیر و بؤیوک اوغورال
قارشیالنیر .
اوستاد مظفر درفشینین یاشینین چوخ اولماسینا باخمایاراق ،او هلهده بیر
گنج احوال -روحیهسا ا ایایله تهران ش ا ااههر ینده گئنیش ادبی مدنی فعالیت
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گؤس ا ااترن و بیر چوخ ادبی مدنی تدبیرلری قوران «ص ا ااابر ادبی انجومنی»نین
صدر ی وظیفهسینده یورولمادان چالیشیر .
سون سؤز

آذربایجان خالقینین طالعینده ابدی بیر گونش کیمی پارالیان  ۴۷آذر نهضتی
اؤز قی سا عؤمرونده آذربایجان حیاتینین مختلف قاتالر ینا ای شلهدییی کیمی،
معااص ا اار ادبیاات و اینجاهص ا اانعتیمیزینده روحوناا هوپوبادور  .بیز بو تااثیری
زامااان -زامااان خااالقین معنو ی ااتینااا دوش ا ااونن؛ اونون آزاد و امن -آمااانلیقاادا
یاش ا اااماغی نا واران و هر بیر آیری -س ا اائچگیلی کدن اوزاق قارداشاااااجاسااااای نا
یاشاااماغا فیکر ینی ،روحونو و اجتماعی عمللر ینی سااوق ائدهن اینسااانالر ین
سیماسیندا گؤروروک.
بو گون حیات طرزلر ینه ،کئچیرتدییی شاارف لوحهلی ادبی اجتماعی موباریزه
یولالر ینااا فخر ائتاادیییمیز  ،آذر بااایجااانین ش ا اارفلی اوغولالر ی اوساااااتاااد مظفر
درفشا ای و اوس ااتاد هاش اایم ترالندا ائله بو اینس ااانلیق بوالغیندان ساااو ایچن و
«شاااعرلر مجلیساای» معنو یاتینا دایانان شااخص ایتلر یمیزدندیر  .نه یاخش ای کی
اونالر واردیر و بیز بو گون اونالر ین سا ا ای ماسا ا ای ندا  ۴۷آذرده پارال یان او ابدی
گااونشا ا ایاان حاارارتاایلااه قاایااز یاانااا باایاالاایاار یااک؛ اؤ یااونااهباایاالاایااار یاااک و غاااورور
حیسی کئچیریر یک:
ای مقدس مسکنیم ،ای شانلی آذربایجان!
بیز سنینله فخر قیللیق یئر اوزونده هر زامان.
قوی وار اولسون ای وطن ،اصالن صفت اوغالنالر ین!
اؤپسون آلنیندان آنا! اونالر سنین ،سن اونالر ین.
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ایضا  :یاز ینی حاضیرالماقدا آشاغیدا کی قایناقالردان فایداالنمیشام:
« -۷شاعرلر مجلیسی» توپلوسو ،وطن یولوندا قزئتی؛ ۷۵۴۲

« -۴وطن یولوندا» قزئتینین مختلفنومرهلری ،شخصی آرشیو ؛ ۷۵۴۲-۷۵۴۵
« -۵آذربایجان» روزنامهسینین مختلفنومرهلری ،شخصی آرشیو ؛  ۷۵۴۲و ۷۵۴۳

« -۲آذربایجان منظومهسی» شاعرلر مجلیسی۷۵۴۲ ،
ع
« -۳جنوبی آذربایجاندا ملی ا دئموکراتیک حرکات» ،اکرم رحیملی(بیژه) ،الکترونیکنشر  ،اینترنت؛

۷۵۸۳

« -۳سیالحال اؤلچولن تورپاق» ،علیرضا میانالی۷۵۸۲ ،

 « -۱گوموشو پئنجک» (هاشیم ترالنین آجیلی -شیر ینلی خاطیرهلری)۷۵۸۸ ،
 -۱اوستاد هاشیم ترالن و اوستاد مظفر درفشینین وئردیکلری شیفاهی معلومات

« -۷۰یولداش» مجلهسی ،نومره  ،۸فروردین ۷۵۳۸
« -۷۷دوستالر گؤروشو » (ادبیات اوجاغی)۷۵۳۱ ،

 -۷۴شاعر دوستوم حسن ایلدیر یمین انقالبدان سونرا تهراندا فعالیت ائدهن ادبی درنکلر بارهده
ایضاحاتی
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احمد شایا (آالو)؛ آذربایجان مفتونو و اینسانلیق وورغونو

78

گی ر ی ش
آذر بااایجااان ادبی اات تااار یخینین کئچن یوز ایلینی واراقالدیقاادا ،اونون معین
تار یخی دؤورده اؤزونه مخصوال اجتماعی -سیاسی آب و هاواسیال عرصهیه
گلن ادبی مدنی بیر نسا الین پرنسا ایپال داواملیلیغینی و معین بیر ادبی آخیم
پرنسا ا ا ی لر ی نه دا یانماسا ا ای و ادب یاتین جمعی تدن آیر یلماز بیر وارلیق کیمی
تعر یفلنمااهسا ا اینین عی اانی شا ا اااهی ادی اولوروق .بو اجتماااعی گئرچکلی اک
تفککورونه دایانان ادبی نسا ا الین ایس ا ااتر یارادیجیلیق داوامی ،ایساااااترساااااهده
اونالر ین بیر ادبی عنعنهیه چئور یلمیش ادبیات شااخص ایتی پرنس ای لری بو
گونده ی ئنینسا ا ال ین قااارشا ا ایسا ا ا یناادا دوران دان یلماااز ب یر حق یقااات ک یمی
اؤزونو نوماییش ائتدیریر .
معاص ا اار دؤروموزون ای لک یار یسا ا ای نا منس ا ااوب اوالن بو ادبی نسااااالین عؤمور
یولالر ی خالقین ،جمعیتین و خصا ااوص ا ایله زحمت آدامالر ینین سااااعادتی،
معیشات طرز ی ،آزادلیق ایساتکلری و قورتولوش آمالالر ی کیمی موضاوعالرال

« 04آذری» (ائل دیلی و ادبیاتی) مجلهسی -نومره 0313 – 43
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یوغرولموش ا ا اادور  .ادبی اات بو نسا ا الین الینااده اودو  ،ایشا ا ایغی ساااااؤنمااهین و
قارانلیقالر ی ایشیقالندیران و اجتماعی موباریزه یولالر ینی آیدینالشدیران بیر
مشعله و خئیرله شر آراسیندا ،ظولمتله نور آراسیندا حاکیم کسیلمیش بیر

وارلیغا چئور یلمیشادیر و ائله بو اوجباتدان بو صانعتکارالر ین عؤمور یولالر ی
چوخلو عهاب -اذیتلی اولموش و صا اانعتکار داها آرتیق موبار یز بیر اینسااااان
سا ا ایماااسا ا ایناادا جمعیتین حی ااتیناادا باااش وئرن آغلی قااارالی حااادیثااهلره اؤز
موناسیبتینی بیلدیرمیشدیر .
جمعیتین چوخ گرگین بیر اجتماعی سایاسای دؤورونده ادبی شاخصایتلری
بئجهر یلن بو تی

صاانعتکارالر یمیز تکجه او دؤرون پرنس ایپال صاانعتکارلیق

محص ا ااولو کیمی یوخ ،عینی حاالادا ص ا اانعتکاار ین اؤزونون دونیاا گؤروشاااااو و
فلس ا اافی تفککورو زمینینده فورماالش ا ااان ادبی بیر آخیمین یؤنونده بیر چوخ
مشاااقتلر و محرومیتلره رغمن بوتون اجتماعی پرنسا ای لری عؤمورلرینین
سونونا قدهر داشیماالر ی اولموشدور  .نهدیر بو سیرر ؟ هانسی رموزاتا واردیقدا
بئله ش ا ااخصا ا ا یتلرده وفادارلیق ،دؤنمزل یک ،اؤزونه ،ص ا اانعتی نه صاااااداقت،
چالیشا ااقانلیق ،سا ااارس ا ایلمازلیق و ان اسا اااس ا ای اینام و عقیده اؤلچولر یندن
قاااچماااماااق ساا ااجیااه لری اونالر ین ادبی اجتماااعی شاا ااخصااااا ی تلر یناااده
عؤمورلشیبدیر ؟
ادب یات تار یخیمیزده حب یب سا ا اااهر  ،گنجعلی ص ا ااباحی ،باالش آذراوغلو ،
ماادینااه گولگون ،محماادعلی محزون ،بهزاد بهزادی ،هاااش اااایم ترالن ،مظفر
درفشا ا ای ،یحیی شا ا ایادا ،عباااس صا ا ااابری ،عباااس بااارز  ،کر یم ساااااؤنمز  ،عزیز
محس ا اانی ،محماادعلی فرزانااه ،بولود قرهچورلو س ا ااهنااد ،کر یم خجیر بااار یش،
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حالجاوغلو  ،س ا االی مان ثال  ،بهمن زمانی ،اش ا اارفنورانلی ،قافالنتی ،ساااااتار
گولمحمادی ،تورکاوغلو  ،احماد شا ا ااایاا(آ الو ) و … بیر آز ایرهلی گلادیکاده؛

علیرضانابدل ،مرضیه احمدی اوسکویی ،حبیب فرشباف ،خیراهلل ساپالق،
حمیده رئیسزاده سا ااحر  ،رقیه کبیری ،نیگار خیاو ی ،ناصا اار داوران ،حساااان
ایلاادیر یم ،کر یم گولاناادام ،عزیز س ا ااالمی ،هر یس ا االی ،می اانااالی علیرضاااااااا و
…س ک ی می امض ا ا اااءالر ی بو گونکو نسا ا ال ی م یزه آز چوخ تااان یش اوالن ادبی
شخصیتلر یمیزی اجتماعی گئرچکلیک پرنسی لر ینه اساسالندیقالر ی
اوچون نئجه گوناهالندیرماق اوالر ؟ هله قالسا این کی یئنی مئیدانا آتیلمیش و
چوخ تاس ا اافله گئرچکلییین ائس ا ااتئتیک درکیندن عاجیز اوالن اوزدن ایراق
« مود ئرن منتقااد» لر طرف یناادن « کؤهنااه چ ی لیااک» دامغاااسااااایالدا تخر یاااب
ائدیلسینلر ؟
بو نس ا ال اؤز یارادیجیلیغینین و ادبیات شا ااخص ا ایتی پرنس ااایپلرینین اوزون
عؤمورلولویو ایله بیر داها یئنی یئنی آغیز دولدوروجو ادبی آخیمالرا واران و بو
فانتئز یک آخیمالرال بعضا هئچ اؤزوده فلسفی نقطهی نظر یندن اؤزلشمهین و
ائلااه بونااا گؤره ده یاارادیجیلیق یولالر یناادا تکرار تکرار واالیالیاان کیمسااااااهلرین
اینام ،فیکیر  ،جمعیت ،وطن ،تورپاق ،بار یشا ا ایق ،اینس ا ااانلیق ،عدالت ،بشااااار
آزادلیغی و بو کیمی اجتماااعی موتیولری « کؤهنااهلی اک» دامغاااسااااایال تحقیر
ائتمهلری نه قدهر عب و او یدوروجو اولدوغونو ثبوتا یئتیریر .
نسللر آیر یلی شی ضرورتلر ینی بایراق ائدیب ،نوواتورلوغو هئچ اؤزلشدیر مهین
و یااالنیز آلینمااا و بااایاااغی ادبی ائلئمئنااتلره و جمعیتین بوتون تاااار یخی
شخصیتینه ،اخالقی -فلسفی آنالمالر ینا ،میللی ائستئتیک ذؤوقونا یاد اوالن
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فض ا اااالردا س ا اائیر ائدهن و دونیاسا ا اینی یالنیز جیلیز ش ا ااخصااااای حیسلرین
چرچیوهسا ا ای نده محدودالشاا اادیران و ادب یاتی فیکیر  ،ای نام و گئرچکلی کدن

اوزاقالشاادیرماغا جهد ائدهن کیمسااهلر  ،آذربایجان واحد ادبیات تار یخینین
بؤیوک بیر قولونو  ،اجتماعی گئرچکل یک تفککورونه دا یانان اساااااااساااااالر ینی
نئجه پوزا بیلهجکلر ینی باشا دوشمک چوخ چتین اولور .
بو ی ااز ی ادا حی اات و ی اارادیجیلیغی بااارهده قیسا ا اااجااا س ا ااؤز آچاااجاااغیمیز بو
ادبینسا ا الین گؤرکملی نومای ندهلر ی ندن اوالن و عؤمرونون سا اااون گونلر ی نهدک
اینامینا ،عقیدهسا اینه و ص اانعت پرنسا ای لر ینه ص ااادق قاالن اوساااتاد احمد
ش ا ااایا (آ الو ) اوالجاقدیر  .یاز یدا اوس ا ااتاد احمد ش ا ااایا (آ الو ) کیمدیر ؟ اونون
اجتماعی موباریزه یولالر ینی ایشا ایقالندیران حیات س ااالنامهساااینئجهدیر ؟،
ایشا ا ایاق اوزو گااؤرمااوش اثاارلااری و یااارادیاجایالایاغاینایاان اسا ااااااس مااوتایاولااری
هانسیالردیر ؟ و … س کیمی سورغوالر ی جاوابالندیرماغا چالیشاجاغیق.
اجتماعی موباریزه یولالر ینی ایشیقالندیران حیات
ادب ایااات ای ام ای ازی ان ف اخااری س ا ا ااای ای االنااالردان اح امااد ع ال ایاصاااااااغاار اوغاالااو
اوردوخانی(س ا ااونراالر اورتانی -ش ا ااا یا)-۷۵۰۲ ،نجی ایلین آذر آیینین ساااااون
گونلر ی نده یئنی جه خوی شاا ااههر ی نده مس ا ااکونالش ا اامیش ائالت بیر عائلهده
دونیایا گؤز آچمیش اادیر  .عائلهنین مدنیت داورانیشا ای یئنیجه آلیشااادیقالر ی
شا ا ااههرچیلیی اه او یغون داورانیش ا ااالرال فورماااالشا ا اادیقاادا ،باااالجااا احماادینده
اوشااقلیق ایللری شاههر مدنیتی پروساساینده کئچیر  .او رسامی تعلیم یاشاینا
چاتدی قدا مکتبه گؤندر یلیر و چوخ ج یددی ص ا ااورتده یئنی اوصاااااولدا تعلیم
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تربیه آلماسی عائله طرفیندن ایزلهنیلیر  .بو قایغی نتیجه سیندهدیر کی احمد
بئش و آلتینجی صا ا اینی فده اوخو یارکن «اص ا االی و کرم»« ،مختارنامه»« ،امیر
ارسالن»« ،نسیم عیار » کیمی کیالسیک روایتلری اؤز آنا دیلینده اوخو یا بیلیر و

بو واس ایطهایله آنا دیلینین اینجهلیکلر یله تانیش اولور ؛ اونا رغبت بساالهییر و
اونو منیمسا ااهمهیه جهد گؤسا ااتریر  .بو باجار یق سا ااونراالر اونون اؤز آنا دیلینده
چوخ آسا ااانلیقال مختلف متنلری اوخوماغینا یاردیمچی اولور  .اؤزو یاز یر …«:
بئلااه کی -۷۵۴۰نجی ایلااده طیااارهلردن تؤکولن نوتاااالر ی آس ااااااانلیقال اوخو یااا
بیلیردیم»
دوققوزونجو ص اینیفهدک خوی شااههر ینده تحص ایل آ الن احمد-۷۵۴۴ ،نجی
ایل تبریز شااههر ینده اوغالنالر دانشااسااراساایندا تحصاایله باشاااالییر  .بو ایللر
ش ا ااهریور حااادیثااهسا ا اینتیجااهسا ا اینااده (۷۵۴۰ینجی ایلین شاااااهریور آییناادا
رضا اااشا اااهین اؤلکهدن چیخماس ا ای و دیکتاتورانین موقتی اولموش اولسااااادا
دئور یلمهس ای) اؤلکهده یارانان عمومی س ایاس ای آتموساافرین آچیلماس ای و بو
سا ا ا یاسا ا ای آچیلیش زمینینده نش ا ااره باش ا ااالنان بیر چوخ قزئت و روزنامهلر ،
خصااوص ایله گنجلرین س ایاس ای و اجتماعی فعالیتلره جلب ائدیلمهسااینده
جیددی رول او یناییر  .بو پروسسله یاناشی شورو ی آذربایجانی جومهور ی سی
مطبوعات اورقانالر ینین «قیزیل اوردو » و تبریزده کی «شااورو ی مدنیت ائوی»
واسا ایطهسا ایله کوتله آراسا ایندا یاییلماسا ایدا گنجلری سا ایاسااای و اجتماعی
فعالیتلره ،ائلهجهده آنا دیلی و میللی ادبیاتا سااوق وئرمکده اساااس سااببلردن
اولور  .بو گنجلر آراس ایندا اونسااکگیز یاشاالی احمدینده تحص ایلله یاناش ای
گونو گوندن آذربایجان دیل و ادبیاتینا و خصاوصایلهده جمعیتده باش وئرهن
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م اخ ات الااف سا ا ایاااسا ا ای و اج ات اماااع ای حااادی اثااهلااره ماااراغ ای آرت ای ار و اونااالرال
یاناش ا ای کوتلهنین آغیر معیشا اات دورومونا چیخیش یولو آختارماق هوهساااای
اونون گنجلیک ایدهئالالر یندا فورماالشماغا باشالییر .

اجتماعی مسئلهلرله باغلی ادبیات نومونهلریله ایلک دؤنه تبریز شههرینین
تحص ا ایل اوجاقالر یندا پولسا ااوز پایالنان «وطن یولوندا» قزئتی واساااایطهساااایله
تانیش اولور  .شورو ی قوشونو طرفیندن یاییالن بو قزئت بوتون گونئی آذربایجان
ادبی ااتینین او ایللرده کی اینکیشا ا ااافیناادا رول او ینااای اان ان مهم عااامیللردن
بیر یساای اولموشاادور  .آنجاق گنج احمدین ادبیات دونیاسااینا جیددی تاثیر
بوراخان دانش اساارادا اوخودوغو ایللر یالنیز بیر ایل ()۷۵۴۵ -۷۵۴۴نشاار عؤمرو
اوالن تانینمیش آذر بای جان شاا اااعری «محمد بیر یا»نین تشااااابوثیای له ایکی
ص ا ااحیفهده تبریز ش ا ااههر ینده یاییالن ،آنجاق گئنیش کوتله رغبتینی قازانان
«ادبیات صحیفه سی» اولور « .ادبیات صحیفه سی»له گنج احمد ده ادبیات
عالمینه قاتیلیر ؛ شاااعر یازماغا باشاااالییر و چوخ آز بیر مدتده دوسااااتالر ی و
همکیالسالر ی آراسا ا ای ندا بیر ش ا اااعر کیمی تانینماغا باش ا ااالییر  .اؤزو یاز یر :
«۷۵۴۴ده تبریز ش ااههر ینده اوغالنالر دانشا اس ااراسا ایندا تحصااایله باشاااالدیقدا
خیابانالردا سا اااتیالن «بیر یا»نین ساا ایاساا ای -طنز شا ااعرلر یله تانیش اولدوم.
بئلهلیکله آذربایجان دیلیایله باغالندیم .همان زامانالر آذربایجان دیلینده
یاییالن «وطن یولوندا» روزنامهسا ا ای و «آذربایجان» مجلهسا ا ای مجانی اوالراق
دانشسرا طلبهلر ینه وئر یلیردی».
-۷۵۴۲نجی ایلین آذر آییناادا آذر بااایجاااناادا قوروالن میللی حؤکومااات گنج
اح اماادی انده ح ایااات ای اناادا م ای ان الاار آذر بااای اجااان گ ان اج ای ک ای ام ای ج ایاااددی
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دهیی شیکلیکلر یارادیر  .ادبیات ساحه سینده فعالیتی داهادا گئنی شلهنیر ؛
اجتماعی موض ا ااوعالردا یازماغا داهادا مئ یل گؤس ا ااتریر ؛ یازدیقالر ینی دؤرو

مطبوعا تدا یای ماغا جان آتیر و یئنهده شاا اااعر «بیر یا»نین شاااااعرلری تاثیری

آلتیندا اجتماعی مضاامونلو شااعرلر یاز یر  .اونون ادبیات و خصاااوصااایله شاااعر
ساااحهساینده گونو گوندن چیچکلهنن اسااتعدادی میللی حؤکومتین مدنیت
ای شچیلری طرفیندن جاوابسیز قالمیر -۷۵۴۲ .نجی ایلین قیش آییندان نشره
باشاالیان ( ۷۴اساافند  )۷۵۴۲و ایکینجی  ۴۷آذرهدک نشااری داوام تاپان «غلبه»
هفتااهلیگینین(ناااش ا اار افکااار زحمتکشا ا ااان آذر بااایجااان) ی ااز یچیالر هئیتی
سا ا ایراالر ی ندا فعال یت گؤس ا ااترمه یه دعوت آلیر  .محمد بیر یانین تشااااابوثی و
حسا ا این جدی ،حم ید ص ا اافری ،س ا ااهراب زمانی ،عباس ا ااعلی زنوز ی و مظفر
درفشینین امکداشلیغی ایله نشر اوالن بو هفتهلیکله امکداشلیغا باشالییر .
اؤزو بئله یاز یر  …«:تدریجله فارس و آذربایجان دیلینده شعر یازماغا باشالدیم
و -۷۵۴۲نجی ایلین آخرلر ی نده «غلبه» روزنامهسا ا اینین یاز یچیالر هئ یاتی نه
سئچیلدیم».
گنج احمدین اسا ااتعدادی و اونون یاز یچیلیق قابلیتی خصااااوصااااایله شااااااعر
«بیر یا»نین گؤزوندن یایینمامیشدیر  .بیر گون «بیر یا» آذربایجانین تانینمیش
اجتماعی ش ا ااخصا ا ایتی و او ایللر قیز یل اوردو یال تبریزه گلن و «وطن یولوندا»
قزئتینین رهبرلری سایراسایندا ادبی ایشالرله مشاغول اوالن ادبیاتشاوناس عالم
«جعفر خندان»ال بیرلی کده اونو گؤرمک مقصاا اادی له اوخودوغو دانشاااااسااااارا یا
گل یرلر  .بو حااادیثااهنی اوسا ا اتاااد آ الو بئلااه خاااط یرالییر -۷۵۴۳« :نجی ایااال
اردیبهشت آییایدی .معرفی امتحانی اوچون شیفاهی فرانسه دیلی امتحانی

 06 / 111یاشین شرفلی حیات یولو؛ «ائلدار موغانلی» ادبیات سئونلر گوزگوسونده

وئریردیم .دئدیلر وز یر چاغیریر  .گئتدیم .وز یردن باشقا دؤرد نفرده کور یدوردان
مئیدانا دوشاان پیللهلرین اوزهر ینده دایانمیشاادیالر  .وز یر دئدی :اوغول گئت
شا ااعرلر یندن گتیر اوخو  .اوخودوقدان سا ااونرا اونالر ین بیری شااااعرلر یمی مثبت

دهیرلندیر یب دئدی :اساتعدادین یاخشایدیر  .گل سانی باکییا آپار یم .سانی
بؤیوک ش ا اااعر ائدهرم .من قبول ائتمهدیم .او آزاجیق س ا اارت لحنی له دئدی:
منی تااانیرسا ا ااان؟ دئاادیم :یوخ .دئاادی :من جعفر خناادانااام .من یئنااه قبول
ائتمهدیم و او اینجیک سیما ایله منه باخدی…»
آذربایجان نهضتینین قانا چکیلمه سی گنج احمدیده بیر چوخ آذربایجان
گنجلری کیمی اجتماعی و ادبی فعالیتدن اوزاقالشاادیریر و دیدرگین سااالیر .
جمعی تده حؤکوم س ا ااورهن هده -قورخو  ،ح یاتا کئچیر یلن میثلی گؤرونمهین
جینایتلر و اسا ااتبداد تؤر  -تؤکونتولرینین غدارجاس ا اینا خالقین بوتون اموال
و ناموس ااونا ائتدیکلری تجاوز  ،آذربایجانین گؤ یلر ینه قارا پرده چکیر  .آنجاق بو
ظولمتین چوخ عؤمور س ا ااورمه مهسا ا ای نه و بیر داهادا گونشا ا این قارا بولودالر ی
یار یب چیخماسا ا ای نا ای نام ،مینلر آذربای جان گنجینی یاواش -یاواش گیزلی
ص ااورتده موبار یزه مئیدانینا آتیر  .جمعیتده آچیالن هر بیر سا ایاسااای آتموسااافر
اونالر ین یئنیدن روحالنماالر ی نا س ا اابب اولور و یئنیدن آذر بای جان مدن یت
بااایراغینی قااالاادیرماااغااا یؤنلاادیر  .احمااد بیر نئچااه ایال مراغااه ،عجاابشااااایر و
یئنیدن تبریز ش ا ا ااههرلر ینااده ی ااش ا ا ااامااالی اولور و نهااای ات -۷۵۵۰نجی ای ال
یولداشینین باجیسی «مخمل» خانیمال عائله قورور .
اوتوزونجو ایللرین اوللر ینده باش ااالیان اجتماعی سا ایاسا ای حرکات یئنیدن
گنج احمدی ادبی اجتماعی فعالیتلره چکیر ۷۵۵۰ .دن -۷۵۵۵نجی ایلین
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س ا ااونونادک اونون بیر چوخ مقاله و ش ا ااعرلری ایس ا ااتر گیزلیجه ،ایساااااترساااااهده
آشکارجاسینا یاییالن آنا دیللی مطبوعاتدا یاییلیر  .اوستاد شهریار ین «حیدر

بااابااای اا سا ا اااالم» منظومااهسا ا اینااه ی اازدیغی «حی ادر بااابااادان شاااااهریااارا مکتوب»
نظیرهس ا اینین بؤیوک بیر قیسا اامی ائله بو ایللره عایددیر  .بو منظومه سااااونراالر
-۷۵۲۳نجی ایل قلمه آلینان «بابک منظومهس ا ای»ایله برابر بهمن انقالبینین
غلبهسیندن سونرا چاا اولور  .آنجاق احمدین بو دؤور ان مهم فعالیتلر یندن
اونودولماااز آذر بااا یجااان اجتماااعی و ادبی شا ا اخصا ا ا ی تی بهزاد بهزادی نین
تشکیالتچیلیغی ایله گیزلی صورتده نشر اولونان «آذربایجان» روزنامه سینین
یاااز یچیالر هئیتی ترکیبینااده اولماااسا ا اینی و یئنیدن تش ا ااکیااال اولونموش
«آذربایجان شاعرلر و یاز یچیالر جمعیتی»نده کی فعالیتینی آد چکمک اوالر .
«آذربای جان» روزنامهسا ا ای آذربای جان دئموکرات فیرقهسا ا اینین اورقانی کیمی
 -۷۵۵۰نجی ا ی ل ین آذر آ ییناادان  -۷۵۵۵نجی ا ی ل ین شا ا ااهر یور آ ییناااادک
۷۲۴نومرهده گیزلی صا ااورتده اوللر تهراندا و سا ااونراالر تبریزده نشاااار ائدیلیردی.
روزنامهنین چاا یئرینین کودتا رئییمی طرفی ندن تاپیلماسا ااای اونون ایساااااتر
داخ یل ینااده و ایس ا ااترس ا ا ااهده اطراف یناادا جمعلش ا اان ب یر چوخ آذرباااایجاااان
ضیالیسینین یاخاالنماسینا سبب اولور  .احمدده یاخاالنیر و حبس ائدیلیر .
بیر ایلاادن آرتیق حبسده اولور و مختلف عااهاب و اذیتلره قاااتالشاااااادیقاادان
سونرا ،نهایت -۷۵۵۳نجی ایل آزادلیغا بوراخیلیر .
احماادین آزادلیغااا بوراخیلماااسا ا ای باااخمااای ااراق کی اونون گنج عااائلااهساااااینااه
س ا ا ائااو ی انااج ب اخااش ائاادی ار  ،آن اجاااق اج ات اماااع ای ح اقااوقاادان مااحااروم ای اتاالاار و
دیدرگینلیکلر یئنیدن اونو و عائلهس اینی اؤز جایناغیندا س ایخیر  .بیر چوخ
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شاه رئییمی استبدادی علیهینه موبار یزه ائدیب و حبسه آلینمیش و سونراالر
بو اوجباتدان عهاب و تحقیرلره معروض قالمیش اینس ا ااانالر کیمی احمدده
اولکی ایشا اینی الده ائده بیلمیر ؛ بیر مدت مختلف ایشااالرله مشااااغول اولور و

عااائلااهسا ا اینین معیشا اا اات طرز ینی یاااخشا ا ایالتماااق اوچون الینااادن گلنی
اسیرگهمیر ؛ نهایت او یئنیدن معللیمچیلیک پئشهسینه قاییدیر .
اوزون ای اللر معللیملی اک ائاادهن و جمعیتین خص ا ااوصا ا ایلااه ده زحمتکش
صا ا اینیفلرینین نئجااه عااهاباادا یاااش ا ا اااماااسا ا ای و مینلر یوخساااااول عاااائلاااه
اوشا اااقالر ینین رسا اامی تعلیم و تربیهدن محرومیتی احمدین بو ایللرده قلمه
آلدیغی ادبی اثرلر ی ندهده اؤز تاثیر ینی بوراخیر  .انقالبدان سا اااونرا ایشااااایق اوزو
گؤرهن ش ا ااعرلر ینی اوخودوقدا اونون خالقیلیک و زحمتکش صاااااینیفلرینین
آزادلیغی سااانگر ینده ساااارسا ایلمادان دؤ یوشااامهسا اینی آچیق آیدین گؤرمک
اولور  .باااخمااای ااراق کی اوتوز ی ااشا ا اینی آرخااادا قو یموش احمااد حبسدن آزاد
ائدیلدیکدن سا ااونرا منسا ااوب اولدوغو س ا ایاس ا ای تشا ااکیالتا بیر داها دؤنمور ؛
آنجاق بیر موبار یز ش ا اااعر سا ا ایماسا ا ایندا میللی وارلیق اینکیشاااااافی ،آزادلیق
عشا ااقی و عدالتلی بیر جمعیتین قورولماساا ای اونون حیات فلسااااافهساااااینده
عؤمورلوک یاش ا اااییر ؛ قارانلیقالرا قارشا ا ای آپاردیغی موبار یزهنین شاااااعلهلری بیر
آندا اولس ا ااون بئله س ا ااؤنمور ؛ یاز یر  ،یارادیر و مدنیت عس ا ااگری کیمی مقدس
دؤ یوش ا ااون خی ادمتینااده دورور  .تربی اه ائتاادییی طلبااهلرینین بیر چوخو اؤز
معللیملر یناادن گؤتوردو یو اجتماااعی داورانیش طرز ینی اینس اااااان ی ااشاااااااماااق
اوصولالر ی کیمی عؤمورلوک قبول ائدیرلر و ملی مدنیت کئشیکچیسی کیمی
بیر آندا بئله موبار یزهدن ال چکمیرلر .
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احمد شا ااایانین معللیملیک پئشا ااهس ا ای اللینجی ایللرین سااااونونا قدهر داوام
تاااپیر  ،نهااای ات تقاااعااده چیخیر  .آنجاااق بیر شا ا اااعر و ی ااز یچی کیمی اؤزونو

آذر بااایجااان ادبی ااتیناادان و اجتماااعی موبااار یزهدن اوزاق گؤره بیلمیر  .ایراناادا
اسا اامهیه باشا ااالیان انقالب طوفانی اللی یاشا االی شا اااعریده اؤ ز قو ینونا آلیر ؛
انقالب ص ا اافلر ی نده ش ا ااعرلری له چیخیش ائدیر ؛ اس ا ااتبداد دؤورو یاراتدیغی
اثرلر ینی ساهمانالماغا باشالییر و تبریز ادبی محیطینین چالی شقانالر یندان
اولور  .بهمن انقالبینین غلبااهسا ا ای ش ا ا اااعر ین بیر عؤمور نااااکاااام قاااالمیش
آرزوالر ینین چیچکلنمهسا اینه الوئر یش االی ش اارایی یارادیر ؛ تبریزده یئنیجه

تش ا ا اک ایاال ائاادی ال ام ای اش «یاااز ی اچ ایااالر و ش ا ا اااعاارلاار ج ام اع ایااتاای»ن ای ان فااعاااال
اش ااتراکچیالر یندان اولور ؛ مدنیت فض اااسا ایندان اوزاق قالماساااین دئیه تبریز
شا ااههر ینده «اور ین» نشا اار یاتینی قورور و آذربایجان دیلینده یاز یب یارادیالن
اثرلری و ترقیخواه اجتماعی قوهلر طرفیندن یاز یلمیش باش ا ااقا اثرلری یایماغا
باشالییر .
-۷۵۳۰نجی ایله قدهر دؤرد ش ا ااعر مجموعهسا ا ای ایشا ا ایق اوزو گؤرور « .آیسااااایز
گئجااه لر »« ،دومااانلی گونلر » « ،حیاادر بااابااادان ش ا ااهر یااارا مکتوب و بااااباااک
منظومهسی» و « گونشلی سحر » کیتابالر ی اؤز عنوانالر یندان گؤروندو یو کیمی
ش اااعرین ش اااه اس ااتبدادی دؤورو و انقالب عرفهسا اینده یازدیغی آنجاق هئچ
واخت بیر شعر مجموعهسی کیمی ایشیق اوزو گؤرمهین اثرلر ینی احتوا ائدیر .
«آیسیزگئجهلر » و «دومانلی گونلر » شعر مجموعهلری شاعرین اؤزو دئمیشکن:
«آیسا ا ایز  ،ایشا ا ایقسا ا ایز  ،قااارانلیق اس ا ااتبااداد گئجااهلر ینی و او گئجااهلرین
چیس ا ااگینلی ،دومانلی ،قارلی ،طوفانلی گونشسا ا ایز گونلر ینی ایفاده ائدیر ».
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شا اااعر بو ایکی کیتابی «انقالب یولوندا چالیشا ااان بوتون شا اار یف اینساااااانالرا
تعظیم ائدهرک ،خالقیمیزین س ااعادتی یولوندا ش ااهیدلرین نجیب روحالر ینا،
دوستاقالر ین ،ای شکنجه گؤرنلرین صبر و استقامتلر ینه» تقدیم ائدیر و دئییر

«قوی ائل ی م یز ین موبااار یزلری ش ا ا اااعر و یاااز ی چ یالر ی م یز ین ایلهاااامچیسااااای
اولسااونالر -۷۵۳۰ ».نجی ایل یاییالن دؤردونجو شااعر مجموعهس ای « گونشاالی
س ااحر » کیتابینیایس ااه «چنلی ،بورانلی ،دومانلی گونلری ،قارا ظولمتلی آیسااایز
گئجهلری عمومی ظفر عرفهسای ،گونشاالی سااحره چاتدیران قهرمان خالقینه»
تقدیم ائدیر و کیتابینین ایلک ص ااحیفهسا اینده یاز یر « :منیم ایلهام منبعیم،
ش ااعر یمین دادی ،س ااؤزومون دوزو  ،وطنیم و ائلیمدیر  .نه قدهر الیمین یازماق،
باشایمین فیکیر و یارادیجیلیق قدرتی وارساا ائلیمین دردین ،غمین ،کدر ین،
شااادلیغین ،فرحین ،گؤز یاشااالر ین ،ش ایرین گولوشاالرین ،دؤ یوشااون ،ظفرین،
ییخیلیب دورماسا این ،دوش اامانال ووروش ااماسا این ،س ااارسا ایلماز ایرادهساااین،
توکنمز باجار یقین شاااعر یمین عنوانی ائدهجهیم و یئنهده ساااؤز وئریرم نه قدهر
وار بدنده جان  /سارسیلمادان یازاجاغام».
بئلهده اولور  .اوس ااتاد احمد ش ااایا(آ الو ) عؤمرونون س ااون گونلر ینهدک بیر آندا
اولس ا ااون یازماقدان و یاراتماقدان دایانمیر  .عؤمرونون اونبئش ایلدن آرتیغینی
یالنیز «آذربایجانجا فارس ا ااجا و فارس ا ااجا آذربایجانجا» اون مینلرجه لوغت
احتوا ائدهن س ااؤزلوک یازماغا حص اار ائدیر  .نش اار ینه بؤیوک آرزو بسااالهدییی بو
س ااامباللی اثرین طالعی بو گونده ادبی جمعیتیمیزی دوش ااوندورمهلیدیر  .نه
یاز یق کی بو اثر و اونون کنار یندا اوستادین عؤمور بهرهسی اوالن بیر چوخ باشقا
ادبی اثرلری هئچ واخت ایشا ایق اوزو گؤرمهدی و یالنیز اوس ااتادین اؤز الیایله
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ترتیب ائدیلمیش بو اثرلر بو گونده ص اااندیقچاالردا دوس ااتاق یاشااااییرالر و نه
زامانادک دوستاق اولدوقالر یدا هلهده بللی دئییل.

-۷۵۳۰نجی ای لدن بو یانا اوس ا ااتاد آ الوو ین اس ا اااس ادبی اثرلری ایشااااایق اوزو
گؤرمهییبدیر  .اونون «آذربایجان دیلینین فونیتیکاسی -آغاموسی آخوندوف»
و «رستنیهای درمانی در پزشکی معاصر (ترجمه)» اثرلر یندن باشقا بیر چوخ
اثرلری ال یازما دفترلر ینده یاییلماق انتظار یندا قالیر  .نئچه دفترلیک «شاااااعر
مجموعااه لری» ،اوچ ج یلااددن عبااارت «ادبی -تنقیاادی آراشااااااادیرمااااالر »،
«آذر بااایاجااان –ارماانس ا ا اتااان ماحااار بااهسا ا ای -گااوناادهلایااک یاااادداشاااااااتالر »،
«یئاددی نوع لوغاتنااماه»« ،فض ا ااولی ش ا ااعر یناه تض ا اامینلر مجموعاهسااااای»،
«قادینالر شا ااههری منظومهس ا ای»« ،میللی سا ااردار سا ااتارخان منظومهساااای»،
«جاباهااهدن جاباهااهیااه» و «آیالای گائاجااهلاار » و … .اثاارلااری هاالاااهده یاااایاایالااماااا
انتظار یندادیرالر .
اوسا ا اتاااد احمااد ش ا ا ااایااا(آ الو ) آلتمیشا ا ا ی نجی ایللر ین اوللر ینااادن تبر یزدن
عائلوی کؤچوب تهرانین کرج شههر ینده مسکونالشیر  .کرج شههر ینده اوستاد
اوزون ایللر یاز یب یارادیر ؛ خص ااوصا ایله آذربایجان س ااؤزلویو حاضااایرالماقدا
عؤمرونون  ۷۳ای لدن آرتیغینی ص ا اارف ائدیر ؛ ادبی مدنی درنکلرده اشاااااتراک
ائاادیر و -۷۵۳۳نجی ایلاادن «حبیااب سا ا اااهر درنااهیی»نین قورولماااسااااایناادا
جیددی چالیشیر و عؤمرونون سونونادک «ساهر ادبی -مدنی درنهیی» آدالنان
قوروموندا بیر آغ ساققالی کیمی فعالجاسینا اشتراک ائدیر .
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سون سؤز
عؤمرونون  ۳۰ایلینی آذر باایجاان ادبیااتینین اوغرونادا ص ا اارف ائادهن شاااااااعر ،

یاز یچی و آذربایجان آراشدیر یجی سی اوستاد احمد شایا(آ الو ) وئردییی سؤزه
وفالی قالدی .نه قدهر کی الینین قووهسا ا ای ،گؤزونون گؤرمهسااااای و بئینینین
دوش ا ااونمهسا ا ای وار یدیس ا ااا یازدی ،یاراتدی و س ا ااارسا ا ایلمادان آذربای جان
خااالقینین ادبی ماادنی گنجینااهسا ا اینااه اینجیلر بخش ائتاادی .قیسااااااا بیر
خس ا ااتهلی کدن س ا ااونرا چوخ تاس ا اافله -۷۵۸۵نجی ایلین مهر آیینین ییرمی
اوچونده آرامیزدان آیر یالراق ابد یت کاروانی نا قوش ا ااولدو  .وداع مراسااااایمی نده
دوس ا ااتالر ی و شا ا اااگیردلری طرفیناادن حی ااتی و ی اارادیجیلیغی و اینسااااااانی
س ا ااج یهلری بارهده دانیشا ا ایقالر گئتدی :هاشا ا ایم ترالن ،حب یب فرشاااااباف،
علیایی ،سؤنمز  ،حسین صدیق (دوزگون) ،روشن خیاو ی ،ناظر شرفخانهای،
آذرمااازناادرانی ،حس ا اان ایلاادیر یم ،رحیم کاااو یاان ،ع .چاااپااار  ،ائلاادار موغااانلی و
حیات یولداشا ای ش اااعره ایشا ایق خانیم اوس ااتادا حص اار ائتدیکلری اثرلر ینی
اوخو یوب ،خااالقیمیزا باااش س ا ا اااغلیغی وئردیلر  .آذر بااایجاااان ادبی مااادنی
درنکلرینین بیاننامهسی اوخوندو  .بو بیاننامه اوستادین بیر شعرینین اوچ
بندیله باشالنمیشدی:
سادهجه شاعرم شعر دفتر یم
قهرمان ائلیمین قوجاغیندادیر .
خالقیما یازدیغیم نغمهلی سؤزلر
دائیما ائلیمین دوداغیندادیر .
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اورهییم باغلیدیر آنا وطنه،

وطنین عشقیدیر رو وئریر منه.
نعشیمی بوکنده بیر گون کفنه
ابدی یاتاغیم تورپاغیندادیر .
دئمیرم باشیمی اولدوزا یئتیر ،
یادا کی اونودوب ،آدیمی ایتیر .
مومکونسه شعر یمدن بیر چیچک بیتیر ،
گووهنیم بیر گولوم ائل باغیندادیر .
اثرلری:


حیدربابادان شااهریارا مکتوبالر (پوئما)-۷۵۵۵ -نشاار اور ین ،تبریز ،
۷۵۳۱



در باااره م ااوالنا و فضا ااولی ،۷۵۵۱ -آما اااده چ اااا



مص ا االوبین مش ا ااهور از صا ا اادر اس ا ااالم تااا انقالب مشاااااروطااه ایران



باباک منظومه سی (پوئما)،۷۵۲۳ -نشراور ین ،تبریز ۷۵۳۱ ،



آیسیزگئجهلر ( شعرمجموعه سی)،۷۵۲۳ -نشر اور ین ،تبریز ۷۵۳۸ ،



دومانلی گونلر ( شعر مجموعه سی)،۷۵۳ -نشر اور ین ،تبریز ۷۵۳۱ ،

(پایاننامه) -چاا دانشگاه تبریز ۷۵۲۵ ،
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گونشااالی ساااحر ( شاااعرمجموعه سا ای)،۷۵۳۱ -نشاااار اور ین ،تبریز ،
۷۵۳۰



رستنااای های داروئااای در پزشکاااای معاصر (ترجمه)« ،ی – دمیر



خواجه محمدنصا ا ایرالدین طوسا ا ای( ترجمه) ،اثر « :حب یب محمد

اوف ،ج شکروف »،۷۵۳۰،نشر گوتنبرگ۷۵۳۸ ،
بیگلی»۷۵۱۰ ،،آماده چاا


آذربای جان ا ا ا ااا ارمنس ا ااتان محاربهسا ا ای حاقی ندا دوشاااااونجهلر یم و



از جبهه به جبهه (رمان ) -ترجمه .اثر (حساان س اید بیلی) – ۷۵۸۰

گوندهلیکلر یم (مجموعه مقاله )  – ۷۵۱۱آماده چاا
آماده چاا


ش ا ااعر و ش ا اااعر  ،ادبی تنق یدی آراش ا اادیرماالر اوچ جی لد ،موللیف
 -۷۵۸۰آماده چاا



ق ااادینالر شههری (پوئما ) مؤلف  -۷۵۸۰آماده چاا



اومیا ااد سردار ی ( پاوئما) مؤلف  -۷۵۸۰آماده چاا



فض ااولی شعرلر ینه تضمین مؤلف  – ۷۵۸۷آماده چاا
واصطالحات الکترو تکنیک (آذربا یجانی ا فارسی) ترجمه



فرهن



آس ا ااترونومیی اا تئرمینلری ( فرهن ا نجوم ) انگلیسااااای–آذربااایجااان

– آماده چاا ۷۵۸۷
فارسی ترجمه  -۷۵۸۷آماده چاا


شبهای مهتابی اا (رمان ) ترجمه ،اثر  :الیاس افندیئو  – ۷۵۸۴آماده
چاا
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معاااص ا اار آذربااایجااان ادبی دیلینین اومونیملر لغتی – ترجمااه ،اثر
حسرت علی اوغلو حسنوف  – ۷۵۸۴آماده چاا



آذربایجانی اا فارسیلغت ()۸۲۰۰۰دن آرتیقلغت و اصطال ۷۵۳۱ا



آذربایجان دیلینین فونوتیکاسا ا ای ،ترجمه ،اثر :آغاموسااااای آخوندوو

 -۷۵۸۰آماده چاا
۷۵۸۵



یئدی دفتر شع اار مجم ااوعه سا ای  ۷۵۳۱ا  – ۷۵۸۵آماده چاا
یکدسته گل هدیه به دوستان  ۷۵۳۱ااا ( ۷۵۸۵فارسجا شعرلر ) نشر
افال ک ۷۵۸۲

ایضا و قایناقالر :
مقالهده اوستاد آ الو ین سؤزلر ینه استناد ائدیلن جوملهلر  ،اوستادین موجود اوالن الیازما بیوگرافیاسی

و نشر اوالن کیتابالر ی اساسیندادیر .

میللی حؤکومت دؤرونده نشر اوالن قزئت و روزنامهلره دایر وئر یلن معلومات بو قایناق اساسیندادیر :

«مطبوعات تبر یز از شهر یور  ۷۵۴۰شمسی تا  ۴۷آذر  ۷۵۴۲شمسی با تاکید بر روزنامه جوانالر » ،سیروس
برادران شکوهی ،سایت رضا همراز »

آذربایجان ادبی -مدنی درنکلرینین اوستاد احمد شایا(آ الو )و ین اینگیسی موناسیبتیله یایدیغی

بیاننامه
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بیر سؤز بوخچاسینین ایتگین طالعی

73

(قیرخینجی ایللردن یادگار بیر شعر مجموعهسینین تانیتیمی)
اؤن سؤز
معاصر ادبیاتیمیزدا اؤزونه مخصوال سیاسی -اجتماعی یئری اولماقال برابر ،
اؤزهل ادبی -مدنی خاصیتلر داشییان دؤور  ،قیرخینجی ایللر اولموشدور .
بو آغیر ایاللرین ادبیااتیمیزدا خص ا ااوصا ا ایلاه پوئز یاامیزدا بوراخادیغی در ین و
اوزون عؤمورلو ایزلرین بو گونده شاهیدیییک.
بو ایللرده یاز یب یارادان صا اانعتکارالر سا ااایینین آز اولماس اااینا باخمایاراق،
اثرلرین کیفی دهیری داهادا یوکس ا ااک اولموش ا اادور  .چوخ تاسااااافله بو دهیرلی
اثرلرین بیر چوخو  ،اؤز تاار یخی دؤوروناده نش ا اار ایمکاانی تااپمااییاب و یااخود
گئنیش کوتلهو ی ایش ایق اوزو گؤرمهییبدیر  .داها تاس اسااوفلوسااو بودور کی بیر
چوخ ص ا اانعتکارالر ین ادبی -بدیعی اثرلری بو ایللرده آرادان گئدیب و معین
سا ا ایاااسا ا ای و اجتماااعی سا ا ابااب لر اوزره ،اونالردان هئچ بیر ایز و نشاااااااان
قالمایببدیر .

« 03ایشیق» آذربایجان ادبیات و اینجه صنعت سایتی 0316/1/67 - https://ishiq.net
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بو ی ااز ی واس ا اایطااهسا ا ایلااه ادبی جمعیتیمیزه تااانیتاادیراجاااغیمیز بیر شاااااعر
مجموعااهسا ا ای ،موللیفی معلوم اولمااایااان و یاااخود بیزه تااانیش اولماااایاااان،

قیرخینجی ایللرده «س اااراب» ماحالیندا یاز یب یارادان «تیکانلو » تخلصاااالو

بیر شاااعرین اثرلریدیر  00.بو اثرلرین نئجه تاپیلماساای و اونون ایتگین طالعی
حاققیندا سا ااؤز آچمادان اؤنجه ،قیرخینجی ایللرین حال -هاواساااااینا اؤتری
اولسادا قاییتماق ،بلکهده گرکلی اوالر .
قیرخینجی ایللر و ادبی -مدنی آتموسفر
قیرخینجی اون ایللییین معاص اار ایران ادبی -مدنی اینکیشااااف تار یخینده
قو یادوغو تاااثیر ینی عالمتاادار بیرتااار یخی حااادثااه کیمی قئیاد ائتمااک اوالر  .بو
اوناادان عبااارتاادیر کی بو ایللرده ص ا اانعتین مختلف نوعلر ینااده الااده ائاادیلن
نائل یتلر  ،اوزون عؤمورلوک ماهی ته مالک اثرلر اولموش و ساااااونراکی ا یللرده
یاارانااان ادبیاات و اینجااهص ا اانعاات محص ا ااولالر ینااادا اؤز بالواسااااایطااه ایز ینی
بوراخمیشاادیر  .بوگون اؤلکه و دونیا مقیاساایندا الییقلی مؤوقع قازانان بعضااای
ص ا اانعتکارالر یمیزیدا ،ائله بو اونا یللییین محص ا ااولالر ی کیمی حساااااااب
ائتمک اوالر .

 00بو شعر مجموعهسینین موللیفی نین کیم اولدوغو ایندی منیم اوچون معلومدور  .اونونال عالقه
ساخالدیغیمدا ،آدینین گلمهسینه اجازه وئرمهدییی اوچون بوردا دا آدینی چکمیرم؛ آنجاق ،یاخین
گلهجکده اونون خبردارلیغی ایله بو شعر مجموعهسینین الکترون نشری ایشیق سایتی طرفیندن

بوراخیالجاقدیر .
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اؤلکه مق یاسا ا اینی نظره آ الراق ،قیرخینجی اون ا یلل یک مدنی اینکیشااااااف
اعتبار یله ان محصااولدار ایللردیر  .بو ایللرده ایسااتر فارس ،ایسااترسااهده ایران
چرچیوهسا اینده یاش ااایان باش ااقا میللتلره منس ااوب ص اانعتکارالر ین ان تاثیر

ائدیجی ،گوجلو و قاالرغی اثرلری یارانیر  .شعر  ،داستان -حکایه ،ادبی تنقید،
رساااملیق ،س اینماچیلیق ،تئاتر  ،موس ایقی ،هیکلتراشاالیق و صاانعتین باشااقا
نوعلری ساارعتله اینکیشاااف ائتمهیه باشااالییر و بو اثرلرین اکثر یتی خالقین و
زحمتکش کوتلااهنین ایادهئاا و آمااالالر ینی عکس ائتاادیرمااهیاه و دیکتاااتورانین
چیرکینلییینی اوزه چیخارماغا چالیش ا ایر  .شا ااعرده احمدشاااااملو  ،هوشاااان
ابتهاج سااایه ،فروغ فرخزاد ،محمودآزاد ،شاافیعی کدکنی و مفتون امینی؛ ادبی
تنق یدده رض ا ااا براهنی و دس ا ااتغ یب؛ حکایهچیلی کده احمد محمود ،جمال
میرصا ااادقی ،غالمحساا این سا اااعدی ،محمود دولتآبادی و بهرام صاااااادقی؛
ترجمه ساحهسینده نجف در یابندر ی ،محمد قاضی و بهآذین ،تئاتردا مهین
اس ا ااکو یی ،عزتاهللانتظااامی ،علینصا ا ایر یااان ،ا کبر رادی ،بهرامبیضاااااااایی،
سااعیدساالطانپور  ،محساان یلفانی و ناصاار رحمانینژاد ،مدرن س اینماچیلیقدا
ابااراهایام گاالس ا ا اتااان ،دار یاوشماهاارجااویاای و مس ا ا اعااود کایامایاااایاای ،سااااایانااماااا
تنقیدچیلییینده پرو یز دوایی ،جمشا ا اید ارجمند ،هییر دار یوش و هوشااااان
حسامی کیمی ایران مقیاسیندا یاز یب یارادان صنعتکارالر ین قاالرغی اثرلری
بو ایللرده یارانیر .
بو ایللرده صاانعتین بو نوعلر یندن باشااقا ،اجتماعی علملرین ایران شاارایطینه
او یغون نظری اسا اااسا ااالر ی اوزره گئنیش فعالیتلر گؤسا ااتر یلیر و بوتون اؤلکه
مقیاسا ایندا شاااؤهرت قازانان دکتر امیرحسا این آر یانپور  ،دکتر علیاکبر ترابی،
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مصااطفی رحیمی ،دار یوش آشااور ی ،حمید حمید و باقر مؤمنی کیمی علمی
شااخصایتلرین اثرلری گنج نساالین طرفیندن جیددی عالقهایله قارشایالنیر .
بو آرادا دکتر علیاکبرترابی و دکتر امیرحسا ا این آر یانپورون اثرلری اجتماعی-

سا ایاسا ای موباریزهنی روحالندیران ،بیر چوخ گنجلری موباریزهیه ساااوق وئرهن،
اونالر ین داورانیش کااارا کتئرلر ینی و اجتماااعی -سا ا ایاااسا ااای شاااااعورالر ینی
بئجرمکده مهم رول او ینایان اثرلره چئور یلیر .
مطبوعاتدا بو مدنی اینکیش ا اااف آخیمی ندان گئری قالمیر  « .کتاب هفته»،
«نگین»« ،جهاااننو »« ،خوشا ا ااه»« ،آرش»« ،فردوسا ا ای» و بونالر کیمی درگی و
آلاماااناااخااالر مااوجااود حاقااوقای تااوتااومااالرا دایاااناااراق ،ادبای و مااادنای اثاارلااریان
یاییلماسا ا ایندا بؤیوک رول او یناییرالر  .آذربایجانداایس ا ااه مهدآزادینین «و یژه
آدی نه» هفتهلیگی ( ۷۱نومره-۷۵۲۲ -نجی ایلین مهر آیی ندان-۷۵۲۳ ،نجی
ایلین ش ااهریور آیینا قدهر ) آذربایجان ضا ایالیسا اینین تفککور اینکیشاااافیندا
قو ی ادوغو در ین تاااثیرلر یلااه تعر یفلااهنیر و بیر ماادنی -اجتماااعی تربی اه مکتبی
کیمی ،تهران ضا ا ای االی محفااللر یلااه آذر بااایجاااناادا گئاادهن اجتماااعی -ماادنی
حرکاتین کؤرپوسا ااونه چئور یلیر ؛ آذربایجان ضاا ایالیالر ینین بیر سااااایرا اثرلری
تهراندا نشر اوالن « کتاب هفته» درگیسینده یاییلیر .
«و یژه آدینه» هفتهلیگینین اصاا ایل معنادا قوروجوالر ی صا اامد بهرنگی ،بهروز
دهقانی ،علیرض ا ااا نابدل ،کاظم س ا ااعادتی و مناف فلکی تبریزی اولموش و
فعااال امکااداش ا ااالر یناادان غالمحسا ا این فرنود ،رحیم رئیسنی اا ،غالمحساااااین
ساعدی ،مفتون امینی ،بهروز دولتآبادی و حسن روزپیکری آد آپارماق اوالر .
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آذر بااایجااان ادبیاااتی و اینجااهص ا اانعتینینده ان پااارالق اینکیشااااااااف دؤرو
قیرخینجی ایللر اولموشا ا اادور  .بو ایللرده آذر بااایجااان ضا ا ایاالیساااااینین تهران
چرچیوهسا اینده فعالیت گؤس ااترن ضا ایالی محفللرله مس ااتمر ایلگیسااای و بو

آرادا گؤرکملی آذر بااایجااان ادبی -ماادنی ش ا ااخصا ا ای اتلر یناادن غالمحساااااین
ساااعدی ،مفتون امینی و محمدعلی فرزانهنین(خصااوصایله ساااعدینین) بو
عالقهنی یاراتماقدا ائتدییی فعالیتلر دانیلمازدیر  .صمدبهرنگی بو ایلگینی
یارادان و تهرانال تبریز آرا ادبی -مدنی عالقهلرین گئنی شلنمه سینده مهم رول
او ینایان آذربایجان ضیالیسیدیر .
بو ای اللردهدیر کی بو عالقااهلرلااه ی ااناااشا ا ای ،گؤرکملی ص ا اانعتکااارالر یمیزدان
محماادعلی فرزانااه ،گنجعلی صا ا اباااحی و حبی اب سا ا اااهرین بیر پااارا اثرلری
آذربایجان دیلیندهده محدود شکیلده یاییلیر  .شاعرلر یمیزین ای سه بیر چوخ
انقالبی احوال -روحیه داشییان اثرلری بو دؤورون محصولالر ی کیمی یارانیر .
او ج اوم الااهدن ح اب ایااب س ا ا اااهاار  ،ع ال ای ارض ا ا ااا ناااباادل (اوخااتاااای) ،ماانااااف
فلکی(تبر یزی)،جعفر اردب یلچی ،حبیااب فرشا ا اباااف (حبیاااب.ف) ،بهروز
دولتآبادی (چای اوغلو ) ،بهمن زمانی و … نین اثرلری.
بو ایللرین ان باشا االیجا خصا ااوص ا ایتلری آذربایجان ض ا ایالیسااااینین خالق
کوتلهسای ایچینه دؤنوش پروساساینین باشااالنماسای (ایسااتر معللیمچیلیک
وظیفااهس ا ااینااده ،ایس ا ااترس ا ا ااهده اجتماااعی تاادق یق لر اوزره آپاااار یالن ا یش
پروسسینده )،و خالق کوتلهسی ایچینده یاشاماقدا اوالن معنوی ثروتیمیزی –
شیفاهی خالق ادبیاتی نمونهلر ینی -مکتوبالشدیرماق ایشی اولموشدور .
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بو ایللرده آذربایجان ضا ایالیسا ای معاص اار تار یخیمیزده – بلکهده ایلک دفعه
اوالراق -آزادلیق اوغروندا و اسااتبداد علیهینه آپاردیقالر ی موباریزهنی ،ادبی-
مدنی فعالیتلرله پارالللشدیر یب و جمعیتین سوسیال -اقتصادی دورومونا

او یغون ،مناساااب مدنی فعالیت مئتودو ساااوییهسا اینه یوکساااالتمیشاااادیر  .بو
مدنی فعالیت یولوایله بیر چوخ ض ا ایالی ،گرگین س ا ایاس ا ای موباریزه میدانینا
آتیلمیش ،گئر یچیلییه ،بوغونتو یا و عدالتسا ا ایزلییه قارشا ا ای اهر یمنی قوهلرله
دؤ یوش آپارمیشدیالر .
قیرخینجی ایللرین باااشا ا اقااا اجتماااعی خص ا ااوصا ا ایااتلر ینااادن ،جمعیتین
داخیلینده (خصا ااوص ا ایله کندلرده) کئچن ض ا ایالی حرکاتینا(خصااااوصاااایله
معلملره) رغبات و بو حرکااتین فعاالالر یال معین سا ا اااحاهلرده ایش بیرلیگی
آپارماق اولموشاادور  .بو ایشبیرلییینین نتیجهساینده بؤیوک بیر مدنی ایرثین
قورونوب سا اااخالنیلماس ا اینا و موباریز بیر نسا االین کند اوشا اااقالر ی ایچیندن
تربیه اولونماس اینا زمین یاراندی .دونن آذربایجان معللیمینین کیالسااالر یندا
اشتراک ائدهن باالجا شاگردلر  ،ای ستر اللینجی ایللر عرفه سینده ،ای سترسهده
بهمن انقالبیندا ،ایران سوییه سینده اوالن قانلی -قادالی موباریزه آخیمینین
بایراقدارالر یندان و ش ا اااهلیق و اس ا ااتبدادا قارشا ا ای موباریزهده اؤز جانالر ینی
خااالقالر ین سا ا اعااادتی و آزادلیغی اوغروناادا فاادا ائاادهنلردن اولاادوالر  .صااااامااد
بهرنگی ،بهروز دهقانی ،کاظم س ا ااعادتی ،فر یدون قرهچورلو  ،رحیم رئیسن یا،
حبی اب فرشا ا اباااف ،غالمحسا ا این فرنود ، ،بهمن زمااانی ،بهروز حقی ،حسااااان
روزپیکر  ،بهروز دولااتآبااادی ،عباادالحسا ا این ناااهیادآذر  ،حساااااینقلی کاااتبی،
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عل یقلی کاااتبی ،محماااد آرش ،رض ا ا ااا انزابی نژاد ،ابراه یم دارابی ،حسااااا ین
صدیق(دوزگون) و … کیمی کند معلملرینین تربیه ائتدییی اینسانالر ………

عمومیتلااه دئمااک اوالر کی ،گئر یچیلیی اه قااارشا ا ای موباااریزه ،یئنی موباااریزه
مئتودالر ی نا دوغرو آختار یش ،تجر به اولونموش ،آنجاق اجتماعی عملده اؤز
چاتیش ا اامامازلیغینی گؤس ا ااترن و جمعیتین داخیلی نده گئدهن اجتماعی-
س ایاس ای آخیما او یغونالشاامایان موباریزه مئتودالر یال معین و شاافاف س اینیر
چکماک ،غرب ادبیااتینین ناائلیتلریایلاه تاانیش ا االیق ،بااشاااااقاا میللاتلرین
(خص ااوصا ایله جنوبی امر یکا میللتلرینین) سا ایاسا ای – اجتماعی موباریزه
م ئ تودالر ی نی ایران ش ا اارایط ینااده اؤزلش ا ا اادیرمااک و ی ئنی موبااااریزه یولالر ی
آخاتااارماااق ،رادیاکااال و اناقاالبای حارکاتالاره وورغاونالاوق ،ش اااایافااااهای خاااالاق
ادبیاتیمیزی توپالییب ،ساااندلشااادیرمه ،میللی معنو یاتیمیزا ماراق و مدنی –
اجتماعی منلیییمیزه قاییدیش پروسا ا اسا ا ای ،قیرخینجی ایللرده آذربای جاندا
خلقیلیک یؤنمینده ادبیات و اینجهصانعته اوز گتیرهن ضایالی حرکاتینین
ان قابار یق خصااوص ایتلر یندن اولموشاادور  .بو خصااوص ایتلرین سااوس ایولوگو
باخیمی ندان تحلیلی نه وارماق بو یاز ینین موض ا ااوعس ا ااوندان آیری اولدوغو
اوچون ،اوناادان واز کئچمااک اوالر  .آنجاااق بو موض ا ااوعنو باااشاااااقااا بیر ی ااز ی
ضیمنینده آراشدیرماق ،واجب بیر مسئله کیمی قارشیدا دورور .
مجموعهنین نئجه تاپیلماسی
قیرخینجی ایللرین ادبی حال -هاواسی منیده بیر چوخ اورتا نسله منسوب
آذربایجان ادبیاتی وورغونالر ی کیمی همیشا ااه ماراقالندیریبدیر  .اوزون ایللر
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بو ادبیاتین (خصا ااوص ا ایله شا ااعرین) یارانما س ا ایرلر ینی اؤ یرنمک هوهسااااینده
اولسامدا ،او دؤوردن آز ماتر یالالر الده ائدیب ،اوخو یا بیلمی شم .سون زامانالر

جا ای ااددی با ایا ار ت اادقا ایا اق فا اع ااالا ایا اتا ای اس ا ا اااسا ا ایا ان اادا ،ب ااو ایاااللاااریااان ادبااای
س ایماالر ینین(شاااعرلرینین) حیات و یارادیجیلیغی بارهده سااندلی تدقیق
فیکر ی نه دوشا ا اادوم .بو یولدادا بیر چوخ مانعهلر وار  .عمومی مانعهلری نظره
آلماساااق ،اساااس مانعه بو ادبی س ایماالر ین واختیله س ایاس ای آ کتیو اولوب،
انقالبی حرکاتدا اشا ااتراک ائدیب ،شا ااهید اولدوقالر ی و بو سااااببدن بیر چوخ
اثرلرینین ایت یب ،باتماسا ا ایدیر  .نمونه اوالراق واختی له « کوتلهلر شااااااعری»
آدالناادیر یالن « مناااف فلکی تبر یزی» و « جعفر اردب یلچی» ن ین اثرلر ی نی بو
ایتگییه اوغرایان اثرلردن حساب ائتمک اوالر .
دئدیییم تدقیق اساسیند ،اوزهر یمه گؤتوردو یوم موضوعالردان بیری « ،کوتلهلر
شاعری مناف فلکی تبریزینین حیات و یارادیجیلیغی» موضوعسو اولوبدور .
بو موضااوع حاققیندا بیر چوخ شااخصاایتلریمیزین ،قیرخینجی ایللر یادگار ی
اوالن ادبی اجتماااعی سا ا اایماااالر یمیز ین ،او دؤوردن قاااالن آقسااااااااققاااال
معللیملر یمیزین وئردییی معلوماتالر ی ندان فا یداالنسا ا ااامدا ،هله موضاااااوع یا
کیفااای ات قاادهر سا ا اناادلی و مکتوب ماااتر ی االالر ییغیلمااادیغی اوچون ،اونو
نتیجهلندیره بیلمهمیشم.
بو تدقیق اثناس ایندا چوخ حؤرمتلی و عزیز بیر اوسااتادین خیدمتینه چاتیب،
اونونال تدقیق ائتدیییم موضااوع حاققیندا فیکیر سااؤ یلهمهیینی و بو یولدا منه
ی ااردیمچی اولماااغینی خواهش ائتاادیم .قیرخینجی ای اللرده معلمچیلی اک
ائدیب و اونونال یاناش ای گؤزهل شااعرلر مؤللیفی اوالن بو حؤرمتلی شااخص ایت،
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آچیق اوره کله یول گؤس ا ااتر یب و نها یت اؤز خص ا ااوصا ا ای آرشااااایو ی ندن قیرخ
ا یلل یک بیر کیچ یک دفتر چهنی منه وئر یب « – ،گؤر بو س اااانه کؤمک ائده

بیلر ؟» دئدی .دفترچهنی بؤیوک سئو ینجله آلیب ،اونون ایچینده کی شعرلری
دؤنه -دؤنه اوخودوم .نهایت بئله قناعته گلدیم کی بیر چوخ سااببلره گؤره بو
ش ا ااعرلر «مناااف فلکی»دن اوال بیلمز  .آنجاااق« ،تیکااانلو » تخللوال ائاادهن بو
ش ا ااعرلر موللیفینین کیم اولدوغودا ،قارشا ا ایمدا دوران جیددی بیر ساااااورغو یا
چئور یلمیشدی.
مجموعهنین مشخصهلری
حاققیندا دانیشا ا اادیغیمیز ش ا ااعر مجموعهسا ا ای ،قیرخ واراقلی بیر کیچیک
دفترده یئرلشا اان الیازما شا ااعرلردیر  .مجموعهیه  ۴۰آذربایجان تورکجهسااااینده
شااعر  ۴ ،فارسااجادان ترجمه شااعرلر و بیر فارسااجا شااعر داخیلدیر  .شااعرلرین
عنوانی مجموعاهده کی ترتیابلری اعتباار یلاه بئلاهدیر  :آیادینلیق نغماهسااااای،
آیدین اوفوق ،بیرگون ،ایتگین گونش ،قیلینج و قان ،بئچهلر  ،عی ساباالیا ،کرک
جااان(م.امی اددن ترجمااه) ،قوجااا ص ا اانعتکااار (عیسا ا ااای اا) ،یوخو  ،ایساااااتااک،
سینیقتار  ،آغ تار  ،قارانلیق جنوب ،عزیز شاعر ب.ق.سهنده ،تار  ،گئجه میز
قورتاراجاق ،گرک اولس ا ااون ،و یت کن  ،اص ا اارار (ش ا اااملودان ترجمه) ،گی تارا،
سئل ،بیر ایلده کئچدی ،گاوآهنها(شعرهای موج نو )
مجموعااهی اه داخاال ائاادیلن ش ا ااعرلر فورم اعتبااار یلااه عمومیتلااه ساااااربسااااااات
فورمادادیرالر  .دقیق دئسا ااک ،مجموعهنی وزن اعتبار یله ۷ ،عروض ۴ ،هجا و
 ۴۰سربست فورماسیندا یاز یالن شعرلر تشکیل ائدیر .
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بو شا ا ااعرلر ین اوچو اتحااافی شا ا ااعرلرد یر  .ا ی کی شا ا ااعر  ،او دؤورون توی-
دو یونلرینین بزهیی اوالن ائل صا اانعتکار ی «عیس ا ای باال»یا ،بیر شااااعر ایسااااه
میللی شاعر یمیز «سهند»ه اتحاف ائدیلیبدیر .

مجموعهنین ایلک شااعری «آیدینلیق نغمهساای» و سااون شااعری « گاوآهنها»
عنوانلی فارس ا ااجا یاز یالن ش ا ااعردیر  .بئله نظره گلیر کی ،ش ا اااعرین فارساااااجا
یازدیقالر ی شعرلری بو مجموعهنین سون صحیفه سیندن باشالنیر  .نییه کی
بو صحیفهدن باشالنان شعرلره شاعر « شعرهای موج نو » آد وئریبدیر  .آنجاق
بو فرضا ا ا یهنین ثبوتونا الده هئچ بیر س ا ااندلی ماتر یال یوخدور و مجموعه بو
صحیفهده سونا چاتیر .
مجموعهیه داخ یل ائدیلن ش ا ااعرلرین یارانما تار یخی عمومیتله -۷۵۲۱نجی
ایلین پاییز و قیش فص ایللر ینی احتوا ائدیر  .اونالردان عالوه  ۲شااعرین یارانما
تار یخی قئید ائدیلمهییب و  ۴شااعرین تار یخیایسااه -۷۵۲۸نجی ایلین یاز و
پاییز فصیللریدیر .
مجموعهده کی شعرلردن نمونهلر
بورادا مجموعاهیاه داخیال ائادیلن ش ا ااعرلرین تحلیلی و یااخود ادبی تنقیادی
باااخیمیناادان آنااالیز ینااه هئچ بیر قصا ا ااد یوخاادور  .بو ص ا ااالحیتاادار ادبی اات
ایش ا ااچیلر یمیزین بو ینونااا دوش ا اان وظیفااهدیر  .آنجاااق مختصااااار اوالراق دئیاه
بیلااهر ی اک کی ش ا ااعرلرین بعضا ا ای باادیعی و فورم چاااتیشا ا امااامااازلیغی ،دی ال
آخسا ا اااقلیغی و فااارس ش ا ااعرینین قااابااار یق تاااثیر ینی نظره آلمااای ااراق ،قئی اد
ائتاادیییمیز کیمی قیرخینجی ایااللرین سا ا ایاااسا ا ای اجتمااااعی موتیولر یناااه
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چئور یلن آزادلیق ،اجتماعی عدالت ،اساااتبدادا قارشا ای موباریزه ،ساااایالحلی
دؤ یوش ،رادی کال حرکتلره وورغونلوق  ،غلبهیه ای نام ،مدنیتیمیزه ماراق ،ملی
آزادلیق و بو کیمی موضوعالر  ،مجموعهده کی شعرلرین اساس موضوعالرینی

تشااکیل ائدیر  .سااانکی هر بیر شااعر اسااتبداد علیهینه بیر سااایاسااای دؤ یوش
بیاننامهسیدیر .
ش ا ااعرلرده غلبااهی اه اینااام و اس ا ااتباادادی ی االنیز سا ا ایالحلی دؤ یوش یولو ایلااه
دئور یلتمک اینامی چوخ آچیق -آیدین اؤزونو گؤس ا ااتریر  .ش ا اااعرین «ایشااااایق
قانلی خنجرلردن /آخار قارا گئجهلره»« ،قمهلر قیندا قالماز »« ،بیزه اؤلوم باشقا
دیر یمدی»« ،بیز گئجهنی گئدیر یک /گوندوزه یئتیشیر یک»« ،بیر قدم گؤتورور
باال پارتیزان آزادلی غا»« ،بیر گون اوالر گونش دوغار  /بولود قونموش گئجهلره»،
«اؤزوم دوسااتاغام اؤز وطنیمده»« ،آچاجاق هر نه کی گول وار  ،آچاجاق»« ،بیر
بئچه بانالیاجاق /دوغوراجاق گونشا ای» و بونالر کیمی مص ااراعالر و دفعهلرله
بو شا ااعرلرده ایشا االهنیلن قارانلیق ،گونش ،بولود ،گئجه ،شا اافق ،بئچه ، ،قیش،
یاااز  ،س ا ا ااازاق ،چیچااک ،مئش ا ا ااه و بونالر کیمی اوبرازالر و مجااااز ی معناااادا
ایشلهنیلن سؤزلر  ،دئدیییمیز ادعایا آیدین ثبوتدور .
بو ش ا ااعر مجموعهسا ا اینین اهمیتی اونون بدیعی قووهسا ا ای نده یوخ ،ادب یات
تار یخیمیزین س ا ااندلی بیر فاکتی کیمی ،معین تار یخی بیر دؤورده یاشاااااایان
آذر بااایجااان ضا ا ای االیسا اااینین تفککور چرچیوهسا ا اینی ،ای ادئ اا و آمااالالر ینی
آیدینالشدیرماسیندادیر  .بو مجموعه اونا گؤره اؤنم داشیییر کی ،قیرخینجی
اونایللیک ادبی تار یخیمیزدن یادگار قاالن چوخ آز س ا اااییلی و قیرخ ایلدن
سا ااونرا ایش ا ایق اوزو گؤرمک ایمکانینا مالک اوالن پوئز یا نمونهلر یمیزدندیر  .بو
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امی ادلااه کی اونالر ین ایتگین طااالعی ،یئنی معلوماااتالرال و موللیفینین کیم
اولدوغو معینلشمکله کیملیک ایشیغیندان بهرهلنسین.

طالعی ایتگین دوشا ااموش بو سا ااؤز بوخچاس ا ایندان نمونه اوالراق ایکی شااااعر

تقاادیم اولور  .نمونااه وئر یلن ش ا ااعرلر و مص ا ااراعالر ین ی ااز ی ترتیباااتی اورژ ینااال
نسخهده اولدوغو کیمی وئر یلیبدیر .
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آیدینلیق نغمهسی
دنیز کیمی دالغاالنیر کؤنولوم؛
باغیریرام قارالیقدان:

کی« ،من حق آختار یرام»
آمما سؤزوم ،باغلی آغز یمدا
قورو یور .
قاچیرام من اوزاقالرا
ایشیق اؤلکه آختارماغا.
نغمهلر یم قارانلیغدا پارالییر
باغیرماغیم بوغاز یمی باغالییر
«یئنه ظولوم تاپیرام»
من دئییلدیم ایشیغلی دان:
«دالدا یئردن ایشیق دوشمز
ان قارانلیق گئجهلره،
ایشیق قانلی خنجرلردن
آخار قارا گئجهلره».
 -۲۱پاییز
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بئچهلر
بئچه واختسیز

بانالماز

اوخو یاندا بئچه
قو یار قاچار گئجه
آچیالر دان یئری
سؤکولر شفق.
بیر بئچه بانالیاجاق
بیر بئچه بانالیاجاق
اوخو یاجاق نغمهنی
دوغوراجاق گونشی
قیشقیراجاق
اینسانی.
بیز  ،گئجهنین ان در ینلیگیندن
قیشقیریریق
بیزه
اؤلوم باشقا دیر یمدی
اؤلوم مینلر دیر یم بئجهر یر .
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اؤلنلر سسی
هئچ زامان یاتماز

توخوم تورپاغدا

هئچ زامان قالماز
قمهلر قیندا
هئچ زامان قالماز .
بیز  ،گئجهنین سونسوزلوغوندان
قیشقیریریق
بیز  ،گئجهنی دو یموشوق
سویوق باخیشین
سویوق سازاغین
یاالنچی اولدوزون
دو یموشوق.
گؤزلهییر یک گونشی
بئچهنین بانالماغین
شفقین سؤکولمهسین
اوفوقون قیزارماسین.
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داها ایندی
گئجهنین سونودو

و بئچهنین

بانالماق واختی
قیش ۲۱

ایضا :

«قیرخینجی ایللر » آذربایجان ضیالی حرکاتیله تانیش اولماق اوچون آشاغیداکی قایناقالرا مراجعت

ائتمک اوالر :

 .۷بهرنگی؛ وجدان بیدار یک فرهن

تبعیدی ،رحیم رئیسنیا ،نامه شماره ۵۷

 .۴جنبش دانشجو یی دانشگاه تبر یز در دهه چهل ،بهزاد کر یمی ،اینترنت
 .۵زندگی دوشادوش مرگ ،هی یر پالسچی ،نقدنو شماره ۷۳

 .۲معلمان پیشرو در جنبش سیاهکل ،یونس اورن

خدیوی ،اینترنت

 06 / 118یاشین شرفلی حیات یولو؛ «ائلدار موغانلی» ادبیات سئونلر گوزگوسونده

«ائلدار موغانلی» یازینسال بیر قوشاغین اؤن سیراسیندا
گئدهن بیر قوشوقچو کیمی یازینسال چئورهمیزه ایشیق
ســاچدی ،بیلگــی پایــادی ،ســئوگی یایــدی و یوخاریــدا
دا دئدیگیــم کیمــی دیلیمیــزه ســئوگی ،دیلیمیــزده یاز یــب
یاراتمــاق عشــقی یاراتــدی .ائلــدار موغانلــی اســتئتیکجه
آذربایجان جمهوریتیندهکی قوشوق نورماالریندان گئرییه
کلــه
قالماماقــا بیرلیکــده ســاده ،صمیمــی و ایچدنلی 
یازدیغی مصراعالرال «ســهند»دن ســونرا گلن و یاســاق بیر
دیلــده یازماغیــن اوالســیلیغینی آشــیالیان ان جــدی آدای
ایــدی.
«هادیقاراچای»ینیازیسیندان

