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اؤن سؤز یئرینه!
سایین اوخوجوم!
الینیزده بولونان بو رومان ،دوغرودان یاشانمیش و یاشانماقدا اوالن
یئنیلمیش بیر اولوسون اؤیکوسونون اوفاجیق اؤرنگیدیر .بو رومان،
توپلوجا دانیلمیش اولو بیر وارلیغین دومانلی چنبرهسیندن گئرییه قاالن
ائشسیز بیر تابلو اؤرنگیدیر.
تاریخ بویونجا ،لعنتلنمیش بیر بؤلگهنین اورتاسیندا یئرلشن آزربایجان
وطنی ،پایینا دوشن سامی آلت دویودان (ذهنیت) بویون قاچیرا
بیلمهمیشدیر .بو آلت دویویا گؤره ،اینسانا اولکو اوداغی گرکمز!
چونکی ،اینسانین گرکن یاشام اولکوسو ،گؤرونمز آلین یازیسی کیمی
اؤنجهدن بیچیملنمیشدیر! بو اوزدن ،اینسانین بیچیملنمیش آلینیازیسی،
اینسان اؤته سی بیر دییشمزلیکدیر .بیز ،ایستسک ده ،ایستمهسه ک ده،
بو سامی آنالییشینا بوالشمیش بؤلگه سل اینسانالریق! بو بؤلگهنین
اولکو یوخسونلوغو ایله یاناشی ،هم ده چوخ زنگین تورپاقالری
واردیر .بو ایسه ،بیلیب-بیلهنی سؤمورگهچی باتی دؤولتلرینین توکنمز
احتراسینین داها دا بؤیومهسینه ندن اولماقدادیر.
بؤلگه اینسانی هئچ بیر دیه ره مالیک اولمازکن ،اونون یئرآلتی-
یئراوستو زنگین تورپاقالری سؤمورگهچی گوجلرین گؤز ببگینه
چئوریلمیشدیر .بو اوزدن ،یئرلی اینسان دوشونون گئری
ساخالنیلماسی ،باتی اوچون تهدید یوخ ،ترسینه بؤیوک قازانج ساییلیر.
بوندان اؤتورو ،بؤلگه اینسانینی قارانلیقدا ساخالماغا چالیشان باتی
سؤمورگهچیلیگی نین بیتمز دوزاقالری گئجه-گوندوز ایش باشیندادیر.
آیدینلیق ،اؤزگورلوک و باغیمسیزلیغا قارشی سوسلنمیش سایسیز
پوسقوالرین بوتون بوییتالری یاشادیغیمیز تورپاقالردا اویغوالنماقدادیر.
سؤزسوز کی ،سؤمورگه استراتژیسی نین ایلک آماجی ،سؤمورولن
تورپاقالرداکی اینسانالرین قافا قاریشیق لیغیدیر .بو استراتژینین
اولقوالنماسی ایله آسسیمیالسیا و ائلیناسیا سورجینین اوغور قازانماسی
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قاچیریلماز اولور .چونکی ،بو آشامادان سونرا ،بیلینن توپلومون بیر
آرایا گلمهسی اولدوقجا چتین و انگللی اولور .بئله اولونجا ،هدف توشو
اولموش توپلومون میللی اینانجی ان اوفاق دیش باسقیالر ساریندان
سارسینتیا اوغرارکن کیملیک بؤهرانی جیزگیسی یارانار .بو ایسه ،بیر
توپلومون اولوسال اولکوسونون سیرادان چیخماسینین گؤسترگهسیدیر.
آزربایجان تورکلوگو اوزون زاماندان بری بئله بیر داغینیق دوشونجه
ایچینده قیوریلیب قالماقدادیر .دومانالشمیش میللی قافانین آدی نه
اولورسا اولسون ،سونوجو اولوسال یئنیلگیدیر .ایسالم اومت چیلیگی،
فارس شیعه چیلیگی ،ایران تورکلوگو ،آزری دیلی و میلتی ،بؤلگهچی
و یئرلیچی لیک کیمی میلت آلتی ،میلت اوستو پوسقوالرین تورک
کیملیگینه قارشی یان-یانا دوزولمهسینین تکجه آماجی سؤمورگهچی
لیکدیر!
"آزربایجان تورک میلتی"نین قافا قاریشیق لیغینداکی لوندون و
موسکووا رولالری دا اونودولمامالیدیر .بیری اوزاقدان ،بیری ایسه
قوالغیمیزین دیبینده چئشیدلی کور آالنالریمیزی گئنیشلندیرمهیه
چالیشیرالر .تاریخ بویو ،بو ایکی دؤولتین تورکلره قارشی خوش
گؤروسو اولمامیشدیر .اؤزللیکله اینگیلترهنین آزربایجان تورکلرینین
شیعه چاالریندان یارارالنماسی ،گئنیش ایناق و خورافات آچیلیمینا ندن
اولموشدور .ایناق و خورافات ،باشلی-باشینا بویوک اولوسال
اوغورسوزلوقدور!
سؤزسوز کی ،تورکلرین فارسالرا اینانماسینین کؤکونده ده شیعه
اینانجینین اؤنملی یئری واردیر .ایران آدالنان یئرده یاشایان آزربایجان
تورکلرینین فارسالرال عئینی اینانجدا اولماسینین ان آغیر دارباسی
تورک اولکوسونهدیر .مذهب گؤرونتوسو اوزوندن ایران آدالنان یئرده
یاشایان آزربایجان تورکلرینین شیعه مذهبینه باغالنماسی ایله
پانفارسیزم ایدئیاسینین تورکلره قارشی قولالنیلماسی آپ-آیدین
گؤزوشور.
بو استراتژییه گؤره ،ایران آدالنان دؤولت سینیرالریندا یاشایان
آزربایجان تورکلرینین ،تورک دونیاسیندان قوپاراق ایران شیعه
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تورکلوگونه ویا شیعه آذری قوندارمالیغینا سوروکلنمهسی قوالی الشیر.
گؤروندویو کیمی ،مذهبسل قافا قاریشیمی نین قارشیسیندا ،اولوسال
کیملیگین دیرهنیش گوجو درین انگللره اوغراییر .چونکی،
سیاسیلشمیش شیعه اوچون کوتلهنین دونیوی اولکوسو دئییل ،دونیا
اؤتسی ایناقلی و خورافاتچی اینانجی گرهکیر.
تاریخ سورجینده ،چئشیدلی یؤنتملر اوزوندن تورکلرین میللی ایرادهسی
سرت سارسینتیالر یاشاسا دا ،آیاقدا دورماغی باجارمیشدیر .چینده
اویغورالر ،اورتا آسیادا روس ایستیالسینا قارشی دیرنن تاتار و چوخ
سایلی تورک توپلولوقالری ،ایراقدا ،سورییادا عرب هئگومونلوغونون
میللی اریتمهسینه توش گلمیش تورکمانالر ،یئنه روسالرین گرنشمه
استراتژیسینه اوغرامیش قوزئی آزربایجان تورکلری اؤرنک
وئریلهجک میللی دیرهنیشلرین یئنیش-یوخوشلو تابلوسودور .آنجاق،
گونئی آزربایجانین دورومو بونالرین هامیسی نین اوستوندهدیر .بئله
کی ،بورادا چوخونلوق اوالراق آزینلیق سیاستی آلتیندا ازیلن بیر
گرچکلیک واردیر .آچیقجاسی ،بیز ،گونئیده ایرانیلشمه و فارسالشما
پروژهسینه یئنیک دوشموشوک .قیسسا سؤزله ،شیعه ذهنیه تلی امت
چیلیک ایله ایرانچیلیق و فارسچیلیق ائشلشهرک ،تام بیر آنتی تورک و
آنتی آزربایجان راسیست ایدئولوژیک سئنتزی اوالراق کول ائدیجی
وولکان کیمی ،اوزریمیزه آغناماقدادیر.
اومتچیلیک ،اوزده سوی کؤکون ،دیلین ،اولوسون ،تورپاغین ،میللی
کیملیگین ،اولوسال اولکونون اؤتسینده اوالن ایالهی اینانج کیمی
گؤزوشسه ده ،گرچک کیملیگی ایله بیر قاتی شیعه-فارسچی مذهبسل
دؤولت ایدئولوژیسی نین اؤزول داشیدیر.
آزربایجان وطنی ،شیعه چیلیگین اومتچی قافاسینا توتوالن دوشونسل و
فیزیکسل بیر اسیر توپلوم اؤرنگیدیر.
آزربایجان تورک اولکوسونون ایفلیج دوروما دوشمهسینین چوخلو
ندنلریندن ساده جه بیرینی سیزینله پایالشدیم .اؤنوموزده دوران بیر
چوخ اؤرنگین پسیخولوژیک طرفینه گلینجه ،توپلومو ایرهلی یه
سورهجک اوالن آیدینالرین رولونو گؤرمهمزلیکدن گلمک اولماز.
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گونئی آذربایجان بو یؤنده اولومسوز تابلو سرگیلهینلر سیراسیندادیر.
چاش-باش قالمیش آیدین کسیمین یولبای لیغی قویونون دیبیدیر!
آزربایجان میللی حاکیمیتی نین سیاسال ایقتیداری اوالن آزربایجان
دئموکرات فیرقهسینین آجی طالعی ده اولوس-اؤلکه فاکتیندان فرقلی
دئییل! آ.د.ف.نین ایچینده بولونان فارسچی ،روسچو چاالرالرین
سونوندا نه اولدوسا تورک کیملیگینین باسیلمیش اولکوسونه اولدو!
حاکیمیت داغیلدی ،دوشمن میلتیمیزه و وطنیمیزه قان قوسدوردو.
آنجاق ،بونالردان داها اؤنملی سی دیرهنیش سیمگهمیز اوالن – آ.د.ف.
طرفیندن گیزلی ساخالنیالن ،اولوسال کیملیگیمیز  -تورکلوگوموز-
اؤکسوز ،کیمسهسیز و یئتیم بوراخیلدی!  ۱۰مینلرجه اؤلوم۱۰۰ ،
مینلرجه قاچغین ،گؤزدن اوزاق دوشن سایسیز سورگون و اولوسال
تورک اولکونون روس دوستلوغونا قوربان کسیلمه سی ،آزربایجان
تورکلوگونه کسیلن ان آغیر فاتورا اولدو!
سایغیلی اوخوجوم!
بو رومان ،یاخین کئچمیشیمیزین رئال تابلوسودور .گرچکلریله،
قورقوالریال گونئی آزربایجاندا یاشانان بؤیوک اینسانی فاجیعه نین
یالنیز کیچیک بیر گؤرونتوسودور.
دیل ،یازی و جومله قورولوشونا گلینجه ،ان آزیندان آزربایجان و
تورکیه ده آنالشیالن اؤز تورکجهمیزین یابانجی سؤزجوکلردن آرینمیش
بیچیمینین دوشونجهسیندیم.
رومانین یازی یؤنتمی ،قوزئی آزربایجانداکی بعضی آلیشقان سووئتچی
دیلچیلری تدیرگین ائتسه ده ،گئنیش تورکچو گنجلیگین بینمهسینی
اومورام.
بو رومانین یازیلماسیندا منی موتیو ائدن سورگون قوربانیسی  -رحمتلی
جوانشیر بئیه ،وفا بورجومو دیله گتیریرم.
هابئله ،سئویلن میللی-سیاسی بیر تورک اوالراق منی بو رومانین
یازماسیندا ایرهلی سورن رضا سلحشور بئین بؤیوک روحو قارشیسیندا
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باش اییرم .یئنه ده ،اوزون یاشام یولوندا منی قورویوب-قولالیان جانیم
ائشیم آذر خانیما و معنوی گوجو ایله گونئییمیزدن اورگیمه اولکو
ایشیغی ساچان قوجامان میللی موجاهد قارداشیم حسن دمیرچی
(هرگولی) بئیه سئوگیلریمی بیلدیریرم.
آیریجا رومانین رئداکتورو سئویملی رامیزه فرجووا خانیما و رومانین
ائدیت ،دوزن ،دیزاین ایشلرینی اوسته لنن علی اورمان بئیه آپاردیغی
میللی داوادا اوغورالر دیلهییرم .سون اوالراق کیتابین ایلک باسیمیندا
امک وئرن آکادمیک سنتر یاییم ائوینه ،هابئله بوندان سونراکی
باسیمالردا یاردیمچی اوالجاق حقوقی ،حقیقی هرکسه مینتدار
اولدوغومو بیلدیریرم.
ائلدار قاراداغلی
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آنا تورپاقدان قوپارکن
توتساق گونشین قاچاق ساچاقالری ،بوز بولودالرین آرخاسیندان جانسیز پاییز
ایسینتی سی ایله آنا آزربایجانین سونگو دربهلریندن آالچیغا دؤنموش اورگینه
چوزوم اولماغا چالیشسا دا ،ائتگی سیز گؤرونوردو! تبریز ،ائله
آزاجیق ٔ
بؤیوک کدره چولغانمیشدیرکی ،قاچاق ساچاقالر دئییل ،گونشین آلوو-آلوو یانان
سئوگیسی بئله ،اونون درین بوزالقالردان قورتولوشونا یئتمیردی! آخی ،ازلدن
بری بو تورپاقالری ایسیندیرن اؤزگورلوک تورکولری نین بوغازی
بیچیلمیشدیر! آددیم باشیندا دار آغاجالریندا بوزا دؤنموش یاشام
قارانقوشالرینین سوسقون نغمهلرینین یئرینی قان قوخولو" شاهنشاه ما زینده
بادا "...کیمی اؤزگهلیک مارشالری آلمیشدی .اؤلوم چمبری کیمی روحسوز
جانالریمیزی قوشاتیما آلمیش" زینده باد شاه ،زینده باد شاه "باغیرتیالری
هاوادا اوچوشان نارین بوزالرا زهر ساچاراق چاتالق-چاتالق اولموش
یاناقالریمیزی شالالق الییردی .سونگولو توفنگلریله ساتقینالرال آرامیزدا
چپرلنمیش عسگرلرین باشچیلیغینی ائدن ایکی فارس دیللی چاووش ،بیزیم ده
زینده باد شاه باغیرماغیمیزی امر ائدیردیلر .ایچیمیزدن اون-اون بئش
اؤلومجول قورخونج سس چاووشالرین امرینی یئرینه یئتیرمهیه چالیشسا دا
گوجسوز بوغازالری بونا یول وئرمیردی.
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خوشجا قال تبریزیم ،خوشجا قال دوغما آنام ،دوغما ائلیم ،اوبام ،اولوسوم! سن
یاغیالرا یاغماالندین ،من ایسه یولالرین سورگونونه دوشدوم! سن اؤزگهلره
قالدین ،من ایسه اؤزگهلیکلره سورولدوم! سنی قویوب قاچانالر ،منی
قاندالالییب یابانیالرا وئردیلر! یئنه یارالی اورگینین چؤزمگی آغیز آچدی آنام!
یئنه ساواالن وولکانینی س ٔوندورنلرین الینه فورصت دوشدو آنام! ائی باشی
باللی آنام ،آغالر گؤزلرینله قال ساالمات! ائی منیم اؤلمزیم ،اولوسوم،
تورکوم ،وطنیم ،آزربایجانیم ! بلکه یارین ،بلکه بیراز سونرا قارچیچکلری
سوسقون دوداقالرینی اؤپهرک اوزگون یاشامینا گولوش گتیرهجکدیر! حله
اورک یارانال قال ساالمات بیچیلمیش اومیدلریم!
تبریز کوچهلریندن ساغولالشان کاروانین هاراالرا یولالنماسی بللی دئییلدی .
دوغرودان دا اؤز گؤودهسیندن قوپان چیندیرلی آج-یاالواجالرین سونو نه
اوالجاقمیش؟ کیمسهنین بو سورغویا وئرهجک یانیتی یوخ ایدی.
بیر ،ایکی ،اوچ ،دؤرد ،بئش ،آلتی یوک ماشینی !بلکه آرخادان گلنلر ده
اوالجاقمیش !آنجاق بورادا گؤرونن آلتی یوک کامیونو دایانمیشدیر !من،
اوچونجو بوغدا کامیونونون کونجونده قیوریلیب قالمیشدیم !سویوقدان،
آجلیقدان ،قارا یازقیدان کیریگیب بورومکده اوالن بیز یازیقالر اوچون هر
کامیون باشینا ایکی سیالحلی عسگر قویولموشدور .اونالر ،بیزلرین فارسجا
"یاشاسین شاه "باغیرماسینی امر ائدیردیلر .کیملیکلری بوغدا کامیونالریندا
پوزغونا اوغرامیش بیزلرین دیرهنیش گوجو توکنمیشدیر.
تبریزین قونقاباشیندا ،سئیریمیزه دوران بارماق سایدا چاشقین اینسان گؤزه ده
ییردی .اونالرین دا گؤرونوشو اوره ک آچان دئییلدی .اونالرین دا آخساق
یاناقالرینین اؤیکوسو بیزه بنزه ییردی .بلکه اونالرین باسیلمیش یاشامی بیزدن
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ده آغیر گونلری گؤزلهییردی .
آرتیق ،سورگون کاروانی قارانلیق یولونا دوغری ایره لیلهییردی .بیزدن اؤنجه
کی کامازین یوغون بوروسوندان چیخان قارا توستو یول تاپاجاغی یئردن
بوغازیمیزا گیریردی .بیر-بیرینین آردینجا قاتارالنان کاماز مارکالی روس
کامیونالرینین سون دوراغینین هارا اولدوغونو بیلمیردیک .کیمسهنین
باشقاسینین اوزونه باخاجاق حالی قالمامیشدیر .سانکی ،هامی بیر-بیریندن
کوسمودور .هر کس اؤز ایچینه گؤمموش دورومدایدی .باشینی قالدیریب بیر
سؤز سوروشما جسارتینده دئییلدیک آرتیق .بیر چوخوموز ایرادهسیزجه
بلیرسیز یولون هارا واراجاغینی ایزلهییردیک.
اوچونجو بوغدا یوکونون کونجونده اوتوروب ایکی تاختانین چاتیندان هر گون
کئچدیگیم یولالری سئیر ائدیردیم .دونیا قمینده ن اوزاق بئش-اون آیاق یالین
اوشاغین یول قیراغیندا جیریق توپال اویناماسی ماراغیمی چکیردی .کامازالر
آرتیق نوبار قاپیسینی گئریده بوراخاراق تبریزین چیخیشینا دوغرو ایرهلیله
ییردیلر .بللی اوالسی بیر آزدان سونرا تبریزین اورگیندن قوپان اؤوالدالری
قارا قیشین شاختا-بورانینا تسلیم اوالجاقالر .
دونهنین آغیر قاری ،تبریزه گلین دونو گئیدیرمیشدیر .الکین ،تجاووز گئجه
سینین چیرکابلی قان لکه لریندن اوتانجا بورونن" عئینالی"نین یاناقالری هر
زاماندان داها بته ر آالچیق گؤرونوردو.

وای آنا وطن وای ،بو آغ گئییمین اتگیندهکی چیرکابلی قانالرین اؤجو نه زامان
آلیناجاق!
وای ،منیم ناموسلو آنام!
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آه ،گول باجیمین سولموش قونچا یاناقالری!
آه ،آچیلمامیش سود قوخولو سولقون عؤمروم!
آه ،یازغیسی قیزیل قانال لکه لنمیش منیم گلین شهریم!

آه ،آغیر دئپرم آلتیندا بئزگین دوشموش آغ لچکلی اوتانقاج تورپاغیم !سنی ،بئله
جانسیزجاسینا گؤرمک ده وار ایمیش دئمک !سنی ،دیل بیلمزلرین چمبرینده
بئله حزین فالکت ایچینده دویماق دا وار ایمیش!
آه منیم تجاووزا اوغرامیش ناموسلو آنام ،آه!

یول بویو ،اوچلو عسگر کومانداسی بیر-بیریندن آز آرایال سونگولو توفنگلریله
باشی یئره تیکیلمیش آزسایلی گلیب-گئدنلری ایزلهییردیلر .قارا مازوتلو تیر
آغاجالرینین باشیندا بایراقالشان دار ایپلری قارا بوزالرینا بورونهرک نازلی
کولکله" والس "ائدیردیلر .یول بویونجا چوخ سایلی ایران بایراغی ایله یاناشی،
دار آغاجالری گؤزه چارپیردی .بو ایسه”،نجات آزربایجان” آنالمینی
چیلپاقجاسینا گؤرونتولوردو .فارس مولالالرین دئدیگینه گؤره ”،نجات
آزربایجان” یولوندا آسیالنالرین یئری جهنم ،قاالنالرینین پایی ایسه عبرت
ایدی!
بیز ،عبرتچیلرین ایلک کاروانی اولساق دا ،سون دئییلدیک .دئمک ،بو دیاردا
بیزدن سونرا دا" عبرت دارالرینین چوخلو یولچوسو اوالجاقمیش! دئمک ،داها
دا ایستی قانالر بو دار آغاجالریندا دونوب بوز اوالجاقمیش! هله ده بو میلته
گؤزداغی وئرمه گین سونو گلمه میشدیر!
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آنا تبریزدن چیخمادان اؤنجه ،کامیونالر دؤنگه بیر قاراجدا دایاندیالر .بیر
سسین ،کامیونالردان ائنمه امری اولدوغو دویولدو .یانیمداکی الرا یئنمهلی ییک
دئیهرک ،اؤزوم ده کامیوندان ائندیم .ائندیگیمیز یئرین یاشاییش بؤلگهسی
اولمادیغیندان ،بو یولون داها دا اوزون سورهجگی بللی اولوردو.
-

به راس  -راس! به چپ  -چپ! ایست! ساغا دؤن! سوال دؤن! اؤنه دؤن /
اون ایکی کیشی لیک عسگر سیراسی دوزنلی شکیلده قارشیمیزا چپر
باغالندی .اونالرین آیاق سسلریندن قوپان قار خیشیلتیسی آجلیقدان
باغیرماقدا اوالن معدمی قیشقیردیردی.

عسگرلرین امریله هرکس اولدوغو یئرده باغداشا قوردو .قار یاغیشی
دورمادان باشیمیزا یاغیردی .هاوانین سرتلشمهسیله اوشاق و قوجاالرین
دورومو داها دا آغیرالشیردی .آناالر ،چارهسیزجه کؤرپه باالالرینی
سوسدورماغا چالیشیردیالر .بیزیم کامیوندان اوالن بیر گنج آنانین قوجاغینداکی
کؤرپه دورمادان آغالییردی .گنج آنا ایسه ،کؤرپهسینی سوسدورا بیلمهدیگی
اوچون اؤزو ده اونونال بیرگه آغالییردی .کاروانین باش آمیری اورتا بویلو،
اورتا یاشلی بیر چاووش ایدی .او ،ساده جه عاییله ایچی دانیشیقالرا ایزین
وئریردی .اونون امرینه گؤره ،عایله دیشیندا صؤحبت یاساق ایدی .بو اوزدن،
قوجاالرین آه -وایی ایله کؤرپه لرین آغالر سسیندن باشقا کیمسهدن سس
چیخماییردی .اصلینده ،کیمسهنین ده باشقاسینا دییهجک بیر سؤزو یوخ ایدی.
اورتادا سادجه هامی اوچون بللی اوالن اورتاق بیر یول و اورتاق بیر قارالتی
گؤرونوردو .آچیقجاسی ،بیز قوربانلیغا سوروکلهنیردیک .تبریزین جان یاخان
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شاختاسی ،کدرلی دام-دوواری ،دوشمن تجاووزونه اوغرامیش داشی-تورپاغی
باشیمیزا گلهجک بیر چوخ آجی اوالیالری بیزه آنالدیردی!
باش چاووش" فرج بایرامی – "سرکار اوستووار!
بیزیم بوتون یاشامیمیزی اللرینده توتان شخص! او ،اورتا بویلو ،قالین بیغلی،
قارنی آزاجیق یووارالق ۴۵–۴۰ ،یاشالری آراسیندا قاراقاباق بیریسی ایدی .
بو آنا قدر اونون دانیشماسینی گؤرمه میشدیک .او ،ساده جه اوزاقدان بیزی
ایزلهییردی .ایکی چاووشال بیرلیکده اوتوردوغو جیپ مارکالی ماشیندان
ائنمیردی .من ،اونو قونقاباشیندا اوالندا گؤرموشدوم .اونونال اوالن بیر باشقا
چاووشون سوسقونلوغو ماراغیمی چکیردی.
هر آلتی کامیون و ایکی جیپ ماشینی نین دایانماسی ایله -۲۰یه یاخین
عسگرین ۳ ،چاووشون بیر ده باش چاووشون  ۶۰نفرلیک باییلماقدا اوالن
سورگون دسته سینی قوروماسی بللی اولدو! باش چاووش بایرامی باشقا
چاووشالرال دانیشاندان سونرا بیزه طرف گلدی .چاووشالر دا اونون آرخاسیندا
دوردوالر .باش چاووشون بیزه یاخینالشان زامان ،عسگرلرین بیر آندا گلن-
گئدن چکمهسی هامیمیزی قورخوتدو .بو اوزدن ،آرامیزدا اوالن یاشلی بیر
قادین ییخیالراق یئره سره لندی .گنج بیر اوغالن اؤزونو یاشلی قادینا
چاتدیردی:
-

آنا ،آناجان! سنه نه اولدو؟ قالخ آیاغا! قورخما! باخ ،بیر شئی یوخدو!

یازیق قوجا قادیندان سس چیخمادی .چاووشالرین بیری باییلمیش قادینا
یاخینالشدی .اونون الینی توتوب ،نبضینه باخدی .باش چاووشا باخاراق باشینی
ترپتدی.
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قوربان ،قورتاریب! قادینین باغری چاتالمیش!

عسگرلر بیزی بایغین آنانین چئورهسیندن اوزاقالشدیراراق یولو باش چاووشا
آچدیالر .باش چاووشون اللری تیترهییردی .گؤزلری دولموشدور .نه ائدهجگینه
قرار وئره بیلمیردی .دونوب قالمیشدی .اونون اوزو بوزولشموش ،باش-
گؤزوندن ماتم یاغیردی .او ،حایاتیندا اؤلو گؤرمه میش کیمی گؤرونوردو .بو
دا هر کسین ماراغینی چکیردی .نییه کی ،کئچمیش ایکی-اوچ هفته ایچینده
تبریزین  ۷یاشیندا  ۷۰یاشینادک اوالن اهالیسی اون مینلرجه اؤلو گؤرموشدو.
ایستر داردان آسیالنالر ،ایستر میلتین گؤزو اؤنونده قورشونا دوزولنلر ،آیریجا
دا دامالردان ائولره دوشن خایین ساتقینالرین الیله عایله نین گؤزو اؤنونده
وحشی تجاووزه اوغرامیش قیز-گلین لرین معصوم جسدینی گؤرمهیه ن
قالمامیشدیر .من ،باش چاووشون گؤز یاشالرینین آخماسیندان بیر شئی آنالیا
بیلمهدیم .سانکی ،باش چاووش بیزیم دونیامیزدا یاشامامیشدیر! او ،اللرینی
آناسینین جانسیز باشینی قوجاقالیان اوغالنین چیگینینه قویوب ،اونو ساکین
لشدیرمهیه چالیشیردی .اوغول ایسه ،باش چاووشون حرکتلرینی حیس ائتمهدن،
آناسینین جانسیز جسهدینی قوخالیاراق آغالییردی .باش چاووش ،عسگرلره
اوغالنی قالدیرماغی امرائتدی:
-

پسر را بولندش کنید!اوغالنی قالدیرین!

-

بیرینجی عسگر :بلند شو/قالخ!

-

ایکینجی عسگر :زود بولند شو/تئز قالخا!

اوغالن آغالیا-آغالیا آیاغا قالخدی.
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باش چاووش" :اینا لیلاله و اینا علئیهیم راجئون""/هامیمیز آلالهدانیق و
اونا دؤنهجه ییک"

آرتیق گلن-گئدنلر ده بیزیم کیمی سوسموشدور .بیرآزدان هر شئی یئنیندن
باشالیاجاق ایدی .هر شئی قالدیغی یئردن داوام ائتمهلی ایدی .ساده بیر اوالی
باش وئریب ،بیتمیشدی! آنانین جانسیز جسهدینی بیر پتو آراسینا بوکهرک
اوغلویال بیرلیکده آنا تبریزه گئری چئویردیلر.
سرت لیگی ،دانیشماسی و داورانیشالری ایله باشقا چاووشالردان فرقله نن
ایکینجی چاووش"ایسالم عجمی" بیزه ساری گلهرک غلیظ فارسجا ایله
دانیشماغا باشالدی:
-

هر کسین چؤله چیخماسی وارسا بوردا ائله سین! یولدا ساخالماق یوخ!
دووار دالیندا آیاق یولونا چیخین! اؤزونوزو کاغیذال تمیزله یین .بورادا سو
یوخدور! زامانیمیز آزدیر! تئز اولون! اؤنجه قادینالر ،اوشاقالر ،سونرا
کیشیلر!

آتیلمیشالرین بیر چوخو" چاووش عجمی"نین نه دئدیگینی باشا دوشمهدیلر.
حتی من بئله ،اونون یئگین-یئگین دانیشماسینی زورال باشا دوشوردوم.
آتامین ،عمی مین و بؤیوک قارداشیمین داردان آسیلماسیندان ایکی-اوچ گون
سونرا منی ،آنامی و کیچیک باجیمی ائودن آالراق توپلو اوردوگاهدا
یئرلشدیردیلر .او گوندن بو گونه ایگیرمی گون ایدی کی بیز بو آغیر گونلری
یالنیز بیر کاسا سو شورباسی و اووج بویدا قارا چؤرکله کئچیردیردیک! تبی
کی ،منیمله بیر نئچه یاشیدیم بو شوربانین بدهلینی آغیر ایشکنجه وجینسل
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تجیزله اؤدهییردیک! سون یئدیگیمیز قارا چؤرک دونن آخشام چاغی ایدی.
یعنی دوز ایگیرمی ساعات اؤنجه! باشقا یاندان ایسه ،عسگرلرین دووارین
اؤنونده توپالدیقالری تورک دیلینده کیتابالرال ،فیرقهنین مرکزی اورقانی اوالن
"آزربایجان " قزئتی نین سو یئرینه ایشلهدیلمهیه بوراخیلماسی دا ایشه مگی هر
کسه حرام ائدیردی .بو اوزدن ،چاووشون وئردیگی آیاق یولو امری کیمسهنی
ایلگی لندیرمیردی .الکین او ،ایلگی لنمهدیگی میزین سببینی بیلر-بیلمز ،هر
کسین زورال توالئت یاپماسینی ایستهییردی .او ،دایانمادان آغزینا گلن
سؤیوشلری وئریردی:
-

پدرسگ ها مگه نه گفتم پاشین جهنم شین به مستراح! /ایت باالالری سیزه
دئمهدیم کی ،دورون جهننم اولون آیاق یولونا!

ان سون" گلن-گئدن "اوالییندان سونرا هامی نین ال-قولو تیترهییردی .سانکی،
بوتون دونیا فاجیعه لری بیر آرایا توپالشاراق اوزه ریمیزه آغناییردی .کیمسه
نین اوزونده ان آزاجیق بئله ،یاشام ایزی گؤرونموردو .هامیمیز دیری اؤلولر
ایدیک! باخمایاراق کی ،آیاق یولونا چیخاجاق هئچ بیر احتیاج دویموردوم.
الکین ،آیاغا قالخیب ،آیاقدان دوشموش آنامین دووار آرخاسینا گئتمهسینه
یاردیمچی اولماق ایستهدیم
-

آنام :اوغلوم آیاق یولونا گره گیم یوخ!

-

اولسون آناجان ،گئدین دووار دالینا دؤنون .بونالرین الینه بهانه وئرمه
ملییک.
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آنامال آیاقدا دوراجاق گوجو قالمایان خسته باجیم ،باشقا قادینالرال بیرلیکده
دووار آرخاسینین یولونو توتدوالر .قادینالردان سونرا کیشیلرین سیراسی
چاتدی! چاووش عجمی الینی بئلینه قویاراق بیزلری ایزلهییردی .باش چاووش
بایرامی اؤزوندن آز روتبهلی چاووشون سؤیوشلرینه قارشیلیق وئرمهدن جیپ
ماشینی نین یانیندا سوسقون-سوسقون گئدیشاتی ایزلهییردی.

آرتیق هر کس کامیونالرداکی یئرلرینده اوتورموشالر .باجیمین سوسقون
گؤزلریندن آیریال بیلمیردیم .گؤزلریمین بو" جانلی جنازه"نی قالدیرماغا گوجو
قالمامیشدیر .آنام ،آغالر گؤزلریله باجیمین پتویا بورونموش چیگینلرینی
سیغارالییردی .بو آنامین باالسینا وئره بیلهجگی ان سون وارلیغی ساییلیردی.
-

آنام :ای گؤزل باالم ،بیراز داها دؤز .آلاله یوخاریدان بیزی ایزلهییر .آلاله
بؤیوکدور .باالمی اونا تاپشیرمیشام .آه ،آلالهیم سن اؤزون بیزی بو
ظولومدن قورتار! باالم ،قیزیم ،گؤزهلیم بیراز دا دایان .بو یاخینالردا
چؤره ک وئره رلر ،ایستی چای وئره رلر .دایان باالم دایان!

آنام آچیقجاسی ساییقالییردی .نه دئدیگینی اؤزو ده بیلمیردی .آنسیزین
یالواریشالرینین آنالمسیزلیغینی یالنیز اؤزو کیمی آناالر باشا دوشه بیلردی!
او ،بو دونیادا سونا قاالن ایکی باالسینین اؤزوندن تئز اؤلمهسینی ایستمیردی.
بونا گؤره دورمادان باالسینی سیغارالییر ،اونون باشینا گلنلری اؤزونه دیله
ییردی:
-

شن گولوم باخما بئله،
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ائلدار قاراداغلی

سورگون اومودالر

اوزومه شاخما بئله،
سن یاشا ،قوی من اؤلوم،
باغریمی یاخما بئله!
کامیون هر آیاقدا بیزی قالدیراراق یئنیدن یئریمیزه چیرپیردی .هرکس ایستمه
دن یانیندا اوتورانین قوجاغینا دوشور ،یئرینه دؤنمهدن یئنه صحنه تکرار
اولوردو .ماشینین سورعتی چوخالدیقجا بیزیم ده اویناغان دوروموموزون
شیددتی آرتیردی .آنام بو دورومدا دا بایاتیالرینا داوام ائدیردی .آنامین بئله
عاشورا بازاردا بایاتیالریندان واز کئچمهمهسی منی حئیران ائتمیشدی.
دوشونوردوم کی ،نده ن منیم دییاریمدا قارما-قاریشیق سسلری بگه ننلرین
سایی آزدیر؟ نده ن ،چایکووسکی روحونو منیمسهین بیر میلت دئییلیک بیز؟
چونکی ،بیزده نئی وارکن ،بایاتی وارکن ،ایچیمیزده آغالماق اوچون باشقا
هاواالرا احتییاج قالمامیشدیر! چونکی ،بیزیم تورپاقالردا زامانین نفهسی
باغریمیزین باشیندا وورور .چونکی ،بیزیم آناالرین ایچیندهکی هایقیرتی
دونیانین توپلو سسلرینین اؤته سیندهدیر!

"شیبلی "اؤوالدالرینا کئچید وئرمک ایستمیر

تبریز بوستاناوا یولوندا داغ کیمی گؤیه یوکسه لن" شیبلی گهدیگی " ،گلنه کسل
اوالراق اوزه ریندهکی بوتون ماشینالرا خانلیق گؤسته ریردی .حله ،قار
بوزالرینا چولغاالنمیش بو شیبلی یه گلینجه ،دوروم داها دا آغیرالشیردی .گؤزه
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گؤرونن ایکی یوک ماشینی یولون قیراغیندا نفسده ن دوشهرک دایانمیشدیر.
قیوریم-قیوریم ایالنالشان گدیک ،اوزه ریندهکی اینسانالری اؤلوم یاریشی ایله
سیناییردی .اینسان ،شیبلیده اؤزونو داها دا تانرییا یاخین دویوردو .بورادا یوزلر
مئتره یئردن آیاق اوزموش شاختا-بوران ایچینده کئهیمیش اینساندان باشقا هر
هانسی جانلی بولوناماز گؤرونوردو .قورخولو ،اؤلومجول ،قاپ -قارا
قاسیرغالی داالن قارشیمیزی آلمیشدی .قورخودان اوشومگی بئله،
اونوتموشدوق! ساده جه سیزیلتی سسی هامینین اورتاق دیلینه چئوریلمیشدیر.
بورادا بیز تورکلر ایله دیل بیلمز عسگرلرین آراسیندا دیل فرقی قالمامیشدیر.
اوشاقالرین آغالر سسینی ،قوجاالرین آه-وایینی ،آناالرین ایسه اوشاقالرینا
قورو سؤزلرینی بیر-بیریندن آییرماق اولموردو .ماشینالر بعضا  ،۲۰بیر چوخ
حالدا ایسه  ۱۰سورکله ایالنالشمیش شیبلییه دیرمانیردیالر .موتورالرین
تیریلتیسی ،ماشینالرین آجیناجاقلی دورومونون ترجمانی ایدی .آرتیق
کامیونالرین سولوقو کسیلمیشدی .ماشینالر ،گئتدیکلری  ۱۰سورکدن ده دوشه
رک دایانماق زوروندا قالدیالر .تبریزدن باشالیان قار یاغیشی نین شیبلی دکی
شیدتی یوز قات اولموشدور .سانکی ،بوزالشمیش قار قورشونالرینین آماجی
بیزی اؤلدورمهک ایدی .آتاالر دئدیگی" تانری وورارسا ،تام وورار"! گرچگی
بورادا چیلپاقجا اؤزونو گؤستریردی .ماشینالرین شیبلی بوغازیندان کئچمهسی
اوچون یونگول اولماسی گرهکیردی .بو ایسه ،داها بؤیوک فالکتین اوالجاغینین
ایشارتی ایدی .کامیونالرین هامیسی دایانمیشدیر .تبریزدن چیخارکن منی
ماراقالندیران کامیونالرین سایی داها راحاتجا گؤرونوردو .ایکی جیپ
مارکالی کیچیک ماشین بیر عسگر داشییان اوردو کامیونو ،آلتی یوک داشییان
کاماز مارکالی ماشین سورگون یولوموزون آراجالری ساییلیردی .بیر زامانالر
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بو کامازالرین اوستونده آزادلیق فدایلرینین اوخودوغو" یاشا ،یاشا
آزربایجان" مارشی میلتین نجیب آرزوالرینی اوخشاییردی .میلت ایسه ،اؤز
باالالرینا سس وئرهرک اؤلکهیه گلن یاشام باهارینی آلقیشالییردی .غریبه گونلر
ایدی  ...یاشام اومودو اؤلکه میزین دام-داشیندان آغناییردی .گؤزلردن سئوینج
ایشیغی بیر آن آزالمیردی .تورکلویوموز تورکولریمیزین ،ماهنیالریمیزین
روحوندا تجللی ائدیردی .بعضا ده اولوردو کی ،کامیونالرال شهره چیخان
عسگرلرین روسجا مارشالرینا قوناق اولوردوق .روس عسگرلر ،قیزالرا دا
گؤز-قاش آتماقدان قالمیردیالر .بو ایسه ،میلت اوچون خوشا گلمز بیر
آلیشقانلیغا چئوریلمکده ایدی .میللی حاکیمیت دؤنه مینده ،بو دوروم بیراز
دئیشسه ده ،تام آرادان گئتمه میشدیر .فیرقه حاکیمیتیندن سونرا ،تبریزین کوچه
لرینده داها چوخ فدایی قروپالری گؤزه چارپیردی .روس سولداتالری نین
ترسینه تورک عسگرلرین میلت ایچینده دوغمالیغی گؤزدن قاچینمیردی .فدایی
لرین گئنی ایله میلتین گئنی بیره-بیر عئین ایدی .اونالر میلتله گولور ،اونالرال
آغالییردیالر .فدایی لر ،چوخ باشی آشاغی و اوتانغاج ایدیلر .اونالر،
سولداتالر کیمی یئکه پر و تیپیک دئییل دیلر .روس سولداتالرینین کامیونالر
اوستوندهکی هئیبت لی بیرلیکلریله جانا قورخو ساالن مارشالری ،فدایی دسته
لرینده گؤرونموردو .بیز ،اونالرین نه اوخودوقالرینی باشا دوشمهسک ده،
زامان-زامان خوشوموزا گلدیگینی گیزلییه بیلمیردیک .من ،ایلک باشدان روس
سولداتالرینین تبریزین کئچید لریندن کئچمهسینی ایزلهمهیه جان آتاردیم .دونیا
ساواشینین باشالنماسی ایله تبریزی توتان روسالرین سان کئچیتی نین
وورغونو اولموشدوم .او زامانالر بیر نئچه یاشیتیمال بیرگه ،سولداتالرین
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دوزنلی گئییمینی ،دوز بیچیملی یوروشونو گؤرمک اوچون هر سحر کئچید
یولالرینینا چیخیردیق .روسالرین تبریزه گلیشینده  ۱۸یاشیم وار ایدی.
سونراالر فداییلرین ده ،روس کامیونالریندا اوتوردوغونو گؤرونجه ،آرادا
بؤیوک بیر فرقین اولدوغوندان چوخ راحاتسیز اولوردوم .دوغروسو ،فدایی
لرین گؤرونن قیافتلری ،گئیملری و کیچیک بدنلری روسالرال بیر اؤلچوده
دئیلدیر .آنجاق روس سولداتالریندان فرقلی اوالراق فداییلرین اوزونده گؤرونن
سئوینج ،دوغما گولوش قات-قات یابانجی عسگرلردن اوستون ایدی .ایندی او
گونلری یوخومدا بئله ،گؤره بیلمیرم! کئشکی ،او گونلر اولماسایدی! کئشکی،
 ۱۲آیلیق اؤزگور ،باغیمسیز حیات یاشاماسایدیق! کئشکی ،بیراز دایانیب
حاکیمیت قوراجاق گوجونو الده ائتمیش اولسایدیق! کئشکی ،روس قارداشلیغینا
اینانماسایدیق! کئشکی ،کئچمیش کئچمیشده قالسایدی باری! آنجاق ،گؤرونن
کئچمیشین فاتورهسینی اؤدهجگیمیز وار حلهلیک! او گونلرین سئوینج بدهلینی
گونوموزون دهشتیله اؤده مهلییک!
آرخامیزجا آغالیان قالمامیشدیر .گوجوموزون توکهنیش نؤقتهسینه وارمیشدیق.

آرتیق بوندان چوخ یوک قالدیراجاق گوجوموز قالمامیشدیر .داها قوربان
اوالجاق کاظیم ،آتام ،حسن ،علی ،ایلیاس ،مئهدی ،بایرام ،گولناز ،ملیحه،
سکینه ،ماهپارا ،عمی جانیم ،قارداشیم قالمامیش! آرتیق اون مینلرجه یاشلی-

جاوان ،قادین-کیشی شهید وئرهجک گوجوموز قالمامیشدیر .اونالر قورشونال،
دار آغاجییال ویا اینتیقام بالتاسییال وطنه تورپاق اولدوالر .وطن ساغولسون!

کئشکی وطن ساغولسونون آرخاسیندا درین میللی اینام و دوشمنه قارشی دیرنج
گوجوموز ده اولسایدی .کئشکی" آیی دایی"نین ایدئولوژیک دوگونونه و
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ایمپئریالیست توزاغینا دوشمهدن اؤنجه تورکلوگوموزون گوجونو درک ائتمیش
اولسایدیالر اؤنده گئدن بؤیوکلریمیز!
کامیونالر یونگول اولسون دییه ،هرکهسین شیبلی گهدیگینی آیاقدا کئچمهسی
گرهکیردی! شیبلی کوله گی ده لی قاسیرغا کیمی یولدان کئچهنی بیچهرک
ایچینه چکیردی .اوزه ریمیزه چؤکن قارا بولودالر ،آپ-آیدین گوندوزو قارایا
بوروموشدور .هر کس کوله گین شیدتیندن درهیه تولالناجاغیندان قورخوردو.
ائله بونا گؤره "،اشهدو ان ال ایالهه ایللاله"!سسی دورمادان کوله ک نریلتیسی
آراسیندان اوجالیردی .هامینین بیر-بیرینین الینی توتماسییال اوزون بیر زنجیر
اولوشموشدو .من ،آنامین الینی ،آنام ایسه باجیمین الینی توتاراق یورومهیه
چالیشیردیق .باجیمین نئجه آغری چکدیگیندن خبریم اولماسا دا ،گؤزوموزون
اؤنونده اریمهسینی گؤروردوم .اونون گؤزلرینین سولغونلوغو هر کئچن آن
درینلشیردی .او ،هرکهسین آغالماسینی ،آه-وای ائدیب یالوارماسینی اؤنمسمه
دن قارانلیغا ساری آددیمالییردی .او ،سس سیز ،دویومسوز ،روحسوز بیر
هئیکل کیمی بلیرسیز نؤقتهیه اوداخالنیردی .بئله قورخونج آنالردا ،جانسیز
باجیمی هامیدان گوجلو ،اینادلی گؤروردوم! ائله بیلکی ،بوران ،آجلیق ،بوز
کیمی شاختا اونون اوچون کئچرسیزایدی .سانکی ،بو یولون سونو اونون الیله
یازیلمیشدی .منیم گؤزل و سس سیز باجیم یالنیز باخیردی .هارا باخماسی ایسه
بللی دئییلدی! منیم بیریجیک باجیم!
دورمادان آرخا-آرخاسینا اوزه ریمیزه آغنایان چارپیجی بوز کولگینین
اوغولتوسو اوالن-قاالن دیره نجیمیزی ده سارسیدیردی .کامیونالرین
یونگوللشمهسیله گئدیکدن کئچید ده آسانالشمیشدی .بو ایسه بیزیم اوچون تکجه
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تسلی ساییلیردی .عسگرلرین قوجاالرا و اوشاقالرا یاردیم ایله کامیونالرا
ساری یوروشوموز یئگینلمیشدی .باش چاووش بایرامی نین بو جان
بازارینداکی چاباالری کیمسهنین گؤزوندن قاچینمیردی .او ،شیبلییه یئنیلمک
ایستمیردی .بو اوزدن ،آغیر کئچید سورجینده دورمادان قیشقیر -باغیر سالماقال
هر کسی آیاقدا ساخالماغا چالیشیردی .او ،بو فاجیعه وی گئجهده گئرچک بیر
اینسان کیمی الیندن گلهنی اسیرگمیردی .آنجاق بوتون بو اؤزوئریلره
باخمایاراق او دا فارس رئژیمینین بیر سیالحلی مأمورو کیمی اون مینلرجه
میللی شهیدیمیزین قاتیلی ،میلیونالرجا اینسانیمیزین اؤزگورلوگوندن ،یاشام
ایرادهسیندن اوزاق دوشمهسینین سوچلوسودور .او ،گؤز گؤره-گؤره داردان
آسیالن قارداشیمین ،قورشونا دوزولن آتامین قاتیللریندن بیری ایدی .بئله
اولماسایدی ،ندن ایندی دوشمن پالتاریندادیر؟
شیبلینین یوخوشونو کئچن هر کس اؤز کامیونالریندا یئرلشمیشدیر .عسگرلر
هر کسه بیر چوودار چؤره گینین دؤردده بیری ایله بیر دیلیم پئندیر پایالدیالر.
هر کامیونا ایسه بیر سو ایله دولو کوزه ،بیر ده بوش بارداق بوراخدیالر.
شیبلی نین یئنیشینده هاوانین داها ایلیق اولدوغو دویولوردو .کامیونالرین یئنیشی
ایله اوغولتو سسلری ده آزالیردی .کامیوندا سادجه یئمک سسی حاکیم ایدی .هر
کس دینیب-سینمهدن تام گوجو ایله آج قارینینی دویورماقال مشغول ایدی .بو
آرادا جانسیز باجیمین تام سس سیزلیگی آنامال منی داها تئدیرگین ائدیردی .او،
آرتیق هئچ نه یئمک ایستمیردی!
شیبلی نین بیر گئجهلیک اؤلومجول شاکاسیندان سونرا اؤلوم وایی نین آزالماسی
چوخ سئویندیریجی ایدی۱۵–۱۰ .ساعاتلیق فیرتانا ،آجلیق ،شیبلی جهنمیندن
سونرا دیری قالماغیمیز بیرموجوزه ایدی .بئله بیر زامان ایچینده اؤلومله
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سووداالشان جانسیز ،اومیدسیز بیر اسیر دسته سینین دیری قالماسی،
دوغرودان دا بیر موجوزه ساییلیردی .گئجه قارانلیغینا سادجه سیزیلتیلی سسلر
قارشیلیق وئریردی .کامیوندا کیمین یاتمیش ،کیمین ایسه اویاق اولماسی بللی
دئییلدی .یاتان دا ،یاتمایان دا جان چکیشمهسیله اوغراشیردی .آزاجیق دا اولسا،
کامیونون اؤنونو گؤسترن باجانین دئشیکیندن یاواش-یاواش شفقلنمیش سحر
ایشیغی قاش-گؤز آتیردی .گئجهنین ده لیرمیش وور -سیندیریندان سونرا
ساچاقلی ایشیغین گؤرونمهسی چوخ گؤزل دویغوالر یارادیردی .دئشیکدن
ساچاقالرین ایچره رییه سوزمهسیله آال-قارا گؤرونتولر گؤزه چارپیردی .بللی
اوالسی ،هر کس گئجه دهشتیندن سونرا بایغینجا اویوموشدور .هر آن
کئچدیکجه دان یئرینین پؤهرهنیشیله گونشلی بیر گونون دوغوشو آیدینالشیردی.
بیرازدان" قورو گؤل"ون یولچوسو اوالجاق ایدیک .من ،بوندان اؤنجه یالنیز
ایکی کره شیبلیده اولموشدوم .او دا ،روسالرین آزربایجانا سوخولماسی گونلره
توش گلمیشدیر .او زامان شیبلی بیراز قورخولو گؤرونسه ده ،چوخ گؤزل
دوغاسی ایله یادداشیمدا جانالنمیشدیر .آنجاق او شیبلیدن سونرا بئله بیر
قورخولو شیبلینی گؤرمک عاغیلیمین اوجوندان بئله کئچمزدی! شیبلیدن سونرا
کئچمیشیله خاطیرمده قاالن گؤزل بیر گؤله چاتمامیز گرک ایدی .بو گؤلو
گؤرمک اوچون آالق  -بوالق اولموش گؤزله ریمین یومولماسینا یول وئرمه
ییردیم.
ان سونوندا آغ اؤرپکلی" قورو گؤل" ،بیر یووارالق گؤزگو کیمی گؤرونمهیه
باشالدی .گونشین نارین قارلی ساچاقالری اون توزو کیمی بیر سوال ،بیر ده
ساغا اوینایا-اوینایا آغ اؤرپگین اوزه رینده حرکتدن دوشهرک ساکینلشیردی.
هاوانین گونشلی اولماسینا باخمایاراق ،نارین یاغیش سپمهلری حله ده یئر
25

ائلدار قاراداغلی

سورگون اومودالر

اوزونو ایسالق ساخالماقدا اینادکارلیق ائدیردی .چاووش بایرامینین یوخوشلوقدا
وئردیگی سؤزه گؤره ،قورو گؤلده دایاناجاقدیق .آنجاق منی بیرجه
مقصدیمیزین بللی اولماماسی سیخیردی .سون دایاناجاغیمیزین هارا اولدوغونو
کیمسه بیلمیردی .کیمسهنین ده بیلمک حاقی یوخ ایدی .هر کس سوسقون و
تیترک حالدا ایدی .کؤرپه باالالرین قورونماسی اوچون آناالرین اؤزوئریسی
گؤزدن قاچمیردی .آناالر ،اللرینده اوالن بوتون چئشیدلی پارچا ،پتو و
پالتارالرال کؤرپه باالالرینی قوروماغا چالیشیردیالر .آناالرین درین اؤزوئریله
اوشاقالرینی قوروماسی ،هر هانسی اولومسوز شرطلرده آنالیغین سونسوز
قوتسال لیغینی گؤستریردی .قورو گؤلون هاواسینین سویوق اولماسینا
باخمایاراق ،بیزه جنت کیمی گلیردی .ان آزیندان شیبلینین غضبلی
قارشیالماسینی بورادا گؤرموردوک .سرکار" فرج بایرامی "ایستهینلرین
کامیونالردان یئنه بیلهجگینی سؤیلهدی .جاندان دوشموش باجیمین یئره دوشمک
حالی یوخ ایدی .او ،کامیوندا قالماغی سئچدی .آنام اونون یانیندا قالماق ایسته
سه ده بیر آنلیق احتیاجی اوچون یئنمک گره گی دویدو .گؤزلری باجیمدا،
آیاقالری ایسه کامیون دیشینا سورونمکده اوالن آنامین ایکی یول آیریجیندا
قالماسی آیدینجا بللی اولوردو .باجیم ،جانسیز گؤزلریله آناما و سونرا دا منه
گولومسهدی .او ،سولغون گولوشو ایله سانکی بیزه" خوشجا قالین "مئساژینی
وئرمک ایستهییردی .من ،آنامین قولونو توتاراق بیر داها دؤنوب باجیمین
اوزونه باخدیم .باجیم ساکیتجهسینه بیزه باخیردی .آنجاق گؤزلرینده گولوش یوخ
ایدی! بیر الیمله گؤزومدن آخان یاشالری سیلیب ،باشقا الیمله آنامین یئنمهسینه
یاردیمچی اولدوم!
قورو گؤلون سویوق و نملی هاواسی کئچن گئجهنین دهشتیندن سونرا هر کسه
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موتلولوق وئریردی .یوموشاقجا قوووشماقدا اوالن سهند ایله ساواالنین سحر
کولگی ساچالریمی اوخشاییردی .قورو گؤلون ایچینده قاز کوتلهسی سودا
اوزوردو .بللی کی ،گؤلون بوتونو دونمامیشدیر .آیاق یولونا گئدنلرین دؤنمه
سیله هرکس اؤز کامیونونا ساری یولالنیردی .الکین بئش-اون کیشی بیر آزدا
اولسون قورو گؤلون سرین هاواسیندا قالماغا اوستونلوک وئریردی.
چاووش ایسالم عجمی ،هر کسین کامیونالرا ساری یورومهسینی امر ائتدی.
اونون فارسجاسی چوخ عئیبه جر و آنالشیلماز ایدی .اونون سؤزلرینی باشا
دوشمک اولموردو .اونون فارسجاسی بیزیم اؤیرندیگیمیز فارس دیلیندن فرقله
نیردی .بو اوزدن ،چاووش بایرامی اونون یانینا گلهرک تورکجه کامیونالرا
مینمگیمیزی سؤیلهدی .بو اوالیدان راحاتسیز اوالن چاووش عجمی ایسه دوداق
آراسی بیر شئیلرسؤیلیهرک سینیرله اؤز جیپ آراباسینا ساری یولالندی .اونون
گئدرکن باش چاووشا دا ترس باخیشالری گؤزدن قاچمادی .باش چاووش ایسه
چاووشون بو داورانیشینا قارشی هر هانسی رئاکسییا وئرمهدی.
بیر آیاغیم کامیوندا ،باشقا آیاغیم ایسه گؤیده ایکن آنامین وای سسیندن یئریمده
قورودوم!
-

یا زهرا ،یا زهرا! زهرااااا ،زهراااااا ،زهرااااااام !!!!!اؤلدو ،اؤلدو ،باالم
بو ظولمته دایانامادی ،اؤلدو!آلللللاله! منیم ده جانیمی آللللاله! آلاله سان
منیم ده جانیمی آل ،آلللللاله! آی باالم گئتدی ،آی زهرام گئتدی ،آی ایکی
گیله م ،ایکی گؤزوم گئتدی آللللاله باالم! دینمز باالم !او هئچ دینمهدی!

اونون گؤزلری ،گؤزلریمه باخا-باخا ساکیتجهسینه یومولدو .منیم ده
جانیمی آل بیتیر بو عذابدان! بیر باالم قالدی بو دونیادا او دا سنه امانت
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منیم ده جانیمی آل تانریم! تانری سانسا آل بو جانی! جوانشیریم سنه امانت
تانریم آل بو جانی !آل منی ده بیتیر بو ظالیم دونیادان! جوانشیریم گل!

باجیسیز قالدین! بیر آزدان آناسیز دا قاالجاقسان! گل گؤزلریندن اؤپوم
اوغلوم! باجین و آنان وطنده قالدی اوغلوم! سن هارا گئدیرسن؟ اوغلوم،
اوغلوم! تبریزه دؤنرسن آتانا ،باجینا و قارداشینا ساالمالریمی چاتدیر!

اوغلوم دئکی ،آنام دا ،باجیم دا سیزدن بیراز آرالی وطن تورپاغیندا
یاتدیالر! اوغلوم آتانا دئکی ،زهراسیندان یانا گؤزو آرخادا قالماسین! او،
اؤز یانیمدا ،قوینومدا یاتیبدیر! اوغلوم ،زهرامی مندن آیری گؤممه گین!
باالمال منی بیر یئرده گؤمون!
هرکس قورو گؤلون چئورهسینه توپالنمیشدیر .بیر قولومدا باجیمین ،باشقا
قولومدا ایسه آنامین دویومسوز جانالری میشیل-میشیل اویوردوالر .تانری ،بیر
کره ده اولسون ،آنامین سون دیلگینی یئرینه یئتیرمیشدیر .دؤرد عسگرین
چاباسی ایله باجیم " زهرا "و آنام" زری "اوچون اورتاق بیر ائو قازیلیردی.
قبیرلر ،یان-یانا قورو گؤلون ساغ قانادیندا قازیلدی! آنامال باجیم اوشومهسینلر
دئیه ،گئییملریله مزارا وئریلدیلر .مندن باشقا هرکس ماتم ایچین دئیدی .من ایسه
نه یین ایچینده اولدوغومو بیلمیردیم .درین بیر بوشلوق ایچینه دوشموشدوم!
دویماز و ائشیتمز اولموشدوم .منه توخونان اللری حیس ائتمیردیم .آرتیق قورو
گؤلده قوووشان سهند-ساواالن عطیرینین قوخوسونو آالبیلمیردیم .آیاقالریمدا
قالخاجاق گوج قالمامیشدی .دیری اولدوغوم اوچون نفهسیمین اولدوغوندان
امینیدیم .آنجاق گؤزلریمین ایشیغی چوخالمیشدی! سانکی ،بوتون دویوم
سیستمیم گؤزلریمه بیرلشمیشدیر .چاووش بایرامی نین گؤز یاشالری دورمادان
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آخیردی .او ،بو اوزونتوسونو گؤسترمهمک اوچون تئز-تئز اوزون
پالتووسونون آستارییال گؤزلری و بورنونو سیلیردی!

هر کس اؤز احوالینا اویغون یاس عالمین دئیدی .چاووش بایرامی باشیمین
اوستوندن اوزاقالشمیردی .آنامال باجیم سانکی بیر آن ایچینده قوش کیمی
اوچوب گئتمیشدیلر .بیر ساعات اؤنجه منیمله بیرلیکده اوالن ایکی سون
وارلیغیمین یوخلوغونا اینانا بیلمیردیم .آرتیق ،دونیانین ان کیمسهسیزی ایدیم.
کیم ایناناردی کی "،قورو گؤل " ،آنامال باجیمی اوره گینین ایچینه آالجاقدیر!

ایکی باشداشی ایله بیر قبیر! بو دا عاییله مین وطنه وئردیگی سون امانتی
اولسون! آرتیق ،آرخامدا قاالن تورپاغیمین آغ اؤرپکلی قارچیچه گیدیر! او
ایسه ،وطنیمین منسیز آچان یازینا ارمغان اولسون!

منیم" نه بؤیوک "طالعیم وارمیش! اؤزوم ده بیلمهدن ،میللی شهید اوالن
بیرعاییله نین ایرثداری ساییلیردیم! ددم باکینین سابونچو نئفت یاتاقالریندا قارا
قیزیال گؤمدو! ننم آستارادان آستارایا کئچرکن ماوی گؤزلو بیر روس
سولداتینین قورشونونا قوناق اولدو! قارداشیمین جانسیز بدنی عیبرت عالم
اولسون دییه ،بیر هفته تبریزین" قارا آغاج "محللهسینین گیریشینده دار
آغاجیندا آسیلی قالدی! آتام ،بیر کونجده سیخیلیرکن نه آز -نه چوخ دوشمنین
اون ایکی قورشونو ایله جانینی آزربایجانینا سوندو! عمیم و بوتون یاخین
آرخاداشالریم ایشغالچی فارس رئژیمینین آتشینده یاندیالر .آنام و باجیم
گؤزومون اؤنونده تورپاغا تاپیشیریلمیش سونونجوالریم اولدو!

آه به!!! من عاییله مین ان شانسلی اینسانییام! آه به!! من بویام! اسیر و اؤز
ائوینده سورگونلشمیش قافیل بیر توپلومون کیچیکلیکده بؤیوک اوشاغی! من،
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قاریشقاالرین یئمی اوالن بؤیوک دینازورون بیر پارچاسییام .آه به! من نه
بؤیوک اؤلونون اؤوالدی ایمیشم! کیم منیم دینازور بابامی اؤلدوره بیلرمیش
کی؟ اؤزوموزدن باشقاسی بونو باجارارمیش کی؟
بابامین قاتیلینی یاخینالردا ،چوخ یاخینالردا ،داها دا چوخ یاخینالر ،حتی
ایچیمیزده بئله ،آختارمالی ییق! کیمسهنی قیناماقدان اؤنجه اؤزوموزه ماراق
گؤسترمهلی ییک .بیزی بو گونلره ساالنی اؤز ایچیمیزده تاپمالی ییق .کیمسه،
بیزیم کیمی ،بیزدن اوزاق دئییل! بیز ،اؤز الیمیزله دوشمنی ائویمیزه گتیردیک.

اؤلکه میزین گیریش قاپیالرینی بو قدر آچمامالی ایدیق .روح قاپیمیزی آچاراق،
یابانجی دوشونجهلری ایچه ری آلدیق! یئتمهدی ،کؤکوموزو قازاراق
اؤزوموزو روحدان سالدیق! روحدان دوشرکن اؤزگه دالغاالرین کؤپویو
اولدوق! بیز نه یاپدیق؟ بیز نه یاپدیق؟ تانریم بیز نه یاپدیق!؟
-

جوانشیر ،جوانشیر ،اؤزونه گل! گئتمک زامانیدیر" .اینا لیلاله و اینا

علئیهون راجئون!!!"
بیر آن آتامین سسی قوالقالریمین پردهسینه توخوندو .گؤزلریمی آچدیم ،اؤزومو
باش چاووشون قولالری آراسیندا بولدوم .بیر آنلیق بو دونیادا چاووشدان باشقا
کیمسه مین اولمادیغینی بوتون روحومال حیس ائتدیم .بو زامانا کیمی ایچیمده
گیزلنن گؤز یاشالریمی باشچاووشون اوموزالرینا بوراخدیم!
~~~~~
سولومدا درین درهلر ،ساغیمدا ایسه مؤحتشم اوجا داغالری گؤروردوم .اؤنجه
لر کیمی یولو گؤرمک اوچون ایکی تاختانین دئشیگینه گرک قالمامیشدیر.
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گؤزلریم هر یئری آسانلیقال گؤروردو .اوتوردوغوم یئرین چوخ یوموشاق
اولدوغو بللی اولوردو .بیر ساغیمدا سس سیزجه اوتوران ایکی سککیزلی
چاووش ،او بیری یاندا ایسه الینده بئرنو توفنگیله بیر عسگر اوتورموشدو.
قارشیمدا بیر سوروجو عسگرله یانیندا اوتوران باشچاووش ایدی .تام اؤزومه
گلمه میشدیم .هاراالردا اولدوغومو ،ندن بوردا ایلشدیگیمی چیخارا بیلمیردیم.
آغ اؤرتوکلو داغالرین ،قار آلتیندا ازیلمیش درهلرین آراسیندان چکیلن بورما-
بوروق دار یولالرین گؤزللیگی اینانیلماز ایدی .قارشیمدا بوی -بوی چکیلمیش
گئرچک بیر دوغا سرگی سینین اولماسینا اینانا بیلمیردیم .منیم بوراالردا نه
ایشیم اوال بیلردی؟ بوراسی هارادیر؟ من ندن بوردایام؟
-

اوغلوم آییلدینمی؟ مییانایا یاخینالشیریق .بوراسی قافالنتی داغالریدیر.

بوردان سونرا میانادیر.
-

من هاردایام؟

-

بورادا منیم یانیمدا!

-

نییه!؟

-

بیراز راحاتال ،دئدیم!

-

ساغول سرکار .بس آنام ،باجیم!؟

-

چوخ راحاتدیرالر .اونالر ایندی جنتدهدیرلر!

-

آتامال قارداشیمین یانیندا؟
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هه ،هه! ائله!

یانیمدا اوتوران دینمز ،دانیشماز چاووشون گؤزلریندن سو آخیردی! او،
ساکین-ساکین اؤزونه آغالییردی .کیمسهیه باخمادان ،بللی ائتمهدن ایچ
دویغوالرینی گیزلهمهیه چالیشیردی .اونون گؤز یاشالری کئچمیش ۲۴
ساعاتین آنیالرینی آردی-آردینا گؤزومون اؤنونه سردی.
اوالیالری خاطیرالماغا باشالمیشدیم .گؤزلریمین یاشینی توتا بیلمیردیم .آنام،
باجیم ،قارداشیم ،آتام ،عمیم ،آرخاداشالریم گؤزومون قارشیسیندا سیرا-سیرا
گلیب گئدیردیلر .هانسینا آغالمالی ایدیم؟ بیر نئچه ساعات اؤنجه آنام ،باجیم
اوزگون اولماسین دئیه ،قارداشیما ،آتاما ،میلتیمه آغالماغی اؤزومه یاساق
ائتمیشدیم .بس ایندی کیمین اوزولمهمهسینه گؤره اؤزومو توتمالییام؟ بس ایندی
آغالماییم ،نه زامان آغالییم!
-

باشچاووش :جوانشیرهئچ بوراالردا اولدونمو؟

-

! ........

-

آغالییرسان یئنه؟

-

......

-

سرکار درویشلو نه خبر؟

-

درویشلو :هئئئئچ بئله سی ،بیلدیگین کیمی! بیر سوسور ،بیر آغالیر!

چاووش بایرامی سانکی وارلیقال بوشلوق آراسیندا تیخانیب قالمیشدی .او ،آنامال
باجیمین اؤلوموندن سونرا بیر تورلو اؤزونو توپارالیا بیلمیردی .اونالرین
اؤلوموندن سونرا منه صاحیب چیخماسی دا بیر قریب ایدی!
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-

بیزی هارا گؤتورورسونوز؟

-

اوغلوم من ده بیلمیرم!

-

نئجه یانی ،من ده بیلمیرم؟

-

هه بیلمیرم!

-

بس کیم بیلر؟ بو کاروانین باشچیسی کیمدیر؟

-

منم! آما هارا گئتدیگیمیزی من ده بیلمیرم .تئهراندا هارایا گئدهجگیمیز

بللی اوالجاق!
-

سیز ده بیزیمله اوالجاقسینیز؟ یوخسا اورادان تبریزه دؤنهجکسینیز؟

چاووش بایرامینین سسی چیخمادی .بیر آن ،سؤزومو دویمادی دئیه ،بیر داها
سوردوم:
-

تبریزه دؤنهجکسینیز؟

-

بیلمیرم اوغلوم! آرتیق تبریزده کیمسم قالمادی! آرتیق تبریزده کیمسم

قالمادی! آرتیق تبریزده کیمسم قالمادی! آرتیق تبریزده کیمسم!...
بیر آن ایچینده سس سیزلیگین حزین گؤز یاشالرینی یئنه یانیمدا اوتوران
چاووش درویشلونون ایسالق مندیلینده گؤردوم .او ،سول الیله یاناغیندا
توپالشان گؤز یاشینی سیلهرک سس سیزلیگینی سوردوردو .اونون بو
داورانیشیندان هئچ بیر شئی آنالمادان سوسوب درین خیاال دالدیم!
نده نسه بو ایکی چاووشال آرامیزدا گیزلی بیر باغین ،اورتاق آلین یازیسینین
اولماسینی دویوردوم .آتامین قورشونلو جسهدینی و قارداشیمین دار آغاجیندا
دالغاالنان روحسوز جانینی گؤرندن سونرا ،بوتون عسگری اونیفورماسینا
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درین نیفرت بسله میشدیم .بو اوزدن ،فارسالرا قوللوقچو اوالن کیمسه یه اینامیم
قالمامیشدیر .منه گؤره ،چاووش بایرامینین دا عاییله مین و یوز مینلرجه اؤلوم،
سورگون ،زیندان و قاچقینا اوغرامیش میلتیمین فاجیعه سینده الی وار ایدی! بو
اونیفورمادا اوالن هرکهسین قاتیل اولدوغونا امین ایدیم.
چاووش بایرامی ،سون سؤزلریندن سونرا سوسقون -سوسقون یولون
اوزاقالرینا اوداقالندی .او ،سانکی یولدا ایتیردیکلرینی آختاریردی .ایچینده
بولوندوغوموز جیپ مارکالی اوردو آراجینین ایری گوزگوسوندن اونون اوزو
گؤرونوردو .اوزونده آغیر بیر چؤکوش وار ایدی .چوخ زاماندان بری اؤز
ایچینه جومان بئله بیریسینی گؤرمه میشدیم .ائله بیل کی ،منیم آنام و باجیم
دئییل ،اونون آنا-باجیسی گؤزلرینین اونونده جان وئرمیشدیلر!
آرخاما دؤنوب باخینجا ،سیرایال سورگون کامیونالری گؤرونوردو.
کومیونالری گؤرونجه ،بیران اؤزومدن اوتاندیم! منیم بورادا نه ایشیم وار دئیه،
اؤزومو سورغویا چکدیم :یازیق آنامال باجیم دیری اولسایدیالر ،یئنه ده بورادا
اوتوروب سورگون داشالریمی سئیرائدهجکدیم؟ سونرا ایسه اوزومو چاووشا
توتاراق سؤیلهدیم:
-

جناب چاووش مومکونسه منی اؤز یئریمه قایتارین!

کیمسهدن سس چیخمادی! منیم سسیمی ائشیدن یوخ ایدی سانکی! اورتادا قاالن
منیم ایستگیم ،بیر ده سوسقونلوق اولدو!
قافالنتی داغالرینین آد-سانینی بوندان اؤنجه آتامدان ائشیدمیشدیم .او ،بیزدن
آیریلیب شهید دوشمهدن بیر نئچه ساعات اؤنجه ،زنگاندان سونرا مییانانین دا
دیرهنیشی نین سینماسینین آردیندان قافالنتی داغالرینداکی" فدایی " دستهلرینین
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سرت قارشیدورماسینی بیر قهرمانلیق داستانی کیمی دیه رلندیریردی .اونون
دئدیکلرینه گؤره ،قافالنتی داغالرینین دؤنگهلرینده یئرلشن فدایی دستهلری
ایلک اؤنجه اللرینده اوالن مرمی لرله ،مرمی لری توکندیکدن سونرا ایسه،
دیرناقالرییال داغدان سؤکدویو داشالرال دوشمنه سالدیریر و اونالرین تبریزه
ساری یورومهسینی انگللهمهیه چالیشیردیالر .آتامین دئدیگینه گؤره ،قهرمان
بیر قیز پیلوتون میانا-تبریز کؤرپوسونو بومباالماسی ایله دوشمنین یوروشو
دایانمیشدیر .یادیمدادیرکی ،آتام بونالری آنالدارکن گؤزلری یاشال دولوردو.
سورگون کاروانی یاواش-یاواش قافالنتی گدیکلرینی آرخادا بوراخیردی.
دوغانین وطنیم آزربایجانا باغیشالدیغی گؤزللیک اؤنوموزه سریلمیشدیر.
ایالنالشمیش میانا یولونون گؤزللیگی گؤزومون اؤنونده اولسا دا ،اونو دویماغا
هوهسیم قالمامیشدی .بوندان اؤنجه هئچ بئله گؤزللیک گؤرمه میشدیم .بیز ،بو
گؤزللیکلری نئجه دوشمنه قاپدیردیق؟ هارادا یالنیش ائتدیک؟ بو اسارتین
سوچلوسو کیم؟ وطنله اینسان آراسیندا اوالن باغالرین بئله آسان قوپماسینین
اؤزول داشی هارادا؟ بو ایزی هارادان باشالییب ،هارادا بیتیرمک گرکدیر؟
بللی اوالن ،ایزین سونو اوزاقالرا چکیلیر .بیزیم سورگون ماجرامیزین چوخ
اوزاقالرینا ،بلکه ده ایچیمیزده یئرلشن اوزاقالرا اوزانیر بو میللی فاجیعه نین
اؤیکوسو!
دوغما میانادا
تبریزله مقایسهده ،میانا چوخ کیچیک گؤرونوردو .کئچدیگیمیز کوچه میانانین
مرکزی ساییلیردی .اورادا کیچیک-کیچیک ائولردن باشقا بیر نئچه دوکان گؤزه
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دئیردی .بیراز قاباقدا ایکی قات و اوچ قات دؤولت تیکینتیسی ده وار ایدی.
میانانی اینجه قار توزو آغارتمیشدی .یول اوستو بیر نئچه عسگری قارا ُول
گؤرونوردو .بیز ،میانادا گئجهله ییب ،صاباح ائرکن زنگانا ساری
یولالناجاقدیق .بیزی بیر عسگر قرارگاهیندا یئرلشدیردیلر .اطرافیمیزا یئرلی
عسگردن ده قاراوول قویدوالر .چاووش بایرامی منه یاخینالشاراق منیم ده
باشقاالرینین یانیندا اوالجاغیمی آنالتدی .بو منه بیراز راحاتلیق وئردی.
چونکی ،بیر یاد اوردونون چاووشونون منه یاخین اولماسینی ایستمیردیم .بو
اوزدن "،چوخ یاخشی ،چوخ یاخشی "دئیهرک سورگون یولچوالرینین
سیراسینا گیردیم .اؤنجهدن بوشالمیش بیر سالوندا یئرلشدیک .سالون چوخ
نمیشلی ایدی .سالونون گونجونده تای-تای قاالقالنمیش بوغدا تلیسلری
گؤرونوردو .بللی کی ،بورا بیر تاخیل آنباری ایدی .یوخاریدا یئرلشن  ۸عدد
آتیشقادان شیریخ-اوزون ایشیقالر ایچه ری ساچیردی .زامان سانکی
دورموشدو! هر کسین گؤزو منی ایزلهییردی .سانکی ،سورگون یولداشالریمین
منی قولالیاجاق هئچ نهلری قالمامیشدیر .اوشاقالرین آغالر سسی ایچیمیزده
اوالن سس سیزلیغی پوزوردو .تبریزدن چیخانی اوزون بیر زامان ایدی .هامی
دالغین ،کوسگون ،اوزگون ،دارما-داغین ایدی .آنباردا اورتادا قورولموش بیر
اودون اوجاغیندان باشقا هئچ بیر نسنه گؤرونموردو .شاختا ،سویوق و بوز
کیمی بیر نمیشلیک ایچینده ایدیک .هرکس اودون اوجاق ایستیسینه ساری
چکیلیردی .من بیر بوجاقدا دوروب یازیق سویداشالریمی ایزلهدیگیم آن ،بیر
تیترک الی الیمده حیس ائتدیم:
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اوغلوم دور گل! چوخ بؤیوک درد یاشادین .آلاله رحمت ائله سین هر
ایکیسینه .هامیمیزین یولوموز اونادیر" .اینا لیلاله و اینا علئیهم راجئون"!

-

ساغول ننه .آلاله کؤمگینیز اولسون .تانری سیزه جان ساغلیغی وئرسین،
عؤمورونوز اوزون اولسون .

-

دور گل اوغلوم تک قالما! گل بیراز ایسین! گل ،گل!

ننهنین سئوگی دولو گؤزلریله ایستی اللری منی اؤزونه چکیردی .او ،منیم
سویوق الیمی ،من ایسه اونون ایستی باخیشالرینی بوراخماق ایستمیردیم!
اونون گؤزلری منه سسلنهرک" جوانشیر بو تورپاقالردا آنا بیتمز"! دئییردی!
بیر نئچه ساعاتدان سونرا قاپینین جیر-جیر سسیله هر کسین گؤزلری گیریشه
دیکیلدی .ایکیسی سیالحلی ،دؤردو ایسه ال داشقاالری ایله سالونا گیرن
عسگرلرین یانیندا ،بیر ده جیپ-ده یان-یانا اوتوردوغوم گؤز یاشالرینی گؤز
یاشیما قاتان ایچی ساخلی چاووش درویشلو وار ایدی .داشقاالرین اوستوندن
بوخار قالخیردی .بو هامیمیزی سئویندیرن بیر گؤرونتو ایدی .یئمه گین
قوخوسونو دویار-دویماز هرکهسین داشقاالرا طرف یولالنماسی ایله
عسگرلرین الی توفنگین گلن-گئدنینه ساری گئتدی .عسگرلرین دورون امریله
هر کس یئرینده دایاندی! اونالر اللرینده توفنگ ،آج اینسانالرین سیرادا
دایانماسینی ایستهدیلر .چاووش غالم علی درویشلونون سس سیزلیگی و ساکیت
داورانیشالری یول بویو اولدوغو کیمی بوردا دا گؤزه ده ییردی .منه ائله
گلیردی کی ،اونون دا باش چاووش بایرامی کیمی گیزلی بیر دردی وار .او،
چوخ اوزگون حالدا آج اسیرلره یاخینالشاراق:
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اؤنجه اوشاقلی باجیالر ،سونرا یاشلی الر سیرایا دایانسینالر .بیلیرم چوخ
آجسینیز! هامی اوچون یئمک وار قورخمایین! کیمسه آج قالمایاجاق .چای
دا وار .تلسمه یین! قارنینیزی دویورون ،دینلهنین ،داها چوخ یولوموز
وار .تانری یاردیمچیمیز اولسون!

او ،بونالری دئدی و عسگرلره ایشاره ائتدی .عسگرلر ایسه ،کاساالری یئمکله
دولدوروب داغیتدیالر .اون باشی نین دانیشیق شیوهسی ،اورمو شیوهسینی
خاطیرالدیردی .اونون تورکجهسی تبریزلیلردن بیراز فرقلهنیردی .چاووشون
دانیشماسی ایله اعدام اولموش سولدوزلو ایلیاسی آنیمساییردیم .عسگرلر ،ایلکین
یاردیمدان سونرا چاووشون امریله یئمه کلری بوراخیب سالونو ترک ائتدیلر.
یئمک سولو اتدن اولوشموش ساده بوزباشینی خاطیرالدیردی .هرکس ایسته
دیگی قدر یئییردی .آنبار سالونوندا ،آیاق یولو اولمادیغی اوچون ایچیمیزده
تدیرگین لیک یارانمیشدی .آیاقیولو یوخدورسا یئمک ده اولمامالی!
بیر آز سونرا سالونون قاپیسی بیر داها آچیلدی .عسگرلر ایکی آرابادا یاستیق،
عسگری یورغان ،بیر ده چای گتیرمیشلر .عسگرلرین بیری ،اؤنجه گتیریلمیش
یئمک آراباالرینا یاخینالشاراق:
-

ییه ن اولمایاجاقسا آپاراق؟

-

ایچیمیزدن بیرآغساققال :اوغلوم آیاقیولو اولمادان یئمک اوالماز کی! بو
کؤرپه اوشاقالرین بئزینی دئیشمک گرهکیر .سو الزیم ،آیاق یولو الزیم!

-

عمی جان بیر آزدان سرکار گلیب سیزینله دانیشاجاق .یئمکلرحلهلیک
قالسین!
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-

نه زامان گلیب دانیشاجاقالر؟

-

عمی جان ،بیراز دایان ،ایندی دئیه رم گلرلر.

-

ساغول اوغلوم.

بیرازدان چاووش درویشلو تک باشینا سالونا گیریب قاپینی آچیق بوراخدی .او،
یاخینا گلیب اوجاغین ایستی سینی دنهدی .سونرا هرکسی یاخینا چاغیریب
دئدی:
-

قاپیدان چیخان زامان سول طرفده بیر کیچیک حیط واردیر .او حیطده
آیاقیولو و حووض وار .حیطین آرخاسیندا عسگرلر کئشیک دوروبالر.
آلاله ائلمهسین ،کیمسه دوواردان آشماق هوهسینه دوشمهسین! قاپی سحره
دک آچیق قاالجاق .بوردا اوالن بوتون یورغان-دؤشک بو قدردی.
اونالری آرانیزدا پایالشین .یئمکله چای قالسین یانینیزدا .تانری راحاتلیق
وئرسین!

چاووشون بو گؤزل هدیه سیندن سونرا سالونا بیر اولوملو هاوا گلمیشدی.
یاواش-یاواش اوزلر آچیلماغا باشالمیشدی .سویون و توالئتین اولماسی
ایچیمیزی راحاتالتمیشدی.
دووارالردان آسیالن المپاالرین یاغالرینین بیتمهسیله ،گئجه ظولمتی بوتون
سالونو بورویوردو .آرتیق یاتماقدان باشقا یول قالمامیشدیر.

خوروزالرین بانالماسی ایله بیر آن اؤزومو آتا ائوینده حیس ائتدیم .آنجاق ،بیر
آن گئچمهدن آتا ائویمین یوخالرا قووشماسی گرچگینی آنالمیش اولدوم .چوخ
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تئز باشا دوشدوم کی ،نه آتا قالدی ،نه آتا ائوی! بللی اوالن ،خوروزالرین
سسیله ائرکنجی آتالر دا گونه باشالمیشدیرالر .اونالرین دا خیریشالماسی یئنی
بیر گونون دوغوشونو آنالدیردی.
~~~~~
باشچاووشون امریله منی اؤنجهکی کامیوندان باشقاسینا وئردیلر .دیزلریمی
قوجاقالییب ،گونشلی و بیراز دا ایستی هاوانین گؤزللیگینی ایچیمه چکیردیم.
یولچولوغونو ،منیم اوتوردوغوم کامیوندا سورن کیمسهنی تانیمیردیم .الکین،
اؤزومله اونالر آراسیندا بیر قوپولماز باغالنتی دویوردوم .منیمله اونالر!
اصلینده بو بؤیوک بیر خطالی باخیش ایدی .چونکی ،بیریلرینی تانیمادیغین آن،
اونالرال اؤز آراندا بیر قوپولماز باغالنتی دویورسانسا ،دئمک کی اورتادا
کسین بیر گرچک واردیر .من اونالری و اونالرسا منی تانیمیردیق .آما اوالسی
بیر کئچمیشله چیزیلمیش بیرگه یول خریتهسی کسین بیر اورتاقلیغی ایثبات
ائدیردی.
یوزلرله منیم کیمیلرین ایلک اؤیرتمهنی اوالن ،آلتی نفرله بیرلیکده" تبریز
دانیشسرا"سینین حیطینده داردان آسیالن" اسد معلیمین "سیخ-سیخ ایشلتدیگی:
-

"بیلسنیز ده ،بیلمهسه نیز ده ،گؤرسه نیز ده ،گؤرمهسه نیز ده ،سئوسه نیز
ده ،سئومهسه نیز ده ،بیلین کی ،بو تورپاق سیزین

وطنیزدیر!

بو تورپاغین اوستونده یاشایان دا سیزین میلتینیزدی!"
بو سؤزلری اونوتماق اوالرمی؟ او ،دار آغاجینا گئدرکن ،اؤز باالالری
آدالندیردیغی بیزلرین اوزونه گولوردو .او ،بو گولوشویله بیزه گوله-گوله قالین
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دئییر ،هر شئیین بیزیم الیمیزده اولدوغونو آنالتماغا چالیشیردی .او ،بلکه ده
داردان آسیلمایاجاغینا ،بیر مله گین گؤیدن گلیب ،الیندهکی قاندالالری
اودول آالجاغینا اینانیر و
قیراجاغینا ،بیزی سئودیگی اوچون تانری طرفیندن ٔ
بو اوزدن قورخموردو .بیر ایللیک" آدام کیمی "یاشاییشیمیزدا اسد معلیم کیمی
چوخلو بؤیوک اینسانالر گؤردوم .میر جعفر بابادان توتموش اسد اؤیرتمنلرین
سایی بو اؤلکهده بیر-ایکی دئییل ،من بونو گؤردوم ،آما ایندی اونالرین هئچ
بیری یوخدور .اونالری داردان آسدیالر ،قورشون قارشیسینا دوزدولر ،قاچاق
سالدیالر .قاالنالری ایسه ،رحمسیزجهسینه بیلینمهین یئرلره سورگون ائتدیلر.
حله ده بو میلتین گوناهینین نه اولدوغونو آنالمیرام! بلکه ده ،بو بؤیوکلوکده
گوناهین سببی بیر ایل اؤز تورکجه میزده یازیب-اوخوماغیمیز اولموشدور!
یوخ! هر آنا دیلینده یازیب-اوخویان اینسان داردان آسیلسایدی ،یئر اوزونده
اینسان قالمازدی .منیم آزربایجانیمدا داردان آسیالنالرین چوخو آنا دیلینده
اوخوماق فورصتی قازانمادی بئله! آتام ،عمیم ،قارداشیم آنا دیلی اوخومادان
آسیلدیالر و یا قورشونا توشالندیلر .یازیق آنام ،مظلوم باجیم دا آنا دیلی اوخوما
ایمکانی تاپمادان سورگون یولالریندا اؤلدولر .اون مینلرجه اؤلن وطنداشین دا
بیر چوخونون تورکجه تحصیل آلماق ایمکانی اولمادی .بس ،ندن اونالرین
جزاسی اؤلوم اولدو؟ بوردا بیر سیرر وار! بیزیم بیلمهدیگیمیز ،آنالمادیغیمیز
بؤیوک بیر گیزلی-ساخلی وار! من او ساخلینی" بیلسم ده ،بیلمهسم ده ،گؤرسم
ده ،گؤرمهسم ده ،سئوسم ده ،سئومهسم ده ،بیلیرم کی بو تورپاق بیزیم وط
نیمیزدیر ،بو تورپاغین اوستونده یاشایان دا بیزیم میلتیمیزدیر!"
کئچن  ۶–۵آی ایچینده" آزربایجان " قزئتینده درج اوالن چوخ آجی خبرلره
تانیش اولموشدوق .الکین ،منجه ان آجیسی میللی حاکیمیتین زنگانی تئهرانا
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تسلیم ائتمهسی ایدی .او زامان بو خبرین وئریلمهسیله بوتون آزربایجان ماتم و
یاسا بوروندو .پیشه وری بابا ،بو خبرله ایلگیلی چوخ دانیشدی ،یازدی .آنجاق
کیمسهنین اوزونتوسو آزالمادی .حله زنگانلی وطنداشالرین" بیز ده
آزربایجانلی ییق ،بیزی اؤزگه سایمایین"! عنوانلی تبریزه یازدیقالری مکتوبو
گؤردویوموز آن ،قان آغالدیق .آنالدیم کی ،حاکیمیت اوغروندا تورپاقدان دا
پای اوالرمی!؟

بس" ،بو تورپاغین اوغروندا قان تؤکنلر

آرخایین اولسونالر ،قانیمیز گئتمهدن تورپاغیمیز گئتمز!" سؤزلری هاردا
قالدی؟ گؤردوک کی ،زنگاندان سونرا میانا ،میانادان سونرا تبریز و تبریزدن
سونرا بوتون آزربایجان قان دنیزی اولدو! اولمادی می؟"! تورپاق ،اوغروندا
اؤلن وارسا وطندیر!!!"

زنگانیم ،وطنیم
بوراسی زنگان شهریدیر .آزربایجانین " بئش اویالق "ایالتینین باشکندی.
بؤیوک بیر میللی فاجیعه نین ایلک قوربانلیغی! بوراسی سوسقون ،ازگین،
تاپداق آلتیندا قالمیش بیر کوسکون شهر! تورک شهری ،تورک وارلیغی،
وطنین ان بؤیوک شهرلریندن بیری .شهرده روحسوزلوق حاکیمدیر .زنگانال
بیزیم حالیمیز عئیندیر.
گؤرونن بو کی ،زنگانین باشی چوخ بالدا ایمیش .شهرده تک-توک گل-گئت
گؤرونوردو .سانکی ،حله افشاریلرین ،ذولفقاری لرین" دئموکرات اؤلدورمه "
ایلنجهسی باشا چاتمامیشدیر .زنگان ،کوسموش گؤرونوردو .منه ائله گلیردی
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کی ،هارا گئتدیگیمیز ،ندن گئتدیگیمیز زنگانلی دیلداشالریمیزین ماراغیندا
دئییلدی! ظنیمجه ،حتی زنگانین کوچهلری ،در-دووارالری ،قارا بورونموش
آغاجالری بئله ،بیزدن کوسموسدور .بئله دوشونوردوم کی ،زنگان بیزی
گؤرونجه ،تبریزدن اوالن اؤفکهسینی یازیق سورگون قافیلهسینه پوسگوروب
دئیهجک:
-

مگر تبریز ،بیزیم یالواریشالریمیزی سایدیمی کی ،بیز ده اونا یاناق!

تبریزین زنگاندان اورکلی قارشیلیق گؤزلهمهسی یئرسیزدیر .تبریزین
آغابئیلیگی آرتیق اعتیبارسیزدیر! زنگانین باغرینین باشی قاناییر.
تبریزین ،ذولفقاری لرین باشیمیزا گتیردیگیندن هئچ خبری وارمی؟ کؤرپه
باالالریمین سونگو اوجوندا آالق-بوالق اولماسیندان خبری وارمی؟
اورگیمده قاالن اؤزگورلوک نیسگیلیندن نئجه!؟ زنگانین سویو هله ده قان
قوخوسو وئریر! وطن سویو ایچیلمز اولدو بورادا! تورپاغینی اؤپوب،
وطن یاپماق اوچون ،قانینی وئره جک گنجیمیز قالمادی! وطن اوستو آل
قان اولدو ،آنجاق وطن اؤزگه ائللرین اسیری اولدو! یوخ ،یوخ! تبریز
باغیشالنماز آرتیق! بو قافیله هارا سورونورسه سورونسون ،اومرومدا
دئییل آرتیق!
بو دوشونجهلرین ایچینده ایکن توتقولو ،قایغیسیز و ایلگیسیز زنگانی
بوتون گیلئی لریله گئریده بوراخیردیق .نه یازیق کی ،الیمده سورگون
قافیلهسینی دوردوراجاق گوجوم یوخ ایدی .نه یازیق کی ،آنا زنگانین
اؤنونده دیز چؤکهرک بوتون باشینا ،باشیمیزا گلنلرین اوزوندن ،اوزور

43

ائلدار قاراداغلی

سورگون اومودالر

دیلهمهیه ایمکانیم یوخ ایدی!
کامیونالرین نریلتیسی بیزی بلیرسیز سونلوغا سوروکلهییردی .آنا زنگانین
سون دؤنگهسینده یول کناریندا هوروشن بئش-اون کؤپگین اوغورالماسییال
یولوموز داوام ائتدی! بو ایسه منیم اوچون سئویندیریجی ساییلیردی .اونا
گؤره کی ،ان آزیندان وطن کؤپکلری بیزه قارشی ایلگی گؤسترمیش
اولوردو!
اولجایتونون باشکندی ،سولطانییه
کامیونالرین آرتان سسی تکجه منی دئییل ،سورگونداشالرین هامیسینی
هؤوسه لدن چیخارمیشدی .آنجاق بونون نه فایداسی! الیمیزدن هئچ بیر
ایش گلمهییردی .آدیمیز اسیر ،اؤزوموز ایسه اسارت یولوندا بیلمهدیگیمیز
یئره سورونوردوک .بو کامیون اؤنجهکی کامیونا گؤره ،بیراز مؤحکم
ایدی .بو اوزدن ،باییرا باخاجاق دلیک-دئشیگی ده یوخ ایدی .کامیونون
اوستونو اؤرتن بئز چادیرین دؤرد پنجرهسی ایسه تاوانا یاخین اولدوغو
اوچون یالنیز گؤیو گؤستریردی .بو آرا باییری گؤرهجک شانسیمیز
عسگرلرین اینصافینا قالمیشدی .اونالر ایستهدیگی زامان چادیرین گیریش
یئرینی آچیر-باغالییردیالر .کامیون گئت-گئده یاواشالییردی .عسگرلرین
چادیری آچماسی ایله یول قیراغیندا بیراز آرالی کیچیک قویون سوروسو
گؤروندو .بو ،تبریزدن اوزوبری گؤردویوم ایلک یاشام گؤرونتوسو ایدی.
کامیونون دورماسی ایله یووارالق بیر اونلو تیکینتی گؤزومو قابارتدی.
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بیزدن اؤنجهکی کامیونالرین پارک ائتدیگی یئرده بیزیم ده ماشینیمیز
دایاندی .قوروجو عسگر کامیونون قاپیسینی آچاراق دئدی:
-

یئنین! هامی ائنسین! اییرمی دقیقه بورداییق! آیاق یولونا گئدن گئتسین!
بوالق سویو اورادا!

یئره ائندیک .من عؤمرومده بئله بیر گؤزل گونبز گؤرمه میشدیم .منه
یاخینالشان باشچاووش حالیمی سوروشدو:
-

جوانشیر نئجهسن؟

-

ساغول قوربان .بورا هارادیر؟

-

بورا سولطانییهدیر .اولجایتونون باش سارایی و مزاری!

-

ا و کیمدی؟

-

گل سو ایچ .بورانین سویو داغدان گلیر.

-

بوردا داغ یوخ کی!

-

یئر آلتیندان گلیر و بورادا اوزه چیخیر.

-

دئمهدین اولجایتو کیمدیر؟

-

اولجایتو ،تورک-موغول حاکیملریندن اولموش بؤیوک بیر ائلخان
باشچیسی ایدی .بیلدیگیمه گؤره ۷۰۰ ،ایل بوندان اؤنجه ائلخانلی الرین
باشچی سی اولموشدور .ائله اونون ایسته گیله ده بو بؤیوک سارای
سالینمیشدیر .اؤز ایستگینه گؤره ده ،اؤلوسونو بوردا گؤمموشلر.
سولطانییهنین آدی-سانی دونیاجاندیر .باخ! گونبزین بوتونو کرپیچدیر.
گونبزین گؤزللیگینه باخ! بوتون گؤی پارالق کاشیدیر .بو بیر تورک
معمارلیغیدیر .ائله بورانین دا معماری بیر تبریزلی اولموشدور .آدینی
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اونوتدوم .بورانین گؤی بویالی ناخیشالری ایله تبریزین" گؤی
مسچیدی"نین ناخیشالری چوخ بنزردی.
-

من بئله بیلیردیم کی ،تبریز هر زامان آزربایجانین باشکندی اولموشدور.
سولطانییهنین آدینی بئله ،ائشیتمه میشدیم.

-

یوخ بئله دئییل جوانشیر! چوخ زامانالر اؤنجه آزربایجانین دا ،بوتون
بؤلگهنین مرکزی" اورمو گؤلو " چئورهسی اولموشدور .حله اوندا
آزربایجان وطنی یوخ ایدی .آنجاق اورمو گؤلو اؤز چئورهسینده" قوتتی
لر ،لوللی بیلر کیمی بؤیوک دؤولتلری یاراتمیشدیر .حله میالددان قاباق
"اره تته سیویلیزاسیونو" اورمو هنده ورینده اولوشموشدور .حله اوندا
تبریزین بیر آوادانلیق اوالراق آدی-سانی یوخ ایدی .اردبیل ،ماراغا،
زنگان ،قزوین و بیر چوخ آزربایجان شهرلری تاریخ بویو باشکند
اولموشدور .ایندی یوال دؤنمه میز گرک ،تئزلیکله تئهرانا یئتیشمهلییک.

-

ساغول سرکار! سیزدن سولطانییهنی و اولجایتونو اؤیرندیم.

-

ا ولجاتو یوخ! اولجایتو! عؤمور اولسا ،چوخ شئیلر دانیشاریق .ایندی گئت
ماشینا! بیرازدان یوال دوشمهلی ییک.

باش چاووشون منه اوالن ایلگیسیندن گئت-گئده قوشقوالنیردیم .منیم بیلمهدیگیم
نه وار ،بو ویجدانیندان عذاب چکن شاه اوردوسونون چاووشوندا؟ ندن منه
بوندان سونرا چوخ شئیلر دانیشاجاغینی دئدی؟ بو قاتیل چاووش کیمدیر؟ منیمله
نه آلیب-وئرهجگی وار؟ چاووش بایرامی قوشقوسو ایچیمین بوشلوغونو
دولدوروردو یاواش-یاواش!
نئچه آوادانلیغین گئریده قالدیغینی بیلمیردیم .جانیلر اوردوسونون باشچاووشون
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منه قارشی اوالن فرقلی باخیشالری بوتون عاغلیمی چاشدیرمیشدی .قارا بولود
کیمی اوزه ریمه چؤکموش مین بیر سورغونون یانیتالنماسی اوچون آغیر
باسقی آلتیندایدیم .نئچه ساعات اولجایتو و سولطانییه ایله اوغراشدیغیمی
خاطیرالمیرام.
~~~~~
سورگون قاطاری آردی-آردینا بیر قصبه ده دوردو .کامیونالردان یئنمه گیمیز
گرکیدی .بیزدن بیراز آرالی باش چاووشال چاووشالر آراسیندا دانیشیق
کئچیردی .دانیشیغین نورمال اولماماسی بللی اولوردو .چاووش عجمی ال-
قولون اؤلچهرک دانیشیردی .سانکی بو قروپا باشچیلیق ائدن او ایمیش!
ایلک دفعه اوالراق بیر دیمدیکلی اوزون آوتوبوسو اورادا گؤردوم .اون-اون
بئش مئتره اوزاقدا بیر یول قهوخاناسی کیمی دینجه لمه یئری گؤرونوردو.
اورادان قالخان کاباب قوخوسو هر کس کیمی ،منیم ده عاغلیمی آلماغا
باشالدی .آخی ،ساعاتالر اؤنجهدن آج-یاالواج چؤللری دئشه-دئشه ،یئردن-
گؤیه ،گؤیدن-یئره قالخیب دوشه-دوشه آنجاق اؤز ایچیمیزی یئییردیک.
کامیونون ان گنجی اوالراق ،قوجاالرین ائنمهسینه یاردیمچی اولماق ایستهدیم.
آنجاق قوروجو عسگرین امریله یئنیدن یئریمده اوتوردوم .بیزیم ماشیندان
ائنمگیمیزه ایذین وئرمهدیلر .کاباب اییی ایله اؤزوموزو دویوردوقدان سونرا،
تپسی ایچینده الواشا بورونموش کاباب دورمگی گتیردیلر .بو ،بیزیم اوچون ان
بؤیوک هدیه ساییلیردی .هر کس اوچون بیر دورمک کاباب و هر کامیون
اوچون بیر گویوم چای! بیر لوله کاباب باشیمیزا گلن ان گؤزل اوالی ایدی.
کابابال آراما گیرهسی هئچ بیر انگله مئیدان وئرهسی دئییلدیم .حتی آجلیقدان
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گؤزومون اؤنونده جانوئرن مه لک باجیمی و مله گیمین اؤلوموندن اؤلن
یورغون آنامی بئله ،دوشونمهییردیم .حله قالسین عاییله مین و میلتیمین قاتیلینی!
آجلیق بئله بیر شئیدیر! دئییلمی؟
کامیونداکی یولداشالردان " بورا هارادیر ،بیلن وارمی؟ " سورغوما کیمسهدن
جاواب گلمهدی .آنجاق قوروجو عسگر منه دؤنوب دئدی:
-

دانیشما! سس سیز!

-

من تکجه...

-

دئدیم سوس! بورا تاکیستان!

-

آنالدیم! آنالدیم!

-

سسین چیخماسین داها!

من تاکیستانین ،یالنیز اوزوم سالخیمالرینی گؤرموشدوم .ایکی ایل اؤنجه
تئهراندان بیزه گلن آتامین دوستو اؤزو ایله بیر قوتو اوزوم گتیرمیشدی .او،
اوزوملری تاکیستاندان آلمیشدی .بیلمیردیم کی ،تاکیستان آزربایجاندی یوخسا
ایراندی! او گون تاکیستانلی الرین تورک اولدوغونو بیلمیردیم .آنجاق
سونراالر آنالدیم کی ،یالنیز تاکیستان دئییل ،قزوین ده ،کرج ده ،تئهرانا
گیردیگیمیزده گؤردویوموز مرد آباد دا هامیسی تورک بؤلگهسیدیر.
شاختا گئجهنین قارا اویونو!
یولون چاال-چوخورلوغو ،هاوانین شاختالیغی ،گؤیون قارانلیغی چوخ قورخونج
اوالیالرین اوالبیلهجگینی گؤستریردی .یول اؤنوموزو کسمیشدیر .نه اولوب-
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اولمادیغینی بیلمیردیک .یالنیز یولدا تیخانیب قالدیغیمیز بللی اولوردو .اؤنجه
عسگرلرین ،سونرا ایسه هر کسین یول آچما چاباسی باشالدی .یول بوتونلوکله
آخیب اینجه بیر جیغیرا چئوریلمیشدیر .بو یولدان کامیونالرین گئدیشی مومکون
دئییلدی .بیزدن اؤنجه نه اولوب-بیتهنی کیمسه بیلمیردی .الیمیزدن ده بیر شئی
گلمهییردی .قارانلیق ،بوز کیمی هاوا ،سولدان-ساغدان اوزه ریمیزه یوروین
چؤل فیرتیناسی هامینی ایفلیج دوروما سالمیشدیر.
چاووش عجمی چالیشماالرین ائتگیسیز اولدوغونو سؤیلرکن ،هر کسین
کامیونالرا چکیلمهسینی امر ائتدی .او ،تئلگرافال یاردیم ایستگینی آنالدارکن،
هر کسدن ساکیتجه گؤزلهمهسینی ایستهدی .ایلک بیر ساعات ایچیندن
کامیونالرین موتورونون سسی گلسه ده ،آرتیق اونالرین دا سسی کسیلدی.
ایران دئییلن بیر اؤلکهنین ان ستراتئژیک جاددهسینین بیر آن ایچینده
چؤکوشونون بیر نورمال اوالی اولماسینی کیمسه اینانماق ایستمیردی .بو گئجه
نین سون اولماسینین اؤنجهدن پالنالشدیریلماسی ان یاخین وارساییم کیمی
دوشونولوردو .یول بوتونلوکله اوزه ریمیزه باغالنمیشدی .یولون آچیلماسی ایله
بئله ،کامیونالرین چالیشماسی مومکون اولمایاجاقدیر .چونکی ،بوزلو چؤلده
موتورالرین و یاناجاقالرین دونماماسی مومکون دئییلدی.
آرتیق بو ماجرانین بیتیش نؤقتهسینین چاتماسینا اینانیردیم .سورگون
یولچولوغون اوچونجو گئجهسی چاتمیشدیر .بو گئجهدن قاچیش یوخ ایدی.
ایستر-ایستهمز هر کسین روحو اوچوشا حاضیر گؤرونوردو .چؤلون آراسیندا
دونوب-قالمیش کامیونالردا یولچوالری کیمی ساوونماسیز قالمیشدیر .یاواش-
یاواش سوسقونلوغون یئرینی ایرادهسیز زاریلتیالر آلیردی .آرتیق کامیونون
ایچی ایله دیشی آراسیندا هر هانسی دئیشیکلیک قالمامیشدی .بدنیمین ایچینده
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سویوق یئل اسیردی .سانکی قانیم دایانیردی .گؤزلریمی آچاجاق گوجوم
قالمامیشدی .تانیشلیق فورصتی بولمادیغیم سویداشالریمین دورومونو بیلسم ده،
الیمدن بیر ایش گلمیردی .تبی کی ،بو دوروم یالنیز منیم اوچون دئییل ،هر کس
اوچون کئچرلی ایدی .سؤزسوز کی ،اوشاقالرال قوجاالرین بو دورومدا داها
تئز آیاقدان دوشمهسی گؤزلهنیلیردی .روزگارین ترس آخیشیندان اؤترو گئجه
چوخ ائرکن باشالمیشدی .قورخونج شاختانین ائتگیسی گئت-گئده سیزالماالرال
باشالییر ،ایرادهسیز ساییقالماالرال سوروردو .آرامیزدا اوالن سس سیزلیگین
یئرینی گؤزلهنیلن سیزینتیالر آلیردی .آرتیق آرامیزدا اوالن قارامسال لیغین دا
آنالمی قالمامیشدیر .آغال-قارا بیر آرادا سونا ارمهیه محکوم اولموشدور.
سونالنما تهدیدی اسارت قاورامینی دا آرادان قالدیرماغا باشالمیشدیر .کیمین نه
زامان بیتهجگی آن ،گئجه کیمی قارانلیق ایدی .یالنیز ،هر کسین سونلوغا اوالن
مصافه سی اؤز ایچینده گیزلی گؤرونوردو .آرتیق سولدان-ساغدان کامیونو
یئریندن اوینادان دهشتلی قاسیرغا کیمی کولگین ده قورخوسونو
اومورسامیردیق .اومودسوزلوغون ان زیروه حددینی یاشاییردیق .ایکی دونیا
آراسیندا گئدیب-گلن روحومو اؤز آخارینا بوراخمیشدیم .سحر یوخودان آییلیب

کیمسهنین دونموش لشینی گؤرمک ایستمهییردیم" .نه زامانا قدر تانیقلیق
ائتدیگیم عزیزلریمین اؤلومو اوچون گؤز یاشی تؤکمهلییم؟ قوی کیمسهلر ده
منیم مزاریما اینجی دامال آخیتسینالر"! کیمی ساییقالماالردان موتلو اولوردوم.
بئله ساچمالیقالر ایچینده اوزه رکن دیشاریدان گلن بیر امرییه ایچ دونیامدان
قوپاردی منی! امرییهنی وئرن چاووش عجمی ایدی:
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چاووش عجمی :سرباز! اگر نزدیک شود بزنش! /عسگر! یاخینالشارسا
وور!/

-

سوروجو عسگر :چشم قوربان/گؤز اوستونه قوربان!

-

چاووش عجمی :تو بیا اینجا! هرچی تخته و آتشزا هستش بیار اینجا! /سن
بورا گل! الینده تاختا و اود توتان نه وارسا توپال ائشییه!

-

سوروجو عسگر :بلی قوربان!

-

چاووش عجمی :نباید موتورها یخ بزند/ .موتورالر بوز باغالمامالی/

-

سوروجو عسگر :بلی قوربان!

-

چاووش عجمی :آتشها را زیر موتورها تقسیم کنید!  /اودالری
موتورالرین آلتالرینا بؤلون!/

-

بلی قوربان!

-

دورومپ! دورومپ! دورومپ! دورومپ....

توفنگین بیر نئچه کره آتشیندن سونرا تام بیر سس سیزلیک بؤلگهنی بورودو.
بیر نئچه ثانیه دن سونرا بیر عسگرین ایرهلیگه دوغرو قاچما سسی ،سس
سیزلیگی سیندیردی:
-

قربان زدمش! زدمش!قوربان ووردوم! ووردوم!

-

آفرین سرباز /ساغول عسگر  !/شوماها برین دستورامو اجرا کنید
سربازها! گئدین منیم امریمی یئرینه یئتیرین!

-

باش چاووش (قاچا-قاچا یاخینا گلیرکن) :چی شد سرکار عجمی؟/نه اولدو
چاووش عجمی؟ /
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گرگها نزدیکترند .دستور از من بود! /قوردالر چوخ یاخیندادیرالر .امیر
مندن ایدی!/

-

باشچاووش :از سرما ،یخ زده نداریم که؟/شاختادان دونموش وارمی؟ /

-

چاووش عجمی :تا حال نه! ایندییه قدر یوخ!
باشچاووش :خدا کمکمان کند .من که گفتم شب را باید تاکیستان بمانیم .چه
عجله در کار بود؟ چرا باید هرچه زودتر تهران باشیم؟ مگر این بدبختا
بمب آتم هستند که اینقدر خطرناک دیده می شن؟! /تانری یاردیمچیمیز
اولسون .من کی ،دئدیم گئجهنی تاکیستاندا قالمالی ییق .نه تله سمک وار
ایدی؟ ندن ان قیسا زاماندا تئهراندا اولمالی ییق؟ بو یازیقالر آتوم
بومباسیدیرالرکی ،بئله تهلوکهلی گؤرونورلر!؟

-

چاووش عجمی/:فارسجا /بو منه وئریلن امردیر! اعتیراض ایسته مم!
سیز ،اؤز ایشینیزه باخینیز! من گنج شاهین اوردوسونون چاووشویام!
امرلری یئرینه گتیرمکده یئتگیم وار! بوردا هامینین جانی تهلوکهده دیر.
بیر ساعات گئده بیلسک " مرد آباد " قرارگاهینا یئتیشر ،گئجهنی اورادا
قاالریق .سیز بوندان باشقا دوشونورسونوز؟ منی ایندی ماشینالرین یوال
چیخا بیلهجگی دوشوندورور! سیز گئدین" جیپ" ینیزده دینجهلین .قارشیدا
اوزون یولونوز وار!

-

باشچاووش :من سنین امرین آلتیندا دئییلم! منیمله دوغرو دانیش!

-

چاووش عجمی :تئهراندا مندن شیکایت ائده بیلرسن! سونرا سوروجونو
چاغیریرکن  :گل بورا ذاکیر!

-

بلی قوربان ،بویورون! مرد آبادا گئتمه گیمیز گرک .جیپی حاضیرال!
بیرده باخ گؤر کامیونالری دا یوال سالماق اوالرمی؟
52

سورگون اومودالر

-

ائلدار قاراداغلی

ذاکیر :ماشینالرین موتورو دونوبدور .آچیالرسا بئله ،بو یولدان کئچمک
مومکون دئییل قوربان .جیپلرین گئتمهسینه انگل یوخدور.

-

دورومپ-دورومپ ،دورومپ-دورومپ.

بیر شیهه سسیله ،عسگرین سسی اوجالدی:
-

بیرینی ده ووردوم قوربان .قاالنالری دا قاچدی.

-

آفرین عسگر !آفرین!

سیچرایان آلووالردان کامیونون ایچینه ایشیق ساچیردی .بوتون کامیونالرین
موتورالرینی قیزدیرماغا چالیشیردیالر .کامیونون ایچیندهکی آه-وای ،اؤلورم،
دوندوم سیزیلتیسی گئت-گئده چوخالیردی .کیمسهنین الیندن بیرایش گلمیردی.
هر ساعات کئچدیکجه ،بو گئجهنین سحره چیخما ایمکانالری آزالیردی.
بوآندا بیر" جیپ"ین بیزدن آیریالراق گئتمهسی بللی اولدو .بیراز تانیق
اولدوغوم ایکی چاووشون داالشماسیندان سونرا عجمی نین سوروجوسونه
وئردیگی امر یئرینی آلمیشدی .آرتیق چؤلده اوالن چالیشماالر دایاندیریلمیشدی.
کامیوندا اوالن آه-وای سسلری بؤیوک اؤلچوده آزالمیشدیر .منیم اؤزومون ده نه
زامان اویودوغومو خاطیرالمیردیم.
گؤزلریمی آچماقدا چوخ زورلوق چکیردیم .هاردا اولدوغومو اونوتموشدوم!
کیملیگیمی ،کیملردن ،هاردا و ندن اولدوغومو بوتونلوکله اونوتموشدوم .ساده
بیر وارلیق دیشیندا هر هانسی دویغو ایدراکیندا دئییلدیم .گؤزلریمی آچماغا
چالیشیردیم .گلیب-گئدن ایشیق ساچاقالری گؤزومون آچماسینی
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آسانالشدیریردی .گؤزوم خاریجینده هر هانسی حیسیم یوخ ایدی .بو اوزدن
آیاغا قالخیب ایشیغا ساری گئتمک ایستهدیم .آیاقالریم یوخ کیمی ایدی .اللریمین
توتقوسو یوخ ایدی .بوتون گوجومله آیاغا قالخماق ایسته سم ده یئریمدن ترپنه
بیلمیردیم.
بیرازدان یاواش-یاواش دویغوالریم قاییتماغا باشالدی .زامانین نئجه سورمه
سیندن بیلگیم یوخ ایدی .چؤلدن چوخلو سس گلیردی .کامیونالرین موتورالری
ایشلهییردی .فارسجا فرمانالر وئریلیردی .کامیونالر یاواش-یاواش یوال دوشمه
یه باشالمیشدی .کامیونالرین یوال دوشمهسیله شاختا بورولغانین داها دا
سرتلشمهسی دویولوردو .اوستومدهکی بوتون سرینتیلر بوز باغالمیشدی .کیمسه
دن سس چیخمیردی .کامیونالرین یوال دوشمهسی هر هانسی هیجانا سبب
اولموردو .من ،یاری جان دویغوالریمال سئوینج حیسی داشی ییردیم .بئله
دورومدا ،سئوینج الیمدن گلن ان جیدی ایش ساییلیردی .ان آزیندان بونا گؤره
کی ،شاختادان و قوردالرین یئمی اولماقدان قورتولوش شانسیم سوروردو .من
گئجهنین باشیندان عسگرلره یاردیم ائتمگی چوخ ایستهییردیم .آنجاق چاووش
"ایسالم عجمی"نین امریله هامینین کامیونالردا قالماسی گرکمیشدی .او ،حتی
کامیونالردان چیخانالرا اؤلوم حؤکمو کسمیشدی .ائله کی ،گیزلیجه
کامیونالردان چیخانالرین طالعی عسگرلرین قورشونو ایله بللی اوالجاقمیش.
حتی ،توالئته احتییاجی اوالنالر بئله ،ایذین سیز باییرا آیاق قویمایاجاقدی! ائله
بونا گؤره ده ،کامیونالرین چادیردان اوالن گیریش قاپیالری ایپلرله
باغالنمیشدیر .موتورالرین یئنیدن نریلتی سیله گئجه دهشتینه حاکیم اوالن
قورخونج سس سیزلیک سونا ارمیشدیر .کامیونالرین نریلتی سیندن اؤزونه گلن
اسیرلرین سیزیلتیسی زامان کئچدیکجه چوخالیردی .بو آرادا سیزیلتیالرال آرا-
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سیرا آغالما سسلری ده قوالغیما گلیردی .منه گؤره ،بو آغالماالر نورمال
گؤرونموردو .بو اوزدن سس سیزلیگیمی پوزما قرارینا گلدیم:
-

هر کسین حالی یاخشیدیر؟ هر کس یانینداکیندان خبر آلسین لوطفا .منی
دویان وارمی؟ جواب وئرین! یاتمایین ،آییق قالین! یاتارسانیز آییلماغینیز
چتین اوالر! منی ائشیدن وارمی؟

-

بیر اوشاق سسی :هئئئق ،هئئق ،هئئئهی ،هیهیییی!!!

-

ایکینجی سس :دونورام ،دونورام !آلاله دوندوم !یاردیم ائدین!

-

اوچونجو سس :کؤمک ،کؤمک! هیه ،هیه ،هیییییی ،ایییییییی!

بیر-ایکی سسدن ساوایی باشقا سس یوخ ایدی .قاالنالردان سس چیخمیردی .بیر
داها سوروشدوم:
-

سیزینلهیم آی باجیالر ،آی قارداشالر .سسلهنین!

-

دؤردونجو سس :اوغلووووم! اوغلوووووم! منیم یانیمدا بیر کؤرپه طفیل
دونماقدادیر .سسی چیخمیر! اونون آناسی دونوبدور سانکی! آناسینین
دونموش قوجاغیندا قالیب اوشاق .اونو آناسینین قولالریندان چیخارماغا
گوجوم چاتمیر .آنا ،باالسینی بوراخمیر .من ده دونورام .گل بو طیفیلی
آناسینین دونموش قولالری آراسیندان قورتار!

-

سیزین اوتوردوغونوز یئرهارادیر؟

-

چادیرین گیریشیندهکی سول طرفده.

-

آناسینا نه اولدو کی؟

-

ننه آغالیا-آغالیا تیترک سسله:
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دونوب! داها نه اولسون! بیزدن اؤنجه دونوب! ایندی بو سؤزلرین زامانی
دئییل! الیندن گلیرسه بو کؤرپهنی باس باغرینا! بلکه یاشار!

-

سنین آدین ندی ننه؟

-

نه فایدا! بیلسن نه ،بیلمهسن نه! آما سنین آدین جوانشیردی .آنا ،باجینی
باسدیراندا سرکار بایرامی بو آدال سنی تسللی ائدیردی .البته ،سن اؤزونده
دئییلدین .بیر نئچه دفعه باییلدین .سرکار بیر آن دا باشیندان آیریلمادی.
بیلمیرم اونون بو قاتیللرین ایچینده نه ایشی وار! آلاله بیزی بو گونه
ساالنالرا لعنت ائلسین!

-

آنا منیم آیاقالریمدا حرکت یوخدور .آیاقدا دورماغا چالیشیرام.

یئریمدن دورار-دورماز دیزیمدن آشاغینین حیسسیز اولدوغو بللی اولوردو.
دوشمگیم دییه ،الیمی کامیونون تاغیندانکی دمیره آتدیم .دمیر بوز کیمی ایدی.
آنجاق باشقا چاره یوخ ایدی .بیراز آیاقدا دورماغی باجارینجا ،بیر آددیم ایرهلیله
مهیه چالیشدیم .الیم دمیردن قوپماییردی .بوتون گوجومله الیمی دمیردن
قوپارماغا چالیشدیم .اووجومون ایچیندن قالخان اینانیلماز بیر آغری بوتون
ووجودومو ساردی .آغیر آجیشما بیر آنلیغا اود کیمی جانیمی ایسیندیردی .چوخ
چتینلیکله اؤزومو ننهنین یانینا چاتدیردیم .گؤز-گؤزو گؤرمهییردی .ننهنین
سسیله الینی توتدوم .ننه ،الیمی اوشاغا ساری گؤتوردو .الیمی اوشاغین
بورونونا ساری توتدوم .اوشاغین نفهسی گلیردی .آناسینین اللرینی توتماغا
چالیشدیم .یازیق آنانین اللری قورو اودونا دؤنموشدو .الیمله بیله گینی توتدوم.
بیله گینده دامار آتیشی یوخ ایدی .گنج آنانین جانسیز قولالری کؤرپهسینین هر
طرفینی سارمیشدی .چوخ زورال جانسیز آنانین اللرینی باالسینین بدنیندن
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آییردیم .اوشاغی تیترک ننهنین قوجاغینا قویدوم .ننهنین اوشاغی ساخالما گوجو
قالمامیشدی .ننهدن سوروشدوم:
-

بو اوشاغین آدینی بیلیرسن ننه جان؟

-

ترالنیم ،ترالنیم سسلهییردی جاوان آناسی! بو سود امه ر اوشاغی اؤزون
ساخال تانریم! اوغلوم بو اوشاغی اؤزون باس باغرینا! گؤرونن بوردا
هامیدان قیوراق سنسن! منده قاالرسا ،قوجاغیمدا منیمله بیرلیکده دونار!
منیم بو شاختادان قورتولما شانسیم سنه گؤره چوخ آزدیر! اؤلمهسم قالسام،
سونراسینا باخاریق!

ترالنی ننهنین قوجاغیندان آلدیم .ترالنین آناسینین اوزه رینده اوالن ایکی پتونون
بیرینی ننهنین اوزه رینه سالیب ،بیرینه ایسه ترالنی بورویوب سورونه-
سورونه اؤز یئریمه دؤندوم.
بایغین کؤرپهنی اینیمدهکی پالتونون ایچینه چکدیم .الیمده اوالن هر نه وارسا
اوزه ریمه سالدیم .چارهسیزلیک دوغرو دوشونمه گیمی ایمکانسیز ائتمیشدی.
کؤرپهنی یاشاداجاغام اینادی ایچیمی قاینادیردی .آیاقالریمین توتارسیزلیغی
بوتون بده نیمه یئریسه ده ،یاشام اینادیم یوکسلمهیه باشالمیشدیر .سانکی،

توکنمز بیر گوج " – ییخیلماق دئییل ،آیاقالنماق گرک جوانشیر! بو ییهسیز
اوشاغین یاشامی سنین الیندهدیر!

"دئیه یول گؤستریردی .بئله جه،

دویغوسوز اللریمله کؤرپهنین بدنینی سیغارالماغا باشالدیم .بورولغان ،کامیونو
سوال-ساغا چکدیکجه ،منیم ده اینادیم چوخالیردی .کؤرپهنین سسینی چیخارماق
اوچون اوفاق-توفاق اللرینی ده قیرتیردیم .همین قیرتماالرین بیرینده ترالنین
سسینی ائشیتدیم .بومنیم اوچون ان بؤیوک ارمغان ساییلیردی .بو ،اوشاغین
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دیری اولماسینی گؤستریردی .سئویندیگیمدن نه ائدهجگیمی بیلمیردیم کی ،بیر
گنج آنانین سسی کامیوندا دوالشدی:
-

آییل باالم آییل! یاتماق زامانی دئییل! آنان سنه قوربان آییل! سن منه قاالن
تکجه وارلیغیمسان آییل باالم آییل! آییل باالم هئق-هئق هئق!

-

باجیم نه اولوب کی؟ اوشاغین بئلینی و اللرینی اووشدور .قویما یاتسین!
منیم ده قوجاغیمدا بیریسی وار!

-

هئق-هئق– هئق! آرتیق چوخ گئج! کؤرپه باالمین نفهسی یوخ آرتیق! باالم
دوندو !باالم دوندو !دووووووندو!

-

باجیم اومودونو ایتیرمه! سنین باالن دیریدی! سیغارال قویما یاتسین.
اومودونو ایتیرمه!
دایان ،آغالما! یاردیم ایستهییرسن می؟

کیمسهدن بیر جیق بئله چیخماییردی .ترالنین اوزونو و اللرینی سیغارالیا-
سیغارالیا سسلندیم:
-

آییق اوالن سس وئرسین نه اوالر!؟

-

بیرینجی سس :من حلهلیک آییغام! بیر آزدان دونوب ابدی یوخویا گئده
بیلرم .ائله بیل کی ،او کؤرپه سنه امانتدیر!

-

من :سهنین سسین پیس گلمیر .بو گئجهنی بیرلیکده آتالداجاییق.
قورخمایین ،دؤزوملو اولون! ال-آیاقالرینیزی ترپهدین! قویمایین بدنینیز
دونسون .باخین ،بو کؤرپه یاشاییر .سیز ده دایانین .منی ائشیدن وارمی؟
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آی باجیالر-قارداشالر اللرینیزی و آیاقالرینیزی ترپهدین .منی ائشیدن
باشقاسی وارمی؟
-

ایکینجی سس :هه ،ائشیدیرم اوغلوم ،اوشومه کدن دانیشا بیلمیرم.

-

ننه نئجهسن؟ بیراز اللرینی-آیاقالرینی ترپت!

-

ساغول ،بختور اوالسان .تانری آنانی و باجینی باغیشالسین.

-

ساغول ننه .باشقا منی ائشیدن وارمی؟

-

اوچونجو سس :وار! سنی ائشیدیرم .کؤرپه نئجهدیر؟

-

ترالن یاخشیدی .ترالن باخ! آنان یوخودان دوردو.

-

یوخ! من ترالنین آناسی دئییلم.

-

دؤردونجو سس :منیم آدیم" جئیران"دی! آنامین سسی یوخدور! قارداشیم
بوردا دئییل! نه اوالر یاردیم ائدین! هیق ،هیق ،هیق....

-

بیرینجی ننه :جئیران باالم! گل منیم یانیما! آنانی اویاتما! اونون یوخوسو
گلیر! قوی یاتسین! قارداشین جوانشیر داداشینین یانیندادیر .سن ده گل اؤز
یانیما!

ترالنین بیر باجیسینین اولماسینی ایندی اؤیرهنیردیم .بللی اوالن ،او طفیلین ده
دانیشاجاق گوجو قالمامیشدیر .منیم ده الیمدن هئچ بیر ایش گلمیردی .اونون،
ترالن! آنا! دئیه-دئیه سسی ده یاواشالدی! ترالنین اللرینی اللریمده توتموشدوم.
گؤزلریمین آغیرالشماسی آمانیمی کسیردی .گئت-گئده اؤلومجول یوخونون
باسقیسی گؤزلریمی اینامیمدان چالماغا باشالمیشدی! هر کسین سون
سولوخونو ،سون تینینی ائشیده-ائشیده توکهنیب-بیتیردیم.
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بئله دورومدا عاغلیما م .بیریانین شعری اوزه رینه بسته لنمیش" آزربایجان
مارشی " گلدی .باشالدیم اونو اوخوماغا:

-

"ائی تورپاغی لعل و مرجان ،آزربایجان  -آزربایجان،
من وئره رم اوغروندا جان ،آزربایجان  -آزربایجان .

ائی وطهنیم دوشمن عجب ،باغرینی آل قان ائلهدی،
سویدو رذالتله سنی ،ظولموله تاالن ائلهدی،
باغالرینی ووردو خزان ،گؤر نئجه ویران ائلهدی،
ظولمت کئچیب ،دؤندو زامان ،آزربایجان  -آزربایجان ،
ائی تورپاغی لعل و مرجان ،آزربایجان  -آزربایجان "....
بیر سس ،ایکی سس ،اوچ سس و ...منیمله سس بیر اوالن داها بیر نئچه سس!
سس لرده دالغین بیر دیرهنیش دویولوردو .کیمسه کئفیندن دئییل ،ایچیندن گلن
سون بیر سسلهنیشله میللی مارشی اوخویوردو! سون بیر دیرنج !سون بیر
یاشام هوهسی!
اوزه ریمیزه سولدان-ساغدان آغنایان اؤلوم آجیمادان جان آلیردی !قاتیل گئجه
نین عؤمرو بیتمک بیلمیردی !بیزی بیتیرمهدن بو ظولمتین بیتهجگینه
اینانانالرین سایی گئتدیکجه آزالیردی .فاجیعه وی سونوموزون نتیجهسی سحره
قالمیشدی .ائشیت سیز اؤلوم-قالیم ساواشی اینسانالرین یئنیلمهسیله سوروردو!
داباندان دوشموش ات-کمیکله ۳۰-۲۰درجه شاختا آراسیندا جان چکیشمهسی
ظالیمجاسینا سوروردو!
ترالنین ایستی نفهسیله صاباحی گؤرمک اومودوم آرتیردی!
"اؤلمک یوخ! اؤلوم اولسون اؤلومه! جوانشیر".
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"ائی تورپاغی لعل و مرجان ،آزربایجان  -آزربایجان ،
من وئره رم اوغروندا جان ،آزربایجان  -آزربایجان ...
"محمد بی ریا میللی شاعیریمیز ،آتشین ناطیق ،میللی دؤولتیمیزین سیجاق
سسی ،معاریف نازیری و فیرقهنین پیشوری بابادان سونرا ایکینجی باشچیسی .
"مئیدانالردا اوندان آلینان ایلهامین بورادا گئجه دهشتینده ده یاردیمیمیزا گلمه
سینه اینانمازدیم !آما اوالن اولدو !کامیونوموز اونون گوجلو نفهسیله آیاقدا
اولدوغونو گؤسترمکده ایدی !
"ظولمت کئچیب ،دؤندو زامان ،آزربایجان – آزربایجان! "
~~~~~
کامیونالرین یاواشالماسیندان بیر آوادانلیغا یئتیشدیگیمیز بللی اولوردو .هاوانین
قارانلیغی ،یئرینی ایشیغا وئرسه ده ،کامیونون ایچی تام بیر ظولمت ایدی .بللی
اوالن ،کامیونالرین دوردورولماسینا چالیشیلیردی .بیر آز سونرا آرامیزدا
کیملرین یاشاییب ،کیملرین ایسه یاشاماغا گوجو چاتمادیغی بللی اوالجاقدی .ان
آزیندان ،عؤمرومده یاشامادیغیم بو بوزالق گئجهدن کیمین دیری چیخماسی
بیلینهجکدی .کامیونون گیریشینین آچیلماسییال گئجه بویونجا ۳۰–۲۰ ،درجه
بوزالقلیقدا کئچیردیگیمیز فاجیعه نین اوستو آچیلمیش اولدو .قوجاغیمدا بایغین
دوشن ترالنین آناسی و باجیسی ایله بیرلیکده اوچو اوشاق ،ایکیسی ایسه اورتا
یاشلی ،توپالم  ۷نفرین دونموش جسهدی آشکارا چیخدی.
هر کامیوندان  ۷–۶دونموش جسد چیخاریلدی .کؤرپه ترالنی قوجاغیمدا
توتاراق بیر چؤزوم یولو آختاریردیم .بو سود امه ر اوشاق نه قدر آناسیز دیری
قاالجاقدیر؟ منیم بو سوده مر کؤرپهیه نئجه یاردیمیم کئچر؟ قارشیمدا ۳۰
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دونموش وطنداش ،قوجاغیمدا ایسه بیر یاشام مؤعجیزه سی! اؤزوم کیمی،
کیمسهسیز و اؤکسوز بیریسی!
بیرکونجده دونوب قالمیش  30نفر قاراگون ،باشقا یاندا ایسه بو گوناهسیزالرا
گؤز یاشی تؤکن بیزلر !آلین یازیمیزدا بو گونلر ده وار ایمیش دئمک !قارا
یازی یا توتولموش سویداشالریمیزین جسهدینی کاروانسارایین بیر کونجونه
توپالمیشالر .قوجاغیمدا گلهجگی بللی اولمایان کیمسهسیز بیر کؤرپهنین قایغی
سیندا ایکن مظلوم جاسینا فاشیزم قوربانالرینا اویوموشدوم .کیمسهنین الیمدن
توتاجاق گوجو قالمامیشدی .کیمسه بیزه یاخینالشمیردی .بوتون عسگر و یئرلی
مأمورالرین سعی اؤلولری دیریتمک ،دیریلری ایسه اؤلدورمهیه بنزهییردی !
یالنیز بو دورومدان قورتولماق اوچون باش چاووشا اومود باغالمیشدیم .آنجاق
اوندان هئچ خبر-اته ر یوخ ایدی !اونا قارشی منده قریب دویغو یارانمیشدی .
گئجه شاختاسیندا چاووش عجمی ایله موباحیثه سینده حده لنمهسیندن سونرا پیس
حیس لر کئچیریردیم .بونا باخمایاراق ،هنگامهدن قاچما احتیمالی دا قافامدان
دوشموردو .
ترالن ،سسسیز-سمیرسیز قوجاغیمدا سیخیلیب قالمیشدی .اوشاغین نئچه آیلیق
اولدوغونو بئله ،بیلمیردیم .سانکی یئنی آنادان اولموشدو .او ،قوش کیمی سادجه
نفس آلیب-وئریردی !
جسدلره یاخینالشماغا ایزین وئریلمیردی .هر کس حسرتله درین اوزگونلوک
ایچینده ایدی .کیمین کیمه تسللی وئرمهسی بللی دئییلدی .بیر-بیرینی اؤنجهدن
تانیمایان ،عاییله باغی اولمایان اینسانالرین بئله جه قارشیلیقلی ساریلماسی،
سویداشلیغین ان درین آنالمینی گؤستریردی .کیمسه نین باالسی ،کیمیسی نین
ننهسی ،کیمیسی نین سئوگیلیسی گؤزو قارشیسیندا تورپاغا دوغرو
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گؤتورولوردو .بو آنالر ،ایکی گئجه اؤنجه بوتون وارینی تورپاغا تاپشیران
منیم اوچون ایکی قات یاس ساییلیردی .اوسته لیک قوجاغیما سیغینمیش
آناسیزاوشاغین دا دردینی چکرکن!
"مرد آباد "قصبه سی
تبریزدن یوال دوشن  ۷۰–۶۰نفرلیک سورگون قروپونون تام یاریسی یولدا
شهید اولموشدور .مرد آباد قصبه سینین اوردو قرارگاهینین مئیدانچاسیندا ۲۹
گؤزه گلن جسدله بیرلیکده ،بیر ده آغ لچهیه بوکولموش قوجاغیم داکی کؤرپه
اوشاق گؤرونوردو .تبریزدن چیخانی  ۳۲یئنی میللی شهیده تانیق اولوردوم .
منیم بو یولداکی سونلوغوما کیم تانیق اوالجاقدیر؟ بو قارانلیق داالندان
قورتوالن اوالجاق می؟
مرد آبادین هاواسی بیراز ایستی و گونشلی ایدی .اورادا یالنیز عسگرلرین
دستهلری تک دوشموش قاریشقاالر کیمی او یانا – بو یانا گئدیردیلر .سانکی،
عسگرین باشی اوستونده اونباشی و یا چاووش بیری یوخ ایدی .بیر نئچه
عسگرین بیزه طرف گلمهسینی گؤرونجه ،اؤزومه چکی-دوزن وئردیم .
اونالر ،بیزی سیرایا دوزوب ،سالونا گؤتوردولر .سالونون ایستی هاواسی
شاختا وورموش جانیمیزی و روحوموزو اوخشادی .ترالنی بیر آن اؤنجه یئره
قویماق ایستهدیم .الکین ،یئره قویسام اؤلر قورخوسو ایله فیکریمدن داشیناراق
اونو قوجاغیمدا توتوب یئره اوتوردوم .کامیوندا گؤردویوم بیر اورتا بویلی و
اورتا یاشلی بیریسی یانیمدا اوتوردو .اونون دولغون گؤزلرینده سون دیره
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نیشینی سورن یورغون دالغاالر لپه لهنیردی .او ،ازگین و ایچدن بیر نوتال منه
سسلندی:
-

اوغلوم جوانشیر ،نئجهسن؟ ترالنین باشینی سیغارالیا-سیغارالیا داوم
ائتدی .یاشا اوغلوم ،مین یاشا !ائله ،بئله ده قال! دئیشمه بعضیلری کیمی
اوغلوم! سن چوخ آجی چکیرسن .بونا باخمایاراق ،بو کؤرپهنی ده اوسته
لنیرسن .آفرین اوغلوم!

-

هه ،سیز گئجه تانیش اولدوغوم بئی سینیز .ائله می؟

-

ائلهدیر جوانشیر .منیم آدیم" جاببار علی"دیر .جاببار دا اوالر ساده جه!
من ،سنین گئجهکی اینادینا حئیران قالدیم .آز قاال من ده دونوردوم .بدنیم تام
حرکتدن دوشموشدو .یاواش-یاواش قانیم دونوردو .الیم و آیاقالریم یئردن
قالخمیردی .ائله دوشوندوم کی ،گرک قیشقیرام! اصلینده ،قیشقیریردیم .آما
سسیم ایچیمده بوغولوردو .سن سسلنمهسئیدین ،منیم اوچون سوسقونلوق
ابدی اوالجاق ایدی .ایلک اؤنجه ،آییق لیقال یوخو آراسیندا بیر شئیلر
دویوردوم .الکین ،سنین ایکینجی کره حیرصینله اؤزومه گلدیم.
چاغیریشینا کسینلیکله قاییدیش وئرمهیه چالیشدیم .جانیمدا بیر ترپهنیش
اولوشدو .من بو دیریلیگی سنه بورجلویام اوغلوم! بو اته نه باال کیمی
کامیوندا دونماقدا اوالن بیر نئچهسینین جانی سنه مینتداردی!

-

یوخ بئله دئمه! هر کسین یاشامی تانری الیندهدیر .من قورخومدان سسله
نیردیم .دونهنین ظولمتینین ایزلرینه باخ عمی! بو گونون ایشیغینی گؤرمز
اولسایدیم کئشکه  ۲۹گوناهسیز ،چارهسیز باجی-قارداشیمیزین دونموش
جسدلرینی بیرازدان تورپاغا وئرهجکلر .بلکه ده ،بیراز بیزی سؤیوب،
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اؤلنلری اؤیهجکلر! نییه بیز قالدیق؟ ندن اونالر اؤلدولر؟ بونون دا
گوناهینی بیزیم اوزریمیزه آتاجاقالر ،عمیجان!
-

یا دا کی ،اوغلوم ،بونالر بیزی گاوور سانیرالر .بلکه ده ،کفنسیز مزارا
قویسونالر! دونن گئجه تاکیستاندان چیخاندان ،بیرماشین بئله ،یولدا گؤرمه
دیک .بونالر بیزی بیله-بیله یولچو ائتدیلر .کیمسه اؤز دیلینی ایسترسه،
فارسین گؤزونده کوفه اهلی ساییالر! بونالرین بیزی دسته-دسته میلتدن
آییریب یوخ ائتمه پالنالری ،اوزون-اوزاتی سورهجکدیر.

قوجاغیمدا ترالنین قیغیلتیسی دویولوردو .بو ،تانیش اولدوغوموز زاماندان بری
ترالنین ایلک جیدی قیغیلتیسی ساییلیردی .بللی کی ،کؤرپه آجمیشدی .آنجاق
بیراز دؤزوملو اولماغی گرک ایدی .آرتیق ،یانیندا اونو امیزدیرن بیر آنا یوخ
ایدی!
سالونون چیرکلی پنجرهسیندن جانسیز سویداشالرین عسگری کامیونالرا
داشینماسی گؤرونوردو .بو جانسیزالرین ایچینده قوجاغیمدا آجلیق چکن
ترالنین قیدا قایناغی اوالن آناسی دا سون منزیلینه داشینیردی .ترالنین ایسه
دونیادان خبری یوخ ایدی .او ،هئچ زامان آنا-باجیسینین کیم اولدوغونو بیلمیه
جکدی بلکه! حیطین آغیر آتموسفئری سالونداکی بیزلری آیاقدان سالیردی.
ترالنین گؤزلهنیلمز دیرهنیشی یاواش-یاواش سونا چاتیردی .اوشاغین نئچه
آیلیق اولماسینی بیلمک چوخ زور ایدی .او ،اولدوقجا کیچیک ،تابسیز و آز
چکیلی ایدی .بللی کی ،یازیق آناسی اونو دویورماقدا زورلوق چکیرمیش .بلکه
ده ،ائله بو اوزدن ترالنین یئمهیه بیر چوخ دا هوهسی یوخ ایدی .او ،قوجاغیمدا
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بیراز مینق-مینق ائدندن سونرا سس سیزلشدی .اونون بو دوروموندان راضی
قاالراق حیطین کونجونده اولوب-بیتنلری سئیر ائتمهیه باشالدیم .بیرازدا دؤنوب
ترالنا باخدیم .قوش بویدا اوشاق یئنه بایغین دوشموشدو .اونون معصوم
گؤزلری ،اینجه اللری و دیره نن اوفاق وارلیغی سون آنالرینی کئچیریردی .بو
طفیل اوشاغین معصوملوغو ایچیمی یاندیریردی .گئجه اؤلومدن قورتاردیغیم
اوشاغین سس سیزجه جان وئرمهسینی گؤروردوم! سسیمی کیمسهیه
دویدورماغا گومانیم گلمیردی .هر کسین قارشیسیندا یئر-یئر اوزانمیش بیر
جنازهسی وار ایدی .آرخادان قاپادیلمیش لوت بیر سالوندا ،سادجه اوزاقدان
اؤلولریمیزه باخماق ایذنی وئریلمیشدی .کیمسه قوجاغیمدا یاواش-یاواش آنا-
باجیسینا ساری اوچماقدا اوالن کؤرپهیه یاناشمیردی ۳۵ –۳۰ .نفرلیک ازگین
گؤزون دیقتی کامیونالرا یئرلشمیش دونموش جنازهلره زیللنمیشدی.
جاببار عمینین دئدیگی کیمی ،فارسالرین پالنی قاالن  ۳۵نفرین ده یوخ ائدیلمه
سی ایدی .آنجاق بئله بیر سوال اورتایا چیخیردی کی ،بس نییه اون مینلرجه
وطنداشیمیز کیمی بیزی ده اؤز آنا تورپاغیمیزدا اؤلدورمهدیلر؟ نییه بیزلری
اؤزلرینه و بیزه بو قدر ایشگنجه وئرندن سونرا یولالردا اؤلدورمک ایسته
دیلر؟
سوسقون ،ازگین و قوجاغیمدا بایغین بیر قوش کیمی کؤرپه ،گؤزلریمده
اومودسوز بیر سئوگی تری ،چئوره مده اسیر بیر میلتین اؤرنک گوزگوسو،
کیمی آغالر ،کیمی بایغین ،کیمیسه اؤکسوز و کوسگون !!! آرتیق آیاقدا
دوراجاق گوجوم قالمامیشدیر .دیزلریم بوکولوردو .یئره اوزاناراق ترالنی
یانیما آلدیم .ایکی بارماغیمی اینجهلیکدن قیریلماقدا اوالن بیله گینین دامارینا
توتدوم .اینجه قلبینین آتیشیندان اؤلمهدیگی بللی اولدو .اوزونه گولومسهدیم و
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سونرا نه اولدوغونو بیلمهدیم!
~~~~~
اولقا
گؤزومو آچارکن باشیمین اوستونده جاببار امینی گؤردوم .ترالن قولومون
اوستونده قویدوغوم کیمی بایغین لیغینی سوروردو .بارماقالریمی الینه ساری
آپاردیم .جاببار عمینین" قورخما! من باخدیم یاشاییر " دئمهسیله راحاتالدیم!
همین آندا قاپی آچیلدی .ایکی سیالحلی عسگرله یانی-سیرا داشقاچیالر سالونا
گیردیلر .کیمسهنین سئوینهجک گوجو قالمامیشدیر .کیمسه یئریندن قیمیلدامادی.
عسگرلر قاپینین گیریشینده دوردوالر .اونالرین دا بیر دئیشیک حالی وار ایدی.
قاپی بیر داها آچیلدی .چاووش عجمی ایچری گیردی .بیر عسگر آیاغا قالخین
امری وئردی .بیر نئچه نفر آیاغا قالخدی .قاالنی ایسه قالخاجاق گوجونو
ایتیرمیشدی .چاووش عجمی گؤزو ایله عسگری سوسدوردو .چاووش ،منی
دیلمانج کیمی یانینا چاغیردی .اوشاق قوجاغیمدا یانینا گئدیب سؤزلرینی
ترجومه ائتمهیه باشالدیم:
-

چوخ آغیر گئجه کئچیردیک! بیر نئچه نفرین اؤلمهسیندن اوزگونم.
الیمیزدن بیر ایش گلمیردی .طبیعت بیزیمله اویون اوینادی! اونالرا رحمت
دیلهییرم .بیر ده اؤلولرین و قاالنالرینین کیملر اولدوغونو بیلمک ایسته
ییرم .بیز مأموروق .امرلری یئرینه یئتیریریک .آنجاق بیلین کی ،بو
فاجیعه لرین گوناهکاری وطنی ساتان سیزین خاین باشچیالرینیزدیر.
اونالر عزیز ایرانین باشینی قوپارماق ایستهییردیلر .لعنت اولسون
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پیشوری سئپاراتچیالرینا! بیزیم سیزینله ایشیمیز یوخدور! هامینیزی
ساغالم مقصده چاتدیراجاییق! حله چوخ یولونوز وار!
او ،بو قیسا سؤزلریله بوندان سونراکی یول خریته میزی جیزیب ،سؤزلرینه
سون وئردی.
من ،فورصتدن یارارالناراق دیله گلدیم:
-

جناب چاووش منیم قوجاغیمداکی ،آجیندان بایغین دوشن بو اوشاغین آناسی
ایله باجیسی سویوقدان دونانالر ایچیندهدیرلر .بو اوشاقدان عالوه باشقا بیر
چوخالرینین دا اوشاقالری و یاخینالری دونوب .منیم اؤزومون ده!........

چاووش سؤزومو سینیرله کسهرک:
-

بیلیرم ،سن ده آنانی و باجینی الدن وئردین .ایندی نه ائتمگیمی گؤزله
ییرسن؟ گلیب ،گؤز یاشالرینی سیلمهلیه م می؟ چوخ دانیشما! بیز
اؤلدورمهدیک کی! وطن غضبی اؤلدوردو اونالری! "بیر وطن ،بیر دیل،
بیر شاه ،بیر ایران ،بیرعلیا حضرت پهلوی! مقصده ساغالم چاتماق ایسته
ییرسن سوس! او اوشاغیندا اؤلمهسینی ایستمیرسنسه ،اؤز باالن کیمی
صاحیب چیخ! انگللر!!!

چاووش عجمی بونالری دئییب ،باش عسگره الیله ایشاره ائدهرک سالوندان
چیخدی .
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سالوندا اوالنالرین نه ائدهجکلری بللی دئییلدی .یازیق سویداشالرین احوالی
اؤلنلردن هئچ ده یاخشی دئییلدی .آغالماقدان باشقا کیمسهنین الیندن بیر ایش
گلمیردی .سالونون هر طرفینده بایغینالر گؤرونوردو .بوراسی تام بیر قول
بازاری صحنه سینه دؤنموشدور .قیسا یاشیمدا باشیما گلن فاجیعه وی
اوالیالرین آردی کسیلمک بیلمیردی.
عسگرلر هر کسین قارشیسینا بیر پارچا چؤرک ،بیر تیکه پئندیر ،بیر ده چینقو
بارداقالردا اللرینده اوالن چاینیکلردن چای سوزوردولر .کیمی یئییر ،کیمیسه
قورو-قورو باخماغا داوام ائدیردی .من الیمده قوجاغیمداکی بایغین اوشاغین
تئللرینی طومارالرکن اونو آییتماغا چالیشیردیم:
-

ترالن ،ترالن گؤزونو آچ! کؤرپه باال گؤزونو آچ! اویوما ،داها بسدی!

-

جاببار عمی :اوغلوم وئر منه! سن آیاقدان دوشدون! من آییلتماغا
چالیشارام .سن بیر شئیلر یه!

-

جاببار عمی ،آییلماسا نئجه؟ باشیمیزا نه داش سالمالی ییق .او گئده نین،
باغیشال ،او فارس چاووشون دئدیکلرینی ائشیتدینمی؟ بونالر بیزیم
هامیمیزی قیرماق ایستهییرلر .هره میزی بیر بهانه اوستونده قیراجاقالر!
منی نئجه حده لهدیگینی گؤردونموعمی؟ هئچ قویمادی دانیشام .الیمده
گوجوم اولسایدی...آخ-آخ! نه گونه قالدیق .وطنی بؤلمک ایستهییردیک!!!
هانسی وطنی جاببار عمی؟ وطن  ۱۸۲۸ده بؤلوندو .بیز بؤلونموش
وطنین قارا یازقیسینی یاشاییریق .بیز ....
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سوس باالم! سوس به اوغلوم! بوراالردا چوخ دانیشما! هر دوواردا بیر
سیچان یوواسی وار! هامی اؤلدو! قاالنالر اوچون باری سن قال به
اوغلوم! باخیم گؤروم بو بختسیز باالنی نئجه آییلدا بیلرم!

آغالر گؤزلریله سالونون کونجوندن آغ لچهیه بورونموش سوده مر کؤرپهسینی
ایزلهین گنج آنانین گاهدان دؤنهرک منی ایزلهمهسی گؤزومدن قاچمیردی .
اؤنجه تانیش اولدوغوم آغ بیرچک آنا ،گنج آنایا توختانلیق وئریردی .سالوندا
هرکسین باشقاسینا ساریلیب آغالماسی نورمال حال ایدی.
ترالنی جاببارعمییه وئرمک ایستهدیگیمده داغیلمیش گنج آنانین بیزه ساری
گلمهسینی گؤردوم .سود امر قیزینی قورخونج گئجهده ایتیرمیش آغالر گنج
آنانین تیترک اللری قوش کیمی چیگینیمه قوندو:
-

وئرین منه اوشاغی!

او ،اینجه اللریله بویونو بوکوک ترالنی باغرینا باسدی .بو گؤرونتونو گؤرن
بیر نئچه سورگون داشیمیز چئوره میزی ساردیالر .گنج آنا ،آرخاسینی بیزه
چئویرهرک هئچ بیر سؤز دئمهدن ترالنی دؤشونه چکدی! گنج آنا ،بیر نئچه
آنلیغینا اوشاقال اوغراشیرکن بیزه ساری دؤندو:
-

بو طفیل باالنین حرکتی یوخدور! بو کؤرپه میز ده منیم باالمین یانینا
گئتدی! تانری ،آچمامیش بو چیچکلرین نه سوچو وار ایدی! ائی
تانرررررررررررری جاواب وئر!هئئئق ،هئق ،هئق!
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عسگرلرین بو صحنه دن هیجان حیسی گئچیرمهسی ال-قول آتیشالریندان بللی
اولوردو .اونالرین بیری آدامالری کنارا چکهرک اؤزونو یاخینا یئتیردی:
-

یول وئرین ،یول وئرین .چکیلین ،چکیلین!

عسگر ،ترالنی بایغین گؤرونجه ،قوشاراق سالوندان چیخیب و بیراز کئچمهدن
الینده بیر ایسالق مندیلله گئری دؤندو .او ،ایسالق مندیلی ترالنین بورونونا
ساری توتوب چکدی .بو ایش بیر نئچه کره تکرار اولونجا ترالنین تابسیز بدنی
قایتاریش گؤستردی .ترالن آسقیراراق یاشاما قاییتدی .عسگر ،ترالنی باالسی
دونموش گنج آنانین قوجاغینا بوراخیب بیر داها سالوندان چیخدی .او ،چوخ
گئچمهدن الینده بیر سود بارداغی ایله ایچری فیرالدی .عسگر ،اوستا بیر
دوکتور کیمی الیندهکی بارداقدان قاشیقال سود آالراق ترالنین ایلک اؤنجه
دوداقالرینا ،بیرازدان ایسه دامال-دامال دیلینین اوجونا دامیزدیردی .ترالن،
عسگرین چاباالرینی یانیتسیز بوراخمادی .او ،دیلیله سودو اودماغا اؤزه ن
گؤستردی .عسگر ،بو ایشینی نئچه کره تکرار ائتدی .عسگر ترالنین اؤزگووه
نینین آرتماسینی گؤرونجه قاشیغی گنج آنانین الینه وئردی .او ،هامینی چاشقین
بوراخاراق ،بیر سؤز دئمهدن سالوندان چیخیب گئتدی .هر کس عسگرین بو
داورانیشینا حئیران قالمیشدی .من ،بو دورومو دوشونه بیلمیردیم!
آغ بیرجک آنا ،گنج آنانین قوجاغیندا یئرلشن ترالنی یاواشجا اونون قوجاغیندان
آلیب ،الینده گتیردیگی بیر بئزله آلتینی دییشندن سونرا اونو نیسگیللی گنج آنایا
گئری وئردی! آنا ،بو ایشیله ترالنین و گنج آنانین یانیندا اولدوغونو عئینیله
گؤسترمیش اولدو! گنج آنا ترالنی آالندان سونرا بیر داها آرخاسینی چئویرهرک
ترالنی امیزدیرمهیه چالیشدی!
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گنج آنا بیراز سونرا اؤزونه چکی-دوزن وئرهرک بیزه دؤندو! او ،ساکین و
موتلو گؤرونوردو .آنجاق گؤرونوشو هئچ یاخشی دئییلدی .او ،هر آن باییالبیلر
کیمی گؤرونوردو .من ،قارشیمدا اوالن سویوموش چایی ساچالری دوداقالرینا
یاپیشمیش گنج آنانین الینه وئرهرک یاواشجا ترالنی اللریندن آلدیم:
-

بیرازبوندان ایچین ،سیزین دورومونوز هئچ یاخشی دئییل.

-

یوخ ساغول ،ایستهمز!

او ،سانکی بیر شئیلردن چکینیردی .کیمسهنین اونو بئله گؤرمهسینی
ایستمیردی .بیر یاندان دا اؤزونو چوخ یالنیز حیسئدیردی .بونو هامیدان تئز
جاببار بئی اؤیرنمیشدی .او متانتله هر کسین چکیلمهسینی ایستهدی:
-

عزیزلر ،بلکه بیراز چکیلک .بیر آز هاوا گلسین بو آنا-باالیا! هه ،نه
دئییرسینیز؟ اوغلوم سن قال! بو آنا-باالنین سنه احتیاجی وار!

چئورمیزه توپالنانالر اؤز یئرلرینه دؤندولر .جاببار عمی ایسه ،اوست
دوداغینی آلت دوداغینین اوستونه سالالیا-سالالیا منه قال ایشارتی وئریب بیزدن
اوزاقالشدی.
کؤرپهسی اؤلموش گنج آنایا یاخینالشمانین یولونو تاپا بیلمیردیم .آنجاق بیر
یئرلردن باشالماق گرک ایدی .بو اوزدن اوندان آدینی سوردوم:
-

سیزین آدینیز ندیر؟

-

اولقا.

-

اولقا؟
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-

هارا آدیدیر؟

-

روسجا!

-

روس؟ ندن روس آدی؟

-

بیلمیرم! من قویمادیم! بوش وئر!

-

باالنین نئچه یاشی وار ایدی؟

-

 ۶آیلیق ایدی .بو دونیانین ظولومونه تاب گتیرمهدی .منی بوراخدی گئتدی.
ملک قیزیم!

-

گئجهکی طفیل؟ قارانلیقدا دانیشدیق ها!

-

سن بو کؤرپهنی قورتاریردین! بو آناسیز کؤرپه قورتولدو! منیم آنالی
کؤرپم قورتولمادی!

-

کاش بیراز قاباق بیلسئیدیم .منیمله دانیشاندا کؤرپهنین بیتمهسینی دئدین.

-

من کؤرپهدن اؤنجه بایغینالشمیشدیم .گؤزومو آچاندا ملگیمین بدنی
بوزباغالمیشدی .او ،ایندی گؤیلردن منه باخیر .من ایسه ،گؤز یاشالریمی
توتا بیلمیرم .من باالمی قورویا بیلمهدیم .هئق-هئق .......

-

آغالما لوطفا! دا بسدی! بو چایی ایچین .بیراز پئندیر-چؤرک یئیین.
اوالرمی؟ لوطفا!

-

اوالر ،یئیهجه گم! سن اؤزون ده یه! بو کؤرپهنین آدی ترالندی؟ چوخ
گؤزل آددی .یازیق باال ،بیز ،هامیمیز یئتیم قالدیق .نه آتامیز قالدی! نه
آنامیز قالدی! نه ده باالمیز .من ،بو طیفیلی آج قویمایاجاغام! اؤز باالمین
یئرینه امیزدیرهجگم!
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اولقا بونالری دئیه-دئیه آغالماغینی گیزلتمهیه چالیشیردی .اونون ،بو آندا
سئوگییه ،سیجاق اله ،شفقتلی قوجاغا احتییاجی وار ایدی .او ،اؤزونو گوناهکار
بیر آنا حیسئدیردی .باخمایاراق کی ،بو یازیق گنج آنانین دردی هامیمیزین
دردی ساییلیردی .آما اونون دردینی یالنیز بیر آنا دوشونه بیلردی.
اولقانی اؤزومدن ده آرتیق یالنیز گؤروردوم .او آندا الیندن توتاراق گؤز
یاشالرینی سیلمک ایستهییردیم .باغریما باساراق روحونو اوخشاماق ایسته
ییردیم .بو تکجه اونا گؤره یوخ ،هم ده اؤزومون ده ایچدن دویغومال باغلی
ایدی .آنجاق گلنه گیمیزده بئله بیر یاخینلیغین پیس آلینماسینی دویونجا یالنیزجا
ایچیمده ساییقالییردیم .رحمتلی آنام دئمیشکن" قیزین الینی آنجاق قیز توتار!"
اولقا چوخ کدرلی ،چوخ یالنیز ،آنجاق چوخ جسارتلی ایدی .او ،بوتون
دردلرینه راغمن آچیق و چکینمز گؤرونوردو .اونون یاناشما طرزینی کیمسهده
گؤرموردوم .اونون تئز توپارالنماسی ،ترالنا ییه لنمهسی منده سئمپاتی
دوغورماغا باشالمیشدی .او ،منیم اوتانجیمین یئرسیز اولدوغونو ایثباتالماق
اوچون منه قارشی داها دویغوسال یاناشماغا چالیشدی .الیمده اوالن یایلیغی
مندن آلیب گؤزلرینی سیلمهیه باشالدی .اوزومه باخاراق ،آجی دا اولسا
گولومسهدی .منی اؤز یانیندا گؤرمک ایستهدیگینی اینجه داورانیشی ایله
دوشوندورمهیه چالیشدی .ترالن بو آنی گلیشمهنین ان اینجه کؤرپوسو اوالراق
ایکیمیزین ده اینانجی اولماغا باشالدی.
-

اولقا :من ،سیزی سادجه جوانشیر سسله سم اوالرمی؟

-

البته ،اولقا خانیم ،بس نه سسلهمک ایستردین؟

-

یاخشی ،اوندا من ده سادجه اولقایام!
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-

آها باشا دوشدوم .سادجه ترالن کیمی!

-

سادجه ترالن کیمی هه ...

بو سؤزدن سونرا ایکیمیزین ده دوداغینا گولوش قوندو.
بیلمیرم نه باش وئریردی .آنجاق بیر شئیلرین اولدوغونو بوتون وارلیغیمال
دویوردوم! سانکی ترالن ،منیم اوچون بیرایلکین ،اولقا اوچون ایسه بیر یئنی
دوغوش هدیه سی ایدی.
قارشیمیزدا قاالن چؤرک و پئندیرین هامیسینی یئدیک .اولقا ،ترالنین آغیزینا
بوغدا بویدا پندیر سوتدو .ترالن ایسه ،دیلیله پئندیری سومورماغا باشالدی.
قارشیمیزدا قاالن سویوق چایی دا سونوناجان ایچدیک .بو قیسا اون -اون بئش
دقیقه لیک زامان ایچینده نهلرین باش وئرمهسینی شاشقینلیقال سئیر ائدیردیم.
تبی کی ،اولقانین دا گؤزلریندهکی اومودالنما ایزلری گؤزدن قاچمیردی .بوتون
یاشادیغیمیز زیغ-زیمراق قارانلیقالرا قارشین بو آنیمیزین گؤزللیگی بامباشقا
دویغوالرین یارانماسینا سبب اولموشدو! بیز ،بوتون بو فاجیعه لرین ایچینده
سئوینج یاشاییردیق .اولقانین من ،منیم ایسه اولقایا اوالن آنی باخیشالریمیزی
آنالتماق مومکون دئییلدی .کدریمله سئوینجیمین آراسیندا قالمیشدیم .شوبهه سیز
کی ،بو حؤکم اولقایا دا کسیلمیشدی .بلکه هامیسی بیر آنلیق کئچیجی هوس
اوالجاقدی! بلکه ده سونو گؤرونمز بیر توتقو یولونا دوشموشدوک ایکیمیز ده!
اگیرمی دوققوز عزیزیمیزین سون یولچولوغو اوچون" مرد آباد "قصبه سینین
مزارلیغیندا توپالنمیشدیق .میشیل-میشیل اویوموش آغ کفنلیلرین کامیونالردان
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یئندیریلمهسیله یاناشی ،اسارت قافیلهسینین سیزلی آغالر سسی ده اوجالیردی.
من ،ترالنی قوجاغینا سیخمیش اولقانین داورانیشینی ماراقال ایزلهییردیم.
اوفاجیق ترالنین اولقانین قوجاغینداکی بوتون اوالیالردان خبرسیز یاتماسی
راحات وئریجی ایدی .او ،آناسی ساندیغی اولقانین ایستی قوجاغیندا اویوردو.
اولقا ایسه ،ترالنی قوینونا سیخاراق داها ساکین گؤرونوردو .بیر آنالمال بو
ایکیسی ایتیردیکلرینی بیر -بیرینده تاپمیش کیمی گؤرونوردولر .بیزیم قبیرلرین
یاخینینا گلمه گیمیزه ایزین وئریلمیردی .جسدلرله آرامیزدا سیراسییال عسگرلر
دایانمیشدیر .عسگرلرین آراسیندا ترالنی یاشاما دؤنده رن عسگر ده
گؤرونوردو.
"مرد آباد "کندینین مزارلیغیندا کیمین هارادا دفن اولوندوغو بللی اولمادی .نه
ترالنین آناسی-باجیسی ،نه اولقانین سود امر باالسی و نه ده باشقاالرینین
باشداشی اولمادی! کیمسهنین جسهدینین کفهنی آچیلمادی.
اؤنجهدن گؤرمهدیگیم بیر یوزباشی ضابیط بیزه ساری دانیشیردی .بللی اوالن
او "،مرد آباد "اوردوگاهینین باشچیسی ایدی .او ،چوخ فرقلی فارسجا
دانیشیردی .من ،اونون دانیشیغینی باشا دوشموردوم .اولقانین بیر آندا دوشه
جگینی بهانه ائدهرک آرخادان بئلیندن یاپیشمیشدیم .بیزه ،مزارالرین اوستونه
تورپاق آتماغا بئله ایذین وئرمهدیلر .سانکی ،بیزی اورا گتیرمکله سون
ایشگنجهلرینی وئرمک ایستهییردیلر" .سئیفی "اؤیرتمهنین بو سؤزونو آرتیق
آنالدیم:
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"تورک باغیمسیزلیغی چوخ باهالی بیر بدله باغلیدیر .بو بدهلی اؤدمهدن
تورکون اؤزگور یاشاماسی اولمایاجاق! آزادلیق آغاجینین دیبینه حله
چوخ قانالر تؤکولهجک اوغلوم"!

سئیفی اؤیرتمهنین بو سؤزلرینی ایندی داها چوخ آنالییرام .شهید اؤیرتمهنین بو
سؤزلرینین نه قدر دوغرو اولدوغونو ،باشیمیزا گلنلردن سونرا داها درین
دوشونورم .سانکی ،من یاشامالی و میلتیمه قارشی اوالن-بیتنلری گؤرمهلی
ایدیم.
~~~~~
بو گون  "۲۹قوربانلیغین "خاطیرهسینه احسان یئمگی وئردیلر .اؤنجه
اولدوغوموز سالونون یانیندا بیر اوزون مطبخه آپاریلدیق .بورا گؤردویوم ان
تمیز و دوزنلی یئمک یئری ایدی .بیر نئچه یوزباشی وآفیسئرین بیر یئرده
دؤشنه کلی ماسادا اوتوردوغونو ایلک کز گؤروردوم .اونالر اؤز یئمکلریله
اوغراشاراق بیزه ان کیچیک ایلگی بئله ،گؤسترمیردیلر .اللرینده بئرنو
توفنگلریله بیزی سیرایا دوزه ن عسگرلرین ا ُوزگونلوگو گؤزلریندن بیلینیردی.
منیمله اولقا بیر سیرادایدیق .ماسادا اوتوران سوبای بیری ،اولقانی گؤرونجه،
اؤزونه چکی دوزه ن وئرهرک بیزه ساری گلدی .من اؤزوم ده بیلمهدن اولقانین
الیندن توتاراق ،اونون ائشی کیمی داوراندیم .سوبای بونو گؤرونجه ،بیر آددیم
گئری چکیلهرک بیزی ایزلهمهیه باشالدی .او سوبایین باخیشالری ،منی چوخ
راحاتسیز ائدیردی .بو اوزدن قوجاغیم داکی ترالنی اولقانین قوجاغینا وئره
رک ،باشیندان آرخاسینا سوزولن لچه گینی آلنینا قدر چکدیم .منیم بو
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داورانیشیمدان دوالیی سوبای دؤنوب یئرینده اوتوردو .اولقا ،بو ژئستیمه
قارشی اینجه دوداقالرینی قاچیراراق ترالنین اوزوندن اؤپوب دیله گلدی:
-

او ضابیط منی قورخوتدو .ایندی گلیب منیم الیمدن توتوب آپاراجاغینی
دوشوندوم.

-

منجه ده اونالرین الینه فورصت دوشرسه ،ایرز-ناموس بیلمزلر .مگر آز
باجی-قارداشیمیزا تجاووز ائتدیلر! حله ،اؤز ائویمیزده ،یووامیزدا! قالسین
ایندی ،یووامیزدان اوزاق دوشموشوک.

-

جوانشیر ،منی قورودوغون اوچون ساغول! بونالر منیم دول اولدوغومو
بیلممه لیدیرلر .بیلرسهلر....وای!

-

اولقا ،الیمدن گلهنی ائدهجگم .آما تانری قوروسون .بیزلرین بونالرا گوجو
چاتماز!

-

آنجاق گؤردون ،او ضابیط سندن قورخدو! منی صاحیبسیز بیلمهدی.

-

او مندن چکینسه ده ،فورصت آرخاسیندا اوالجاقدیر .بیر ده ،سن
صاحیبسیز دئیلسن اولقا!

منیم سون سؤزومدن سونرا ،اولقانین کدرلی گؤزلریندن ایشیق ساچدی.
اصلینده ،اولقانین منه یاخینلیق دویغوسو عؤمرومده یاشادیغیم ان گؤزل اوالییم
ایدی .الکین ،بئله توتغونون بو کدرلی و فاجیعه وی آنالردا اورتایا گلمهسیندن
اوتانیردیم ۲۹.نفرله بیرلیکده آلتی آیلیق سود امر کؤرپهسینی گئجه شاختاسینا
قوربانلیق وئرن گؤزویاشلی دارماداغین روس فاسون قیزین منه یاناشماسینین
آنالمی سئوگیدن باشقا چوخ شئی اوال بیلردی .بو دورومدا هر باخیشی دویغویا
باغالماغی اؤزومه یاخیشدیرماق ایستمیردیم .بئله بیر تراژیک اوالی ایچینده
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کؤنول قاپدیرماغی ان آلچاق ایش سانیردیم .اؤزومو آلداتماغا داوام ائتمه مهلی
ایدیم .بو اوره ک اویونونا بیر آن سون وئرمه گیم گرک ایدی .بیر باخیشال ،بیر
ال توتماقال ،بیر ساده اوالی ا ُوزوندن سئوگی اوالرمی هئچ؟! اولقانین منه
اوالن یاناشماسینی کؤنول باغی کیمی آنالماق اوالماز ایدی .من اونا ،کؤرپه
سینی اونوتماق اوچون بیر کؤرپه" هدیه " ائتدیم .هامیسی بو قدر! منیم اونونال
بیرلیکده یاشادیغیم ایکی گونلوک اونودولماز آجی آنالریم اولموشدور .بونو
تکجه بیز ایکیمیز دئییل ،هر کس یاشامیشدیر .بیزیم آرامیزدا هر هانسی توتقو
سیقنالی اولماماسی گره ک ایدی! آنجاق بونا باخمایاراق ایچیمدهکی قیغیلجیم
تیکان کیمی باغریمین باشینی دلیردی .منه بیر شئیلر اولوردو!
یئمک آلماق سیرامیز چاتمیشدی .بیر یاریمجیق قارا کؤک ،بیر کاسا سولو
پیتی ،یانیندا چوبان ساالتی بو سون گونلرین ان کئیفلی یئمگی ایدی .بیز ،ماسادا
یان-یانا اوتورموشدوق .بیرازدان جاببارعمی ده بیزیم ماسایا گلدی:
-

اوشاقالر نئجهسینیز؟ قیزیم سن نئجهسن؟ بیراز توپارالنا بیلدین می؟

-

اولقا :ساغول عمی! سیزینله جوانشیرین یاردیمی ایله! آلاله سیزی منیمله
بو یئتیم باالیا چوخ گؤرمهسین .سیز ده اولماسایدینیز بیزیم باشیمیزا نهلر
گلهجگی بللی اوالمازدی.

-

قیزیم ،تانری بؤیوکدور .او ،ایسترسه سونونا قدر قورویار بندهسینی !سیز
جاوانسینیز ،منیم بوندان سونرا چوخ عؤمروم یوخدور .حله اوره گیم ده
یول وئرمزلیک ائدیر .سیز ،بیر-بیرینیزی قورویون .ایکینیز ده گنج،
ایکینیزین ده یازغینیز بیردیر .ایکینیز ده بیر-بیرینیزه چوخ بنزهییرسینیز.
او حربچی نین سنه اوالن باخیشالرینی گؤردوم .الیمده بیر اوراق
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اولسایدی ،گؤزلرینی اویاردیم .بئله چاققالالری چوخ گؤرهجکسن قیزیم.
گؤزلسن ،گنجسن ،سنین یانیندا بیریسی اولمالیدیر .ائله دئییل جوانشیر؟
سنینلهیم جوانشیر ،ائشیتمهدینمی؟
-

آه؟ باغیشال ،جاببار عمی .من ترالنا اویموشدوم .نه دئدیکلرینیزی بیلمهدیم.
بیر ده ،سیزین منیمله دئییل اولقا ایله دانیشدیغینیزی دوشوندوم.

جاببار عمی اوست دوداغینی آلت دوداغینین اوزه رینه سریب ،منه گولومسه
دی .اولقا بو صحنه نی گؤرونجه باشینی آشاغی سالدی و ب ُوزگون دوداقالرینی
چئینمگه باشالدی .اوچوموز ده یئمهیه باشالدیق.
-

جاببار عمی :بو کؤرپه نه ییه یر ،نه ایچر بس؟

-

اولقانین اوزونه باخاراق :اولقا آناسینین سودونو! – دئدیم.

-

اولقا :جانیمدا جان وارکن ،اؤز باالم کیمی ترالنی یئدیزدیرهجگم ،عمی.

-

جاببار عمی :سن بیر ملک سن قیزیم! تانری اؤزو سنی قوروسون! ائله
دوشون کی ،ملک قیزینی دئییل ترالنی دوغدون! ائله دوشون کی ،ترالن
اؤز دوغما باالندی .آرتیق بوندان سونرا ترالنین سندن باشقا آناسی و سنین
ده بو طفیلدن باشقا باالن یوخدور .منه دونیاالری وئردین قیزیم .بوندان
سونرا سن منیم اؤزبه اؤز قیزیمسان .سنین آرتیق بیر آتان وار!
~~~~~
جاببار عمینین یاشدان دوالن گؤزلری منیمله اولقانی دا آغالتدی.
جاببارعمی آیاغا قالخاراق اولقانی قوینونا چکهرک باغرینا باسدی! او،
گؤزلرینین یاشینی سیلمهدن بیزدن آیریالراق آیاقیولونا ساری یولالندی!
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بیزی تبریزدن داشییان کامیونالرین یئرینی ایکی آمئریکان عسگری
کامیون آلمیشدی .بللی اولوردوکی ،اؤنوموزده چوخ یول وار .بو کامیون
الرین دورومو داها مودئرن گؤرونوردو ۶۰ .نفردن آرتیق باشالیان
سورگون یولچولوغو۳۱ ،نفره دوشموشدو .سون دوراجاغیمیزین بللی
اولمادیغینی دوشونورکن ،نئچه میزین یول سونو مقصده چاتاجاغی
قورخوسو بدنیمی تیترهدیردی! بیزی ایکی ماشیندا یئرلشدیریب یوال
سالدیالر .منیم سوروملو داورانیشیمدان یالنیز اولقا و جاببار عمی دئییل،
چئوره میزده اوالن هر کس ممنون گؤرونوردو .بو ایسه ،داورانیشالریمین
دوغرو اولدوغونو گؤستریردی .دونیامین دییشیکلیگی هر آن ایچیمی
قاشیندیریردی .ایکی گون اؤنجه حتی آدینی بئله بیلمهدیگیم اولقادان آیریال
بیلمیردیم .باجیمال آنامین اؤلومو ایله ،اؤلوم دیله گیمین بوش اولدوغونو
آرتیق آنالمیشدیم .ایسته سم ده ،ایستمهسم ده ،ساریشین بیر گؤزه له
وورولموشدون .حالبوکی ،سئوگیسینه توتولدوغوم گنج آنانین منه قارشی
اوالن دویغوالریندان خبریم بئله ،یوخ ایدی  .دوشونوردوم کی ،یول بویو
حیس لریمی آچیقالیاجام .چونکی ،اولقانین دا منه قارشی بوش اولمادیغینی
بیلمه گیم گره کیدی .اونون منه بیر قارداش کیمی باخماسینی یئنی بیر
فالکت سانیردیم .تکجه دیله گیم اونون دا منه اوالن سئوگیسی نین اوره
کدن اولماسی ایدی! یاشاماق اوچون بونا ایکیمیزین ده احتیاجی اولدوغونو
دویوردوم.
منی ،آرخاسینجا چکن باشقا بیر اوغراشی دا باشچاووش بایرامی و گنج
اونباشی چاووش غالمعلی درویشلو ایدی .دون گئجهنین شاختاسیندان
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سونرا بو ایکیسی یوخا چیخمیشدی .منه ائله گلیردی کی ،اونالرین هر
ایکیسی ده گئجه شاختاسیندا دونموشالرین ایچینده ایدی .جسدلرینی ایسه
گئجه ایله تبریزه قایتاریبالر .منیم بئله دوشونجم سبب سیز دئییلدی .من
چاووش درویشلو حاقیندا بیر باشقا احتیمال دا وئریردیم .او ،بو کارواندا
گؤردویوم ان سس سیز و قاپالی حربچی ایدی .اونون اوزونده درین و
گیزلی بیر کدر گؤرونوردو .او ،سیررینی گیزلهمهیه چالیشسا دا
ا ُوزگونلوگو بونو بللی ائدیردی .من ،اؤز یازغیمدا اوالن جیزگیلرین عئینی
سینی اونون دا سس سیزلیگینده حیسئدیردیم .باش چاووش بایرامییا
گلینجه ،اونون منه قارشی یاخین و دویغولو یاناشماسی ،اوزوندهکی
تدیرگینلیگی آنورمال دویومالرین یارانماسینا نه دن اولوردو .اوندا منه
عایید گیزلی بیلگیلرین اولماسینی دوشونوردوم .آرتیق فورصتی مین
اولماسینی دوشونموردوم .ایچیمیزده هر کس او ایکیسی نین باشینا نه
گلدیگی ایله ماراقالنیردی .او ایکی تورک چاووشون دورومو نئجه ایدی؟
اونالرین زامانسیز اؤلومو ایله ،بو دیرناقسیز فارس چاووشالرینین الیندن
نهلر چکهجه ییک آرتیق؟
بیر جیپ ،بیر عسگر ماشینی و ایکی کامیونال بلیرسیز یولالری آرخادا
بوراخیردیق .یول بویونجا یئردن قالخان تورپاقالر کامیونون ایچینه
دولوردو .بو یول ،کئچدیگیمیز یولالرا نیسبت داها آرتیق توز -تورپاقلی
ایدی .کامیونالرین ده لیک-دئشیگیندن گئنیش چؤللوکدن کئچدیگیمیزی
گؤره بیلیردیک .نه بیر آغاج ،نه بیر آوادانلیق گؤزه ده یمیردی .داغ-دره
لی یئرلر دوزنگاه لیقالرال عوض اولونموشدو .هاوا بیراز ایستی ایدی.
آنجاق بیز یئنه ده پتوالر ایچینده تیر-تیر اسیردیک .جانیمیزین الدن دوشمه
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سیله یاناشی ،آز یئمک ،پالتارالرین یوال اویغون اولماماسی و چوخلو
سببلردن دوالیی ،هر کئچن آن یاشام دیرنجیمیز آزالیردی .سودمر چاغیندا
دوشمن اسارتینه اوغرامیش ترالنین اولقانین قوجاغیندا میشیل-میشیل
اویماسینا قیسقانمیردیم دئسم ،یاالن اوالردی! هر کسین اوستوندهکی پتودان
عالوه اوچوموزونده اوستونده آرتیق بیر پتو وار ایدی .من ،پتو آلتیندا
الیمی اولقانین الینه یاخینالتما جسارتینی گؤستردیم! اولقا ،ایستهنیلن یانیتی
وئرینجه الینی توتوب دئدیم:
-

اولقا نئجهسن؟ اوشویورسنمی؟

-

بس سن نئجه ،جوانشیر؟ سنین الین ایستیدی .اللریندن ایستیلیک آلیرام
سانکی .نه یاخشی کی ،سن وارسان! آلاله سنی منه یئتیردی! یئتیردی کی،
اؤکسوزلر تک قالماسین! الیمی هئچ بوراخما! اورگینین سیجاقلیغینی
اللریندن آلیرام! منه گوج وئریرسن جوانشیر! یاشاماق گوجو! سنین نئجه؟
منیم اللریمه قارشی بیر دویغون وارمی؟

-

اولقا ،سن ندن بورداسان؟ سنین باشینا نهلر گلیب؟

-

سنه سؤیلهدیکلریمین جاوابی بودورمو؟ منیم سنه وئرهجک هئچ بیر
هیجانیم یوخ مو؟

-

بو هاردان چیخدی اولقا؟ من ،من ،من سنه!....

-

یوخ! جوانشیر دایان! دایان سنه آنالدیم! هر شئیی سنینله پایالشاجاغام.
آنجاق قورخورام منیم باشیما گلنلری بیلندن سونرا منی یالنیز قویاسان!
منیم بو دونیادا سندن باشقا کیمسم یوخدور .سندن قارانتی ایستمک حاقیم دا
یوخدور .ساده جه قورخورام !...جوانشیر منی دینلهییرسن می؟
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اولقا ،بو سؤزلری دیله گتیریرکن ،اینجه الیله الیمی سیخیر و گؤزلریندن یاش
آخیردی .بو ایسه اونا بسلنن سئوگیمی قات-قات آرتیریردی .من ،اولقانین
قورخوسوندان داها چوخ قورخو حیسئدیردیم .من ،بوندان سونرا اولقانین مندن
اوزاقالشماسینی اؤزوم اوچون دؤزولمز سانیردیم .اونون تدیرگین سؤزلرینین
اؤزومه عایید اولدوغونو دوشونوردوم .من ده اولقانین منی ،سادجه منی
دوشونمهسینی ایستهییردیم .ایچیمده" اولقا سنی سئویرم"! دوشونجهسی وحشی
دالغا کیمی منی ایچینه چکیردی! هر آن پاتالماق ایستهییردیم .بو منیم ایلک
سئوگیم ساییلیردی .بوندان اؤنجه هئچ بیر قیزا بو قدر یاخین اولمامیشدیم.
اولقانین اورگی اووجومون ایچینده ووروردو .بو یابانجی آنالرین یاشاماسی
اوچون آنامال باجیمین بئله ،آجیسی یئتمیردی" .یاشام اؤلولرله دئییل ،دیریلرله
یاشانیر! من ،اؤلولرله دئییل ،دیریلرله یاشاماق گره گیندئیدیم"!
بو قورخونو ائنمک اوچون یانیمدا دونیانین ان نهنگ گوجو وار ایدی .اولقا
سئوگیسی! منیم اوچون باشقا یول یوخ ایدی .یاشاماق اوچون باشقا آلتئرناتیو

یوخ ایدی .اولقانی سئومک ،اونا سئویلمک و باشقا هئچ نه!اولقانین" سنی
سئویرم جوانشیر "! توتقوسوندا بیرانگل گؤرونمهسده ،حله تدیرگینلیگیم
سوروردو .دوغرو کی ،اولقا اولدوقجا آچیق ،آیدین و راحات ایچیندن گلن
دویغوالرینی پایالشیردی .بونا باخمایاراق ،قارشیدان گلهجک هر هانسی بیر
اولومسوزلوغو دا دوشونمهیه بیلمیردیم.
اولقانین گؤزلریمه باخارکن ،مندن بیر جاواب گؤزلهمهسی بللی اولوردو .بو
اوزدن داها گئجیکدیرمهدن بیر سؤز دئمه گیم گرک ایدی:
-

سؤز وئریرم! بیر قارداش کیمی سؤز وئریرم! امین اول اولقا!
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اولقانین الیمدهکی الینین تیترمهسینی دویوردوم .او ،گؤزلرینی کامیونون
کونجونه دیکهرک سوسقون-سوسقون الینی الیمدن چکدی!

-

اولقا ،نییه سوسدون! ندن الیمی بوراخدین! ندن گؤزلرینی مندن قییدین؟ نه
دئدیم کی؟

-

منی باغیشال ،من سنی زور دوروما سوخماق ایستمیرم .آدام هر سیررینی
قارداشینا آچانماز!

-

من ،سنی بوراخمایاجاغام دئدیم اولقا .من سنی هئچ بوراخماق ایسته میرم
کی اولقا .سؤز! اولقا اینان منه!

-

سنه اینانماسام الیمی الینه وئرمزدیم .بو منیم سنه اوالن!..

اولقا ،الیمی اؤنجهکیندن داها بتر توتوب سیخدی .هئچ اینانمیردیم اونون اینجه
اللری بو درجه گوجلو اولسون .الیم اینجیسه ده ،داها چوخ اینجیمهسینی دیلهدیم.
او ،سس سیزلیک ایچینده منه اؤزگورلوک اؤیرهدیردی .او ،منیم بیر قارداش
کیمی سئودیگیمی دئییل ،سئوگیلیسی کیمی سئودیگیمی ایسته ییردی! او،
چیرپان اورگیمین ،اللرینه ائنمهسینی دویماق ایستهییردی .او ،منیم بوتون
جانال ،روحال ایسینتیمی اورگینین اوجاغیندا گؤرمک ایستهییردی .ایکیمیزین
ده اورگینه سس سیز ایلدیریم دوشموشدو! بو نئچه ساعات ایچینده ایکی یاسلی

گؤنوله باهار گلمیشدیر! تانریم ،سن اؤزون بیلدیگینی یاپ! بو یاشام منیم الیمدن
چیخمیشدیرآرتیق!
-

اولقا-اولقام ،لوطفا الیمی الیندن بوراخما! اومودومو کسمه! اوزولمه،
سارسیلما ،سوسما دانیش! بیل کی ،بو ظالیم دونیادا بیزیم بیزدن باشقا
دوستوموز ،سئوهنیمیزوسیرداشیمیز یوخدور! من سنی سئو!.....
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جوانشیر! دایان! پئشمان اوالبیلهجک سؤزو آغزینا گتیرمه! اؤنجه منی
دینله! منی گؤزل دینله! دویغو حیس لری اولمادان دینله! منطیق سل و
گرچک چی اوالراق دینله! دینله ،دوشون ،آنال ،سونوندا یاریم قالمیش
جوملهنی بیتیر! منی ایسترسن قارداش کیمی ایسته مه! منیم گیزلیلریمی
بیلمیش بیر سیرداش کیمی ایسته!
"من بیر گلمهیم! ددم" آستارا"دان ،ننم ایسه" ماخاچقاال"داندیر.

-

ماخاچقاال؟ اورا هارادیر؟

-

اورانی گؤرمه میشم .آنامین دئدیگینه گؤره ،اورا بؤیوک شهردیر .اورادا
چوخ دیللی خالقالر یاشاییر .سووئت دؤولتینین داغیستان بؤلگهسینین
باشکندیدیر .آنامین دئدیگینه گؤره ،آتاسی طلعت بئی ۲۵–۲۴یاشالریندا
تبریزده اولوب و ستارخان سیراالریندا قاجار شاهینا قارشی ساواشیب.
اورادا یاراالناراق ایکی سوسیال دئموکرات دوستو ایله بیرلیکده باکی یا
دؤنهرک توتولوب ،چار مأمورالرینین دوستاغی اولوب .او ،باکی
زیندانیندا -۱۹۰۵جی ایل موسکوا قییامچی الریندان اوالن  ۱۹یاشلی
"آکسانا "ایله ائولهنیب .منیم آنام" روکسانا "اونالرین ایلک اؤوالدی
اولوب .آتام حاقیندا دئمهلییمکی ،اونون آتاسی و منیم ددم ایش اوچون
آستارادان باکی یا گئدهرک ،اورانین بیبی-هئیبت پئترول قویوالریندا ایشله
ییب .یالچین ددم ،ائله همین باکیدا بیر اردبیللی قیزال ائولنهرک ،اونالردان
اوالن ایلقار ایسه چوخ ائرکن چاغالریندا گنج" روکسانا "ایله اورتاق
یاشام قوروبالر .من ایسه ،اونالرین ایلک اوشاقالری اولموشام .من باکی
دا بویا-باشا چاتمیشام .آنجاق  ۷یاشیمدا گنج آتام خستهلیگه توتولوب
اؤلوب .آتامین اؤلمهسیندن سونرا عاییله جه یاخینالریمیزین یانینا –
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ایسماعیللی بؤلگهسینین" ایوانووکا "کندینه داشینمیشیق .اورادا آنام
ا ُوزومچولوک کولخوزوندا ایشلیهرک امک موکافاتی آلیب .منیمله کیچیک
قارداشیم روس دیللی اوخوال گیرمیشیک .آنام بیراز تورکجهنی بیلیردی.
آما هئچ زامان بیزیمله تورکجه دانیشمادی .ترسینه ،آتام آزربایجان
تورکجهسینی چوخ گؤزل بیلیردی .او ،بیزیمله یالنیز تورکجه دانیشیردی.
او ،اؤلندن سونرا منیمله کیمسه اؤز دیلیمیزده دانیشمادی .ایوانووکا کندینده
هرکس روسجا دانیشیردی .من بیراز بؤیویندن سونرا آتامدان قاالن کؤهنه
کیتابالر آراسیندان آزربایجان تورکجهسینده یازیالن داستانالری تاپیب
اوخوماغا اؤزه ن گؤستردیم .بو ایسه ،منیم باکییا دؤنمه گیمه سبب اولدو.
من اون آلتی یاشیمدا اورتا مکتبی بیتیردیم .باکی دؤولت بیلیم یوردوندا آد
یازدیردیم .بیلیم یورد بیلئتیمی آلماق اوچون باکییا گلدیم .آتاسی
"خوی"دان ،آناسی" الچین"دن اوالن ائلچین آدلی گنج موزیک چیله تانیش
اولدوم .ائولهنیب اؤزوموزه یووا قورماغا سؤز وئردیک۲۲.یاشلی ائلچینله
ائولنمک اوچون اوچ-دؤرد آی گؤزلهمهلی اولدوم .ائلچین ،سووئت
اوردوسونون مارش قروپونون ضابیطی اوالراق باکیدان تبریزه گؤنده
ریلدی .من ایسه باکیدا قالیب بیلیم یورددا اوخوماغا باشالدیم۱۸ .یاشیم
بیتر-بیتمز ائلچینه قوووشماق اوچون باکی کومونیست پارتییاسینا گئدهرک،
تبریزده نیشانلیمین اولدوغونو بیلدیردیم .اونالر منی باشقا بیر بؤلمهیه
گؤندردیلر .او بؤلمهنین هارا باغلی اولدوغونو بیلمیردیم .الکین" اورمو"دا
بیر حربی بؤلومده ایشلهیه بیلهجگیمی دئدیلر:
"سنی ایشچی اوالراق گونئی آزربایجانین ایکینجی شهری" اورمو "یا
گؤندره بیلریک!"
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منیم اوچون اورمویا گئتمک ده یارارلی اوالجاقدی .اورمویا گئتمک
اوچون ،اؤنجه تبریزه گئتمهلی ،اورادا ایشلریمی ساهمانا سالمالی ایدیم.
سونرا "،اورمو "شهرینده اوالجاقدیم .بو ایسه ،ائلچین ایله بیرلشمک
اوچون ان اویغون یول ساییلیردی .یولچولوق ایشلریم تئزلیکله سونا
چاتدی .دوشوندویومدن تئز تبریز یولونو توتدوم.
اومدوغوم بؤیوک تبریزی ییخیق و داغینیق گؤردوم! الکین منیم اوچون
اؤنملی اوالن تبریز دئییل ،ائلچین ایدی .بونا گؤره ده ،ایلک آیاقدا ائلچین
ایله گؤروشوب ائولنمگی دوشونوردوک .ائلچین ایله قوووشماغیم نئچه
گونومو آلدی .اونو بولونجا بوتون اومودوم یئرله -یکسان اولدو! ائلچین،
ایکی هفته اؤنجه بیر روس ضابیطی نین بیچاق دارباسیندان اؤلموشدو! بو
ائلچیندن الده ائدیلن ایلک و سون خبر اولدو .ائلچینین تبریزین امامییه
مزارلیغیندا اوالن قبرینه گئتدیم .باش داشیندا یازیلمیشدیر:

"وطن و آزادلیق اوغرونا شهید دوشن گنج ضابیط ائلچین قاراچینارین
روحونا فاتیحه"!
اورتادا قالمیشدیم .بیر نئچه کره باکی یا دؤنمک ایسته سم ده ،اؤزوم بیلمه

دن "خالق داخیلی ایشلر کومیسسارلیغی نین سووئت آزربایجان بؤلمه
سینین"ایشچیسی کیملیگینده گلدیگیمه گؤره ،اؤزباشینا قاییتمام ایمکانسیز
ایدی ۱۸ .یاشلی بیر روس فاسون گنج قیز اوالراق ،بو قریب و یاد شهرده
نه ائدهجگیمی بیلمیردیم .ان آزیندان تبریزده یاشاماق اوچون بیر گوجلو
آرخام اولمالی ایدی .اورمودان اؤنجه منه تبریزده احتیاج اولدوغونو سؤیله
دیلر .تبریزین رادیوسوندا ایشچی اوالراق قبول ائدیلدیم .بونون ایسه،
سببکاری تانیش اولدوغوم بیر روس ضابیطی اولدو .او ۲۶ ،یاشیندا گنج
88

ائلدار قاراداغلی

سورگون اومودالر

بیر سوبای ایدی .آدی آلکساندر کاراچاکوو ،دوغوم یئری ایسه سان
پتئرزبورق ایدی .آلکساندر ایله تانیش اولدوغومدان سونرا سیخینتیمین
آزالدیغینی حیسئتدیم .هفته سونالری تبریزدهکی روس اوردوسونون
ضابیطلر کلوبونا گئدیردیک .آنجاق یاخین موناسیبتدن قاچیردیم .چونکی،
روس کیشیلرینین یاشام و عاییله وی اینسان اولمادیغینی بیلیردیم! آیریجا
اونا قارشی هئچ بیر کؤنول باغالنتیم یوخ ایدی .من آلکساندردن داها
چوخ ،باکییا دؤنمگی دوشونوردوم .آلکساندرین ایسه بو یولدا منه
یاردیمچی اوالجاغینی دوشونوردوم.
بیراز سونرا تبریزده آزربایجان میللی حاکیمیتی قورولدو! هر گون
میتینق ،هر گون توپالنتی منیم اوچون چوخ گؤزلهنیلمز اولموشدو.
گونلرین نئجه گلیب-گئتمهسینی اونوتموشدوم .رادیو ،دئموکراتالرین الیله
آپاریلیردی .من روسجانی سربست بیلدیگیمه گؤره ،تورکجه-روسجا
دیلمانجیلیغی دا ائدیردیم .ایشیمی چوخ سئویردیم .دئموکراتالردان بیری
اولموشدوم .تبریز منیم اوچون سانکی دوغماالشمیشدی .آنجاق بونا
باخمایاراق ،آلکساندرین دوستو کیمی کلوبا گئتمگی ده قاچیرمیردیم .ائله
همین گئجهلرین بیرینده ،آلکساندرچوخ ایچدیگیندن سرخوش اولوب
هوشونو ایتیردی .اونو ائوینه آپاریب آییتماغا چالیشسام دا ،بونو باجارا
بیلمهدیم .چوخ گئج اولموشدو .بونا گؤره ،اوستومه بیر پتو آالراق
سالونداکی موبیلده اوزاندیم .سحر دورارکن آلکساندرین دورومونو
اؤیرنمک اوچون اوتاغینا گئتدیم .او ،اؤلولر کیمی سس سیز ایدی .سسله
دیم:
-

الکساندر ،آلکساندر!
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جواب وئرمهدی .یاخینا گئدیب الیمی اوزونه یاخینالشدیردیم .او ،الیمی
توتاراق منی اؤزونه چکدی .دیکسینمیشدیم ،نه ائدهجگیمی بیلمیردیم.
اونون وحشیجهسینه داورانیشیندان هئچ خوشالنمامیشدیم .بو داورانیشین
آنالمینی باشا دوشموردوم .ندن بئله وحشیلیک؟!
اؤنجهکی ایستکلرینه یوخ دئدیگیم اوچونمو؟ یوخسا روسال حربچیلیک بیر
آرایا گلینجه بئله اولورموش؟ هانسی!؟ من الیمدن گلن خیدمتی اونون
اوچون ائدیردیم .هئچ زامان اونو یالقیز قویموردوم .قورو و اؤزبئیه نیر
اؤزللیگینی گؤرمزلیکدن گلیردیم .سادجه ،اونون جینسل ایستکلرینه یوخ
دئییردیم .بونون دا سببی اونون ایچینده اوالن سئوگی نین سئوگی دئییل،
جینسل تمناسی ایدی .بو اوزدن ،اؤزومو اوندان اوزاق توتوردوم .بونا
گؤره ده همین سحر اوستونه باغیراراق دئدیم:

-

وحشی! بو نه داورانیشدی؟ اؤزونه گل! من سنین ناتاشان دئییلم! من ده
سنین کیمی بیر اینسانام! ایستهدیگیمله یاتارام! حئیوانال دئییل!

-

الکساندر :من ده ایستهدیگیمی آالرام! سن منیم اوچون ناتاشاسان!
بیلدینمی؟ اؤز ایستگینله گل! یوخسا سنی آلتیما آلماغی باجاریرام! منیم
اوچون ائله سی-بئلهسی فرق ائتمز!

-

" وحشی روس!" سنه اوالن بوتون سایغیم یوخ اولدو! دئیهرک ائودن
قاچماغی باجاردیم .آلکساندرین حله ده باشی دؤنوردو .بو ایسه ،الیندن
قورتولماغا کؤمک اولدو .بئله کی ،منی توتماق اوچون آیاغا قالخارکن
باشی اوسته یئره دوشدو .من ایسه فورصت تاپیب قاچا بیلدیم! بو ،ائلچینی
ایتیردیگیم گوندن بری باشیما گلن ان قورخونج اوالی ایدی .تبریزین
ا ُوزومه گولمه کیمی حالی گؤرونموردو .گلدیگیم گوندن بری باشیم
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قالماقالدا ایدی .منیم سئومکدن باشقا بیر گوناهیم یوخ ایدی .بوتون باشیما
گلنلرین مرکزینده ائلچین و اونون آجی یاشامی دایانیردی .من ،سئوگیلیم
اوچون بوتون حیاتیمی وئرمهیه گلمیشدیم .آما سئوگیمی ،روحومو و
جانیمی وئرمهدن ،جانانیم اوچوب گئتمیشدیر! من ائلچین کیمی گؤزل بیر
اینساندان سونرا روحسوز جیسمیمی نئجه بیر حئیوانا تسلیم ائده بیلردیم!
اولقانین گؤز یاشالری اینجی-اینجی یاناغینین یولو ایله ترالنین پتوسونا
دؤکولور ،یوخ اولوردو .من اونون اوچون بیر ایشلرین گؤرمهسینی
دوشونوردوم .سادجه اوتوروب آجی آنیالری دینلهمک دوغرو دئییلدیر:
-

اولقا ،سن بیر قهرمان قیزسان! نییه آغالییرسان؟ چوخ قیزالرین سنین
کیمی اولما شانسی یوخدور .ائله بیزیم قیزالری توت! اونالرین ائو،
اینانج ،قازانج و آزاد سئچیم شانسالری یوخدور .آما سن بونالری
باجاریبسان .بو سنجه بؤیوک فرقلیک دئییلمی؟

-

یوخ جوانشیر ،دئییل! منیم نئییم آزاددیر؟ باخ! بیزیم هارا گئتدیگیمیز ،نئجه
اوالجاغیمیز بللی دئییل .باشیمیزدان داها نهلر کئچهجگینی کیمسه بیلمیر.
ایچیمیزده ان باشی باللی ،خانیمالر اوالجاقدیر .سیزلر بیر تورلو
کؤکونوزو سودان چیخاراجاقسینیز .آما اوالن بیزه اوالجاق .سن دوشونمه
کی آلکساندرین تایی تاپیلمایاجاق .اوندان داها بتر شهوت حئیوانالری
تاپیالجاقدیر .اوالن بیزه اوالجاقدیر! بونا هئچ شوبهم یوخ!

-

اینشالاله بئله تدیرگین لیکلره احتییاج اولماز! من سنی تک بوراخمایاجاغام
اولقا!
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"اینشالاله-ماشالاله"ال بو ایشلر دوزلمز! اصلینده ،جهالت  -جهالتدیر.
اونون آغی-قاراسی یوخدور .ائله باشیمیزا نه گلیرسه مسجیددن ،کلیسهدن،
کنیسهدن ،سیناقوقدان گلیر .زاهید ،بارماغینین دامال قانینا دایانا بیلمهدیگی
حالدا ،دونیانین قان سئلینه گؤزونو یومار! من اینشالاله-ماشالالهالرا
اینانمام ،جوانشیر! قوالق آس جوانشیر ،کیمینله بیرلشدیگینی ،کیمینله
پایالشدیغینی اؤیرنمک ایستهییرسن قوالق آس!
آلکساندرین ائویندن قاچدیغیمدان اوچ گون سونرا رادیو ایدارهسیندن
چیخار-چیخماز روس اوردوسونا باغلی بیر قارا ماشیندان یئنن ایکی
عسگرین منه ساری گلدیکلرینی گؤردوم .هئچ قاچماق فورصتی
بوراخمادان ،منی توتوب ماشینین ایچینه آتدیالر! قیشقیریب-باغیرماغا
گرک یوخ ایدی .باشیما نه گلهجگینی تخمین ائده بیلیردیم .بو ایشلرین
اؤرنکلرینی باکیدا آزدان-چوخدان بیلیردیم .تخمینیمه گؤره ،بیرازدان قارا
بیراوتاقدا سورغو-سواال توتوالجاقدیم!
گؤزومو آچار-آچماز اؤزومو اوچ گون اؤنجهکی قاچدیغیم یاتاقدا بولدوم.
اوزه ریمده آلت پالتارالریم بئله ،یوخ ایدی! چیل-چیپالق ایدیم .اوزه ریمی
اؤرتهجک نه اینکی بیر یورقان ،حتی بیر پارچا دا بولمادیم .قیچالریمدا
قوروموش قانالرین ایزی گؤرونوردو .آرتیق اوتاناجاق بیر دوروموم یوخ
ایدی.
بیر نئچه دقیقه سونرا آلکساندر اوتاغا گیردی .لوم -لوت قارشیسیندا
دایاندیم .اوندان نیفرت ائتدیگیمی دیله گتیردیم .او ،سادجه گولومسهییب
دوداغیمدان اؤپهرک دئدی:
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آلکساندر اوچون باغلی قاپی یوخدور! من بونون بئله اولماسینی ایسته
مزدیم .سن منی بونا مجبور ائتدین .بوندان سونرا سن منیمسن! هر گون-
هر گئجه !...من سنی اؤزوم ایله باکییا گؤتورهجگم .ایستکلریمی یئرینه
یئتیررسن سنی آالجاغام! یوخسا ،بو جهنمدن قورتوالجاغین یوخ! سئچیم
سنیندیر .بیر ده آیاقالرینین اورتاسیندان آخان قانا باخ! آرتیق قورویاجاق
بیر شئین ده قالمادی ،موسلمان قیز! من وارام و سنی قورویاجاغام .اوسلو
اول! خوشبخت اول! بوندان سونرا بورادا قاالجاقسان .ائوین خانیمی
اوالجاقسان .چوخلو ضابیطلر بورا گلهجک و سن اونالرا قوللوق ائده
جکسن .البتده ائوین قوللوقچوسو واردیر .من اونو ائوینه گؤندردیم کی،
سنینله یالنیز قاالم .ایندی حاضیرالن ،بیر ساعات اؤنجه روحسوز اؤلو
کیمی ایدین .هئچ خوشوما گلمهدین موسلمان قیز!

-

اولقا! سنین باشینا گلنلره باخ!

-

بو حله ایشین باشالنقیجی ایدی .اساس باشیما گلنلری ائشیتمک حوهسین
وارسا ،دانیشیم!

-

تبی کی وار! ایستهدیگین قدر سؤیله.

-

بیر آی سونرا حامیله قالدیغیمی اؤیرندیم .آلکساندرین حؤکمو ایله اوشاغی
ساخالمالی ،اونونال بیرلیکده سان-پتئرزبورقا گئتمهلی ایدیم .او ،حاقیمدا
اوالن هر نئیی بیلیردی .حتی اؤزومه ماراقلی اولمایان دینیمین نه
اولدوغونو بئله! اونو یاخیندان تانیدیقجا ،نه قدر تهلوکهلی مأمور
اولدوغونو دا درک ائدیردیم .او "،ن ک ود " آکادئمیاسینین یئتیشدیردیگی
حربچی ضابیطی ایدی .تمل گؤره وی آزربایجانلی ضابیطلرین" فیرقه"یه
قارشی توتومالرینی کونترول آلتینا اولماق ایدی.
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آلتی آی ایدی کی ،اونونال بیرلیکده ایدیم .بو آلتی آی ایچینده اونون رسمی
"ماتیشقا"سینا چئوریلمیشدیم .اونو سئومهدیگیم حالدا هر تورلو وحشی
تجاووزونه قاتالنیردیم .بیرینجی اوندان اؤترو کی ،اوشاغیمین آتاسی ایدی
و منیمله سان-پتئرزبورقدا ائولنهجگینی روس ضابیطلرینین ایچینده
یایمیشدی .بو ایسه ،منی اؤزگهسیله پایالشمایاجاق آنالمینا گلیردی!
ایکینجیسی ،اوندان اؤترو کی تئزلیکله باکییا دؤنهجک شانسیمی اوندا
گؤروردوم .بو اوزدن ده اونون بوتون پیسلیک لرینه دؤزوردوم .او ایسته
سه ایدی ،منی بیر آن ایچینده یئر اوزوندن سیله بیلردی .اونون امرینده
اوالن روس عسگرلرینین گوجو فیرقهنین باشچیالریندان قات-قات چوخ
ایدی .همین گونلرده ،روس اوردوسونون تبریزی بوراخماسی گوندمه
گلمیشدی .من سئوینیردیم کی ،سونوندا باکییا دؤنهجگم و اوشاغیمی اورادا
یاخود سان-پتئرزبورقدا دونیایا گتیره جم.
همین گونلرده آلکساندرین ایکی گونلوک زنگان سفرینی اؤیرندیم .او،
"گؤزله منی ،ایکی-اوچ گونه دؤنوب یولالناجاییق "!دئییب ،شخصی
اشیاالرینی بیر چانتایا توپالییب گئتدی .ایکی گون کئچدی .روس ضابیطلر
کلوبونا گئتدیم .کلوبون قاپیسی قاپالی ایدی .قاپی چیدان اؤیرندیم کی ،دونن
سحر سون اوردو حیصه سی" جولفا"یا یولالنیب .اوردونون تبریزدن
چیخماسییال آلکساندرین زنگاندان دؤنمهمهسی آراسیندا اوالن باغالنتینی
چؤزمک اوچون روسییا کونسوللوغونا گئتمگی قرارا آلدیم .بیر گون
سونرا ایسه تبریز پوستوندان بیر قوتو آلدیم .قوتونون ایچینده بیر پاکئت و
پاکئتین ایچینده  ۶۰۰روبل پول و بیر ده مکتوب وار ایدی .مکتوبدا
یازیلمیشدی:
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"اولقا ،یقین کی ،سن بو مکتوبو آچدیغیندا من باکییا چاتمیش اوالجاغام.

من بیر اوردو اوفیسئری یم ،یاشام قورماق و ائولنمک کیمی بیر دوشونجم
یوخدور .اولسا بئله ،او سن دئییلسن! بیلیرم کی ،هئچ زامان روحونو منه
وئرمهدین ،منی سئومهدیم! بونالرا رغمن آلتی آیلیغینا سنینله خوش
اولدوم! بو پولو دا دوغاجاق اوشاغیم اوچون ساخال! بلکه بیر گون دؤنوب
باالمی سندن گئری آالجاغام .بیر ده ،تبریزدن چیخما ایذنین یوخدور! بونا
چالیشما! من سنین تبریزده قالماغینی ایستمیشم .ائوین  ۴آیلیق کیراسی
وئریلیبدیر ۴ .آیدان سونرا اؤزونه بیر اویغون ائو تاپ! اوشاق دوغوالندان
سونرا کیملیک آلماق اوچون سووئت کونسوللوغونا گئت! اوشاغین
کیملیگینین نئجه اوالجاغینی اؤزلری بیلیرلر!"
بو مکتوبدان سونرا ،گونلرله ائودن دیشاری چیخمادیم .دونیا سانکی باشیما
چؤکموشدو! اؤزومو توپارالیا بیلمیردیم .اوشاغین دوغومو ال-قولومو
باغالمیشدی .دردیمی کیمسهیه دئیه بیلمیردیم .هر کئچن گون قورخو
ایچینه باتیردیم .تبریز گئنیش بیر زیندان کیمی جانیمی ،روحومو
سیخیردی .قارنیم بورونومدا ایکن محللهدن اوزاغا گئده بیلمیردیم .قاالن
اوچ آییم دا بئله کئچدی.
اوشاغین خاطیرینه ده اولسا ،آلکساندرین منی باکییا آالجاغینی اومید
ائدیردیم .بو اوزدن اوشاغین دوغولدوغونو کونسوللوغا خبر وئردیم.
کونسوللوقدان اوشاغین جینسینی و دوغوم گونونو اؤیرندیلر و اوشاغین
کیملیگینین ایکی گون ایچینده حاضر اوالجاغینی بیلدیردیلر .دئدیکلری
گون کیملیک یئتیشدی .کیملیکده یازیلمیشدیر؛
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آد :ناشایاکا
آتاسی :آلکساندر کاراچاکوو
آناسی :اولقا ایلقاروویج
سوی یادی :آلکسی کاراچاکووا
دوغوم یئری :سووئت سوسیالیست آزربایجان رئسپوبلیکاسی  -باکی
شهری
دوغوم تاریخی۱۹۴۶٫۰۷٫۰۵:

-

اینانیلماز! اینانیلماز! اولقا بو دئدیکلرین اینانیلمازدیر .کیمسه بونا اینانماز!

-

اولقا :چانتاسیندان بیر کیملیک چیخاراراق )جوانشیر روسجا بیلیرسن(؟

-

سادجه حرفلرینی بیلیرم .باشقا هئچ بیر شئی بیلمیرم!

-

بس اوخو! باخ! بو اؤلموش باالمین متریکاسیدیر.

-

اوخویا بیلدیم اولقا .یوخ! من سنه اینانمیرام دئمهدیم کی! گون اورتانین
ایشیغیندا اینسان اوغرولوغونا اینانمادیغیمی و حئیرتیمی دیله گتیردیم!

-

سونرا میللی حاکیمیت ییخیلدی .منی ایسه ،روس جاسوسو کیمی توتوب
زیندانا سالدیالر .سنی یوردوم جوانشیر ،ائله می؟

-

یوخ ،یوخ!

اولقانین معصوم باخیشالری و قان چاناغی اولموش ماوی گؤزلری هیپنوز
کیمی منی ایچینه آلمیشدی .منیم اولقام ،اینجه ،گؤزل ،یازیق و قارا یازغیلی
اولقام!
-

جوانشیر! جوانشیر! منی ائشیدیرسن ،جوانشیر؟

-

هه ،هه ،هه سئوگی!.....
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یوخ! سوس جوانشیر! سوس حله! منیمله تبریزین زیندانیندا! .....

اولقا ایچینی چکه-چکه الیمی سیخاراق داوام ائتدی:
-

منه هر گئجه تجاووز اولوندو! هر گئجه بیریسی منی آلتینا آلدی! هر گئجه
بیر کره اؤلدوم! سود امر باالمی یانیمدا ساخالماق و امیزدیرمک اوچون
تنیمی روشوته آلدیالر .منی اؤلدورمهدیلر ،من ایسه باالما گؤره اؤلمک
ایستمهدیم ۱۸ .یاشینداکی بیر گنج آنانین سودونو امدیلر! اینانیرسانمی؟
شهوتلری موکمل اولسون دئیه ،باالمین سودونو امدیلر ۱۸ .یاشیندا بیر
گلینی بئله قارشیالدیالر تبریزده! اون بئش گونده اونالرجا کره تجاووزه
اوغرادیم .نه یئدیمسه قوسدوم! نه گؤردومسه چیرکلیک نسنه سی گؤردوم!
نه دویدومسا شهوتین اسارتینی دویدوم! اون بئش گوندن سونرا بیر اسکی
پارچاسی کیمی سورگونه گؤندریلدیم .قارنیمداکی تجاووزون کیمه عایید
اولدوغونو بئله ،بیلمیرم! آنجاق بونو بیلیرم کی ،بو گونهدک اؤزومو
اوتاندیراجاق بیر سوچ ایشلهمهدیم! بونو بیلیرم کی ،ناموسوما ،شرفیمه
تجاووز ائتمهدیم!
بو ۱۸ ،یاشلی بیر سئودالینین آلین یازیسیدیرجوانشیر! داها آغالمایاجاغام!
آرتیق آغالمایا هئچ بیر بهانه م قالمامیشدیر! ساخالماغا دا هئچ بیر گیزلیم
یوخ! ناموسومون ناموسسوزالر طرفیندن دفعه لرله کیرلنمهسی بیر
سیرایسه ،اونو بیریسی ایله پایالشدیغیم اوچون ده پئشمان دئییلم! آرتیق
ایچیمی سیخاجاق بیر شیشیم ،اوتاناجاق بیر اوزوم ده یوخ! قارنیمدا بیر
دئییل ،اونالرجا تجاووزون توخومو واردیر .بونو بیلیرم! بو کیمسهسیز
توخوم ،منیم سویومال بویالناجاق .منیم قانیمال بسلنهجک .چارهسیز اولسام
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بئله ،اونو دا باغریما باساراق باالم دئیهجگم! اؤلمک ده ایستمیرم .چونکی،
اونالرجا تجاووز اؤلومونو آجی گولوشله یوال ساالن بیر گنج قادینین یاشام
حاقی آلینماز قاال اولموشدور آرتیق ،جوانشیر!
شاشقین–شاشقین اولقانین اوزونه باخیردیم .او ،داها آغالمایاجاغام دئیه-دئیه
گؤز یاشالری ایچینده بوغولوردو .اولقانین آلین یازیسینی اؤیره نه-اؤیره نه
گؤزومون قارشیسیندا اؤز باجیمی جانالندیریردیم .گؤرهسن ،بو اوالنالری منیم
ده باجیم اولقا کیمی یاشایا بیلردیمی؟
اؤلوم حاقدیرسا ،یاشام بس ندیر؟ اولقانین یاشامی ،هانسی اؤلومه باغلیدیر!
بوندان سونرا اولقایا هانسی گؤزله باخابیلهجگیمی دوشونوردوم .هر کئچن آن
اولقانی داها چوخ باشا دوشوردوم ۱۸ .یاشیندا سئوگیلیسی اؤلدورولموش بیر
روس-فارس قوربانی! جاسوسلوق آدی ایله محکمه یئرینه هر گون جینسل
تجاووز آپاراتی کیمی قولالنان بو یازیق قریبانین اؤیکوسو  ...ایندیسه اولقا-
جوانشیر ماجراسی! یوخ! اولقا و بیر چوخ اونون کیمیلرین گوناهی اوالماز! بو
میلتین ،بو تورپاغین ایرز-ناموسو تجاووزا اوغرامیشدیر .تکجه اولقا دئییل ،من
ده ،منیم آنام دا ،آنامین آناسی دا ،بوتون میلتیمین کؤرپهسیندن توتموش آغ
بیرجگینهدک ،آغساققالیناجان دوشمنین قانلی تجاووزونه اوغرامیشدیر.
تبریزدن چیخانی دویدوغوم عئینالی گلینی نین قانلی لکهسینی اونوتماق
اوالرمی؟ ائوین ایچی دوشمنین تجاووزونه اوغرارکن ،نسنه سیله اؤزنهسی،
اییهسیله قوناغی آیریت ائدیلرمی؟ بس ،اولقانین نه سوچو وارمی!؟ بو یئنیلمه

سوچودور .بو ،بیر اولوسال چؤکوشدور! من ده بو سوچون اورتاغییام! قونشو
خوروزون بانینا قاالن ،ا ٔوز ائوینین وایینا قاالر! هرکس ،وایینین حیاتینی
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یاشیر .منیم اولقانی سوچالماغا هئچ حاقیم یوخ! بیز ،ایکیمیز ده عئینی اؤلچوده
لکه لنمیشدیک .بیز ،بیر تجاووزه اوغرامیش اولوسون ،تورپاغین باالالری
ییق .بیز ،چیگین-چیگینه ،سئوگی-سئوگییه باسیلمیش شرفیمیزی و میللی
ناموسوموزو بوظولومدن قورتارمالی ییق .یئنیلگی نین ایلک قوربانلیغی
اولقاالرسا ،ایلک یئنه نلری ده اولقاالر اولمالیدیر! بونا شوبهه میز اولمامالیدیر!
بو اینسانجیل ساواشدا اینانجیمیز سارسیلمامالیدیر!
-

اولقا-اولقا!

من ایچیمه قاپانیرکن ،اولقانین چوخدان ایچی کئچمیشدی .او ،ترالنین حالسیز
بدنینه سؤیکنهرک تجیزه اوغرامیش روحونو آمئریکان مارکالی کامیونون
اینیسیاتیوینه تسلیم ائتمیشدی.
کامیوندا کیمسه آییق دئییلدی و یا آییق قالماق اوچون یئترلی گوجو قالمامیشدیر.
آلنیندان اوزولهرک گؤزلرینین اوستونو پاپاغی ایله اؤرتمک ایستهین
جاببارعمینین منه قارشی باخیشالری ماراغیمی چکیردی:
-

اوغلوم جوانشیر ،من ده قوالق موسافیری اولدوم .اولقانین آجی یاشام
حکایهسینی دینلهدیم .ایچیمه قان دوشدو! اولقا ،چوخ جسارتلی قیزدیر .او،
تپهدن-دیرناغا پاک و آریدیر .او ،بیر قهرماندیر .اونون یاشانتیسی قلبسیز
دوشمنین اوز قاراسیدیر .بو تمیز مله گی باغرینا باس! ایچینه شوبهه
دولماسین! باخاق گؤرک بو قورخونج داالندان ایشیغا چیخان اوالجاقمی!
سیزین آز-چوخ بنزر یاشانتی نیز واردیر! بیر-بیرینیزه دایاق اولون! بو
مله گی ایچیندهکی اسارتدن قورتارماق گرک .بو یولدا سنین بؤیوک پایین
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اوال بیلر .یوخسا ،اونو ایستهسن ده سئوه بیلمیهجکسن! تئزلیکله بو ملک،
اوزه ریندهکی تجاووز ایزلریندن خالص اولمالیدیر .منی آنالییرسانمی
جوانشیر؟
-

هه عمی! آما نئجه؟ منیم الیمدن نه گلر کی؟

-

اوراسینی منه بوراخ! ایلک اؤنجه اؤزو ایله دانیش و بو ایشه راضی سال!
ایکینجی کامیوندا منیم بیلدیگیم بیر حکیم وار .او دا باکیدان گلمهدیر .آما
سسینی چیخارما! اونون هارادان اولماسینی نه من دئدیم ،نه ده سن بیلدیم!
کیمسه بیلمهسین! مقصده چاتساق ،اونونال دانیشارام .بو مله گین جانینی
میکروبالردان تمیزلمک گرک!

-

جاببار عمی ،سیز بوتون یول بویو یاتمیشدیز کی! بس ..

-

یوخ اوغلوم! من بیر میلتین ساواش مئیدانیندا یئنیلگیسی نین اوتانجاق
سحرینی سئیر ائدیردیم .هئچ آچیلماق ایستمهین بیر گونشسیز ،دومانلی،
شاختا و اورک سیخیجی سحرینی سئیر ائدیردیم! "گؤک تانری تورکو
قوروسون" !
~~~~~

تئهران!
آزغینلیق ،ساتقینلیق ،مانقورتلوق شهری!
بوراسی تئهران! پانفارسیزم آغاجینین بیتن یئریدیر .بیر دیل ،بیر اولوس ،بیر
دؤولت یاراتما فابریکاسیدیر .بوراسی فارسالشدیرما مونوپولییاسی نین دوغان
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یئریدیر! تمهلی جینایتله یاپیلمیش قول بازاریدیر!
بوراسی آزادلیغا غنیم کسیلن مافییا ییغناغیدیر! بوراسی بیزیم یازغیمیزی
چیرکلی قلم ایله پوزماغا چالیشان سؤمورگهچی گوجلرین یووارالق
ماساسیدیر!
و بیز ،بورداییق! بورا ایسه ،بیزیم ائویمیزدی! بیز اسارت کاروانی ییق.
بونالر ایسه ،نجیب ائویمیزی باسان یول کسنلر! بیز ،بورایا الی-قولو باغلی،
بوینو قانداللی گلدیک .بونالر ایسه ،بیزیم ائویمیزه قورشونال ،توپال ،توفنگله
واردیالر! تام بیر الی قانلی دوشمن کیمی!
جئی پادگانینا خوش گلیبسینیز!
بؤیوک بیر اوردو ائوینین حیطینین بیر کونجونده بلیرسیز گلهجگیمیزی گؤزله
ییردیک .هاوا اؤتن گونلره گؤره بیر آز ایلیق گؤرونسه ده ،نارین-نارین قار
یاغیشی سپه لنرکن اوزه ریمیزه قونوردو .ترالن و اولقانین اوزرینه چکیلن
پتونون بیر بوجاغی دا منیم آیاقالریمی اؤتموشدو .اونالرین یاتمیش اوزلرینه
باخیردیم .هر ایکیسی نین چارهسیزلیگی دوداقالرینین قوروموش حالیندان
بللی اولوردو .هر کسین دورومو بیر-بیرینه بنزهییردی .چئوره میزی بیر نئچه
گؤزتچی عسگر قوروما آلتینا آلمیشدی .ترالنین یوخو هاواسیندا ایچینی چکمه
سی دیقتیمدن قاچمیردی .اونون قیغیلتی سینا اولقا اویاندی .ترالنا" باالم-باالم "
دئیهرک اونو اویوتماغا چالیشدی .ترالنین آییلماق ایستمهدیگی درحال یوخویا
گئتمهسیندن بللی اولوردو .سانکی ،آییالرسا یئمهیه احتییاج دویاجاغیندان و
قارشیلیغینی تاپمایاجاغیندان امین ایدی .بو اوزدن گؤزلرینی آچماق ایستمیردی.
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بیلمیرم ندنسه ،اولقانین گؤزلرینده بیر چکیمجل لیک گؤرونوردو .او ،داها
دوننکی کیمی امینلیکله منه باخمیردی .اونون داورانیشالریندا اؤزونه گوونج
آرتمیشدیر .او ،منه بیر شئیلری آنالتماغا چالیشیردی .بلکه ده ترالن
اولماسایدی ،منه هئچ یاخین گلمزدی! من ،اولقانین گیزلی دویغوالرینی اله
آلماق اوچون بوتون جسارتیمی توپالیاراق سوروشدوم:
-

اولقا ،نئجهسن؟

اولقانین دوداقالری گولومسهدی .بیر آن اونون بو سؤزلره چوخ احتییاج
دویدوغونو دوشوندوم .ائله بونا گؤره ده ،بوتون گوجومله اونا یاخینالشماغا
چالیشدیم .بو آنی اؤزوم اوچون جیدی سیناق ساییردیم .من صبیرسیزلیکله
اولقانین جاوابینی گؤزلهییردیم .سونوندا آز کئچمه دن جاواب گلدی:
-

جوانشیر منی آرتیق تانیرسان .من ایچیمدهکی بوتون گیزلتدیک لریمی سنه
سؤیلهدیم .منی باغیشال! آلین یازیم کیمسهنی قاراتمامالیدیر! من ،سنی
اوزمک ایستمهدیم .سنه اوالن بنزرلیگیمی سنینله پایالشدیم .سن ایسه
گؤزیاشالرینی منیمله پایالشدین .بورا قدر یئتر منجه! بونالری سنینله
پایالشماقدان اوتانمادیم! سنینله تانیش اولماق چوخ گؤزل دویغودور .من،
باالم اوچون تنیمی وئردیم .ایندی نه باالم وار ،نه ده تنیم .تسلیم ائدیلهجک
سادجه هئیکهلیم قالمیش .یاشام اوچون تک نده نیم اؤجومدور .من ،قارشیما
گلن حیاتدان اینتقام آلماق ایستهییرم .بونو باجارماق اوچون اؤزگور
اولماغیم گرهکیر .منی آنالییرسان؟
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اولقا باخ! اینتقام آلماق اوچون تک باشینالیق یئتمز! یاشاماق ان بؤیوک
اینتقامدیر اولقا! اؤج اومودو ایله یاشاماق اؤزو ده بیر باجاریقدیر .گل بونو
بیرلیکده باجاراق .من سنین بوتون کدرلرینله تانیش اولدوم .یوز مینلرجه
سویداشیمیز کیمی ،بیز ده اینتیقام حیس ایله گونه باشالمالی ییق! سنین
دوشونجن دوغرودور .بو اؤلومجول آنالردا اؤج اینادی اولمادان ،یاشام
چکیلمز! یاشامادان نئجه اؤج آلینار ،اولقا؟ بیزیم بو یاشام یولوندا
بیرلیگیمیز گرک! بونون آدینی سئوگی قوی ،اؤج قوی ،نئجه ایسترسن
بونو آدالندیر! آنجاق بیزی بوندان اوزاق ائتمه! بیزی ،تک باشینا اؤز
نیتلری اوچون یئم ائدرلر .یولوموز و طالعیمیز بللی دئییل ،اولقا! منه
ایزین وئر آتامی ،آنامی ،قارداشیمی ،باجیمی و گؤزومون اؤنوندهکی
مینلرجه ایزلری سیلینمیش عزیزلریمی سنین اورگینده گؤموم! بونو مندن
و ترالندان آلما! من سنین جوانشیرین اولماق ایستهییرم .بونا ایزین وئر
لوطفا! بیرلیکده اینتقام آلماغا قالخارساق اوغورلو اوالجاغینا اومیدیمیز
آرتار .منیم سنه احتییاجیم وار .بیز ،بیر میلت اوالراق تجاووزه
اوغرادیق .یالنیز سن زورالنمادین کی ،اولقام! سنه اوالن تجاووز منه ده
اولدو! من ده یئنیلگی قوربانییام! بو سیرری اؤلنهدک ایچیمده گیزلی
ساخالماغی دوشونسم ده ،قارشیمدا قهرمانجا بیر داورانیش گؤزومو
آچدی .گل بیرلیکده ناموسوموزا اوزانان اللری قیراق.
اولقا !اورگیم سنه سسلهنیر :سنی سئویرم! منیمله یاشام قازانما ساواشینا
گیریرسنمی؟ منیمله ائولنیرسنمی؟
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اولقا ،قیمیلدانمادان گؤزلریمین ایچینه دالمیشدی .گؤزلری و بدنی بیر هئیکل
کیمی قارشیما دیکیلمیشدی .کیچیک تپکی بئله ،گؤسترمیردی .آغ توم یاناقالری
ساواالنین دؤشونده یاییالن سالی بوزالقالرا بنزهییردی .من ،اونو گؤردویوم
آندان بری هئچ بئله اؤلومجول گؤرمه میشدیم .اونون سوسقون و شاشقین
حالیندان ایچیمه گیزلی بیر قورخو دوشوردو .عؤمرومده بئله جسور ،بئله تئز و
اوتانج خاریجینده تپکی سرگیله مه میشدیم .بئله آجی اوالیالر ایچینده سئوگی
سرگیلهمه گین آنالمینی اؤزوم ده آنالمیردیم! گؤزلریم جاببارعمینین ایرادهسیز
قاپالی گؤزلرینه ساتاشدیکجا ،اوتانجیم داها دا آرتدی! یقین کی ،دونیا گؤرموش
بو سورگونداش عمی یئنه هر شئیی ائشیتمیشدیر!
اولقانین اوزونه باخماق اوچون بیر بهانه گزیردیم .اورتادا یارانان سس
سیزلیک سینیرلریمه توخونوردو .قورخوردوم ! بو جهنمین ایچینده بیر ده جهنم
یاشاماق ایستمیردیم .منیم بو باشی باللی قیزا وورغونلوغوم آرتیق اوزه
وروردو! بیر یئرلره قاچاجاق ،گیزلنهجک شانسیم یوخ ایدی .من ،اولقایا
عاشیق اولموشدوم! اونا وورولموشدوم! بوندان سونرا اونسوزلوغو
دوشونموردوم! بو فیرتاناالر ایچینده اولقا دیله گلدی:
-

جوانشیر نه دئدین؟

-

نه زامان؟ ایندیمی؟ بیر شئی دئدیم می؟

-

بیراز بوندان اؤنجه نه دئدین؟

-

هه! سه سه سه سنی سئویرم دئدیم!...

-

یوخ ،داها اؤنجه؟

-

مه مه مه منیمله ائولن دئدیم!
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-

یوخ-یوخ ،داها اؤنجه زینداندا؟

-

هه ،هه ،هه دوغرو !...سنه یاپدیقالرینی منه ده یاپدیالر! دئدیم!

-

نئجه؟ نئجه؟ سنکی اوغالنسان! سنه نئجه یاپارالر کی!؟

-

اونالر دفعه لرجه منه و منیمله بیر بندده اوالن یولداشیما تجاووز ائتدیلر.

-

اونالر اوچون دیشی ویا ائرکک فرق ائتمز! تجاووزون ائرکک ،دیشیسی
یوخدور اولقا! اونالرین دئدیگینه گؤره ،ائششکلر ایکی ایشده قولالنیلیر:
یوک داشیماقدا و و و !....اولقا ،بوندان سونرا یئنیلمهنین آجیسینی دئییل،
تجروبهسینی یاشانتیمیزا قاتمالی ییق .آجینی بیرلیکده چکدیکسه ،گلهجگه
ده بیرلیکده باخمالی ییق .نه دئییرسن اولقا؟ اوالرمی؟

اولقا ،الیندهکی کیچیک مندیلله ترالنین بورونونون اؤنونو سیلهرک:
-

سن ،بونالری منیم اورگیمی آلماق اوچون دئییرسن جوانشیر .ائله می؟

-

یوخ ،یوخ! اینان کی دئدیکلریم تام بیر گرچک! منیم ایکی قونشومو آغیر
ایشگنجه و تجاووزدن سونرا قورشونالدیالر .اونالر ،فیرقهنین گنج
تشکیالتینین باشچیالریندان ساییلیردیالر .من اونالری تبریزین دانشسرای
سالونوندا گؤرموشدوم .اونالردان داها دا چالیشقان بیرینین باشینا نه
گلدیگینی بیلمهدیم .او یولداشین آدینی آنیمساییرام .ایچیمیزده ان ساوادلی
قلمه صاحیبی ایدی .اونون آدی تقی ایدی .ها ،تقی ذهتابی! او ،فیرقه
گنجلرینین اؤنجولو و صدری ساییلیردی .او ،چوخ قورخماز ،ساوادلی و
قلم صاحیبی ایدی .فیرقهنین رهبرلیگی قاچاندان سونرا ،او دا گؤزدن
ایتدی .من ،اؤزومو اونالرال بیر چکیده قویا بیلمرم .منیم روتبم-موتبم
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اولمادی .بو اوزدن پاییما ایشگنجه ،لیمونات شوشهسی و حربیچیلرین
تجاووزو دوشدو .منیم ده سندن ساخالیاجاق بیر سیرریم قالمادی ،اولقام!
بیزدن بیراز آرالی ،گنج بیر آنانین قوجاغیندا آغالیان اوشاغین سیزیلتیسی
قارولچوعسگری چیله دن چیخارمیشدی .عسگرین چارهسیز آنایا اوالن
حیرصلی باخیشالری آن با ان نیفرته چئوریلیردی .اوشاغین سیزیلتیسی و گنج
آنانین چاش -باش سوسدورما یؤنتمی عسگری
چیلدیرماغا باشالدی .عسگرین سرت آددیمالری گنج آنانی یئرینده دوندوردو!
-

ائی تورک نفهم !مگر نه می بینی که" کره خرت ار-ار می کنه ؟ زود
خفش کن اونو!

عوصیانچی گوجو بیتمیش ،آیاقدا دوراجاق حالی قالمامیش بیزلر اوچون
عسگره قارشی حرکته کئچمک دئییل ،سؤزده اعتیراض ائتمک بئله،
گورونوردو! گنج آنانین قورخاراق سینیرکئچیرمه سی چوخ
مومکونسوز ٔ
کئچمهدن قورخونج گؤز یاشالرینا چئوریلدی .اونون هؤنکور-هؤنکور
آغالماسیندان کؤرپهنین سیزیلتیسی ائشیدیلمز اولدو! گنج آنا ،باالسینین
گوناهینی اوزه رینه چکمک اوچون بوتون گوجو ایله آغالییردی .تبریزدن
چیخانی یاردیمچی الینی کیمسهدن اسیرگمهین آغ بیرچک آنانین قاچاراق گنج
آنانی قوینونا چکمهسی و عسگره باغیرماسی درین اوتانجیما سبب اولدو! او،
اؤنجه گنج آنانی ساکینلشدیردی .سونرا ایسه باالسینی قوجاغیندان آلیب باغرینا
باساراق اوخشادی! بو گؤرونتودن ائتگیله نن اولقا ،ترالنی منیم قوجاغیما
بوراخاراق ،گنج آنانین یانینا گئتدی .تئللرینی سیغارالیاراق اونونال پیچیلتی ایله
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دانیشماغا باشالدی .سونرا یاشلی آنایا دؤنهرک اوشاغی اوندان آلیب ،اوزونو
دووارا چئویرهرک اوشاغی امیزدیرمهیه باشالدی .چوخ کئچمهدن اوشاق دا،
آناسی دا نورمال حاال دؤندولر .آغ بیرچک آنا اولقانین اوزوندن اؤپهرک امین
آددیمالرال عسگره ساری یورودو!
ساعاتالر اؤنجهدن" جئی پادگانینا خوش گلمیسینیز "تابلوسونون آرخاسیندا
قوروالن تک بیر تاوانلی چادیرین ایچینه سیغینمیشدیق .آج-سوسوز و تیترک
حالدا ،سادجه قورو بیر مرحمت گؤزلهییردیک .نه امامدان ،نه پئیمبردن ،نه
قوراندان ،نه ده تانریدان ،آنجاق بیر عسگردن اومود گؤزلهییردیک! الینده بیر
سبد چؤرکله گلهجک عسگری گؤزلهییردیک! قانیمیز داماردا ،دیلیمیز آغیزدا،
دیلگیمیز باغریمیزدا دونموشدور .کیم ،نهیه ایناناجاغیمیزی اونوتموشدو! هر نه
ده اولسا ،سونوندا بیر اسارتین قالینتی الری ساییلیردیق!
چئورمده آج-یاالواج سئودیکلریمی گؤرونجه ،یئره-گؤیه ،اؤزومه و اؤزومدن
اوالن هرکسه عوصیان ائدیردیم؛

«آی آتا پیشوری! بیزی کیملرین الینه بوراخیب گئتدین! سندن سونرا بو
میلتین باشینا گلنلری دوشوندونموهئچ!؟ هئچ دوشوندون کی ،الیفبانی بیلمه
ین بیر فارس عسگری میلتینه قارشی" تورکه خر "باغیراجاق! هئچ
دوشوندونمو سندن سونرا قوروالجاق مینلرجه دار آغاجینی ،دیزیلهجک
مینلرجه قورشون سیراسینی!؟ هئچ دوشوندونمو بونالری ،ائی منیم
سئویملی آتام!»
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سئومک نه بؤیوک گوناه ساییلیرمیش! آتامین بیر سؤزونو خاطیرالییردیم! او،
توتولمادان ایکی گون اؤنجه قاچاراق ائوه گلیب ،بیزیمله ساغولالشدی .آتام
گئدینجه ،منی بیر طرفه چکیب سؤیلهدی:
-

اوغلوم! حاکیمیتین دؤنمهسینه اومود یوخ آرتیق! ایکی گونه قالماز تبریزده
قان آخار! سیاستچیلر ایندیدن یوک-یاپالرینی باغالییب جولفایا ساری
آیاقالنیبالر! "اؤلمک وار ،دؤنمک یوخ!"آندی تاریخه قالدی! بیز فداییلر
سونونا قدر ووروشمالی ییق .بیزیم گئدهجک یولوموز یوخ! آنان و باجین
بوندان سونرا سنه امانت! هادی ،سنی گؤروم عزیز اوغلوم! بو میلتین

قانی یئرده قالماسین! اوزولمه اوغلوم ،باشینی دیک توت! ایگیدین باشینا
ایش گهلر!
آتام ،قورشونا دیزیلینجه" ایگیدین باشینا ایش گهلر "آنالمینی بوتون درینلیگی
ایله درک ائتدیم .دئمک کی ،بو اؤیکونون باشی ایله سونو آراسیندا
سینیرسیزلیغین بویوتالرینی بوی-بوی گؤرمک گرک ایمیش! من ،بو تراژدینی
آنالماق اوچون یاشاییب گؤرمهلی ایدیم!
بیر گون شهید قارداشیمی قارشیما آلیب سوروشدوم:
-

داداش ،پیشوری بابانین تئهراندا نه ایشی واردیر؟ نییه تئهرانا گئتمک
ایستهییر؟ اونو اورادا اؤلدورمزلرمی؟ فارس دؤولتیله نئیی پایالشماق
ایستهییر؟ سنجه ،بو ایشین آرخاسیندا بیرتوزاق یوخدورمو؟ سنجه ،تئهران
قورخونج یئر دئییلمی؟ چیینینده سیالح ،بئلینده قورشون-قورشاقلی شهید
داداشیم بئله دئدی:
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جوانشیر ،یاخشی قوالق آس! بیز تورکلرین هئچ بیر شئیدن قورخوسو
یوخدور .پیشوری بابا دا بیر تورکدور .او ،حاقیمیزی آلماق اوچون تئهرانا
دئییل ،دونیانین او بیری اوجونا بئله ،گئدر .فارسالرین اونو یوخ ائتمهیه
گوجو یئتمز! آنجاق منیم ایچیمده ده بیر تالش واردیر! بو روسالرا بئل
باغالماق دوغرو دئییل .روسالرین راضیلیغی اولمادان پیشوری یولداش
تئهرانا گئتمز! بو ،قورخونج اویوندور منجه! تئهران قدر موسکوا دا
قورخونج دور!

شهید داداشیم بونو دئدی ،الینی توفنگینین" گلن-گئدن"ینه چکیب اونو اؤپهرک
دئدی:
-

جوانشیر ،سنین اوخویوب بؤیوک آدام اولمان اوچون عؤمرومون سونونا
قدر بو توفنگیمله دؤیوشمهیه و جان وئرمهیه حاضیرام .تکی سیزلرین
یئتیشیب بو گؤزل آزربایجان وطنینه اییه لنمه ینیزی گؤرسک! بیر وطنی
دوشمن الینه وئرمهمک اوچون قوربانی اولدوغوم بو یاراق گرکلیدیر.

منیم داداشیم تئهرانی هئچ گؤرمهدی .او ،تئهرانی گؤرمگی عاغلینین اوجوندان
بئله ،کئچیرمهدی.

سونوندا بیزی اوستو اؤرتولو بیر سالونا یئرلشدیردیلر .یئرلی بیر چاووشون
موشتولوغونا گؤره ،بیزی بیر ساعات سونرا یئمک اوچون باشقا سالونا
گؤتورهجکلر .داداشیمی دوشونوردوم .اونون ایگیدجه وطن اوغرونا شهید
اولماسینی دوشونوردوم .اؤلومو دارا چکهرک ،یاشاسین اؤزگورلوک!
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یاشاسین آزربایجان دئیه باغیرماسینی دوشونوردوم .اونا قورخونج تئهرانی
آنالتیردیم:
-

«داداش ،بوراسی تئهران! بوراسی دئدیگین قورخونج تئهران! بیزه و
منلیگیمیزه قارشی دوشمن بیچیلن قورخونج شهر! هاواسی قورشونلو،
قوخوسو قانلی ،دوزاغی باتاقلی! بوراسی تئهران! بوراسی قورشونلو ،قان
قوخولو ،حیله کار شهر! بوراسی اینسانلیغی پوزان کیرلی آالن! بوراسی
تئهران! بوراسی سوپئر گوجلرین تجیز پالنالرینین مرکزی! بوراسی سود
امر قیزالریمیزین سود قوخوسو وئرن اینجیسی نین پارام-پارچا ائتمک
امرینی وئرن باشکند! بوراسی دان یئرینین اوزونه پرده چکن قارا دومان!

بوراسی تئهران! اینسانالردان اینسانلیغی چاالن پوسقولو یئر! بوراسی
شیطان ییغینتیسی! بوراسی قورخونج شهر! بیز ایسه داداش ،بورانین
عزیز قوناقالری ،قانداللی ،بوینو بوکوک قوناقالری ییق! داداش،
دئمیشدین کی ،سندن گیزلین-ساخلیم اولماسین! داداش ،سنه کیمسهیه
آچمادیغیم بیر گیزلیمی آچیرام! داداش ،سندن سونرا آتانین وای سسی
گلدی .سونرا منیم سسیم دوستاقدان گلدی .زینداندا باشیما گلنلر ،عاغلینا
بئله گلمز! سونرا جهنم یولونو گؤستردیلر بیزه داداش .آتامیزین منه
تاپشیردیغی آنامیزی و گؤزل باجیمیزی جهنم یولونا قوربان وئردیم.

اونالری قورویا بیلمهدیم ،داداش! سونرا  ۲۹وطنداشی یولدا شاختایا تسلیم
ائتدیک .داداش ،بو ظولمت ایچینده بیر ده ،ایلدیریم چارپمیش قارا سئودایا
توتولدوم!»
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دانشسرادا اوخویارکن ایکی اوخول داشین ایلک باخیشدا سئوداالشیب ایلدیریم
نیکاحی ایله ائولنمهلری آرامیزدا دلیلیک کیمی آنالشیلدی .آنجاق ،ایندی
اؤزومله اولقا آراسیندا یارانان سئودانین آدینی نه قویاجاغیمی بیلمیرم .من،
گرچکدن اولقانین سئوگی دنیزینده اوزوردوم .اونون سوسقونلوغو ایله سوسور،
هیجانی ایله وولکانا دؤنوردوم .اولقا ،ایچیمدهکی اومیدسیزلیکلره قارشی دیرنج
بایراغی اولموشدو .گؤزومو اوندان چکه بیلمیردیم .اوندان بیر گؤزل سؤز
گؤزلهییردیم .آنجاق اونون سوسقونلوغو بیتمک بیلمیردی .اولقا بیر دینسه
ایدی! اونون ایچیندن کئچنلری بیر بیلسه ایدیم .سئوگی آتشی ،سؤنوک قلبیمی
آتشلندیرسه ایدی!
منیم اوچون آرتیق شیبلی ،زنگان ،مرداباد آجیسی گئریده قالمیشدی .آنامین،
باجیمین ،سورگون داشالریمین گؤمدویو یئری بئله خاطیرالماق ایستهمیردیم.
بوتون تسلیم ،تکجه ،اولقا اولموشدو .نه یاشادیغیمی بیر من ،بیر ده ایچیمده هر
آن دئیشن تانریم بیلیردی!

"تانریم ،منه نه اولور! منیم اؤج آالنیمی داراتما! منی اینتقام آلمادان اؤز
یانینا آلما! تانریم ،من بیترسم ،یئنیدن توپارالنمام اوچون یئنیدن دوغوشوم
گرک! منی اولقا ایله سیناغا چکمه ،ائی تانریم"!
~~~~~
تئهرانین جئی پادیقانیندا کئچیردیگیمیز ایکینجی گون ده آرخادا قالمیشدی .ایکی
گون بویونجا یوال چیخمادان بیر یئرده دینجه لمک هر کسین اوره گینجه ایدی.
آزدان-چوخدان یئمک یئییب ،دینجهلیب حامام ائتمک ،بیزیم اوچون چوخ
سئویندیریجی ایدی.
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تبریزده توتوالندان بری ،حامام اوزونه حسرت قالمیشدیم .بو اوزدن ایکی گئجه
لیک ده اولسا ،تمیز و قاشینمادان یاتماق چوخ گؤزل ایدی .سؤزسوز کی ،بو
تکجه منیم اوچون دئییل ،هرکس اوچون گؤزل دویغو ساییلیردی .بو ایکی
گونده اولقایال منیم آرامدا اوالن سئوگی ایزلرینه باخمایاراق ،اونون یان گزمه
سی و بیزیم آرامیزدا کؤرپو رولو اوالن ترالنین راحاتسیزلیغی ،جاببار عمینین
منه آرتان باغالنتیسی ایلگیمی چکن اؤنملی گلیشمهلر اولموشدو .بو ایکی گونده
هر کسین اوزونه بیراز دا اولسون ،آل سیچرامیشدی .ایکی گون اؤنجه کؤرپه
سیله بیرلیکده آز قاال بؤیوک اوالی یاراداجاق آنا اؤز باالسینی اوخشاییردی.
اونالرین کئفی یئرینده گؤرونوردو.
بیزیم هامیمیزی بؤیوک بیر یاتاقخانا سالونونا یئرلشدیرمیشدیلر .ایکی قات
کؤهنه یاتاقالرین جیر-جیر سسیندن هرکس قوالقالرینی توتوردو .سالونون
سول طرفینده کیشیلر ،ساغ طرفینده ایسه قادینالر یئر آلمیشدی .کیشی-قادین
بؤلمهسی کیمسهنین امریله دئییل ،گله نکسل اوز وئرمیشدیر .بو اوزدن منیمله
جاببار عمی بیر یاتاغی پایالشمیشدیق.
گئجه ساعاتالریندا ایکی سیالهلی عسگرین سالونا گیریشی ماراغیمیزی
چکدی .عسگرلرین گیریشیله بیر آن ایچینده سس سیزلیک سالونا حاکیم اولدو.
ایکی عسگر کنارا چکیلب سایغیدا بولوندوالر .بیر نئچه آندان سونرا باش
چاووش بایرامی و آردینجا اون باشی چاووش غالمعلی درویشلو سالونا
گیردیلر .دوغروسو ،اونالری گؤرونجه هم چاشدیم ،هم ده سئویندیم .آییق
اوالن هر کس اونالری گؤرونجه ،یاتاغینین یانیندا آیاغا دوردو .چاووشالر
چوخ یاخین دویغو ایچینده هر کسله ماراقالندیالر .سونرا یاواش-یاواش بیزه
یاخینالشدیالر .جاببار عمی ایله من یان-یانا دایانمیشدیق .جاببارعمی باش
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چاووش بایرامینی گؤرونجه باشینی یئره سالدی .او ،سانکی باشچاووشو
گؤرمک ایستمیردی .چاووش ایسه اونون یانیندان کئچهرک گؤزالتی
جاببارعمییه باخاراق قارشیمدا دایانیب:
-

تقدیری ایالهی! بیر داها سنی گؤردوم .شوکور اولسون! جوانشیر نئجه
سن؟

-

یاخشی یام ساغولون سرکار .سیزه نه اولدو بیردن یوخ اولدونوز؟

-

باشیمیزا گلنلری سوروشما! او گئجه ،سرکار عجمی نین یاردیم گتیرمه
سینین گئجیکمهسیله هامینین یولدا قالیب اؤلهجگینی دوشوندوک .بو اوزدن
منیمله درویشلو بئی یاردیم گتیرمک اوچون یوال چیخدیق .جیپیمیز یولدا
دایاندی .سوروجو بیر چوخ چالیشدی .ماشینین ایستارتی دا ایشدن دوشندن
سونرا ،چارهسیز عجمی گیلین گلمهسینی گؤزلهدیک .آرتیق ایش-ایشدن
کئچمیشدی .عجمی گیلین گلمهسینی بیلمهدیک .بیز ایکیمیزده بایغین
دوشموشدوک .سونرا یازیق سوروجو عسگرین چؤلده جاناوارالر
طرفیندن بوغولموش خبرینی آلدیق.

-

او گئجه  ۲۹نفر هئچ گؤزلرینی آچمادیالر جناب بایرامی! اوشاقلی-
بؤیوکلو  ۲۹نفر وطنداشیمیز قوربانلیق اولدو!

-

ائشیتدیک! چوخ اوزولدوک .بلکه ده تانرینین ایستگی بو ایمیش! نه بیلیم!
(او یان  -بو یانا باخیب یاواشجا ،سانکی جاببارعمییه سؤز یئتیرمک
اوچون دئییر!) بیز ،بیر یئنیلگی نین قوربانالری اولدوق! بونو بعضیلری
مندن داها یاخشی بیلیر! اؤنجه فیکیرده ،سونرا ایسه فیزیکده یئنیلدیک!
بونو غالمعلی قارداشدا بیلیر! بیز ،هامیمیز آتا-آناسی اؤلموش یئتیملریک!
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بوشونا بیر-بیریمیزی گوناهالندیرمایاق!

بو باشچاووش اؤنجه گؤردویوم شاه اوردوسونون حربیچیسی کیمی
دانیشمیردی! سانکی بونون ذهنینده بیر شئیلر اولموشدو!
اونونال جاببار عمینین آراسیندا بیر سیررین اولماسینا آرتیق شوبهم وار ایدی.
اونون عسگرلری یاخینا بوراخماماسی نین سببینی باشا دوشوردوم .او داوام
ائتدی:
-

اوغلوم جوانشیر ،ائشیتدیم کی ،بیر اوشاغا بابالیق ائدیرسن؟ آفرین! اولقا
دا باالسینی الدن وئردی! اونا دا اوزولدوم! بورادا بعضی شورگؤزلر وار!
اونالرین اولقادا گؤزو اوال بیلر .اولقانی گؤزوندن آییرما! اونالر سیزی
ار-آرواد بیلیرلر! بیلدیگیمه گؤره ،بو عجمی ده بیزیمله گلمیهجک آرتیق!
سیزین حاقینیزدا بیلگیلرین هامیسی منیمله غالمعلی بئی دن ایستیهجکلر.
یعنی الده یازیلی هئچ بیر شئی یوخ! غالمعلی بئیی اؤزونوزدن بیری
بیلین! آنالدین...آنالدین!

چاووشون سون سؤزلری ایچیمه سئوینجیله یاناشی بؤیوک بیر قورخو سالدی .
او ،بونالری دئیه رکن ،آغیر بیر یوکون آلتیندا اولدوغومو آنالدیردی .باشقا
یاندان اونون ،گئجهنین بو چاغیندا گلیب بونالری دئمهسینین آنالمی اولدوقجا
جیدی اؤنم داشی ییردی .منه ائله گلیردی کی ،چاووش بایرامینین سالونا گلمه
سینین تمل ندنی منیدیم .او ،گئج اولمادان گرک اوالن مئساژالرینی منه
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چاتدیریلماسینی پالنینا قویموشدو .اونونال بیرلیکده گلن درویشلو بئیی ایلک کز
اوالراق غالمعلی قارداش آدالندیرماسی دا دوشونولموش ایفاده طرزی ایدی.
اونون آز و اؤز دانیشماسی بیزیم دؤردوموز اوچون ده آچیق-آیدین یول
گؤستریسی ساییلیردی .من ،جاببار عمینی یئنی تانیمیشدیم .آدیندان باشقا هئچ
بیر بیلگیم یوخ ایدی .آنجاق بللی اوالن ،باشچاووش اونو یاخیندان تانییر ،حتی
یولداشیدیر کیمی گؤرونوردو .چاووش درویشلونون اولدوغو کیمی سس سیز-
سمیرسیز گلیب ،تانیقلیق ائدیب گئتمهسی ده بیر غریبه گؤرونوردو! چاووش
درویشلو ،گون کئچدیکجه منیم اوچون ماراق قایناغینا چئوریلیردی .اونون
کدرلی گؤزلری ،آخساق یاناقالری ،سؤزه آچیلماز دوداقالری و سوسقون
باخیشالری منی فیرقه باشچیالرینین گیزلیجه تبریزدن چیخما آنالرینا
گؤتوروردو .من اونون سیررینی آچا بیلهجگمیه م؟ او ،بو ایذنی منه وئره
جکمی؟
چاووشالرین سالوندان چیخماسی ایله دؤرد بوجاقدا یانان چیراقالر دا سؤندو.
چیراقالرین سؤنمهسی ایله سوالالرال بیرلیکده ،قارانلیق دا اوزه ریمه چؤکدو!
سحر ائرکندن اویانین زنگولهلری قوالغیما ویز گلیردی! هئچ اویانماق
ایستمیردیم .کیپریکلریمین بیر-بیریندن آیریالجاغی یوخ ایدی .بللی کی ،سحره
دک گئجه سرسمیله اوغراشمیشدیم! پئندیر-چؤرک و چایدان سونرا بیزی جئی
پادیقانینین مئیدانینا توپالدیالر .ایکی اولدوزلو بیر اوفیسئر بیزیم قارشیمیزا
گلدی .اونون یانیندا باشچاووشال بیرلیکده چاووشالر عجمی و درویشلو دا
دورموشدورالر .او ،باشچاووشا بیر شئیلر سؤیلهدی .باشچاووش ایسه سایغی
دوروشو ایله اونو یانیتالدی .گنج سوبای بیزه اوزونو توتاراق فارسجا
دانیشماغا باشالدی .اونون سؤزلرینی باشچاووش تورکجهیه چئویردی:
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سیزین تبریزدن بورا قدر گلمه گینیزین نده نی چوخ آیدیندیر .بیز ،حربچی
ییک .بیز ،یالنیز امرلری یئرینه یئتیریریک .من ،اؤنجه یول بویونجا
شاختادان اذیت چکدیگینیزی دیله گتیریرم .سیز ،چوخ چتینلیک چکدینیز.
سیزین ایچینیزدن شاختادا اؤلنلر اولدو .باشینیز ساغولسون .تانری سیزی
بو گونه ساالن سووئت نؤکرلرینه لعنت ائتسین! اونالر ،سیزین بئله آوارا
اولدوغونوزا سبب اولدوالر .بیز ،بیر میلت و بیر امتیک! بیر دیلیمیز ،بیر
دینیمیز ،بیر اؤلکه میز و بیر شاهیمیز وار .آزربایجان ایرانین باشیدیر!
مگر آسالن باشسیز قاالر؟ سیز ،بوندان سونرا داها باشقا یئرلرده
یاشایاجاقسینیز .گئتدیگینیز یئر عزیز وطنیمیزین ان گؤزل بؤلگهلریندندیر.
سیز ،بؤیوک بیر کؤچون کیچیک بیر ایلکی سینیز! گئتدیگینیز یئرده
گؤزل یاشاماغینیزی گنج پادشاهیمیزا بورجلوسونوز! شاهپرست و
ایرانپرست اولماق اوچون اؤنجه فارسپرست اولماغینیز گرک! بیلین کی،
سیز تورک دئییل سینیز! تورکون عونوانینا وئریلن شوعارالرین سیزه
دخلی یوخدور .سیز ،آذری سینیز! آذری ،اؤزونو" آریا نژاد "بیلر!
سیزین ،ائششک تورکلرله هئچ بیر باغالنتی نیز یوخدور! سیز ،بؤیوک
بابامیز" – کوروش"ون قوشاغی سینیز! سیز ،گنج شاهیمیزین حاقلی
اولدوغونو دونیایا باغیرمالی سینیز! گئتدیگینیز یئرده اصل آنا دیلینیز
اوالن – شکر فارس دیلینی یئنیدن اؤیرنهجک سینیز و باالالرینیزال
مملکتین رسمی آنا دیلینده دانیشاجاقسیز! سیز ،فارسین بیر قولو اوالن
آذری لشمکله بیرلیکده مدنیتین ده نه اولدوغونو دوشونهجکسینیز! سیزین
ائششک تورکلرله هئچ بیر یاخینلیغینیز یوخدور! عوثمانلیالرایله ایرانلیالر
هر زامان دوشمن اولوب ،دوشمن قاالجاقدیر! بونو شاه بابامیز" – اسما
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عیل صفوی"دن اؤیرنمک گرکدیر! او دا ،سیزین کیمی بیر آذری فارسی
اولموشدور .عوثمانلی شاهالری اونو تورک دئییل ،عجم آدالندیریردیالر!
اونالر ،حاقلیدیرلر!

اونون سؤزلرینی چئویرن باش چاووشون دوداقالری تیترهییردی .اؤزللیکله،
"تورک خر "سؤزونه گلینجه او ائششک سؤزونو دئمهدن کئچیردی .گنج
سوبای ایسه ،باشچاووشون یاریمجیق چئویرمهسینی گؤرمهدن و یا بیلمهدن
دیقته آلمیردی .او ،میللی کیملیگیمیزه پوسکوردویو نیفرتدن سونرا سؤزونو بئله
داوام ائتدی:
-

بیرازدان سیزی" ناصر خسرو "خیاوانینا گؤتورهجکلر .اورادا ،آمئریکان
آوتوبوسالری ایله یئنی شهرینیزه ساری گئدهجکسیز .اوسلو اوالن ساغالم
مقصده چاتاراق عزیز توتوالجاق! عوصیانا قالخانالر ایسه هئچ شوبهه
سیز ،قارشیالریندا قورشون گؤرهجکلر .سئچیم سیزیندیر! سیزین
ایچینیزده یازیب-اوخویان گنجلر وار .اونالرا مکتوب و گوندهلیک
یازدیرماق یاساق دیر! هرکس دونهنی اونوداجاق! یئنی شهرینیزی
اؤزونوز آبادالشدیراجاق سینیز! تبریزی بئینیزدن چیخارین! تبریزدهکی
عاییله نیزی ،دوستونوزو ،سئودیکلرینیزی اونودون! ان قیسا زاماندا
فارسجانی اؤیرهنین! گئتدیگینیز یئرین بوتون اهالیسی ایرانی دیلده
دانیشیر .سیز ده چالیشین شیرین فارسجانی تئز اؤیرهنی .ناصر خسرو
قاراژیندا باشقاالری دا سیزینله یولجو اوالجاقالر .اونالر دا ،سیزین کیمی
وطن ساتانالرین یئرینه جزاالنیرالر .ماشیندا هربیریننیزه یول پایی وئریله
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جک! اونو ائله بؤلون کی آج قالمایین! بیر ده تبریزدن بورا قدر جانینی
سیزین ساغ قالماغینیز اوغروندا تهلوکه یه سالمیش چاووش عجمی نین
سیزینله اولما گؤروی بوردا بیتیر .سؤزسوز کی ،باشینیزین اوستونده
شهر-شهر دئیشن سئچیلمیش قهرمان مأمورالر اوالجاقدیر .تئهراندان
سیزی گؤتورهجک ایکی میللی چاووشوموز وار .اونالر یئنی جه تبریزدن
گلمیش ،آزربایجانی اجنبی لردن قورتاران یوزلرجه خاینی جهنمه
گؤندرن وطنپرور قهرمان چاووشالردیر .ایکی دیلداش چاووشالرینیز
ایسه ،سیزینله بیرلیکده اوالجاقالر! ایندی هامی بیرلیکده اوچ کز" جاوید
شاه "دئییب کامیونالردا یئرلشین!
-

جاوید شاه ،جاوید شاه ،جاوید شاه!
ایکی اولدوزلو فارس سوبایین میللی کیملیگیمیزه ،وطنیمیزه ،اینسان
شرفیمیزه ،لیدئرلریمیزه و اؤزگورلوک حاقیمیزا فاشیست سالدیریسیندان
سونرا هر کسین یوخ کئیفی اولدوقجا پوزولموشدور .بیر-بیریمیزین
اوزونه باخاجاق غئیرتیمیز قالمامیشدی .فارس سوبای قارشیسیندا اوالن
بیزلرین اینسانلیغی بؤیوک سوال آلتیندا ایدی! بو فاشیست فارس ظابیطین
گؤزوموزه باخا-باخا بیزه تورک میلتینه" خر " دئمهسینین آجیسینی اودا-
اودا قالدیق! بو دورومدا میللی غئیرتیمیز دونوب بوز اولموشدور.
باشچاووشون و چاووش درویشلونون اونون یانیندا سیالحسیز دورماسی دا
چوخ آنالملی ایدی .تبریزدن چیخانی او ایکیسینین بئلینی سیالحسیز گؤرمه
یه آلیشمیشدیق .آنجاق بو گؤرونتونون آنالمی داها درین ایدی .فاشیست
سوبای ،ایکی تورک چاووشا تام بیر دوشمن کیمی باخیردی .اونالرین
آدینی چکمهدن "،ایکی دیلداش چاووشالرینیز ایسه ،سیزینله بیرلیکده
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اوالجاقالر!" سؤزونون آنالمی ،بو ایکی سینین ده سورگونه گؤنده ریلمه
سی ایدی .اؤزللیکله آتاسی یاشدا باش چاووشا قارشی چیرکین یاناشماسی،
اؤنجهدن پالنالشمیش بیر گؤستریش ایدی!
زینداندا ایشگنجهلی جینسل تجاووزه اوغرادیغیم آنالردا دا ،فارس
چاووشالرینین ان یایغین دیل ازبری همین" تورک خر "سؤزو ایدی .بو
اوزدن ،بورادا اوالن هر کس اوچون بو تئرمین تانیش ایدی .بیزیم اوچون،
آرتیق اولوسال یئنیلگینین فاتوراسی کسیلمیشدیر .یا اؤل یا دا تابع اول!
باشقا یول یوخ ایدی آرتیق! بیز ،هله ده بو ایکی یول آیریجیندایدیق .اؤله
ک می ،یوخسا اؤلومجول یاشایاق می!؟
~~~~~
ناصر خسرو خیاوانی!

"جئی "اوردوگاهیندان ناصر خسرو خیاوانی آراسیندا او گونهدک گؤرمهدیگیم
داها اوجا بیناالر گؤروردوم .من بوندان اؤنجه تبریزدن باشقا بؤیوک شهر
گؤرمه میشدیم .تئهرانین شهر دوزهنی تبریزه گؤره داها مودئرن گؤرونوردو.
شهرین ایچینده ائنلی و گئنیش کوچهلر داها چوخ ایدی .هر کوچهدن باشقاسینا
کئچینجه داها سیخ اینسانال دولو کوچهلرله قارشی-قارشییا گلیردیک .بورادا
اینسانالرین چئشیدلی گئییملری ماراغیمی چکیردی .بورادا مودئرن گئییملی
اینسانالرین سایی تبریزدن داها چوخ ایدی .تبریز ده اولدوغو کیمی ،بورادا دا
ماشین ،فایتون و اینسانالر ایچ-ایچه حرکت ائدیردیلر.
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بویوکلوگو ایله تبریزدن فرقلهنیردی .بیر ایل میللی حاکیمیتین دؤنمینی
تئهرانٔ ،
حساب ائتمهسک ،ایرانین ان اؤنملی شهری ساییالن تبریزده کرپیچ-کرپیچ
اوستونه قویولمامیشدیر .اؤلکهنین ایکی بؤیوک شهرلری ساییالن تئهرانال
تبریز آراسیندا تام بیر اؤگئی لیک گؤزه ده ییردی .تئهراندان بیرباشا یؤنه لن
آنتی تورک-آنتی ازربایجان سیاستی -۱۹۲۵دن سونرا هئچ چکینمهدن فارس
حاکیمیتی نین باشلیجا سیاستی اولموشدور .کئشکی بئله اولماسایدی .آما بوتون
چکدیگیم ،گؤردویوم آنیالریمال بو شهرین پوسکولو اولدوغونو دریندن
آنالییرام.

بیزی بلیرسیز مقصده سورن حربی آوتوبوس ،سونوندا اوزون بیر خیابان
آردیندان گؤی موزایک اوزه رینه یازیلمیش" ناصر خسرو " خیاوانینا
گیرمیش اولدو .خیاوان چوخ قاالبالیق گؤرونوردو .ایرهلیده بیر گؤزل بینا گؤزه
چارپیردی .بوراسی" شمس اولعماره "سارایی ایدی .هانسی کی ،تورک شاهی
ناصرالدین امریله تیکیلمیشدی .بو گؤزل بینا ،ایندییهدک گؤردویوم ان بؤیوک
و نهنگ تیکینتی ایدی .بو بینانین قارشیسیندان گئچرکن روحوما بیر گؤزللیک
چؤکدو .اؤیرندیگیمه گؤره ،بو بینانین تیکینتی اوستاالرینین تورک اولدوغو
بللی اولدو! بو بینادان بیراز سونرا بیر قاراژا گیردیک .اورادا اوزون
دیمدیکلی آوتوبوسالرال یاناشی ایکی اوردو کامیونو دا دایانمیشدی .بیزیم
قاراژا گیرمه گیمیزله کامیونالردا یئرلشن سیالحلی عسگرلر یئره ائنهرک سیرا
چکدیلر .بورادا جئی اوردو ائویندهکی حربی دوزندن اثر-عالمت یوخ ایدی.
عسگرلرین باشی اوستونده اوچ سککیزلی بیر چاووش دایانمیشدی .اونون
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امریله عسگرلر ،ساده جه حاضیرلیقدا دایاندیالر .بیزیم ایکی آوتوبوسوموزدان
باشقا ،اورتا بیر آوتوبوس دا قاراژا گیرمیش اولدو .ایکی کیچیک پنجرهسیله
منه چوخ تانیش گلن بو آوتوبوسون هارادان گلدیگی بللی ایدی .جئی
اوردوگاهیندا بیزی ائششک آدالندیران فارس سوبایین دئدیگینه گؤره،
تئهراندان دا بیزه قاتیالن" خاین"لر اوالجاقمیش!
بیزی اوزون دیمدیکلی آمئریکان آوتوبوسالردا یئرلشدیردیلر .من ،اولقا ،کؤرپه
ترالن و جاببار عمی ایله بیرلیکده تئهران زیندانیندان بیزه قاتیالن اورتا یاشلی
کیشی بیر سیرادا یئرلشدیک .آوتوبوس یئنی اولماسا دا ،اؤنجهکی لره نیسبت
اوتورومو ،یوخسا باشقا ندندن
داها گئنیش و راحات ایدی .بیلمیرم بوندان ٔ
اولقانین گؤزلرینده گولونج ایشیلتیسی گؤرونوردو .من او واختاجان اولقانین
ماوی گؤزلرینین گولوشونو گؤرمه میشدیم .اینجی کیمی پارالق و گونش بویدا
ساچقین گؤزلرینین اورگیمه ائنمهسینی بوتون وارلیغیمال دویمادیم دئسم ،یاالن
اوالر .من ،بوتون ایرهلیده کی ایللرده او گؤزلرین منه آخیشینی هئچ
اونودامادیم! ائله بونا گؤرهدیر کی ،او بیر آنلیق ایچیمی آلووالندیران گولوشله
هله ده گولور ،آغالییرام!
یوال چیخمادان اؤنجه ایکی گونلوک یئمک پایی پایالندی .بیر یووارالق کوکه ،
بیر پارچا پئندیر ،بیر دنه خییار و بیر نئچه کیچیک آلما بوتون جیره میز
ساییلیردی  .سورگون کاروانینی ایکی آمئریکان ماشینیندا یئرلشدیردیلر .بیزیم
آوتوبوسون ایلک سیراسیندا چاووش درویشلو ایله بیر باشقا گنج چاووش
اوتورموشدو .ایکینجی سیرا ایسه ،دؤرد سیالحلی عسگره آیریلمیشدی.
عسگرلرین اللرینده سیالحال آیاقدا دورماسی بیزه اوالن اعتیمادسیزلیغین
گؤسترگهسی ایدی .حله قاراژدان دیشاری چیخمامیشدیق کی "،زنده باد شاه "
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سلوقانالری قوالغیمیزا ده یدی .بیز قاراژا گلینجه ،اورادا ساکیتلیک حؤکم
سوروردو .آنجاق قاراژدان چیخان و اللرینده ایران بایراغی و ایران شاهینین
فوتوالرینی داشییان ۴۰–۳۰کیشیلیک بیر قروپون بیزه قارشی شوعار وئرمه
سی و حده -قورخو گلمهسی دیقتیمیزی چکیردی .گؤستریجیلرین بیزه قارشی
وئردیگی سلوقانالری پولیسلر گوله-گوله قارشیالییردیالر .آوتوبوسالرین
قاراژ قارشیسیندا دایانماسی ،بللی ایدی کی اؤنجهدن پالنالشدیریلمیشدی.
گؤستریجیلر آوتوبوسالرا یاخینالشمادان گؤزداغی وئریردیلر .بیزیم اوچون
کئچمیش بیر آیدا یاشانان اؤلچویه گلمز آشاغیالنمادان ،آلچالمادان سونرا بو
ساختا تظاهوراتین آنالمی ویز گلیردی آرتیق! اونالر بونو آنالمیردیالر کی،
بیزلر اؤز ائویمیزده بالتاالنان کؤکو قیریق بوداقالریق .اونالر سادجه غلبه
سرخوشلوغو یاشاییردیالر .اونالر ،روسالرین اینگیلیسلرین آمئریکانالرین
کؤلگه تئاتر تؤکونتوسو اولدوقالرینین فرقینده بئله ،دئییلدیلر .بو اوزدن ،بیزه
قارشی اولونان هر هانسی ال ایشارتی ،وئریلن ادا-اتوارلی سؤیوشلرین
قارشیلیق لیغینی آجی گولومسمکله وئریردیک .من یاشادیغیمیز بو آجی
گونلردن سونرا ،فارسالرین بیز تورکلره قارشی نیفرتینین داها درینلرده
اولماسینی بوتون وارلیغیمال حیسئتمهیه باشالدیم!
چوخ کئچمهدن شهرین مرکزی گئریده قالدی .اؤنجه کئچدیگیمیز کوچهلردن
گئری دؤنهرک ،تئهرانین کنارینا طرف گئتدیگیمیزی دوشونوردوم.
جاببار عمینین یانیندا اوتوران اورتا یاشلی آغ بیغلی بئین خورولتوسو آرا
وئرمهدن اوجالیردی .ماشینین اؤنونده اوتوران عسگرلرین بیرینین ایکی-اوچ
دفعه اونو اویارماسی ایشه یاراسا دا ،یوخویا داالر-دالماز قورخونج
خورولتوسو یئنیدن باشالییردی .بو ایسه ،هرکسین دینجلمه حاقینی الیندن
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آلیردی .بو اوزدن جاببار عمی ،اونون یوخوسونو دوردورماق اوچون الیندن
گلهنی ائدیر ،اونونال صؤحبت ائتمهیه چالیشیردی .آنجاق بللی کی اونون
جاواب وئرهجک نه حالی ،نه ده هوهسی یوخ ایدی .بو ،جاببار عمینین گؤز-
قاش ایشارتیندن بللی اولوردو .اونون گؤز-قاش آتماسی منیمله اولقانین
گولومسمهسینه سبب اولوردو .اصلینده ،من ده بو اوالیدان اؤتورو سئوینیردیم.
چونکی ،سونوندا دوشمنی سینیرلندیرن بیریسی ایچیمیزدن چیخمیشدی .اونون
یانمیش یاناقالری ،آلنینین اورتاسیناجان چکیلمیش داغینیق قاشالری ،قارتال
ناخیشلی درین باخیشالری یئنیش-یوخوشلو بیر اؤیکونون ایزلرینی
گؤستریردی .او ،محلله میزده کیچیک بیر باکقالی اوالن مؤحسون بیبی اوغلونو
خاطیرالدیردی .اونون دا باخیشالری ،قاشقاباغی ،یاناقالریندا اوالن سپمهلری
یئنی یولداشیمیزداکی کیمی ایدی.
آوتوبوسو بوتونلوکله اؤز خورولتوسو آلتینا آالن و هر کسی اینجیدن داش
یوخولو یئنی یولداشیمیزین یاراتدیغی راحاتسیزلیغا باخمایاراق ،بعضیلری ده
اونونال بیرلیکده خورلوردو .اولقا گؤزلرینی هردن آچاراق گؤزالتی ایله منی
ایزلهییر ،گولور و یئنیدن گؤزلرینی یوموردو.
قارال سوسلنمیش لوم-لوت دوزلر ،آغ مخمر کیمی گئنیش آالنی بوروموشدو.
گؤز ایشلهدیکجه ،لپه لنمیش آغ آپپاق ائنگین سس سیزلیک گئنیش چؤلو اؤز
ائتکیسی آلتینا آلمیشدیر .پنجره آرخاسیندان ایچیمه هوپان بو گؤزللیک یاواش-
یاواش منی ده اؤز سوسقونلوغونا چکیردی .
"یوزلر کیلومئتره روحسوز و جانسیز یولالرین آرخاسیندا یاشام وارمیشسا،
کسینلیکله اؤنوموزو کسن یولالردا دا یاشام سئوگیسی بیزی یالنیز
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بوراخمایاجاق! من ،بو اینانجی یولالردا بولدوم! بوتون آجیالرا ،یاشالرا و
یاسالرا راغمن یاشامی سئومک گرهکیر .اونا گؤره کی ،یاشام اینجی دامال
ایچینده توتولموش نیاگارا شاللهسیدیر .یاشامین سرتی ،قورخولوسو ،آخارقانی
و سیِنیر اؤته سی جهنمی یئنه ده یاشامدیر .بیز ایسه ،بو سینیرسیز اینجی
دامالنین ایچینده تپه-دره دالغاالریق! بیز ،اؤلمک اوچون دوغدوقسا ،یاشاماق
اونلولوگو یاشاتماق اوچون
اوچون ده اؤلمگی باجارمالی ییق! من ،ایچیمدهکی ٔ
عؤمرومله سئوداالشمیشدیم .من ،اؤلومو اؤلدورمک اوچون یاشامین ایزینده
اولدوغومو دوشونوردوم"!
یئنی یولداش ،دورمادان خورنا چکیردی .ائله همین خورناالرین بیرینده اؤز
سسیندن دیکسینهرک" بسمه الاله-بسمه الاله "دئیهرک جاببار عمییه" باغیشال
سن آلاله "! ایفادهسینی دیله گتیردی .جاببار عمی ایسه ،بو فورصتی
دئیرلندیرهرک" آلاله باغیشالسین "دئیه اونو صؤحبته توتدو .من اونالرا ان
یاخین قونشو اولدوغوم اوچون آراالریندا باشالیان تانیشلیغین شاهیدی اولدوم.
-

جاببار عمی :خورنا دیریلیک دئمکدیر .بللی کی ،سیزین ماشالالهینیز
وار! بیزی تبریزدن گؤتوروبلر .آما هارا گئتدیگیمیزی بیلمیریک.
تبریزدن یوال چیخانی  ۶۰نفردن آرتیق ایدیک .ایندی  ۳۰نفر قالدیق.

-

بس  ۳۰نفره نه گلدی؟

-

بیزیم باشیمیزا گلمهینلر اونالرین باشینا گلدی! اونالر ،آجیندان و
سویوقدان دونوب اؤلدولر .آلاله قاالنالرین عؤمورونه عؤمور وئرسین.
اوشاقلی -بؤیوکلو  ۳۲اؤلو وئردیک .اونالرین بیری بو قیزین کؤرپهسی،
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بیری ده بو کؤرپه اوشاغین گنج آناسی و ایکیسی بو اوغالنین آنا-
باجیسیدیر .بیز تبریزدن تئهراناجان هر شهرده قوربانلیق وئردیک.
-

آلاله بونالری قارا تورپاغا سره نلرین کؤکونو یئر اوزوندن سیلسین .من
بئله بیر ظالیم قؤوم گؤرمهدیم حایاتدا! بونالر هیتلرین ده فاشیستلرین ده
اوزونو آغا چیخاردیالر! آلاله رحمت ائله سین .قبیرلری نورال دولسون.
بیر گون بوتون وطن شهیدلرینین اینتقامی آلینار البت! بو قانالر یئرده
قالماز البت!

او ،بو سؤزلری دئیه-دئیه گؤزلرینی بیزیم قولتوغا دیکمیشدی .اونون
باخیشالری بیز اوچ نفرین آراسیندا گئدیر-گلیردی .بللی کی ،ایچینده چوخلو
سوالالر دوغماقدا ایدی .اونو درین و صمیمی باخیشالری اینسانی ایچینه
چکیردی .او ،اولدوقجا سئویملی ،درین دوشونجهلی بیر اینسانا بنزهییردی .او،
همین باخیشال منه و اولقایا سسلندی:
-

چوخ اوزگونسونوز! بیلیرم ،آما اولمایین! ایرهلیگه باخین! اؤلنله اؤلونمز!
من ایکی قیزیمی ،بیر عؤمورگون یولداشیمی و دؤرد اوغلومو وطن
یولوندا قوربان وئردیم! اونالر ،جلالدالرین اودوندا جیغیر-جیغیر یاندیالر.
اونالر کوله دؤندولر .کوللرینی بئله توپالییب ،ان آزیندان بیر مزارا قویا
بیلمهدیم .کوللریله تورپاق اولدوالر! وطن اولدوالر! وطن اولدوالر!
لعنت قارا زیندانالرا ،شالالقالرا لعنت!
لعنت ستم و جبروفالکتلره لعنت!
لعنت ،تؤرهین قانلی جینایتلره لعنت!
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لعنت کجه  ،کم بین لره ،باطل لره لعنت!
لعنت عصبی ،قورخولو قاتل لره لعنت!
او ،دفعه لرجه مئیدانالردا ائشیتدیگیم م .بیریانین بو شعرینی اوخویوب
گؤزلرینی یومدو .آنجاق بیر قدر سونرا گؤزلرینی آچاراق آدیمی سوروشدو:
-

آدین ندیر؟

-

آدیم جوانشیر! عاییلمدن قاالن ان سونونجوسو! آتامی ،عمیمی و
قارداشیمی اؤلدوردولر .منی زیندانا سالدیالر .سونرا آنامی و ساریلیغا
توتوالن باجیمی یولچو ائتدیلر .باجیم یولدا اؤلندن سونرا آنام دا بو درده
دؤزمهییب عؤمرونو تاپشیردی.

-

منیم ده آدیم کیشی خاندیر .یئددی باجینین تک قارداشی اولموشام .رحمتلی
آنامین دئدیگینه گؤره ،جادی-جنبلدن عمله گلمیشم! آنام منی اوغالن
دوغمالی ایدی .یوخسا ،من اولماسایدیم آتامین امریله آنام اؤزونو قویویا
آتاجاق ایدی .بونا گؤره ،آنامین ایشی یالنیز قاراچی فالچیالری گزمک
اولموشدو .حتی دئدیگینه گؤره ،منی اوغالن دوغسون دئیه" قیزیل اؤزن "
کندیندن تبریزه ،بیر قارا سئیدین یانینا گئتمیش و اونون توپورجگیندن شفا
آلمیشدیر! آتام منیم آدیمی دوغولمادان اؤنجه قویموشدو .منیم دوغوم
خبریمی ائشیدرکن ایسه سئوینجیندن اورگی دایانیب اؤلموشدور .دئمک،
منیم یئریمه بیر قیز دوغولسایدی آنام اؤلمهلی اوالجاقدیر .آنجاق من
دوغولونجا آنامین اؤلومونه آند ایچمیش آتامین اؤزو هیجاندان حالدان
کئچمیش و بیر داها اویانمامیشدیر .بئلهلیکله ،منیم دوغومومال  ۷باجیم
آناسیز قالماق یئرینه آتاسیز قالمیشدیالر!
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اوغلوم! منیم دوغوموم بئله اولموشدور .گؤرونور ،گؤودوش دیبینی
تاپمیش! بللی کی ،بیزیم بو کاروانیمیزدا ییغیشانالرین آلینیازیسی بیر-
بیرینین اوستوندن یازیلمیشدیر .بیری تبریزدن ،بیری موغاندان ،بیری
زنگاندان ،او بیری بیلمهدیگیم بیر یئردن عینی طالعی یاشاییریق .چونکی
تورکوک! چونکی بؤیوک میلتیک! چونکی بؤیوکلرین ییخیلماسی فاجیعه
وی اولور! آغساققال! سن چوخ سس سیزسن! اؤزوندن بیراز دئسنه!
دئدیکلریمده حاقلی دئییلم می؟
-

جاببار عمی :بیزیم سادهجه آدالریمیز باشقادیر .آلین یازیمیز عئینیدیر.
منیم آدیم جابباردیر .اؤیرتمنم و یا ایدیم .آلتی" آنا دیلی "کیتابیندا بیر باالجا
قاتقیم اولموشدور .شانس حسابی دیری قالمیشام .یوخسا ،ایلک باشی
گئدنلردن بیری اولمالی ایدیم .گؤرورم کی بیر دلی قانلی ایگیدله تانیش
اولموشوق .سنین کیمیلرین یاشام یولو کسین قهرمانلیق یولودور .اینان بونو
اورکدن دئییرم .من اییلیب-دوزولن بیریسی دئییلم .منیم حایات یولوم ساده،
سس سیز و سئومک یولودور .آما سنین کیمیلرین یولو بونالرال بیرلیکده،
هم ده ساواش یولودور .تانری اؤزو یار اولسون! دئدیکلرینده بیر
دامالجیق قوشقون اولماسین دوستوم .تپهدن-دیرناغا حاقلی سان.

جاببار عمی دانیشارکن سسینی قیسیردی! الکین ،یئنی یولداشیمیز کیشیخان
عمی داها گور و اوجا سسله اونا جاواب وئریردی .بو ایسه ،جاببارعمینین
تدیرگینلیگینه سبب اولوردو .کیشیخان بئی ،جاببار عمینین بو دورومونون
گئدرمهسی اوچون اونا اورک وئرمهیه چالیشیردی:
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باخ آغساققال! بیزیم دیلیمیزده دانیشان بوتون بو یازیقالرین دردلری
بیردیر .قاباقدا اوتورانالرین بیزیمله دیلداش اولماسینا اینانمیرام .اوالن
وارسا دا بیزیمله بیرلیکده سورگونه گؤندریلیر .دئمک کی ،اونالردان دا
قورخماق گرک دئییل! قالدی کی ،بیزیم قورخاجاق نئیمیز وار کی؟
قورخمایین! بو جانی دا تئز-گئج بیزدن آالجاقالر! آلماساالر بئله،
جانسیزلیقدان بتر ائدهجکلر .یعنی بو شرفسیزلر روحوموزو،
تورکلوگوموزو ،دیلیمیزی جانیمیزدان قوپارماغا چالیشاجاقالر! آنجاق
اونالر اووجالرینین ایچینی یالییالالر .البتده ،اونو دا باجارساالر! اونالرین
باشی اوستونده اربابالری وار .ارباب دئمهدن ایتین حددینه نه دوشموش
کی! اونالر ،باجارمازالر ،باجارامازالر و باجارمایاجاقالر دا! چونکی،
اونالرین عؤمرو هر زامان قول کیمی خیدمتده کئچیب .بیر میلت اوالراق،
دونیایا وئرهجک هئچ بیر شئیلری یوخدور .نهلری وارسا او دا تورکلرین
آغالیغینداندیر! ایندی بو کافتارالرین الینه فورصت دوشوب .البته کی بو
اوچ گونلوک قوندارما آغالیقالری دا سونا چاتاجاق! آلاله بیزیم شاه
باباالریمیزی باغیشالماسین! آلاله اونالرین یئرینی جهنم ائتسین! اونالر بو
دونیانی اؤز میلتینه جهنم ائتدیلر .یوخسا بو آلچاقالرین نه حددینه دوشموش
دؤلت! آلاله روسالری دا ،اینگیلیزلری ده بیزیم شاه باباالریمیزین یانیندا
یاندیرسین! لعنت اولسون ،لعنت اولسون!
لعنت قارا زیندانالرا ،شالالقالرا لعنت!
لعنت ستم و جبروفالکتلره لعنت!
لعنت ،تؤرهین قانلی جینایتلره لعنت!
لعنت کجه  ،کم بین لره ،باطل لره لعنت!
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لعنت عصبی ،قورخولو قاتل لره لعنت!
آچیق باغیران اینسانی یئنمک اوالماز! بیز ،حاقیمیزی اوجا سسله هایقیران
میلت اولمالی ییق .کیمسه بوینوموزو ایممهلی! چونکی ،تورک بویونو
چیناردیر! سینار ،اییلمز!
کیشی خان عمی نین اوجا سسله دانیشماسی ،مئیدان میتینگینه چئوریلمیشدیر.
او ،سانکی اؤزونو بؤیوک بیر میتینقده میلت قارشیسیندا حیسئدیردی! قان
چاناغینا دؤنموش گؤزلریله پؤهرنمیش یاناقالری و هر آن اوجاالن سسیله
ییرتیجی قوردا بنزه ییردی کیشیخان عمی! من ایلک دفعه بیرینین بئله عصبی
اولدوغونو گؤروردوم .او ،آرتیق جاببار عمییه دئییل ،بوتون آوتوبوسدا
اوالنالرا چیغیریرباغیریردی .اونون عوصیانکارلیغی ایله بیزیم
سوسقونلوغوموز آراسیندا هر هانسی باغالنتی قورماق مومکون گؤرونموردو.
بیزیم دوروموموز«ایالن سانجانین ایپدن قورخماسی» مثالی کیمی ایدی.
ایچیمده مین بیر خیال یاشانیردی .بیر آدامین بو قدر آسالن اورکلی اولماسینین
سببی اولمالیدیر! بلکه ده ،آرامیزا سالینمیش بیر دؤلت مأمورودور .اؤزو ده
بیزیم اولدوغوموز دورومدا! او ،هر کسی قورخودوردو .بو سون آیدا یاشادیغیم
ان قورخونج هیجان ایچینده ایدیم! بیر یاندان قورخوردوم ،او بیری یاندان ایسه
سوسقون اورگیمی جوشقولو دویوردوم.
آجیالریمی بیراز دا اولسون اولقا سئوگیسیله اونوتماغا چالیشان بیر زامانندا،
بو دلی-دولو عمی جانین اورتایا چیخماسی چوخ گؤزلهنیلمز اولدو .او ،هر
کسین ماراغینی اوزه رینه چکمیشدیر .اولقادان توتموش سیالهلی عسگرلرهدک
آوتوبوسدا اوالن هر کسین دیقتی کیشیخان عمینین اوزه رینده یوغونالشمیشدی.
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چاووش درویشلونون تئز-تئز دؤنهرک کیشیخان عمینین اولدوغو قولتوغا
باخیب گولومسه مسی ده گؤزدن یایینمیردی .اعتراف ائتمهلییم کی ،کیشیخان
عمینین هیجان وئریجی سؤزلری قورخولو اولسا دا ،سون گونلرین ان اؤنملی
آنینی دوغورموشدو .آرتیق آوتوبوسدا اوالن سوسقونلوغون یئرینی آتشلی نیتق
توتموشدو .منیمله اولقانین بوتون دیقتینی کیشیخان عمی اؤز اوزه رینه
چکمیشدی .او دانیشارکن ،چئینهدیگی آغ بیغالرینی ائشهرک تولالییردی.
کیشیخان عمینین اوزه ووران حیرصینین قارشیسی آلینماز اولموشدو! او ،منه
"محمد بیریا"نی آنیمسادیردی .بیریا دا تبریز میتینق لرینده بنزر هیجانال شعر
دئییر و نیتق سؤیله ردی .آنجاق اورا هارا ،بورا هارا! بللی کی ،کیشیخان بئین
اورگی داها گئنیش و داها یارالی ایدی .بو آدامین گؤزلریندن اود
پوسکوروردو! بو آدام راحاتجا اؤلومه گئدهجگینی و اؤلدوروله بیلهجگینی
گؤستهییردی! او ،ایچیمیزه قاتیالندان بری بیر قورخماز اؤندر کیمی گؤرونمه
یه باشالمیشدی! بو ایسه ،منیم اوچون چوخ اولوملو و سئویندیریجی یاشام
قایناغی اولموشدو .بیزیم ایچیمیزده بیر قورخماز اؤندرین یئری گؤرونوردو.
باخمایاراق کی ،اورگیمده ائو ساالن شوبهه اؤز یئرینده ایدی .

الوند داغی

اوزاقدان آغ اؤرپکلی تک زیروه داغین گؤزللیگی قارشیمیزدا گؤرونمهیه
باشالدی .بو داغ حاقیندا هر هانسی بیلگیم یوخ ایدی .کئچن گونلرده ده ،کرج و
تئهرانا یاخینالشدیغیمیزدا جاببار عمی البرز سیرا داغالرینی آنالتمیشدیر.
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اونون آنالتدیغینا گؤره ،تاریخی آزربایجان دا ایستهدیگین سایدا بؤیوک داغ
واردیر .البرز و یا ائلبوروس داغالری دا اونالردان بیری و ان اوجاسیدیر.
جاببار عمینین دئدیگینه گؤره ،دماوند داغی البرز سیرا داغالرینین زیروه
سیدیر .اونون اوجالیغی  ۶۰۰۰مئتره یاخیندیر و گئن درهلر اولوشدورموشدور.
دماوند اوزون دؤنم لرده بؤیوک وولکانالر مرکزی اولموشدور .او داغین
هندورینده گئنیش آالنلی کوکوردلو سوالر و کولکلر قایناغی واردیر.
آنجاق ،قارشیمیزدا گؤرونن بو اوجو بیز داغ ،دماوند یانیندا اوفاق قالیردی .بو
گؤزل داغال باغلی جاببار عمیدن سوروشدوقدا ،بئله آنالتدی:
-

بو داغین آدی" الوند"دیر .بو داغ بیر زامانالر آزربایجان باشچیسی
"بایبک"ین عرب خیالفتینه قارشی اؤن جبههسی اولموشدور .او ،زامان-
زامان )آکباتان( همدان اوجالیقالرینا چیخار و اورادان دوشمنین اوزه رینه
یورویرمیش .بایباکین  ۲۲ایللیک عرب ایمپئراتورلوغونا قارشی دیره
نیشینده آکباتانین و الوند داغینین بؤیوک رولو اولموشدور.

آز قاال تئهراندان چیخانی بیر گون اولوردو .هاوا قارلی ،یاغمورلو و قارانلیق
ایدی .تئهراندان چیخانی آوتوبوسالر ایکی دفعه دایانمیشدی .آنجاق دیقتیمی
چکن بیر آوادانلیق و یا شهر اولمامیشدیر .هر کسین تئهراندا آلدیغی بیر یئمک
پایی وار ایدی .بو اوزدن آج گؤرونن و کئچمیش گونلره نیسبت ،آجلیقدان و
سویوقدان باییالن کیمسه یوخ ایدی .بلکه ده ،دؤرد گونلوک قویون و بوغدا
ماشینالریندا بوتون دونیا ظولوملرینه اوغرامیش یازیق بیزلر اوچون آمئریکان
آوتوبوسو" نوح گمیسی "کیمی ایدی .نییه گیزلهدیم کی! منده اوالن دییشیک
لیگین اوجو-بوجاغی یوخ ایدی .آرتیق اؤلوم خستهلیگینه توتولموش باجینین و
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آجیماسیز اوالیالردان بئلی بوکولموش آنانین یئرینه کؤنلومو تیترهدن اولقا وار
ایدی! او ،آچیقجاسی ،منی ،اؤزونه وورغون ائدرک مین بیر آجینین قارشیسیندا
واکسینه ائتمیشدی!
آجیالر نه تئز اونودولور! سانکی ،بو آجیالری یاشامادیم هئچ! " ۱۲شهریور"
گونو ۲۱ "،آذر "گونو و یئنه قارا"  ۲۱آذر " گونو! بونالر یوخو کیمی گلیر
منه! قوی اونودولسون او گونلر! اورگیمی اووجو ایچینده اسیر توتموش اولقام
منیم! بو آنیمی یاشامالییام! سیجاقلیغیمی دویمالییام! اؤلنله اؤلونمز کی! کیمسه
نی گئری گتیره بیلمرم کی! گئجه یاریسی ساعات  ۵ده دوروب گؤزلریمی
اویا-اویا چؤرکچیه گئده بیلمرم آرتیق! بیر داها قارداشیمین ،آتامین ظالیم
امرلریله قیشین سحر چاغی ،قار بوزالرینی سؤکهرک مکتبه گئده بیلمرم! منیم
اوچون یاشام دادلی بیر عوصیانا چئوریلمیشدی! ایچیمدهکی قاالقالنمیش
شیشلره قارشی سئویملی بیرعوصیان"!
"دانیشیر" آزربایجان سسی رادیوسو" سیز ،تبریز سسینی دینلهییرسینیز.

بو گونون وئریلیشلرینی سیزه تقدیم ائدیریک .....و بیرازدان میللی مجلیسده
یولداش" پیشوری" دانیشاجاق"!...
"آمان! بوراخ بو سرسملیگی جاوانشیر! اووجونون ایچینده کی بیر اینجه الین
آتشینه دؤن! الینین آتشی بوتون جانینی یاخماقدادیر جوانشیر! ووجودون یانیر،
الین باش آلیب گئدیر دیقت ،دیقت جوانشیر"!
اولقانین گؤزلریندن دامان سئوگی تمناسی اووجومون ایچیندهکی اووجوندان
بوتون بدنیمه یول تاپیردی! هر ایکیمیزین سوسقون وولکانی پارتالماق اوچون
حاضیرکن ،باشیمیز اوستونده دوالشان بویولری آشماق اوچون یئترسیز
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قالیردی! بیر یاندان ایلک کز سئویشمک ایسینتی سی ،باشقا یاندان ایسه باشیمی
فیرالندیران "ائلیاز""،اوتانجاق علی "" ،خویلو کاظم "" ،مین گؤز حسن"لرین
قارا بویوسو! بیر یاندان ایلک کز ایچینه جومدوغوم کؤنول وارلیغی ،دیگر
یاندان ایسه ،یاشادیغیم تبریزین دار آغاجالری و قورشون سسلری اوزه ریمه
یورویوردو! او آندا ،ان نیفرت ائتدیگیم و دوشونمک ایستمهدیگیم منظرهلر
گؤزومون اؤنوندن گئتمیردی!
"چاپار آبباس"ا نه اولدو؟ پیشوری آتا هارادا؟ نه زامان تبریزه دؤنهجک؟ گؤره
اوجو آلیناجاق می؟ "
سن شهیدلریمیزین قانینین ٔ
ایستمهدیگیم بو سوالالر ،آن با ان گؤزومده بؤیویوردو .من یاشانتیمین بو دادلی
آنیندا عزیز تورپاغیمیزین آزاد اولماسینی بئله ،دوشونمک ایستمیردیم! دوکتور
"فریدون ابراهیمی" نین دار اوزرینده اسن جانینی بئله آنیمساماق ایستمیردیم!
من بونالری اونوتماق ایستهییردیم! نه گلدیسه ،ائله ده گئتدی! منیم الیمدن نه گه
لر کی؟ اؤلنلرین باشینا گلنلر ،منیم ده باشیما گلمهدی می؟ بلکه ده اؤلنلر داها
شانسلی دیرالر .ان آزیندان اونالرین اؤلومو تمیز اؤلدو .آنجاق منیم کیمی لرین
گلهجگی نین نه اوالجاغی بللی دئییل!
-

اولقا :جوانشیر ،جوانشیر! الیمی سیندیردین! نییه بئله سیخیرسان؟ الیمی
بوراخ ،اینجیدیر! جوانشیر ،جوانشیر ،منی ائشیدیرسن می؟

بیر آن اولقانین سسینی دویونجا گؤزلریمی آچدیم .هر کس اویوردو .تکجه اولقا
ایله من آییق ایدیک .اؤزوم ده بیلمهدن ،بیر آن ایچینده اولقانین دوداغیندان
اؤپدوم و اوزونه بئله باخمادان گؤزلریمی یئره دیکدیم .گؤزومون اؤنونو آغ-
قارا ساپالنتیالر قوشاتمیشدی! باشیم دؤنوردو! ایلک کز اوالراق احتراسیم
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عاغلیمی یئنمیشدی! اوتانجیمدان یئرین تکینه جومماق ایستهییردیم کی،
یاناغیما آتشدن بیر چیچک قوندو! اولقادان چالدیغیم اؤپوجوک جاوابسیز
قالمادی! ندن اولقانی اؤپتوم؟ نئجه اؤپتوم؟ بو قارشیلیق دا چوخ اوزانمادان
اولقادان گلدی! بیز ،تانرینین ان آجی وئردیگی آنالردا سئوداالنمیشدیق! منیمله
اولقا آراسینا ائله بیر سئودا گیرمیشدی کی ،آرتیق بونون دانیلماسی مومکون
دئییلدی! منه ائله گلیردی کی ،آغالر-گولر الوند ده بونا شاهیدلیک ائدیردی!
~~~~~
آکباتان /همدان/

هاوانین قارانلیغیندا آوتوبوسالرین هارادا دایانماسی بللی دئییلدی .ایکی-اوچ
یؤندن کؤزهین ایشیق و بیر نئچه یانیب-سؤنن چیراقدان باشقا بیر شئی
گؤرونموردو .عسگرین یولچوالرا سسلنمه سی ایله ،بورادا گئجه لنه جگیمیز
بللی اولوردو :
«پا شین! اینجا پیاده میشیم .با خودتان چیزی بر ندارید .شب را اینجامیخوابید .وسایل خواب هست ».ماشیندان ائنر-ائنمز سویوق هاوا بوتون ایلیک
لریمین ایچینه ایشلهدی .ترالنی قوجاغیما آلیب ،اولقانین دا چیگنیندن توتاراق
ایکی قات بینایا ساری یورودوک .هاوا چوخ یاندیریردی .بئله هاوا گؤرمه
میشدیم .آیاقالریمیزین آلتینی گؤرموردوک .هر آن ییخیلما قورخوسو
یاشاییردیق .ماشیندان بینایا گیره نهدک دیزیمیزه قدر قار ایچینه گیرمیش
اولدوق.
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بینا کؤهنه اولسا دا ،اورتادا بیر-بیرینه آرخا وئرن دؤرد اودون اوجاغی ایله
بوی گؤستریردی .بو ایسه ،بیزیم اوچون کئیف وئریجی ایدی.
یئرلی بیر سوبای بیزه خوش گلدین دئدی .تئهراندان چیخانی ایلک کز
گؤردویوم باش چاووش بایرامی دانیشدی:
-

بوراسی همدان شهریدیر .بیز بیر گون بورادا قاالجاییق .صاباح یوخ ،او
بیریسی گون بوردان یئنی شهره یوال دوشهجه ییک .بیر آزدان یونگول
یئمک وئرهجکلر .یئمکدن سونرا گؤزلجه یاتینیز .صاباح ساعات ۱۲ده
ایستی ناهار وار .عاییله لر اوچون بیر اوتاق ،تک لر اوچون توپلو اوتاق
وئریلهجک .ایندی عاییله لر یاخینا گلسین.

 ۳–۲عاییله قاباغا گئتدی .من اولقانین ،اولقا ایسه منیم اوزومه باخاراق
یئریمیزده قالدیق .نه ائدهجگیمی بیلمیردیم .بیر آندا جاببارعمینی گؤردوم کی،
گؤزلریله باش چاووش بایرامییه بیزی گؤستردی .او ایسه همن سسلندی:
-

جوان سنی دئییرم! عاییله نی ده آل یاخینا گل ،آنالمیرسان می؟ باالنیزی دا
آلین گلین!

من جاببار عمییه باخدیم .اونون یانیندا کیشی خان عمی ده دایانمیشدی .اونالرین
دا ایشارتیله اورکلنهرک ،اولقایا گل دئدیم .اولقا ترالنی قوجاغیمدان آلدی.
باشینداکی قیرمیزی شالینی تئللرینین اوزه رینه چکهرک منیمله آیاقالشدی.
بینانین ایکینجی قاتیندا یئرلشن کیچیک بیر اودادا سادجه ایکی نفرلیک بیر
یاتاق و کیچیک بیر اودون اوجاغی وار ایدی .اودون اوجاغیندان هاواالنان
ایستیدن سئوینیردیک .سالوندا آلدیغیمیز پئندیر-چؤرگی یئدیکدن سونرا ترالنی
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یاتیرتدیق .ترالن یاتار -یاتماز اینانیلماز قورخو بوتون وارلیغیمی ساردی .منده
اوالن قورخو هیجانینین اولقایا دا تاثیرینی حیسئدیردیم .اوندا اوالن ساده
هیجانین اضطرابا دؤنوشمهسی یاناقالرینین قیزارماسیندان بللی اولوردو .من
اولقانی اؤنجهدن هئچ بئله گؤرمه میشدیم .اونون تلسکن و دئیشکن داورانیشی
هر حالیندان بللی اولوردو .من اؤنجهدن بیر قادینال تک باشیما قالمامیشدیم .بو
منیم اوچون بیر ایلک ساییلیردی .اولقانی ایلک دفعه ایدی کی ،پالتوسوز
گؤروردوم .اونون پالتوسوز بدنی داها اینجه و سئویملی ایدی .اولقا ،سانکی
باشقا بیر دونیادان گلمیشدی .یاشیل توم ماوی گؤزلری ،کوره گینین
اورتاسیناجان سالالنان ساریشین ساچالری ،اینجه بدنی و معصوم گولوشلری
هر آن کئچدیکجه منی داها دا گوجسوزلشدیریردی .اولقا بوتون اضطرابالرا
راغمن راحات حرکت ائتمهیه چالیشیردی .منه ائله گلیردی کی ،اولقا اؤزوندن
داها چوخ منیم هیجانیمی اؤنلهمهیه چالیشیر .اونون ،متانتلی و ساکینلشدیریجی
داورانیشالریندان چوخ اوتانیردیم .بو ایسه ،منی داها دا گرگین دوروما
سوروکلندیریردی .منجه ،گلنکلریمیزه گؤره ،ائرکه گین قادینا قارشی
اوتانماسی دئییل ،قادینین ائرکهیه قارشی اورکک اولماسی گرک ایدی! آتا-
آنادان گلن بیر گلنهیه گؤره ،قیزا ائلچی گئتمهدن اؤنجه اونون یئددی سوالله
سینی آراشدیرار ،نجیب ،باشی اشاغی ،اوتانغاج و تام بیر ائو قیزی اولماسینی
آختارارالر .باشلیق ،کبینلیک ،سودلوک و مین بیر اؤدمهدن سونرا قیزی بیر
اشیا کیمی گلین گتیررلر .من ،بو سایاق ائولنمگی داها چوخ بیر آلیش-وئریشه
بنزتسم ده ،اوندان قوپماغی هئچ دوشونمه میشدیم .بو اوزدن بئله حساب

ائدیردیم کی " ،بو عادتین یئتیرمهسی کیمی اونو قورومالییام .اولقا کیم
اولورسا اولسون ،من جوانشیر اوالراق بؤیوکلریمین یولونو گئتمهلییم! بونو
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اونوتمامالییام کی ،قادین دئییبلر ،ائرکک دئییبلر! من بو گئجه بونو اولقایا
بللی ائتمهلییم! یوخ ،یوخ تام بیلدیرمهلییم! نه اولورسا من اولقانی ایسته
ییرم! بو د یئترلی اولمالیدیر .بونو ایثباتالمالییام .من ،اؤزومو اله آلمالییام!
یوخسا بوندان سونراکی اورتاق یاشامیمدا اولقا ایله باش ائتمک اوالماز"!
بو آندا ایچیمی قووران ان ج ُوشقولو قیغیلجیم ،اولقا ایله سئویشمک ایدی.
اونونال بوتون روحومال ،تنیمله بیرلشمک ایستهییردیم .سئویشمک ایستگی
بوتون ووجودومو بوروموشدو .آنجاق بونا راغمن اوست پالتارالریمی
چیخارماغا بئله ،جسارتیم چاتمیردی!
-

اولقا :جوانشیر بو ایستی اوتاقدا بئله یاتاجاقسان می؟ پالتارالرینی چیخار.
ایسترسن اوزومو چئویریم هه! اوتاق چوخ ایستیدیر .من اوزه ریمدهکی
کؤرنگیمی ده چیخارماق ایستهییرم.

اولقا بونو دئدی و اوزریندهکی توخونموش کاموا کؤرنگینی اگنیندن چیخارتدی.
اونون بو حرکتی اود توتموش بدنیمی کوله چئویردی .گؤزومون اؤنونده اوزه
رینده ساده جه بیر آغ آلت پالتاری ایله قارشیمدا دورموش اولقا ،منه بوی
گؤستریردی .یئتیشکین بیر گنج اولدوغومدان بری چیلپاق بیر قادین بدنی
گؤرمه میشدیم .اصلینده ،اوشاقکن آنامال حاماما گئدن سون زامانالری
خاطیرالییرام .او زامانالر آنامال حاماما گئدردیم ۶ .یا  ۷یاشیم وار ایدی .یئنی
یئتمه بیر قیزین پؤهرنمیش ممهلریندن هیجانا قاپیالراق اونا ال اوزاتدیم! قیزین
منی آناسینا شیکایت ائتمهسیله آنامین الی ایله دؤیولدوم .اوندان سونرا داها قادین
حامامی دئییل ،آتام و قارداشیمال ائرکک حامامینا گؤتورولدوم .او زاماندان آز
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قاال  ۱۶ایل گئچیردی .و من بو یاشیمدا ایلک دفعه بیر یاریم چیلپاق قادین بدنی
گؤروردوم .او ،منیم قورخومو یوخ ائتمک اوچون ،بلکه ده عؤمرونون ان
جسارتلی ریسکینی گؤستریردی .اولقا بو گونهدک گؤردویوم ان دئیشیک
اینسان ایدی .بو گونهدک چئورمده قونشولوغومدا اوالن بوتون قیزالردان
بامـباشقا ایدی .او ،آچیقجاسی منیم ایچیمدهکی بحرانی اؤنلهمهیه چالیشیردی.
او ،سانکی ایچیمه گیرمیش شیطانی اؤلدورمک ایستهییردی .اولقانین صمیمی
داورانیشالریندا داها چوخ اؤیرتمن لیک ایزلری گؤرونوردو .او ،منی
اوتاندیرمادان سئوگینین نئجه ایچدن قایناماسینی اؤیرتمهیه چالیشیردی .اونون
ساده ،چکینمز و یاخین داورانیشالریندان جانیم اوت توتوب یانیردی! اوتاقدان
قاچماق اوچون بیر بهانه گزیردیم .تر سئلی حجاب بویوندوروغومو جیم-جیالق
ائتمیشدی .او ،قادین اوالراق اؤزونون اؤزگور ایرادهسینی سرگیله میشدیر .من
ایسه ،ائرکک اوالراق قافامین حجاب بویوندوروغوندا ال ـ آیاق چالیردیم! بو
منیمله اولقا آراسیندا اوالن فرقلیک ایدی! سونوندا من دئییل ،اولقا حجابیمی
باشیمدان سؤکوب منه اؤزگور اینسان اولدوغومو گؤسترمیش اولدو! من ،او
گئجه هانسی ازگین کولتورده یاشادیغیمی و ندن بو گونلره دوشدویومو دوشونمه
یه باشالدیم!
ساچالرینی دان یئری کیمی کؤکسومه سرمیش اولقا ،معصوم خورناسی ایله
ایچیمی اورمو بیبری کیمی یاندیریردی .من ایسه ،بو دادلی آجینین سونا گلمه
سینی هئچ ایستمیردیم!
دونیام بیر آن ائله دئیشمیشدی کی ،اؤزومله اؤزوم آراسیندا بنزرلیک گؤره
بیلمیردیم .اولقا ،کؤرپه ترالن و بیر ده دادلی قورخوسو ایله من!
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«صاباحدان سونرا نه اوالجاق؟ بیزیم حاقیمیزدا نه دوشونهجکلر؟ من بیر
اوغالن اوالراق قاچاق یئریم وارسا ،بس یازیق اولقا نئجه؟! هر نه اولورسا
اولسون ،او بیر دول قادین! بو ایشین سونو داها دا بتر اولمادان ،اونو بو
دورومدان قورتارماق گرک .آرتیق اونا ال اوزادانالر اوالجاقدیر! من بونون
قارشیسینی آلماغا قادیر دئییلم!»
ائرکک لیک خستهلیگی گئجه بویونجا روحومو ساریردی .شرعیت ،ناموس،
کیشیلیک ،ایسالم و بو کیمی دوشونجهلر ایچینده ایکن ترالنین یوخودا
آغالماسی اولقانی یئریندن اویناتدی.
-

ترالن :ئهئئئ ،هئققق ،هئقق ،هئق!.......

-

اولقا :نهدی باالم ترالن؟ آجسان می ،یئرین ایسالق می؟ گل باخیم!

-

اولقا ،ترالنی قوجاغینا آالراق چیلپاق آیاقالرینین آراسیندا یئرلشدیردی .او
بیر باجاریقلی آنا کیمی ترالنین ایسالق بئزینی بوکهرک اؤنجهدن حاضر
ائتدیگی قورو اسکی ایله کؤرپهنی بلهدی .سونرا ایسه هئچ چکینمهدن
ایلک اؤنجه سول و سونرا ساغ ممهسیله اونو امیزدیردی! ترالن بیراز
مین-مین ائدندن سونرا میشیل-مشیل اویدو .اولقا ترالنی یئرینه سالیب،
وورنوخمامین فرقینه واردی:

-

جوانشیر ندن آییق سان؟

-

هئچ اولقا! ائله-بئله! ایندی آییلدیم.

-

یاالن دئمه! بللی کی گئجه بویو هئچ یاتمادین! ائله می؟

-

هه ،ائله! یاتامادیم!
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اولقا اللرینی بویونوما سالدی و منه یاخینالشدی .بدنیم بدنینه دیه رکن اؤنجهکی
دفعه دن داها چوخ هیجانا قاپیلدیم! او اوزومدن ،دوداغیمدان اؤپهرک گولومسه
ییب ،ترالنا ساری چکیلیب دئدی:
-

جوانشیر ،بیلیرم چتیندیر! آما چالیش یات! من سنین یاخینیندایام! سنی
سئویرم! صاباح اوزون گوندور .یول اوزاق ،مقصد بلیرسیزدیر .اؤنجه
یئریمیزه چاتالیم .اوندا راحاتالریق .باخ ،سن اؤزوندن اؤنجه منه بیر
اوغول وئردین .ترالنال آنالیغیم سورور .دؤشومون سودو قورومادی! من
بو سئوگینی سنه بورجلویام! سن ،من و اوغلوموز! قارشیمیزدا بللی
اولمایان گونلر وار جوانشیریم! ایندی یات! دان آچیالر بیرازدان!
دوداقالریمدان باشالیان یانغی نین اورگیمه یولوخماسی ایله کؤکسومون
آتیشالری آت کیمی دؤرد ناال چاپیردی!

« تانریم بو نه جزا ،نه ایشگنجه! بوتون عاییله می الیمدن آلدین! بوتون
تانیشالریمی دار آغاجالرینا و قورشونالرا وئردین! میلت اولماق و شرفله
یاشاماق نیسگیلینی اورگیمیزده قویدون! ائی تانریم بو نه ظولوم ،نه
آیریمجیلیق! بونالر بس دئییلمیش کیمی ،بیر ده اولقا سیناغینی باشیما
آچدین! بو نه ظولوم ،نه قورخو! تانریم ،تانریسانمی ،یوخسا قورخو
کوپو!؟ وارسانمی یوخسا ،ایچیمه گیرمیش بیر قارا بویوموسن!؟ وارسانسا
منی بو آغریدان قورتار! منی آنامین ،آتامین یانینا گؤم! منی اولقا اوتانجی
ایلها باش -باشا قویما! یوخسا ،سنی اورگیمده توتماغا بهانه م قالماز! سنی
اورگیمدن سؤکوب آتماماغا بیرنده نیم قالماز! وارسانسا ،منی صاباحین
اوتانجییال اوزلشدیرمه!»
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~~~~~
اینجه قار بوزالری ایله چپرلنمیش پنجرهدن باخارکن ،الوندین آغا بورونموش
پارالق زیروهسی ایشیقلی بیر گونو ارمغان ائدیردی .سانکی بیر آز اوزاقالردا
دان اولدوزو ایله آی آراسیندا پیچیلداشما گئدیردی! منه ائله گلیردی کی ،او
ایکیسی تانری طرفیندن منه یازیلمیش " بیر گون داها یاشاماغا محکومسان!"
حؤکمونو آندیریردیالر!
ترالن و اولقا مندن خبرسیز میشیل-میشیل اویوردوالر .اولقانین یاریچیلپاق
بدنیٔ ،
یونولموش دویغوسوز بیر مرمر داشی کیمی سویوق-سویوق گؤزلریمین
اؤنونه سریلمیشدیر .من آرتیق بو گؤرونتویه دایانا بیلمیردیم! نه ائدهجگیمی،
کیمی دوشوندویومو ،نه ایله چاباالدیغیمی بئله ،بیلمیردیم .من آرتیق اؤز الیمده،
اؤز وجودومدا ،اؤز کیملیگیمده دئییلدیم .من اؤز ایچینده ایتمیش بیر تیسباغایا
بنزهییردیم .آرتیق ،منلیگیمی ایتیرمیشدیم بو لعنتلیک گئجهده! اگنیمدهکی تردن
ایسالنیب قوخوموش پالتارالریمال آلت سالونا ساری یولالندیم .سالوندا گؤرمه
دیگیم بیر نئچه عسگرله راستالشدیم .منه یاخینالشان بیر عسگر بیر آز فرقلی
تورکجه ایله سوروشدو:
-

سن ده تبریزدن گلیرسن؟

-

هه ،من ده اورادان گلیرم.

-

سن تورک سنمی؟
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همدانین هامیسی تورکدور .مگر سن بیلمیرسن؟ بیزیم دانیشدیغیمیز ،ائله
بودور کی وار .سیز ،تجزیه طلب سینیز؟ تئهران رادیوسو سیزی تجزیه
طلب آدالندیریر .ندن ایراندان آیریلماق ایستهییرسینیز؟ بو خیانت دئییلمی؟
روسالرا قاتیلسانیز نه اوالر کی؟ ائشیتمیشم بوتون رهبرلرینیز روسالرا
قاچاندان سونرا ،تبریزده قارداش قاوقاسی دوشموشدور! سن نئجه؟
قارداشینی اؤلدوردونمو؟! یوخسا ،قارداشینین الیندن قاچانالردانسان؟ سن
نییه روسالرا قاچمادین؟ اؤزونوزه رحمینیز گلمهدی هئچ؟ خاینلر!

عسگر سون سؤزونو دئییب مندن اوزاقالشدی .او ،قاچا-قاچا سالونون باشقا
کونجوندهکی بیر عسگرله دانیشان چاووشون یانینا گئتدی .اونون سؤزلری
چکیش کیمی قافامین اورتاسینی دلیب ،بئینیمی پارام-پارچا ائتدی .سرسم گئجه
نین قاچیشیندا ایکن ،بیر همدانلی قارداشین آغیر سؤزلری اوزاقالشماغا
چالیشدیغیم بیر آیلیق یاالن ،شانتاژ و آلچاق آتموسفئری یئنیدن روحومدا
جانالندیردی .ایچیمه بیلمهدیگیم بیر آلوو دوشموشدو .بوز کیمی سویوق هاوایا
مؤحتاج گؤرونوردوم .نه اولورسا اولسون ،ایچیمی سؤندورمم گرک ایدی.
چیخیش قاپیسی نین گیریشینده ایکی سیالحسیز عسگرین دایانماسی ایله آچیق
هاوا هوهسیم انگل لنمیشدیر .ساعاتین نئچه اولدوغونو سالونداکی شاغوللو
ساعاتدان اؤیرندیم  . ۷٫۲۷گؤزلریمله سالونون ائنینی-اوزونونو اؤلچمهیه
باشالدیم .تک باشینا قوجامان بیر سالوندا آددیمالییردیم .بیر نئچه دفعه قاپییا
طرف یورویوب دؤندوم .قاپیدا دوران ایکی عسگر گؤزلرینی مندن

آییرمیردیالر .بللی کی ،اونالری دا قورخوتموشدوم" .کیمسه نین ،بو ساعاتدا
سالوندا نه ایشی اوالبیلر"؟ سورغوسونون او ایکی عسگرین بئینینده دؤنوب-
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دوالشماسیندان قوشقوم یوخ ایدی .ائله بو دوشونجهده ایدیم کی ،ووجودومو
تیترهدن گوجلو بیر ال چیگینیمه ساپالندی:
-

گون آیدین اوغلوم .ائرکنچی سن .یقین یئرینیز دار اولموش .گؤزلریندن نه
حالدا اولدوغون اوخونور .گل آچیغا چیخاق.

-

ساالم کیشیخان عمی .گون آیدین .آما اورادا ایکی عسگر وار.

-

دوشونورم اونالرین بیزیمله ایشلری اولماز! بیزلری اؤلدوروب اتینی
یئییبلر آرتیق ! بیزلر" دوهسی اؤلموش عربلریک !".آرتیق قاچاجاق
یئریمیز بئله یوخ! سن منیمله گل.

کیشیخان عمینین آردینجا یوال دوشدوم .او ،عسگرلره یاخینالشاراق سؤیلهدی:
-

ساالم سرکارالر .بیز بیراز هاوا آال بیلریک؟

-

عسگر :گؤزوموزدن اوزاقالشمایین .بورادا آج قوردالر و باشقا حیوانالر
دا وار .جانینیزی سئویرسینیزسه سالونا یاخین اولون!

-

یوخ ،سیزین گؤزونوزون قاباغینداییق .اوزاغا گئتمریک.

باییرین سویوق هاواسی منه بیر دونیا سئوینج باغیشالییردی .من سویوق سئون
بیریسی دئییلم .یالنیز بئله شاختادا منیم ایچیمده کی یانغین یاواشالیردی سانکی !
اوزه رینی اینجه قار بوزو توتموش بیر تاختا اوتوراجاغی سیلیب اوتوردوق.
هاوادا باریت و قورشون قوخوسو حیس اولونموردو .سون بیر آی بویونجا
ایچیمه چکدیگیم ان تمیز هاوا ایدی .کیمسئیله دانیشماق ایستمیردیم .تبریزین
زیندانیندا دا ،سس سیز یاشادیغیم گونلریم آز اولمامیشدیر .آنجاق بوردا اوالن
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هاوا ،تبریزین خیانته و تجاووزه اوغرامیش هاواسینا بنزه میردی .اورادا
بورنوموز هر آن باریت قوخوسو آلیردی .بورادا ایسه ،هاوا داها آری ،داها
سهند قوخولو ایدی .بو دویغودان قوپماق ایستمیردیم .آنجاق کیشیخان عمی دیله
دیگیم سس سیزلیگی پوزاراق ،سؤزون اوجونو الینه آلدی:
-

بللی کی گئجه یاتمامیسان ،جوانشیر؟

-

هه هئچ یاتمادیم.

-

بو سنین ایلک سئوگیندیر؟

-

سئوگی؟ هانسی سئوگی عمی؟

-

گؤزلرینین گیلهسیندن اوخونان سئوگی!

-

گؤزلریمده یالنیز یوخوسوزلوق وار ،عمی.

-

یوخ اوغلوم! بوتون دونیا بیر آرایا گلسه بئله ،دونن گئجه سنی یاتیزدیرا
بیلمزدی!

-

سنین اوتانج دردین وار! اولقا ایسه آچیق گؤزلو بیر قیزدیر! ائله دئییلمی؟

-

او دا اوتانقاجدیر .آما من قدر یوخ! من اونونال یولدا تانیش اولدوم .بیر
باالسی قوجاغیندا دوناراق اؤلدو .جاببار عمی و من اونا یاردیم ائتدیک .او
دا عئینی بیزیم کیمی طالعسیزدیر.

-

او ،سندن هئچ قوپماییر .او چوخ فرقلی بیر قیز! او ،سندن ده چوخ سنی
سئویر! بونو دویدونمو هئچ جوانشیر؟

-

کیشیخان عمی ،سیز ایکی گون ایچینده بونالری نئجه اؤیرندینیز؟ سیزدن
قورخولمالی ،والاله!
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یوخ اوغلوم مندن قورخما! مندن قورخان س ُویوموزو ،سویوموزو،
کؤکوموزو قوروتماغا قالخان اینسانلیقدان ایراق دوشمنلر اولسون!

-

سن دئییل!

کیشیخان عمینین بیزیمله تانیشلیغیندان ایکی گون کئچیردی .قیسا زامان ایچینده
منیمله اولقا آراسیندا اوالن-بیتنلردن بو اؤلچوده بیلگیلی اولماسیندان ،آچیغی،
شوک اولموشدوم .نه دئیهجگیمی بیلمیردیم .دوغروسو ،آتام یاشالردا اوالن
تانیمادیغیم وطنداشیمدان اوتانیردیم .بیر سیغیناجاق آراییردیم .آنجاق هاردان
تاپاجاغیمی بیلمیردیم .هر شئی ایلدیریم سورعتیله گؤزومون اؤنوندن کئچهرک
اوزه ریمه چارپیردی .کیشیخان عمی سیغیناجاقالریمین بیری کیمی گؤرونسه
ده ،بو آن منی قورخودوردو .آنجاق بو قورخویا باخمایاراق ،اونون هیجانلی و
قورخماز سیماسیندان چوخ غرورلهنیردیم .دوشونوردوم کی ،بو دونیادا جاببار
عمی و یئنی تانیش اولدوغوم بو اینسانی گؤز ببه گیم کیمی قورومالییام .بو
اوزدن ،یئنی تانیش اولدوغوم بو سئویملی ،آغ بیغلی کیشیدن قاچماغی اؤزومه
یاساق ائتمگی دوشونوردوم .آیریجا بونو دا گؤزل بیلیردیم کی ،اونون دا منه
احتییاجی وار و اوزون زامان عئینی طالعی یاشایاجاییق .بو اوزدن ،اولقا باره
ده اونا و جاببارعمییه آرخایین اوال بیلهجگیمه قرار وئردیم:
-

عمی سیز اولقایال باغلی بیر شئیلر بیلیرسینیز؟ بیلیرسینیزسه منه ده دئیین.
سیز ،اونون دئیشیک بیریسی اولدوغونو دئییرسینیز .بو منیم اوندان اوزاق
قالماغیم آنالمینا گلرسه منیم بوتون خیالالریم ییخیالر .من ده اولقانین
فرقلی اولدوغونو دوشونورم .حتی اونون فرقلی اولدوغونو گئجه سحره
دک دویموش اولدوم .گؤروندویو کیمی ،بیزیم ده ایچیمیزده قهرمان
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قیزالرین اولدوغو دانیلمازدیر .اولقا دا او قهرمان قیزالردان بیریدیر .ائله
اوالمازمی عمی؟
-

جوانشیر اوغلوم! سن او قیزا عاشیقسن! گؤرونن بو کی ،اولقا سنین
یاراالرینی ساراجاق قدر مرحمتلی بیر قیزدیر .سنین گؤزو آچیق سئومهنی
آرزو ائدیرم .جاببار بئی دونن گئجه سیزدن سونرا منه سنینله اولقا حاقیندا
آنالتدی .سنین بو سئوگیدن واز گئچمه گین دئییل ،بو سئوگییه باغالنماغینی
ایستهدی .من ده ائله بونو ایستهییرم .دوغرودور ،من ایکی گوندور
سیزینله تانیش اولموشام .آما بیز بیر میلتیک .بیز تورک میلتی ییک .بیر
گون و یا مین ایل بیزیم اوچون فرق ائتمز! سن آتانی الیندن وئرمیسن سه،
من ده باالالریمی الدن وئرمیشم .من دیریکن سنین بابانام ،سن ایسه منیم
اوغلوم! بیز ،بئله بیر میلتیک! سؤزسوزکی ،بو ایلیشکی یالنیز دویغو
دئییل .ایشین ایچینده بیر ده بؤیوک یارا سارماق وار .بیز یارالی بیر
میلتیک! باشدان یارالی ،گؤودهدن یارالی ،اورکدن یارالی بیر خسته میلت!
سیز ،ایکینیز ده بو میلتین یولوندا یارا آالنالردان سینیز! ایکینیز ده یارالی
سینیز! ایکینیز ده بوتون سئودیک لرینیزی تورک داواسی اوغرونا
وئرمیسینیز! ایکینیز ده پارام-پارچا اولموسونوز! ایکینیزین ده بوتونلشمه
یه احتیاجینیز وار! حتی بیر میلتدن اولماسانیز ،بئله! دوغرودان ،اولقانین
میللیتی ندیر جوانشیر؟

کیشیخان عمینین سون سورغوسو بوتون دئدیکلرینی کؤلگهده بوراخاراق
خنجر کیمی اوره گیمه ساپالندی .بیر آنلیغینا باشیم وولکان کیمی پارتالق
وئردی .نه دئیهجگیمی ،نه ائدهجگیمی اونوتدوم .اوچوروم بیر بوشلوغا
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سوروکله ندیم .اولقا حاقیندا بوتون اولوملو سؤزلردن سونرا" میللیتی نه؟ "
سؤزونو بیر تورلو ایچیمه سیغیشدیرا بیلمهدیم .بو اوزدن ،اولدوقجا بوالنمیش و
قارماشیق قافام کلیدلنمیش دوروما دوشدو .اللریم تیتره میه باشالدی.
اللریمین تیترمهسینی هاوانین سویوغونا باغالماغا چالیشسام دا ،کیشیخان
عمینی ایناندیرا بیلمهدیم .او ،بو بارهده منی زورالماغا چالیشماسا دا باشیما
دوشن ایلدیریمدان قاچا بیلمهدیم .بو اوزدن کیشیخان عمی الینی بوینوما
ساالراق دئدی:
-

جوانشیر اوغلوم ایچرییه گئدک هاوا چوخ سویوقدو .دوندوق!

او ،منیم سالی بوزا دؤنموش هئیکلیمی تاختا صندلدن قالدیراراق سالونا ساری
یوروتدو!
سالونون اورتاسیندا دؤرد بوجاقلی اودون سوبا بیزی اؤز ایستیسینه چکدی.

بوتون بدنیمی ایستی-سویوق تر بوروموشدو .قلبیمین آتیشینا «ایندی دوشوب
اؤلهجگم!» اضطرابی حاکیم اولموشدو .سانکی ،بیری منه « جوانشیر ،بو
سوچون اوچون جهنمه آتیالجاقسان!» سؤزونو هایقیریردی .من ایسه،

یالواراراق جاواب وئریردیم«،من هارادان بیلئیدیم کی ،اولقا گاوور قیزی
ایمیش!؟»
کیشیخان عمینین دئدیگیندن اولقانین روس ،ائرمنی و یا گورجو اولدوغو ایرهلی
چیخیردی .بئله اوالن حالدا میلتین گؤزونده او بیر گاوور قیزیدیر .بو ایسه،
اونو و منی بیتیرمهیه یئترلیدیر! میلتین گؤزونده من اونونال گئجه پایالشمیشام!
بیر اوتاقدا ،بیر یاتاقدا اولموشام! بیزیم میلت ،اونو اینسان دئییل ،بیر گاوور
گؤزونده گؤرهجک!
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"بس من نئجه؟ من ده اونو سئوگیلی میلتیمین گؤزو ایله گؤرمهلییم؟ آخی ،من
اونو تانیدیغیم آندان ،ایتیردیگیم بیر اولدوزو تاپمیشدیم! ائله بیر اولدوز کی،
گؤزلریمه یئنیدن ایشیق وئردی .اونون شفقتلی اللری ،سئویملی گؤزلری و
پامبیق کیمی اورگی اومیدیمی پؤهره لندیردی! او ،تانرینین الیمدن آلدیغی
بوتون سئوگیلرین عوضی اولدو! او ،بیر ملک کیمی یوک آلتیندا ازیلمیش
چیگینلریمه قوندو! دئییلمی!؟ بیر ده آجیندان اؤلمکده اوالن بیر کؤرپهیه جان
وئردی! من اونو سئودیم! کیشیخان عمی دئمیشکن ،اونا وورولدوم ،عاشیق
اولدوم! او ،کیمسهسیز ترالنی باغرینا باساراراق قانینی دامالجیق سود ائدیب
طیفیله وئردی .او ،قوروموش امجیکلریندن دامجیالیان اینجیلریله دوغما-

اؤزگه ،دین ،میلت دوشونمهدن بیر یاشام قورتاردی! او ،بیر آنادیر! باالسی
قوجاغیندا دونموش ،سئوگیلیسی ایسه جهالت یاراسیندان اؤلموش قریب بیر
گلین قیزدیر! او ،منیم ایلک توتقوم ،تک سئودیگیم ،اورگیمه قونان هومای
قوشومدور .بیر ده ،روس سوباینین اونو موسلمان سسله مه سی وار! میلت نه
دئیهجکسه دئسین! او بیر گاوور قیزی اولسا بئله منیم اولقامدیر! منی باغرینا
باسان ،یاشانتیمدا ایلک کز دوداغیما سئوگی قوشو قوندوران ،عاییله آجیسینی
منه اونوتدوران جسور اولقامدی! او ،نئجه گاوور قیزی اوال بیلر کی؟! اونون
آناسییال منیم آنامین فرقی ندیر؟ منیم آنامال اولقانین آناسی بیزی دوغاندا عینی
سانجینی چکمهدیلرمی؟ بنزر سود ایله بیزی امیزدیرمهدیلرمی؟ اونالرین هر
ایکیسی نین اوداغیندا اینسانلیق جنینی اولوشمادیمی؟ ایندی ایسه اونالرین
اورتاقالشا بیر اؤوالدالری اوالبیلمزمی؟ اولقا بیر گاوور قیزیسا ،بس من کیمم؟
او ،اورگی صاف ،تمیز و سئویملی بیر اینساندیر .او ،بیزیم کیمی تورکجه
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دانیشیر"!

اوتانجیمدان اولقانین اوزونه باخا بیلمیردیم .گئجهدن بری آغیر چؤکوشده ایدیم .
محرم اولمایان بیر گنج قادینین چیلپاق بدنینی گؤرمگی کولتورومه سیغیشدیرا
بیلمیردیم .بو اوالیین اولوب-بیتمهسینی وجدان گوناهی ساییردیم .آنجاق بیر
گرچگی ده اونودا بیلمیردیم .اولقانین چیلپاق گؤودهسی ،گؤردویوم ان گؤزل
نسنه ایدی! اوزه ریمه یوروین بوتون باسقیالرا راغمن ،اونودولماز آنی
یاشادیغیم اوچون اونودولماز بیر سئوینج ایچینده ایدیم .اولقا ،منی بو اوتانجدان
قورتارماغا چالیشیردی:
 جواشیر ترالنی قوجاغینا آلیرسان؟ اللریمی یویوب گلیرم .بو قونداغی دایئدیزدیرسن یاخشی اوالر.
 هه البت ،اولقا خانی ...اولقا! من یئدیردرم.اولقا گولومسهرک سالونون دیبیندن آچیالن حیطه ساری گئتدی .بیزه یاخین
اوتوران جاببار و کیشیخان عمیلرین ماراغینی اوزه ریمده گؤرونجه اونالرین
یانینا گئدهرک دئدیم:
 من چوخ باجاریقسیزام! ائله دئییلمی؟ سیز ده بونو بیلیرسینیز .دئییلمی!؟ائله دئییلمی؟ منیم الیمدن هئچ بیر ایش گلمز! آخی ،من گؤزو باغلی بیر
ائوده بؤیوموشم .من باجیمدان و آنامدان باشقا قادین خایالغی تانیمادیم
هئچ! ائویمیزه بیر گلین بئله ،گلمهدی .رحمتلی قارداشیمین ائولنمه چاغی
چاتارکن آنامال ،آتامین گیزلیجه بو حاقدا دانیشیقالرینی ائشیتمیشدیم .آنام
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آتاما دئییردی کی:
"  -آ کیشی بو اوغالنین باشینی اکمک گرک .یاواش-یاواش ائولنمه
زامانی چاتیر .بیر حالل سود اممیش قیزین سوراغیندایام .موشاتا سکینهیه
ده دئمیشم .او ،ماشالاله هامیدان یاخشیدیر .آغزی دا بوتوندور .سس سیز
ایش گؤرور .اؤزوم ده گؤزده-قوالقدایام .شاطر حسنین قیزی وار ها! بیر
آی پارچاسیدیرماشالاله! تو ،تو ،تو ،تو! پیس گؤزدن اوزاق اولسون.
بئلی-بوخونو ،آهو گؤزلری ،قلم قاشالری ،ادب-ارکانی ،ایگیرمی
یاشینداکی قیزالردا یوخدو بئله! آما ،حئیف کی هله  ۱۴–۱۳لریندهدیر!
بیراز بؤیوک اولسایدی کئشکی! بلکه ده ایکینجی اوغلوموزا قسمت اوالر
اینشالاله"!
قارداشیم ائولنمهدن داردان آسیلدی .من ایسه ،حتی شاطر حسنین قیزینی
گؤره بیلمهدیم .بیر قیز گؤردویومده اؤزومو گیزلهدیم! سانکی ،اونالر منه
ائلچی گلهجکلرمیش یاخود منی یئیهجکلرمیش قیزالر!
-

جاببار عمی :اوغلوم جوانشیر بئله دوشونمه! سن چوخ یئتنکلی و یاخشی
گنج سن .سنین بو  ۴–۳گونده باجاردیقالرینی من حایاتیم بویو باجارامادیم.
سن چوخ باجاریقلی اینسانسان .رحمتلی آتان کیمی...

 سن منیم آتامی هاردان تانیرسان؟ یوخ ،یوخ من اونو تانیمیرام .سنین دئدیکلرینه گؤره ،او بیر میللیشهیددیر .یوخسا من اونو هارادان تانییا بیلرم کی! بللی کی ،سن آتانا
چکمیسن .من میثال اوچون دئدیم .یوخ ،من سنین آتانی هارادان تانیمالییام!
یوخ ،یوخ ،اوغلوم!
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جاببار عمی آتامدان دانیشارکن دوداقالری تیترمهیه دوشموشدو .او ،اؤز سؤیله
دیگی سؤزدن پئشمان کیمی گؤرونوردو .من سویوق قانلی جاببار عمینی هئچ
بئله ناراحات گؤرمه میشدیم .اونون سسینین تیترمهسی یاناقالرینا دا ووروردو.
بونو حتی کیشیخان عمی ده گؤروردو.
کیشیخان عمی :اوغلوم جوانشیر ،تبریز بیر او قدر ده بؤیوک شهر دئییل.میتینق و اینقالب گونلری هر کسین بیر یئرده اولدوغو گونلردیر .او گونلرده ده
گؤروب تانیش اولماق اوالر! بورادا نه وار کی؟ دؤنک بایاقکی صؤحبته! سن
اولقایا قارشی اوتاناجاق بیر ایش گؤردونمو؟ گؤرمهدینسه اوتانماغا گرک یوخ!
او سنین اوزونه باخارکن ،سن اوزونو اوندان گیزلهدیرسن! بونو ائتمه! بیراز
اوزلو اول! اولقا سنه قارشی بوش دئییل .آچیل ،آغال ،گول ،دردینی اونونال
پایالش ،اونو باغرینا باس ،اونو قورخوتما! هااا ،اودور گلدی .گؤروم سنی!
جاببار بئی ،ایسترسن بیز ده بیراز هاوا آاللیم!
جاببار عمی زینداندان آزاد اولموش کیمی حیطه دوغرو یوال دوشدو .کیشیخان
عمی ایسه ترالنی منیم قوجاغیمدان آالراق ،اؤپوب اوزه ریندهکی جاکئتی ایله
باسدیریب حیطه گؤتوردو.
 اولقا :هارا گئتدیلر؟ نییه گئتدیلر؟ اونالر هاوا آلماق اوچون گئتدیلر .سن گئجه یاخشی یاتدین می؟ اوشومهدین کی؟
 یوخ اوشومهدیم .یئریم چوخ راحات ایدی .بس سن هارا گئتدین؟ -من ده یئریمده یاتمیشدیم!
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 گؤزلریندن بللی! یاالن-فیالن دانیشماغی نه سن ،نه ده من باجارمیریق.دوغرو دانیش منیمله جوانشیر!
اولقانین بو سایاق آچیق سؤزلو اولماسینی ایلک کز گؤروردوم .اونون سؤزو
قارشیسیندا دوز دانیشماقدان باشقا چاره قالمامیشدی .منیم ایلک باشدان دوزگون
اولدوغومو آنالتماغا چالیشان اولقانین قارشیسیندا ،بیراز داها کیچیلدیگیمی
دویدوم .بو اوزدن ،آچیق اولما جسارتینی ایچیمدهکی درین سئوگیدن آالراق
سؤیلهدیم:
 دوغرودو اولقا یاالن دئدیگیمده قوالقالریمین آرخاسی آلووالنیر! باغیشالمنی! من گئجه سحرهدک یاتمادیم .من ایندییهدک بیر خانیمال تک بیر
اوتاقدا اولمامیشام .سن ده سویونونجا!...
 من ده سویونونجا!؟ سن ده سویونونجا حالیما بیر شئیلر اولدو! بیر یاندان گؤزللیگینی ،باشقایاندان ایسه منه قارشی اعتناسیزلیغینی ایچیمه سیزدیرا بیلمهدیم .دومانالر
ایچینه دوشدوم .اؤزومو عاجز ساندیم .سنی چوخ گوجلو ،اؤزومو ایسه
چوخ گوجسوز بولدوم! گؤزلریم سنین بدنینی گؤرونجه ،سانکی گوجومو
ایتیردیم! اؤزوم ایستمهدن سنین یانیندان ایته لندیم! گؤزل اوالجاق ایلک
گئجه میزی قورخو اوزوندن ایتیردیم!
-

سنجه ،من او ایستی اوتاقدا پالتارالریمال یاتمالی ایدیم؟ گونلرجه جهنمدن
سونرا بیر راحات گئجم اولموشدو! بیر یاندان ایستی اوتاق ،بیر یاندان سن
یانیمدا ایکن لوم-لوت بئله ،یاتا بیلردیم! من بو گنج چاغیمدا کیملرین یئمی
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اولمادیم کی! سن معصوم و قاندالالنمیش اسیره اوالن تجاووزون آنالمینی
گؤزل بیلیرسن .البت ،منه آنالتدیقالرین دوغرودورسا! سن بیلیرسن کی،
اینسانین عفتینی لکه لرکن روحو دا پوزوالر .من سنه یئریندن دور گئت
دئمهدیم کی! من سنین دوداغیندان بئله ،اؤپدوم! بو منیم سنه اوالن تمیز و
ایچدن سئوگیمین گؤستریجیسی دئییلدیمی؟ منیم سندن گیزلییهجک بیر
سیرریم یوخ! آنجاق سن یانیمدا دینج اولمادیغینا گؤره ،دئمک کی
ساخالیاجاقالرین واردیر! سن سویونماغی اؤزون ایستمهلی ایدین! من،
سنین راحاتلیغینی ایستهدیم! آنجاق بللی کی اؤنجه سنین بو دوروما
دوشمگین گرک ایمیش!
بو دئدیکلریندن باشقا ،بیر سئوینجیمی سنینله پایالشمالییام!!
من ،سنین روحونال ،اورگینله ،سئوگینله و وارلیغینال سئویشمک ایسته
ییرم! یوخسا ،سنینله منه هر گون تجاووز ائدنلرین آراسیندا نه فرق اوالر
کی !؟ اصلینده ،کئچن گئجه بیزیم اوچون بیر بؤیوک سیناق گئجهسی
اولدو .بئله کی ،منه قارشی جینسل ایستگی نین احتراصا دؤنمهسی حالیندا
سادجه روحسوز جیسمیمه ال تاپاجاقدین! ائله اوالرسا ،سنه گووهنیم
سارسیالجاقدی .سئوگیمیزه جینسل احتراص حاکیم اوالجاقدی .بو ایسه بیر
سئون قلبین پارام-پارچا اوالجاغی و بیر تئنین یئنیدن فاحیشه اوالجاغی
آنالمینا گلهجکدی! من ،سنی بیر گئجه قاچامازلیغینا چکرکن ،سنین ده
چکینی اؤلچمک ایستهدیم! سن ،گنجلیک عصیانینا ،ایچینی پاتالداجاق
وولکانا غالیب گلدین! سنه اوالن گوونجیمی آرتیردین! کئشکه بیندیگین بو
گؤزل بدنیمی آلوولو گنج احتراصینا تسلیم ائتمهدن سیجاق قوینوندا میشیل-
میشیل اویوتسایدین! اینان کی ،او دورومدا جانیم دئییل ،روحومال سندن
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قوپماز اوالجاقدیم! آما اولسون! یئنه ده گئجهنین قهرمانی سن چیخدین!
سنین منی سئودیگین ایثباتالندی .بوندان سونرا اینسیاتیو سنین الینده
جوانشیر! روحوما اوخشایاجاق کیمسم وارسا ،او دا سنسن! بونو
باجارارسان چوخ سئوینه رم! ایذین وئر سنین ده ایلک عشقین من اولوم!
اولقا ،بو سؤزلریله بدنیمی قاینار بوالغا چئویرمیشدی! بو گؤزل قیز کیمدیر؟
بو نه جسارت ،نه اوتانمازلیق! بو اولقا ،ایلک گؤردویوم اوتانقاج اولقا دئییلدیر!
بو بیر جاناوار! بو قیز بارماغینین اوجوندا اوینادیر منی! هله هئچ بیر شئی
اولمادان منی الینده تسبئح ائتمیش! بو بیر تورک قیزی اوال بیلمز! اولقا
دوغرودان دا گاوور قیزیمی؟ هر نه اولسا کیشیخان عمینین تجروبهسی
چوخدور! او ،اولقا حاقیندا دوز دئییردی .آما بیر یاندان دا اولقانین فرقینی و
آچیق گؤروشلو اولدوغو اورتادا! کیشیخان عمینین مندن ایستهدیکلرینی اولقا

داها چیلپاقجا اوزومه چارپدی! << تام اولقانی قارشیما آلیب دانیشاجاق
جسارتینی گؤتور-قوی ائدرکن>> بو قیز منی قارشیسینا آالراق ،بئینیمین
ایچینی دوغرام-دوغرام ائتدی! بیزده بئله بیر دب یوخ کی! من ائرکه یم ،بئی
یم ،آدامام! بعضی گیزلیلریم اوال بیلر .کیشیلیک اردمینی قادین آیاغینا وئره
بیلمرم! بیزیم عادت ،عنعنه میزده قادین ائرکهیه باغلی اولمالیدیر .یوخسا ،ائوده
ائولیک قالماز! آزربایجاندا میلیونالرال ائوین-اوجاغین قایداسی بودور .حتی
اولقا کیمی بیریسی اولسا بئله! سئوداالندیغیم ایلک قادین اولقا کیمی بیریسی
اولسا بئله! بیزه بئله اؤیرهدیبلر! بو قانونا باغلی اولمالییام! آما اولقا ،گاوور
قیزیدیرسا ،نئجه!؟ "
اولقا گؤزلرینی منیم اوزومه دیکمیشدیر .مندن بیر آچیقالما گؤزلهییردی .من
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ایسه ،اؤز گیزلی دوشونجهلریمین ایچینده قیوریلیب دوروردوم .اولقایا دئیه
جکلریمین ایپ اوجونو تاپا بیلمیردیم .فیکیرلریمی نئجه دیله گتیرمگی
دوشوندویوم آندا ،بیزدن آرالی اوتوران جاببار عمینین قوجاغینداکی ترالنین
آغالر سسیله اولقانین اونالرا ساری یولالنماسی بیر اولدو .اونون ترالنال
ماراقالنماسی ،منی بو اوزونتودن کئچه ری ده اولسا قورتاردی.
 اولقا :نهدیر منیم باالم ،گل گؤروم نئین وار! معلوم اوالن کؤرپه باالاوشویوبدور!
 جاببار عمی :هه قیزیم ،ائله بیل چؤلده بیر آز چوخ قالدیق . ا ولقا :اولسون باباسی ،بیر آزدان قیزیشار.اولقا جاببار عمییه دوغرو سسله نرکن ،آرخاسینی بیزه چئویریب باشینداکی
اوزون گوللو لچه گینی بوینوندان آچیب کؤکسونه سردی .سونرا ترالنی
امیزدیرمهیه باشالدی .ترالن آنیندا ساکیتلشدی .او ،بوتون گوجو ایله اولقانین
دؤشونو امیردی .ترالنین مارچ-مورچ سسی سالوندا ائشیدیلیردی .بو اثنادا
جاببار عمی یئنیدن حیطه گئتدی .او گئتدیکدن سونرا اولقا منه طرف دؤندو .او،
دؤشونو ساغارکن ،ترالنین سود اممهسینی داها دا آسانالشدیریردی.
 اولقا ،ترالنی امیزدیرمک اوچون سودون یئتیرمی؟ هه ،یوال دوشمهدن سودوم چیچگیمه یئتیردی .اونا راحات سود وئریردیم.او ،اؤلرکن سودوم ده قوروماغا باشالدی .آرتیق اوچ گوندور کی ،ترالنی
دا امیزدیریرم .امه رسه سودوم آچیالر .من بیر آنایام .ترالنین سود یئمه
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سی گرک .یوخسا بو طفیل آجیندان اؤلر .من یوخارییا چیخیرام .ترالن
بورادا اوشودو .ایسترسن ،سن ده تک قالما ،گئت بئی لرین یانینا.
 من ،سیزی یوخارییا چیخاریب دؤنرم .بللی اوالن صاباح سحر تئزدن یوالچیخاجاییق .کئشکه همدانی گؤره بیلسئیدیک! کیشیخان عمی همداندا
اولوب .بورانین تاریخی بیر یئر اولدوغونو جاببار عمی ده منه آنالدیب.
ترالن ،یاتاقدا اوزانمیش اولقانین قولو اوستونده یوخوالمیشدی .اولقا ،ایکی
گؤزونو اوتاغین تام اوزاق کونجونه دیکمیشدی .بلکه ده ،بو دورومدا بیر
اوپوجوک جسارتی بوزالنمیش ایلیشگی میزین اریمهسینه یاردیم ائدردی!
الکین ،اولقایا قارشی اوالن قورخوم بو ایذنی مندن آلمیشدی .حتی اولقانین منیم
ایستگیم قارشیسیندا جیسمینی منه تسلیم ائدهجگی آرزوسو بئله توپارالنماغیما
یاردیم ائتمیردی.
 ا ولقا ،من گئتسم سیخیالرسانمی؟ یوخسا قالیم دئییرسن.-

یوخ گئت! دئدیکلریمی دوشون .هئچ بیر شئیه مجبور اولما! بیز ،بوندان
سونرا ایستهدیگیمیز کیمی دئییل ،دیری قالماق اوچون یاشامالی ییق! ایسته
دیگیمیز کیمی یاشاماغی تبریزده گؤمدولر! بوندان سونرا دیری قالماق
اوغروندا دیرنمه کدن باشقا یول یوخدور! اؤزونو سیخمادان دوشون!
حاقیمدا داها چوخ اؤیرنمک اوچون ایچیندن گلهنی مندن سوروش! هئچ
بیر سورغودان چکینمه .من سنین یانیندایام .قوجاغیمدا بیر تانری پایی،
قارینیمدا ایسه ،بیر تجاوز توخومو وار! من بورادایام! ایکی اؤزگه باالمال
بیرلیکده! سن دوشون! گئتمهدن بیر ده گل بورا!

 من تئز دؤنهجگم .ترالن دا اویانسین ،بیرلیکده آشاغییا ائنه ریک.156
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 بونو دئیه-دئیه اولقایا یاخینالشدیم .اولقا ترالنی قولوندان آییراراق آیاغاقالخیب اللرینی بئلیمده دویونلهدی .اونون منه سئویملی باخیشی و آردیندان
دوداقالریمدان اؤپوشو بیر آنلیغینا اورگیمین چیرپینتی سینی دایاندیردی.
آنجاق بو دفعه اؤزومو تئز توپارالییب ،اولقانین اینجه سئوگیسینه قارشیلیق
وئرمه گی باجاردیم .هله بو آنین شوکوندان چیخمامیشدیم کی ،اولقا چوخ
اینجه بیر گولوشله اؤزونو مندن آییردی:
 جاببار و کیشیخان عمیلردن یویوالسی پالتارالرینی آل گتیر! فورصتوارکن بیر آزدان پالتارالری دا یوواق .بیر ده ،صابون و حامامین
اولدوغونو سوروش.
الیم-آیاقالریم تیترهییردی! بو اولقا ،بو اولقا! .......من آرتیق هئچ نه دوشونه
بیلمیردیم .دوشونمهیه چالیشیرکن ،اولقانین بیر آنلیق عشوه سی بوتون دوشونجه
لریمی آلت-اوست ائدیردی .او ،نه ائتدیگینی بیلدیگی قدر ،من نه ائتدیگیمی
بیلمیردیم .آن با آن ایراده می الدن وئریردیم .بیر ده ،زامان کئچدیکجه اولقانین
دا منه باغالنماسیندان آرخایین اولوردوم .اونون منه اوالن باخیشالری ،منه
قارشی آچیلیب-بوکولمهلری ،یاخیندان منی ایزلهمهسی و ترالنی ایکیمیزین
باالسی سانماسی نین آنالمینی دوشونرکن اوره گیمه سو سپیلیردی .من
عؤمرومده ایلک کز کیشی کیمی دوشونمهیه باشالمیشدیم .ایچیمده یئنی بیر
بؤیومه دویغوسو یارانیردی .قیساسی ،بؤیومهیه باشالمیشدیم .آما منی سیخان
ندنلرین یوخ اولماسی اوچون ،اؤزومو حله چوخ گوجسوز گوروردوم.
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بیرازدان هامینین سالوندا اولماسی گرک ایدی .چاووش درویشلونون وئردیگی
بیلگییه گؤره ،ایچیمیزدن بیریسی یوخ اولموشدو .بونا گؤره ،هامینین بیر آرایا
گلمهسی و اؤزونو گؤسترمهسی الزیم ایدی .من ،اولقا ،کیشیخان عمی و جاببار
عمی بیر یئرده دایانمیشدیق .ترالن منیم قوجاغیمدایدی .گؤز عیاری بیزیمله
اوالنالری سایدیم .قادینلی ،اوشاقلی ،کیشیلی  ۳۷نفر! تئهراندان چیخارکن ۳۸
نفر ایدیک .بیر ستوان ،چاووش بایرامی و گؤرمهدیگیم بیر باشقا چاووشال
بیرلیکده ایکی آغیاخا دؤولت مأمورو دا سالونا گیردیلر .گنج ستوانین
گؤرونوشو و داورانیشالریندان ،اوز وئرمیش یئنی بیر اوالیین ایزلری
گؤرونوردو .او ،سالونا گیرر-گیرمز ،بیزیم اولدوغوموز کونجه گلهرک،
فارسجا دانیشماغا باشالدی:
 سیزین ایچینیزدن بیری ،عاغیلسیزلیق ائدهرک قاچماغا چالیشمیشدیر .او،قاچارکن آج قوردالرا یاخاالنیب یئم اولموشدو .اوندان قاالن ،قانلی
پالتارالری و پارام-پارچا اولموش کیملیک بلگه سیدیر .ایچینیزدن اونو
تانییان وارسا بیر آدیم ایرهلی گلسین!
ستوانین بو خبری هامیمیزی شوکا سوخدو .طفیل "یحیانی" تبریزدن
تانیییردیم .آتاسی ایلمکچیلرین سیندیکاسینین یارادیجیالریندان ایدی .اونو
بیر نئچه دفعه شاعیر بیریانین یانیندا گؤرموشدوم .یحیانی دا او زاماندان
تانییردیم .حله فیرقهدن اؤنجه ،آتامال بیرلیکده سیندیکا توپالنتیالریندا
شاعیر بیریا ،انقیالبچی شعرلریله ایشچیلری جوشدوروردو .بو
توپالنتیالری یوال ساالن ،یحیانین آتاسی ایدی .یحیانین آتاسی" م .ر.
شاه"ین قارشیسیندا اعدام اوالنالردان بیری اولموشدو .اونونال باش
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پروکورو بیر زاماندا آسدیالر .اونو اؤلدورندن سونرا ایسه بوتون عاییله
سینی حبس ائتدیلر .یحیا او عاییله دن ساغ قاالن تک اینسان ایدی .سوبایین
ایستگینه کیمسه جاواب وئرمهدی.
 سوبای :مگر سیزینله دئییلم ،ائششکلر!؟ آلاله ،سن باخ بونالرا! بو دیلسیزحیوانالرایرانی پارچاالماق ایستهییردیلر! بونالرین دیلی یوخ کی ،آنا دیلی
ایستهسینلر! پوفیوزهای آشغال /قانماز زیبیللر!/
ستوانین بو سؤزو هامینین باشینی یئره دیکدی .آنجاق آرامیزدان بیر گور سس
سیتوانا دور دئمگی باجاردی:
-

کیشیخان عمی :جاوان اوغالن !سن بیزیم میللیتیمیزه و دیلیمیزه ایهانت
ائده بیلمزسن! ایندی بیز یئنیلمیشیک دییه ،آغزیندان چیخانی تورکلره
دئییرسن! بیر گون اوالر کی ،بو دئدیکلریندن پئشمان اوالرسان! آنجاق او
زامان آرتیق گئج اوالر! سیز بو میلتدن نه ایستهییرسینیز؟ مگر بیزیم
آدیمیزین سییاهیسی سیزده یوخدور؟ سیز ...
گنج چاووشون ایشارتیله ایکی عسگر کیشیخان عمینین قولالریندان
یاپیشاراق ،اونو بینانین حیطینه ساری سوروکلهمک ایستهدی .کیشیخان
عمی ،ساکینجهسینه سؤزونو یاریمجیق قویاراق ،عسگرلرین زوراکیلیغینا
ایمکان وئرمهدن اونالرال یوال دوشدو!

 سیتوان  :باشقا ادبسیزلیک ائدن وارمی؟ ائششکلر!ایکینجی ماشیندان اوالن بیر گنج آنانین قوجاغینداکی کؤرپهسینین آغالر سسی
سیتوانین سسینی کسدی:
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 عسگر ،بو ائششک باالسینین سسینی کس! اونالری دا سالوندان باییرا آت !باشقا آنقیران وارمی؟
کیمسهنین جیقی چیخمادی .اصلینده ،بو تجروبهسیز سوبایین سؤزلرینی اوچ-
دؤرد نفردن باشقاسی باشا دوشموردو .او ،چوخ غلیظ فرقلی فارسجانی چئینیه-
چئینیه دانیشدیغی حالدا ،کیمسهدن چئویرمه یاردیمی آلماق ایستمیردی .سانکی
او بیزیم میلتین یوزده دوخسانینین فارسجانی باشا دوشمهمهسینی بیلمیردی .ان
آزیندان امری آلتیندا اوالن و تورکجهنی بیلنلردن یاردیم آال بیلردی .بو ایهانتلره
سون قویماق آماجی ایله بیریسی نین اورتایا گیرمهسی گرک ایدی .من ،اولقانین
اوزونه باخدیم .اولقا ،قاش-گؤزو ایله منیم موداخیله می انگللهدی .جاببار
عمینین ده یاری گؤزایشارتی منیم اوزه ریمه توپالشدی .بو اوزدن بیر آددیم
قاباغا چیخیب سؤیلهدی:
 قوربان من اونو یولدا تانیدیم .اونون آدی یحیا ،سوی آدی ایسه چرندابیایدی .تکباشینا بو سفره چیخمیشدیر .کیمسه ایله دانیشمازایدی .من اونونال
مرد آباد قصبه سینده دانیشدیم .بوندان چوخونو دا بیلمیرم.
 سیتوان :تامام  ,کئچ یئرینه ،بئله آدام اولون ها!( باشچاووشا ایشاره ائدهرک) سیتوان:
 سیزین آدینیز ندیر؟ دؤشونوزدهکی آد چوخ قریبدیر! باشچاووش بایرامی  :جناب سروان ،بایرامی! بیلدیگیمه گؤره ،سن ده بونالرال جهنمه گئدهجکسن! او دلییه گؤز قوالقاول! بو آخشام اونون دیلینی ...نه سوخاردیم اؤزوم! آنجاق یوال دوشمه گیم
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گرک .او اجنبی پرست ائششگی گؤزه لجه ازین! قولدورلوق هوهسینی
باشیندان چیخارینجایا قدر دؤیون!
 باش اوستونه جناب سروان! سیز آرخایین اولون! گؤزونوز آرخاداقالماسین! من گره کن درسینی وئرهجگم!
-

تامام! بو ائششکلره ده بو گئجه یئمک یوخ! آنالدین می؟

-

بهلی قوربان ،آنالدیم .امرینیز گؤز اوستونه!

(یانینداکی فارس چاووشا ایشاره ائدهرک) سیتوان:
 ماشین حاضیردی؟ چاووش :حاضیردیر ،جناب سروان. سیتوان :آغاالر بویورون گئدک .اؤله نین راپورونو بئله حاضیرالیین".بیرعسگرین سیالهینی آلماغا قالخمیشدیر! عسگر ایسه ،سیالهینی قوروماق
اوچون آتش ائتمیش .اؤله ن عاصی بیزیم شاهیدلیگیمیزله قویالنمیشدی"!
سیتوان یوال دوشمهدن اؤنجه ،اوزونو بیزه توتوب دئدی:
 بو اوالی سیزلره عیبرت درسی اولسون! "سورودن قوپان قوزو ،قوردپاییدیر! صاباح تئزدن ساعات 6-دا بوردان یولالناجاقسیز .بونو بیلین کی،
سیز باشدان-آیاغا ایران دؤولتینه یوکسونوز! دؤولت بودجهسیندن
یئییرسینیز! بیرینیزین آزالماسی ،بیر خرجین آزالماسی دئمکدیر .دؤولت
سیزی اؤلدورمک ایستمهسه ده ،اؤلومونوزه گؤزیاشی تؤکمیهجک!
دؤولت شاهنشاهی سیزی آدام ائتمک ایستهییر! بونا گؤره ،بئله خرجلی
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پروژه نی تداروک ائدیبدیر .یاشاماق ایستهین اؤزو یاشامینی قازانمالیدیر.
اونوتمایین کی ،مملکته خیانتین جزاسی اؤلومدور .سیزین دیری قالمانیزی
جاوان شاهیمیز اؤزو ایسته میشدیر! علیاحضرتین ایرادهسی اولماسا ،سیز
بورا قدر گله بیلمزدینیز! گئدین عدالتلی شاهیمیزین عؤمرونه دوعا ائدین!
یوخسا ،سیز ده ایندی باشقا خاینلر کیمی جهنم اودوندا یانیردینیز!
فارس سیتوانین تیمینین سالونو ترک ائتمهسیله هر کس راحات نفس آلدی.
فارسجانی یاخشی بیلمهیه نلرین ،اوالیدان خبردار اولدوقدان سونرا اوزگونلویو
گئتدیکجه آرتدی .آرتیق یهیانین دا آرامیزدان گئتمهسینه اینانماق زوروندا
ایدیق! بیر-بیر آزالیردیق .آما ،یهیانین بو سایاق اؤلومو منه چوخ دا ایناندیریجی
گلمیردی! ندنسه ،ایچیمده بیر راحاتسیزلیق حاکیم ایدی! یحیانین اؤلومونه
عایید ،سادجه بیر قانلی پالتار و تیکه-پارچا اولموش کیملیک بلیرتیسی نین
ایدعاسی چوخ دا ایناندیریجی گؤرونموردو .آیریجا ،جاببار عمینین یول
بویونجا کیمسه ایله گؤروشمهسی اولمامیشدی .جاببار عمینین یحیانی تانیماسی
منه قارانلیق گؤرونوردو .چونکی ،تبریزدن چیخار-چیخماز ،جاببار عمیله بیر
آن بئله آیری قالمامیشدیق .تا کی ،کئچن گئجهیه قدر .کئچن گئجه ایسه ،یحیا
قاچمیش اولمالی ایدی! جاببار عمینین بیر چوخ بیلگیه صاحیب اولدوغونو
بیلیردیم .آنجاق ،اوندا چوخلو گیزلی بیلگیلرین ده اولماسینا اینانیردیم .منجه،
جاببار عمینین باشقا بیر کیملیگی ده اوال بیلردی! او ،چوخ بیلن و آز دانیشان
بیریسی ایدی!
بونالری دوشونهرک ،کیشیخان عمینین طالعی نین نئجه اولدوغونو بیلمک
اوچون حیطه یولالندیم .اولقا ایسه ،سالونون بیر کونجونده اوشاغا سود
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وئریردی .من اولقانین بو حرکتینی هئچ بیه نمیردیم .ندن او ،میلتین ایچینده
ترالنی دؤشونه آلیر! اولقا بو عملی ایله نه یی ثوبوت ائتمک ایستهییر؟
سالونون چیخیش قاپیسینا یاخینالشمیشدیم کی:
 چیخیش یوخ !قاییت آرواد-اوشاغینین یانینا! باشینی بالیا سوخما اوغلوم!دوروم چوخ قاریشمیش! هر آن بیر شئیلر اوال بیلر .کیشیخاندان ناراحات
اولمایین .اونو ساغ-ساالمات سیزین یانینیزا گؤندرهجگم .بیر-ایکی
شاپاالقدان سونرا ،اونو سیزین یانینیزا قایتاراجاغام! بیلیرسن کی ،امیر
وئریلیب! امیر وئرن بیر آزدان ایتیلیب ،گئتمهلیدیر! آخشام یئمگی ده
وئریلهجک! قوی بیراز او ایتلر بورادان اوزاقالشسین الر! سیتوان گیل
تئهرانا یولالندیالر.
 ساالم! نئچه گوندور کی ،سیزی گؤرمورم .مه ... یوخ جوانشیر ایندی دانیشما زامانی دئییل .گئت ،اولقانی تک قویما!اطرافدا نامهرم گؤزلر وار .اونا صاحیب چیخ! ترالنی دا اؤز اوغلونوز
کیمی بؤیودون! قوی یئریمیزه چاتاق! نه الزیمسا ائدهجگم .هامی سیزی
تبریزدن ار-آرواد بیلمهلیدیر .ترالن ایسه ،ائولی لیگینیزین مئیوهسیدیر!
بونو اونوتما! ایندی دؤن گئت!
باش چاووشون بونالری دئیهرک سالوندان چیخماسی ،بیر سیرر کیمی ایچیمه
دوشدو! دؤنوب اولقانین یانینا گئتدیم .ترالن اولقانین دؤشونو امیردی .اولقا،
منی گؤرونجه یؤنونو منه ساری دییشدی .ترالنی امیزدیرن دؤشونون بوتونو
گؤزومون اؤنونده ایدی .بیر آنلیغینا ،اولقانین دوغرودان حیات یولداشیم
اولدوغونو حیسئتدیم .اولقا بوتون معصومیتیله گؤزومون گیلهسینه گیردی.
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اؤزوم ده بیلمهدن اییلیب ترالن و اولقانین اوزوندن اؤپدوم! اولقا گولومسهدی!
گؤزوم چئورهدهکی لره دوشدو! کیمسهنین ماراغینی گؤرمهدیم .جاببار عمی
متین گولوشو ایله اوزومه گولومسهدی!
سالونون اوزون آیاقلی ساعاتی ۷٫۲۸گؤستریردی .همداندا اوال-اوال ،هئچ
گؤرمهدیگیمیز بو تاریخی تورک شهرینی ترک ائتمک اوچون سالوندا
توپالنمیشدیق .باشچاووشون سؤزونو توتماسی منی چوخ سئویندیرمیشدی.
کیشیخان عمی داها غرورلو ،داها ووقارلی حالدا یانیمیزدا دورموشدو .باش
چاووش بایرامی ،چاووش درویشلو و یئرلی بیر باش چاووش سالوندا سون
صؤحبتلرینی ائدندن سونرا ،همدانلی باش چاووش تورکجه دانیشماغا باشالدی:
 همدانلی باش چاووش :تورکجه دانیشیرام کی ،هامینیز نه دئدیگیمی باشادوشهسینیز .سیز ،ایکی گون بیزیم قوناغیمیز اولدونوز .بوردا اوالن
ایمکانالر ایچینده سیزین راحاتلی غینیزا باخیلدی .دونهنین کدرلی اوالیی
هامیمیزی اوزدو .او جاوان ،بو داغالرین تهلوکهلی اولدوغونو باشا
دوشمهدی .آلالهدان اونا رحمت و سیزلره دؤزوم دیلهییرم .هر نه اولدوسا
کئچدی .سرکار بایرامی دان بیر هفته ایچینده باشینیزا گلنلری اؤیرندیم.
من بیر حربچی اوالراق اوزولدوم .سیزین یانینیزدا باالسینی ،آناسینی،
باجیسینی ایتیرنلر وار .اوچ آیدیر تبریزین و آزربایجانین خبرلرینی هر
گون رادیو و قازئتلردن ایزلهییرم .قارداش-قارداشا دیوان توتور! هر کس
بیر-بیریله دوشمن اولور! بیر چوخ فیرقه رهبری روسیایا قاچیب! آما
آلالها شوکور کی ،آزربایجان وطنه قاییدیب! بوندان سونرا باریش و
قارداشلیق ایچینده اولماغا اومید ائدیرم! من بورادا سیزینله ویداالشیرام.
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تبریزدن سیزینله بیرلیکده اوالن سرکار چاووشالر بایرامی و درویشلو
یئنه سیزینله اوالجاقالر .همداندان سئچیلمیش یئنی عسگرلر ،اؤنجهکی
عسگرلرین یئرینی آالجاقالر .ایستکلرینیزی تورک دیلینده دیله گتیره
بیلرسینیز .البته سرکارالرین ایذنیله!
یئنه ایکی گونلوک یئمک پایینی کؤهنه قزئتلره بوکهرک ،آرامیزدا
پایالدیالر .همدانلی باش چاووشون سؤزلری اورگیمه سو سپدی .اونون
متانتلی و اورهیه یاتیم طرزله دانیشیغی فارس سوبایین اینسان دیشی
داورانیشی و دانیشیغی ایله دابان-دابانا ترس ایدی .فارس اخالقینین تورکه
قارشی بیچیملنمیش اوالن نیفرتینین درینلیگی ،آیدینجاسینا فارس سیتوانین
داورانیشالریندا اؤز عکسینی تاپیردی .فارس ظابیطین گؤزلریندن نیفرت
آلووو ساچارکن ،تورک چاووشون چکیم جل اولسا بئله ،ایچدن
یاناشماسینین دوغما آنالمی آیدینجاسینا گؤرونوردو .نئجه کی ،دئیرلر
"قوربتده اولمایینجا ،وطن و میلت آنالمی تام دویولماز !" بیز ،هم قوربت،
هم ایسه اسیرلیک یولچوالری اوالراق ،وطن و میلتینین نه اولدوغونو
یاواش-یاواش آنلیردیق.
سالوندان چیخمادان اؤنجه باشچاووش بایرامی قیسا سؤزلریله همدانلی
چاووشون وئردیگی امکلردن چوخ ممنون قالدیغینی بیلدیردی .سونرا
ایسه ،هر کسین ماشینالردا یئرلشمهسینی ایستهدی .یهیانین اؤلومونه
اوزولدویونو و بئله بیر حادیثه نین کیمسهنین باشینا گلمهمهسینی اومود
ائتدی.
همدان ،آغالر-گولر هاواسی و آغ اؤرپکلی آغاجالری ایله بیزی
اوغورالییردی .یانار-سؤنر داالنا دؤنوشموش کوچهلرین آراسیندان کئچه
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رکن ،حوضور دولو آنالر یاشانیردی .یول بویونجا آغاجالرین اوزه رینی
اؤرتوکله میش پارالق اینجیلر ،بوزارمیش یاناقالریمیزا ایشیق ساچیردی.
اوزاق گونشین قیزیل قارلی سپین تیلری اولدوز رقصیله آغاجالرین قار
یارپاقالری آراسیندان اوزه ریمیزه سوزوردو .اوزون-قارا یولالردان
اوغوروموزا اوچان بو اینجیلرین سانکی" یاشا...یاشا....یاشا! اؤلمهیه نه
وار کی "! دئمهسی ،اورگیمه بیر سئوینج چیچگی باغیشالییردی .بو منیم
یاشامیم بویو آلدیغیم ان گؤزل چیچک ساییلیردی.
سئیرینه دویامادیغیم ان گؤزل کئچیدی گئریده قویوب سرت جاددهلره
دوغرو یوال دوشدوک .هارا گئتدیگیمیز بیلینمیردی .داها ایکی گونلوک
یئمک پایینین وئریلدیگینه گؤره ،ان آزیندان ایکی گون ده یولالردا کئچیره
جگیمیز بللی اولوردو ...
سسسیزلیک یئنه ده آمئریکان آوتوبوسونو بوروموشدور .تکجه آوتوبوس
موتورونون نریلتیسی و چاال-چوخور یولالرین چالخانتیسی ایچه رینین
سسسیزلیگینی پوزوردو .اولقانین گؤزلری اوزاقالرا دیکیلرکن ،سانکی
نئین سه اسیری اولموشدو .او اوزدن ،اونو گیزلی دونیاسیندان قوپارماغی
دوغرو سانمیردیم .جاببار عمی شاپکاسینی گؤزلری اوستونه ائندیرهرک،
هر زامانکی کیمی گؤرمهمزلیکدن ،ائشیتمهمزلیکدن گلیردی .کیشیخان
عمی ،دونیا مالیندان بیرجه قالدیغی بیغالرینین جانینا قصد ائتمکله
اوغراشیردی .اونو ناراحات سس سیزلیگیندن قوپارماق ایستسم ده ،بونا
یاالن یوخوسو انگل اولوردو.

"بیزیم بوراالردا نه ایشیمیز وار .بیزی هاراالرا سوروکلهییرلر؟
آزربایجان ایله ایران آراسیندا اوالن آیریلیغین بوتون گوناهکاری بیز
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یئتیملریک می؟ گؤرهسن ،بیزی یورد-یووامیزدان اوزاقالشدیرماقال بوتون
پروبلئملر حلینی تاپاجاقمی؟ توتاق کی ،بیزی ده اؤلدورسونلر! سونرا نه
اوالجاق! بوتؤو میلتی ده بوتونلوکله آرادان قالدیراجاقالرمی؟ بونو دونیادا
بیریسی باجاردی می؟ بیرمیلتین دیلینی ،کیملیگینی ،وارلیغینی ،مین ایللره
باغالنان گلنه گینی یئر اوزوندن سیله بیلهجکلرمی؟ مگر بوتون میلتلرین
اینسان کیمی یاشاما حاقی ،دونیانین ان اوستون شوعاری دئییلمی؟ بیز
کیمین میللی وارلیغینا ترس اولدوق کی ،بیزیم میللی وارلیغیمیزی و
اینسانلیق دویغوالریمیزی بیزدن آلماق ایستهییرلر!؟ بیزیم گوناهیمیز نه؟
نییه بیزیم هارا گئتدیگیمیزله باغلی بیر بیلگیمیز یوخدور؟ یوردوموزدان
آیریالنی –۹جو گون اولدو۳۲ .اینسانیمیزی یولالردا گؤمدوک .همدانا دا
بیر قوربانلیغیمیز وار ایدی ،اونو دا وئردیک .بو گونهدک اؤلنلره
قیسقانیرام .چونکی ،اونالر تورک اؤلکهسینین تورپاغینا وئریلدیلر .منیم
قیسمتیم هارادیر؟ منی هارادا گؤمهجکلر ،بیلمیرم! آنجاق بونو بیلیرم کی،
هر گون اؤزومدن قوپاریلیرام .هر گون گئچدیکجه ،دوغماالریمدان
اوزاقالشیرام .آرتیق سئودیکلریمین ده آنالمی دییشمهیه باشالییر .اولقا،
ترالن و یولداشالریم منیم اوچون بیر میللی وارلیغا چئوریلیرلر .من
تبریزده ایکن بئله دویغوالری تانیمیردیم .من ،سادجه ائویمیزین دؤرد
یانیندا اوالنالری وارلیق سانیردیم .آما ایندی ،چاووش درویشلونون کدرلی
باخیشاالری بئله ،منیم اوچون میللی وارلیق ساییلیر .من اؤزومو اونا
قارشی سوروملو حیسئدیرم .منه نهلر اولدوغونو بیلمیرم .الکین دونیامین
دریندن دییشدیگینی بوتون وارلیغیمدا درک ائدیرم".
کیشیخان عمینین سسلی خورناسیندان ،ترالن یوخودا دیکسینهرک
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آغالماغا باشالدی .ترالنین آغالماسییال کیشیخان عمی اؤزو ده گؤزلرینی
آچدی .اولقا ،سودو داشان آناالر کیمی ترالنی دؤشونه آلیب امیزدیرمهیه
باشالدی .ترالنین سسینین کسیلمسیله ،کیشیخان عمی یئنیدن سسلی
یوخوسونا دؤندو .من اولقانین الینی اوخشارکن ،گاوور بیر قیزا دا عاشیق
اولماق اوالرمی ،گرچگینی دوشونوردوم .یول ،گئتدیکجه تام بیر باتاقلیغا
چئوریلیردی .آمئریکان آوتوبوسو چالخاالنا-چالخاالنا یولدا ایرهلیلهییردی.
ترالن ،اولقانین دؤشونده ساکیتجهسینه دایانا بیلمیردی .ائله بونا گؤره ،اولقا
الینی یومشاق جاسینا الیمدن چکهرک ،بیر الیله ترالنی ،باشقا الی ایله
دؤشونو ترالنین آغیزیندا ساخالماغا چالیشیردی .من ،اولقا اوتانماسین
دئیه ،گؤزلریمی یوال دیکمیشدیم .الکین ،اعتیراف ائدیرم کی ،هردن ده
اوغرو-اوغرو اولقانین چیلپاق دؤشونه ده باخیردیم .بو ،حتی خوشوما دا
گئدیردی! اوزاقدان گؤرونن گؤرونتو ،بیر یئرلره یاخینالشماغیمیزی
گؤستریردی .تابلونون ایزینی قاچیرماماقدان اؤترو ،گؤزلریمی اوندان
آییرماماغا چالیشدیم .اوزرینه ات پالچیغی داشالنمیش چیرکلی تابلودا،
فارسجا" اسد آباد شهرینه خوش گلیبسینیز " یازیلیردی.
~~~~~
اسد آباد
یئنی آدالر ،یئنی شهرلر ،هامیسی دا بیر-بیریندن خارابالیق! ییخیق تیکینتیلر،
آیاق یالین اوشاقالر و چیرکلی یولالر! یول بویونجا تام آنالمی ایله یوخسوللوق
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گؤزه چارپان ایلک و سون گؤرونتولر!
آوتوبوسالر کیچیک بیر مئیداندا دایاندی و بیز هاوا آلماق اوچون ماشینالردان
ائندیک .چئوره میزی چوخلو اوشاق و بیر نئچه بؤیوک آدام دولدورموشدو.
اونالرین ایچینده قیز اوشاغینین اولماماسی ماراغیمی چکدی .یئرلیلرله بیزیم
آرامیزی سیالهلی عسگرلر کسمیشدیر .بونا گؤره ،اونالرین بیزه ،بیزیم ایسه
اونالرا یاخینالشمامیزا ایذن وئریلمیردی .الکین ،اونالرین دئدیکلرینی
بوسبوتون ائشیتمک اولوردو .اوشاقالرین حئیران -حئیران بیزه باخیشالری،
تبریزدن چیخان آنالریمیزی گؤز اؤنونه سریردی .بو اوشاقالرال تبریزدهکی
اوشاقالرین بیراز لهجه فرقلیگی قوالغیمی اوخشادی .آنجاق ،بیزیم کیمی
تورکجه دانیشماالری آنالشیلیردی .اونالرین دا آیاقالری آلتیندا بیر دری توپ
وار ایدی .بو منظره ایله تبریزده گؤردویوم گؤرونتو عئینی بیر سینما پردهسی
کیمی ایدی .بوندان اؤنجه بیزه وطنین تاکیستاندان باشالماسینی سویله میشلر.
حتی فیرقهنین باشچیالری بئله ،آزربایجان دیلینین سیاسی آزربایجان
جغرافیاسینا عاید اولدوغونو دئییردیلر .حالبوکی ،بیلدیگیمیز تاکیستانال بورانین
آراسیندا چوخ اوزاق مصافه وار ایدی .آنجاق اورتادا دئیشن دیل فرقلیگی یوخ
ایدی .تبریزدن چیخالی گؤردویوموز هر یئرده یالنیز تورکجه دانیشیلیردی .بو،
منیم وطنیمین ،یعنی آزربایجانین داها دا گئنیش و بؤیوک اولدوغونو
گؤستریردی .شوبههسیزکی ،بو بارهده جاببارعمینین داها دا چوخ بیلگیسی
اولمالییدی .من بو گرچگی اوندان اؤیرنمهلی و اگر قیسمتیم اوالرسا،
باشقاالرینا دا اؤیرتمگی دوشونوردوم .هر نه اولسا ،چوخ تئزلیکله گلدیگیمیز
بو یولالردان وطنه دؤنهجه یک .
بیزه یاخین اوالن ایکی اورتا یاشلی کیشی نین دانیشیق دیلی و سؤزلری
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ماراغیمی چکیردی .اونالری دینلهمک اوچون ان یاخین مسافهنی سئچهرک
قوالغیمی یؤنلرینه توتدوم.
 بیرینجی کیشی :تانری اؤزو کؤمک ائتسین .نه گوناهالری وار،باغیشالسین .گؤرهسن هارادان گلیرلر؟ بللی کی یولالری اوزوندور .باخ!
گؤر نه پریشاندیرالر .بو قدر اینسانین بیر یئرده نه ایشی وار؟ چولوق-
جوجوق ،قوجا-گنج ،قادین-کیشی ایچ-ایچدیرلر .بو ایشین ایچینده بیر ایش
وار ،مشدی!
-

ایکینجی کیشی :سن دؤز کبال علی! من بیرآزدان بیلرم!

ایکینجی کیشینین بیراز دا منه یاخینالشماسینی گؤروردوم .ائله هما ن فاصیله
دن اؤنجه باشییال ،سونرا ایسه دیلله منی ساالمالدی:
-

ساالم همشهری! از کوجا آمد تو/ساالم وطنداش! هارادان گلیرسن!

-

بیز تبریزدن گلیریک /گتیریرلر !/هارایا گئتدیگیمیز بللی دئییل!

 )بیرینجی کیشی( دوستونا :باخ! بونالر دا تورکدور .بیزیم کیمیدانیشیرالر .تبریزدن گلیرلر.
-

ایکینجی کیشی :تبریزی بیلیرم .بؤیوک شهردی .سیز ده تورک سونوز
بللی!؟

 بیز هامیمیز تورکوک .بوتون آزربایجان تورکدور .سیزین کیمی!مگربیلمیردینیز؟
 ایکینجی کیشی :یوخ آ کیشی! هاردان بیلهجه ییک! بیزیم دونیادانخبریمیز یوخ کی!
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او آندا بیر عسگر بیزه یاخینالشاراق دیللندی:
 گئت ماشینین یانیندا دور! منیم اوزومه سؤز گهلر .سیز ده گئدین ایشینیز-گوجونوزون دالینجا! باشینیزی آغریتمایین! بو ایشدن خئیر گلمز!
-

من :سرکار باغیشال! بورانین هامیسی تورکدور؟

 عسگر :هه بس نه اولسون!بؤیوک بیر کشف ائتمیش کیمی ،کیشیخان عمیله بیر گؤودهلی آغاجا سؤیکنن
جاببارعمییه ساری یورودوم.
-

جاببار عمی بونالر دا بیزیم کیمی دانیشیرالر! من ایکیسی ایله دانیشدیم!
اوشاقالرین دا تورکجه دانیشدیغینی ائشیتدیم!

-

کیشیخان عمی :اؤوالدیم بوراالر هامیسی تورک ائللهلریدیر" .اسد آباد "و
بؤیوک" زاقروس"-ون دوغو و مرکزی اطرافی ازلدن بری تورک ائللی
لر تورپاغیدیر .باتی یا و گونئیه ساری کوردلر و لورالردا بو بؤلگهلرده
واردیر .آنجاق بورانین چوخلوغو تورکدور.

-

جاببار عمی :اوغلوم ،عمینین سؤزو دوغرودو .نه یازیق کی ،بو
بیلگیلرین کیتابدا توپالنماسینا ایمکان تاپا بیلمهدیک .کئشکی ،بو کیمی
ایشلره بیر آز داها زامان قویسایدیق .گوندهلیک پروبلئملرله میللی
وارلیغیمیزی یایماقدان گئری دوشدوک .چئوره میزی گؤرمهدیک،
اؤزوموزو تبریزده بوغدوق .تبریزی ده ،اؤزوموزو ده یاردیمسیز
ائتدیک! ائله بو اوزدن ده ،گوندن-گونه بؤیومک یئرینه کیچیلدیک.
گؤزوموزو آچیب دوشمنین" مییانا"نی و" شیبلی"نی آشماسینی گؤردوک.
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سونرا ایسه ،دوشمن تبریزه یاخینالشدیقجا ،بیز تبریزدن اوزاقالشدیق!
سونوج ایسه ،گؤز اؤنوندهدیر!
جاببارعمینی ایلک دفعه بئله دویغولو گؤروردوم .اونون دئدیکلریندن چوخ
دویغوالندیم .الکین ،اونونال بیرگه کیشیخان عمینین گؤز یاشالرینی گؤرونجه،
من ده آغالماغا باشالدیم.
-

کیشیخان عمی :اوغلوم ،جاببار عمینین سؤزلرینی دریندن دوشون!
بونالر ،هئچ یئرده ائشیده بیلمیه جگین بیر میلتین تاریخیدیر! بو کیشیده
ساخلی اوالن چوخلو گیزلیلر وار .هله دایان .من بوراالردا اولموشام .اسد
آبادین یوزه یاخین کندی وار .بونالرین هارداسا ساکسان-دوخسان کندی
تورکدور .قاالنی ایسه ،کورد و لر کندلریدیر .چونکی ،اسداباد کیرمانشاها
ولریستانا یاخیندیر .بیر ده ،اسداباد ایسالمیتین ان بؤیوک سییاستچی،
عالیم ،فیلوسوف و ایدئولوقو اوالن" سئید جمالدین"-ین دوغوم یئریدیر .بو
آدی ائشیتمیسن می جوانشیر؟

 هه ،آما اونون تورک اولدوغونو بیلمیردیم .اونون هر زامان فارس دیللیاولدوغونو یازیبالر.
-

جاببار عمی :تاریخی و اینسانالرین گرچک کیملیگینی اؤز آدینا
چیخارماق فارس قؤومونون کؤهنه عادتیدیر .ذاتن باشیمیزا نه گلیرسه،
قونشونون جاهیل لیگیندن گلیر .تکجه جمالدین دئییل ،تورکلرین بیر چوخ
ساوادلی اینسانالرینی فارسالر اؤز آدالرینا چیخیبالر .بو قؤومون جانینی
آل ،آما یاالنچی لیغینی آلما! اسد آبادین بیر باشقا آدی دا افشارلیالر اسد
آبادیدیر .افشارالرین کؤکو آزربایجان تورکلوگون دندیر .اسدابادین نادیر
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شاه افشار دؤنمینده چوخ اؤنملی یئری وار ایدی .او زامان یئنی افشار
کؤچلریله یئرلی افشارالرین بیرگهلیگی سونوجوندا اسادابادین نوفوسو
چوخلو آرتمیشدیر .سئید ج.اسدابادی دا بو چوخالمانین اورونودور .عؤمور
وفا ائتسه ،بو حاقدا صؤحبت ائدریک .س .ج .اسدابادینین آدی اوستونده
دیر .اونو سئونلر چوخ اولوبدور .او ،آوروپانین ،عرب و عوثمانلی
دؤولتلرینین بیر چوخ علمی مکانالریندا اولموش ،توپالنتیالر قورموش،
فاناتالر توپالمیشدیر .اونون دوشونجهلری" موسلمان قارداشالری
"\اخوان ال موسلئمین \کیمی قورومالردا تجللی ائتمیشدیر .بو اوزدن،
ایسالم دونیاسینین بیر چوخ یئرینده سئویلیب ،سایغی قازانیبدیر .اونون
افغانی ،میصری ،همدانی کیمی لقبلری واردیر .افقانیستانین دا بیر اسد آباد
قصبه سی واردیر .قاجار" ناصرالدین شاه"-ین" میرزه ریضا کیرمانی "
طرفیندن تئرور اولونماسینی سئیدین آدینا باغالییرالر.
جاببارعمینین درین صؤحبتینه اویموشدوم کی ،همدانلی عسگرین امریله
اؤزومه گلدیم:
 آغاالر ماشین سیزی گؤزلهییر .تئز اولون! اوزومه سؤز گهلر!همدانلی عسگرین اؤزونه اؤزل دئیم ایله" اوزومه سؤز گهلر " سؤزونو
ایکینجی دفعه ائشیدیردیم .او ،بو سؤزو دئیرکن ،اوزونو بوزور،
گؤزلرینی یئره دیکیردی .اونون بو حرکتی چوخ خوشوما گلیردی.
اولقانین ایسه منه ایلگی سیز داورانیشی نین آلتیندا کئچری بیر گیلئی ین
اولماسینی دوشونوردوم .اسداباد دان آیریاللی بیر ساعات اولوردو .بو بیر
ساعاتدا اولقانین سوسقون قالماسینین سببینی آختاریردیم .او ،منه بیر
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شئیلری آنالتماغا چالیشیردی .من ده اسداباددا اونا قارشی ایلگیسیز
اولدوغومون ندنینی آنالتماغا چالیشسام دا ،اونون اوچون ماراقسیز
اولدوغونو حیسئدیردیم .ائله دوشونوردوم کی ،اولقا اوچون نه اینکی اسد
آباد ،حتی بوتون یئر اوزونون تورک اولماسی بئله ماراغلی دئییلدی.
سؤزسوز کی ،کیشیخان عمینین اولقا ایله باغلی اوره گیمه سپدیگی شوبهه
توخومو ایزسیز قالمامیشدی.
اوزه ریمیزده اوالن پتونون آلتیندان اولقانین الینی توتاراق اوزونه
گولومسهدیم .اولقا الیمی سیخاراق ،ترالنین اوزونو اؤپه-اؤپه اوزومه
باخدی .او ،منی گؤزللیگی ایچینده گؤمهرک اؤزومدن قوپاریب شعر
دونیاسینا اوچدوردو!...
~~~~~
تویسرکان شهری
قارشیمیزدا یئنه بیر کیچیک تابلو و یئنه بیر باشقا مکان! بو دفعه"تویسرکان
گوره" الوند "داغینا داها
شهری"نه چاتیردیق .تویسرکان ،اسداباد شهرینه ٔ
یاخین گؤرونوردو .بورادان ،بو گؤزل داغ باشقا اؤزللیکلریله سئچیلیردی .بیر
آز اوزاقالردا ،سیرا داغالرین دوزه نلی شکیلده یئرلشمهسی دیقتیمی چکدی.
یان قولتوقدا صؤحبت ائدن کیشیخان عمی ایله جاببار عمیدن بو داغالر حاقیندا
سوروشدوم:
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جاببار عمی :اوزاقدان گؤرونن بو داغالرین آدی زاقروسدور .قوتتی-
لوللوبی ،ماننا ،مئدیا /ماد /دؤولتلرینین سرحدلرینی بللی ائدن داغدیر .بو
تورک ایمپئراتورلوقالرین ائتنیک ترکیبینده باشقاالری دا یئر آلیردیالر.
آنجاق آپاریجیالر تورکلر ایدی .زاقروس عئینی زاماندا آزربایجان
یایالسینین ان گونئی سیراالریندا یئرلشمیشدی .کیشیخان آغانین دا ،یقین
کی ،بو حاقدا چوخ سؤزلری وار.

 کیشیخان عمی :زاقروس سیرا داغالرینین دا ،سهند داغی کیمی چوخلوزیروهسی وار .آنجاق زاقروس داها گئنیش آالنی ایچینه آلیر .زاقروس
همدانی ،لوریستانی ،کیرمانشاهی و حتی کوردوستانی بیر-بیرینه باغالیان
اویکولر
بؤیوک آزربایجان یایالسیدیر .بو گئنیش داغین یاماجالریندا نه ٔ
اولمایبدیرکی! ائالت کؤچلری ،خان-پاشا ساواشالری ،حاکیمیت
ساواشالری و سون آیالردا فیرقه حاکیمیتینه قارشی مرکز قوووهلریله
یئرلی خانالرین بیرلشمهسی ده زاقروس یاماجالریندا باش وئرمیشدیر .بو
اوزدن ،بوراالر ،آغیر شرطلرده یاشام سورن ساواشچیالر اووالغیدیر!
فیرقهنین زاقروس سیالحلی الریندان چکدیکلرینی کئشکه بیلسیدینیز!
عؤمور وفا ائتسه ،بوحاقدا دئمگه چوخ سؤزلر وار! فیرقهنین ایش باشینا
گلمهسیله" بئش اویماق " خانالری آزربایجان حؤکومتیله آنالشا بیلمهدیلر.
دوغرو دانیشساق ،اصلینده ،آزربایجان دئموکراتالری بو بؤلگهنی هئچ ده
تانیمادیالر .بو بؤلگهنین هر کونجونده بؤیوک-کیچیک اربابالر ،پاشاالر،
خانالر و مودئرن دئییمده فئودالالر واردی .بونالر بیر-بیریله دوزگون
موناسیبتده اولماساالر بئله ،اورتاق چیخارالری اوچون هر زامان
بیرلشرلر .بو بؤلگهنین ان بؤیوک فئودالالریندان ایکیسی  -افشارالر
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وذولفقاری الردیر .بونالرین بیر چوخ یئرلری ،کندلری و بؤیوک
اراضیالری وار ایدی .فیرقهنین یانلیش،صنیفچی ،کوپی یاچی کافاسی
حسابینا تورک فئودالالری فارس دؤولتینین یانیندا یئر آلدیالر .من ،ایندی
بو ایشین یالنیش اولدوغونو باشا دوشورم .فیرقه ،بو بؤلگهده اولمادان
چوخ اؤنجه افشارالر و ذولفقارلی الر وار ایدی .بوتون بؤلگهیه کؤلگه
سالمیش کؤکلو اربابالری ایکی گونده نئجه آریتالماق اوالردی!؟ بونو
کیمسه دوشونه بیلمهدی .حتی من ده! چونکی ،اؤزگور دوشونمک اوچون
اؤزگورقافا گرکدیر! بیز قافا بیلگیسی آلمامیش توپلومالر سیراسینداییق!
بؤلگه خانالری ایلک اوالراق ،روسالرین قورخوسوندان باشدا زنگان
اولماقال ،بئش اویالغی میللی هؤکومته بوراخاراق ،داغیلما مانووراسینی
سرگیلهدیلر .حالبوکی ،اونالر بئش اویالغین اوجقار بؤلگهلرینده باریناراق
الوئریشلی زامانی گؤزلهدیلر .اونالر ،کئچمیشدن اسارتلرینده
ساخالدیقالری کیچیک عشیرتلری یانالریندا ساخالماغی باجاردیالر.
فیرقه تیترمهیه باشالرکن ،همین عشیرتلرین سیالحالناراق اوزه چیخماسی
دا ،بوتون گئجه-گوندوزوموزو قارالتماغا باشالدی .افشارالر و ذولفقارلی
الر ،فیرقه الیله آزاد اولموش تورپاقالرین ساواشینا قالخمیشدیرالر .بیز
اونالرال هئچ باجارا بیلمهدیک .اوالن اولدو! بیز هاردا ،اونالر هاردا؟
 جاببار عمی :بس تبریزه گلن ظفر خبرلری نئجه؟ بیز ،یوز ایللرجه بو یوردا کؤلگه ساالن تورک خانالرینی اؤزوموزهدوشمن ائتدیک .دوشمنیمیز ایسه ،بیزدن اوالن خانالری بیزیم اوزه
ریمیزه سالدیردی .جاببار بئی ،بونون هاراسی ظفردیر!؟ سنجه ظفرین
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تدبیرله قازانماسی گرک دئییلمی؟ ظفر دئدیگین سؤزله دئییل ،گؤرونن
تابلو ایله دیر!
-

جاببار عمی :بو قونوالردا سیزدن دویوالسی چوخ شئیلر وار .آرتیق
اوالن اولوب! سادجه ،یازیق اؤلنلره و قالیب اؤلو کیمی یاشایانالرا! بوتون
بونالردان یاخشی درس چیخارماق گرک .بیز باش وئرن هر هانسی
حادیثه نین مرکزینی تبریز سانیریق .بو ایسه بیزیم ان بؤیوک
سهویمیزدیر .باخ ،من بیر تاریخچی اوالراق ،بوراالردا باش وئرنلردن
خبریم یوخدور .بیلدیکلریم ،سادجه باشقاالریندان دویدوقالریمدیر.
تاریخیمیز یاالنالرال دولودور .بیزیم باشیمیزی قهرمانالرال قاتیبالر.
شیشیرتمه و بالون کیمی یئللنمیش قهرمانالرال گؤزوموز کؤر اولوبدور.
میلتین یاشاماغی اوچون بیلگی ،بیلیکلی اینسان گرکدیر .بیزده بیلیم
اینسانینا دئییل ،قهرمانا سجده ائدرلر .جانیم ،ایکی-اوچ قهرمانی قبول
ائتدیک! بس دئییلمی! بو قدر قهرمانی اوالن بیر میلت هر زامان ساواشال
یاشامالی! ائله دئییلمی؟ بس بو میلت نه زامان دینج اولمالی ،نه زامان
بیلیمله مشغول اولمالی ،نه زامان باریش ایچینده یاشامالیدیر .آلمان میلتینین
قهرمانالرینا باخ" :کانت ،هئگل ،نیچه " ،بیزیم قهرمانالریمیزا باخ:
"قاجاق نبی ،کوراوغلو ،ستارخان!" بیزیم قهرمانالریمیزین الینده قمه،
خنجر ،توفنگ وار ،آلمانلی قهرمانالرین الینده قلم! آلمان قلم قهرمانالری
ایله دونیانین فیکیر آغاسی یام دئییر! بیز ایسه ،خنجر قهرمانالریمیزال
دیلیمیزی گئری آلماغا بئله ،عاجیز قالمیشیق!
بیز ،قهرمانلیق تاریخیمیزدن بیر خئیر گؤرمهدیک! بوندان سونرا دا
گؤرمیهجیک!
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 من :کیشیخان عمی ،سیز بوراالردا اولدونوزمو؟ بوردا میلتین فیرقهیهباخیشی نئجه ایدی؟
 کیشیخان عمی :یوخ اوغلوم .من همداندا بیر نئچه دفعه اولدوم .آنجاق بویانالرا ایلک دفعه دیرکی گلیرم .البته ،بوراالری ،گلمهدن ده ،یاخشی
تانییرام .بو یئرلرین چوخ حیصه سینده تورکلر مسکونالشمیشالر .من
ایکی دفعه فدایی دستهلریله بیرلیکده افشار و ذولفقاری سیالحلی الرینین
گیزلندیگی اوجقار کندلره هوجوم ائدن دستهلرین ایچینده اولموشام .آنجاق
الی بوش قایتمیشیق .چونکی ،گونلرله دوشمن آرخاسینجا داغ-داشالردا،
یام-یاماجالردا سوال-ساغا آت چاپدیرماغین سونوجوندا آتال آتچی نین
بیرلیکده یپرانیشی قاچیریلمازدیر .هئچ اونوتمارام "،خاتون "کندینه گئدن
یولالری! او یولالردا بیر نئچه دفعه آتلیالریمیزین آیاقدان دوشمهسینه
شاهید اولدوم .همین یئرلرده بیزه قارشی پوسوالر قورولدو .نئچه-نئچه
فدایمیزی الدن وئردیک .ذولفقاری-افشار سیالحلیالرینین قارشیسیندا دفعه
لرله یئنیلدیک!
-

بللی کی ،سیزین باشینیزا چوخ بالالر گلیب ،کیشیخان عمی!

 اوغلوم جوانشیر ،ایگیدین باشینا ایش گهلر! آما ایندی دوشونورم کی ،بیزتدبیرسیزلیک ائلهدیک .هم تبریزدهکی لر و هم زنگانداکی الر! بیز،
سیاستیمیزی ده ،حربی سیاستیمیز کیمی اودوزدوق!
کیشیخان عمی بونو دئیهرک ،هاوادا چاپ-راس دانسی ایله یئره ساری ائنن قار
یاغمورونا باخماغا باشالدی .جاببار عمی ،قاش-گؤزو ایله منه ساکینلشمه
ایشارتی وئردی .ترالنین آغیز سویو اولقانین گؤی بولوزونون سینهسینی
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ایسالتمیشدی .باجیمدان قاالن تورونجو لچکله اولقانین دؤشونو سیلمک ایستسم
ده ،بونا اورک ائده بیلمهدیم .ترالنی اولقانین قوجاغیندان آلیب ،دیزیمین
اوستونه اوزاتدیم .اولقا ،قیزیل ساچالرینی کورگینین اوزرینه سردی .اولقانین
بو عملیندن خوشالناراق ،ساچالرینی اوخشاماق ایستهدیم .آنجاق بونا دا اورک
ائتمهدیم! جاببار عمی ایله کیشیخان عمینین سس سیزجه قار یاغمورونو ایزله
مهسی ،منی ده اؤزونه چکدی .من گلهجگیمیز حاقدا دوشونمهیه داها چوخ
اوستونلوک وئردیم .بو ایشده قورخماغا گرک یوخ ایدی!
ایکی یاشلی و یارالی فیرقهچینین دوشونجهلرینی ماراقال اؤیرنمک ایستهییردیم.
بو ایکی آجی چکمیش کیشینین یاشامینی دوغرو-دوزگون اؤیرنمکله ،بئینیمده
قارانلیق قاالن بیر چوخ گیزلیلره آیدینلیق گتیرمک ایستهییردیم .هئگل ،یوخسا
اوج ،یوخسا بیلیم؟ ایکیسی بیر آرادا اوال بیلرمی!؟ بونو یانیتالماق
ستارخان! ٔ
اوچون منه ائرکن ،او ایکیسینه ایسه گئج ایدی! من سئیرجی کیمی ،اونالر
ایسه ،اویونجو اوالراق شطرنج آالنیندا شاه-مات اولموشدوق!
آمئریکان آوتوبوسون نریلتی سسی هر کئچن آن آرتیردی .موتورونون
نریلتیسی هامینی جانا گتیرمیشدی .ماشین بیر چاالدان چیخارکن ،باشقا بیر
چاالیا دوشوردو .ترالنین مین اذیتله امدیگی سودلر اولقانین اوستونه
قایتاریلیردی .اولقا ،هر قوسونتودان بیر آز سونرا ،بیر داها ترالنی امیزدیرمه
یه باشالییردی .او ،سانکی هر دفعه مهمهسیله اؤیونوردو! اولقا ،ترالنی
امیزدیرن زامان گؤزلریمی یاییندیریردیم .باییردا گؤزه گؤرونن بیر ایشیق ،بیر
گؤرونتو یوخ ایدی .هاوانین قارا ،سویوق و چکیلمزلیگی هر کئچدیکجه
آرتیردی .باشقا یاندان ایسه ،هامیمیز آج-سوسوز ایدیک .گونلرجه یول،
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گونلرجه بلیرسیزلیک و ایندی هاراالردا اولدوغوموزون قورخوسو! اولقانین
پتو آلتیندان اللریمی سیغارالماسی ،بو دؤزولمز آنالریمین ان دادلی آنالری
ایدی .
الیمی اولقانین الینه کیلیدلمیشدیم! ایکیمیز ده بوندان ذؤوق آلیردیق .قارشیلیقلی
باخیش ،بیرگه گولوش ،ایکی سئون اورک و دیلهدیگیم گؤزل بیر سئوگی،
هامیسی بو قدر! انگللری آشارسا اگر ،بو سئوگیدیر!
~~~~~
نهاوند
قارانلیق داالنا بنزر یول اوزانتیسی ،ال ده یمز دوغانین چئشیدلی تابلوسو،
کیچیک بؤلمهلردن اولوشان پالچیق یوواجیقالرین سادهجه آد د ییشیمینی
گؤرمک اولوردو .دییشیم ،آنجاق بیزه عایید اوالن داها چوخ آجلیق ،داها چوخ
آیاقدان دوشمک و وطندن اوزاقالشدیقجا داها درین سورگون یاشانتیسی ایدی.
آرتیق ،یول بویونجا بنزر چاال-چوخورالرا ،شاختا هاوایا ،آجلیقدان
کیریشلنمیش باغیرساقالرین ایرادهسیز گورولتوسونا آلیشمیشدیق .هانسی
آبادلیقدان باشقاسینا ،هانسی شهردن بیر او بیریسینه و هانسی داغ-درهدن
آشدیغیمیزین فرقینده بئله دئییلدیک! آرتیق ،باش وئرن هر هانسی بیر
اوالیی"آلاله بتریندن ساخالسین"! اومیدسیزلیگیله قارشیالییردیق .بئلهلیکله،
37نفرلیک اینامی کسیلمیش کاروانین بلیرسیز یولچولوغو سوروردو .سویداش
اولوس و آنا وطندن آیری دوشموش ،قورورو تاپداالنمیش بیزلر اوچون ،گله
جگین ده آنالمی قالمامیشدیر .هارادا کیملرین بیزی قارشیالیاجاغی بللی
اولمایان یئرده نه اوچون قورقو قورولسون کی!
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رحمتلی آنامین هر زامان دیله گتیردیگی بیر سؤز وار ایدی .او دئیردی" :
یاشام ،بیر بوالنیق سئلدیر ،هارادان آغناماسی ،هارانی ییخماسی بللی
اوالماز! "
آوتوبوسون" نهاوند فرمانداریسی "بیناسینین یانیندا دایانماسی ایله" نهاوند "
شهرینده اولدوغوموز بللی اولدو .منیم اوچون نهاوندین نه ،نئجه و هانسی
کیملیکده اولدوغو بؤیوک بیر آنالم داشیمیردی .ماشینی بوروموش پیسلیک
قوخوسوندان قورتولماق ،گئجهنی قاالجاق بیر یووا و کؤرپه ترالنی ایسالق
اسکی بئزدن آزاد ائتمک ،او آنیمین ان دوغال ایستگیدی.
تئهراندان چیخاندان بری ،نهاوندده اوالن شاختانی هئچ یئرده گؤرمهدیم .بیزی
بیر سالونا و اورادان دا ایکینجی قاتا گؤتوردولر .ایچ-ایچه اوتاقالردا کؤهنه پتو
گؤزه دییردی .اوتاقالر ساده ،سویوق و تاختادان تاخچاالرییال ،تبریزین تنه
بیلرینه بنزهییردی .بورادا آراکسدی قاپیالرین سادجه چرچیوهسی گؤرونوردو.
بللی اوالن او ایدی کی ،هامیمیز یان-یانا یاتمالی ایدیک .ائله ده اولدو .بیرازدان
بیر سیتوان/سوبای ،/بیر چاووش ،باش چاووش بایرامی و چاووش درویشلو
یئرلشدیگیمیز اوزون اوتاغا گیردیلر .ایکی عسگرین ایشارتیله هامی آیاغا
قالخدی .سیتوانین یانیندا یئرلشن باشچاووشون دالقین گؤرونتوسو گؤزدن
قاچمیردی .چاووش درویشلونون دا دوروشو بیراو قدر فرقلی دئییلدی.
 سیتوان :بورا نهاوند شهریدیر .سیزین سون منزیلیزه ان یاخین مکاندیر.سیزین ،بورانین بیر کندینده یئرلشمه امری دونن الیمیزه چاتدی .ایلک
اؤنجه سیزین داها اوزاقالرا گئتمگینیز پالنالشمیشدی .آنجاق ،تئهراندان
الیمیزه چاتان تلگرافا گؤره ،سیزین نهاوندین چئورهسینده یئرلشمگینیز امر
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اولونموشدور .سیز ،بو گئجه بوردا یاتاجاقسیز اوتاقالرین سیجاقلیغی ایله
باغلی الیمیزدن گلهنی ائدهجییک .آما آرتیق ایمکانالر یوخدور .صاباح-
بیریسی گون سیزی بیر کنده گؤندرهجییک .من اورانی گؤرمه میشم.
بولومونو آیاقدا گئتمنیز
دئییلنه گؤره  ،گؤزل بؤلگهدیر .البته یولون بیر ٔ
گرکدیر .قوجاالر و اوشاقالر اوچون بئش-اون قاتیر و ائششک
دوشونموشوک .صاباح قار-کولک اولسا ،بورادا قاالجاقسیز .هاوا
یاغمورلو اولمازسا ،سیزی بورانین یاخینلیغیندا یئرلشن حاماما گؤتوره
جکلر .سحرچاغی خانیم و اوشاقالر اوچون ،گون اورتادان سونرا ایسه،
آغاالرا گؤره اوالجاقدیر .بو ،بیزه وئریلن امردیر .من بیلیرم کی ،تبریزدن
بورا چوخ یولدور -۳۰ .نفردن چوخ اینسانین یولدا تلف اولدوغونو دا
سرکار بایرامی منه بیلدیردی .الکین ،اوزولمکدن باشقا الیمدن بیر ایش
گلمز! بیرازدان سیزه پئندیر-چؤرک و ایستی چای وئریلجک .خانیمالر و
آغاالر اوچون آیاق یولو آشاغیدادیر .عسگرلر یولو سیزه گؤسترهجک.
سرکاردان آلدیغیم بیلگییه گؤره ،ایچینیزده عاییله لر وار .اونالری
اوچونجو اوتاقدا یئرلشدیرهجییک .اوتاقالری آییرماق اوچون پردهلر وار.
ایستهین ایستیفاده ائده بیلر .گئدهجک کنددن چیخما ایذنینیز یوخدور .ان
آزیندان ایندیلیک یوخدور .بوندان سونرا سیزین ایشلرینیزه ژاندارما
باخاجاق .سرکار بایرامی و سرکار درویشلو سیزینله بیرلیکده کندده
یئرلشهجکلر .ژاندارم تشکیالتینین سیزینله باغالنتیسی سرکار بایرامییه
تاپشیریلیب .هر کسین دینج یاشاماسینی اومید ائدیرم .ژاندارما و
کندخودانین امرلریندن چیخمایانین باشی آغریماز! عکس حالدا ،سونوج
چوخ آجی اوال بیلر! سیز بورا گلن بیرینجی کاروانسینیز .سیزدن سونرا
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باشقاالرینی دا بورا ویا آیری یئرلره گؤندرهجکلر .بونو بیلین کی ،ان
آزیندان  ۳ایل بویونجا گئتدیگینیز کندده قاالجاقسینیز! بو" پادشاهی
دؤولت "طرفیندن آلینان قراردی .کندده سیزه اکین یئری پایالناجاق .بو
یئرلرین هامیسی دؤولت تورپاغیدیر .آنجاق یئرلشدیگینیز کندین بؤیوک
حیصه سی کند آغاسینا و اربابالرا عاییددیر .یاشانتی نیزی تامین ائتمک
اؤز الینیزدهدیر .گرگینیز هر نه ایسه سرکار بایرامییه دئیین .اؤز باشینیزا
قالخیب نهاونده گلمه یین .ژاندارماالر خبر توتسا ،بیرباشا تک اوتاقلی
زیندانا سالیناجاقسینیز! ژاندارمایا قارشی گلسنیز ،قورشونا توش گه
لرسینیز!
سیتوانین دانیشیقالرینی تورکجهیه چئویرن سرکار درویشلو ایدی .ایلک دفعه
ایدی کی ،سرکار درویشلونون سسینی ائشیدیردیک .او ،اولدوقجا گؤزل و
بیلینجیلی دانیشیردی .سؤزلرین دوغرو ایفاده ائدیلمهسینی ایلک دفعه بو سایاق
دویوردوم .بللی ایدی کی ،ساوادلی و اردملی اینسان ایدی .آنجاق اونون
اوزوندن گیزلی بیر سیررینین اولدوغو آشکار گؤرونوردو.
سیتوانین سرکار بایرامی ایله درویشلو حاقینداکی دئدیکلریندن اونالرین دا بیزیم
کیمی سورگونه گؤندریلمهسی بللی اولوردو .بو بیلگیدن سونرا ،جاببار عمینین
ده بو ایکی اینسانال باغلی اولدوغونا شوبهم قالمامیشدی .آرتیق ،اونالرین
آراسیندا گزیشن اؤزل باخیشالرین سببینین یاخین گونلرده آیدین اوالجاغینا
اینانیردیم .سیتوانین بیزیم سورگونده اولدوغوموزو دیله گتیرمهسی ،هئچ ده
یئنی بیر بیلگی ساییلمیردی .بونا باخمایاراق ،سؤیلهدیکلری قورخونج
سؤزلردن هامی پریشان گؤرونوردو .او ،بیزیم سوره کلی گؤزالتیندا
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اولدوغوموزو وورغوالییردی .داغالر آراسیندا محبوس یاشاماق حؤکمونون
گرکلی اولدوغونو ،هامیمیزا بیر-بیر آنالتان سیتوانین آردیندان ،بیر ده ژاندارما
سؤزونون اولماسی چوخ قورخونج گؤرونوردو .چونکی ،بوتون کند و کیچیک
شهرلرده ژاندارماالرین الیندن چکمهین کیمسه اولمامیشدیر .ژاندارماالر
غدارلیق ،حیاسیزلیق و شرفسیزلیک اؤرنکلری کیمی میلت آراسیندا
تانینیردیالر .ایچلرینده اوالن شرفلی و ناموسلو ژاندارماالر دا ،تپهدن-دیرناغا
پیسلیک ایچینده اوالن سیستملرینین قوربانی اولوردوالر .بورداکیالری ایسه
تانیمیردیم .آنجاق ،بیزیم یئرلردهکی ژاندارماالرین قارشیسیندا کیمسهنین
دوراجاق گوجو یوخ ایدی .اونالرین قورخوسوندان ۱۳–۱۲یاشلی قیز
اوشاقالرینی عاییله لر گیزلهده ردیلر .حتی بیر دوستومون دئدیگینه گؤره،
موغانین خوروزلو کندینده چوخ گؤزل باجیسینی ژاندارماالر الیندن قوروماق
اوچون تندیرده ساخالرمیشالر .ژاندارماالرال باغلی بئله سؤزلری چوخ
ائشیتمیشدیم.
بیز ،سورگون یاشانتیمیزین ایکینجی آشاماسینین ایلک آستاناسیندا ایدیک .ایلک
دفعه ایدی کی ،چاووش درویشلونو ایچیمیزده گؤروردوک .او ،هر کسین
یئرلشمهسی اوچون یاردیم ائتمهیه چالیشیردی .اوتاقالرین بؤلونمهسی اونا
تاپشیریلمیشدی .او ،منی ،اولقانی و ترالنی اوچونجو اوتاغا وئردی .بیزدن
سونرا ایکینجی ماشیندا اوالن ایکی گنج عاییله ده بیزیمله بیرگه اوتاغا
یئرلشدیلر .اولقا ،من و ترالنین بیر عاییله کیمی گؤرونمهسینین باش معماری
باشچاووش بایرامی ایدی .او ،ان باشیندان اولقانین الینی منیم الیمه وئرمیشدیر.
اونون ایلک باشدان بو نیتیندن سئوینسم ده ،آرخاسیندا اوالن پالنیندان باش
چیخارا بیلمیردیم .اولقانین سس سیز ،سوسقون داورانیشیندان یورغون اولماسی
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و آیاقدان دوشمهسی بللی اولوردو .اؤزللیکله هر آددیم باشی ترالنی ساکیت
ساخالماق آماجی ایله امیجدیرمهسی جانیندان جان آلیردی:
-

جوانشیر تئز اول ،ترالنین بئزینی چیخاراق .طفیل اوشاغین آیاقالری
سیدیک ایچینده بیشدی .آیاق یولونا گئتمگیمیز گرک .بیراز گئج قاالرساق
اورا دوالجاقدیر.

 اولسون ،گل گئدک .آما دئیشهجک اسکی قالمامیش داها. اولسون ،بو اسکیلری یویوب ،گئجه یاتماسینا قورودارام .ایندی اوشاغیآچیق ساخالیاجاغام .آیاقالرینا هاوا ده یسین.
بیزیم یئرلشدیگیمیز اوتاقدان آشاغی قاتا بیر باشا پیلله وار ایدی .بو اوزدن،
باشقا اوتاقالرا گئتمک گرک دئییلدی .آیاق یولو ،آرخاداکی کیچیک بیر حیطده
یئرلشیردی .اورتادا  ۳-۲مئتره قارا بیر حووض و بیر سو تولومباسی
یئرلشمیشدی .حووضون سویو بوز باغالمیشدیر .بو اوزدن ،سادجه تولومبادان
سو آلماق مومکون ایدی .شیریق بئزلرله ساریلمیش تولومبانین دمیر
خورتومونون آلتیندا قارالمیش اودون قاالنتیسی ،تولومبانین اود گوجو ایله آچیق
توتولماسینی آنالدیردی .تولومبا یانیندا ایکی میس آفتاوا لولهسینهدک بوز
باغالمیشدی .بو اوزدن ،سو چکمک اوچون الیمیزده ملزه مه یوخ ایدی.
مأمورالردان کیمسهنین بو دوروما یاردیمچی اولماسی گؤزلهنیلمیردی .بوز
کیمی سویوق هاوا هر کسی یئریندن اوینادیردی .تولومبانی یوخاریدان آشاغییا
چکدیگیمده ،سو دامال-دامال کرانین آغزیندان حووضا تؤکوردو .اولقا اللریله
ترالنین چیلپاق قیچینی یویوردو .ترالن ایسه ،اینانیلماز دؤزومله بوز سویون
قارشیسیندا جینقیرینی بئله ،چیخارمیردی .بو زامان کیشیخان عمینین الینده
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ایکی دمیر دولچا و هر دولچانین ایچینده بیرجه ساخسی کاسا ایله بیزه
یاخینالشماسی ،چوخ سئویندیریجی اولدو .کیشیخان عمینین بو ایشیندن هامی
سئویندی .کیشیخان عمی ترالنی اولقادان آلدی و قارا پالتوسونون ایچینه چکه
رک سالونا گؤتوردو .بیرازدان بیر سیالحسیز عسگر ،الینده دولو بیر آفتاوایال،
"چکیلین-چکیلین "دئیه-دئیه اورتامیزدان آیاق یولونا ساری گئتدی .ترالنین
آناسینین اؤلدویو گئجهدن خاطیرالدیغیم یاشلی ننه ،اولقا و منه یاخینالشدی:
-

گؤزل باالالریم نئجهسینیز؟ آلاله سیزی خوشبخت ائله سین! بو طفیله آتا-
آنا اولدونوز! نئجه ده بیر-بیرینیزه یاراشیرسینیز!

 ساالم ننه ،نه وار -نه یوخ؟ نئجهسن؟-

ساغولون باالالریم .نئجه اوالجاغام! قاالن بیرجه باالمی دا قارا تورپاغا
وئردیم .نئییم قالدی آرتیق! بو صاباحا چیخماییم دئیه الیم گؤیه قالخیر!
اؤزونه قصد بؤیوک سوچدور دئیه ،دوعامدان پئشمان اولورام! بو
قاتیللرین بیزی هاراالرا گؤتوردویونو هئچ بیلمیرم .ایذن وئرسیدیلر ،باری
اؤز تورپاغیمیزدا اؤله بیلسئیدیک! آلاله یئر اوزوندهکی بوتون قاتیللرین
حاقینی اؤزو وئرسین!

 اولقا :ننه ،قوربانین اولوم سن تک دئییلسن! مگر بیز اؤلموشوک کی ،سنتک قاالسان! آلاله گنج قیزینا و شهید اوغولالرینا رحمت ائتسین! اونالرین
قانی یئرده قالمایاجاق ،منیم گؤزل آنام!
 آی من سنه قوربان اولوم ،گؤزل گلینیم! سیزین کیمی میلتیم وارکن،اوغلوم دا وار ،قیزیم دا! آی سنین شیرین دیلینه ،جنت بویدا اورگینه صدقه
اولوم! منیم گؤزل گلینیم!
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من :آنا ،اولقا دئمیشکن سن تک دئییلسن .سنین باالالرین و بیزیم ده بوتون
عاییله میز بو قاتیللرین اودونا یانیبالر .بیزیم سنین کیمی گؤزل بیر آنایا
احتییاجیمیز وار .ائله دئییل اولقا؟

 اولقا :گؤزل آنا ،هم ده ترالن وار! من تک باشیما اونو بؤیوده بیلمرم!تکباشینا بیر سوده مر اوشاغین نئجه بؤیوتمهسینی هئچ بیلمیرم .منیم کؤرپه
مین /اغالیا-آغالیا /اوچ-دؤرد آیی هئچ اولمادی .او قوجاغیمدا جان
وئردی .ایندی اونون یئرینی ترالن توتور ،اونون سودونو ترالن امیر .آما
من ایندیینهدک هئچ اوشاق بؤیوتمهدیم کی ،آنا!
آنا کؤورک اولقانی باغیرینا باسیر! اونالرین آغالماسییال منیم ده قارا
دویغوالریم باشیمین اوستونده اوچوشور!
 آنا :سیزلر ده منیم باالم سینیز .آغالما گول باالم ،آغالما قیزیم! سیز ،نهزامان ایسترسنیز یانینیزدا اوالرام .بیزیم بیزدن باشقا کیمسه میز یوخ کی!
ترالنین دا آناسینا آلاله رحمت ائتسین! قبری نورال دولسون .تانری بوتون
شهیدلریمیزه جنت باغیشالسین! سیز ایکی نیز ترالنی ییئلندیز .بیر-
بیرینیزه ییئلندیز .سونا قدر بئله مئهریبان اولون .سیزین بیر-بیرینیزدن
آیری اولماغینیزی بو جاناوارالر بیلمهسینلر! حله بو ژاندارم گؤزتچیلری
هئچ بیلمهسین! کنده یئتیشرکن ،سیزه بیر شرعیت نیکاحی گرک .یوخسا
قارنی یوغون ژاندارماالر گؤزل و ملک قیزیمین پئشینی بوراخمازالر!
چؤل سویوقدو ،ایچه رییه گئدک.
آدینی اؤیرنمهدیگیم آنانین اورکدن گلن سؤزلری یاغ کیمی ایچیمه آخیردی.
آنجاق دونیادان خبرسیز آنانین اولقانین بیر گاوور قیزی اولدوغوندان هئچ
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خبری یوخ ایدی .باخمایاراق کی ،بو حاقدا منیم ده چوخ بیلگیم یوخ ایدی.
سادجه تئهراندان بیزه قاتیالن کیشیخان عمینین تخمینینه دایاناراق ،اولقانین
گاوور اولدوغوندان شوبههلی اولموشدوم .آنجاق بو واختا کیمی اولقانین
اؤزوندن سورماغا جسارتیم اولمامیشدیر .من ،اولقانی ایتیرمک
ایستمیردیم .بیر یاندان دا بیلیردیم کی ،بیر موسلمان کیشیله گاوور قیزینین
ائولنمهسی شرعیته قارشیدیر! من بونو اولقادان سوروشارسام ،اولقا ایسه
"هه من روسام ،گورجویم ،ائرمنییم "سؤیلسه ،اوندا نه ائدهجگم قورخوسو
ایچیمی اینجیدیردی.
یئرلشدیگیمیز اوتاغین بیر کونجونده بیز ،اورتاسیندا  ۱۲٫۱۴یاشالریندا
باجی قارداشال بیرگه  ۳۵–۳۰یاشالریندا گنج بیر آنا و باشقا بیر کونجونده
ایسه ،بئلی بوکوک یاشلی بیریسیله بئش -آلتی یاشالریندا ایکی قیز اوشاغی
یئرلشمیشدیر .سالالق پرده بیزیمله ایکی باشقا اوتاغین گؤرونتوسونو
کسمیشدی .ایکی طرفدن آسیالن ایکی المپانین ساچدیغی ایشیق،
اورگیمیزی آچان تک شئی ساییلیردی .قارا تینیله ،من ده وارام دئیه،
کیچیک بیر پیله ته اودامیزین تام اورتاسیندا بوی گؤستریردی.
آج قوردالر کیمی آلدیغیمیز پئندیر-چؤرک پاییمیزی آز بیر زامان ایچینده
یئییب بیتیردیک .اوتاغین سویوق هاواسی هر اوچ عاییله نی پیله تهنین
چئورهسینه توپالدی .تبریزدن یوال دوشهلی ،چوخو عاییله اوالن 60
نفرلیک سورگون قوروپون دارماداغین اولدوغو ،هر حالیمیزدان بللی
اولوردو! آچیغی ،آنامی ،باجیمی ،اولقانین باالسینی ،آدینی حله بیلمهدیگیم
یالقیز آنانین باالسی ایله بیرلیکده  ۳۲شهیدیمیزی تانرییا وئرمیشدیک .بو
اوزدن بوتون عاییله لر داغیالراق ایکی عاییله آرامیزدا قالمیشدیر:
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 عمیجان نئجهسینیز؟-

ساغول اوغلوم! گؤردویون کیمی نفس گلیر-گئدیر .منی یاشادان بو ایکی
تورونومدور .یوخسا اهرده باشیما گلنلردن سونرا یاشاماغیم ایمکانسیز
ایدی.

 اولقا :اهرده نه اولدو کی ،عمی؟-

نه اولمادی کی ،گؤزل قیزیم! منه جاهان کیشی عمی دئیه بیلرسن .آدیم
"جاهان کیشی جوشونکندی"دیر .جوشون کندینده دوغولموشام .سونرا اهر
شهرینه کؤچموشم .ایندی ایسه ،ایکی نوه م ایله بیرلیکده قارایازینین
یازدیغی بللی اولمایان یئره سوروکلهنیرم!
بیر لعنت اولموش گئجهده بوتون آرواد-اوشاقالریم اود ایچینده یانیب کوله
دؤندولر .قاالن تکجه بو ایکی نوه مله من اولدوم .تانری بیزی ساخالدی!
ساخالدی کی ،ائل-اوبامیزین باشینا گلن آجیالری هر کسه آنالدا-آنالدا مین
کره اؤله ک! ایکی قادینیمال اوچ قیزیم ،بیر ده بو ایکی یئتیم باالمین آناسی
اوالن گلینیم ،جلالدالرین اودونا یاندیالر! گئجه یانغینیندان اؤنجه گلینیمی
ژاندارماالر گؤتوردولر! اون گون سونرا قانالر ایچینده چیلپاقجاسینا
اؤلوسو تاپیلدی"  .چوبان حمدی "سوروسونو اوتالرارکن ،بیر قایالیقدا
طفیل قیزی تاپیب بیزه خبروئردی .طفیلین جانیندا ساغالم یئری یوخ ایدی.
اؤلونجهیه قدر تجاووز ائدیب ،سونرا دا اؤلدورموشلر! قاالن بوتون عاییله
می کول ائتدیلر! تک گوناهیمیز ،اوغالنالریمین فدایی اولماسی ایدی!
جاهانکیشی عمینین هایقیراراق آغالماسی ،هامیمیزین اورگینه آتش
سالدی! کیمسهنین دانیشما جسارتی قالمامیشدی .اؤز-اؤزومه تانرییا
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عوصیان ائدیردیم"  :ائی تانری! بیزدن یازیق اینسان تاپا بیلمهدینمی!؟ بس
سن نه زامان بو میلتین اوزونو گولدورهجکسن؟ بیز ظالیملرین الیندن کیمه
شیکایت ائتمهلی ییک؟ اولمایا بوتون ظالیملرین باشیندا اؤزون دایانیبسان!

بئلهدیرسه ،ندن بیزه جان وئردین! آلچاداراق قول جانی آالجاقدینسا ندن
قول یاراتدین بس!؟
قوجا ننهنین اورگینی آالن اولقا بو دفعه ،قوجاغینی جاهانکیشی عمییه
آچدی .او ،دوغما قیزی کیمی جاهانکیشی عمینی قوجاقالدی! جاهانکیشی
عمی ،اوتانجاق داوراناراق ،اولقانین قوجاغیندان سیریلمهیه چالیشسا دا
اونون سئوگیسی قارشیسیندا تسلیم اولدو .جاهانکیشی عمی ،بیر کؤرپه
اوشاق کیمی ،اولقانین قوینوندا ساکینلشدی! اولقا جاهانکیشی عمینین
اوزوندن اؤپهرک ایکی نوهسینی دیزی اوستونه چکدی:
-

سیزین آدینیز ندیر ،باالالر؟

 منیم آدیم جئیران ۶ ،یاشیم وار .باجیم ایسه ،قوزو  ۵یاشیندادیر / .ایچینیچکه-چکه  /بیز ایکیمیز بیر یاتاقدا یاتمیشدیق .منیم جیشیم گلدی .آییلدیم،
ائویمیزین باشقا اوتاغینی آلووالر ایچینده گؤردوم .باجیمی دا آلیب اوتاقدان
چوله قاچدیم .بابامین قیشقیردیغینی گؤردوم .یاخین قونشوالریمیز یاردیما
گلدیلر .آنجاق ،کیمسه ائودن چیخا بیلمهدی! او گئجهدن سونرا بیبی لریمی،
بؤیوک آناالریمی هئچ گؤرمهدیک! ننهلریمین ناغیلالرینا اونالرین آدینی
وئرمیشم! بؤیوینده او ناغیلالری یازیب کیتاب ائدهجگم! کیتابالرین بیری
"اینجی ننه ناغیلالری ،بیریسی ده سونا ننه ناغیلالری اوالجاق! او
ناغیلالری اؤز نوهلریمه ده اؤیردهجگم!
اولقا ،ترالنین چیلپاق یانینا ال چکهرک یئنه ده ایکی قیزی یانینا آلدی.
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باجیالر ،چکینمهدن ساققیز کیمی اولقانین سولونا-ساغینا یاپیشدیالر .اولقا،
چانتاسیندان تاختا داراغینی چیخاریب قیزالرین ساچینی داراماغا باشالدی.
من ایسه ،اولقانین گاوور قیزی اولماماسی اوچون ،گیزلیجه تانرییا
یالوارماغا باشالدیم .یانیمیزدا اوتوران داغیلمیش بیر باشقا عاییله ایسه،
یووارالق آنا ایله ایکی باالسی ایدی .اوزومو گنج آنایا چئویردیم:
 خان باجی ،ماشالاله گؤزل باالالریز وار .تانری قوروسون .آدالری ندیر؟داها دوغروسو ،سیزین آدینیز ندیر؟ منیم آدیم جوانشیردی!
-

گنج آنا :آلاله سیزی ساخالسین! سیز اولماسایدینیز بو طفیل باال دا بختسیز
آناسی کیمی دوناجاقدی! سیز او اوشاغین آناسی-آتاسی اولدونوز! اومید
ائدیرم کی ،بیر عؤمور بیرلیکده خوشبخت یاشایاسینیز! هم ده ،بیر-
بیرینیزه چوخ اوخشاییرسینیز!

-

اولقا :ساغول خانباجی .سیز ده بیر آناسینیز! من گؤردویوم ایشی سیز ده
گؤره ردینیز! منیم آدیم اولقادیر.

-

بیلیرم گؤزهلیم! سیزین ایکینیزی ده هر کس تانییر و سئویر! سن ،بو
باالنی اؤلموش باالنین سودو ایله بسلهدین! اؤز جانین جانیندان قوپارکن،
جاندان قوپان بیر جانانی جانینا قاتدین! یالنیز بیر آنا ،بو قدر فداکار اوالر!
سن ،بو کیچیک یاشینال هامییا اؤرنک اولدون ،اولقا خانیم!

منیم آدیم سارادیر .بو دا منیم قیزیمدیر۱۲.یاشی وار .آدی دا آیگول باالدیر.
اوغلوم بابک ایسه  ۱۴یاشیندادیر .تام آتاسینا بنزهییر .بویو-بوخونو رحمتلی نین
اؤزودو .بابکه باخاندا آتاسی گؤزومون قاباغیندا جانالنیر .باالالریمین آتاسینی
تبریزین" ساعات قاباغی"ندا آسدیالر .قاتیللرینه لعنت اولسون! بیلیرم ،بیر گون
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هامیسی ذلیل گونه قاالجاقالر! ائویمین دیره گی ،باالالریمین آتاسینی وطن
سئورلیک جورمونه آسدیالر! او "،قوشاچای "فدایی دسته باشی ایدی .اؤزونون
فدایی دسته سی وار ایدی .تئهرانال ایش بیرلیگی ایچینده اوالن کورد خانالرییال
ووروشوردو .یوردسئور کوردلر اونا" ایگید تورک "آدی وئرمیشدیلر.
-

جاهانکیشی عمی :بوتون اوغولالریمیزین باشینا گلنلر بیر-بیرینه بنزر.
منیم ایکی اوغلوم دا فدایی دستهلرینه باغلی ایدیلر .اونالرین دا خانالرال
گئجه-گوندوزلری ساواشدا کئچدی .قاراداغ خانالرییال ووروشان
اوغولالریمین سونو مینلرجه یوخسول انقیالبچی کیمی دار آغاجی اولدو!
باشچیالریمیزین" آیی یا دایی دئمهسیله" گنج جیک ار-ایگیدلریمیز
اشکییایا ،دوشمنه یئم اولدو! اونالر ،آرازی کئچرکن ۱۰مینلرجه گنجین نه
اوالجاغینی هئچ دوشونمهدیلر! من دئییرم کی ،دوشمن خیانت ائتمز!
دوشمن محو ائدر! خیانتی ایچیمیزدهکی لر ائدر! آیاغی اوستونده دورماغی
باجارمایانین اینقیالبال نه ایشی اوالر؟ روسا اینانانین سونو منیم کیمی
اوالر! بئلی ایکی قات بوکولر! ائوی آلوو-آلوو یانار کول اوالر! بوتون
عاییله سی جیغیر-جیغیر یانار! ائوی ییخیالر ،بویو سوالر ،سویو
قورویار! فارس کؤپکلرینه قول اوالر! ائله دئییلمی؟

 سارا خانیم :مهنیم ایگید یولداشیم سون قورشونونا قدر دؤیوشدو .اونوائویمیزده سیخیشدیردیالر .منیم و باالالرینین گؤزو اؤنونده اونو قورشونا
باغالدیالر .قورشونسوز قالینجا دؤرد یئریندن ووردوالر .اوستونه
یورودوم" منی ده وورون" دئیه باغیردیم .آلالهدان منی وورمادیالر!
باالالریم اوچون اؤلمهدیم! اونو اؤزلریله گؤتوروب ،قوشاچایدان تبریزه
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گؤندردیلر .بیلدیگیم قدریله یارالی-یارالی تئهراندان گلن بیر ژنئرال
قارشیسیندا  ۲۵فدایی ایله بیرلیکده آسدیالر .سیز ،دوغرو دئییرسینیز عمی
جان! بیزیم ایگیدلریمیزین گوناهی نه ایدی کی ،تک قالدیالر؟ جاناوار
دوشمن ،قاچان باشچیالرین حیرصینی آزاد وطن اوچون بوتون وار-
یوخالرینی وئرن گنج تورکلردن چیخارتدی!

بیلمیرم نه زاماناجان دردلشمه میز سورموشدو .زامانین نئجه کئچمهسینی هئچ
بیلمیردیک .درد بیر ،کدر بیر اولونجا نه زامان بللی اولور ،نه سیخینتی .بیزیم

سؤزو بیتیرمک کیمی آماجیمیز یوخ ایدی .آنجاق" بئش دقیقه یه چیراقالر
سؤنهجک ،هامی یاتمالیدیر"! امری گلینجه سؤزلرین کسیلمه سی ،کونجلره
چکیلمهسی گرک ایدی.
نهاوندین فرمانداریسینین آرخا حیطینده بیرینجی گونوموزو کئچیردیک .بو
گون اسارتیمیز سورجینین ان گؤزل و خاطیرهلی گونو اولدو .گونلرجه ان
قورخولو چیرکاب و پیسلیک ایچینده یاشایاندان سونرا ،بدنیمیزه ایستی سو و
سابون ده یدی .هر کسین حامام و تمیزلیکدن یانا گؤزلری گولوردو .اؤنجه
ایستی چای-چؤرک ،آردیندان حامام و سونرا سولو ات شورباسی گونوموزو
بزهین ان گؤزل آنیالریمیز اولموشدو .اولقا ،ترالن و بیر چوخالری بو گؤزل
گونو ،بیتدن-بیرهدن آرینمیش دینج بدنلریله یاتماقدا کئچیردیلر .بو دا چوخ
نورمال گؤرونوردو .اونالرجا گونون کیرلی تجاووز ایزینتی سیندن ،چیرکلی
زیندانالرین چیرکابیندان و یولالرین آمانسیز دوشگونلوگوندن بیراز دا اولسا،
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یاخا قورتارمیش سورگون داشالریمیز اوچون دادلی بایغینلیقدان دوغال نه اوال
بیلردی کی!
"نهاوند"دن سورگونوموزون سون بؤلگهسینه یولالنمادان اؤنجه ،ایکی گون
قاباق بیزه گؤز داغی وئرن سیتوان ،بیر داها هامینی سالونا توپالدی:
-

سیزی بیر آزدان سون یئرینیزه یوال ساالجاییق ۳ .ساعات ماشینال ،سونرا
ایکی ساعات دا آیاقال گئدهجکسیز .ماشین یولو ژاندارما دایاناجاغیندا بیتیر.
اورادا احتیاجینیز اوچون بیر نئچه ائششک و قاتیر وئرهجکلر .هلهلیک آیدا
بیر دفعه حامام و احتیاجالرینیز اوچون نهاونده گلهجکسیز .قیش
چیخاناجان هفتهده بیر دفعه یئمک پایی آالجاقسیز .باهار گلینجه اکین-
بیچین اوچون یئرینیز اوالجاقدیر .سیزه یاشاماق اوچون ایمکان وئریله
جک .بو ایمکانالردان اولوملو فایداالنماق اؤزونوزه باغلییدیر.
ماجراچیالر اوچون بورا جهنم ،مدنیلر اوچون جنتدیر! اؤزونوز سئچین!
دؤولت بابا اوچون دوعا ائدین .ساتقین سئپاراتچیالرا لعنت اوخویون! بو
گون هاوا یاخشیدیر .ماشیندان دوشونجه بیر آز سویوق اوال بیلر .نه اولسا
دا ،اوراالر اوجالیقدا یئرلشیر .باشقا چاره یوخدور .اورادا کدخودا سیزین
اوچون یاشام یئری حاضیرالییب .تمیزلیک و دوزه ن اؤزونوزه قالیب .هر
نه ایشینیز اولسا ،سرکار بایرامی و درویشلو سیزینلهدیرلر .سرکار
بایرامی باشچینیزدیر .بیلین کی ،ژاندارما باشینیزین اوستوندهدیر .گؤزدن
ایتیب قاچماغا قالخمایین .یوخسا ،قوردا-چاققاال ،یا دا ژاندارمانین
قورشونونا توش گهلرسیز! اوسلو-اوسلو یاشایین! اوشاقالرینیزال فارسجا
دانیشین! هارادان گلدیگینیزی ،نییه گلدیگینیزی بوتونلوکله اونودون! بیر-
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ایکی آی ایچینده سیزه" اکابیر"/یاشلیالر /کالسالری قویوالجاق!
اوشاقالرینیزی ایسه کندین باشقا اوشاقالری کیمی اوخوداجاقالر .سیز،
بؤلگهنین ان گوجلو و بؤیوک چایینین یانیندا یئرلشن کندده یاشایاجاقسینیز.
بو اوزدن ایلین  4فصیلینده سو ایشلتمه ایمکانینیز وار .قاالن نه الزیمسا،
کندده اؤیرنهجکسینیز .سرکار بایرامی ،ایندی یوال دوشمک زامانیدیر.
سیزه مرکزدن گلن سون حؤکمو ژاندارما چاتدیراجاق.
سیتوان بونالری دئییب یئرلی چاووشال بیرگه سالوندان چیخدی.
باش چاووش چوخ سویوقجاسینا "،بلی قوربان "دئیهرک سیتوانین
اوزاقالشماسینی گؤزلهدی .او ،کئچمیش گونلردن تام فرقیلی اوالراق بیزه
خطاب دئدی :
-

یولداشالر ،گؤردویونوز کیمی ،تبریزدن بیرلیکده چیخاراق یولالری
بیرلیکده گئریده بوراخدیق ،هئچ بیریمیزین بو ساعاتادک بیلگیمیز اولمایان
یئره بیرلیکده گئدیریک .من و درویشلو بئی ده سیزینله بیرلیکده
یاشایاجاییق .صاباح نهلر اوالجاغینی من ده بیلمیرم .باشیمیزا نه گلهجگینی
من ده بیلمیرم .بیرلیکده یاشاییب اؤیرنهجییک.

-

من :سیزی ندن کنده گؤنده ریرلر سرکار بایرامی؟
ا وغلوم جوانشیر اینسانالرین آلینیازیسی اؤز اللرینده دئییل! بو
مؤوضوالری دانیشاجاق چوخ زامانیمیز وار .ایندی یوک-یاپینیزی
ماشینالرا داشی یین .هر کس گلدیگی کیمی اؤز یئرینی آلسین .ساعات
-۱۲ه قدر ژاندارمایا تسلیم اولمالی ییق .یوخسا آلاله گؤسترمهسین،
قارانلیغا دوشرسک داغ-داشدان جان قورتارا بیلمریک!
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~~~~~
سون دوراغا دوغرو!
چوخونلوغو کرپیجدن اولوشان بیر قاتلی دوکانالرال یاشاییش بیناالرینی
گئریده بوراخاراق ،نهاوندین ده دفترینی باغالمیش اولدوق .هاوا دوننه
گؤره ،بیراز ایلیق ایدی .ماشیندا اوالن نریلتی اؤنجهکی گونلره گؤره
آزالمیشدی .بللی کی ،ماشینالر دا دینجلمیشلر .نهاونددن قاالن حامامال،
ایستی یئمک خاطیرهسیله سون یوال چیخیردیق .نهاوندین کیملیگی حاقیندا
هئچ بیلگیم یوخ ایدی .آنجاق شهرین اولوشوموندان تاریخی بیر یئر
اولدوغو بللی اولوردو .شهرین چئورهسینده گؤرونن تپه-درهلرین اوزه
گوزه چارپیردی.
رینده کی تؤکونتولرین اسکی لره دایانماسی ٔ
جاببارالکیشیخان عمیلرین بیزیمله اولماسی منیم اوچون اله دوشمز ایمکان
ساغالییردی:
-

جاببار عمی نهاوند حاقدا بیراز دانیشماغا حالین وارمی؟

-

هه یوال نردیوان قویاق دئییرسن؟ اؤیرنمک دونیانین ان دیرلی شئییدیر.
گؤزل مؤوضو آچدین ،جاوان!
نهاوندیله همدانین چوخ گئچمیشلره دایانان وارلیغی اولوب .میلالددان قاباق
بوراالر توپلو یاشاییش بؤلگهسی اولوبدور .بعضی تاریخچیلره گؤره،
بؤلگه سومئر و عیالم مدنیتینه عاییددیر .بعضیلرینه گؤره ،اؤزلرینه عایید
مدنیتلری اولوبدور .ایسکندرین یوروشونده نهاوند دیرهنیش گؤستریب.
ساسانیلرین عربلر قارشیسیندا سون دیرهنیشی بو شهرده اولوب.
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باشچیلیغینی حداد اوغلو عؤمر یاپان عرب-ایسالم قوشونو نهاوندی
آالراق ،فارس ساسانیلری یئر اوزوندن سیلیبدیر .بو ساواشین آدی" نهاوند
ساواشی"دیر کی ،عربلر اونو" فتحول فوتوح "آدالندیردیالر .اونون سببی
ایسه ،هیجرتین -۱۲جی ایلی و یا میالدین-۶۳۳جو ایلینده" زنجیر
ساواشی"ایله باشالیان ۱۰ایل ایچینده  ۱۳ساواشین سونو اولموشدور .بو
ساواشین اوز وئرمه تاریخینی هیجرتین -۲۱جی ایلی ویا میالدین -۶۴۲
ایلی گؤستریرلر .نهاوندین چؤکوشو ایله فارسچی ساسانیلر
ایمپئراتورلوغو داغیدیلیر .اوچونجو" یزد گئرد "ایسه ،قاچاراق توتولوب
اؤلدورولور .بوتون بؤلگهنی عرب-ایسالم قوشونو فتح ائدیر .بو اوزدن
نهاوندین تاریخده چوخ اؤنملی یئری اولموشدور.
-

کیشیخان عمی :من بوراالردا اولموشام .بوراالردا  ۷۰میلتدن آدام وار.
لور ،کورد ،لک ،فارس گلمهلرینی هر یئرده گؤرمک مومکوندور .آنجاق
بورانین بوتون یئرلی اهالیسینی تورکلر اولوشدورور .من تورک اولمایان
هئچ بیر بؤلگهنی گؤرمهدیم .آما فارسالرین دا گلمهسی چوخالماقدادیر.
حتی بعضیلری همدانین اؤزونده بئله ،فارس اولماغا باشالیبالر .او
سیتوانین دئدیگینه گؤره ،گئتدیگیمیز یئردن بؤیوک بیر چای گئچیر.
بیلدیگیمه گؤره ،زاگروس داغالریندان سوالنان ان بؤیوک چای
"قاماسیاب "چایی اولمالیدیر .من بو چایین چوخ زور اولدوغونو بیلیرم.
یوز یوکلو دوه کاروانینی بیردن ایچینه چکر .بو یئرلرین ژاندارماالری
امیر افشارالر و ذولفقاریلرین امری آلتیندادیر .امیر افشارالر همدانین،
گروسون ،بئش اویالغین و مییانانین ان بؤیوک فئودالالری ساییلیرالر .بو
بؤلگهلرده نه ساواشالر ،قاچدی-توتدوالر آپارمادیق کی! آخ! باشیمیزا
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گلنلره باخ! بؤلگه چوخ گئنیشدیر .بو ایکی بؤیوک تورک فئودالالریندان
باشقا لور ،کورد عشیرتلری ده بؤلگهده آغالیق ائدیرلر .بوراالرین هر
یئرینده اولماسام بئله ،بؤلگهنین هاردا باغالنیب-آچیلماسینی بیلیرم .گومانیم
جا ،بیزی لورالرین اولدوغو یئره آپاریرالر .باشچاووش دئمیشکن،
یاشاییب گؤره ریک!
آمئریکان آوتوبوسونون نریلتیسی یاواش-یاواش چوخالیردی .بللی اوالن ،اوزو
یوخارییا چیخیردیق .کوچه گئت-گئده چاال مئیدانینا چئوریلیردی .آوتوبوس یول
گئتمک اوچون سوال-ساغا بورولوردو .قارشیمیزدا هوندور بیر سیراداغی و
اونون اؤنونده ساییلی تپه-درهلر گؤرونوردو .یول اولدوقجا ائنسیزلشمیشدی.
بیزدن باشقا کیمسهنی یولدا گؤرموردوک .آوتوبوسون ائنی یولون ائنیندن داها
بؤیوک ایدی .بو دا سوروجونون ایشینی چوخ چتینلشدیریردی .جاببار عمینین
دئدیگینه گؤره ،سانکی بوراالردا هئچ اینسان یوخ:
-

جاببار عمی :منیم عؤمرومون چوخ حیصه سی آزربایجانین کند
یولالریندا کئچیبدیر .بئله یولو ایلک دفعه گؤرورم .بیزیم کندچیلرده
آبادانلیغا سایغی وار .دوغرو کی ،بو فارس فاشیستلر وطنیمیزی یوخ ائتمه
یه چالیشیبالر .آنجاق میلتین اؤزونه حؤرمتی و اردمی واردیر .بیزیم ده
یولالریمیز چوخ پیسدیر .آنجاق بئلهسینی هئچ گؤرمهدیم .بو یول قاتیر
یولو دئییل بئله ،قالسین کی ماشین یولو! بو مورتجع حاکیملرین کللهسی
ایشلهییر .بیزی هاراالرا آزدیرماسینی یاخشی بیلیرلر! بو یازیقالر دا بیزیم
کیمی دیرلر .قاراباخت! بو لعنت لیک شووینیستلرین ایشی تورک
یئرلرینی خارابا قویماقدیر .تبریزدن بوراجان بیر آوادانلیق گؤرمهدیک.
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۲۰–۱۵میلیونلوق بیر اؤلکهنین تاخیلینی ،یئیهجک اورونونو بیز تورکلر
وئردیگیمیز حالدا ،اؤزوموز نه حالدا یاشاییریق .سانکی بو یولالردان
ایسکندر زامانیندان بری کیمسه کئچمه میش!
جاببار عمینین عصبدن رنگی ده آغارماغا باشالمیشدی .بو اثنادا آوتوبوسون
بیردن دایانماسی ایله هر کس یئریندن اوینادی .گنج سوروجونون هایقیراراق
"بیسمیلاله "دئمهسی ،آوتوبوسدا اوالنالری یئریندن قالدیردی .سوروجو
چاووش الینی سیقناال باساراق ،دایانمادان یولو کسن بیریلرینی قورخوتماغا
باشالدی .من یئریمدن قالیب ،آوتوبوسون اورتاسینا قدر ایرهلی گئتدیم–۱۰ .
۱۵مئتره قارشیمیزدا پارام-پارچا اولموش بیر ائششگین جانسیز بدنی و
اطرافیندا بئش-آلتی چاققال گؤرونوردو .آوتوبوسدا اوالن ایکی عسگرین
اللرینده توفنگیله ماشیندان ائنمهسی و همن جاناوارالرین اوزه رینه آتش
آچماالری هامینی قورخو ایچینه سوخدو! چاققالالرین سسدن قورخاراق
قاچماالری ،بایرامی و سوروجو چاووشو دا اورکلندیردی .الی یالین باش
چاووشال الینده بیر تاپانجاسی اوالن سوروجو ماشیندان ائنهرک ،عسگرلرین
یانینا گئتدیلر .چاققالالرین یاخین آرادان اونالری ایزلهمهسی چوخ ایلگینج
گؤرونوردو .سانکی ،اونالر دا اینسان گؤرمکدن چاشمیشدیالر! منیمله
بیرلیکده بیر نئچه سورگونداش دا آوتوبوسون تام اؤن جامینا ساری ایرهلیله
میشدیک .تیکه-پارچا اوالن ائششگین اوزه رینده داغیلمیش بیر پاالن
گؤرونوردو .آنجاق ،اؤلموش ائششکدن باشقا بیر جسد گؤرونموردو.
عسگرلرین حاضیر دایانماسییال بیرلیکده چاووشالرین اؤلموش ائششگی یولدان
اوزاقالشدیرماالری چوخ سورمهدی .اونالر آز بیر زامان ایچینده یولو آچاراق
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ماشینا دؤندولر .سوروجو چاووشون صالوات چئویرمهسیندن ،قورخویا دوشمه
سی بللی اولوردو! بیر نئچه دقیقه دن سونرا آوتوبوس یوال دوشدو .آوتوبوسون
یوال دوشمهسیله چاققالالرین ائششهیه ساری دؤنمهسی گؤزلهنیردی .آنجاق،
اونالرین سسی بیزه ان یاخین اوالن تپهنین آرخاسیندان گلیردی .اونالر ،اؤز
قورخونج زوققاشما سسلریله باشقا بیر اوالیین اولماسینی بللی ائدیردیلر
سانکی! نه دئمیشلر "،قورخو بیر آیاقلی چوالغی قوشار یاپار "! سوروجو
چاووش بیراز قاباق  ۲۰–۱۵سورعتله گئدن یولالری ۴۰ –۳۰یئگینلیکله
گئریده بوراخیردی .آوتوبوسداکی الر یئرلرینده اوتورا بیلمیردیلر .ترالنی ایکی
الیمله قوجاغیمدا ساخالمیشدیم .اولقا ایسه ،ایکی الیله منیم چیگینلریمی
توتموشدو .اولقانین بو ایشی چوخ خوشوما گئدیردی .اونون هر چالخانماسی
ایله حوجئیرهلریم آیاقالنیردی! سؤزسوز کی ،بو اولقایا دا شامیل اوال بیلردی!
سوروجونون بو قاپدی-قاچدی اویونو اوالی یئریندن اوزاقالشمامیزال
یاواشالییردی .آرتیق یئرلریمیزده اوتورا بیلیردیک .دوغرو کی ،یئریمیزده
اوتوردوقدان سونرا ،اولقایال آرامیزدا اوالن الئکتریک کسیلمیشدی .الکین
دوغروسونو دئسم ،هر آن آوتوبوسون آشما احتیمالی جانیمیزا قورخو سالیردی.
من بو آناجاق بیر چاققال بئله ،گؤرمه میشدیم .حالبوکی ،ایندی اونالرال
قونشولوقدا یاشایاجاییق .اولقانین دا قورخوسو گؤزوندن اوخونوردو:
-

اولقا :بو حئیوانالرین اوزو بوتون قان ایدی .بونالر چوخ کیفیر
حئیواندیر .بیزه ده یاخیندیرالر .ائله دئییلمی؟

 اولقا هئچ قورخما! اؤلمه میشم کی!؟ اونالرین سئیرانگاهی کنددناوزاقالردادیر.
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 بیزیم دانیشیقالری ایزلهین کیشیخان عمی ،سس سیزلیگینی پوزاراق اولقایادئدی:
-

باخ گؤزل قیزیم! بو جاناوارالر آج اوالن زامان اینسانا هوجوم ائدرلر.
چوخ زامان حئیوان اینساندان قاچار .حئیوانالر آج اولمایینجا ،اینسانین
یاشادیغی یئره یاخین گلمزلر .اورگینی سیخما ،آما یئنه ده بیزیم ده تدبیرلی
اولمامیز گرک .نه اوالرسا ،حئیوان حئیواندیر .سن بیزلردن بیری سن.
سن بیزه امانت سن! سنین و باالنین گؤزونه توز قوندورماریق! بو بؤلگه
نین ان ییرتیجی جاناواری ندیر بیلیرسینیزمی؟

 اولقا :یوخ عمی بیلمیرم .قورد اولماسین؟-

یوخ ،او دئییل!

-

جاببار عمی :قاپالن ؟ یوخسا آیی؟

-

کیشیخان عمی :داها ییرتیجی ،داها غدار!

-

من :افعی ایالنی؟

-

یوخ اوغلوم!

 )کیشیخان عمی( :قاققا چکهرک هئچ بیرینیز بیلمهدینیز! ژاندارماالر! بوسایدیغینیز حئیوانالر ژاندارماالر قدر وحشی و ییرتیجی دئییلدیر! )گوله-
گوله( من بوتون گؤردویوم حئیوانالر ایچینده بو اینسانا بنزه ر حئیوانالر
کیمی سینی گؤرمهدیم! اومود ائدیرم کی ،چاشمیش اوالم!" گؤروشن کنده
بلدچی گرکمز"! (گوله-گوله) قیزیم سن بو دیلسیز حئیوانالردان دئییل،
دیللی حئیوانالردان چکین ،آما قورخما! قوجاغیندان اوشاغینی ،یانیندان
ایسه کیشینی اوزاقالشدیرما!
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 اولقا( :اوتانا-اوتانا) عمی منیمله جوانشیر هئچ .... جاببار عمی :اوالجاقسینیز! اولمایاجاقیسینیز! قوی کنده یئتیشهلیم ،یئرلشهلیم! ایلک ایشینیزین حلی اوچون چیرماالناجاییق .سیزی ،بیر-بیریزه
قوووشدوراجاییق! البتده بیر-بیریزی ایستمک شرطیله! ائله دئییلمی
کیشیخان قارداش؟
 ائلهدیر ده ،آما نئجه؟ بو ایشه مولال الزیمدیر .مولال ایسه ،کدخودا آدامیدیر.کندخودا دا بللیدیر کی ،ژاندارمانین نؤکری اولمالیدیر .بئلهلیکله بیز اؤز
الیمیزله قوزونو قوردون آغیزینا وئرمیش اولوروق! یوخمو باشقا چاره؟
 وار-وار! داریخمایین ایچیمیزده دوستوموز وار! بیراز دؤزون! ایلکآیاقدا بو ایشی ائدهجییک.
-

کیشیخان عمی :آ کیشی سندن ده قورخولور ها! ماشالاله سس سیز
تاپانجاسان! من نه قدر های-کویچویمسه ،سن تام ترسینه ،سس سیز و
تدبیرلیسن! یاشا والالهی! قیزیم ،چاببارعمییه گوون!

 ا ولقا :منیم سیزلره اینانجیم سؤنسوزدور .سیزین یانینیزدا گووندیم .بیرنئچه نفر ،تک ننه ده وار .اونالری دا یالقیز بوراخماق دوزگون دئییل.
جاببار عمی :قیزیم بیز بورادا هامیمیز بیرعاییله ساییلیریق .تبی کی،
هرکسه گؤز-قوالق اولمالی ییق .حله بو لعنتلیک یول بیتسین بیر!
یوخوشا اوزانان یول ،گئتدیکجه فالکته چئوریلیردی .آوتوبوسون ایچینده
کی ییخیلماالر ،توققوشماالر و قوسونتوالرین آردی-آراسی کسیلمیردی.
آوتوبوسون یوخوشا چیخما دیرهنیشی قورخونج گؤرونتولره ندن اولوردو.
باش وئرن بو حالالردا ان کیچیک رولوموز یوخ ایدی .اولقا ،بوتون گوجو
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ایله ،ترالنی ساغالم ساخالماغا چالیشارکن ،من ده ایکی الیمله اونون
یئرده توتولماسینا یاردیم ائدیردیم .یوخوشا ایرهلیلهدیکجه هاوا دورومو دا
دئیشیردی .آوتوبوسون تکرلریله توققوشان پالچیقالر ،آز قاال پئنجرهلرین
گؤرونتوسونو باغالمیشدی .دؤنگه-بوروق یولالرین اورک آچاجاق بیر
گؤرونتوسو بئله ،یوخ ایدی .یولون بیتمه ایزلری گؤزه چارپیردی .بللی
کی ،ژاندارما دایاناجاغینا آز قالمیشدی .آرتیق تپهلرین ده سونو
گؤرونوردو .ائله بو دورومدا اوزاقدان ائشیدیلن سو شیریلتیسی ،آز دا
اولسا اورگیمیزی سئویندیردی.
~~~~~
ژاندارما دایاناجاغی
آوتوبوسون تپه یولو دییشمهسیله سولوموزدا بؤیوک بیر چایی گؤردوک.
چایین دوغرودان دا ،گئنیشلیگی هامیمیزی واله ائتدی .کیشیخان عمینین
دئدیگی کیمی ،بورادا بؤیوک بیر چایی گؤرموش اولدوق .بوراسی
"قاماسییاب "و یا کیشیخان عمینین دئدیگی" گورسو "چایی ایدی .بو چای
سورگون اولونموشالرین تک اومود قایناغی ایدی! گورسو چایینا
یاخینالشدیقجا ،یول یوخوشدان یئنیشه دوغرو گئدیردی .قارشیمیزدا گئنیش
چئورهسیله بیر آغ تیکینتی بوی گؤستریردی .بینانین قارشیسیندا ایکی
عسگر ،حصارلی آالندا ایسه ۱۳–۱۲آت ،قاتیر و ائششک گؤرونوردو.
آوتوبوسون بو بینایا ساری گئتمهسیندن ماشین یولونون سونونا گلدیگی
بللی اولوردو .سونوندا ژاندارما دوراغینا چاتمیش گؤرونوردوک–۵۰. .
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 ۶۰مئتره آرایال بیر عسگر ،ایست! تابلوسو ایله ماشینا دایان امری
وئردی .آوتوبوس یاواش-یاواش دایاندی! عسگرین آردیندان  ۴ژاندارمانین
بیزه یاخینالشماسی ،جاببار عمینی حرکته کئچیردی .بو آنا قدر اولقایا بیر
سؤز سؤیلهمهین جاببار عمی ،یانینداکی چانتاسیندان بوز رنگده چادرانی
چیخاریب اولقایا وئردی:
 ا ولقا قیزیم ،کؤهنه اولدوغونا باخما بو چادیرانی باشینا سال و اوزونواؤرت! اؤزونو بو ژاندارماالردان قورو کی ،آلاله ائلمهسین باشقا فیکیرلر
ائتمهسینلر! بوندان سونرا دا چادرالی دوالن! اؤز ایچیمیزده ایستهدیگین
کیمی گئیین و اؤزگور اول! آما بو کافتار جاناوارالرین یانیندا ایسه اؤزونو
و گؤزللیگینی گیزلی توت .قورو کی ،یاشامین سورسون! یوخسا جوانشیر
بئله ،سنی قورتارابیلمز گؤزل قیزیم!
آوتوبوسدا اوالن هر کس جاببار عمینین بو داورانیشیندان چاشدی .اولقا ،بیر
سؤز دئمهدن ،چادرانی باشینا چکهرک اؤزونه چکی-دوزن وئرمهیه چالیشدی.
بیزدن ایکی قولتوق ایرهلیده اوالن نوهسیز قاالن" آنا "اؤزونو اولقانین یانینا
یئتیرهرک ،چادرانی اوستاجاسینا اولقانین باشیندا ،اوزونده یئرلشدیردی.
چادیرانین نئجه توتولماسینی اولقایا اؤیرتدی .اونونال ترالنین اوزوندن اؤپهرک
گولومسهدی! من ،بیردن اورتایا چیخان بو اوالیا چاشقین-چاشقین باخیردیم.
کیشیخان عمی گولومسهیه رک ،جاببار عمینین بو ایشینی آلقیشالییردی.
-

کیشیخان عمی  :والاله ،دئمیشدیم آخی ،بو جاببار قارداشدان قورخوالر!
حاالل اولسون سنه کیشی! باالمیزی بو چاققالالرین الیندن قورتاردین! آما
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بو چادرانین سنین چانتاندا نه ایشی وار ایدی؟ آی کیشی حقیقتن کی
بؤیوکسن!
 جاببار عمی(آنایا گولومسیهرک( :قیزیم اولقا ،اومود ائدیرم کی ،اینجیمهدین! بو سکینه آنامیزین اؤنه ریسی ایدی .او سنی چوخ سئویر! بیزیم

هامیمیزدان داها آرتیق! آنا ،منه دئدی کی "،بو قریب یئرلرده بیر اولقامیز
وار .اولقا ،یاشام قوخوسو وئریر! او ،گؤزل ،ییلماز ،سئویلمگی قازانان
گنج بیر الچین قیزیمیزدیر! اونو اؤز باالم کیمی سئوهجگیمدن آرخایینام"!
باخ اولقا! بونالری بو سکینه خانیم دئدی!
 آنا سکینه :قیزیم ،من کند آدامی یام .ژاندارمانین نه اولدوغونو بیلیرم!بونالر داغ-داشدا یاشارالر! بونالرین خاصیتی داغ-داش حئیوانالرینا
بنزر! من ده سنین کیمی یارالی یام! منیم ده باالالریم ،نوهلریم بو یولدا
اؤلدولر! هئچ اولماسا سن قال! سن یاشامی چوخ سئون بیر ایگیدیمیزسن.
بونو سئوگینله ،آنالیغینال ،گؤزل باخیشالرینال جار چکیرسن .باالم ،گؤزه
لیم ،قیزیم ،جانیم ،عزیزیم! یاهو ،موالمدان مدد!
آنانین بو سون جوملهسیله هامیمیزین گؤزو دولموشدو! هله ،سؤزونون سونوندا
وئردیگی قیسسا دمئت ایسه ،منی شاشیرتمیشدی" .یاهو! "سؤزو منه چوخ
غریبه گهلیردی! بو اوزدن ،آز سونرا جاببار عمییه اوز توتوب آنالمینی
سورونجا ،آنالداجاغینا سؤز وئردی.
ژاندارماالر آوتوبوسون قارشیسیندا چاووشالرال خوش-بئش ائدیردیلر.

"آیی اویونونا اینانان بیر توپلومون گئنیش آالنلی دراماتیک تئاترینین کیچیک
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بیر گؤرونتوسونون ایلک پردهسی دوشمک عرفه سیندیدی .بیز بو بؤیوک
تئاترین کیچیک بیر کونجونون اویونچوالری اوالراق ،سونو بیلینمز یئنی
آشاماالرا گیریردیک .سئوگینین دارا چکیلمهسی ،قانین چاخیر یئرینه ساغلیق
موتیوی اولماسی ،اینسانلیغین سیاست بازاریندا ساتیلماسی ،کؤکون بوداغا
قوربان ائدیلمهسی کیمی سسئناریلر ،بو میللی درامین کیملیگینی بلیرله دیردی.

اویونچوسو اولدوغوموز بو دراماتیک تئاترین ان آنالنیلماز یؤنو ایسه روسیا،
آمئریکا و اینگیلتره دؤولتلرینین" مارشیمون"الرینین اورتاق یؤنتمی ایدی .بو
اوستا یؤنه تمنلر بیر آرایا گلهرک اونلو فارس شاعیری فیردوسی نین
"شاهنامه"سینی اؤلمزلشدیرمک اوچون یئنی توران-ایران تئاتری یاراتما
قونوسونو گوندمه گتیردیلر! اوستاالر ،اوالیالرین داها قاالرقی اولماسی اوچون
دوغرودان تئاترا اوز چئویردیلر .بیر توپلومون یاشام حاقینا اینانماسی ،اونون
اوغرونا سون دامال قانینی وئرمهسی ،ان گؤزل موتیو ساییلیردی .اوستا یؤنه
تمنلر آزربایجان تورکلرینین بو جاندان-روحدان ایستکلرینی ایشلرینین ان
مرکزینده یئرلشدیردیلر .بیر ایللیک تئاتر ،میلتیمیزین آرزوالری اوزرینده
گؤسترییه چئوریلدی " .شاهنامه"نین یازیلی آرزوسو گئرچک یاشام صحنه
سینده ایجرا اولوندو! بیر میلتین ان کیچیک آنا حاقی اوالن دیلی ،مدنیتی،
منلیگی ،میللی کیملیگی قان دنیزینده بوغولدو! بو سفر افسانهده ،میفده دئییل،
گئرچک یاشامدا ایران تورانا قالیب گلدی .فیردوسی نین آرزو ائتدیگی اون
مینلرجه توران ائللی نین قانی آخدی! فارسالرین اونلو روحونون اوزو یوز
ایللردن سونرا گولدو! اوستا مارشیمونالر بشریتین شاهنامهسینه ائتدیکلری
خیدمتدن اؤترو" باریش و اینسانلیق "مئدالیونونا الییق گؤرولدو .تئاترین
دیشاری سسئناریسی بیتینجه ،یؤنه تمنلیگی تئهرانین الینه وئریلدی .تورانین
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یئنیلگیسی ایران اوچون ائله دادلی گؤرونوردو کی ،اونون کئیفینی اوزون
زامان یاشاماق گرک ایمیش! بیز ،بو کئیف چیخارمانین صحنه لری اوالراق،
بو دیارین هر یئرینه سپلنمیشدیک .ایندی و بوندان سونرا هانسی آشامانین ایجرا
اولونماسینی سیزین کیمی ،بیز ده بیلمیردیک! یاشاماق وارکن بیرلیکده بو
آشامانی اؤیرنهجییک!"
اولقا ،یئنی دوروموندان ممنون گؤرونوردو! بونو جاببار عمینی ،سکینه آنانی و
کیشیخان عمینی قوجاقالییب اؤپمهسیله بللی ائتدی .او ،آچیق گؤی گؤزلریله
بیزه گولومسهییردی .اوزو اؤرتولو اولقایال ،تبریز آنیالریم بیر داها
جانالنیریدی .تبریزدهکی قونشو قیزین قارا گؤزلری و شوآندا سئویملی گاوور
قیزین ماوی گؤزلری اوست-اوسته گلیردی .ایندی ،یاشام وارکن ،اولقا وارکن،
من وارکن نئیم یوخدور کی! منیم اولقام بوتون آلدیقالری یئرینه تانریدان
گؤندریلیمیش بیر ملک!
گونشدن ساچان ایسینتی ،اومورقامین ایچینهدک ایشلهییردی .اوزون دؤنمدن
بری دوغرودان گونش گؤرمه میشدیم .گونشین ساچاقالری هر کسی
سئویندیریردی .حتی ترالنی بئله! گؤزل گونش آلتیندا  ۳ساعاتلیق کند یولونو
گئتمک بیر او قدر ده چتین گؤرونموردو .سؤزسوز کی ،اولقانین دورومو
بیزدن فرقلی ایدی .او ،بیر الیله چادیرانی ،باشقا الیله ایسه ،ترالنی ساخالماغا
چالیشیردی .اونون بو ایشی داها چوخ سیاست کیمی گؤرونوردو .او ،بیر آنا
اوبرازی اورتایا قویوردو .او ،بو ایشیله ترالنین آناسی اولدوغونو
ژاندارماالرین گؤزونه سوخماغا اؤزه ن گؤستریردی .بیز ،بونو اؤنجهدن
دوشونموشدوک .بیر آزدان من ترالنی اولقادان آالجاقدیم .ژاندارماالردان
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حیات یولداشیم اوچون درمان ایستیهجکدیم .بیز ،بورادا اولقانین یالقیز
اولمادیغینی ژاندارماالرا گؤسترمهلی ایدیک .بو ،کیشیخان عمینین فیکری
ایدی .بیزیم بوراداکی دوروموموزون آچیغا چیخماسی ،یالنیزجا اؤز الیمیزده
ایدی .تبریزدن چیخانی کیمسه بیزیم کیملیگیمیزه ماراق گؤسترمه میشدی .حتی
مردآباد قصبه سینده اوالن مزارلیقدا ،کیمین هارادا گؤممهسی بئله بللی
اولمادی! اورادا اؤلنلرین کیملیگینین نه اولدوغونو بیر کاغیذ اوستونده
یازمادیالر .ان آزیندان منیم بیلدیگیمه گؤره ،ژاندارماالرین بیزیم تک-تک کیم
اولدوغوموزال باغلی بیلگیلری یوخ ایدی .بونو تک من دئییل ،جاببار عمی ده
تصدیقلهییردی .آنجاق بونا باخمایاراق ،بیز ایشیمیزی ساغالم گؤرمهلی ایدیک.
ایچیمیزدن بیریلرینین آلچاالراق خاین لشمهسی ده گؤزدن قاچمامالی ایدی!
چاووشالرین ژاندارما بیناسینداکی دانیشیغی بیتمیشدیر .اونالر بیرلیکده بیزیم
اولدوغوموز کونجه گلدیلر.
-

دژبان ژاندارما باشچیسی :مهنیم آدیم باشچاووش فرمان دیکسؤزدور!
سونوندا گلدینیز! خوش گلدیگینیزی اومود ائدیرم! بیز ،اوزون زامان
باش-باشا قاالجاییق! بیر-بیریمیزین باشینی آغریتماساق ،داها یاخشی
اوالجاق! سیزین هر بیرینیزین حیاتی منیم ایشارتیمه باخیر! من
ساچالریمی بوشونا آغاتمامیشام! بو داغ-درهلرین آغاسی منیم تاپانجامدیر!
اؤزونوزو یاخشی آپارسانیز ،بو تاپانجا دوستونوزدور! یوخسا ،سیزین
جانینیزال منیم تاپانجام قارشی-قارشییا قاالر! منیم کیمسئیله اویون اویناماق
هوهسیم یوخدور! هامینیز دیقتله گؤزلریمه باخین! بو گؤزلرده نه
گؤرورسونوزسه داورانیشالریمدا دا اونو گؤرهجکسینیز! بایرامی بئیه
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الزیم اوالن امیرلری وئردیم! او ،بوندان سونرا منیم گؤزوم-قوالغیمدیر!
سیزین هر بیر یالنیشینیزی منه چاتدیراجاقدیر .منه چاتان هر خبرین سونو
یاخشی اولمایاجاغینی ایندیدن بیلمگینیز گرکدیر! سیزین بوندان سونرا
یاشادیغینیز یئرین آدی" بدیع آباد" دیر .اورانین بوندان سونراکی
آوادانلیغی سیزه باخیر.

آزربایجانی اونودون آرتیق! وطنیز بوندان

سونرا" بدیع آباد "اوالجاق! ایکی تپهنین آردیندان سونرا بدیع آبادا یئتیشه
جکسینیز! هاوا اوزونوزه گولوبدور ۳–۲ .ساعاتا اوراداسینیز! "کندخودا
برکت آغا"یا خبر سالینیب! اورادا سیزی یئرلشدیرمک ایشی اونونالدیر!
یولونوز اوچون ،قوجاالرا ،اوشاقلی قادینالرا آلتی قاتیر وار! قاالنینیز
یئرده یئرییهجکسینیز! بایرامی بئی ،سنین بیر سوالین وارمی؟
 یوخ سرکار" دیکسؤز"! هر شئی آنالشیلدی!من فرصتی قاچیرمادان اؤنجهدن قوردوغوموز پالنی ایشه آلیب الیمی
قالدیردیم .ژاندارم چاووشون گؤزو منه توشالنارکن ،قوجاغیمدا توتدوغوم
ترالنی باشدان-آیاغا چادیرایا بورونموش اولقایا وئردیم .بو ایشی گؤرونجه،
اللریمین تیتره ییشینی گیزلتمهیه چالیشیردیم!
-

دیکسؤز :نهدیر جاوان؟ سوالین نه؟

-

بعلی قوربان ،بیزیم ایچیمیزده سودمرلر وار .بیر نئچه آنانین سوده
احتییاجی وار .کؤرپهلر آجدیرالر .قورخورام کنده قدر یولدا تلف
اولسونالر .اونالردان بیری ده منیم اوشاغیمدیر .مومکونسه هم منیم
خانیمیما ،هم ده باشقا باجیالرا بیراز سود وئریلسین!
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دیکسؤز :عسگر! ایچه ریدن بیر کوزه سود گتیر! هامییا پایال ایچسینلر!
الواش دا گتیر وئر یئسینلر! اوشاقلیالرا بیر چللک آرتیق سود وئرین
اؤزلریله گؤتورسونلر! آفرین جاوان اوغالن! آرواد-اوشاغینا یاخشی باخ!
آدین ندیر؟

-

جناب سرکار ،جوانشیر!

-

سن ،بوندان سونرا اوشاقلی آناالرین و کؤرپهلرین ایشلرینه یئتیش
!"کندخودا برکتاغایا دئکی ،سرکار دیکسؤز سنه ایکی باش سودلو کئچی
وئرمهسینی امر ائتدی! اونالرا اؤزون یئتیش! سودلو قادینالرا سود وئر!
آنالدین می جوانشیر؟ باالنین و گلین خانیمین آدی نه؟

 بعلی قوربان دوشوندوم .ساغولون .باالمین آدی ترالندیر .خانیمین آدی،آدی ،آدی" فاطیمه"قوربان!
 فاطیمه! فاطیمه! فاطیمه کیمی عیفتلی اولسون! رحمتلی آنامین آدی دافاطیمه ایدی! ترالن هارا آدیدیر؟ هئچ ائشیتمهدیم!
 الاله آنانیزا رحمت ائلسین سرکار ،ترالن شاهین قوشونون تورکجهسیدیرجناب سرکار!
 هااا آنالدیم! عسگرلر ،چؤرکلری و سودلری داغیدین .یوال دوشمهلریگرک! آرتیق گئج اولور.
ژاندارما چاووشون یاشی  ۶۰اوزه رینده گؤرونوردو .اوجا بویلو و ائنلی
کورک بیریسی ایدی .گؤزلرینین آلتی توربا باغالمیشدی .یانیندا دوران ایکی
چاووشدان چوخ یاراشیقلی ایدی .چاووشالرین هر ایکیسی کیچیک بویلو،
قارنی یوغون ایدیلر .باشچاووش بایرامینین دورومونون نه اولدوغو بیزیم
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اوچون بللی دئییلدیر .او ،سوسقون-سوسقون قارایازیسینی یاشاییردی .درویشلو
دا همن دورومدایدی .اونون دا گؤرونتوسو هئچ خوش دئییلدیر .آنجاق بونا
باخمایاراق ،بورادا دا دیلمانجلیغینی سوردوردو .بللی کی ،بوندان سونرا
دیلمانجلیق ایشلرینده باش سئچیم رولو اونون اوالجاقدیر .ژاندارما
باشچاووشون باشچاووش بایرامییه" بئی "دئمهسیله یاناشی ،اونا" امیر
وئردیم "! کیمی ایفادهسینین آلتیندا باشچاووش بایرامینین روتبهلرینین آلینماسی
ایزلری گؤرونوردو .بونا باخمایاراق ،گئییمینده هر هانسی بیر دئیشیک لیک
یوخ ایدی.
ژاندارما چاووشا قارشی سون ایشیمدن دوالیی بؤیوک قیوانج ایچیندئیدیم .هر
اووردو .حله ایچیمیزده اوالن اوچ کؤرپهلی آناالر منی گؤیلره
کس منی ٔ
قالدیریردیالر .اونالرین منه یاناشماسی ،اولقانین دا گؤزوندن قاچمیردی.
اولقانین منی قیسقانماسینی سئودیگیم حالدا ،قیریلماسینا اوره گیم راضی
اولموردو .صاباحدان منیم اوزه ریمه یئنی بیر گؤره و دوشمکده ایدی .منیم
اولقایال اوالن ایلیشگیمه کؤلگه ساالجاق هر بیر اوالیدان قاچماغیم گرک ایدی.
بوندان سونرا بیر آنلیغینا بئله ،اولقادان اوزاقالشماغی دوشونموردوم .باشقا
یاندان ،اؤزوم ده بیلمهدن اولقانین آدینی فاطیمه قویموشدوم .اولقا ،حلهلیکله
تمکین و دؤزومله بو آلچاتماالرا یاناشسا دا ،بیر آنلیغینا پاتالماسیندا احتیاط
ائدیردیم .من ،اولقانی قوروماقدان اؤترو آدینی بئله دییشمهیه مجبور ایدیم .بیر
آنلیغینا گؤزلهنیلمز اوالیین قارشیسیندا وئردیگیم تپکینین نه اولدوغونو اؤزوم
بئله بیلمهدیم! سود و چؤرک داغیتیمینین بیتمهسیله پاالنالشمیش آلتی قاتیر ایله
ایکی ائششک بینانین حیطینه گتیریلدی .همین اثنادا باشچاووش بایرامی منه
ساری گلدی:
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جوانشیر! اوغلوم ژاندارما گؤزونه چوخ گیرمه! اؤزون ده بیلمهدن
اونالرین پیس ایشلرینه آلت اوال بیلرسن! دیقتلی اول! اولقانین آدینین
فاطیمه دئدیگینی بئیندیم .بونون یاالن اولدوغو بیلینسه ده ،اولقا آدیندان
خوشونون گلمهدیگینی ،فاطیمه آدینی سئودیگینی بیلدیر! سیزین ،شرعیتجه
ائولنمگینیزی تئزلشدیرمهلی ییک! بو حاقدا کندده دانیشاریق! /اولقایا
ایشاره ائدهرک :/قیزیم ،جوانشیر دوغرو ایش گؤردو .قیزما اونا! سن
بیزیم گؤزل گلینیمیزسن! اولقا دا گؤزل آددی ،آما !...

 اولقا :باش اوستونه عمی بایرامی! من جوانشیره قیزمادیم کی! من سادجهماراقدان چاتالدیم! من ،سیزین قدر بورانین عادت-عنعنه سینی بیلمیرم!
 قیزیم ،داریخما! ایشلر یئرینه گئدر ،اینشالاله!باشچاووش ،گؤزونون آلتییال جاببارعمی یه ایشاره ائدهرک ،بیزدن
اوزاقالشدی! اؤنجهلر ده ،بئله داورانیشالرین ایکیسی آراسیندا اولدوغونو
گؤرموشدوم .بو اوزدن بو ایکیسی نین آراسیندا بیر گیزلی ساخلی نین اولماسینا
اینانیردیم .سؤزسوز کی ،بو سیررین یاخیندا اوزه چیخماسی ایله بیلمهدیگیم بیر
چوخ گیزلیلرین اوستو ده آچیالجاقدی .باشچاووشون اوزون گونلردن سونرا
منه یاخینالشاراق ،بئله داورانیشی منی چوخ دوشوندوردو .او ،منیمله اولقایا
گوج ،گوونج ،آرخایینلیق وئرمهیه چالیشیردی .قیساسی ،آنالملی داورانیشییال
اولقانین گؤزونده عمی گؤرونن بایرامی بئیی ،من ده دییشیک گؤرمهیه
باشالمیشدیم!
سونا ،سکینه آناالر ،جاهانکیشی عمیجان و اوچ کؤرپهلی آناالر قاتیرالرا
میندیریلدی .اولقا ،اؤز قاتیر حاقینی ایصرارال جاهانکیشی عمی جانا وئردی.
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ایکی ائششک ایسه الیمیزده اوالن بوخچا ،چانتاالری داشیماق اوچون ایستیفاده
ائدیلدی .ساعاتی کیشیخان عمیدن سوروشدوم .جیلیقاسینین جیبیندن زنجیرلی
ساعاتینین قاپیسینی آچاراق" " ۲٫۰۵دئدی!
آرتیق اسارت سوروسو سون منزیلینه ساری یولالنمیشدیر .سانکی10 ،
گونلوک آجیالرال دولو یول آنیالرین سونو یاخینالشیردی .دوشونوردوم کی،
ایشلر یولوندا گئدرسه ان اوزاغی اوچ ساعاتا کنده یئتیشهجییک .چوخ گومان
کی ،ایندیدن کندخودا و بیر چوخالری بیزی قارشیالماق اوچون
حاضیرالشیرالر .باخما ،نه ده اولسا کند اهلی اورگی آچیق ،کؤنلو دولو ،ساده
و داها توپلومچو اوالر .اورادا آز دا اولسا ،یاشاماق فورصتیمیز اوالجاق! بو
اون گون ایچینده جانیمیزدا یورومک گوجو قالمامیشدیر .سؤزسوز کی ،بو
گونلردن اؤنجه ده یئمک-ایچمگیمیز اولمامیشدی .آما ان آزیندان یولالرداکی
قدر الدن دوشمه میشدیک.
قاتیرالرین یاواش-یاواش یورومهسیله منیم تلسکن لیگیم آراسیندا هئچ بیر
اورتاقلیق یوخ ایدی .آنجاق نه یازیق کی ،باشقا شانسیم قالمامیشدی .بیر
عسگرین اؤنده ،بیریسینین ایسه آرخادا یورومهسیله ایپیمیزین اؤنو ایله سونو
بلیرلنمیشدیر .تئهراندان بیزه قاتیالنالرال بیرلیکده اوشاقلی-بؤیوکلو ۳۸
نفریدیک .آرتیق باشچاووش بایرامیله چاووش درویشلونون دا بیزدن بیریلری
اولماسی بللی اولموشدور .اونالر دا بیزیمله بیرگه سون نوقطه سینه آیاقدا
یورویوردولر .بیر قاتیرلیق جیغیر یولون چئورهسینی اینجه قار اؤرتوکلو
کیچیک سال بوزالر آلمیشدیر .یول بعضا پالچیق ،بعضا ده دونوق ایدی.
بونونال بئله ،یولدا دوشمه تهلوکهسی یوخ ایدی .چونکی ،سول-ساغیمیزین
یوخوشلوغو هارداسا عئینی اؤلچوده داوام ائدیردی .بو اوزدن ،یولون
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هامارلیغی ایله بیرلیکده هاوانین دا ایشیقلیغی سئویندیریجیدی .یول اوزاندیقجا
دوغانین سیخالشماسی دا آیدینجا گؤرونوردو .یاشیللیق ایزلرینین گئتدیکجه
چوخالماسی ایله دوغانین گؤرونتوسو ده دئیشیردی.
کیشیخان عمینین سؤیلهدیگی کیمی ،گورسو(قاماسیاب) چایینین لپه لنمهسینین
باشقا عالمی وارمیش! آددیمالدیقجا چایین لپلنمهسی آخیجی موسیقی کیمی
روحوموزو اوخشاییردی .گورسو چایی ،اینانیلماز گؤزل چئورهسیله جنت
کیمی یاز-یای اوالجاغی ایزلرینی بوراخیردی .بونا باخمایاراق ،یول بویونجا
جانلی بیریسینین گؤرونمهمهسی هئچ ده اولوملو سیقنال وئرمیردی .چونکی،
بیزیم اوچون ان اؤنملی عامیللردن بیری ده اینسانالر ایدی .یئرلی اینسانالری
گؤروب ،تانییب ،اونالرال اونسیت قورماق هر شئیدن داها چوخ ماراغیمیزی
چکیردی .همین اثنادا اوزاقدان بیر کند آوادانلیغینی گؤرونجه ،مقصده
چاتدیغیمیزی آنالییردیق .آنجاق یوال دوشهلی بیر ساعات اوالر-اولماز ایدی.
بونا گؤره ،چیگین-چیگینه آددیمالیان یولداشیمیز – کیشیخان عمی "،بورا
دئییل ،چاتماغا هله چوخ وار! " سؤزونه قارشیلیق وئرمهدن سوروشدوم:
 کیشیخان عمی ،سیز بوراالرین طبیعتی ایله داها دریندن تانیش سینیز .بویولالرین دا بیزیم یولالریمیزا بنزرلیگی چوخدور .آما گؤرونن بو کی،
بوراالردا آز آدام یاشاییر .ائله می؟
 اوغلوم! کیچیک قافقازالردان زاگروسا چکیلن بنزر داغالر ،مئشهلر ،درهلر و آرانالر واردیر .بونو من-سن دئییل ،دوغانین اؤزو دوزنله میشدیر.
سرتلیگی ،یئنیش-یوخوشلوغو و اوزانان ایسینتی سیله باشقا بؤلگهلردن
فرقلنن بو بؤیوک هنده ورین ازه لدن عئینی طبیعتله فورماالشدیغینی
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دوغاچی بیلگینلر تصدیقلمیشلر .بو اوزدن بو گئنیش هنده ورین
اینسانالرینین گلیشمهسی و مدنیتی بنزر اولموشدور .منیمله سنین،
بیرهمدانلی ایله تبریزلینین تیپینده فرقلیک یوخدور .بونو دئییب گئچمک
اولماز! بوعئینی لیگین درین ائتنیک سببلری وار! ساده بیر سونوج
دئییلدی بو کیملیک بیرلیگی! دوغانین بیزه وئردیگی بواؤزللیکلره آچیق
بئیین و گؤزله باخماق گرک! بو اؤزللیکلرین آسانلیقال دییشمهسی مومکون
دئییلدیر! فارس میلتچیلری ،تورکلرین دیلینی دییشدیرمکله کؤکلرینی ده
اونوتدورماق ایستهییرلر! من ،بو آالنین آدامی دئییلم .ساوادیم دا اونا
چاتماز! آنجاق دوالنا-دوالنا ،آختارا-آختارا بیر گرچگی آنالمیشام.
آنالمیشام کی ،بو گئنیش بؤلگهنین عئینی طبیعتی و اینسانالری واردیر.
ائشیتدیگیمه گؤره ۷–۶ ،ایلدیرکی ،قوزئی آزربایجانین بیر چوخ یئرینی
قازمیشالر .بو قازینتیالرین البتده کی چوخلو سونوجو اوالجاقدیر .بیر
چوخ آرخئولوقالرین چالیشماسینی ائشیتمیشم .اؤلمهسک ساغ قالساق،
تورپاقدان چیخان اویغارلیق اؤرنکلرینی گؤرهجییک! قالدی کی ،بوردا
چوخ اینسانالر یاشاییر .بورانین خالقی ایلین بو فصیلینده بئله ایلیق هاوایا
آلدانمازالر! بو اینسانالرین تجروبهسینه بیز ده اینانمالییق! بوراالردا هاوا
تئز دؤنر .باخ ،ایکی ساعات اؤنجه گؤیده بولود یوخ ایکن ایندی سولدان-
ساغدان بولودالر اسمهیه باشالییب! اومید ائدیرم کی ،یولدا بیزی قار-
یاغیش توتماسین!
 جاببار عمی :کیشیخان بئین وئردیگی بو خبرین ایلک قایناغی" پراوداقزئتی "اولموشدور .من ،بو قزئتئنی بیر باکیلی ظابیطین الینده
گؤرموشدوم .تبریزده فیرقهنین مرکزینده تانیش اولدوغوم بو ظابیطله
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بیرلیکده بو قزئتی اوخویارکن -۱۹۴۰جی ایلدن بری داها گئنیش
قازینتیالرین آراز چایی هندورینده گئتمهسینی اؤیرندیم .بو قزئتین یازدیغینا
گؤره ،آراز-کور اویغارلیغی نین اوزانتیسی چوخ گئنیشدیر .اؤیله کی ،بو
گئنیشلیگی گونئی قافقازالردان" مئسوپوتامییا" یا ایکی چای آراسی ،باشقا
آدی ایله فرات-دجله آراسی قدر اوزانماسی گؤزلهنیلیر .بئله اوالرسا ،بو
اویغارلیغین مرکزینده" تورک آزربایجان یایالسی"نین تاریخی سورج
ایچیندن اولوشماسینا شوبهه میز اولمامالیدیر.
-

کیشیخان عمی :اوستا ،دانیشیقالریندان بیر شئی الده ائده بیلمهدیم.
دوغروسو ،بیراز یومشاق و منیم دیلیمده آنالتسان!

-

کیشیخان بی ،سیز اؤزونوز اوستادسینیز! آلچاق کؤنوللوک ائتمگین!

-

یوخ جاببار بئی ،دوغرودان دئییرم .بو بیلگیلرین اوخونماسی گرکدیر.
بللی کی ،سن بونالری اوخوموش بیریسن .من او قدر عاغیللی یام کی،
بیلمهدیگیمی بیلندن اؤیرهنیم .من جاهیل اینسان دئییلم کی بیلمهدیگیمی
گیزلی ساخالیام! بو قونوالردا سندن چوخ اؤیرنمهلییم .تکی عؤمور
اولسون.

 من :جاببارعمی ،دوزو منیم ده بو قونودا بیلگیم یوخدور .بونالر منیماوچون ده یئنیلیکدیر!
 جاببار عمی :بیر آز حاقلی سینیز .بو قونوالردا آیدین کیتابالر یوخدور.اولسا بئله ،چوخ آز یازیلی قایناق وار ۴–۳ .ایل اؤنجه ،تبریزده بیر
کیچیک قروپوموز وار ایدی .بیز تورک تاریخینی آراشدیریردیق.
آراشدیردیقجا ،اینانیلماز سورغوالر قارشیمیزا چیخیردی .بو سورغوالری
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جاوابالندیرما یولوندا داها چوخ آراما ،داها درین دوشونمه و داها آرتیق
چالیشماق گرک ایدی .من ایکی چای آراسی اویقارلیغییال او زامان تانیش
اولدوم .دجله-فرات چایالری ایکی یاناشی بؤیوک آخارسوالردیر .بو ایکی
چای ،تورکیهنین آنادولو بؤلگهسیندن باشالیاراق گئنیش چایالردان
سوالنیب ،بؤیوک آخارسو اوالراق تورکیه ،عراق و سورییادان گئچندن
سونرا" کنگر کؤرفزی"نه تؤکولور ۱۹۰۰ .کیلومئتره اوزونلوغو اوالن
ایکی چای آراسیندا دونیانین ان ایلکین بؤیوک مدنیتلری قورولموشدور.
اورادا سامی کؤکنلی لر ،تورک کؤکنلی لر و بیر چوخ ائتنیکلر
یاشامیشالر .بیزیم تورپاقالریمیزین بو اویغارلیغین یاخینلیغیندا اولماسییال
کؤچ مئیدانی اولماسی قاچیریلمازدیر .بو حاقدا داها گئنیش دانیشاریق.
کنگر آدینین هارادان گلدیگی ،سومئرلی لرین کیملر اولدوغو ،عیالمالرین
هارادان گؤچ ائتدیگی ،اورمو گؤلونون چئورهسینده هانسی اویغارلیقالرین
یارانماسینی بیلدیگیم قدریله سیزینله پایالشارام.
 جاببار عمی ،بونالری نییه تبریزده بیزه اؤیرتمهدیلر؟-

بیرینجیسی ،روسالرین تورک آنالمینا قارشی دوشمن مؤوقعی،
ایکینجیسی ،بو حاقدا بیلگینین گیزلی ساخالنیلماسی ،اوچونجوسو،
استالینین زورال قوندارما آذری دیلینی ،کولتورونو ،اویغارلیغینی دوغما
تورک وارلیغی آدینا یئرلشدیرمه سی ،دؤردونجوسو ،سووئت دؤولتینین
آزربایجانی سووئت لشدیرمه سی ،بئشینجیسی ,فیرقه باشچیالرینین روس
ایدئولوگییاسینا وورغونلوغو ،آلتینجیسی ,روسالرین آزربایجانی تورکییه
دن اوزاق توتماسی ،یئدینجیسی ،لیدئرلریمیزین اؤز گرچک اولوسال
وارلیغیمیزدان خبرسیز اولماسی ،سئگیزینجیسی ،بیزیم کیمی دوشوننلرین
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سورکلی اوالراق گؤزله مده اولماسی ،دوققوزونجو ،زامانین اولماماسی،
اونونجو ...سای کی قورتارسین! ...روسالرین دوشونجه سیستمینده تورک
وارلیغینین اؤیرتیلمهسیله باغلی بؤیوک دوشمنچیلیک گؤزه دییردی .روس
ظابیطلرین تورکلویه قارشی نیفرتینی باشا دوشوردوک .آما آزربایجان
ظابیطلرینین اؤزلرینه قارشی دوشمنچیلیگینی ایسه آنالماق اولموردو.
آزربایجان ظابیطلری روسالردان داها سرت آنتی تورکلوک سیاستی
یورودوردولر .او زامان ،بونالرین ال آلتیالری بیزیم علمی قروپو
داغیتدیالر .فیرقهنین یارانماسیندان اؤنجه بیر آزربایجان ظابیطیله تانیش
اولدوق .اونو سئوه-سئوه اؤز ایچیمیزه آلدیق ۶–۵ .ییغینجاقدان سونرا اونو
داها گؤرمهدیک .هارداسا بیر هفته سونرا ،بیزی بیر-بیر ائویمیزدن
آلدیالر .پانتورکیست دامغاسی ایله حده لهدیلر .بیر داها توپالنماغیمیزا
ایزین وئریلمهدی .حتی تورکلوک حاقیندا دانیشماغی یاساقالدیالر!
کومونیستلرین تورک وارلیغیندان نیفرتینی حله ده آنالمیش دئییلم! بو
روسالرین بوتون وارلیغینین تمهلینده تورک وارلیغی یاتیر .بونالر،
مینتدار اولماقدانسا ،تورکلره دوشمن کسیلدیلر!
یوخسا ،بو دوشمنلیگین آلتیندا نه یاتار کی! بوردا ،دئیشن هئچ بیر
گرچکلیک یوخدور! نئجه کی روس ،فارس ،گئرمن ،عرب وار ،ائله جه
ده تورک وار! نییه منیم وارلیغیمی قبول ائتمهینلر وار! من وارام دئیه،
هامی دا اولمالی دئییلمی؟ بو دونیادا کیمسه کیمسهنین یئرینی دار ائتمیر.
روسالرین و فارسالرین تورکلره قارشی باخیشالری فاشیزمدن ده بتردی!
روس ایدئولوگییاسینین تورکلویه باخیشی بئلهدیر! روسالر وارلیقالرینین
تورکوستان مزارلیغی اوزه رینده قورولماسینی اونوتمامالیدیرالر! یوخسا
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بیر گون بو مزارلیق آیاغا قالخار و اوزه ریندهکی هر شئیی اؤزو ایله
گؤمر.
 کیشیخان عمی :آ کیشی والاله کی ،سن بیر دنیزسن هاااا! والالهی دیزچؤکوب ،اوشاق کیمی سندن اؤیرنمک ایستهییرم!
دوغرودو عمی! هله بیز گنجلرین سیزدن اؤیرنهجک داها چوخ بیلگی
وار! سیزدن و جاببارعمیدن چوخلو اؤیرنمک گرک.
~~~~~

آنسیزین گئجهنین قورد اورکلی تورک چوبانی !

یوال چیخارکن ماوی گؤزلو گؤیون اوزه رینه چؤکموش قارا بولودالرین
پوزغون اوزو اوستوموزه قونان سرت دامالجیقالرال اؤزونو گؤستردی!
هاوانین آنیدن دییشمهسیله کاروانین دا سورعتی آرتماغا باشالدی.
قارشیمیزداکی ،ان آزیندان بیرساعاتلیق جیغیر یولون نئجه بیتهجگی ،باشقا
یاندان ایسه یاغمور آلتیندا قاالرساق باشیمیزا نه گلهجگینی دوشونمهیه
باشالدیق! قارشیمیزداکی بلدچی عسگرین اوجا سسله" تئز گلین"!
چاغیرماسیندان ،دورومون پیسلیگی بللی اولوردو .باشیمیز اوستونده
یوغونالشان بولودالرین درهیه دوغرو یورومهسی چوخ قورخونج گؤرونوردو.
هاوانین ائرکن قارانلیغی ایله یاناشی ،سویوماسی دا کند یولونو جهنم یولونا
چئویرمیشدی .گئتدیکجه یوکسلن قارلی-یاغیشلی دلی کوله گین اوزه ریمیزه
چارپماسی ایله یئنی آشامالی اؤلوم-دیریم ساواشینا توش گلمیشدیک .داغالر
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آردیندان گورولتوسو ایله دهشتلی گؤرونن قارا بولودالر ،آرتیق باشیمیز
اوستونه آلچالیردی .بیراز اؤنجه باشالیان یاغیش سپمهلری سئل یوال سالیردی.
اون-اون بئش دقیقه ایچینده جهنم یولونا دؤنن کند یولو کاروانین اوالن-قاالن
یاشام اومیدینی ده الیندن آلمیشدیر .ایچیمده اوالن تانری شوبههسی اولدوقجا
آرتمیشدی .تانرینین اوزه ریمیزه قصد ائتمهسینی دوشونمهدن راحات
ائدبیلمیردیم .تپه-دره آراسیندا چاشباش قاالن قاتیرالرین اومیدینه قالمیشدیق.
باشیمیزی سوخاجاق بیر یووا گؤرونموردو .یئنیدن ،کئچن گئجهلرین اؤلوم
قورخوسو باشیمیزین اوستونده اسمهیه باشالمیشدی .آشاغی ایله یوخاری
آراسیندا چکیلن جیغیر یول هر آن اینجه لشیردی .بیراز اؤنجه خوشبختلیک
مئلودیسی اوالن چای شیریلتیسی ،وحشی روزگارین شاهلیغینا تسلیم اولموشدو.
آلالهین گؤیده توپالیاجاغی بوتون سئللر باشیمیزا آغناییردی .سانکی یوخاریدان
اوستوموزه پالچیقدان سئل آخیردی .سئیرک یاماجالرین قوروموش قول-
بوداقالری یایدان قورتولموش اوخ کیمی سول-ساغیمیزی هدفه آلیردی .هر
کس ،الینده اوالنی ایله اؤزونو قورومایا چالیشیردی .من ،اولقانین ایستیفاده
ائتدیگی قاتیرین خورجونوندا یئرلشدیردیگیم پتوالری اونالرین باشینا چکمهیه
چالیشیردیم .آنجاق دلی کولک بونا دا انگل اولوردو .گورولتولو یاغمور هر آن
چوخالیردی .هر کس بو دوروما قارشی دیرنمهیه چالیشیردی .جاببارعمی الینده
گزدیردیگی شاپقاسینی آلنینا کئچیرهرک ،ایکی الی ایله اونو ساخالماغا
چالیشیردی .کیشیخان عمینین بو دورومدا نورمال داورانیشی آجیغیما گلیردی!
او ،سئیرک آغ ساچالرینی یاغمورا بوراخاراق" ستارخان ائلینین یوخدو
قورخوسو"! مارشینی اوخویا-اوخویا ،سانکی سرتلشن روزگارا سینه
گریردی! هاوا شرطلرینین قارشیمیزا چیخارا بیلهجک پروبلئملردن
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قورخوردوم .کیشیخان عمینین سویوق قانلی داورانیشالریندا القئیدلیک
حیسئدیردیم .اونون دا بیزیم کیمی قورخماسینی گؤزلرکن ،بیر قاتیرین
نوختاسیندان چکهرک مارش اوخویا-اوخویا یورومهسی منه آنالمسیز گلیردی!
هامینین بیر نئچه ساعاتلیق خوش احوالی جهنم آجیسی اولموشدو .بیزه یاخین
اوالن تپهدن یووارالق حالیندا بیر قوزو سوروسو درهیه ساری یئنیردی .سورو
ایتلرینین بیزه ساری هورمهسی ائشیدیلیردی .کؤپکلر گلیب ،سونرا دا گئری
دؤنهرک گؤزلرینی بیزدن آییرمیردیالر .یاغمورون گورولتوسو بللی کی،
اونالرین دا عاغلینی چاشدیرمیشدی .یاغیش ،ایلدیریم و گورولتو هر آن
آرتیردی .سس سیز-سمیرسیز ترالنین چیغیر-باغیری کسمهدن سوروردو.
اؤنده گئدن عسگرله چوبان آراسیندا ال ایشارتی سونوجوندا درهیه ائنمه میز
بللی اولدو .بیر یول آیریجیندان ائنهرک اؤزوموزو ،اؤنده گؤرونن سورونون
ایزینه بوراخدیق .قارشیمیزی کسن دؤنوشدن سونرا بیر خارابالیق تیکینتی
گؤروندو .من اؤنجه ،وارمیش اولدوغوموزو دوشوندوم .کیشیخان عمی
بورانین یول اوستو کؤهنه چاپار دایاناجاغی اولدوغونو دوشوندو:
 کیشیخان عمی :ساغولسون عسگرله چوبانی! بیزی یاغیشدانقورتاردیالر! یوخسا بیریمیز ده کنده ساغالم یئتیشمزدیک .بورادا گئجه له
مه گیمیزی دوشونورم! اینشالاله کی ،آلاله جنابالری باشیمیزا
ییخمازبورانی! (گوله-گوله).
 عمی حله چوخ قالیر کنده؟ -بیر ساعاتلیق یولوموزون اولماسینی دوشونوروم.
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جاببار عمیدن اؤیرندیگیمه گؤره ،بئله یئرلرین کئچمیشلرده اوردو ائوی و یا
کاروانسارای اولماسی گؤرونوردو .سونراالر بئله یئرلردن چاپارالر
یارارالنارمیشالر .بو تیکینتی نین بیر چوخ یئری سؤکولسه ده ،ایکی سورونو
آلتیندا توتاجاق قدر بؤیوک تاوانی وار ایدی .پالچیق دیوارالری ایله چاغا
مئیدان اوخویان بو یالقیز و یارالی سارایین هانسی شاهالری ،خانالری،
پاشاالری ،یول کهسنلری ،اشکیاالری گؤرمهسی بللی دئییلدیر .نهاونددن
چیخارکن ،چئورهسینده گؤرونن قاال ییخینتی الرینین تاریخی آنالمینی جاببار
عمیدن سوروشونجا ،بو بؤلگهنین باشی باللی اولماسینی اؤیرنمیشدیم .آنجاق بو
کاروانسارایین چاغینداکی گؤز قاباردیجی احتشامی منیم اوچون گؤزل بیر
تجروبه ساییلیردی.
"یاغیشدان قورتولدوق دامچییا راستالدیق"! آنالمینی بورادا عئینیله گؤرمک
اولوردو! کاروانسارایین هر یئری قیش آالچیغی کیمی دامجیالییردی! بو منه
گؤره ،اینانیلماز ذؤوق وئریجی تابلو کیمیدی! اولقا اوچون دهشتلی گؤرونن بو
کاروانسارای ،جاببار عمی اوچون بیر آبیده ،بایرامی بئی اوچون بیر عسگر
ائوی ،کیشیخان عمییه گؤره ،گیزلنمه یوواسی ،سکینه آنا اوچون ایسه ،مؤوالنا
یوواسی کیمی گؤرونوردو .بو آرا ترالن بوتون گوجو ایله اولقانین بوش
دؤشونو امیردی .هر کس اؤزونو گؤیدن آخان سئل بالسیندان اوزاقالشدیرماغا
چالیشیردی .کیشیخان عمی:
 جوانشیر ،اوغلوم دور گل! هارا عمی؟ چوبانا!222
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 نه اوچون؟ سن گل!کاروانسارایین سورو اوالن یؤنونه یوال دوشدوک .ایتلرین بیزی گؤرهرک
هافیلدیسی چوبانین ایشارتیله کسیلدی .کیشیخان عمی بیزه باخان عسگرلره ال
قالدیراراق اونالری ساالمالدی .عسگرلرین اوزاقدان ایذنیله چوبانا ساری
گئتدیک .چوبانین بیزه ساری گلمهسیله بیرلیکده یاخینیندا اوالن کؤپکلرین
ایکیسی ده میزی-میزی یورومهیه باشالدیالر! اورتا یاشالریندا اوالن چوبانین
چیگینیندهکی دریدن دیکیلمیش بورنوزلو جیلیققا اونو اولدوغوندان داها
گؤرکملی گؤستریردی .الیندهکی چوماغیال کؤپکلری ساکینلشدیرن چوبان،
بئش-اون مئترهدن الینی قالدیراراق بیزی ساالمالدی:
 چوبان :سالمو-آلئیکوم تانری قوناقالری! خوش گؤردوک سیزلری!هارادان بئله ،هارایا بئله! بو یولدا ،بو دلی توفاندا ،باال-بوال و یوک-یاپال
نه ایشینیز وار آلالهین بو اونودولموش مزارلیغیندا!؟ آلالهین بو ایلدیریمی
آلتیندا ،درهیه ائنمیش قارا بولودلو گئجهسینده! بو یولالردان چوخداندیر
آدام-مادام کئچمز! یولونوزو آزمیش سینیز البته!
-

کیشیخان عمی :ساالم اولسون چوبان قارداش! بول اولسون! برکتلی
اولسون! اینشالاله کی ،اؤزونوزون سورونوزدور! تانری قورددان-
جاناواردان قوروسون! اتی-سودو بول اولسون! هارادان گلیب-هارایا
گئتدیگیمیزی سوروشما ،چوبان قارداش! بیز ،قارغیشالنمیش تورکلریک!
اؤزگورلوک دئدیک! دئدیلر آلین بو دا اؤزگورلوک! نفس دئدیک! دئدیلر
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داغ-دره سیزین اولسون! بو کاروان تبریزدن" بدیع آباد "سورگونونه
آزدیریلیب! بدیع آبادا نه قدر یول وار قارداش؟
 هارداسا بیر آغاج یول قالیر .سورگون دئدیگین نه؟ آنالمادیم! تبریز،بیلدیگیم چوخ اوزاقالردا بیر یئردیر .نییه بوراالرا گلدیگینیزی باشا دوشمه
دیم! اؤز یئرلرینیزده قالسایدینیز! سیزین سؤزلرینیزی باشا دوشمورم!
تانری کؤمگینیز اولسون! منده بیراز چؤرک ،پئندیر وار .چوبان ارمغانی!
قوزوالردان دا سود ساغار سیزلری دویوزدورارام! بوردا گئجه لمک
تهلوکهلی اوالر .یوال دوشمک هاوا شرطلرینه باغلیدیر.
 چوبان قارداش سنین آدین ندیر؟ نؤکرینین آدی تاروئردی؟ سنین و اوغلونون آدی ندیر؟ منیم آدیم کیشیخان ،اوغلومسا جوانشیر! بیر گؤزل باالسی دا وار! تانری ساخالسین .ماشالاله تئز ائولهنیب! بیزیم ده یئرلرده گنجلرین باشینیتئز بله-بوروت ائدرلر .جاوان نه قدر تئز ائولنرسه او قدر تئز بؤیویر،
دئیرلر! منی  ۱۶یاشیندا ائولندیردیلر .ایندی ۱۲نوم وار! حله ده آیاقدایام!
هم اؤزومون ،هم ده باالالریمین اوشاقالری اولور! اولدوقجادا اوالجاق
اول آلاله! اؤزومون سوروم یوخدور .اولسایدی ،بورادا سیزه قوربان
کسردیم .اؤزومون بیر اینک ،اوچ قوچ ،ایکی قویون و ایکی کئچی
واریمدیر .اونالری آغانین سوروسونه قاتامام! بو سورو "،حاجی سلمان
آغا"نین اونالرجا سوروسوندن ان کیچیگیدیر .آغا" لر"دور .آما ،سودو-
چؤرگی حااللدیر! حاجی سلیم آغا لرالرین ایچینده گؤردویوم ان اینصافلی
آغادیر .تانری اونو پیسلیکلردن اوزاق توتوبدور! اونون اون سوروسو و
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 ۱۵توفنکچیسی وار! او ،بؤلگهنین ان بؤیوک مالیکانهسینه صاحیبدیر.
مینلرجه قوچ-قوزو-کئچی ،اینک ،دانا و سایسیز خوروز-تویوغو وار!
بیزیم ده تانریمیز کریمدیر .بو گونه ده شوکور! یاغلی-یاوان چؤرگیمیزی
تاپیریق .سورونون آرخاسیندا گؤردویونوز او ایگیدلر ده قیزالریمدان
اوالن نوهلریمدیر .اونالری یانیمدا ساخالییرام کی ،گلهجکده منیم یئریمی
توتسونالر .آغانین بیز تورکلردن خوشو گلیر .او ،تورکلرین ایگید ،امین،
دوزگون و اوستا چوبان اولدوغونو دئییر! اونا چوبان اواللی  ۳۰ایل
اولدو! آغانین ایستگینه گؤره ،بو ایکی نوه می گلهجگه یئتیشدیرملی یم! آما
من ،هله ده بورادا اولدوغونوزو آنالمادیم!
 کیشیخان عمی :تاروئردی قارداش ،بیزی بورایا دؤولت آزدیریب! بیزبوندان سونرا بدیع آباد کندینده یئرلشیب اورادا یاشایاجاییق! بدیع آباد کندی
نئجه یئردیر؟
 سیز ،دؤولت آدامینا بنزه میرسینیز کی! دؤولت آدامینین یاخاسی آغ اوالر!یاخاسیندان سالالنان اوزون بیر پارچا اوالر! اؤزو ده ،سوواری گهلر،
سوواری گئدر .هم ده ،ایکی-اوچ آدام گهلر! گلنده بوش گهلر ،گئدنده ایسه
ماشین دولوسو بال-پتک ،سود-خاما ،قویون-قوزو و تویوق-خوروزال یوال
ساالرالر! آغا بئله ،اونالرین قارشیسیندا اللری بوکوک دایانار! یوخ!
اینانمارام! سیز ،آج-سوسوزالرین دؤولتله نه ایشینیز اوال بیلر کی! بیر ده،
"بدیع آباد!"بدیع آباد" قاماسیاب"ین الپ کیچیک ،یوخسول و بوش
کندیدیر! اورانین کند آغاسی بئله ،آغا سلیمین نؤکریدیر! اورانین
گنجلرینین چوخو لرستانین خورم آباد ،شهرینه کؤچوبلر! تانری سیزین
کؤمگینیز اولسون! بللی کی ،سیزلر چوخ بؤیوک گوناه ایشلمیسینیز!
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"دؤولت بابا "سیزی ،تبریزدن بورایا نییه گؤندرسین کی! یوخسا،
گوناهسیز آدامین بورادا نه ایشی اوالر! تانری اؤزو سیزه یاردیم ائتسین!
بیر آزدان هاوا تام قاراالجاق! بو یاغیش بیزی بو گئجه بورادا ساخالماز،
اینشالاله! صاباحاجان بوراالردا مین بیر بال اوال بیلر! هر احتیماال قارشی
هاوادا بیراز ایشیق وارکن اودون توپالماق گرک .سیز ،گنجلره دئیین
قورو آغاجالری کاروانسارایا توپالسینالر .یوخسا ،گئجه سویوغوندان
ساغالم چیخان اوالماز! اوشاقالر و قوجاالر تلف اوالر! نوهلریم محبوب
ایله جوشقون دا سیزه یاردیمچی اوالجاقالر .اونالر هنده وری یاخشی
بیلیرلر .من ده قویونالردان سود ساغیم! بیر آز چئویک اولماق گرک!
 کیشیخان عمی :تاروئردی قارداش ساغول! تانری سنه عؤمور وئرسین!باالالرینی ساخالسین! اوزانان یاردیم اللرین ساغولسون!
کیشیخان عمینین آردیندان من ده تشککور ائدهرک ،کاروانیمیزا ساری
دؤندوک .باشچاووش بایرامی ایله بیرلیکده چاووش درویشلونون بیزه طرف
گلمهسینی گؤردوک .خوش-بئشدن سونرا باشچاووش چوخ سارسینتیلی
گؤرومو ایله:
 باشچاووش :تانیشلیغینیز هارا چاتدی؟ من :سیزین دورومونوز یاخشی گؤرونمور ،سرکار! یوخ اوغلوم ،یاخشی دئییلم! بیزی بو گونه ساالنالرین سویو-سویوقوروسون! کؤکو داغیلسین! هانسیمیز یاخشی ییق کی! ظولومون سون
قاتیدیر! بو میلتین گوناهی ندیر؟ظولومون ائوی برباد اولسون ،اوغلوم!
تئزلیکله سنینله اولقانین ایشینی حل ائتمهلی ییک .یوخسا ،بو یالقیز قیزین
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سونو پیس اوالجاق! اونون بو بوینو یوغونالردان قورتوالجاغی اوالماز!
ژاندارمایا آرخایین اولونماز! ایندیدن اونا خور باخانالر اوالرسا ،سونونو
توپارالماق اولماز! آغا معلیمین ایشلریندن خبریم وار! او کیشینی ،تانری
بیزه ساخالییب! فیکری و عملی دوزدو!
 کیشیخان عمی :سرکار بونالری دانیشماغا واختیمیز بولدور! ایندی بویازیقالری گئجه سویوغوندان قورومالییق! اودون الزیمدیر .تونقال
قاالماق الزیم! سویوغا و قوردا قارشی سحرهدک آلوو-آلوو آتش گرک!
گنجلری اودون ییغماغا گؤندرمه لی!
 باشچاووش :مگر گئجهنی بورادا قالماق ایستهییریک؟ یاغیش بیرازدانکسر! منجه یوال دوشسک ،گئجهنی کنده چاتاریق! سن نئجه
دوشونورسن؟
 چوبانین مصلحتینه گؤره ،بورادا قالمالی ییق! او ،بورادا گئجلهنیب،صاباح صاباح یوال چیخماغی دوغرو بیلیر! او ،پیس هاوا شرطلرینین
اوالجاغینی و یولالرین یویولدوغونو سؤیلهییر .اونا گؤره ،بو یولالردا
قاتیرالر چامورا باتار و قوردالر اوچون اوو اوالرالر .حتی اینسانالرین
بئله ،جانی تهلوکهده اوال بیلر .او دئییر کی ،قارانلیقدا قوردا-جاناوارا یئم
اوال بیلریک! دوغرو دا دئییر .چوبان ،بو بؤلگهنی هر کسدن یاخشی بیلیر.
اونون اوزوندن بو گئجهنی آج-سوسوز و یاردیمسیز قالمایاجاییق .چوبانین
دئدیکلری قوالق آردی ائدیلمه مهلیدیر.
گئجهنین گؤزلهنیلمز اوالیالرینا قارشی اینسان سوروسو بیزلرله ،قویون
سوروسو بیر آرایا گلمیشدیک! ایتلرین بیزه قارشی حیرصلی داورانیشینین
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یئرینی دوستلوق آلمیشدی .کؤپکلرین بیزه قارشی ساکیت داورانماسینا ان
ممنون اوالن اولقا ایدی .اولقا اینانیلماز درجهده کؤپکلرین داورانیشینی
آنالییردی.
ایکی-اوچ ساعاتلیق یوغون یاغیشدان سونرا داغ-داشدان شیریلتی سسی
کسیلمیردی .هاوا تر-تمیز ،آنجاق چوخ سویوق ایدی .آرتیق گوندوزون
ایستیلیگیندن اثر-عالمت یوخ ایدی .سرت یاغمورون آخینیندان کاروانسارایین
تاوانلی بؤلومو ده جیم-جیالق اولموشدو .ایسالق گئییملرله هاوانین نمیشلیگی
اوست-اوسته گلینجه ،آنی اوشوتمهلر جانیمیزی دریندن تیترتیردی! هر کسین
سویوق قارشیسیندا عاجیزلیگی بللی اولوردو .دوروم بئله گئدرسه بیر-ایکی
ساعات ایچینده یئنیدن فاجیعه یه دوشمگیمیز قاچیریلماز گؤرونوردو .بئله
دورومدا ،ان آزیندان تونقال قاالماق گره کن حالدا ،چوبان بونا انگل اولوردو.
تبی کی ،حاقسیز دا ساییلمیردی! چونکی ،بئله دورومالری یاشایان بیر
قوجامان چوبانین تجروبهسی آز دئییلدی .او ،بو دورومالردا تلسگن لیگین
اصل دوشمن اولدوغونو وورغوالیاراق بئله سؤیلهدی:
 بیرازدان قارانلیقال بیرلیکده سیس-دومان دا اوزه ریمیزه چؤکر .بودورومدا قوردالرین توی -بایرامی باشالر .بیزیم الیمیزده سادجه بئش
توفنگ و اولسا-اولسا یوز قورشون وار .بونالرین بوشونا بیتمهسینه ایزین
وئرممهلی ییک .یوخسا ،بو جاناوارالرال بوش ال ایله باش ائتمز اوالماز.
قورشون بیتممهلی ،اود ایسه سؤنممهلیدیر .بو ایکیسینی گؤز ببگی کیمی
قورومالی ییق .ان آزیندان 12 ،ساعات بویونجا ،دان پاتالیینجا بونو
باجارمالی ییق .بیزیم اودون ییغماغا داها چوخ زامانیمیز یوخدور .هاوانین
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بیراز ایشیغیندان ایستیفاده ائتمهلی ییک .چئورهدن اوزاقالشمادان الیمیزه
گلن اودون پارچاالرینی توپارالمامیز الزیمدیر .هاوانین تام قارینلیغینا بیر
ساعات فیالن وار .یاغیشین آزالماسی ایشیمیزه یارادی .بو بیر ساعاتدا
داها چوخ اودون توپالماق گرک .قاری-قوجا و اوشاقلی آناالردان باشقا
هامی اودون ییغماغا دوغرو! یالاله! دیری قالماق اوچون اودون گرکدیر.
اوشومهنین تک عالجی حرکتدیر .کیمسه عسگر و چوبانالردان قاباغا
دوشمهسین .قاش قاراالر-قارالماز هر کس گئری دؤنسون .کیمسه
قارانلیقدا بورادان چیخارسا قاییتماسی آلالها قاالر! اودونالرین
توپالنماسییال تونقال یاناجاقدیر .بیر آز دؤزون! خسته لنمک اؤلمکدن
یئیدی!
تاروئردی چوبانین امرلری یئرینه یئتیریلمیشدی .درهده بوللو سینیق قول-بوداق
وار ایدی .قاش قارالینجا ایستهنیلن اودون پارچاالری توپالنیلمیشدیر .چوبانین
سؤزلری قارشیسیندا کیمسهنین جیقی چیخماییردی .زامان هیسیندن کؤموره
دؤنموش دؤرد بوجاقلی قارا داشالردان اولوشان اورتاباب اوجاغین اوستونده
یئنیجه ساغیلمیش سود دولچاسی ایسینیردی .هر کسین گؤزو تاروئردی بئین
اللرینه دیکیلمیشدیر .او ،چوخ تمکینله الیندهکی اینجه آغاج بوداقال سودو
قاریشدیریردی .اوجاق باشیندا اونون جاببار عمی ،کیشیخان عمی ،چاووشالر
و ایکی عسگرله نه دانیشدیغی بللی دئییلدی .هر کس بیرلیکده ییخیق سارایدان
قاالن تکجه تاوانلی بؤلگهده توپالنمیشدی .اوجا دیوارالرال ساغالم گؤرونن
سارایین آرخا یانی سؤیکنهجگیمیز اولموشدو .تاروئردی بئین تاکتیکینه گؤره،
اینسانالرین یئری اؤرتولو دیوارالرین کونجو ،قویون-قوزونون یئری
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اینسانالرین ساغ یانی ،تونقال ایسه اینسانالرین سولوندا اولمالیدیر .چوبان
دایینین بو دوشونجهسینه گؤره ،بیزلر هر ایکی طرفدن تهلوکهدن اوزاق
توتولوردوق.
سون گونلرین آلیشقانلیغی اوالراق ،ترالنین دوداقالری اولقانین بوش ممهسیندن
اوزولمزکن ،منیم ده اللریم اینججیک اللریندن اوزاقالشا بیلمیردی! سانکی
اولقا "،پیر "،بیز ایکیمیزسه اونا باغالنان حاجت قیفیلی اولموشدوق!
توپالنمیش قوجامان تونقال اودونالری یانماغا حاضیر گؤرونوردو .توپالنان
اودونالرین ایچینده چوخلو چام بوداغی و بوللو چام قوزو وار ایدی .من اودون
ییغاندا بو قدرچام قوزونون اؤنمینی سوردوم .جوشقون اوتانا-اوتانا بو
قوزالرین ایشیمیزه گلمهسینی دئدی و باشقا سؤز دانیشمادی.
چینقو ،سخسی و دمیر قابالرا سوزولوموش سودله بیرلیکده ،پئندیر ،ساچ
الواشی و سوزمه یوغورد دا اینسانالرا داغیلدی .آج قوردون سورو گؤرمهسی
کیمی چوبان ارمغانینین اوزه رینه دوشدوک .اولقانین بئله آج اولماسی گؤرونمه
میشدی .آز بیر زامان ایچینده الینده اوالنالرین هامیسینی بیتیردی .نه اوالرسا
جانیندان جان آلینیردی .ترالن یازیق اولقانین آجلیغینی حسابا قویمادان
سومورقان کیمی آنالیغینی سؤموردو.
گونلرجه بو دورومو ایزلرکن الیمدن بیر یاردیم گلمیردی .او ،هر یئدیگیندن
ترالنا دا دادیزدیریردی .اولقا ،بو ایشینی ترالنی سوددن آچماغا باغالماییردی.
او ،بو بختسیز اوشاغین هر احتمال قارشیسیندا یئمهیه آلیشماسینین واجیب
لیگینی وورغولوردو .من ،اولقا اوچون بیراز دا یئمک و سود آلماق ایسته
ییردیم کی ،محبوبون الینده بؤیوک بیر کاسا سود و چؤرک بللهسی بیزه ساری
گلدیگینی گؤردوم:
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 دده اوشاقلی آناالرا پای گؤندردی .بو دا سیزین باالنیزین پاییدیر" .عافیتاولسون دئدی".
 ساغول محبوب گل سن ده اوتور! یوخ من گئدیم تونقال قوشوم .بیرازدان هاوا زیل قاراالر .سن ده گلایسترسن!
 اولقا  :محبوب سنین نئچه یاشین وار؟ بیلمم اون آلتی فیالن دئیرلر .منیم ده بیر باالم وار .بیر یاشیندا" آبباس "آدیندا!
 تانری باغیشالسین! سن ایندیدن آتا دا اولموسان؟ بیزده بئلهدیر! بوراالردا قونداقدان آدالناریق !۱۴–۱۳ده ائولنریک .منگئدیم .ایندی دده هایالر!
ترالنین پاییندان اولقانین قارینی اییجه دویموشدو .بیراز قاالن سود ایسه ،یدک
اوالراق ساخالنیلدی .اولقانین اوزو گولوردو .اوستو ایسالق اولسا دا ،قارنینین
توخلوغو اونو گولومسهدیردی .اولقانین سئوینمهسیله ،من ده سئوینیردیم.
گاوور قیزین سیجاق اورگی منیم اوچون دونیانین ان یانار اوجاغی و سؤنمز
گونشی ساییلیردی .اوتانماسام ،بو گاوور قیزا اؤله سینه عاشیق اولدوغومو
داغالرا-داشالرا ،درهلره-برهلره هارایالردیم! اوجا سسله قاماسیابی تانیق
توتاردیم ،بو توتقوماـ بو سئوگیمه!
محبوبال جوشقون توپالدیغیمیز چام قوزالرینی ایکی یئره آییتیردیالر .بیر آز
اوزون ،کیچیک قوزالری بیر یانا ،داها توپوق و بؤیوک قوزالری تونقال
اوالجاق اوجاغین آلتینا یئرلشدیریردیلر .من اونالرین بو ایشینی آنالیا
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بیلمیردیم .اؤز-اؤزومه دئییردیم کی ،نه فرق ائدر ،هامیسی یاناجاقدیر .آما بو
ایشین طبیعی کی ،بیر آچیقالماسی اولدوغونو دوشونوردوم:
 جوشقون بونالری ندن آییریرسان؟-

بونو داداش محبوب دئسین!

-

سن نییه دئمیرسن؟

-

داداش محبوب مندن ایکی یاش بؤیوکدو! او ،ایزین وئرسه دئیرم!

 محبوب :دئنه خاال اوغلو! جوشقون :چام آغاجینین قوزالری ائرکک-دیشی اوالر .اوجاغا توپالنانالردیشی قوزدور .اونالرین عؤمرو اوزون و دایاناقلی اولور .ساعاتالرال
یانارالر .بو اوزدن اونالری تئز آتاریق .بو کیچیک قوزالر ایسه
ائرککدیرلر .اونالرین عؤمرو گوده اوالر .ایسیتیسی ده آز اوالر .تئز کول
اوالرالر .سحره یاخین اونالری دا اودا آتاجاییق!
 من بونالری بیرینجی کرهدیر ائشیدیرم .ساغول جوشقون قارداش! جوشقون :بیرازدان گور بیر تونقال اوالجاقدیر .بیز ده چوخداندیر بئله بیرتونقال قاالمامیشدیق .بو تونقاال قورد-قوش یاخین گله بیلمز! بیر آزدان
بورا تندیر کیمی ایستی اوالجاق .گئجه سونو بیر داها سود ساغاجاییق .دده
بیزه دئدی کی ،قوناقالرا قوللوق ائدک!
 سن ده ائولیسن می جوشقون؟ یوخ ،من بو یاز ائولنهجگم .آداخلییام! پولالریمی ییغیرام. -ئولنهجک قیز تورکدور؟
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 بس نه اولسون! بیزیم بوتون عاییله میز تورکدور .خاالالریم ،عمیلریم،بیبیلریم! بوتون عاییله تورکدور .بیز ،عاییله ایچی ائولنریک! کؤرپهلیکده
نیشانالناریق! سیزده بئله دئییلمی؟
 بیزده ده آز-چوخ بئلهدیر .کندلرده دئدیکلرینله عئینیدیر .تبریزده ائولنمهائلچی لیکله اولور .قیزال اوغالن اؤزگه ده اوال بیلرلر .حتی ائولنه نهدک
بیر-بیرینی تانیمازالر بئله! آما یاواش-یاواش بو دب دئیشیر .بئله کی،
اوغالنال قیز سؤزلو اوالندان سونرا تانیش اولورالر! البته ،ائولننهدک
یالنیز بوراخیلمازالر .بعضا ده بیر-ایکیسینین گؤزو آلتیندا گؤروشرلر!
 محبوب :بیلدیگیمه گؤره ،همداندا و نهاوندده ده دئدیگین کیمیدیر .آیرییئرلری بیلمیرم .بونالری دده یاخشی بیلر .ددنین هارایی اوجالمادان
ایشلری بیتیرمهلی ییک!
~~~~~
کئچمیشده ائل-اوبا آراسیندا آغساققاالر شوراسینین مشورت توپالنتیسی
اوالردی .اونالر ،اوزون ایللر بویو بیر آرادا اولموش کیمی ،ایچدن
داورانیشالری ایله کاروانیمیزا اومید توخومو سپیردیلر.
عسگرلرین کاروانسارای گیریشینده داش هئیره اوزرینده سیالهالری ایله
اوغراشماسی ماراغیمی چکسه ده ،اولقا و ترالندان اوزاقالشماغی دوغرو
سانمیردیم .ایکی نوهنین اودونالری دوزنلهمه سی ده چوخ گؤزل گؤرونوردو!
اونالر ،اوجاق ایشیله بیرلیکده سورونون دورومونو دا گؤزدن قاچیرمیردیالر.
یانیق یاناقالری ،ائنلی کورکلری و چئویک ال-آیاقالرییال ائرکن بؤیوین بو
کیچیک چوبانالر اوچون یقین کی ،بئله قوللوغون باشقا دادی اولمالی ایدی! بو
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ایکی گنج چوبان اوچون چاباالماق ذؤوق وئریجی بیر سئوگی کیمی
گؤرونوردو .او ایکیسی بیر نئچه دقیقه ایچینده بؤیوک تونقالی آلووالدیالر!
تونقالین آلتیندا توپالنمیش چؤر-چؤپ و قول-بوداغین شاققیلدایاراق یوکسکلره
سیچراماسی گؤرهجه گیمیز ان گؤزل گؤرونتولر یارادیردی! هاوانین قارانلیق
الشماسی ایله اورتایا گلن بو گؤزل منظرهنین آل-الوانلیغی داها دا
گؤزللشیردی .چوبان دایی ایله نوهلرینین بیزه باغیشالدیغی بو گئجهنین آنیالری
هئچ زامان بئینیمیزدن سیلینمهدی!

"ایستی وارکن شاختاـ اؤلوم اوزاقالشار داغ – دره دن ،
بوز بولودالر سالخیم-سالخیم اولدوزالشا ر گؤی بره دن!

ایستی وارکن ،آتشیندن قاچار اوالر قارانلیقالر،
الم-الم آخار یاشیل یاشام ،گولربوی ـ بوی آرانلیقالر!

ایستی وارکن یئر اوزونده قوردال قوزو یولداش اوالر،
اسکیک اولماز شن توی-بوسات ،ساز ایله سؤز دیلداش اوالر!"
بیر ساعات اؤنجهکی اؤلومجوللوک آرخادا قالمیشدیر .اینسان اونودقاندیر!
تورکلر ایسه اونودقانلیقدا دونیانین رقیبسیز قهرمانی ساییلیر! من ده بیر تورک
اولدوغوم اوچون بئله دوشونوردوم! هر شئی ظنیمیزجه گؤزل گئدیردی .حتی
آلووون آتیشقان لیغینی دویونجا ،شاعیر اولماغی بئله هوس ائدیردیم! هامیمیز
تونقالین ایستیسینه ییغیشمیشدیق .حتی قویون سوروسو بئله ،بیزه یاخین بیر
مسافهده یئره سرلنهرک ایستیلیک کئیفی یاپیردی .سکینه آنا ترالنی قوجاغینا
آلمیش دیندیریردی .ترالن ایسه ،اوجا سسله هللهنیردی .سورگونداشالرین
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داماقالری چاغ گؤرونوردو" .نهاوند"ده تانیش اولدوغوم ،تئهراندان بیزه
قاتیالن کمال آدلی یاشیدیمالبیرلیکده اوددان سیچرایان آلووالرال اویناییردیق
کی ،اوزاقدان بیر اینیلتی سسی بوتون اینسان و قوزو سوروسونو
دیکسیندیردی! بو سس بیر آن ایچینده کؤپکلرین هافیلتی سینا ،گلن-گئدنلرین
شاققیلتی سینا ،قوزوالرین مریلتی سینه ،اینسانالرین ایسه آنیدان بیر-بیرینه
ساریلماسینا سبب اولدو! قورخو یئنیدن ایچیمیزه گیردی! آنجاق گئجه
قارانلیغیندا هارادان گلمهسی بللی دئییلدی! هر کسین گؤزو چوبان دایی یا
دوغرو یؤنلدی:
 تاروئردی دایی :ای جاماهات قورخمایین! بو سس چوخ اوزاقدان گلیر.چاققال ویا بایقوش اوال بیلر! هورکمه یین سحرهجک بو سسلردن چوخ
ائشیدهجکسینیز! بئش سیالهلیمیز وار .یاراقالریمیزال کیمسهنی یاخینا
بوراخماییق! منه اینانین ،آرخایین اولون! هامینیزی سحر تئزدن یوال
ساالجاغام! بیر آزدان سیزه توتک ده چاالجاغام ،نوهلریمین گؤزل سسی
وار! گؤرهجکسینیز! منیم بو کؤپکلریم وار ها! ...هرهسی  ۱۰قوردا
بدلدی! قوردون گلهسی وارسا ،گؤرهسی ده وار! من ۴۰ ،ایلده بیر قوزو
بئله ،قوردا وئرمه میشم! من ،بو داغالرین سولطانییام ! /گوله-
گول!/اوغلوم محبوب ،سن جوشقونو بوراخ گئت عسگرلرین یانینا! گلن-
گئدنیز چکیلی اولسون! بو قورخاق چاققالالرا و قوردالرا آمان وئرمگین!
یاخینالشا بیلمزلر! آنجاق یئنه حاضیر اولون!
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کیشیخان عمی :تاروئردی قارداش ،توتگینی چال! بو داغالرا-درهلره
دوغانین ان گؤزل سسینی ارمغان ائت! من ده اوخویاجاغام .بو آلوون ،بو
گؤزل اودون عشقینه من ده اوخویاجاغام! بیسمیلاله!

آن کئچدیک جه ،اینیلتی سسلری اوولتویا دؤنوشوردو .اوزون-اوزاتی
اوولتوالرین قورد سسی اولماسیندان شوبهه یوخ ایدی .آرتیق هر کسه بو
سسلرین قورد اوالماسی اولدوغو آیدین ایدی .آلوو ایشیغییال چیچکلهنیب-سوالن
اوزلرین تدیرگینلیگی بللی اولوردو .چوبانالرا گؤره بو سسلرین نورمال
اولماسی ،بیزی ساکیتلشدیرمیردی .کؤپکلرین" حاضیرجاوابلیغی " ،بیزده
دوالیی قورخو یارادیردی! قوردالرین اوالماسی ،ایتلرین هافیلتیسی و
قوزوالرین مهلیرتیسی بیزیم ایچیمیزدهکی قورخو سسلرینی آرتیریردی.
چوبانین توتگینی کیمسه منیمسه میردی! اونون سویوق قانلی داورانیشییال
کؤپکلرین حرکتلنمسی اوست-اوسته دوشموردو! حتی دئمک اوالر کی تام
ترسینه ایدی .اولقانی ،سونا آنانی و سکینه آنانی ایکی یانیما آلمیشدیم .ترالن
ایسه ،دونیادان خبرسیزجه اویوموشدو .نه یاخشی کی ،بو طفیل کؤرپه
دوغوشوندان بری باشینا گلنلردن بیلگیسی یوخ ایدی! یوخسا ،او دا بیز بؤیوکلر
کیمی قوردون قورخوسوندان <ایت ایله قول-بویون اوالجاقدی> !

آرتیق تاروئردی بئین تدیرگینلیگی گؤزلریندن اوخونوردو .او ،الینده توفنگیله
یان-یؤرهسینی ایزلهییردی .توفنگچیلرین هر بیرینین الینده اودلو بیر چوماق دا
وار ایدی .اونالردان عالوه ،هرکسین الینه بیر اودون پارچاسی وئریلمیشدیر.
قوردالرین سسی بیزه چوخ یاخین یئردن گلیردی .بللی کی ،قیشدان چیخانی
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داها دا آجمیشدیرالر .بونا باخمایاراق ،چوخ دا یاخینا گلمکدن چکینیردیلر.
تاروئردی بئیین تاپشیریغینا گؤره ،قورشون یالنیز قوردالرین گؤروندویو یئره
آچیالجاقدیر .چونکی ،قوزوالر اورکهرک تک-تک قوردا ،حئیوانا یئم اوال
بیلردیلر .بیز بونالری بیلمهسه ک ده کیشیخان عمینین بو بارهده چوباندان امین
اولماسی گؤرونوردو .کیشیخان عمی ،چوبان دایی یا یاردیمچی اوالن ان
یئتگیلی اینسان گؤرونوردو .او ،اؤز بیلگیسیله چوبانا چوخ دستک اولوردو.
او ،بیزی ساکینلییه چاغیریر و هر بیریمیزه بیر ایش تاپشیریردی .منیمله
بیرلیکده دؤرد-بئش کیشینی تونقالی یوکسک توتماقال مشغول ائتدی .کیشیخان
عمی قورشاق کیمی بیر اینجه تونقال شیریغینین دا اینسانالرین اؤنونه چکیلمه
سینی ایستهدی .بیز ،اللریمیزین یانماسینا باخمایاراق ،جانیمیزین قورخوسوندان
تئز بیر زاماندا دیواری تونقالالرال ساردیق .سونرا ،بوتون قادین-قوجا و
اوشاقالری اودون آرخاسیندا یئرلشدیردیک .بو ایشین ایکی بؤیوک یاراری
اولدو .بیرینجیسی ،مئیدانین آراسیندا اوالن تونقالین بیر بؤلومونو اینسانالرا
یاخینالشدیردیق ،ایکینجیسی ایسه قورونماسی اولمایان سورگونداشالری
تونقالالر آردیندا قورویوجو دوروما سالدیق .کیشیخان عمینین بو ایشی توپلومو
بیر چوخ اؤلچوده راحاتالدی .من ،کیشیخان عمینین بو ایشینه حئیران قالدیم .
بئله دورومدا چوخ آز آدامین تاکتیک قورما قابیلیتی اوال بیلردی .جاببار عمی و
باشقاالری کیشیخان عمینین سیراداکی آددیمالرینی دیقتله ایزلهییردیلر .او،
قوجا -اوشاق و قادینالرین باشینا بیر عسگرین دورماسینی ایستهدی.
عسگرلرین بیری کاروانسارایین اؤنوندن تونقاللی کونجه ساری گلدی .بللی
کی ،عسگرین اؤزو ده بو ایشدن ممنون ایدی!
سورو کؤپکلرینین قوزوالرین داغیلماسینا قارشی موجادیلهسی بو آناجان
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گؤردویوم ان اینانیلماز قوروما سیستمی ایدی .کؤپکلرین دوزنلی فورمادا
سورونو قوشاتماسی و قارشیلیقلی حرکتده اولدوقالری ،دوغانین اوالن اوسدو
دوزهنینین گؤسترگهسی ایدی .بو بؤیوکلوکده سورونو بئله بیر قورخونج
قارانلیقدا قوروماغین آدینی ،یالنیزجا دوغا مؤجیزه سی آدالندیرماق اوالر!
قوردالرین اوالماسی بیر آن بئله کسیلمیردی .آرتیق قارشیدان دئییل ،آرخادان
دا اینیلتی سسلری ائشیدیلیردیدی .بونا باخمایاراق ،قورد ایزلریندن خبر-اتر
یوخ ایدی .بو ایسه ،بیزلری داها دا راحاتسیز ائدیردی .چونکی ،دهشت
ایچریسینده گؤزلنتی نین آالنی ،دهشتین اؤزوندن قات-قات گئنیش و قورخونج
دور .بیز دهشتین ایچینده دئییل ،ایزینده یاشادیغیمیزدان قورخوردوق! من،
زامان-زامان کونجه سیغینانالرا اورک-دیلک اولماغا چالیشسام بئله ،اؤزوم-
اؤزومه اینانا بیلمیردیم! بیز ،هامیمیز قورخو ایچینده ایدیک .حتی تاروئردی
دایی و کیشیخان عمی بئله! آما قورخونج گئجهنی یاشایانالرین اورکلری بیر
اؤلچوده اورکک دئییلدی .اولقانین منه قارشی داها سویوق قانلی و ساکیت
اولماسی بونا آچیق اؤرنک ساییلیردی .اولقا ،منه قارشی سسلنهرک:
 جوانشیر ،چوخ پیس گئجهدیر .دئمک کی ،آلین یازیمیزا بو دایازیلمیشمیش! بیز ،بو گئجهنی ده آتالداجاییق .یاشاما اینان ،سئوگییه اینان!
سئونلر اؤلمز! بیزیم قارشیمیزدا گونلریمیز وار! بو گونلره اینان! بو
کؤرپهنین یاشاماسی اوچون بیزیم یاشاماغیمیز گرک! ایگیرمی دوققوز
عزیزیمیزین یاتیب دورمادیقالری گئجهدن ،سادجه اون گون کئچیر .آنانی-
باجینی ایتیردیگیندن ،سادجه اون ایکی گون کئچیر! سونوجدا ،ان آجیسی
اونالر کیمی اوالریق! بیراز سویوق قانلی اول عزیزیم!
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بو سؤزلرین قارشیسیندا دئیهجک سؤزوم یوخ ایدی! اینجه گؤرونن اولقانین منه
اورک وئرمهسی باریز بیر اؤرنک کیمی هر کسه عایید ایدی .بونو او گئجه
آنالدیم! او گئجه کیشیخان عمینین بیر میلت اوچون هانسی ده یه رده اوال بیلمه
سینی آنالدیم! کئشکی ،سیاستله آغالیق ائدنلرین کیشیخان کیشی قدر اورکلری
اولسایدی! کئشکی ،اولقا کیمی اینسانلیغی قادین-ائرکک اؤلچوسونده دئییل،
اینسانلیق دئیه رینده گؤرنلرین سایی چوخ اولسایدی! من ،او گئجهنین
قورخوسونو آتاالر دئمیشکن" قورد اورگی یئمیش "گؤرونمز ایرادهلر کؤلگه
سینده آتالتماغی باجاردیم.
او گئجه گؤزوموزو قیرپمادان ،دان یئرینین آچیلیشی ایله یولالنماغا باشالدیق.
چیگینینده توفنگی ،الینده ایسه اوزون دگه نگیله سورونو گؤزدن کئچیریردی
اوستا چوبان .بوتون یورقونلوغا رغمن چوبان عمی دیم-دیک آیاقدایدی .تورک
چوبان ،کئچیردیگیمیز قورخونج گئجهنین اصیل قهرمانی ساییلیردی! او،
کیمسهنین بورنو قانامادان ایکی سورونو بیر آندا بوسبوتون سحره چیخاران
ایدیعاسیز بیر چوبان ساییلیردی .تاروئردی کیشی ،اؤز درین ایرادهسی و
بیلگیسیله دهشتلی گئجهنی یئنهرک هامینی ساغالم قورتاردی .قورد قدر قورد
اورکلی اوالن اینسانالرین اورگینی چتین سیناقالر آیدینالشدیرار .کیشیخان
عمینین زامان-زامان ایکی عسگرله بیرلیکده سورونون اؤنونه چیخاراق
قوردالرا مئیدان اوخوماسی دا گئجهنین قهرمانلیق اؤرنکلریندن ساییلیردی.

گئجه سانجی سیندان دوغان قارا بولودالرین آردیندان سؤکولن گونشین
ساچاقالری داغالر آردیندان ایز سپمهیه اؤزن گؤستریردی .آرتیق یوال دوشمه
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زامانی گلمیشدی .بللی اوالن او ایدی کی ،قاالن ایکی آغاجلیق یولون ان آزی
بیر آغاجینی بیرلیکده گئدهجکدیک .کؤپکلرین سحرهدک یاتماماسی ،اونالری دا
آیاقدان سالمیشدی .اونالر ،سادجه واختاشیری قوزوالرین مهلیرتیسینه قارشیلیق
وئریردیلر .گؤرونن بو کی ،ایتلر قدر قویون-قوزوالر دا بیر آن یوواالرینا
یئتیشمک ایستهییردیلر .آنجاق نه یازیق کی ،بیز بو دیل بیلمز حئیوانالر قدر
بئله ،شانسمیز یوخ ایدی.
چوبان دایی نین اؤندرلیگینده یولوموزو گئنیش درهنین چایا آلچاالن
جیغیرالریندان سالمیشدیق .بوراالردا سوروشگن لیک تهلوکهسی چوخ آز
ایدی .آیاقدا یوروین گنجلر ،اوشاقلی آناالری و قوجاالری داشییان قاتیرالرین
نوختاسیندان چکهرک پالچیقالردان کئچمهلرینه یاردیمچی اولوردوالر.
جوشقون ،تیتیزلیکله سورونو ایرهلی دارتیردی .بیزیم بیر-بیریمیزه یاخین
اولدوغوموزدان ،دانیشماق ایمکانی دا یارانیردی .کئچن گئجهنین و هاردا
یاشاماقالری ایله باغلی جوشقوندان سوروشدوقدا بئله جاواب وئردی:
 کئچن گئجهنین های-کویو دوشوندویونوز کیمی اوالیسیز بیتمه میشدیر! بوآلووون توستوسو باشقا بیر یئردن چیخاجاقدیر! قوردالر ،بیزیم سورویه
سوخوال بیلمینجه ،باشقا سورونو دیدیب داغیدیبالر! اونالر آج قارینال
مئشهیه دؤنمزلر .باخ ،هنده وردن گلن سسلر آراسیندا قورد هابئله چاققال
سسی یوخدور .بو سس سیزلیک باشقا آخیر و باریناقالرین وورولماسی
نین نیشانیدیر! قوردالرین بیرلیکدهلیگی ،کسین بیر سونوجا وارمیشدیر!
اونالرین گئجه یاریسی سسلرینین آزالماسینین بیر ندنی واردیر! قورد،
توخ اولمادان یاتاغا گیرمز! ایرهلیده گئجهنین توستوسو بللی اوالر! بیزیم
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ائویمیز" بابا قاسیم "کندیندهدیر .هارداسا بیر آغاج سیزین گئتدیگینیز بدیع
آباد کندیندن یاخیندادیر .بیز یولون بو تاییندا ،سیز ایسه او تایینداسینیز .بابا
قاسیم قاماسیابین ان بؤیوک آوادانلیغیدیر .بدیع آباد ایسه قاماسیابین ان
کیچیک کندی ساییلیر .سیزین اورادا نه ایش گؤرهجگینیزی بیلمیرم .هئچ
اولماسا یولون بو تاییندا آخار سوالر وار ،بیراز آرالی قاماسیاب چایی
وار .سیزین یئرینیزده یاشاماق ایمکانالری چوخ آزدیر .اورادا دام-داوار
یوخدو ،اکین یئرلرینی خیر باسیب .جاوانالر دا کؤچوبلر خورم آبادا ....
 بیز ،سیزین کندینیزدن کئچهجییک؟ یوخ ،سیزینله قارشیدا آیریالن اوچ یولدا آیریالجاییق .سیزین کندینیزیولون او تاییندادیر .سیزی کندین هاراسیندا یئرلشدیرهجکلر؟
 بونو بیز بیلمیریک " .نهاوند"ده هارا گئتدیگیمیزی بللی ائتدیلر .بدیع آبادکندینی اورادا اؤیرندیک .تانری اؤزو یاردیمچی اولسون .هارادا
قاالجاغیمیزی ،نه یئیهجگیمیزی ،نه گئیهجگیمیزی ،نئجه یاشایاجاغیمیزی
کیمسه بیلمیر .بیزی بورا اؤلمهیه گؤندریبلر جوشقون قارداش! نهاوندده
ژاندارما باشچیسی" بوردان قاچانین جزاسی اؤلومدور دئدی!" سن
بورداکی ایلک دوستوم اولدون! بیزی یالنیز بوراخما! هئچ اولماسا هردن
بیزه ساری گل!
 سیزین نییه بورادا اولدوغونوزو بیلمیرم .آما سیزلرین یاخشی آداماولدوغونوز بللیدیر .من سنی گؤرمهیه گلهجگم .اؤز آرامیزدا قالسین،
ژاندارماالری کیمسه سئومز .بیر ده ،من سئوینیرم کی سیز تورکسونوز.
بورادا بیزیم عاییله میز بوتون تورکدور .آما لکلر ،لورالر ،کوردلر ،بیر
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ده دؤولت مأمورالری فارسالر وار .من لورجانی بیلرم .بیزیم اربابین
فامیلی هامیسی لوردو .من اونالرال لورجا دانیشارام .بیزدن اویانا کندلرین
چوخو لور ،کورد و تورک کندلریدیر .بیزدن بیراز اویانا لوریستاندیر.
ددنین دئدیگینه گؤره ،بیر چوخ تورک کندی کوردلرین و لورالرین
سیالحلی یوروشونه اوغرارکن بوشالیبدیر .سیزین گئتدیگینیز کندین ده
کئچمیشی بئله اوال بیلر.
 ساغول جوشقون قارداش .بورا سورگون دوشدویوموز بارهده سنهآنالداجاغام .وئردیگین بیلگیلره گؤره ساغول .منیمله ماراقالندیغین اوچون
ده ،وار اول! آنجاق ددن باغیرا-باغیرا سنی سسلهییر .باخ ،سنین طرفین
سورودن گئریده! ددنین داها دا سسی چیخمادان قوزوالرین ال-آیاغین ییغ!
ایچیمیزده اوالن دوننکی دوزندن خبر-اتر یوخ ایدی .هامی قویون سوروسیله
بیرلیکده ایرهلیلهییردیک .کاروانسارایدا چوخ راحاتسیزجا قبول ائتدیگیمیز
سورو قوخوسونو ایندی آلدیغیمیز هر تینله سئوه-سئوه ایچیمیزه چکیردیک!
آرتیق ،بیزیم اوچون یئنی یاشام آلیشقانلیغی باشالمیشدی .کیمی بیر قوزو
یاوروسونو قوجاغینا آلمیشدیر ،کیمیسه سورونون ایتلریله اویناییردی! بو
قوووشمادان هر کس راضی گؤرونوردو! ائل آغساققالالری بیرلیکده
یورویور ،صؤحبت ائدیردیلر .من ،بیر الیمله قاتیر نوختاسینی ،دیگر الیمله
ایسه یئنی دوغموش بیر قوزو باالنی داشییردیم .آرخا-آرخایا یوروین سکینه
آنایال اولقانین آراسیندا اوالن باغالنتی گؤزدن قاچینماییردی .ائله کی ،جاببار
عمینین مصلحتینه گؤره ،کند اهالیسینه بو ایکیسی نین آنا-باال اولدوغو بیلینمه
لیدی .من ایلک اؤنجه بونا خوش باخماسام دا ،جاببار عمینین" اوغلوم قیسقانما!
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سنین یئرین آیری ،سکینه آنانین یئری آیری" ! سؤزوندن سونرا اوتانماغا
باشالدیم!

تاروئردی دایی نین سورونو دوردورماسی ،آیریلیق چاغی نین چاتماسیندان
خبر وئریردی .اونون عسگرلره و کیشیخان عمییه الیله ایشارتینین آنالمی یول
آیریجیندا اولدوغوموزو بللی ائدیردی .آرتیق ،بیر عؤموره بدل بیر گئجهنین
اوالیلی تانیشلیغی نین سونونا گلمیشدیک! بونو کیمسه ایستمهسه ده ،قبول
ائتمگی مجبور ایدی .سویداشلیق دوغاسینی گؤزلرینده جانالندیران جوشقونال
محبوبو قوجاغیما چکهرک ،یاناقالریندان اؤپدوم! ان اومودسوز آنیمدا ،اومود
یاغمورو کیمی آنلیما قوندوران جوشقونالر اوچون تانریما شوکور ائتدیم!
~~~~~
سون باتاقلیق !

بیر کیچیک تپهنین آرخاسیندا چاموردان تیکینتی لریله کیچیک" بدیع آباد "کندی
گؤرونمهیه باشالدی .هارداسا سحر ساعات  ۹رادهلری ایدی .بونا باخمایاراق،
کیمسه گؤرونموردو .پالچیقلی یولالر ،ییخیق ائولر ،بیر نئچه اینک-قویون،
تویوق-خوروز و کندین گیریشینده اکینه شومالنمیش کردیلر یئنی وطنین )!(
گؤرولن پانوراماسی ایدی!...
بو گون" آغ  ۲۱آزردن"بیر ایل  ۲۵گون کئچیر! "قارا  ۲۱آزردن "ایسه
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 ۲۵گون  ۹ساعات!
هاوا بیر آز گونشلی ،بیر آز بولودلو! کندین مسجیدینین حصیرلری آیاغیمیزا
ایلیشیر .ترالن ندنسه آغالییر .اولقانین سود ایچمهسی گرک ایدی .سکینه آنا
سود تاپماق اوچون مسجیددن باییرا چیخدی! کیشیخان عمی مسجیدین ائنینی-
بویونو اؤلچهرک اوخویور:
 "لعنت قارا زیندانالرا ،شالالقالرا لعنت!لعنت ستم و جبروفالکتلره لعنت!
لعنت ،تؤرهین قانلی جینایتلره لعنت!
لعنت کجه  ،کم بین لره ،باطل لره لعنت!

لعنت عصبی ،قورخولو قاتل لره لعنت!"
کیشیخان عمینین بوغازینین خیشیلتیسی بیریانین شعرینین بیتمهسینه ایمکان
وئرمیر .خیشیلتی ،آجلیقدان دا اوال بیلر ،عصبدن ده! منجه آجلیق دئییل ،هر
دایانیقلی سینیرین ده سینیری وار!
مسجیدین سینیق مینبری اوستونده قوجا تابلودا سولموش بیر یازی گؤزه دئییر:
"آهلل -محمد -علی -فاطمه -حسن وحسین".
تابلونون اوستونو توز باسیب! بللی کی ،ایللردیرآلاله ائوینین قاپیسینی چاالن
اولمامیشدیر! مینبرین آلتیندا سپه لنمیش پاالس دوغرانتیالری وار! آچیقجا گؤزه
چارپان سیچان باجاالری ،اولقانین سودونو قاچیرا بیلر! بو باجاالری تئزلیکله
توتماق گرک ایدی! سونا آنا تابلونون قارشیسیندا دوروب دئییر:
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گؤزل اوغلوم سونوندا چاتدیق! تانری ائوینین قوناغی ییق! آما هر یئردن
چیرکلیک آغناییر .باخ! یازیق" پنج تن آل ابا " تابلوسو توزدان
گؤرونمور! ائله بیل کی ،بونالر دا بوردا قریبدیرلر!
"آغامیز قولسوز ابولفضل اؤزو دادمیزا یئتسین !"...

«بیرینجی کیتابین سونو»

سورگون باتاقلیغی :بدیع آباد!

مسجیدی تانری ائوی ده بیلرلر! هاردا چؤرک اولماسا ،سو اولماسا،
باشینی یاسدیغا قویاجاق یئرین اولماسا ،آلالهین ائوینه سیغین! -دئیرلر!
بیزی اوچ گون دیندیرمهدن -سیندیرمهدن سونرا آج -یاالواج کؤپکلر
کیمی سیزالتدیالر .اوچ گون بویونجا کیفلنمیش قوملو چؤرکدن باشقا
پاییمیز اولمادی .ایچدیگیمیز سویون قوخوسوندان اورگیمیز آغزیمیزا
گلیردی .آلتیمیزدا سونگو کیمی حصیرلرین اوزوندن بدنیمیز دلیک-
دئشیک اولموشدو .بیزی کنده گتیرن ایکی عسگر ،ائششک و
قاتیرالرال گلدیگی یئره دؤنموشدولر .آرامیزدا اوالن ایکی
چاووشوموزون عسگر فورماالرینین یئرینی کیشیسل پالتارالر
آلمیشدیر .بیز آرتیق اؤزگور اولموشدوق! کندی باشدان-باشا گزمک
اوچون هر هانسی بیر سیخینتیمیز یوخ ایدی .چوخو یاشلیالردان
عبارت  ۱۲-۱۰عاییله "بدیع آباد"ین بوتون نوفوسونو اولوشدوروردو!
اونالرین ایسه ،بیزلردن قاچماسی دردلریمیزین اوستونه آرتان یئنی بیر
درد ساییلیردی! اونالر ،بیزه یاخینالشماقدان چکینیردیلر .بو اوزدن
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دردیمیزی کیمسهیه آنالدا بیلمیردیک .بیزیمله ایلک ساعاتالردان
ماراقالنان ،یالنیزجا بیر اورتا یاشلی کیشی  -کند آغاسینین کوره کنی
ماشالاله خان آدلی بیر لکیستانلی ایدی .او ،ساده و تمیز بیر آداما
بنزهییردی .تکجه اونون وئردیگی قورو الواش چؤرگیله آجلیقدان
قاچیردیق .کوفلنمیش چؤرکله داغدان آخان بوالنیق سو ،آج-
سوسوزلوغوموزا قارشی الیمیزده اوالن تکجه بسلنتی ساییلیردی.
ماشالاله خانین آنالتدیقالرینا گؤره" ،بدیع آباد"ین بئله خارابا قالماسینین
ندنی تپهلردن آخان قایا داشالری اولموشدور .یاغیشدان ایسالنان بو
قایاالرین آخماسییال کندین آزاجیق اکین آالنی بوتونلوکله اؤلموشدو.
قایاالرا چولقانمیش بو تورپاقالردا ان وحشی بیتکیلر بئله ،گؤزه
دیمهییردی .سانکی بوردا یاشام دوغاسی چوخدان بیتمیشدی! بوراالردا
یاشاماق ایت کیمی سورونمک دئمکدیر .ماشالاله خانین دئدیگینه گؤره،
بیراز بویا-باشا چاتان یئنی یئتمهلر قارینالرینی دویورماق اوچون بو
دیاردان کؤچور ،بیر داها گئری دؤنموردولر .بو بؤلگه ده قاالن
تورکلر نهاونده ،کنگاوره ،همدانا ،لکلر ایله لرالر ایسه لریستانا،
کیرمانشاها گئدیرلر .بئش ایل بوندان اؤنجه بورداکی دؤرد کورد عاییله
سی بوتونلوکله یانیب کول اولدو! بئله کی ،بیر لُر آغاسینین ائوینده
نؤکر قاالن کورد اوغالنین آغانین گؤزده سیله سئوداالنماسی اوزه
چیخدی ۵۰ .یاشلی آغا  ۱۴یاشلی -۶جی ائشیله بیرلیکده  ۱۷یاشلی
کورد اوغالنین باشینی کسدیریر .آغا گنج خانیمینین باشینی کسدیرندن
سونرا دلی یه دؤنور .بیر گئجه کؤیده دؤرد ائو آلووالر ایچینده تونقاال
چئوریلدی .کورد اوغالندان قاالن هرکس جیغیر-جیغیر یاندی.
اوغالنین ایکی اوشاغی ،ائشی ،آتا-آناسی ،ایکی باجیسییال ارلری،
اوشاقالری بو جینایتین قوربانی اولدوالر! آغانین حیرسی دینلنمک
بیلمیردی .بیر نئچه گون سونرا ایکی کورد چوبان ایله بیرلیکده بوتون
سورو تانینمایان شخصلر طرفیندن قورشونا دوزولدو .قاتیل و یا قاتیللر
لر خانی و ژانداماالر طرفیندن آرانیلیر! او آجی اوالیالردان سونرا
بؤلگهده یاشایان بوتون کورد دیللی عاییله لر جانالرینی گؤتوروب
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قاچدیالر! آغانین و ژاندارمانین دئدیکلرینه گؤره ،اوالیدان ایکی ایل
اؤنجه ایش بولماق اوچون کیرمانشاها کؤچموش کورد اوغالنین ایکی
قارداشی سوچلو اوالراق آختاریلیر .بئش ایلدیر کی ،بو ایکی قارداشدان
خبر-اتر یوخدو! آغا ،ایسالمیتین قیصاص قانونالرینا گؤره ،او ایکی
قارداشین قانینی حالل اعالن ائدیب! بو اوالیدان سونرا ،کورد عاییله
لریله یاخینلیغی اوالن بئش-آلتی لک عاییله سی ده بؤلگهنی ترک
ائتمهلی اولدوالر .ماشالاله خانین آنالتدیغینا گؤره بدیع آباددا ایگنه اوجو
بویدا برکت و نعمت قالمامیشدی .بورا اؤلو توزو قونموش بیر
خارابالیقدیر! اونون دئدیگینه گؤره ،اوچ گون بوندان اؤنجه ،ژاندارما
مرکزیندن سیزین بورایا گلهجگینیزی منه بیلدیردیلر .ایلک اؤنجه
کیمسهنین بورایا گلهجگینه اینانمادیم .اون ایللرجه بیرینین بوراالرا یول
آزدیغینی گؤرمهدیم ،بئله! بورا لعنت لنمیش بؤلگهدیر .نهاوندده بئله،
بدیع آبادی تانییان یوخدور! کیمسه بوراالردان تورپاق آلماز! بوتون
تورپاقالرین سندی کند آغاسینیندیر .کیمسه بورایا یاخین گلمز! آما سیز
بورداسینیز آرتیق! کند آغاسینی – برکت آغا-نین گلمه سینی
گؤزلهمکدن باشقا یولوموز یوخدور .برکت آغا ،خرم آباددان آالن ۱۷
یاشلی ائشیندن بیر اوشاق آتاسی اوالجاق .ایندی ،اونو اورایا
گؤتوروبدور .او ،آتاسی ائوینده اوشاغینی دوغمالی و آیاق
برکیتمهلیدیر .بو ایسه ،اوشاغین قیرخینا قدر اوزون سورهجکدیر .آغا
اؤزو ایسه ،ایکی-اوچ گون دوغومدان سونرا دؤنهجکدیر .منیم الیمدن
بیر ایش گلمز! آغا دؤنمه یینجه ،بو مسجیدده قاالجاقسینیز .او گلندن
سونرا سیزین نئجه یاشاماغینیزی بللی ائدهجکدیر".
ال-قولوموز باغلی ایدی .اوز-گؤزوموزدن پیسلیک یاغیردی .بارماق
بویدا خارابالیق بیر کندین ایچینده قاپانیب قالمیشدیق .اولقانین سودو
تامام کسیلمیشدی .ترالن تئز-تئز آجیندان بایغین دوشوردو .تام بیر
فالکت یاشانیردی تانری ائوینده! اوچونجو گوندن سونرا کیفلنمیش
الواشی بئله ،دیلهییردیک! هانسی قاپییا اوز توتوردوقسا ،اوزوموزه
باغالنیردی! تکجه اولوملو یؤنوموزو هاوانین کئچمیش گونلره گؤره
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بیر آز ایلیملی اولماسی اولوشدوروردو .نهاوندده دئدیکلری چای
قیراغی سؤزو ده یاالن چیخمیشدی .بدیع آباددان قاماسیاب چایینا
گئتمک اوچون یولون او تایینا آیاق دؤیمگیمیز گرک ایدی.
طالعسیزلیگیمیزه هر آن بیر شئی آرتیردی! جاببارعمی قان قوسماغا
باشالمیشدی .اونون بدنینده هئچ گوج قالمامیشدی .هر آن دوشوب،
قالخمایا بیلردی .اولقا ،جیلیز جانی ایله اونا گوج وئرمهیه چالیشیردی:
-

-

-

-

اولقا :دایان جاببار عمی! بیزیم سنه احتیاجیمیز وار! سن چوخ
یاشایاجاقسان! سنین نه یاشین وار کی؟ بو گونلری بیرلیکده
آتالداجاییق .باخ! هاراالردان گلدیک! بیر-بیریمیزه قول-قاناد
اولدوق .ایندی ده دایانمالییق .سکینه آنا سنه داوا-درمان تاپماق
اوچون الیندن گلهنی ائدیر .او ،سنین اوچون جانینی بئله وئرمهیه
حاضیردیر .سنی سئونلری سنسیز بوراخما! دایان عمی!
قیزیم! بو گؤزل سؤزلرینه گؤره ساغول .سنی چوخ سئودیم .منیم
هئچ قیزیم اولمادی .حتی اوشاغیم بئله! من ،سنی اؤز باالم کیمی
سئویرم .من سیزی تک بوراخمایاجاغام! بو خستهلیکلردن چوخ
گؤردوم .منی ییخاجاق بیری وارسا ،او دا سیزین غمینیزدیر.
سیزی روحلو گؤرونجه بیر سیخینتیم اولماز! بیزیم دوغا
قهرمانیمیز هاراالردا؟
من :جاببارعمی ،کیشیخان عمیله سکینه آنا بیرلیکده گئدیبلر.
اوتورو گئدیبلر .اومود
چاووشالر دا ژاندارماالردان یاردیم آلماقدان ٔ
ائدیرم کی ،الی بوش دؤنمزلر!
اولقا ،قیزیم سنین بیر شئی یئمگین گرهکیر .نئین وار ،نئین
یوخدورسا دا بو یئتیم باالنین بسلنمه سینه گئدیر .دوغرودور کی،
هر کسین دورومو سنین کیمیدیر .بیر ایشلر گؤرمهلییک .باخ ،هر
کس یان-یانا بایغین دوشوبدور .تانری اؤزو قوروسون بو میلتی!
آنجاق ،روحدان دوشمه یین اوشاقالر! بونالرین هعمیسی کئچر .بیر
گون البته کی ،یئنه تبریزه دؤنه ریک! سو گلن آرخا بیر داها گلر!
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سیز ایکینیز ،بیر ده بو اوشاق ،سیزلره امانت! بیر آیاغا قالخارسام
سیزین ایشینیزی بیتیرهجگم! بئله آسیلی قالماق دوز دئییل .بو
ناموسسوزالرین الینه بهانه وئریلممهلیدیر.
جاببار عمینین بو سؤزلری دئیه رکن گؤزلری دولموش ،سسی ایسه
تیترهییردی .بو دا اونون اومیدسیزلیک ایچینده اولدوغونو گؤستریردی.
اونون سسی ایکی گون ایچینده بوتونلوکله باتمیشدیر .او ،چوخ
اینامسیزلیقال بیزه اینام درسی وئریردی .اونسوز دا بو ساواشدان غالیب
چیخمامیزین ایشیق اوجو گؤرونموردو .کیمسه صاباحین گونشلی
اوالجاغینا اومید ائتمیر ،آخشام چاغی اولدوزالرین باشیمیزین
اوستونهدک ائنمه سینی گؤزله میردی .بیزی گؤز گؤره-گؤره آجلیقدان
اؤلدورمهیه چالیشیردیالر .اوزه ریمیزده سانکی اؤلوم بویوسو
دوالشیب-دوروردو! هر آن بیریمیزین سونو چاتاجاغی گؤزلهنیلیردی.
دؤردونجو گون ده بیتمک اوزره ایدی.
سس سیزلیک! قورخونج و اؤلومجول سس سیزلیک ایچیمیزی
سارمیشدیر! کؤرپهلر بئله ،سس سیزلیک ایچینده اینلهمگی سئچمیش
گؤرونوردو! ترالنین سیزلی نفسی آرا-سیرا یوکسلهرک دیقتلری اوزه
رینه چکیردی .هرکسین قارشیلیقلی سولغون گولوشو سون درجه آجی
گؤرونتو سرگیلیردی .اولقانین سولغون یاناقالریندا حیات ایزی
گؤرونموردو .تانری ائوی "قوناقالرینی آغیرالییردی"! حله بونا دا
شوکور!
اوزاقدان کیشیخان عمیله سکینه آنانین بیر شئیلر داشیدیغینی گؤرونجه،
اونالرا دوغرو قوشدوم .اونالر ایکیسی ده یورغون گؤرونوردولر.
بللی اوالن او ایدی کی ،یورومک گوجلری بئله قالمعمیشدی .اونالرا
چاتینجا آیاقالنماغا باشالدیالر.
 ساالم ،یورولمایین! سیز بوسبوتون آیاقدان دوشموسونوز .بیرازاوتورون یورغونلوغونوز چیخسین.
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سکینه آنا :یوخ اوغلوم اوتورماق زامانی دئییل .بو گئجه بیر شئیلر
یئییلمه سه هعمی قیریالر! سن گل بو تورباالری آل! آلالهدان بیراز
پاییز آلماسی ،هئیوا و گؤیرتی توپلعمیشیق .اینشالاله بو تورباالر
میلتی بیراز آجلیقدان قورتارار.
کیشیخان عمی :اوغلوم اودون توپالنمالی! سکینه آنا آش پیشیرمک
ایستهییر .سن گئت ،ماشالاله خانی بول ،اوندان قازان آل گتیر! او
اؤزو ،قاب-قاجاغین اولماسینی دئمیشدی.
اولسون ،عمی گئدرم .اؤنجه بونالری داشییم .سونرا دئدیکلرینی
یاپارام .سیز بونالری هاردان توپالدینیز؟ یولون بو تاییندا ائله بیر
یئر وارمی؟
هه ،بو تپهنین آرخاسیندا بیر کیچیک یاشیل وادی وار .ایگیرمی-
اوتوز آغاجی ،قانقال کولالری ،گؤیرتی بیتگیسی واردیر .قانقال
کولالری دونیانین ان فایدالی بیتکیسی دیر .آنا اونالردان آش
پیشیرمگی دوشونور!

دونیانین قیزیل آچارینی داشییرام کیمی تورباالری چیگینلریمه آتاراق
مسجیده دوغرو قاچماغا باشالدیم .تپهدن دوشرکن ماشالاله خانین آغ
ائوی گؤزه دییردی .تلم-تله سیک تورباالری سارا خانیما وئریب
دؤندوم .ماشالاله خانی ،باخچاسیندا گؤردوم .کیشیخان عمینین
تاپشیریغینی اونا چاتدیردیم .او ،منیم سؤزلریمی ائشیدندن سونرا ،ایکی
بؤیوک قازانال بیرلیکده ایکی بوخجا قورو چؤرک ،بیر متیره ت
یوغورد ،بیر باغلی پئندیر و گؤی قوروتماسینی ائششگینین بئلینه
یوکلهییب سوروشدو:
 سنین آدین جوانشیردی ،ائله می؟ دوغرو .منیم آدیمی هاردان بیلیرسن؟ بیز ،بوندان سونرا بیر یئرده یاشایاجاییق .بیر-بیریمیزی تانیمالییق.سنین بیر باالن دا وار ائله می؟ آلاله ساخالسین .آدی نه؟
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آدی ترالندی فارسجا شاهین قوشو دئمکدیر .ماشالاله خان بئی،
بیزیم دوروموموز نه زامان بللی اوالجاق؟ میلتیمیز قیریلیر.
ایچیمیزده خسته اوالنالر وار .آغساققالیمیز قان قوسور .هامی
آجلیقدان اؤلوم آیاغیندادیر.
بیلیرم اوغلوم! آما الیمدن بیر ایش گلمیر .منیم ده الیم-قولوم
باغلیدیر .سیزینله باغلی امرلر وار .اونالرین بیلمهدیگینی عمل
ائتمک اولماز .یوخسا باشیمیز بئتر آغری یار .برکت آغا  ۳-۲گونه
گلمهلیدیر .اومید ائدیرم کی داها تئز گهلر .سیزه اوزولورم .آما
الیمدن گلن یالنیز بودور! سنی بیراز اؤنجه توربا داشییاندا گؤردوم.
تورباالردا نه وار ایدی؟
بیلمیرم .بیراز آلما ،هئیوا و گؤیرتی .ایچیمیزدن بیر آغ بیرچک،
بیر ده کیشیخان بئی اونالری یاماجالرین آرخاسیندان توپالمیشالر.
گؤزل! من ده سیزه الواش ،پئندیر و قاتیق حاضیرالمیشام.
بیز دؤرد-بئش گوندور آجیق .حتی ایچمهیه سو بئله ،یوخ! منیم
خانیمیمین اوشاغا وئرهجک سودو کسیلیب آرتیق! باشقا اوشاقالر دا
آجلیقدان بایغین دوشوبلر .کیشیخان بئی دئییر کی ،عؤمرونده بئله
ظولم گؤرمهدی .من حله گنجم .آما بؤیوکلرین دئدیگینه گؤره ،بو
بوسبوتون آدام اؤلدورمکدیر!
من سیزه بیر شئیلر حاضیرالرام .بو قاتیری دا سنه وئریرم .اونونال
ایشلرینیزی بیراز ساهمانا سالین! اونو مسجیدین آرخا طرفینده
ساخال! بیر یئره گئتمز .من سونرا اونا سامان و قورو یئمک
گتیررم .آج قالماز .یئردن سامان-فیالن تاپالر یئیر.
الاله سندن راضی اولسون ،ماشالاله خان آغا .بیر ده مسجیدین
آیاقیولو دولوبدور ۳۵ .نفر اورایا گئدیر .آیاق یولونا سو آپارماغا دا
ایمکان یوخدور! تک بیر دلیک آفتاوا وار!
جوانشیر ،بیراز دا دؤزون! سیزه ائو الزیمدیر .برکت آغا گلینجه
بیر شئیلر دوشونولهجک سؤزسوز! سیز حله قارینیزی دویورون.
من گلیب سیزه باش چکرم.
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منیم مسجیده یئتیشمگیم ایله ،سکینه آنا و کیشیخان عمینین ده یئتیشمه
سی عئینی زاماندا اولدو .اونالرین گوجو بوسبوتون توکنمیشدی .سکینه
آنانین مسجیده یئتر-یئتمز ییخیلماسی هر کسی آیاغا قالدیردی .اونون
یئرده اوالرکن ،اؤزونو توپارالما چاباسی اینانیلماز ایدی .او،
قانقالالرین سویولماسینی ،گؤیرتیلرین یویولوب دوغرانماسینی قادینالرا
تاپیشیراراق مسجیدین بیر کونجونه چکیلدی .جانسیز-تاوانسیز سکینه
آنا ،هر کسین حرکتلی اولماسینی ایستهییردی.
بیرازدان گرکن اودون ،کول و چئشیدلی یاناجاقالر مسجیدین آرخا
طرفینه توپالندی .منیم گلیشیمدن بیراز سونرا ماشالاله خان بیزه گلدی.
او ،اؤزو ایله قویروق یاغی ،بیراز قووورما اتی ،ایکی گوردوش سود
و بیر شوشه بال گتیردی .آجلیغیمیزا باخمایاراق ،ایچیمیزده توی-بایرام
هاواسی اسمهیه باشالدی .سکینه آنانین تاپیشیریقالری هر کسه خوش
گلیردی .او ،اؤز دئییمی ،داورانیشی و چالیشماسی ایله آز زامان
ایچینده چوخ سئویلمهیه باشلعمیشدی .بو قهرمان آنانین بؤیوک عینادی،
دیرهنیشی ایچیمیزده اؤرنک اولموشدور .ایکی ساعات اؤنجهکی
اؤلومجول اورتامدا ،یاشام اومودی چیچکلنمهیه باشلعمیشدی .آرتیق
آجلیقدان اؤلمه دوشونجه سی گؤزل یئمک قوخوسو ایچیندن یوخ
اولموشدو! باخمایاراق کی ،آجلیغیمیز آرتمیشدیر .آنجاق آجلیغا قارشی
عینادیمیز داها دا اوستون ایدی .زورال دا اولسا ،هر کسین اوزونده
سئوینج چیچگی پؤهرنمیشدی .سکینه آنانین باللی سودو جاببار عمییه
ایچدیرمه سی چوخ گؤزل گؤرونوردو .اونون چاببار عمیله ایلگیلنمه
سی ،دیرنمکده اوالن بیر سود امر اوشاغا آجی درمان ایچیتمهیه
بنزهییردی!
 جاببار عمی :وئر آناالرا ،اوشاقالرا! سکینه آنا :سن اؤزون ایندی اوشاقدان بتر اوشاقسان! بیرازدان آشبیشیر .اونو دا سس سیزجه ایچهجکسن .دوغرو -دوزگون دوزهلیب
آیاغا قالخاجاقسان! سنه چوخ احتییاجیمیز وار! اعتیراض ایستمیرم!
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بو داورانیش آنانین چوخ جسارتلی اولماسینین بیر اؤرنگی ایدی.
قویروقلو-اتلی آش گوجلو اوجاق اوستونده پیکیر-پیکیر قایناییردی.
آشین قوخوسو بوتون چئورهنی سارمیشدیر .اوزاقدان بیزی ایزلهین ائو
صاحیبلری گؤزه ده ییردی .بیز ،نه قدر ایستسک ده اونالرا یاخین دورا
بیلمیردیک .بو دؤرد گونده اونالردان بیری ده ،بیزه یاخین گلمه
میشدیر .حتی سکینه آنانین بوتون چاباالری بوشا چیخمیشدیر .آنجاق،
ایندی آشین قوخوسونا گلنلر وار ایدی .بیز ،حتی اونالرین نه دیلده
دانیشدیغینی بئله ،بیلمیردیک .ماشالاله خانین دئدیگینه گؤره ،بو کندین
قالیب دیلینی لک دیلی اولوشدورور .آنجاق لک دیلینین نه اولدوغونو
بیلمیردیم .سکینه آنا ساده جه تورکجه دانیشیردی .منیم کیمی بیر نئچه
اینسان دا بیراز فارسجا بیلیردیک .من ماشالاله خان ایله فارسجا
دانیشیردیم .بیز ایکیمیز ده فارس دانیشماقدا چتینلیک چکیردیک .آنجاق
بیر-بیریمیزی باشا دوشوردوک.

آش بیشمیشدی! آنجاق اونون نئجه ییهجگینی بیلمیردیک .الیمیزده ایکی
بؤیوک تاختا قاشیقدان باشقا نسنه یوخ ایدی-۳۰ .دان آرتیق آج آدعمین
قارشیسیندا ایکی قازان اودال بیشمیش داغ آشین بوخار قوخوسو هامینی
چئوره سینه چکمیشدی .بو دورومدا یئنه داغ-داش آدامی – کیشیخان
عمینین قورتولوشچو ذهنی یولبای لیق ائتدی .او ،سویولموش
قانقالالرین قابیقالرینی توپالیاراق منی چاغیردی:
 جوانشیر سویولموش قانقالالرین قابیقالرینی منه گتیرین!او ،اؤزو ایله ییغدیغی قابیقالری اودون یانینا آپاردی .جیبیندهکی
بیجاغینی داشا سورتهرک ایتیلتدی .داها ائنلی قانقال قابیقالری اود
اوستونه توتاراق ایسیندیرمهیه باشالدی .قانقال قابیقالری قورودوقجا
یووارالق فورما آلماغا باشالدی .او ،قابیقالرین داها دا قوروماسی
اوچون هرکسی ایش باشینا چکیردی .آرتیق هرکسین الینده بیر قانقال
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قابیغی وار ایدی .کیشیخان عمی بو ایشیله آشین سویوماسینا دا فورصت
قازاندیردی.
بیراز آرالی ایکی یاشلی قادینین اللرینده قابالرال بیزه یاخینالشماسی
ماراغیمیزی چکدی:
-

-

کیشیخان عمی :دئیه سن بونالرین بیزدن اوالن قورخوسو یاواش-
یاواش آزالیر! قوی گلسینلر!
بیزه یاردیما گلیرلر عمی ،دییه سن! بیزه قاب گتیریرلر.
یوخ اوغلوم! اونالر بیزدن ده آجدیرالر! بیزدن اوماجاقالری وار!
اؤزوموز یئمهدن اونالرین پایینی وئرمهلییک! سکینه آنایا دئکی
قوناقالرین وار!
آما عمی.......
آما -مامما یوخدور .یاشامی پایالشماق گرک! بو گئجه هامی
دویاجاقدیر .یارینا باخاجاییق! بوندان سونرا آج قالماق یوخ! بوندان
سونرا بو کندین یئرلیلرینه بئله یاشاماغی اؤیرتمهلییک .بونالر
بیزدن داها دا یازیقدیرالر .دؤرد گوندور بیزدن قاچانالرین بیزه
گلمه سینین ندنی احتییاجدیر .بیز بونا گؤز یوما بیلمریک! بیز
تورکوک! چالیشار یاشار ،یاشار یاشاداریق! بونو اونوتما گؤزل
اوغلوم! ایندی سکینه آنایا خبر وئر! آج قوناقالرا ماراقسیز
قالماسین .اوالبیلسین کی ،اونالرین یاخینالشما اوزلری اولماسین.
آنا اؤزو اونالرا ساری گئتسین!

سکینه آنا ،قابالرینی دولدوراراق یئرلی قاریالری یوال سالدی.
کیشیخان عمینین قانقال قابیقالریندان دوزتدیگی قاشیقالر گرچکدن
ایشیمیزه یارادی .اود ایستیسی ایله سرتلشهرک قاشیق فورماسی آلمیش
قانقال قابیقالری ایله آش ایچمک چوخ کئیفلی ایدی .چونکی ،کیشیخان
عمینین قاشیقالرینین آغزی آچیق ایدی .بو ایسه ،ایچیمیزده گولمهلی
حالالرا ندن اولوردو .بئله کی ،آش قازانیندان چؤمچه لنن هر بیر
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قاشیغین یاریسی دؤنور قازانا تؤکولور ،قاالنی ایسه آغیز یولو ایله
پالتارالر آراسیندا پایالشیلیردی .بو ایسه ،آجلیغی یئنن بیزلر اوچون
ایلنجهیه چئوریلیردی! او گئجه ،بیر توپلوم اؤرنگی اوالراق اؤلومدن
یاشاما دؤنمگی باجارمیش اولدوق! عؤمرومده بئله بیر دادلی گئجه و
یئمک گؤرمه میشدیم! قانقال سودو ،قویون اتی و قویروق پییی نین بیر
آرایا گلمه سیله سورگونوموزون ایلک غلبه سینی الده ائتمیشدیک .او
گئجهدن آلدیغیمیز درسی حله ده اونوتمادیم .سکینه آنانین بیرباشا
اؤندرلیگینده "یاشاماق اوچون دیرهنیش فلسفه سی"نی سؤزده دئییل،
عملده گؤسترن بیزلرین روح دورومو چوخ یوکسلمیشدی .کیشیخان
عمینین " بوندان سونرا یئرلی قاری-قوجانین دا قارنینین دویورماسی
بیزدن یانادیر" آنلعمینین گؤزللیگینی ایندی قانیردیم! او ،بو سؤزو ایله
آزربایجان تورکلوگونون پایالشیم گلنه گینی سرگیله میش اولدو! اونون
"ایلک اؤنجه بیزدن اومانالرال پایالش ،سونرا اؤزونله!" سؤزو ایندی
ده قوالغیمین سیرغاسیدیر.
جاببار عمینین قان قوسماسینین دایانماسی هعمینی سئویندیردی .او ،اؤز
الیله ایلک کز کؤرپه ترالنا آش سویو دادیزدیردی .ترالن ایلک اوالراق
دیلیله آشی قایتارسا دا ،سونوندا قافیلهیه قوشولدو .سکینه آنانین
تاپشیریغی ایله ماشالاله خانین ائویندن گلن الواشالر ساخالنیلدی .او
منی یانینا چاغیراراق دئدی:
 جوانشیر ،بو الواشالری صاباحا ساخال! بو گئجه اوچون بو آشیئتر .هامینین قارنی بوشدور .نه وئرسن یئییب سانجیالناجاقالر.
معدهلریمیزی زورالماماق گرک! هم ده ،صاباح سحری
دوشونمهلییک .اولقا و سارا قیزالریما دئکی ،یارپاقالری قوروتماق
اوچون اوجاغین یانیندا بیر داش اوستونه سرسینلر .نه قدر
قورویارسا ،بیر او قدر ایشیمیزه گهلر .من ،جاببار عمییه و سونا
خانیما دا بیر باش وورمالییام .اونالرین حالی یاخشی دئییل! بیر ده،
مسجیدین مطبخینده باشقا چایدان وارسا ،گؤتور گل باالم!
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سکینه آنانین بئینینی اوخوماق اولموردو .او ،تام-تامینا گئرچک بیر ائل
غمی ایدی .بو گون سحر دان آچارکن کیشیخان عمیله بیرلیکده داغا-
داشا ووراراق ائلینی آجلیقدان قورتاران سکینه آنانین آدی قیساالراق،
سادجه" ،آنا"یا چئوریلدی .آرتیق آنا سسلهنیلنده سکینه آنا آنالشیردی.
هرکسین اونا اوالن سئوگیسی و اونون دا جاببار عمییه آرتان باغلی
لیغی سورگون عاییله میزین ایچینده باشالیان یئنی سؤز قونوسو
اولموشدور .کیشیخان عمییه گلینجه ،سادهلیگی ،ایگیدلیغی و تک آنالمدا
قورتولوشچولوغو ایله توپلوم ایچینده تانینمیشدی .او ،گرچک بیر
تورک اینسانی اؤرنگی اولموشدور.
یاغمور دامجیالرینین اوسلو-اوسلو مسجیدین پنجره سینه قونماسییال
دومانلی یوخوم یوخ اولدو .هر کسین یاتدیغینی گؤرونجه ،ایشلرین
یئرینده اولماسینی دوشونوردوم .بو ،بدیع آباد کندینده اویاندیغیمیز
بئشینجی ،بلکه ده یاشام ایراده سیله آیاقالندیغیمیزین ایلک سحری ایدی.
توپلو یاتاق قایداسینا گؤره ،قادین-اوشاقالر بیر یاندا ،کیشیلرسه
مسجیدین باشقا کونجونده یاتیردیق .کیمسهنی راحاتسیز ائتمگیم دئیه،
یئردن قالخاراق اؤزومه و یئریمه چکی-دوزن وئرمهدن باییر قاپیسی
نین یولونو توتدوم .ایکی آددیم آتمامیشدیم کی ،اولقانین ایشاره سینی
دویدوم .او ،گولومسه یرک ،دیلکلرینی منه یئتیرمگی اونوتمادی! من
ایسه ،قارشیلیق لیق وئرهرک ال ایشاره سیله باییرا گئدیرم دئینجه ،او
ترالنین یاتمیش حالینی منه گؤستردی.
گؤی اوزو ،یاغیشین چیلهمه سیله یاناشی یاریم آچیق ،یاریم توتقون بیر
تئاتر صحنه سی کیمی گولر-آغالر حالالرا قالیردی .اوزاق دان
یئریندن سیچرایان جانسیز آال-آچیق قیزیلین اوزوشمه سیندن دوغان
گؤی قورشاغی آز قاال باشیما قوناجاق کیمی گؤرونوردو .آنجاق ،بو
دیله گیم طبیعتین اورتایا قویدوغو سیخ-سیخ شاکا اوزوندن پوزولوردو.
دان یئرینین گاه گولر یاناغی ،گاه دا بولود یاشماغی سوزگون آالچیغا
بنزهییردی .بیزدن بیراز اوزاقدا بیر نئچه خوروزون بان سسی یاتمیش
کندین یورغونالرینا "بیر سحرینیز داها دوغدو!" سئوینجینی
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یاشادیردی! مسجیدین قارشیسیندا دیمدیک آیاقدا دوران قوجا چینارین
لوم -لوت بیر بوداغیندان دامال-دامال دامجیالنان اینجیلری سونگو کیمی
ایسالق تورپاغین اورگینه سانجاقالنیردی! و بونالر هامیسی بیر
اوماجاغین درین منلیگی کیمی ایچیمه سارماشیردی! اوزون گونلردن
سونرا ،اولقانین سئویملی گولوشو ،دان یئرینین آل-آچیق ارمغانی ،بان
سسینین حله ده سسلنمه سی ،یاشماقلی دومانین هر آن آغالیا بیلمه سی،
اومودون اؤلومسوزلوگونو گؤستریردی!
یاغمورون چوخالماسییال دون آخشامدان یانیق ساخالدیغیمیز اوجاغین
دورومو ایلگیمی چکدی .اوجاغین یئرلشدیگی آرخا حیطه گئتدیم.
اوجاغین یانیندا داش اوستونه سریلمیش یارپاقالردان ایز-توز
قالمامیشدی .سونا آنا مطبخین گیریشینده بیر ایشلر گؤروردو.
-

ساالم سونا خاال ،گون آیدین!
گونون و عاقیبتین آیدین اوغلوم .ائرکنچی سن؟ نه ایشین وار
سحرین تپه سینده؟
خاال ،سن ده تئز دورموسان! دونن حالینی هئچ خوش گؤرمهدیم.
دئیه سن بیر آز باباتسینیز!
هه اوغلوم ،بیزدن آرتیق گئچیب! بیر گون بئله سی ،بیر گون ائله
سی ،هاردان توتارسان بوعؤمور گئده سی!
سیز نئینهدیز؟ اؤزونوزدن دئه؟ اوغلوم بو ایشلری چوخ
یوباتمازالر! او قیزا یازیق اوالر!
سونا خاال بورا گلندن آجلیقال اوغراشیریق .گؤردویون کیمی بیر
نفردن باشقاسینی گؤرموروک! او دا بیزدن بئش-بتر!
دوغرودور اوغلوم! آما بو ایشی بیران بیتیرمک گرک .اینسانالرین
آغزی داروازادان یئکهدیر! بوردا اولمادی بؤیوک کنده گئدین!
اورانین موطلق بیر مولالسی واردیر! من جاببارعمییه دئیرم .او
یازیغین دا دردی بورادا اوزه ووردو! سیز جاوانالرین باشینی
باغالماق گرکدیر!
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سونا خاال دانیشا-دانیشا بللی اوالن داش اوستوندن توپالدیغی
یارپاقالری الی ایله دوغرام-دوغرام ائدیر مطبخده یئرلشن کیچیک بیر
پیلتهنین اوستوندهکی تاوادا تووالییردی .او ،بو ایشی چوخ تمیز
ائدیردی .قوروموش یارپاقالرین اوزه ریندن قالخان اینانیلماز گؤزل
قوخو ،منی آز قاال مفتون ائدیردی .من یارپاقالرین نه اولدوغونو حله
بیلمیردیم .دونن سکینه آنانین یارپاقالرین حاقیندا ساخالدیغی گیزلیلر،
بو گون ده سونا آنا طرفیندن گیزلی توتولوردو! او ،بو حاقدا هئچ بیر
سؤز دانیشماق ایستمیردی .سانکی بو ایکی آغبیرچک آنا و خاالنین
بیزی چاشدیراجاق ائیلملری اوالجاقمیش! سؤزسوز کی ،دونیانین
ایستی-سویوغونو چکمیش بو بؤیوکلریمیزین آرزوسو روح یوکسهلیشی
یاراتماق ایدی.
 جوانشیر اوغلوم ،ایندی کی آییقسان اوجاغا باخ! قویما سؤنسون!بیرازدان قاینار سو گرک اوالجاق.
 باش اوسته خاال .همن مشغول اوالرام.دونندن ساخالدیغیمیز چؤر-چؤپلرین هامیسینی اوجاغین آلتیندا
یئرلشدیردیکدن سونرا مسجیدین مطبخیندن کیچیک بیر نئفت چللگینی
گؤتوردوم .بو مسجید بیر یئتیم ائویندن بئله ،کاسیب ایدی .اوچ-دؤرد
چینقو بارداق ،ساخسی قاب-قاجاق ،ایکی چاینیک ،ایکی زاواللی قازان
و بیر ده آلتیندا بارماق بویدا دهلیگی ایله دمیر آفتاوا بدیع آبادین
بیریجیک عزیز تانری ائوینین سایا گلن بوتون وارلیغی ایدی .الکین،
حیطین آراسیندا یئرلشن چات-چات آچیلمیش یووارالق بیر حووضون
باشیندا فیل خورتومونا بنزر سو تولومباسی اؤزونو گؤستریردی .بو سو
تولومباسی بیر ایشارتله چئوره سینده سئل یوال سالیردی! بیزی
سئویندیرن تکجه وارلیقدا بو ایدی .باخمایاراق کی ،سویون هر
چکیلیشینده چوخ غلیظ بوغونتو قوخوسو ایچیلمز اولدوغونو
گؤستریردی.
سکینه آنانین یارپاقالریندان دوزلن چایین دادی و رنگی باشقا اولسا دا،
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بیر چوخالریمیزی ممنون ائدیردی .او سحرهعمینین کئفی یئرینده
گؤرونوردو .بیرینجی کره اوالراق ،توپلوجا کندین کوچه-باجاسینا
گئتدیک .کندین یئرلیلرینین بیزه یاخینالشماسی سئویندیریجی ایدی.
اؤزللیکله یاشلیالرین بیر-بیریله ساالمالشماسی خوش حال ایدی .دئمک
اوالر کی ،او گون کند اهالیسی ائولریندن باییرا چیخاراق بیزیمله
ساالمالشماغا اؤزه ن گؤسترمیش اولدوالر ۱۵-۱۰ .آزیاشلی اوشاق،
 ۱۵-۱۰گنج قیز -گلین ۶-۵ ،گنج اوغالن ،قاالنی ایسه قیرخ-
یئتمیشلرین آراسیندا بدیع آبادلین یئرلیلرینی اولوشدوروردو .من ،اولقا،
سونا خاال ،سکینه آنا بیرلیکده آددیمالییردیق .بؤیوکلرین تاپشیریغی ایله
ترالن منیمله اولقانین آراسیندا یئر دئیشدیریردی .او گون ،بیزیم اوچون
بیر آچیلیش گونو اولدو .آخشام رادهلرینده بیر قاتیر یوکو ایله بیرلیکده
بایرامی و درویشلو بیئلر ده بیزه قوشولدوالر .سود ،پئندیر ،اون ،کره،
ایکی سودلو آنا قویونال ایکی باال قوزو ،ایکی شققه ات ،ایشلنمیش و
کؤهنه قاب-قاجاق چاووشالرین ژاندارما مرکزیندن گتیردیغی سووقات
ایدی.
بئشینجی گون ده بیتمیشدی ،آنجاق گؤزلهدیگیمیز برکت آغادان هر
هانسی خبر-اتر یوخ ایدی .او آخشام ،بایرامی و جاببار بیئلرین ایلک
کز ایکیلی گؤروشونو گؤردوم! نئفتین بیتمه سیله  ۶المپا چیراغیندان
سادجه اوچونون ایشیغیندا توپالشان سورگونداشالرین اؤنملی ایکیسی
نین بیزدن آرالی درین دانیشیقالری ماراغیمی چکیردی! بوندان
اؤنجهکی اوردو اونیفورماسییال ایندیکی بایرامی بیئین آراسیندا چوخ
بؤیوک دییشیکلیک گؤرونوردو .او ،ایندی داها چوخ اؤزگور ،جانا
یاتیم و ایچدن بیریسی اولموشدور .یول بویونجا جاببار عمیله بایرامی
بیئین آراسیندا اورتاق گیزلی لیگی آنالسام دا ،ایندی داها آرخایین
اولموشدوم.
-

سکینه آنا :سارا قیزیم ،بو اوشاقالری یویوندورماق گرک .آلاله
ائلمه سین باشالرینا بیت-میت دوشر ها!
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سارا باجی :دوغرودو آنا! آما نئجه؟
قیزیم صاباح بونو دوشونریک .ایلک اؤنجه المپا یاغی تاپمالی ییق.
اوغلوم جوانشیر صاباح بیزه نئفت الزیمدیر .بیر ایش گؤره
بیلرسن ،یوخسا اودون ییغیب اوجاق قاالیاق؟
آنا ،منجه ده اودون توپالمالی ییق .سحر تئزدن بو ایشی گؤره ریک.
اولقا :سونا آنا ترالنا باخارسا ،من ده جوانشیرله چؤله گئدرم.
سونا خاال :باخارام قیزیم ،باخارام آرخایین اول!
سارا باجی :من ده باخارام اولقاجان!
آیگول و بابک /بیرلیکده :/بیز ترالنا باخاریق خانباجی اولقا!
ایچیمیزده سس سیزجه ایچینه قاپانمیش  ۴۰-۳۵یاشالریندا یومورو اوز
و قارا گؤزلو بیر ایلگیسیز خانیم وار ایدی .ایلک اوالراق سارا باجی
اونو تانیش ائدنده دیل-دوداغینی چئینهدی:

-

-

ائلمیرا باجیمیزین داوا-درماندان باشی چیخیر! باشقا اؤلکهده
اوخویوب دئیه سن !...دوکتورلوک بیلیر! بیزدن بیریسیدیر .کیمین
دردی اوالرسا ائلمیرا باجیمیزا دئیه بیلر .ائله دئییل باجی؟
ائلمیرا :ساالم ،منیم آدیم ائلمیرادیر .اورمودانام ،باکیدا ائیتیم آلمیشام!
تبریزده توتولوب ایندی سیزینله بوردایام! اؤزومله بیر آزاجیق تیببی
وسایطیم وار .صاباحدان سیزلرین ساغالملیغینا باخاجاغام .حلهلیک
کندین اهالیسینه بیلدیرمگین .بو سؤز یوخاریالرین قوالغینا
چاتارسا ،منی بوراالردان آپارارالر! ایچیمیزدن باشقاسی منیم کیم
اولدوغومو بیلمه سین لوطفا!
ائلمیرا خانیم ایکی گوندن سونرا اولقانین دورومونا باخدی .اولقا ایکی
گون یئریندن قالخا بیلمهدی .ائلمیرا خانیمین یانیندا بیراز آغری کسیجی
وار ایدی .اولقادان چوخ قان گئتسه ده ،بو اوتانجدان قورتولدو .بونو بیر
من ،بیر سکینه خاال ،بیر ده جاببارعمی بیلدیک! آما اصلینده سونراالر
بیلدیم کی ،بو ایشین اساس باشیندا دوران آدام بایرامی بئی اولموشدور!
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بدیع آباد کندینه گلهلی اون گون اولموشدو .بیر تهر باشیمیزی
ساخالییردیق .یئرلیلرله اولفتیمیز آرتمیشدیر .بونا باخمایاراق بیر چوخ
حالالردا قارشیلیقلی آنالشمادا پروبلئملر یاشانیردی .چونکی ،یئرلی
لرین دیلیله دیلیمیز آراسیندا بؤیوک فرق وار ایدی .بیر-ایکی عاییله
تورکجه دانیشیردی .بعضا اونالری دا آنالماق چتین اولوردو .آنجاق
بیراز دیقت وئرندن سونرا باشا دوشمک اولوردو .کندین چوخو لک
دیللی عاییله لردن اولوشموشدو .لک دیلیله تورک دیلی آراسیندا هئچ
بنزرلیک یوخ ایدی .حتی لک دیلی فارس دیلینه بئله ،بنزه میردی .بو
ایسه آرعمیزدا اوالن ان بؤیوک پروبلئم ایدی .اولقانین کورتاژ
ماجراسیندان سونراکی دورومو بؤیوک اؤلچوده دئیشمیشدی .دوکتور
ائلمیرانین تیببی امرلری هعمی طرفیندن بیهنیلیردی .بیر بؤیوک عاییله
کیمی چیگین-چیگینه وئرمیشدیک .آنجاق حله ده ،کندین آغاسیندان
خبر-اتر یوخ ایدی .کیشیخان عمینین سؤزلرینه گؤره ،برکت آغانین
نئجه آدام اولماسینی گؤره ندن سونرا اولقا ایله ائولنمه ایشلرینه
باشالماق گرک ایدی .کیشیخان عمی بو دوشونجه سینه بئله آچیقلیق
گتیردی:
-

سیز ایکینیز ده منیم باالالریم سینیز .ایکینیز ده تربیهلی اوشاق
سینیز .هر کس طرفیندن سئویلیرسینیز! سیز بیر-بیرینیزه چوخ
یاراشیرسینیز .سیزه ائو گرکدیر .ان آزیندان باشینیزی قویاجاق بیر
قوش یوواسی! ائله دئییلمی؟ سیزی اوتاندیرماغا بیزیم حاقیمیز یوخ!
بو کیشی گلسین گؤره ک باشیمیزا نه گلیر!
کیشیخان عمینین سؤزلری قارشیسیندا دئیهجک سؤزوموز یوخ ایدی!
من بیر آنلیق اولقانین اوزونه باخدیم .یاناقالری قیزارمیشدی .گؤزلریله
کیشیخان عمی ایله راضی اولدوغونو بللی ائدیردی .نه اولوب-
اولمایاجاغی بللی دئییلدیر .بللی اوالن ،سادجه بیزیم ایکیمیزین آراسیندا
دیله-دیشه دوشن سئوگینین بؤیومه سی ایدی .آرتیق ،هر کس بیزه
قوپماز سئوگیلر کیمی باخیر ،قووشمعمیز اوچون دوعا ائدیردیلر.
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عؤمرومده ایلک کز اوالراق سانکی ایچیمیزده بیر مولالنین
بوشلوغونو دویوردوم .اوشاقکن آناما بوز -بوز باخدیغینا گؤره ،نیفرت
ائتدیگیم "میرزه لطیف آغا"نین ایندی بوردا اولماسینی دیلهییردیم! او،
محلله میزین باش مولالسی ساییلیردی .بوتون یاسدا-تویدا سوفرهنین
باشیندا ایلشیردی .مرثیه لرده گؤروب -بئیه ندیگی دول قادینالری اؤز
آدینا سیغه ائده ردی! آتعمین دئدیگینه گؤره  ۴رسمی ،سایسیزجا سیغه
قادینی وار ایدی .بوتون محلله اونون چوخ شورگؤز اولدوغونو
بیلیردی .بونا باخمایاراق ،اونون ایمضاسی و مؤهورو اولمادان ایکی
گنج بیر-بیریله ائولنه بیلمزدی .میللی حاکیمیتیمیزین ایش باشینا گلمه
سیله مولالالر ائولرینه چکیلسهلر ده ،یئنه تویدا-یاسدا میلتین سوفره سی
باشیندان اسکیک اولمادیالر .زینداندا منه ایشگنجه وئرنلرین بیریسی
آخوند گئییملی ایدی .بوتون بونالرا ترس گلن مقام ایسه ،ایندی اونو اؤز
یانیمیزدا دیلهدیگیم ایدی!
~~~
سونوندا آغا برکت آغا کنده بویوردو!
اون دؤردونجو گونون آخشامیندا ایلک کز اوالراق زورنا -طبیل سسی
کندی بورودو .من اوشاق ایکن قوناق اولدوغوموز قاراداغین جوشون
کندینده بونا بنزر سسلری ائشیتمیشدیم ۸-۷ .یاشالریندا ایکن آنامین
قارداشی اوغلونون گلین گتیرمه سینه گئتمیشدیک .آنام شاملو
طایفاسیندسان ایدی .سونراالر اونون قیزیلباش اولدوغونو اؤیرندیم.
منیم اوچون چوخ قریب گلیردی .بیر گون بونو آنامدان سوروشدوغومدا
گؤزلری پارالدی:
-

آنا "قیزیلباش" نه دئمکدیر .سن ندن قیزیلباشسان؟ بیلدیگیم قدریله
شاه ایسماییلین قوشونونا قیزیلباشالر دئیرمیشلر.
ا وغلوم جوانشیر ،قیزیلباشالرین هاردان گلدیگینی من ده بیلمیرم.
بیزیم شاملو طایفاسیندا بیر چوخ گوران سسلهنیلن ائالتیمیز واردیر.
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هامیسی دا تورکجه دانیشیرالر .بیزیم ده گوران اولدوغوموزو
دئینلر واردیر .آنجاق ،آتامین دئدیگینه گؤره ،بو آد قوندارما و
یالنیشدیر .آتام دئیردی کی" ،گورانالر همان یارسانالردیر .آما ،بیز
یارسان دئییل ،تورک قیزیلباشالری ییق .تبریزلیلرین بیزه گوران
دئدیکلری یالنیشدیر!" بیز حضرت علی نی چوخ سئوه ریک .اونو
اؤز سئیدیمیز ،آغامیز و مؤوالمیز بیلریک .او ،تانرینین ان عزیز
بنده سیدیر .هر شئی اونون سئوگیسیله باشالرسا تانری ایزینه
یوکسهلر! "یا علی" دئیه ن دیلده آجی اولماز! شفقت اوالر ،باریش
اوالر ،اینسانلیق اوالر ،تانری ایله اینسان آراسیندا اوزاقلیق اولماز!
من ده شاملو طایفاسیندا گؤزه آچدیغیما گؤره بئله گؤردوم ،بئله
دوشوندوم .بیز ده ،شیعهلر کیمی ایمامالری سئوه ریک .بیز ده
موسلمانیق .آنجاق ،تانریال بیزیم آرامیزدا تکجه اورگیمیز و
گؤرونمز ایچ ایشیغیمیز وار .بیز ،کیمسهنین گیزلی ایچیمیزه گیرمه
سینی ایستمریک ،تانریدان سونرا! بیزیم مؤولعمیز دا بونو دئییر.
آنجاق ،سن بو سؤزلری اورادا-بورادا دانیشما! باشینی آغریتما!
بس اوندا من ده قیزیلباشام؟
اوغلوم ،بیراز بؤیو ،دوشون ،سونرا اؤزون یولونو سئچ! من ،سنین
آتانین ائوینه بیر قیزیلباش دئییل ،بیر موسولمان اوالراق گلمیشم.
منی سئویرسن سه ،بو صؤحبتی بوردا باغال! آتان ساوادلی ،آچیق
گؤروشلو بیر اینساندیر .آما ،آتانین چئوره سینده بیر سورو فاناتیک
دینچیلر وار .بونو اونوتما ،اونالردان زیان گله بیلر!"
~~~~~
بدیع آباد کندینی زورنا-طبیل سسی بوروموشدور .بیز ده هرکس کیمی
بو سسی ایزلیهرک کندین جادده طرفینه یولالندیق .یاشلی بئی لریمیز
بیزیمله گلمهدیلر .جاببار عمی نین معده سی یئنه قانامیشدی .کیشیخان
عمی و باشچاووش دا اونون یانیندا قالمیشدیالر .برکت آغانین
قارشیسیندا حرکت ائدن بئش-آلتی کیشی گؤروندو .بیز ،اوزاقدان
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قارشیالما و ال اؤپمه تؤرهنینی گؤروردوک ۱۴ .گون بویونجا
گؤزوموزده دئولشن ،آغاالشان برکت آغانین ایزلری گؤروندو .چوخ
چتین اولسا دا ،هئیکل لر آراسیندا گیزلنمیش یومورو بیر آدامی گؤره
بیلدیک .قیسا بویلو ،شیشقو قارینلی ،آغ گئییمیله قارا شاپقالی برکت آغا
آرتیق قارشیمیزدا ایدی .او ،بیراز یاخینالشارکن گؤزو بیزه ساتاشدی.
بیر نئچه آن کئچمه میشدیر کی ،ماشالاله خان الیله بیزی یاخینالشماغا
چاغیردی.
برکت آغانین سینیق فارسجاسیندان فارس دیللی اولماماسی بللی
اولوردو .تبریزدن بورایا گلدیگیمیز ،دایاندیغیمیز ،گؤردویوموز
اینسانالرین ایچینده اوچ-دؤرد کیشیدن باشقا کیمسهنین فارسجا بیلمه
سینی گؤرمهدیک .منجه ،دونیادا ایران کیمی اهالیسی نین رسمی
دؤولت دیلینی بیلمهین ایکینجی اؤلکه یوخ ایدی! بلکه ده بیزدن ده
قارابختلی واردیر ،آما بیزیم بیلگیمیز یوخدور .برکتاغانین دئدیکلرینی
بیراز باشا دوشسم ده تامان آنالیا بیلمیردیم .بو یاشا قدر بئله پیس
فارسجا دانیشیق ائشیتمه میشدیم .بونا باخمایاراق او ،اؤزونون یاخشی
فارسجا دانیشدیغینی دوشونوردو .بو اوزدن فرقینه وارمادان آنالشیلماز
توکوردو.
سؤزجوکلری اوزه ریمیزه ٔ
-۱۵جی گونون صاباحیندا بئش نفرله کند آغاسینین ائوینه گئتدیک.
ماشالاله خانال بیرلیکده آغانین بیرینجی ائشی خاتون خانوم ،ایکینجی
ائشی چاوجیوان (تورکجه گؤزل گؤز دئمکدیر) خانیم ،بیر نئچه اوشاق
و ایکی نؤکر ده گؤزه دییردی .بیزی آغانین اولدوغو تنه بیه
گؤتوردولر .تنه بی باشا-باش تورکمن ناخیشلی سؤیکنجهلرله
بزنمیشدیر .برکتاغا اوتاغین یوخاری باشیندا اوتورموشدو .بیزیم
گیریشیمیزله "بویورون ،خوش گلمیسینیز" دئیهرک موبارک یانینی
قالدیرمیش کیمی اولدو:
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سیزین گلیشینیز موبارک گونه راستالدی! دوز اون بئش گون اؤنجه
اژدرخان دونیایا گلدی .سیز چوخ شانسلی سینیز کی ،بئله بیر
قوتسال گونده منیم کندیمه گلمیسینیز .آغاالرا قارشی ایطاعت
واجیبدیر! اینشالاله کی ،بونو هامینیز بیلیرسینیز! من ،سیزین
بوندان سونراکی یاشامینیزا حؤکم ائدهجگم .بورا چوخ کیچیک بیر
کنددیر .هرکسین نه ائتدیگی بللی اوالر .منیم هر یئرده گؤزوم-
قوالغیم وار! امر وئردیم کی ،آشاغی باشدا اوالن طؤولهنی بؤلوب
سیزلره ائو تیکسینلر .هامی ،ائولرین تیکینتی سینده اورتاقلیق
ائدهجکدیر .ژاندارمانین بیلدیردیگینه گؤره ۳۷ ،نفرسینیز .بئش
عاییله و قاالنی تک باشینا یاشاییرسینیز .تک کیشیلر اوچون بیر
اودالی ،قاالنالرا دا ایکی اودا وئریلهجک .صاباح "بابا قاسیم" ا
گئدهجگم .اورادان بیر اوستا بنانین ،ایکی فحلهنین بورایا گلمه سینی
امر ائدهجگم .سیز ده ،اونالرا یاردیم ائدهجکسینیز .یاخیندا قیشین
آغیر گونلری وار .بوراالرین قیشی چوخ سرت اولور .سیزلره
ژاندارمادان ایستی پالتار ،یورغان و یئمک-ایچمک گلهجکدیر.
قیشدان سونرا اؤزونوز اکیب ،اؤزونوز بیچهجکسینیز .بورادا قیشین
گلمه سیله یولالر باغالیار .یولالرین آچیلماسییال آیدا بیر کره نهاونده
و هفته سونالریندا بابا قاسیما گئده بیلهجکسینیز .بابا قاسیمدا بیر
حکیم وار .اوشاقالرا و کیشیلره باخار .قادینالرا گؤره حکیم
یوخدور .قادینالر اؤز باشالرینین چاره سینه باخمالیدیرالر .تبریزده
نئجه اولدوغونو بیلمیرم ،آما بوراالردا نامحرمین الی ناموسا دئیمز!
سیزین دیرینیز و اؤلونوز منه امانتدیر .ژاندارماالردان باشقا
بؤلگهنین جاناوارالری دا واردیر! بیر ده منیم ایکی باش قولوم وار.
قنبر و ایلیاس! اونالرین بیر توکاتی اون بئرنو توفنگی قدر
اؤلومجولدور!
کند آغاسینین چنه دوشوکلوگوندن هامیمیز یورولموشدوق .سؤزلرینین
آنالشیلمازلیغی بیر یاندان ،باشقا یاندان ایسه آشاغیالییجی توتومو آز
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قالسین الیمیزه ایش وئرهجک ایدی .کیشیخان عمینین باش چاووشا
باخیشیالری و قارشیلیقلی اوالراق یانیت آلماسی ،دورومون قیرمیزی
جیزگی اوزرینده اولماسینی گؤستریردی .آنجاق بیزیمله اوالن ایکی
آغساق قالیمیزین کند آغاسینین "تله سی"نه دوشمیهجک قدر
تجروبهلری وار ایدی .سونوندا برکتاغانین نطقی کسیلدی! داها
دئیهجک بیر سؤزو قالمامیشدیر .کیمسهیه ده سؤز سؤیلهمک ایذنی
وئرمهدی.
چاووش درویشلونون سویوق قانلی لیغی آرامیزدا اؤرنک ایدی .او،
بوتون اوالیالری ایچینه چکیر و آز بیر زامان اوزه وئریردی .بیر
آنالمدا ساکیت ،ایچگودولو ،سویوققانلی بیر آدعمین نئجه اولدوغونو
اوندا گؤرمک اولوردو! آنجاق کند آغاسینین بئله داورانیشیندان اونون
دا قانی قارالمیشدیر .او ،گئجه بویونجا نه یئدی ،نه ایچدی! گئجه سونونا
دوغرو بیرلیکده اوجاق باشیندا اوتورموشدوق .بیر سؤز دئمهدن قارا-
قارا دوشوندو! دوشوندو و گؤزلری دولدو! من اؤزومدن بیراز یاشلی
اوالن کئچمیش چاووشون دورومونو بئله گؤرمه میشدیم .سانکی ،آرتیق
پارتالما زامانی گلیمیشدیر .اونون کیملیگینی بیلمیردیم .اؤزو ده گیزلی
قالماسینی ایستهییردی .گؤزلریندن اود پوسکوروردو .بونجا سس سیز-
صداسیز ،قوپ-قورو بیر گنج چاووشون بو اؤلچوده پارتالما سینیرینا
گلمه سینین ندنی یالنیزجاکند آغاسینین آشاغیالییجی سؤزلری دئییلدی.
بیز ،یول بویو بو آلچالتماالری چوخ یاشادیق .بیز دئدیگیمده ،گنج
چاووشو دا گؤزه آلیرام .من ،سون بیر ایلده ،سئوینن و سونرا کدردن
اؤزونو اؤلدورنلری ده گؤردوم .بیر ایللیک بوالنتیلی یاشامدا ،حیرصی
باغیرینی کسنلری گؤردوم! توفنگینی باغرینا باسیب ،هؤنکور-هؤنکور
آغالیانالری گؤردوم .اوشاغینی سون کز باغرینا باسیب تورپاغینی
اؤپنلری گؤردوم .اؤز باش کوماندانینا کوفر پوسکورنلری گؤردوم.
حتی عصبیندن یاراغینی یئره چیرپاراق تیکه-پارچا ائدنلری بئله
گؤردوم .آنجاق ،بئله سینی گؤرمهدیم .درویشلو اینتقام کوپو اولموشدو!
او ،حتی بیزه قارشی دا سرتلشمیشدی .بللی کی ،اونون دردی برکتاغا
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دردیندن چوخ-چوخ درین ایدی.
طوولهنی بیزیم یاشعمیمیز
کندین آشاغی چاپرازیندا یئرلشن کؤهنه بیر ٔ
اوچون سئچمیشدیرلر .برکتاغانین گتیردیگی "اوستا موسلوم"له
بیرلیکده ایکی بنا ایشچیسی ،هابئله بیزلردن الی ایش توتان هر کس
طؤولهنی ائولره چئویرمک اوچون ایشلهییردیک .سحر تئزدن
آخشاماجان و حتی گئج ساعاتالرا دوغرو ایشدن ال اوزموردوک.
قارشیمیزدا سرت قیش وار ایدی .بیر آن اؤنجه بو ائو ایشی بیتمهلی
ایدی .سئوگی ،یاشام ،گلهجک ،نیفرت ،اؤن گؤرو یالنیز ائوین بیر آن
بیتمه سیله آنالم داشی ییردی .آرتیق بیر آیدیر مسجیدده یاشاییردیق.
آرتیق ،کیمسهنین گیزلی بیر یؤنو قالمامیشدیر .بوتون وار -یوخونو
اودوزموش چوخ سایلی ،یازیق بیر عاییله یه بنزهییردیک .آرامیزدا
اوتانماق ،گیزلی-ساخلی ،اؤزگودو و آیریم جیلیق قالمامیشدی.
چؤرگیمیزی داشدان چیخاریردیق .الیمیزه نه گلیرسه یئییردیک .دیری
قالماق اوچون آمانسیزجاسینا دیرهنیردیک .هر گون تابدان دوشسک ده،
یاشام حیرصیمیز آرتیردی! ایلک گونلر کیمی اولومسوزلوقالرا قارشی
چتینلیک چکمیردیک .سکینه آنانین سارسیلماز اینادینا قارشی بوتون
چتینلیکلر اورتادان قالخیردی .او ،فیرقهنین بیر چوخ لیدئرلریندن داها
بؤیوک رهبر ایدی! هر کسین ایچ کدرلرینی باخیشالریندان آنالییردی!
من حیاتیمدا سکینه آنا کیمی بیریسینی گؤرمهدیم! اونون سایه سینده بیر
عاییله اولموشدوق .اؤلومسوز و سارسیلماز بیر عاییله! ائو تیکمه
ایشینده ده سکینه آنا بوتون اولمازالری اولوملو دوروما چئویرمیشدیر.
او ،هر گون سحر آلتی دان هعمینی ائو تیکمه جیهادینا چاغیریردی:
-

بیلیرم یورغونسونوز ،بیلیرم آجسینیز ،بیلیرم اوشویورسونوز!
بونالرا سون وئرمک اوچون تله سین عزیز باالالریم .بو کافیرلرین
آماجی بیزی دیری-دیری باسدیرماقدیر .اینشالاله اونالری
اؤزوموزدن اؤنجه گؤمریز! بیز تورکوک! بونالر بیزیم کوره
گیمیزی یئره گتیره بیلمزلر! ال-اله وئرهرک بوتون
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اولومسوزلوقالری یئنهجییک .هایدی منیم عزیزلریم ،چالیشماق
زامانیدیر!
او ،هامیدان اؤنجه دورور ،سونا آنانین و قادینالرین یاردیمیال الده
اوالن ایمکانالردان یئمک بلله سی حاضیرالییر و بیزیم آرامیزدا
پایالییردی.
تؤولهنین باالجا ائولره چئویرمه ایشی دورمادان سورور ،سوردوکجه
ایسه هیجانیمیز آرتیردی .آرتیق ،باشیمیزی سوخا بیلهجک بیر
دؤردگئنیمیزین خیال اولمادیغینی آنالییردیق .ژاندارما و قونشو کندلردن
کؤهنلمیش یورغان -دؤشک مسجیدین آرخا اوداسینا توپالنیلمیشدیر .بو
یؤنده ماشالاله خانین بؤیوک امگی اولموشدو .او ،کند-کند گزهرک بیزه
یاشام ملزمه سی توپالمیشدی .اونون برکت آغادان فرقلی
داورانیشالری آرامیزدا چوخ بیهنیلیردی .ماشالاله خان بیر آنالملی
اوالراق دوستوموز اولموشدو .بیزیمله اوتورور ،یئییر ،الیندن گلهنی
اسیرگمیردی .اونون یاردیمالری بیزیم دیری قالمامیزدا بؤیوک رول
اویناییردی .او ،بیزیم جاندان مایا قویدوغوموزو گؤرونجه
هیجانالنیردی .حتی بابا قاسیم کندیندن ایکی قاتیر آغ گج یوکو
گتیرهرک اوتاقالرین ایچینی بویاتدیردی .تؤولهنین ائوه چئوریلمه سی
ایکی هفته سوردو .ایکی هفته عرضینده بیز بیر دری-سوموک قالدیق.
ایکی تندیرلی بیر بؤیوک مطبخ ،اون ایکی آلتی مئترهلیک اودا ،باییردا
بیر آنبار ،بیر کیچیک طؤوله ،ایکی قازما آیاق یولو بیر ده جیغیر سو
آرخی بیزیم یاشاییش یئریمیزی اولوشدوردو .هامی سئوینیردی .آرتیق
یاشاماق اوچون ائویمیز وار ایدی .اوداالرین هر بیرینده بیر المپا
چیراغی کدخودانین ائویندن گلدی .مسجیدده گئچیردیگیمیز سون گئجه
یئنی یاشعمین دوزهنی حاقیندا توپالنتییا چئوریلدی .هر کس جاببار
عمینین یاتاغینین چئوره سینه توپالنمیشدیر .او ،بوتون گوجونو
ایتیرمیش گؤرونوردو .معده سینین قاناماسی کسیلمیردی .بو گونهده ک
یئدیگی بوتون داوا-درمان ائتکیسیز قالمیشدی .بونونال بئله" ،حالیم
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گئت-گئده یاخشیالشیر" سؤزو آغزیندان دوشموردو .او ،ایچیمیزده
اوالن بیر یولبای کیمی هر کسه اومید وئریردی .اؤز دورومونون هر
گون پیسلشمه سینه باخمایاراق ،اوشاقدان-بؤیوگه اوالن هر کسی
دوشونور .سانکی بیزیم بو دوروما دوشمگیمیزدن اؤزونو سوچلو
سانیردی! اونون ساغالملیغی ایله سکینه آنا و ائلمیرا باجی
ایلگیلهنیردیلر.
آناالرین بیشیردیگی قوروتلو آشین دونیاجا دادی وار ایدی .کیشیخان
عمیله سکینه و سونا آنا جاببار عمینین سولوندا و ساغیندا
یئرلشمیشدیلر .سکینه آنا یئنی تیکیلمیش ائولرین حاقیندا خوش سؤزلرله
بیزی سئویندیرمک ایستهییردی .او ،بو گئجهنین اؤزل اولدوغونو و هر
کسین سوروملو یاناشماسینی آنالدیردی:
-

منیم عزیزلریم! بیزیم اورتاق آلین یازیمیز ،بیرلیکده یاشاییب-
پایالشما سوره جیمیز یئنی آشامایا آیاق باسماقدادیر .بیزی میلت و
وطن طالعیی بورایا چکمیشدیر .بلکه بیر گون گئری دؤندوک ،بلکه
ده دؤنمهدیک .بیز ،هاردا یاشاساق تورک اؤوالدی ییک .بونو
الیمیزدن آلماغا چالیشاجاقالر! آنجاق بیلین کی ،بو قدر اؤلومون،
سورگونون ،آشاغیالنمانین کؤکونده تورک اولدوغوموز دایانیر.
هه ،دوشمنیمیزین قارین سانجیسی اوالن تورکلوگوموزو اؤلوم بئله،
بیزدن قوپارمامالیدیر .من بوتونلوکده شهید دوشموش بیر عاییله نین
تک قاالنییام! بیلیرم کی ،سیزلر ده منیم کیمی بوتون یاخینالرینیزی
میللی کیملیگیمیز ،یوردوموزا قوربان وئرمیسینیز .گلین
شهیدلریمیزین معصوم قانالرینا آند ایچک! آند ایچک کی،
کیملیگیمیزی اؤزوموزله قبیره داشییاق .آند ایچک کی ،کفنه
بوروننهده ک بندهلیکدن ،خاینلیکدن ،اؤزگهلیکدن ،آلچاقلیقدان،
ووقارسیزلیقدان ،وطنسیزلیکدن و کیملیکسیزلیکدن اوزاق اوالق.
سکینه آنانین بو سؤزلری دئیرکن دوداقالرینین تیتره ییشی و گؤز
یاشالرینین آخماسی هامیمیزی آغالدیردی .او ،بیر ائل آناسی کیمی
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تیترهییر ،آجی ییر ،سئویر ،سئوینیر و هایقیریردی .بیزلرین اونا اوالن
سئوگیسی هر آن آرتیردی .اونون بو سؤزلردن سونرا هامینی آندا
چکمه سی اینانیلماز دویغوالرین یاشانماسینا ندن اولدو .او ،هامینی ال-
اله وئرمهیه چاغیردی .دویغو دولو آنالری یاشایان هر کس "آنا"سینین
آندینا آند ایچدی .سکینه آنا لچه گینین اوجو ایله گؤزلرینی اووشدوردو.
اونون ایشارتیله کیشیخان عمی سؤزه باشالدی:
 سکینه آنا ،تانری عشقینه بیزی نه گونه قویدون! منه دانیشدئییرسن! من نه دانیشیم! نطقیمی بوغدون! منیم دانیشاجاق بیر
سؤزوم واردیسا،هامیسینی اونوتدوم! (هامی گولور) .سیز گولون!
منیم حالیما گولون! منیم یئریمه کیم دانیشا بیلر ایندی ،بویورسون!
او ،بیر آز دوروخدوقدان سونرا قارشیسیندا اوالن سو بارداغیندان
ایچهرک داوام ائتدی:
-

من یئنی اوتاقالرین آرامیزدا پایالشماسینی دوشونورم .صاباحدان
اؤز اللریمیزله تیکدیگیمیز ائولره داشیناجاییق .گؤردویونوز کیمی،
هاوا آرتیق شاختادیر .بو شاختا هاوادا اولدوقجا بیر یئرده
اولماغیمیز گرک .آلاله بو ماشالاله خان کیشینین عؤمرونو اوزون
ائتسین .بو گون بئش قاتیرلیق اودون گتیردی .بو کیشینین بیزه
قارشی اؤزوئریسی اینانیلمازدیر .تکباشینا الیندن گلهنی ائدیر .آلاله
راضی اولسون! آنجاق ،صاباحدان هر گون اودون و ییهجک حاقدا
دوشونمهلییک .بورانین هاواسی صفیرالتی -۳۰آ قدر دوشه بیلر.
او گئجه ،اوتاقالر آرامیزدا پایالشیلدی .دورومدان آسیلی اوالراق بیزه
ایکی اودا وئریلدی! ماشالاله خان صاباح تئزدن ایکی نؤکر و اوچ
قاتیرال مسجیده گلدی .او ،ائولرین دؤشه مه سینده یاردیمچی اولدو .حتی
مندن تورکجه اؤیرنمهیه سؤز آلدی! منیمله چوخ یاخین اولماغا
چالیشیردی .اورگینی آچیردی! منی "اوغلوم" دئیهرک سسلهییردی.
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اولقایا چوخ سایغی گؤستریردی! سکینه آنانی بیزیم دیلیمیزله آنا
سسلهییردی .اؤزونه تمیز "لک" دئییردی .ندن بو کنده گلدیگینی و
کندده قالیب کند آغاسینین قیزی ایله ائولنمه سینی چوخ اوزونتو ایله منه
آنالدیردی .او ،باشینا گلنلری آنالداراق "بِه سبوک شودوم!"/آخ
یونگول لشدیم!/سؤزو ایله ساغ الینی کؤکسونه چکیر و درین بیر نفس
آلیردی! اونون سؤزلریندن بللی اولدو کی ،اوشاق ایکن لک دیللی
بیرعاییله نین بورجو قارشیلیغیندا بدیع آباد کندینین کنداغاسینا
ساتیلمیشدیر .او ،اؤنجه نؤکر اوالراق برکتاغانین ائوینه گیرمیشدیر.
سونرا ایسه ،برکتاغانین بوسبوتون ایفلیج قیزینا ار سئچیلمیشدیر .ایشین
داها پیس طرفی ایسه ،یازیق قیزین قیسیر اولماسی ایدی!
من ،گوندوزلری اولقایال ترالنال گئچیریر ،گئجهلری ایکینجی اوتاقدا
یاتیردیم .کیشیخان عمی اولقایال ائولنمگیمین ایشینین آرخاسیندا
اولدوغونو اوسته لنمیشدیر .اونون گؤستردیگی تیتیزلیکدن بئزمیشدیم.
الکین ،ایشین نه قدر چتین اولدوغونو دا باشا دوشوردوم .او ،بونون
ماشالاله خان بهیه آچماسینین حله تئز اولدوغونو دوشونوردو .اونا
گؤره ،حله بیر آز بو کیشینی تانیماق گرکیردی .من ایسه ،بو کیشی
حاقیندا بیلگی لریمین کیشیسل بیر سیر اولدوغونو دوشونهرک ،آغزیمی
باغلی ساخالماغا چالیشیردیم.
~~~~~

هاواالر هر گون گئچدیکجه سرتلشیردی .کندین هر طرفینی قار -بوز
بوروموشدو .یول گئتمهیه ایمکان یوخ ایدی .هر آن گئچدیکجه اودونا
احتییاج داها دا چوخالیردی .آجلیقدان تؤرنمیش گوجسوزلوک بوتون
ایزلریله اوزه ریمیزه چؤکموشدور .ائولریمیزه ایلک کز گلدیگی
برکتاغانین هدیه سینین سئوینجی هرکسین گؤزوندن اوخونوردو .یئنی
ائو سووقاتالری گؤز قاباردیجی گؤرونوردو ،گؤزلهنیلمز ایدی( .یئنی
ائو! اوخو طؤوله خانا! چونکی بوتون تمیزلیکلیه قارشین بینانین هر
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یئریندن طؤوله قوخوسو گلیردی .ائله اولموشدور کی ،آرتیق کیمسه-
کیمسهدن چکینمیردی .هامیمیز مال-داوار اییسی نه آلیشمیشدیق .بو
اوزدن سونا آنانین دیلیله اورانین آدینی طؤوله خانا قویموشدوق!) .بیر
آنا اینکله یاورو بیزوو ،بیری دیشی ،بیری ایسه ائرکک ایکی قوزو و
بئش-آلتی تویوق-خوروز ،اون-اون بئش جوجه ،ایکی سورو ایتی ،اوچ
تای یئرالماسی ،بیر تای نوخود-لپه ،بیر کیسه دوز ،بیر نئچه کیچیک
توربا ایستی اود ،ساری کؤک ،بیر توربا قورود ،نئچه توربا
قورودولموش گؤیرتی ،اوچ-دؤرد تای اون ،بیر چللک جانیاغی،
قویروق و قابیرغا قووورماسی برکتاغادان اوزه ریمیزه یاغان برکتی
ایدی .بؤلگهنین اوزون سوره کلی سرت قیشینی آتالتماق اوچون
گرچکدن ده کنداغاسینین باغیشالری تانری پایی کیمی گؤرونوردو.
قیش بویونجا یئمه گیمیزی اولوشدوران ارذاق الرین قیزیل آچاری
سکینه آنانین الینه وئریلدی! آز یئییب قیشین سرت گونلرینی باشا
وئرمهلیدیک .خانیمالر ،ایکی مطبخین بیریسینی بیر یئرده ییغیشماق
اوچون حاضیرالمیشدیرالر .سونا آنانین دوشونجه سیله بوش مطبخین
اورتاسیندا بؤیوک بیر کورسو قوراشدیریلمیشدیر .کورسونون
اورتاسیندا اودون اوجاغی ،اوجاغین اوزه رینده ایسه ،یئرلشدیریلمیش
دمیرقازاندا بیشمکده اوالن یئرالماسی هر آخشامین عئینی گؤرونتوسو
ایدی.

 ۳۷نفرلیک بؤیوک عاییله میزین بیرگه چالیشماسی ،بیرلیکده گولوب-
آغالشماسی سرت گونلریمیزین ان دایانیشلی آنالری اولموشدو.
ایچیمیزده اینانیلماز بیر بوتؤولوک دویغوسو یارانمیشدیر .کیمسهنین
داورانیشیندا بو بوتؤولوگو پوزاجاق ایز-توز گؤرونموردو .یاواش-
یاواش تبریزی اونوتماغا باشالمیشدیق .آرتیق بوراسی بیزیم سئوگی
یووامیز ساییلیردی .آنجاق ،اولقایال منیم دویونوم آچیلماق بیلمیردی .بابا
قاسیم کندیله بدیع آباد آراسی بوزال قارآلتیندا قالمیشدی .آخشام اولونجا،
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قوردالرین اوالماسی ائوین ایچینده بئله ،جانیمیزی تیترهدیردی .اولقایال
ائولنمگیمیز اؤز حلینی تاپمیردی .کیشیخان عمینین اوزونده اوزونتو
ایزلری بللی اولوردو .سانکی ،اؤزونو سوچلو سانیردی .من اونو بو
دورومدان چیخارماغا چالیشسام دا ،نتیجه وئرمیردی .همین گونلرین
بیرینده ماشالاله خان ائویمیزه گلدی .منی اوتاغیما چکهرک سؤیلهدی:
-

-

جوانشیر اوغلوم ندن بونو منه سؤیله میرسن .اولقا قیزیمال سنین
نیکاح سیز اولدوغونو بیلیرم .بونو کیشیخان آغا منه دئدی و یاردیم
ایستهدی .قارنی یوغون ژاندارماالر بونو بیلمهدن سیزی
ائولندیرمک گرکدیر .یوخسا اولقانی الیندن قوپارارالر! اوغریبان
قیزا یازیق اوالر .اونو اسکی پارچاسی کیمی کیرلندیرر ،سونرا
اؤلوسونو بئله ،تاپماق اولماز .چونکی قوردالرا یئم ائدرلر .آدینی
ایسه ،اوالی آدالندیرارالر .کیشیخان آغایا قیزما ها! او ،منه دئمکله
ایشین دوغروسونو ائتدی.
ماشالاله عمی ،سیزه داها نهلر دئییبدیر کیشیخان عمی؟
بیلدیگیم سیزین بیر-بیرینیزی سئودیگینیزله اورتادا باالجا بیر یئتیمه
آنالیق ،آتالیق ائتدیگینیزدیر .باشقا بیر شئی بیلمیرم.
دوغرودو عمی .بیز بیر اودادا قالمیریق .من تکباشیما گئجه لهییرم.
اولقا ایسه ترالنالدیر.
دوغرو ائدیرسینیز .آما بو ژاندارمالرین ،حتی برکتاغانین قوالغینا
چاتمامالیدیر .من بیر یولونو تاپاجاغام .بیراز یولالر آچیلسین سنینله
اولقا خانیمی بابا قاسیم دا اوالن آغاشئیخ صادیق آغایا گؤتورهجگم.
اونا سیزین حاقینیزدا بیر یاالن اویدوراجاغام .یوخسا ،دوغرو سؤیله
رسک بیر قوران آیسی چیخاراراق ایسالمدا بئشینجی آروادین دا
جاییز اولدوغونو دئیه ر ،طفیل قیزی اؤزونه بئشینجی آرواد ائدر!
هه! بو کؤپک اوغلو ،ژاندارمادان و برکتاغادان بئله ،ییرتیجی
جاناواردیر! ایت اوغلو ایت (پدرسگ)!
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ماشالاله خانا گوونسم ده ،دئدیگی سؤزلردن بدنیمی سویوق تر
بوروموشدو .اولقانین گؤزللیگینی اؤزوموزدن باشقا یالنیز ماشالاله خان
بیلیردی! اونون ایسه ،کامسیز ائولیگیندن تدیرگین اولدوغونو هامیدان
آرتیق من بیلیردیم .منیم ماشالاله خانال تانیش اولدوغومدان هارداسا
ایکی آی گئچیردی .سؤزسوز کی ،اونون دا دیله گینجه اولقا کیمی
گؤزل ،آچیق گؤروشلو ،ساوادلی و بیزدن فرقلی گنج بیر خانیم،
قاچیریلماز ایدی .باخمایاراق کی ،تانیدیغیم ماشالاله خان چوخ ساده،
تمیز اورکلی اینسان اولدوغونو ایثباتالمیشدی .باشقا یاندان ایسه ،اولقا
دا بوسبوتون بیزدن بیری اولماقدان اؤترو چالیشیردی .چادیرا ،لچک
باشیندان آیریلمیردی .حتی سونا آنادان ناماز قیلماغی بئله ،اؤیرنمیشدی.
اؤز ایچیمیزدن باشقا کیمسه اونون قافقازدان گلمه سینی بیلمیردی .حتی
ماشالاله خان بئله! آنجاق ،یئنه قورخو جانیما دوشموشدو .آرتیق ،اولقا
منیم ناموسوم ساییلیردی .الیم-الینه دئیمه سه ده ،دوداغیما قونان
بیریجیک اؤپوشونون آتشی اوره گیمی سارمیشدیر .بیز ایکیمیز ده،
شرعیت اسیری اولموشدوق .اورتامیزدا ،شرعیت پرده سیندن باشقا
دوشونهجک ،اوتاناجاق ،گؤزدن قاچیناجاق بیر شئی قالمامیشدی .بو
ایسه ،ایکی سئون اوره گین دوستاق اولماسینا یئتیردی! باخمایاراق کی،
آجیدان دوغموش اؤزل بیر ائشلشمه ایکیمیزین ده ،حتی اوچوموزون ده
ایچینی سارمیشدیر.
اولقانین گوندن-گونه سولماسی مندن داها چوخ بؤیوکلریمیزی
دوشوندوروردو .بیر یاندا روحدان دوشموش باشچاووش ،بیر یاندا
یورغان-دؤشک یورغونو جاببارعمی ،باشقا یاندا ایسه سولغون اولقانین
دورومو ایستی آشیمیزا سویوق قاتیردی .اولقا بو دورومونو اینکار
ائتسه ده ،گؤزوندن دوشن قم پارچاالری گیزلی قالمیردی .او ،سوسقون
اولماسینین ندنینی سودونون قوروماسینا باغالسا دا ایچینده اوالن درین
کدری اوزه ووروردو .من اولقایا یاردیمچی اولماغا چالیشارکن ،اوندان
دا قارشیلیقلی یاردیم گؤزلهییردیم! اولقا ،بوتون آجیالرینا رغمن منه و
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باشقاالرینا اومود قایناغی اولوردو .او ،هر کسله دئییر -گولور ،باش-
باشا قویوردو .آنجاق تکباشینا اولونجا ،چؤنبه لتمه قوروب دوشونجهیه
دالیردی! اونون بو تابلوسو هئچ زامان ترالنسیز اولموردو .ترالن اولقا
اوچون اؤزبه ؤز دوغما اوشاغا چئوریلمیشدی .ترالن ایسه ،ایلک آنا
سؤزونو اولقانین گؤزلرینه باخا-باخا سؤیلهمهیه باشالمیشدی .بو
ایکیسی نین بیر-بیرینه اوالن سئوگیسینی تانری می یازمیش ،دوغامی
چیزمیش! ؟ کیمسه بیلمیردی! حکیم خانیم ائلمیرا ،بو سئوگینین آنا-باال
سئوگیسی دئییل ،تانری سئوگیسی اولدوغونا اینانیردی! دوغرودان دا
ائله گؤرونوردو .حله ،اولقانین ترالنا قارشی باغلیلیغی سرحد
تانیمیردی.
سویوقدان چؤله آیاق قویماق اولموردو .ژاندارمانین بابا قاسیم کندینه
گؤندردیگی تئلگرافدان هاوانین  ۳۰درجه سویوق اوالجاغی بللی اولدو.
همین تئلگرافدا اوشاقالرین ،قوجاالرین موطلق ائوده قالماسی
ایستهنیلمیشدی .قوردالرین کندلره یاخینالشماسینین اویاریسی
وئریلمیشدی .ماشالاله خانین دئدیگینه گؤره ،بوراالردا  ۵۰ایلدیر کی،
بئله شاختا گؤرونمه میشدی .او ،هر گون ده اولماسا ،هفتهنین بیر نئچه
گونونو بیزیمله گئچیریردی .همین گونلرین بیرینده حکیم ائلمیرا و
اولقانین فیکرینه گلن نیسگیللی بیر اوالی حیاتا کئچدی .اونالرین
اؤنریسیله هر گون کورسو باشی تورکجه یازما-اوخوما ائیتیمی
گرچکلندی! اوشاقالرا اولقا ،بؤیوکلره ایسه ائلمیرا باجی اؤیرتمنلیک
ائتدیلر .بو آرادا ماشالاله خانین دا تورکجه اؤیرنمه سیندن
سئوینیردیک! او ،واخت آشیری بؤیوکلرین سیراسینا قاتیلیر ،درین بیر
ماراقال تورکجه اؤیرنمهیه چالیشیردی .اونون بیزه اوالن باغلی لیغینین
ندنینی اؤزو بئله آنالدیردی:
 منیم اوچون تورکلرین یاشام بیچیمی و بئله آغیر دورومالرداچتینلیکلره قارشی سینه گرمه سی چوخ خوش گلیر .من ،سیزی
تانییاندان بری یاشاما دؤندوم .گلهجگه اومودلو اولدوم .بیر نئچه
کره اؤزومو اؤلدورمهیه چالیشسام دا ،اؤلومدن قورخوب گئری
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دؤندوم .آما ایندی سیزین جانال-باشال یاشاییشا گولمه یینیزی
گؤرونجه ،یاشامین نییه بئله دیرلی اولدوغونو دوشونورم .من،
آرتیق سیزینله یاشاماغا آلیشمالییام! بو اوزدن سیزین کیمی
دانیشمالیام! بیلدیگیمه گؤره ،سیزلرعاییله نیزدن قاالن سون
اینسانالرسینیز .من سیزین سون اینسانالر کیمی دئییل ،ایلک
اینسانالر کیمی یاشاما باغالنماغینیزی گؤرور و بوندان درس
آلیرام .اینشالاله کی ،یاز گلینجه سیزینله تورکجه دانیشماغا
باشالیاجاغام .تبی کی ،جوانشیرین یاردیمالریال!
حکیم خانیمین و اولقانین کیچیک توپلوموموزا باغیشالدیقالری
روحسال احوالین اؤلچوسو سینیرسیز ایدی .ماشالاله خانین بابا قاسیم
دان گتیردیگی قلم-کاغیذ ان عزیز وارلیغیمیزا چئوریلمیشدی! اولقانین
 ۴اؤیرنجیسی وار ایدی .سارا خانیمین قیزی آیگول  ۱۲یاشیندا ،اوغلو
بابک  ۱۴یاشیندا بیر صنیف ،جاهان کیشی عمی نین ایکی قیز تورونو
آلتی یاشلی جئیران و بئش یاشلی قوزو ایسه باشقا اوخول ساییلیردی.
قاالنالر ایسه ،حکیم خانیمین اؤیرنجیسی ساییلیردی .منیمله ،جاببار
عمی آز-چوخ تورکجهنین یازیسینی بیلیردیک .آنجاق ،قاالن ایگیرمی
اوزه رینده کیشی-قادین اؤز آنا دیلیمیزده اوخوما-یازماغی بیلمیردیلر.
بو آرادا منیمله جاببارعمینین ده اوستونه اؤنملی گؤره و دوشموشدو.
بئله کی ،اولقا ایله ائلمیرا خانیمالر اسکی الیفبانی آز بیلیردیلر .بو ایسه،
اونالرین ایشینی چتینلهدیردی .بو چتینلیگی آرادان قالدیرماق بیزیم
ایکیمیزین اوزه رینه دوشموشدو .بوتون انگللره قارشی تورکجه
درسلرین اوزه ریمیزدهکی ائتگیسی اینانیلماز ایدی .یاشام ایراده سی،
سئوگی چیچگی کیمی یوخسول عؤمروموزه اومودوارلیق
قازاندیرمیشدی .باکی ائیتیملی بیر سایغیلی حکیم باجیما ،اورگیمین
آنالمینا چئوریلمیش بیر سئوگیلیمه آشیب-داشان ایلگیم اؤلچولمز ایدی.
جاببارعمینین بو اوالیدان سونرا حالینین دوزلمه سی هامینی
شاشیرتمیشدیر .اونون مورالی یوکسلمیه باشالمیشدی .او ،تورکجهنین
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یازی-پوزوسونو گؤزل بیلسه ده ،هامیدان اؤنجه کاغیذ-قلمی
حاضیرالییر ،یئددی یاشیندا اوشاق کیمی هیجانالنیردی .هر کس
آزدان-چوخدان بو هیجانال یاشاییردیق .چوخ اوزون زاماندان سونرا
اونون دانیشما گوجو گئری دؤنموشدو .بیر آخشام کورسو باشیندا
توپالندیغیمیزدا گوله-گوله بئله سؤیلهدی:
 بیزیم ذلیل دوشمنیمیزین گؤزو کوردو! بو میلتین تاریخ یاشیندا یاشیواردیر ،باشی واردیر ،آیاغی واردیر! چیندن توتموش آوروپایا،
اونچو قاالدان چکیلمیش زاقروسالراجان داماری واردیر! بو
زاواللی قانمازالرین ساوادی بونا چاتماز! بونالر ،ساپی
اؤزوموزدن اوالن اوزدن ایراق بعضی آیدین کسیمی ساتین آلماقال
بیرلیکده تورک دوشمنلری الیله دؤولت اولوبالر! باشقا یاندان ایسه،
اربابالرینین یاردیمییال بو کؤکلو میلتی یوخ ائتمهیه چالیشیرالر.
آنجاق ،آنالمیرالر کی ،تورکلره اؤلوم یوخدور! بونو اولو
پئیغمبریمیز وعد ائدیر .او ،دوغویا دوغرو ساواشا یولالنان عرب
قوشونونا اوز توتاراق بو نصیحتی دیله گتیریر" :ائی موسلمانالر،

تورکلر سیزه توخونمایینجا اونالرا ایلیشمگین! چونکی اونالر
باشقاالرینا بنزهمزلر! اونالر قورخماز و ساواش آدامالریدیرالر.
تورکلر تانرینین گیزلی قیلینجیدیر! ایسالمی منیمسهییب تانرینین
کافیرلره قارشی غضب اوردوسو اوالجاقالر! تورک دیلینی
اؤیرهنین! چونکی تورکلرین قارشیدا بؤیوک ،اوزون و سارسیلماز
دؤولتلری اوالجاقدیر!"
ایسالمدان سونرا بو گون ایران دئییلن اؤلکهنین -۱۱۰۰ایلی تورک
سیلسیلهلرینین الینده اولموشدو! بو سؤزلره اینانان بیزلره زاوال
یوخدور .دوشمن ،بیرلیگیمیزی بو قریب-قوربت یئرلرده گلیب
گؤرسون! قیردیغینی قیردی ،قاالنالری ایسه دیدرگین سالدی! نییه؟
سیزجه ندن؟ چونکی تورک میلتینین توپارالنماسی ایشغالچی
تولکولرین سونو دئمکدیر .یاشاسین اینسانلیق! یاشاسین باریش
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سئور اینسانالر! یاشاسین بیز تورکلر!  ۵۷یاشیندا بیر تورک
اوالراق بو تولکولردن نهلر چکمهدیم کی! بوتون عاییله میزی،
عزیزلریمیزی گؤزلریمیزین قارشیسیندا قورشونالدیالر ،کولوکله،
بئلله ،اوراقال ،داشال ،کندیلله اؤلدوردولر! دوققوز آیلیق بویلو گلینه
رحم ائتمهدیلر! آنا دیلینی ایستمک سوچوندان اؤنجه زورالدیالر،
سونرا ایسه اؤزویله دوغولمامیش کؤرپه سینه قییدیالر! ندن! ؟اونا
گؤره کی ،قولدور ریضانین زورال یاراتدیغی ایران دؤولتی فارسین
جنتی ،تورکون جهنمی اولسون! اونا گؤره کی ،تورکمن ،کورد،
عرب ،بلوج ،لور ،لک ،گیلک کیمی باشقا خالقالر فارسالشسین!ائله
دئیلمی یولداشالر؟
 ائلمیرا خانیم :جاببارعمی ،سیزه بئله هیجان اولماز! باخ! بیزهامیمیز بورداییق .آزربایجانین بوتون بؤلگهلریندن بورادا وطنداش
وار .بیزی بیزدن باشقا کیمسه آیری ساال بیلمز! سیز ناراحات
اولمایین .اینشالاله گئدنلر قاییدیب وطنی آزاد ائدهجک .بیز
بوراالردا قوناغیق ،آلالهین کؤمگیله تئزلیکله میلتیمیزین ایچینه
دؤنهجییک .اینانین کی ،وطن تورپاقالری بیزیم یولوموزو
گؤزلهییر! سیزه هیجان اولماز!
 باشچاووش :سیز بورادا اومودونوزو ایتیرممهلیسینیز .قارشیدا آغیرگونلرینیز اوال بیلر! سیزین بونالری بیلمه گینیز گرکدیر .خوش
گونلر تئز گئچر ،آجی گونلر اینسانال یاشار! باخین! من سیزی
قورخوتماق ایستمیرم! سیزین قورخما زامانینیز چوخدان گئریده
قالمیشدیر .کیمی عاییله سینی الدن وئرمیش ،کیمیسه عزیزلرینی
گیروو وئرمیش! سیزین وئرهجک بیر کیمسنیز یوخ آرتیق! بو
اوزدن قورخونوز دا اولمامالیدیر .آنجاق یئنه ده تدبیرلی
اولمالیسینیز! من ،اطرافدان دوالشان چاققالالری یاخشی تانییرام.
بورادا کیمسهیه گووه نمه یین .بورا آزربایجان دئییل .بوراسی هئچ
تانیمادیغینیز چاققالالر وادیسیدیر .بیر-بیرینیزه گوونمکدن باشقا
یولونوز یوخدور .بو گونهده ک الده ائتدیگینیز بیرلیگی و گوونجه
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نیزی ایتیرمه یین .یئنه دئییرم ،سیزی اینجیتمک کیمی نیتیم یوخدور.
سیزی سئودیگیمدن بونالری دئمهلییم .من بعضیلرینیزی چوخدان
تانی ییرام .اونالرین نه چکدیکلرینی گؤزومله گؤرموشم .گؤره-
گؤره سوسموشام! چونکی...
باش چاووشون بونالری دئیرکن گؤزلرینین دولماسی ،اللریله
دوداقالرینین تیترمه سی گؤزدن قاچمیردی .او ،سانکی بؤیوک گوناهینا
قارشی سو کیمی اریمک ایستهییردی .آنجاق ،سانکی جوممادان اؤنجه
بیزلرین اورگینه سرین دامالجیق اولماغی دا آرزو ائدیردی! بدیع آباد
کونجونده یئرلشدیگیمیزدن بری باشچاووشون دوغرو-دوزگون
سؤزونو ائشیتمه میشدیک .او ،سانکی سون تاپیشیریقالرینی یئرینه
گتیرمک ایستهییردی .ائله بیل کی ،آغیر بیر یوک آلتیندا ازیلیب یوخ
اولماقدا ایدی .ایچیمیزده ان آز دانیشان اونونال چاووش درویشلونون
آراسیندا بیر ساخلی اولماسی دقیق گؤرونوردو .درویشلو بیر چوخ
زامانالر باشچاووشال یاشادیغی اورتاق اوتاقدان باییرا چیخمیردی.
بیزیمله بیرلیکده اولدوغو زامانالر بئله ،چوخ آز دانیشیردی .او،
باشچاووشدان داها ایچگودولو ،داها قاپالی بیریسی ایدی.
باشچاووشون ایچیمیزده بیر آغیرلیغی واریدی .بیز اونو حله ده سرکار
بایرامی سسلهییردیک .اونون سارسیلتی سینا آلیشا بیلمه میشدیک.
اوزگونلوگونو قبول ائده بیلمیردیک! باخمایاراق کی ،او دا بیزیم کیمی
سورگون حیاتی یاشاییردی .کیمسه اونون گؤز یاشالرینا اینانماق
ایستمهییردی .بیلدیگیمیز بایرامی بئین ده ان بؤیوک دیله گی بو اولمالی
ایدی! آنجاق اؤفکهنین پارتالما آنی اؤنلهنیلمز! اؤفکه پاتالماسا اینسانین
وارلیغی پارتالر! اؤفکهنین پارتالماسینا بیریسی یاردیمچی اولمالیدیر!
چینار کیمی باشینی اوجا توتموش بیر باشچاووشون پارتالماسی بیر او
قدر ده آسان دئییلدی .او ،سانکی پارتالماق اوچون بیر سس
گؤزلهییردی .سونوندا او سس گلدی! جاببار عمی بایرامی بئین
شیشمیش بوغازینی دئشدی!
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 جاببارعمی :ائی میر فرج اورگینی پاتالتما! ایچینی باییرا تؤک،بوشال! باشینا گلنلری سؤیله! آلالهدان گیزلی اولمایانی ،دوشمندن
گیزلی اولمایانی میلتیندن گیزلهمه! یوخسا بو درد ایله چوخ یاشاماق
اولماز! آیاقدان دوشرسن! سن بیر "عیبرتئ عالمسن"! سنی ائشیدک
کی ،سنین کیمیلرین لعنت لنمه سینین قارشیسی آلینسین! دئسنه
قارداشیم! تانری قوروجودور ،بؤیوکدور!
 بایرامی بئی :جاببار بئین اردبیلدن تبریزه گتیریلمه سینین مأمورومن اولموشام! بو کیشی ایله بیرلیکده اردبیلین نیر ،موغان ،خییوو،
گئرمی ،بیله سوواردا توتوالن  ۷فیرقه باشچی سینین اللری-
آیاقالری قانداللی تبریز دوستاغینا من تسلیم ائتمیشم! هه من! من
فارس اوردوسونون بیر تورک عسکری ایدیم .منیم تایالریم آز
دئییلدی .من ده اونالر کیمی سوچلویام! بلکه ده آلاله طرفیندن
جزاالنیرام .بوندان بؤیوک نه جزا اوال بیلر کی! سیزین یانینیزدا
قیزاریب-بوزاراراق اؤلمکدن بتر اولورام! جاببار بی دئدی آچیل!
من ده آچیلیرام! ائله آچیلیرام کی ،هر کس مندن نیفرت ائتسین! منیم
یوخلوغومدان اورگی سیزالماسین! اهرده دوغوالندا کیم منیم بئله
بیر جاناوار اولدوغومو بیلردی کی! آنام بیلسئیدی بئله ،منی
دوغمازدی!
 جاببار عمی :آ کیشی اؤزونو بو قدر ازیب گئچمه آرتیق! مناؤزونو راحاتال دئدیم! از دئمهدیم! دوغرو ،بیزی زیندانا گتیرن سن
اولدون .سککیزیمیز ده ساغ-ساغالم زیندانا گیردیک .بورادا سنین
نه گوناهین وار کی! دئدیگین کیمی سن ده یوزلر-مینلرجه ایران
قوشونونون مأمورو ایدین .سنین الیندن نه گله بیلردی کی! ایران
قوشونونو فارسالشدیرانالرا لعنت اولسون! اؤز میلتینی باشقا میلتین
جان قورویانی ائدنلره لعنت اولسون! تورکلوگونو بیلمز قانماز
شاهالریمیزا لعنت اولسون! فارسجانی اؤزونه شیعه مؤهورو
قیلمیش آیتولالهالریمیزا لعنت اولسون! کیچیلمیش-اوفانمیش
آغاالریمیزا لعنت اولسون! سیزلرین بئینینی فارسالشدیران-
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شیللشدیرن ،ایرانیلشدیرن دئموکرات فاسونالرا لعنت اولسون!
سنینله میلتینین آلین یازیسی بیردیر .اؤزونو کونجه سیغیشدیرما آ
کیشی! باشینا گلنلری دوغرو -دوزگون آنالت! آ کیشی ایتکین
اوشاقالریندان ،گیروو آلینمیش اوشاقالرین آناسیندان دانیش! سن نه
رذیلسن ،نه ده ذلیل! سن وطن اوغلوسان! یئنیلمیش بیر تورکسن!
باشینی دیک توت! بیز اؤزوموزو یئنیدن اؤیرنهجییک .ایچیمیزده
اوالن بوتون یاالن اؤیکولریمیزی سیلیب-تولالیاجاییق .بیز،
دوغروالری اؤیرهنیب تورک اوالجاییق! یاالنچی تاریخین
زنجیرلرینی قیراجاییق .تورک اوالجاییق! تورک اوالجاییق! تورک
اوالجاییق!!! بیر گون اوالر کی ،سن ده تورک یوردونا خیدمت
ائدرسن!
 سارا خانیم :سرکارین باالالرینین باشینا نه گلیب کی؟ سرکارآنالدین بیزه! اونالر ندن سنینله دئییللر؟!
 جاهان کیشی عمی :تانری بؤیوک کیشییه رحمت ائلسین .بؤیوککیشینین اوغلو گؤزونو دیک توتار! سنین آتانال منیم چوخ گؤزل
گونلریم اولوب! ایچینیزده مندن یاشلیسی یوخدور ۷۵ .یاشیمدا
سورگون دوشدویوم بیر یانا ،ان یاخین دوستومون اوغلو فرجله
عئینی طالعیی یاشاماغیم بیر یانا! اوغلوم سرکار فرج ،سن ساواش
آدامیسان ،سنه پس ائتمک اولماز! منیم جئیرانال قوزوم ،سارا
قیزیمین آی گولو ایله بابکیم کیمه تاپیشیریالجاقدیر؟ من بئش گونون
قوناغییام .سن حله  ۴۵-۴۰یاشیندا بیر ساواش آدامیسان .بونو بیل
کی ،خایین اولسایدین ،ایندی بیزیم یانیمیزدا دئییلدین! جوشوندان
خایین چیخماز! سن آنانین حاالل سودونو اممیش بیر حاالل زاده
سن! بیزی اومیدسیز ائتمه!
جاهان عمینین سؤزلری عاییله ایچینه بیر یئنی هیجان قاتدی .جاهان
عمی چوخ ساکیت و سورکلی تورونالرییال اوغراشان بیریسی ایدی.
بوگونهدک اونون باشچاووشال تانیش اولدوغونو کیمسه بیلمیردی .بللی
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اوالسی بیزیم سورگونداشالرین آچیلمامیش چوخلو گیزلیلری وار
ایمیش!
 باشچاووش :عمیجان منی اوشاقلیقدان تانیدیغینی دئییرسن! اویسه،من سنین جوشوندان اولدوغونو ،آتامال دوستلوغونو بیلمه میشدیم!
بو نئجه ایشدیر؟ اینان کی ،سیزی هئچ تانیمیرام!
 جاهانکیشی عمی :سن او زامانالر چوخ اوتانجاق بیر اوشاق ایدین.جوشون مئیدانیندا مش تاغی بیجؤو قهوخاناسی وار ایدی .سنی
رحمتلی آتان بعضی زامانالر اؤزو ایله اورایا گتیرردی .سن ده
آشیق اوینایان اوشاقالرا باخاردین .بیر گون هفته سونو ائللیکله سئید
ایبراهیم خلیل ایمامزاداسینا گئتدیک" .خارناوا"نی بیلیرسن یقین.
اورا یئتیشمهدن داشکسن کندی وار .داشکسنین یانیندا بیر تپه
یوکسهلیر .او تپهنین قارشیسیندا کیچیک بیر داغ باشیندا جوشون
قاالسی یئرلشیر .او ائللیکله زیارته سن ده گلمیشدین .او زامان
جوشوندا مدرسه یوخ ایدی .اونا گؤره ده ،سن قارداشینین یانینا
یئرلشدین اهرده!
 باشچاووش :جاهانکیشی عمی ،تانری سنه عؤمور وئرسین! سنمنیم اوشاقلیغیمی گؤزومون اؤنونه سردین .دوغرودو ،ائللیکله
زیارته گئتدیگیمیزی خاطیرالییرام .هاوا ایستی و یاز چاغالری
ایدی .گئجهنی ده ایمامزادانین جیواریندا چادیر قورموشدوق .آنجاق،
سنی تانییا بیلمیرم .باغیشال عمی! سانکی منی اوزاق دوغماالریما
چکیب-آپاردین .کیمسه منی سنین کیمی سئویندیره بیلمزدی .اینان
کی ،منه دونیاالری باغیشالدین .من ،اهرده یئددینجی صنیفه قدر
اوخودوم .او زامان اهرده دوغرو-دوزگون مدرسه یوخ ایدی .من
یئددینجی صنیفی بیتیرندن سونرا یاخشی یاشام اوچون تبریزده
اوالن بیر تانیشین یانینا یئرلشدیم .آیاغیم بوتونلوکله جوشوندان
اوزولدو .آتام اؤلندن آلتی آی سونرا خبرینی اؤیرندیم .بیر گون
تبریزین گجیل قاپیسیندا ایشلهدیگیم دوکاندا اوردو دژبانالرینا
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یاخاالندیم .بیر کامیونا آتیلدیم! اورادا اؤز یاشیدالریمی گؤردوم.
هارداسا  ۱۷نفر ایدیک .ایکی یاریقلی عسکرین قوروجولوغو آلتیندا
بیرازدان سونرا گئن بیر قاپیدان ایچری گیردیک .آدیمیزی
سورمادان باشیمیزی قیرخدیالر و عسکر اولدوغوموزو دئدیلر!
بئلهلیکله ،اؤزوم ده بیلمهدن ،بو مملکتین سربازی اولدوم .تبریزدن
ماراغایا ،ماراغادان ایسه تئهرانا گؤندریلدیم .عسکرلیگین سون
آیالریندا هر گون "اوردو ائله-اوردو بئله" ناغیلی باشالدی .هر
گون بیزی اوردودا ساخالماق و کادر ائتمک اوچون بئینیمیزی
یئدیلر .اؤزللیکله ،تورکلرین اوردودا قالیب فارسجانی اؤیرهنیب و
مدنی اینسان اولدوغونو تبلیغ ائتدیلر! من ده چوخالری کیمی قالدیم!
تئهرانین گیریشینده جئی پادیقانیندا اولدوغونوز یئرده پروفئسیونال
کادر اولدوم .ائولندیگیمیزده آیلیق معاشیمیزین قات-قات
آرتاجاغینی ،اوردو تاسیسلرینین ائولرینه داشیناجاغیمیزی ،اوشاق
باشی آرتی معاش حاقی آالجاغیمیزی سؤیلهدیلر .گؤزومو آچیب،
اؤزومو ائله درین باتاقلیقدا گؤردوم کی !...ائله خوشبخت اولدوم
کی!!! ....اؤزوم بورادا سیزینله بیرلیکده بدیع آباد سورگونونده،
خانیمیم ،دؤرد باالمال بیرلیکده "کرج"ین "بیلمزآباد" سورگونونده!
باشچاووشون سون جومله سی ،اؤزو ایله بیرلیکده اوتاقدا اوالن هر
کسی درین اوزگونلویه سوروکلهدی .کیمسهنین دانیشما گوجو و یا
هوسی قالمامیشدی .اینانیلماز بیر سس سیزلیک اوتاغا کؤلگه
سالمیشدی .آرتیق بو جوملهدن سونرا نه دئیهجگیمیزی ،نئجه
دانیشاجاغیمیزی اونوتموشدوق! بو نئجه اوالن ایشدیر!  ۲۰ایل جانال-
باشال فارس اوردوسونا عؤمور قوی ،اؤز تورک سویداشالرینا قارشی
ساواش ،سونوندا آرواد-اوشاغینی الیندن آلسینالر ،اسیر اوالراق
سورگونه یولالسینالر! بو ،اینانیلماز بیر اؤیکو ایدی! آنجاق ،اینانماسی
چتین اولسا دا ،باشچاووشون آجی یاشامینین گرچگی ایدی! اونون و
چاووش درویشلونون قاتیل گئجه سینده باشینا گلنلرین ده بیر پالن
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اولماسی اوزه چیخیردی .ایندی آیدینالشیردی کی ،یول گئده-گئده
ماشینالرینین موتورونون دونماسی دا آغ یاالن ایمیش .و او گئجه ایسه،
ایکی تورک چاووشون و عسکرین شانس اوزره دیری قالماسی بللی
اولوردو .بونا باخمایاراق ،بو ایکیسینین گیزلی اؤلوم فرمانی قوووهدن
دوشمه میشدی!
او آخشام-۳ ،جو آیینی گئریده قویموش بدیع آباد سورگونوموزون ان
ایلگینج گئجه سینی یاشادیق .او گئجه هر کس درین حزن ایچینده
یاتاقالرا گیردی .سکینه آنانین ایستگیله هر کس اوتاغینا چکیلدی .من
ده ،اولقانین ایستگیله اونون یانینا گئتدیم .بیر-بیریمیزه ساریلماق
ایستسک ده ،آز دانیشیب ترالنین یاتماسییال اؤز اوتاغیما چکیلدیم.
اصلینده ،اولقا ایله آرامدا دانیشاجاق بیر شئی قالمامیشدی .یالنیزجا
دیلیمیز وار دئیه ،آنالمی اولمایان سؤزلرله چاره سیزلیگیمیزی
پایالشماغا اؤزه ن گؤستریردیک!
گونلریمیزین باشچاووش ائتکیسی آلتیندا سورمه سیندن اوسانمیشدیق.
هر کسین ،اونون عاییله سیله باغلی بوش-بوش دانیشماسی سوروردو.
اونون آجی یاشامینین گئریده قاالن اوزانتی سینی چوخ بیلمک
ایستهییردیم .اؤزومله اونون آراسیندا بیر باغالنتی نین اولماسینا
اینانیردیم .بو باغالنتی نین شاهیدی اوالراق جاببار عمییه ده
شوبههلیدیم .اوچوموزون آراسیندا بیر باغین اولماسینی یول بویونجا
دویموش اولسام دا ،بو ایکیسینین آچیق وئرمه سینی گؤزلهییردیم .آرتیق
منیم ده دؤزوم سینیریم بیتمک اوزره ایدی .من د ،یاواش-یاواش
اولوب-بیتنلرین هاراسیندا یئرلشدیگیمی بیلمک ایستهییردیم.

اولقا گون کئچدیکجه روحدان دوشوردو .الیمدن هئچ بیر ایش گلمیردی.
بیر مولالنین سیغه اوخوماسییال آرامیزی کسن قیزیل آلما یاساغی
قالخاجاق ،ال-قولوموزو باغالیان اخالق قاندالی قیریالجاق ایدی!
سادجه بیر مولال – هانسی بویادان اولورسا اولسون! آغی ویا قاراسی،
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شیعه ویا سونی سی ،حتی منیم اوچون عیسویسی ویا موسویسی بئله
فرق ائتمزدی! تکی ،باشینا آلاله "شاپقاسی" اکمیش بیر تولکو یئترلی
ایدی .نه یازیق کی ،تولکویه گئدن یولالری قار باسمیشدی.
هاواالر یازالشاجاق ،یولالر آچیالجاق ،بابا قاسیم کندینین تولکوسو
آلاله شاپقاسینی باشینا اکهجک ،منه و اولقایا بیگانه اوالن ایکی آیه
اوخوناجاق ،سونوندا ایکی سئوهنین یاساق دوداقالرینین قیفیلی
آچیالجاقدی! ماشالاله خان ،بو گون-صاباح دئییردی.
اونا گؤره ،بئله هاوا شرطلری ایچینده قوردالرا یئم اولماغیمیزین
احتیمالی چوخ ایدی.
اوچ آیین دا گئچمه سینی نیسگیلله گؤزلهمک گرک ایدی .حامام اوچون
بابا قاسیم کندینه گئتمهلییدیک .یولالرین باغالماسییال بدنلریمیز ده
قازماق باغالمیشدیر .هیس و سیدیک قوخوسو جانالریمیزا
ساریلمیشدی .هامی عئینی قوخونو وئریردی .بو اوزدن کیمسه-
کیمسهدن فرقلی گؤرونموردو .تویوق ،اینک ،قویون و اینسان کؤوره
سی یان-یانا اورتاقالشمیشدی! بو اوزدن کیمسهنین کیمسهدن اییرنمه
سینه یئر یوخ ایدی .سؤزسوز کی ،بو گئدیشین سونو فالکته
دؤنوشردی .سونا و سکینه آناالرین بو چیرکینلییه قارشی چؤزوملهمه
سی هر کسی سئویندیردی .بیر آخشام سکینه آنا یئنی امر وئردی.
اونون قورخوسو بیت و گنه کیمی اؤلومجول حئیوانالرین اینسانالرا
داراشماسی ایدی .سکینه آنانین آغزیندان دوشمهین بیر سؤزو وار ایدی.
او ،دئییردی:
 "من ،قوردون قورخولو گؤزلریندن دئییل ،بیتین ،گنهنین گؤزه گلمزمیزی دیشلریندنقورخارام!" بیز ،دوشوندوک-داشیندیق! بوندان
سونرا یازی گؤزلهمک یوخدور ۱۵ .گوندن بیرهامی یویوناجاق!
نئجه ،هاردا؟ بونو دا دوشوندوک .دوزونه باخارساق سو قاپی یا
دایانیبدیر .بیز بو اوزدن چؤله چیخا بیلمیریک .ائله دئییلمی؟
الیمیزده اوالن بوتون قاب-قاجاقالری ،بئش -آلتی دولچانی،
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کوزهلری قارال دولدوراجاییق ،ایستی سو دوزلدیب یویوناجاییق .هر
کس ان آزیندان  ۱۰گوندن بیر پالتارالرینی دئیشیب یویاجاقدیر.
پالتار دئیشمه و یوما ایشینه بیرباشا ائلمیرا قیزیم باخاجاقدیر.
 ائلمیرا باجی :بو ایشی ناماز و اوروجدان گرکلی سانین .چونکیساغالم اوالرساق ،عیبادتده ائده بیلریک .تمیز اولمایان آدامین
عبادتی قبول اولماز .تانری حضورونا تمیز چیخیالر!
جاببار عمینین ائلمیرا باجی یا وئردیگی دیه رین اوجو-بوجاغی یوخ
ایدی .او ،ائلمیرا باجینی اؤز قیزی کیمی سئور ،سؤزونون قوالق آردی
ائدیلمه سینه قارشی عصبیلشردی .جاببارعمی اونو ائویمیزین
ساغالملیق و یاشام ملئکه سی آدالندیریردی .بو ایسه ،اورتا یاشلی
باکیلی باجیمیز اوچون دونیاجا دیرلی گؤرونوردو .ائلمیرا باجی
دوغرودان دا ،چوخ اینجه سؤزلو ،آچیق اورکلی ،هامیمیزا کؤنول
وئرن گؤزل باجیمیز ایدی .بعضا ده چاووش درویشلو ایله گؤز-گؤزه
گلینجه چکیمجل باخیشالری ایله باشقا گؤزللیک یارادیردی! آنجاق،
درویشلونون سوسقون و آغی کیمی باخیشالری چوخ تئز بو گؤزللیگی
اومیدسیزلییه چئویریردی! بو گنج چاووشون ایچیندهکی کدری کیمسه
آچا بیلمیردی .سانکی ،ایچینده یاشادان ساخلیالرال بو دونیادان کؤچمهیه
قرارلی ایدی .او ،کیمسه یه یاخینالشمیر ،کیمسهنی ده یاخینینا
بوراخمیردی .چوخ سایغینجا هر کسدن آرالی قالماغا چالیشیردی .آغیر
ایشلرده هامیدان ایلک سیرادا حاضیر اولوردو .توپلوما قاتقیسی اؤرنک
ایدی .کیمسهنین اؤزونه قارشی ان اوفاق بئله ،خور باخماسینا یئر
بوراخمیردی .اودون ییغماغا هامیدان قاباق قوشولوردو .هر کس
یوخودا ایکن آیاق یولونو تمیزلهییردی .قارالری بوش قابالرا
یئرلشدیریردی .مال-حئیوانین بسلنمه سینه اؤزن گؤستریردی .یومورتا
توپالییردی .الیندن گلهنی ائدیردی .هر کس یوخودان دوردوغو واختا
اوتاغینا قاپانیر ،الینده اوالن بیر نئچه کیتابال اوغراشیردی .گؤرونوردو
کی ،او اوردودا اؤیرندیگی دوزهنی بورادا دا سوردورور .او،
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ایچیمیزده اوالن قریب بیر کیشیلیک سرگیلیردی .هر کسی سئویردی.
سئوگیسینی اؤزونه اؤزل اوالراق دویدوروردو .ائلمیرا باجی یا فرقلی
داورانیردی .الکین ،اونا قارشی داها چکیم سرلیک گؤستریردی .اونون
قافاسیندا بیزیم اؤلچه بیلمهدیگیمیز بیر شئیلر دؤنوردو .اونون جاببار و
بایرامی بئیلرله اورتاق بیر گیزلیسی وار ایدی .بو اوچونون آراسیندا
گیزلی ساخالیان نهلر اوالبیلردی؟ فیرقه باغالنتیسی می؟ عاییله
ایلیشگیسی می؟
ماشالاله خاندان گؤزلهدیگیمیز خوش خبر گلدی! گئجهلر قورخودان
گؤزوموزه یوخو بوراخمایان قوردالرین اوچو ژاندارماالر طرفیندن
اؤلدورولموشدور .یازین یاخینالشماسییال هاواالر داها دا سویویوردو.
قوردالرین اوالماسی ائویمیزین ایچینهده ک گلیردی .اوشاقالر قورد
سسینی ائشیدرکن آغالشیردیالر .سؤزسوز کی ،بیزلرین ده قورخوسو
اوشاقالردان آز دئییلدی .آنجاق ،قورد سسیندن آغالماغی کیمسه ایچینه
سیغدیرمیردی .سکینه آنانین گؤزل قورد اؤیکولریله قوردالرین بیزه
قارشی آقرئسیو اوالشماالری آراسیندا بیر اولوملو باغ قورماق
اولموردو .بیز ،جاناوارالرین قورخوسوندان ائودن چؤله آددیم
آتامازکن ،سکینه آنا اونالرا سئوگی بسلهییردی .حتی ماشالاله خانین
قورد اؤلدورمه خبری سکینه آنانین آغالماسینا ندن اولموشدو! جاببارال
کیشیخان عمیلرین ده قوردالرا پیس باخماماسی گؤزدن قاچمیردی.
آنجاق ،سکینه آنا قدر دئییلدیر .سکینه آنا قوردالرین وحشی اولدوغونو
قبول ائدیردی .او ،قوردالرین دا اینسانالر کیمی ات یئمه گینی
دئییردی:
 سکینه آنا :دئمک اووالییب ات یئمک وحشیلیکدیرسه ،اینسان بوتونچاغالرین ان وحشی حئیوانی ساییلمالی! ائله دئییلمی؟ دونیانین
وحشیسی ده ،اهلیسی ده اینسان مالیدیر! اینسان اوغلونون دالی-
قاباغی بللی اولماز! اینسان قارشیسیندا باش این وارسا اهلی
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ساییالر ،یوخسا وحشیدیر! قورد ،اینسانا باش ایمز! ایت کیمی
چوکمز! قورد باشینی ایت کیمی آشاغی
اینسان قارشیسیندا دیز ٔ
سالماز ،دیک توتار! قورد اؤز سوروسوندن قوپماز! اؤزگه
سورویه قوشولماز! اؤزوندن گوجلویه اییلمز! سوروسو اوغرونا
جان وئرر! عؤمرو سونا چاتینجا سس سیزجسینه یاماجا چکیلر،
گؤیه باخار جان وئرر! رحمتلی آنام "قوردون گؤزو یابانجی
گؤتورمز" دئیردی .آنام دئیردی" :کؤیوموزون قوردالری ،کؤرپه

اوشاقالریمیزی یابانجی جاناوارالرین گئجه یوروشوندن قوروماق
اوچون ائولرین اوستونده گؤزتچی دورار ،دان آچیلینجا یاماجالرا
چکیلرلر!" اونون دئدیکلری حله ده خاطیریمدادیر .رحمتلیک
دئیردی کی" :قورد قانی هر ائوه تؤکولرسه ،او ائو داغیالر!
چونکی قوردون دیریسی اوغورلو ،اؤلوسو اوغورسوز اوالر!
قوردا پایینی وئررسن ،سنینله ایشی اولماز! وئرمزسن هم سنی ،هم
ده پایینی آلیب گؤتورر! بیر ده قیزیم بونو بیل کی ،قورد همیشه
آیاقدا اؤلر .باشقا حئیوانالرا بنزهمز! قوردون اورگی آسالن
اورگیندن بؤیوک اوالر .آسالن قوردا سالدیرماز ،آما قورد آسالنا
سالدیرار! بیر آتا سؤزوموز وار دئیر کی" ،ائله بیل کی ،قورد
اورگی یئیبدیر!" و یا "سنی گؤروم باالم قوجا قورد اوالسان!"
رحمتلیک آنام اؤزو ده قورد کیمی اؤلدو! او ،هئچ زامان یورقان-
دؤشک یورغونو اولمادی .منی داغ یولوندا دوغدو ،اؤزو ده داغ
یاماجینداکی سئوگیلی بیتکیلرینین عطیری ایچینده اؤتهکی جیسمینه
"انأ الحق" دئدی! کؤوشهنیمیزه قورد سسی دوشرکن ،آنام ائودن
باییرا چیخار و گؤیه باخاردی .سانکی او ،قوردالرین دیلیندن
آنالییر ،اونالرال دانیشاردی! بیز آنامیزا "قورد اورکلی آنا"
دئیردیک! بیز ،آنامیزا بو آدی وئرمکده حاقلی ایدیق .آنام یاشادیقجا،
بیزیم کؤوشهنیمیزه بیرجه قورد بئله ،یاخینالشمادی! او ،اؤلندن
سونرا قونشو کندلر کیمی بیزیم ده کندیمیزین سورولری قوردالرین
سؤکورجه سی اولدو! آنام دیری ایکن قوردالرین کندیمیزه گیرمهمه
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سینین ندنینی حله ده آنالمیرام! بو سیزه بیر ناغیل کیمی گله بیلر.
آنجاق من بو ناغیلی یاشامیشام!
کیشیخان عمی :آلالهیمی شاهید توتورام! شئیطانا لعنت دئییرم!
والالهی و بیلالهی سانکی بو اؤیکونو ایکینجی کز ائشیدیرم! داها
گنج کن دوستوم آبدول ایله بیرلیکده بیر نئچه داوار آلماق اوچون
"بئش اویماق"ین "سایین قاال" ماحالینا گئتمیشدیک .گئجهنی بیر
تانیش ائوه قوناق اولدوق .داغدان قورد اوالماسی گلیردی۷۰-۷۵ .
یاشالریندا قوناقچیمیزین آغ بیرچک آناسی بیزیم قورخدوغوموزو
آنالدی! او ،بیزیم قورخوموزو اؤنلهمک اوچون سؤزه باشالدی:
"بونالر بیزیم گئجه خوروزالریمیزدیر! گئجهنین چاتماسینین
خبرینی وئریرلر! بیزیم قوردالریمیزین گئجه ساالمالشماسیدیر بو
اوالشماالر! بو ،سادجه اوزاقدان ساالمالشمادیر! قورد میزی
دوشمن دئییل! میزی دوشمن سس سیزجه سوخوالر .قورد ایسه،
اؤنجه سوخوالجاغینی بیلدیرر! تولکو سس سیز گهلر ،آلدادار
احتییاجیندان آرتیغینی چاالر قاچار! قورد ،سسلی گهلر ،ساواشار
احتییاجیندان آرتیغینی گؤتورمز! بیر ائل سؤزو دئیر کی" ،قوردال
دوست اول کی ،تولکویه آلدانمایاسان"! قوردالر بیزیم کؤوشنه
سوخولمازالر! چونکی ،اونالری سئودیگیمیزی بیلرلر!
سکینه خانیمین آنالتدیغی حئکایهنین عئینیسی دئییلمی بو؟ بیری
قاراداغدا ،باشقاسی بئش اویماقدا! ایکی اؤیکونون بیرجه روحو
وار! بو یاخینلیقدا بنزرلیگین سیرری ندیر؟ جاببار عمی بلکه سیز
بونو بیلرسینیز؟ آخی سیز اوخوموش-بیلمیش بیریسینیز!
جاببارعمی :بونالر هامیسی چوخ اسکی لردن قاالن ائل
اؤیکولردیر .قوردال اینسان آراسیندا چوخ اوخشارلیق اولماسا دا،
دانیلماز بیر بنزرلیک وار! اودا ات سئوداسیدیر .بیز اینسانالر آج
قاالرساق ،قوردون اتینی یئمه ییزمی؟ یئیریک البته! یئمزسک ،اؤله
ریک! قورد دا آج قاالرسا ،بیزیم و قارشیسینا گلن حتی فیلی بئله،
یئیر! حئیوان حئیوانین اتینی یئیر! بونا باخمایاراق ،بوتون
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اینسانالرین حئیوان سئوگیسی واردیر .میلت وار اینک سئور ،اونو
قودسال سانار .میلت وار سیچان سئور .بیری قارتال ،باشقاسی
آسالن ،دیگری آت ،قوچ ،کئچی ،آیی ،اژدها و ب .سئور .بیز
تورکلر ایسه ،قوردو باشقا حئیوانالردان آیری توتاریق .اسکی
تورکلرین ایچینده بوزقورد دستانالری چوخدور .من ده اونالرین
بیر نئچه سینی اوخوموشام .بو دستانالرین یاشی هارداسا  ۳مین
ایلدن چوخدور .بونالرین هامیسینی دئسم سحر اوالر .منیم بونا
گوجوم ،سیزین ایسه دؤزوموز یئتمز! عؤمور اولسا ،گلهجکده
بونون اوزه رینده دانیشاریق.
من جاببار عمینین یورغونلوغونو بهانه ائدهرک ،دانیشماق
ایستمهدیگینی آنالیینجا دئدیم:
 جاببار عمی ،مومکونسه بو دستانالرین بیریسینی ایندی دئیینیز. جاببار عمی :بیزلره اوغوز تورکو دئییلر .اوغوزالرین  ۲۴بویووار .بو گونون حسابیله دئسک آزربایجان ،تورکیه ،تورکمنیستان،
کرکوک ،بوتون عراق و ایراندا یاشایان تورک بویالری بو ۲۴
بویون بیر قروپو ساییلیر .بونالرین بیر-بیرینه بنزرلیگیله دیل
عئینیلیگی باشقا تورکلره گؤره داها دا چوخدور .اوغوزخان اوغوز
بویونون اونلو آتاسی ساییلیر .چین قایناقالریندان قاالن اؤیکولره
گؤره ،اوغوزخان ساواشا گئدرکن چادیرینا بیر ایشیق دوشور.
اوغوزخانین گؤزلری ایشیقدان آز قاال یانا .ایشیغین اورتاسیندان
گؤی-بوز بویالی بول ساچاقلی ائرکئک قورد چیخار .خاقان اورکمه
سین دئیه ،بوزقورد دیله گهلر" :ائی خاقان ،من سنین یول
گؤستریجینم! سنی یاماجالردان ،درهلردن ،تپهلردن دوشمنلرینه
گؤتورهجگم! من یورودوکجه قوشون دورمادان آرخامجا گلهجک.
من دورارسام ،قوشونون دورسون!" اوغوزخان بوزقوردون
سؤزونه گووه نر ،سئوینر ،گولر و اونو قوشونون یولبایی ائدر!
گونلر ،آیالر ،ایللر دوشمنلرینی یئنر ،یئنی آوادانلیقالر ساالر،
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دؤولتلر یارادار .قاییدارکن یئنه بوزقوردو قوشونا یولبای ائدر.
اوغوز ائلی بوزقوردو سئور ،اونا اؤوونهرک قودسال سانار.
"بؤرو (قورد) گؤک تانرییا ان یاخین جانلی سانیالر .اونون
داغالرین زیروه سینه دیرماشاراق ،گؤی اوزونه ساری اوالماسی
گؤک تانرییا اوالن ایچدن سئوگیسی ساییالر .گؤکده قارتال ،یئرده
بؤرو ،تورکو قورویار!"
 اولقا :جاببارعمی بیرینی ده دئسنه! چوخ خوشوما گئدیر بؤرواؤیکولری! آخی اوشاق ایکن "کاراکوم" دده دن بئله اؤیکولری
چوخ ائشیدردیک.
 جاببار عمی :قیزیم او کیمدیر؟ دئسنه؟ او ،عؤمرو بویو چوبانلیق ائتمیشدیر .آنجاق ۷۰ ،یاشالریندا بیر آجقوردو اؤلدورهرک تانری ساریندان قارقیشالندیغینی ۴۰ ،گئجه-
گوندوز آغالر قالدیغینی سؤیلردی .کاراکوم ددنین بیر ده قوجا
قارتالی وار ایدی .قارتال اونون بو دونیاداکی ان دیرلی وارلیغی
ساییلیردی .بو ایکیسی هئچ زامان بیر-بیریندن آیری قالمازدیالر.
قارتال هر زامان ددنین ساغ چیگنینده اوتوروردو .بو اوزدن ددنین
ساغی بیراز سولوندان آلچاق گؤرونوردو .قارتالی اؤلن دده کیمسیله
دانیشماییب ،یئییب-ایچمهدی! او ،دان آچیالن بیر سحر چاغیندا،
اؤزو کیمی بئلی بوکولموش چلیگیله یاماجا یوکسلهرک بیر داها
گئری دؤنمهدی! کیمسه اونون سونونون نئجه اولدوغونو بیلمهدی!
اونون اؤلومو افسانه اولدو! قوجا چهلیگی ،چؤل آراسیندا تک
بیتمیش یالقیز بیر قیزیل آلما آغاجینین دیبینده تاپیلدی .چهلیگی
تاپیالن قیزیل آلما آغاجینین دیبی کاراکوم ددنین آنیت مزاری اولدو!
اؤزونون اؤلوسو بولونماز ایکن چلیگینی اونون یئرینه باسدیردیالر.
قیزیل آلما آغاجینین آدی "دده کاراکوم قیبله سی" آدالندی" .دده
کاراکوم قیبله سی" اولوسون تابوسو اولدو! گنج-قوجا ،قادین-کیشی
ان کدرلی ساخلیالرینی "دده کاراکوم قیبله سی" ایله پایالشماق
اوچون قیزیل آلما آغاجینا دوغرو اوز توتدوالر .چوخ کئچمهدن
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آغاجین یارپاقالرینین یئرینی دیلک آسقیالری آلدی! دده چوخ
یاشادی .بلکه ده  ۱۲۰ایل!
 جاببار عمی :قیزیم اولقا! بو نه گؤزل اؤیکودور! او دده دن دئسنه!سنین نئچه یاشین وار ایدی او زامانالر؟
 اولقا :اونون چیگنیندهکی قارتالینی هئچ اونوتمادیم .دده ،یوخاچیخاناجان آنامال بیرلیکده اینجی قاالدا /ماخاچکاال /یاشاییردیم.
بوتون اوشاقالر کیمی من ده اونو چوخ سئوردیم .او زامان منیم -۴
 ۵یاشیم اوالردی .سیزین سؤزونوزو کسدیم ،جاببار عمی .بویورون
داوام ائدین .من آنیمسادیقالریمی سونرا دئیه رم .ترالنی
یئدیزدیرمهلییم.
 جاببار عمی :بللی کی ،هر کسین قوردالرال بیر ماجراسی وار!بونالردان بیری ده هون تورکلریله باغلیدیر .دئینلره گؤره ،هون
تورکلری اورتا آسیادان قالخاراق اوچ گئن بیر ایمپراتورلوغون
قوروچوسو اولموشدور .هونالرین بؤیوک بیر باشچیسی اولوب،
اونو تانیمایان یوخدور! او ،ایچ آسیادان قالخیب آوروپانین بیر چوخ
یئرینه حاکیم اولموشدور .بیر آوروپا اؤلکه سینین آدی اونون
سویوندان آلینمیشدیر .بو اؤلکهنی تانیمایان یوخدور .بیز ،او
اؤلکهنی مجاریستان آدی ایله سسلهییریک .آنجاق ،اورانین گرچک
آدی "هونگاری"دیر .یئنی هونالر اؤلکه سی .آتتیلال هونالرین
باشچیسی ،مجاریستانال بیرلیکده چوخلو آوروپا تورپاقالرینا حاکیم
اولموشدور .هونالردان سونرا گؤک تورک ایمپراتورلوغو
قورولموشدور .چین قایناقالریندان آلینان ،آنجاق تورک اؤیکوسو
ساییالن بو دستان دا اونالردان بیریدیر :بو دستانا گؤره" ،تورک
ائلی ،دوشمنین توزاغینا دوشهرک ،سوی قیریما اوغرار! سایسیز
تورکدن آنجاق  ۱۰یاشیندا بیر اوغالن قاالر! دوشمن اونون ال-
آیاقالرینی قیراراق بیر باتاقلیغا بوراخار .تورک اوغالن اؤلوم
آیاغیندایکن بیر دیشی قورد اونو امیزدیرر ،ال-آیاقسیز بدنینی
دیشینه آالراق اورادان اوزاقالشدیرار .اونو ،یاورو قوردالرین یانینا
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گؤتورر .اونو یاوروالریندان آییرماز .بیر آنا کیمی اونو بسلر.
آغیزینین سویو ایله ،یاراالرینی سارار .تورک اوغالن بؤیویوب
ارگنلیک چاغینا چاتینجا آنا قوردال سئویشر! دیشی قورد تورک
اوغالنال یاتاراق گبه قاالر! دوشمنلر قوردون اوغالندان گبه
قالدیغینی دویار .تورک اوغالنی اؤلدورر ،آنا اللریندن قاچار.
دوشمن ،بوزقوردون آرخاسینجا یاماجالرا ،جیغیرالرا ،زیروهلره
قوشار! آنا بوزقورد ال تاپماز بیر کؤهوله سیغینار! آنا قورد۱۰
اینسان اوغالن دوغار! بئلهلیکله ،قورد اینسان یارانار! بونا تورک
یارادیلیشی ویا میفولوژیسی دئیرلر .آدیندان دا بللی اولدوغو کیمی
افسانهدیر ،میفولوژیدیر ۱۰ .قورد اورکلی اوغالن ،ائرگنلیک
چاغینا چاتارالر .هره سی بیر ایگید ائلین سئچگین قیزییال ائولنر.
تورک تؤرهنیشی باشالر ،گرنه شر ،بؤیوک ائل اوالر .ییلماز،
بئلی-آرخاسی یئره گلمز ائل بیرلیکلریندن تورک دؤولتچیلیگی تؤره
نر! تورک باشچیالری اؤزلرینی قورد اوغلو سایاراق ،آنا
بوزقوردو قودسال سانار .قوردون موبارک اوزونو بایراقالرینین
اوزه رینه سانجاراق دوشمنلرین ساواشینا قالخار! بئله میفولوژیک
آنالتماالردان ارگنه کون و باشقاالرینی دا عؤمور اولسا دئیهجگم.
من ،عؤمرومده بئله بیر سس سیزلیک یاشامامیشدیم .کیمسهنین جیققی
چیخمیردی .سس سیزلیک تام آنالمال اوتاغا حاکیم اولموشدو! جاببار
عمینین بوزقورد اؤیکوسو ائشیتدیگیم ان ایلگینج و اینانیلماز ناغیل
ایدی .جاببارعمینین قورد حکایه سی ایله اولقانین ایلگینج جانلی
گؤرونتولری هامینی سوسدورموشدو .اورتادا اوالن تکجه سس،
یاخیندان-اوزاقدان گلن قوردالرین اوالماسی ایدی .آرتیق ،منیم اوچون
قورد سسی چوخ دا قورخونج ساییلمیردی! بونونال بئله یئنه ده ،بیر
قورد ایله قارشی-قارشییا گلمگی آرزوالمازدیم! اوتاقدا یئرلشن تکجه
نفسلیگیندن گؤیه باخیردیم .اولدوزالر یئرینده ساییقالییر ،آی ایسه
مورگولو باخیشالرییال سود یولونون یئنی یولچوالرینی
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اوغورالییردی!
قیشی بوتون چتینلیکلری ایله گئریده بوراخدیق .ایلک دفعه اوالراق
ائللیکجه ،بوزدان چیخمیش یاماجالرا یوکسلدیک .یاز قوخوسو چوخ
گئج اولسا دا ،کندین اوزه رینی بوروموشدو .حله گؤزلهدیگیمیز ایلک
گؤیرتیلردن ایز-توز یوخ ایدی .ماشالاله خان بئین دئدیگینه گؤره،
یاماجالرین جوجرمه سی ایکی هفته یه قالمازدی .ماشالاله خانا گؤره،
چوخ کئچمهدن هر یئری گول-چیچکلر بورویهجکدی .او ،سؤزو و
ایشیله بیزی سئویندیرمهیه جان آتیردی .دوغروسو دا بو ایدی .او،
ایچیمیزده ان سئویلن اؤزگه اینسان ایدی .او ،قیسا زامان سورجینده
اؤیرندیگی تورکجهنی آردیجیل ایشلتمکدن قاچینمیردی .منه قارشیلیقلی
اوالراق لکجه اؤیرهدیردی! منیمله اولقانین ائولنمه سی اوچون
وئردیگی سؤزون سونالنماسی یولالرینی آختاریردی .او ،منه چاتینجا
یاری تورکجه ،یاری لکجه" :سن زوما اوالجاق جاوانشیر!" /سن بئی
اوالجاقسان جوانشیر! /سؤزونو دئییر و الینی چیگنیمه قویوردو!
هامیمیز گلن گونلرین اومیدی ایله یاشاییردیق .بیز کیشیلرین دردی بام-
باشقا ایکن ،خانیمالرین دردی بیر آنلیغینا یئر قیداالریندان یارارالنماق
ایدی .کند آغاسی ایله ژاندارماالرین دئدیگینه گؤره ،بوندان سونرا
آرتیق چالیشیب پول قازاناراق یاشاماغیمیز گرک ایدی .آنجاق ،هانسی
ایش ،هانسی پول؟ بدیع آباد ،بیزیمله بیرلیکده  ۱۲۰نفرلیک خارابالیق
بیر کند ایدی .اوسته لیک یئرلیلرین  ۹۰فایزی عؤمرو توکنمیش
قوجاالردان و اوشاقلی آناالردان عیبارت ایدی .کندین چئوره سینده
اوالن تورپاقالرا گلینجه ،دوروم داها دا پیس ایدی .کندین آشاغی
طرفینده اوالن یئرلرین هامیسی خانالرا عایید ایدی .بیزیم او یئرلره
گئتمه گیمیز یاساق ایدی .بیز ،سادجه کند آغاسینین مولکو ساییالن
یاماجالرین اوتالرینی آریتالمالی ،اکین-بیچین یاپمالی ،برکت آغادان
ایش قارشیلیغی پول و اورون پایی آلمالی یدیق .بو ایسه ،برکت آغانین
بندهلیگی دئمک ایدی .بیز ،بیر میلت اوالراق بندهلیگه قارشی
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آیاقالندیق .ساواشدیق،جان وئردیک ،قول دئییل ،منلیگیمیزه ییه
اوالجاغیق ،اؤزگهلره باش ایمییجه ییک ،اؤز الیمیز-اؤز باشیمیز
اوالجاغیق آماجییال "یا آزادلیق ،یا اؤلوم!" ساواشینا گیردیک! آنجاق،
گؤرونور کی ،بورادا دا ،سورگونده بیر تؤکولوب-داغیلمیش ،ال بویدا
بیر کندین آغاسینین قولو اولماقداییق .بو دوروم ،بیز تورکلر اوچون
یئنیلمکدن داها چوخ یئنیلمک ساییلیردی .جاببارعمینین دئدیگینه گؤره،
"یالنیز کؤکلو آغاجالری سرت قیش یئنه مز"! بیز ایسه ،سرت
قیشالقدان چیخمیش کؤکلو آغاجالر اولمالییدیق .بو آلین یازیسینی بیز
اؤزوموز یاشامالییدیق کی ،گلن نسیللره گرچک یاشام چاغینین
قاپیالری آچیلسین!
گون کئچدیکجه ،اولقانین قملی گؤزلریندن قورخویا دوشوردوم .اونون
منه ،منیم ایسه اونا اوالن سئوگینین آلووالرینین سؤنمه سیندن اورگیمه
دوشن قورخو هر آن آرتیردی .لعنتلیک شرعیتین چوماغی باشیمیزدان
اوزاقالشمیردی .اولقانین یاساق دوداقالرینا اوالن شرعیت سینیرینین
قالدیرماسی اوچون گئجه-گوندوزوم یوخ ایدی .ها کی ...دئیرلر ایکی
کؤنول بیر اوالرسا! ...بورادا ایکی کؤنول دئییل ائللیکجه کؤنوللرین بیر
اولماسی دا ظالیم شرعیتی راضی سالماغا یئتمیردی! قورخوردوم کی،
ایش آدینا اولقایال ترالندان اوزاق دوشم .قارشیمیزا نه گلهجگیندن تام
خبرسیز ایدیک .کیمسهنین صاباح اوچون فیکری یوخ ایدی .ایچیمیزده
گؤزلهنیلن اومیدین گؤرونتولری سولغون گول کیمی باشینی چیگینینه
بوراخمیشدیر! آنجاق ،نه یاخشی کی ،ان آزیندان سکینه آنادان
اومودسوزلوغا قارشی سورن ساواشین آردی کسیلمیردی .او ،کسکین بیر
قیلینج کیمی بیزیمله اومودسوزلوغون آراسینی کسمیشدی .اونون یانیندا
سادجه آه چکمک بئله ،بؤیوک گوناه ساییلیردی .جاببارعمینین
آنالتماالرینا دایاناراق ،سکینه آنا سورگون قروپوموزون "آسئنا"سی
ایدی .او ،ایگید بیر آنا کیمی هامیمیزی یانینا آلماغی باجاریردی.
اؤلچولمز بیر اؤزوئری ،یورولماز بیر ایناد ،اونو آیاقدا ساخالیان اؤزول
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داشالر ایدی .قیزیلباش علوی ا ُوزونتوسو اوالن ،قوردو قودسال سانان،
بوتون اوشاقالرینی ،گلینلرینی ،نوهلرینی آزربایجان آدلی آنانین
اؤزگورلوگو اوغرونا قوربان وئرن قورد اورکلی سکینه آنا هر کسین
عاغلی-دوشونجه سی ،اورگی ساییلیردی .عؤمرومده کیمسهنی سکینه آنا
کیمی قورد اورکلی ،قورخماز ،ائلینه باغلی ،ائلقمی اینسان گؤرمه
میشدیم .بونو هامی دویور یاشاییردی .سکینه آنا هر کسین سئویلن "قورد
آنا"سی اولموشدو! تکجه من یوخ ،کیچیکدن بؤیویه ائللیکجه اونو سئویر،
باغریمیزا باسیردیق .کیمسهنین بیر دردی اولونجا  ۶۰یاشالریندا اوالن
قورد آنانین اتگینه ساپالنیردی .او ،دیری قالماغیمیزین ،یوال
باغالنماغیمیزین ،قورتولوشا اینانماغیمیزین باشلیجا سیموولو اولموشدور.
بو اوزدن آرامیزدا اونا "قورد آنا" دئییردیک .تبی کی ،اونون اؤز یانیندا
بو سؤزو دئمک اولموردو .چونکی ،او ،بو آدا چوخ تاپینیر ،اورکدن اونو
قوتسال سانیردی .اونون اینانجینا گؤره ،اینسان قودسال اوال بیلمزدیر! آما
"قورد آنا" قودسالدی! او ،بیر ده ،هر سؤزونون سونوندا "یا هو ،یا
مؤوال!"دئیهرک گؤیه باخیر ،ساغ الینی اوزونه چکیردی!

جاببارعمینین دامال-دامال اریمه سی کیمسهنین گؤزوندن قاچمیردی .اولقا
داها دا یئتگین و ساکین گؤرونوردو .اونون و ائلمیرا باجینین تورکجه
درسلری گؤزل سونوج گؤسترمهیه باشالمیشدی .ائلمیرا باجی ،حکیم
اوالراق قروپوموزال بیرلیکده کندین ساغلیغی اوچون ده بیر شئیلر
ائتمگی دوشونوردو .او ،بو ایشینین نه درجه تهلوکهلی اولدوغونو
دوشونموردو .او ،هامیدان آرتیق گول-چیچکلرین گلیشینی گؤزلهییردی.
او ،بیتکیلرین بیر مؤجیزه اولدوغونو دئییر ،اؤز طبابت سیستمینی ایسه
"تورکه چاره" آدالندیریردی .اونونال چاووش درویشلو آراسیندا قاش-
گؤز اویناتماالر نورمال گؤرونوردو .اولقا ائلمیرا باجینین بیر چوخ
ساخلیالرینین سیرداشی اولموشدور .بیر سؤزله قروپوموزون عاییله
کیملیگی قازانماسی ان بؤیوک باشاریمیز ساییلیردی .باشچاووش،
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بوزالرین اریمه سی بیتر-بیتمز ژاندارماالرین مرکزینه گئدهرک گلهجکله
باغلی اونالردان بیلگی آلماغا چالیشدی .او ،سون گئدیشیندن قاییدارکن
هامیمیزی ائوین اطرافینا توپالییب چوخ ایلگینج بیر خبری بیزه
چاتدیردی .اونون دئدیکلریندن توکلریمیز بیز-بیز اولدو:
 عزیز باجی-قارداشالریم بیزی داها بیر یولچولوغا ،داها بیرسورگونه گؤتورمگی دوشونورلر .آنجاق ،حلهلیک دقیق بیر امر
یوخدور .ژاندارمادان آلدیغیم بیلگیلره گؤره ،لوریستانین بیر نئچه
قصبه سینه مینلرجه سورگون دستهلری یئرلشدیریبلر .حتی بعضی
بؤلگهلرده سورگونه گؤندریلمیش وطنداشالریمیزین سایی یئرلی
اهالینین بئش-اون قاتیدیر .منیم تبریزده بوندان خبریم اولمامیشدی.
بللی کی ،سورگون بیزلردن داها قاباق باشالمیشدیر .ژاندارمانین
دئدیگینه گؤره" ،بدر آباد" آدیندا یئنی بیر شهرجیک وارمیش.
اورانین بوتون جمعیتینی آزربایجاندان گلن تورک سورگونلر
اولوشدورور .اورادا ایش قورماق و ایشلهمک مومکوندور .بؤیوک
و ایمکانلی یئردی .ائولر و باخچاالر وار .بو شهری بئش ایل اؤنجه
آمئریکالیالر سالمیشالر! بو اوزدن بیزی اورایا گؤندرمگی
دوشونورلر! حلهلیک ایسه بورداییق .بوردا بیزه یئر وئرهجکلر.
یئرلرین اصل صاحیبی دؤولتدیر .اؤنجه گلیب بو یئرلری
چپرلیهجکلر .بیلدیگیم قدریله یئرلی خانالرین بوراالردا سایسیز-
حسابسیز یئرلری وار .دؤولتین اونالرین یئرلرینه توخونما پالنی
یوخدور .قاالن یئرلر داغ اتکلرینده اوالن یاماجالردیر .حلهلیک
بدیع آباد کندیندن چیخیش ایذنیمیز یوخدور .ژاندارماالر گلیب بیزی
یوخالیاجاقالر! یئرلری بؤلندن سونرا شوم ،اکین-بیچین اوچون بابا
قاسیم کندیستانینا گئتمهلی ،جوت ،آراج ،توخوم آلمالی ییق.
~~~~~
باشچاووش اؤزو ایله ایکی قاتیر یوکو -سون آالجاق جیره میزی ده-
گتیرمیشدی .باشچاووشون بدراباد شهرجیگیندن دئمه سی هامینی
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شاشیرتدی" .بدیع آباد"ال "بدراباد"ین بیر-بیرینه بنزرلیگی ،بدرابادین
یئنی تیکیلمیش کیچیک شهر ،بدیع آبادین ایسه ،داغالرین دیبینده دونیانین
ایتمیشینده بیر توکنمیش خارابا کند اولماسی گئرچکدن ایلگینج بیر خبر
ساییلیردی .مینلرجه تورک دیلداشیمیزین بیزدن بیراز آرالی بوش بیر
شهرده یئرلشمه سینین خبری بؤیوک بیر هیجانا ندن اولدو! جاببار عمینین
دوشوندویونه گؤره ،بیزی یانلیش بیلگییه گؤره بو داغ دالینا سورگون
سالیبالر .او ،باشچاووشون بیلگیسینه دایاناراق بئله بیر سورغو سوردو:
 فرج بئی ،سنجه بیزیم بوردا اولماغیمیز بیر یانلیشلیق اوزوندناولموشدور؟
 باشچاووش :بو حاقدا بیر شئی بیلمیرم .آما بیر چوخ وطنداشیمیزیناورادا یئرلشدیریلمه سیله بیزیم بورادا یئرلشمگیمیز بیر-بیریله
اویمور .هر نه اولسا ،توستوسو بیر آزدان چیخار .بونالر بیزی
قیامتهدک بورادا توتا بیلمزلر .اؤزلری آجالریندان اؤلورکن ،بیزی
نئجه بورادا توتا بیلرلر کی! ؟منجه ،بیراز دؤزک .یئرلری بؤلسونلر،
سونرا بیزدن ال چکرلر .او زامان اؤزوموزو بورادان قورتارماغین
یولالرینی آختاراریق .ایندی بیراز اؤزوموزو توپارالمالی ییق.
جانیمیزا گوج گلسین .ظالیمین آیاقالری آلتیندا ازیلمک تورکه
یاراشماز!
 قوردانا :فرج بئی دوغرو دئییر .ایستر بورادا ،ایستر اورادا ،سورگوناسارتدیر! اسارتی یئنمک گرکدیر! گؤرونور کی ،بو تورک
دوشمنلری میلتیمیزین هامیسینی اؤز یئر-یوردالریندان سورگون
ائتمک ایستهییرلر .بس او زامان آنا تورپاغیمیز آزربایجانا هانسی
تولکولری و چاققالالری یئرلشدیرهجکدیر؟ "وادی قوردسوز قاالرسا،
چاققال قوردالر وادی سینین آغاسی اوالر!" هاردا اولورساق وطنه
قاییتمالی ییق .آزربایجان یولوموزو گؤزلهییر .آنامیزی نامحرم لرین
الینه وئرمریک! اصال کیمسه اؤزگه تورپاقالردا اؤلهجگم دئمه سین.
ایچینیزدهکی"علی" نورو سیزی قارا دوشونجهلردن قوروسون.
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یاهو!

"قیرخ بئش یازدان" (یاز آیینین اورتاسی) یولدا ایکن یاماجالردان قار
اوزولمه میشدی! بو دورومال باغلی سونا آنانین آغزیمیزا سالدیغی
"بابیلی آماندی ،بیر چووال ساماندی!" سؤزونو هامی ازبر اولموشدو.
سونا آنانین آنالتدیغینا گؤره" ،قیشین بیتمه سیله یازین گلمه سی
آراسیندا ایلک  ۴۵گون چوخ اؤنملیدیر .بو  ۴۵گونده ساغناق
یاغیشالری تورپاغی یئنیدن جانالندیرار .یاز چیچکلری پؤهره نر.
اینسانالرین ساغلیغینا یارارلی اوالن گؤیرتیلر باش قالدیرار .اکین
یئرلری سوالنار .قیشدان قاالن قورو سامانالرین یئرینی یام-یاشیل
گؤیرتیلر آالر ".ماشالاله خانین دا دئدیگینه گؤر ،بؤلگهنین یازی ایکی
آی گئجیکمیشدی .یازین ایکی آیینی گئریده بوراخیردیق .الکین ،یازین
عطیرلی هاواسینی یاواش-یاواش دویماغا باشالییردیق .بیز ،یئنی
ایلین گلیب-گئتمه سینی بئله ،دویا بیلمهدیک .بیر آنلیغینا بایرامی
آنیمسامادیق .بو اوزدن نه یاز ،نه اوغوز ،نه ارگنه کون ،نه ده
نووروز آدالری ایچیمیزده حالالنمادی .قیشین سونالرینا
یاخینالشدیقجا ،هامینین پیسلیک ایچینده اولدوغو اوزه ووروردو!
بیزیم ان بؤیوک بایرامیمیز بیر آن بو پیسلیکدن قورتارماغیمیز ایدی.
بوزالرین اریمه سیله آخار سوالر گؤزوموزون اؤنونده دوالشاراق
آلچاقالرا ،اورادان ایسه جاددنین قارشیسیندا آخان قاماسیاب چایینا
تؤکولوردو .بو ایسه ،گئرچکدن چوخ آجی وئریجی دوروم ایدی.
قاماسیابدان داها چوخ ،بیزیم آخار سوالرا احتیاجیمیز وار ایدی .اونا
گؤره ده ،بو سویو دوردورماغیمیز گرهکیردی .بونونال باغلی هر کس
بیر سؤز دئییردی .فیکیرلرین بیر آرایا گلمه سیله یئنی-یئنی یؤنتملر
اورتایا چیخیردی .همین گونلرین بیرینده جاهان کیشی عمیدن اؤنملی
بیر یؤنتم اورتایا گلدی .او ،هامینی بیر آرایا توپالییب دئدی:
اووالدالریم سیزه بیر یول دئیهجگم .بیز بو یولو جوشوندا حیاتا
 ٔکئچیرتدیک .اورادا سونوج گؤزل اولدو .بورادا دا آخار سوالر داها
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چوخدور .یاغمورلو یئره بنزهییر .بیز بئش-آلتی آخار سویو
بیرلشدیرسک کیچیک بیر گؤل ویا حووض یارادا بیلریک!
 کیشیخان عمی:آغساققال بو نئجه اوالن ایشدیر؟ جاهانکیشی عمی :بیر آز گنجلریمیزه ایش دوشر .آنجاق ،چوخچتین دئییلدیر .ایلک اؤنجه بیر-بیرینه یاخین اوالن آخار سوالرین
اورتاسینی سئچمهلی ییک .سونرا ،حووض اوالجاق ان اویغون
یئری تاپمالی ییق .ایلک اونجه یویونماق اوچون بیر کیجیک
حووض گرهکیر .بو حووض اوچون داش ،قیرمیزی تورپاق،
بوداقلی آغاج ،کولونگ و بئل گرک اوالجاق .ائولرین ساغ یانیندا بو
حووضو قوراشدیرماق دوزگون اوالر....
جاهانکیشی عمیجانین اورتایا قویدوغو دوشونجه هامینین بیهنیسینی
قازاندی .تئزلیکله کندخودانین یانیندا بو ایش دانیشیلدی .حووض ایشینه
کندخودا بیرباشا ماشالاله خانی یئتگیلندیردی .ماشالاله خان ایسه ،بابا
قاسیمدان اوستا گتیرهرک اورادا ایشلهین بیزلره ده ماعاش
وئرهجکلرینی سؤیلهدی .ایکی هفته ایچینده ایشین تمهلی آتیلدی .کند
آغاسی کسینتی سیز ایشین گئدیشاتینی گؤزالتینا آلیردی .هر نه اولسا،
اونون مولکو ساییالن ماحال آبادالشیردی .بیر ده  ۶۰-۵۰نفرلیک
قوجالمیش بیر خارابالیق کنده  ۴۰نفرین آرتماسینی کیم ایستهمزدی کی؟
او ،ایندی  ۱۰۰نفرلیک بیر کند آغاسی ساییلیردی!
جاهانکیشی عمیجانین معمارلیغی ایله  ۱٫۵مئتره درینلیگی اوالن ۲۰
مئتره قارالیق بیر قازما دووار چکیلدی ،سونرا ائودن  ۱۰مئتره آرالی
یاماجالر اوزانتیسیندا ایکی مئترهلیک داشدان ،آغاجدان دووار
ایشلهنیلدی .اوچونجو دووار دا ایکینجی دووار کیمی تیکیلدی .آخار سو
جیغیرالری قازما آرخالر آراجیلیغی ایله بیرلشهرک داها گئنیش اورتا
آرخ اولوشدو .اورتا سو یولو حووض دا توپالناراق ،دیلهدیگیمیز ایش
اولدو! حووضون داشماماسی و ییخیلماماسی اوچون حووضون آلت
قاتینین ایکی کونجونده لولهلر یئرلشدیریلدی .لولهلرین حووض دولونجا
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آچیق توتولماسییال آرتیق سوالرین آخماسی ساغالنمیش اولدو.
ایکی هافتا چالیشماغین سونوندا ایستهدیگیمیز اولدو! بو اوالی بدیع آباد
سورگونوندهکی ان گؤزل آنیمیز ایدی .کنداغاسینین سئوینجی سینیر
تانیمیردی .او ،هر گون ایشیمیزدن اؤترو کیشیلره  ،۱۵قادینالرا ایسه،
 ۱۰تومن امک حاقی وئردی .سون پارا گؤردویوم گون ،فدائی
قارداشیمین منه وئردیگی ایکی عدد بئش تومنلیک میللی پولوموز ایدی.
داها اوندان سونرا نه پول گؤردوم ،نه ده قارداشیمی!
گونشین ساچماسییال حووضون سویو بیراز دا اولسون ایلیقالشمیشدی.
بو ایسه ،گنجلرین چیممه هوه سینی آرتیریردی.
فاطمه اسالمئ مراغه یی و جوانشیر عادلی سارابی آغاشئیخ صادیق
آغانین بیرجه صحیفه لیک حؤکمویله حراملیقدان چیخاراق
حااللالشدیالر!
اولقا ایله من آرتیق ائشلشدیک .ترالن رسمن اوشاغیمیز اولدو .آغاشئیخ
صادیق آغانین آلداتیلماسی بئش یوز تومنه باشا گلدی .ماشالاله خان یئنه
منی چاشدیردی .او ،آغانین روشوتینی اؤز جیبیندن وئردی .آنجاق
کیمسهنین بیلمهمه سینی ایستهدی .ماشالاله خانین پالنینا گؤره ،منیمله
بیرلیکده اوغلومال ائشیمین ده کیملیگی یولدا ایتمیشدی .بونا گؤره ،یئنی
بیر کیملیک آلماق گرک ایدی .چونکی کیملیکسیز بیر عاییله
اولدوغوموز ایثباتالنا بیلمزدی! بو دا ایسالم شرعیتینه گؤره حرام
ساییلیر! اونا گؤره ،آغاشئیخ صادق آغادان کئچه ری بیر اونای
الزیمدیر .سؤزسوز کی ،بو گنج عاییله ایلک فورصت ال وئرینجه،
نهاونده گئدهرک ثبت اداره سینه باش ووراجاقالر! آغاشئیخ صادیق
آغانین بو یاالنا دامغا وورماسی ایسه بیر قیزیل گول آراسیندا ۵۰۰
تومنلیک اولدو!
آرتیق اولقا هر کس طرفیندن فاطما سسلهنیلیردی .منیم سئوگیلی ائشیم
فاطما! سونا آنانین خیناسی ایله ساری ساچالرینین بویاسی دؤنموش
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گؤزل گؤزلو خانیمیم! هر گئجه سئوداسیندا ارییب قوینونا جومان
سئوگیلیم!
قوردانانین مصلحتیله سالونون ان سون ایکی اوتاغی بیزه وئریلمیشدی.
اصلینده ،بیزیمله قونشو اوتاغین آراسینی بیر بوش اوتاق کسمیشدی.
گونلریمیزین نئجه کئچمه سینی گؤزلریمیدن اوخوماق اولوردو.
ایکیمیزین ده یورغون گؤزوندن بال آیی نین اولدوقجا دادلی سورمه
سی اوخونوردو .گونلریمیزین هاردان گلیب-گئتدیگی بللی اولموردو.
هر کس تارالدا چالیشارکن ،آناالر ترالنی بهانه ائدهرک منیمله اولقانی
ائرکن ائوه گؤندریردیلر...
موزو آییندایدیق (خورداد آیی) .یئرالماسی ،بوغدا ،یایما ،گونه باخان،
سوغان ،گؤیرتیلرین اکیلمه ایشی بیتمیشدیر .اکینین گئج باشالماسی
پؤهرهنیش ایشینی گئجیشدیرمیشدی .بونا باخمایاراق ،ائلمیرا باجینین و
آغبیرچک آناالرین ایستهدیگی گؤیرتیلرین باش قالدیرماسی
باشالمیشدی .هرگون قوردانانین اؤندرلیگینده بئش-اون نفر قاماسیاب
چایینین یانینا دوشور ،بوللوجا گؤیرتیله ائوه دؤنوردولر .یاماجالردان
چکیلمیش قاماسیاب چایینین چئوره سینهدک ایستهنیلن یارپیز ،آغ
ختمی ،گؤوزبان ،چای آالغی ،بیزؤوشه ،الغ الغا ،ککلیک اوتو،
شاهتره ،یاز گولو ،چوبان یاسدیغی ،یوشان و منیم بیلمهدیگیم یوزلرجه
"تورکه چاره" گؤیرتیلری پؤهرنمیشدی.
~~~~~
گونلریمیزین نئجه گئچمه سی نین ماراغیندا بئله ،دئییلدیک .اولقایا
قووشماق ،اونونال بیر یاستیغا باش قویماق بوتون یاشام فلسفه می
اولوشدورموشدو .ترالنین اؤز اوغلوم دورومونا گلمه سی داها
سئویندیریجی حال اولموشدو .بیز اوچوموز دونیانین ان خوشبخت
اینسانالری حالینا گلمیشدیک .اولقانین اوزو گولوردو! منه هر
باخدیغیندا ،سانکی اورگیندن بیر قیزیل گول قوپاریر ،اؤپور ،اوزه
ریمه اوزادیردی!
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ماشالاله خانین بیزه اوالن ایلگیسی هر آن آرتیردی .او ،آرتیق بیزدن
بیریسی اولموشدو! اونو ائوینده گؤرن اولموردو .اونون اوزو یالنیز
بیزیم یانیمیزدا گولوردو .کنداغاسینین انگللی قیزینین اری اولماسینین
بوتون کدرینی سادجه بیزیمله پایالشیردی .او ،قیسا زامان ایچینده
اولقایال آنالشماغا باشالمیشدی .اولقایا قیزیم دئییردی .ترالنی ایسه آز
قالسین یاالییردی .اونون حایات یولداشینی کیمسه گؤرمزدی .او ،ائودن
باییرا آددیم آتمازدی .یازیق قادین ،ایفلیجلیک ایچینده سورونوردو.
ماشالاله خانین دئدیگینه گؤره ،خورم آباددا آتاسینین برکتاغایا چوخلو
بورجو قارشیلیغیندا کندخودانین قولو اولموشدو .اوشاقلیغیندان
کندخودانین ایفلیج قیزینین نؤکری سئچیلمیشدی .اؤزونون  ۱۰یاشی،
ایفلیج قیزین ایسه  ۷یاش چاغالریندان آراالریندا محرمیت سیغه سی
اوخونموشدور .ماشالاله خانین باشقا قادینال ائولنمه سی برکتاغانین
امریله یاساقالنمیشدی-۳۰ .ایلدن چوخدور کی ،یازیق ماشالاله خان هم
قول ،هم نؤکر ،هم ده کنداغاسینین گورکهنی ایدی .اورتادا نه اوشاق
وار ،نه ده اورتاق یاشام! بوندان اؤترو ماشالاله خان بیرینجی فورصت
الده ائدهرک بیزه گؤز-قوالق اولما آدی ایله یانیمیزا گلیر ،یئییر-ایچیر،
الیندن گلن یاردیمی اسیرگمیردی .بیز ،اونو دونیانین ان اسیر قولو
سانیردیق .همین قایناشمانین بیری اولقایال منیم اوچون گؤزلهنیلمز
اولدو .او ،بیر آخشام چاغی نؤکریله بیرلیکده ایکی قوچال یانیمیزا
گلدی .ائللیکله حووضون قیراغیندا دؤشه ندیک .نؤکر ،ایکی قوچون
بیریسینین باشینی کسهرک گؤرمهدیگیمیز بیر یئمک تؤرهنی
دوزنلهدی .ماشالاله خانین دئدیگینه گؤره ،بو قوناقلیغین تمل ندنی
اولقایال منیم ائولنمگیمیز ایدی.

ساغناق یاغیشالرینین باشالماسییال قایاالردان آخان گوجلو سوالر ایله
بیرلیکده نارین-نارین داشالر دا یئری سوپوره-سوپوره تارال بویو
قازدیغیمیز چوخورلوقدا قیرچینالشاراق گؤزل گؤرونتولر یارادیردی.
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ماشالاله خانین یاماجالردان قوپان قومسال داشالرین اکینچیلیگی
ایمکانسیز قیلماسی سؤزلریندن یوال چیخاراق  ۱۰۰مئتره اوزونلوقدا،
ایکی مئترهلیک ائنینده و بیر مئترهلیک درینلیگینده تونئل قازمالی
اولموشدوق .بو ایشین چوخ چتین اولماسینا باخمایاراق ،سون درجه
گرکلی اولدوغونو دوشونوردوک .آج قالماماق ،پول الده ائتمک ،بیر
ایشلر گؤرمک ایراده سیله بؤلگهده ایمکانسیز ساییالن بؤیوک باشاری
الده ائدیلدی .قوم داشالرینین تارالالردان اوزاق توتولماسی اوغورلو
اولموشدو .بو ایشین ده عاغیل مرکزی حووض فیکری کیمی یئنه
جاهانکیشی عمیجان اولموشدو .ژاندارمادان ،بابا قاسیمدان بو ایشی
گؤرمکدن اؤترو بدیع آبادا گلدیلر .ژاندارما باشقانی باشچاووش دیک
گؤز ایله بیرلیکده گؤرمهدیگیم یئنی بیر چاووش ،ایکی عسکر ،بابا
قاسیم دان ایسه ،کندخودا میرزه معصوم آغا ایکی کؤمکچی سیله
دونندن برکتاغانین قوناغی اولموشالر .اونالر ،حووض و قوم باراژی
تیکینتی لرینه ماراقال باخیردیالر .میرزه معصوم آغا بئله ایشلرین
باباقاسیمدا دا اولماسینی ایستهییردی .او ،بو حاقدا جاهانکیشی
عمیجاندان سؤز آلدی .بو ایش قارشیلیغیندا اونا یاخشی پول اؤدیهجگینی
دئدی.
ایلیق یاز گونلری یئرینی ایستی یایا وئرمیشدی .یاماجالرین سو آخیمی
آزالسا دا ،تام کسیلمه میشدی .هر گون تارالدان ائوه دؤنرکن حووضدا
چیمیردیک .اسکی پارچاالرین قوراشدیریلماسی ایله حووضون ائوه
یاخین کونجونده ،کیچیک بیر قاپالی حامام دوزلتمیشدیک .دؤرد یانی
توتوقلو حامامدان یالنیز خانیمالر ایستفاده ائدیردیلر .گونلریمیز
اوالیسیز گئچیردی .اولقانین اورک بوالنتیسیندان ایکی جانلی اولماسی
بللی اولموشدو .ائلمیرا باجینین سیخیجا ایستگیله اولقانین داها یاخشی
یئیب-ایچمه سی گرهکیردی .او ،اولقانین درین آریقالما ایچینده
اولدوغونو دئیردی .اولقانین هر گون ضعیفلهمسی گیزلهنیلمزیدی.
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ائلمیرا باجینین دئدیکلری چوخ دوغرویدو .ائلمیرا باجی بیر گون منه
بئله سؤیلهدی:
-

-

-

جوانشیر ،اولقانین دورومو یاخشی گؤرونمور .یازیق قیزین بدنی
گئت-گئده ارییب گئدیر .قورخورام اوشاغینیزی سالسین .بونالری
بیلمگین گرک .منیم ده الیمدن بیر ایش گلمیر .بو قریب-قوربت
یئرلرده ده دوغرو حکیمخانا اولماسینا اینانمیرام .بلکه اولقانی
بؤیوک بیر شهره گؤتوره ک .قیزین بو دورومدان خبری
اولمامالیدیر .یوخسا ال-آیاغینی ایتیریب اؤزونه و اوشاغینا زیان
وئره بیلر .من حلهلیک جاندان دوشمهمه سینه چالیشیرام .اومید
ائدیرم کی ،اولقا اوچون بیر ایشلر باجاریم!
ائلمیرا باجی دوروم چوخ پیس گؤرونورمو؟
جوانشیر ،طبیبلر خستهلیکلری اولدوغوندان بؤیوک گؤستررلر .بو
بیر مسلک گلنگیدیر .منیم گؤره ویم خستهلیگی ساران
قارانلیقالری گؤرمکدیر .ایشیغی هرکس گؤرور .اولقا
گؤزوموزون ایشیغیدیر .اونو سئون تک سن دئییلسن .هر کس
اولقانین سئویلمه سیله سئوینیر ،کدریله اوز-گؤزدن دوشور.
ائلمیرا باجی ،من اولقاسیز یاشایا بیلمم! اولقا یاشامیمین آنالمیدیر.
بو دونیادا پایالشاجاغیم کیمسم قالمادی ۲۳ .یاشیندا یاپا-یالنیزام.
بوتون عاییله م تورپاق اولدو .اؤزومو بوشدا گؤرونجه اولقا الیمی
توتدو! یاشانتیمدا ایلک کز سئوگینین نه اولدوغونو آنالدیم .ایندی
تانری بونو دا منه چوخ گؤرورمو؟ باخ اللریمین تیتره ییشینه! باخ
گؤزلریمین آخماسینا! آرتیق کیمسهدن اوتاناجاغیم یوخ! کیمسهدن
ساخالیاجاق گیزلیم یوخدور .اونسوز بیر آنیم اولماسین بئله! اوشاق
دئدیگین ترالن وار! اولقا ساغالم اولسون یئتر!

ائلمیرا باجینین مهربان اللرینین بوینوما ساریلماسییال ،پیس دورومدا
اولدوغومو دوشونرکن اوتانجیمدان آز قاال یئره گیرهجکدیم! او،
آنسیزین آنیم ،یاشام بویونجا ان اوتانج وئریجی اوالییم اولموشدو.
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ائلمیرا باجی:ساکین اول بیراز ،اوغلوم! بیر یولونو تاپاجاییق! بلکه ده
اورتادا جیدی بیر شئی یوخدور .سینیر گرگینلیگی ده اوال بیلر! بوش
یئره سنین ده جانینی یاخدیم اوغلوم! اومودوارام کی ،ایکیسی ده ساغ-
ساغالم آرعمیزدا اولسونالر! نهاونده گئدینجه دوکتورا گئدیب آرخایین
اوالییق! ائله دئییلمی جوانشیر؟
-

-

-

-

باغیشال ائلمیرا باجی ،بیر آنلیغینا اؤزوموایتیردیم .سیز دوغرو
دئییرسینیز ساکیت اولمالییام .بو ،ایکیمیزین آرامیزدا قالسین
لوطفا!
سن پیس ایش گؤرمهدین کی جوانشیر! اؤزونو اوزمه! سئوگینی
گیزلی توتماق بؤیوک گوناهدیر .اینسانین ان گؤزل دویغوسوهئچ
گیزلی توتوالرمی! گؤزللیکلر گیزلی توتوالرسا ،گونشین
ساچاقالرینین بیر آنالمی قاالرمی؟ گول-چیچکلر آچارمی؟!
گئجهنین قارانلیق باغریندان دان شفقی قوپارمی هئچ؟ ائورن
قارانلیقدان ایشیغا آتالرمی هئچ! سئوگی دوستاق اوالرسا اینسانین
چکمهیه نفسی قاالرمی؟ ایکی دامجی سئوگینین آدی یاشامدیرسا،
دئمک او قوتسال فیداندیر! قودسال فیدانی گؤزببه گی کیمی
قورویوب ،بؤیودوب یاشام ائتمک گرکدیر جوانشیر! بو ایش ایسه،
گیزلی لیکله ،اوتانماقال اولماز! سن عشقینه قارشی ان آری گؤز
یاشالری تؤکدون! گؤزیاشالرین قوتلو اولسون اوغلوم!
ائلمیرا باجی ساغول! گؤزل سؤزلرینله منی دویغوالندیردین!
ایسترسینیز نهاونده گئتمک اوچون ماشالالهخاندان یاردیم
ایسته ییم؟
یوخ! اونسوز دا ماشالاله خانین دئدیگینه گؤره ،اون گون ایچینده
نهاونده گئده بیلهجییک .بو بیزیم اوچون ان الوئریشلی زاماندیر .بو
سورکده اولقانین دورومونو بیر داها گؤزدن گئچیرئرم.
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 )۱۹۴۶(۱۳۲۵یاز گونلری
هاواالرین بیردن-بیره ایستی لشمه سی ایله باشیمیزا یاغمور اولوب
یاغان چئشیدلی میغ -میغاالرین /آغجاقاناد /عهده سیندن گلمک مومکون
اولموردو .بورایا سورگون دوشدویوموزدن بری بئله بیر بال
یاشامامیشدیق .فارس رئژیمیله دوغا بیرلیگی ال-اله وئرهرک وار-
یوخوموزو داغیتماغا قالخمیشدیر .اولقایال جاببارعمینین گوندن -گونه
اریمه سینه قارشی عاجیزلشدیگیمیز گونلرده باشیمیزا بیر ده ماالریا
/سیتما /قورخوسو گلمهیه باشالدی .نهاونددن بابا قاسیما ،اورادان ایسه
بوتون هندوه ره د.د.ت پومپاالری داغیدیلمیشدیر .بدیع آباد کندینه
وئریلن د.د.ت پاییندان ایکی چللگی ده بیزه وئریلمیشدیر .ائلمیرا
ماالریایا قارشی گرکن تاپیشیریقالر وئرسه ده ،الیمیزدن بیر ایش
گلمیردی .ایکی چللک د.د.ت درمانی ایله میلیونالرجا آنوفئل میغ-
میغانی آرادان قالدیرماق مومکون دئییلدیر .آیالرجا یاز فصلینی
گؤزلرکن ،یازدان قاچیش زوروندا اولدوغوموز آپ-آیدین گؤرونوردو.
هرکس ایندیدن قیشی اؤزلهمهیه باشالمیشدیر .دام-دوواردان میغ-میغا
یاغیردی .بیزیم اوچون بوتون میغ-میغاالر ماالریا عامیلی ساییلیردی.
قیش گئجهلریندهکی قورد اوالماالری عصبلریمیزی تسلیم ائدن میغ-
میغا ویز -ویزینین یانیندا روحوموزو اوخشایان موزارت سیمفونیاسی
کیمی گؤرونوردو.
ائلمیرا باجییال قوردانانین ایستگینه گؤره حووضون سویو
بوشادیلمیشدی .قوردانانین کسین ایستگیله چئوره میزده اوالن ییغیلمیش
سوالرین اوزه رینه نئفت سپیلمیشدی .میغ میغاالرین قارشیسینی آلماق
اوچون ائولرین بوتون پنجرهلری باغلی ساخالنیلیردی .مال-داوارا
گوندهلیک باخیم داها سیخالشمیشدی .حیوانالری آنجاق گون اورتایا
قدر چؤله چیخاریردیق .آخشام اولونجا سینه ک سئلی یوال دوشوردو .بو
307

ائلدار قاراداغلی

سورگون اومودالر

اوزدن ائوده قالماغا اوستونلوک وئریردیک .بوتون بونالرا راغمن
ائوین دووارالری اؤلو و دیری میغ -میغاالرال بزنمیشدیر .الیمیزده یاش
دسمالالرال بو میزی آغجا قانادالرال ساواشا قالخمیشدیق .گوندوزلر بیر
یانا ،گئجهلر ده دینجلمک بیزیم اوچون یاساق اولموشدور .بو
گؤزلهنیلمز بالدان قورتارماق اوچون الیمیزدن گلهنی ائدیردیک.
گونلری گئجیه ،گئجهنی ایسه گوندوزه باغالدیغیمیز اوچون زامانین
گئچمه سینی اونوتموشدوق .بو بالنین باشیمیزدان آشماسینین سورجینی
تام آنیمساماییرام .الکین ۵ ،نفرین بدیع آباددا-۲۰ ،ه یاخین اینسانین ایسه
بابا قاسیمدا ماالریا زهری اوزوندن اؤلمه سینین قورخوسونو یاشارکن
اؤز باشیمیزا گلن بالالرین اونودولماسی ایمکانسیز ایدی .هرگون
بیریسینین اؤلوم خبرینی آالرکن ،بو کز اؤز سیراالریمیزدا تیترمهلر،
قیزدیرماالر ،اورک بوالنماالری ،آشیری حالسیزلیقالر گؤرونمهیه
باشالمیشدی .ائلمیرا خانیمین بوتون چاباالرینا قارشی ایچیمیزدن اوچ
نفر اؤلوم دؤشگینه دوشموشدور .اوستونه اسدیگیمیز ترالنیمیز ،گؤزل
باالمیز و ۶۵-۶۰یاش آراسی نرگیز خاال ماالریا خستهلی گیله اوز-
اوزه قالمیشدیرالر .ایکی کؤرپه باالمیزین ،بیر ده یاشلی خاالنین
دورومو ایله باغلی کدخودادان یاردیم ایستهنیلدی .اولقا ،من ،بیر ده
کیشیخان عمیله ماشالاله خان اوچ آغیرالشمیش خستهنی بابا قاسیما
قالدیردیق .ژاندارمانین ایکی جیپ ماشینی بیزی نهاونده گؤتوردو.
قورخدوغوم باشیما گلمیشدی .سود امر باالمیز ترالن ،اولقانین
قوجاغیندا بوتون دردلریله ویداالشمیشدی! ساپ-ساری سولغون
یاناقالری آی پارچاسی کیمی پاریلداییردی .آرتیق ،گونلردن بری
هنیلتی سیله دیرهنیش گؤسترن سولوق یئرینی تام سس سیزلیه
بوراخمیشدی .کؤرپه ترالنین جانسیز معصوملوغو اؤکسوز بیر تابلو
کیمی گؤزوموزون قارشیسینا تیکیلمیشدی .اولقانین گؤزلری قاینار
بوالق کیمی دایانمادان آشار-داشار اولوردو .سول چیگینیم اولقانین گؤز
یاشالریندان ایسالق مندیله دؤنوشموشدو .دوغروسو ،نه ائدهجگیمی
دوشونه بیلمیردیم .اؤزوموزدن آسیلی اولمایاراق ،اولقایال دویون-
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دویونه اولموشدوق .ژاندارما عسکرین بوتون چالیشماسی بیزی ساغ-
ساغالم آماجا چاتدیرماق ایدی .اونون یانیندا اوتوران ماشالاله خانین
وآرخامیزدان گلن کیشیخان عمیله ائلمیرا خانیمین باشیمیزا گلن فاجیعه
دن بیلگیلری یوخ ایدی .اولقانین سس سیزجه آغالماسی بعضا
هؤنکورتویه دؤنسه بئله ،جیپ ایله یول آراسیندا اوالن دهشتلی
چکیشمهنین نریلتیسی اونو ائشیتمهیه ایمکان وئرمیردی .بیز ،بدیع آباد
سورگونونه سورولرکن ده بو یولدا اولموشدوق .آنجاق ،او زامان
آوتوبوسون ایچینده اولدوغوموز اوچون بو قدر ایشگنجه گؤرمه
میشدیک .قیشدان چیخان سؤکولموش یولالر بو ماشینینی هارداسا
دالقاالر قوشاتماسیندا دنگه سینی دنیزه اودوزموش تکنهیه بنزهدیردی.
یازیق عسکر بیر قاریش دوز یولدان اؤترو ماشینی سوال-ساغا
بوروردو .او ،ترالنی یاشاتماق اوچون بلکه ده اؤزونو و بیزی بئله،
یوال قوربان وئرمکدن چکینمیردی!
الیمی ماشالاله خانین چیگنینه ووراراق سسلندیم:
-

ماشالاله خان عمی دایاندیر ماشینی!
ماشالاله خان:ائشیتمیرم! نه دئدین؟
دوردور ماشینی دئدیم!
نییه؟ هه باشا دوشدوم .حاجت! (شوفئره دوغرو) بیراز دایانیریق
سرکار!
عمی بیراز دئییل کنده دؤنوروک .اورگیمیزین پارچاسی یاشامیر
آرتیق! او ،بیزی یالقیز بوراخدی! باالمیز اؤلدو!
اولقا :عمیجان ترالنیم دا اؤلدو! بو قدر ظولمه دؤزه مهدی! اؤزونو
راحاتالر ایکن بیزی یاسیندا اوتورتدو .جوانشیر ،اوغلوموز اؤلدو!
من اونو قورویا بیلمهدیم .باخ گؤر نئجه گؤزل یاتیب! اونو
قیسقانیرام! هئق،هئق ،هئق!

دوققوزو کند یئرلیسی ،اوچو ایسه بیزدن توپالم  ۱۲نفر آنوفئل سینه
کلرین بالسیندان جان قورتارا بیلمهدیلر.ماشالاله خانین علیل خانیمیندان
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سونرا کندین -۷دن -۷۰ه بوتون ساکینلری بدیع آباد مزارلیغیندا
توپالنمیشدی .بو گون برکتاغانین آنوفئل قوربانالرینا وئردیگی -۴۰جی
گون آنما مراسیمیدیر .ترالنین اؤلوموندن  ۳گون سونرا قوزو
باالمیزین ،هابئله نرگیز خاالنین دا اؤلولرینی بدیع آبادا قایتاردیالر.
تورپاق آلتیندا سس سیزجه اویویان یئنی قوربانالرین مزار اوستو
اولدوقجا سسلی گؤرونوردو .هارداسا -۱۰۰اون اوزه رینده آغالشیب
دوروردوالر .سونا آنا حزین سسیله آردی-آردینا نازالماالر ،الیالالر و
اوخشاماالر اوخویوردو .او ،ائله گؤزل سسله بایاتیالری آردی-آردینا
قوشوردو کی ،تورکجهنی آنالیان-آنالمایان هرکس هؤنکور -هؤنکور
آغالشیردی .سونا خاالنین سسینه سس وئرن قوردانانین دا الیالالری
اورگی اوخشاییردی .آنجاق ،سونا آنانین بو حاقداکی ایدیعاسی بام-
باشقا گؤرونوردو .اوشاقکن آنامین الی-الی اوخشاماسییال یوخویا
گئتمهیه آلیشمیشدیم .آنامین اوشاقالرینا اوالن بوتون سئوگیسی الی-
الیالریندا ،اوخشاماالریندا ،بنزتمهلرینده ،نازالماالریندا اوزه
چیخاردی! حله کی ،حلهدیر سونا آنانین بیر-ایکی بایاتیسینی
اونوتمامیشام .اونون ،ترالنال باغلی دئدیگی نازالما بئله ایدی:
-

«ترالنیم نازدی باالم،
اونا تای آزدی باالم،
امیجدیر ترالنیمی،
سولغوندو ،آجدی باالم!»
«دونیادا چوخ باال وار،
ساری وار ،آغ -قارا وار،
ترالنیم آچمیر گؤزون،
اورگیمده یارا وار! »

سارا آنانین قوشدوغو آنی بایاتیالر هامیدان چوخ اولقانین هؤنکور-
هؤنکور آغالماسینا ندن اولوردو .او ،اؤزونو یابانجی گؤزلردن
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قوروماغا چالیشسا دا ،بیلمهدن آی کیمی صاف اوزو و ساریشین
ساچالری قورخولو گؤرونتولر یارادیردی .اولقا ،ترالندان سونرا چوخ
اوزولسه ده ،قارنی بیراز گؤبک باغالسا دا ،گؤزلرینین آلتینا قارا ایز
دوشسه ده ،یئنه ایچیمیزده اوالن ان گؤزل یارادیق ساییلیردی .قبیر
اوستوندهکی ایکی ژاندارما چاووشون دوالنیب-دؤنوب اولقایا
باخیشالری قورخومو داها چوخالدیردی .اولقانین بو ایکیسینه قارشی
توتومو اولدوقجا ساکیت گؤرونوردو .بلکه د ،اونون اوغرو گؤزلردن
خبری بئله ،یوخ ایدی! من اولقانی بو قورخونج باخیشالردان اوزاقدا
توتمالی ایدیم .اولقا گؤزل ،گنج ،چکیجی ایدی .قاراتوم چادیراسینا
بورونسه بئله ،یئنه گؤز قاماشدیریجی ایدی .بو اوزدن سئوگیلیمی،
ائشیمی ،سونا قالمیش اومودومو چاققالالرا یئم ائتمهمک اوچون،
فارسجا برکتاغایا اوز توتدوم:
-

-

-

جناب برکتاغا خانیمیم فاطما خانیم اوشاغیمیزین اؤلوموندن چوخ
اوزگوندور .آیاقدا دورا بیلمیر .مومکونسه بیزیم گئتمه گیمیزه
ایزین وئرین.
کند آغاسی :بیز ده بیرازدان گئدهجییک .سیزین بیر داها باشینیز
ساغولسون .گئده بیلرسینیز .هه ،بیر ده اوغلونوزون باش داشینی
یازدیرماق ایستهییرم .اونون آدینی ،سوی آدینی ،دوغوم یئرینی
تاریخینی ماشالاله خانا وئرین.
"باش اوستونه" دئیهرک اولقانین الیندن توتوب مزارلیقدان
اوزاقالشماقدایدیق کی ،ژاندارما چاووشالرینین بیریسی منی
سسلهدی:
دایان! جوانشیر دایانین! سیزه دئیهجکلریم وار!
بویور سرکار اوستووار.
باالنیزین بو قیرخینجی گونونده سیزه بیر سئویندیریجی خبریم وار.
سیزین بؤیوک بؤلومونوزو "بدراباد" شهرجیگینده یئرلشدیریبلر.
ائشیتدیگیمه گؤره ،مینلرجه تورکو آزربایجاندان او شهره
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کؤچوردوبلر .حله ده کؤچورورلر .آنجاق ،سیز بو خارابالیقدا هر
گون بیر خستلیکله اؤلوب گئدهجکسیز .اورانی من گؤرموشم.
اؤزوم ده او بؤلگهلردنم .اورا داها بؤیوک و آباددیر .بئش ایل
اؤنجه آمئریکانالرین الیله سالیندی او شهر! اؤز اوردوالری
اوچون گؤزل شهر تیکدیلر .بوتون یئرلی اهالینی یاخین یئرلردن
ایشه آلدیالر .اونالر گئدندن سونرا اورا بوش قالدی .ایندی
آزربایجاندان گؤندریلن تورکلری اورادا یئرلشدیریبلر .سیزی ده
اورایا گؤتورمک ایستهییردیلر .آنجاق کندخودا سیزی ساخالماق
اوچون الیندن گلهنی ائدیر .بو کند باتیر .برکتاغا ایسه ،سیزین
بورایا گلمه یینیزی اؤزونون تورپاقالری اوچون بیر قورتولوش
حساب ائدیر .او ،اؤزوندن سونرا کیمسهنی دوشونمور .ژاندارما
سیزین تبریزدن گلهجک کیملیک لرینیزی گؤزلهییر .ایسترسینیز
سیزی تئز اورایا گؤتوروم .الینیزده پولونوز وارمی؟
یوخ! بیزیم هاردان پولوموز اوالجاق کی! بیزیم هر نئیمیزی
الیمیزدن آلیبالر .بیر ده کی ،بیز بورادا بؤیوک بیرعاییله کیمی
ییک .گئتمهلی اوالرساق ،بیرلیکده گئدریک .قالمالی اوالرساق دا،
بیرلیکده بورادا قاالجاییق .خوش نیتینیزه گؤره ساغولون سرکار.
چاووش :بونو بیراز دوشون! تبریزدن گلن بلگهلر چوخ پیس ده
اوال بیلر! بیر ده بورادا قالیب نه ائدهجکسن! بدراباد دا پول
قازانماق ایمکانین واردیر .من سندن ایندی پول ایستمیرم .قازان،
سونرا وئررسن .بورجون اولسون!
باش اوستونه سرکار بیراز دوشونرم ،سونرا سنه خبر وئررم.
بو باجیمیزی بورادا چوروتمه! قاری -قوجانین یانیندا نه ایشینیز
وار! من ،سیزی بورادان قورتارارام! باشا دوشدونمو؟ دوشون،
گل منیم یانیما!
اولدو سرکار ساغولون!
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اولقا ،چاووشون باخیشالریندان چوخ قورخموشدو .دوغروسو ،من
اؤزوم ده اولقادان گئری قالمیردیم .هر ایکیمیزین ال-قولو اسیردی.
ژاندارماالردان بیراز آرا آچار-آچماز تئز ائوه گیردیک .ائوده ،کیمسه
یوخ ایدی .قارشیلیقلی اؤزلم ایچیندئدیک! ژاندارما قورخوسو اولمادان
دا ،بئله بیر آندا باش-باشا قالماغین اؤزلمینی چکیردیک .آنجاق ،قورخو
آتالتما آدینا اورتادا اوالن بوتون ساقینالری یئنهرک سیزالیان
احتیراسیمیزی اؤزگور بوراخیب ،آز-آجیق دا اولسا آجیالریمیزی
ایچیمیزین آتشینده گؤمدوک .من و اولقا! بیر تین ،بیر تن! آرتیق
آرامیزی کسن نه اؤزنل ،نه نسنل ،هئچ بیر شئی قالمامیشدی!
ژاندارمادان یاییالن "بدیع آباد"دان "بدراباد"ا کؤچدورمه اوالیی
اولدوقجا خئیریمیزه ایشله میشدیر .بئله کی ،بیر او قدر ده بارلی
اولمایان اکین یئرلرینین بوتونو بیزه باغیشالنمیشدی .برکتاغا ،بیزی
"بدیع آباد"دا توتماق اوچون اکیندن اوالن بوتون قازانجینی بیزه
وئرمیشدی .او ،حتی بوغدا توخومونون ییغیالندان سونرا "بابا قاسیم"
دئیرمانینا داشیرتماسینین و اونا چئوریلمه سینین اؤدمه سینی بئله،
اوزرینه گؤتورموشدو .بو ایسه ،اونون اوچون بیزیم ان آزیندان قیشا
قدر بدیع آباد کندینده قاالجاغیمیزی قارانتی ائدیردی.
آزربایجان یایالسینین ان گونئی بؤلومونو اولوشدوران زاقروس
داغالرینین پاییز یئللری سهندین تبریزه ساری اسدیردیگی آخشام
کولکلرینه بنزهییردی .باشیمیزا یاغمور کیمی یاغان فالکتلر اوزوندن
ایکی-اوچ کرهدن آرتیق گؤزللیگینی گؤرمهدیگیمیز "قاماسیاب"دان
اوزه ریمیزه اسن سویوق کولکلر ،اؤزو ایله الوان یارپاقالرین ایزینی
ده گتیریردی .جاببار عمینین گوندن-گونه اریمه سینه قارشی کیمسهنین
الیندن بیر ایش گلمیردی .آرتیق بؤلگهده بیتن بوتون "تورکه چاره"
بیتکیلر عمینین اوزرینده تجروبه اولونموشدو .قورد آنا ،سونا آنا،
ائلمیرا باجی بیلدیکلری چئشیدلی درمان یولالرینی سینامیشدیرالر.
جاببار عمینین سس تونو نفس دارالماسیندان دوالیی آنالشیلمیردی .او،
کیشیخان عمینین گئجه-گوندوز ایستکلری اوزوندن بعضی سیاسی
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آنیالرینی و گؤروشلرینی یازیردی .جاهانکیشی عمیجان قوزونون
اؤلوموندن سونرا سورگون یاشانتیمیزا بیر یاس داها آرتیردی! سئویملی
عمی جانیمیزین حووضون چئوره سینی آریتالرکن ییخیلیب دوشمه
سینی قاالن نوه سی جئیران ائوه چاتدیردی .جاهانکیشی عمیجانی
قوزونون یانیندا باسدیردیق .اونون معمارلیغی ایله بؤیوک کند بابا
قاسیمدا ایکی ،بدیع آبادا بیر ،ژاندارما مرکزینین حیطینده بیر حووض
تیکیلدی .تؤولهنین ائو کیمی فورماالشماسیندا اؤزل رولو اولدو-۷۵ .
این اوزرینده یاشا قارشین ،گنجلر کیمی چاباالدی .او ،اؤزوندن سونرا
قیسا ایستگینی جاببارعمییه یازدیراراق قوردانانین یانینا بوراخمیشدی.
اونون تاپشیریغینا گؤره ،تورپاغا وئریلمهدن اؤنجه وصیتینی ایکی کره
اوخوماغیمیز گرک ایدی! جاهانکیشی عمیجان یازیسینی بئله
باشالمیشدی:
-

سیزی چوخ سئودیگیمی بیلیرسینیز! منیم قدر سیزین ده منی
سئودیگینیزی بیلیرم! گؤزل قوزومو باسدرارکن قبرینین یانیندا بیر
بوش یئر بوراخدیم .بلکه سیزین ایچینیزده بو یئرین ندن بوش
بوراخیلماسینا ماراق گؤسترن اولمادی! من ،ایندی بونون سیزه
آنالتدیم! اورا منیم مزاریمدیر! بیلیرم قوزوما قیسمت اولمادیغی
کیمی منه ده قیسمت اولمایاجاق وطن قبیری! قاراداغدا ائویمیزه
دوشن اودون سونوندا ساغ قاالنی جئیرانیمال قوزوم اولدو! تانریم
منی اونالر اوچون ساخالدی! قوزوم منه امانت اولسون! جئیرانیم
سیزه! جئیرانیمین آغالماسینی ایستمیرم! اونون ائلمیرا خاالسی
کیمی دوکتور اولماسینی ایستیرم! بوندان اؤترو ائلمیرا خاالسینین
بوندان سونرا جئیرانیما آنا اولماسینی دیلهییرم! ائلمیرا قیزیم دا
ایسترسه جئیرانیما اونا ائلمیرا آنا دئمه سینه ایذن وئریرم! سیز،
بیر گون بوراالردان گئدهجکسینیز .اومید ائدیرم کی ،گئتدیگینیز
یئر وطنیمیز اوالر! اگر ،وطنیمیزین بئینی و گؤوده سی اؤز
الیمیزده اوالرسا ،بیزیم ده قریبلیکده قالماغیمیزا ایذن وئرمه یین!
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یوخ بئله اولماسا ،گاه قوربتده اول ،گاه وطنده یاشا! نه فرق ائدر
کی! وطن ،اؤز الیمیزده وطندیر! اؤزگهلرین الینده وطنین
وطنلیگی قالماز کی!
هامینیزین گؤزونوزدن اؤپورم .تانری یا امانت! حووضون یانیندا
توپالشیب روحوما فاتحه اوخویارسینیز سئوینرم! حووضو اؤز
باالنیز کیمی قورویون!
چاووش درویشلونون گؤزل سسیله بو مکتوبو ایکی کز دینلهدیکدن
سونرا ،جاهانکیشی عمینین حووضون آشاغی باشیندا سون یویولماسینا
قرار وئریلدی .کیشیخان عمیله ،بایرامی عمی ،دان آچیالرکن هامینین
گؤزوندن ایراق عمیجانی کفنلهدیلر .اؤزوندن آنیالر هئیکهلی بوراخان
جاهانکیشی عمیجانین سون یولچولوغونا بابا قاسیمدان میرزه معصوم
آغا ،ژاندارما باشچیسی ایله یانی -سیرا چوخلو قاتیلیم اولموشدو .میرزه
معصوم آغا جاهانکیشی عمیجانین ایلک یاسینین بوتون اؤده مهلرینی
اوزرینه آالراق ،او گونهده ک گؤرونمهین یاس تؤرهنی کئچیرتدی.
تورپاغا دوشدویو یئره چیچکلر توپالندی .حووضون چئوره سینده
احسان قازانالری قاینادی! یازیق کیشی ،یاشامیندا گؤرمهدیگی
عزیزلیگی یاسینا بوراخدی! ماشالاله خان اؤز دوغماسی کیمی
عمیجانین اؤلمه سینه گؤز یاشی تؤکوردو! جاهانکیشی عمینین بئله
عزیز اولماسینین ندنی نه ایدی؟ هرکس بونو اؤزوندن سوروشوردو.
او ،بدیع آبادین هامیسینی ،بابا قاسیمین و ژاندارما بؤیوکلرینی اؤز
یاسیندا بیر آرایا گتیرمیشدی .چونکی ،او سویوق -سیجاق بیلمهدن
سیسقا جانییال اینسانالرا خیدمت ائتمک اوچون قوشموشدو! اونون
اوچون لک ،لور ،کورد کیمی بو بؤلگهلرده یاشایان یوخسول اینسانالر
ایله قاراداغدا یاشایانالر عئینیدی! او ،اینسانی اینسان اولدوغو اوچون
سئویر و سئودیرمک ایستهییردی! هرکسه گؤره ،غئیرت ،سئوگی،
اؤزوئری اؤرنگی ایدی جاهانکیشی عمیجان! اؤزو ایله باغلی
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ائشیدرکن هامیمیزین ازبری اوالن بو سؤزونو تکرار -تکرار
سؤیلهمکدن چکینمیردی:
-

غئیرت و اینسان اؤرنگینی منده دئییل ،اؤز دامارینیزدا آختارین!
دامارینیزدان آخان تمیز تورک قانیندا آختارین .کاظیمخان داشیندا
آخان قانالردا آختارین! ائرمنی کؤپهکینه کئچید وئرمهین قوشچو
گدیگینده آختارین .نازلی چایین آخار گؤزیاشالریندا آختارین! منده
نه وارسا ،سیزده ده او وار! "کاظم خان"ال "ستارخان"ین،
"زئینب پاشا"یال "ایبراهیمی"نین نهلری فرقلی؟ هامیسی تورک
میلتینین باالالری دئییلمی؟ بیری آستارادان ،بیری قاراداغدان ،او
بیری قوشچودان! آزربایجان نه زامان آیری-آیری اولدو کی؟ بو
میلتین ایلیگی ده ،داماری دا ،قانی دا بیر آخاردادیر .بیز هامیمیز
تورکوک! بیر دونیا اینسانی تورک!

آردی-آردینا اوزه ریمیزه گلن قارا ب ُویولر بیتمک بیلمیردی .جاهانکیشی
عمیجاندان سونرا باشیمیزا بیر ده آغیرالشمیش اولقا خستهلیگی کؤلگه
سالدی .بئش آیلیق ایکیجانلی اولقانین قاناماسی باشالمیشدی.
دوکتورائلمیرا الیندن گلهنی ائتسه ده ،باجاریقلی اولمادی .آغ بوقجایا
بورونموش  ۵آیلیق دوغمامیش باالمیزی هرگون بؤیومکده اوالن یئنی
بدیع آباد تورک مزارلیغیندا تورپاغا تاپیشیردیق .اولقانین گؤز یاشالری
دورماق بیلمیردی:
-

تانریم ،منیم آلینیازیمی یازاندا هئچ آجیمادینمی؟ هئچمی بو یازیق،
اؤکسوز ،قریبانا آغ صحیفه بوراخمادینمی؟ من ،اؤزومومو،
یوخسا سنی می قیناییم؟ ائی تانریم!

اولقانین آخار گؤز یاشالری ،گئیینیمین سول یانینی ایسالق-ایسالق
ائتمیشدی .اولقانین بو حالیله دؤنوب منه اورک-دیلک اولماسیندان برک
اوتانیردیم:
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بئله کؤورک-کؤورک باخما سئوگیلیم! چیگینین چیگینیم ،بیلئگین
بیلئگیمهدی! بیز بیرلیکده نهلر آتالتمادیق کی! بیز ،اینقالب
اوشاغی دئییلیک می؟ بیزی اینقالب بوراالرا چکمهدیمی؟ بیزی
اینقالب بیر-بیریمیزه عاشیق ائتمهدیمی؟ اولسون ،قوی
کؤرپهلریمیز ده ،دوغمامیش باالمیز دا بو اینقیالبین قوربانی
اولسون! منه ائله کؤورک-کؤورک باخما سئوگیلیم! بیر دئییل،
ایکی دئییل ،ان آزیندان اوچ باالنی قوجاغینا وئرهجگم! سئل گلسه
ده ،فیرتاناالر اسسه بئله ،اولقا-جوانشیر رومانی سونسوز
قالمایاجاق!
سکینه آنا :یا هو ،یا حاق ،یا ولی آلاله! چالیشین باالالریم! تانری
یارینیز اولسون ،علی گوجونوز اولسون! قارشیدا قیش وار! بیر
یا
بوغدا یئرده بوراخمایین .سوفره میز برکتلی اولسون! یا هو،
حاق!

پاییز ایسینتی سیله بیر سوال ،بیر ساغا بویالنان قیزیل ساچاقلی بوغدا
دالالری یاشام اومودونون توکنمزلیگینی گؤستریردی .دالالرین
اؤتسیندن روحوموزو اوخشایان اتنه سرچهلرین جوک-جوک سسی،
دونهنین بوگونه باغالندیغینین یئنی-یئنی یاشام سسلرینی بیزه دینلتیردی.
بوغداالرین یاشام قوخوسو اوفاجیق کؤوشنیمیزدن قالخاراق قارانلیق
اوداالریمیزا دیریلیک قوخوسو یاییردی .بو ،بیزیم اوچون اؤزوه بیر
گون ساییلیردی .ماشالاله خان باشدا اولماقال یئرلی بدیع آبادلیالردان دا
بیزیم بو گؤزل توی-بایرامیمیزا قاتیالنالر وار ایدی .دوغرودان دا،
بوغدا ،یئرالماسی ،نوخودال بیرلیکده تورپاغین اورگیندن الده
ائتدیگیمیز تره وز اورونلرین تئلینه باخینجا ،یاشامین نئجه گؤزل
اولدوغونو آنالییردیم .من ،دوغرودان کند اوشاغی اولسام دا ،شهرده
بویا-باشا چاتمیش بیریسی ایدیم .منیم بیر تارالدان ،بوغدا زمیسیندن،
قووون کردیسیندن ایگنه اوجو بویدا بیلگیم یوخ ایدی .بیز ،شهر
اوشاقالری ،یاشامین دادینی کرپیچ کورهلرینین نریلتیسیله ،مازوتلو
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ماشینالرین اؤلوم داغیلدان کؤمور توستوسو ایله اؤیرنمیشدیک .بیزیم
اوچون یاشامین آنالمی قوراشدیریلمیش بنزتمهلردن عیبارت ایدی.
حالبوکی ،یاشامین آنالمینی اوزه رینه قونموش اینجی-اینجی قیزیل
بوغدا توزالرینین عطیریندن اؤیرنمک گرهکیرمیش!
بوغداالرین تئللهنیب قاتیرالرا یوکلنمه سی  ۲۰گونه یاخین زامانیمیزی
آلمیش اولدو ۲۰ .گون دونیانین بوتون ترسلیک لرینی گئری
چئویرمیش اولدوق .سحر ساعات -۶دان آخشام چاغالرینادک دوغانین
قوینوندا یئدیک ،ایچدیک ،ایلندیک! دونیانین ائله ،بئله ده گئتمه سینی
دیلهین بیزلر اوچون آنین دایانماسی گرک ایدی .آنجاق ،او ،بیزیم
الیمیزده دئییلدی! دونیا هارا ،بیز هارا! بیر کیچیک خارابا کندین تؤوله
سینده یاشام قورما سعی لریمیزین سورولهجک اؤلچوسو بئله ،اؤز
الیمیزده دئییلدی .اوزاقدان گؤرونن آتلی بیر ژاندارمانین قورخوسو
گؤزوموزده ساواالن داغی کیمی دئولشیردی .بیر-ایکی تویوق ،بیر
نئچه جوجه ،اولسا بیر شققه بود ،الده اوالن صاباحین قارین پایینی بو
گونون تانری قوناغی ایله پایالشماق گره که جکمیش .هر نه اولسا،
کؤوشن باشی برکت آشیدیر!
همین گونلرین بیرینده ماشالاله خان منی اؤزو ایله ایلک بابا قاسیما،
سونرا ایسه نهاونده گؤتورمک اوچون یانیمیزا گلدی .من اولقانین
دورومونو بهانه ائدیب ،کیشیخان عمیله درویشلو بئیی اؤنردیم! اولقا
"گئت بئینینی دینلندیر" دئیینجه ،ماشالاله خانین اوزو گولدو! قوردانا و
باشقاالرینین سیفاریشلرینی بیر کاغیذا یازدیم .برکتاغانین امریله یوال
چیخدیغیمیزی اؤیرهنینجه بو یولچولوغا اوالن ماراغیم چوخالدی.
ماشالاله خانین ندن نؤکرلریله گئتمهمه سینی سوروشونجا ،منه "سونرا
بیلرسن" یانیتینی وئردی .صاباح ساعات -۵ده یوال چیخماغیمیزا قرار
آلدیق! برکتاغانین تؤوله سیندن تانیدیغیم ایکی آت ایله گئتدیگیمیز بللی
اولدو .بو ایکی آت برکتاغانین ایلخیسیندان آلیندان ان سئچیلمیش آتالر
ساییلیردی .او آتالر ،ایکی آیلیق کن زاقروس یاماجالریندا یایالغا
گلمیش بیر تورک ائالتیندان آلینمیشدی .دئدیکلره گؤره ،سویالری
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تورکمن آتالرینداندیر .من ،ماشالاله خانین و کیشیخان عمینین کؤمگی
ایله آت قوشدورماغی اؤیرنمیشدیم.
-

"آتی ،مینه-مینه دوست ائتمک اوالر! دوست اولدون ها ،اؤلنهجک
سندن باشقاسینا اوره کدن مینیک وئرمز! آت ،دونیانین ان وفالی
دوستودور!"

دییه ماشالاله خانال آیریلدیق .یارین صاباح آرخامجا گلن ماشالاله خانی
یالنیزجا ایکی آتال گؤرونجه ماراغیم آتدی .چونکی ،او حتی بابا قاسیما
گئدن زامان بئله ،ایکی نؤکریله ایکی قاتیری یانینا آالردی .نئچه
گونلوگونه گئتدیگیمیزی سوروشان اولقانین جاوابیندا ماشالاله خان
دئدی:
-

-

-

گؤزل باجیما دئکی ،بیر هفتهیه قالماز ،جوانشیری ساغ-ساغالم
سنه گتیرهجگم! هم ده ،گؤزل باجیما بیر سووغاتیم اوالجاق!
اینشالاله گلن سفره اونونال بیرلیکده گئده ریک.
اولقا :بس تاپیشیریقالر نئجه اولمالی؟ یوک-یاپینیز نئجه اولمالی ؟
ماشالاله خان :ایکی آتلی یوک داشقامیزی گؤندرمیشم! داریخما
باجیم! جوانشیره یوک داشیتمارام! اونو اوغلوم کیمی ،سنی ده
قیزیم کیمی سئورم!
بس داشقانین گئدیشینی نییه منه دئمهدین؟
نه اولسا سن بیلهجکدین! قیزیم نیگاران قالماسین!

بابا قاسیمدان چیخارکن:
-

ماشالاله خان :جوانشیر من بوراالردا بؤیوموشم .بوتون داغینی-
دره سینی اووجومون ایچی کیمی تانییرام .سنین وطنداشالرینین
هارا گتیریلمه سینی بیلیرم .آمئریکالیالرین تیکدیگی بیر ساواش
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شهرینده یئرلشدیریبالر .سیزین ده اورادا اولماغینیز گرک ایمیش.
آنجاق بیر بیلگیسیزلیک اوالیی اوزونده "بدراباد" یئرینه "بدیع
آباد"ا گؤندریلمیسینیز .من سنی اورایا گؤتورمک ایستهییرم .یولدا
یوروال بیلرسن ،قوسا بیلرسن ،دوشه بیلرسن! بو ایش ریسکلی
ایشدیر .بیلسهلر منیم دریمی قوپارارالر .ژاندارما بیر یاندان،
برکتاغا باشقا یاندان قتلیمه قول آتارالر! بو ایشه وارسانمی؟
بس اولقا؟ سن اونا سؤز وئردین!
من سیزین یاشاماغینیز اوچون اونا سؤز وئردیم .بو قیزی
بوراالردان آپار! ژاندارما و حتی برکتاغانین سیزین اوزه رینیزده
گؤزلری وار! من سیزی اوشاقالریم کیمی سئویرم!
اورایا نه قدر یولدو؟
چاپار گئدرسک آخشاما! اوتوراق ائدرسک سحره!
سنین گؤندردیگین ال داشقا؟
اونالری تانییرسان ،اؤزلری بوتون ایشلری یئرینه یئتیرهرک
بیزی گؤزلیهجکلر .هاردا قالدیقالرینی بیلیرلر .سیزه ده بیر شئیلر
آلدیراجاغیمی بیلیرلر.
آخی منه تاپیشیریقالر وار.
اولسون زامانیمیز چوخدور داریخما! ایلک سنی "خورم آباد"ا
گؤتورهجگم .منیم شهریم ،لوریستانین مرکزینه .بیر شوشه آراق،
بیر ده گئجه کاباراسی! نه دئیرسن؟
ماشالاله خان عمی سن نه دئیرسن؟ منیم آراقال ،کابارا ایله ایشیم
اولماز! من ،بو ایشلری....
آدینی تورک قویوبسان آییب ،آییب!  ۲۴یاشیندا بیر ایگیدسن!
ائولیسن! فلکدن بیر گئجه اوغراماقدان قورخورسان! ماشالاله
خان عمین یانیندادی قورخما! مندن سنه و اولقایا زیان گلمز! یالاله
دئسنه! یوال دوشوروک! گئتدیکمی خورمابادا؟ گئتدیکمی بدرابادا،
همشهرلرینین یانینا؟

320

ائلدار قاراداغلی

سورگون اومودالر

خورم آباد ،بدرآباد ،مینلرجه سورگون دوشن سویداشالریمین گؤروشو!
بو کیشی دوغرودان-دوغرویا دلیدیر! ندن منیم اوزومدن بئله ریسکه
آتالنیر! بو کیشینین آماجی ندیر؟ اولمایا منیم باشیمی اکهرک دؤنوب
اولقانی قاچیرماق ایستهییر .بو لک ،منیم کیمی گنج بیر سورگون
تورکون اوستونده حساب آچمیش اولمالیدیر؟ یقین کی ،یانیندا توفنگی ده
واردیر .بو غوربت یئرلرده ،الی یالین منیمله بو کیشینین نه ایشی
واردیر؟ یوخ! داها اوزاقالشمادان بیر بهانه قوروب ائوداشالریمین
یانینا دؤنمهلییم! باشقا یاندان بو کیشی ایل بویو الیندن گلن یاخشیلیغی
بیزه ائدیبدیر .هئچ بیر قارشیلیق گؤزلهمهدن الینده اوالنالردان آرتیغینی
اسیرگمهییبدیر .تورکجهنی اؤیرهنیبدیر .ساده ،دوزگون دوست اوالراق
اؤزونو تصدیقلهییب .منی یاساق بؤلگهلره گؤتورور .بو ایشین بوتون
سورونالرینی اوزه رینه آلیر .نه دئمیشلر؟ "سونونو دوشونن ،قهرمان
اولماز!"

دان یئرینین پاتالماسییال گؤرمهدیگیم گؤزل ساجاقالرین اوزه رینده
اوزر کیمی ایدیم! خزان یارپاقالری آددیم-آددیم یولون قیراغینا چکیر
بیزه یاخشی یول نغمه سی اوخویوردوالر! ان سون یوخوشدان یئنیشه
وارماق اوزره قارشیمیزا بیر کیچیک تابلو دیکیلمیش اولدو! تابلونون
سولوندا نهاون ،ساغیندا ایسه خرم آباد یازیلمیشدی! تابلونون
قارشیسیندا بیر آنلیغینا دایاندیق! گؤزلریمیز ایلدیریم سورعتیله بیر-
بیرینه باختی! ایلک اؤنجه منیم آتیم ،آرخادان ایسه ماشالاله خانین آتی
ساغا دوغرو دؤردناال چاپدیالر .آرتیق ایشین سونونو دوشونموردوم.
گئدیب یئنی یولالری یوخالمالی ایدیم .یاشامیمیزین قارشیسینی آچیق
بوراخمالیدیم" .بدراباد"دا منی تانی یاجاق کیمسهنین اولماسینا اینانماسام
دا ،عئینی هاوانی ،قانی ،دیلی ،کولتورو و قارایازینی پایالشان مینلرجه
اینسانین آرتیق اورایا سورگون دوشمه سینی بیلیردیم! بو فورصتی
قاچیرماماق گرکیردی .باخمایاراق کی ،ماشالاله خانال باغلی بعضی
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سؤزلردن راحاتسیز اولموشدوم .اؤزومه گووه نجیمی ایتیرممهلییدیم.
من ،بوتون عاییله سینی وطن اؤزگورلوگو یولوندا ایتیرمیش جوانشیر
ایدیم .منیمله اولقانین ایتیرهجک هئچ بیر شئییمیز قالمامیشدیر .تبریز
زیندانیندان اوزوبری تجیز آلتیندا اوالن اولقا-جوانشیر جوتلویونون
ایترهجک داها نیی قالمیشدیر کی! ؟ بو دونیادا دیلیهجگیم وار ای دیسه،
او دا تبریزین ساعات مئیدانیندا یئنیدن "میللی اوردوموزون یوخدو
قورخوسو"...مارشینی اولقا و اوشاغیمال بیرلیکده ائشیتمک ایدی!
یول ،آت چاپدیرماق اوچون اویغون ایدی .قاماسیاب بویونجا چکیلن
یولون بوتون چئوره سینی یاشام ایزلری بوروموشدور .قویون-قوزو
سورولری ،مال-داوار قاتارالری ،گئنیش یاماجالردا تاخیل توپلوالری
بؤلگهنین یاشام تابلوسونو اولوشدوروردو .اوزده گؤرونن باریش
اورتامیندا یاشام سوره جی اؤز آخاریندایدی .اوزاقدان ال قالدیرماالر،
اسن لیک دیلهمکلر یاشامین گؤزل اوزونو گؤستریردی .من ایلک کره
بئله گؤزللیگی یاشادیغیما گؤره سئوینج ایچیندئیدیم .ساعاتالرجا گاه
ایتی ،گاه یاواش آت چاپدیراندان سونرا ماشالاله خانین ایزیله
قارشیمیزدا یئرلشن کندین یولونو توتدوق! ماشالاله خان کنده یئتیشمهدن
اؤنجه کیچیک بیر سؤیودلوکده آتالری دایاندیراراق دیله گلدی:
-

جوانشیر یورولمامیسان کی؟
یوخ ماشالاله خان عمی .آتالر یورولماسا من یورولمارام!
هر کسین دینجلمه سی گرک! قارشیدا حله یول وار! بو کندده بیر
قهوه خانا وار .اورا گئدیریک .سندن سوران اولسا ،جاوابینی قوی
من وئریم .اؤزونو الل-کارلیغا وور! ان دوغروسو بودور! قوی
سنی بو بؤلگهلرده بیگانه سانماسینالر .باشیمیز آغریماسین.
ماشالاله سسلیهجگم سنی .الیمله ایشاره ائدهجگم .سنده ابه-بووه
کیمی بیر شئیلر دئنه! بو کندده منی تانییان یوخدور .بیر ناراحاتلیق
چیخاجاغینی دوشونمورم.
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قهوه خانادا بیزدن باشقا ایکی اوچ قوجا کیشی اوتوروب قلیان
چکیردیلر .ایکی پیتی ،ایکی چای هارداسا بیر ساعاتلیق دینجلمه میزه
ندن اولدو .قهوخانانین آرخا حیطینده آتالر یئملنهرک دینلهنیردیلر.
آرتیق یوال دوشمه چاغی گلمیشدی .هر هانسی اوالی اولمادان کندی
گئریده بوراخدیق .کندین بابا قاسیمدان بؤیوک و آباد اولدوغونو دئیه
بیلرم .آتالرین گؤزلجه دینلنمه سیله قاالن یولون بیرباشا گئدیلمه سینی
دوشونوردوم .بونا باخمایاراق ،ماشالاله خانین بعضا یولو کسهرک
بؤلگه ژاندارماسینی آتالتما پالنالری وار ایدی .بو اوزدن قارشیمیزا نه
چیخاراجاغیندان هئچ بیلگیم یوخ ایدی .همین آرا کسمهلرین بیرینده
قارشیدا اوالن بیر ژاندارما دوراغینی آتالتماقدان اؤترو یولدان
چیخاراق ،بیر اورمانلی یاماجا یوکسهدیک .هارداسا چوخ گئچمهدن
بیراز آرالی کیچیک بیر قورد توپلوسونا توش گلدیک .دوغروسو،
ایلک کز توپلو قورد گؤروردوم .اونالرین آردی-آردینا یورومه سی
چوخ قورخونج گؤرونوردو .قورخومو اؤنلهمک اوچون ،قوردانانین
قورد سئوگیسینی آنیمسایاراق اونون بو سؤزلرینی تکرار ائتمهیه
باشالدیم:
-

«قورد سوروسو ،اؤنونده گئدن لیدئرینه باخار! بیرینجی لیدئر،
ایکینجی لیدئر! قوردالرین ان بؤیوک اؤزللیگی بؤیوگونه تابع
اولماقدادیر .اؤنده گئدنین داورانیشی سورونون داورانیشیدیر!»

سوروده بیزه قارشی ایلگی گؤرونموردو .قوردالرین قارینالری توخ،
کئیفلری یئرینده گؤرونوردو! ماشالاله خان آرخایا دؤنهرک منی ساکیت
اولماغا چاغیریردی .قوردالرال آتالر بیر یؤنده حرکت ائدیردیلر.
ماشالاله خان آتینین جیلووونو چکهرک منی یاخینا چاغیردی:
-

جوانشیر ،بونو قولالنماغی بیلیرسنمی؟ بئرنو توفنگیدر .آتشدن
اؤنجه گلن گئدنینی چکمهلیسن! آل یانیندا قالسین .مندن اؤنجه
قولالنما! گرک اولسا ،سنه دئیهجگم!
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بیلیرم ماشالاله خان عمی! تبریزده اؤیرنمیشم! آنجاق اوستا دئییلم!
یوخ! اوستا اولماغا گرک یوخ! قورخماغا دا گرک یوخ! اونالرین
بیزیمله ایشلری یوخدور .آما یئنه سن حاضیرلی اول! ایشین پیسی
ژانداما دوراغینین بورایا یاخین اولماسیدیر .باخ! تام یولون اوست
قاتیندا! گؤرورسنمی!
هه گؤرورم .بیزدن چوخ آرالیدیر ژاندارما دوراغی .اونالر بیزی
گؤره بیلمزلر.
یوخ! آما بیز اونالری گؤروروک .بو اوزدن بورادان گئچمه
ریسکینی گؤزه آلدیق.
قوردالر یوخدورالر عمی!
اونالرین اؤز یولالری وار! اونالردا ژاندارماالرا یاخینالشمازالر.
بیزیم کیمی اونالرین دا ژاندارما گؤرمه هوه سی یوخدور .بیزدن
اوزاقالشدیالر ،آرتیق قورخاجاق بیر شئی یوخ!

یاماجالردان دوزنگاهلیغا ائنمگیمیزین زامان و مکان آجیسیندان اؤنملی
اولدوغونو دوشونهرک ،داها سورعتلی آت قوشدورماغا باشالدیق.
آماج قاش قارالمادان خوررمابادا وارماق ایدی .خورماباد بؤیوک
شهردیر .بیزی اورادا کیمسه بیلمز ،تانیماز! ژاندارما دوراغیندان چوخ
اوزاقالشمیشدیق .قارشیدان گلن آردی-آردینا کیچیک کندلرین یانیندان
کئچهرک ،بؤیوک شهر گؤرونتولری بللی اولوردو .بیر چایین
قیراغیندان کئچهرک ،بیر آلچاق تپهیه یوکسلدیک .تپهنین ائنیشینده
قارشیمیزدا بؤیوک بیر آبادلیق گؤروندو .خوررم آباد.
اؤنجهدن آدینی ائشیتسم ده ،بو شهری یاخیندان گؤرمک اوچون ،بلکه
یوزلرجه کیلومئتره آت چاپدیرماغین یاراتدیغی هیجانا دالیب،
گلدیگیمین سئوینجینی یاشاییردیم .شهرین ایچینده اینانیلماز بیر گؤلون
دوم  -دورو سویو ،اورمو گؤلونون شرابخاناسینی خاطیرالدیردی منه!
من ،سادجه ،شرابخانادا اولدوغوم اوچون باشقا گؤلو تانیمیردیم .بیر ده،
شیبلیدن ائنرکن قورو گؤلو هئچ زامان اونوتمایاجاغام .آخی او،
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دونموش گؤلون قیراغیندا جانیمدان اوالنالر یاتماقدادیرالر!
خوررماباد او گونه کیمی گؤردویوم بول سولو ،داغلی -باغلی و دوغا
فورماسییال ان گؤزل شهر ایدی .شهرین قارشی طرفینین تپه سی اوزه
رینده مؤحتشم بیر تاریخی قاال یوز ایللره قارشی مئیدان اوخویوردو.
ماشالاله خانین دئدیگینه گؤره ،بو گؤزل و دئو قاالنین آدی "فلک ال
افالک"ایدی .عؤمرومون ان گؤزل آخشامینی بو شهرده کئچیرتدیم
دئسم ،یاالن اولماز!
سون ساچاقالرییال گؤم -گؤی گؤلون یاتاغینی آالتورانا چئویرمیش
آخشامین یورغون گونش اشیلتی سینین دالغاالری مات قالمیش
گؤزلریمین اؤنونده والس دانسی ایله سوال-ساغا لپلهنیردی! گؤلون
کناریندا آزاجیق اینسان گؤرونسه ده ،گؤز ایشلهدیکجه چئشیدلی
قوشالرین اوچوشو و آوازینی مین کره گؤرمهیه ده یردی.
چوخ گئچمهدن بیر کاروانسارانین قاپیسیندان ایچرییه گیردیک .ماشالاله
خان بئی لکجه اوزون پاپاقلی بیریسیله دانیشدی .یئرلی کیشی الیله
ایشاره ائدهرک بیزی آرخاسینجا چکدی .قارشیمیزا تمیز گئییملی باشقا
بیر کیشی گلدی .ماشالاله خانال ال سیخیشدیراراق ،گؤروشن کیشی منه
ده "خوش گلدین" دئییب ساالمالدی .داورانیشیندان مسافیرخانانین ییه
سی کیمی گؤرونن کیشینین ماشالاله خانال تانیش اولدوغو بللی
اولوردو .اونون آرخاسینجا گلن ایلک گؤردویوموز کیشی آتالرین
جیلووونو بیزدن آلیب اوچونجو کیشییه وئردی:
-

بیرینجی کیشی :نورخان آتالری آخورا وئر! آخورچویا آتالرین
گؤزلجه بسلنمهسینی دئنه!
اوچونجو کیشی :باش اوستونه مشدی آغا!
ایکینجی کیشی (ماشالاله خانال دانیشا-دانیشا) :مشدیاغا ،اوسته
ایکی اودا حاضیرال .مسافیرلریمیزی آغیرال! تمیز یورقان-دؤشک
سالدیر! حاجی خانیما یئمک سفاریشی وئر! دوننکی قووورمادان
یئمک حاضیرالنسین! یانیندا دا آراق ،مانقال دوزلت!
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باش اوستونه حاجی آغا احسان! بو ساعات!

توخونما دؤشه مهلرله بزنمیش مسافیرخانانین ائیوانی چوخ گؤزل
گؤرونوردو .قارشیمیزدا قیرمیزی گوللو بیر سوفرهنین ایچینده یئمک
اورونلری اوزوموزه گولوردو .آجیمدان قارینیمین های-کویو
اوتاندیریردی منی .آنجاق ادبدن الیم یئمکلره اوزانمیردی .نه یین
گؤزلهنیلمه سینی بیر تورلو آنالمیردیم .ماشالاله خانین بیر کیچیک
ایشارتینی گؤزلهییردیم .اونون الی ایسه ،بیر تورلو یئمکلره
اوزانمیردی! ماشالاله خان سوفرهیه باخمادان ساکینجه سینه
اوتورموشدو .نورخان کیشی هر گلیشی ایله سوفرهنی
زنگینلشدیریردی .ان سونوندا بیر بؤیوک بولوت خاشالنمیش ات ،بیر
شوشه آراق و بیر کیچیک مانقال چوبوق گتیردی! بیراز سونرا حاجی
آغا دا گلهرک:
-

"نوش اولسون آغاالر بویورون .نه الزیم اوالرسا خبر وئرین!"

دئیهرک بیزی تک بوراخدی!
-

-

-

ماشالاله خان :بیسمیلاله ،جوانشیر بویور .بو گئجه اؤزونو سربست
بوراخ! بونالرین هامیسی بیزدن اؤتورودور! یئییب ،ایچیب ،چکه
جییک اوغلوم! بو گئجه بیزیم گئجه میزدیر .دونیانین عذابالری بو
گئجه بیزی آزاد بوراخاجاق! بیسمیلاله اوغلوم!
ماشالاله خان عمی ساغول! منه یئمک یئتر .بیراز یئییب یاتاجاغام.
چوخ یورولموشام .بیرده کی ،من بئله ایشلره آلیشقانلیغیم یوخدور.
بیزیم بؤلگهلرده بو ایشلر اولماز! یا ان آزیندان من بیلمیرم ،عمی!
سن هئچ آراق ایچمهدینمی ،جوانشیر؟
یوخ من ایچمهدیم ،آنجاق آتام و قارداشیمین ایچدیگینی گؤرموشم.
منیم درس اوخوماقدان باشقا ایشیم اولمادی .بوندان اؤتورو ایچکی
نین نه اولدوغونو بئله ،بیلمهدیم .من آنجاق باشیمی درسیله مشغول
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ائتدیم .بو چوبوغون باشقا جورونو ددمده گؤرموشم .او رحمتلی
چوبوق چکردی.
بو چوبوق دئییل .بونون آدی بافور و یا وافوردو .بو گؤردویون
قارانی بونونال چکرلر .بیزیم بوراالردا هر ائوده وار! بیر
چوخالری بونو چکر ،دونیانین قمینی ،بدنین دردینی اونودارالر!
بونون آدی تریاک دیر .خاشخاشدان آلینار .بیزیم یئرلرده بوللوجا
خاشخاش اکیلر .یاز چاغالریندا خاشخاش گؤوده سی پارتالق
وئرر .اوندان آخان شیره ییغیالر .تریاک دوزهلر .باشقا شئیلرده
دوزهلر .آنجاق بیزیم یئرلرده تریاک دوزهلر.
هه آنالدیم! بو سیزین نه یینیزه گرکدیر؟

من ،تریاکین نه اولدوغونو بیلیردیم .تبریزین اؤزونده ده ،ایکی-اوچ
تیریاکینی تانییردیم .تیریاکین نه بویدا جان دوشمنی اولدوغونو بیلمه ین
اولماز ،منجه! من ،ماشالاله خانین تیریاکی اولدوغونو ایلک کز
کیشیخان عمیدن دویموشدوم .اونون دئدیگینه گؤره ،بو بؤلگهنین ان
بؤیوک فاجیعه لرینده بیری حشیش و تیریاکدیر .او ،حتی ایلک
باخیشیندا برکتاغانین دا تیریهکی اولدوغونو منه دئمیشدی .او ،منی بو
حاقدا آییق سالمیشدی .بو اوزدن ،من ماشالاله خان بئین منه قارشی
اوالن دوشونجه سینی یاییندیرماق اوچون اونون دردلرینی دئشمهیه
اوستونلوک وئرمهیه چالیشیردیم.
-

اوغلوم جوانشیر ،منیم باشیم چوخ باللیدیر .بیزیم بو دینسیز
کنداغامیز ،منی گؤردویون پیس گونه سالیبدیر .اؤزومو تانیمادان
اونون ات پارچاسی قیزینا نؤکر توتولموشام .گؤرمه سی ،ائشیتمه
سی ،دانیشماسی ،ترپنمه سی اولمایان بیر ات پارچاسی! منی
زورال آتامدان آالراق ات پارچاسی قیزی ایله ائولندیردی او ظالیم!
حله بوندا دا قالمادی او ظالیم! باشقا قادینال اولدوغوم آندا منی
اؤلدورهجگینه آند ایچدی! او ،بونون آرامیزدا گیزلی قالماسینی
ایستهدی .حتی بونو بیریسینه دانیشدیغیمی دویورسا ،منی بو
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یاشیمدا تام ختنه ائتدیرمکله تهدید ائتدی .جاوانشیر اوغلوم باغیشال
منی! بونو بیر سن ،بیر من ،بیر او ظالیم کیشیله گؤیدهکی شاهیدیم
بیلیر! حتی آروادیم ساییالن یازیق "کؤوسر" بئله ،بیلمیر! اونسوز
دا ها بیلسین ،ها بیلمه سین .نه دئیشر کی؟ اونونال بیر کره اولسون
بئله ،بیرلیکده اولمادیق کی! چونکی ،او یازیق قیزین بوتون
دردلریله بیرلیکده بئلدن آشاغیسی دا فلجدیر .او آنادان گلمه فلج
دیرسه ،منیم ده ارکک لی گیم ایفیلج اولموشدور آرتیق! تانریم منیم
گوناهالریمدان کئچر اینشالاله! من ،او جاناوار برکتین آجی
اؤلومونو اومارام .آنجاق ،او یازیق ات پارچاسینا قییامام! اونون
هئچ سوچو یوخدور .او ظالیم آتاسینین ظولمونون قارشیلیغیدیر .نه
ائولر ییخماییب بو ظالیم ارباب! آلاله او ظالیمه نه اوشاق
وئریبسه ،یاریم-یاپاالق وئریب! دؤرد آرواددان  ۱۱اوشاغی وار!
هامیسی دا دردلی اوشاقالر! منیم آهیم توتوبدو او ملعونو!
نهاونددن بیر دوکتور گلدی باخدی کؤوسره! یازیق قیزین عؤمرو
قیسادیر .آرتیق یئییب-ایچمیر! دوغرو کی ،عؤمور تانرینین
الیندهدیر .آنجاق ،قیزین عؤمروندن آز قالیر! قیزین اؤلومو ایله،
اونون ظالیم آتاسی دا اؤلهجکدیر اینشالاله!
ماشالاله خانین کؤورک اورگینی اله آلماق اوچون الیمدن بیر ایش
گلمیردی .قارشیمیزدا قاالن یئمک اونودولموشدو .سوفرهنین بیر یانیندا
ایستفاده اولونمامیش بافور دزگاهی ،بیر یاندا ال وورولمامیش آراق
شوشه سی ،باشقا یاندا ایسه بوخاردان دوشموش یئمکلر ماراقسیز
شکیلده بوراخیلمیشدیر .یازیق کیشی ،کؤورک-کؤورک یئره-گؤیه
قارغیش یاغدیریردی .سون ایل ایچینده ازگین ،اومیتسیز ،وارینی-
یوخونو الدن وئرمیشلرین بیر چوخونو گؤرموشدوم .اؤزوم بئله،
اونالردان بیریسی ساییلیردیم .الکین ،بئله بیریسینی گؤرمه میشدیم
دوغروسو! او ،یئنیدن آلووالنما دیله گینده اوالن بیر سؤندورولموش
کؤزه بنزهییردی! یاشام بویو وحشیلییه اوغرامیش قوربانین بیر یاندان
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اؤج آتشی ،دیگر یاندان ایسه اوزه رینه ائرکک لیگینی اودوزموش ات
پارچاسی کؤوسره قارشی ویجدان دویغوسو ،یازیق کیشینین عؤمور
تابلوسو کیمی گؤزه چارپیردی!
او گئجه ،الیمیزی بیر شئیه وورمادان بیتدی! سحر یوخودان دورارکن،
گئجهنین بوتون اوالیالری بیر آنی کیمی کیشیسل دفتریمیزه یازیلدی.
ماشالاله خان او گئجهدن سونرا داها دا منه باغلی لیق گؤستردی.
اورتادا هئچ بیر اوالی اولمامیشدیر کیمی ،یولوموزو سوردوردوک!
بوتون یول بویو یازیق ماشالاله خانین حالینی دوشونوردوم .آتالر
چاپارکن یام-یاشیل یارپاقالر بیر اییلیب ،بیر دوزه لهرک بیزی
اوغورالییردیالر .بیر یانیمیزی گور چای ،قارشیمیزی ایسه آرخاسی
گئنیش یاماجالر بوروموشدو .زاگروس درهلرینین بوتون گؤزللیک
لرینه باخمایاراق ،ماشالاله خانین آجیدان -آجی قارایازیسی بیر آن
عاغلیم دان چیخمیردی .بیر آتا علیل قیزیندان اؤترو گورکهنینی نئجه
بئله بیر دوروما ساال بیلر! بو نئجه اینسانلیقدیر؟ آتانین اوشاغینا اوالن
سئوگیسی می ،یوخسا اینسان آدینی داشییان بیر پارچا ات پارچاسینا
آجیماق می؟ منیم عاغلیم بونو آلمیردی! برکتاغانین ماشالاله خانا
قارشی اوالن آلالهلیغینی ایچیمه سیغدیرامیردیم! ایکیمیز ده سوسقونجا،
آتالرین اوموزونا سیغیناراق اورتاق اوتانجیمیزی بیر -بیریمیزله
پایالشماغا چالیشیردیق .من ،بو یازیق اینسانا اینانیردیم .بو آدام بدیع
آباددا بیزی قارشیالیان ایلک کیشی اولموشدور .ایلک باخیشدان یاردیم
سئور بیری اولدوغونو ایثباتالمیشدی .بو کیشی هئچ بیر زامان بیزه
یاالن دانیشمادی .گؤزل سؤز ائلچیسی اولونجا گولر اوزلو ،پیس خبر
گتیرینجه بیزدن اؤنجه قاشقاباقی یئرله گئدیردی .بونالرا باخمایاراق ،بو
سفر یاالن دئدیگینی دیلهییردیم.
~~~~~
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اوردو بولگه سی« -بدر آباد» ا خوش گلیبسینیز!
»welcome to army region« Badr Abad
خورم آباددان اهوازا گئدن یولون هارداسا بیر آغاجلیغیندان باشالمیش
مفتیللی چپرلرین سونونا دوغرو گئدرکن قوتو-قوتو ائولری یان-یانا
قورولماسی گؤرونمهیه باشالدی .چپر بویونجا چیفته عسکرلرین
گؤزتچی اوالراق گؤرونمه سی بورانین بیر اوردو ائوی اولماسینی
گؤستریردی .ائولرین یان-یانا دوروشوندان ،دوزنلی بیر یاشام ائوی
اولماسی قاچیریلماز ایدی .بیراز آت چاپدیراندان سونرا سینیق بیر تابلو
ماراغیمی چکدی .اینگیلیزجه "بدرابادا خوش گلمیسینیز! آمئریکا
اوردو بؤلگه سی!" تابلوسو آختاردیغیمیز یئرده اولدوغوموزون
گؤستریجیسی ایدی .ایرهلی گئتدیکجه بدرابادین یاشاییش بؤلگه سی
اولماسی بللی اولوردو .بئله کی ،بیراز سونرا چپرلرین آرخاسیندا بیر
شهرجیک اؤزونو گؤسترمیش اولدو .سحر ائرکن چاغالری اولدوغونا
گؤره ،چوخ اینسان گؤزه دئیمیردی .آرتیق ،شهرین گیریش قاپیسینا
چاتمیشدیق .گیریش قاپیسیندا اوردونون ژاندارما دوراغی یئرلشیردی.
دوراقدا اون-اون ایکی عسکر و بیر نئچه چاووش گؤرونوردو .دوراقدا
آتدان ائنمه گیمیزله ،ایکی عسکرین "دایان" سسی بیزی یئریمیزده
دوندوردو! ایکیمیزده اللریمیزی قالدیراراق باریشدان یانا اولدوغوموزو
گؤسترمهیه چالیشدیق .عسکرلرین اوزه ریمیزه قارشی گلن-گئدن
چکمهلریندن ،آز قالسین اورگیم دایاناجاقدیر .اونالرین امریله آتالردان
آراالنیب اللریمیزی هئیرهنین اوستونه قویدوق .باشقا بیر عسکر اؤنجه
بیزی ،سونرا ایسه آتالرین یهه رینی آختاردیالر .ایکی ایذنلی
توفنگیمیزین اولدوغونو ماشالاله خان عسکره سؤیله میشدی .عسکر
ایکی توفنگی اؤزو ایله دوراغا گؤتوررکن ،بیزه "راحات اولون"
امرینی وئردی .بیراز سونرا بیر چاووش بیزه طرف گلهرک سسلندی:
-

یاخینا گلین!
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اؤنجهدن دانیشدیغیمیزا گؤره ،من ماشالاله خانین نؤکری اولمالی ایدیم.
ماشالاله خانین "اندیمشک" شهرینده دوسالری وار .بو اوزدن
اندیمشک یولجوسویوق .آنجاق ،آتالرین بیرینین نالینی دئیشمک
گرکدیر .من بیلیردیم کی ،او بؤلگهلرده آغا اوالن یئرده نؤکردن حتی
آدینی بئله ،سوروشمازالر .بونا گؤره ،اؤزومو راحات حیسئدیردیم.
ماشالاله خانین دئدیگینه گؤره ،من همیشه ایکی آددیم اونون آرخاسیندا
دایانیردیم .بو منیم نؤکر اولدوغومو ،اونون ایسه آغا اولدوغونو
گؤستریردی.
-

-

-

ماشالاله خان :بلی قوربان؟
چاووش :هاردان گلیرسینیز؟ بورادا نه ایشینیز وار!
جناب سرکار اوستووار ،بیزیم مقصدیمیز اندیمئشکدیر .بورادا بیر
آوادانلیق گؤردوک .بیر آز اؤزوموز و آتالریمیز دینجلسین
دئدیک .بیز بورانین اوردوگاه اولماسینی بیلمیردیک.
چاووش :هاردان گلیرسینیز سوروشدوم؟
قوربان بیز نهاوندین بدیع آباد کندیندن گلیریک.
اورا هارادیر؟ بدرآباد بوراسیدیر.
قوربان باباقاسیم کندینین یانیندا بیر باالجا کنددیر بدیع آباد.
من او طرفلری تانیمیرام.
بو توفنگلر ندیر بس؟
قوربان روخستیم وار .هر ایکیسی ده منیم آدیمادیر .بو بندنیز ده
منیم نؤکریمدیر .بویور! (ماشالاله خان جیبیندن ایکی ژاندارما
کاغیذینی چیخاریب چاووشا وئریر).
چاووش :باخ بورا قوروما آلتیندا بؤلگهدیر .بورادا یاشایانالرین
هئچ بیری یئرلی دئییلدیر .اونالری آزربایجاندان بورایا سورگون
ائدیبلر .سیزین اونالرال اورتاق صؤحبتینیز اوال بیلمز .سیزین
بورایا گیرمه نیز یاساقدیر .من بو مسئولیتی اوزه ریمه آال بیلمرم!
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قوربان بیز سادجه بیر نئچه ساعات دینجلمک ایستهدیک .بیزیم
بورداکیالرال ایشیمیز یوخدور.
چاووش :اصلینده دینجلمه نیز اوچون بیر قهوخانا وار .آنجاق،
بونالرین دیلینی بیلمه سینیز سیز! بوردا هامی تورکجه دانیشیر.
ماشالاله خان:هئچ فارسجا ویا لورجا ،لکجه بیلمیرلر.
بیلسهلر ده دانیشمیرالر .من سیزه شهره گیرمهیه ایذن آال بیلرم.
آنجاق ...آنجاق بیراز خرجی اوالجاق!
قوربان یولوموز اوزاقدیر .بیراز دینجلمگیمیز گرکدیر .یوخسا تویا
چاتماغیمیز چتین اوالر .تویا چیخان ،پول دا خرجلر قوربان!

ماشالاله خان رولونو ائله اوستاجا اویناییردی کی ،بیر آن منه ده بئله
رول اوینایا بیلمه سینی ایناندیردی .او ،جیبیندن اوچ  ۱۰تومنلیگی
چیخاراراق اوستاجاسینا چاووشون جیبینه قویدو! چاووش هئچ بیر
اوالی اولماییب کیمی بیزدن آیریالراق دوراغا گئتدی .بیر نئچه دقیقه
سونرا بیر عسکر بیزی دوراغا چاغیردی.
-

-

چاووش :سیزه  ۲۴ساعات بورادا قالما ایذنی وئریرم .آتالرینیزی
بورداکی آخورا وئرینیز .آتالرین یئمک و دینجلمک پاراسی ۱۰
تومندیر .یاراقالری دؤنندن سونرا دوراقدان آال بیلرسینیز.
ماشالاله خان :ساغولون سرکار! آما ،مرکزه نئجه گئتدیگیمیزی
بیلمیریک.
چاووش :عسکر بو قوناقالری قهوخانایا گؤتور .دؤنرکن اؤزونوز
گهلرسینیز ها! اونوتمایین  ۲۴ساعات!

قهوه خانا یولوندا گؤزلریمه اینانمیردیم .ایچینده اولدوغوموز شهر
کیچیک ،آما نظملی بیر شهرجیک ایدی .شهر ،هارداسا بوش
گؤرونوردو .آزاجیق آدامالرین سوال-ساغا گئتمه سی گؤزه دئیردی.
عسکرین سوردویو جیپ مارکالی کیچیک ماشین ،قهوخانانین
قارشیسیندا دایاندی.
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عسکر:قهوخانا! دوشون! بیرازدان بورادا یئر اولماز! ایندی
تئزدی ،دینجله بیلرسیز حلهلیک! هه بیر ده ،بورادا چوخلو دؤولت
مأمورو واردیر .کیمسینیز سوروشان اولسا ،سرکار نجاتی نین
دوسالرییق دئیین! اونوتمایین کی ،بیر گون ایذنینیز وار! صاباح
سحر دوراقدا اولون .یوخسا سرکار نجاتینین او بیری اوزونو گؤره
رسینیز!
ماشالاله خان :ساغول سرکار! حتما! بلکه ده تئز دؤندوک .آلاله
آمانیندا.

قهوه خانایا گیردیگیمیزده اورتا یاشلی ،آغ ساچلی ،اینجه بیغلی ،ایری
گؤزلو ،بسته بوی بیر کیشی "خوش گلدینیز" دئیه بیزی قارشیالدی.
قهوهچی شیرین اوسکو آغیزی ایله دانیشیردی! اونون تورکجه
دانیشماسینا ماشالاله خان فارسجا قارشیلیق وئرینجه ،قهوهچینین اوز-
گؤزو بوزوشموش کیمی اولدو .آنجاق ،او متین بیر شکیلده بیزه یئر
گؤستردی .بو زامان ماشالاله خانین تورکجه "ساغول آغا" قارشیلیغیندا
ایسه گولومسهدی .قهوهچی یئنه تورکجه دانیشماغا باشالدی:
-

-

بللی کی ،بوراالردا غریب سینیز! بوراالرا آنجاق غریب
مأمورالر گهلر .سیزین مأمور اولدوغونوزو دوشونمورم .آنجاق،
کیمسینیزسه ،خوش گلمیسینیز .چایین حاضیر اولماسینا بیراز
زامان گرکدیر .سو قایناسین ،سیزه چای و ایستهدیگینیز سحرلیک
وئرهجگم .بیزیم بوراالردا چایدان ،قلیاندان باشقا هئچ بیر شئی
اولماز! هرکس یئمه گینی ائوینده یئیر! اؤنجه هامییا گوندهلیک
یئمک جیره سی وئریردیلر .ایندی ،قوجاالردان باشقا کیمسهیه
جیره وئرمیرلر .آرتیق اؤزونوز قازانین ،اؤزونوز یئیین دئییرلر.
ماشالاله خان :من آز تورکجه بیلیرم .دئدیکلرینیزی باشا دوشمورم.
قهوهچی :باغیشالیین من ده فارسجا بیلمیرم .سیزین ده دیلینیزی
بیلمیرم .ان یاخشیسی بوش چنهلیک ائتمه ییم!
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ماشالاله خان :یوخ! دئیین آغا! منیم بو اوغالن تبریزده اولوبدور.
تورکجهنی یاخشی بیلیر .سیزینله دانیشار!
من :ساالم دایی! من تورکجهنی یاخشی بیلیرم .سیز ،هاردانسینیز؟
اوغلوم بیزی بورایا سوروبلر .اؤزوموز گلمه میشیک .آلین
یازیمیز قارا ،گونوموز قارا ،شانسیمیز قارادیر! بیر کسیم قالخدی،
آزادلیق دئدی! باشقا کسیم ایسه ،اؤلوم دئدی! اؤلن اؤلدو ،قاچان
قاچدی ،قاراگونلوک بیزه قالدی! یئددی یئتیم-یئسیرین گؤزو منده!
منیم ایسه ،گؤزوم ظولمکارین مرحمتینده! باالالریم "باویل"ده،
اؤزوم بورادا! نه یئییر ،نه ایچیر ،نئجه یاشاییرالر .یاشاییرالر،
یوخسا ...تؤبه بیسمیلاله!
من :دایی سیزی کیم بورایا گتیردی؟ بورادا نئچه نفرسینیز؟ آخی
من کیمسهنی خیاباندا گؤرمهدیم؟
اوغلوم سنین آدین نه ،آتانین آدی ندیر؟
او ،منیم اربابیمدیر! آدی ماشالالهدیر .منیم آدیم دا "ذولف
علی"دیر! منه دانیشماق ایذنی وئرمه سئیدی دانیشمازدیم! من،
سیزین میللی حؤکومتینیزدن قاباق تبریزده عسکر اولموشام .اونا
گؤره ده ،تورکجهنی اؤیرنمیشم .من ،تبریزده قالماق ایستردیم .آما
اولمادی .تبریز گؤزل و بؤیوک شهردی.
یوخ اوغلوم! نه بؤیوکلوک قالدی ،نه گؤزللیک! تبریزی باشینا
ییخدیالر! باالالرینی دارالرا تاپشیردیالر ،قوجاالرینی سورگون
سالدیالر ،قیزالرینا رحم ائتمهدیلر ،آناالرینی آغالر قویدوالر!
عاییله لری سورگون سالدیالر! اون مینلرجه عاییله نین گنجینی
قیردیالر ،عفتینی پوزدوالر ،گئریده قاالنینی دا پارام-پارچا ائتدیلر.
من ده اونالردان بیریسی! بورادا اوچ-دؤرد مین اینسان
توپالییبالر .باشقا یئرلرده ده نئچه-نئچه مینلرینین آجی سورگونده
اولماسینی تکجه تانریم بیلیر .بیرازدان بوراسی ،اومودونو
ایتیرمیش ،عزیزینی تورپاغا باسدیرمیش ،اؤلوم گؤزلهین یازیق
تورکلرله دول-بوش اوالجاق! اونالرین هامیسی نین چای بورجو
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وار منه! بونا باخمایاراق یئنه ایچیر ،بورجلو قالیرالر .من ده،
اوزومه گلمهدن بورجالرینی بوزا یازیر گونشه بوراخیرام! بیر
ایلدیر هر گون بیر نئچه عاییله گلیر ،بیر نئچه عاییله ایسه باشقا
یئرلره گؤندریلیر .بو بیزیم آجی یاشانتیمیزدیر .تانری سیزه قیسمت
ائتمه سین بئله حیاتی! عاییله مین اوزونه نیسگیل قالمیشام .ایکی
اوغلومو فدایی دامغاسی ایله اوشاقالرین گؤزو قارشیسیندا
ائویمیزین تندیرینده جانلی-جانلی کول ائتدیلر! گلینلریمی
ساچالریندان سوروکلهدیلر .تانری بیلیر باشالرینا نه گلدی طفیل
باالالریمین .منی تکباشینا سورگون سالدیالر! عاییله می
گؤتورمهیه ایذن وئرمهدیلر! اونالر ایشغال اولموش یورددا ،من
ایسه بورادا سورگونده قالدیم! قاالنالریمین نه گلمه سینه ایذن
وئریرلر ،نه دؤنمه گیمه! اوغلوم ،گؤردویون او گؤزل تبریزی
بایقوش یوواسینا چئویریبلر .یوردوموزون اورموسونا ،اردبیلین،
ماراغاسینا ،اهرین ،موغانینا و دؤرد یانینا ،حله یازیق زنگانینا
هئچ رحم ائتمهدیلر! بونالر بیزیم نه ییمیزدن اینتیقام اولماق
ایستهدیلر .اینسان کیمی یاشاماق آرزوموزدان ،یوخسا نه ییمیزدن
خوشالری گلمهدی! تانری اؤزو بیلن یاخشیدیر!
دایی ،سیزی نییه تکباشینا سورگون ائتدیلر؟
منی خویدا توتدوالر .منه اعدام حؤکمو چیخدی! تئهراندان
بیریسینین گلمه سینی گؤزلهییردیلر .منیمله بیرگه  ۱۵فداینی اونون
قارشیالما تؤرهنینده اعدام ائدهجکدیلر .اونون گلمه سی یوباندی.
تبریزدن اعدامالرین دوردورولماسی ایستهنیلدی! اعدام اوالسی
بوتون توتوالنالرین تبریزه گؤندریلمه سی امری وئریلدی .بیزی
اون بئش گون اولمازین ایشگنجهلرین آلتیندا ازیب محو ائتدیلر!
ائله دوروما دوشدوک کی ،بیر-بیریمیزی تانیماز حاله گلدیک!
سونرا اؤلومجول جانیمیزی سورگون سالدیالر .ایچیمیزدن
کیمسهنین عاییله سینین باشینا نه گلدیگینی بیلن اولمادی!
اؤزوموزون هاراالرا سورگون اولدوغوموز بئله بللی اولمادی!
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قویون سوروسو کیمی او یاماجدان بو یاماجا سوروندوک .عاییلم
تبریزین یاخینلیغیندا یئرلشن اوسکونون باویل کندینده قالدی.
"عاییلم وار ،عاییلم وار!" باغیرا -باغیرا قالدیم! هر دئدیکجه مین
دؤیولدوم! ایندی عاییلمی گؤرمهدن ،آزادلیغا قوووشمادان قریب-
قوربت یئرلرده اؤلوب گئدهجگم!

منیم اوچون قهوهچی دایینین آلین یازیسی چوخ دوغما گلیردی! چونکی
اؤزوم ده بو یاشامین هر آنینی یاشامیش بیریسی ایدیم.
بدراباد شهرجیگینین بدیع آباد کندیله یالنیز مسافه فرقلیگی وار ایدی.
ایکیسینین ده قوناقالرینین قارا یازیسی عئین ایدی! یازیق قهوهچی
دایی ،یازیق آتام ،یازیق آنام ،یازیق قوردانام ،اولقام ،ترالنیم ،اؤزوم!
یازیق  ۱۰مینلرجه قانیندا بوغوالن سوچسوز اینسانیمیزا! یازیق
آزادلیق دیلهین اولوسوما! تبریزیم ،اردبیلیم ،زنگانیما ،اورموما،
قاریش-قاریش وطنیمه یازیق! روسالرین فعلینه آلدانان یازیق
باشچیالریمیزا یازیق!
ماشالاله خانین مورگولمه سیله ماراقالنان قهوهچی دایی منی یانینا
چاغیراراق سوروشدو:
-

-

بو آغانین اویوب چوتالماسیندا بیر قریبلیک وار! بیر شئیلر چکر،
یوخسا یورغون -فیالندیر؟ سیزین یئرلرینیزده بو چوخ نورمالدی.
اؤزونده وارسا ،بیر قلیان وئریم .نئشه لنسین! بو اوزدن
سوروشدوم.
بیر سوروشوم ،سنه دئییم!

ماشالاله خانین گؤزلرینین آخماسی ،اللرینین تیترمه سی ،آغری چکر
کیمی باخیشالری نورمال دئییلدیر .بیر ایل تانیدیغیم بو یازیق لکی هئچ
بئله گؤرمه میشدیم .بو اوزدن اونا یاخینالشاراق دیله گلدیم:
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عمی سن خسته سنمی؟ یوخسا بیر شئیه مؤحتاجسان؟
هه! دونن گئجه گؤردون ها! اوندان ایستهییرم .تریاک!
بوردا اوندان یوخدور .آما ،اؤزونده وارسا بیر قلیانال چکه بیلرسن
دئدی قهوهچی!
دئنه بیر قلیان وئرسین ،جیبیمده بیراز وار!

تنبهکی یئرینه یئرلشمیش تریاکلی قلیان دورمادان سؤمورولوردو!
ماشالاله خان هر نفسیله سانکی یئنیدن دوغولوردو .او ،هر نفسیله منه
گولومسهییردی .بللی کی ،کئفی تام یئرینده ایدی .اونون یئرینه من
سئوینیردیم .ماشالاله خان یاواش-یاواش مورگولهمهیه باشالمیشدی.
-

-

قهوهچی :جاوان اوغالن! یانینداکینی گتیر آرخا اوتاغا! اورادا
یاتاق وار .قوی بیر-ایکی ساعات اؤزونده اولسون! بیرازدان
شنگول اوالجاق! سن ده گل اوتور بیر چای ایچ .بیرازدان بورا
قاریشقا یوواسی اوالجاقدیر .ائویندن بئزن منیم باشیما آغنایاجاق!
یازیقالرین بوردان باشقا بیر یئرلری یوخدور .یالقیزلیق دردیندن
گئجهنی گؤزیاشالری ایله سحره باغالیان ازگین وطنداشیمدان
توتموش آروادیال ،اوشاغیال ،آجلیغیال بوغوشان هر کس بو
اوجاغین باشینا ییغیشاجاقالر .اؤزون گؤرهجکسن کی ،نئجه دول-
بوش اولور بورا! گؤرهجکسن کی ،باغیمسیزلیق دیله گینده اوالن
اینسانالری نئجه قارا گونه سالیرالر! بونالری دوشونمک سیزین
اوچون بیر او قدر ده راحات اولمایا بیلر .چونکی ،بو قارایازینی
بیزلر یاشامیشیق .یاشامایانالرا گؤره ،بیر رومانتیک داستان کیمی
گؤرونه بیلر .آنجاق ،یاشایانالرین آجیسی بام-باشقادیر ،اوغلوم!
دایی ،من سیزین دردینیزی باشا دوشورم .منیم یازما-اوخوما
ساوادیم واردیر .تئهرانین سیزین باشینیزا گتیردیکلریندن خبریم
وار! بورادان کؤچنلرین اولدوغونو دئدینیز .اونالری هاراالرا
کؤچدوروبلر بس؟
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بیر چوخونو عرب بؤلگهلرینه ،باشقاالرینی "کیرمان"ا،
"شیراز"ین داغلیقالرینا و حتی ایچیمیزدن اوالن -۵۰دن آرتیق
جاوانی "بندر آبباس"ا گؤندردیلر .هه اوغلوم ،منیم یازیق میلتیمی
سورگوندن-سورگونه سوروکلهییرلر!

گؤزومون یاشینی توتا بیلمیردیم .هر نه اوالرسا بونالری اؤزوم ده
یاشاماقدایدیم .قهوهچی دایینین منیم آغالماغیمدان چاشقین لیغینی
حیسئتدیم .اونون حالینا یاندیغیمی دوشونن قهوهچی دایی یا ساریلیب
هؤنکور-هؤنکور آغالماق ایستسم ده ،بونو ائده بیلمه مه گیمه گؤره
ایچیم-ایچیمی چئینهییردی! من ،اؤزومو گیزلی ساخالمالی ایدیم.
اؤزومدن اؤتورو ،ماشالاله خاندان یانا ،آتامین اییی سینی آلدیغیم آتاما
بنزر دردداشیما ساریلماقدان قاچینمالی ایدیم!
قلیان توستوسوندن دووارالری بویانمیش قهوخانا باشیما دوالنیردی!
نفرتیمدن قهوخانانین ایکی قارنی یوغون سوماوارینی تبریزین
زیندانیندا لوم-لوت اوزه ریمه تجاووز ائدن ایکی فارس دیللی چاووشا
اوخشادیردیم! ...
-

سحرین خئیرلی اولسون کبی ایسالم دایی!
خئیره قارشی اوروج اوغلوم!
کبیسالم دایی مندن ائرکهنی وار!
هه اوغلوم! گل تانیش اول .یولجودورالر .بیری ده ایچریده یاتیب!
ساالم! من ذلفعلی! تورکجهنی سیز قدر اولماسا دا بیلیرم .تبریزده
قالمیشام.
ساالم! خوش گؤردوک .منیم آدیمی دا یقین کی بیلدین! اوروج
علی! اوروج دئیه رلر! سن الپ بیزیم کیمی دانیشیرسان کی!
دئدیم کی ،تبریزده قالمیشام .همداندا دا اولموشام.
قهوهچی :ذلفعلی سن هاردانسان؟ یولداشین هارداندی؟
بیز ایکیمیز ده بو بؤلگهلرده نیک .خورم آباد!
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دانیشدیقجا داها چوخ باتماغیمی دویوردوم .قهوهچینی بیر تورلو
آلداتماغی دوشونسم ده ،اوروجون منیم حاقیمدا تبریزلی بیر جاسوس
کیمی دوشوندویونو تخمین ائدیردیم! او ،من یاشالریندا گنج بیر اوغالن
ایدی .اوزه ریمه تیتیزلنمیش ایری قارا گیلهلرینین هر آن کیملیگیمی
اورتایا تؤکهجک گؤزلهنیلمز سوالینی گؤزلهییردیم .آردی-آردینا قهوه
خانایا گلنلرین ساالم-ساالماتالرینین منی قورتاراجاغیندان ممنون ایدیم.
بیر ساعات ایچینده قهوه خانایا گیرمک داها ایمکانسیز اولموشدو.
کبیسالم دایی فیر-فیرا کیمی دؤوره سینه فیرالنیردی! اوچ-دؤرد گنج
مشترینین گلمه سیله ،پالتارالرینی دییشهرک ،ایشه باشالماالری
ماراغیمی چکدی .بؤیلجه ،یانیمدا منی دانیشدیرماغا فورصت آختاران
اوروجدان سوردوم:
-

-

بو گنج آدامالر کبیسالم دایی نین ایشلهینلریدیرلر؟
یوخ! بونالردا منیم کیمی مشتری دیرلر .بیز هر گون ایکی-اوچ
نفریمیز دایی میزین الیندن توتاریق .بو گون بونالرین نؤوبتی دیر.
صاباح ایکی-اوچ باشقاسی یاردیمچی اوالجاقالر! بیر-ایکی
ساعاتدان سونرا کبیسالم دایی گئدر یاتماغا! آخشام گهلر دخیلده نه
وارسا آلیب قهوهنی باغالر.
یعنی قهوخانانین بوتون گلیری کبیسالم دایی نیندیر؟
هانسی گلیر! یازیق قورو چایین پولونو چیخارسا سئوینسین! بو
میلتین پولو-پاراسی هاردا گزر! کبیسالم دایی بیزیم هامیمیزین
آتامیزدیر .منیم کیمسم قالمامیشدیر آرتیق! باجیمی اللرده
اؤلدوردولر! قارداشیمی ،آتامی اعدام ائتدیلر .عمیمی ائوینین
تندیرینده بیشیردیلر! آنامی دیغالتدیالر! منی ده ،اؤلوم آیاغیندان
بورایا سورگون سالدیالر! دئنه گؤروم سن هاردانسان؟ گؤزلرینین
دول-بوشوندان منه بنزهییرسن! من ،سندن قورخمورام! سنده
قورخولو بیر شئی یوخدور!
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اوروجون منی کونجه سیخیشدیرماسی آز قاال الیمه ایش
وئرهجکیدی کی ،فارسجا بیر سس ایمدادیما یئتیشدی!
اوغلوم ،من گلدیم! بورا نه قاالباللیقدی! بونالرین هامیسی تورکجه
دانیشیرالرمی؟
هه بابا! هامیسی آزربایجاندان گلمهلردی .من سؤزلرینین هامیسینی
آنالماسام دا ،چوخ سؤزلرینی باشا دوشورم .بئش-اون گون
یانالریندا قاالرسام تام اؤزلری کیمی اوالرام.
اوروج :او سنین آتاندی؟
یوخ آتالیغیم ساییلیر .من اوشاقلیقدان اونون ائوینده بؤیوموشم .او دا
بیراز تورکجهنی بیلیر .من اؤیرتمیشم .آنجاق ،چوخ بیلمز!
اوروج( :فارسجا) ساالم آغا! من اوروج ،تبریزدن گلمیشم! یوخ
گلمه میشم ،گتیریبلر!
ماشالاله خان :ساالم وعلئیکوم! آزربایجانال باغلی اوغلومدان چوخ
بیلگیلر آلمیشام .سیزی بوراالرا گؤندرنلرین قبیری آلووالر ایچینده
یانسین! اینسان اؤز ائوینده ،تورپاغیندا بختیاردیر .سیزین
دوشمنلرینین ائوسیز -یوواسیز قالسین اینشالاله! تانری ظولمکارین
ائوینی ییخسین!

ماشالاله خان تام نئشه ایچینده آغزینا گلهنی فارس رئژیمینین عنوانینا
دئییردی! او ،بیرجه منی اله وئرمهمک اوچون چئورهدهکی لرین
ماراغینی اوزه رینه چکیردی! بوتون بونالرا باخمایاراق ،اوروجون
دیقتی اوزه ریمدن آزالمیردی .آرتیق اونون منه اینانمادیغی آیدینجا
گؤرونوردو! اوروج ،هر بوشلوقدا مندن عاییلم حاقیندا سوروشوردو.
من ایسه ،یاالنالریمال اونون شوبهه سینی درینلشدیریردیم!
-

اوروج :ذلفعلی بو گئجه منیم قوناغیم اولونوز! بیر اوتاقلی ائویم
وار .یان-یانا ییخیلیب یاتاریق .ذاتن بو شهرده مسافیرخانا یوخدور.
گئجهنی قالماق ایسترسینیز یالنیز بو قهوخانا وار! ایسترسینیز
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آتانین راحاتلیغینی بورادا ساغالیاریق .سن ایسه ،منیم ائویمده
مسافیریم اوالرسان! نه دئییرسینیز؟
بیز ،آیری-آیری قالماغی اویغون گؤرموردوک .بیر یاندان دا ،قیشا
دوغرو قارانلیق و سویوق گئجهده یوال چیخماغی دوغرو بیلمیردیک.
من ،اوروجال بیر یئرده اولماقدان چکینیردیم .بئله دوشونوردوم کی،
اوروج ،گؤردویوم ان درین ،تیتیز و دئدئکتیو روحلو یاشیتیمدیر .بونا
گؤره ،اونون قارشیسیندا چؤزولمه گیم آن مسله سی ایدی .پروبلئمین
چؤزومو اوچون بیر بهانه دالینجا گزیردیم .قوندارما آتامین تریاکه
مؤحتاج اولدوغو بیر چؤزوم یولو کیمی بئینیمه اوتوردو:
-

-

اوروج بئی ،سیزه گلمه گی چوخ ایستردیم .آما آتامین قهوه خانادا
اولماسی و منیم اونون یانیندا اولماغیم گرکدیر .اونا گؤره کی ،داوا
اوچون اود و قلیان الزیمدیر .من ،بو ایشلری گؤرمهلییم .حوققاسی
یانیندا اولسایدی ،منه احتیاج دویمایاجاقدی .آنجاق ،ایندی منه
باغلیدیر.
اوروج :گل سنی بدرآبادال تانیش ائدیم .هئچ بورا اؤنجهدن
گلدینیزمی؟
یوخ ،گلمهدیک!
بیز بورایا گلنده بیر اؤلو شهرله قارشیالشدیق .هر یئرینی توز-
تورپاق باسمیشدی .بورانین قاریش-قاریشینی اؤز الیمیزله
آریتالدیق .آمئریکانالر تئهرانی ایشغال ائتدیگی زامان بورانی بیر
اوردوگاه اوالراق سالدیرمیشالر .بو کیچیک شهرین یاشی جمعی
 ۵-۴ایلدیر .بوردا گؤردویون بوتون دوکان-بازار بیز تورکلره
عاییددیر .مینلرجه سورگون آزربایجان تورکو بورادا یاشاییر .بیر
ایل ایچینده نهلر یاپمادیق کی! تانری نه ییمیزه گؤره بیزی
جزاالندیریر ،بیلمیرم! بیلدیگیم تکجه بو کی ،یامان جزاالنیریق!
اؤزو ده قانسیزالر الیله! بیریلری دیلیمیزی بیلمهدیگی اوچون،
بیریلری ایسه دیللرینی بیلمهدیگیمیزه گؤره ،زلی قوردو کیمی
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قانیمیزا سوسامیشالر! ائشیتدیگیمه گؤره ،بو سورگونون قویروغو
بندر آبباسا قدر چکیلمیشدیر .سیبیرلردن بندرآبباسا ان آزیندان اون
مینلرجه کیلومئترهدیر بلکه! بیر میلتین نه بؤیوکلوکده سوچو
اولمالیدیر کی ،سویقیریم کیمی قتل ائدیلسین و قاالنالری دا بو
بویدا سورگونه اوغراسین!
اوروج ،سنین آرواد-اوشاغین وارمی؟ عاییلدن بیریلری
بوردادیرالرمی؟
منیم عاییله مدن کیمسه قالمادی! یاخین عاییله مدن البته!
داییالریمدان بلکه قاالنی اولسون! بیریجیک عمیمی آتامال بیرلیکده
داردان آسدیالر! ائولی دئییلم .قونشولوغوموزدا سئوگی آدیندا بیر
قیزی سئویردیم .او دا منی ایستهییردی .آتاسی چوخ وارلی -کارلی
بیریسی ایدی .تبریزین دورومونو قارانلیق گؤرونجه ،بیر گئجه
بوتون عاییله سیله چکیب گئتدی .سئوگی منه بیر قیسا یازیدا
تئهرانا کؤچهجکلرینی یازدی! اونو داها گؤرمهدیم .گؤرمهیه ده
اومیدیم یوخ!
چوخ اوزولدوم اوروج! بوندان سونرا پالنین ندیر؟ بوراالردا
قالماق ایستهییرسن یوخسا ...؟
دئییلنلره گؤره ،آزربایجانین دورومو حل اوالندان سونرا یاواش-
یاواش عفو گلمهلیدیر .او آنی گؤزلهییرم .آما اوزون سوره رسه،
بوراالردا چورومک ایستمیرم!
یعنی قاچماغی پالنلیرسان؟
دوستوم ،دئنه گؤروم سن کیمسن؟ منیم آغزیمدان سؤز آلماغا
چالیشیرسان؟ یوخسا بیزلردن بیریسن؟ جاسوسلوغا گلمیسن سه،
بورادان چیخیشین اوالماز!
یوخ! قورخما! مندن جاسوس چیخماز! سنی چوخ دلی قانلی
بیریسی گؤردوم .من ده سنین کیمی سورگون دوشموشم .بیزی
نهاوندین کندلریندن بیرینه سورگون سالیبالر .اورانین دا آدی
بورانین آدینا بنزهییر .آما منیم هاردان گلدیگیمی بیلرلرسه باشیم
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بؤیوک درده گیرر .من سنه اینانیب سیرریمی دئدیم .اؤز آرامیزدا
قالسین .من ،سیزین بوراالردا اولدوغونوزو ائشیدهرک ،سیزی
گؤرمهیه گلدیم!
منیم بو سؤزومله آرامیزدا اوالن شوبهه ،دویقولو آنالرا چئوریلدی .بیز،
اینانیلماز بیر ایچدن اؤزله مله بیر-بیریمیزه ساریلدیق .ایکیمیزده گؤز
یاشالری ایچینده بوغولدوق .سانکی ایکی اکیز قارداشالر ایللردن
سونرا بیر-بیرینی تاپمیشدیالر! او آخشام ،بدرآباد اوردوگاهینین
قاریش-قاریشینی گزرکن باشیمیزا گلنلری پایالشدیق .ماشالاله خانال
بیرلیکده اونون کیچیک ائوینده گئجلهدیک .گلهجک اوچون آرامیزدا
پالنالر قوردوق .سانکی ،اؤزومه بیر قارداش تاپمیشدیم! آنجاق ،او
قارداشال بیرلیکده مینلرجه تانیمادیغیم قانداش جانالریمی ترک ائتمک
گرگیندئیدیم!
بیر گئجهنی سحرهده ک اوروجال اورتاق دهشتلریمیزی پایالشاراق
سونا اردیردیک .دان آچیالرکن اوتاغین پنجره سیندن اوزومه دوشن
گونش ساچاقالری مورگولو گؤزلریمین درینلرینی آجیشدیرماغا
باشالدی! اوروجال بیرلیکده کبیسالم دایی نین قهوه خانا یولونو توتدوق.
قهوه خانا حله آچیلمامیشدی .اوروج ،آرخا قاپیدان سسلندی:
-

دایی منم اوروج! قاپینی آچ!

بیرازدان قاپی آچیلدی .بیز ،قهوخانایا گیردیک .کبیسالم دایی آلیشمیش
اودونالری ساماوارین لوله سینه یئرلشدیریردی.
-

-

هه گلدینیزمی باالم! بو اوز -گؤز نه!؟ یئنه یاتمامیسان؟ بللی کی،
قوناغین دا یاتماسینا ایذین وئرمه میسن .اوغلوم بس دئمیرسن کی،
بو یازیغین اوزون یولو وار؟
دایی قوناغیمیزین اؤزو ده یاتماق ایستمهدی.
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من :دایی من اوروج بئی ایله تانیشماقدان چوخ ممنونام .سیزی ده
چوخ سئودیم .ماشالاله خانال ایلگیلندیگی نیز اوچون آیریجا سیزه
مینتدارام.
اوغلوم ذولفعلی ،قوناق تانری ائلچیسیدیر .بیز قوناغی سئوه ریک.
یئنه بوراالرا گلینیز.
ساغولونوز دایی .سیزین بؤیوک اورگینیز وار! سیزین بو قدر
دردی نئجه چکدیگینیزی آنالیا بیلمیرم .آنجاق ،اؤزوموز کیمی
سیزین ده حالینیزا چوخ یانیرام .تانری یاردیمچینیز اولسون.
ساغول باالم ،آما سنین ده اوزوندن کدر یاغیر .اوغلوم سنده ده بیر
حالالر وار .بیزدن بیریسی اولمایان ،بیزیم دردیمیزین اؤلچوسونو
بیلمز! بیزیم دردیمیزی یالنیز بیزدن اوالن بیریسی بیلر! سن
اینشالاله کی ،بیزدن بیریسی دئییلسن!

کبیسالم دایی دانیشارکن ،اوروجون آخار اینجیلری چاره سیز شالله
کیمی ایسالق گؤزلرینده بیر حزین تابلو یاراتمیشدی .اوروجال
پایالشیالن گؤزیاشالریمین آنالمینی کبیسالم دایینین بئله ،بیلمهمه سی
گرک ایدی .بیزیم آرامیزدا باغالنان ایلقارین آدی یالنیزجا بیر سیرر
کیمی قالمالییدی!
خورم آباددان نهاونده وارینجا ایکیمیزین ده اؤلوسو قالمیشدی.
یانچاالریم بوس-بوتون قابار چالمیشدی .آیاقالریمال بدنیمین اوست
قاتینین باغالری هارداسا قوپموشدو .شهرین مرکزینده بیر ییغجام قوناق
ائوینده یئرلشدیک .اورادا بیر چوخالری ماشالاله خانی تانییردی .بیزیم
اوچون ایکی تمیز اوتاق حاضیرالندی .ماشالاله خانین ایکی نؤکری
اورادا بیزی گؤزلهییردیرلر .اونالرا اوالن تاپشیریقالر یئرینه
یئتیریلمیشدی .چادیرال اؤرتولموش یوکلو داشقا یوال چیخماق اوچون
امر گؤزلهییردی.
نهاوند گئدیش-گلیشلی گؤرونوردو .کیمی ساتیجی ،کیمی سی آلیجی
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اوالراق ایچ-ایچه گیرمیشدیلر .قویون-قوزو ،تویوق-خوروزدان
توتموش ان کیچیک ملزمهلر اولدوغوموز یئرده ساتیلیردی .ماشالاله
خانال گیردیگیمیز بیر دوکاندا حاجی قافور آدلی بیریسیله تانیش اولدوق.
او ،ماشالاله خانی یوکسک قارشیالدی .حاجی قافورون ماساسی نین
سولوندا یئرلشن داها بیر ماسا یئرلشمیشدی .بللی اوالن او ماسانین
یییهسی حاجی نین میرزه سی اولمالی ایدی .ماسادا آشیقلی حساب
چؤرتگه سیله یانی-سیرا قلم-دفتر ،یازیلی-یازیسیز دفتر-کاغیز ،تاختا
ایچینده یئرلشن بیر نئچه قوللوق وار ایدی .من اؤنجه ،حاجی قافورو
ماشالاله خانین دوستو ساندیم .آنجاق ،چوخ کئچمهدن آراالریندا اوالن
گرچک ایلیشگینی باشا دوشدوم .بئله کی ،حاجی قافورال برکتاغانین
اورتاق تورپاق آالنالرینین اولدوغو اوزه چیخدی.ایلک باشدا حاجی
قافور منیم یانیمدا دانیشماق ایستمهدیگینی ایما-ایشاره ایله ماشالاله خانا
آنالتماغا چالیشدی .اونون ایماالرینا یانیت اوالراق ماشالاله خان دئدی:
-

-

بو گنج اوغالن منیم ان یاخین کؤمکچیمدیر .برکتاغانین گووندیگی
بیریسیدیر .یانیندا دانیشا بیلریک .جوانشیری برکتاغانین اؤزو
گؤندرمیشدیر منیمله!
حاجی قافور :خوش گلمیسینیز .بو باشقا!

حاجی قافور ،باشی اوستوندهکی دوواردا یئرلشن دوالبین اوزه رینده
اوالن بؤیوک قیفیلی آچاراق بیر قوللوغو گؤتوردو:
-

حاجی ماشالاله خان ،بونالر آلتی آی ایچینده ساتیالن یئرلردیر.
توپالم  ۱۷اراضی ساتیلیبدیر .ساتیالن تورپاغین دیه ری یئتمیش
مین تومندیر .بو باغلیدا اوتوز بئش مین تومن برکتاغانین پاییدیر.
مندن سنه ده ایکی مین تومن وار! الیمیزده نهاوندده اون بئش،
قاماسیاب ،گیان ،گرین بؤلگهلرینده اوتوز ایکی ،بابا قاسیمدا اون
یئددی ،خوررماباددا ایسه دؤرد اراضیمیز واردیر .الیمده ساتماق
اوچون بختیاریالرا عایید بؤیوک بیر اراضی وار .منه ساتماق
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ایذنی وئریبلر .برکتاغا ایسترسه بیر-ایکی بؤلومونو بیز آال
بیلریک .چوخ کارلی بیر ایشدیر .ایسترسه ایکی یوز مین تومن
گؤنده رسین!
ماشالاله خان :حاجی آغا ،باشقا گلیرلر نئجه؟
اونالرا دا گلهجگم .ایلک اؤنجه بو یئر ایشینی حل ائدک.
حاجاغا ،برکتاغانین خاصیتینی بیلیرسن .او ،بختیاریالرا یاناشماز!
اونالردان قورخار .بو اؤنه رینیزه یاخشی یاناشماسینی سانمیرام!
من یئنه سیزین دئدیگی نیزی اونا یئتیرهجگم .بیز بیرازدان
چیخاجاییق ،یوکلری یوال سالدیم .اونالرا یئتیشمگیمیز گرکدیر.
یئیب-ایچمهدن سیزی بیر یئره بوراخمارام .حله بو گنج اوغالنال
هئچ تانیش اولمادیم! آما باشقا گلیرلرین کاغیذی دا بو!
اکیندن و اکین یئری کیراسیندان گلیریمیز اون مین اولموشدو.
وئریلن خئیرییه بورجوندان کاریمیز ایگیرمی مین اولموشدور.
آغاالرین ،حاجی شئیخلرین ،ژاندارمانین پایی وئریلمیشدیر .بو
بوخجادا دا اون بئش مین تومن واردیر .بو کاغیذدا  ۵۰مین تومن
یازیلیبدیر .بونا قول چک ،سونرا گئدک یئمهیه!

ماشالاله خان پولالری سایاندان سونرا اللی مینلیک کاغیذا قول چکدی.
او ،اؤز ایکی مین تومهنینی پولالردان آیری توتدو.
حاجی قافور بیزی بیراز سونرا یئمهیه گؤتوردو .ماشالاله خان حاجی
قافورا منیمله اونسیت قورماغا فورصت وئرمهدی! یئمه گیمیزی
بیتیرمهدن یولوموزون اوزاق اولدوغونو بهانه ائدهرک یوال دوشدوک.
یول آراسی کیچیک بیر چایخانادا دایاندیق .چای ایچرکن ماشالاله
خاندان سوروشدوم:
-

بو حاجی قافور کیمدیر؟ برکتاغانی هاردان تانیییر.
جوانشیر اوغلوم! بو حاجی قافور بؤلگهنین ان زنگین آدامالریندان
بیریدیر .برکتاغا کیمی بیر چوخ اورتاغی واردیر .اؤزو آنجاق
مالیکانهلرین و خیردا مالیکانهلرین پولو ایله قازانار .قازاندیغی
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پولالری دا خئیرلی ایش آدینا بهرهلی بورج وئرر .بیر چوخ آلیش-
وئریشچی اونا بورجلودور ۴ .آروادی واردیر .نئچه سیغهلی
آروادینین اولدوغونو بیلمیرم .یئددی اوغلو وار! هامیسی پول
بورج وئرمک و بهره قازانماقال اوغراشارالر! الی بؤیوک
اللردهدیر .سسی تئهراندان گهلر! بو بؤلگهده بیر چوخالرینین
جانینی پول گیرووسو ایله الینده توتموشدور .ایستهدیگی قیز
اوشاقالرینی الده ائدر! اوغولالری دا اؤزو کیمیدیر.
نئجه یعنی!؟ بورادا قانون-قایدا یوخدومو؟
قایدا -قانون دئدیگین پول دئمکدیر! سیزین یئرلرینیزی بیلمیرم،
آنجاق بوراالردا اربابالرین سؤزو ذولفقار قیلینجی کیمی قاباغی دا
کسر ،آرخاسینا! حاجی قافور ارباب اولماسا دا ،بیر چوخ
اربابالرین عؤمرونو الینده توتار .اؤیله کی ،اربابالرین بیر
چوخونون اونا بورجو وار! بو اوزدن بوتون بو هنده ورده
سایسیز-حسابسیز تورپاق آالنی واردیر .بو آالنالرین بیر چوخونو
اربابالرین وئرمهدیگی نزوللو پولالردان الده ائدیبدیر .حاجی
قافور ،اؤزونو هرکسه سایغیلی آغ ساققال تانیتدیرماغا چالیشار.
آنجاق ،اوغولالرینین یوزلرجه توفنگچیسی واردیر .اوغولالری
هئچ زامان حاجینین سؤزوندن چیخمازالر! حله بو حاجی قافورون
ژاندارما باشچیالری ایله چوخ یاخین دوستلوغو وار! بونا گؤره،
اربابالر دا اوندان چکینیرلر!
برکتاغانین بئله اینسانالرال نه ایشی اوالر؟
برکتاغا کیمی کند آغاالرینین اونون سؤزوندن چیخماسی و یا اونا
قارشی اولماسینین بئله ،سؤزو اوالماز! اؤزون ده گؤردون کی،
 ۱۷پارچا تورپاق ساتیشیندان  ۳۵مین تومن برکتاغایا وئردی.
منجه ،بو بوتون پولون یوزده اونو دا اولماز! اگر کی ،برکتاغا
اعتیراض ائدرسه ،باشی برک بالیا گیرر! او ،اؤزو اؤلچر ،اؤزو
ده بیچر! ایندی من جسارت ائتدیم سنی دانیشدیرماغا ایذن
وئرمهدیم هاا! آرتیق منی سیلمیش اولدو! بوندان سونرا منی قبول
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ائتمیهجکدیر .بونو اؤز چاپارالری آراجیلیغی ایله برکتاغایا
چاتدیراجاقدیر .آنجاق ،بو منیم اوچون اؤنملی دئییل! منیم آماجیم بو
جاناوار برکتدن قورتولوشدو! بو چاققالالرین هامیسی نین آماجی
اینسانالرین قانینی ایچمکدیر .بو جاناوار سیزلری نه باهاسینا
اولورسا اولسون ،بدیع آباددا ساخالماغی دوشونور! او ،اؤز
کندینی بؤیوک گؤسترمک اوچون ژاندارماالرا ،بؤیوک روتبهلی
مأمورالرا الیندن گلن قوللوغو ائدیر .یوخسا ،آلتی آی بوندان اؤنجه
سیزین بورادان بدرابادا گؤندریلمه امری ژاندارماالرا وئریلیب
میش! سیزی بورادا توتان برکت جاناواریدیر! چونکو ،اونون
کندینده اوالن هرشئی مالی -وارلیغی ساییلیر .بؤیویوب خان اولما
آرزوسوندادیر او کؤپک!
عمی ،بونالری ایلک کره سندن ائشیدیرم!
دوغرودو! سن ده بونالری اؤزونده ساخال! یوخسا منی یاشاتماز
او جاناوار!
آرخایین اول عمی! من ،بدراباددا بیریسی ایله دوست اولدوم.
اونونال بیر قرارالر آلدیق .قاچما قراری! سن ده بیزیمله وارسان؟
باخ! جوانشیر اوغلوم بورادان قاچماق مومکوندور .آنجاق ،سن
وطنداشالرینال نه ائدهجکسن؟ اولقایال نه ائدهجکسن؟ اؤنجه
بونالری دوشون .من ،او ات پارچاسینی نئجه بوراخا بیلرم؟ اونون
آهینا توتولمارام می؟

ائوه دؤنهلی بیچیلن ان سون بوغدا اورونونو بابا قاسیم دییرمانینا
آپاردیق .اولقا اوشاغیمیزی دوشورموشدو .اونون گوندن-گونه جاندان
دوشمه سیله منیم ده روحوم چؤکوردو! اولقا ،اؤزونو بوراخماسین
دئیه ،اولدوقجا اونون یانیندا قالیردیم .او ،منیم هر شئییم ایدی .اونسوز
یاشاماغیم زور ایدی .او ،منیم اوزولمه مگیم اوچون آغالماغی بئله،
اونوتموشدو .اوشاغی دوشورمه سینده اؤزونو سوچلو ساییردی .من،
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اونو بو فیکیردن اوزاقالشدیرماغا چالیشیردیم .بو اوزدن چئشیدلی
بهانالر اویدورور ،اونو اومودلو،حوضورلو ائتمهیه چالیشیردیم!
-

-

-

-

اولقا ،گؤزهلیم باخ! بیز چوخ گنجیک .بیزیم چوخلو اوشاغیمیز
اوالجاق! آنجاق ،بورادا دئییل منیم چوخ پالنالریم وار .اؤزونو
بیراز دا توپارال! بیز ،بوراالردان قاچمالی ییق! من ،سنه بیر
سؤزلر دئیهجگم .آنجاق بونو حله کیمسه ایله پایالشما! زامانی
گلینجه آچیقالیاریق.
جوانشیر منی قورخودورسان .دئنه گؤروم مندن نهلری
گیزلهدیرسن؟ نه اولدو ،گئتدین گلدین یئنی فیکیرلر اورتایا
قویورسان.
دوغرودو اولقا ،منیم گؤزوم آچیلدی! بیز ،نهاونددن گئتمهدن اؤنجه
خورم آبادا گئتدیک .اورادان دا بدرآبادا یولالندیق! بیلیرسنمی
اورادا نه گؤردوم؟ مینلرجه وطنداشیمیزی گؤردوم .بیر سورگون
شهری! بوتون شهر تورکجه دانیشیردی .هامیسی دا بیزیمله
بیرلیکده آزربایجاندان گؤندریلن بیزیم کیمی اسیر یازیقالر!
ماشالاله خان منی گیزلیجه اورایا گؤتوردو! هرکس بیزیم کیمی
ایدی! سونرا بللی اولدو کی ،بیزی ده اونالرین یانینا گؤتورهجک
ایدیلر .آنجاق ،بورانین کند آغاسی بیزی روشوت گوجونه بدیع
آباددا ساخالماغی باجارمیشدی .ماشالاله خانین دئدیگینه گؤره۶ ،
آی بوندان اؤنجه بیزیم بدرابادا گؤندریلمگیمیزین امری
ژاندارماالرا گلمیشدی .آنجاق ،دئدیگیم کیمی برکتاغانین
ژاندارماالرا و دؤولت مأمورالرینا وئردیگی روشوته گؤره ،بیزی
بورادا ساخالیا بیلمیشدی.
بدرآباد هاردا یئرلشیر .بورادان اوزاقدادیرمی؟
لوریستانین مرکزی خورماباددان خوزیستانا دوغرو گئدن یولدا
آمئریکالیالرین  ۵ایل اؤنجه سالدیردیغی بیر اوردو شهریدیر.
بوراالردان چوخ آباددیر .کیچیک بیر شهردیر .آنجاق ایستهدیگین
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هر شئی وار .بوتون ساکینلر سورگون اولموش تورکلردیر.
شهرین دؤرد بیر یانی چپرلنمیشدیر .وطنداشالریمیزدان باشقا
اوردا اوالنالر یالنیز دؤولت جاسوسالری و اوردوچوالردیر.
بونو ندن گیزلی ساخالمالی ییق کی؟
ماشالاله خاندان و مندن اؤترو! منیم اوچون اوراالرا گئتمک
یاساقدیر .ماشالاله خان ایسه منی گؤتوردویو اوچون جزاالنار.
بوندان سونرا نه ائتمهلییک ،سنجه؟
بیراز اؤزوموزو توپارالمالی ییق .ماشالاله خان بیزه یاردیم
ائدهجکدیر .بلکه ده اؤزو بیزیمله گلسین! او دا بو جهنمدن قاچماق
ایستهییر .بو دئدیکلریمی کیمسه بیلممهلیدیر.
تامام ،آنالدیم!
نه زامانی دوشونورسن؟
قیش چاتمادان!
هارا؟
هارا اوالرسا! ان یاخشی سی تئهرانا!

بو سؤزلریمدن سونرا اولقانین روح یوکسهلیشی آچیقجا گؤرونوردو.
گوزه گلیردی .اوزون
گؤزلرینده ایلک کز اوالراق اومود ایزلری ٔ
زاماندان سونرا اولقانین قوینوما ساریلماسینین خوشبختلیگینی یاشادیم!
او ،بؤیوک سئوگیله روحومال جیسمیمی اؤزونه تسلیم ائتمیشدی .من،
اولقامی یئنیدن بولموشدوم .یئر اوزونون ان خوشبخت ائرکگی کیمی
دویغودان-دویغویا اوچوردوم .بؤیوک عاییله میزین بیزدن آلدیغی
ائنرژیدن بیز ده سئوینجلی ایدیک.
~~~~~
بو آرادا جاببار عمینین یازدیغی گوندهلیک آنیالری بیتمیش دوروما
گلمیشدی .او ،گؤزهلیم تورکجه میزده یازدیقالرینی بیر آخشام یئمه گینده
هرکسه آنالتدی:
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جاببارعمی :سئوگیلی عاییلم ،بو گون  ۲۱آذر گونودور .ایکی ایل
آزادلیغیمیزدان ،گؤیلره سیغمادیغیمیز گوندن ،بیر ایل ایسه میلت
اوالراق اؤلوب بیر مئترهلیک قارا تورپاقدا گؤمولدویوموز گوندن
گئچدی! دئیرلر ها ...گونش دوغونجا اینسانلیق دوغار ،باتینجا
باتاقلیق پارالر! بیزیم میلتیمیز او باتاقلیقدیر! قارانلیقدا پارالیان
میلتیمیزین گونش گؤرمه هوه سی یوخ سانکی! اینانج اینسانلیق
دویغوسودور ،گؤزلدیر! آنجاق ،اینانجین اینانجال یاشاماسی هر
زامان اولمور! بیز بیر میلتین پارچاالری اوالراق بیر ایلدیر ان
آغیر دورومالردا چیگین-چیگینه اینانجیمیزی پایالشاراق اونو
یاشادیق! چونکی بیر میلت اوالراق بوتون وارلیغیمیزی-
یوخلوغوموزو بیر سوفرهیه سردیک .گیزلی -ساخلی هئچ بیر
اؤزهلیمیز قالمادی .ایچیمیزده سکینه آنا کیمیلری اولونجا،
اؤزوموزه گووهنیمیز آرتدی! سکینه آنا کیمیلرین ده بو گوونجهیه
ده یر قاتماسی ایله توپلوموموز آیاقدا قالدی! ایکی ایل بوندان
اؤنجهکی گون ،تبریزده اعالن اولونان آزربایجان میللی هؤکومتی
آزربایجان تورک میلتینین اینانج و ایستگینی اورتایا قویونجا۵ ،
میلیونلوق میلت طرفیندن سئویلدی ،گؤزببگی اولدو ،روحو و بدنی
اولدو ،قوتسال وارلیغی اولدو! میلت ،لیدئرلرینه ایناندی! اونالرین
بیر سؤزونو ایکی ائتمهدی! اونالر ایسه ،تورکون جان دوشمنی
اوالن روسالری دوست ساندیالر! روسالرا آلداندیالر! دوشمنی
دوست ساندیالر! گرکسیز اینانج تله سینه دوشدولر .بو یئرسیز
اینانجدان پئشمان اوال-اوال یئنه روسالرا قاچدیالر!
کوتله باشسیز آیاغا بنزرعزیزلریم! سکینه آنا کیمی قوردانامیز
اولماسا ،کیشیخان کیمی ار ایگیدیمیز اولماسا ،بیز بوراالردا
اؤلوب گئدردیک! لیدئرلرین "جولفا"یا ساری گئتدیگی گون کوتله
میز لعنت لندی!
من ،ایکی-اوچ گونلوگونه سیزه قوناغام .اؤلوم حاقدیر ،آنجاق
ایستمهدیگین یئرده تورپاق اولماق حاق دئییل! من ،ایستمهدیگیم
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یئرده قارا تورپاغا گؤز یوماجاغام .سیزین ده ،الینیزدن بیر ایش
گلمز! تکی سیزدن بیر ایستگیم وار! منیم بو یارپاق -یارپاق
آنیالریمی بیر آرایا توپالریب تورک گنجلیگینه چاتدیرین! بیر ده
من اؤلرکن مزارداشیمی کعبه یه دئییل ،آزربایجانا ساری
یئرلشدیرین .قویون هرکس منیم کعبه مین فرقلی اولدوغونو
آنالسین!
قوردانا :جاببار عمی سن نه دئییرسن! بیز ایللرجه بیر یئرده
یاشایاجاغیق! بیز ،بیرلیکده وطنه قاییداجاغیق! سنین یازدیغین
کیتابی تبریزده باسدیراجاییق! یوخ ،بئله دانیشماق اولماز! سن
بیزیم بؤیویوموز ،بیلگی نیمیز ،آخار بوالغیمیزسان! بیزیم ایلهام
قایناغیمیز سنسن! یوخ ،بئله دانیشماق اولماز!
جاببارعمی( :گولومسه یرک) آنا ،منیم عؤمرومله اومود بیته سی
دئییل کی! اومود یاشام دئمکدیر .بیز ،بو آغیر گونلری اینانج و
اومودال گئریده بوراخدیق! یوخسا ،اومود اولمادان دان
آچیالرمی!؟ گئجهنین قارانلیغی گونشین ایشیلتی سینا یئنیلرمی؟
یاشام سورور ،بیزدن اؤنجه سوردویو کیمی ،بیزدن سونرا دا
سورهجک! الکین نسیل دییشیر .بیزدن اؤنجهکی لر بیزه امانت
اولدوالر ،بیز ایسه بیزدن سونراکی الرا امانتیک عزیز آنام! هله،
اینسان بیراز خسته اولونجا...
کیشیخان عمی :جاببار بئین سون ایستگی نییه بیزیم هامیمیزین
وصیتی اولماسین! وطنینی قیبله سانان بیر چوخ میلتلر وار!
اونالر ان دوغروسونو سئچیبلر .ندن بیزیم قیبله میزی وطن دئییل،
دین-مذهب ،ایدئولوگیا ،یاالن آرخاداشلیقالر و باشقا اؤزگهلیکلر
اولوشدورسون! بیز نه زاماناجان قیبله میزی ایتیرهجه ییک؟ ایلک
کز"اقصا مسجیدی" ایله اویدوق ،سونرا حرام مسجیدیله کیملیک
دییشدیردیک ،دین یئتمهدی ،بیر ده سیاست قیبله سی باشیمیزی
دؤندردی! بو گون میلتیمیزین آیاقالر آلتیندا ازیلمه سینین ان
بؤیوک ندنی بو اؤزگهلیک قیبلهلردیر! بیلیرسینیزمی نییه بو
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دوروما دوشدوک؟ من ،سیزه دئییم! چونکی اؤنجوللریمیزین
حسابالماسی دوزگون اولمادی! چونکی ،ایدئولوژی باغلیلیغی نین
نئجه درین فالکته یول آچماسینی اؤلچه بیلمهدیلر! سیز ،منی کافیر،
دینسیز ،آلالهسیز سانسانیز دا ،من اؤزومون نه قدر تانریا یاخین
اولدوغومو بیلیرم! منیم تانریمین قیبله سی یوخدور .منیم تانریم
یاراتدیغی بوتون اینسانالرین اورگیندهدیر .یارادانین قیبله سی
اولماز! سیز ،منی ده اؤلندن سونرا هئچ گؤرمهدیگیم عرب اؤلکه
سینه ساری دئییل ،گؤزومو دونیایا آچدیغیم ،داغیال-داشیال
قایناشدیغیم آزربایجانیما ساری باسدیرین! من ،موسلمان اولمادان
اؤنجه تکتانریچی بیر تورک اولموشام! تانریمال منیم ایلقاریم
توکنمزدیر .دئسم کی ،ایکیمیزده بیر دوغولموشوق ،او ،منی
آنالر!
ائلمیرا باجی :جاببار عمی بیلیرسن کی ،بیز اسکی الیفبانی اوخویا
بیلمریک .ایندی بیزیم یئرلرده کیریلجه یازیلیر .بونو -۴۱جی ایلدن
بو یانا التینجا یازینین یئرینه ایشلتمهیه امیر ائتدیلر .بیلدیگینیز۴۰
ایل ایچینده اوچ -دؤرد کره یازیمیز دییشمیشدیر .سیزین یازینیزی
بلکه یاشلیالر اوخویا بیلر .بو اوزدن سیزین آنیالرینیزین
اوخونماسی منه قسمت اولمایاجاقدیر.
جاببار عمی :سیزه یاردیمچی اولماق اوچون جوانشیر اوغلوما
ایش دوشور .او ،تورکجهنی گؤزل اوخویور .بیر ایل اؤز
دیلیمیزده یازیب-اوخوما فورصتیندن اولدوقجا یارارالنیبدیر.
جوانشیر اوغلوموز هم اؤیرهنیب ،هم ایسه اؤیرهدیبدیر.

جاببار عمینین منیمله باغلی بیلگیسیندن شاشیراراق سوروشدوم:
-

جاببار عمی سیز بونو کیملردن اؤیرندینیز .من بونونال باغلی
سیزینله هئچ دانیشمادیم.
جاببار عمی :اؤزونله باغلی داها چوخ اؤیرنمهلیسن اوغلوم! هئچ
ایلیاس کنگرلی آدینی دویدونمو؟ گؤزل آبانی دویدونمو هئچ؟
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گؤزبادام آبانی نئجه؟ سن ایکی-اوچ یاشالریندا ایلک گؤزبادام
آبانی ،سونرا ایسه ایلیاس بابانی و گؤزل آبانی ایتیردین .اونالر
آردی-آردینا بیر خستهلیگه توتوالراق ،تانرینین رحمتینه
قوووشدوالر .من اوندا ورزقان دا اؤیرتمن ایدیم .سنین شهید
قارداشینا الیفبانی من اؤیرتمیشم .ایلیاس سنین ددن ایدی .اونون
ایکی خانیمی وار ایدی .گؤزل و گؤزبادام .سنین شهید آتان گؤزل
آبانین ،چاووش بایرامی ایسه گؤزبادام آبانین اوغلودور .یعنی
بایرامی بئی سنین اؤزبه اؤز عمیندیر! او ،بیر نئچه کز بونو
دئمهیه چالیشسا دا ،سنین تهلوکهیه دوشمگیندن چکینیبدیر .آنجاق،
گئج -تئز بونو بیلمگین گرک ایدی .او کیشی سنی چوخ سئویر.
سنین اوزولمه گینی گؤرمهیه اوره گی یوخدور .حله آتانی،
قارداشینی گؤزونون قارشیسیندا اؤلدورموش حالدا الیندن بیر ایش
گلمهدیگی حالدا! حله ،آنانین ،باجینین گؤزلری قارشیسیندا جان
وئردیگی بیر واختا سنی ده الدن وئرمک ایسته میردی .بو اوزدن
بو گونهدک سنینله بیر قاندان اولدوغونو دیلینه بئله گتیرمک
ایستمیردی .بیر ده ،آنان رحمتلینین سون آنالردا اونا و منه بیر
وصیتی اولموشدور .بئله کی ،ان آزیندان بیر ایلدن سونرا فرج
بئین سنین عمین اولدوغونو بیلدیرک .عمین گؤل باشیندا سنی
گؤزلهییر ،جوانشیر!
جاببار عمینین دئدیکلریندن ال-آیاغیم اسیردی .اولقا اللریمی سیخ-سیخ
اللرینده توتموشدو .او ،منی سویوق قانلی اولماغا چاغیریردی .اوتاغین
کونجونه دیکدیگیم ببه ک لریمین قارشیسینی ساواالن دومانالری
بوروموشدو! گؤزلریمین ایشیغی بیر اوتاق بوجاغینی گؤرمز،
قوالقالریم ایسه دویماز اولموشدو! بئله بیر اوالیین گئرچک اولماسینا
اینانماق ایستمیردیم .بیری بونون گولمهجه اولدوغونو دئمه سینی
دیلهییردیم! نه اولورسا ،فرج بئین منیم عمیم اولماسینی ایستمیردیم .بو
دونیادا بیر اولقا منه یئتر! بوتون عاییله مین اؤلدویونو قبول النارکن،
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دوروب بیریسی نین "سنین عمینم" دئمه سینه هئچ حاضیر دئییلدیم .حله
بیر ده او شخص ،دوشمن اوردوسونون گؤزدن دوشموش بیر چاووشو
اولسا!
-

اولقا :جوانشیر ،جوانشیر هاراالرداسان! اؤزونه گل! باخ! منی
یاشاما قایتارماق اوچون منه هر زامان "بو دونیا گؤزلهنیلمز
ساخلیالرال دولودور" دئین سنسن! بو دا ،او سورپریزلردن
بیریسی! بیز ،بیر عمی صاحیبی ییک! بونا سئوینمهلیسن! بایرامی
بئی کیمی ده یرلی بیریسی سنین عمیندیر .او ،میلتینه باغلی
اولدوغو اوچون بیزیمله سورگونه گؤندریلدی .صاباح باشینا نهلر
گلهجگی بللی دئییل! اونو یولدا اؤلدورمهیه چالیشدیالر .آنجاق ،او
اؤلمهدی! او سنی تک بوراخمادی ،جوانشیر! یادینا سال ،آنانین
اؤلدویو گونو! باشینی بایرامی بئین قوینونا قویوب نئجه
آغالییردین .دئمه کی ،ایکینیز ده آغالییردینیز .سن سسلی ،او ایسه
سس سیز-سمیرسیز گؤز یاشالرینی ایچینه تؤکوردو!

اولقانین ساکینلشدیریجی سؤزلریله یانی-سیرا اوزومدن اؤپمه سی،
منیمله یاناشی هر کسین اوتانماسینا ندن اولوردو! بو اوزدن آزیندان
اولقانین اورگینی قیرماییم دئیه ،اوتاقدان باییرا فیرالدیم! آرخامجا گلن
قوردانانین اللرینی چیگینلریمده دویدوم.
-

گل ،گؤزل اوغلوم! گل ،منیم ایگید باالم! گل ،باشینی قوی
قوینوما! ایسترسن چیغیر-باغیر ،ایسترسن آغال! باشیندان
کئچنلرین هامیسینی بیلیرم .بیزلرین بو یاشامداکی پایی بو قدرمیش
گؤزل اوغلوم! بیر ایله قدر دوستونال بیرلیکده یاشانانالردان سونرا
اونو دوغما عمین کیمی قبول ائتمگین سئوینجینی می یوخسا
کدرینی می یاشایاجاقسان؟ بونو یاشاییب گؤرمک گرکدیر .سنین
عمین گرچک بیر تورک اوغلودور .او ،بوتون سئچنکلردن ان
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آجیسینی ،ان شرفلی سینی و ان دوغماسینی سئچدی! بونو هامیدان
چوخ سن دستکلهمهلی سن .دئمک ،بیر عاییله نین هامیسی
قهرمانجا یاشادی ،ظولمه باش ایمهدی! سنین عمینی فارس
رئژیمی ساتین آالبیلمهدی .باخ! اونون اؤوالدالرینین هارادا
اولماسی بئله بللی دئییلدیر .اونون آغریسی بیزیم هامیمیزدان
آغیردی .اوغلوم ،ایگید اوغلوم ،سن بونا توخداق اولمالیسان!
اونون دردینی یالنیز سن آزالدا بیلرسن! ایندی گئت عمینین
اورگینه سو سپ! او ،سنی گؤزلهییر .سنین دوغما الینی توتماغی
بکلهییر! یوخسا ،بو قریب تورپاقالردا دیغالیار! قوردانانین
سئوگیسی کیمی ،غضبی ده واردیر ها ،اوغلوم!
قورداناین سون جومله سی گؤزلمهدیگیم بیر شاقا کیمی ،گولمه گیمه
یول آچدی .منیم گولوشومدن سئوینجینی گیزلتمهین قوردانا،
یاناقالریمدان اؤپهرک حووضون کونجونده اوزاق یاماجالرا زیلله نن
باشچاووشو گؤسته رهرک ،ائوه ساری یولالندی .آیاقالریم سانکی
یئردن قوپماق ایستمیردی .اورگیمده چاره سیزلیک حؤکم سوروردو!
کؤنلوم ایله بیلینجیم آراسیندا آغیر چکیشمه واریدی .من ،بئله
دورومالرا آلیشقان بیریسی اولسام دا ،بو دفعه اؤزومو تام ایتیرمیشدیم.
اؤزعمیم اوالن بیر باشچاووشون دوشمن اوردوسوندا یئرلشمه سی
قبول اولونماز ایدی .او ،یاخشی اینسان اولسایدی ،ندن فارس
اوردوسونو سئچمیشدی؟ هاردان بیلیم کی ،اونون دا الی میلتیمین قانینا
بوالشمامیشدی .بلکه ایندی سادجه اؤزونو یاخشی اینسان گؤسترمهیه
چالیشیر؟ آرتیق ،یاخشی گؤسترمکدن باشقا چاره سی قالمامیشدیر! او،
نئجه منیم ایگید آتامین قارداشی اوال بیلر؟ یوخ! منیم اونا قارشی
سؤنموش نیفرتیم آرتاجاقدیر .عمیمی داها یاخیندان ،ایچدن تانیدیقدان
سونرا ،اونو باغیشالیا بیلمیهجگم .منیم عمیم میلت خاینی اوال بیلمز! بو
کیشی بیر باشقاسیدیر! نییه بو گونه قدر منیم بیر عمیمین اولماسیندا
خبریم یوخ ایدی ۲۴ .یاشیندا بیر اینسانین ،نئجه اؤز عاییله سیندن
خبری اوال بیلمز؟ ندن بیر ایل سونرا؟ بئینیمده توپالشان سینیرسیز
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سورغولالرین سونو گؤرونموردو؟ آنجاق ،بوتون بونالرا یانیت تاپماق
اوچون باشچاووشال اوزلشمک گرک ایدی .بیر ساعات اؤنجه صؤحبت
ائتدیگیم باشچاووشال اوالن قارشیالشمامین پروبلئمه چئوریلمه سینه
ایذن وئره بیلمزدیم .بو اوزدن اؤتکم آددیمالرال حووضون کونجونه
ساری یوال دوشدوم:
 فرج بئی ساالم!سسیمه دؤنن باشچاووشون پوزولموش بنیزی ،خنجر کیمی اورگیمه
ساپمیش اولدو! بیر آن اونون بوتون عاییله سینین الیندن آلینماسینی
آنیمسادیم! بیر آتانین  ۴باالسی ایله یاناشی ،خانیمی دا میللی اینتقام
اوزوندن اسیر توتولماسی نین آجیسی نین تام آنالمینی باشچاووشون
گؤزلریندن اوخودوم! اورگیمده داشالشان الختا قانالرین آنسیزینجا سو
اولوب اریمه سینی ایسالق اووجالریمدا دویدوم! باشچاووش ایسه چوخ
سویوق قانلیقال یانیت وئردی:
-

ساالم اوغلوم ،گل یانیما! گل اوتور عزیز اوغلوم!

چوکموش قارا بولودالرین فیرتیناسیندان تیترمهیه
اونا باخدیم! اوزونه ٔ
باشالینجا بیر آن اؤزومو بوراخاراق "عمیجان ،عمیجان"!  -دئیهرک
بوینونا ساریلدیم! ایکیمیز ده هؤنکور-هؤنکور آغالدیق!
 ۵-۴نفردن باشقا ،کیمسه باشچاووشون منیم عمیم اولدوغونو بیلمیردی.
بیز ،ژاندارمانین بوندان خبر توتماسینی چوخ تهلوکهلی ساییردیق.
بونون آرامیزدا بیر ساخلی کیمی قالماسینا امین ائتمیشدیک .عمیمین
عاییله سیندن خبر توتماق اوچون یولالر آراییردیق .بیر احتیماال گؤره،
اونون عاییله سی تئهرانین اوردو قرارگاهالرینین بیرینده
ساخالنیلیردی .باشقا احتیماال گؤره ایسه ،عمیمین خانیمی ایله دؤرد
باالسی تبریزده و یا تئهراندا اوالن ائولرینده یاشاماقدا داوام ائدیردیلر.
بیزیم تبریزله هر هانسی بیر باغالنتی قورماغیمیز ایمکانسیز ایدی.
357

ائلدار قاراداغلی

سورگون اومودالر

ایشیق المپاسیندان بئله؛ یوخسون اوالن بیر خارابالیق کنددن نه
گؤزلهمک اوالردی کی! من ،آرتیق باشچاووش اوچون قایغی النیردیم.
اونون گؤزلریمین قارشی سیندا چاره سیزلیکدن یالقیز-یالقیز
آغالماقالرینا دؤزه بیلمیردیم .آیریجا دا الیمدن هئچ بیر ایش گلمهدیگی
اوچون اؤزومو باغیشالیا بیلمیردیم .گونلر بیر-بیرینی عوض ائتدیکجه،
اوزوجو و دؤزولمز اولوردو .گؤره سن بو جهنمین آچیالن قاپیسی
اوالجاقمی؟ گئجه-گوندوز بو فیکیر منی راحات بوراخمیردی! عمی
مین اورگینه کیچیک ده اولسا ،بیر اومود وئرمک اوچون ،بدراباد
اؤیکوسونو اونا آنالتماغی دوشوندوم:
-

-

-

فرج عمی ،سنینله بیر ساخلینی پایالشاجاغام .الیندن یاردیم گلرسه،
بیزیمله اولماغینی ،گلمیرسه یولوما داش اولماماغی ایستردیم! بو
سنینله منیم آرامیزدا قالمالیدیر! سؤزمو ،سؤزمو ،سؤز؟
جوانشیر ،منی قورخوتما اوغلوم! ندیر بئینیندن گئچنلر؟
عمی ،قورخما! ایلک اؤنجه سنین عاییله نیسگیلینه سون قویماغی
اؤزومه بورج بیلیرم.
منیم عاییله می هارادان تاپاجاقسان کی؟ من اؤزوم بئله اونالرین
هاردا اولماسیندان خبرسیزم .سن تئهرانین هاراسینی تانییرسان؟
اوراسی بؤیوک شهردی .آدام اؤزو اوراالردا ایتر.
اولسون عمی ،ایته-ایته اؤیرنه رم! من بو بیر ایلده چوخ بؤیودوم.
بوندان سونرا دا آرتیق بؤیومهلییم .ایندی اولقانی دا ،سنی ده
دوشونورم! گؤزوم باخا-باخا سنین اوشاقالریندان ،خانیمیندان
اوزاق قالماغینا ایذن وئرمیهجگم .من بوردان قاچاجاغام! اولقانی
دا اؤزومله آپاراجاغام .تئز-گئج اونون فاطما اولمادیغی اوزه
چیخاجاقدیر .او ،زامان اونون قورونماسی ایمکانسیز اوالجاق.
ذاتن ایندیدن میر معصوم آغانین و ژاندارماالرین اونون اوزه
رینده گؤزلری وار! بونو ماشالاله خان اونالردان ائشیدیبدیر.
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اوغلوم نئجه قاچماق ایستهییرسن؟ مگر بو قدر گؤز قاباغیندا بونو
ائتمک مومکونمو؟
پالنالریم وار! سنی ده اؤزوموزله گؤتوره بیلریک حتی!
پالنینی آچ منه گؤروم!

فرج عمی ایله بیرلیکده قاچما پالنیمی اینجلهدیک .قورخوسونا
باخمایاراق ،پالنین توتارلی اولدوغونو تصدیقلهدی .بو حاقدا ماشالاله
خانین دا گلمه سینی ده یرلندیردیک .ماشالاله خانین دورومونون اؤزل
اولدوغوندان ،اونونال باشقا بیر یئرده قوووشمامیزی دوشوندوک.
بیزیمله اونون آراسیندا هر هانسی باغالنتی نین اولماسینین اورتایا
چیخماسینی ایستمهدیک .اونونال منیم آرامدا قوندارما بیر ساواشین
اولماسینی و ژاندارماالرین آرامیزا گیرمه سینی پالنالشدیردیق!
دوشونجه میزین باش توتماسیندان سونرا ،بورادا قاالنالرین باشینا پیس
ایشلرین گلمهمه سی اوچون ،عاییله ایچیندن آتیلماغیمیزی پالنالدیق .بو
حاقدا جاببار عمیله ،قوردانانین دوشونجهلرینی اؤیرنمک ایستهدیک.

پاییزین بو چاغالریندا بیزیم بؤلگهلرده آغاجالرین یاشیل گئییمی،
یئرینی آل-آلوان بویاالرا وئرر .آغاجالردان ائرکن اوزولن یارپاقالر،
هر اسن سرین یئل ایله سحر دانسینا قالخار .دان سؤکولرکن یاشام
قوشوسو آرخاسینجا ائویندن چیخانالر اوچون پاییز مارشی چالینار.
آرتیق قیشین یاخینالشماسی ایله سویوق هاوا ،آددیم باشی قوالقالری
اوخشایار!
آنجاق ،بورادا دوروم بیر آز دا اولسون ،دئیشیک گؤرونوردو .سانکی
دوغانین ده گیشیمی چوخ گرگین ساواشال سورمه کده ایدی.
یارپاقالرین دیره نجی بیتمک بیلمیردی .حله یاشیل بویا یئرینی پاییز
الوانلیغا وئرمک ایستمیردی .هاواالردا سرینلیک دویولسا دا ،جان
یاخماییردی .بو ایسه ،بیزیم ایشیمیزه گلیردی.
گونلر سو کیمی آخیردی .قاچما پالنیمیزین گرچکلشمه سی اوچون
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الوئریشلی دورومو گؤزلرکن ،آردی-آردینا گؤزلهنیلمز اوالیالرال
قارشی -قارشییا گلیردیک .بو اوالیالرین بیری برکتاغانین ائویندن
گلدی! خبر بیر آنلیغینا بوتون بؤلگهده یاییلدی .کند آغاسینین علیل
قیزی ،ماشالاله خانین ایسه ائشینین اؤلوسو تاپیلیبدیر .ماشالاله خان
ایسه ،اوچ گوندور یوخدور .ژاندارما ایله خان یاریقچیالری ماشالاله
خانین اؤلوسونون-دیریسینین پئشیندهدیرلر.
حله بو بیلگینین شوکوندا ایکن ،ژاندارما چاووشونو قاپیمیزدا بولدوم.
-

-

-

-

ژاندارما چاووش :جوانشیر ،ماشالاله خانال سون دفعه نه زامان
گؤروشدون؟
 ۶-۵گون اؤنجه بیر متیرک یوغورت گؤتوردوم ائوینه .او دا منی
چایا دعوت ائتدی .بیر ساعات سونرا ائویمه قاییتدیم .داها
گؤرمهدیم.
ایندی هاردادیر .سن اونون قالدیغی یئری بیلیرسن می؟
من هاردان بیلهجگم سرکار؟
سن اونونال یاخین اولموسان ،هم ده چوخ یاخین!
دوغرودور ،او بیزه چوخ یاردیمچی اولوبدور .او ،برکتاغانین
امریله بیزیم ایشلریمیزه یئتیشیردی.
قادینی حاقدا سنه دانیشیب می هئچ؟
هه ،او چوخ قلبی قارا اولدوغونو و قادینی نین کیمسهنین گؤرمهمه
سینی ایستهییردی .من ده بو اوزدن اونون حاقیندا هئچ بیر شئی
سوروشمازدیم!
هارداسا بیر آی بوندان اؤنجه اونونال بیرلیکده نهاونده گئتدیگی
نیزی اؤیرندیک .نؤکرلرینین دئدیگینه گؤره ،سیز بیر گون سونرا
نهاوندده اونالرا قووشموشسونوز ،دوغرومو؟
دوغرو سرکار چاووش! ماشالاله خان منی دوغانین گؤزللیگی ایله
تانیش ائتمک اوچون قاماسیاب چئوره سینده اوالن اورمانالرا
گؤتوردو .بیر مئشهنین باشیندا اوتوردوق یئمک یئدیک .سونرا،
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بیر بافور چیخاریب قهوه رنگینده اویوشدوروچو مادده آلیشدیردی.
منه ده وئرمک ایستهدی .آدینی سوردوم تزه تیریاک دئدی .من
قورخدوم چکمهدیم .اؤزو چکدی اویدو! هاوا قارانلیق اولدو.
اویاتماق ایستهدیم اویانمادی .باخدیم کی دیریدیر .من ده یاتدیم .بیر
آن ماشالاله خانین سسینی ائشیتدیم" :جوانشیر دور قاجاق ،گئج
اولدو! سحر اولدو! ایندی نؤکرلر بیزی گؤزلر!"
نهاوندده کیمسه لرله گؤروشدونوزمو؟
یوخ! یالنیز موسافیرخانا صاحیبیله ساالمالشماسینی گؤردوم .بیر
ده ،برکتاغانین دوستو اوالن حاجی قافورال گؤروشدوک .او،
برکتاغانین ساالمالرینی حاج قافورا چاتدیردی .نؤکرلری اؤنجه
یولالدی ۲-۱ .ساعات سونرا بیز ده آیاقالندیق .هامیسی بو قدر!
جوانشیر ،او آروادینی اؤلدوروب قاچیب! اونون باشینا  ۱۰مین
تومن موکافات قویولوب! اونونال ایشبیرلیگینده اوالنا ایسه اؤلوم
حؤکمو وئریلیب! عاغلینی باشینا توپال! سنه گله بیلر! اون مین
چوخ پولدو ها! یاخشی بیریسی اوالرسان قادینینال بیرلیکده
آزربایجاندان کنار ایستهدیگین یئره گؤندره بیلرم سنی!

بؤلگهده ماشالاله خانین آروادینی بوغاراق قاچاق دوشمه سی آغیز-
آغیزا دوالشیردی .ائویمیزین گوندهلیگی ماشالاله خان اولموشدو!
کیمسهنین ماشالاله خان حاقدا من قدر بیلگیسی یوخ ایدی! حتی اونون
خانیمینین نه دورومدا اولدوغونو ،نئجه اونونال ائولندیگینی منیم قدر
بیلن بیریسی یوخ ایدی .ماشالاله خان ،اون ایللرجه ساخلی چیله سینی
ساده جه منیمله پایالشمیشدی .بیر ات پارچاسی اوالن یازیق قیزا نئجه
کبینلی نؤکر اولماسینی سادجه منه دئییردی .حتی طبیبین دئدیگینه
گؤره ،یازیق قیزین بوگون -صاباح اورگینین دوراجاغینی مندن باشقا
هئچ کیمه دئمه میشدی .چونکی ،برکتاغا اوشاغینین اؤلوم گونونو
ماشالاله خانین دا اؤلوم گونو اعالن ائتمیشدی .بو اینسان منیمله
بیرلیکده قاچماسینین شرطلرینی خانیمینین اؤلوموندن سونرایا
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باغالماسی دوروموندا ،نییه معصوم بیر گؤرمز ،ائشیتمز ،دویماز علیل
قیزی اؤلدورمهلیدیر! من بونالرین سؤیلنمه سینی ،اؤز ایچیمیزده بئله،
دوغرو سانمیردیم.
 جابباعمی :بو ایشین ایچینده بیر ایش واردیر! بو آدامین اینجه،کؤورک اوره گی جینایته ایزین وئره بیلمزدی! الکین عاغلیم
آلمایان اونون قاچماسیدیر! یاشام یولداشی اؤلن آدام قاچارمی هئچ!
 کیشیخان عمی :بو بؤلگهلرده هر شئی اوال بیلر .منیم تانیدیغیمماشالاله خان ایسه بیر قاریشقانی بئله ،اؤلدوره بیلمز! سون ایللرده
تانیدیغیم ان یوموشاق اورکلی اینسانالردان بیری ایدی او.
 جاببار عمی :آلاله بیلیر باشینا نهلر گلمیش .توتولماسینا دا ۱۰مینتومن پارا موکافاتی قویولوبدور .بللی کی ،بو ایشین ایچینده بیر
ایش وار! تانری ،حاقی بولدورسون!
 قوردانا :حاقی بوالنا یاهو! بو دونیادا گؤردویوم ان افندیلردنبیریسیدیر بو آدینی چکدیگینیز یازیق کیشی! قاتل اولماسینی منیم
ده عاغلیم آلمیر! جاببار قارداشیم دئمیشکن ،بو ایشین ایچینده
موطلق باشقا اللر ده واردیر!
 اولقا :اونون بیزه گؤستردیگی یاخشیلیغی کیمسهدن گؤرمهدیک.اؤزگه اولوب دا اینسانین اؤزوندن داها دا جان یاندیرماغی او
کیشیدن اؤیرندیم من .چئوره میزده اوالن بوتون بیگانهلرین ایچینده
یالنیز اونا گووهنیردیک .یازیق کیشینین باشینا نهلر گلهجکدیر،
تانری بیلیر .آنجاق ،اومود ائدیرم کی ،الی حیات یولداشی نین قانینا
بلنمه سین! من اونو قاتل گؤرمک ایسته میرم.
 چاووش درویشلو :بیز بو نئچه ایل ایچینده اوزده معصوم گؤروننآز قاتل گؤرمهدیک کی! اؤز اوشاغی نین بیر گؤز یاشینا
دؤزومسوز اوالن آز اوشاق قاتل لری گؤرمهدیک کی!
گؤزوموزون اؤنونده توپلو-توپلو اینسانالریمیزی قورشونا
دوزنلری نه تئز اونوتدونوز! بیزیم معصوم باالالریمیزی داردان
آسانالرین اوره گی یوخدو سیزجه؟ بیز بیر یاخشیلیغی مین آجی
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یئرینه باغریمیزا چکن میلتیک .بیز ،مین آجینی بیر اودوم ایی
لیک اوچون اودان میلتیک! بیزیم گؤزوموزو آشیری
دویغوالریمیز دارالدیر .من ،سیزینله راضی دئییلم .ماشالاله خان
نه قدر یاخشی گؤرونسه ده ،پیس یانالری دا اوال بیلر! اونون اوره
گی دردله دولو بیر اؤج کوپو ایدی! او ،ظالیم قاین آتاسیندان
دانیشارکن ،گؤزلری قان چاناغی اولوردو! نییه هئچ زامان اؤز
ائشی ایله باغلی دانیشماق ایستهمزدی؟ ندن کیمسه اونون ائشینی
گؤرمهدی؟ گؤردونوزمو هئچ؟ گؤرن وارسا دئسین! منیم اؤزومه
بئله ،اینانجیم قالمایبدیر .من ده قاتل اوال بیلرم .چونکی ،منیم ده
اورگیم قان چاناغیدیر!
درویشلونون سینیردن اللری تیترهییردی .او ،هر زامان ایچیمیزده ان آز
و اؤز دانیشان بیریسی اولموشدو .بیزی سئودیگینی دیلینه گتیرمسه ده،
توپلوما وئردیگی گوندهلیک بول خیدمتلریله بونو گؤسترمیشدی .او،
پروبلئمین گئرچک اوزونو بیزلردن داها آیدین گؤروردو .یاشیت
اولدوغوموزا باخمایاراق ،دوشمن اوردوسوندا گؤردویو
جینایتلری"گؤردوم-گئچدیم" کیمی دیرلندیرمیردی .اونون اوچون
عدالتسیز جینایت ،جینایتسیزسه عدالت یوخدور .ایکیلی
دانیشیقالریمیزدا دا او ،فیرقهنین قورخاق لیدئرلرینی فارسالردان داها
چوخ الشدیریردی .همین گونلرین بیرینده اونونال تک باشینا یاماجا
چیخیب بیر آز دانیشدیق:
-

من :سرکار درویشلو!....
درویشلو :جوانشیر قارداشیم ،بوراخ بو بایاتالشمیش آدالری!
بوندان سونرا منی غالمعلی و یا ان یاخشی سی ساده جه غالم
سسله! بیز ،هارداسا یاشیت اینسانالریق .اولسون کی ،بیر نئچه آی
سندن بؤیوکم! راحات اول! منیم سنی سسلهدیگیم کیمی منی سسله!
یئره باتسین چاووشلوغوم و سرکارلیغیم!
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من ،سنی هئچ تانییا بیلمیرم! تکجه من دئییل ،ائوده ده کیمسه سنی
دوغرو-دوزگون تانیمیر .چوخ قاپالی بیر اینسانسان .حله-حله
سنینله ایلیشکی قورماق اولمور.
جوانشیر ،من ده سنین کیمی بیرییم .آنجاق باشیمدان گئچنلرله
بیرلیکده دوشمن اوردوسو منی بو گونه سالیبدیر .گؤزومو آچاندان
ظولم ،ایهانت ،باسقی و قان ایچینده بؤیوموشم! عؤمرومده بیر
آتامی ،بیر ده آنامی تانیمیشام .اونالرین هر ایکیسینی ده ائرکن
ایتیرمیشم .اؤکسوز ،کیمسه سیز بیر آنا-آتانین تکجه اوزانتیسی
یام!  ۱۶یاشیمدا یالقیزلیقدان قاچماق اوچون عسکرلییه گئتمیشم.
قوشوندان چیخسام ،یئنه یالقیز قاالجاغاق دئیه ،اورادا قالمیشام!
عؤمرومده بیرجه دفعه بئله ،اوره کدن گولمه میشم! آتامین آنامدان
سونراکی آغیر یاشامی تکجه خاطیرم ساییلیر .اوجسوز -بوجاقسیز
جینایت ،آتامین یاشامینا دامغاسینی ووران بیر آجی هئکایهدیر!
خسته آتامین آنیالری ،آرتیق منیم آنیالریما چئوریلمیشدیر .بئله
کی ،بو گون اؤزومو دوشونورکن آتام گؤزومون اؤنونه گلیر!
آتامی دوشونرکن ،سانکی اؤزومو گوزگوده گؤرورم .آتامال من
سانکی ائکیز قارداشالریق .حتی آلینیازیسینا تابع توتوالن ایکی
یاپیشیقلی اکیزلر کیمی ایدیک!
بیراز آتاندان آنالدا بیلرسنمی؟ آخی ،بیزلرین قارایازیسی چوخ
بنزردیر ،غالم قارداش!
یوخ! تبریزده یاشانانالرال ۱۹۱۷-۱۸ ،ایللرینده خویدا ،سالماسدا،
اورمودا یاشانانالری بیر توتماق اولماز! تبریزده بیر میلتین میللی
ایراده سی قارشیسیندا جینایت تؤرهدیلدی .منیم خویومدا،
اورمومدا ،سالماسیمدا ،حتی قوشچودا ،کؤهنه شهرده الی یالین
میلتین اوزه رینه توپ قورشونو یاغدیردیالر .ایلک ائرمنی-آسورو
بیرلیکلرینین جیلوالری ،سونرا جینایتکار ایسماعیل سیمیتقو!
بونالر روسالرین و اینگیلیزلری یاردیمی ایله یوز مینلرله تورکو
قیرغین ائتدیلر ،سوی قیریم یاراتدیالر! تبریزده میلتیمیزین
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ایگیدجه "یاشاسین آزادلیق" دئیه-دئیه دار آغاجینا چیخماسینی من
گؤزومله گؤرموشم" .اؤلوم اولسون شاها" شوعارالریندان تئهران
تیترهییردی! آنجاق ،اورمودان؟ میلتیمیزین باشینا گلنلردن هئچ
کیمسهنین خبری یوخ ایدی! نه آزادلیق ،نه اؤلوم ،نه یاشام ،نه
سورغو و نه ده یانیت! ساده جه توپ گوهلل سی میلتیمیزین اوزه
رینه یاغیردی اورمودا ،خویدا ،سالماسدا ،منیم آتا-بابا کندیم "سفر
قولو"دا!...
دامالجیق تر اینجیلری گنج چاووشون باشدان-آیاغینی بوروموشدور.
اؤفکهلی سسینده ایچ هایقیریقالری آیدینجاسینا بللی اولوردو .قوالمین
دانیشیغیندا داها چوخ ایچ هنیلتیسی ماراغیمی چکیردی .من ،جیلوالرین
پیسلیگینی آزدان-چوخدان بیلسم ده ،قوالمین دئدیکلریندن جانیم
تیترهییردی.باشقا یاندان ایسه ،اونون بونالری یاشاماسی ایمکانسیز
گؤرونوردو! او ،مندن ان چوخ بیر یاش بؤیوک اوال بیلردی .ایکی
یاشیدین بیر بللی بؤلگهده بو قدر فرقلی یاشاماسی اینانیلماز
گؤرونوردو! بو اوزدن سوروشدوم:
 غالم ،بونالری سن اؤزون یاشادین می؟ کئشکی یاشامیش اولسایدیم دا ،آجی دولو نیسگیلینی گونوموزهداشیماسایدیم! کئشکی من ده ،بوتون عاییلم کیمی وطن تورپاغینا
گؤمسئیدیم! آتام کیمی ،آنام کیمی ،بابام کیمی! بونالر منیم اؤز
آتامین ،سنین کیمی وطنداشیمین ایسه معنوی آتاالرینین حکایه
سیدیر .اون یاشلی قودرت علی بیر کنددن ساغ قاالن تک اینسان
ایدی .مینلرجه دینج اهالیسی اوالن سفر قولو کندی ائرمنی-آسورو
بیرلیکلرینین آنسیزین سالدیریسینا اوغرامیش! کند گنجلری سیالها
ساریلمیش! ائرمنی یوروشو قارشیسیندا اینانیلماز دیرنج باش
توتموشدور! مینلرله تورکون قانینا سوسامیش ائرمنی بیر کوماندیر
دیغاسی تورک گنجلری الیله اؤلدورولموشدو! ائرمنی جانی سینین
اؤلوموندن سونرا روس ،ائرمنی ،آسورو بیرلیکلری سفرقولو
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کندینی یئرله بیر ائتمیشدیلر! بیر گون ایچینده سفرقولو کندی یئر
اوزوندن سیلینمیشدی .قودرت علی دن باشقا کندده کیمسه دیری
قالمامیشدی! قودرتعلی گؤزلرینی آچارکن اؤزونو قانالر ایچینده
گؤرموش! توپ گوهلللری اوشاغین گؤوده سینی دلیک-دئشیک
ائتسه ده ،جانینی آلمامیشدی! او ،اؤزونو اؤلولرین پارام-پارچا
اولموش جسدلری آراسیندا ،چئشیدلی ییرتیجی جاناوارالرین
ایچینده گؤرونجه ،بوتون گوجونو توپالیاراق بؤلگهدن اوزاقالشا
بیلمیشدی! آناسینین ،آتاسینین ،باجیالرینین ،قارداشالرینین،
تانیدیغی-تانیمادیغی هر کسین قانلی لشلری اوستوندن قاچان ۱۰
یاشلی قودرتعلی ،بوتون کندی قان ایچینده گؤرونجه دلی
اولموشدو! قودرتعلی باش گؤتوروب سرسملر کیمی داغا-داشا
دیرمانمیشدی! سونوندا آیاقدان دوشموش جانی یورومک گوجونو
ایتیرهرک دوشوب باییلمیشدی!
ائرمنی جانیلریله ساواشان بیر قروپ قیزیلباشلیغا باغلی
"قیرخالر" ساواشچیسی ،جاندان دوشموش طفیل اوشاغین نعشینی
باسدیرماق اوچون یوروشلرینه آرا وئرمیشلر .آغالر گؤزلریله
قانالر ایچینده معصوم اوشاغی آستاجا باغرینا باسان ایگید تورک
ساواشچی ،اوشاغین نفس آلدیغینی دویارکن ،وار گوجو ایله
باغیرمیشدی":دیریدی ،دیریدی! اوشاق دیریدی!" اوشاغی
قیرخالر قاالسینا گؤتورموشلر! او ،گون قیرخالر قاالسیندا سئوینج
دولو آنالر یاشانمیش! او اوشاق قیرخالر قاالسینین یاشام سیمگه
سی اولموشدو!  ۱۰یاشلی قودرتعلی همین زاماندان بری قیرخالر
ساواشچیالرینا قاتیالراق ،ائل قهرمانی کاظیم خان قوشچونون
یانیندان آیریلمامیشدی! کاظیم خانال گولور ،اونونال آغالییردی!
هر ائرمنی دیغاسینی یئره سردیگینده اللرینی گؤیه قالدیراراق
"سفرقولو شهیدلرینه قوتلو اولسون" دئیردی!
بئلهلیکله ،قودرتعلی نین یاشام اؤیکوسو قورشونال باشالییر،
قورشونال بیتیر! او ،منیم آتام ایدی! او ،منیم اؤزبه اؤز آتام ایدی!
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او ،ایلک کز کاظیم خانال تانیشلیغینی بئله آنالدیر" :گؤزومو بیر
ایگیدین توفنگیندن چکمیردیم .او ،توفنگینی قورشوندان
بوشالداراق الیمه وئردی .توفنگی الیمه آالر-آلماز دنگم پوزوالراق
یئره دوشدوم! منی گؤرن هر کس قهقههیه دولدو! اوتانجیمدان
آغالدیم! ائیوانیندان بیزی ایزلهین کاظیمخان منیم یانیما گلهرک
باشیمی سیغالالدی! اونون ایستی اللریندن ایچیمه بیر سئوگی
ایسینتی سی سیچرادی!" او ،باشیمی اللرینین آراسینا آالراق
سوردو:
«-اوغلوم نئچه یاشین وار؟ کیملردن سن؟ توفنگ قالدیرماق حله سنین
اوچون تئزدیر!
 عمیجان منیم  ۱۰یاشیم وار .کیمسم یوخدو .آرتیق گئدهجک یئریمده یوخدور .بئش-اون گون اؤنجه بیر کندیمیز وار ایدی! ایندی او
کند یوخدو آرتیق! چونکی ،بیر کنددن یالنیز من قالدیم!»
او ،منیم بو سؤزومدم سونرا الینی اوزونه قویاراق آرخایا دؤندو.
جیبیندن آغ یایلیغینی چیخاراراق گؤزلرینی سیلدی! او ،دؤنهرک منی
باغرینا باسدی:

-

« سنین آدین ندیر؟
قدرت علی!
گؤزل آددی ،قالسین! سن ،بوندان سونرا منیم اؤز اوغلومسان!
یانیمدا قاالجاقسان ،توفنگ آتماغی اؤیرنهجکسن .ساواشچی
اوالجاقسان .بیر تورک کیمی ایگید ،ییلماز ،اوره کلی و کؤنوللو
اوالجاقسان .دوشمنینه قارشی ایگیدجه ساواشاجاقسان ،سون نفه
سینهدک دیرنج گؤسترهجکسن ،روحونو اوجا توتاجاقسان،
ییلمایاجاقسان! عدالت ماساسیندا اوره کلی اوالجاقسان!
عدالتسیزلییه قارشی اوره کلی داوراناجاقسان .عدالتسیز کیشی من
اولسا بئله ،اونو قینایاجاقسان! کؤنوللو اوالجاقسان! میلتینه ،وطنینه
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قارشی بیر اووج تورپاق ،بیر دونیا کؤنول اوالجاقسان! سن ،بئله
اولونجا بیر تورک اولماغا حاق قازاناجاقسان! آتانین ،آنانین دئییل،
بوتون دوشمن خنجرینه توش گلمیش میلتینین اؤجونو آالجاقسان!
اؤج آالندا بئله ،عدالتسیزلیک ائتمیهجکسن! دوشمنین اوشاقالرینی
اؤلدورمیهجکسن! ائولرینی اودا چکمیهجکسن! حله دوغولمامیش
کؤرپهنین قانینا سوسامایاجاقسان! ساواشدا عدالتین قوروجوسو
اوالجاقسان .دوشمنله اوز-اوزه ،گؤز-گؤزه ساواشاجاقسان!
چونکی ،سن بیر تورک اوغلو تورک سن! سنی باشقاالریندان
آییران دا بودور! آنالدینمی اوغلوم قودرت!" »
آتام دئیردی کی" ،من کاظیمخانین کیم اولدوغونو بو اؤزل لیکلریله
اؤیرندیم! کاظیمخان قوشچو ،قیرخالر کندینه قاچان بوتون
اوشاقالرین آتاسی ساییلیردی .او ،تکباشینا بیر میلتین وارلیغینی
تانییان گئرچک بیر تورک باشچیسی ایدی! بو اوزدن قیرخالر
کندی "کاظیمخان داشی" اولدو! بونو او ایستمهدی! بونو میلت
ایستهدی .میلتین اونا اوالن سئوگیسی ،یاشام سئوگیسینه چئوریلدی!
اورمودا ،خویدا ،سالماسدا ،حتی قهرمانالر قایناغی تبریزده
"کاظیمخان" آدی گلینجه ،سئوگی-سایغی سسلری اوجالیردی! هر
کس اونو اولوسون خانی آدالندیریردی!
منیم آتامین ایکینجی یاشامی کاظیم خانال باشالدی! اونونال
سوردو! آیالرجا ائرمنیلره قارشی ساواشدی .قارداش تورک
قوشونو ایمدادا گلدی! عیرق ،ناموس ،وارلیق دوشمنیمیزه
چئوریلن ائرمنی ،آسورو ،روس بیرلیکلری سیچان یوواسینا
گیردیلر! اولوسوموز یئنیجه سئوینمهیه باشالمیشدی کی ،بیر ده
کورد بالسی باشیمیزا قوندو! دوز-چؤرک بیلمز بیر خاین کورد
تئرور قارشیسیندا جاندان دوشموش ائل-اوبامیزین یئنی سویقیریمی
باشالدی! فورصتدن یارارالناراق ،یاراغا ساریلمیش قانماز کورد
تئروریزمی ائرمنیدن بئتر اولدو! سیمیتقو تئروریزمی دوز
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یئیهرک دوزقابینی سیندیردی! آزربایجانی کورد بایراغی آلتینا
چکمک احتیراسی ایله آلووالندی! ائرمنیدن اومودسوزالشان
روسالر کوردلره اوز چئویردی .روس سیالح-سورساتی کورد
عشیرتلرینه آخیندی .یئنه وطنی ،وطنداشی قوروماق ایشی ایگید
وطنسئورلره دوشدو .همین اثنادا آتام بیر یاراماز کوردون
قورشونونا توش گلهرک ،بئلیندن وورولدو! آرخادان گلن کورد
قورشونو آتامی یئردن قالخماز ائتدی! ایفلیج آتامی ،اری ساواشدا
شهید دوشموش  ۱۷یاشلی بیر گلین قیز ایله ائولندیردیلر.گول
چؤهره آدلی او گلین بیر اوغالن دوغدو! او اوغالن منم! آنام ۲۲
یاشیندا قان قوساراق اؤلدو .او اؤلورکن منیم  ۳یاشیم وار ایدی!
آنامی خاطیرالمیرام .آنامدان سونرا اومورقاسیندا یئر ساالن کورد
قورشونو ایله بیرگه ،آتامال بیر نئچه ایل یاشادیم .او ،بوتون
آنیالرینی منیمله پایالشدی! داها چوخ گنج ایکن دونیانین بوتون
آجیالریندان قورتولدو! او ،اؤلن گون ،تکباشیما اوتوردوم گولدوم!
هئچ آغالمادیم ،تکجه گولدوم! چونکی ،آتامین قیوریم-قیوریم جان
چکیشمه سیندن قورتولوشونو بایرام توتموشدوم .او ،کورد
قورشونو قارشیسیندا آرتیق قیشقیرمیردی .آرتیق ،دردین نه
اولدوغونو قانلی دیرناقالری ایله اوتاغیمیزین دووارالرینا
ناخیشالمیردی! بو اوزدن ،اونون اؤلوسونو سئوینجله قارشیالدیم.
شوکورلر اولسون کی ،منی کؤکسونه چکهجک اوالن بیریسی
قالمامیشدی کی ایچدن گلن سئوینجیمی کسه بیلسین! آتام
کاظیمخانین اؤلومونو میللی فاجیعه کیمی دیرلندیریردی .آتام اؤز
دورومو ایله میلتیمیزین دورومونو عئینی لشدیریردی .او دئییردی:

» "میلتین ایگیدی اؤلونجه بئلی قیریلیر .بئلی قیریلینجا منیم کیمی
یئردن قالخماز اولور! خانین اؤلومو ایله میلتین بئل سوتونو
قیریلدی! سینماز کاظیمخان داشی کدردن اوغوم-اوغوم اولدو!
اورمو و باتی آزربایجان اؤکسوز قالدی!
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بیز میلتیمیزه اوالن بو قدر ظولملردن خبرسیز قالمیشیق؟! بیز ،نه
اونوتقان ،نه ماراقسیز خالقیق!  ۳۰-۲۰ایلینی اونودان میلت کسین
لیکله بو گونلری ده تئز اونوداجاق! گئچمیشیندن قاچاق بیزلرین
گلهجگی ده ،دومانالر ایچینده اوالجاقدیر! بیز ،نییه بئله ییک؟ هئچ
میللی عیرقیمیز یوخ؟ هئچ ییه لنهجک ارده میمیز یوخ؟ هئچ
اؤزوموزه گوونجیمیز یوخ؟ بو دئدیکلرینی ائشیدیب ،اه نئینه ییم،
منه نه دییه ن بیریسینین آدینی نه قویماق اوالر قوالم؟ بو گونهدک
نییه سوسقون دایانمیشدین قوالم؟ منیم بیلمهیه حاقیم یوخمو؟
قیریالن منیم میلتیم دئییلمی؟ قیران ،تاالیان ،قولدورجا باجیما،
آناما ،ایرزیمه تجاووز ائدن منیم دوشمنیم دئییلمی؟ ائرمنی ،کورد،
فارس و روس بالسیمی ،یوخسا اؤزوموزون جاهیل لیگیمیزین
سونوجومو دوشمنیمیز؟
جوانشیر اؤزونو چوخ قورجاالما! هر ایکیسی ده داخیلدیر .اؤز
جهالتیمیز و اؤزگهلرین جهالتی! باخ! روسالردان باشقا آدینی
چکدیگین اوچ میلتین هانسی سی بیزدن ذکالی دیر .بیز تاریخ بویو
او خالقالرا اوستون اولموشوق .دؤولت ،میلت ،کولتور،
قوروچولوق ،یاشام کیمی گئنیش آالنالردا تورک میلتی سؤز
آغاسی اولوبدور .ایسالمدان اؤنجه و سونرا بؤلگهنین ان گوجلو
اویقارلیقالری تورک آدییال باغلی اولوب .بو گون دوشمن
جایناغیندا اینلهین اورمو گؤلو بؤلگهنین ان ایلکین اوچ اویقارلیغی
اوالن آراتتا دؤولتچیلی گینین مرکزی اولوبدور .منیم آتا-بابا شهریم
خوی بو اویقارلیغین بؤیوک بؤلومودور .آنجاق ،بیزیم باشیمیزا نه
گلیبسه ،فارسالری و بیزه سیغینان کوردلر کیمی داغلی
توپلومالری قورودوغوموزدان ایرهلی گلیب! عربلر فارسالرین
وارینی-یوخونو یئر اوزوندن سیلرکن ،تورکلر اونالری یوخ
اولماقدان قورتاران تکجه میلت اولوبدور .اونالرا یازیق دئیه-دئیه
اؤز دیلیمیزی اونوداراق فارس دیلینی یوخدان وار ائتمیشیک!
کوردلری الیمیزله تورپاقالریمیزا گتیرهرک اینسانلیق یاپمیشیق!
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بوتون دونیا ایمپئراتورلوقالر دیللرینی ال آلتی خالقالرین بیرینجی
دیلینه یوکسهده رکن ،بیز ال آلتی خالقالرین دیلینی ایمپئراتورلوق
سارایینا سوخموشوق .آتاالریمیز ،جاهان حؤکمداری اولماق
اوغرونا  ۱۰مین ایللیک دامال-دامال بیچیملنمیش تورک کیملیگینین
کؤکونو قازمیشالر! بیز بؤیوک میلت اولدوغوموزال یاناشی،
گئنیش اوره کلی ،دار دوشونجهلی اولموشوق!!! یئنیدن میلت
اولماق ایستهییریکسه دار اوره کلی ،گئن قافالی اولماغیمیز
گرکدیر ،جوانشیر!
سون سؤزلرینی بیر آز آچارسانمی ،قوالم؟
ساده دئییمله سینیرسیز دویغوالری اؤنلهییب ،سینیرسیز بئیین
گلیشدیرمهلییک!
دئدیگیندن بئله باشا دوشورم " :سینیرسیز دویغو تهلوکهلی،
سینیرسیز بیلگی یارارلیدیر!"
تام اوستونه باسدین ،جوانشیر .بیز بیر میلت اوالراق آشیری
دویغوسالیق .بو دویغوساللیق گؤزوموزون بیلگییه یومماسینا ندن
اولور!

بیر ایل بویونجا بیر دام آلتیندا یاشاماغا قارشی بیر سویداش فاجیعه
سینین اولدوغونو بیلمهدیگیمه گؤره اؤزومدن اییرهنیردیم .اؤز یاشیدیم
بیر سویداشیمین باشینا گلنلردن خبریم یوخ ایدی .تانریم! بیز نئجه
میلتیک؟ بیزه نهلر اولوب؟ گؤره سن اؤز وارلیغینا بو اؤلچوده بیگانه
قاالن باشقا بیر میلت وارمی هئچ؟ اورمودا سویقیریم اولور ،تبریزده
کیمسهنین بیلگیسی اولمور! تبریزده شاه قیریجیالری میلتی بومباردمان
ائدیر ،اردبیلده بیلگیسیزلیکدیر! ائی تانریم! هانی تورک سنین گیزلی
قیلینجین ،عزیز اولوسوندور؟ بومو سنین گؤستردیگین عزیزلیک؟
سنین سئویملی دئدیگین رذیل لیک دئییلمی؟ بیز تورکلرین بو دونیادا
هئچ می دوستو یوخدور؟ حتی سن بئله ،ائی تانریم؟
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سون باهارین یارپاق تؤکومو ،اؤتن ایللرین قوروموش چیچگی کیمی
اؤنوموزو کسهجک ،قارا قیشین قاپیدا اولماسینی آنیمسادیردی! قارشیدا
آیدین بیر شئی گؤرونموردو .اومود آدیندا ایشیق ساچاجاق دان اولدوزو
بئله ،یوخ اولموشدو! ماشالاله خان ژاندارماالرین آختاریشیندایدی.
اونون یوخ اولماسییال ،منیم ده اوزه ریمده گیزلی گؤزلرین ایزینی
گوروردوم .جاببار عمینین دورومو گون گئچدیکجه پیسه دوغرو
ٔ
ایرهلیلهییردی .او ،آرتیق یئییب-ایچدیگینی قایتاریردی .بونونال بئله،
جاببار عمینین هئچ بیر شکایتینی ائشیتمیردیک .اونون یازدیغی آنیالری
هر گون قوردانا منه اوخوتدوروردو! قوردانانین جاببار عمییه اوالن
سئوگی ایزلری گؤزیاشالریندا گؤرونوردو .قوردانانین چوخ گئج
تاپدیغی بیر یولداش سئوگیسیله آلیشیب ،آلووالندیغی آیدینجا بللی
اولوردو! بو ایکیسی نین بیر-بیرینه اوالن بنزرلیگی ایچلرینده اوالن
ساخلیالرال اوزه چیخیردی .اونا گؤره ،اونالرین داورانیشالری تام
باشقا-باشقا گؤزه ده ییردی .بللی کی ،اینسانالرین بنزرلیگینی اوزده
دئییل ،ایچدن آختارماق گرکدیر!
بو اومودسوز اورتامدا ،اولقانین اوچونجو کز گبه قالما چاباسی دا بوشا
چیخمیشدی .مورالالر ،اوالن اوستو دوشوک دورومدا ایدی .کیمسهنین
دئییب-دانیشما هوه سی قالمامیشدی .اولقانین هر دوشوکدن سونرا
دونیاسی قارالیردی .ائلمیرا حکیمین دئدیگینه گؤره ،تبریز
حبسخاناسیندا گونلرجه چئشیدلی مأمورالرین تجیزینه اوغرایان معصوم
اولقانین یومورتالیغی شیش گتیرمیشدی .اونون چوخ تئزلیکله خستخانادا
یاتماسی گرهکیردی.
الیمدن بیر ایش گلمیردی .برکتاغانین بیزه قارشی باخیشی دئیشمیشدی.
آرتیق ،بیزی اؤنجهکی کیمی ییه لنمیردی .حتی بیزی ،قیشدا اؤز
باشیمیزین چاره سینه باخماقال اویاریردی .بئله گؤرونوردو کی ،بیزیم
بورادا قالماغیمیزا هوه سی قالمامیشدی .قیزینین اؤلومو ایله بیرلیکده
کورکهنی نین قاچماسی اونو چوخ سارسیتمیشدی .سانکی او ،قیزینین
اؤلومونون و ماشالاله خانین قاچماسینین اؤجونو بیزدن آلماق
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ایستهییردی .حتی بیزیم گلیشیمیزله ماشالاله خانین دئیشدیگینی دیله
گتیرمیشدی .تبی کی ،بو سؤزونده حاقسیز دا ساییلمیردی .ماشالاله
خانین بیزدن ائتکیلنمه سی دارتیشیلماز ایدی .او ،گئرچکدن بیزیمله
تانیش اوالندان سونرا اؤزگور و اردملی داورانیشالر اورتایا قویوردو.
قارشیمیزدا اوالن قارا گونلردن چیخیش یولو آختاران فرج عمی جانین
چاباسی بیر سونوج وئرمیردی .او ،ژاندارمادان بیزیم بورادان
کؤچورولمه میزی ایسته میشدی .الکین ،اونون ایستگی نین جاوابسیز
قالماسییال یاناشی ،اؤزونون ده تهلوکهده اولماسی اوزه چیخمیشدی .بئله
کی ،اوردونون اوست قاتیندان چاووش درویشلونون حاقیندا اوندان
سوالالر اولموش و ژاندارمانین رسمی بیلگیسی ایستهنیلمیشدی .بو
ایسه ،اونالرین یئنیدن محکمهلیک اوالجاغینی گؤستریردی.
آردی-آردینا گلن اولومسوز اوالیالر ،سورگون اومودالریمیزی دریندن
سارسیدیردی .ایش او یئره چاتمیشدی کی ،هامی قاچماق فیکرینه
دوشموشدو .آنجاق ،آرامیزدا قوجا ،اوشاق و خستهلرین اولماسی ان
بؤیوک پروبلئم ایدی .ایلک اؤنجه فرج عمی جانال ،قوالمین بوراالردان
قاچماسینین اولومسوز و اولوملو یؤنلرینی آختاریردیق .باشقا یاندان
ایسه ،من "بدراباد" شهرجیینده تانیش اولدوغوم اوروج بئیدن بیر ایز
بوراخیلیشی گؤزلهییردیم .او ،منیمله ایلیشکی قوراجاغینا سؤز
وئرمیشدی .من اونا اینانیردیم .اوندا اوالن ایناملی داورانیش منه گوج
وئریردی .آنجاق ،آرامیزدا اوالن داغالر-درهلر بؤیوک انگل
یارادیردی!
بو اولومسوزلوقالرا بیر ده جاببار عمینین دورومو کؤلگه سالماقدایدی.
قورو نفسیله اؤیوندویوموز عمینین دورومو سون درجه کریتیک ایدی.
جاببار عمینین بوغازی آرتیق سو-چؤرک توتموردو .بیز ،بو ده یرلی
یولبای ییمیزی ایتیرمک آستاناسیندایدیق .هر آن عمینین سونالنماسی
گؤزلهنیلیردی .اونون آنیالر دفتری الیمده اوالن ان ده یرلی خزینه
ساییلیردی .جاببار عمی بیر ایل بویونجا یازدیغی خاطیرهلرینین کیتاب
اولماسی آرزوسونو بئله دیله گتیریردی:
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جاببار عمی-۱۹۲۰:جی ایلده دؤرد-بئش دوستومال بیرلیکده شئیخ محمد
خیابانی نین نیسگیللی اؤلومونون ندنلرینی آراشدیرماق اوچون بیر تاکیم
اولوشدوردوق .هر هفتهنین سون گونلرینده بیلدیکلریمیزی پایالشاراق
درین سونوجالر الده ائتدیک .او زاماندان بری بو بیلگیلری یئنی
اوروغ و نسیله چاتدیرماق اومودوندا اولموشام .ایندی الیم بوش ،اورگیم
تیکان-تیکاندیر.
اورتادا اوالن-قاالن بیلگیلروارسا دا ،چوخو پوپوالر و ژورنالیستیک
یازیالردیر .بو یازیالرین درین دوشونجه اورتایا قویاجاغینا اینانمیرام.
بو گنجلیگیمیزین اوزه رینه هر زامان سیاسی باسقی یاپیریق .آما،
دوشونجهنین اساس تمهلی ایدئولوژی و فلسفی بیلگیدن قایناقالنیر .بیز،
گلهجگیمیزی دوغرو تمللر اوزه رینده قورماغا چالیشمالی ییق .بونون
ان بؤیوک اؤرنگی بیزیم بوراالردا اولماغیمیزدیر .بیزیم بوراالردا
ایتیب-باتاراق اؤلدویوموزو کیمسه بیلیرمی؟ بو ندنلری آزربایجان
قزئتیندن اؤیرنمک اولماز! آزربایجان قزئتی میللی دؤولتین چؤکوشونو
سادجه دوشمنلریمیزین گؤزونده گؤره ر .آنجاق ،گرچگی اؤیرنمک
اوچون داها درین ،داها دوشونجهلی اولماق گرکدیر .ان بؤیوک آرزوم،
بو یازیالرین گنجلریمیزین الینه چاتماسیدیر.
بوگون پاییزین سون یارپاق تؤکومو ایله بیرلیکده ائویمیزین اورتا دیره
گی ،هر کسین سئویملی سی ،بؤیوک اؤیرتمن ،جاببار عمینین ده
عؤمور یارپاغی یاشام آغاجیندان قوپاراق تورپاقا قووشدو! او بؤیوک
اینسان بیر ایل بویونجا خسته جانییال یازدی ،یول گؤستردی ،اومود
وئردی و بیزدن آیریلماسییال هامینی یاسا بوغدو! آرتیق بوندان سونرا
جاببار عمیدن قاالن خاطیره دفتری بیزیمله یاشایاجاقدیر! جاببار
عمینین اؤلومو ایله اونون یئرینی دولدوراجاق کیمسه قالمادی .بو
بوشلوغو هر کسدن آرتیق قوردانا حیسئدیردی .قوجا آنامیزین جاببار
عمییه اوالن اوستون سئوگیسی کیمسهیه گیزلی دئییلدی .جاببار عمیدن
سونرا قوردانانین یاشام هوه سی اولدوقجا آزالمیشدی .بونو دیله گتیرمه
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سه بئله ،داورانیشالری ،باخیشالری یانسیدیردی .جاببار عمینین
اؤلوموندن ان چوخ اوزولنلرین بیری ده فرج عمیجان اولدو! او،
گونلرجه یالنیز باشینا حووض قیراغیندا اوتوروب دوشونوردو .بلکه
ده ،ایچینی قووران گیزلیلریله نئجه باش ائدهجگینی ،نئجه اؤده
شهجگینی دوشونوردو .بللی اوالسی ،عمیجانین قارشیسینی کسن نسنل
اوالیالر دئییل ،ویجدانی سیزالدان اؤزنل دوشونجهلر ایدی.
سس-سمیرسیز اولدوزلو بیر آخشامدا ،بدیع آباد کندیندهکی ایکینجی
قیشیمیزین آستاناسیندایدیق .قارلی یاغمور کولکلری حله باشالماسا دا،
سوموکلری سیزالندیراجاق قارا چیزمهلی شاختا قیشین ایزلری باشیمیز
اوستونده اسمهیه باشالمیشدی! آرامیزدا سورگون اسارتیله اویوم
ساغالیان کیمسه یوخ ایدی! بوتون اومودسوزلوقالرا آرتان جاببار
عمی ،سونا آنا ،جاهانکیشی عمیجان ،سود امر ترالن ،گؤزل قوزو،
نرگیز خاال ،هابئله اولقانین آردی-آردینا دوشوردویو اوچ باالمیزین
یوخلوغوندا قارشیدان گلن قارا قیشال نئجه باش ائدهجگیمیزی
دوشونوردوک.
جاببار عمینین اؤلندن اؤنجه قوردانایا تاپشیردیغی بیر سون ایستگی ده
اوزه چیخمیشدی .قوردانانین آچیقالماسینا گؤره ،جاببار عمی ائلمیرا
خانیمال کیشیخان عمینین ائولنمک لرینی اویغون ساناراق سؤیله
میشدی:
 کیشیخان بئی ائلمیرا خانیما گؤنول قاپدیرمیشدی .بللی اوالسیائلمیرا خانیم دا اونا قارشی بوش دئییلدیر .آنجاق ،هر ایکیسی ده
بونو آچماقدان قاچینیردیالر .کیشیخان بئی ،اؤزونون ائلمیرا خانیما
قارشی اوالن دویغوالرینی منه آچدیقدان سونرا ،بونو آنالدیم.
منجه ،سکینه خانیم ،سن ائلمیرا خانیمال بونو دانیش! هر ایکیسی
ده ایگید اینساندیرالر .بو قریب-قوربت یئرده بیر-بیرینه گؤز-
قوالق اوالرالر .ندن اولماسین! بوندان داها یاخشی نه اوالر کی!
هر ایکیسی نین ده احواالتی گؤزقاباغیندادیر .بیر ده ،ائلمیرادان
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یانا گؤزو آچیق گئتمک ایسته میرم .اونون باشینین بیرینه
باغالنماسی چوخ اؤنملی دیر .او کس ،تانیدیغیمیز کیشیخان
اوالرسا ،نه یاخشی!
قوردانا ائلمیرا خانیمال چاووش درویشلونون آراسیندا اوالن باخیشالری
ایرهلی سورموشدور .آنجاق ،بو باخیشالرین سئوگی دئییل ،یاخین
آرخاداشلیق اولدوغو بللی اولونجا ،ایشین چؤزومونه باشالمیشدی.
قوردانا بو مسله ایله باغلی ائلمیرا خانیمال بیرلیکده قوالم بئیی دینله
میشدی .اونالر ایسه ،آراالریندا  ۲۰یاش فرقین اولماسینی ایرهلی
سورهرک باجی-قارداش سئوگیسینی سؤیله میشلر .قوردانا بونو هر
ایکسینین آغزیندان ائشیدندن سونرا حرکته گلهرک ایکی سئویملی
سویداشیمیزین ائولنمه ایشینی بیتیرمیش ،آنجاق ایشین تام سونوجا
وارماسینی جاببار عمینین اؤلومونون قیرخیندان سونرایا ائرتله
میشدیر.

بیر سویوق قیش گونونده ایکی قاتیر و ایکی ائششکله بابا قاسیم کندینه
یوال دوشدوک .مقصدیمیز آغاشئیخ صادیق آغانین موبارک قوللوغو
ایدی! گویا کی ،بو مولال اولمادان ایکی کؤنولون بیرلشمه سی
ایمکانسیز ایمیش! کیشیخان عمی ،ائلمیرا باجی ،منیمله قوالم سودان
چیخمیش سرچهلر کیمی آغانین قاپیسینا دایاندیق .قاپینی دؤیوب ایچه
رییه گیریش ایذنی آلدیق .اولقا کیمی ائلمیرا خانیمین دا کیملیگی نین
یولالردا ایتیب-باتماسینی ایرهلی سوردوک .آغا اوزاتدیغیمیز قیرمیزی
بوخجانی یاغلی گؤرونجه سوردو:
-

خانیم باجینین آدی ندیر؟
کیشیخان عمی :حاجی شئیخ آغا ،کنیزینیزین آدی "ائلمیرا
تبریزآبادی"دیر .آتاسینین دا آدی حوسئین قولودور.
آغاشئیخ :نه ،نه؟ ائمی نه؟
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ائلمیرا حاجاغا! تبریزده بئله آدالر چوخدور.
اونو یازین منه!

اؤنجهدن حاضیرالنمیش نوسخهلرین دولدورولماسی  ۱۵دقیقه چکدی.
بئش ایمضایال سونا چاتان کبین کاغیذینین بیری بیزه ،بیری ایسه
آغاشئیخین آرخیوینه وئریلدی .همین گون ،عؤمرومده گؤردویوم ان
سس سیز توی تؤرهنیله ایکی سئویملی میز ائولندی .ایچیمیزده چوخ
سئوینرکن بو ائولنمه گین باش معماری اوالن جاببار عمینین
یوخلوغوندان اوزوموز گولمز اولموشدو .جاببار عمینین سون
ویداالشما آنالری بیر هئیکل کیمی یاشادیغیمیز یئرین قاپی ـ باجاسیندا
دویولوردو .آچیقجاسی کیشیخان عمیله ائلمیرا باجینین خوش گونو
جاببار عمینین کؤلگه سینده قالمیشدی .بونو هر کسدن چوخ ،بئی ایله
گلینین اوتانجاق گؤزلریندن اوخوماق اولوردو .او گون ده بوتون
سئوینج و کدریله سونا اردی .سوبایالردان ایکیسی آزاالراق ،یئنی بیر
عاییله آرتدی .یاشام یئنه تام سس سیزلیکده سوردو .قیشین شاختاالری
گئچن ایلدهکی کیمی یاخیب-یاندیرماسا دا ،تاوانسیز جانالریمیزی اؤز
ائتگیسی آلتینا آلمیشدی .بئله دوروم بیزیم اوچون آرتیق بیر آلیشقانلیق
ساییلیردی .برکتاغانین بیزه قارشی اوالن اؤفکه سی بیراز آزالمیشدی.
کئچمیشدکی کیمی اولماسا دا ،آزاجیق اؤز نؤکرلری آراجیلیغی ایله
حالیمیزی خبر آلیردی.
همین گونلرین بیرینده گؤزلهنیلمز بیر قوناق قاپیمیزی دؤیدو .اولقا
قاپینی آچاراق سسلندی:
-

جوانشیر ،گل قاپییا ،قوناغین وار!

قاپیدا بدراباددان گلمیش اوروجو قارشیمدا گؤرونجه شاشدیم.
قوجاقالشاراق اولقا و باشقاالرییال تانیش ائتدیم .او" ،گئنل باغیش"
(عمومی عفو) اولدوغونو دئیرکن جیبیندن آزادلیق سندینی چیخاریب
گؤستردی .ایلک اؤنجه اینانماساق دا ،بلگهنین دوغرو اولدوغونو قبول
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ائتدیک .بلگهنی الینه آالن فرج عمیجان چاشقین باخیشالر ایچینده گئری
چئویردی .هرکس بیر قوتسال یازی کیمی بلگهنی سایغیال گؤزدن
کئچیرمهیه چابا گؤستریردی.
ایچیمیزده بؤیوک بیر هیجان دوغماغا باشالمیشدی .تئزلیکله بیزیم ده
سورگون حیاتیمیزین سونا واراجاغینا سئوینیردیک .آنجاق بونو
گؤزلهمک اولماز! بیر آن اؤنجه ایشین آردینی توتماق گرکدیر دئیه،
اؤزگورلوک پالنیمیزی تؤکمهیه باشالدیق .یئنی اومود ،یئنی اوداق،
وطنه دؤنوش آتموسفئری کیچیکدن بؤیویه ،هر کسی هیجانا
بوغموشدو .اوروج بورایا اؤزگور اینسان اوالراق گلمیشدیر .بیز ده
ایستهدیگیمیز یئره اؤزگورجه گئتمک حاقینا قووشاجاییق .یالنیز بیر
بیلدیریم ،بیر فرمان بو یازیق گونلریمیزه سون وئرهجکدی .اوروجون
گلیشیله بایرام هاواسینا بورونن بیزلر اوچون آیری ندنلر
اونودولموشدو .اوروجون سادجه بیزه خوش خبر قارانقوشو اولماسینی
دوشونرکن ،اوندان گلن باشقا بیر اؤزل بیلگیدن قافام قارما-قاریشیق
اولدو:
-

جوانشیر ،ماشالاله خان منیم ائویمده گیزلهنیبدیر .او ،خورم آباد
بؤلگه ژاندارماسی الیندن قاجاراق منه گلدی .باشینا گلن هر شئیی
منیمله پایالشدی .آروادینین دوغال اؤلومونون ماجراسینی
آنالداراق گؤز یاشالری دورموردو .آروادینین نئجه خسته
اولدوغونو ،اوتوز ایله یاخین بیر زامان ایچینده اونا نه خیدمتلر
ائتدیگینی ،اونو اؤزوندن داها چوخ قورودوغونو تیترک دیلیله
آنالتدی .بوتون بو ایشلرینه قارشی اؤلوسونه-دیریسینه پول
کسیلدیگینی دئدی .سنینله اوالن پالنالرینی منه آنالتدی .سنین
یولونو گؤزلهدیگینی بیلدیردی .او ،ایندی منیم ائویمدهدیر .من،
دؤنر-دؤنمز تبریزه قاییتماغی دوشونورم .بوندان اؤترو ائویمی
بوشالتمالی یام .من ،اونا سنینله گؤروشوب بدرابادا دؤنمهیه سؤز
وئردیم .بو سؤزلری تکجه سنین بیلمه گینی ایستهدی .او ،سنه
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چوخ اینانیر .بو دونیادا یالنیزجا سنین دوستلوغونا گووهنیر .منی ده
سنین دوستون اوالراق قبول ائتدی .بلکه ده ،ایندی منه اینانماقال
بؤیوک ریسکه گیرمیش اولدوغونو دوشونور!
اوروج بئی ،ایندی من باشیمی ایتیرمیش دورومدایام .اینان کی،
سنه نه دئیهجگیمی بئله ،بیلمیرم! بیر طرفدن بیزیم آزادلیق
فرمانیمیز گلیر ،بیر یاندان ایسه گؤردویوم ان دوزگون یابانجی بیر
اینسانین باشی داردادیر! سن ،حلهلیک بیزیم قوناغیمیز اول! سندن
سوروشان اولسا ،تبریزدن دوست اولدوغوموزو دئنه! قوی هر
کس بئله بیلسین! گرک اولسا ،من اؤزوم بیلدیگیم آدامالرال
گئرچگی اورتایا قویاجاغام.
من سیزین یانینیزدا چوخ قاال بیلمرم .دئدیگیم کیمی ،تئز دؤنوب
تبریزه قاییداجاغام .بو اوزدن سنینله تؤکدویوموز پالن دا آرتیق
اولمایاجاقدیر .سیزین ده تئزلیکله تبریزه دؤنهجه گینیزی اومود
ائدیرم .سیزه ده همین گونلرده عفو گلمهلیدیر!.
~~~~~

اوروجون دؤنمه سیندن  ۱۰گون سونرا ژاندارمادان سیزان خبره
گؤره ،باشچاووش بایرامیله چاووش درویشلونون توتوالراق ،تئهرانین
اوردو محکمه سینه وئریلمه سی ،گؤزلهدیگیمیز اومودو یاسا چئویردی.
بونونال باغلی قوردانانین ایستگیله اؤز آرامیزدا بیر دوشونمه
توپالنتیسی قوردوق .بوتون وارساییمالری آلت-اوست ائتدیک.
توپالنتینین مصلحتینه گؤره ،عمی جانال قوالمین قاچاق یولال تئهرانا
گئتمه سی ایرهلی سورولدو .آرتیق ،آزادلیق بلگه سینی گؤزلهمه یین
آنالمی یوخ ایدی .بو ایکیسینه قارشی "ایرانا ،شاها خیانت" حؤکمون
چیخاریلماسینا کسین گؤزله باخیلدی .بللی اوالسی بدیع آباددا باغیش
دئییل ،اؤلوم حؤکمو یولو گؤزوکوردو! بورادا "اؤلن اؤلسون ،قاالن
ایسه ،برکتاغانین مالی اولسون" آلیش-وئریشی یاپیلمیشدی!
اویغون گؤرولدو کی ،ژاندارما ایزینی گؤرن هرکس بیزه خبر
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وئرسین .قاچما یولالری تیتیزلیکله اینجلنسین .ژاندارما ایزی
گؤرونورسه ،چاووشالرین آز بیر زامان ایچینده یاماجالردان آشاراق
گیزلهنیلمه سی ساغالنسین .بیر نئچه گون ایچینده چاووشالرین
خورمابادا گئدهرک ،اورادا ماشالاله خانین یاردیمییال تئهرانا قاچماسی
دوشونولدو .آنجاق ،اونالرین ماشالاله خانا قوووشماسینین یولو مندن
گئچیردی .بئله کی ،من نئجه اولورسا-اولسون بدرابادا گئتمهلی،
ماشالاله خانی گؤرمهلی ،ایشی دوزه نه قویمالی ایدیم .ایشین بؤیوک
ریسکینی هامیمیز دوشونوردوک .آنجاق ،قارشیمیزدا باشقا چاره یولو
گؤرونموردو .بو اوزدن ،منیم بو ریسکلی ایشیمه اولقا تپکی گؤستردی:
-

-

-

-

جوانشیر ،سن هر هانسی ایشینی منیمله ده دانیشمالی ،دوشونجه
می اؤیرنمهلیسن .بیز ائولی ییک .هارا گئدرسک ،بیرلیکده گئدهجه
ییک .بو کز سنینله من ده گلهجگم .توتوالرساق بیرلیکده،
قورتولورساق بیرلیکده اوالجاییق .بوندان باشقا هئچ نهیه راضی
دئییلم.
فرج عمیجان :اولقا قیزیم بو یولالر باشدان-باشا تهلوکهدیر .باشدا
ژاندارماالر اولماقال ییرتیجی جاناوارالری دا دوشون! تانری
قوروسون بیر اوالی اوز وئررسه!
اولقا :عمیجان ،من بو ایکی ایلده نهلر یاشامادیم کی! بیر آزینی
سیز بیلیرسینیز ،بیر چوخونو من اؤزوم بیلیرم! بو یاشیمدا قوجا
آداما بنزهییرم آرتیق! بو یاشاماق دئییل کی! بیر ده ،من کیمسهیه
یوک اولمارام .اؤز باشیمین چاره سینه باخارام! سیز ،منه گؤره
ناراحات اولمایین لوطفا! جوانشیر گئدرسه ،من ده گئدهجگم!
قوالم :باجیمیزین حاقی وار ،منجه! بیزیم آدیمیز اورتادا
اویناییرسا ،موطلق اولقانین دا فاطما یاالنی اورتایا چیخاجاق! حتی
ائلمیرا خانیمین بئله آدینین چیخماسی دوشونولمهلیدیر .قالدی کی،
قورد-قوشال ژاندارماالر! آلاله ائله مه سین بو یولدا جوانشیرین
باشینا بیر بال گلرسه ،اولقانین دورومو نئجه اوالجاق؟
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قوردانا :اوشاقالر بیر آز ال ساخالیین .بیز ،اؤنجه ژاندارمایا باش
وورمالی ییق .اونالرا آزادلیق بلگه سینین چیخماسینی دئمهلی
ییک .اونالر ،شاهین عفو فرمانینین نییه اویغوالنماماسینا جاواب
وئرمهلیدیرلر .منجه ،بیزیم بو ایشیمیزین ایکی خئیری اوالجاقدیر.
بیرینجیسی سرکارالرین دورومو ایله باغلی بیلگی الده ائدهجه
ییک ،ایکینجیسی اورتادا امیرین اولوب-اولماماسینی اؤیرنهجه
ییک .ایذن وئرین صاباح تئزدن منیمله کیشیخان بئی ژاندارما
دوراغینا یولالناق .اوردان دؤنر-دؤنمز سون دورومو دئیرلندیرک.
ائلمیرا باجی :سیزی بو قیش هاواسیندا یوال چیخارماق دلیلیکدیر.
سیزین گئدیب-دؤنوشونوز چوخ چتین ایشدیر! سیزی ،بئله بیر
یولجولوغا بوراخماماق گرکدیر.
قوردانا( :گوله-گوله) ائلمیرا قیزیم ،قورخما اؤزومو قوردا-قوشا
یئم ائدرم ،سنین کیشینه ظفر توخوندورمارام! اونو ساغ-ساغالم
الینه وئررم!
ائلمیرا باجی :سکینه آنا سن بیزیم هامیمیزین سئویملیسی سن.
تانریدان سنین جانینین ساغلیغینی تمنا ائدیرم .سن اولماسان ،بیز
اؤکسوز قاالریق .سؤزسوز کی ،کیشیخان بئین ده اؤز یئری وار.
(باشینی یئره ساالراق) حله منیم اوچون!
قوردانا :ائلمیرا قیزیم ،یاهو دئییب یوال چیخمالی ییق .بو قیش
اوزون سوره بیزیمله اوالجاق .من ،هامینین بوراالردان قاچماسینی
دوشونورم .زامانی ایتیرمهدن بیر یول تاپمالی ییق ،قیزیم! سیز،
بوراالردا گؤزده-قوالقدا اولونوز .بیز ،گئدیب-قاییداریق .نیت
هارا ،منزیل اورا!
کیشیخان عمی :من ده قوردانامیزین قورد اورگینه گیریب یاهو
دئییب یوال چیخماغا حاضیرام! ائلمیرا ،نیگاران اولما! گئدیب
یاخشی بیلگیلرله دؤنهجه ییک.
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هر زامان اولدوغو کیمی قوردانانین منطیقی قارشیسیندا تسلیم اوالراق
قارلی صاباحدا ایکی یولجوموزو اوغورالدیق .آرتیق هاوانین نئجه
اولماسی ،قارشیمیزا نه چیخماسی اؤنملی دئییلدی .قورد تهلوکه سی وار
سؤزو قارشیسیندا "قورد موبارک حئیواندیر! قارشیمیزا چیخارسا،
ایشیمیزین اوغورلو اوالجاغی کسیندیر! "یاهو ،یا موال" دئییب یوال
داوام!" دئیهرک یئنه اؤز اینانجی نین اولولوغونو گؤسترمیش اولدو،
قوردانا!
هر گون کیچیلمکده اوالن سورگون قافیله میزین دؤزولمز دورومو
گرگین عصبلریمیزین دارماداغین اولماسینی تئزلشدیریردی .توپلوم
ایچینده هر بیر سؤزون سرت یانیتی اوزه ده ییردی .گئت-گئده
ایچیمیزده اوالن اومودالر توکهنیردی .جوملهلر اولدوقجا قیسا،
آنالمسیز ،اینامسیزالشمیشدی .گؤرونوردو کی ،بیر-بیریمیزه قارشی
دئیهجک سؤز قالمامیشدی! حتی ،منیمله اولقا آراسیندا آنالمسیز
دارتیشماالر باش وئریردی .اونالردان بیری همین گونلر باش وئردی:
-

-

اولقا :منیم قارا یازیم سوردوکجه ،سنین مندن اوزاقالشدیغینی
دویورام .من ،اؤزومو یالقیز گؤرورم .سن بئله منیمله
ایلگیلنمیرسن .بو گنج چاغیمدا دؤرد دوغمامی ،بیر ده دوغمادان
داها آرتیق سئودیگیم باالمی ایتیرمیشم .بو دونیادا سندن باشقا
کیمسم قالماییب .سن ده بالیق کیمی الیمدن سوزولمک ایستهییرسن.
مندن دویدونسا ،بونو دیک اوزومه دئنه! منیم اوچون بو دونیادا
آجیدان باشقا داد قالماییبدیر .منیم اوزومه باخا-باخا دئکی" ،سنسیز
یاشام منه حارامدیر!" .سؤزونون دوغرو-دوزلوگونو گؤزلریندن
آنالییم! بوندان سونرا منیم اوچون اؤنملی اوالن سؤز دئییل،
عملدیر! منی باشیندان ائتمک اوچون قاچماغا گرک یوخدور! ائله
بورادا دا منی بوراخماقدا اؤزگورسن!
اولقا بونالر هاردان چیخدی؟ منیم سنه قارشی نه زامان سئوگی
آزلیغیم اولوب! منیم اوچون سنسیز اولماغین آنالمی یوخ! سنسیز
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اولماقدانسا اؤلوم داها یاخشی! من نه زامان سنی بوراخماغی
دوشوندوم؟ بو سؤزلرینی ندن ائشیدیرم! منیمله گلمک ایسترسن
گؤزوم-باشیم اوسته! آما لوطفا بیر ده سندن دویاجاغیمی دیلینه
گتیرمه سئوگیلیم! من سنسیز سودان چیخمیش بالیغا بنزرم! من
سنی چوخ سئودیگیمدن منیمله گلمه گینی دوغرو سانمادیم .من
گئدیب دؤنهجگم .سونرا هارا گئدرسک ،بیرلیکده گئدهجه ییک .من
سنسیز بیر یئره گئده سی دئییلم!
بیز آغیر گونلرین دوستو ،سئوگیلیسی ،ائشی اولموشوق .بیز،
ایکی گنج کیمی بیر-بیریمیزی سئومه میشیک .ال-اله،قول-قوال،
دوداق-دوداغا سئویشمه میشیک .بیز ،آچیق باخیشال ،سئودالی
گؤزله ،اورک آتیشی ایله بیر-بیریمیزه عاشیق اولمامیشیق کی!
بیزی ،بیر-بیریمیزه یاخینالشدیران ،تانیشالندیریب قووشدوران
قارا یازغیمیز اولوبدور .بیز ،بیرجه خوش گون گؤرمهدیک کی،
احتیاج دیشیندا سئوگی نین نه اولدوغونو آنالیاق .بیز ایکیمیز ده
احتیاج محصولو ،سیاست قوربانی ییق!
اولقا! بسدی داها ائشیتمک ایستمیرم! منیم اوچون سئوگینین حددی
یوخدور .سرحدسیز سئوگی جان چکن بیر هوسدیر .اونوتما کی،
من سنی سئورکن بئیینیم دئییل ،اورگیم تیترهدی! دیلیم دئییل،
باغیریم دیللندی! سن نئجه بئله سؤزلری دیلینه گتیریرسن! بیز،
چوخ چتین گونلر کئچیردیک .من ،سنین سود امر کؤرپهنی گؤرمه
سم ده ،اؤلومونه بیرلیکده آغالدیق .آتاسیز بیر فیدانین آناسی
دونارکن ،آنا-آتالیق گؤره وی بوینوموزون بورجو اولدو!
سئوگیمیزین اوچ چیچگی گول اولمادان سولدو! بونالر نییه سنه
ثوبوت وئرمیر ،اولقا! من سنی بئینیمله دئییل ،اورگیمله سئویرم!
اورک ایشی حساب-کیتاب ایشی دئییل .اورک ایشینین نه
اولدوغونو سنینله اؤیرندیم من! منی سئوگیمدن اوزاقالشدیرما
اولقا! منی یالوارتما اؤزونه!
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جوانشیر! یالواران منم ،سن دئییلسن! منی ترک ائتمه دیه ن منم،
سن دئییلسن! تمیز سئوگیمی سنه آنالتماغا چالیشیرام! سن بو
دونیادا تکجه وارلیغیمسان دئین من دئییلم می؟! منی بوراالردا
بوراخما دئین من دئییلم می؟!

قوردانایال کیشیخان عمینین قار-بوز ایچینده بدیع آبادا دؤنمه سی هر
کسی سئویندیردی .بو ایکی قوجامان اینسانیمیزین بوندان اؤنجه اورتاق
اؤزوئریسی ائل ایچینده اؤرنک اولموشدو .آنجاق ،بو صفرلرینین بیر
دستان اولماسی قاچیریلماز قهرمانلیق ایدی .اونالر ،ایکی جانلی اینسانا
دئییل ،ایکی بوزدان یونولموش هئیکله بنزهییردیرلر .هر ایکیسی نین
دیلی توتولموشدو .ائلمیرا وسارا خانیمالرین چاباسی ایله کیشیخان
عمیله قوردانانین دونموش پالتارالری چیخاریلیب قورو گئیمله
باسدیریلدیالر .او گونون سون ساعاتالری هامیمیز اوچون قورخولو
حیاتیمیزین بلکه ده ،ان قورخونج گونو اولدو .سونا قاالن ایکی گؤزهلین
ایتیریلمه قورخوسو جانیمیزی تیترهدیردی! او گئجهنین سونوندا
کیشیخان عمی و قوردانانین ساغالم یاتماسیندان آرخایین اولونجا ،بیز
ده باشیمیزی یاستیغا قویدوق.
بو گون تؤوله ایشلری قیرخ بئش-اللی یاشالریندا اوالن کامیل بئیله
قوالمین اوسته سینه وئریلمیشدی .آنجاق ،او گئجه منیم گؤزومه یوخو
گئتمهدیگیندن ،تؤولهیه باش چکدیم .تؤولهیه گیرر-گیرمز یولدان گلن
ائششکلرین بیرینی جانسیز اوالراق یئرده گؤردوم .بللی کی ،یازیق
ائششک دونهنین یول شاختاسیندان جانینی قورتارا بیلمه میشدی.
ائششگین اؤلمه سیله قوردانانین اوزگونلوگو گؤزلریندن اوخونوردو!
اوچ-دؤرد گنج ائوداشیمیزال بیرلیکده دیز بویونجا بوزلو قار ایچینده،
اؤلموش ائششگی تورپاغا باسدیردیم .آخشام چاغی قوردانا ایله
کیشیخان عمی ژاندارمادا اوالن گؤروشلرینی بیزیمله پایالشدیالر:
-

کیشیخان عمی :گؤردویونوز کیمی ساغ-ساالمات گئدیب گلدیک.
طالع بیزی یاشاتدی .یولدا قو ووروب قوالق دولوردو .گئدیش-
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گلدیگیمیزده یول بویونجا جانلی بیریسینی گؤره بیلمهدیک .بوز
کیمی شاختا آز قاال قانیمیزی دوندوروردو .سانکی باشیمیز
اوستونده بیر معجزه دوالنیردی! بیزی بورایا ،سیزین یانینیزا
چاتدیران دا ،ائله او معجزه اولدو! بیزیم اورایا گئدیش-گلیشیمیزین
سونوجو ایستهدیگیمیز کیمی اولماسا دا ،تام دا بوش کئچمهدی.
بیرینجی ،ژاندارما دوراغی بیر یئنی چاووشال اوچ عسکره
قالمیشدی .کئچمیش گل-گئتلردن خبر-اتر یوخ ایدی .بللی اوالن
قیش چاغالریندا ژاندارما باشچیالری ائولرینده قالماغا اوستونلوک
وئریرلر .اورادا ،اؤنجهدن تانیش اولدوغوموز عسکرلرین
آراجیلیغی ایله ایچه رییه آلیندیق .عسکرلرین بیری بیزی گنج
چاووشا تانیشدیردی .بللی اولدو کی ،آز روتبهلی گنج چاووشون
بیزیم حاقیمیزدا چوخ بیلگیسی یوخ ایدی .من ،سؤزون دویونونو
آچماق اوچون باشچاووش فرمان دیکسؤزون گؤروشونه
گلدیگیمیزی دیله گتیردیم .اونون بیزه یاخین دوست اولدوغونو
سؤیلهدیم .سایغی گؤروشونه گلدیگیمیزی ،آنجاق بو شاختا گونده
شانس سیز اولدوغوموزو ایرهلی سوردوم .اونالر ،بیزی ایستی
سوبا یانیندا اوتورتدوالر .بیزیم بو قیش گونونده ریسکلی ایش
گؤردویوموزدن دوالیی چوخ اؤنملی ایشیمیزین اولدوغونو
سؤیلهدیلر.
قوردانا :اونالر ،دوغرودان دا اللریندن گلن قوللوغو اسیرگمهدیلر.
توکلرینی یئنیجه یونموش بیر تویوغو بیشیریب بیزیمله
پایالشدیالر .عسکرلرین بیریسی بیزه یاخینالشاراق دئدی" :آناجان
سیزین بو شاختالی قیش گونونده الی یالین بورایا گلمه یینیزی
نورمال گؤرمورم .بللی کی ،بؤیوک سیخینتی نیز وار! منیم الیمدن
نه گهلر؟" گنج عسکرین اوزوندن انسان اولدوغو بللی ایدی.
دئدیکلرینین اورکدن گلمه سینه اینانیردیم .بو بؤیوکلوکده تهلوکهنی
اوزه ریمیزه آلدیغیمیزین ندنی بیلگی لنمک ایدی .بونا گؤره ده،
آماجا وارماق اوچون هر جور ریسکی گؤزه آلماق گرک ایدی .بو
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اوزدن سوروشدوم" :اوغلوم ،بیلیرسن کی ،بیزیم چوخ آغیر
یاشانتیمیز وار .باشقا یاندان دا ،بیزیم بورادان باشقا یئره
کؤچورولمه میزی دئییرلر .سنجه ،بیزی نه زامان بورادان
گؤتورهجکلر؟" منیم بو سورغومون قارشیسیندا عسکرین هیجانی
داها دا آرتدی" .بونو سیزه کندخودا دئییبمی؟ او ،سیزین بدیع
آباددان گئتمگینیزه راضی دئییل! بونونال باغلی بیزیم
باشچیالریمیزال آنالشیبدیر! بو خبرین من طرفدن اؤیرنمه سی
بیلینیرسه ،جانیمی بئله آالرالر ،آناجان!"
کیشیخان عمی :آنانین دئدیگی کیمی ،ایکی-اوچ آی اؤنجه بو
فرمان ژاندارما مرکزینه چاتمیشدیر .آنجاق ،بللی کی ،بؤیوک پول
و تورپاق یئری قارشیلیغیندا باشچاووش فرمان دیکسؤز ،بیزی
برکتاغایا ساتمیشدیر .چونکی بیزیمله بدیع آباد کندی یئنیدن
دیریلمیشدیر .بیز ،اولمایینجا بو کند برکتاغانین اؤزوندن اؤنجه
اؤلومه محکومدور.

سکینه آنایال دانیشان عسکرین آدی آغابئی چادیرچی ،اؤزو ده
"ساوا"نین "ماراغای" کندینده دوغولموشدو .دئدیگینه گؤره ،ماراغایدا
تورکجهدن باشقا دیل یوخدور! او ایسه ،فارسجانی بیراز همداندا و بیر
ده همین عسکرلیکده اؤیرهنیبدیر.
-

قوردانا :آغابئی اوغلوم سن چوخ اورکلی بیرینه بنزهییرسن .بیلیرم
کی ،الینه بیلگی چاتار-چاتماز بیزه گلهجکسن .آغابئین دئدیگینه
گؤره ،بیر نئچه گون سونرا بؤلگهنی کنترول اوچون بدیع آبادا دا
گلهجکلر .بیزیمله باغلی یئنی نه وارسا اؤیرنمهیه سؤز وئریبدیر.
ان دوغروسو ،آغابئیی گؤزلهمه ییمیزدیر .اونون بیزه یاردیم
ائدهجه ییندن امینم! آنجاق ،بو اؤز آرامیزدا قالمالیدیر .یوخسا،
گؤزل باالمیزا قییارالر.
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گهلرکن اؤزلریله گتیردیگی آزاجیق قیدانین حاضیرالنماسییال دادلی بیر
آخشام یئمگی یئدیک .اوتاغیمیزدا باش-باشا اوزاندیغیمدا اولقانین
کؤنلونو آلماغا چالیشیردیم .اولقا ،منیم هیجانیما یانیت وئرمکدن قاچینسا
دا ،گؤزلری اونون ترسینی گؤستریردی! آرتیق بیر ایل بویونجا
اولقانین بو اؤزللیگینی یاشامیشدیم .اولقانین بیر آزدان آچیالجاغینی،
منی سیجاق قوینونا آالجاغینی دویوردوم! نه اولورسا-اولسون ،او منیم،
من ایسه اونون یاریسینی اولوشدوروردوق .بیز ایکیمیز بیر اولونجا
بوتؤولشیر ،سئوگیلی لشیر ،یاشام الشیردیق! اولقانین دوداقالرییال
سولوقالنیر ،بوشالماسی ایله یاشام الشیر ،اؤته سیله تانری الشیردیم!
من ،سئوگینی بئله اؤیرندیم اولقادان! اؤیرتمهنیمین منه قارشی
سرگیلهدیگی اؤفکهنین ندنی ایسه ،اؤیرندیکلریمین حله ده کولتورسل
اولماماسینی دوشونوردوم! "سئوگی یاشام کولتورودور! دریسیندن
آسیلی اولمایاراق سئوگینین بویاسی ،شکلی عئیندیر! او ،نه قارادیر ،نه
ده آغ! او ،حتی اوره ک شکلینده دئییل! اونو دویماق اوچون ،بیر
آنالمال تانریالشما گرهکیر .اونو ،نسنل اؤلچومله دئییل ،تانریسال
دویومال دامال-دامال ایچینه چکمهلیسن! سئوگی ائله بیر تیندیر کی ،اونو
گؤرمهدن ،دویمادان ،آغیرلیغینی حیسئتمهدن آغ ایپکلی قانادالری اوزه
رینده بولوتالشمالیسان! ایسالق اولوب یاغمور کیمی یاغمالیسان!
سئوگی ،بئله بیر آنالمدیر! یاشام ،سئوگیدن اوزاقالشارسا اینسان
دیریکن اؤلور! سئوگیدن اوتانان ،یاشامدان اوسانار! سئوگینی ایچینه
چکدیگین زامان تانری کیمی زامانسیز اول! مکانسیز اول! یوخسا!
سئویشمه! سئوگییه یازیق ائدرسن! زاماندا بوغوالرسان! مکاندا
بوکولرسن!"
اولقا ایله آرامدا اوالن سئوگی آنالمینی بئله جه اؤیرهنیب اونا باغالندیم.
سویکندیم!
هر کس منی گوجلو سانیرکن ،من اولقانین گوجونه ٔ
~~~~~
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تورک عسکرین دئدیگی سؤزلر دوغرو چیخدی .آغابئی ایله ،گنج
چاووش ایکی چاپارال بدیع آبادین گیریشینده گؤروندولر .اؤنجهدن بللی
اولموش گیزلی جیغیردان ایکی چاووشوموز داغ اتکلرینه فیرالدیالر.
اوزاقدان گؤروندویو کیمی ،گنج ژاندارما چاووش برکتاغانین قاپیسیندا
آغابئیدن آیریلدی .آغابئی یاواش-یاواش بیزه ساری گلدی .ایشاره میزله
عمیجانال قوالم اوزاقالشمادان گئری دؤندولر .تورک عسکرینی ایچه
ری آلدیق .قوردانا تورک عسکرین آنلیندان اؤپدو .آغابئی قوردانانین
الیندن و اوزوندن اؤپهرک ،هامینی ساالمالدی:
-

آنا ،دئدیگیم کیمی گلدیم .چاووشو برکت آغایال تانیش اولما بهانه
سیله اونون ائوینه بوراخدیم .سیزه بیراز یئمک گتیرمیشم .آناجان،
منیمله گلین وئریم!

تورک عسکر یئمک آدینا قوردانایال کیشیخان عمینی باییرا چیخارتدی.
اونالرین گلمه سی اوزون چکدی ،او اوزدن ایچه ریده هیجان
یوکسلدی .سونوندا هر اوچو ایچه ری گیردیلر .سارا خانیمین
دوزنلهدیگی چای سفره سی حاضیرالندی .تورک عسکر:
-

من سیزین سایینیزی آلماغا گلمیشم .سرکار باشچاووش و سرکار
چاووش منیم گؤره ویمی بیلیرلر .من سیزین سایینیزین دوز
اولماسینی وئررسم ،باشینیزین اوستونو کسن اولماز ،یوخسا گئجه-
گوندوزونوزو قارالدارالر! وئردیگیم راپورتون قیشین سونالرینا
قدر کفایت ائتدیگینی دوشونورم! بو ،ژاندارمانین اوزه رینیزده
اولماماسی آنالمینا گلیر .آما یئنه ده سیز تدبیرلی اولون! بو گونلر
ژاندارما دوراغی اوچ-دؤرد کیشیله ایداره اولونور .بؤلگهنین
کنترولو هارداسا ایمکانسیزدیر! آنجاق ،خورمابادان اوالن
دوراقدان بیلگیم یوخدور! بیزیم اونالرال یالنیزجا تلگرافال
ایلیشگیمیز وار .سون زامانالر سیزین ده تانیدیغینیز ماشالاله خان
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آختاریشدادیر .بیلدیگیمیز او کی ،حیات یولداشینی اؤلدوروب
قاچمیشدیر.
عسکر ،دانیشارکن قوردانا ،رحمتلی سونا آنانین توخودوغو یون الجکله
جورابی آغابئیه هدیه ائتدی! تورک عسکر سئویندیگیندن قوردانانی
قوجاقالییب اؤپدو! و همن آن جورابالرال الجگی گئیدی .چایینی
قوشاالدی ،سونرا دا یوال دوشدو! گئدرکن چاووشالرا اوردو سایغی
سی گؤستردی.
-

باشچاووش :آلاله آمانیندا ،اوغلوم! بیزه چوخ یاردیمچی اولدون!
تورک عسکر:ساغول سرکار!

تورک عسکرین گئدیشیندن سونرا قوردانا ،فرج عمیجانال قوالمین
تئزلیکله بوراالردان قاچماالرینی چوخ اوزونتولو حالیله دیله گتیردی!
عسکرین وئردیگی بیلگیلره گؤره ،فرج عمیجانال قوالمین حاقیندا
بوگون-صاباح توتوقالما امری گلهجکدیر .عسکرین آنالتدیقالرینا
گؤره ،امر تلگرافال گلمیشدیر .آنجاق ،یئنیجه اوچونجو سیتوان روتبه
سینه یوکسلن سرکار دیکسؤز دؤنمه یینجه ،فرمانین گوندمه گلمه سی
دایانمیشدیر .عسکرین اوخودوغو تلگرافدا ایکی چاووش سویداشیمیز،
خاین فیرقهچیلرله ایش بیرلیگینده اولدوقالری اوچون یئنیدن ساواش
محکمه سینه وئریلهجکلر .بوندان اؤترو توتولوب تئهرانا گؤتورولمهلی
دیرلر .عسکرین وئردیگی بیر یئنی خبر ده "شاه"ین وئردیگی گنل
باغیش امری ایدی .اونون وئردیگی بیلگیه گؤره ،بو عفو فرمانی
اوتوز-قیرخ گون اؤنجه گلمیشدی .عسکر دئییردی" :حتی او گونکو

باشچاووش فرمان دیکسؤز بو امرین وئریلمه سینین خبرینی اؤزو سیزه
چاتدیرماق ایسته میشدیر .الکین بیلدیگیمیزه گؤره ،برکتاغانین
یوخاریالردا اوالن آدامی ایله ،بو امر سیزه دئییلمه میش و هئچ زامان
دا دئیلمیهجک! من اؤزوم سیتوان دیکسؤزه گلن امری گؤردوم .بئله
کی ،هر آخشام بیر عسکرین تمیزلهمه سیراسی اولور .او گون آخشام
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منیم تمیزلیک یاپماغیم گرک ایدی .سیتوانین ماساسیندا بیر تلگراف
گؤردوم .تلگرافین متنی سیزله باغلی اولدوغو اوچون ماراغیمی
چکدی .تلگراف تئهرانین ژاندارما مرکزینین یئکه باشالرینین بیرینین
ایمضاسینی داشیردی .او ،دیکسؤز جنابالریندان سیزینله باغلی اوالن
امرین لغوینی ،بو حاقدا سوسماسینی و تئهرانا گئتمه سینی ایسته
میشدی .دیکسؤز جنابالری بو ایستکدن اؤنجه ،سیزین عفو فرمانی نین
گلمه سینی چاووشالرا دئمیش ،بیز ده اونالردان اؤیرنمیشدیک.
آنجاق،تلگراف گلن گوندن ایکی گون سونرا دیکسؤز جنابالری فرمانین
لغو اولدوغونو آنالتمیشدی .حالبوکی ،من گؤردویوم تلگرافدا فرمان
دئییل ،ریجا و ایستک سؤزو ایشلنمیشدی .همین فرمانین اؤت-باسدیر
ائدیلمه سیندن سونرا ،جناب دیکسؤز تئهراندان دؤنرکن بیراولدوزلو
سیتوان کیملیگی قازانمیشدیر".
منیم آغابهیه چوخ اورگیم یانیردی .او ،بو بیلگیلری وئرمکله یاناشی،
اؤزونو بیزیم یولوموزدا قوربان ائدیردی .اونون قورد اوره ک لیگی،
کیملیگینه باغلی لیغی ،بیزه دویدوغو اینسانی بورجو اینانیلماز درجهده
یوکسک ایدی .منیم اوچون لک ماشالاله خانال ،تورک آغابئی کیمی
اینسانالرین دیه ری ،یالنیز اینسانلیقال اؤلچوله بیلر .بیرینین اینسانالری
کوله ائتمهیه گؤستردیگی چابا ،دیگرینین ایسه ،اؤز جانی باهاسینا
اورتایا قویدوغو اینسان سئوگیسی! بیریلری لور برکت آغا کیمی،
تورک دیکسؤز کیمی حئیوان! باشقا بیری ایسه ،لک ماشالاله خان
کیمی ،تورک آغابئی کیمی آدام!
-

اینسانلیق قاندانمی ،قانوندانمی یوخسا تانریدانمی تؤرهنیر!؟ منجه
اینسانلیق ندن تؤرهنیرسه تؤرنسین ،آنالمجا اؤز به اؤز تانری
لیقدیر!
تئهراندان بدیع آبادا گلدیگیمیز گوندن بری ساییمیز بیر ایل ایچینده
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 ۳۶نفردن -۲۷ه دوشموشدو! جاببار عمینین اؤلومو ایله سارسیالن
قوردانا ،سونا آنانین آنسیزین گؤز یومماسییال بئلی بوکولموشدو!
آنجاق ،بوتون بو ازگینلیکلره باخمایاراق ،قوردانانین قایغیسی
دامال اوجو قدر آزالمامیشدی .گولراوزلو ،قورد اورکلی،
چؤزومچو ،ییلماز ،یورولماز ،ایناملی ،اینادجیل بو قادینین هر
اوتوروم سونوندا یاهو دئیه رک دیک آیاغا قالخماسی ،هر
بیریمیزه اؤرنک ساییلیردی .گرچکدن ده ،هامی قوردانا کیمی
اولماق ایستهییردی .آنجاق ،اونون اؤزللیک لرینین چکیسی بیزلر
اوچون قالدیریلیرماز ایدی!
قوردانانین هر کسین دیلیله آنالتما طرزی بیرلیک رمزمیز ایدی.
او ،سون اوالیالرین آنالتما طرزینی تام بیر اوستالیقال هر کسه
آیری-آیری آنالدیردی .اونون آنالتماالریندا "عفو فرمانی"
"،چاووشالرین توتوقالنما امری" کیمی سؤزلرین یئری
گؤرونموردو .او ،هر شئیدن اؤنجه آغابئی دوشونوردو .آیریجا،
دورومون نئجه اولدوغونو دا هامییا آیدینالتماغا چالیشیردی .او،
سؤزلرینده بورادا قالیب آجیندان اؤلمک دنسه ،جانینی گؤتوروب
قاچماغی آنالدیردی .اونون بو مسئله ایله باغلی گؤروشلریندن
سونرا ،ان آزیندان  ۱۷نفرین گئتمه گوجونون اولماماسی اوزه
چیخدی .قاچماق ایستهینلرین نهاوند و خورماباد یولالریندان
گئتمهلری دوشونولدو .کیشیخان ،ائلمیرا ،قوزو ،جئیران۴۰ ،
یاشالریندا محرم علی نیازی ،اومید چلبی یانلو نهاونددن همدانا،
اورادان ایسه تئهرانا یا تبریزه ساری گئتمهلری اویغون گؤروندو.
پالنا گؤره ،کیشیخان عمی دؤرد نفرین تعجیلی خستخانایا یئتیشمه
سی اوچون برکتاغادان یاردیم ایستمه سی گرک ایدی .عکس
تقدیرده ،اورتادا اوالن تویوق وباسی خستهلیگی باشقاالرینا دا
بوالشاراق ،کندده اوالن هر کسین اؤلومونه ندن اوالجاقدی .بونا
گؤره ده ،قوزو ،جئیران ،محرمعلی و اومید بیر اوتاقدا یاتاراق
خستهلیک گؤستریسی یاپمالی دیالر .قوردانانین بو فیکرینین حیاتا
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کئچمه سی اوچون هر جور حاضیرلیقالر دوشونولدو .کیشیخان
عمی برکتاغانین یانیندان دؤندو .اونونال بیرلیکده برکتاغانین بیر
نؤکری و یئنی مشاویری بیزیم یاشام یئریمیزه برکتاغا سیزین
ساغالم یاشاماغینیز اوچون الیندن گلهنی ائدیر .او ،سیزدن اؤترو
هر یئره باش وورور ،پولالر خرجلهییر .حکیم خانیمین دئدیگینه
گؤره ،تویوق وباسی آرانیزدا وار .من ،بونالری برکتاغایا
دئیهجگم .تئزلیکله سیزه یاردیم اولوناجاق .کیشیخان بئی منیمله
گلسین!
گلدیلر .دوشونولدویو کیمی ،اوز -گؤزلریندن سئل کیمی آخان ترلر
ایچینده دؤرد خسته باشقاالریندان آیریالراق ،بیر اوتاقدا یان-یانا
یاتمیشالر .ماشالاله خانین یئرینه گلن قیسا بویلو ،قارا بیغلی حاجی
نعمت آغا خستهلری قاپی نین آراسیندان گؤره ر-گؤرمز ،گئری
دؤنهرک تؤوله ساراییندان باییرا فیرالدی .او ،حتی بیزیم یانیمیزدا بئله
قالماق ایستمهدی .قیساجا بونالری دئیهرک ،کیشیخان عمی ایله
بیرلیکده برکتاغانین یانینا گئتدی:
کیشیخان عمینین گولر اوزله دؤنمه سی ،پالنین توتماسینی
گؤستریردی .صاباح برکتاغانین اؤز فایتونو ایله نهاونده گئدهجکلرینی
سویلهین کیشیخان عمی بیر ده کند آغاسینین تدیرگین اولدوغونو دیله
ٔ
گتیردی:
-

برکتاغا چوخ قورخوب .اونا ،بوتون کندین اؤله بیلهجگینی دئینجه،
یانینداکی گوزگوده اؤزونه باخدیغینی گؤرمک چوخ گولونج ایدی.
او ،اودقوناراق صاباح یوال چیخماغیمیزی امر ائتدی .اوچ دنه ده
 ۵پهلوی لیک  ۵۰/تومنلیک /داوا-درمان خرجی وئردی.

او ،پولالری قوردانایا وئردی .قوردانا پولالری آلدی! الینی دؤشونون
سول طرفینه اوزاداراق توپالنمیش پولالری کیشیخان عمینین وئردیگی
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پوال آرتیردی .موالم یاردیمچی نیز اولسون دئیه ،بوتون پولالری
کیشیخان عمییه قایتاردی .کیشیخان عمینین گؤزلری پول کیمی
قیزاردی .اورادا اوالن اولقانین ،ائلمیرانین و منیم ده بو دورومدان
کؤورک اولدوغو بللی اولوردو! قوردانا آسالن کیمی دیم-دیک
سسلندی:
-

-

-

-

داها نه اولدو؟ ندن نیگارانسان ،کیشیخان بئی؟
کیشیخان عمی (قوردانانین یاناقالریندان و آنلیندان اؤپهرک!):
سکینه آنا ،سن ده بیزیمله گل! اورگیمیز سنسیز داریخار!
بوراالردا قالیب نه ائدهجکسن؟ بیزیم سنه احتیاجیمیز وار!
قوردانا :یوخ! من بوردا اوالن عاییله می تک بوراخمارام .بوردان
چیخان سون نفرمن اوالجاغام .آلینیازیمی موالم چیزمیش! من،
سیزی بوراالردان اوزاقالشدیرا بیلسم دونیانین ان خوشبخت
اینسانی اوالرام .سیزین منیمله ایشینیز اولماسین .منه دوعا ائدین،
یئتر! قیسمت اوالرسا ،قووشاریق .اولمازسا دا ،آلینیازیمیزا
قاتالناریق .چوخ دیقتلی اولون .ایکی اوشاق سیزه امانتدیر.
رحمتلی جاهانکیشی عمیجانین گؤزو آرخادا قالماسین! اؤزونوز
کیمی باخین سئویملی باالالریما! اونالر بوندان سونرا ائلمیرا ایله
سنین باالالریندیر .آدالرینی اؤزونوزه باغالیین کی ،اؤزلرینی
کیمسه سیز سانماسینالر.
ائلمیرا باجی( :قوردانایا ساریالرکن) آنام! گؤزل آنام! سندن
قوپماغی کیم ایستر کی ،من ده ایسته ییم! سنی تانییالی اون-اون
بئش آی اولدو! آما سانکی منی سن دوغوبسان! سن بیزیم هامیمیزا
آنالیق ائتدین ،اومود وئردین ،اورک وئردین ،ایندی ده یاشاماغیمیز
اوچون عؤمرونو وئریرسن! سن کیمسن!؟ آنام!
سئویملی ائلمیرام منه ساریل ،ساریل کی ،کؤکسومدهکی اورگیم
قوشا آرتسین! کؤکسومون ساغ بوشلوغو سنین قلبینله دولسون!
من ،سیزدن یاشام ایلهامی آلیرام .منیم باالالریم ،هاردا
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اولورسونوز-اولون ،بیر-بیرینیزی بوراخمایین .منیم بیر خاطیریم
وارسا اؤز یانینیزا آلینیز .منیم بیر وصیتیم وارسا ،او دا سیزین
بیرلیگینیزدیر .ناموسسوز دوشمنلرین تک نیتی ،سیزی بیر-
بیرینیزدن آیری سالماقدیر .اونالرین شئیطان اوزلری هئچ گولمه
سین! میلتیمین گول کیمی تورک باالالرینی اؤز یورد-
یوواالریندان سورگون سالیبالر .تانریمین لعنتینه گلسین بو
دوشمنلر .دوشمنین سیزلری بیر-بیریندن آیری سالما نیتی بوشا
چیخیب! باخین گؤرون ،بیرینیز باکیدان ،بیرینیز زنگاندان بو
قریب یئرلرده کؤنول باغی قوردونوز! یا سیز ،اولقا-جوانشیر!
هاراالردان گلیب بیر-بیرینیزه قووشدونوز! بو میلتین دردی بیر،
آلینیازیسی بیر ،کئچمیشی بیر ،گلهجگی ده بیر اوالجاقدیر .سیزلر
ده بونون اؤرنکلری سینیز .یاهو دئییب آیاغا قالخین ،زامان
آزدیر.
هامیمیز یاهو دئیه آیاغا قالخیریق!
کیشیخان عمی :آنا ،چوخ اؤنملی بیر سؤز دئمهلییم.
قوردانا :هه دوغرو! نه دئیهجک ایدین؟
کیشیخان عمی:صاباح برکتاغانین اؤز فایتونو ایله نهاونده گئدهجه
ییک .برکتاغانین فایتونچوسو بیزی گؤتورهجک .دؤننهده ک
بیزیمله قاالجاق .بیزیم ال-قولوموز باغالنیر.
قوردانا :بو هم یاخشی ،هم ده پیس خبردیر! پیس طرفی ،اوزه
رینیزده بیرینین گؤزتچی اولماسیدیر .یاخشی طرفی ایسه ،بو قیش
گونونده امین لیکله بو خارابالیقدان اوزاقالشماغینیزدیر .بئله اوالن
زامان ،نهاونده جک گؤزوم یولدا قالماز! سیز ده آرخایین اولون.
اوندان سونراکی دوروموموز ،آرتیق فورصته باغلیدیر.
فایتونچونو اؤزونوزدن اوزاق ساخالماغا چالیشین .اونو گؤزلجه
یاتیرین! بیرینجی الوئریشلی زامان ایچینده ،همدانا ساری گئتمه
گین یولالرینی آختارین! بورداکی الردان دا یونگولجه
ساغولالشین .دؤنمه مه گینیزی ایسه ،ایچیمیزدن چوخالرینین بیلمه
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سی گرک دئیل! هر کس ایکی-اوچ گونه دؤنهجگینیزی
دوشونمهلیدیر .اؤنجه سیز یولالنین ،سونراسینا باخاریق! تانریم
یولونوزو آچیق ائلسین!
کیشیخان عمی(:اللری ،دوداقالری اسه-اسه!)

"لعنت قارا زیندانالرا ،شالالقالرا لعنت!
لعنت سئتم-او جبر-او ،فالکتلره لعنت!
لعنت ،تؤرهین قانلی جینایتلره لعنت!
لعنت کجه ،کم بینلره ،باطیل لره لعنت!
لعنت عصبی ،قورخولو قاتیل لره لعنت!"
کیشیخان عمی سون اوالراق گؤز یاشی ایله بزک وئرمیش م.بی ریانین
سؤزلرینی اوخشارکن قار بوزویال دولموش جاهانکیشی عمیجانین و
جاببارعمینین قبرلرینی زیارت اوچون یوال دوشدو!
آخ ،دوغما ائلیم! آخ ،باغریمین ایچینده قایناراوجاغیم! آخ ،وارلیغیمین
آنالمی ،اردمی ،اؤزولو! آخ ،تورکولریمین جوشار بوالغی ،قوشار
یاشامی! آخ ،سنه نه گلدی ،نه گلدی کی ،قوردالرین سوسقون قالدی! نه
گلدی کی ،گؤز یاشالرین آخماز اولدو! نه گلدی کی ،ایگیدلرین
آلچاقالرا دوشوک اولدو!
دئمیشلر ،گون وار ایله قارشین ،ایل ده وار گونه قارشین!  ۱۶-۱۵آی
بوندان اؤنجه تبریزین قان لکهلی گلینلیگینه قان گؤز یاشالریمیزال
ساغول دئدیک! ساغول دئدیک ده تبریز وطنده قالدی ،وطن ایسه،
اؤزگهلر الینده! تورپاق یئرینده قالدیسا ،وطن داشیندی! بیزلرسه وطنین
هوجئیرهلری اوالراق سپه لندیک .اؤلورکن بیریلری الیمیزدن یاپیشدی،
اوجا سسله "هارای ،هارای بیز تورکوک!" دئدی ،اؤلو جانالریمیزا
یاشام روحو وئردی! "تورک هاردا وارسا ،تورکدور!" دئیه جانیمیزا
جان باغالدیق .آجلیغی سئوه-سئوه یئدیک ،اؤلومه یوخ دئدیک!
قورددان قورخدوقجا ،ایچیمیزدهکی قوردو تاپدیق .گؤک تانریمیزی،
شامانیمیزی ،قوردوموزو ،یاهوموزو دوغانین لعنت لنمیش بیر
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اوجقارلیغیندا تاپدیق! تورک اولدوق! چیگین-چیگینه گلرکن ،یئنیشلرده
یئمک اوچون یوخوشالردا قورد آوونا چیخدیق .چونکی ،قوردون اوره
گینی اؤز اورگیمیزه قاتماق اوچون ،قوردوره کلی اولماق اوچون قورد
اوره گی یئمک گرکدیر!

ایندی ایسه ،بیرگهلیگیمیز پوزولمالیدیر .ایندی ایسه ،هر بیریمیزین
آیری-آیری یئرده جاببار عمی ،قوردانا اولماغیمیز گرکدیر .ایندی
ایسه ،لپه لنمیش اؤفکه میزین دالغاالنماسی گرکدیر! جوشقولو کیشیخان
بئی ،یولون آچیق اولسون! ائلمیرا حکیم سنین ده یولون آچیق اولسون!
اومود ائدیرم کی ،جوشقولو عمی میزه اورگینجه باخاسان! سنین
گئدیشینله قوردانانین سینیق قوشونو پاییز یارپاقالری تک النهجک! آی
منیم گؤزللریم ،جاهانکیشی عمیجانین گؤزببک تورونالری قوزو ایله
جئیران ساغ-ساالمات قالین! یئنی آتانیزا ،یئنی آنانیزا سئویملی اؤوالد
اولون!سیز ده ،ساالمات قالین ،محرمعلی و اومید داییالر!
نهاونددن خبر گلمهدن اؤنجه فرج عمیجانال قوالم ،سونرا منیمله اولقا
قارشی یولدان خورمابادا گئتمهلی ایدیک .من ،ماشالاله خانی آلماق
اوچون بدرابادا گئتمهلی ،اونو دا آالراق باشقاالرینا قوووشمالی ایدیم.
گئنل باغیش فرمانی نین ایمضاالنماسی ایله یولالردا اؤنجهکی کیمی
کنترولون اولماماسیندان امین ایدیک .بونو اوروج بئین بدیع آبادا گلمه
سیله اؤیرنمیشدیک .بیزیم قاچاق طرفیمیز دؤولت دئییل ،کیچیک
خانالر و برکت آغا ایدی .باشقا یاندان ایسه ایکی تورک چاووشا ،ایرانا
خیانت حؤکمو چیخمیشدی! اونالرین توتولماسی ایله یوخ اولماسی
عئین ایدی.
الیمیزده دؤرد آت وار ایدی .کیشیخان گیلین فایتونال گئتمه سیله آتالر
بیزه قالمیشدی .چونکی ،بیزدن سونرا قاالن توپلوم ایچینده آت چاپاجاق
گنج آدام قالمامیشدیر .اولقا ،آت مینمه گی اوشاقلیقدان بیلسه ده ،بدیع
آباددا داها یاخشی اؤیرنمیشدی .دئمک اوالر کی ،آرعمیزدا آت مینمگی
بیلمهیهن یوخ ایدی .بو اوزدن ،شانس لی ایدیک .آنجاق ،ایچیمیزده
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مندن باشقا بو یولالری بیلن یوخ ایدی .بونا گؤره ده ،بیرلیکده
چیخماغیمیز اویغون گؤروندو.
بیزیم اوچون آرتیق  ،شاختا ،بوران ،قار ،کولک اؤنملی دئییلدی.
اؤنملی اوالن باتاقلیغا جومموش اینسانلیغیمیزی قورتارماق ایدی.
بیزلر ،بیر ایل بوندان اؤنجهکی اؤزگورلوک دامالجیغینی دادمیش
کؤورک اینسانالر دئییلدیک .بیزیم اوچون ،او دامال اؤزگورلوک قدحی
نین سرخوش لوغو چوخدان بیتمیشدی .بیز ،سیاستین اؤلومجول تورونا
دوشن چوخ کیچیک بالیقالر ایدیک! بیز ،بیر میلت اوالراق اورکله
داوایا گیردیک .بئیین فیرتیناسینی اورکلریمیز قالدیرا بیلمهدی .بئیینله
اویون اوستالیغی یاپانالرین نه ائدهجکلرینی دوشونمهدن ،گؤرمهدن
یاندیق ،یاخیلدیق! سونوندا ،فیرتیناالر قارشیسیندا یالقیز قاالن
دویغوالریمیزال یئرلرده سوروندوک!
ایچیمیزده جاببار عمیدن باشقا گرچکلریمیزی بیلن کیمسهنی تانیمادیم.
بیز ،اوره ک ایشینی قوردانادان ،بئیین ایشینی ایسه جاببار عمی دن
اؤیرندیک .او ،بیزیمله اوالن قیسا چاغدا ،جانسیز بدنیله دونیا بویدا
تورک اولماغین تمللرینی اؤیرتدی .او ،دیلیمیزین ائللی گینی ،ائلیمیزین
سه تورک لوگونون کؤکونو آنالتدی بیزه! کؤکونه دایانان ییخیلماز- ،
دئیه فلسفه اؤیرتدی بیزه! وطن کؤکدن اوزولرسه ،گلن-گئدنین آت
چاپدیران آالنی اوالر! سیزجه وطنیمیز آزربایجان اؤزگهلرین جیدیر
آالنی اولمادی می؟ گؤزوموزون قارشیسیندا آت اوینادانالر
اردمیمیزی ،میللی کیملیگیمیزی ،اینسانلیغیمیزی ازیب کئچدیلر ،وار-
یوخوموزو تاالدیالر!
یونوموز قالمامیشدی .منی اوزه ن یالنیزجا
بیزیم اودوزاجاق بیر ٔ
قوردانادان قوپماغیمیز ایدی .او ،قاالنالری بوراخمایاجاغینا آند
ایچمیشدی .اونون مسلکینده آنددان دؤنمک  -تانریدان دؤنمک دئمک
ایدی.
سحر ایکی رادهلرینده سس سیزجه سینه آتالری یوکلهییب طؤولهدن
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باییرا چیخارتدیک .الیمیزه گلن پالتاری گئیندیک .آتالرین خورجونوندا
یول یئمگی ،هابئله قاالن نسنهلری یئرلشدیردیک .بیزی ،اوغورالیان
قورد آنا و سارا خانیمدان ساغولالشدیق .آغالیا-آغالیا ال سالالیان سارا
باجینین نیسگیللی باخیشالریندان باغریم دئشیلیردی .آناسینا ساریالن
کؤرپه کیمی قوردانادان آیریلماق اولموردو .آز قالسین اؤزومدن
کئچیردیم .من ،بو آسالندان نئجه آیریال بیلریم! سون کز ،اونو
قوجاقالیاراق دئدیم:
-

-

منیم قوردانام! منیم یاهو ،یا موالم قوردانام! اینسانلیق اؤته سی
قودسال آنام! تورک آنام! حاقینی آنجاق سنین کیمی اوالرسام
اؤدهیه بیلرم! سنین کیمی اولماق تانری اولماقدیر .اونو باجارا
بیلمم ،اوجالیقالرینا وارا بیلمم! آنجاق ،سنین یولونا ایناناراق،
سئوگی دولو اورکله یاشاماغا سؤز وئریرم سنه ،آنام! بئله اولسام،
تکی بئله اولسام ،منی باغیشال! یالنیز او زامان بوینومداکی حاقینی
حالل ائت گؤزل آنام!
(اؤز الیله قوراشدیرمیش باشیمداکی پاپاغیمی سیغالالیاراق).
اوغلوم! باخ آغیر قاچیشا چیخیرسان .سئوگینه حاکیم اول! دویغونا
یئنیلمه! ایچینی گیزلی توت! جاببار عمینین سنده اوالن عؤمور
کیتابینی ییهلرینه یئتیر! بو قیسا یاشام سورجینده گؤردوکلرینین
هئچ بیری یئنی دئیلدیر .بو یاشام اؤیکوسو سویدان سویا گلمیش،
سویدان بویا داشینمالیدیر .تورک دئدیگین ،بئله یاشامیش،
یاشاتمیش! سن ده بیر تورک اوغلو تورکسن! وطن اوغروندا
چکینمهدن جانینی وئرمیش آتانی ،آتاالرینی ،آنانی ،آناالرینی اؤز
روحوندا یاشات! یاشات کی ،روحونال ،جیسمین بیر بوتؤو
اولسون! میلت اولسون! تورک اولسون! سنه عایید اوالنین
هامیسی سندن کئچمهلی ،سندن گلن اوشاقالرا ،اوشاقالر
وئریلمهلیدیر .من ده ،جاببار عمی ده ،بوردا گؤردویون هرکس ده
الینده اوالن امانتدیر! امانتی گؤزون کیمی سئو! اولقا قیزیمال
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بیرگه سئو! سیز ایکینیز بوتؤو اوالرسانیزسا کوره گینیز یئره
گلمز! اولقا ،قیزیم ،گل سون اوالراق باکیمین قوخوسونو سندن
آلیم! من دوغما وطنیمی گؤرمهدن بو دونیادان کؤچهجگم! بلکه
بوراالردان اوزاقالشیب بیر گون ایکی لیکده کاراکوم قیبله سینه
دوغرو گئدرسینیز .اوراالردا کی ،یاماجالرا دیقتله باخینیز.
گؤردویونوز گنج قیزالری ماراقال ایزله یینیز .گؤررسینیزکی ،بیر
بورما ساچلی ،قارا گؤزلو ،قیرمیزی شاللی ،گولر اوزلو بیر سرو
بویلو قیز سیزه ساری گلیب سورار:

-

"باغیشالیین سیزین حله ده ،اوشاغینیز ائرکن دوشور؟
باغیشالیین ،سیز دده میزین قیزیل آلماسیندان داددینیزمی هئچ؟
سیز ،دده میزین یوکسلدیگی یاماجالرین بوالغیندان ایچدینیزمی
هئچ؟ سیز ،زاقروسالردان ،ساواالندان ،شاه داغیندان کاراکوم
ددهیه آرماغان گتیردینیزمی هئچ؟ باغیشالیین ،سیز اؤفکه قانیال
لکه لنمیش عؤمور کیتابینی دده میزه گتیردینیزمی؟
گتیرمهدینیزسه ،گؤزل اولقانی اؤزگه گؤزلردن قورویان سویدان
بویا گلمیش قوردانانیزین یاشماغینی کاراکوم دده نین قیزیل آلما
آغاجینین سالخیمالرینا آرتیرین!"
بئله بیریسینی گؤرسنیزسه گنج لشمیش منی قارشینیزدا تاپارسینیز!
ایندی ،یوالدوشون! میللی اوردوموزون گؤزو یولدادیر.
چاووشالریمیزین یولو گؤزلهنیلیر .یاهو ،موالم سیزی قوروسون،
قوتلو قوردوم یولونوزا ایشیق ساچسین! سو کیمی ،دوم-دورو آخین
گئدین! توز اولوب دوشمنین گؤزونو یاخین گئدین!...

قیش گئجهلری اوزون کیلکهلی قارا ساچا بنزر! آچدیقجا آچیالر،
هؤردوکجه شریتلنر! نه زامان بیتهجگی بللی اولماز! بیزیم ده بو گئجه
میز بئله باشالدی! بیر اوزون کیلکهلی قارا ساچ کیمی! اوسانیب-
بیتمهدن ،شاختالی-بورانلی گئجهنین آیاغینا دوشمهدن ،دؤرد اسکی
یولداشیمین بیر داها اؤلوم داالنیندان گئچمه سی گرک ایدی .اوسته لیک
399

ائلدار قاراداغلی

سورگون اومودالر

بو ساواشا اوستو اؤرتولو کامیونال دئییل ،اؤزوموز کیمی جانلی
یولداشال گئدمهلی ایدیک! اونونال تپه-دره آشاجاق ،سازاغی جانینا
آالجاق ،بیرلیکده قارا داالنی دئشهجکدیک .سؤزسوز کی ،پوسقویا
یاتان آج قوردا ،ییرتیجی چاققاال ساالم وئرمهدن دره-تپه یول
وئرمیهجکدی بیزه!
آتالرین یئنی نالالری یئره ده یدیکجه ،قار بوزالرینی چئورهیه سپیردی.
دویمه لرینین
هاوانین قارانلیغیندا آتالرین یاواش ایرهلیلهمه سیله آیاق ٔ
سایی بللی اولوردو .سانکی آتالر بیزیم ایستگیمیزدن یانا ساییلی
یورویوردولر .خورم آباد یولو بیراز گئنیش و دوزنلی گؤزوشوردو.
هاوا ایشیقالنانا قدر یاماجالرا چیخماق گرک دئیلدی .سس -سمیرسیز
گئجهنین اینجیدهجک یؤنو ،یالنیزجا ایلیک لریمیزهدک ایشلهین قورو
شاختا ایدی .یول بویونجا آتالرین نالالری آلتیندا ازیلن ایسالق یولون
آه-وایی ،آرخ سوالرین شیریلتیسی ،هابئله آلیشدیغیمیز چئشیدلی
حئیوانالرین اوولتوسو قوالغیمیزا ده ین تکجه سسلر ایدی .هر شئی
ایستهدیگیمیز کیمی ایرهلیلهییردی .دؤردوموزون ده دورومو اولدوغو
کیمی گؤرونوردو .منیمله اولقا ایلک سیرادا ،فرج عمیجانال قوالم ایسه
بیراز آرخادا ایرهلیلهییردیک .هاوانین شاختاسی آتالری و بیزی آیاقدان
ساالجاق قدر سرت دئیلدی .بو اوزدن ایرهلیده قورخوالجاق دوروم
گؤرونموردو .نئچه ساعات یولدا اولدوغوموز بللی دئییلدی .بیزیم
اوچون بدیع آباددان اوزاقالشماق ،خورمابادا دوغرو ایرهلیلهمک تکجه
آماج ساییلیردی .بو یؤنده نئچه تپه آشار ،نئچه دره ائنر کیمی حسابیمیز
یوخ ایدی .بیراز آرالی شیرشیرییال گؤزه ایشیق ساچان گئنیش سو آالنی
ماراغیمیزی چکینجه ،یولوموزو اورایا ساری سالدیق .چوخ کئچمهدن
گئجهنین قارانلیغیندا بئله ،چئوره سینی نورالندیران گؤزل بیر یئره
چاتدیق .آتالرین بیر آز دینلنمه سی ،هابئله اؤزوموزون ده بیر دورمک
آتیشدیرماغیمیز اوچون آزاجیق دا اولسا ،دینجلمه آراسی گؤتوردوک.
سویوق گئجه نین قارانلیغی ،یولالرا بلدسیزلیک ،جانیمیزدا اوالن
دوغال قورخو کیمی تدیرگین لیکلری آرخادا بوراخماقدان اؤترو
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تئزلیکله آیاقالندیق .فرج عمیجان چوخ یورغون گؤرونوردو! اؤنجهدن
ده ،آغرییان سول بؤیره گی سانجییا باشالمیشدی .اونو آتا میندیرمک
اوچون قوالمال بیرلیکده یاردیم ائتدیک .یئییب-ایچمهدن آت بئلینده
یئرلشن عمیجانین دورومو سفر اوچون هئچ ده اویغون گؤرونموردو.
بئله گئدرسه ،اونو یولدا ایتیره بیلریک دوشونجه سی ایچیمیزه قوشقو
سالدی .باشقا یاندان ایسه ،بدیع آباددان چوخلو یول گلمیشدیک.
سؤزسوز کی ،دؤنمه دوروموندا دا ،عمیجانین قارایازیسی آیدینجا
گؤرونوردو .اونون ،دؤندویو حالدا آغیر خستهلیکدن باشقا خسته جانیله
توتولوب الی-قولو باغلی ایران اوردو محکمه سینه وئریلمه سی
دانیلماز ایدی .ایکی یول آیریجیندا اونون جان چکیشمه سینی
گؤروردوک .او ،آغیر دورومونو دیله گتیرمه سه ده ،ایراده سیز
گؤرونتوسو قاچیریلمازایدی.
~~~~~
قیشین بو چاغیندا دان یئرینین آچیلماسی کیمی گؤزل گؤرونتو یوخدور!
آنجاق ،گؤرونتو نه اؤلچوده گؤزل ،مؤحتشم اولسا دا ،بیزی ایلگی
لندیرمیردی .او آندا بیزیم ماراغیمیزی چکن یالنیز فرج عمیجان ایدی.
اونون گئچه قارانلیغیندا گیزلنمیش پیس دورومو دانین پؤهره مه سیله
داها آیدین گؤزه چارپیردی .بیز ،هاوانین ایشیقالنماسی ایله بوتون
وارساییمالرا قارشی گئدیش یولوندان یاماجالرا یوکسلمک زوروندا
قالمیشدیق .بو ایسه گئجه بویونجا شاختا و دیله گلمز آغیر یولچولوغون
آجی دؤزومو ایدی.
یول بویونجا اورتا بوی آغاجالرییال ،بیزی آرخاسینا آالجاق قدر گئنیش
و سیخ داغ اتکلی مئشهلری یاواش-یاواش گئریده بوراخیردیق .اویغون
بیر یئرده دینجلمک اوچون آتالرین یه هرلرینی یئندیردیک .قوالمال من
فرج عمیجانی یئره ائندیردیک .قالین پالتارلی اولدوغونا باخمایاراق،
بدنی بوز کیمی سویوق ایدی .سانکی ال-قولو بوز باغالمیشدی.
یاناقالری گؤم-گؤی ایدی .اولقا ،بوینونداکی ایپک شالینی آچیب ،فرج
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عمیجانین بوینونا ساردی .اونون ایسه" ،ساغول" دئمهیه بئله ،حالی
قالمامیشدی .بیر اینسانین بو تئزلیکده آیاقدان دوشمه سی کیمسهنین
عاغلینا گلمزدی .بؤیوک پئشمان چیلیق ایچینده اولدوغوموز اوز-
گؤزوموزدن بللی ایدی .عمیجان دینیب-دانیشمیر ،چوخ غریبه بیر
حالی وار ایدی! سانکی ،ایندیجه سون نفسینی چکهجکدیر .قوالم
آتالرین یول یئمینی وئرمکله یاناشی ،یولداشینی ،امکداشینی،
سیرداشینی ایزلهییر ،باشینی تووالییردی .او ،ایکیسی تبریزدن تا
ایندییه قدر بیر-بیریندن آیریلمادیالر .بعضا قوالمین عمیجانا مندن داها
یاخین اولماسینی بئله ،قیسقانیردیم .آنجاق ،بیراز دوشوندوکدن سونرا،
بو یاخینلیغین نه اؤلچوده درین اولدوغونو دوغال قبول ائدیردیم.
قوالمال اولقانین چالیشماسیندان سونرا کیچیک بیر اوجاق قورولدو.
اؤزوموزله گتیردیگیمیز چایداندا دا چای دملندی .سارا خانیمین
بوکدویو چؤرک بوخچاسی یئمهیه حاضیرالندی .عمیجانین دورومو هر
اوچوموزو ،حتی اؤزونو بئله دوشوندوروردو .دورومال باغلی بیر
قرارا گلمک گرک ایدی .قارشیدا حله چوخ یول وار ایدی .بو گئدیشله
آخشامین قارانلیغینی یولدا کئچیرمهلی اوالجاقدیق .بو اوزدن اورتایا
سؤز آتدیم:
-

عمیجان اؤزونو نئجه حیسئدیرسن؟ ایسترسن دؤنه بیله ریک؟
اولقا :فرج عمیجان ،جوانشیر دوغرو دئییر .دؤنوب بیراز
دینجلندن سونرا بیر داها یوال چیخاریق.
فرج عمیجان :باالالریم ،یولچو یولوندا گرک! بیز ،یولون ان
آغیرینی کئچدیک .من دؤزه رم .سیز منیم اوچون راحاتسیز
اولمایین .بیر تهر اؤتوشهجه یم .منه بیر شئی اولماز! اولسا دا،
سیز یولونوزا داوام ائدهجکسینیز .ییلماق ،یپرانماق اولماز!
بیرلیکده یوال چیخدیق ،بیرلیکده ده بو یولون سونونا چاتاجاییق.
الکین ،منیم دوروموم یاخشی دئییل .من یوال چیخمادان اؤنجه
قوردانایا دئدیم کی ،منیم قارشیمدا ایکی یول وار ،یا ریسکه گیریب
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گئدهجه یم ،یا دا کی ،بورادا قالیب ژاندارماالرین الیله آلچاالراق
اؤلهجه یم .هر ایکی حالدا من بو یولو گئتمهلییم .یا اؤزومون
ایرادمله یا دا اؤزگهلرین آلچالتماسییال! من بیرینجی سینی سئچدیم!
سیز باالالریمدان تکجه ایستگیم عاییله می تاپیب ،اونالرا
یاردیمچی اولماغینیزدیر.
من :آما عمیجان....
قوالم :سرکار باشچاووش دوغرو دئییر ،اوشاقالر! باخین ،بیزیم
اوچون دؤنوش یوخدور .ایرهلیده مقصد واردیر .ساده جه مقصد!
من سرکاری یاخشی تانییرام .بیر سؤزو دئدیسه ،او سؤزدن دؤنمه
سی ایمکانسیزدیر .سیزین عمی جانینیز چوخ ایرادهلی و
مؤحکمدیر .او ،ایللردیر کی ،بو سانجیالری چکیر .لعنتلیک شاه
اوردوسوندا چکدیگیمیز هر بیر نفس آغری ساییلیردی .بیزه آرتیق
اوردویا خیانت دامغاسی وئریلیبدیر .بو ایسه کسکین لیکله بئله
دئییل .بیز یالنیز اؤز میلتیمیزه خیانت ائتمیشیک .بیز ،او فارسچی
اوردویا خیدمت ائتدیگیمیز گوندن تورک آنا-آتاالریمیزا،
آزربایجانلی باالالریمیزا خیانت ائتمیشیک .بیزی محکمهلیک ائدن
وارسا ،او دا آنجاق اؤز میلتیمیز اولمالیدیر .بیز ،میلت محکمه
سیندن دئییل ،دوشمنین محکمه سیندن قاچیریق.
عمیجان :سرکار درویشلونون سؤزو منیم ده سؤزومدور .بیز،
اوزون زامان بونالری دوشونموشوک .اؤلهجه یه مسه سیز
باالالریمین یانیندا اؤلوم! ان آزیندان ،دوشمنین قورشونونا توش
گلمه رم .من قاچدیغیم اوچون چوخ سئوینیرم .بیر یئرده آت بئلینده
دایانمادیغیمی گؤرسنیز ،آرتیق بیلین کی ،یولون سونوندایام .او
زامان منی بوراخیب یوال داوام ائتمگینیزی خواهیش ائدیرم!
دوروموم اؤزومه بللیدیر ،اوشاقالر! قوالم ،سیزی منیم عاییله مین
یانینا گؤتورهجکدیر .اونالرین ،ان آزیندان منیم اؤلومومدن
خبرلری اولمالیدیر!
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اولقا :آرتیق بو باغالنتیدا دئیهجک سؤز یوخدور .فرج عمیجان
یوال دوشمک امری وئردیلر .بیز ،بوندان سونرا دوروما اویغون
داورانمالی ییق.
قوالم :جوانشیر ،نه زامان چاتاریق خورم آبادا؟
بئله گئتسک ،آخشام قارانلیقدا ،آما بیر آز یئیین چاپدیرساق ،بلکه
قارانلیق چؤکمهدن!
عمیجان :نه قدر تئز یئتیشرسک من ده راحاتالرام! بیر حکیمهده
باش وورارام .منی دوشونهرک یاواش دئییل ،یئیین گئتمک
دوغرودو .منیم تئز یئتیشمه یم گرهکیر.

یولدا اولومسوز بیر دوروم اولمادی .آخشامدان کئچمیش خورماباد
گؤرونمهیه باشالدی .کئچمیش سفریمده بورا گلدیگیمده ،ماشالاله خان
بئیله بیر مسافیرخانادا یئرلشمیشدیک .باشقا یئر ده تانیمیردیم .بو اوزدن
ایلک سئچیمیم او مسافیرخانا اولدو .آتالری آخورچویا وئردیک.
آخورچو آتالری آخورا باغالدی .اونالری آرپا ،سامانال راحاتالتدی.
بیزیم اوچون ایکی اوتاق حاضیرالندی .ذاتن بیزدن باشقا کیمسه
مسافیرخانادا یوخ ایدی .عمیجان اوچون ده تئزلیکله بیر یاتاق
حاضیرالندی .یازیق کیشی باشینی یاستیغا قویونجا باییالر کیمی یاتدی.
قیش گئجهلری مسافیرخانادا یئمک حاضیرالنماز دئیه ،ایشچی سادجه
گؤزل بیر چای بارداغی قارشیمیزا قویدو .سارا خانیمین بوخجاسیندان
بیر شئیلر آتیشدیراراق اؤزوموزو آلینیازیمیزین حؤکمونه بوراخدیق.
بیر آز اوتوراندان سونرا اوتاقالریمیزا چکیلمک ایستهدیگیمیزده ،قوالم
سؤزه باشالدی:
-

جوانشیر ،اولقا! سیزه نئجه تشککور ائدیم ،بیلمیرم! من ،عؤمروم
بویونجا بیر حربچی کیمی ائیتیم آلدیم .بیزیم دونیامیزدا آنجاق
امیرلیک و امره تابع لیک واردیر! منیم اوچون اولقانین اینجه اوره
گی ،داغ کیمی گئنیش سئوگیسی آنالمسیز گلیر! ایندی ،یاواش-
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یاواش بو آنالمی درک ائتمهیه چالیشیرام .بونون اوچون ،سیزه بو
آنالمی منه باغیشالدیغینیز اوچون تشککور ائدیرم!
اولقا جئیران یاوروسو کیمی قوینومدا مورگولهییردی! جانیمدا اوالن
بوتون آغریالرا گؤره ،گؤزومو یوما بیلمیردیم .اوتاغین کونجوندهکی
المپانین جان چکیشمه سینده اوالن یاغینین سونالنماسی دا بللی
اولوردو .المپانین یانار -سؤنر ایشیغیندا ،اولقانین ایکی دؤشونون
آراسینا سریلمیش ساچالری ماراغیمی چکدی .منیم حیات یولداشیمین
بوتون اینجه گؤزللیکلرینه باخمایاراق ،آجی ایچینی گؤرمک هرکسه
قیسمت اولماسا دا ،منه نصیب اولموشدو! قوالمین دیله گتیردیگی
گئرچگی دویماق ،یاشاماق گرکدیر .من ده بونو یاشامیش بیریسی یم.
اونون اصیل گؤزللیگی گؤرونمزدیر! بونو گؤرمک اوچون اونونال
بوتؤولشمک گرک .منیم خانیمیم ،قوش کیمی اینجه اوچار بیر
روحدور! اونونال داها اوجاالرا یوکسلمه ایمکانی تاپاجاغام می؟ تبریزه
دؤنرسک ،قوش کیمی الیمدن اوچاجاقمی؟ باکی ،اونون آنیالرینی
بوتؤولشدیرن وطن! تبریز ،اونون آنیالرینی آجیالندیران وطن! باکی-
تبریز ،گوندوز -گئجه! بو ایکیسینی بیر-بیریندن هئچ آییرماق اوالرمی؟
اولقانین هوه سینین هارا چکیلدیگینی بیلمیرم! تبریزه دؤنمه میز بیزیم
سونوموز اوال بیلرمی؟ قوینومدا میشیل-میشیل اویوموش پریمین
گؤرونمز دونیاسی ،گؤرونن اوزوندن قات-قات دریندیر! منیم اونون
گیزلی دونیاسینا ال اوزاتماغا حاقیم یوخدور .اونون چکدیگی آجیالرین
یوزدن بیرینه قاتالنا بیلمرم .او ،منیم گؤزل خانیمیم ،ایتیرمیش اولدوغو
بئش باالسی نین گلینجیک آناسیدیر!

صاباح ماشالاله خانی آلماق اوچون بدرابادا یوال دوشمهیه
حاضیرالنیردیم کی ،اوتاغیمیزین قاپیسی دؤیولدو:
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ایشچی :جوانشیر بئی ،سیزین بیر قوناغینیز وار .آشاغیدا
گؤزلهییر!
کیمدیر ،آدی ندیر؟ منیم بوراالردا قوناغیم اوال بیلمز؟
قورخمایین او دوستونوز ماشالاله خان بئیدیر .سیزی آشاغیدا
گؤزلهییر.
اولقا( :یوخولو -یوخولو) ماشالاله خان ائشیتدیم ،جوانشیر!
بوراالردا نه اولور .اونون بورادا نه ایشی وار .یوخ آچما! بو بیر
توزاق اوال بیلر!بلکه ده مأمورالر بیزی تاپدیالر!
ایشچی :قورخمایین ،قورخمایین! او ،منه سنین اونا وئردیگین بیر
یازینی دا گؤندریب .من ،کاغیذی قاپینین آرخاسینا بوراخیب
گئدیرم .کاغیذی گؤرندن سونرا منیم دوغرو اولدوغومو باشا
دوشرسن.
اولقا :بو نه کاغیذی اوال بیلر کی ،جوانشیر؟
من اونا تورکجهنی اؤیرتمک اوچون چوخلو یازیالر وئرمیشم.
رحمتلی جاببار عمیدن اوالن شعرلر وئرمیشم .قاپینی آچیب
باخمالییام ،اولقا!
ژاندارماالرین ،یا دا کی برکتاغانین آدامالری اولسا؟
اونالر اولسایدی ،ایندی قاپینی سیندیریب اوتاغا گیرمیشدیلر.
بس نییه ماشالاله خان اؤزو قاپییا گلمیر؟
او ،هر زامان قادینالردان قاچیردی .بلکه ده بو اوزدن!

قورخا-قورخا قاپینی آچار-آچماز ،گؤزوم بیر صحیفه لیک یازییا
دوشدو .یازینی تانیدیم .کاغیذی گؤتوروب قاپینی باغالدیم .شعری
اولقایا اوخودوم

من سنی گؤزلهدیم ،سوچسوز -سونوجسوز،
داغدان دا ،داشدان دا ،آری تر-تمیز!
هئچ اولمادیم سنسیز ،سندن اومودسوز،
چونکی عئین دومان ،عئین چنلریز!
406

ائلدار قاراداغلی

سورگون اومودالر

بیلیردیم گهلرسن وفالی یولداش،
بو یولالری بیرگه آشیب گئدریز،
چون دئمیشدین توپوغونا ده یسه داش،
بیل کی ،یاردیمیندا بیزلر -تورکلریز!
قوشمانی ائشیدن اولقانین گؤزلری دولموشدو! من ،اولقانی بو
دویغوالریندان اؤترو قینایا بیلمزدیم .ذاتن اؤز گؤز یاشالریمی دا
دوردورا بیلمیردیم .بیر یاندان بدرابادا گئتمکدن قورتولماق ،باشقا یاندان
ایسه ،جاببار عمینین آنیالریندان بیری اوالن بو شعر! تبی کی ،اولقانین
سئوینجی منیم کیندن قات-قات بؤیوک اولمالییدی! اولقا سئوینجینی
گؤسترمکده چوخ قورخماز و آیدین بیر اینسان ایدی .او ،سئوگیسینی
گیزلیهجک بیر زاواللی اولمادیغینی بوردا دا گؤسترمیش اولدو .یئیینجه
یاتاغیندان دوردو .اللرینی بوینوما ساردی .قورو دوداقالرییال
دوداقالریمدان اؤپدو:
-

عشقیم ،سئوگیلیم ،جوانشیریم ،سنی چوخ سئویرم! یانیمدان آیریلما
حیاتیمین کیشیسی!
اولقا! سن ماشالاله خانین آشاغیدا اولماسینا اینانیرسان؟ او
اولماسا؟!
جوانشیر آغزینی خئیره آچ! بو کاغازین باشقاسی الینده نه ایشی
اوال بیلر؟

یاواش-یاواش پیللهلری ائنهرک سالونا ساری گئتدیم .ماشالاله خانین
باشینداکی شاپکانی گؤردوم .ماشالاله خانی آرخادان تانیدیم .آرخامجا
گلن اولقا دا اونون ماشالاله خان اولدوغونو تصدیقلهدی .اونو سسلهدیم:
-

ماشالاله خان عمی!
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او ،دؤندو .اونونال اؤپوش-گؤروش ائتدیم!.
-

-

-

اولقا :ساالم وعلئیکوم ،ماشالاله خان عمی!
علیئیکوم ساالم فاطیمه خانیم! اولقا خانیم!
اولقا :بیز ،سیزین بدراباددا اولدوغونوزو بیلیردیک! بس نییه
بوراالرداسینیز؟
اولقا قیزیم بو اوزون ناغیلدی .هامیسینی آنالداجاغام .ایلک اؤنجه
گلین گئدک آرخا اوتاغا .اورادا آغیزالما بیر شئیلر حاضیرالنیبدیر.
آنجاق ،ایسترسینیز او بیری دوستالری دا گؤزلیه ک.
من :فرج عمیجان چوخ خستهدی .اونو بورا قدر زورال گتیردیک.
بیر دوکتور گرکدیر .یوخسا حالینین نئجه اوالجاغینی بیلمیرم!
ماشالاله خان :نه یی وار کی؟ بورادا داوا -درمان اوالر ها.
اولقا :داوا-درمانلیق دئییل! دوکتور گرکدیر .اونون بؤورکلری
ایشدن دوشوب! اونا دا سنین کیمی توتوقالما حؤکمو گلیب .یوخسا،
یئریندن ترپتمک دوغرو دئییلدی .اونون گونلری بیزیم هامیمیزدان
قارانلیق کئچیر .دؤرد باالسی ،خانیمی نین هاراالردا اولماسیندان
کیمسهنین بیلگیسی یوخدور.
من :من اوتاقالرینا بیر باخیم!

قوالمین دئدیگینه گؤره عمیجان گئجه-بویو ساییقالیب .دانین آچیلماسینا
دوغرو سس سیز دوشوب یاتیبدیر.
-

قوالم :سن حله گئتمهدین ،جوانشیر؟ ایسترسن بیرلیکده گئدک؟
یوخ گئتمهدیم! ماشالاله خان آشاغیدادیر.

بیزیم سسیمیزه اویانان فرج عمیجان:
-

کیم ،کیم! ؟
ماشالاله خان بورادادی ،عمیجان! گون آیدین عمیجان!
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اونون بوراالردا نه ایشی وار؟
اؤزو آنالدار .سیزی گؤزلهییر .من آشاغییا گئدیرم .سیز
حاضیرالنین .ایشچی گلیب سیزی گتیرر .یا اؤزوم بیرآزدان
دؤنرم .آرخاالردا بیر یئرلرده ییک.

ماشالاله خان بدراباد اؤیکوسونو بیلدیگی یاریمجیق تورکجه ایله بیزه
آنالتدی .اوروجون گئتمه سیله ،کیمسهیه گوونمهییب خورمابادا دؤنمه
سینی دئین ماشالاله خانین گؤردوکلری بیزی حددن آرتیق چاشدیردی:
-

سیزین آزادلیق حؤکمونوزو بؤلگه خانالری برکتاغایا وئریبلر .او
ناموسسوز ،بیر گون منی یانینا چاغیریب ،تاپیشیریقالر وئردی:
"بو تورکلری اؤز باشینا بوراخما! اونالر دؤولته قارشی کیم
اولورالرسا دا ،منیم اوچون آلاله طرفیندن بیر هدیه دیرلر.
اونالری آلاله منه قول گؤندریبدیر .من ،اونالری بوردان
بوراخمامالی یام .اؤلمه-دیریل یئمک-ایچمکلرینی چاتدیرماق
گرکدیر .من ،اونالری یاشاتماقال دؤولتین گؤزونه گیرهجگم!
آنجاق ،بو سورگون بیر گون بیترسه ،اونالری اؤز مالیم کیمی
ساخالماغا چالیشاجاغام! سن ده قوالغینی دؤرد آچ! بیر خطا
گؤرسم اگر ،سندن بیلرم! اونالرین اؤلنهدک بوردا قاالجاقالریندا
سوروملو سنسن!" من ،بدراباددا "گنل باغیش" فرمانینی گؤزومله
گؤردوم .مینلرله آزربایجان تورکو وطنه قاییتماق اوچون دؤولت
ایداره سی قارشیسیندا سیرا گؤزلهییردی .آما ،سیز آزاد اولموش
یولالری قاجاق دؤنمک زورونداسینیز .چونکی سیزین آزادلیق
وثیقه نیز یوخدور ،اولمایاجاق دا!

ماشالاله خانین آختاریشدا اوال-اوال ،بوردا قاالراق بیزی گؤزلهمه سی
بؤیوک اؤزوئری ساییلیردی .او ،بدراباددا اولدوغو سورجده
آزربایجانلی اوالراق بؤلگهدن چیخما ایمکانی الده ائتمیشکن ،گئتمهمه
سینی بئله آنالتماغا چالیشیردی:
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من بیر لکم! کند باالسییام .اینسانلیقدان چیخان قمارباز آتامین
قومار پولو اوالراق منی برکتاغایا ساتمادان اؤنجه ،آنامین سون
بیر سؤزونو قوالغیما سیرغا ائتمیشدیم .آنام رحمتلیک ناموسسوز
آتام طرفیندن هر دفعه دؤیولن زامان ،آغالیا-آغالیا دئیردی":سنین

بو ددنین داماریندا خالیص لک قانی آخمیر! بیر لک کیشیسی بو
قدر ناموسسوز اوال بیلمز! لک اینسانی ایگیدلیکله ،ناموسال،
شرفله ،دوزلوکله تانینار! سنین بو یازیق ددنده بونالرین هئچ بیری
یوخدور! اونون قارینی یاالنال دولودو! اونون آغزیندان چیخان
سؤزونون بئله ،ده یری یوخدور! او ،بیر لک دئیل!"
آتامین کفنله نن گونو ،آنامین اؤزگورلوک گونو اولدو! آنجاق،
قارایازغیسینا آلیشان یازیق آنامین ،ایکی آی آتامین اؤلوموندن
سونرا دونیاسینی دییشمه سی هامینی چاشدیرتدی! او ،ساغ-
ساالمات گؤرونورکن بیردن-بیره یئره دوشه رک کئچیندی! هم ده،
ویجدانسیز ارینین قامچی -شالالغیندان قورتولدوغو آندا!
بیر لک اولدوغوم اوچون ،آتامین یئرینه سورغویا چکیلمگیم
دوغرو اولمازدیر" .من بیر لکم" سؤزونو قانیمال ائشید سانیرام!
من ،سیز تورکلری سئودیم! سیزه باغالندیم! لک اولماقدان
چیخمیش آتامدا گؤرمهدیگیم سئوگینی سیزده گؤردوم .بیرلیکده
درد چکمکدن نئجه ممنون اولدوغونوزو گؤردوم! بونالری
گؤردوکدن سونرا اوندان واز کئچمه گیمین آنالمی یوخدور.
جوانشیرین منه وئردیگی جاببار بئی رحمتلیگین شعری بیر حایات
درسیدیر .او درسی ،اؤلسم ده بیر داها بوراخمارام!
ماشالاله خانین علیل خانیمی ایله باغلی دئدیگی سؤزلر ده چوخ ایلگینج
ایدی .او بو حاقدا دئیردی:
-

او گون سیزین یانینیزدان ائوه دؤنرکن ،برکتاغانین یئنی کورد
خانیمینی حیطیمیزده گؤردوم! اوندان ندن بورادا اولدوغونو
سوردوم .او ،دیل-دوداغینی چئینیهرک سؤیلهدی" :سمهنی
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بیشیرمیشدیم! دئدیم سیزه ده گتیریم ،ساوابی وار! گلمیشکن ،یازیق
قادینجیغازی دا گؤرموش اولوم ،دئدیم!" من ،بو گنج قادینا هئچ
زامان اینانمادیم! او ،ناموسسوز برکتاغانی موم کیمی الینده
توتاراق ،بوتون قادینالرینی گؤزوندن سالمیشدی! اؤز عیشوه سیله
ایستهدیگی هر کسی الینده ساخالییردی .اونونال برکتاغانین
آراسیندا  ۴۰یاش فرق وار! بیلیرم کی ،کند آغاسینین بیر چوخ
یئرلرینی اؤز آدینا سالمیشدی .او ،قارشیسیندا اوالن هر انگهلی
آرادان قالدیرماغا قادیردی .گنج دیر ،گؤزلدیر ،دوغاندیر ،عشیرت
قیزیدیر ،حیرصلیدیر و بیلمهدیگیم چوخ شئیلرین ییه سیدیر! من او
گون اونو گؤرونجه ،باشیما یئنی بیر بالنین گلهجه ییندن قورخدوم.
بو کز ده باشیما گله بیلهجک ان پیس شئیی گؤردوم.
گئجه ،یازیق قادینین یئمه گینی وئریب ،یاتیزدیردیم! او یاتارکن
اؤزوم ده اوتاغیما چکیلیب یاتدیم! سحر تئزدن خانیمیمی اؤلو
گؤردوم! هامیسی بو قدر! اؤنجه ،برکتاغانین یانینا گئدیب ،قیزینین
اؤلوم خبرینی وئرمک ایستهدیم .یولون یاریسیندا برکتاغانین
"قیزیم اؤلرسه سنی یاشاتمارام!"سؤزوندن جانیم تیترتمهیه دوشدو!
من ،او کیشی نین نئجه غدار ،ظالیم و آدام اؤلدورن بیریسی
اولدوغونو گؤزلریمله گؤرموشدوم .جانیم ایندی ده او ظالیمین
ووردوغو گوندهلیک شالالق الردان قوتور-قوتوردور! بو کز
آرتیق شالالق دئیل ،بیر قورشونال بئینیمی گؤیه سووراجاق ایدی!
ال-آیاغیم اسیردی! کیمسهیه بیلگی وئرمک جسارتینده دئییلدیم.
یولدان دؤنر-دؤنمز بوراالردان قاچما قراری آلدیم! ایلک اؤنجه،
بیرباشا خورم آبادا گلمک ایستهدیم .سونرا دوشوندوم کی ،نهاونده
گئتمک بهاناسی ایله ژاندارما دوراغینا باش چکرک ،اؤزومو
گؤسترمیش اولوم .چونکی ،تئزلیکله آرخامجا دوشمک اوچون ان
یاخین ژاندارما دوراغینا خبر سالیناجاقدیر .ژاندارما دوراغیندا
برکتاغانین ایشلریله باغلی نهاونده ،بلکه ده همدانا گئتمه گیمی
دئیب یوال دوشدوم .دوراقدان بیراز آرالی یولومو مئشهلردن
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ساالراق گئری قاییدیب بوراالرا گلدیم .بیر نئچه گون بورادا
قاالراق بدرابادا گئدیب اوروجون قوناغی اولدوم .اوروجون
تبریزه ساری دؤندویونو ،بدرابادین ایسه گل-گئتلی یئر اولدوغونو
گؤرونجه ،بورایا دؤنوب سیزی گؤزلهدیم.هر گون کئچدیکجه
سیزین گلدیگی نیزدن اومودسوز اولسام دا ایچیمدن گلن بیر سس
"دایان! جوانشیر وئردیگی سؤزو توتار!" دئیر ،اومودومو
ایتیرمهیه قویموردو! گؤروندویو کیمی ،سونوندا بیر-بیریمیزه
قووشدوق .قوی اونالر منی نهاوندده ،همداندا آختارسینالر .بیز،
بورادان راحات -راحات ایستهدیگیمیز یئره گئدریک .آما ایلک
اؤنجه ،سرکاری ساغلیغینا قووشدورمالی ییق .بیر تانیدیغیم حکیم
وار .اونو اوشاقلیغیمدان تانییرام! قوجامان بیردوکتوردور! بو گون
اونو بورایا گتیرده رم .او ،بیر باخسین خسته میزه ،سونرا
گئتمگیمیزی دوشونک! یول خرجینی-فیالنی دا دوشونمگین! منیم
یانیمدا گرک اوالن قدر پول وار! منده اوالن پول ،سیزین ده
پولونوزدور! هاراجان ایسترسنیز سیزینلهیم!
فرج عمیجان :ساغول کیشی ،سن بؤیوک اینسانسان! ویجدانین
اینجیمه سین! سنین الین جینایته بوالشا بیلمز! هر اینسانین
اوزوندن ایچی اوخونار! بیزیمله بیرلیکده هامی سنین سوچسوز
اولدوغونو بیلیر .سنین اوچون او رحمتلیک بیر حیات یولداشی
دئیل ،بیر اوشاق ایدی .اؤزو ده باشدان آیاغا بیر ایفلیج! سن
عؤمرونو اونا وئرمیش بیر سوچسوز ،هم ده شرفلی اینسانسان!
بونالری بیزیمله گلیب-گلمهدیگین اوچون دئمیرم! سنی تانیدیغیم
اوچون دئییرم .اورگینی راحات توت!

ماشالاله خانین اؤزونو سوچلو بیلمهمه سی اوچون الیمیزدن گلهنی
ائدیردیک .بیزیم اونا قارشی اوالن اینانجیمیز تام ایدی .عمیجان
دئمیشکن ،اونون خاراکتئرینده اوالن اینسانالر ،قاریشقانی بئله ازه
بیلمزلر!
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همین گون آخشام ،رجب آدلی ایشچیله بیرلیکده گؤزلهدیگیمیز طبیب
عادیلخان ،فرج عمیجانا باخماغا گلدی .اونون بؤیوک چانتاسینی رجب
داشییردی .طبیب عادیلخان ایلک اؤنجه بیزیم یانیمیزدا ،سونرا ایسه
یالنیزجا فرج عمیجانی معاینه ائتدی .هارداسا یاریم ساعاتدان سونرا
اینجلمهلر سون بولدو! چانتاسیندا داشیدیغی چوخ چئشیدلی گؤیرتیلرین
قاریشیغی ایله درمان دوزلدهرک تاپشیریقالر وئردی .حکیمی یوال
سالماق اوچون من ده ماشالاله خانال چؤله چیخدیم .ماشالاله خان لکجه
بیر شئیلر سوروشدو .طبیب عادیلخان دا اونو یانیتالدی .اونالرین
دانیشیغیندان چوخ شئیلر باشا دوشمگینجه ،فارسجا طبیبدن سوروشدوم:
-

-

خسته منیم عمیمدیر .سیزدن دوغرو بیلگی ایستهییرم .مومکونسه،
منه نئجه اولدوغونو دئین.
طبیب عادیل خان :خستهنین دورومو یاخشی دئییل .من بیراز
چیرک ،بیراز دا آغری یا قارشی درمان دوزلتدیم .سنین عمینین
تکجه بؤورکلری دئییل ،هم ده آغ جیگری ایفالس ائتمیش
دورومدادیر .او ،یاخین کئچمیشده آغیر اوشوتموشدور .معالیجه
اولماینجا ،سته لجم اولموشدور .نفسینین دارالماسی آغ جیگرین
پیس ایشلهمه سیندن قایناقالنیر .سنین عمینین هم ده آغیر بؤورک
داشالنماسی وار .ان یاخشی سی ،اونو تئزلیکله تئهرانا گؤتوروب
معالیجه ائتمگی نیزدیر .یوخسا ،خسته نیزین چوخ آز زامانی
قالیر!
ماشالاله خان :دوروم بو قدر آغیردیرمی؟ حکیم ،بوراالردا بیر
ایشلر گؤرمک اولمازمی؟
حکیم :بوراالردا الدن گلن بو قدر! خستهنین دورومو آغیردی.
بیتکی ایله ،بو درمانال اوزون سورمز! چیرک بوتون بدنینه
یاییلیبدیر .من ،سیزه یاالن اومود وئرمک ایستمیرم .خستهیه
عملیات گرکدیر! گئج اولمادان بورادان گؤتورون!
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ائللیکله سس سیزلیک ایچیندئیدیک! حکیمین دئدیگینه گؤره ،عمیجانین
تئهرانا گؤتورولمه سی یاشام آچاری کیمی گؤرونوردو .قارشیدا بیزی
گؤزلهین اوالیالردان بیلگیسیزلیک ایچیندئیدیک .بؤلگهنی تانییان تکجه
کیشی ایسه ماشالاله خان ایدی .سؤزسوز کی ،دؤردوموز ده اونون
الینده اوالن ایمکانالرا باغالنمیشدیق .فرج عمیجانین آنی دوشمه سیله،
بو احتیاج داها دا زیروهیه یوکسلمیشدی .نه ائدهجگیمیزی ،نئجه
ائدهجگیمیزی بیلمیردیک .قوالمین عمیجانا اوالن سئوگیسی ،گئت-گئده
اؤزونو اوزه وئریردی .اومودسوزلوق ،سوسقونلوق گنج چاووشون
اوزوندن بللی ایدی .او ،حالدان دوشموش عمیجانین یاستیغی یانیندان
آیریلمیردی .اولقا ،بیزی و عمیجانی اومودالندیرماغا چالیشیردی!
اوچونجو گونون آخشامیندا هر بئشیمیز سون قراری وئرمک اوچون
عمیجانین یاستیغی یانیندا توپالندیق:
-

-

-

ماشالاله خان :دوستالر ،بیز صاباح یوال چیخا بیلریک .سحر
"اراک"ا گئدن بیر آوتوبوس وار! من سوروجو ایله دانیشمیشام.
آرخادا فرج بئی اوچون یاتاق وار .آوتوبوس بؤیوک و گؤزلدیر.
بو آرادا ،آتالری دا ایلخیچی یا ساتدیم .ساغولسون یاخشی پوال
گؤتوردو .نیگاران اولمایین ،ساغ-ساالمات اراکا ،اورادان دا
تئهرانا چاتاجاییق .بیرباشا تئهرانا گئتمک اوچون اوچ گون بورادا
قالمالی ییق .بیزیم بورادا قالماغیمیز دوغرو دئییل .دوشونورم بیر
آن اؤنجه بوراالردان اوزاقالشماق گرکدیر.
فرج عمیجان( :هنیلتیهرک) منیم حالیم خوشدو! سیز ،بیر آن اؤنجه
بورادان چیخماغی دوشونون .ماشالاله خان بئین سؤزونه قاتیلیرام.
بو گون صاباحدان دا یاخشی! آوتوبوسو الدن وئرممهلییک.
ماشالاله خان قارداشیم دوغرو دئییر!
اولقا :منجه ده تئزلیکله بوراالردان گئتمگیمیز گرهکیر .ایندی
هامیمیز آختاریش آلتینداییق .توتولمادان بوراالردان اوزاقالشاق.
قوالم :من ده گئتمکدن یانایام.
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گؤزلریمین اؤنونده اوچان اینجی اوچوجوالرین دومانیندا اویورکن
اوموزومداکی بیر تانیش الین ایستی سیندن اویاندیم:
-

-

عمیجان :اوغلوم هادی دور! گئتمک واختیدیر! قوردانا دئمیشکن
موال کؤمگینیز اولسون! قالخین ،یول سیزی گؤزلهییر! گولر اوزله
یوال دوشون کی ،داغالر-داشالر ،سئللر-سوالر ،یئنیشلر-
یوخوشالر اوزونوزه گولسون! گؤزل اولقامین الینی توت! اونون
الی گوجلودور! اوره گی بؤیوک ،دیله گی جهاندیر قیزیمین!
قوالم :ماشالاله سرکارین اوزو گولور! بئله ایسه یولالناق!
ماشالاله خان :بیسمیلاله!

آوتوبوسا چیخمادان ماشالاله خان ،جیبیندهکی پولالری بیزیمله
پایالشدی! بیز ،اونون بو ایشیندن چاشیب قالدیق! او ،بو پایالشیمی ایله
گئرچک بیر دوست اولدوغونو بیر داها ایثبات ائتدی .اونون اؤنجهدن
نهاوند و خورماباد شهرلرینده تورپاق آلدیغینی بیلیردیم .او ،بو
تورپاقالرین آغیر گونلره ساخالدیغینی دئمیشدی.
ماشالاله خانین اؤیدوگو آوتوبوس ،یول بویونجا بیر نئچه کره دایانماق
زوروندا قالدی! آوتوبوسون موتورو یورغونلوقدان سانکی "گئتمک
ایستمیرم!" دئیه باغیریردی! همین باغیرتیالرین آردیندا بیر کره تام
چؤلون آراسیندا دایاندی .سوروجو ماشینین موتورونون سویوماسی
اوچون دایانماق زوروندا اولدوغونو سؤیلهدی .ماشیندان ائنه رکن ،یوز
مئتره اوزاقدا اوالن تک آغاج ماراغیمی چکدی .اولقا ایله او آغاجین
یانینا گئتدیک .آغاجدان بئش-اون چوروموش آلما سالالنیردی .اولقا
الینی اوزاداراق او آلماالرین بیرینی دردی .چیبیندن یایلیغینی
چیخاریب ،آغاجدان سالالنان چوخلو آل-الوان یایلیقالرین یانینا
دویونلهدی! سونرا منه دؤنهرک هیجان ایچینده سؤیلهدی:
-

جوانشیر ،سانکی یوخو گؤرورم! بو آغاجدان سالالنان قیزیل
آلماالر ،دردیگیم بو الیمدهکی قیزیل آلما ،دویونله نن بو یایلیقالر،
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الوان پارچاالر منه چوخ دوغمادیر! بوراسی "دده کاراکوم قیبله
سی"نین اؤزودور! اینان کی ،من یئنی یئتمه چاغالریمدا بو آلمانی
درمیشم ،جیبیمدن یایلیغیمی چیخاریب سالالنان پارچاالرین یانینا
آسمیشام! بورا دده قیبله سیدیر جوانشیر! اینان ،اینان!
هارداسا سحر ساعات  ۹رادهلرینده چیخدیغیمیز خورم آباددان گئجه
چاغیندا اراک شهرینه چاتدیق! "اراک"این آوتوبوس قاراژینین
کونجونده یئرلشن بیر کیچیک مسافیرخانانین ایکی اوتاغیندا یئرلشدیک.
ائللیکله یورغون گؤرونسک ده ،فرج عمیجانین دیریباش اولماسیندان
سئوینیردیک .اولقایال بیرلیکده یاتاقدا اوزانیب بو آشامانین دا گئریده
قالدیغینی اینجلهییردیک .او ،ماشالاله خانین بؤیوک اورگیندن
دانیشیردی :
-

-

ماشالاله خانال تانیشماق بیلمهدیگیمیز ،گؤرمهدیگیمیز بیر گیزلی
الین گؤستردیگی مؤجوزه دیر .کیمه دئسک ،بو اؤز وئرینین
گرچک لیگینه اینانار؟ آدام ،الینده اوالن بوتون پولونو بیزیم کیمی
قریبان الرال پایالشیر .من ،بیر تورکدن گؤرمهدی گیمی بیر لکدن
گؤرورم .دئمک کی ،گؤزللیکلرین اؤزل ییه سی یوخدور بو
دونیادا! گؤزللیک بیر سویا ،بیر عیرقه دئییل ،اینسانلیغا باغلیدیر!
اولقا ،باخ! بیزیم آلین یازیمیز آرتیق عئین لشیب! بونو من ده ،سن
ده ،ماشالاله خان دا بیلیریک! بیز ،بیرلیکده جهنم قاپیسینی آچیب
قاچدیقسا ،بیرلیکده ده یاشاماغا جان آتمالی ییق! بونون ایلک
آددیمینی ماشالاله خان آتدیسا ،بیز ده سونونا قدر اونون آرخاسینی
بوش بوراخمامالی ییق!

باشیمیز اؤز قالما-قالیمیزال مشغول ایدی کی ،قاپی دؤیولدو:
-

باالالر ،گلین یئمهیه! لوله کاباب آلمیشام! سالونا گلین! چای دا
تاپشیردیم!
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هامیمیز ،حتی فرج عمیجان بئله ،تزه کاباب دورمه گینی سئوه-سئوه
یئدیک .چای ایچندن سونرا اوتاقالریمیزا چکیلدیک .اوتاقال یاتاغین
هارمونیاسی اولقایال منیم روح و تن بیرلیگینی ساغالمیش اولدو! دان
آچیالرکن گؤزل بیر گونون آرماغانی گونشین ایستیسیندن اوخونوردو.
اوزون سورن آجی گئجهلرین آردینجا ،بیر ایشیقلی سحرین آچیلماسی،
سئوگی دولو گونشلی بیر گونون اومیدلرینی آرماغان ائدیردی!
-

-

گون آیدین سئوگیلیم ،گون آیدین جوانشیر! گون آیدین یئنی گون،
اومیدلی ،گونشلی ایستی گون! سیزی چوخ سئویرم! سیز نئجه؟
منی سئویرسینیزمی؟
گون آیدین اولقام! گون آیدین سئوگیلی حیات یولداشیم! البته کی،
سنی سئویرم! تانریم بو سئوگینی سونالندیرماسین!

قونشو اوتاقدا سس-سمیر یوخ ایدی .هر کس میشیل-میشیل یاتیردی.
اولقایال بیرلیکده سالونا ائندیک .سالوندا رئسپسیوندا اوتوران کیشیدن
باشقا کیمسه یوخ ایدی .اونا یاخینالشیب ساالم وئردیک:
-

-

ساالم ،گون آیدین.
گون آیدین .اوتاغینیز راحات اییدی می؟ بیر سیخینتی نیز اولمادی
کی؟
یوخ ساغولون! ندن کیمسه یوخدور؟ موتل چوخ ساکیتدیر.
دوغرودو .بو گون شنبه اولدوغو اوچون داها ساکیت اوالر .بو
گون اراکا موسافیر گلمز نورمالدا .صاباح تئهراندان بیر آوتوبوس
گلر .بلکه بیزه ده بیر-ایکی یولجو باش وورسون!
هه ،صاباح نه زامان آوتوبوس گهلر؟
آخشام چاغی گلر .ساعاتی بللی اولماز .آما گلر .او آوتوبوس
گئجهنی بورادا قاالر .بیریسی گون سحر بوردان تئهرانا دؤنر.
سیز ،تئهرانا گئتمک ایستهییرسینیز؟
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بیر خسته میز وار .بوراالردا دوغرو موعالیجه اولماسا ،تئهرانی
دا دوشونه بیلریک .عاییله میزله بیرلیکده قرار وئرمهلییک .بیزیم
ائویمیز خورماباددادیر .اورادا بازاردا اولوروق .بیز تاجیریک!
خسته نیزین یاستیغی یونگول اولسون .بوراالردا ایستهدیگینیز
گوجلو دوکتور و خستخانا یوخدور .واردیر ،آما خورماباددان
گلدیگینیزه گؤره ،دئمک کی ،خسته نیزین دورومو جیدیدیر.
دوغرودور قارداش .بیز ،هاردان چؤرک ،پئندیر ،چای آال
بیلریک؟
بیز سیزه سحرلیک آغیز-آلما دوزلدریک .آما باشقا یئردن آلماق
ایستهییرسینیزسه ،بیراز یوخاریدا بیر باکال دوکانی وار .اورادا
ایستهدیگینیزی الده ائده بیلرسینیز .البته ،بیز سیزه ایستهدیگینیز
یئمهلی و اوجوز سحر یئمه گینی وئره ریک.
تامام ،عاییله میز اویانسین ،سیزه سفاریش وئره ریک.

عمیجانین یوکسک روحیه سی بیزدن داها چوخ اؤزونو سئویندیریردی.
تئزلیکله خانیمینی ،باالالرینی گؤره جهگینی دیله گتیریردی .ائله
دانیشیردی کی ،سانکی عاییله سینین هاراالردا اولدوغونو بیلیردی.
اونون عاییله سیله باغلی وئردیگی اومود ،چوخ خوشوموزا گئدیردی.
اصلینده ،ایندیکی دورومدا بیزی ان چوخ راحاتسیز ائدن دوروم فرج
عمیجانین اؤزو و عاییله سی ایدی .ایلک اؤنجه اؤزونون چؤکموش
روحیه سینی قالدیرماق ،سونرا ایسه تئهراندا معالیجه سینی داوام
ائتدیرمک .ان سونوندا ایسه نئجه اولورسا-اولسون ،عاییله سینه
قووشدورماغی هدفه آلمیشدیق .بونو ائل لیکله ایستهییردیک .آرامیزدا
اوالن ایلک ایستک ده ائله بو ساییلیردی .موتلده بیزدن باشقا قاالن یوخ
ایدی .بیزه اؤزل آچیلمیش آغیزآلما سفره سی سونا آنانی آنیمسادیردی.
رحمتلیک سونا آنانین آغیزالما سفره سی ده بو گونکو سحرلیک کیمی
موکمل اولوردو .بو اوزدن ،قوردانا یالنیزجا هفتهده بیر کره سونا آنایا
فورصت وئریردی .سؤزسوز کی ،حاقلی طرف ده قوردانا اولوردو.
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چونکی ،بئله اولماسایدی ،سونا آنا بیر هفتهنین ایچینده قوردانانین بوتون
دئپوسونو بیزه یئدیردردی! سونرا ایسه ،یئمک اوچون بیرجه بارداق
اونوموز بئله ،قالمازدی!
ماشالاله خان سحر یئمگی نین  ۳تومهنینه قارشی ۱۰ ،تومن موتل
ایشچیسینه وئردی! گنج اوغالن سئویندیگیندن بیزیم ایشچیمیزه
چئوریلدی .او ،آرتیق موتلی باشینا بوراخیر ،بیزیم ایشلردن یانا
ایستهنیلن یئره گئدیردی .او ،ماشالاله خانین ایستهدیگینه گؤره،
تئهراندان گلهجک آوتوبوسدا یئر آییرماق اوچون اراکین قاراژینا گئدیب
سفاریش وئردی.
اراکدا سس سیزلیک حاکیم ایدی! پولیسدن ،ژاندارمادان کیمسه
گؤرونموردو .بیرینجی گونوموز بوتونلوکله موتئلده کئچسه ده،
ایکینجی گون عمیجان و باشقا بئیلرین باسقی سی ایله اولقانی شهره
چیخارتدیم .موتئل ایشچی سینین مصلحتیله اراک سینئماسینا گئتدیک.
سینئمانین تابلوسوندا "اراک سینماسی" یازیلسا دا ،ایشچی نین دئدیگینه
گؤره ،میسیو سینئماسی کیمی حالالنیردی .اراک خورمابادا گؤره ،یئنی
شهره بنزهییردی .بورادا تیکینتی لرین مودئرن ،گؤزل ،تمللی اولدوغو
گؤزه دییردی .هاوا بورادا بیر آز داها سویوق و جان یاخان ایدی.
سینئمانین موتئلله چوخ آرالی اولمادیغی اوچون گئدیش-دؤنوشوموز ده
پروبلئمسیز اولدو .بو ،اولقایال کئچیرتدیگیم ان گؤزل گئجه اولدو .اولقا،
بو اوالیدان چوخ سئویندی! او ،گئجه یئنه ده بیزیم اوچون اؤزل
کئچدی!
تئهراندان گلن آوتوبوسون اراکدان قالخماسینا بیر ساعات قالمیش،
موسافیرخانادان چیخدیق .یوکلریمیزی یئرلشدیرمک سورجینده ماشالاله
خان سوروجو ایله فرج عمیجانین دورومونو دانیشدی .اونون تورک
اولدوغو بللی اولدوقدا ،تورکجه دانیشان ماشالاله خان منی چاغیردی:
-

جوانشیر گل! آغا سوروجو سنین همشهریندیر.
ساالم آغا ،سیز ده تورکسونوز؟
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 سوروجو :ساالم علئیکوم قارداش اوغلو! بوراالردا نه ایشینیز وار؟ بیزیم خسته میزی تئهرانا آپارماغیمیز گرک .بیز ،تیجارت ایشینهباخیریق .خسته ،عمی میزدیر .بو بئی ده ،عمیمین اورتاغیدیر.
بیزیم ایشیمیز پارچا تاجیرلی گیدیر .تبریزدن بوراالرا پارچا
گؤندرریک.
 نه یاخشی! تاجیر اولماق ،وارلی اولماق دئمکدیر .بازارینیزیاخشیدیر البت!
 یاخشیدیر هه! آنجاق بؤیوگوموزون خستهلیگی بیزی یاماناینجیدیر .اونو تئزلیکله تئهرانا ،اورادان دا ائوینه ،تبریزه
گؤتورمهلییک.
 کئچمیش اولسون! تئزلیکله آیاغا قالخماسینی دیلهییرم! من ،عمیجانیزی اؤز یانیمدا دا یئرلشدیره بیلرم ،آنجاق آرخادا اوزانارسا،
داها راحاتالر!
عمیجان اؤز ایستگیله ماشینین آرخاسینداکی یاتاقدا یئرلشدی! یولبویو
آرزوائدیلمز بیر اوالی باش وئرمهدی! تبریزدن چیخالی ان گؤزل ماشین
یولونا تانیق اولدوق .آوتوبوس راحاتجا یول گئدیردی .بیزیم یول بویونجا
هر هانسی شیکایتیمیز اولمادی .آوتوبوس ساوا شهرینین گیریشینده یئرلشن
بیر یئمک خانادا دایاندی .سوروجو شاگیردین دئدیگینه گؤره ،یئمک،
توالئت و ناماز اوچون  ۴۵دقیقه بورادا دایانمالی اولدوق .ماشالاله خانال
قوالم ،عمیجانین ایکی یانیندان یاپیشاراق اونون یورومه سینه یاردیمچی
اولدوالر .من ایسه اولقا ایله بیرلیکده رستورانا گیردیک .رستورانا گیرر-
گیرمز ،آغیر سیقارا ایی سیندن اورگیم بوالندی .بیزدن سونرا بیر نئچه
آوتوبوس و کیچیک ماشین دا رستوران قارشیسیندا پارک ائتدیلر .آخشام
یئمگی اوچون سفاریش وئردیک .سفاریشی آالن تورکجه دانیشیردی .من
ایسه ،سئوینهرک بئش کابابین پولونو وئریب ،یئریمیزه قاییتدیم .یئمکدن
هامیمیز راضی قالدیق .بیر چای و توالتدن سونرا آوتوبوسا ساری
یولالندیق .سوروجونون "یئمکدن راضی قالدینیز" سوالینین قارشی سیندا
420

ائلدار قاراداغلی

سورگون اومودالر

"ساغول قارداش چوخ گؤزل ایدی" دئیهرک یئریمیزده یئرلشدیک .تئهران
گیریشینده پولیس دوراغینی گؤرونجه ،هر دؤردوموزون تدیرگینلیگی
اوزوموزه وئردی .ایکی پولیس آوتوبوسون ایچینه گیرهرک ایستهدیگی
آدامالردان کیملیک ایستهدی .منیمله اولقانی یان-یانا گؤرونجه بیرینجی
پولیس سوردو:
 سیز ،ار-آروادسینیز؟ بعلی سرکار! کیملیگی نیز وارمی؟ البته وار ،سرکار ،ایسترسینیز؟ یوخ قالسین!ایکینجی پولیس قوالمدان سوروشدو:
 هاردان گلیرسن؟ تبریزدن خورم آبادا قوماش آپارمیشدیم .ایندی تئهرانا گئدیرم.اورادان دا قوماش سفاریش وئرهرک ،تبریزه دؤنهجگم.
 کیملیگینی (سیجیللی) وئر! بویور سرکار (قوالمین بئله جسارتلی داورانیشی منی یئریمدناویناتدی!)
 سن ،تاجیر اولماق اوچون چوخ گنج دئییلسن می؟ منیم آتامین تبریز بازاریندا پارچا دوکانی واردیر .من اوشاقلیغیمدان بو ایشده بؤیوموشم!
 سنین خاین سپئراتچیالرال نه ایشین وار؟ دوزون دئنه! بیز نسیل بویو تاجیر اولموشوق .سیاست-میاستله ایشیمیز اولماز!ایندی تبریز گنج شاهیمیزین الیله امین لشیب آرتیق! بیز ده سیزین
ساینیزده بیر ایلده ایتیردیکلریمیزین یوز قاتینی قازانیریق .تانری
سیزدن راضی اولسون!
 آفرین! بئله وطن سئور اول! اصیلزاده اولدوغون اوزوندن بللیدیر!آنجاق ،بیراز آشاغیدا دانیشساق ،یاخشی اوالر! گل ،بو دا کیملیگین!
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قوالمین پولیسلرله آشاغی دوشمه سیله اورگیمیز دایانان کیمی اولدو!
پولیسلر قوالمی ماشینین آرخاسینا چکدیلر! آرتیق اونالر گؤرونمز
اولدو! بوتون پالنالرین یوخ اولماسینی دوشوندوک! باری بیزی ده اله
وئرمه سین ،دوشونهرک گؤزلهدیک! اولقانین اللرینی الیمده توتوب،
اورک-دیلک اولماغا چالیشدیم! الیمیزدن هئچ بیر ایش گلمیردی .تکجه
دیله گیمیز ،پولیسلرین بیرلیکده اولدوغوموزدان خبرسیز اولماالری
ایدی .بو ایسه ،اؤزوموز ایستمهدن باش توتموشدو .بئله کی ،بیزی
آیری-آیری سانان پولیسین ان آزیندان باشقاالرینا ضرر وئرمه سینین
احتیمالی دوشوردو .بو دوشونجهلرین ایچینده بوغولموشدوم کی ،قوالم
آوتوبوسا میندی! پولیس ال ایشاره تیله آوتوبوسون یوال دوشمه سینه
ایذن وئردی! قورخوموزدان تئهراناجان قوالمال ماشالاله خانین
قولتوغونا بئله ،باخماق ایستمیردیم .اولقانین اوزونون رنگینی بوندان
اؤنجه ان آزیندان بئش باالسینی ایتیردیگینده گؤرموشدوم .نه ایسه ،بو
اوالی دا باشیمیزدان اولدو! سونرا بیلدیک کی ،قوالمین چوخ بؤیوک
دانیشماسی ایله پولیسلرهوه سه دوشهرک اونو سویماغا قرار
وئرمیشلر! پولیسلر ،قوالمین تاجیر اولدوغونو اؤیرهنینجه ،جیبینین
بوتون پولالرینی یارییا بؤلوب ،پوسان-پوسانا عدالتی یئرینه
یئتیرمیشدیرلر! بو پولیسلر اوچون گوندهلیک بیر قازانج اولسا دا ،بیزیم
اوچون میلیونالرال پوال قارشی یاشام شانسی ساییلیردی! بو اوالی منیم
اوچون بئینیمدن سیلینمز بیر آن کیمی هر زامان یاشایاجاق!
تئهرانین ناصر خسرو خیاوانی بیزیم اوچون یئنیدن جانالنمایا
باشالمیشدی! آوتوبوس تئهرانین کیچیک-بؤیوک کوچهلرینی آرخادا
بوراخاراق ،لعنت لیک بدیع آبادین یولونو آچان تانیش قاراژا گیردی.
بیز آرتیق تئهراندایدیق!

«ایکینجی جیلدین سونو»
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بدیع آباد‘دان تئهرانا،
یاسال سورگوندن ،یاساق سورگونه!
تخمینن ایل یاریم بوندان اؤنجه ،دارماداغین اولموش ،تورپاغینا
یاساقالنمیش ،کیملیگی تاالن گؤرموش بیر یازیق اولوسون سورگون
پارچاسی کیمی ،بو مافیا جایناغینا سوروک لندیک! کیمیلری اوچون
خوش گؤرونن ناصر خسرو آدی ،بیزه گؤره بیر اسارت سیمبولو
اولموشدو! محض بو نؤقتهدن سون سورگون چاغیمیز باشالمیشدی!
تئهران ،منیم اوچون ایتیردیگیم وارلیغیم ،باتاق لیغیم ،دوستاغیم ،کیملی
گیمین قاتیلی ،عؤمرومون نیسگیل جایناغی ،تورکلوگون جانیسی بیر
مافیا شهری! اولوسومون معنویاتی نین سون باتاقلیغی! عؤمرومون
سون بؤلومونون ایلک باشالنیشی ،جاببار عمی دئمیشکن،
سورگونوموزون دامغاسینی ووران جلالد مکان بیر یئر!
آرتیق ،ایلک گؤرونوشونده منی واله ائدن تورک قاجار معمارلیغی نین
گؤزللیگی ده اومورومدا دئییلدیر .آرتیق ،اؤز وطنینی اؤزگهلرین الینه
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بوراخاراق تورک وارلیغی نین باتاق لیغینی آبادالیان شاه باباالریمیزا
دا ،اونالرین امریله تیکیلن "شمس اولعماره"لره ده سایغیم قالمامیشدی!
اونالری گؤرونجه ،قارایازیمیزین بیزدن اؤنجه باباالریمیزی دا سئل
چؤپو ائتمهسینی دوشونوردوم! اگر اونالر اؤز یئرلرینه ،دوغما
تورپاقالرینا صاحیب چیخسایدیالر ،تورک میلتی بو درجهده یازیق
اولمازدی! نئجه دئیرلر" :مئشه قوردسوز قاالرسا ،چاققال قورد

کؤینگی گئیر!"

ماشالاله خانا گلینجه ،عؤمرونون سونالنما حؤکموندن قاچارکن ،جنته
دوشدویونو سانیردی! ایلک کز تئهران کیمی بؤیوک بیر شهرده اولما
ایمکانی الده ائدن بو قارابخت لک اوچون سئوینجین سینیری یوخ ایدی.
بیز ،اونا حاق وئریردیک .اونون کیچیک حیاتیندا بیر آز گلیشمه
یارانمیشدی .او ،اؤزگورلوگون یالنیزجا گؤزل اوزونو گؤروردو! بیز
ایسه ،اؤزگورلوگون الده ائدیلمهسینین آغیر بدهلینی قانیمیزال،
جانیمیزال ،بوتون وارلیغیمیزال اؤده میش یئنیلمیشلر ایدیک! او ،هئچ
تئهرانین سیاسی مافیا مرکزی اولدوغونو دوشونه بیلمزدی! بیز ایسه،
تورک اولوسونون تؤکولن قانینی ،کسیلن نفهسینی ،آزربایجانین یئر
آلتی ،یئر اوستو ،ماددی-معنوی وارلیغی نین تاالنماسی نین
تراگئدیاسینی چیگینلریمیزده داشی ییردیک! او ،اؤزونو اسارتدن
قورتولموش ،بیز ایسه اؤزوموزو اسارتده قورتولموش گؤروردوک!
سرحدسیز چئشیدلر ایچینده سرحدلی یاشام! کیچیک قابدا بوتون
گؤرونن ،بؤیوک قابا یئرلشینجه دامال اوالن بیزلری نهلر گؤزلهییردی؟
ماشالاله خان نه زامان بیزی یاریدا بوراخاراق لک عاییله سینه
دؤنهجکدیر؟ او ،تاپدیغی بؤیوک دونیاسیندا نهلرین دئیشیمینه تانیق
اوالجاقدی؟
عمیجانین اؤزو و عاییله سی قارشیمیزدا اوالن ان بؤیوک پروبلئم
ایدی! اونون دورومو اوزده گؤرونندن داها آجیناجاقلی ایدی .او ،بللی
ائتمک ایستمهسه ده ،عاییله سینه قارشی آرتان دویغوسو ،آغریالردان
ایرهلی گلن آنی داورانیشالری ،اوزونون سالالنماسی ،گؤزلرینین
چوخورا دوشمهسی آغیر خستهلیگی نین گؤستریجی سی ایدی .آنجاق،
عمیجانی دوکتورا گؤتورمهدن اؤنجه ،باشیمیزی سوخاجاق بیر یئر
گرک ایدی .نه یاخشی کی ،ناصر خسرو خیابانیندا هر کسدن چوخ ائو
دلاللی وار ایدی .اونالرا قریب یولچوالری تانیماق ،بیر بارداق سو
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ایچمکدن داها راحاتیدی .بئله کی ،آوتوبوسدان ائنر-ائنمز بیر یئنی یئتمه
گنج اوغالن قارشیمیزا گلهرک ،چوخ ادبله ساالم وئردی:
 ساالم ،تئهرانا خوش گلمیسینیز! سیزه بورادا گؤزل یاشام،اوغورالر دیلهییرم .من ،سیزه ایسهتهدیگینیز ائوی تاپا بیلرم!
ایش تاپماق اوچون یاردیمچی اوالرام .باشقا احتییاجالرینیزا
یاردیمچی اوال بیلرم .فارس و تورک دیللرینی یاخشی بیلیرم .آتام-
آنام زنگانداندیر .اؤزوم تئهراندا آنادان اولموشام.
 قوالم :سنین آدین ندیر؟ باغیشالیین اؤزومو تانیتدیرمادیم! آدیم ایلیاس دیر. قوالم :ایلیاس ،بیزه بیر مسافیرخانا الزیمدیر .یاخیندا اولسون.خسته میز وار .چوخ اوزاغا گئده بیلمریک .ایکی اوتاقلی بیر یئر
اولسا یئتر! یا دا بیر پانسیون!
 ایلیاس:نه گؤزل کی دیلداشیق! منجه ،اوزون قاالجاقسینیزسااوتئل آختارمایین .سیز عاییله لیسینیز .باجیمیز دا وار! سیزه داها
اوجوز و تمیز بیر اوچ اوتاقلی ائو تاپارام .اؤز ائوینیز کیمی
سربست و راحات ائدرسینیز .اوتئل ده ،پانسیون دا وار .آما
سیزین اوچون قات-قات اوجوز و اویغون اوالنی ،ائودیر .هم ده
یاخیندیر .اوچ کوچه او یانلیقدیر.
گنج تورکون بیزه وئردیگی مصلحتی دوشونهرک ،ائوین توتولماسینا
قرار وئردیک .فرج عمیجانی داشیماق اوچون قاراژدان داشقاچی
توتماق ایستهدیک .فرج عمیجان آیاقدا یورومک ایستهدی! ایلیاسین
گؤستردیگی ائو ،قوزئی-گونئی ساییلیردی .گونئی بؤلومونده آغبیرچک
بیر قادین یاشاییردی .او ،هم ده ائوین ییهسی ساییلیردی.
بللی اوالن ،ایلیاسین دئدیگیندن ده راحات ائو توتموشدوق .ائوین ییهسی
ده خوش باخیشلی بیر یاشلی اینسان ایدی .اوچ یاتاق اوتاغی ،بیر قوناق
اوتاغی ،مطبخ ،بالکون ،آیاق یولو و حووضلو گئنیش حیط!
ایلیاس چوخ سئویملی ،اردملی  ۲۰-۱۸یاشلی بیر گنج ایدی .بیرینجی
گونوموز اونون یاردیمیال آلیش-وئریشده کئچدی! اولقانین ائکونومی
حساباتی ایله آلدیغی بوتون گرکن شئیلر بللی اولموشدو .اونون آلیش-
وئریش سیاستینی ایندییه قدر گؤرمه میشدیم .سئچیم داورانیشالری
ایسه ،قوردانانی آنیمسادیردی! قوردانانی آنیمسایارکن ،قلبیمه اود
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دوشوردو" .او بؤیوک ائل آناسی ،ایندی نه ایش گؤرور؟ او یاشام
آنالمی آنا ،قورد اورکلی آنا ،او بیر یاهوسو ایله هامینی آیاغا قالدیران،
یاشاما قوشدوران قودسال آنا نهلر ائدیر ایندی!؟ " بونالری
دونوشوردو!
دوشونورکن عاغلیم ،گؤزلریم ،قوالقالریم کور دویونه ٔ
آلیش-وئریشدن دؤنرکن عمیجانین دورومو پیسلشدی و تعجیلی دوکتور
چاغیریلماسی داها دا جیدی لشدی! بیزیمله اوالن ایلیاس ،اوزمان
دوکتور تاپماق اوچون یوال دوشدو! او ،دؤرد-بئش ساعاتدان سونرا
یورغون ائوه دؤندو .صاباح عمیجانی اوزمان دوکتورا گؤتورهجه گینی
دئینجه ،بیراز راحاتالدیق!
ایلیاس ،سانکی بیزیم اوچون گؤیدن گلمیش بیر ملک ایدی .اونون بیزه
قارشی اورکدن گلن سئوگیسینه هامیدان چوخ ماشالاله خان قارشیلیق
وئریردی .اونو اؤز اوغلو کیمی باغرینا باسیر ،قوخالییردی! بئله کی،
منیمله ماشالاله خانین آراسیندا اوالن اؤرنک باغالنتی نین یئرینی
یاواش-یاواش ایلیاس توتماقدایدی .سؤزسوز کی ،بو ،منیم ده خوشوما
گلیردی .آنجاق ،بو یئنی ایلیشکیدن ان چوخ خوشالنان شخص ایسه
اولقا ایدی!
عمیجانین معالیجهسینی بوتونلوکله ماشالاله خان اوستهسینه گؤتوردو.
او ،دئییردی:
 سیزین ایشینیز اونون عاییله سینی آختارماق اولسون! قوالمال منعمی میزین دورومو ایله ایلگیلنهجه ییک .منده سیزه وئردیگیم
پولدان داها دا چوخ وار .دئدیگیم کیمی بوتون وار-یوخوموزو
بیرلیکده قولالناجاییق .بورادا دا،تبریزده ده بیرلیکده اوالجاییک.
سیزه سؤز وئرمیشم! سؤزومون ده اوستونده دوراجاغام .منی
برکتاغانین باتاقلیغیندان قورتاران سیزسینیز! من دونیایا یئنی
گلمیش بیر اوشاق کیمی یم .بونون اوچون سیزه بورجلویام! یوخ،
اگر اولماسا ،یئتمهسه،باشقا یئرلریمیز وار ،ساتار یاشاریق!
دوکتورون ایستگیله عمی جانی رئی شهرینین "فیروزابادی
مریضخاناسی"نا گؤتوردوک .ایلیاسین دئدیگینه گؤره ،دوکتور اوچ
خستخانادا چالیشدیغینی دئمیشدی .آنجاق ،او دوروما گؤره ،ان اویغون
اوالنی سئچمیشدی .خستخانا خئیرییه اولدوغونا گؤره ،ایلیاسا
مینتدارلیغیمیزی بیلدیردیک .عمیجانین دوروموندا سیخینتی الر
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آرتیردی .بیز ایسه ،اونون عاییله سینی آختارماغا داوام ائدیردیک .فرج
عمیجانین وئردیگی آدرئسلری بیر-بیر آختاردیق .ایلیاس ،تئهرانی چوخ
یاخشی تانییردی .تورکلرین توپلو اوالراق هاراالردا یاشادیغینی یاخشی
بیلیردی .چاال مئیداندان توتموش رئی شهرینه قدر محلله-محلله دؤرد
اوشاقلی بیر تورک قادینی آراییردیق .اورتادا سونوج یوخ ایدی .ایلیاس
اونالرین حاقیندا داها چوخ بیلگی ایسهتهییردی .من ایسه ،بیلگی
وئرمکدن چکینیردیم .آرتیق ،عمیجانین عاییله سینی تاپماقدان
اومودوموز کسیلمیشدی .گنج ایلیاسین دورومدان خبرسیز اولماسی دا،
بو چتین آختاریشی ایمکانسیز ائتمیشدی .دوکتورون دئدیگینه گؤره،
خسته میزین دورومو گونو-گوندن پیسلشیردی .دوکتوره گؤره،
عمیجانی یاشاما دؤندرمک بیر معجیزه کیمی گؤرونوردو .اوندا ،آرتیق
آغ جیگر و بؤیرکلر ده چالیشمیردی .بیچاق ده یرسه ،عملیاتدان آییلماز
کیمی ریسکی بؤیوک گؤرونوردو! اونون یاخینالرینی سون گؤروشلر
اوچون یانینا گتیرمک گرک ایدی!
آرتیق سونوجسوز آختاریشیمیزدان  ۱۰گون کئچمیشدی .من بو
آختاریشدا ایلیاسا یاردیم ائتمک اوچون ریسک ائتمگی گؤزه آلدیم .بو
سئویملی گنج تورکه گؤره ،عمیجانین عاییله سینی تاپماق بؤیوک بورج
ساییلیردی .او ،اؤزونو بیلیم یوردا گیرمهیه حاضیرالرکن بیزیمله
تانیش اولدو .دئمک کی ،اونا پول گرک ایدی .بو اوزدن ،یئنی گلنلر
اوچون خیدمت گؤسترهرک ،بیلیم یورد قارشیلیغی نین پولونو توپالماغا
چالیشیردی .آنجاق ۱۰ ،گون ایدی کی ،سادجه گئجهلری بیزدن آیری
قالیردی .او ،جیبیندن پول خرج ائدیر ،ائوه گلینجه الی دولو گلیردی.
اعتراضالریمیزا قارشی ایسه ،ساده بیر سؤزله بیزی اوتاندیریردی:
 ایزن وئرین سویداشلیغیمی یئرینه گتیریم! من ،میللی ماتمگونلریمیزده سیزینله اولمادیم! میلتیمیزی تبریزده داردان
آسارکن ،بیزلرین گؤزو وطندن اوزاقدا دولدو-بوشالدی! من،
تبریزی هئچ گؤرمهدیم! بو نیسگیلی سیزلرله پایالشماق
ایستهییرم .اونیوئرسیتهیه گیرمک اوچون کفایتجه مالیم وار .پولوم
دا وار! سیز منی درد ائتمگین .عاییله نیزی تاپماق اوچون منه
اومود وئرین!

427

ائلدار قاراداغلی

سورگون اومودالر

اولقانین ایلیاسا اوالن ایچدن باخیشالرینی قیسقانیردیم! اونو بیر ایل
یاریم بویونجا هئچ بئله گؤرمه میشدیم! اولقانی دوغرو-دوزگون
تانیماسایدیم ،اونون بو اوغالنا وورولدوغونو ساناردیم! سؤزسوز کی،
اولقا اؤز ایچ گؤزللیگی ،ساری ساچی ،گؤی گؤزو و اینجه ووجودویال
بیر چوخ گنجین ماراغینی قازانما گوجونده اوالن بیریسی ایدی! سون
آخشام ایلیاس بیزدن آیریالرکن اولقایال حووض قیراغیندا اوتوردوق:
 اولقا :جوانشیر ،عمیجانین عاییله سی بئله تاپیلماز! سنجه ،ایلیاسااینانماغین زامانی گلمه میشدیر؟ اوغالن بیزیم اوزوموزدن،
گلهجگینی اودوزا بیلر .بیلدیگیم قدریله قونشوالریندا اوالن بیر
قیزی دا سئویر .آنجاق ،ائولنمهدن اؤنجه بیلیم یوردونو بیتیرمک
ایستهییر! بیلدیگیمه گؤره ،قیز دا ایلیاسی سئویر .گیزلیجه
نیشانالنما سؤزونو ده کسیبلر!
 سن بونالری کیمدن ائشیتدین؟ نه زامان اونونال دانیشدین؟ بیز قادینالری سیز تانیمامیش سینیز حله! سیز ،او قدر اؤزونوزودونیا ییهسی سانیرسینیز کی ،گویا هر اوالیدان خبرینیز
اولمالیدیر .من ،بو اوغالنین عاشیق اولدوغونو گؤزلریندن
اوخودوم! چوخ سئویملی و آری بیر تورک باالسیدیر او! منیمله
دانیشیر! آما سیز ائرککلردن چکینیر .او ،بیر گون منه اولقا باجی
دئیه رکن ،هاردان گلدیگیمی سوروشدو! چوخ گؤزل ،مهربان
اولدوغومو دیله گتیردی .سنین چوخ یاخشی اینسان اولدوغونو و
قوشا قاناد دیلکلرینی دئدی .سونرا ،اؤزونون ده بیر گؤزل تورک
قیزیندا گؤزو اولدوغونو ،قارشیلیقلی سئویلمهسینی دیله گتیردی.
اولقانین بو سؤزلریندن سونرا اونا اوالن سئوگیم و ایلیاسا اوالن گووهنیم
آرتماغا باشالدی! قیسقانج لیغیمی اؤنلهدیگیم اوچون اولقایا بورجلو
گؤرونوردوم! ایلیاسا اوالن اینانجیمین آرتماسینین عمیجان اوچون بیر
مؤعجیزه فورصتی اولماسینی دوشونمهیه باشالدیم! عاییله سینی
تاپماق ،اونالری بیر-بیرینه قوووشدورماق گؤزلهنیلن مؤعجیزه
اوالرمی؟ همین آخشام ،هامیلیق جا حیط بالکونوندا اوتوروب چای
ایچمه گی دوشوندوک .هاوا سرین اولسا دا ،خوش ایدی .هر کس
اوستونه بیر یورغان چکهرک ،بالکون کئفی یاشادیق .اورتادا گزن
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قونو فرج عمیجان اوزه ریندن قوپموردو! ان سونوندا اونون عاییله
سینی تاپماق اوچون ایلیاسا بیراز داها بیلگی وئرمگی منه تاپشیردیالر.
سحر تئزدن ،هر زامان اولدوغو کیمی ایلیاس قاپییا دایاندی .الینده بیری
ائو صاحیبی "بانو خانیم"ا ،ایکیسی ایسه بیزیم اوچون اوالن ایستی
داشچؤرگی (سنگک) ،هامییا "گون آیدین" دئدی.
چای-چؤرکدن سونرا ائودن چیخماغا حاضیرالندیق .ماشالاله خانال
قوالم خسته خانایا ،منیمله اولقا و ایلیاس یئنی آختاریشا! آنجاق ،بو کز
چیخمادان اؤنجه فرج عمیجانال باغلی ایلیاسا دانیشدیم:
-

-

ایلیاس ،منیم عمیجانیم چوخ وطن سئور ،میلت سئور بیر تورک
عسکردیر .اونون باشینا گلن نه وارسا میللی اینسان
اولدوغونداندیر .ایلیاس ،من ایندییه جن بعضی بیلگیلری سندن
ساخالمیشام .منیم عمیم بیر باش چاووشدور .او ،تئهران
اوردوسونون تبریزده یوال سالدیغی گئنل قیرغیندا اورتاقلیق
ائتمهدیگی اوچون سوچلو ساییالراق ،لوریستانین یاخین لیغینا
سورگون دوشوب ،عاییله سی الیندن آلینیبدیر .ایندی ده ،ساواش
محکمهسینه وئریلیبدیر .حتی اعدام اولما احتیمالی دا وار .ایندی ده
آغیر خستهدیر .اوزون یاشاماسی اوچون شانسی چوخ آزدیر .ان
آزیندان خانیمینی و دؤرد اوشاغینی گؤرسون ،سونرا حایاتا
گؤزونو یومسون! بیر ده ،خانیمی ایله دؤرد باالسینین گؤزو یولدا
قالماسین دئیه ،اونالری تاپماغیمیز گرکدیر .اؤزونون دئدیگینه
گؤره ،اونو تبریزدن سورگون ساالندا اوشاقالری تئهرانین کرج
یولوندا اوالن اوردو ائولرینده ساخالنیلیردی .آنجاق ،سون
بیلگیسینه گؤره ،او ائودن باشقا یئره آپاریالجاقمیشالر!
ایلیاس :جوانشیر بئی اوالن ایشدی! من ده سیزین یئرینیزه
اولسایدیم ،عمیجانیمین گیزلی-ساخلی سینی تانیمادیغیم بیریسیله
پایالشمازدیم! منه ایناندیغینیز اوچون ساغولون .منیم هیجانیم داها
دا آرتدی! من بیر میللی قهرمانین عاییله سینی تاپماق اوچون
اؤزومو داها چوخ بورجلو سانیرام! اگر منیم بیلهجگیم باشقا شئیلر
ده وارسا ،یولدا آنالدارسان! ایندی ایسه زامانی الدن وئرمیه ک!
منجه ،ایلک اؤنجه کرج یولوندا اوالن اوردو ائولرینه گئتمهلییک.
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اورا گئتمک اوچون "دروازا قزوینه" یا دا "گؤمروک مئیدانینا"
گئتمهلییک .بلکه گئجهنی قاییدا بیلمهدیک .اوال بیلسین کی،
آوتوبوس تاپیلماسین! اوندا یول قهوخاناسیندا سحری گؤزلمهلییک.
اوندان سونراسینا باخاریق.
اولقا :او زامان منیم گلمه گیم آرتیق اوالجاق! من ائوده قالیب
سیزی گؤزلرم! خوش خبرلرله گلینیز!

آخشام رادهلرینده اوردو ائوینین گیریشینه چاتدیق .اورادا بیر چوخ
عاییله ائوی وار ایدی .او گونهده ک گؤردویوم ان مودئرن ائولر
ساییلیردی .بیزیم آختاردیغیمیز تورک عاییله لری اولسا دا ،مشهدلی بیر
ظابیطین عاییله سیله پارکدا دوالندیغی دیقتیمیزی چکدی .ایلیاس اؤز
ایستگی ایله ظابیطه یاخینالشاراق:
 ساالم قوربان! سیزدن یاردیم آلماق مومکونمو؟ ساالم! نه کیمی یاردیم؟ بیز تئهراندان گلیریک .من خاالمی آختاریرام .اونالرتبریزدندیرلر.
یئنیجه بیلمیشیک گلدیکلرینی!
 کیمدیر ،کیمین عاییله سیدیر .آدی ندیر؟ خاالمین آدی گولنازدی! دؤرد باالسی وار! ظابیطین ائشی :هه تبریزلی باشچاووشون عاییله سی گولنازخانیم!
اونالری تئهرانا آپاردیالر! بس آغاسیندان خبر گلمهدی! یازیق
اوشاقالر هر گون آتاالرینی سسلهییب دوردوالر! سونوندا دا
بورادان
گئتدیلر!
 ایلیاس :باغیشالیین تئهرانین هاراسینا آپاردیالر؟ ظابیط :بیلدیگیمه گؤره ،باشچاووشو دئموکراتالر اؤلدوردولر .ائلهمی جاوان؟
 ایلیاس :چوخ آجیلیقال ائلهدیر ،جناب سروان! ایندی ،خاالما وباالالرینا قوووشماق اوچون هر یئری آختاریریق .آنامین باجیسی
اوچون گئجه-گوندوزو یوخدور!
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ظابیط :باشچاووشال من بوندان ۱۰ایل اؤنجه تانیش اولموشام! او
زامان من ظابیط لیگه گیردیم .آنجاق ،ندنسه او گیره بیلمهدی.
سونرا داها گؤرمهدیم .بیلدیگیمه گؤره ،باشچیسی اؤلن عاییله لری
تئهرانین "خانی آباد" محللهسینده تیکیلن بیناالردا ،یا دا "جاوادیه"
اوردو ائولرینده یئرلشدیریرلر.

ظابیط وخانیمی نین فرقلی فارسجا دانیشماسیندان دوالیی ایلیاس
اونالرین مشهددن اولوب-اولمادیغینی سوروشدو .ظابیط گوله-گوله
ایلیاسی آلقیشالدی .من ،اونالرین آزربایجان حاقیندا وئردیگی
سورغوالری خوشالرینا گلن طرزده جاوابالدیم .آز سونرا تئهرانا
ساری یوال دوشمه گیمیزی دویونجا ،ظابیط دئدی:
 ایندی بو ساعاتدا تئهرانا نئجه گئدهجکسینیز؟!بؤیوک بیر گلیشمه الده ائتمیشدیک .تئهرانا چاتماق اوچون چوخ
تلهسیردیک .بو اوزدن هئچ دوشونمهدن جاده قیراغی ایله آیاقدا
یورومهیه باشالدیق .آخشام چاغی قارانلیغینا دوغرو بیر داشیماچی
قارشیمیزدا ساخالدی.
هارداسا ایکی ساعاتدان سونرا تئهرانین "گؤمروک" مئیدانینا چاتدیق!
دوشدویوموز یئردن خانی آباد محللهسینه چوخ دا اوزون دئییلدی!
آنجاق گئجهنین قارانلیغینا گؤره ،سحر تئزدن آختاریشیمیزی داوام
ائتمگی دوشوندوک .چوخ یورغون حالدا ائوه چاتدیق .آخشام یئمگی
اوچون بیزی گؤزلهییردیلر .ایلیاس تئزلیکله ائولرینه گئتدی! من،
باشیمیزا گلنلری قیساجا دا اولسا ،آنالتدیم! اونالرین سئوینجینی
گؤزلرکن ،کدرلی اوزلریندن راحاتسیز اولدوم!
 عمیجانا نه اولوب؟ نییه بئلهسینیز؟ اوزونوزدن تؤکولن بیر پارچا!دوغرونو دئیین!
 اولقا :اؤزون عمیجانین دورومونو یاخشی بیلیرسن! حالی یاخشیدئییل! بو گون ده حالی هئچ یاخشی دئییلدی! چوخ حالسیز ایدی.
 قوالم :جوانشیر بیز آخشاماجان اونون یانیندایدیق .دانیشماغا مئیلگؤسترمیردی .سانکی ،بیریلرینی گؤزلهییر! سن ده الیندن گلهنی
ائدیرسن .اینشالاله بیر سونوج الده اولونار!
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ماشالالهخان :اومودلو اولمالی ییق! هر شئی اونون الیندهدیر
(باشینی قالدیراراق گؤیه ایشاره ائتدی) .سحر آچیلسین ،خوش
آچیلسین!

یورغونلوقدان آیاقدا دوراجاق گوجوموز قالمامیشدی .یئرلریمیزه
چکیلدیک .یاتاغا گیرر-گیرمز اولقانی اؤپهرک" ،گئجه ن خئیره قالسین
سئوگیلیم" دئییب یوخویا دالدیم!
هر بیریمیزین آختاریشدا اولدوغونو اونوتموشدوق! باشیمیزا نهلرین
گلمهسینی بئله هئچ دوشونموردوک .ایمکانسیز بیر آختاریشال ،چتین
بیر خستهلیگین آراسیندا قالمیشدیق .سورگوندن سورگونه آتیلمیش بیر
میلتین آجیالرینین سونو گؤرونموردو .میلیونالرجا تورکون وطنی
اوالن آزربایجانین قارا گونلردن قورتولوش ایزلری قارانلیقالر ایچینده
ایتمیشدیر .سئل کیمی نیفرت ،توفان کیمی اینتیقام و آیاقدان دوشموش
بیر یاشام قیغیلجیمی تن و تینیمیزی سارمیشدی! تانریم ،سن ائی تانریم!
بو میلت نه ایستهدی کی؟ کیملرین پایینی ایستهدی؟ اینسانلیقدان باشقا نه
ایستهدی کی بو میلت!؟ قوردانانین دئیمیله دئسم" ،گئرچهیه یاهو"دان
باشقا نه ایستهدی بو میلت!؟
ماشالالهخان عمی دئمیشکن" ،سحر اولسون ،خوش اولسون!"
هر گون اولدوغو کیمی ایلیاس ،الینده اوچ چؤرک (بو کز تافتون
چؤرگی) قاپینی دؤیدو! بانو خاال حیطده اولدوغو اوچون قاپینی آچدی.
ایلیاس اؤنجه اونون چؤرگینی وئرهرک ،بیزه ساری گلدی .اولقا ،سینیق
فارسجا بانو خاالنی چای-چؤرهیه چاغیردی .بانو خاال سئوینهرک بیزه
قاتیلدی .بانو خاال آغ تئللرینی آلنینا تؤکموش ،چوخ سئویملی بیر رشت
لی آغبیرچک قادین ایدی! تبریزده فیرقهنین مرکزینده بیر نئچه رشتلی
ظابیطله تانیش اولموشدوم .اونالر چوخ صمیمی ،ایچدن اینقیالبچی
ایدیلر .بیلدیگیمه گؤره ،قاچا بیلمهینلری اعدام ائتدیلر ،قاچانالری ایسه،
باشچیالریمیزال جانالرینی گؤتوروب قاچدیالر! گئنل اوالراق ،گیلک
لر چوخ ایستی قانلی خالقدیر .بانو خاال دا اونالردان بیری ایدی! ایکی
هفته ایدی کی ،اونون ائوینده کیرا قالیردیق .بو ایکی هفته ایچینده
اوندان سئوگیدن باشقا بیر شئی گؤرمهدیک!
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ایلک کز اوالراق بئشیمیز ده خانی آباد یولونو توتدوق .تئز یئتیشمکدن
اؤترو ،یولچو قوشاچینا (فایتونا) میندیک .تبریزدن بو یانا قوشاچایا
میندیگیم ایلک کز ایدی .خانی آباددا یئرلشن آتداق -پوتداق اوردوچو
ائولری گزدیک .گولناز خانیمال دؤرد باالسیندان ایز-توز گؤرمهدیک.
آخشام اولموشدو .آیاقالریمیزدا یورویهجک گوجوموز قالمامیشدی.
باشقا یاندان ایسه ،آج قورد کیمی ادیک .الیمیزه نه گلسئیدی ،یوخ
دئمهدن یئیهجکدیک .بئشیمیزین ده دورومو عئینی ایدی .بیز بیر یانا ،بو
گنج تورک باالسینین سوچو نه ایدی! ندن بیزدن ال چکیب گئتمیردی!
اونون دئدیگینه گؤره ،بورا قدر گلمیشکن" ،شوش" محللهسینه ده باش
وورماقدا یارار وار ایدی .اورادا بیر چوخ تورک عاییله سی یاشاییر.
شوشدان دا الیمیز اوزولهرک دؤندوک .یاخیندان اذان سسی گلیردی.
یاالن دانیشماغی سئومیرم ،او آندا سجده قیلیب تانرییا یالوارماق
ایستهییردیم! سانکی ،بوتون قاپیالرین باغالنماسینی تانری اؤزو ایسته
میشدی! سینیرلریمیز بوس-بوتون پوزولموشدو .همین اسنادا
قارشیمیزدا "تیکان تپه" آدلی بیر جیگرچی دوکانی گؤردوک.
ماشالالهخان اورگیمیزین سسینی همن ائشیتدی! جیگرچینین نئیی
وارسا ،هامیسینی یئدیک! سون آخشام موشتریسی اوالراق ،اؤزو ده
بیزیمله ماسادا اوتوردو .اوردان-بوردان دانیشاراق ،یئیب-ایچدیک!
حسابا گلینجه"،ایلاله-بیلاله اولماز ،آلمارام ،سیز منیم اؤز
قوناغیمسینیز!" دئیه چوخ اصرار ائتدی جیگرچی قارداش!
ماشالالهخان بو آغالیغین قارشیسیندا لوتولوق گؤسترهرک ،بیر بئش
تومنلیگی زورال اونون جیبینه سوخدو!
مقصدیمیزی تئهرانین گونئیینه دوغرو یؤنلتدیک .سون اومیدیمیز
جاوادیه ایدی! تورکلرین توپلوم یاشادیغی یئر! من جاوادیهنین آدینی
تبریزده اوالرکن ائشیتمیشدیم .سئید جاواد بابا باشدا اولماقال ،آزربایجان
میللی حاکیمیتی نین باشچیالرینین تئهراندا قالدیغی یئر بوراسی ایدی.
سونراالر بو محللهنین میللی حاکیمیتی میزین ییخیلماسیندا نه بؤیوک
رول اوینادیغینی جاببار عمینین گوندهلیک آنیالریندان اؤیرندیم .او،
بؤیوک تورک یازیر:
"< -جاوادیه محللهسینده" روس ،اینگیلیس ،فارس بیرلیکلری

"آزربایجان تورک میلتی"نین قارایازیسینی ایمضاالدیالر .همین بو
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جاوادیهده ،باشدا بابا پیشوری اولماقال ،باشچیالریمیزین عاغلینی
چالدیالر .اونالری ،یاخیندان-اوزاقدان باسقی یاپماقال قارا آنالشمایا
چکدیلر .آنتی تورک روس ،اینگیلیس و فارس بیر آرایا گلینجه،
تورک باباالریمیز دؤنوب قوندارما آزری اولدوالر! بیزه "تورکه
خر" دئمهیه زمین یارادان باباالریمیزین آزری آنالییشی سیاسی
آشامایا یوکسلدی! بیز تورک دئیلیک ،بیزی "تورکه خر"
ایلگیلندیرمز! تورک ،تورکیهلیدیردئیه اویان فیرقه باشچیالری،
روس آیی سینا اؤز آنا-آتاالریندان داها چوخ ایناندیالر! آما
دوشمنین ان بؤیوک نیتی تورک وارلیغینی آزربایجان تورپاقالری
اوزه ریندن سیلمک ایدی! اونالر ،گوجلو ،قالیب ،ایدئولوژیک
دؤولتلر اوالراق بونو باجاردیالر .بیز ایسه ،کئشکی ،باغیمسیز بیر
مغلوبیتی گلن نسیللره اؤتوره بیلسئیدیک باری!">
جاوادیه بؤیوک ،چوخ اینسانلی کؤهنه یاشام یئری ایدی .یئنی ایله
کؤهنهنین ایچ-ایچه اولدوغو بیر گئنیش اراضیده هر دیلده دانیشان وار
ایدی .آنجاق ،اورانین بیر تورک محللهسی اولدوغو داها چوخ گؤزه
چارپیردی! جاوادیهده دیل پروبلئمی یاشامیردیق .حتی ،تئهراندا قالماق
گرکیرسه ،اورادا یاشاماغی ترجیع ائدیردیک .یوخسول گؤرونن چوخ
اوشاقلی عاییله لر بو بؤلگهنین ان گؤزه چارپان تابلوسو ایدی .بوراسی
بیزیم و آن با آن آیاقدان دوشن عمیجان اوچون ،هابئله اونون گؤزو
یولدا اوالن ایتمیش عاییله سی اوچون سون شانس ساییلیردی .عمیجان
گؤزو آچیق گئتمهسین دئیه ،بوتون دلیک-دئشیکلره باش ووروردوق.
بیر گون ،اون گون ،یوز گون ،اؤنملی دئییلدی! تکی بیر یاشام
بولماجاسینین آنسیزین سورجی دولماسین! تکی ،اولوسونا قارشی
دوشمنلیک ائتمه ین بیر تورک باشچاووشون دیرنج دیلگی توکنمهسین!
جاوادییهده آختاردیغیمیز اوردو ائولرینی تاپا بیلمهدیک .کیمسهنین بو
ائولردن خبری بئله یوخ ایدی! آنجاق ،سون آیالر چوخ تورک عاییله
نین بوراالرا کؤچدویو دیلده-دیشده گزیردی .آرتیق جاوادیهنی
تانییردیق .هفته بویونجا چئورهنی قاریش -قاریش گزیردیک .محللهدن
بیری اولموشدوق .بیزدن اولمایانالر بئله ،بیزیم ایشیمیزله
ایلگیلهنیردی .آرتیق بؤیوک بیر کوماندا اولوشموشدو!
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باشقا یاندان ،عمیجانین دورومو گون کئچدیکجه داها دا پیسلشیردی.
سون ایکی گونده ،یئمک-ایچمکدن دوشن خسته میز ،بوتون گونو
یاتماغا باشالمیشدی! آرتیق ،باشچاووشون یاشام موباریزهسی سونا
یئتیشیردی! اگر او ،گؤزونو یومارسا نه ائدهجگیمیزی دوشونوردوک.
اونون مندن دیلهدیگینی نئجه یئرینه یئتیره بیلردیم؟ او" ،ایمکانین
اوالرسا ،منی قارداشیمین آیاغی آلتیندا باسدیر!" ،دئییردی .نیفرتله
نجابتینه واردیغیم عمیجانیمین سون بیر ایسته گینی نئجه گرچکلشدیره
بیلردیم؟!
خستخانادان عمیجانین ائوه گؤتورولمهسینی دئدیلر .آرتیق بوندان سونرا
خستخانادا قالماسینین فایداسیز اولدوغو دئییلدی .خستهنین تبریزدن
اولدوغونو ،تئهراندا کیمسهسیزلیگینی اؤنه چکدیک .خستهنی
گؤتورمک اوچون  ۳گون زامان وئردیلر! هر گونوموز دونندن آغیر
باشالر ،داها آغیر بیتیردی!
سونوندا بیر جومعه گونونده گولناز خانیمین ایزینه دوشدوک .ایلیاسال
بیرلیکده جاوادیهدن دمیر یولونا گئدن بیر تنیکهلیک ائولره ساری
گئتدیک! اورایا یاخینالشدیق .کیچیک بیر باککال ،بیر قصاب ،کیچی
جیک گؤیه رتی ساتان ،دللک ،بیر تورپاقلیق مئیداندان سونرا یان-یانا
سیراالنمیش پالچیقدان ائولری گؤردوک .باککالدان گولناز خانیمی
سوروشدوق:
 ساالم ،بوراالردا  ۴اوشاقلی بیر گولناز آدیندا خانیم یاشاییرمی؟ سیز ،اونالرین نه یی اولورسونوز؟ من ،عاییله سییم .او ،عمیمیم خانیمیدیر .من ،تبریزدن گلمیشم. من ده بینابلی یام .اونو تانییرام .نجابتلی باجیمیزدیر .ایلمکسالماقال باالالرینی یاشادیر .تانری بو قادینا ائله بیر غئیرت وئریب
کی! اؤزو قوروسون اونو!
 ائوی هاردادیر! اوچ هفتهدن چوخدور اونو آختاریریق .خوش خبر اولدون! خستهارینه روح وئردین! تانری اورگینین ایستگینی وئرسین!
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 ۶۰- ۵۰یاشالری آراسیندا بسته بوی آغ ساچلی کیشی بیزی آرخاسینا
آالراق ،سول طرفده اوالن بیر کوچهیه گیردی .چرچیوهسیز بیر تاختا
قاپینی دؤیهرک" ،گولناز خانیم سیزی آختاران وار"  -،دئدی.
-

گولناز خانیم :صادیق عمی ،من دئدیم کی ،هاراالردان
اولماسیندان هئچ خبریم یوخدور .منی و باالالریمی راحات
بوراخسینالر! یئنه ندن قاپیما دایانیبالر .هر شئیمی الیمدن آلدیالر.
بو خارابادا دا راحات بوراخمیرالر .آلاله ،سن اؤزون جانیمی آل!
باالالریما صاحیب دور!
صادیق عمی :باجیم ،قورخما! بو اؤزونوزدندیر .عمی سینین
آرواد-اوشاغینی آختاریر .گل قاپینی آچ!
گولناز خانیم :صادیق عمی ،بو قاپی باغالنماز کی ،آچیلسین!
گلدیم!

-

دیلیم-دوداغیم قوروموشدو .ساالم وئرمهیه بئله ،جسارتیم یوخ
ایدی ۷۰ .یاشلیالرا بنزر بئلی بوکوک ،بیر دری-بیر سوموک
قادین قارشیمدا دایانمیشدی! بو قادینین عمیجانیمین خانیمی
اولماسینا اینانمیردیم .عمیجاندا اوالن فوتو ایله بو قادین آراسیندا
 ۳۰یاش فرق گؤرونوردو! یاواش-یاواش ساالم وئریب
سوروشدوم:

-

باغیشالیین من عمیجانیمین عاییله سینی آختاریرام!

-

سن کیمسن؟ کیملردن سن؟ (بو آرادا دؤرد خیریم-خیردا ،جانسیز
اوشاق اونون چئورهسینی توتدوالر).

-

آدرئسی دوز تاپمیشدیق .بو یازیق قادین فرج عمیجانین حیات یولداشی،
دؤرد اوشاغینین آناسی ایدی .من ،آیاقدا قوروموش بو قادینا نه دئیه
بیلردیم! اونا باخینجا ،اوشاقالرا گؤزوم دوشونجه ایچیم قان آغالییردی.
اورگیمین چیرپینتیسی دوداقالریمدا ووروردو! بیر سؤز دئمهیه دیلیم
گلمیردی .اؤزوم ده بیلمهدن دیزلریمین بوکولوب یئره اوتوردوغومو
دویدوم !  ۱۰یاشالریندا اوالن بیر اوغالن اوشاغینین الینده بارداق
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"بویور ،سو ایچ" ،دئمهسیله اؤزومه گلدیم! بیر داها اوشاغین اوزونه
باخدیم .سویو الیندن آلیب دوداقالریما یاخینالشدیردیم .ایچمهدن اؤنجه
سوروشدوم:
 سنین آدین ندیر؟ باریش! بس سنین آدین ندیر؟ کیمسن؟ ندن بئله اولدون؟ باریش سنسن می؟ من سنین عمی اوغلونام! سئوینجیمدن اؤزومدنکئچدیم .آخی چوخداندیر سیزی آختاریرام! آدیم جوانشیردی ،بیز
بیر -بیریمیزی هئچ گؤرمهدیک!
 سن منیم آتامی گؤردونمو؟ او ،هاردادیر؟ نه زامان گلهجک؟ نییهگلمیر؟
 گولناز خانیم :من ده سنی هئچ گؤرمهدیم! سنی ،آتانی،قارداشینی!..
 هه! دوغرودو! بس آنان ،باجین! ؟ اونالر دا!.. ایندی ده ،عمین می؟ یوخ! او سیزین یولونوزو گؤزلهییر! هاردا ،نیه بوردا دئیل؟ ایلیاس:خانیم ساکیت اولون! بیز ،سیزی اونون یانینا گؤتورهجییک! ایندی گؤتورون! من اوشاقالری حاضیرالییم! یوخ،یوخ،باغیشالیین!
ایلک اؤنجه ائوه گلین ،بیر چای ایچین سونرا!
دوواریندان آسیالن ایکی خالچا داری ،دؤشه مهسی حصیردن اوالن
سوواقلی کیچیک بیر اوتاق! تاواندان آسیالن آغ ،قومرو ،قارا ،یاشیل،
بوز و ب .بویالی یومرو ایپلیکلر ،خالچا دزگاهینین هئیرهسینده یئرلشن
هو ،توخماق ،داراق ،قایچی ،قارماقلی بیچاقالر ،ایکی المپا چیراغی،
آیاقالری بئتون بؤلوکدن اوالن تاختا ماسانین اوستونده بیر پیله ته،
چاینیک ،ایکی-اوچ قاب-قاجاق ،ساخسی کوزه ،حصیرلی قابدا یئرلشن
دؤرد  -بئش یئرالماسی ایله سوغان ،اوتاغین کونجونده ایسه کؤهنه
یورقان-دؤشکله ،بیر نئچه پالتار بوخچاسی! بونالر بیر بئش نفرلیک
عاییله نین گؤزه چارپان وارلیغی ساییلیردی!
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گولناز خانیم حیطده یئرلشن سویو دببهسیندن چایدانی دولدوراراق:
 تانری بو صادیق عمینی داردا قویماسین ،اینشالاله!بو داخما ،بو دزگاهالر ،بورادا گؤردویونوز بوتون نسنهلری او
گتیریبدیر .بیزه ایپلیک آلیر ،الیمیزدن توتور ،گئجه-گوندوز گؤز-
قوالق اولور! چؤرک ،چای وئریر! من ده ،باالالریمال ایلمک آتیر،
گؤردویونوز کیمی پاالز توخور ،ساتیب یاشامایا چالیشیریق!
 ایلیاس :بیز ،سیزی کرج یولوندا اوالن اوردو ائولریندهآختاریردیق .بس نییه اورادا قالمادینیز؟
 اوغلوم! بیزی ساخالمادیالر .بیر گون اوچ-دؤرد عسکر ائوهگیریب ،بیزی ائودن قوودوالر .تک بیز دئیلدیک ،بیزیمله بیرلیکده
بئش-اون عاییله نی ده اورادان تولالدیالر! بیر کامیونا توپالیاراق،
بورانین یاخین لیغیندا تنیکهلیگه بوراخدیالر .آج-سوسوز ،پولسوز-
پاراسیز ،آلاله هئچ موسلمانا گؤسترمهسین! گوناهیمیزین آدینی بئله،
دئمهدیلر! یالنیز "خاینلر اؤلمهلیدیر" ،دئییب دؤیدولر .سونرا ایسه،
بوراخیب گئتدیلر .بیزی قیشین چیللهسینده چؤلون شاختاسینا
بوراخدیالر .ایندی ده ،گؤردویونوز کیمی بورداییق .بو نجیب و
تمیز کیشی اولماسایدی ،حالیمیزین نه اولدوغو بئله ،بللی دئییلدیر.
بو سؤزلری ائشیدن سوسقون باققال ،گؤزلرینی یئره دیکهرک بیزدن
آیریلدی .بو قادینین قارا طالعینی داها دا قاراتماماق منیم اوزه ریمه
دوشموشدو .نه اولورسا-اولسون ۴ ،اوشاق آتاسینین یالنیزلیق آجیسی
نین گؤزلنتیسی تاپیلمیشدی .ائوینین دیرگی ،یاشامینین ائرکگی اوزون
زاماندان سونرا اونالرا ییه لنهجکدی!  ۳۰یاشینداکی قاریمیش قادینین
سئوینجی اوزه وورماسا دا ،ال-آیاغینین تیترمهسی بونو بللی ائدیردی!
 دئدین آدین جوانشیردی! دوغرومو؟ فرج عمیجانین بسهاراالردادیر؟ یاشاییرمی؟! دوغروسون دئین!
سسله نن یازیق قادینین تیترمهسی آرتیر ۱۰.یاشار باریش ،آناسینین
اللرینی توتاراق اونالری اؤپور! اؤزوندن کیچیک باجی-قارداشالرینی
دا یانینا آلیر.
 یوخ! والالهی سیزی اونون یانینا گؤتورهجگم .یولدا اونو بیرازسویوق ووردو! بونا گؤره ،یاتیردیق کی ،دینجلسین! بیر ده کی،
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سیزی چوخ آختاردیق ،هامی یورولدو .او ،سیزین تاپیلدیغی نیزی
بیلمیر .یوخسا اؤزو گلیب سیزی آالردی!
 ایلیاس :منجه اوشاقالری یورمایین! قویون صادیق دایی نین یانینا! باریش :بیز ،بورایا گلندن هئچ یئره چیخمادیق! قویون بیز دهگلک!بیز ،یئمک-ایچمک ایسته مریک! سؤز وئریریک!
بیلینج آلتی بیر داورانیشال هر دؤرد اوشاغی باغریما باساراق ،اوزومو
دامجیالیان گؤیه توتدوم! اورگیمین جاوابینی یالنیز گؤزلریمین الم
آخارینا قاتیشان دامجیالردا دویدوم! گؤز یاشییال گؤی یاشی جیفت
لشرکن ،اوغور اوالر دئمیشلر! بیر اؤلوم آیاغیندا سورگون اؤلوموندن
قاچاق آتا ،بیر آیاق اوسته اؤلمهیه ساالم دئمهیه قوشان آنا و دؤرد
اومودسوز اوشاقال آیاقدا اوالن بیر عمی اوغلو! بو اوشاقالرین
گلهجگینی یاالنال دویغو چمبرینه سالماق یاشاناجاق ان بؤیوک
گوناهدیر! بو دونیادان گئریه قاالن عاییلم اوالجاق بو کیچیکلرین سون
کز آتاالرینی گؤرمک حاقینی کیمسه اللریندن آلمامالیدیر .آرخاالریندا
دورماق گرکدیرسه ،گؤزلرینی گئرچکلره باغالمامالی یام! بیراز
آغالر -سیزالر ،سوردویو آجیالری سو-چؤرک یئرینه یئیر و سونوندا
آجییا آلیشان بو اوشاقالرین آتا سئوگیسی بیتئر!
 یوخ ایلیاس ،هامیمیز بیرلیکده گئدهجئیک .آنجاق ایلک اؤنجه بیرماشین تاپماق گرکدیر .بوراالردان گئتمک اوچون ماشین تاپماق
مومکونمو ،گولناز خانیم؟
 گولناز خانیم :یوخ! بیز بورایا گلندن بیر فایتون بئله گؤرمهمیشیک! ایسترسینیز صادیق دایی دان سوروشوم!
 ایلیاس :سیز بوردا قالین ،من سوروشوم .اولماسا ،گئدیبجاوادیهدن تاپارام.
 من :بلکه هامیمیز گئدک! هاردا اولسا ،توتوب گئدریک. گولناز خانیم :هارا گئدهجییک کی؟ آیاقدا گئتمک اولمازمی؟ ایلیاس :اوشاقالر یوروالر دئیه دوشونورم .آما جوانشیر دئدیگیکیمی یوال دوشک!
 گولناز خانیم :چای ایچندن سونرا گئدک! -ایلیاس :من صادیق دایی یا باخیب دؤنورم!
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بیراز سونرا ایلیاس الینده ایکی پاکت ایله ائوه گیردی:
 گهلین اوشاقالر ،آلین یئیین! خانباجی ،بو دا سیزین اوچون! ساغول اوغلوم! سنین آدین ندیر؟ من جوانشیرین دوستو ایلیاسام!باریش ،اؤزونه بیر پای گؤتورمهدن ایلیاسین باققالدان آلدیغی یئمهلی
لری
اوشاقالرین آراسیندا بؤلوشدوردو! ایلیاس بیزه اوز توتاراق:
-

-

-

من ماشین حاقیندا صادیق دایی دان سوروشدوم .سیزدن اؤنجهکی
ائولرده بیر فایتونچو وار! "گئدیب اونونال دانیشاریق" دئدی صادیق
دایی .مال آلماق اوچون او فایتونچودان یارارالنارمیش .صادیق
دایی نین تانیشیدیر! بو ساعاتالردا ائوه دؤنر .من گئدیرم اونون
یانینا!
ایلیاس ،ایسترسن منیمله گئدک .او کیشینین دوکانی باغلی قالماسین!
گولناز خانیم :یوخ ،باغلی قالماز .خانیمی دوکاندا اوالر .واختاشیری
من ده اونون یانینا گئدر ،قادین-قادینا قارا یازیمیزی پایالشاریق! بو
دونیادا سیغیناجاق کیمسهلری یوخدور .بیرجه اوشاقالری بئله،
یوخدور!
اولسون یئنه ده من گلیم!

صادیق دایی ،من و ایلیاس همین فایتونچو اوچون یوال دوشدوک.
هارداسا بیر نئچه کیلومئتردن سونرا داها بؤیوک محللهیه یئتیشدیک.
بورانین دا دووارالرینین چوخو پالچیقدان ،تنیرکهدن و بعضا ده
کرپیچدن ایدی .فایتونچونون ائوی بو محللهنین باشیندا یئرلشیردی.
اونون ائوی ،گؤردویوموز ائولردن داها یاخشی ایدی! فایتون ائوین
قارشیسیندا دایانمیشدی .بللی کی ،فایتونچو یئنیجه ائوه گلمیشدی.
صادیق دایی ائوین قاپیسینی دؤیهرک سسلندی:
 آغا عبدولسمی ،آغا عبدولسمی! ایچریدن قادین سسی( :سینیق فارسجا ایله) عبدول نامازاوستوندهدیر .گؤزله یین بیتیرسین!
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 تانری قبول ائتسین .قاپیدا گؤزله ریک( .بیزه دؤنهرک) چوخدیندار اهواز عربلریندندیر .عربلرین ناماز-اوروجو اکسیک
اولماز! اوچ آروادییال بورادا یاشاییر .ان بؤیویو  ۲۰یاشیندا اوغالن
اولماقال  ۱۱اوشاغی وار .آلاله بیرینه بئله بول وئریر! بیرینه ده
منیم کیمی هئچ وئرمیر!
بیرازدان سونرا اورتا یاشلی بیر کیشی قاپینی آچاراق ،آرخاسینجا
عربجه
دانیشان بئش-آلتی کیچیک قیز-اوغالن باییرا چیخیر .کیشی ،عربجه
اوشاقالری ائوین حیطینه دؤندریب ،صادیق دایی یا دینلندی:
-

سالمول علئیکوم آغا صادیق! بیر واجیب ایش وار دئیهسن؟
ساالم بیزدندیر آغا عبدول! بو ساعاتدا سنین ائوینه گلدیگیمیز
اوچون باغیشال!
آلاله موحافیظه  ،خوش گلمیسینیز! بویورون بیر چاییمیزی ایچین.
یانیندا قریب گنجلر کیم؟
ساغول آغا عبدول! ایچرییه گلمیریک .قاپیدا بیراز دانیشاق! بو
گنجلر!...

صادیق دایی بیلگیلرینین گرکن بؤلومونو فایتونچویا آنالتدی .فایتونچو
رئی شهرینه گئتمگین آرتیق گئج اولدوغونو سؤیلیهرک ،صاباح ائرکن
یوال چیخماغی اویغون گؤردو! هاوا هله ایشیق ایدی .آنجاق ،فایتونچو
گئدیش-دؤنوشو دوشونهرک ،دوغرو قرار وئرمیشدی .اونا اوشاقالرین
دا آلینماسینین گرکلیگینی آنالتدیم .اؤزوموزون  ۴نفر اولدوغونو دئدیم.
صادیق دایی دا گلمک ایستهدیگینی سؤیلهدی .فایتونچو بیر باشقا
مسلکداشی ایله گؤروشوب ،ایکی فایتونال یوال چیخاجاغیمیزی
مصلحت بیلدی .او ،آیاقدا دؤنوشوموزه ایذن وئرمیهرک ،صادیق دایی
ایله بیرلیکده بیزی اوتوردوغوموز محللهنین باشینا قدر گتیردی .صاباح
اوچون قرار آلیندی! گولناز خانیما بیلگی وئرمک اوچون صادیق دایی
یا ریجا ائتدیم.
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شیشمیش آیاقالریمی زورال باشماقدان چیخارتدیم! یئریمده اوزاناراق
تاواندان آسیالن المپا ایشیغینا کیلیدلندیم! سئوینجیمله کدریمین آراسیندا
شاشقین الشیب قالدیم! نه سئوینجیم آجیمی اونوتدوروردو ،نه ده
آجیمدان سئوینجیمی آنالییردیم! اولقا ،اینجه اللریله احتیراسیمی
زورالماغا چالیشیردی! اونون سئل کیمی سئوگی دالغاالری هر زامان
اولدوغو کیمی ،منیم بئیین فیرتینامی آلتینا آلدی! "سئوگی آجینین
ایالجیدیر!" دئمیش آتاالر! آجیدان آجییا قوشان بیر یاشام اؤیکوسونون
اولدوز تؤکومونده ،گئجهنین بیتهجگی کور نؤقتهده کؤکسومون اوزه
رینده سیم-سیجاق بیر اوجاق آلووالندی! آلووالر ،دلی شاللهدن
آیریالراق داماریمدان آخان سئوگینی داشار وولکانا چئویردی.
تئهرانین هاواسی یاواش-یاواش ایستیلشیردی .فایتوندا گئدرکن ،سویوق
هاوا آزاجیق دویولسا دا ،جان یاخیجی دئییلدی .تئهران-رئی جادداسی
گؤردویوم بوتون کوچهلره گؤره ،ان آباد و چوخ اینسانلی گؤرونوردو!
عبدولسمی بئین فایتونوندا گولناز خانیمال دؤرد اوشاغی ،ایکینجی
فایتوندا ایسه بیزیمله صادیق دایی بیرلیکده اوتورموشدوق.
رئی شهرینین مرکزینه چاتانا قدر ،ایرهلیدهکی پالنالریمیزی بیر داها
گؤزدن کئچیرتدیک .ماشالاله خانین مصلحتیله خستخانایا گئتمهدن
اؤنجه ،گون اورتا یئمگی اوچون بیر کابابچی دوکانیندا اوتوردوق.
ماشالاله خان هئچ بیر خرجدن چکینمهدن آج قارینالری دویوردو.
اوشاقالرین اورگیندن کئچهنی قارشیالرینا قویدوردو .سئون بیر آتا
کیمی اونالری قوخالدی ،باغرینا باسدی! هر زامان اولدوغو کیمی
اوشاقالری گؤرونجه ،اؤزو ده اوشاقالشماغا باشالدی! خسته خانایا
یاخینالشدیقجا ،ایچیمیزده اوالن هیجان داها دا آرتیردی .اؤزللیکله،
ایکی ایل دیدرگینلیکدن سونرا گولناز خانیمین اریله ،اوشاقالرین ایسه
آتاالرییال گؤروش ماراقالری اولدوقجا یوکسلمیشدی.
فایتونالر رئی شهرینین "فیروزابادی مریضخاناسی"نین قارشیسیندا
دایاندیالر .ایلک اؤنجه عمیجانین دورومونو بیلمک اوچون تک باشیما
خستخانایا گئتدیم .عمیجان جانسیز جنازه اوالراق بایقینجاسینا دونیادان
خبرسیز اوزانمیشدی:
 -عمیجان ،عمیجان! اویان منم جوانشیر! عمیجان ،عمیجان!
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(منه یاخینالشان طیب باجیسی) :خسته بایغیندیر .آییلماسی آرتیق آلالها
قالمیش! اوزگونم ،دونندن بایغین دوشموشدو .آییلدا بیلمیریک!
"باالالریم ،گولناز" دئیه باییلدی! الیمیزدن بیر ایش گلمیر .بوندان
سونراسی آلالهین لوطفونه قالمیش آرتیق!
 اونون اوشاقالرییال خانیمی بورادا! بس ایندی من اونالرا نه دئییم؟ بیراز دایانین من دؤنوم!ایکی الیم ،بیر باشیم قالمیشدیم! نه دوشونهجگیمی بئله ،بیلمیردیم! یئنه
تانرینین بیزه قارشی اوالن شاکاسی اؤزونو گؤسترمیشدی! قارشیمدا
بایغین بیر خسته ،آرخامدا ایسه ،مندن ایشارت گؤزلهین نیسگیللی بیر
ائش و دؤرد طیفیل اوشاق! الیمدن بیر ایش گلمیردی .سرسم جهسینه
اؤزومله داالشیردیم کی:
 قوالم :جوانشیر ،جوانشیر؟ اؤزونه گل! نه اولدو؟عمیجان دونندن آییلمیر! گؤزلهمکدن باشقا یولوموز یوخ!
 قوالم نه دئمک آییلمیر؟ یعنی.... هلهلیک یاشاییر!(طیب باجیسییال بیر دوکتور اوتاغا گیرهرک) دوکتور:
 سیز خستهنین یاخینالریسینیزمی؟ او ،منیم عمیجانیمدیر! اوشاقالری گؤرمهیه گلیب دئدینیز؟ خانیمی ،اوشاقالری ،یاخینالری. گؤروندویو کیمی خستهنین دورومو آغیردی .بلکه ده هئچ گؤزونوآچماسین بوندان سونرا! تیبب باجیسی بونالری سنه دئمیشدی.
اونالری ایچرییه آال بیلرسن! چوخ کئچمیش اولسون!
بیتمیش جسارتیمی توپارالماغا چالیشاراق ،قوالمی عمیجانین یانیندا
بوراخیب فایتونالرین یانینا دؤندوم!
هامی منیم آرخامجا بؤیوک خسته اوتاغینا گیردیلر .یان-یانا یاتمیش
خستهلرین کناریندان کئچهرک ،عمیجانین یاتاغینا یئتیشدیک .خستهنین
قیپیردانماماسی هر کسی اوزدو .گولناز خانیم یاتاغا یاخینالشاراق،
اوجادان آغالماغا باشالدی:
 آ کیشی سنه نه اولدو! بو نه! گؤزلرینی آچ! امانتلرینی آل!اوشاقالرینا باخ! بوردادیرالر ،یانیندا! سنین یانیندادیرالر .آ کیشی
گؤزلرینی آچ! هئق ،هئق ،هئق!
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بیزیمله خسته خانایا گلن اولقا ،گولناز خانیمی توتاراق ،اونو
ساکینلشدیرمهیه چالیشیردی:
 گل خانباجی ،گل! گل ساکینلش بیراز! بیر آزدان آییالر اینشالاله! یوخ ،یوخ! او ایندی آییلمالیدیر .ایندی یاتماق واختی دئییل ،قیزیم!اونو اوزون زامان گؤزلهین طیفیللرینی گتیرمیشم .هئق ،هئق،
هئق...
هر کسین گؤزلری دولموش ،آغالییردی! اوشاقالر سانکی بوز
کیم ی
ارییردیلر .باریش ایکی قارداشینی ،بیر باجیسینی قولالری آراسینا
آالراق،آغالییر ،سیزالییردی:
 گولیاز باخ! آتا بوردا! باخ او یاتیبدی .بیرازدان آییالجاق ،بیزییانینا آالجاقدیر! سیزده باخین! عاقیله ،عادیله! آتامیزا گلدیک!
 گولیاز :داداش هانی؟ نییه آییلماییر به؟ آتایا نه اولوب کی؟ دئنهگؤزلرینی آچسین! من اونو گؤرمک ایستهییرم .اونون اوچون
چوخ داریخمیشام!
بو زامان ایلیاسال دوکتور و طیب باجیسی بیزیم یانیمیزا گلدیلر.
اونالرین گلیشیله گولناز خانیمین دویغوالری پاتالق وئرهرک ،بایغینلیق
کئچیرتدی! طیب باجیسی اونو آییلتماغا چالیشیرکن ،دوکتور عمیجانین
الینی توتاراق دیله گلدی:
 کئچمیش اولسون! خسته حوضور ایچینده عؤمرونو سیزلرهباغیشالدی! باشینیز ساغولسون ،یئری جنت اولسون!
~~~~~
باش چاووش دان سونرا!
بانو خانیمین ائوینین قونشولوغوندا یئرلشن کیچیک بیر ائوی ده،
رحمتلیک عمیجانین عاییله سینه توتموشدوق .ماشالاله خانین اوشاقالرا
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اوالن نیسگیلینی قارشیالیان عمیم اوشاقالری ،بو گؤزل لک اینسانینین
اورگینده یئر سالمیشدیالر .او ،بوتونلوکله بیزدن بیری اولما اوغروندا
گئجه-گوندوز چالیشیردی .بو اوزدن اوشاقالرال گؤروشور ،ایلهنیر،
گزیر و تورکجه اؤیرنمهیه چالیشیردی .او ،بوتون انگللره قارشی ایکی
هفته بویونجا خورم آبادا گئدهرک ،برکتاغانین زامانیندا آلدیغی بیر نئچه
تورپاق آالنینی ساتاراق الده ائتدیگی پولال تئهرانا دؤندو .اونون آماجی،
ایلیاسین ذکاسیندان یارارالناراق ،قازانج گتیرن بیر ایش پالنی ایدی.
آنجاق ،هلهلیک تلسمهدن چئشیدلی پالنالر دوشونوردو .گولناز خانیمین
ایستگیله بیر خالچا دزگاهی قورولموشدو .ماشالاله خانین یاردیمییال
بول ایپلیک ،ایکی جهره ،گرک اوالن باشقا شئیلر آلینمیشدی .عمیجانین
اؤلوموندن سونرا ،ماشالاله خانین یاردیمی ایله گولناز خانیمین آغیر
دورومو بؤیوک اؤلچوده یاخشیلیغا گئدیردی .او ،یئنی یاشامینین
پالنالرینی تکباشینا دوشونور و حیاتا کئچیرتمهیه چالیشیردی .باریش
ایکی ایل مکتبه گئتدیکدن سونرا ،بیر داها تحصیل آلمامیشدی .او،
بوندان سونرا تورکجه دئییل ،فارسجا اوخوال گئتمک مجبوریتینده ایدی.
اونون بیر ایل فیرقه حاکیمیتی زامانیندا ایستیفاده ائتدیگی تورک
کیتابالری ،آلووالر تونقالی ایچینده یاندیریلمیشدی .او زامان اؤز دوغما
آنا دیلینده اوخودوغو کتابالرا گؤره ،اون مینلرجه سویداشی دار
آغاجیندان آسیلمیش ،قورشونا دوزولموش ،یوز مینلرجه وطنداشینین
ائوی ،ناموسو ،شرفی ،وارلیغی تاپداالنمیشدی .او ،بو آجیالرین سون
دامالسینی آتاسینین چارهسیز اؤلومونده دادمیشدی .اونونال بیرلیکده قارا
یازغینین نه اولدوغونون ،کیچیک قارداشالرینا نیسبت داها چوخ
آنالیان گولیازین عئینی مکتبه گئتمهسی گرهکیردی .گولیازین آنا دیلینده
اوخوال گئتمه شانسی اولمامیشدی .چونکی بؤیوک قارداشیندان کیچیک
ایدی .بو اوزدن ،قارداشینین دوغما آنا دیلینده اوخوماق ایستمهسی،
اونون اوچون آنالمسیز اوال بیلردی .اونالرین آناالری اوچون ،ایکی
باالسینین اوخوال باشالماسی اولدوقجا بؤیوک اوغور ساییلیردی .بو
اوزدن او ،اوشاقالرینین آددیم-آددیم ایرهلیلهمهسینه چوخ سئوینیردی.
اونون اوچون اوخول قوتسال اوجاق ایدی .او ،نه باهاسینا اولورسا-
اولسون ،اؤوالدالرینین اؤزو کیمی یازیق اولماسینا مانع اولماق
ایستهییردی .اونون اوچون اؤزگه دیلده بئله ،ائیتیم گؤرمک باالالری
اوچون سو کیمی گرهکیردی .او ،گئجه-گوندوز ایلمک سالماقال ،دؤرد
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باالسینین آزاد یاشاماسینا چالیشیردی .بونا باخمایاراق ،اونون تکباشینا
چالیشماسی اوشاقالرینین یاوان چؤرگینه ده یئتمیردی .بیز ایسه
دورومو دوشونهرک ،بوش زامانالریمیزی اونون دزگاهیندا
کئچیردیردیک .اولقانین گولناز خانیم ایله اوشاقالرینا اوالن باغلیلیغی
گونو-گوندن آرتیردی .آراالریندا  -آبال باجی سئوگیسی یارانمیشدی.
اولقا ،زامانینین چوخونو اونونال کئچیریردی .گولناز خانیمدان تبریز
دویونلرینی اؤیرنمیشدیر .اؤیرنمک بهاناسی ایله گونون بیر نئچه
ساعاتینی اونون دزگاهیندا کئچیریردی .منیمله قوالم بیرلیکده بیر داشقا
آالراق ،سیقارا ،توتون ،جوراب ،ترکؤینگی ،خیرداوات اشیا ساتماقال
اوغراشیردیق .هر کس بیر ایشده چالیشیر ،چؤرک پولونا یاردیمچی
اولماغا جان آتیردی .آرتیق ،هاردان قاچدیغیمیزی ،نییه قاچدیغیمیزی
یاواش-یاواش اونودور ،یاشایانالرا قوووشوردوق" .قیسمتدن آرتیق
یئمک اولماز" دئمیش آتاالر! دئمک کی ،بیزیم ده پاییمیزا دوشن بو
ایمیش!
گونلری ،آیالری گئریده بوراخاراق ،تئهران یاشامینا آلیشیردیق.
اؤزوموز ده بیلمهدن ،میللی اریمه گین زهرلی هاواسینی چکدیگیمیز
هر نفسده ایچیمیزه آلیردیق .بیر میثال وار" :باالم ،سنی گؤروم بیلمهدن
آجی چکرسن!" بیز ،بیلمهدن آجی چکیردیک .گئری دؤنمک اوچون،
داغالر-درهلر بویدا قورخو انگهلی قارشیمیزی آلمیشدی .بورادا یاشام
اوچون ایراده دئییل ،تسلیم اولماق یئترلی گؤرونوردو!
*جوراب داریم ،زیر پیرهن داریم ،لباس زیر داریم! سوغاتئ تهرون
داریم! ارزان داریم .بفرمایید!*(فارسجا) /جوراب واریمیز ،ترکؤینگی
واریمیز ،آلت پالتاری واریمیز!/تئهران سووقاتی واریمیز! اوجوزلو
مال واریمیز! بویورون! /دزگاهین بیر یانیندا من ،او بیری یانیندا ایسه،
قوالم! اوتولو-اؤرتولو ،چوخ بیلن-آز دانیشان ،ایچی قاپالی ،شاهنشاه
اوردوسونون خاین چاووشو! اینتیقام وولکانی گنج تورک ،قوالم
ایندیسه ،اوزون ساچلی ،کیلکه ساققاللی بنزرسیز بیر فارس دیللی ال
ساتیجیسی اولموشدو! ان آزیندان ،گؤرونن تابلو بوایدی! بیز یاشاماق
اوچون قیلیغیمیزی دییشمکله دئییل ،کؤکوموزو قازماقال اوغراشیردیق!
اوشاقلیغیمدا تارال بیچیمینه گئدرکن ،ددم ایشدن قاچانالرا دئیردی:
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"ایشدن قاچمایین! ایشلهین دمیر ،ایشیلدار!" ندنسه ،بیز بورادا
ایشلهمک اوچون اوزده و ایچده کؤمور اولماق گرگی دویوردوق!
اوشاقالرا قارشی توپلوم ائتگیسی گوندن-گونه آرتیردی .اونالر ،یئنی
دیل و کولتور بیچیمینه گیریردیلر .توپلومون ائتگیسی آلتیندا اوشاقالرین
دیلی دؤنمهیه باشالمیشدی .اوشاقالرال توپلوم آراسیندا اوالن دیل
دییشیک لیگی گئت-گئده آرادان قالخیردی .اؤزللیکله اوشاقالر آراسیندا
ایشلهنیلن دیلین فارسجا اولماسی یاواش-یاواش گؤرونمهیه باشالییردی.
گؤز گؤره-گؤره ،یاشاماق اوغرونا اؤزگله شیردیک! بورادا کیملیک،
کؤکن ،وارلیق ،اینسانلیق آنالمی یوخ ایدی! بورادا اینسانلیق دئییل،
فارسلیق حؤکم ساییلیردی! دؤولت مئدیاسی نین گوندهلیک رکالمینا
گؤره ،ایران سورعتله مودرن لشمهیه دوغرو ایرهلیلهییردی! بو ایدئایا
گؤره ،مودرن اینسان یاراتما فابریکاسینین موتورو بیر آن بئله،
دورمامالیدیر! بورادا آتا منیسیندن ،آنا جنینیندن باشالیان ائوی،
کوچهنی ،بوتون یاشام آالنینی اؤز آلتینا آالن بیر "ایران" سیندرومو
اولمالیدیر! کورهلری دورمادان چالیشان ،بیر فارسالشدیرما فابریکاسی
چالیشمالیدیر! بورانین مزار داشالریندا اینسان کیملیگی دئییل ،فارس-
ایران کیملیگی یازیلمالیدیر! بورادا اینسان اولماق یاساقدیر! "بیر دیل،
بیر اؤلکه ،بیر شاه!" دامغاسی اوچون فارس تئرمینی یئترلیدیر .باشینی
آشاغی سال ،قوزو کیمی یاشا!
گولناز خانیم ماشالاله خاندان حامیله قالمیشدی! اونالر باش چاووشون
اؤلوموندن بیر ایل سونرا ائولندیلر .ماشالاله خان ،دؤرد اوشاقلی دردلی
تورک قادینال ائولندیگی اوچون موتلو گؤرونوردو .او ،اؤز
ایمکانالرینی ایلیاسین ائکونومی باجاریغی ایله بیرلشدیرهرک،
اوغورلو ایش پالنی گرچکلشدیرمیشدی .بیرلیکده تئهرانین پاچینار
خیاوانیندا یئرلشن امالک دوکانی آچاراق یئر آلیم-ساتیمی ایله مشغول
ایدیلر .اوسته لیک ،ماشالالهخان ایش یئرینین یاخینلیغیندا ائو آالراق،
خانیمینی و اوشاقالرینی اورادا یئرلشدیرمیشدی.
منیمله اولقا ،یئنه ده بانو خانیمین ائوینده قالیردیق .قوالم ،بیر اوتاق کیرا
ائدهرک بیزیم یاخینیمیزدا یاشاییردی .اولقا یئنه ده حامیله قالمیشدی! بو
اونون آلتینجی بویلولوغو ساییلیردی .بانو خانیم اوشاغین ساغالم
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قالماسی اوچون الیندن گلهنی ائدیردی .او ،اولقایا گؤره تورکجهنی
اؤیرنمهیه باشالمیشدی .بو ،بیزیمله اولقا آراسینداکی بؤیوک
فرقلیکلردن بیری ایدی .اونون ایچیندهکی اینامی چوخ گوجلویدو .اولقا،
ان آغیر دورومالردا بئله ،اؤز میللی وارلیغینی جانال-باشال قوروماغا
چالیشیردی .او ،ان چتین گونلرینده بئله ،بیر گون وطنه دؤنمه
اومودونو ایتیرمیردی .ایچیمیزده ان چوخ دیل بیلن بیریسی اولدوغو
کیمی ،هم ده ان چوخ دیلیمیزی قورویان شخص ایدی! او ،روس و
لزگی دیللرینی موکمل ،فارسجانی ایسه یاخشی دانیشیب یازیردی .اولقا
بانو خانیمدان اؤیرندیگی گؤزل ال ایشلریله ده اوغراشیردی .اونالرین
ال ایشلریله سوسلنمیش گئییملر ساتیش داشقاسینین ان بزکلی نسنه سی
ساییلیردی .قوالمال من ،آرتیق بیرلیکده دئییلدیک .او ،گؤزلردن اوزاق
اولسون دئیه ،بیر داش معدنینده ایشلهییردی.
یاشام اؤز آخیشیندا ،بیز ایسه اونون اوزوجو بالیقالر کیمی اووالنما
گونوموزو گودوردوک! اولقا ،آرخا-آرخاسینا دوشوک یاپیردی! آرتیق،
هر دوشوکدن سونرا ،آرامیزدا اوالن ایلک ایلیشگی نین گبهلیگی
آلیشقانلیغا چئوریلمیشدی! منیم بوتون ایستکلریمه قارشی اولقا جینسل
اؤنلم ایستمیردی! اونون اوچون بو بیر قوتلو دیرنج ساییلیردی!
 اولقا ،گؤزهلیم گل بو اینادیندان واز کئچ! بیر دری ،بیر سوموکاولموسان! آرتیق جانین چکمز اولوب .سنین بو اینادین منی
قورخودور .من ده سنینله یانیب-یاخیلیرام!
 ایسترسن منه یاخین گلمه جوانشیر! ایسترسن منی آت! ایسترسنمنیمله !...منیمله بوتونلشن زامان سئوگیمیزین هنیلتی سینی
من ،آلینیازیما آلیشقانام! منی سئویرسن بئله سئو! بیزیم
کسمه!
حله چوخ
زامانیمیز وار .بو قارا یازییا اصال تسلیم اوال بیلمرم! من،
اوشاغیمیزی باغریما باسماق ایسترم!
 من ده ایسترم! کیم ایستهمز کی! حله ایندیکی دورومدا ،بو یالقیزیاشامدا بیر اوشاق دئییل ،چوخ اوشاغیمیز اولسون ایسترم! آنجاق
سنی بئله اوزگون گورونجه!...
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اولقا ،دوداقالریمی بال دوداقالرییال کسهرک ،بیر داها سئوگی دنه
مهسینه اؤزن گؤستردی! من ایسه ،اونون قودسال آنالیق سئوگیسینه
آتالیق پایی قاتماق اوچون جانیمی جانانا بوراخدیم!
تهلوکهسیزلیک و بللی ندنلر اوزوندن ،اولقا ائوده چالیشماغا
اوستونلوک وئریردی .او ،بانو خانیمال بیرلیکده توخوما ایشینی گلیر
قایناغینا چئویرمیشدیلر .آنجاق ،بونونال کیفایتلنمهییب ،پاکئت قاییرما
ایشینه ده باشالمیشدیالر .بئله کی ،من هر ایکی گوندن بیر تئهرانین
"سبزه مئیدان" چئورهسینده یئرلشن بیر پاکئتچی دوکانینا گئدهرک،
ایکی بؤیوک توربا کؤهنه قزئت آلیر گتیریردیم .اونالر ایسه ،پاکئتچی
دن آلدیغیمیز قزئتلری پاکئت فورماسینا سالیب گئری قایتاریر ،ایش
امگینه گؤره قازانج الده ائدیردیلر .گونلرین بیر گونو سحر تئزدن
قزئتلری قوشاتکر (بسیکلئت) آرخاسینا یئرلشتیردیگیمده ،گؤزوم بیر
قزئتین باش یازیسینا ساتاشدی:

"سرکرده تجزییه طلبان در باکو مرد!/آیریمچی الرین باشچیسی باکیدا
اؤلدو!"/بو کؤهنه خبردن دیزلریم چؤکدو! قزئتی آییردیم ،اوخوماغا
باشالدیم! پیشوری بابا گنجه یولوندا ماشین اوالییندا اؤلموشدو!
گؤزومون سویو ایله بورنومون سویو بیر-بیرینه قاریشمیشدی.
هؤنکور-هؤنکور آغالییردیم! نه اؤنومدن گلهنی ،نه ده یانیمدان
کئچهنی گؤرموردوم .بیر آنلیغینا چیگینیمده بیر سیلکهنیش حیسئتدیم.
بیر یاشلی آغبیرچک آنا اؤز آنا تورکجه مده دیله گلدی:
 اوغول-اوغول! نییه آغالییرسان؟ ائله بیل عزیزین اؤلوبدور!ندندیر
بو هؤنکور-هؤنکور آغالماق!؟
 (اونون اللریندن توتاراق) هه گؤزل آنام ،سئویملی ننم آتام اؤلوبدو! باشین ساغولسون اوغلوم ،گل بورایا! (باشیمی قولالرینین آراسیناآلیر) :اوغلوم بس نییه بورادا آغالییرسان؟ بللی کی ،آتان یئنیجه
اؤلموشدور! هه؟
 آناجان باخ! بو اؤلموش ،بو! (آغبیرچک آنا دیقتله شکیله باخاراقاللرینی یاناقالرینا چکیر) :قوربانین اولوم ،آی اوغول! او ،هامینین
آتاسی ،باباسی ساییلیردی! سیل گؤز یاشالرینی ،آغالماق اوچون
گئج قالدین! اونو اؤلدوردولر! اؤز اجلی له اؤله بیلمهدی! او،
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تبریزی آزاد گؤرندن سونرا اؤلمک ایستهییردی! او دا اولمادی!
اونو کئچن ایل اؤلدوردولر .دوست ساندیغی دوشمنلر اونو
اؤلدوردولر! "کور گؤزه سورمهنین نه فایداسی وار"؟دئیرلر
اوغلوم! اوروسالر خالقیمیزی سیالهسیز بوراخان زامان یئتیم
آزربایجانی کور گؤز ائتدیلر .پیشوری بابا دا ،بیر کور ائدیلمیش
گؤزون سورمهسی اوالراق ،آرتیق نهیه گرک ایدی! بیر ده گؤزل
بیر آتاالر سؤزوموز واردیر":کئچمه نامرد کؤرپوسوندن ،قوی

آپارسین سئل سنی ،یاتما تولکو دالداسیندا ،قوی یئسین آسالن
سنی!" اوغلوم! بو بیزیم میلتیمیزین آلین یازیسیدیر .بو ساری

بووهلره اینانان یانار! اونالرین چاتی دوز دئییل! تانرینین غضبینه
گلسینلر اینشالاله!
ناصر خسرو خیاوانیندا ال ساتیجیلیغینا پولیسدن ایزین ایستهنیلیردی.
پولیسلر ال ساتیجیالرینین مالالرینی آلیر ،اؤزلرینی ایسه اینجیتمهیه
باشالمیشدیالر .پولیسدن ایذن آلماق اوچون کیملیک بلگهسی گرک
ایدی .آختاریشدا اولما قورخوسوندان ،پولیسه یاخینالشماقدان
چکینیردیم .اولقانین قورخوسو منیم ده جانیما دوشموشدو.
ماشالالهخانین یانیندا ایشلهمهیه چوخ ایستکلی اولماسام دا ،اونونال
ایلیاسین تکلیفینی قبول ائتمک زوروندا ایدیم! بو اوزدن دزگاهدا اوالن
مالالری دوشوک دیه ره دوکانچیالرا ساتماغا مجبور اولدوم .یئنی
ایشیمه گؤره ،آزربایجاندان گلن گوندهلیک سایسیز یولجوالری
گاراژدان آلیب ،ماشالاله خانین یئر-ائو آلیش-ساتیش دوکانینا آپارمالی
ایدیم .بو ایش ،هم بیزیم اوچون ،هم ده وطندن تئهرانا کؤچمک
مجبوریتینده قاالن وطنداشالریمیز اوچون یارارلی ایدی .چونکی،
فارس دلاللالرینین الینه دوشن ساده تورک اینسانالری اؤزلرینه
گلینجه ،بوتون وار-یوخالرینی ایتیریر ،ائوسیز-ائشیکسیز ،پولسوز
قاالراق تئهرانین چئورهسیندهکی تنیکهلردن دوزلن یاشاییش یئرلریندن
باش چیخاریردیالر .ماشالاله خان ایسه گئرچک بیر اینسان اوالراق،
تورکلری باغرینا باسیر ،اونالرین دورومونا اویغون الیندن گلن
یاخشیلیغی اسیرگمیردی .او ،هر داورانیشییال بیزی چاشدیریر و
اؤزونه باغالییردی .بو آرادا گولناز خانیمین ماشالاله خاندان اوالن
ایکینجی اوشاغی دا دونیا ائوینه آیاق باسمیشدی .اونا گؤره ،ماشالاله
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خان دونیانین ان موتلو اینسانی گؤرونوردو .بو ،منی هم سئویندیریر،
هم ده قیسقاندیریردی .چونکی ،اولقانین واختسیز قاناماالری ،اوشاق
سالماالری عصبلریمیزی پوزاراق ،دوغرو-دوروست دوشونمه قابیلیتی
میزی ده الیمیزدن آلیردی .بیر یاندان اولقانین اینادکارلیغی ،او بیری
یاندان ایسه ،حیاتیمیزین معناسیز سورمهسی بوتون سینیر سیستئم میزی
دارماداغین ائتمیشدی .گونلر بیر-بیرینی عوض ائدیر ،آنجاق قارا
بولودالر باشیمیزین اوستوندن اسکیک اولموردو! آزربایجاندان گلن
قوناقالر ،وطنین ،میلتین قارا گونده اولدوغونو دئییردیلر .چئشیدلی
یولوخوجو خستهلیکلر ،ایشسیزلیک ،یوخسوللوق ،باخیمسیزلیق،
مهاجیرلرین توتولوب جاسوسلوقدا ایتیهام اولونماسی ،ائل-اوباالرین
داغیلماسی ،کندلرین تاالنماسی ،تئهرانین الیله قانماز خانالرین اؤز
میلتینه قارشی یئنیدن سیالحالنماسی ،گیزلی سورگونلر ،ایش تاپماق
آدی آلتیندا گنجلرین وطندن قاچیشی ،ژاندارما و پولیسین کندلرد،
شهرلرده اولوسا قان قوسدورماسی و مینلرله میللی فاجیعه هر گون
آلدیغیمیز آجی بیلگیلر اولموشدو!
~~~~~
۱۹۵۳-۱۹۵۰
تئهرانی تبریزه بنزتدیگیم بو ایللری بئینیمدن سیله بیلمیرم .هر گون
سیاسی چاخناشماالر ،چئوریلیشلر ،تئررورالر ،گؤستریلر ،میتینقلر،
پولیسله کوتله آراسیندا توققوشماالرتئهرانی هیجان ایچینده بوغوردو.
آرتیق کیمسهنین توتوقالنماسینا و کیمسهنین ده توتماسینا اؤنم
وئرمیردیک .بئش-آلتی آیدان بری قوالمال بیرلیکده تئهرانین نساجی
/قوماش /فابریکاسیندا ایشه باشالمیشدیق .آرتیق رسمی ایشچی
ساییلیردیق .بونونال بئله ،سیاسی فعالیتیمیزی ده قاچیرمیردیق .تبریزده
ایتیردیگیمیزی بورادا آختاریردیق .باخمایاراق کی ،تبریزله تئهران
کیملیکلری آراسیندا توتوشان بیرجه اورتاقلیق بئله ،یوخ ایدی .آنجاق،
بیز تئهراندا یاشادیغیمیزا گؤره ،ائتدیگیمیزین یالنیش-دوغرو اولدوغونو
دوشونموردوک .بیز ،هیجان دالغاالری ایله بیرلیکده سئله قوشولوب،
قارشیمیزی کسن هر کسین اوزه رینه آغناییردیق .بیر گون "ایران
451

ائلدار قاراداغلی

سورگون اومودالر

میللی جبهه سی"له ،باشقا گون "ایران توده پاتیاسی"نا باغلی اوالن
ایشچی بیرلیکلرینین میتینقلرینه قاتیلیردیق .هامیسینین شوعارالری
خوشوموزا گلیردی .بیری ایش ساعاتالرینین آزالماسینی ،آیلیقالرین
چوخالماسینی ،ایشچیلرین سیقورتاسینی و ب .طلب ائدیردی .بیری
ایسه اینگیلترهیه قارشی شوعار آتیردی .بیزده اوالن توده پارتیاسینین
آجی خاطیرهسی سوروردو .بیز ،دوغرودان دا بو پارتیانین آزربایجان
دئموکرات فیرقهسینه قارشی سوردویو ایکی اوزلو سیاستینی
جانیمیزال-قانیمیزال تجروبه ائتمیشدیک .توده پارتیاسی هر گون اوز
وئرن بللی اوالیالرا قارشی دییشکن داورانیشالر سرگیلهییردی .بو
ایسه ،اونا اینانان هر کسی چاشباش سالیردی .بیر گون نئفتین میللی
اولماسینی دئییر ،باشقا گون سووئت دؤولتینین ایراندا اوالن
ماراقالرینی ساوونوردو .گئجه-گوندوز جانال-باشال اینگیلتره و
آمئریکانین ایستکلری قارشیسیندا شاهین پولیسی ،اوردوسو ،اؤزل
قواردیانالرینین الیله ازیلیب-دؤیولن زاواللی ایشچیلر ایسه آرادا قوربان
گئدیردیلر .چالخانتیلی گونلر آردی-آردیندان گلیب گئدیردی" .در .م.
مصدق" باشچیلیغی آلتیندا موجادیله داها دا بؤیویوردو .آزربایجان
قاتیلی اوالن ا .قوام ایله ،م .مصدق آراسیندا چکیشمهلر عرب ساچینا
دؤنموشدو .م .مصدقین ترسینه ،قوام هر کس طرفیندن سئویلمهین بیر
قاتیل پولیتیکاچی کیمی تانینیردی .او ،سیاستینی حیله ایله ایرهلی
سوروردو .بو اوزدن ده اؤز دوستالرینی بئله ،قورخودوردو .اونون،
جلالد م.ر.پهلوی شاها ائتدیگی بوتون خیدمتلری ان اوفاق بئله ،اولوملو
قارشیلیق آلمیردی .سونوندا ایسه ،میلتدن قاچماق اوچون سیغیندیغی شاه
درباری دا اونا اوز وئرمه ینجه ،ایراغا قاچماق مجبوریتینده قالیر.
بیر گون شاه ماسکالی اینگیلیسچیلر ،باشقا گون میللی ماسکالی لیبئرال
آمئریکانچیالر ،آیری گون ده ،امک ماسکالی روسچوالر قلبه مارشی
چالیردیالر .اورتادا قاالن زاواللی کوتله ایسه ،اؤزگهلیکلرین آراسیندا
سیخیلیب ازیلیردی .تئهران ،توپلومسال چؤکوشه اوغرامیشدی .هر
سحر اویانارکن ،یئنی بیر باشچینین سسی تئهران رادیوسوندان گلیردی.
آردی-آردینا گلیب-گئدن باشچی قروپالری کوتله آراسیندا باغیرساق
قازینا اوخشاتیلیردی .بیر دیشاری گوج ایسته ایله شاهدان باش
نازیرلیگی دؤور آالن ،کابینهسینی قورار-قورماز رقیبین باسقیسی ایله
یئرینی سئوگیلی بیریسنه وئریردی .سورکلی دییشن دؤولتلرین اوزه
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رینده بیر ده آن با آن بؤیوین مئیدان حرکاتینین ائتگیسی وار ایدی .بیز،
عاییله جه مصدقچی اولموشدوق .او ،عربلرین نئفتینی ایرانین میللی
گلیری اعالن ائدیردی .او ،بو یولدا اؤزللیکله اینگیلیز دؤولتینه مئیدان
اوخویوردو .من قوالمال بیرلیکده ،اونون دوزنلهدیگی میتینقلره
قوشولور ،دوشونجهلرینی به یهنیر و یاییردیق .توده پارتیاسی بعضا
مصدیقی ساوونور ،بعضا ایسه ،اونو ییخماقدا اینگیلتر ،آمئریکا و
شاهدان گئری قالمیردی .اؤنجه دئدیگیم کیمی ،توده پارتیاسی نین
گؤزو -قوالغی آنجاق موسکوایا دیکیلمیشدی .توده پارتیاسی
موسکوانین هر آن دییشن سیاسی سسئناریسی نین تئاتر مئیدانی
اولموشدو .بو پارتیا کولک کیمی بعضا سوال ،بعضا ساغا اسیردی .بو
اوزدن ده ،اؤز چئورهسینی چاشباش قویموشدو.
ایشسیزلیک ،پولسوزلوق ،یوخسوللوق ،آجلیق ،اوسته گل اوغورلوق،
جینایت ،تهلوکه و توپلومسال قالماقال بو ایللرین گؤرونن تابلوسونو
یارادیردی .آمئریکا ایله اینگیلیترهنین مصدیق کابینهسینی
سیخیشدیرماسی ائکونومیک انبارقوالری اورتایا گتیرمیشدی .نئفت
آالن ،قیدا ساتان یوخ ایدی .مینلرله ایشچی کیمی ،بیز ده ایشدن اوزاق
الشدیریلمیشدیق .ماشالاله خانین دا ایشی دایانمیشدی .او ،بیزدن بیراز
آرالی یئرده آلدیغی ائوده اؤز عاییله سیله یاشاییردی .گولناز خانیم
ماشالاله خاندان اوالن اوچونجو کؤرپهسینی ده قوجاغینا آلمیشدی.
آرتیق اولقانین توخوما اورونلری ساتیلمیردی .دئمک اوالر کی ،فالکت
اوز -گؤزوموزدن یاغیردی .بانو خانیم آنالییش گؤسترهرک ،ایجاره
پاراسی آلمیردی .او ،اوسته لیک قوالمی دا اؤز ائوینین کونجونده اوالن
تک بیر اوتاقدا یئرلشدیرمیشدی .او ،گیلک قادین ،قلبی پارالق
آغبیرچک بیر آنا کیمی هر اوچوموزو قانادالری آلتینا آلمیشدی .بو
دونیا نه قدر نامرد اولسا دا ،بئله مرد اینسانالری گؤرونجه ،گلهجگه
اومودسوز باخماغین بیر آنالمی قالمیردی.
آرتیق عربلرین نئفتی تئهران حاکیمیتی طرفیندن ایرانین میللی وارلیغی
اولموشدور .شاه قاچمیش ،دؤنموش ،مصدیقین ایسه اولدوزو پارالییب
سؤنموشدو! آنالتدیغیم کیمی ،تئهراندا سیاست بازاری عرب ساچینا
دؤنموشدو! دوغرودان دا ،او ایللرده نه اولوب-بیتمهسینی هله ده آنالیا
بیلمیرم .تکجه بونو دئیه بیلرم کی ،شاهین دؤنمهسیله اینگیلتره ده
یئرینی آمئریکایا وئرمیش اولدو .آمئریکا شاهین گوجونو آرتیرماق
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اوچون بوتون اولومسوز وارساییمالری آرادان قالدیردی .بازار اونون
الینده ،قیزیل اونون الینده ،اوردو اونون الینده ،نئفت اونون الینده و
باشلیجا شاه سارایی دا اونون الیله ایداره اولونوردو .مملکت ،سانکی
قاسیرغادان سونراکی ساکیتلیک چاغینی سوروردو .پارتیاالر و صنیف
سل توپلومالر باغالنمیش ،میللی مجلیس آریتالنمیش ،تحصیل سیستئمی
دوزه نه گیرمیش ،وار اوالن بئش-اون ایش یئری بوتونلوکله
عوصیانکار ایشچیلردن تمیزلنمیش ،شاه ایسه شاهنشاه اولماغا
حاضیرالنمیشدی!
ساواک
آرتیق ساواک زامانی چاتمیشدی .تئهران اوزده سس سیز گؤرونوردو.
کیمسه کیمسهنین تویوغونا "کیش" دئمیردی .اؤلکهده هر کس ساواک-
دان دانیشیردی .ساواک ،موساد ،سیا بیزیم کیمی دینج دورماز گنجلرین
آغزیندان دوشموردو .یئنی دؤولت آالنینی گئنیش لندیرمکده اوالن
ایسرائیل موسادی ایله ،یئنی دونیا ایمپئریالیزمی ساییالن آمئریکا سیا-
سیله یئنی باتیچی لیغا اوز توتموش ایرانین ساواکینی یاراتمیشدیرالر.
دربارین گؤز ببگی اوالن ساواک ایسه ،دوغرودان دا گؤز ببگی اولماق
اوچون بیر آنینی بئله ،الدن وئرمیردی.
آرتیق گیزلی بلگهلرین اوزه چیخما چاغی باشالمیشدی .آزربایجان
میللی حاکیمیتی نین ساخلیالری آراشدیریلیردی .منیمله قوالم یئنیدن
ایشه باشالمیشدیق .او ،تیکینتی ایشینه گیرمیشدی .من ایسه ،ایلیاسال
ماشالاله خانین یانیندا چالیشیردیم .قوالم ،ایکی گون اؤنجهدن ائوه دؤنمه
میشدی .بانو خانیم اونو اوغلو کیمی سئودیگی اوچون ،منی اونو
آختارماغا گؤندردی .اونون هاردا ایشلهدیگینی بیلیردیم .بو اوزدن
کریمخان خیابانینا گئتدیم .قوالم ،اورادا اوجا بیر تیکینتیده فهله کیمی
چالیشیردی .باش ایشچیدن قوالم حاقدا بیلگی آلدیم .اونو ایکی گون
اؤنجه قارایاخا مأمورالر توتموشدوالر .اونونال بیرلیکده تیکینتیده
ایشلهین بئش ایشچی ده توتوقالنمیشدی!
-

اونالری نه اوچون توتموشالر؟
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باش ایشچی:ایسترسن گئت ساواکدان سور .البته ،جانیندان
دویمامیسانسا! بللی دا ،شاها قارشی چیخان بوتون خاینلرین سونو
بودور .او ،دؤنمز یئره گئتدی! حله بیلدیگیمه گؤره ،بیر ده
تبریزدن گلمهدیر! وای احوالینا! سنین نه یین اولور؟ اولمایا سن ده
اونالردان بیریسن؟
یوخ ،من اونو کوچهدن تانی ییرام .من ،الده کؤینک ساتارام .او،
مندن کؤینک آلدی .تانیش اولدوق .بورادا ایشلهدیگینی دئدی.
داها نه؟
من ایش آختارماق اوچون بورادایام .اونو اؤنجه گؤردویوم اوچون
کؤمکچی کیمی اونو سوردوم .یوخسا...
بللی کی ،عاغیللی بیریسی سن .من بوردا سنه ایش وئررم .
آنجاق ،اؤنجه مودوره دئمه گیم گرکدیر .سن بورادا دایان ،من
ایندی دؤنرم!
ساغول بورادا دایانیب ،سنی گؤزلهییرم! سنه بیر شیرنی بورجوم
اولسون!

اونون گئتمهسیله اؤزومو قیراغا چکیب ،قاچماق اوچون ایمکانلی یئر
سئچمهیه چالیشدیم .باش ایشچی بیر آزدان بیر پولیسله (اژان)
گؤروشوب ،الیله اولدوغوم یئری گؤستردی .بو دورومو گؤرونجه،
تیکینتی نین آرخاسیندان فیرالناراق قارشی تیکینتی نین کونجونده
گیزلندیم .چوخ کئچمهدن باش ایشچیله اوچ پولیس اؤنجه اولدوغوم یئره
گلدیلر .منی گؤرمه ینجه ،چئورهیه داغیالن پولیسلر بیرازدان بیر آرایا
توپالنیب یئرلرینه دؤندولر .من ایسه ،آرخادان بیر یول تاپیب قاچاراق
اورادان اوزاقالشدیم!
آرتیق قوالمی دا ایتیرمیشدیک .اونون دا منیمله باشالیان اؤیکوسو
منسیزله میشدیر .اؤزومو تام بوشلوقدا بولوردوم .اولقانین باییرا
چیخماسینی تامامیله یاساقالمیشدیم .مهاجیر آراما سورجی باشالمیشدی.
اینانیلماز گوجلو بیر امنیت شبکهسیله اوز-اوزه قالمیشدیق .ساواک
بوتون اینسانالرین یاشامینا کؤلگه سالمیشدی .گؤز-گؤزه گلن ایکی
اینساندان بیرینین ساواک مأمورو اولماسی ان دوغال وارساییم ایدی!
تئهران کیمی آشار-داشار یئرده کوچهیه چیخماقدان بئله چکینیردیم .بو
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آرادا تکجه من دئییل ،ماشالاله خان بئله ،قورخو ایچینده یاشاییردی.
یئددی اوشاغین گؤزو اونون الینه باخیردی .گولناز خانیم ماشالاله
خانین کئچمیش نیسگیل لرینین قوربانینا چئوریلمیشدی .بو ایسه،
ائرکک لیگین قادینلیغا اوالن دوغال باسقیسی نین گؤستریجه سی دیر.
یازیق قادین ماشالاله خانین دؤردونجو اوشاغینی سالدیغی اوچون،
اؤزونو باغیشالیا بیلمیردی .اؤزونو بیر جوجه ماشینی اوالراق گؤرن
گولناز خانیمین دوغما گؤره وی ماشالاله خانین دا دئسپوت الشماسینا
یول آچیردی! بیر گون اوزومه-اوز باغالیاراق اوندان سوروشدوم:
-

-

-

ماشالالهخان ،یئددی اوشاق ،بیریسی ده یولدا! اؤزون ده دوغرو
اولمایاراق قاتیل دورومونا دوشموش بیر قاچاق! برکتاغانین
ساواک کیمی شبکه ایله ایشبیرلیکچی اولماسی دا قاچیریلماز! بونو
هئچ دوشونورسنمی؟
ماشالالهخان :بو نئچه ایل تئهراندا یاشادیغیمی اونوتمامیشام!
گئجه-گوندوز توتوالجاغام دئیه ،دوشونورم .برکتاغانین بیر
رحمسیز خان اولدوغونو دا گؤزل بیلیرم .آنجاق ،اونوتما کی ،من
بو گونومو سیزلره بورجلویام .سیزینله تانیش اولماسایدیم ،حله ده
بدیع آباددا چورویوردوم .منه بو جسارتی سیز وئردینیز .گولناز
خانیمال ائولندن سونرا قادینین نئجه اولدوغونو اؤیرندیم .بیر تورک
اورنک اولسا دا ،من
قادینین ارینه اوالن سئوگیسی ائل ایچینده ٔ
اونو عئینی له گولنازدا گؤردوم .او ،منیم اوچون اؤزوئرینین تام
آنالمیدیر .او ،اؤزو ایستمهسه دوغماز! من اونو دوغماغا
زورالمیرام.
بلکه او سنی سئودیگینه گؤره ،قیرماق ایستمیر! بیر ده ،تانری
قوروسون باشینا بیر ایش گهلرسه!
اونو دوشونموشم! بو دونیادا منیم گولنازدان و اوشاقالردان باشقا
کیمسم یوخ .وصیتیمی یازیب تصدیقله میشم .مندن سونرا بوتون
واریم گولنازیندیر.
بو گؤزل ایشدیر .آنجاق باخ ،قوالم آیالردیر یوخدور .کیمسهنین ده
اوندان خبری یوخ! اونون یاشاییب -یاشامادیغینی بئله ،بیلمیریک.
تانری قوروسون ،سنین ده باشینا بئله بیر ایش گهلرسه ،گولناز
خانیم نه ائتمهلیدیر؟
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(ماشالاله خان دوشونه-دوشونه شاپقاسینی باشیندان گؤتورور
قارشیسینا قویور!) بو دا دوغرو! ایشین بوراسینی هئچ
دوشونمهدیم .دئمک کی ،وصیت ده ایشین چارهسی دئیلمیش!
دوغرو دئیرسن ،دوزگون بیر چاره تاپماق گرکدیر! ساغول کی،
همیشه اولدوغو کیمی دادیما یئتیشدین ،جوانشیر!
~~~~~

سورگون آخیشیندا
آرتیق قوالمین حبسیندن ایکی ایل کئچیردی .داها اوندان اومیدلریمیز
کسیلمیشدی .بانو خانیم یاشامینی ایتیرمیش ،نوهلری وارلیغینا ال
قویموشدو .بیز ایسه ،اوچ-دؤرد توربالیق اشیاالریمیزی بیر ماشینا
یئرلشدیرهرک ،نازی آبادین مداین محللهسینه کؤچدوکدن سونرا ،الپ
تک قالمیشدیق .بوندان سونرا باشیمیزی ساخالماق اوچون چوخ
چالیشماق گرک ایدی .مدایین خیابانی اهالیسی نین چوخو تورک اوالن
سیخ بیر محلله ایدی .اورادا داها سربست یاشاماق ایمکانیمیز وار ایدی.
منیم ،هر گون قوشا تکرله ماشالاله خانین دوکانینا گئدیب-گلیشیم چوخ
چتین اولوردو .بو اوزدن ،نازی آباد بازاریندا یئنیدن ال ساتیجی لیغینا
دؤنمه گی دوشوندوم .بئلهلیکله ،هم ده اولقانین یاردیمیال اؤز توخوما
اورونلریمیزی ساتاراق یاشاییردیق.
گونلر ،آیالر گلیب-گئدیردی .یاشامیمیزدا هر هانسی بیر گلیشمه
گؤرونموردو .گولنازین یئنی اوشاغی دا دونیایا گلمیشدی .اونو
گؤرمک اوچون ائولرینه گئتمیشدیک .ماشالالهخان بو آنی خاطیره
کیمی یاددا ساخالماق اوچون ،بیر فوتوچونو ائوه گتیرمیشدی .فوتوچو
بیر نئچه شکیل گؤتوروب گئتدی .ماشالاله خان منی اؤزو ایله ائوین
حیطینه گؤتوردو:
 جوانشیر ،سنینله بیر گیزلیمی پایالشاجاغام! بیلیرسن کی ،سندنباشقاسینا اینانا بیلمرم .ایلیاس دا یاخشی اوغالندی ،آنجاق سنین
یئرین بام  -باشقادی .کئچنلرده سنینله وصیتیم حاقدا دانیشدیم .سنین
سؤزلرینی چوخ دوشوندوم .بیر سونوجا واردیم .بو دا سونوجالر!
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بونالر ندیر؟
بونالر سنین یانیندا امانت قالسین! بو سندلرین هامیسی گولنازین
آدینادیر .دوکانال ائو سندلری ،بیر ده بو پاکئتدهکی پولالر! باشیما
بیر ایش گهلرسه ،هامیسینی ،بیر ده بو وصیتنامهنی گولنازا وئر!

بو لک یئنه منی چاشدیرمیشدی .قارشیلیق وئرمگه یول تاپا بیلمیردیم!
موتلو گونلر کئچیریردیم .نه اولسا دا ،آجیالر ایچینده اؤلن فرج عمیمین
دؤرد اوشاغی سؤز قونوسو ایدی .بیر یاندان سئوینیر ،باشقا یاندان
ایسه ،ماشالاله خانین بو ایشینه منطقلی یانیت آختاریردیم .بو دیلسیز-
آغیزسیز کیشیدن بیر چوخ اؤیرندیکلریمین اوستونه ان بؤیوگو
یوکلنمیشدی.
 ایشین عاییله نین گلهجگی اوچون بیر قارانتیدیر .او اوزدن ،منهگؤره ریسکه گیرمهنی ایستمیرم .آرتیق منی ایکی شئیه گؤره -
بیرینجیسی ،تئهراندا میتینقلرده اولدوغوم اوچون ،ایکینجیسی
ایسه ،بدیع آباددان قاچدیغیم اوچون توتابیلرلر .بلکه ده ،اولقانین دا
سوچو اوزه ریمدهدیر .منیم ده دوروموم سنین دورومال عئینیدیر.
سنین باشین اوزره اوالن تهلوکه ،صاباح منی ده گؤزلهیه بیلر.
 بو دا دوغرودور ،جوانشیر .سنجه ،من نه ائدیم؟ منجه باالالرینین آناسینا ،اؤز حیات یولداشینا اینان! هم اونوسئویندیر ،هم ده اؤزونو راحاتال! گولناز خانیم عاغلی باشیندا بیر
آنا قادیندیر .او سنی سئویندیرمک اوچون الیندن گلهنی ائدیر .ائله
دئیلمی ،عمی؟
 دوغرودور! آلاله اوندان راضی اولسون .ها دئیرلر یا" ...جنتآناالرین آیاغی آلتیندادیر!".اونو ائله گولناز کیمی آناالر اوچون
دئمیشلر .یا آلاله! دور آیاغا ،گئدک اوتاغا!
-

ماشالاله خان :گولناز خانیم سنین منه باغیشالدیغین -۸جی
اوشاغین دا سئوینجینی یاشاماقدایام .من سنین اوچون نه ائتسم
آزدیر .او اوزدن ،آرزوم بوتون وار-یوخومو سنه و سککیز
باالمیزا وئرمکدیر .قوی مندن سونرا سیزین یاشامینیزا قارانلیق
چؤکمهسین
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گولناز خانیم (چاشباش قاالراق) :آغا ماشالاله سن نه دئییرسن؟ بو
سؤزلرین منی چوخ قورخودور .سن باشیمیزدا اول ،یئتر! تانری
سنی بو ائوسیز ،بو ائوی ایسه ،سنسیز ائتمهسین! بو ائوین بوتون
برکتی ،واری-یوخو سنسن .اولمایا سنه بیر ادبسیزلیک ائتمیشم؟
یوخ ،یوخ ائله بیر شئی یوخدو! قورخما من ،سادجه ،سنه و
اوشاقالریما بیر هدیه وئرمک ایستهییرم! (گولومسیهرک الینی
دؤش جیبینه اوزادیر .سندلری چیخاریر).
گولناز خانیم :من بو کاغیذالری تانیرام .بونالر همن کاغیذالر
دئیلمی؟
دوغرودو ،همن کاغیذالردی .بونالرین نه اولدوغونو بیلیرسنمی؟
یوخ! سن دئمهدین کی! اوشاقالرا عایید دئدین ،باشقا سؤز
دئمهدین .تکجه بارماق باستیردین منه!
دوغرودو! بو کاغیذالر سنه عاییددیر .دوکانین و ائوین
کاغیذالریدیر .هامیسی آرتیق سنین آدینادیر .سنه هدیه م بودور،
آل!

گولناز خانیم ،بیر سؤز دئمهدن اوتاقدان چؤله چیخدی .اولقا اونون
آردیجا گئتدی .اوچ کؤرپه یان-یانا یاتمیشدیالر .باریشال گولیاز حله
مکتبدن دؤنمه میشدیلر .عاقیله درسلریله مشغول ایدی .عادیله ایسه،
کیچیک قارداشییال اویناییردی .ماشالاله خان گولناز خانیمین
داورانیشیندان چاشدی.
 عمی ،او سادجه ،سئویندیگیندن نه دییهجه گینی بیلمهدی! سنین اوناگؤستردیگین اعتیماددان دیل-دوداغی قورودو .قادین بیزدن
اوتاناراق ،باییرا چیخدی .سن راحاتسیز اولما!
 اینشالاله ،بئلهدیر .منیم نیتیم اونو و اوشاقالری قارانتی ائتمکدیر. دوغرو ایش یاپدین ،عمی! اینان کی ان دوزگون داورانیشسرگیلهدین .اینشالاله کی ،اوزون زامان عاییله نین باشیندا
اوالسان.
~~~~~
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مهاجیرلر آختاریشدا!
فیرقهنین و میللی حاکیمیتین چؤکوشونون -۱۰جو ایل دؤنومونو
آزربایجانین قورتولوش گونو آدی ایله نازی آبادین بلدییه سالونوندا قئید
اولونوردو .گیریش سربست اولدوغوندان ،من اولقا ایله سالونا
گیردیک .سالونون کنارالریندا قارایاخا مأمورالر دایانمیش ،گلن-
گئدنلری گؤزدن کئچیریردیلر .بازارا یئنی گلمیش قیرمیزی چادراالر،
بیر چوخ گنج طرفیندن ایستیفاده اولونوردو .اولقا دا توپلومدان بیری
اولسون دئیه ،او چادراالردان بیرینه بورونموشدو .آرتیق اولقا  ۶آیلیق
حامیله ایدی .ایکیمیز ده چوخ سئوینجلی ایدیک .چونکی بو اوشاغین
یاشامیمیزا رنگ قاتاجاغینا اومود ائدیردیک .دوکتورون دئدیگینه
گؤره ،آنانین دا ،اوشاغین دا دورومو چوخ نورمال ایدی .من هر زامان
اولدوغوندان ،اولقایا قارشی داها دویوملو داورانیردیم .بو اوزدن
سالونون آرخاسیندا قاپی آغزیندا اوتوروب ،گرک اولدوغو آن ،تئز
چیخماغی دوشوندوک .تؤرن حله باشالمامیشدی .سالونو بوغونتولو
توستو بوروموشدو .کونجده دایانان بیر مأمورون گؤزو بیزه زیللن
میشدی .دئمک اوالر کی ،گؤزونو بیزدن هئچ چکمیردی .من اولقایا
ایشاره ائدیب:
 سئوگیلیم ،گئتمک ایستهییرسنمی؟ سالونو توستو بورویوب .سنهزیان اوالر .نه دوشونورسن؟
 گئدک ،جوانشیر .او آدام منی قورخودور .گئدک!ساواکمأمورودو او!
سالوندان چیخماق ایستهییردیک کی ،بیری آرخادان سسلندی!
 جوانشیر ،جوانشیر!بیز اؤزوموزو گؤرمهمزلییه ووراراق قاپیدان چیخیب مدایینین آشاغی
محللهسینه ساری یوال دوشدوک .چوخ کئچمهدن ،ایلک دؤنگهده بیری
قارشیمیزی کسدی:
 ساالم جوانشیر بئی ،ساالم اولقا خانیم! منی تانیدینیزمی؟ من سیزیتانیدیم! سیزی تبریزدن تانیرام .منی خاطیرالیا بیلدینیزمی؟
یولداشالر!
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یوخ ،سیز کیمسینیز؟ سیزی هئچ تانیمادیق .اوسته لیک منیم آدیم
جوانشیر ،خانیمیمین آدی ایسه اولقا دئیل.
اولقا :سیزی پولیسه وئره ریک ،آغا .لوطفا بیزی راحاتسیز ائتمه
ین! بیزی راحات بوراخین!
کیشی:اولقا خانیم ،فارسجانی دا یاخشی اؤیرنمیش سینیز! بس
ترالن هانی؟ اؤز باالنی الدن وئرندن سونرا ،ترالنی باالن اوالراق
قبول ائتمیشدین ها ...جوانشیر بئی ،بو  ۱۰ایلده چوخ دوشموسن.
شاهین عفو فرمانیندان سونرا سیزی هئی گؤزوم آختاریردی.
آنجاق ایندی تاپدیم!

بو آدام بیزیم هر شئیمیزی بیلیردی .من اونو بیریسینه اوخشاتسام دا،
تانیا بیلمهدیم .اولقا گؤزلریمه باخیب ،سانکی بیر شئیلری آنالتماغا
چالیشیردی .بللی اوالن ،باشیمیزین اوستونو قارا بولودالر آلمیشدی! من
اؤزومدن داها چوخ اولقانی دوشونوردوم! اولقانین داها چوخ دینجلمهیه
احتیاجی اوالن زاماندا ،باشیمیزین اوستونده گزن بو بال هاردان گلدی؟
بو آدامی نیه تانیمیرام .تانیش گلیر بیر یئرلردن ،آنجاق هاردان؟
-

سیز کیمسینیز ،بیزی هاردان تانیرسینیز ،آدینیز ندیر؟
جوانشیر قورخما! اولقا خانیم سن ده قورخما! من یحیا!
تانیدینیزمی؟ همدان داغالریندا قاچارکن قورد پارچاالمیشدی ها!...
تانیدینیزمی؟ نه آغیر گونلریمیز اولدو! کیملری قوربان
وئرمهدیک! او گئجه آز قاال من ده دوناجاقدیم .بیلیرم کی ،قانلی
کؤینگیمله هر کسی اؤلو اولدوغوما ایناندیرمیشدیم .آما ،اصلینده،
من اؤلمهدیم .یولدا بیر چوباندان قوزو آلدیم .اونو کسیب یئدیم،
کؤینه گیمله شالواریمی اونون قانینا بلشدیرهرک پارام-پارچا
ائدیب ،ژاندارمانین دوراغینا یاخین بیر نئچه یئرده بوراخدیم!
بوتون اوالی بوندان عیبارتدیر .آنجاق عفو فرمانیندان سونرا
آرتیق قورخماغا ندن قالمامیشدی .باشقا ایش تاپمادیغیم اوچون
پولیس اولماغا باش ووردوم .ایندی سیتوان درجهسیله گیزلی
پولیسم .سیزین بیلدیگینیز ساواک پولیسی! آنجاق ،مندن
قورخمایین ،سیزی قورویاجاغام .اولقا باجی ،سن ده قورخما! هئچ
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ده قورخما! یاخشی سی ،سنه فاطیمه آدیندا بیر کیملیک آالق! بو
ایشده سیزه یاردیم ائدرم!
همن آن بیر دامال سودا بوغولماقدا اوالن قاریشقایا بنزهییردیک .دیلیمیز
آغزیمیزدا قوروموشدو .یحیا !...قوردالرین یئمی اولموش پارام-پارچا
اولموش یحیا! ایندی تئهرانین نازی آباد بؤلگهسینده کیرالیق بیر اوتاقلی
ائویمیزده اوتوراراق ،اولقانین سوزدویو چایی ایچمکدهدیر .او ،بئش
ایل بوندان اؤنجه آراشدیرما یاپماق اوچون بدرآبادا و بدیع آبادا
گئتمهسیندن دانیشیردی:
 سیزین یاشادیغینیز بدیع آباد کندین کند آغاسینا قوناق اولدوم .اونوبرکتاغا سسلهییردی ژاندارماالر! او ،قیزینین قاتیلی اوالن
کورکهنینی آختاریردی .دیریدیرسه ،حله ده آختاریلیر .او ،مندن
ده یاردیم ایستهدی! پولیسده ده آختاریشدادیر .برکتاغا بؤیوک بیر
قادیندان سؤز آچدی .او ،قادینین آدینی چکرکن یئرینده
اویناخالدی .بللی کی ،اونا چوخ سایغیلی ایدی .من ،اورادا
اولمادان اؤنجه ،سکینه آنا دئیلن او قادین اؤلموشدو! یازیق داغدا
بیر آج قوردون زاوالینا گلمیشدی! کند اهالیسی اونو ایگید بیر
قادین کیمی یاد ائدیردیلر .سیزین دؤردونوزون بدیعاباددان
قاچدیغینیزین دا دستانی آغیزدان-آغیزا گزیردی .باشچاووشون
اؤلومونو چاووش درویشلودان اؤیرندیک .او ،چوخ دیره ندی!
گنجلیگینه یازیق اولدو! دیره نه-دیره نه اؤز قانیندا بوغولدو! بیر
قافاسیز تورک کیمی رئژیمه قارشی گلدی! قوجامان بیر ساواکی
آشاغیالدی .ایشکنجه آلتیندا شاهی سؤیدو! اؤلومو اوچون
مأمورالری تحریک ائتدی! دوغروسو داشقافالی بیر تورک کیمی
اؤلدو .اؤلونجه ده گولدو! سیزینله بیرلیکده تئهرانا گلدیگینی و
بایرامینین خستهلیکدن اؤلدویونو دئدی! حتی ایلک باشدا خانی
آباددا بیر ائوده یاشادیغی نیزی دا اعتیراف ائتدی .داها سونرا
آیری-آیری یاشادیغینیزی و بیر-بیرینیزی ایتیردیگینیزی
سؤیلهدی .بونالردان سونرا آغزینا قفیل ووراراق هئچ دانیشمادی!
سیزین کؤنلونوزجه ،دوستونوز قهرمانجا اؤلدو!
 -اولقا:سکینه آنادان دئنه؟
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بیلیرم اونو هامینیز سئویردینیز .بیر گون پاییز آخشامی سارا
خانیمین آیگول قیزی قیزدیرمادان اؤلوم دؤشه گینه دوشور.
قیزدیرماسی گوندن-گونه آرتیر! وار اوالن ایالجالر کارسیز
قالینجا ،سیزین قهرمان آنانیز درمان تاپماق اوچون یاماجالرا یول
آلیر! آیاقدان دوشموش سکینه آنانیزی یالنیز بوراخمایان سارانین
اوغلو بابک ده اونونال تپهلری آشیر! اونالرین دؤنوشو اوزون
سورور .ژاندارمایا خبر سالینیر .ژاندارمادان اؤنجه برکتاغانین
توفنگچیلری اونالرین یئیلمیش نعشلرینی مئشهلیکده تاپیرالر!
دئیلنلره گؤره ،آج قوردالرین تلهسینه دوشموش سکینه و بابکین
سادجه سوموکلری قالمیشدی .یازیق سارا خانیم باالسینین
دیدیلمیش پالتارالرینی گؤرونجه ،اوره گی تاب گتیرمهییب اؤلور.
آی گولو ،برکتاغا خستخانایا گؤندریر .ساغاالندان سونرا ایسه ،بو
سوت امر اوشاق قیزینین سیغهسینی اوخوداراق ،اؤزونه آرواد
ائدیر! سیغهنی فاطیمه ایله جوانشیرین مولالسی ،یعنی آغاشئیخ
صادیق اوخویور!

بو خبرلری سیزه کیم وئره بیلردی کی؟ نه یاخشی کی ،منی تاپدینیز!
ائله دئیلمی؟ بس او میانالی آسی کیشیخانال ایله باکیلی حکیم خانیم
علمیرادان نه خبر وار؟ اونالردان دا سیز خبر وئرین؟
 بوتون بیلگیلر سیزده ،یحیا بئی! بیزدن نییه سوروشورسونوز؟بیزی تاپان اونالری تاپا بیلمزمی؟
 یوخ! او چوخ ایپی قیریقدیر .البت ،اونو دا ،قاتیل ماشالاله خانیدا تاپاجاییق!
 اولقا :یحیا بئی سیز نئجه بو ایشه گیردینیز؟ آخی بیز ده ایشآختاریریق! بیزه ده کؤمک ائدین! بو قریب یئرلرده چورودوک!
ماشالاله سیزین دورومونوز یاخشیدی .بیرده ،دؤولته خیدمت
ائتمک ان گؤزل ایشدی .منیم ده بو یولدا تجروبم وار! جوانشیر ده
ساوادلیدیر!
 اولقا منیم ده اورک سؤزومو دئدی ،یحیا بئی! یحیا :نهدن اولماسین کی ،گؤزل تاکیم اوالریق .شاها خیدمت،ایرانا خیدمت تانریا خیدمت دئمکدیر .سیزین کیمی اوخوموش،
ساوادلی و آزربایجانلی گنجلره ایش چوخ! بئلهلیکله منیم کیمی
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خاینلیک دامغاسینی آتار ،خادیملیک روتبهسینی قازانارسینیز!
اولقا خانیم ،سیز ده (اولقانین قارنینا باخاراق) اوشاغینیزی دینج
اورتامدا بؤیودرسینیز! توپالنتی بیتمهدن من سالونا دؤنمهلییم.
سیزین دئدیکلرینیزه یوزده-یوز ایناندیغیمی دوشونمه گین .سالون
بیتر-بیتمز بورایا دؤنهجگم .یاریم قالمیش سؤزوموزو بیتیرمک
ایستهییرم .من بورادا یوخ ایکن ،باییردا ایکی گیزلی مأمورون
گؤزو اوزه رینیزده! چؤله آیاق قویماق ایستهسنیز ،شرطلر
دییشر! ساکیت اوتوروب منی گؤزله یین!؟ هه جاوانشیر ،صاباح
سنین یئنیدن نساجیه گیرمگینی ده دوشونک! بو سفر داها یوکسک
دورومدا اوالجاقسان ،آنالدینمی! بیر ده ،قوالمین ایشی بیزیم
الیمیزدهدیر .یاردیم اولونماسا ،یئری قبیر درینلیگی اوالجاق! یوخ
اگر ،یاردیم اولونورسا ،شاهنشاهی اوردوسونون "-۲جی
رؤکن"ونه (تهلوکهسیزلیک بؤلوم) آلینار ،خوشبخت یاشار!
اینانیلماز بیر باتاقلیغا دوشموشدوک .اؤلو بیلدیگیمیز بو ساواک مأمورو
بیزیم حاقیمیزدا اؤزوموزدن داها چوخ بیلیردی .اولقا منیم اوزومه ،من
ایسه اونون گؤزلرینه باخماقدان ساوایی بیر ایش گؤره بیلمیردیک.
 اولقا :جوانشیر بو آدام بیزی بولدوغوندا یالنیز دئیلدیمی؟ بیزیملهبیرلیکده یالنیز ائوه گلمهدی می؟ بو آدامین آرخاسیندا بیریسینین
اولماسینی گؤردونمو؟
 یوخ! گؤرمهدیم! بو آدام بیزی قورخوتماق اوچون الیندن گلهنیاسیرگمیر .بدیع آباددان دئدیکلرینه ده چوخ اینانمیرام .هامیسی
یاالن اوال بیلر.
 یوخ! سؤزلرینین یالنیز سون بؤلومو یاالن ایدی! ایندی اونالریدوشونمهیک .بو آدام بیزی تلهیه سالمیش! او موطلق قاییداجاق!
بیز ایندی بو ائودن چیخماساق ،هئچ زامان اونون الیندن قورتارا
بیلمیهجیک .گؤتور بیر صحیفه یاز" :ارزاق آلماق اوچون بازارا
چیخدیق! بیر ساعاتا قاییداریق!"
 بس اشیا! آنجاق اوستوموزو گئیمهلییک .قاالنی قالسین.ذاتن قاب-قاجاقدانباشقا نه وار کی!؟ بیر پاکئته آرتیق باشماق قوی!
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گونشلی پاییز چاغی ایدی .گونشین ساچاقالری الوان بویالی قارا
آغاجالرین یارپاقالری آراسیندان سوزهرک ،جیغیر یول کسمهلری
یارادیردی .بیر گؤزوموز چئوره آختاریشیندا ،بیری ایسه بو بالدان
قورتولوش اوچون تاکسیدا! بیر دفعه ده اولسون ،بیز ده تاکسی نوباری
گوستردیک!
ائدک دییه .،جیبیمیزدهکی بوتون پولالری وئرمگه اوزه ن ٔ
هم قورتولوش ،هم ده تاکسی کئفی! ندن اولماسین!؟
گولناز خانیمین ائوینه ایکی کوچه قاال تاکسیدان یئندیک .الیمیزده اوالن
پولو تاکسیچیه اوزاتدیق .تاکسیچی بیزیم تورک اولدوغوموزو
آنالمیشدی! بیر دنه ایکی تومنلیک گؤتورهرک:
 تبریزدن سینیز؟ یئنی گلمیسینیز؟ وطنده نه خبر؟ بورادا کیمسهیهپول گؤسترمه یین! باشینیزا بال گلر!
 هه ،یئنی گلدیک .وطن ده یئرینده! مصلحتینه گؤره ساغول!اورادان بورایا ایکی تومن اوالرمی؟
 سیز منیم جانیمدان-قانیمدان سینیز! منه یئتر! بوراالردا تانیشینیزوارمی؟
 بیر موتل وار! تانیدیغیم دیر! او دا تورک دور! آلاله آمانیندا گنجلر! آماندی ،بو نامرد تئهرانلیالرا توتولمایین!بورادا ایستهدیگینیزسایدا تورک وار!
ائوه چاتینجا در-دووار اوزه ریمیزه آغناییردی .گولناز خانیم قارشیمیزا
بیر چای قویدو .باشیمیزدان کئچهنی آنالتدیق .یازیق آروادین یاناقالری
بم-بیاض اولموشدو .بؤیوک باتاق لیقدان قورتولوشوموزو ماشالاله
خانین آلدیغی بیر  ۵۵مارکالی وودکا ایله قوتالدیق .آنجاق او گئجه من
ماشالاله ال سحرهده ک قوسدوق .بیز قوسدوق ،خانیمالر ایسه گولدو.
اونالرین گولوشو بیر باشقا کئیفلی ایدی! عاییله بوتونلوکله ،بیزیم باشقا
بیر یئرده قالماغیمیزا ایذن وئرمیردی .اولقا حامیله لیگی نین سون آیی
نی یاشاییردی .دوغرودان-دوغرویا اولقا آنا ،من ایسه آتا اوالجایق.
گولنازین دئدیگینه گؤره ،اوشاغین چوخ تکنه آتماسی اوغالنلیق
عالمتیدیر .منیم سئوینجیمین حددی-حدودو یوخ ایدی ۴۰-۳۰ .گون
سونرا آتا اولورام .سونوندا اولقایال اوالن سئوگیمیز مئیوهسینی
وئریردی! ماشالاله خان اوشاغین آدینی قویما حاقینی ایندیدن اؤزونه
گؤتورموشدو! اوغالن اولورسا اومود ،قیز اولورسا چیچک
465

ائلدار قاراداغلی

سورگون اومودالر

قویاجاغینی دوشونوردو .بو آدالرین هاردان تاپدیغینی سوردوکدا دا،
سوسوب دانیشمیردی!
ماشالاله خان یحیا اؤیکوسوندن درحال سونرا آغ ساچالرینی حنا ایله
بویاتمیش ،بیغالرینی کسدیرمیش ،ساچینین فورماسینی دییشدیرمیشدی.
آرتیق اسکی ماشالاله خاندان اثر-عالمت یوخ ایدی .اوزده ساده
گؤرونن بو کیشی ،شئیطانا پاپوش دیکمه گین یولالرینی دریندن
اؤیرنمهیه باشالمیشدی .اونو بو قیافتله شئیطان بئله ،تانیمازدی!
بیزه گلینجه ،اولقانین بئینینی بیر فیکیر بوتونلوکله ایفلیج ائتمکدیدی .او،
ساواک الیندن قورتولوش یولونو تکجه ،سووئت (شوروی) بؤیوک
ائلچیلیگینه گئتمکده گؤروردو.
 جوانشیر ،باخ! ان سونوندا اوشاق نیسگیلیمیز سونا یئتمکدهدیر.اوشاق دوغولونجا ،اونو دا اؤزوموزله "قاجاق نبی" ائدهجه ییک؟
دوشون جوانشیر ،اوسته لیک منیم سووئت پاسیم وار .سن ده منیم
اریم ،اوشاغیمین آتاسی سان .هم ده ،من واختیال ن -ک -و -د-نین
(خالق ایچیشلر کومیسسارلیغی) آزربایجان قولونون آلت قاتیندا
ایشچی اولموشام! یاردیم ایستمک بیزیم حاقیمیزدیر .جوانشیر ،بو
یحیا بیزی راحات بوراخمایاجاق .بیزیم اودوموزا بو زاواللی
اوشاقالر دا یانا بیلر!
 اولقا ،جانیم منیم ،بو بؤیوک ریسکدیر! سووئته اینانماق اولماز!بیزیم باشیمیزا گلن مصیبتلرین بؤیوک پایی ،بو اوزده دوست
گؤرونن دؤولتین اوزه رینه دوشور! بونالر ،سنی-منی حب کیمی
اودارالر! من بو بارهده سنینله عئینی فیکیرده دئیلم .بو ساعاتا قدر
سنین بیر سؤزونو ایکی ائتمه میشم .آما بو دفعه سنینله راضی دئیلم.
سنین ریسکه سوخولماغینا راضی اوال بیلمم! سندن سونرا منیم
باشیما نه گلهجگی هئچ دوشونمورسن؟
 جوانشیر ،من سنی ،اوشاغیمیزی و اؤزومو دوشونورم .اؤنجه سنیدوشونورم .سونرا کؤرپه میزی ،ان سوندا اؤزومو! من ،سنسیز
هئچ یئره گئتمرم .یا سنینله گئده رم ،یا گئتمکدن امتیناع ائده رم .سن
نئجه دئسن ،ائله ده ائده رم!
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 بو ایش سنین الینده اولماسا نئجه؟ پوسقویا دوشرسن نئجه؟ سن بیردؤولت مأموروسان! بلکه ده سووئت گیزلی پولیسی نین ایزله مینده
سن ،بلکه سنه حبس حؤکمو کسیلیب .هاردان بللی اوالر کی؟
 جوانشیر ،بیر دوشون! دوشون کی ،ایران ساواکی الیندهتوتوقلویوق .بیر دوشون کی ،قارنیمدا  ۸آیلیق اوشاقال مأمورالرین
تجاووزو آلتیندایام! سن ده الی-قولو باغلی بو گؤسترینی
ایزلهییرسن!
 اولقا داها بسدی! کئچمیشلری خاطیرالتما منه! او آندا نفهسیمیایچیمده ساخالر ،اؤزومو ایچدن بوغارام!
اولقا بیزیم قدر روسالری تانیابیلمزدی .حله اونالرین امرلری آلتیندا
اوالن امنیت اورقانالریندا اوالرکن .باشقا یاندان ایسه ،تبریز زیندانیندا
باشیمیزا گلنلری ایکیمیز ده اونودا بیلمزدیک .چوخ چتین ایکی یول
آیریجیندا قالمیشدیق .یا ایکیمیز بیرلیکده گئتمهلی ایدیک ،یا دا اولقایال
قارنینداکی اوشاغیمیز؟ بیز بیر-بیریمیزی دلیلرکیمی سئویردیک .هر
کئچدیکجه ده بو سئوگی درینلره واریردی .حله اوشاغین گلمهسیله
آرامیزدا اوالن بو سئوگی باغینین داها دا مؤحکمه لنمهسی
گؤزلهنیردی .سووئت ائلچی لیگینه گئدیب قبول اوالجاغی حالدا،
اولقانین الیمدن گئدهجه گینه شوبهم یوخ ایدی .آما گئتمهسه نئجه،
شاهلیق ایرتیجاسی نین الیله توتولسا نئجه؟ حاشا ،ایراق اولسون،
آغزیما داش-قوم! من اولقانین هر زامان دوغرو دوشوندویونه
اینانمیشدیم .آنجاق ،بو کز اینانماق اوچون الیمده هئچ ندنیم یوخدور.
یحیانین اورتایا چیخماسییال شرطلر ده دییشمیشدی .اولقا ،اونون حاقدا
دوز دوشونوردو .او ،ایندی یارالی جاناوار کیمی بیزیم اوزه ریمیزه
دوشهجکدیر .اونون الینده بیر ده قوالم وار .او ،بیزی تاپماق اوچون
قوالمی اعتیرافا چکمهیه چالیشاجاق .منیمله قوالمین بوتون ایشلرده
البیر اولدوغومو بیلیر .قوالم سینارسا ،ماشالالهخانین دا اله کئچمهسی
آن مسئله سیدیر .اولقا روسالرا گئدرسه نه اوالر؟ منیم ده گؤزلردن
ایتمه گیم آسانالشار .ماشالاله خان دا دوکانینی و ائوینی ساتار ،عاییله
سیله بیرلیکده باشقا بیر شهره کؤچردی .آنجاق ،اونون ایشی بیراز
چتیندیر .سککیز اوشاق ،اوسته لیک اوچو مکتب اؤیرنجیسی.
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اولقایال بیرلیکده تئهراندا یئرلشن سووئت بؤیوک ائلچی لیگینه ساری
یوال دوشدوک .هر آلدیغیم نفس ،میلیون کره "گئتمه اولقا!"
هایقیریردی! اولقانین منه ساری هر دؤنوشو بیر فوتو آنیسی کیمی
بئینیمین سیزغین بلله گینده قازیلیردی! اونون گؤزوندن دامان هر بیر
اینجی ،لئیسان یاغمورو کیمی وارلیغیمی سئل آلتینا آلیردی! دئمهیه
سؤزوم قالمامیشدی! سانکی ،بوندان سونرا قارشیلیقلی یاسدا
اوالجاغیمیز حؤکمو آلمیشدیق .سورجی کسیلمز اوفوغو بوکوک قارا
بیر آالچیغین یاغمورونا توتولموشدوم! نه ائدهجگیمی ،کیمه
یالواراجاغیمی بیلمیردیم .بو اؤزگه حیسارالر آرخاسیندا چیغیرسایدیم
نه اوالردی ،باغیرسایدیم نه!؟
آرتیق قاپیا یئتیش میشدیک .اولقا آغالر گؤزلرینی چادراسینین اوجو
ایله سیله-سیله منه گولومسهییردی .اونون هر آجی گولوشو روس
رولئتیندن چیخاجاق اؤلوم قورشون کیمی بئینیمی قازیردی!
 جوانشیر ،ایشیمیز بیراز اوزون سوره بیلر .بلکه ده ،منی آپارانیئره سنی قویماسینالر .من یقین سووئت وطنداشی اولدوغوم اوچون
سورغو-سواال چکیلهجگم! سنین ده یانیمدا اولمانی ایستیهجگم.
آنجاق ،ایذن وئرمکلرینه اینانمیرام! سنی ایچریده ساخالماساالر،
دؤن بورادا منی گؤزله! ایشیم بیتر-بیتمز بورادا گؤروشریک!
 اولقا! گل قاییداق دئسم!...؟ (الینی دوداغیما قویور ،سول الیله الیمی اوخشایاراق) جوانشیر ،باخبو گؤز یاشالریم سنین اوچوندور .بو سیزغین لیغیم جانیمدان چوخ
سئودیگیم بیر تنداشیم اوچوندور! سن ده یاخشی بیلیرسن کی ،باشقا
یولوموز یوخدور .بونو ائتمه میز گرکدیر .بو گونه قدر بیرلیکده
بوتون چتینلیکلری آشدیق .ایندی قارشیمیزی کسن دئو بویدا بیر
انگل وار! سنجه ،دئوی دئوله ییخماقدان باشقا یولوموز وارمی؟
قاپینین زیلینی باسدیق! قارشیلیقلی سس گلدی .اولقا روسجا جاواب
وئردی! قاپی آچیلدی .اوره گیمین دؤیونتوسو داها دا آرتماغا باشالدی.
آیاقالریم یئردن قالخمیردی .اؤزومه توختاقلیق وئرهرک ،اولقانین الیندن
توتوب ایچری گیردیک .داالنا بنزر حیطین کونجونده تک کیشیلیک بیر
کیوسک دا بیری قیز ایکی مأمور دایانمیشدی .قیز بیزی گؤرونجه،
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یاخینا گلیب ساالمالشدی .اولقا اونونال دانیشیغا باشالدی .قیز منه ایشاره
ائدهرک ،اولقایا بیر سؤزلر سؤیلهدی .اولقا باشینی یئره ساالراق منه
ساری گلدی!
 جوانشیر ،بورادا گؤزلمهلی ییک .بیرازدان قیز گئری دؤنهجک. نه دانیشدینیز اولقا؟ مندن کیملیگیمی سوروشدو .سنین کیم اولدوغونو سوروشدو .اریماولدوغونو دئدیم! آرتیق باشقا سورغوالر ایچریده اوالجاق!
 سنجه منی ده ایچرییه آالجاقالرمی؟ بیلمیرم! من اونالردان بونو ایستیهجگم .باخاق گؤرک نه اوالر ،نهاولماز!
بئش-اون دقیقه دن سونرا کیوسکون یانیندا اوالن قاپی آچیلدی .قیزال
بیر اوجابوی اورتایاشلی کیشی بیزه یاخینالشدیالر .کیشی اولقایال ال
وئردی .من الیمی اوزاتماق ایسته سم ده ،کیشی ائتینا گؤسترمه ینجه
گئری چئویردیم .کیشی قالین سسیله اولقایا بیر شئیلر دئییردی .اولقا ال
چانتاسیندان پاسپورتونو چیخاراراق ،کیشیه وئردی .کیشی پاسپورتو
ورقلهیه رق گؤزالتی منه باخدی و اولقایا بیر شئیلر دئدی .اولقا اسنک
دوداقالریال کیشیه بیر شئیلر دئدی .اولقا منه دؤنهرک تیترهیه-تیترهیه
آغالماغا باشالدی .من اولقانین الیندن توتماق ایستهدیم .آنجاق!...
ایکی گنج روس پولیسی منی دیشاری قاپیا ،ایکیسی ایسه اولقانی
ایچری قاپیا یؤنلدیردی .اولقانین منه اوزانان الیله منیم اولقایا اوزانان
الیمین آراسی دورمادان اوزاقالشیردی .ایکی قاپینین آچیلما آنی اولقایال
منیم سون باخیش آنیمیز اولدو! قاپیالر باغالندی! قورخدوغوم باشیما
گلمیشدی! دونیام باشیما ییخیلمیشدی! آه اولقا ،آه اولقا! نه یاپدین ،هم
اؤزونو ،هم ده منی یاندیریب یاخدین!
ایکی گون ایدی کی ،ائلچیلیک قاپیسیندا قورویوب قالمیشدیم .هر قاپی
آچیالندا "بو اولقادیر!"دئیه ساییقالییردیم! نه باییردان بیری " -بورادا
نه ایشین وار؟" -دئییر ،نه ده ایچریدن بیرجه جیک چیخیردی! آیاقدان
دوشمه گیم دئیه ،آخشامالر گئدیب قارشی خیاباندا یئرلشن بیر ائرمنی
باککالدان بیراز چؤرک ،بیراز پئندیر آلیر گلیردیم .ائرمنی باککال منیم
آلکول دوشگونو اولدوغومو دوشونموشدو .بو اوزدن داها اوجوزلو
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وودکاالرین اولدوغونو رئکالم ائدیردی! سونوندا دؤردونجو گونون
اورتاالریندا بیر ائلچیلیک پولیسی منی قاپیا چاغیردی .من پیسلیک
ایچینده ایتیردیگیم گؤرونوشومله ،قاپیا ساری گئتدیم .پولیسین آردیندان
اولقانین یانیندا گؤردویوم اورتایاشلی مأمور ،الینده بیر مکتوبال قاپیدان
چیخدی! او آیدین فارسجا منیم آدیمی دئدی:
 جوانشیر بیزی آنالماغین گرکدیر .بیز دؤرد گوندور سنیایزلهییریک .سن بیر ایران وطنداشی سان .ایران قانونالرینا تابع
سن .اولقانین پاسپورتوندا سنین آدین یوخدور .باخمایاراق کی،
اولقانین دئدیگینه گؤره  ۱۰ایلدیر ائولی سینیز .آنجاق بو سووئت
قانونالرینا گؤره دئیل .اولقادان و اوشاغینیزدان نیگران اولما!
اونالر ایندی باکی دادیرالر .اومید ائدیرم بیر گون آرانیزدا اوالن
مانع آرادان قالخار! بیر ده ،اولقادان سنه بیر مکتوب وار .آل
بورادان گئت و حیاتینی یاشا! سن یاخشی اوغالنسان! سنین زیان
گؤرمه گینی ایستهمزدیم .منیم آدیم چئرنیکوودیر .الدران
ژئرنیکوو! آلتی آیدان سونرا ایسترسن منه باش وور .اولقادان
مکتوب ،خبر اوالرسا سنه ساخالرام!
 بس! اولقا منسیز...باکی ...او منسیز ...بو اوال بیلمز ،بو اوالبیلمز ...بس باکینین یولالری باغلی ایدی ...اولقا باکیدا اوال بیلمز!
من اونسوز ...او منسیز!!!...
قاپی اوزومه باغالنیر .اولقانین یازیسی الیمده قورویوب قالمیشام! بس
اولقا...من...باکی! یازینی اوخویا بیلمیرم .اوخوماق ایستمیرم .یازینی
اوخویارسام اگر ،هر شئی بو گون بیتر .نه قدر کی یازینی
اوخومامیشام ،اولقانین یاشامیمدا اوالجاغینا ایناناجاغام .مکتوبو دیقتله
جیبیمه قویورام .الیمی جیبیمه آپاریر بیر داها مکتوبو چیخاریرام.
ائلچیلیگه گلنده گؤزلریمین یاشینی سیلمک اوچون اولقادان آلدیغیم گوللو
یایلیغی آچاراق ،مکتوبو ایچینه بوکورم! یایلیغی قوخلور ،اؤپورم .بو
کره شالوار جیبینده دئیل ،پئنجه گیمین سول دؤش جیبینه یئرلشدیریرم!
~~~~~
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اولقاسیز یاشام!
اوچ آی ایچینده عئیبجر قیلیفیمال تانینماز دوروما دوشموشدوم .گؤزگو
قارشیسیندان قاچار اولموشدوم .بو قیلیفیمال ،یحیا دئییلن او جاناوار
ساواک مأمورو بئله ،منی تانیماز ایدی آرتیق! ذاتن  ۶۰-۵۵چکیلی ۳۵
یاشلی بیریسینین  ۳آی ایچینده  ۴۰-۳۵کیلویا دوشمهسی ایله تانینماسی
دا زور گؤرونوردو .حله بونا ،کؤکسونه قدر اوزانان کیلکهلی ساچ-
ساققال آرتارسا آدامین تانینماسی عاغیال سیغماز اوالر .اولقانین سون
توخودوغو قیرمیزی توپپوزلو تاخما پاپاق قافامین آیریلمازی اولموشدو.
آرتیق ،بیر اوتاغین کونجونده اوتوروب ماشالاله خانین گتیردیگی
گوندهلیک آچیق آراقال ایچیمین یانار آتشینی آلووالندیریردیم .روحوم
کیمین توز باسمیش بیر اسکی قراموفون سس سیز-سس سیز آخان
گؤزیاشیمین تکجه سیرداشی اولموشدو .تکی آغالتسین دئیه ،گون
بویونجا سیزغین ماهنیالرال اؤزومه آجی یردیم" .سئوگینین گوجو
وارسا ،ازگینلیگی ده وار" گرچگی نین ان چیلقین اؤیکوسونو
یاشاماقدان جوشوب-داشیردیم! گون گونو قووورکن اولقانین ایچیمدهکی
دویغوسونون یئرینی سینیر ساچاقالری آلیردی .یاواش-یاواش دوشونمه
گوجومو توپارالماغا چالیشیردیم .اولقا ،منیم اوچون سیمبولیک بیر
قادین ایدی .او ،یاشامیمین دادی-دوزو ،کدری و آجیسی ایدی .او،
دوغابیلهجک اوشاغیمین آناسی اوالجاقدیر .اولقانی دوشونمهدن باشیمی
یاستیغا قویا بیلمیردیم .آنجاق ،بو دا اؤزومو یوخ ائتمک آنالمینا
گلمیردی .من ،جاببارمینین الده اوالن یازیالرینی ،قوردانانین بئینیمه
قازیالن حیات طرزینی توپلوما یئتیرمکله بورجالنمیشدیم .تورک اوغلو
تورک کیمی سؤزومو توتمالی ،بؤیوکلریمین یولونو آچمالی ایدیم.
اولقانین بوتون آغیرلیقالرینی اوزه ریمدن قالدیرمالی ایدیم .من،
کئچمیشیله ،ایندیسیله ،گلهجه گیله سورونالر آلتیندا اوالن بیر اولو
اولوسون حالن سولوخالنان اوغلو ایدیم .من ،اینسانلیغا قارشی نیفرت
تونقالی قاالیان بده وی بیر قوومون آلووالریندان قورتوالن جوانشیرم!
وطنه قاییتما فیکری بئینیمه دوشموشدو .وطن هاواسی بوتون
اومیدسیزلیکلره درماندیر دئیه دوشونوردوم .وطن نه قدر ده
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اورگیندهدیرسه ،اونون کؤکسونده یاتماینجا نازالماسینی ،اوخشاماسینی
حیس ائده بیلمرسن! وطن ائله بیر آلوولو یانغیندیر کی ،اوندا یانمایان
سرین بولود قوینوندا ایسینمز ،سیخ-سیخ آچیب-سوالن گولوستان لیقدا
یاشام مارشی اوخونماز ،جیغیر-جیغیر سو یولالرینی جوشدوران داشان
سئله چئوریلمزسن! وطن بئله بیر دویغو قایناغیدیر!
الله زار کوچهسینده یئرلشن بیر تئاتر سالونوندا تمیزلیک ایشی
تاپمیشدیم .ساوادلی بیری اولدوغوما گؤره ،اردبیلدن اوالن تئاتر
مودورو منی اؤزونه کؤمکچی ائتمک ایستهدی .آنجاق بونا قارشیلیق
شرط اوالراق ،ساققالیمال اوزون ساچالریمی کسدیرمهلی ایدیم!
آیالرجا بو اوزون ساققال و ساچالریمال آچیق هاوادا قورخمادان گزمه
گیمه سون وئرمهلی ،یا دا یئنه ایشسیز-پولسوز قالمالی ایدیم .آرتیق
اؤزومو گیزلی توتماقدان ،اولقانین دردینی چکمه کدن یورولموشدوم.
بو یاشام منه گؤره دئیلدی .بیر قورتولوش یولو تاپمالی ،یئنی بیر یول
سئچمهلی ایدیم .آرتیق اؤزومدن اوتانماغا باشالمیشدیم! مطلق بو
دورومدان قورتولمالی ایدیم! اینسانالرین تمیز گئیمی ایله اؤزومو بیر
یئرده توتا بیلمیردیم .حله بو ایشی تاپمیشکن ،بیر دیلداشین منه یاردیم
الی اوزانمیشکن ،بئله فورصتی الدن وئرمک اولمازدی.
"دللک احمد" دئیلن بربرده اوزوم ،ساچیما چکی-دوزن وئرهرک
حاماما گئدیب اؤزومو "لوتو عسگر"ین الینه وئردیم .او ،تنبل بدنیمی
گؤزلجهسینه ازیشدیریب ،یوخونو باشیمدان قاجیردی! ائوه دؤنر-دؤنمز
آرخا قاپیدان اوتاغیما کئچیب ،باشیمی یاستیغا قویدوم .صاباح قونشو
خوروزونون بانالماسی منی اویاتدی .قالخیب گوزگویه باخدیم .اؤزومه
دؤنوشو ساالمالدیم! گولناز خانیم منی باغرینا باساراق:
 ماشالاله بئی ،باخ اوغلوموز نه گؤزل اولموش! بیزیم اوغلوموز هر زامان گؤزلدیر .ایش ایجابی اوالراق بعضا بئلهده اوالر ،ائله ده اوالر!
ماشالاله خان یئنی آلدیغی گئییم تاکیمینی و بویون کالستویونو سئوه-
سئوه منه باغیشالدی .اونونال عئینی اؤلچوده اولدوغوما گؤره ،گئیملر
تام اوستومه اوتوردو.
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آیریالن واختدا مودورون قاپیسینی دؤیدوم:
-

بویورون!
ساالم .گون آیدین
گون آیدین دا! آما سیزی تانیابیلمهدیم .سیز؟
من جوانشیر!
به ،به ،به ،به! بونا دئیرلر جئنتلمن! ایندی من دئین اولدون با!
ساغولون مودور بئی!

تئاتر دئیلن بو سالوندا آخشامالر داها چوخ آنالمسیز کمئدی لر
وئریلیردی .کوتلهنی بوش-بوش ،معناسیز شئیلره گولدوروب،
یوخوالتما کیمی تاماشاالر ،گونون سیاستینه اویغون پالنالردان بیری
ساییلیردی .ایشلهدیگیم تئاترین صاحیبی اوچون قازانج و روشوت
قارشیسیندا آلینان اؤدول لؤوحهلری باشلیجا آماج ایدی .تئاترین
باخیمسیز ،چیرکین ،چکیلمز اولدوغو کیمسهنین وئجینه بئله دئیلدی .هر
گئجه تکرار گؤرونتو ،تاماشا و سئیریجی لرله اوزلشیردیک .بونالرا
رغمن ،بو تئاتر منیم اوچون یئنی بیر آشاما اولدو .ان اؤنملی سی بیر
سایغین مودور یاردیمچیسی اولموشدوم .ایشیمی چوخ دوزنلی ایرهلی
سوروردوم .تئاترین رئکالم و آنونس سیستمینی دییش میشدیم .تئاترین
تنیرکهدن اوالن رئکالم تابلوسونون چیراقلی نئونا چئویرمه فیکرینی
مودوره وئرمیشدیم .تبریزده اؤیرندیگیم آنونس تراکتالری چاپ
ائتدیرمیشدیم .ال بویدا تراکتالرین یاییلماسی اوچون ،یولالردا دیلنجی
لیک ائدن آزیاشلی اوشاقالری بو ایشه جلب ائتمگی مودورلویه
اؤنرمیشدیم .بئلهلیکله ،توپخانادان کریمخانا اوزانان دؤردیولالردا
تئاترین تبلیغاتی یاییلیردی .سؤزسوز کی ،بو یئنی لیکلرله تئاترین
سالونو هر آخشام آشیب-داشیردی .تئاتر آدینا اویان اینسانالرین سایی
چوخالیر ،تئاتر صاحیبی ایسه گوندن-گونه وارالنیردی .بو آرادا دا منیم
اوچون سادجه یئریمین مؤحکم لیگی اؤنم داشییردی .چونکی ،گئجه
گئج ساعاتالرا قدر تئاتردا اولمام گرک ایدی .ساتیالن بیلئتلرین
دوزلوگونو کونترول ائتمهلی اولوردوم .حتی چوخ زامانالر گئجهلر
اوردا یاتیردیم .بئلهلیکله ،اولقانین اوزه ریمده اوالن باسقی سینی
اونوتماغا چالیشیردیم .بو ایسه ،منیم یئنیدن یاشاما دؤنمه گیمه یول
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آچیردی .اردبیللی مودور منیم چالیشماالریمی گؤزدن قاچیرمیر ،هر
ایکی-اوچ آیدان بیر امک حاقیمی آرتیریردی .بعضا منیم آلیشقان
اولدوغوم تبریزین تئاتر فورماسی ایشیمه یاراییردی .گونلرین بیر گونو
مودوره وئردیگیم بیر دوشونجم:
 آغا سلیم ،بیر اؤنریم وار! بویور ،جوانشیر. دئییرم کی ،بو یای تئاتر سالونو تعمیر اولونسون! نه دئییرسن ،نه دئییرسن! آغیزیندان چیخانی قوالغین دویورموآغا!؟ ایکیمیزین ده ایشدن آتیلماسینی ایستهییرسن؟ سنه نه بو
ایشلردن! گؤرونوشلو ،آیدین دوشونجهلی گنج سن ،آنجاق
تجروبهسیز و سادهسن! اوغلوم! بو آدامالر سنه-منه رحم
ائتمزلر .بیراز بیز تورکلری ذکی گؤرسهلر ،آنیندا ساواکا
خرجلرلر .باشین بدنینه آغیرلیق ائتمهسین! اوتور-اوتوردوغون
یئرده! باخ! بو سالون اوچ-بئش آی باغالنارسا ،هامیدان اؤنجه
سنینله من ایشدن آلیناریق .چونکی او زامان مودوره احتیاج
قالماز .ایشچیه احتیاج اوالر .بیز فهله باشیندا دورا بیلمه ریک.
بیز ،او ایشدن باش چیخارماریق .سالون یئنیله شندن سونرا ایسه،
ائلیتاسییون اوالر .دربارا یاخین اوالن تئاتروچوالر ،یالتاقالر،
اونجه بورانین ایدارهسینی اله آالرالر .امیر اوسته ن گهلر!
بیزدن ٔ
ایندی آنالدینمی؟
 باغیشال آغا سلیم! من ،بونالری هئچ دوشونمه میشدیم! سیزینسؤزلرینیزی بوندان سونرا قوالغیما سیرغا ائدرم! من سادجه،
تبریز تئاترینین تجروبهسینی بورایا گتیرمک ایستهییردیم.
 یوخ ،ایستمه! اومید ائدیرم ،بو آرزوالرینا تبریزده ،اردبیلدهچاتارسان! من ،تئهراندان چوخ ایللر اؤنجه تبریزده اولموشام.
بلکه ،سنین یادینا گلمز ،خئیریه تئاتروسو ،آرامیان سالونو ،ارک
سالونو! آخ ،نه اونلو سالون ایدی .اوچ ایل بوندان اؤنجه تبریزه
گئتمیشدیم .ارک سالونونا دعوت اولوندوق! سالونا گیرر-گیرمز
منی آغالماق توتدو! اؤزومو ساخالیا بیلمهدیم .یانیمدا اوالن
تبریزلی دوستوم ایشاره ایله مأمورالری گؤسترهرک قوالغیما
پیچیلدادی:
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"یولداش سلیم اؤزونه گل! ایندی آنیالری آییلتماق زامانی دئیل.
جلالدین الی بالتادادیر! هر آن بوینونو قیرا بیلر! بورادا تک سنین
دئیل ،بیر چوخالریمیزین آنیسی گؤموب! قوی گؤمسون حلهلیک!
یوخسا آنیالرین دئیل ،اؤزونو خاطیره داشی ائدرلر بو
شرفسیزلر! بونالر  ۳۰مین الی یالین کؤرپه-قارییا قییمادیالر!
سنه-منه قییاجاقالرینی دوشونورسنمی!؟"
دئمک کی ،سنین ده تبریزدن خاطیرهلرین وارمیش ،آغا سلیم!
یوخ! منی گؤرمه میش سان!  ۵۶یاشیم وار! بیری ائولی ،بیری
نیشانلی ،بیری ده یئنی یئتمه چاغیندا اوچ قیزیم ،بیر ده اوغلوم
وار! عاییله مین بیرجه گلیر قایناغی بو ایشدیر .باشیمی قوزو
باالسی کیمی یئره سالیب ایشیمله اوغراشیرام! عؤمرومده ،تبریزه
گئتمهدیم ،گؤرمهدیم ،یاشامادیم!

آغا سلیم بو سؤزلری دئیه رکن ،اوزو آهار کیمی آغارمیشدی! من
گؤرمه
ییم دئیه ،اوزونو مندن گیزلتمهیه چالیشیردی! بیراز سس سیزلیکدن
سونرا ،اوتاقدان چیخماق اوچون ایذن ایستهدیم .الیله منه اوتور ایشارتی
ائدهرک ،اوتاقدان چیخدی! بیراز سونرا ایکی چایال اوتاغا گیردی! آغا
سلیمدن گؤرمهدیگیم بیر اینجه لیک گؤروردوم! هم اوتانیر ،هم ایسه
چاشمیشدیم .او ،چایی قارشیما قویوب اؤز یئرینه یئرلشدی:
 (گولر اوزره) :هه هاردا قالمیشدیق! دئدیم کی ،صاباحدان سونرامحرم لیکدیر .تئاتیرتعطیلدیر .من "داش مئهدیه" (باش قوروجو)
تاپشیرمیشام! صاباحدان سونرا اوچ گون یوخوق .عاییله لیکجه
"ساوا"دا یئرلشن تبریزلی بیر دوستون نار باغینا دعوتلی یک .سن
ده بیزیمله گلیرسن .اعتیراض ایستمیرم! دایان! اؤنجه عاییله مله
تانیش اولماغینی ایستردیم! (ایش ماساسینین یوخاری چکمهجه
سینی آچاراق قارا رنگلی بیر تئلفونو اوسته قویور .نؤمرهنی
ییغاندان سونرا دانیشماغا باشالییر :ساالم نئیلهییرسینیز؟ ظریفه
باخ! بو گئجه بیر تبریزلی قوناغیمیز وار .اتین سویونو آرتیر .یئر
حاضیرال!)
بو آغا سلیمه نه اولدوغونو بیلمهدیم! مندن فیکیر ایستمهدن حؤکم
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کسمیشدی .قارشیلیغیم اونون ایستگی کیمی اولدو:
 آغا سلیم ،ساغولون ،حاجی خانیما زحمت اوالجاق! حاجی خانیم دئیل ،ظریفه خانیمدی! سنین گلیشین بیزه خوشدور!ایندی دؤن ایشینه!
بیزدن بیراز توپخانایا دوغرو بؤیوک بیر چیچکچی وار ایدی .اورایا
گئدیب:
 ساالم! بیر گؤزل بوکئت ایستردیم! چیچکچی اوزومه-باشیما باخاراق :نئجه بیر بوکئت اولسون.ائلچیلیک اوچونمو؟
 یوخ ،یوخ! داها گؤزل اولسون! چیچکچی( :گوله-گوله) آنالدیم ،آنالدیم! چیچک بوکئتینی آلیب اوتاغیما دؤنرکن "داش مئهدی" قارشیماچیخیر:
 ساالم مودور بئی .اینشالاله ائلچیلیک می؟ بیزی اونوتما ها!خوشبخت اوالسینیز! سن یاخشی اینسانسان! (اللرینی گؤیه
قالدیریب "آمین!" دئیب گولومسهییر!)
 ساالم علئیکوم داش مئهدی بئی! هانی بیزده او شانس! اوالرسا،خبرین اوالر دوستوم!
 خبریم اولدو بئله ،دوستوم! من ،اینسانین گؤزونون نشهسیندنآنالرام! بیز ،داش جمعییتی ییک ،عاریف ییک! ایشارتدن
قاناریق! مرد اوغولون دیلی دئییل ،گؤزلری دانیشار! سن ،داش
مئهدیه سؤز دئمه ،گؤزونه باخ یئتر! اولو تانریدان تورک
اوغلوموزا روخست چیخمیش! داش مئهدی ،هاواسینا داداش
اولمامیش! اوغلوم ،ایگیدین دیلینین نه دئمهسی دئیل ،سئودالی
گؤزلری داش مئهدیه دانیشار! باجیمیز دا اؤزون کیمی تورکدور،
اینشالاله! اولمازسا اولماز ها ...گؤزل داداش!
اؤزومله یاشید مئهدی ،یئنه اللرینی گؤیه قالدیریر اوزونه چکهرک
"آمین" دئیب ،الیندهکی ۳۶آشیقلی تسبئحینی فیرالداراق گوله-گوله الینی
چیگینیمه ووراراق اوزاقالشیر!
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آخشام رادهلرینده آغا سلیمین آچیق قیرمیزی فورد مارکالی ماشینیال
ائولرینه ساری یوال دوشدوک .او ،الیمده بوکئتی گؤرونجه ،تشککور
ائدهرک اینجه داورانیشیمدان ممنون اولدوغونو بیلدیردی .بیر چوخ یول
کسمه سیندن سونرا تانیمادیغیم گئن کوچهنین ایچینه یئتیشهرک بؤیوک
بیر قاپینین یانیندا دایاندی.
اؤز آچاریال قاپینی آچیب" ،یا آلاله" سسلهدی .گوللو-چیچکلی باخچانین
قارشیسیندان اورتا یاشلی قیرمیزی کؤینکلی ،یاریم چادیرالی بیر خانیم
بیزی قارشیالدی .او ،گرچکدن ده اینجه و ظریف خانیم ایدی .بوکئتی
"ظریفه" خانیما وئردیم .اینجه داورانیشیما گؤره ،تشککور ائدهرک
قوجاغینا آلدی!
ایلک کز لوکس بیر موبیلیانین اوستونده اوتوردوغوم اوچون یئریمده
اویناخالییردیم .ایلک اؤنجه آغا سلیمین  ۱۶-۱۵یاشلی اوغلو ایله تانیش
اولدوم .او ،منصور آدلی اوتانجاق ،اوجا بوی بیری ایدی .بیرازدان
 ۲۷-۲۶یاشلی چیچک آدلی ائوین ایکیجی قیزی ایله ،آردیجا چیچکدن
بیراز کیچیک گؤرونن چینارال تانیش اولدوم! ظریفه خانیمین آنالتدیغینا
گؤره ،ائوین بؤیوک اوشاغی چیله ک ایکی اوشاغی و اریله بیرلیکده
ایصفهاندا یاشاییرالر .او ،چوخ فخرله قیزینین ارینین یاخین گلهجکده
اوچاق کاپیتانی اوالجاغینی دئیردی .سؤزسوز کی ،هر آنا کیمی ظریفه
خانیم دا بئله گورکنله فخر ائتمهلی ایدی.
آغا سلیمین چوخ آچیق ،آیدین و ائلیت عاییله سی وار ایدی .بو گونه
کیمی گؤردویوم ان سوسیال عاییله ایله تانیش اولوردوم .عاییله نین
هامیسی اوخوموش ،دوشونجهلی ،توپلومچو اینسانالر ایدی .چیلک
تئهران اونیوئرسیته تینین سو مهندیس لیگینی بیتیرمیشدیر .چیچک
یئنیجه اورتا مکتبه دئکان سئچیلمیشدی .ظریفه خانیمین دئدیگینه گؤره،
چیچک تئهرانین ان گنج قیز دئکانی ساییلیردی .چینارسا تئهرانین
آمئریکا کالئجی نین اینگیلیزجهسینی بیتیرمک اوزره ایدی .بیر
آزربایجانلی تورک عاییله سینین بو یوکسک لیکده یاشام سوییهسینی
گؤرور ،قورور دویوردوم .آغا سلیمه بئله بیر اینسان اولدوغونا گؤره
سیمپاتیا دویوردوم .او دا بیزیم اینسانالردان بیری ایدی .ایلک
تانیشلیقدان بری ،آغا سلیمین بئله بؤیوک اینسان اولدوغونو بیلمیردیم.
او ،ائوینده بیر آزربایجان یاراتمیشدی .ائو باشدان-باشا آزربایجانین
اونلولرینین رسیملری ایله بزنمیشدی .من اونالرین بیر چوخونو
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تانیمیردیم .آنجاق ،آزربایجانلی اولدوقالریندان امین ایدیم .دیلی،
کولتورو ،هاواسی تورک اوالن بیر عاییله نین ،سؤزسوز کی،
تابلوالری دا تورک اوالجاقدیر .بو اوزدن "کامیل سلیم اردبیلی"
عؤمور بویو منیم اوچون بیر چتین اؤرنک اوالراق اورگیمده یئر
سالدی!
تئهراندان ساوایا آغا سلیمین ماشینیال گئدهجگیمدن سیخیلیردیم .اونالرین
اؤزلری بئش نفر ایدی .من ایسه ،آرتیق آدام ایدیم! بو اوزدن ساوادان
سؤز گئدینجه ،اوتانا-اوتانا گئتمک ایستمهدیگیمی دئدیم:
-

-

آغا سلیم:تامام! بورادا شام باشیندا ،گئتمه مه گینه گؤره بیر
اولوملو ندنین اوالرسا ،سؤزونو قبول ائدریک .یوخ؛ اولمازسا،
بیزیمله گلمهلی سن!
من ،سیزه یوک اولماق ایستهمزدیم ،آغا سلیم!
آغا سلیم:اوشاقالردان سوروشاق ،سیز نئجه دوشونورسونوز
ظریفه خانیم؟
آغا کرمی بیزیم اؤز عاییله میز کیمیدیر .عاییله سی ده ،ائوی ده
بیزه دوغمادیر .اوشاقالری بیزی بیبی ،دایی سسلرلر .منیم ده
اوشاقالریم عئینن!
چیچک :منه گؤره ده ،بیر ایشینیز یوخدورسا ،بیزیمله گلین .گؤزل
گونلر اوالر .بیزه ده ،سنه ده یئنی لیکدیر.
چینار :نهدن سیخیلیرسینیز؟ آتانین ماشینیندا آلتی نفر راحاتجا
یئرلشر( .گوله-گول) چوخ راحاتدا اولماسا سیخیشیب اوتوراریق!
آلتی-اوستو ایکی-اوچ ساعاتلیق یولدور! کیشیلر قاباقدا اوتورار،
قادینالر آرخادا!
منصور:یاخشی ،بیز قاباقدا ،سیز ایسه آرخادا ،قیزالر!
آغا سلیم:جوانشیر بئین داها نه بهانهسی وار؟ آغایه جوانشیر؟
من دئدیم ها ۱۵ ...ایلیمی تبریزده کئچیرمیشم جوانشیر! اونوتمادین
کی؟ تبریز منیم اوچون وطندن اؤته بیر وطندیر .تبریزده اینسانالر
گؤردوم ،اینسانلیق میثالی! (گوله-گول) اؤنجه تبریز باش تاجیم
ظریفه خانیمین دوغولدوغو وطندیر! آما داها اؤنملیسی وطن
اولدوغوندان اؤترو یوخ ،بؤلگهنین ان ایری ،قاباقجیل ،چاغداش
شهری اولدوغو اوچون بؤیوک آنالم داشییر! تبریز تئاتریندان
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دانیشیردیق .من ،بو تئاترین آراشدیریجیالریندان بیرییم .تبریز
تئاتری ایله تئهران تئاترینی قارشی-قارشیا قویماق اولماز!
ناصرالدین شاه زامانیندان تبریزده تئاتر اولوبدور .تبریز اوچ -
فولکلور ،مرثیه و مودئرن تئاتری بیر یئرده یاشادیبدیر .آوروپانین
مودئرن ،شیعه نین دراماتیک ،فولکلورون گاه کومئدی ،گاه دا
تراژیک تیپلری بو شهرین یاشادیغی زنگین تئاتر ایرثی دیر .من
تبریزده اولدوغوم سورهده -۵۰دن چوخ صحنه گؤرموشم.
آزربایجانین او تاییندان توتموش مولیئر ،شئکسپیر کیمی اونالرجا
دونیا اونلوسونون اثرلری تورکجه صحنه آلیبدیر ،تبریزده!
تبریز تئاترینین چکیسینی یاخین بؤلگهده ایستانبول تئاتریله ،تفلیس
ایله ،باکی ایله اؤلچمک دوغرو اوالر! تکی ۴۵-۱۹۴۰ ،ایللرده
تبریزین اونالرجا تئاتر قروپو اولموشدو .یؤنتمهنی دوستوم صمد
داداش اوالن "تبریز تئاتری"نین ان آزی  ۵۰کادری وار ایدی.
 ظریفه خانیم :من ایلک تئاتری تبریزین آرامیان سالونونداگؤرموشم .او زامان هارداسا  ۱۰یاشیم اوالردی .اوندان سونرا
تبریزده یای اویونالری اولوردو .منیم آتام هر فورصتده بیزی تئاترا
گؤتوروردو .او زامان خئیرییه آدلی بیر تئاتر یارانمیشدی .آما ان
بؤیوک تئاتر سالونو ارک تئاتر سالونو ایدی .من او سالوندا مشدی
عباد تاماشاسینی گؤرموشم! ائشیتدیگیمه گؤره ،ایندی بوتون
سالونالرین قاپیسینی چکیب باغالیبالر!
 آغا سلیم :ظریفه خانیمین دئدیگی کیمی ،ارک سالونو اولدوقجاگؤزل ،بؤیوک و مودئرن سالوندور .حئیف کی ،تئاتر سالونالری
گئری ذکالی فاشیستلر طرفیندن باغلی قالیب .آنجاق داریخمایین،
گونش هر زامان بولود آرخاسیندا قالماز!
~~~~~
آزربایجانین ساوا ناری!
ساوا تبریزده ناری ایله تانینیر .ساوا یعنی آزربایجانین قیپ-قیرمیزی،
شیپ-شیرین ،ایری دنهلی نار تورپاغی! آز تاپیالر ،اؤز تاپیالر ساوا

ناری! هر مئیوهدن تئز قاپیالر ساوا ناری!
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ان سونوندا دیلهدیگیم اوچ گونلوک دادلی گونلریمه قوووشدوم .ائو
ییهسی بیزی ائله قارشیالدی کی ،بیر آن اؤز عاییله مین یانیندا
اولدوغومو حیسئتدیم .ائله دوشوندوم کی ،اونالر منی آغا سلیمین اوغلو
سانیرالر .آنجاق ،ائله دئیلدی .اونالر منیم بیر اوزاق سویداش
اولدوغومو بیلیردیلر .نار باغیندا بیزدن باشقا بیر نئچه قوناق عاییله ده
وار ایدی .هارداسا  ۱۰دان آرتیق قیز-اوغالن بیر-بیرینه قاریشاراق
گؤزل گؤرونتو یارادیردی .من سفر بویو آنجاق اولقانین بورادا
اولماسینی دیلهییردیم .بلکه ده بو ساوا اوالیی اؤنجهلر اوز وئرسئیدی،
اولقا منی بوراخیب گئتمزدی .چئورمده ایستهنیلن سایدا یئتیشگین،
سئویملی ،بند اوالسی قیزالر وارکن ایمکانسیز عشقه توتولمانین نه
آنالمی اوال بیلر کی! بئله دوشونجه ایچینده بیر-بیر نارالری ال لهیب
تاپیشیریق آلدیغیم فورمادا سئچیب ده ریر و سبده قویوردوم .مندن بیراز
آرالی قیزالر دا من گؤرن ایشی گؤروردولر .آنجاق ،اونالرین نشهسی
هارا ،منیم حسرتیم هارا! بیر یاندان قریبلیک دویغوسو ،بیر یاندان اولقا
توتقوسو ،باشقا یاندان ایسه گنجلردن ان آزیندان  ۱۰یاش یاشلی،
یاشلیالردانسا آزیندان  ۲۵-۲۰یاش گنج اولدوغوما گؤره تام اورتادا
قالمیشدیم!
ساوادان دؤنر-دؤنمز سووئت سفیرلیگی نین یولونو توتدوم .قاپینی
دؤیوب مأمور چیرنیکووال گؤروشمک ایستهدیم .آدیمی وئریب
گؤزلهدیم .یاریم ساعات سونرا قاپی آچیلدی .بیر عسکر گلیب اوزه
ریمی آختاراندان سونرا منی حیطه آلدی .بئش-اون دقیقه سونرا مأمور
الدران ژئرنیکوو قارشیما تیکیلدی:
 جوانشیر ۶ ،آی اؤنجه گلدین ،الی بوش دؤندون! بو کز سنه بیرمکتوب ،بیر ده یوخاریدان گلن امیر واریمدی .اولقا سنه مکتوب
یازمیشدی .بیز او مکتوبو سنه وئرمهدن اؤنجه اوخویوب اینجه
لدیک! سنه مکتوبو وئرهجگم! آنجاق ،اونو بورادا اوخویوب منه
قایتارماق شرطیله! سن ،اولقایا جاواب مکتوبو یازاجاقسان .یئنه
بیزیم دئدیکلریمیزی یازمالیسان! بیرینجی دئیم کی ،اولقانین
اوشاغی اؤز یانیندا دئیل! او ،امین اللردهدی! ایکینجیسی ،اولقا
ائتدیگی گوناهالرین قارشیلیغینی وئریر .او ،بیر دؤولت مأمورو
اوالراق سنینله ائولنمه مهلی ،اوشاق دوغمامالی ایدی .بوندان
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سونرا اونون طالعیی محکمه الیندهدیر .سن اونو اونوت! ان
یاخشی سی ،اونو راحات بوراخ! اونو سئویرسن سه ،بیزیم
یازدیغیمیز مکتوبو اؤز خطینه چئویر بیزه وئر! بیز اونا
چاتدیراریق! ایندی منیم شرطلریمی قبول ائدرسن سه ،مکتوبو
اوخوماغا ایذین وئررم!
دینمز-ائشیتمز دوروما دوشموشدوم! عسکرین الیندهکی آوتوماتدان
باشقا هئچ بیر نسنه بوقهدر عزیز گؤرونموردو .کئشکه بو آوتوماتین
قورشونالری ایله ایچیمده اوالن نیفرت آتشینی سؤندوره بیلسئیدیم.
بونالر اولقانین منه اوالن سئوداسینی ترسینه چئویرمک ایستهییرلر.
آنجاق ،منیم ده آدیم جوانشیردی .من ده ،آز ائنیش-یوخوش گؤرمهدیم بو
دونیادا! شرطلرینی اوزده ده اولسا ،قبول ائدرم .آلیب اوخویارام
مکتوبو ،سونرا گؤزلرینین قارشیسیندا ییه رم! یازینی اونالرین الینه
وئرمه رم! آخ منیم یازیق سئوگیلیم! یازیق اولقام! ایندی بو جلالدالرین
الیندن نه چکیرسن؟
اؤزومو توپارالییب دئدیم:
 اؤنجه مکتوبو اوخویوم .ایستهدیگی نیزی یاپارام! یاپارسان؟ سؤزمو؟ سؤز!مکتوبو جیبیندن چیخاریر منه ساری توتور .مکتوب الیندن آلماق
ایستهییرم .الینی اوزاقالدیر مندن:
 آنالشدیق! اؤنجه یازینی اوخوماق گرکمز! گل بو مکتوبو اؤزیازینال کوپوال ،سونرا اولقانین یازیسینی اوخوماق اوچون واختین
اوالجاق! (چیبیندن بیر فارسجا حاضیر یازی ،بیر ده آغ بیر
کاغیذ و قلم چیخاریر زورال الیمه بوراخیر!)
 یوخ! من اوخومادان یازمارام! اؤنجه اوخومالییام .سونرا یازارام! اونسوز دا ایندیینه دک سنین آدینال اولقایا یازیالر گؤندریلیبدیر.بوشونا چالیشما! ایستهسن ده ،ایستمهسن ده بو یازی دا
گئدهجکدیر .سونوندا او بو یازیالرا ایناناجاقدیر .بوشونا اونو
اینجیتمه! اونو سئویرسن سه ،یازینی یاز! هم ده اونون یازیسینی
اوخو!
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یوخ! من یازمایاجاغام! یازمایاجاغام! بورادان اؤلوموم بئله
چیخسا ،سئوگیمه خیانت ائتمیهجگم! من تورک ایله سن روسون
فرقی بوردادیر!

آرتیق اولقانین بیر ایل اؤنجه بوراخدیغی اوخونمامیش مکتوبون اوخوما
زامانی چاتمیشدی! تئاتر بوفئتیندن بیر کئک و چای آلیب اوتاغیما
دؤندوم! الیمی اورگیمین باشینا قویدوم .بیر ایل اؤنجهدن بوکولو قالمیش
یایلیغین ایچیندن یازینی آلیب اوخوماغا باشالدیم .یازی تورکجه
یازیلمیشدی :یازی اولقانین یازیسی ایدی .او ،اؤیرندیگی اسکی الیفبایال
یازمیشدی:
 -جوانشیر آرتیق من بو جهنمدن قورتولدوم! سنینله ویداالشیرام!

سنینله آجی-دادلی چوخ گونلر یاشادیق .آما گؤروندویو کیمی
سنینله من باشقا-باشقا دونیاالرین آدامی یق .بیزیم بوندان
سونرا گؤروشوموز ایمکانسیزدیر! اوشاغی گؤزل بؤیوتمهیه
چالیشاجاغام .اؤزونه یاشام قور! سن الیق اینسانسان!
ایستهدیگین بیر قیزال ائولن و بیزی اونوت! بیر ده دلی لیک
ائدیب سووئت آزربایجانینا گیرمهیه قالخما! توتوالر جاسوسلوق
حؤکمو یئیرسن .سنی سیبیرلرده چورودرلر .اؤلونو قورد-قوشا
یئم ائدرلر! منی و اوشاغینی اونود! اولقا

الیم-آیاغیم تیترهییردی .اوتاقدان چیخیب ایذن آلمادان ائوه ساری یوال
دوشدوم .گئدرکن داش مئهدی قارشیما چیخدی:
 جانیم شاه داماد! بو تلسکن لیک نه؟ چیچک چیه می؟ یاردیمچیایسترسن داش مئهدی نؤکرین بوردا!
نه زامان تاکسیا مینیب ائوه یئتیشدیگیمی بیلهمهدیم .گولناز خانیمال
اوشاقالر حیطده دوالشیردیالر .ساالم بئله ،وئرمهدن اوفاجیق اوتاغیما
گیردیم .اولقایا عایید اوالن بوتون اشیاالری اوتاغین آراسینا توپالدیم.
اولقایا آلدیغیم دؤرد بوجاق ال بویدا گؤزگونو تاقچادان آلیب نیفرتله یئره
چیرپدیم .گؤزگو بیر آن ایچینده خالچانین اوستونه داغیلدی .گؤزگونون
دارما-داغین اولماسی ایله آرخاسیندا ساخالنان بیر پاکئت آیاقالریمین
اؤنونه دوشدو! تیترک اللریمله پاکئتی قالدیردیم .پاکئتین اوستونده
یازیلمیشدی:
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"عؤمورجه ،اؤلونجه سئوگیلیم جوانشیره!"

ال-قولوم یانیما دوشدو! اوتاق باشیما دوالندی! اؤنومده بیر بارداق سو
ایله اوزه ریمه اوزانمیش بیر سئویملی الی گؤردوم:
 جوانشیر اوغلوم یئنه نه اولدو؟ گل بو سویو ایچ! الین قاناییر .گلباغالییم!
بیر سؤز دئمهدن اؤزومو گولناز باجی نین قوجاغینا آتدیم .ایندی
آغالماق زامانیدیر! آغال اورگیم آغال!
حیطین حووضونون قیراغیندا اوتورموشدوم .قارشیمدا بیر بارداق
چای ،بیر ده آچیلمامیش پاکئت منی ایزلهییردیلر! "عؤمورجه ،اؤلونجه
سئوگیلیم جوانشیره!" بو یاریم جومله یاشاماق اوچون یئتمزمی دیر؟
یازینین متنینده نه وار کی ،بو یاریمجیق جوملهدن داها آنالملی اولسون؟
بو سؤزجوکلر ،منی یئنیدن چالیقوشونا دؤندرمهیه یئترلی دئیلدیرمی؟ نه
اولورسا-اولسون ،اولقا سیررینین چؤزولمهسی گرهکیردی .اوتوروب
اولقا ،اولقا دئمکله ایمکانسیز دونیا یاراتماق اولماز ایدی .یئنیدن اسکی
گونلره قاییدماغیما ایزین وئرهمزدیم!
پاکئتی آچیرام! اوخوما جسارتیمی توپارالییرام .یازینی اوخویورام:

-

"سئوگیلی جوانشیریم! بو یازینی اوخویوب-اوخومادیغینی
بیلمهییرم .بلکه تئز ،بلکه گئج ،بلکه ده هئچ واخت! بو یازینی
اؤز ایرادمله یازیرام .بو یازی اؤز ایرادمله یازیالن ایلک و سون
یازیم اوالبیلر! بورادا نهلر یازیرامسا سنینله منه اؤزلدیر.
اورگیمین گلمیش-کئچمیش ان سئویملی ائرکگی جوانشیر! من
صاباح بلیرسیز بیر یوال چیخیرام! من بو یوال چیخمالیام!
چیخماسام اگر ،ایکی دؤولت آلتیندا اؤزومو ده ،سنی ده،
باالمیزی دا ازگین دوروما سوخا بیلرم! من ،سنین باالن اوچون
جانیمی وئرمهیه گئدیرم! بیر ن-ک-و-د-یه تسلیم اولماق ،ایکی
ساواک و ن-ک-و-د آراسیندا قالماقدان دوغرودور .ائله بیر
یولدایام کی ،سنی ده ،باالمی دا اؤزومله یاندیرا بیلرم .من
روسالرین الیندن قورتوال بیلمرم! اونالری یاخشی بیلیرم .آنجاق
سنی و باالمیزی قورتارا بیلرم .من ،محکمه ده کی اؤز
سؤزلریمده ،سنین منیم کیم اولدوغومدان خبرسیز اولدوغونو
دئیه جه یم! منیم حاقیمدا ان کیچیک بیلگینین اولمادیغینی
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سؤیلیهجگم .بو سنی قورتاراجاقدیر .سن ده روسالرین اوزه
رینه چوخ گئتمه! اونالر آجیماسیز قاتیللردیر! هیتلرله ستالینین
آدالری و میلیتلری فرقلی اولسا دا ،ایچلری عئین دیر! ایکیسی
ده فاشیستدیر ،آدام اولدورندیر ،ایکیسی ده خسته لیدئردیر!
جوانشیر! بیلیرم کی ،سنی مندن آیراجاقالر! بیلیرم کی،
ایکیمیزی ده اوشاغیمیزین اوزونه حسرت قویاجاقالر .ان
آزیندان ،منیم اوشاغیمیزی گؤرمک شانسیم وار! سنین او دا
اولمایاجاق! بو چوخ اوزوجو ،آما بیر یاندان دا یاخشیدیر.
چونکی ،سنین باالندان هئچ تصوورون اولمایاجاقدیر .من ایسه،
باالمیزین دوغوم سانجیسینی ،اوندان اوالن تکجه خاطیرم کیمی
اؤزومله تورپاغا آپاراجاغام! عزیزیم ،سئوگیلی حیات یولداشیم!
بو سون باهار بیزیم ده سون باهاریمیز اوالجاقدیر! بوتون
سئوگیلریمله ،اورک بویدا دونیامال سنی اولو تانریما
تاپیشیریرام .سئودیگینه یئم اولموش قوردانانین "یاهو"سونا،
"قورد"ونا آند وئریرم کی ،منی نیفرتله آنما ،نیفرتله
قارقیشالما ،نیفرتله سئو منی ،نیفرتله سئویش منیمله!
اؤتهجکسه ،ایکی عشق بولبولونده اؤتسون روحوموز! سن
چالیقوشونو سئورسن .منی چالیقوشو ائدیب ،آغزی باغلی
قفسده توت! من سورکلی سنه اؤتهجگم! آنجاق اونوتما کی،
یاشام بیزسیز ده سورهجکدیر .یاشاما باغالن سئوگیلیم .اؤزونو
اله وئرمه ،اؤزگور یاشا! اؤزگورلوگون نئجهلیگینی اؤزون
سئچ! سئوگیلی یاشام یولداشیم! بیزی سیندیرماق اوچون مندن
سنه ،سندن ایسه منه یازیالر گلهجک! من بو سیستمی بیلدیگیم
اوچون اونالرا اصال اینانمارام .باسقی آلتیندا یازیالریما اینانما!
بیزیم آرامیزدا تکجه بیر مکتوب یازیلیب ،سادجه بو مکتوب!
سئوگیلیم منیم! اومید ائدیرم ،چوخ گئج اولمادان آلدیغین عشق
گؤزگوسونو نیفرتله قیریب ساخلی سؤزلریمی بو مکتوبون
سطیرلریندن اوخوموش اوالسان! اگر بو شانسی الده ائتسن،
چوخ خوشبخت اوالرام! تبی کی ،روس جلالدالرینین الینده
اؤلمهسه م! روسالردا بئله بیر میثال وار:
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! - Kлин клинom вышибaюmچیوی چیویگی
سؤکئر!" اونالر ،یوز مینلرجه منیم کیمیلری ،اوفاجیق چیوی
یاپارالر! یئری گلینجه ایسه ،دئو چیویلرله سؤکوب تولالرالر!
سنی بیر داها روحوما آند وئریرم کی ،منی اؤلموش بیل!
یاشاماغا یوخ دئمه! یئنی بیر سئوگی بول! یوخ! منی ده،
یاشامیندان چیخارماق ایستمیرسن سه ،بیر جیفت چالیقوشونو
بیر قفسده توت! عئینی منیم توتدوغوم کیمی!
"عؤمورجه ،اؤلونجه سئوگیلیم جوانشیرین اولقاسی!"
۲۵-۱۰-۱۹۵۵
~~~~~
" ۱۹۶۵بدیع آباد زنجیری نین سون حلقهسی"
هئچ بیر شئی  ۱۰ایل اؤنجهکی کیمی دئیلدی .ماشالاله خان بللی
اولمایان بیر جینایت اوزوندن اؤلدورولموشدو! او ،بیر گون دوکانینا
گیررکن ،ایکی کیشینین چوخ سایلی بیچاق ضربهسیندن یئرینده جان
وئرمیشدی .اوالیی آنالدان باریش پولیسه بئله ایفاده وئرمیشدی:
 آتامال ساعات  ۱۰رادهلرینده دوکانا یئتیشدیک .هرگون اولدوغوکیمی ،آتام دوکانی آچارکن ،من ده مشدی قهوهچی دن ایکی چای
گتیرمک اوچون دؤنگهیه گئتدیم .بیرازدان چایالر الیمده امالکچی
دوکانیمیزا گیردیم! هر یئر قان ایدی! الیمدهکی چای بارداقالرینی
تولالیاراق آتامین یئرده اوالن قانلی بدنینه یاخینالشدیم!
"اؤلدوردولر! اؤلدوردولر!"  -دئیه باغیراراق قهوهچیه قاچدیم!
آرخادان بیر موتورسیکلت ایله ایکی کیشی نین اوزاقالشماسینی
گؤردوم .قهوهده چای ایچن بیر کیشی ماشینیال موتورچوالرین
آرخاسینا دوشدو! نه تعقیب چیدن ،نه ده قاتیل لردن هئچ خبر
اولمادی!

"من بو دوکاندا قازانمیشام! بو دوکان چوخ اوغورلودور! بو دوکاندامنه بیر شئی اولماز! بورادان چیخارسام ،چارپیالرام! بو دوکان منیم
نظرداشیمدیر!" -دئین ماشالاله خان عمی نین ده یاشام دفتری بئله جه
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بیتمیش اولدو! اونون مزار داشی اوستونده چوخ سئودیگی
جاببارعمینین اونا دئدیگی بو بایاتینی یازدیردیم:
"بو دونیا گهلر کئچر،عؤمورو الر کئچر،
ماشالاله بیر گولدو کی،
بیر کره گولر کئچر!"
سایغیسی ایله ،سئوگی سیله ،گولر اوزو ،پامبوق اورگیله بو لک
اینسانی ،منی بوراخان ان سون بدیع آبادچی اولدو! پولیسین
آراشدیرماالری سونوجسوز بوراخیلدی! برکتاغانین جانی ساغولسون!
عؤمرونون سون جلالدلیغینی یاپان برکتاغا ،بلکه ده ایندی مزاریندا
راحاتجا یاتمیشدیر!
ماشالاله خان عمیدن قاالن پولالر ،ایللر بویو گولناز خانیما و سککیز
باالسینا یئترلی ساییلسا دا ،منیمله ایلیاسین مصلحتی ایله بانکا
یاتیریلمیشدی .بانکدان گلن بهره حسابینا باریشال گولیاز یوکسک
لیسانسال اونیوئرسیته تی بیتیرمیشدیلر .باشقا اوشاقالرسا چئشیدلی
آشاماالردا اوخوماقال مشغول ایدیلر .گولناز خانیم آخشامالر یاشلیالر
مکتبینی بیتیریب ،ساوادلی خانیم اولموشدو! بؤیوک اؤلچوده ماشالاله
خان عاییله سینین یاشامی دئیشمیشدیر .ایلیاس ،عاییله دن بیری
اولموشدو .رحمتلیک ماشالاله خان ساغ ایکن ،ایلیاسال گولیاز آراسیندا
گیزلی سئوگی یاشانیرمیش! سونراالر اونالر اؤز سئوگیلرینی اوزه
چیخاردیالر .بو سئوگی منیم اؤنه ریم ،گولناز باجینین دا اونایی ایله
ائولی لیه دؤنوشدو .چوخ کئچمهدن ایلیاسال گولیازین بیر اوغولالری
اولدو .ایلیاس ،چالیشقان بیر تورک کیمی ائیتیمله چالیشماغی
بیرلشدیرهرک ائکونومی تمهلینی مؤحکم باسدیرمیشدیر .او ،بوتون بو
ایشلره رغمن ،ماشالاله خان عمینین ایشینی داها یوکسک فورمادا
سوردوروردو .ایلیاسین اورتاقلیغی ایله گولناز باجی دوکانی ساتاراق،
"خانی آباد نو"دا بیر آلیش-وئریش و تیکینتی شیرکتی قورموشدورالر.
ایلیاس ،ائوین ان سئویلن عوضوو اولموشدو .گولناز خانیم اونو اؤز
اوشاقالریندان آییرماییردی .باریش ،باش مهندیس اوالراق تئهرانین
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ائلکتیریک و سو ایدارهسینده ایشه آلینمیشدی .او ،اصفهانلی بیر قیز
امکداشییال ائولنمهیه قرار وئرمیشدی.
قوشا اؤتن چالیقوشالریم!
یئر کورهسی گونشین چئورهسینه ،من ایسه اؤز باشیما فیرالنیردیم!
سانکی بدیع آبادین سون کؤزو اوالراق منیم ده کول اولماغیم گرک
ایمیش! نه ائتسم ده ،نورمال بیر یاشامی یاخاالیا بیلمیردیم .سانکی
باشیمین اوستونده سورکلی جادو بویوسو دوالشیردی! اولقانین
دیلهدیگی چالیقوشالری دینیب اؤتمهدن ،چالیب-اوینامادان آردی-آردینا
دوشوب اؤلوردولر .چالیقوشو آلماقدان یورولموشدوم .هر چالیقوشونون
اؤلومویله من ده اؤلوب-دیریلیردیم .اوتاغیمین آرخا کردیسینده
چالیقوشو مزارلیقی سالمیشدیم .هر گون تئاتردان ائوه گلینجه مزارلیغا
باش چکمهدن اوتاغا گیرمیردیم .آرتیق ،بیر نئچه آیدان بری قوش
قفهسی بوش ایدی .آچیغی ،قوش آلماقدان قورخوردوم .بیر نئچه دفعه
قوشچو دوکانینا گیریب آلمادان چیخمیشدیم .آنجاق ،بیر گون ائوه
گیررکن قوشالرین اؤتمهسی عاغلیمی چالدی! بوداقالرا باخدیم! ایکی
سرچه دیمدیک-دیمدیکه وئریب اؤتوردولر! سرچهلر منی دویونجا
اوچوب گئتدیلر .من ایسه ،ائوه گیرمهدن تکرار گئری دؤندوم:
 جوانشیر! اوغلوم هارا؟ گولناز باجی ،بیر آزدان دؤنهجگم! گل یئمه گینی یئه بیزیمله! ساغول ،باجی! اولماسی گرکن ایشیم وار .قوشچو بیرازدانباغالنار!
 یئنه قوش؟ بس هانی آلمایاجاغیدین؟ باجی ،سؤز وئریرم! بو سون اوالجاق! تانری اؤزو یار اولسون ،باال! یا حاق ،باجی! گؤروشریک!دئمک کی ،دوغا کیمی اؤیرتمن یوخموش بو ائورنده!او آخشام ایکی
چالیقوشو ایله ائوه دؤندوم .بیری قیرمیزی ،بیری ایسه ساری چلنگلی!
بوندان اؤنجه آلدیغیم قوشالرین هامیسی تک دیشی ایدی .بو دفعه ایسه،
بیر جیفت دیشی-ائرکک آلدیم! او گئجه چالیقوشوالر دورمادان چالیب،
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اؤتدولر! سون یئددی-سککیز ایلده بئله سئوینجلی یوخوسوزلوق
کئچیرمه میشدیم .هر گون قوشالر اؤترکن ،سانکی روحوم
جیالالنیردی .بو اوزدن قوشالرین یئرینی بؤیوتمه گی دوشونهرک،
اوتاغین بیر دووارینی بیر مئتره بویونجا قوش اوتاغی ائتدیم .قوشالر
اوچون گرکن دوغال اشیا آلدیم .چالی آغاجینین هاراالردا اولماسینی
اؤیرهنیب ،آلیب قوش اوتاغینا گتیردیم .بیر ایل کئچمهدن دیشی قوش
یومورتالمایا باشالدی ۵-۴ .هفته سونرا چالیقوشوالرین باالالری
دونیایا گلدی .اونالرین "بؤیوک عاییله" اولماسی منیم اوچون دونیانین
ان دادلی رؤیاالریندان بیری ایدی .آرتیق من دئیل ،گولناز خانیمین
اؤزو و اوشاقالری دا منیم سئوینجیمه اورتاقلیق ائدیردیلر .تام بیر
قوشباز اوستاسی اولموشدوم .ایلیاس ،قیرمیزی پیپیکلی آتانین آدینی
جوانشیر ،ساری پیپیکلی آنانین آدینی ایسه اولقا قویموشدور .تانریدان
گیزلی دئیلدی ،بو ،منیم ده خوشوما گئدیردی!
بیر آخشام آغا سلیمین عاییله سی گولناز خانیمین قوناغی اولموشدو.
همین گونلرده آغا سلیمین ایکینجی قیزی چیچک ایسه ،اوغورسوز بیر
ائولی لیکدن سونرا آتاسی ائوینه دؤنموشدو .او آخشام ،اوزون زاماندان
سونرا چیچک خانیم دا آتا-آناسییال بیرلیکده گولناز خانیمین قوناغی
اولدو .چیچک خانیم بوی-بوخونلو ،اردملی ،چوخ سئویملی و اینجه بیر
خانیم ایدی .او ،هر گؤروشده اؤز اردمیله منی واله ائدیردی! او آخشام،
چیچک بام-باشقا گؤرونوردو! ساده ،ووقارلی ،گؤزل ،تام بیر مالییکه!
اونون باخیشالری منه یئنی بیر یولون آچیلیش ایزلرینی بوراخیردی.
اولقانین باخیشالرینا ،دوروشونا ،گولوشونه ،سوزگون ترلهمهسینه
چوخ اوخشاییردی چیچک خانیمین داورانیشالری! او ،هر کسدن اؤنجه
قوشالری گؤرمک اوچون آتا-آناسیندان ایذن ایستهدی .ماراقلیسی بو
کی ،اونو هئچ زامان یالنیز بوراخمایان چینار ،بیزیمله بیرلیکده منیم
اوتاغیما گلمهدی! چیچک قوشالری گؤرونجه ،الینی آغزینین اؤنونه
قویاراق دئدی:
 بوراسی بیر جنتدیر ،جوانشیر بئی! نه گؤزل بیر دونیا! سیزبورانی دوزلتمیش سینیز؟
 یوخ! بونالر اؤزلری بو دونیانی یارادیبالر .باخ ،بو ال بویداائولری اؤزلری تیکیبلر! بو اونالرین دونیاسی!
 نه گؤزل اؤتورلر! بو قدر سس سنی یورمازمی؟488
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یوخ! من بو سسلرله یاشاییرام! منیم یاشامیم بونالردیر!
ایستهدیگینی آال بیلرسن ،چیچک خانیم.
بونالرین یاشانتیسی بوردادیر! بس گونش ،هاوا ،یئیب ،ایچمک،
تمیزلیک؟
دئدیم کی ،ایشدن سونرا زامانیم بونالرال کئچر .سحرلر گولناز
خانیم اوتاغی هاواالندیریب ایشیقالندیرار .قاالن ایشلری ایسه
اؤزوم ائدرم .بونالر منیم عشقیمدیر .سئوگیمی یالنیزجا بونالرال
پایالشا بیلیرم .بونالر اولماسا!...
بونالر دا اولسون ،سئوگیلین ده اولسون! اولمازمی؟ یوخسا،
عؤمرونون سونونادک قوشالرال یالنیز قاالجاقسان؟ من ده ،بو
قوشالری سئودیم ،حتی اونالرا عاشیق بئله ،اولدوم! الکین ،من
بیر اینسانام قوش دئییلم کی! قوش گؤزلدیر ،آما اؤز یئرینده!
جوانشیر بئی ،هئچ سئوگیلین اولدومو؟ هئچ عشق یاشادینمی؟ من،
سئوگی یؤنونو اؤیرنمهدن ائولیلیک یولونا دوشدوم! ائولندیم کی،
سئوه م! سئوه بیلمهدیم ،سئویلمهدیم ،آجی چکهرک آیریلدیم.
چونکی ،نار باغیندا آردی-آردینا نار آچماما باخمایاراق ،بیر کره
ده اولسون ،کؤنلومو آچا بیلمهدیم! نه اولورسا اولسون ،من بیر
قیز ایدیم! گئری قالمیش بو توپلومدا قیزین سئوگیسی ،حجاب
قارانلیغیندا ساخلیدیر! حتی منیم کیمی بیر آیدین و هیجابسیز
عاییله قیزینین بئله ،طالعیی توپلومدان آیری دئییل!

چیچک خانیمین جسارتیندن ،اوتاق بیر اوجاغا دؤنوب منی تپه دن-
دیرناغا قدر یاندیریردی .قیساسی ،یانغین ایچینده آلوو-آلوو یانیردیم!
نار باغیندا خوشبخت گؤرونن او اینسان ،اولمایا منیم کیمی بیر
قاراباخت بیریسیدیر؟! بو کؤنول چاالن کیم اوال بیلردی .قیز بونالری
نییه منه دئییر؟ بئینیمده مین سوال دوغدو .آما نه سوروشا بیلیردیم ،نه
ده سوروشماغا گوجوم واردی! اولقایال قالدیغیم ایلک گئجهنین
قورخوسونو خاطیرالدیم!  ۲۰ایل اؤنجه  ۲۰یاش گنج ،ایلک
سئوداالنما!  ۲۰ایل سونرا ۲۰ ،ایل یاشلی! همین قورخو ،همین
هیجان! هر ایکیمیز باشیمیزی قوش اوتاغینین بیر کونجونه
دیکمیشدیک .دانیشماق سیراسی منده ایدی .چیچک دومانلی گؤزونو
منه ساری چئویردی:
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 آغا جوانشیر؟...سؤزو آغزیندان چیخمامیشدی کی ،آیاق سسلری هر ایکیمیزین دیقتینی
قاپییا چکدی!
 بویورون ایچری! لوطفا بویورون! آغا سلیم :یئرسیز گلمه میشیک کی؟ لوطفا بویورون! منیم قوش یوواما خوش گلیبسینیز!آغا سلیمین آردیندان ظریفه خانیم ،چینار خانیم دا ایچرییه گیردیلر.
گولناز باجی قوناقالرا یئر اولسون دئیه ،قاپینین آغزیندا دایاندی.
 ظریفه خانیم :دئدا ،نییه چیچک قاچا-قاچا بورایا گلدی .باخ! نهگؤزل قوشالردی بونالر!
 بونالرین آدالری ندیر ،آغا جوانشیر؟ بونالر چالیقوشودور .آزربایجاندا بونالرا چیتی قوشو ،چاتیقوشو دا دئییلر .چوخ سئویملی قوشالردی.
 بس نییه آیری قوشون یوخدور؟ بللی کی ،بو قوشالری چوخسئویرسن!
 دوغرودور! بو قوشالری چوخ سئویرم .بونالرین اؤزللیگی باشقاقوشالردان فرقلیدیر .بیر آرایا گلمزلر.
 آغا سلیم :بونالری ساخالیاسی چوخ زامان اولدو ،ائله می؟ هه یئددی ایلدن چوخدو! اصلینده ،بونالردان اؤنجه تک قوشآلیردیم .هرهسی بئش-آلتی آیدان سونرا اؤلوردولر .سونرا بیر
ائرکک-مایا آلدیم ،قالدیالر .قاالنالر هامیسی اونالرین باالسیدیر.
باخ ،اونالر کونجده!
 چیچک خانیم :بونالرین هامیسینی آغا جوانشیردن اؤیرندیم.اؤیرنمهدیگیم بعضی بیلگیلر ده سونرایا قالسین! اوالرمی ،آغا
جوانشیر؟
 تبی ،تبی! ندن اولماسین ،سئوه-سئوه!بیر تئاتر سئمینارینا گؤره ،آغا سلیم ایله بیرلیکده قزوینه گئتمک گرک
ایدی .چیچک خانیم ایکی گون بیزدن اؤنجه قزوین اونیوئرسیته تینین
اوستادلیغی اوچون او شهرده ایدی .او ،بیزیم اورایا گئتدیگی میزی
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اؤیرهنینجه ،بیزی گؤزله میشدی .منیم بو ایشدن خبریم یوخ ایدی.
آنجاق ،قزوینه چاتینجا آغا سلیم چیچگین ده هتلده اولدوغونو سؤیلهدی!
اصلینده ،چیچک آدی جانیما قورد سالیردی! ایچیمده چوخ غریبه
دویغوالر اویانیردی! بو اوزدن چیچک خانیما وورولدوغومو
حیسئدیردیم! حله قوش اوتاغی اوالییندان سونرا اونون دا منه قارشی
بوش اولمادیغینی آنالیینجا ،بو دویغو داها دا آرتدی .منیم دورومومدان
بو عاییله دن اوالن کیمسهنین بیلگیسی یوخ ایدی .اونالر منیم سوبای
اوغالن اولدوغومو دوشونوردولر .اونالر منی ،حله گنج ساییالن بیر
یئتیشکین ،ادب-اردم بیلن ،ایشی ،پولو اوالن بیریسی گؤرمک
ایستهییردیلر!
قزوین سئمیناریندان سونرا آخشام یئمگی اوچون هتلین رئستورانینا
گئتمهلی ایدیک .چیچک خانیم رئستورانا گئتمک ایستمیردی .او ،هتلده
بیزی گؤزلیهجکدی .آغا سلیم منیم مئیلسیزلیگیمی گؤرونجه دئدی:
 گؤرونور ،بیز قوجاالرین یانیندا اولماقدان سیخیلیرسان .ایسترسنآخشام یئمگینی چیچکله بیرلیکده یئیین ،گزین ،دوالنین .گئجه
هتلده گؤروشک!
 اولور! چیچک خانیم دا سیخیلماز.قوش اوتاغی اوالییندان سونرا ایلک کز چیچک خانیمی گؤروردوم.
اوتاغینین نؤمرهسینی آتاسیندان اؤیرنمیشدیم .آنجاق نزاکت اوالراق،
هتلین دانیشمان لیغیندان اونون اوتاغینا تئلئفون ائتمگی ریجا ائتدیم:
 چیچک خانیم ساالم ،منم جوانشیر .آتانیزین ایستگیله سیزی آلماغاگلمیشم .نه زامان حاضیر اولسانیز ،آشاغیدا رسئپشوندایام.
 تامام بیرازدان ائنه رم .ایسترسینیز ،یوخاریا چیخا بیلرسینیز! یوخ! بورادا گؤزلهییرم .گئدک شام یئمهیه! تئز ائنیرم!چیچک خانیم ،گؤی اته گی ،آغ بولوزو ایله منه ساری گلیردی.
اورگیمین چیرپینتیسی ،هر ایرهلی آددیمی ایله چوخالیردی .بو
دورومدان قورتولماق اوچون ،اونا ساری یورومهیه باشالدیم .گؤزلری
ایلدیریم سایاغی گؤزلریمی دلیب ،سانکی اورگیمی پارام-پارچا
ائدیردی! گؤزلریندن سئوگی تمننیسی النیردی .ساوا نار باغینین گیزلی
تمننیسی هایقیرماق اوچون ان اوفاق فورصت آختاریردی:
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 ساالم چیچک خانیم ،خوش گؤردوک .بوردا اولدوغونو بو گوناؤیرندیم.
 ساالم آغا جوانشیر ،سیزی ده خوش گؤردوک .گلهجگینیبیلیردیم .بو اوزدن حاضیر اوتورموشدوم.
 هاردان بیلیردینیز چیچک خانیم؟ گؤزلریندن! بونو بیلمهیه نه وار کی! من بیلیردیمسه ،سنین ده بیربهانه تاپیب ،گلهجگین بللی ایدی! بورادا گیزلی لیگه احتیاج
یوخدور.
آیاق اوستو قیسا دانیشیقدان سونرا ،هر ایکیمیز ده ،ال وئرمه گین
اونودولماسینی خاطیرالدیق .ایکیمیزین ده اووجو ترله میشدی .اووج
تری آرامیزدا دوالشان ایلک ایلکتیریک اولدو!
قارشیمیزدا اوالن دولو بوشقابالر ال دیمهدن دوروردوالر .ایکیمیزده
اوتانجاق یئنی-یئتمهلر کیمی سادجه قارشیلیقلی گولومسوردوک .چیچک
خانیمی بیلمیردیم ،آما منیم بؤیوک بیر سیخینتیم وار ایدی .اونون
گؤزلرینده ،سانکی اولقا ایلشمیشدی .اولقا ،اولقا ،اولقا! ایندی
رئستورانین قاپیسی آچیالجاق ،اولقا یانینداکی  ۱۰یاشلی بیر قیزال
ایچرییه گیرهجکدیر!!!
 آغا جوانشیر ،جوانشیر دئمک اوالر سیزه؟ (گوله-گوله) سیزه چیچک دئییلرسه البتده! (گوله-گوله) سیزه سن دئمک اوالر جوانشیر! (گوله-گوله) سیزه سن دئمک اوالرسا ،ندن منه اولماسین چیچک! (گوله-گوله)
چیچک تام بیر یوکسک چکیلی آیدین اینسانین اؤرنگینی اورتایا
قویوردو .او ،یاواش-یاواش اورتایا حاکیم اوالن هیجانی سونالندیرماغا
چالیشیردی! بو اوزدن ،منیم ساخلیالریمی یوموشاق جاسینا اوزه
چیخارماق اوچون اؤنجه اؤزوندن باشالدی:
 جوانشیر ،بیزیم یاشیمیز ،چاغالیان گنج یاشی دئییل آرتیق!ایکیمیز اوچون یاشاما آنالمی گنجلیک ایضطیرابی و دلیلیگی
دئییل! بیز سئوگینین گؤزللیگینی اوزده دئییل ،ایچده یاشامالی ییق.
دوشونورم کی ،ایکیمیز ده بونو باشاراجاییق .من نار باغیندا
سنین اوستونه گلدیکجه ،سن مندن قاچدین! او زامان منیم ۲۶-۲۵
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یاشالریم اوالردی .او ،زامان سنین بیر سئوگیلین اولدوغونو
دوشوندوم .من ده بوش دئییلدیم .آنجاق ،بو کؤنول ایشی!
هاراالردا دؤیمهسی بللی اولماز! او زامان منیم اورگیم اسدی!
سن ،بو اسینتینی دویمادین .ائله دئییلمی؟
چیچک ،سن منی چاشدیریرسان! سن  ۱۰ایل بوندان اؤنجهنی،
ایندینی و گلهجگی بیر یئرده یاشاماغی نئجه باشاریرسان؟ منی
باغیشال! سنین منیم کیمی یوخسول ،کیمسهسیز بیرینی سئومه
گینی نئجه دوشونه بیلردیم کی! من ،سیزه او گؤزله باخا بیلمزدیم
آخی...
نییه! مولال ایدینمی؟ اوزده یئره باخیب تسبیه چئویره-چئویر،
هوسله دؤشلریمین ،قیچالریمین ایچینه قدر گیرئیدین! یوخسا،
بیزیم گیزلی قارداشی میز ،عمی میز ،دایی میز ایدین می بیزی
قورویاسان؟ یوخسا ،آتامیز طرفیندن ایشه آلینان جان
قورویانیمیزیدین؟ نئجه اولور کی ،من بیر قیز اوالراق سنینله
اولما احتیراسی یاشاییم ،آنجاق سن بونو یاشامایاسان! جوانشیر،
سندن صمیمی اولماق ایستهییرم! منیمله صمیمی اوال بیلهجکسن
می؟
چیچک خانیم ،سیز منی اوتاندیریرسینیز! دوغرو ،من سیزی
ایلک گؤرونجه سیزدن خوشالندیم .آنجاق ،من سیزی سئوه
بیلمزدیم .چون ،چون ،چونکی منیم بیر اورتاق یاشامیم
اولموشدو...واردی! منی آنالدینیزمی؟
یوخ! سنی آنالمادیم! آچیق آنالت! سنین قارشیندا "سنی سئویرم"
دئیهجک قدر جسارتلی بیر دول قادین دایانیبدیر! آچیل! بیر ده
قرار آلدیق کی ،آغا-خانیمی آرامیزدان گؤتورک.
چیچک خانیم من ائولی یم! منیم بیر ده ،باالم وار! ایندی بلکه ده
 ۱۰یاشیندادیر! منیم سنی ،سنی سئویرم دئمهیه ایستگیم وار،
آنجاق گرکن جسارتیم یوخدور .چونکی ،جسارت هر زامان
گؤزل اولمور .گاهدان دا خیانته چئوریلیر!
جوانشیر! ایندی بورادا ،بو رئستوراندا ،بو دولو بوشقابالرین
قارشیسیندا ،دوز-چؤرگین حوضوروندا "سنی سئویرم" دئسم،
"منیمله ائولنیرسنمی؟" دئسم" ،بیر عؤمور منیمله بیر یاستیغا باش
قویارسانمی؟" دئسم! یعنی گلنکسل اوالراق سنین منه
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دئیهجکلرینی من سنه دئسم ،قارشیمدا سس سیز-سس سیز
دیکیلیب قاالجاقسان می؟! یوخسا ،منی آتیب روس دؤولتینین
قوجاغینا قاچان اولقانین خیالینی توتاجاقسان یئنه؟

"جاوانشیر بیر دامال سو اول! اری یئره گیر! بو حالالرا دوشن،ازگین
قاالن جاوانشیر! ایکی اود ایچینده یانان جاوانشیر! بو قیز ،اولقا
اؤیکوسونو بیلیر!؟ داها نهلر بیلیر! ان یاخشی سی ،بوش سؤزلرله
اؤزونو داها دا چکیسیز ائتمه ،جوانشیر! بو دونیادا نئچه کره اؤلمک
اوالر! سن کیمسن کی ،ایکی کز اؤلمک ایستهییرسن! اؤزونه گل! بو
قدر ازیلمه!"
آرتیق سیلکلنمهیه باشالمیشدیم! او منیم دوغرو ایچیمی گؤرمک
ایستهییردی .منسه اونا دوغروالریمی آنالتماغا چالیشیردیم .اولقانی
کیمدن اؤیرنمهسی اؤنملی دئییلدی .اونون نئجه بیر قادین اولدوغونو
اؤیرنمهسی گرکدیر .بو منیم اولقایا اوالن وفا بورجوم ایدی!
بیر گون ائوده اوتورموشدوم و اولقانین توخودوغو بیر کؤینهیه
باخیردیم .بؤیوک بؤلومو توخونموشدور .بولوزون اورتاسیندا اولوشان
بیر قاچاق دویون ماراغیمی چکدی! توخومانی اولقایا گؤستردیم .اولقا
یالنیش دویونو گؤرونجه ،ان باش دویوندن چکهرک ،بیر دقیقه ایچینده
بیر گونلوک ایشینی سؤکوب منه یووارالتدی! او ،منیم اوچون بیر
جانلی تجروبه کیمی قالماقدادیر .چیچکله اولدوغوم او گئجهنین دویونو
ده اولقانین توخودوغو بولوز کیمی باشدان سؤکولدو! او ،گئجه چیچک
گؤز یاشالری ایچینده منی دینلهدی! آرتیق بیر سؤز دئمهدن منی
اوتاغینا دعوت ائتدی! اللریمی توتوب ،اللرینین ایچینده ساخالدی.
یاناغیمدان اؤپوب گئری چکیلدی:
 جوانشیر! سنی سئویرم! سنه عاشیقم! سنینله بیر چاتیدا یاشاماقایستهییرم! من بونالری دئسم ده ،سن دئمه! سن ،منی سئودیگینی
دئمه ،منه عاشیق اولدوغونو دئمه ،منیمله بیر چاتی آلتیندا یاشاماق
ایستهدیگینی دئمه! چونکی هامیسی یاالن اوالر! هامیسی آلداتماجا
سؤزلر اوالر! سن ،عؤمور بویو اولقانین قولالری آراسیندا
یاشایاجاقسان! سنی اوندان آییرماق ان بؤیوک سوچدور .بلکه ده،
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بورادا اولسایدی آیریلمیشدینیز! آنجاق ،آرتیق او سنین جانیندان
بیر پارچا دئییل ،او ،سنین روحوندا ،تینینده یئر سالیب .بلکه ،سن
ده اونون روحونداسان! قالخیب بو سئوگینی پوزماق اینسانلیق
آدینا بیر جینایتدیر .من ،کیمسهنین کؤلگهسی آلتیندا یاشایان
بیریسی دئییلم! حله جانلی اولمایان بیریسیله هئچ باش ائده مم!
سئوگی ،بیر ایچ ساواشیدیر .اوزه چیخارسا ،آرتیق سئوگی
ساییلماز! سنی ایچ ساواشینال باش-باشا بوراخیرام! یولونو
گؤزلهمهیه سؤز وئرمیرم .الکین ،گوجوم وارکن اونو
گرچکلشدیرمهیه چالیشاجاغام .حلهلیک سنین یاناغیندان
قوپاردیغیم اؤپوجوکله قاالجاغام!
چالیقوشو دوسداغیندان قورتوالن گون ،منی آرا!!!
~~~~~
( )۶۹-۱۹۶۸قصر قاجار دوستاغیندا!
بیر خزان ،ایکی خزان ،آرتیق سایینی اونوتدوغوم قارا ایللر ،قاپ-قارا
پاییزالر آردی-آردینا گلیب یاخامی توتوردو .اولقایا یاخین ،چیچکدن
اوزاق اولماق اوچون تبریزه ،بلکه ده ،قاچاق باکی یا گئتمک فیکری
بیر آنلیغا منی ترک ائتمیردی .چیچگین یاناغیمدان قوپاردیغی سئوگینی
گئری آلماق اوچون نهنگ اولقا انگلی قارشیما دیکیلیردی .ایکی دونیا
آراسیندا قالمیشدیم  -روحوم یوخسا جیسمیم! اولقا یوخسا چیچک! چوخ
گومان کی ،هئچ بیری! بونالری دوشونمک اوچون چوخلو زامانیم
اوالجاق .حله اؤلمهیه نیتیم یوخدور .یاشامادان اؤلمه گین نه دادی وار
ک ی! ؟
من ایدئالیست اینسان دئییلم! اؤزومو داها چوخ بیر ماتئریالیست بیلیرم!
ان آزیندان ،بونالرین ایکیسی نین آراسیندایام! آرتیق بوندان سونرا
بوتون بویاالرین گؤزللیگینه وارماغا چالیشاجاغام! گئجهنین قاراسینی،
گوندوزون آغینی گؤروب ده ،یاغمور آلتیندا اوزونه گولن گؤی
قورشاغینی گؤرمهمزلیکدن گلمکدن داها عذابلی جاهیل لیک وارمی؟
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گؤی قورشاغی کیمیدیر منیم گؤک تانریم! منیم گؤکتانریمال کوتله
تانریسی آراسیندا بؤیوک اوچوروم وار! منیم گؤکتانریم آغالرکن
یاغمور اولوب یئر اوزونه یاشیل لیق سره ر! گولرکن ایسه گونش
اولوب اورکلره آیدینلیق ساچار! منیم گؤکتانریما قول اولماق گرک
دئییل! آما باشقاالرینین تانریسی خانلیق ،پاشالیق ،امیرلیک،
حؤکاملیقدیر! منیمله دوغوالر منیم گؤکتانریم!منیمله یاشار ،منیمله
اؤلر ،او! منیم گؤکتانریم منه تنداش روحدور! سانکی اولقا کیمی،
ایچیمدهکی سئوگی سانجیسی کیمی! منیم گؤکتانریم بابامال تنداشالشمیش
یئر اوزونون ایلک تانریسیدیر .او ،منه "سومئر آنو"دان" ،گؤک تورک
تنقئری"دن قاالن تیندیر ،قوتلو روحدور! منیم گؤکتانریم اینسانی قول
ائتمز ،آغ قانادلی باریش کیمی اؤزگور ائدر اینسانی منیم گؤکتانریم!
دئدیم کی ،بونالری دوشونمهیه چوخ زامانیم اوالجاقدیر .چونکی
دوستاقدا ،دوشونمکدن داها آسان نه وار کی؟
اؤنجهلر هر گون ،سونرا ایسه ،اوچ گوندن بیر ایشگنجه نسنهلریله
سوسلنمیش سوروشدورما اوتاغینا آلینیردیم! منی روس دؤولتیله باغلی
جاسوسلوقدا سوچالییردیالر! سانکی ،بو دونیادا تورکلره ان چوخ
دوشمن بیچیلن روسالرا جاسوسلوق ائدیرمیشم!
اونونجو آیی دا قصر حبسخاناسیندا کئچیردیم! اینانیلماز اولسا دا ،ان
اوست دوزئی سوچالمایا اوغرامیشدیم .یاشامدا قوشالریندان ،اولقا
آنیسیندان ،چیچک باتاقلیغیندان باشقا هئچ نئیی اولمایان جوانشیر،
دونیانین ان ایلگینج ،دوالشیق و جسارتلی سوچو ایله قارشی-قارشیا
قالمیشدی! اوزه رینده دوسیا آچیلیر ،دؤولتین ان اوست قوروم
اورقانالریندا ایشینه باخیلیردی .اؤزو بیلمهدن گؤزلرده بؤیویوردو!
روس جاسوسو! ایسته سم ده ،ایستمهسم ده ،آدیم بئله حالالنیردی.
اؤزومون خبریم اولمادان قصر حبسخاناسینداکی یوزلرله سولچو،
ساغچی ،میللی-اتنیک سیاسی لیدئرین آراسیندا دیرهنیش سیموولو کیمی
موباحیثه موتیوی اولموشدوم! نه یازیق کی ،منه اوالن قوشقوالرین
یاالن اولدوغونو کیمسه بیلمیردی! تبی کی ،اون آی آغیر ایشگنجهلر،
خیانتلر قارشی سیندا دایاناراق ،باسقی آلتیندا بئله ،آغیزینی آچمایان
اینسان حاقدا ،شیشیردیجی سونوجالر الده اولوناجاقدی! من ده بئله بیر
دوروم ایچینده ایدیم .گئد-گئده بو دوروما آلیشقانلیغیم آرتیردی .جان
دردیندن بوشونا اعتیراف ائتدیگیم گئجهلرین سحرینه چیخمایاجاغیمدان
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ایگنه اوجو قدر شوبهم قالمامیشدی! یا جانیمین آجیالرینی چکهرک
نفهسیمی قورویاجاقدیم ،یا نفهسیمی وئریب جانیمین آغریالرینا سون
وئرهجکدیم! بئلجه آجی چکهرک یاشاماغین نئجه قهرمانلیق اولدوغونو
جاببار عمیدن اؤیرهنیردیم .او ،گؤزومون قارشی سیندا بیر ایل گئجه-
گوندوز آغری چکهرک ،کیمسهیه بو آجینی بیلدیرمهدی! او ،آغریالرینا
ایناد ،هر زامان گولدو! آغریسینین اینلهمهسی اوزه چیخماسین دئیه،
گولومسمه گی قهقههیه چئویردی! گئجه-گوندوز یازدی! یاشامین نئجه
گؤزل اولدوغونو ،بو گؤزللیگین چوخ باها اولماسینی آنالداراق یازدی!
یازدی کی ،منیم کیمیلرین حیاتدا اؤنو آچیلسین .یازدی کی ،حاق باطیله
قالیب گلسین! من ایسه ،ایندیکی باطل قارشیسیندا او اینسانی اؤرنک
گؤتورموشدوم! بو توتوم ایسه ،منی دوست-دوشمن آراسیندا بؤیوک
گؤستریردی.
مأمورالرین اعتیرافینا گؤره ،من اونالرا سیاسی لیدئرلردن داها دا
چوخ عذاب وئریردیم .اونالر ،اؤز مسلک کاریئرلرینی منیم اوزه ریمه
باغالمیشدیرالر .سینارسام ،ساواک بؤیوک اوغور قازاناجاقدی .من
ایسه ،قوشالریمی ،آنیالریمی اؤکسوز بوراخیب ،سوچسوز گؤزومو
یاشاما یوماجاقدیم! یوخ ،اگر سینمازسام ،اونالرسیناراق منی ان آغیر
ایشگنجه آلتیندا اؤلدورهجکلردیر!
بو ساواش دیزیسی دورمادان سوروردو .هر ایشگنجهنین آردیندان بیر
ساعاتلیق اؤیود-نصیحت آلیردیم .اؤنجه بیریلری ازیب-داغیدیر ،سونرا
ایسه جنتلمن قیلیغیندا بیریسی منه اؤیود وئرمهیه چالیشاراق رول
ایجابی دیله گلیردی:
 بونو ندن بئله دوروما سالیبسینیز!؟ سو گتیرین ،قانالرینی سیلین!بیراز آدام کیمی داورانین! بونو دا آلدادیبالر دا! بو روسالردان نه
دئسن چیخار! آدام دئییللر کی! سن ده ،بیر آز عاغیللی اول! آدام
روسالر اوچون جانینی فدا ائتمز! دیمز جوانشیر ،والاله دیمز!
ایناد ائتمه! اعتیراف ائت! هم اؤزونون ،هم ده بیزیم جانیمیزی
قورتار! یوخسا من بئله ،سنین جانینی قورتارا بیلمم! باخ جوانشیر!
سن روسالرا ایشلهدیگینی اعتیراف ائدن حالدا ،چوخ شئیلر
قازانارسان! تؤبه ائتسن ،سنی یانیمیزا دا آال بیله ریک! ایسترسن
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روس دؤولتی الینده اوالن جاسوسوموزال سنی دئیشریک! اوندا
اولقانا دا قوووشارسان ،باالنی دا قوجاغینا آالرسان ۱۲-۱۰ .ایل
حسرته سون وئررسن! نه دئییرسن جوانشیر؟ اینانیرام کی ،بو
فورصتی قاچیرمایاجاقسان! ائله دئییلمی؟
نه روسو ،نه دئیشمهسی؟ روسالر منی نییه قبول ائتسینلر کی؟
اونالر منی تانیمیرالر کی! منیمله اونالر آراسیندا آنجاق نیفرت
حاکیمدیر! روسالر بیز تورکلرین قانینی ایستی-ایستی ایچرلر!
تانریم منی اونالرین شرعیندن قورتارسین! منیم ،اعتیراف
ائدهجک بیر سؤزوم قالمامیشدیر .فیرقه حاقیندا اولدوغونو دئدیم.
اولقا حاقدا دانیشدیم .بدیع آباددان قاچما مسئله سینی ایضاح ائتدیم.
منی بوراخین گئدیم! روسالرال باغلی دئیهجک هئچ بیر سؤزوم
یوخدور .سیزلر منی یالنیش یئره توتموسونوز! منی بوندان آرتیق
سیخمایین ،بوندان سونرا سیزه وئرهجک سادجه بیر اومیدسیز
جانیم قالمیش! من نئجه یاالن اعتیرافدا بولونوم کی! نئجه یاالن
سؤزلرله سیزی آلدادیم؟
یا...ایندی اولدو با! سن بیزی دوشونمه! اؤزونو قورتار! یحیا
کیمی یوردسئور اینسان اول! بو باتاقلیقدان چیخاراق اؤز یانیمیزدا
یئرلش! باخ! بورایا کیچیک بیر قول چک ،سونراسینی منه
بوراخ! سنی یحیادان داها اوجا یئرلره قالدیرارام! ساده بیر ایمضا
آت یئتر! حتی یاالن بیر ایمضا دا ایشیمیزه گهلر! (کاغیز قلمی
قارشیما قویور).
من ائتمهدیگیم گوناهین آلتینا ایمضا آتا بیلمرم! منی اؤلدورون،
الکین یاالنی اوزه ریمه آتمایین!...

دوغرودان-دوغرویا بیلگیدن بوش اولدوغوم اوزوندن قهرمان
اولموشدوم! ایستر سیاسی ،ایسترسه ده آیری زیندانداشالرین ایچینده
قهرمان کیمی تانینیردیم .اؤزومون ایسه ،بو اوالیدان خبریم یوخ ایدی.
اونالر منی دؤیور ،یئردن یئره وورور بیلگی آلماق ایستهییردیلر .من
ایسه ،چیغیر-باغیر ساالراق بیلگیسیز اولدوغومو دئییردیم .بو اویون
عئینی سسئناری کیمی داوام ائدیردی! گون کئچدیکجه ،قانماز
مأمورالری اوالن فارس رئژیمینین نئجه ایچی بوش سیستئم اولدوغو
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اوزه چیخیردی .آزربایجان تورکلرینین بو سیستئمدن قوپما دیلکلری ده
آیدینالشیردی!
اون آی بویونجا هئچ بیر سوچ کسیلمهدن سینسی و کورناز چاققالالرین
آراسیندا آلیش-وئریش اولوردوم .بو سورجده منی آیاقدا ساخالیان
ندنلرین بؤیویو بیلگیسیزلیگیم اولسا دا ،گؤرونمهدن ،تانینمادان چئشیدلی
بندلرده توتوقلو بولونان صفر خان قهرمانی کیمی بیر چوخ گئرچک
قهرمانالرین ساالمالری دا چوخ ائتگیلی اولوردو! بو ساالمالر ،اؤلوم-
قالیم ساواشیندا یالنیز اولمادیغیمی گؤستریر ،دوغرو یولدا اولدوغومو
ایثباتالییردی!
بو آرادا توتولما ندنیم بئله ایدی" :آغا سلیم امکلی اولدوقدان سونرا،
یئنیجه تئاترین مودور وکیلی سئچیلمیشدیم .منه وئریلن بیلگیلره گؤره،
تئزلیکله تئاترین مودوری سئچیلهجکدی .آغا سلیمین گوونجی اوزوندن،
منی ده آدای اوالراق تانیمیشدیرالر .دئمه کی ،بئله اؤنملی ایشده آدایین
دورومو آراشدیریلیر .ساواکدان اونای آلینیرمیش! همین گونلرین
بیرینده ده ،باشیمین اوستونده یحیا و ایکی یاراقلی پولیسی گؤردوم!
یحیا گوله-گوله:
 نه دئمیشلر؟ "داغ-داغا یئتیشمز ،آدام-آداما یئتیشر!" قالخ آیاغاخاین! قاچاق یاشاماق بوراجان ایمیش! نئجه ده قوجالمیسان؟ باشا
باخ ،ساققاال باخ! قاالنینی دا قبیرده آغاردارسان! دوش یوال!
او گون منی قاندالالییب ،اوفیسدن قالدیردیالر .او گوندن بری ،روس
جاسوسلوغوندان ،سووئت بؤیوک ائلچی لیگینه راپور وئریب امر
آلماقدان ،ن ک و د (ک گ ب) امریله اولقا آدلی روس جاسوسو ایله
قوندارما ائولنمکدن ،جاسوس قیزین ساخالنیلماسیندان و سونوندا
سووئتین سفیرلیگینه تاپیشیرماقدان ،روسالرین امریله تئاتر ایشینه
گیرمکدن ،دؤولت-ه شاهنشاهینین اعتیمادینی قازاناراق ،دؤولتین اوست
اورقانالرینا یول تاپما جهدیندن ،فیرقهنین گنج تشکیالتینین رهبر
اورقانیندا عوضو اولماقدان ،آزربایجانی ایراندان آییرماق
سئپاراتیزمیندن ،آزادلیق بلگهسی اولمادان سورگوندن قاچماقدان و باشقا
ایثباتالنمامیش ایتهامالر اوزوندن تئهرانین قصر قاجار حبس خاناسیندا
"دؤولتین خزینهسیندن یئیب ایچیرم" .آرتیق آزاد دونیایال هر هانسی
فیزیکی باغالنتیم قالمامیشدی .گؤزالتی توتوقلو اولدوغوم اوچون،
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کیمسه ایله گؤروش ایذنیم یوخ ایدی .اولسایدی بئله ،کیمسهنین بیر
اونجه لر
جاسوسون گؤروشونه گلمه جسارتینین اولماسینا اینانمیردیمٔ .
قصر دوستاغیندان هر هانسی بیلگیم یوخ ایدی .بئله دوشونوردوم کی،
کیچیک بیر زینداندایام .آنجاق سونرادان بورادا مینلرجه سیاسی
دوستاغین اولدوغونو اؤیرندیم .ایلک گلدیگیم گوندن  ۲نؤمرهلی
دوستاق بؤلومونه وئریلدیم .بونا باخمایاراق ،من هئچ زامان بو بؤلومون
نه اولدوغونو بیلمهدیم .چونکی ،یا تک آداملیق کامئرادا قالیردیم ،یا دا
قانماز مأمورالرین الی آلتیندا ازیلیردیم! آنالتدیغیم کیمی ،اوزه ریمده
اوالن ماراقالر گئت-گئده آرتماغا باشالمیشدی .آچیقجاسی ،اورتادا
یاریش اولوشدوغونو حیسئدیردیم .سانکی دونیانین ان بؤیوک جاسوسو
ایدیم و منی یئنی کشف ائتمیشدیلر .آرتیق ،منه وئریلن ایتیهامالرین
قبولونون اعدامال قارشیالناجاغینا شوبهم قالمامیشدی!
دوغروسو ،حیاتیمدا ائتمهدیگیم جینایته گؤره اؤلمک آغیر گلیردی! بیر
یاندان دا هفتهنین بیر نئچه گونونو قانماز مأمورالرین ایشگنجهلری
آلتیندا ازیلمهیه دؤزوموم قالمامیشدی! هر ایشگنجهدن سونرا" ،کئشکه
آیاغیم سینسایدی و تئاترا گئتمهسه یدیم! کئشکه آغا سلیم آدلی بیریسیله
هئچ تانیش اولماسایدیم!" دئیهرک ،اؤز-اؤزومه ظولم ائدیردیم! آنجاق،
بوتون بونالرا قارشی بیر آنلیغینا دا اولسا ،یاشامیما سون وئرمگی
دوشونموردوم! نه اوچون بئله دوروما دوشمهلی ایدیم کی؟ اونالر منی
اؤلدورمهیه چالیشیرکن ،من دیری قالمالی و بو قارا یاشامین سونونا
تانیق اولمالی ایدیم! من قارا یازغیمین سونونو بولماق اوچون اؤزومله
ایلقار باغالمیشدیم!
آیاقالریمی یئره باسا بیلمیردیم! سانکی دریمین اوستونه بیر ده
قیرمیزی-قارالی دری چکیلمیشدی .ایلک گونلر ترلی ،قوخولو بدنیمدن
قاچماق اوچون ساعاتالرال دیزی-دیزی یول گئتسم ده ،بیر نئچه آی
کئچدیکدن سونرا اؤزوم بویدا اوتاقال هر فورمادا ائشلش میشدیم .قوخوم
 اوتاغین قوخوسو ،هاوام  -اوتاغین هاواسی ،چیرکیم  -اوتاغینچیرکابی ،بیتیم  -اوتاغین بیتی! تبی کی ،نؤوبتی سوروشدورما
زامانالریندا چئشیدلی قوخوالر دا دویوردوم .آرتیق ،آیاقالریمدا حیس
قالمادیغینا گؤره ،ایشگنجه یئرلری ده دییشمهیه باشالمیشدی .آیاق
اوستو لوم-لوت بنده چکهرک آلتیمدن آغیر چکی آسیردیالر .بو
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ایشگنجهنین داها بیر آیری "دادی" واریدی! بو ائیلهمه قارشی قیشقیرما
گوجوم بئله ،قالمیردی! بو ایشگنجهلر زامانی بیر نئچه دفعه بایغین
دوشوب ،آییلیردیم! ایشگنجه بیر یانا ،ناموسسوزالرین اؤردک کیمی
قاققا چکمهلری باشقا پسیکولوژیک ازگینلیک یارادیردی .تبریز
زیندانیندا فارس جلالدالرینین کینینه ،نیفرتینه اوغراییب تجاووز
آجیالرینی آنیمساماقال بو وحشیلرین ده قارشیسیندا اوتانمادان
قورتولماغا دیرهنیردیم!
ایکی-اوچ هفته بویونجا سوروشدورماالر دایانمیشدی! جانیما بیراز سو
گلمیشدی! هر گون اوچ دفعه یئمک وئریردیلر .بعضی گونلر
گؤزلریمی باغلی توتاراق آچیق هاوایا گؤتوروردولر! آز قاال بیر ایل
بویونجا ان آغیر ازینج آلتیندا دئمهیه هئچ بیر سؤزوم اولمادان ،مندن
دونیانین ان بؤیوک جاسوسو اولما ایتیهامینا ایمضا آتمامی طلب
ائدیردیلر .ائله دوروما دوشموشدوم کی ،باشقاسی نین بیلمهسینی بئله،
دیله میردیم!
هر گون بیریسی نین گلیب منی یئنیدن ازمگه گؤتورهجه گینی
گوزلرکن ،ایکی پولیس و قارایاخا مأمورو قارشیمدا گؤردوم .مأمور
ٔ
پیس قوخولو اوتاغیما گیرمهدن بورونونو توتوب ،زیندان پولیسلرینه
ایشاره ائدیب قاییدماق ایستهدی .آنجاق ،ایکی آددیم آتمادان گئرییه
دؤنوب سوروشدو:
 جوانشیر عادلی سرابی ،ایتیهامالر:روس جاسوسلوغوندا،
روس جاسوسهسینین قاچماسیندا یاردیمچی اولماقدا،
سئپاراتچیلیقدا،
خاین و قانونسوز آزربایجان دئموکرات فیرقهسینده اوست دوزئیده
اویه اولماقدا،
ایرانا و نیظام شاهنشاهی یه خیانت ائتمکده،
سورگوندن قاچماقدا،
دؤولت پولیسینه و مأمورالرینا قارشی دیرنج گؤسترمکده،
بیر ایل بویونجا نیظام شاهنشاهی نین بودجهسینه آغیر هزینه
یوکلهمکده سوچلو ساییلیرسان!
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دوغرودور بونالر ،جوانشیر؟
یوخ قوربان ،دوغرو دئییل ،دوغرو دئییل ،یاالن ،یاالن!
حاکیم :سنین سوچالرین کسیندیر! اعتیراض حاقین یوخدور!
بوندان سونراکی حیاتینی زینداندا کئچیرهجکسن .جاسوسلوغونال
باغلی آراشدیرماالر سورور .جاسوسلوغونو اعتیراف ائدیب،
شاهنشاهیمیزا سیغینارسان دورومون دئیشر! یوخسا ،اینادینا
چورورسن! محکمه بیتمیشدی! سنی بو گوندن "ائوین دوستاغینا"
گؤتورهجکلر!
مأمور :گؤتورون بو خاینی!
هارا آپاریرسیز منی؟
"ائوین دوستاغینا" ائشیتمهدینمی؟ ددنین ائوینه! آپارتمانا!
بس بورا هارادیر؟
سن بو گونهدک هاردا اولدوغونو بیلمه میسن می؟ یعنی او قدر
قانمازسان؟ (اوز توتاراق پولیسلر) دوغرودانمی بو روس
جاسوسودور! ؟بونا منیم بؤیوک شوبهم وار!
دئمهدینیز بورا هارادیر!
بوش وئر! سنه نه بورا هارادیر! ددنین مزاری!

مأمور اوتاقدان چیخیب گئدندن سونرا پولیسلر منه:
 بیرینجی پولیس :دوغرودانمی بیلمیرسن کی ،بورا قصرزیندانیدیر؟ بیر ایلدیر بورداسان ،حله ده آدینی بیلمیرسن! اؤزونو
بیر آز آدام گؤستر "تورک-ه خر"! بورا هوتئل ده دئیرلر .بیر
نئچه ساعات سونرا اصل تورمهنین نه اولدوغونو گؤرهجکسن!
 ایکینجی پولیس :آرتیق بوندان سونرا ساواک زیندانینا گئدیرسن.اورادا سنی -۲۰۹جو بند گؤزلهییر .آرتیق هر شئیی بولبول کیمی
اؤترسن! بوندان سونرا هتل دئییل ،قراند هتل گؤزلهییر سنی!
(اوجادان گوله-گوله!)
~~~~~
ائوین دوستاغیندا!
-۷۰-۱۹۶۹جی ایللر.
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منیم اوچون بو زیندان ،او زیندان فرق ائتمهدی .گؤزو و اللری باغلی
اوزون یولجولوقدان سونرا بیر دمیر پارچاسیندان ائندیریب ،آز یول
گئدندن سونرا یئنی قارانلیق بیر اوتاغا سالیندیم .بو گتیر-گؤتورون منه
اوالن یئگانه خئیری یئنی گئییم و بیر حامام اولسا دا ،یازیق بیتلریم
اوچون فالکتله سونوجالندی .باشیمی دیبدن قیرخدیالر ،پالتارالریمی
دییشدیلر ،حامام ائتدیردیلر! بوندان دا گؤزل شئی اوال بیلرمی؟
گؤرهسن بو قدر "لطفی نه زامان حاق ائتمیشدیم! ؟پولیسین دئدیگینه
گؤره ،ائوین زیندانی دوغرودان دا ،هتل یوخ ،قراند هتل ایمیش!
بیر هفته بویونجا منی دیندیرن اولمادی! هر گون بیر کره ،گونبزه بنزر
باشی یاریق بیر یئرده آددیم آتماغا گؤتوروردولر .یئمک یئدیردیب،
کیلو آلماغیما یاردیم ائدیردیلر .آیاق آلتالرینین آغریسی آز دا اولسا،
آزالمیشدی! آلتیمین آغیر سانجیسی اولدوغو کیمی قالیردی .گئجهلر،
اؤزللیکله ،بو آغریدان قیورانیردیم .بدنیمده اوالن ازینج ایزلری آزاجیق
یونگول لشسه ده ،آغریالریم سورکلی جانیمی یاخیردی!
تخمینن بیر هفته سونرا ،منی گؤزو باغلی اوزون بیر دهلیزدن
کئچیرهرک ،پیللهلردن آشاغی قاتا آپاردیالر .بیراز گئدندن سونرا دمیر
قاپینین آچیلماسینی حیسئتدیم .منی بیر صندل اوستونده اوتورتدوالر.
قارشیدان بیریسی گؤزلریمین آچیلماسینی امر ائتدی .گؤزلریمی آچان
اینسانالر آرخادا اوالن پردنین آرخاسینا کئچدیلر .قارشیدان گلن سس ده
پرده آرخاسیندا ایدی:
 آدین ندیر؟ جوانشیر. کامیل آدینی دئنه! جوانشیر عادلی سرابی. بیر ایلدیر روسالرال اوالن ایلیشگینی دانیرسان! بیز بو ساعاتاقدر سنینله آدام کیمی داوراندیق .آنجاق بوراسی ائوین دوستاغینین
-۲۰۹جو بؤلومودور .بورایا گلدینسه ،آدام اولمالیسان! -۲۰۹دا
حالوا پایالمازالر ،آدامین حالواسینی چاالرالر! بورادا
گؤرمهدیگین خیدمتلرین ان اوستونونو گؤرهجکسن! گئدیب
گؤزل-گؤزل دوشونهرک اعتیرافینی ائدرسن ،یوخسا بورادان
پارام-پارچا جسهدین چیخار! اؤنجه دیشلریندن باشالیان ،سونوندا
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آیاقالرینین کسیلمه سیله سونوجالنار! بیز ،بورادا سندن داها چوخ
اینادچیالری اؤتدورموشوک! بوراسی قصر دئییل ،بوراسی
-۲۰۹جو بؤلومدور! اونوتما دوستجا ،یوخسا دوشمنجه! بونو سن
سئچ!
منیم جانیمین هر یئری اینجیر! من بیر داها ازینج ایستمیرم.
اینانین کی ،منیم روسالرا نیفرتیم وار! آخی اونالرال نئجه
ایلیشگیم اوال بیلر؟ منی ایستهدیگینیز قدر زینداندا ساخالیین،
آنجاق ایشگنجه ائتمگین .من بیر ایلدیر ازینج آلتیندایام .والاله،
قوران حاقی ۱۴ ،معصوم حاقی منیم روسالرال ایشیم اولماز!
اولقا بیر روس قیز دئییلدی .او ،تر-تمیز آزربایجان تورکو ایدی!
او ،موسلمان اولدوغو اوچون فاطیمه آدینی سئچمیشدی!
گؤزلرینی باغال! بونو یئرینه گؤتورون! صاباح بو زامان بورایا
گتیرین! آدام اوالرسا ،یئدیردیب-ایچیردین ،اولمازسا بیلدیگینیز
کیمی ائدین! من اؤزوم ده اوالجاغام!

بوراسی ائوین دوستاغینین -۲۰۹جو بندی!  ۶آیدان سونرا آغیزیمدا
وور-توت  ۸دیشیم قالمیشدی .ایکی کز بورنوم سیندیریالراق ،زیندانین
خسته خاناسیندا یاتمیشدیم .سول آیاغیمین دیز قاپاغی آیاق دارباسی
اوزوندین یئریندن چیخمیشدی .کوره گیمده اوتو قابارالری بیشهرک،
آرتیق اته چئوریلمیشدی .دفعه لرله الکتیریک شوکا معروض اولدوغوم
اوچون ال-قولوما تیترمه گلمیشدی .بیر دری  -بیر سوموک قالمیشدیم.
آیاقدا دورماغا بئله گوجوم قالمامیشدی! آرتیق یئدیگیمی ده قوسوردوم!
اؤزومو اؤلومه حاضیرالمیشدیم! کیمسهنین مندن ،منیم ده کیمسهدن
خبریم یوخ ایدی! مندن ایقرار ایستهییردیلر .کئشکه اولسایدی ،جانیمی
آلیب قورتارسایدیالر! الکین ،نئیین ایقرارینی ایستهییردیلر؟ منیم
"ساپیمین اوجو" ائله همن باشدان قیریق ایدی! ایقرار ائتسم ،آردینجا
سوروشدورما داوام ائدهجک! منده آرتیق بیر بیلگی یوخ ایدی! بونو
یالنیزمن بیلیردیم ،ایقرار آالن مأمورالر بیلمیردی!
آرتیق آلالهدان اؤلوم دیله ییردیم .چونکی ،یاشاماق اوچون ندنیم
قالمامیشدی .نه اولقا ،نه اوشاق ،نه ده باشقا بیریسی! منیم اوچون ان
دوغرو اوالن یالنیز اؤلوم ایدی .بونا باخمایاراق ،اؤزومو اؤلدورمک
کیمی عاجیز دوروما دوشمک ایستمیردیم .بونالر منی تئز-گئج
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اؤلدورهجکدیلر .بئله داوام ائدرسه ،اؤز اؤلوموم ده هئچ ده اوزاقدا
دئییلدی .دوشونوردوم کی ،آتامی ،اوچ عمیمی ،قارداشیمی ،آنامی،
ایکی باجیمی بو فارس رئژیمی اؤلدوروبسه ،نییه من اؤز الیمله
اؤزومو اؤلدورمهلییم کی؟!
آرتیق -۱۰جو آییمی دا بو لعنتلیک بؤلمهده کئچیریردیم .اؤنجه اولدوغو
کیمی ،آغیر ایشگنجهلر داوام ائتمیردی! بدنیم دئمک اوالر کی،
یاریجان اولموشدو .آیاقدا دورماق اوچون دوواردان توتماق
زوروندایدیم .حتی توالئته گئدن زامان هر ایکی قولوما گیریردیلر!
گؤزلریمین ایشیغی بؤیوک اؤلچوده بیتمیشدی! هاوا آلماق اوچون
گؤتورولدویوم گونبزلی حیطین باجاسینا بئله ،باخا بیلمیردیم! ایکی ایل
سوروشدورما ،بیتمهین میللی سؤیوشلر ،تورک اولدوغوم اوچون ایکی
قات ازینج سانکی سونا ارمیشدی! آنجاق ،حله ده تک آداملیق کامئرادا
ساخالنیردیم و کیمسه ایله گؤروش ایذنیم یوخ ایدی.
همین سس سیز گونلرین بیرینده حامامدان سونرا ،یئنه آلیشدیغیم
پیللهلردن آشاغی قاتا ائندیردیلر!هانسی اوتاغا گئدهجگیمی یاخشی
بیلیردیم .آما بو دفعه منی داها بؤیوک و ایشیقلی سالونا گؤتوردولر.
منی بیر الکتیریک جیهازلی صندلده اوتورتدوالر .باشیما یومورو بیر
مفتیل چلنگ یئرلشدیردیلر .باشیمدا ایستیلیک حیسئتمهیه باشالدیم .ایلک
باشدا هر هانسی بیر آغری ،سانجی ،آنورمال لیق یوخ ایدی .بیر آز
کئچدیکدن سونرا ،ایکی دونیا آراسیندا گئدیب-گلمهیه باشالدیم.
قارشیدان سسلر دویوردوم .آنیمسامادیغیم یانیتالر وئریردیم!
نه قدر زامان کئچدیگینی خاطیرالمیردیم .سو-فیالن ایچمهمه رغمن،
یاندیریب-یاخان چیشه یاخاالنمیشدیم .گؤزومو آچارکن ،اؤزومو داها
ایشیقلی بندده بولدوم! اوتاغین ساغ بوجاغیندا دمیر مفتیل قفسده آز
ایشیقلی بیر المپا یانیردی .سول طرفده اوتوراق توالئت وار ایدی.
توالئتین اوستونده کیچیک بیر سو کرانی لگهنیله دوروردو! منیم اوچون
بو ۲ ،ایلین ان بؤیوک شانسی ساییلیردی .چیشیمی ائدندن سونرا،
باشیما گلنلری آنیمساماغا باشالدیم .سادجه قولومدان بیر ایینه
وورولماسینی و فیرالنان باشیمی خاطیرالیا بیلدیم!
~~~~~
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یئنه محکمه ،یئنه سوچالما!
-

-

-

قاضی :سن چوخلو ایتیهام آلتینداسان .بو محکمه کسکیندیر.
وئریلن حؤکملر عئینی زاماندان قووهیه مینهجکدیر .بوردا
وئردیگین ایفادهلر رسمی ساییلیر .سورغوالری نه قدر دوزگون
جاوابالرسان ،بیر او قدر آالجاق جزان آزاالر! ایلک اؤنجه
آنالت گؤرک "الدران ژئرنیکوو" کیمدیر؟ سنینله هاراالردا
گؤروشردی؟
بو آدامی -۱۹۵۵جی ایلده اولقا ایله سووئت بؤیوک ائلچی لیگینه
گئتدیگیم زامان تانیدیم .او ،اولقانی ایچه ری آلدی ،منی ایسه
باییرا آتدی! اولقانی گئری آلماق اوچون دؤرد گون قاپیدان
آیریلمادیم-۴ .جو گون منیمله گؤروشمه گی قبول ائتدی .او،
اولقانین باکی یا گئتدیگینی دئدی و منه اوندان بیر مکتوب
وئردی! بوندان عالوه اؤز کارتینی دا منه وئردی .کارتین
اوزرینده آدی و تلئفون نؤمرهسی قئید ائدیلمیشدی .آلتی آی سونرا
گلیب اولقادان مکتوب اوالرسا ،آال بیلهجگیمی سؤیلهدی .من ده
آلتی آی سونرا اولقادان خبر آلماق اوچون سفیرلییه گئتدیم .آنجاق
اولقادان خبر یوخ ایدی .یئنه آلتی آی سونرا گئدیب الدران
ژئرنیکووال گؤروشدوم .داها سونراالر اولقادان اومیدیمی
کسدیکدن سونرا،بیر داها الدان چئرنیکووو گؤرمهدیم!
سن الکتیریک اعتیراف جیهازینا باغالنارکن ،بو شخصیله ان
آزیندان  ۵۰دفعه گؤروشدویونو اعتیراف ائتمیسن! دوغرودور؟
من بو آدامی سادجه  ۳کره گؤرموشم! یاالن دئییرم سه ،قوران
چارپسین منی! حتی سون دفعه کی گؤروشوموزده ،روس
عسکرینین الینده اوالن آوتوماتین منیم الیمده اولماسینی دیلهییردیم.
چونکی بو مأموردان نیفرت ائدیردیم .اونو آوتوماتال دلیک-
دئشیک ائتمک ایستهییردیم .او ،منیم بوتون عاییله مین اؤلومونه،
خانیم و دوغولمامیش اوشاغیمین مندن قوپماسینا ندن اوالن
جینایتکار بیر روسدور! ایکی ایلدیر ان آغیر ازینج آلتیندا
اینلیهرک ،سیزالیاراق بونو دئییرم! کیمسه منه اینانماق ایستمیر.
ندن منی بو گونه سالیبالر؟ هانسی گوناهی ایشله میشم آخی؟
بیرینجی گون دئدیگیمی بو گون ده دئییرم .دیلیم-دیلیم اولسام بئله،
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دئیهجک باشقا سؤزوم یوخدور! جناب قاضی ۲ ،ایل تک کابینلی
تورمهده ایت کیمی بویوندوروقلو قالمیشام! حئیواندان داها
اسکیک دوشدویوم گونلرده مین کره اؤلوم دیله میشم! سیز،
اؤزونوزو بیر آنلیغینا منیم یئریمه قویون! کئشکه ایینه اوجو بویدا
سوچوم اولسایدی! تورک اولدوغومو سئویرم! وطهنیم
آزربایجانیمی جانیمدان آرتیق سئویرم! میللی کیملیگیمه جانیمی
بئله ،وئره رم! اگر کی ،تورک و آزربایجانلی اولدوغوم اوچون
سوچلو ساییلیرام ،اعدام حؤکمومو وئرین ،جناب قاضی!
قاضی :بونالری سنین سون مودافیعه ن کیمی گؤزدن
کئچیرهجگم .سن ،خیانت اوزوندن اعدام اولموش چاووش
قوالمعلی درویشلونون یاخین دوستو و امکداشی سان! اونونال
-۱۹۵۲جی ایل آنتی-شاه حرکاتیندا اولموسان .بیرلیکده قانونسوز
ییغواالردا شاهنشاهی نظاما قارشی اورتاقلیق ائتمیسن .تعقیب
آلتینا دوشموسن ،گیزلی یاشامیسان ،عدالت محکمهسینین
قارشیسیندا بونالری نئجه داناجاقسان؟ بو ایشلریندن پئشمانلیق
دویورسانمی؟ شاهنشاه آریامهره صداقتینی دیله گتیرمک
ایستهییرسنمی؟
جناب قاضی قوالمی نه سوچ اوستونده اعدام ائتدینیز؟ (دونیا
باشیما دوالنیردی .بیر آن اورگیمین دایانماسینی ،داها نفس چکه
بیلمهدیگیمی حیسئتدیم .گؤزلریم یومولدو و یئره ییخیلدیغیمی
بیلدیم!)

من میلتیمین قاتیلی اوالن شاها نئجه وفالی اوال بیلردیم؟ او ،فاشیستلیکده
جینایتکار آتاسینین ال-قولونو دالدان باغالمیشدی! عزیز قوالم هانسی
گوناهینا گؤره اعدام اولوندو ویا ایشگنجه آلتیندا اؤلدورولدو؟ تبریزدن
سورگونه ،سورگوندن اؤلومه! بو آنجاق تورکه قارشی فارس نیفرتیندن
دوغان بیر پروژهدیر!

عزیز قارداشیم قوالم! منیم کاظمخان داشلی قوالمیم! هله ده سنین
کؤورک و ایگید سسین قوالغیمدا سسلهنیر کی ،دئدین:
"آرخادان گلن کورد قورشونو آتامی یئردن قالخماز ائتدی! ایفلیج آتامی،
اری ساواشدا شهید دوشموش  ۱۸یاشلی بیر گلین قیزال ائولندیردیلر.
گول چؤهره آدلی او قیز گلین ،بیر اوغالن دوغدو! او اوغالن منم! آنام
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 ۲۲یاشیندا قان قوساراق اؤلدو! او اؤلورکن منیم  ۳یاشیم
اولموشدو!...بدنینده کورد قورشونو اوالن آتامال بیر نئچه ایل
یاشادیم!...او اؤلن گون تک باشیما اوتوروب بوتون گولمک پاییمی بیر
یئرده گولدوم!"...
قوالم دا بئله گئتدی .او دا ،ایچیمیزدن اوالن بیر ساتقی نین دوشمنه هدیه
سی اولدی! آخ ...بیر میلتین ایچینه اؤزگهلیک ویروسو دوشونجه ،نهلر
اولور ،نهلر! بیلمهدیگیمیز داها نئچه-نئچه منم ایگیدلرین یحیا کیمی
ساتقینالرا قوربان گئتمهسی وار اورتادا! ؟بیر میلتین کوله لشمهسیله
بئله ویروسالرین دا آرتماسی دورماق بیلمیر .وای بیزدن سونرا
گلنلرین حالینا! تورک اولوسونون ایچینه خیانت ویروسو گیرمیش وای
بیزلره! یحیاالرین هر گون آرتماسییال البته کی ،عیرقچی دوشمنین
دییرمانی تورک میلتینی قیتیر-قیتیر دارتاراق یوخ ائدهجکدیر! آلتمیش
نفری تبریزدن ،سککیزی ایسه تئهراندان ،توپالم  ۶۸نفرلیک سورگون
کاروانیندان ایفلیج اولموش مندن و بیلمهدیگیم بیر نئچهسیندن کیمسه
قالمامیشدی .کئشکه اولقا دا یاشامیش اولسا ایدی!
الویدا قارداشیم ،الویدا کؤز آلتیندا اینتقام گونونو گؤزلهین آلوولو
قوالمیم!
سول بیلگیمدن خسته خانا یاتاغینا باغالنمیش دورومدا پنجرهدن اوتاغا
ساچان گونشین ایزینه اویموشدوم .ایکی ایلدن سونرا بیر پنجرهلی اوتاق
گؤروردوم .قولوما سئروم سیستئمی باغالنمیشدی .اوزون زاماندان
سونرا بیر خانیم گؤروردوم .او ،آغ اؤرپکلی بیر مالییکه کیمی گؤزل،
بوی-بوخونلو ،بیر آز اتلی-جانلی ،اوتوز-قیرخ یاشالریندا خانیم ایدی!
اورگیمه سو سپیلیردی! چونکی ایکی ایلدن سونرا چئشیدلی حئیواندان
فرقلی اوالراق ،بیر قادین گؤروردوم! ایکی ایل ازینج ،آلچاقلیق،
چیرکین لیکدن سونرا باشیمین اوستونده شفقت الی گؤروردوم! ایلک
اؤنجه نه دئدیگینی قوالقالریم آلماسا دا ،گئت-گئده ائشیتمه گوجومو
توپارالدیم:
 منی ائشیدیرسن؟ منی دویورسانمی؟ من طب باجیسی یام! سییییزیی ائشییدییرم! من هاردایام؟ -سیز زینداندا دئیلسینیز.
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سیز اوچ گوندور بوراداسینیز! ظعیفله میسینیز! دئیه بیلرم کی،
بدنینیزده قان دوالشیمی یوخدور .سیزین چوخ بؤیوک دیرنجینیز
وار! سیزی حیاتا دؤنده رن دانیلماز بیر مؤعجیزه اولمالی! بورایا
گتیریلنده ،اورگینیز چوخ آز سایدا آتیردی! بدنینیز یاشاماغی
پروتئست ائتمیشدی! الکین ،سیز ایندی گؤزلرینیزی آچیبسینیز!
بو چوخ سئویندیریجیدیر .منیم سیزینله دانیشما حاقیم یوخدور.
اوتاغین آرخاسیندا ایکی پولیس ،بیر ده مأمور وار .بللی کی،
چوخ اؤنملی بیریسی اولمالی سینیز! منیمله دانیشدیغینی کیمسه
بیلمهسین! یوخسا منی ایشدن آتارالر!
یووووخ! بیلمزلر .آرخاییینن اوللل!

اون گوندن سونرا ،منی یئنیدن ائوین زیندانینا قایتاردیالر .یئنه -۲۰۹
جو بؤلمه ،یئنه تک اودا! آنجاق ،بو دفعه یئریم تمیز ایدی .هر گون
آچیق هاوایا چیخیردیم .ازینج یوخ ایدی-۳۵ .ه یئنن چکیم-۴۰ ،ا
اونجه لرده اولدوغوکیمی ،حئیوانجاسینا
قالخمیشدی! منیمله ٔ
داورانمیردیالر! بو ایشین ایچینده کسین بیر ایش وار دئیه،
دوشونوردوم! سوچسوز اولدوغومو بیلیبلرمی؟ اگر بئلهدیرسه ،بس نییه
بوراخمیرالر؟ یا دا نییه نورمال زیندانا وئرمیرلر؟ منی نییه بو جهنمده
ساخالییرالر؟ گونلریم بئله سورغو-سوالالرال کئچیردی!
بیر آیدان سونرا منی یئنیدن الکتریک اوتاغینا گؤتوردولر! یئنه باشیما
جیهاز قوشدوالر ،یئنه داماریمدان ایینه ووردوالر ،یئنه بئینیمین اولوب-
قاالنینی بوشالتماغا باشالدیالر .یئنه گؤزومو آچیب ،یاتاغیمدا اوزاناقلی
گؤردوم اؤزومو!
بئش-اون گون سونرا بیر داها قاضی قارشیسینا چیخدیم .محکمه اون
دقیقه سوردومو -سورمهدیمی؟ اونو بیلمهدیم .آنجاق دونیانین بلکه ده،
ان قیسا محکمهسی منیم آدیما یازیلیبمیش! قاضی الیندهکی قلمیله
اوینارکن ،منه اوز توتدو:
 جوانشیرعادلی سرابی  ۵۳یاشلی ،ایران وطنداشی! سنین محکمهن بایغینلیق اوزوندن یاریمجیق قالمیشدی! سن ،بیر چوخ سوچدان
آزاد اولونورسان! آنجاق ۱۷ ،ایل اؤنجه علیا حضرت شاهنشاها
قارشی فیتنهلرده آکتیو اولدوغون اوچون  ۵ایل آزادلیقدان محروم
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اولما حؤکمو آلیرسان! بو مدت قصر و ائوین حبسخاناالریندا
اولدوغون دا حؤکمون ایچینده ساییلیر! الکین ،سنه وئریلهجک
تؤوبه بلگهسینین ایمضاالنماسی حالدا ،قاالن حبس گونلرین
شاهنشاه آریامئهر طرفیندن باغیشالناجاقدیر! محکمه
بیتمیشدیر!!!
سککیز یوز گون ساواکین ازینجی آلتیندا ،سککیز یوز کره اؤلوب
دیریلندن سونرا سوچسوزسان!!!
یالتاقلیق پایی یئمکدن بویون آلتی "قویروغو" ،آز قاال کؤکسونهده ک
سالالنان دونقوز حاکیمین "تؤوبه" سؤزو باغریمین اوجونو قازیردی!
باغیر-چاغیر هاراییمی کیمسه دویموردو .آجلیق آکسییاسی کئچیرمک
ایستهدیم .سونرا دوشوندوم کی ،بونو دا کیمسهلره چاتدیرا بیلمیهجگم!
چوخ دوشوندوم! سوندا بیر قرارا واردیم ۲" :ایل  ۳آی آداملیقدان
چیخاندان سونرا اخالقدان دا پوزوالراق میللی کیملیگیم ،تورکلوگوم،
معنویاتیما ،اینسانلیغیما ،اؤزگورلوک حاقیما ،وطنیم آزربایجانا دوشمن
بیچیلن قاتیل فاشیزمین آیاقالرینا دوشهجک عفو دیلیهجگم! ؟جوانشیر!
سن بیر دری ،بیر سوموکله بو سیستئمی دیز چؤکدوردون .دوغرو کی،
سوچسوز اینلهدین ،باغیردین ،باییلدین ،آنجاق یوخ سؤزونو تک باشینا
قودسالالشدیراراق ،یاراقلی بیر سیستئمین قارشیسینا باشی اوجا
چیخدین! سن ،اؤزگورلوک هئیکهلینی اؤز الینله یاراتدین! بو رئژیم
سنین اینانجینی سیندیرماق ایستهییردی .ساواش مئیدانی یئنیدن سوالنیر.
هایدی ،جوانشیر! تورک اوغلو تورک اولدوغونو ایثباتال! کیمسهیه
دئییل ،سادجه اؤزون ،بئینین ،اورگینه ایثباتال تورک اولدوغونو! اؤل،
آما اییلمه! قوی اؤلوم سنین آیاغینا گلسین! سن اؤلومون آیاغینا
دوشمه!"
( )۷۲-۱۹۷۰کرج قیزیل حصار دوستاغی!
-۷۰جی ایللین پاییزیندا یئنی دوستاق ،یئنی چئوره اؤیکوم باشالدی.
منی
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دمیر پنجرهلی زیندان ماشینییال کرجین قیزیل حصار دوستاغینا
آپاردیالر.
آپارمادان اؤنجه ،بؤلمه رئیسی منی اوتاغینا چاغیردی:
 جوانشیر! سنی بورادان ائوینه-ائشیگینه گؤندرمک ایستردیم.آنجاق اینادلی لیغین اوزوندن  ۲ایل یاریم دا محبسده قاالجاقسان!
بونو سن اؤزون ایستهدین .بیز ،الیمیزدن گلن مرحمتی سنه
ائتدیک .الکین ،سن مرحمت بیلمز بیر تورک کیمی ،بیزه خیال
قیریق لیغی یاشاتدین! بو گوندن سونرا سنی کرجه وئرهجیک.
اؤزونو یاخشی آپارسان ،خئیریلی اوالر .یوخسا ترسینی
گؤررسن! مندن بیر ایستگین وارمی؟
 یوخ ،ساغولون ،سیز الینیزدن گلهنی ائتدینیز .بوندان سونرا،باشقاالری ائتسین!
 یئنه دانقازلیق ائدیرسن! آدام اول! آدام! تورک بازلیق بسدی! منیمسنه اورگیم یانیر! سنه بیر نئچه اؤیود وئرمک ایستردیم،
قوالقالرینی آچ دینله!
قیزیل حصاردا داها چوخ توپلوم انگللری ساخالنیر .اورادا اوالن
توتوقلو بیر کسیم وار .اونالر ،بیر میثقال توزدان اؤترو منی بئله،
ساتارالر! اونالرین چوخو زیندان مأمورالرینین جاسوس
الریدیر .قاالن توتوقلو زامانینی سس سیز-سمیرسیز کئچیر.
یوخسا ،هر بیر راپور اوزوندن بیر گوندن آلتمیش بیر گونهدک
توتوقلو گونلرین آرتار! قوزو کیمین ساکیت اول دا ،قاالن جزانی
چک بیتیر! آنالدینمی؟
 آنالدیم! چوخ گؤزل آنالدیم!قیزیل حصار حبس خاناسینین سککیزینجی بؤلومونده یئرلشن ۱۲
کیشیلیک بیر سالوندا ان سون یاتاغیندا اوزانیب ،گؤک تانریمال
دانیشیردیم! حسن آدلی  ۱۸یاشلی توتساق داش منی چاغیراراق:
 جوانشیر آغا ،گل بیزیمله سوفرهده اوتور! سن اولمایینجا ،یئمکبوغازیمیزدان کئچمیر .بویور گل ،آغساققال! بیز آرامیزدا هر
شئیی پایالشاریق ،پولوموزو ،پالتاریمیزی ،یئمگیمیزی بئله! بیز
بوردا آرتیق بیر عاییله ساییلیریق! آلاله هامینی قورتارسین .سنی
ده قورتارسین!
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گونلر-آیالر چوخ تئز گلیب کئچیردی .باریندیغیم قوغوشدا  ۴ایل حبس
جزاسی آلمیش عزت آغا آدلی بیر دوستاقداشال داها چوخ آنالشیردیق.
او،قوغوشون آغساققالی ساییلیردی .یاشی -۱۸دن -۵۰ه قدر اوالن
بوتون قوغوشداشالر ،عزت آغانین سایغیسینی بیر آن بئله ،اسکیک
توتموردوالر .اونون هر سؤزو سئویلهرک دینلهنیلیر و حیاتا کئچیردی.
عزت آغا ،دوغرودان دا گؤزل اینسان ایدی .تکجه باریندیغیمیز
قوغوش دئییل ،باشقا قوغوشدان اوالنالر دا ،اونون حؤرمتینی
ساخالییردیالر .هر هفته گؤروشه گلهنی وار ایدی .اونو گؤرمهیه
گلنلرین هامیسینین الی دولو اولوردو .ائله گونلر اولوردو کی ،گلن ات،
تویوق ،چؤرک و دادلیالرین آرتیغی باشقا قوغوشالرا داغیدیلیردی.
اؤزونون دئدیگینه گؤره ،حوسئین قولوخان ایلخانی طایفاسیندان ایدی.
او ،تورکجهنی چوخ گؤزل بیلیردی .حتی منیمله فارسجا دئییل،
تورکجه دانیشیردی .اونون دئدیگینه گؤره ،یاشادیغی بؤلگهلرده چوخ
قاشقای دوستو اولموشدو .بو اوزدن ،تورکجهنی گؤزل بیلیردی .اونون
لورجایا درین باغلیلیغی منیم ماراغیمی چکیردی .آنجاق ،تورکجهنی ده
چوخ سئودیگینی دیله گتیرمکدن چکینمیردی .منیم بیر آز لکجه
بیلدیگیمدن ده خوشالنیردی .چونکی لک ایله لورجانین یاخینلیغی چوخ
ایدی .عزت آغانین منه اوالن یاخین حیسی ،اوتاقدا اوالن هر کسه
یانسیردی .آما بوندان داها چوخ باشیمدان کئچن ایکی ایللیک اوالیالرین
تاثیری بؤیوک گؤرونوردو!
بیزیم قوغوشوموزدا اوالن اینسانالرین ایچینده بیرجه باش بالسی
اوالجاق بیریسینی گؤرموردوم .هامیسی باشالرینی آشاغی سالیب،
توتوقلو سوره جلرینی یاشاییردیالر .سؤزسوز کی ،عزت آغانین دا بو
امین-امانلیقدا بؤیوک رولو دانیلماز ایدی .او ،بیر آتا کیمی ،اؤزللیکله،
گنجلرین قانونالرا دایالی داورانیشالرینی بیر آن بئله گؤزدن
قاچیرمیردی .آرایا گیرن ان کیچیک انگهلی یئرینده اؤنلهییردی.
قوغوشدا اوالن دؤرد تورک گنجین ایکیسی تیجارت ،بیری آتاسینین
ارثیله باغلی ،بیری ایسه بانک سویغونچولوغو ایله باغلی حبسخانایا
دوشموشدولر.
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ائوین زیندانیندا آلدیغیم درسی هئچ اونوتموردوم .داوالی ایشلردن
بوتونلوکله اوزاقدا قالمیشدیم .ساکیتجه حبس گونلریمین بیتمهسینی
گؤزلهییردیم .بو حبسخانادا حیات سو کیمی آخیب گئدیردی.
نووروز بایرامینا آز قاال حبسخانانین مرکزی قرارگاهیندان منی
چاغیردیالر:
 باش رئیس :جوانشیر ،سنی باش کوماندان شاهنشاه آریامئهرینعفوی توتموشدور .بو دوستاقدا اولدوغون سورجده اؤزونو
یاخشی آپاردیغینا ،زیندان قانونالرینا رعایت ائتدیگینه ،دوغرو
یوال دوشدویونه ،اوتاق دوستالرینال اویوم ساغالدیغینا گؤره،
نوروز بایرامینین بیرینده آزاد اوالجاقسان .اوغور اولسون!
~~~~~
عؤمرومون  ۳ایل  ۸آیی دا بئله کئچدی .آما کیمسه نییه توتولدوغومو،
نییه فارس رئژیمینین ان آغیر ایشگنجهلرینه معروض قالدیغیمی بئله،
سوروشمادی! ذاتن بونا دا احتیاج قالمامیشدی!چونکی بو بؤیوک
دونیادا یاپا-یالنیز ،کیمسهسیز ،وطنسیز قالمیشدیم! هارا گئدیم ،کیمه
گئدیم!  ۵۳یاشیندا حیاتدان اوسانمیش بیر اینسانی کیم سایار کی؟ دؤرد
ایله یاخین بیر زامان ایچینده بیر نفر اولسون ،گؤروشومه گلمهدی!
حتی ،بیر مکتوب بئله آلمادیم! مفتیشین "کیمین وار؟" سورغوسونا
جاوابیم "کیمسم قالمادی ،هر کس اؤلدو! بو دونیادا گؤرمک ایستهدیگیم
کیمسم یوخ آرتیق!" اولوردو .میلتینه ،تورپاغینا سئوگیسینی جانی ایله،
قانی ایله وئرن بیر اینسان ،نئجه یالنیز ،کیمسهسیز ،وطنسیز قاال بیلر
کی؟
بوخووالنمیش آیاقالریم اؤزومدن بیر آددیم گئریده قاالراق ،بلیرسیز
یئره چکیلیردی .اوچ ایل سککیز آیدان سونرا گولناز باجینین ائوینه
ساری یولالندیم .پالتاریم اینیمدن تؤکولوردو .حتی باشماقالریم بئله،
آیاغیمدان چیخیردی .گلیب-گئدنلر ،منه باخیب گولومسوردولر!
آلالهدان ،سون آلدیغیم آیلیق ماعاشیمی اؤزومه قایتارمیشدیرالر .بو
اوزدن ،بیر کره پالتار دوکانینا گیریب اویغون گئییم آلماغی دوشونسم
ده ،گولناز باجینین ائوینده اوالن پالتارالری کیچیلدهرک ایستیفاده
ائتمهیه اوستونلوک وئردیم! قیزیل حصار دوستاغیندان چیخان گونون
513

ائلدار قاراداغلی

سورگون اومودالر

آخشامی تئهرانا واردیم .سیخینتیلی ،پوزونتولو ،قورخولو ،مافیا
قوخولو ،تورک اولوسونون یئر اوزوندن سیلینمهسینه آند ایچمیش
پانفارسیزمین آنا تورپاق قیلدیغی تئهران! تورک اولوسومون آخار
بوالغینی باتاقلیغا چئویرن چیرکین تئهران!
گولناز باجینین یاشادیغی کوچه باشیندا یئنی آچمیش شیرنیچی دن بیر
قوتو باخالوا آلیب ،ائوین یئرلشدیگی کوچهیه گیردیم .الکتریک کابلوسو
اوستونده جیگ-جیگ ساالن بیر سرجه ،منی اوزاق خولیاالرا
دالدیردی« .سرچه ایله بیرلیکده گولناز خانیمین ائویندن قالخان

یوزلرجه چالیقوشونون خور نغمهسی خسته روحومو اوخشادی .سسلر،
داماریمدا سیسقاالشان قانیمی قلیانا گتیردی .بیر آن ایچینده ،باغریمی
عوصیانا گتیرن دلی کولکلرین یئرینی دان یئلینین سرین اسینتیسی
آلدی .ایللرجه سسلرینه حسرت قالدیغیم چالیقوشالریمی قارشیمدا
گؤردوم .ایلک سیرادا "اولقا-جوانشیر" دایانماقال ،تئللرینده اینجی
دامجی ،دیمدیکلرینده زئیتون دالی یوزلرجه چالیقوشو" ،خوش گلدین
جوانشیر!"نغمهسینی اوخویوردوالر! بو آنین گونلرله ،آیالرال
سورمهسینی ایستهییردیم! گؤزوم چالیقوشالریمدان باشقا هئچ نئیی
گؤرموردو! بونا مؤحتاج ایدیم! چونکی بئله سئوگینی حاق ائتمیشدیم!
بو گؤزللیک ،بو اولوولوک ،منیم حاقیم ایدی! اینسانالر منی اونوتسا دا،
چالیقوشالریم یولومو دؤرد گؤزله گؤزلهییرمیشلر!»
دیلهدیگیم آنالر ایچینده قاپینی دؤیدوم! قاپینین یانیندا یئرلشدیریلمیش بیر
باجادان فارس دیلینده یانیت گلدی:
 بویورونوز ،کیمدیر؟ سیز کیمسینیز؟ منم جوانشیر! باغیشالیین کیمسینیز؟ آغا مسعودو ایستهییرسیز ائوده دئییللر.آخشام ائوه گلهجکلر.
 بوراسی گولناز خانیمین ائوی دئییلمی؟ آهان ،باشا دوشدوم! او ،ایکی ایل اؤنجه دونیاسینی دئیشدی .بیزبورانی آلمیشیق! آلو ...آلو...آلو !...آغا گئتدینیزمی؟ تانری
روحونو باغیشالسین! سیزین خبرینیز یوخمو! ؟آلو...آلو...آلو!...
~~~~~
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عباس آباد بازارینین قارشیسیندا اوالن مسجیدین حیطینده اوتوروب،
مینارهدن گلن اذان سسینی دینلهییردیم .سس قوالغیما خوش گلیر،
روحومو قیدیقالییردی! حیطین ساغ طرفینده ال-اوزونو یویوب،
قولالری چیرمالی نامازا گئدنلره باخیردیم .هر کس یانیندا اوالن اینسانا
ساالم وئرهرک ،آیاق قابیسینی رفلره دوزوب مسجیدین ایچینه
گیریردی .بو آندا بیر اورتا یاشلی کیشی منه یاخینالشدی:
 ساالم علئیکوم قارداش! گؤرونور کی ،چوخ یورقونسان! ائله بیلکی ،بیراز دا خسته سن؟ پیس چیخماسا سوروشا بیلرم کی،
هاردان گلیبسن؟
 علئیکوم ساالم! هه ،دوغرودو قارداش ،بیراز یورقونام!دینجهلیرم! سارابلی یام ،آزربایجاندان گلیرم! بورادا اوتورماق
اوالرمی؟
 (تورکجه دانیشماغا باشالییر ).خوش گلمیسن قارداش! آلالهینمکانیندا یاساق اولماز!چوخ دوز یئری سئچیبسن .بوراسی آلالهین
ائویدیر .هامینین ان سون سیغیناجاغی یئردیر! داریخانالرین،
کیمسهسیزلرین ،یوخسولالرین ،ائوسیزلرین ان سون اومید
ائویدیر .من بورانین خادیمی یم! منیم ده ،بو دونیادا کیمسم
یوخدور! سون اوالراق خانیمیمی ایتیردیم .بیر باالجا ائویم وار
ایدی .اونو دا ایکی اوغلوم آراسیندا بؤلدوم ،بورایا یئرلشدیم.
ایندی ناماز اوچون قالخمالییام! سن نامازینی قیلمیسانمی؟ یوخسا
بیرلیکده قیالق!
 آلاله قبول ائتسین! من بیر باشقا یئره گئتمهلی یم .بوراالرا یولومدوشرسه ،سنی گؤرمهیه گهلرم .منیم آدیم جوانشیردی .بس سنین
آدین؟
 منه بایات فاتیحه دئیرلر! اؤلولرین فاتیحهسینی اوخویارام .نهزامان گلسن ،باشیم-گؤزوم اوسته!
یورغون ایدیم ،آیاقالریم یئرده سورونوردو .بو قیلیفدا آغا سلیمین عاییله
سینین گؤزونه گؤرونمک ایستمیردیم! بیر یاندان پولسوزلوق ،بیر
یاندان گولناز خانیمین رحمته گئتمهسی ،بیر یاندان ایسه ،اوالن-قاالن
پار-پالتار و نسنهلریمین یوخا چیخماسی یوخسوللوغومو زیروهیه
یئرلشدیرمیشدی .آرتیق ،کیمسه یی ،حتی چالیقوشالریمی بئله،
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دوشونمز اولموشدوم! اوشاقالرین دورومو ایلگیمی چکیردی .آنجاق،
قالخیب دا آراما گوجوم قالمامیشدی! نه گئدهجک ،نه ده قاالجاق یئریم
یوخ ایدی! بو یاشیمدا یاریمجان اینسان اولموشدوم .چالیشماق ایسته سم
ده ،ایشه آلیناجاغیما اینانمیردیم .تئاترا دؤنهجک دورومدا دا دئییلدیم.
تبریزه دؤنمه گی ایسته سم ده ،الی-قولو سالالق اورادا نه ائده بیلرم
فیکری قارشیمی کسیردی .اولقایا گلینجه ،قارنی بورنوندا سون آغالر
باخیشالری قارا دئپرم کیمی گؤزومون اؤنونه تیکیلیردی .اونون بیر
آندا توز کیمی گؤزومدن ایتمهسیندن ایگیرمی ایل کئچسه ده ،باغریمین
باشینی یاندیران کؤزو سؤنمک ایسته میر! حله ده اولقانی دلیجهسینه
سئودیگیمی بوتون جانیمال ،روحومال حیسئدیردیم! اولقانی اورگیمدن
سیلمک اوچون ایللرجه اؤزومله ووروشسام دا اوغورسوز اولدوغومو
قبول ائتمیشدیم .من ،اولقانین عشقیله ،ان آغیر ازینجلری یئنمیشدیم .بو
اوزدن ،اولقانی سئومگی ،یاشاماغی سئومک کیمی منیمسه میشدیم
آرتیق! قیزیل حصار دوستاغیندا اورگیمین اوستونده قازدیردیغیم
"اولقانی سئومک یاساق ،یاساق ،یاساق!" سؤزو ،ابدی سئوگینین بیر
اؤرنگی کیمی سئوگیلی سیندن اوزاق دوشن هر `کسین ازبری
اولموشدو! آرتیق قبول ائتمیشدیم کی ،بو سئودانین بیتیب-بیتمهمهسی
منیم الیمده دئییل .من بیر قوتسال دلی لیک یولونون یولچوسو
اولموشدوم .سئودا یولوندا اؤلمگین سیررینی دیرهنینجه آنالییردیم .بو
اوزدن ،اولقادان اؤترو اؤلمک دئییل ،اؤلومجول یاشاما آلیشمیشدیم!
الیمده-اووجومدا ساخالدیغیم جاببار عمینین آنیالری دا ،گولناز باجینین
ائوینده قالمیشدی! او قاراالماالرین میلت مالی اولدوغونو دوشونورکن
یئرینه یئتیریلمه میش بؤیوک بیر بورجدان ویجدانیم سیزالییردی!
تئهرانین باهار هاواسی یای هاواسی کیمی ایستی ایدی .بو اوزدن من
ده ،یوزلرله ائوسیز کیمی "پارک شهر"ده گئجلهییردیم! بو پارک
تئهرانین تام مرکزینده یئرلشدیگینه گؤره ،هم گئدیش-گلیش یولو
ساییلیردی ،هم ده کوتلهنین ایلنجه مرکزی حساب اولوردو .منیم بیر
چوخ گونلریم بوراالردا کئچدیگینه گؤره ،اؤزومدن داها کؤهنه
ساکینلرله تانیش اولما ایمکانیم اولوردو! آرتیق اؤزوم کیمی بیر چوخ
یازیقالرال قارا گئجهلری پایالشیردیم!
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یاواش-یاواش جیبیمده اوالن پولالر آزالیردی .اوچ-بئش گوندن سونرا
دورومومون نئجه اوالجاغینی بیلمیردیم .من ده "گوندوز دیلنجی ،گئجه
"سنگلک"چیلره قاتیالجاغام! بو دوشونجه ،دئمک اوالر کی ،بوتون
دردلریمی اونوتدورموشدو .باشی اوجا یاشاماق یولوندا بوتون
عؤمرونو وئرن ،اینسانلیغینی ایتیرمهین جوانشیره نه گلیردی؟ یوخ! من
جوانشیرمسه ،اونون کیمی اولماغیم گرکیردی! بو اوزدن آزاجیق ایش
اولسا بئله ،تاپمام گرک ایدی.
فریدن شهریندن اوالن آغا حسنلو آدلی امکلی تورک اؤیرتمنله داها
چوخ زامان کئچیریردیم .او ،منیم حیاتیم حاقدا اؤیرنمیشدی .گئجهلری
پارکدا یاتماغیمدان چوخ راحاتسیز اولوردو .بیر نئچه کره منی ائوینه
دعوت ائدسه ده ،ایستگینی کیبارجاسینا رد ائتمیشدیم .او ،هر زامان
منی اومودوار اولماغا چاغیریردی .بیر گون منی باشقاالرینین یانیندان
اوزاقالشدیراراق دئدی:
 آغا ،گل گئدک ایکی شیش جیگر-بؤیرک یئیه ک .چوخ داریخدیمبو المذهب جیگرین قوخوسونا!
 ساغول بئی ،سن گئت ،منیم مئیلیم یوخدور! (اوزونده گولومسمه) گل گئدک! سنه یاالن یاراشمیر .ایکیمیز دهدئو کیمی آجیق! اینانمیرسان یئینده باخاریق! بیر ده سنه چوخ
اؤنملی بیر سؤزوم وار! بو آواراالر بیلمهسین!
جیگرین قوخوسو دوغرودان دا آداما "گل-گل" دئییردی .تبریزده
اوالرکن ،منیم ان سئودیگیم یئمکلردن بیری ده "جیز-بیز" ایدی .بونون
دا یئری "گجیل قاپیسی" ساییلیردی .هر جومعه گونو تبریز
دانیشساراییندان اوالن اوخولداشالریمال بیرلیکده جیز-بیز ،جیگر،
باغیرساق یئمک اوچون گجیل قاپیسینا دوغرو گئدردیک! آرتیق ایندی
او دوستالریمین چوخو یوخدور .او دوستالریمین بیر چوخو فیرقه
حاکیمیتی نین چؤکوشوندن درحال سونرا اعدام اولوندوالر!
قارشیمیزدا شیش جیگرلر ،من ایسه کئچمیشلره دالمیشدیم کی:
 جوانشیر بئی سویوتما! دادینی قاچیرما! بویور بئی! هه! کئچمیشلره دالمیشدیم .تبریزده ده بو یئمک چوخ سئویلیر! ذاتن بورانین دا صاحیبی تبریزلیدیر .او دا سن یاشالردابیریسیدیر .باشی آشاغی آدامدیر .گونو اؤز ایشیله کئچیر.
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کیمسهیه قاریشماز! آنجاق ،ماشالالهی وار .بوراسی هر ساعات
بئلهدیر .دؤرد بئش ایشچیسی وار .آدی دا لوطفی چرندابی دیر!
 کیم! چرندابی؟ هه ،تانیرسانمی!؟ بو آد قوالغیما تانیش گلیر. ایسترسن تانیش اوالرسان .او ،بو ساعاتدا بوردا اولماز .دخیلباشیندا دوران اوغلودور .دؤنک اؤز ایشیمیزه .دئدیم کی ،سنینله
بیر شئی دانیشاجاغام .امکلی معاشی ایله ائو دوالنمیر .وئیالن
گزیب سئیران دوالنماقدانسا ،هم ده ائوین گل-گئدینی قارشیالماق
اوچون آرتیق بیر ایش آختاریردیم .و بو ایشی تاپدیم! بیر
آمئریکان شیرکتیدیر .معاشی دا یاخشیدیر .باشی آشاغی بیریسینی
ایستهییرلر .بو ایشی منیم اوغلوم تاپمیشدی .او ،بو شیرکتده
دیلمانج اوالراق چالیشیر .ایسترسن منیم یئریمه سن گئت .سن هم
مندن یونگول سن ،هم ده جاوانسان .بیر ده منیم اوغلوم اورادا
ایشلهییر .من نئجه اوغلومون قارشیسینا چای قویا بیلرم؟ اورادا
گئجه قالماغا یئر ده وار .بیر ده گئجه قوروقچوسو کیمی آیریجا
پول دا وئریرلر .آنجاق ،سنین اوچون بیراز یوروجو اوال بیلر.
بونو دا دئییم کی ،شرکت ساعات -۴ده تعطیل اولور .بو دا سنین
اوچون گزیب دوالنماق اوچون بیر فورصتدیر.
آغا حسنلودان بورج آلدیغیم گؤی کوستیوم اینیمده ،تئهرانین شیمیران
خیابانیندا بئشقاتلی مودئرن بیر بینایا گیردیک .قاپیجی آغا حسنلو ایله
منی رئسپشونا یؤنلتدی .ساری ساچلی ،ائنلی کورک بیر خانیم قیز،
بیزیم کیملیکلریمیزی گؤزدن کئچیرهرک سینیق فارسجا ایله آغا
حسنلویا اوز توتاراق "بیراز دؤزون لوطفا ،اوغلونوزا دئییم" .سونرا
تئلفونو الینه آالراق اینگیلیزجه گلدیگیمیزی خبر وئردی .تبریزده
اوخودوغوم اینگیلیس دیلینی اونوتماماق اوچون الیمه ایمکان دوشن
کیمی اینگیلیزجه ائیتیم کیتابالرینی قاچیرمازدیم .قیزیل حصار
حبسخاناسی بو باخیمدان منه الوئریشلی ایمکان یاراتمیشدی .دئمک
اوالر کی،تورمهده بوتون گونلریمی اینگیلیز دیلینین اؤیرنمهسیله
کئچیریردیم .تورمهنین کیتابخاناسی بو باخیمدان منیم چوخ ایشیمه
یارادی .آنجاق ،بو گونهدک اینگیلیزجهنی سیناماق ایمکانی تاپمامیشدیم.
آغا حسنلونون اوغلو اؤزونون تام ترسی اوالراق ،بورنو یئللی ،بیراز
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اؤزونو ایتیرمیش ،ائقویست بیری کیمی داورانیردی .او ،منیم بورادا
اولماغیمدان راحاتسیز اولدوغونو ،داورانیشی و سؤزلریله بللی
ائدیردی! نئجه دئیرلر"،آغانین مالی چیخار ،نؤکرین جانی"! بو
"آغازاده"نین ده داورانیشالری اونو گؤستریردی:
 بیلیرسیز آغایه جوانشیر ،منیم ایشیم چوخ اؤنملی دیر!آمئریکانالر بیزیم کیمی گئری قاالن اینسان دئییللر .اونالرین بیزه
قارشی اوستونلوگو آغالیقالریندان بللیدیر .من آتاما بیر شسلی-
مسلی بیریسینی دئمیشدیم .بونالرا قیرخ یاشالریندا بیری الزیم.
هم ده ،ان آزیندان فارسجانی یاخشی دانیشیب یازان اولمالی.
منجه ،سیز باشقا بیر یئرده ایش آختارین! بورادا ایشلهین بیریسی
ان آزیندان اینگیلیزجه "بلی ،بلی قوربان ،سیز بؤیوکسونوز،
حتمن قوربان ،باش اوستونه قوربان" کیمی سؤزلری ازبر
اولمالیدیر!
 اوغلوم ،بئله دانیشما! آغا جوانشیر منیم خواهشیم ایله بوردادیر!من بو سؤزلرله تحقیر اولورام! بیز بورایا گلمهدن سنه دئدیم .سن
ده قبول ائتدین! بیر ده ،چای وئرمک اوچون بو قدر آلچالماق
گرکدیرمی؟
 بابا من سیزدن ایین-باشلی بیریسینی ،ان آزیندان آمئریکالیالراالییق بیریسینی ایسته میشدیم!
 حسنلو بئی :جوانشیر بئی منی باغیشال! من بو اوغالنین بئلهآلچاق اولماسینی هیچ بیلمه میشدیم .بو منیم اوغلوم اوال بیلمز! بو
منیم باشیمی یئره دیکدی! سیز بو تحقیرلری اؤزونوزه آلمایین!
بونالر یالنیز منه اوالن سؤیوشلردیر.
 من :جناب حسنلو ،ایندینین گنجلری بئلهدیر .تک سیزین اوغولدئییل! بیر ده سیزین اوغلونوز منی اؤزونه یاخیشدیرا بیلمیر.
حاقلیدیر بلکه ،لوطفا سیز ناراحات اولمایین.
 حسنلو بئی :مهنیم بو نانکور اوغلوموم آمئریکالیالرا بو بویدانؤکر اولماسینی هئچ آنالمیرام! گئدک ،قارداشیم! دور گئدک!
 من:حسنلو بئی ،اوغلونوزا بو قدر قیزمایین! بلکه ده ،اوناتاپیشیریلمیش ایشچی گنج اولمالیدیر .اوغلونوز ایذین وئرسه ،من
اؤزوم بورانین مودورو ایله دانیشاردیم .بلکه منی ایشه آلدیالر!
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حسنلو "اوغول" :منیم رئیسیم حله-حله آدام بئینمز! سیزی هئچ
بئینمز .بابا بوندان سونرا سندن بیر داها یاردیم ایستمرم .منیم
آبریمال اوینادین .ایندی سیزی کیمسه گؤرمهدن بورادان گئدین!

بو جاوان اوغالن نه باباسینا ،نه ده منه آجیمادان ،آغزیندان چیخانی
دئییب بیزی یوال سالدی .یازیق آتا اوغلونا ترس باخاراق ،آز قالدی
اینفاکت کئچیرسین .اونو زورال آیاغا قالدیریب قاپییا ساری گئتدیک.
قاپی بیزدن اؤنجه اوزوموزه آچیلدی! بیر آمئریکالی اوتاغا گیردی.
بیزیمله ال سیخیشدیراراق ،اینگیلیزجه خوش گلدینیز دئدی .اوغالن
آیاغا قاخاراق عسکر دوروشو سرگیلهدی .اوغالن بیر سؤز دئمهیه
قالخمادان اؤنجه ،اؤزومه جسارت وئریب اینگیلیزجه آمئریکالینی
یانیتالدیم .او ،منه دؤنهرک "گوود ،وئری-وئری گوود! /گؤزل ،چوخ
گؤزل!" دئدی! من اونونال آستا-آستا اینگیلیزجه دانیشماغا باشالییب
اؤزومو قیساجا تانیتدیردیم:
 من آغا حسنلونون آتاسینین دوستویام .او ،سیزین بیر ایشچییهاحتییاجینیز اولدوغونو دئدی .من ده ایشسیز اولدوغوم اوچون
بورایا گلدیم.
 آمئریکان :مهنیم آدیم "مایکل شیف"دیر .سیز ،اینگیلیزجهنیکیتاب کیمی دوزگون دانیشیرسینیز .من بیر ادبیات سئور
آمئریکانام .سیزین دانیشیغی نیز منه رومانالری آنیمسادیر .من
سیزدن ممنون اولدوم .بوراسی بیر تیجارت شیرکتیدیر .بیز،
بورادا آمئریکانین بیر نئچه شیرکتینی تمثیل ائدیریک .ایشیمیز
ساده جه تیجارتدیر .ائو اشیاسی ساتیریق .بورادا ساده جه اوفیس
ایشلری یاپیلیر .سیزین ده اینگیلیزجهنی بیلمه گینیز بیزیم اوچون
و سیزین اوچون بیر پوان ساییلیر.
من جناب حسنلودان خواهیش ائدیرم کی ،سیزی ایشه آلسین! بیر ده،
دئمیشدیم کی ،گئجه بورادا بیریسینی قالماق اوچون ایستهییریک .سیزین
ائوینیزدن راحاتسیز اولماساالر ،گئجهلری ده بورادا قالیب گؤز-قوالق
اوال بیلرسیز .بونو دا دئییم کی ،شیرکتده اوغورالناجاق هئچ بیر شئی
یوخدور! جناب حسنلو بو آغانین ایشه گیرمک ایشلمینی یاپین.
گؤروینی و آیلیغینی دا دئیین بیلسین .گونو صاباحدان ایشه باشالیا بیلر.
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حسنلو"اوغول":آما قوربان(...امئریکان رئیسین دؤنوب
باخماسیندان سونرا) باش اوستونه قوربان! امرینیزی یئرینه
گتیررم!
مایکل :سیزین آدینیز ندیر؟
جناب ،منیم آدیم جوانشیردی .گؤردویونوز کیمی بیراز یاشلی یام.
بلکه سیز بیراز داها جاوان بیریسینی ایسترسینیز! دوغرودور،
منیم ایشه احتیاجیم وار .آما!...
مایکل :سؤزونوز آیدیندیر! اوزور دیله رم ،سؤزونوزو یاریمجیق
قویورام! من سیزی بئیه ندیم و ایشه آلماق ایستهییرم! بیز بیر
کیچیک شرکتیک .سککیز ایشچیمیز وار! بو بینانین هامیسی
دئییل ،سادجه بیر قاتینین یاریسی بیزیمدیر .سیز بورادا چوخ
سینسیمهسینیز .سن ایسترسن ایشه باشالیا بیلرسن! صاباحدان
ایشه باشالیا بیلرسن .اینگیلیزجن ده وار! بو دا آیریجا ایشه
آلینماغیندا بیر پواندیر! بیر ده دئییم کی ،گئجه آیلیغین آیری،
گوندوز ده آیریدیر!

مایکل بو شیرکتین صاحیبی ،هم ده مودورو ساییلیردی .او ،منیم
یاشیمدا بیریسی اولماسینا رغمن ،ایکی قات مندن هئیکللی و ساغالم
گؤرونوردو! چوخ خوش گولوش و متین اینسانا بنزهییردی .هر گون
چای وئرمک اوچون قاپیسینی دؤیونجه" ،جناب جوانشیر بویور"
،دئییب حؤرمتله منی قارشیالییردی .چوخ سئوینیردیم ،ان آزیندان
گئجهلر اوچون بیر سیغیناجاق یئر تاپمیشدیم .شیرکتین حامام-توالتی
سئوینجیمی مینه قاتالمیشدی! ایلک کره واننالی بیر حامام گؤروردوم.
بو اوزدن سانجییا گلمیش بدنیمی هر گئجه واننایا تاپشیریردیم .ایلک
باشالر بورادا اولماق چوخ خوش گلیردی .اوزون زامانین یورغونلوغو
جانیمدان چیخیردی .ایلک آلتی آیی سیخیلمادان گئریده بوراخدیم .بو
مودتجه واختاشیری دوستوم حسنلو بئی گلیب گئجهلری منیمله
کئچیریردی .بورادا حتی اوچ نفر اوچون بئله ،قالماغا ایمکان وار
ایدی .بوراسی آرتیق اؤز ائویم کیمی اولموشدو! یئمه گیم ،یاتماغیم،
تمیزلیگیم هامیسی بوردایدی .بورادان آلدیغیم پولون ،هارداسا هامیسینی
توپالییردیم .بوتون ایشلهینلر منیمله اولدوقجا ایستی قانلی
داورانیردیالر .اوغول درویشلو ایسه ایلک داورانیشیندان دوالیی حله
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ده اؤزونه گله بیلمیردی .آتاسی دا حله اونو باغیشالماق ایستمیردی .من
ایسه دورومو نورماال چئویرمک اوچون چالیشیردیم .ان سونوندا آتا-
باالنی بیر آخشام یئمه گینده بیرلشدیردیم!
حایاتیمین ان شانسلی  ۱۸آیی نی آمئریکا شیرکتینده کئچیردیم! بو منیم
اوچون اینانیلماز فورصت ایدی .آمئریکان شیرکتینین بؤیوک حدفلری
وار ایدی .مایکل دوغرودان دا بیلگین ،سوسیال ،ایشینی بیلن بیر تاجیر
اؤرنگی ساییال بیلیردی! او ،شیرکتی ایستهدیگی بؤیوک حدفلره
داشیردی .من  ۵۵یاشیما گلدیگیم گونهدک بئله بیر مودور گؤرمه
میشدیم .دئدیگینه گؤره ،آرتیق ایران بازاری بؤیوک حدفلرینه اویغون
گلمیردی .بو اوزدن شیرکتینی گونئی کورئیایا داشیماق فیکرینده ایدی.
او ،حتی یاخین ایللرده ایران بازارینین تهلوکهلی اولدوغونو دئیردی!
مایکل ،ایران بازاریندا بوندان سونرا قالما-قالین آرتماسینی
دوشونوردو .سؤزسوز کی ،بیر اوغورلو ایش آدامی کیمی او دا،
اؤلکهسینین بیلگی توپالیان پولیتیکا مرکزلریله سورکلی ایلیشکیده
اولمالیدی! نه ایسه-۱۹۷۵ ،جی ایلین سونالرینا دوغرو شیرکتین گونئی
کورئیایا داشینماسی گونده مه گلینجه ،من و اوغول حسنلو ایشدن آزاد
اولدوق.
آرتیق تئهراندا قالیب "پارک شهر"ده یاتماغی اؤزومه سیغیشدیرا
بیلمیردیم .تبریز "دلی لیگی" ائله بئینیمه وورموشدو کی ،گئجه-گوندوز
وطن-وطن دئیه سایقالییردیم! تئهرانا باغالناجاق هئچ بیر موتیویم
قالمامیشدیر .آغا سلیمله ظریفه خانیم ایصفهاندا اوالن قیزینین ائویندن
تئهرانا دؤنرکن یول اوالیندا اؤلموشدورلر .چیچک مندن خبر آلماینجا،
اویغون بیریسیله ائولنمیش ،ایکی باال آناسی اولموشدو! گولناز خانیمین
اؤلمهسیله ماشالاله خان بئین قویدوغو بوتون ارث اوشاقالرین آراسیندا
پایالنمیش ،اوشاقالر ایسه هرهسی بیر یئره داغیلمیشالر .منسه ،ایشدن
آیریلدیقدان سونرا" ،سپه" خیابانینین آشاغی طرفینده بیر اوجوز
پانسیوندا اؤزومو ائو دوستاغی ائتمیشدیم! بو اوزدن تئهراندا قالماق
اوچون الیمده هئچ بیر باهانا قالمامیشدی .آرتیق بو یاشدان سونرا
کیمسهنین منی وطنده تانیماسینا دا اینانمیردیم .تبریزه گئتمگی چوخ دیله
سم ده ،چکین گنلیک ائدیردیم .الکین بونا باخمایاراق ،پالنیمی تبریز
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اوزه رینده قورموشدوم! بئله کی ،اون سککیز آی بویونجا توپالدیغیم
پولال تبریزده کیچیک بیر ائو آلماغی و ایشه باشالماغی
پالنالشدیرمیشدیم.
آزربایجانا وطنیمه دؤنمک خیالی بیر آن باشیمدان چیخمیردی! اوتوز
ایل وطنسیز یاشاماغین آجیسینی یالنیز بو دردی چکن بیلر! فیرقهنین
تبریزده کئچن ان سون کادرالر توپالنتی سینی خاطیرالییرام .او
توپالنتیدا "یا آزادلیق ،یا اؤلوم" شوعاری وئرن لیدئرلرین بو سؤزلری
اؤلنه دک قوالقالریمدا سسلنهجک .لیدئرلر بیزی دیره نمهیه
چاغیراراق ،بیر ایل ایچینده بؤیوک فاتیح قوشونال تبریزده
اوالجاقالرینی دئیردیلر! هانی بیر ایله دؤنوردوک! هانی قوربتده یئر
سالماق گرک دئییلمیش! هانی آزادلیق نیسگیلی چوخ چکمهدن
بیتهجکمیش! هانی ۴۰-۳۰ ،مین اینسانیمیزین قانی یئرده
قالمایاجاقمیش! هانی بیر چوخ سورغوالرین یئرده قاالن جاوابی؟ من،
اوتوز ایلدن سونرا هانسی اوزله آنا وطنه دؤنورم؟ "ساالم آنا وطن ،من

گلدیم! عؤمرومون یارپاقالری النهرک سنه گلدیم! من ،گنجلیگیمی
قوجالداراق سنه گلدیم! گلدیم کی ،قوینوندا حوضور بولوم! من ،اؤلمک
اوچون سنه گلدیم! سؤزومو توتا بیلمهدیگیم اوچون منی باغیشال ،دوغما
تورپاغیم! سنین اؤزگورلوگونو ،باغیمسیزلیغینی قورویا بیلمهدیگیم
اوچون منی باغیشال! ائی قورد آناالر آناسی ،ائی اسیر دوشموش
اؤزگور روحلو وطنیم ،ائی آزربایجانیم ،منیم کیمی قافیل ،اؤزگه
لشمیش ،میللی داماری دونموش باالنی بیر داها قوینونا آلیرسانمی؟!
قفلتیمی ،اؤزگهلیگیمی ،دونموش داماریمی سیجاق قوینوندا درمان
ائدیرسنمی! ائی وطن"!...
~~~~~
تبریزلی ایللریم!
()۸۲-۱۹۷۶
مندن وطنین هاردان باشالییر هاردا بیتمهسینی سوروش سانیز دئیرم
کی:
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"وطن ،اولقانین کاراکوم دده قیبلهسیندن باشالیان ،حله ده وارلیغینا آنالم
بوالمادیغیمیز قیزیل آلمانین گؤز آشیریمیدیر! وطن ،قافقازال زاقروس
آراسیندا باشی کسیلمیش آرازین آخان قانیدیر .وطن ،یاساق
سینیرالرینی آغ قانادالریندا بیرلشدیرن کؤنولدن-کؤنوله اوخشایان
تورکولریمین گؤزیاشیدیر! وطن ،قوردانانین اورگینده بیتن سئوگینین آنا
الیالسیدیر! وطن ،اوستونه آیاق باسیرکن اینلهین تورپاغین هنیلتی
سیدیر! وطن ،قان داماریندان سوالنان آل یاناقلی قارا گؤز اللهدیر!
قیزیل شفقدن ساچاقالنان آل سانجاقدیر وطن! وطن ،اوغوزخان ددمین
اؤپدویو تورپاقدیر! وطن ،گؤرونن نسنل ،دویوالن اؤزنه لدیر! بئله بیر
آنالمدیر وطن!"
 ۳۰ایل بوندان اؤنجه ،ایچدیگیم سویون دادی هئچ دییشمه میشدیر .او
زامان سورگون آراباسی ،بو بوالغین یانیندا ساخالمیشدی .ایندی بیر
داها بو بوالغین قارشیسیندایام .یئنه ده "اولجایتو" اثری  -مؤحتشم
سولطانییه گؤزومون اؤنونو کسمیشدی! بورادا ایلک تاریخ درسینی
فرج عمی جاندان آلمیشدیم! قیشین دهشتینده آنامین ،باجیمین اؤلوموندن
آلووالنان یانار اورگیم ،ایلک کز بورادا سرینلیک تاپمیشدی!
ت ب ت آوتوبوسو سورعتله زنگانا یاخینالشیردی! منیم یارالی
وطنیمین ان نیسگیللی یوردو! ندنسه ،زنگاندان کئچرکن اوتانیردیم! ۳۰
ایل اؤنجه فارسالرین قورقوسونا قوربان گئدن ایلک یوردوم! ندنسه
زنگان حلهکی -حلهدیر ،دوشونن قافاالرا باش آغریسی وئریر! حله ده
آچیغا چیخمایان گیزلی سوروالرین سانجیسینی چکیر زنگانیم!

بورور بیزی میانا!
گاه بویانا ،اویانا،
ظولمون کؤکو یانماسا،
قافالن گرک اویانا!
یولالریم کسمه-کسمه،
یئل اسیر اسمه-اسمه!
قوی تبریزه چاتیم من،
قافالنتیم؛ یولومو کسمه!
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آغیر یوک وار بئلیمده،
اون یئر سالیب تئلیمده،
آغ آچمادان انشالاله،
بولوشارام ائلیمده!
روزگار اسدی کئچدی،
قان تری کسدی کئچدی،
گؤک تانریما مین شوکور،
بو ایلده گلدی کئچدی!
قافالنتی داغالری بیزی باغرینا چکهرک تبریزه دوغرو اوغورلوردو.
 ۳۰ایلدن سونرا میانا داها بؤیوک گؤرونوردو .سؤزسوز کی ،ایرهلی
گئتدیکجه سادجه بؤیومه دئییل ،بیر ده فارسیستانال آزربایجان آراسیندا
اوچورومون درینلیگی گؤزه چارپیردی! سانکی وطن باغیریردی:

اوغلوم قوینوما گیر! آنانین نه قدر چارهسیز اولدوغونو دوی! باخ!
باغریمدان قوپان هنیلتییه! باخ ،اورگیمین باشیندا یئر ساالن یارایا! باخ،
اوغلوم اسارتیمه! داشیمین اوستونه داش قویان یوخ! سنی تبریزه
اوغورالییرام ،وطنه ،یوردا خوش گلدین! کئشکه خوش گلمیش
اوالسان!

اوزاقدان پارالیان قابارجیقالرین ساچاغی قورو گؤلون ایزلرینی آچیغا
چیخاریردی .شوفئره یاخینالشاراق ،بئش دقیقه قورو گؤلده
ساخالماسینی خواهیش ائتدیم .شوفئر ایلک اؤنجه بورادا ساخالماغین
یاساق اولدوغونو سؤیلهدی .سونرا خواهیشیمین ندنینی بیلینجه ،منی
یانینداکی قولتوقدا اوتورداراق ،اوالیین نئجه اولدوغونو اؤیرنمک
ایستهدی .قورو گؤله چاتانی بئش-اون دقیقه ایچینده سورگونه گئتمه
گونلریمی قیساجا آنالتدیم!  ۳۵-۳۰یاشالریندا اوالن شوفئرین ایچینی
آالوالندیران قیغیلجیمالر دوداقالرینین تیتره ییشینده فیشقیریردی .او،
هاردا ساخالیاجاغینی سوردو .سونرا آوتوبوسو قورو گؤلون تورپاق
چئورهسینه چئویریب ،ساخالرکن اوز توتوب یولچوالرا سؤیلهدی:
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عزیز مسافیرلر آرامیزدا اوالن بیر دوستوموزون آناسی ایله
باجیسی قورو گؤلون یانیندا تورپاغا تاپیشیریلیبدیر .بئش-اون
دقیقه لیک فاتیحه وئرمک اوچون ساخالیاجاییق .ایسترسینیز
ماشیندا قالین ،ایسترسینیزسه تمیز هاوا اودوب و فاتیحه وئرینیز.

قورو گؤلون اؤنونده بؤیوک دییشیک یوخ ایدی .آما آرخاالریندا بیر
نئچه بینانین سالینماسی گؤزه دییردی .بیز اوتوز ایل بوندان اؤنجه ائله
بو یاخینالردا مزار قازمیشدیق .ایکی باشداشی ،بیری بؤیوک ،بیری
کیچیک ،آنامال باجیمین قبیرلرینی بللی ائدیردی .چوخ دوالنمادان
یادیمدا قاالن بؤیوک قارا آغاجی تاپدیم .بیر-بیرینین یانیندا تورپاغا
جومموش ایکی داشی تانیدیم .داشالری قالدیرماغا جان آتسام دا،
اوغورسوز گئری چکیلیب ،بئش ساغ بارماغیمی ایکی داش آراسیندا
تورپاغا قویاراق آنامین و باجیمین آنیسینا اویدوم! ماراق اوزوندن اولسا
دا ،اوشاقلی-بؤیوکلو منی ایزلهین هر کس آناما و باجیما فاتیحه
اوخودوالر .یولچوالرین بیر چوخونون ماراغی قارشیسیندا سورگون
اوالیینی سوروجویه آنالتدیغیم کیمی ،اونالرا دا دئدیم! تورک اولمایان
ایکی-اوچ نفردن باشقا یاشی چاتان هر کسی اوزو بوزوک گؤردوم!
سوروجونون ایستگیله اونون یانیندا اوالن بوش قولتوقدا اوتوردوم!
بوراسی شیبلی گهدیگی دیر! آنامین ،باجیمین آردی-آردینا جانینی آالن
شیبلی بو کز آجیماسیز دئییلدی ،جان آلمیردی! اوتوز ایل اؤنجهکی
شیبلی ایله بو شیبلی آراسیندا چوخ فرق وار ایدی .بو شیبلی آرتیق
ماشینالرین گلیش-گئدیشینه یول وئریردی! بونا باخمایاراق ،شیبلی منیم
گؤزومده اوتوز ایل اؤنجهکی قاتیل گدیک ساییلیردی!
شیبلینی یئنینجه ایلک اؤنجه سرین بیر هاوا ،سونرا ایسه گؤی
گورولتوسو بیزی قارشیالدی! یول ،بیردن-بیره لئیسان یاغمورونا تسلیم
اولدو .ائله بیر یاغیش یاغیردی کی ،آوتوبوسون سیل گئچلری ده
قارشینی گؤرمهیه یاردیمچی اوال بیلمیردی .ماشین یاواش جاسینا
ایرهلیلهییردی .بو دوروم چوخ چکمهدن سونا یئتدی .هر شئی اؤز
نورماسینا دؤندو .آنجاق من زامان کئچدیکجه ،سانکی آنورمالالشیردیم.
شوفئر منیم اوغراشیمی گؤرونجه دیله گلدی:
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وطنه گیرینجه هر کس هیجانالنیر ،جوانشیر بئی! من هر گون بو
یولالرین یولچوسویام .اون آلتی یاشیندان شوفئر شاگیرد اوالراق بو
ایشه گیردیم .بونونال بئله ،هر زامان تبریزه گیردیگیمده ،سانکی
باشقا بیر حال اولور منه!

-

سن کی هر گون گئدیب-دؤنورسن ،بس بو هیجان ندن؟
دوغرودور ،من هر گون گئدین-دؤنورم ،آنجاق ائویمه ،منی
گؤزلهینلرین یانینا دؤنورم .من تئهراندا ایکن تئرمینالدان باییرا
چیخمارام! ترسینه تبریزده ده اولونجا ،منی کیمسه تئرمینالدا تاپا
بیلمز! تبریزه چاتار-چاتماز ماشینی شاگیردین الینه وئریب ،ائوه
ساری یوال دوشه رم ۳ .یاشیندا آی نور قیزیمی گؤرونجه ،بوتون
یورغونلوغومو اونودورام! بو هیجان دئییلمی ،سنجه؟!
(الیمده توتدوغوم یایلیقال آستا-آستا گؤزومو سیله-سیله)
دوغرودور بوندان بؤیوک هیجان اولماز! آلاله آینورونو
ساخالسین! نئچه باالن وار؟
باغیشال جوانشیر عمی ،سنی راحاتسیز ائلهدیم( .اؤزونه ایشاره
ائدهرک) "آی منیم قانماز قافام"! سن آلاله منی باغیشال ،جوانشیر
عمی! بیلمهدن بونالری سنه دئدیم! دئمه ملی ایدیم! باالالریمی
گؤرمک ایستهییرسن ،عمی؟
البت ،قیسمت اوالرسا!
او زامان بو گئجه بیزدهسن! اعتیراض ایستمیرم! بو گئجه منیم
شخصن قوناغیمسان .صاباح یوال چیخمایاجاغام .اوتوروب
پالنالرینی دوشونریک .منی اؤز اوغلون بیل! الیمدن گلن
یاردیمی ائدهجگم! تبریز سنی گؤزونده ساخالمالیدیر .اوتوز ایلدن
سونرا سورگوندن وطنه دؤنمک بؤیوک بیر ایگیدلیکدیر.
داریخما ،عمی!
ساغول اوغول ،من حله سنین آدینی بئله ،بیلمیرم .سن منی قوناق
آپارماق ایستهییرسن .ساغول ،والالهی ،اوغولسان! آنجاق ،منه
بیر بابات هتل گؤسترسن داها چوخ راحات اوالرام .اینشالاله
باالالرینی سونرا گؤررم! بو گئجه تبریزله دانیشاجاق چوخ
سؤزلریم وار! یالنیز قاالرسام ،چوخ یاخشی اوالر!
عمی منیم آدیم آسالندیر .باخ! بیزیم اوشاقالر راحاتسیز
اولمازالر .بو گئجهنی بیزده قال .صاباح سنه بیر ائو تاپاریق.

-

-

-

-
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ساغول اوغلوم! اورکدن دئدیگینه ان کیچیک شوبهم یوخدور .آما
دئدیم کی ،بو گئجهنی جانانیمال قالماق ایستهییرم!

تبریزه یاخینالشدیقجا ،اورگیمین چیرپینتی سی جانیما قورخو سالیردی!
قورخوم ایچیمده اوالن آشیری تیتره ییشی برکیشدیریردی! بیر
عؤمور یورد نیسگیلی چکندن سونرا ،قوینونا گیرمهدن اؤلمک
دیله میردیم .تبریزه گیرمهدن منی آیاقدان ساالجاق انگللری ائنمه
گیم گرکیردی .نه اولورسا-اولسون ساغالم و گوجلو اولمالی
ایدیم .وطن منی گوجلو ،ایناملی و ایرادهلی گؤرونجه ،اوزومه
گولر .آنا یورد ،باالسینین گوجو ایله گوج قازانار آنجاق!
یاغموردان سونرا قیپ-قیرمیزی ساچاقالنمیش گونشین باتما چاغینی
سئیر ائتمکدن گؤزل آن یوخدور! گؤز ایشلهدیکجه بولودالری دلن
شفقلرین همن آردیندان ماوی گؤی یئر اوزونو ایشیقال
بورویور!سانکی ،آوتوبوس بوتون گوجو ایله گونشین ایچینه ساری
ایرهلیلهییردی .ائله بیل آسالن ،گونش باتمادان اونا چاتماغا جان
آتیردی! یاغمورال گونشین بیر آرایا گلمهسیله ،منیم ایچ تیتره یشیم
بؤیوک اؤلچوده آزالمیشدیر!
گونشین گؤزلردن سیلینمهسیله اوزاقدان یانار-سؤنر چیراقالر
گؤرونوردو! ماراغیمی چکن بو چیراقالری آسالندان سوروشدوم:
 جوانشیر عمی ،بو چیراقالر "ولیعهد کؤیو"دور! سیز بوراالردانگئدنده بو شهرجیک سالینمامیشدیر .بؤیوک و گؤزل بیر
شهرجیکدیر .برق المع حوله فابریکاسینین مالیکی حاج خویی
سالدیریب بورانی! حله ده بؤیویور .بوتون پوللو بازاریالر بورایا
آخینیبالر .ایندی بیرازدان دوروب ،مسافیر ائندیرهجگم!
 بس سول یانیمیزدا اوالن چیراقالر؟ اورا دا بیر یئنی شهرجیکدیر .باسمینج یولوندا تیکیلیر .تبریزیدوردورماق اولمور .هر یئردن بورایا آخینیرالر .تبریزلیلر
اؤزلری ده تئهرانا گئدیرلر .ائله دئییلمی؟
 -ائلهدیر آسالن بئی .تئهرانین یاریسی تورک دیللی دیر.
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(شوفئر شاگیرد اوجا سسله) ولیعهده یاخینالشیریق .بورادا ائننلر
حاضیر اولسونالر .سونراکی دوراغیمیز آبرسان دؤرد یولو
اوالجاقدیر.

تورکولریمین گؤزیاشی!
تبریزین گیریشی اوتوز ایل اؤنجهکینه گؤره بؤیوموشدو" .تبریز
شهرینه خوش گلیب سینیز!" تابلوسونو گؤرونجه ،آز قالسین اوره گیم
دایاناجاقدی .شوفئر شاگیردی گؤزونو مندن چکمیردی .او ،الینده اوالن
سو بارداغینی منه اوزالداراق "بونو ایچ ،عمی" دئدی .سویون ایچینده
بوز پارچاسی وار ایدی! سویو ایچیب بوز پارچاسینی اورگیمین باشینا
قویدوم .ولیعهد کؤیونون آغزیندا بیر نئچه نفر ائنندن سونرا ماشین
حرکت ائتدی .ایرهلی گئتدیکجه تبریزین اوتوز ایل ایچینده چئشیدلی
دییشیکلری گؤزه گلسه ده ،تئهرانال موقاییسهده چوخ گئری
ساخالنیلدیغی بللی اولوردو .من اوتوز ایل بوندان اؤنجهکی تئهرانال او
زامانکی تبریز آراسیندا بؤیوک بیر فرق گؤرموردوم .آنجاق بوراجان
گؤردویوم تبریزله تئهران آراسیندا بؤیوک بیر اوچوروم گؤزه دییردی.
دیلهدیگیم تبریز بیلیم یوردونون قارشیسیندان کئچیردیک .بؤیوک بیر
دانشگاه آذرآبادگان " یازیلمیشدی .بیر آن اؤز-اؤزومه
تابلو اوزرینده "
ٔ
دوشوندوم کی ،اولمایا آزربایجان آدی آذرابادگانا چئوریلیبدیر!
دئدیگیم کیمی تبریزیم چوخ بؤیوموشدو .آنجاق ،گؤردویوم تئهران
یانیندا درجهسیز بیر شهر ساییلیردی .بو دا نورمالدیر .بیر ایشغال
آلتیندا اوالن اؤلکهنین حالی بوندان یاخشی اوال بیلمز! منیم یوردومون
یئر آلتی-یئر اوستو بوتون وارلیغی تاالنیر .تبریز بو گونده ایکن
اردبیلین ،خویون ،قاراداغین ،ماراغانین ،خیاوین ،اوزه ریندن
کئچدیگیم زنگانین ،میانانین ،گلن-گئدنین تاپداغی آلتیندا قالمیش
اورمونون دورومو نئجه اوالجاقدیر!
تبریزین مرکزینده یئرلشدیگیم بیر هتلین بالکونوندان دوروب کئچیب-
گلن میلتی ایزلهییردیم! ندنسه ،هامینی سئویردیم! او آن بیر-بیر هر
کسله قوجاقالشیب-اؤپوشمگی دیلهییردیم! سانکی ایچیمدن اولوسومال
پیچیلداشماق گلیردی! ایللر بویو بئله سئوگی دولو باخیشیم اولمامیشدی!
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دونیانین بوتون قارانلیقالرینی و حتی اوندان داها بئتری اوالن اولقانی
اونوتماق ایستهییردیم! آزربایجانیمین قاریش-قاریش داشینا دا ،یاشینا دا،
قوروسونا دا اورموسونا دا ،اردبیلینه ده ،باکی سینا دا ،بوتون وطنیمی
اورگیمه جاالیان تبریزینه ده قوربان!

"بورا وطندیر ،گولو بیتندیر ،الیم چاتاندی ،اونوم یئتندیر! بورا وطندیر،
بورا وطندیر! ......۰بورا آرازدیر ،سویو دایازدیر ،گمی بوز توتور،
نئیلیم آیازدیر! بورا وطندیر ،بورا وطندیر!"...

آخار گؤز یاشالریم کیمی" ،بورا وطندیر" ماهنیسی دا اورگیمدن
قوپاراق چالیقوشالریمین دیمدیگینده وطنیمین داغالرینا ،باغالرینا،
ایلمکدن دوغان ناخیشالرینا آپاریلیردی!
بیر نئچه ایل بوندان اؤنجهه تئهراندا آلدیغیم بیر کاسئتده "آکیف
ایسالمزاده" آدلی گنج آزربایجان موغنی سینین ماهنیسی آیالرجا
دیلیمدن دوشمهدی! قارانلیقدا بوتون آیدینالر باتار کیمی ،منیم ده
اورگیمین ماهنیسی باتدی! دئمک کی ،بو دونیادا باتمیش هئچ بیر ایشیق
یوخموش! وارسا دا ،گیزلی-ساخلی وار ایمیش! او ساخلیالردان بیری
ده ،سن دئمه ،هتل بالکونوندا یئنیدن دوغوالجاق "بورا وطندیر!"
پیچیلدیسی ایمیش!
آسالنین اؤنریسی ایله الیمده اوالن پولو بانکا یاتیردیم! آسالن چوخ
دوغرو اوالراق منی ائو آلماق فیکریندن گئری چکیندیردی .منیم الیمده
اوالن پول ،یالنیز بیر اوتاقلی ائو آلماق اوچون یئترلی ایدی .بس یئیب
ایچمگیم نئجه! من ائولرین  ۳۰ایلده بو قدر باهاالشماسینا اینانمیردیم .نه
ایسه ،بیر ایللی گینه پارا یاتیریم حسابینا کیچیک بیر ائو کیراسی ایله
یاشانتی خرجیم قارشیالندی .یئنه بو ایگید اوغالنین یاردیمیال ،سونوندا
فرش بازاریندا بیر ایش تاپدیم! حاجی ممی شمس آزر تبریزین خالچا
بازارینین ان تانینمیش تاجیرلریندن ساییلیردی .اونون دوکانینا چوخ
گل-گئت اولوردو .منیم ایلک آیالردا ایشیم چای وئرمک و تمیزلیک
ایدی .دوکانین میرزهسینین گؤزدن دوشمهسیله ،منه گون دوغدو! من،
حاجی یا ساوادلی اولدوغومو دئدیم! حاجی ،میرزهلیگین چتین
اولدوغونو وورغوالیاراق ،دیپلومون اولماسینین واجیب لیگینی
سؤیلهدی .من ،دیپلومدان داها اوست دوزئی ائیتیملی اولدوغومو
دئینجه ،یئریندن دوروب ،ایلک کز اوالراق اؤزونه و منه چای
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سوزدو! او ،اؤنجه اینانماسا دا ،گئرچگی اؤیرهنینجه ،دادلی دیلینی ایشه
ساالراق ،بیر تبریزلی بازار آدامینین اؤزللیگینی اورتایا قویدو:
 بعلیییی ...آغا جوانشیر ،من ایلک گوندن سنین باش-قوالقلی آداماولدوغونو باشا دوشموشدوم! بیلیردیم کی ،بللی-باشلی آدامسان!
قارداش ،بس نییه ایندیینه قدر دینمیردین!؟
 حاجاغا بیر چای وئرمه گین ،بیر سوپورگه چکمه گین ساوادا نهدخلی وار! من ،هفتهلیک  ۲۰۰تومنه خیدمت ائدیردیم! یالنیشیمی
گؤردونوزسه ،بویورون؟
 یوخ ،یوخ! آلاله راضی اولسون! ایشین ده ،اؤزون ده حااللدیر.میرزه قاسیم آغانین دفتر-دستگینه ایسترسن بیر باخ! بوتون
حساب-کتاب اورادادیر!
آرتیق حاجی شمس آزرین هر ایشینی گؤروردوم .آیلیغیم دا قات-قات
آلتمیشدی .ایشیم اینانیلماز یاخشی گئدیردی .وطن اوزومه گولوردو.
یاخشی دوستالر تاپمیشدیم .هر گون آخشامالر ایسماعیل قهوهسینه
گئدیر ،یاشیدالریمال خوش زامان کئچیریردیم-۱۹۴۵ .جی ایلدن
تانیدیغیم بیر نئچه دوستومون سوراغینی آلدیم .اونالردان بیری
عبدولاله مین باشی آدلی اوکول داشیم ،بیری ایسه محمدنقی عباسزاده
دهقانی ایدی .او زامان بیز اوچوموز بیر نئچه دفعه فیرقه طرفیندن
ایشچیلرین ،اکینچیلرین یانینا گئدهرک ،اونالرال چالیشمیشدیق .فیرقهنین
چؤکوشوندن سونرا قاچانالردان باشقا ،سادجه بو ایکی دوستومون
اعدام خبرینی ائشیتمه میشدیم .قاالن هر کس اؤلدورولموشدو! بو
اوزدن کئچمیش دوستالریمی تاپماق اوچون هر کسی سفربر ائتمهیه
چالیشدیم .ایسماعیل قهوخاناسیندا خاطیریم عزیز ایدی .اؤزللیکله،
گنجلر ایچینده حؤرمتیم چوخ ایدی.
آیالر کئچندن سونرا ،بیر گون قهوخانادا اوتورموشدوم .آلتمیش
یاشالریندا بیریسی قاپیدان ایچری گیرر-گیرمز منیم ماساما گلدی:
 آی کیشی ،سالم علئیکوم ،منی تانیدین؟ گونلر ،آیالر ،ایللر نه تئزگلیب-کئچدی؟ دیقتله باخ! اوزون زاماندیر گؤروشموروک،
جوانشیر بئی! آ کیشی ،هاراالرداسان! آیاقالریندا گوج قالیبسا،
دور گئدک حوجا کندینه!
 گؤک تانریما شوکور اولسون! عبولال بئی ،بو سن سن؟531
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 هه! آ کیشی اؤزومم! کفن ییرتان عبولال!اوتوز ایلدن چوخ بیر-بیریندن اوزاق قالمیش ایکی قارداش کیمی
قوجاقالشیب آغالشدیق .قهوخانادا بایرام هاواسی یاراندی .ایسماعیل
آغا اؤز حسابینا ،هامیا چای داغیدیردی .بو آز ایمیش کیمی ،یانیندا دا،
قنادی دن دادلی شیرنی گتیردیردی! بو آخشام اولوسون ایچینده
اولماغین ا ٔوزل آنالمینی بوتون وارلیغیمال حیسئتدیم! او آخشام "من بیر
داها بو تورپاغی ،بو میلتی بوراخیب ،جنته بئله گئتمرم!" دئییب
اؤزومه سؤز وئردیم!
بیر گون عبولال بئی ،آخشام یئمگی اوچون منی ائوینه دعوت ائتدی .بیر
قیز ،بیر اوغالن اؤوالدی وار ایدی .اونالر دا ائولهنیب اؤزلرینه یاشام
قورموشدوالر .ائوده حیات یولداشی حاجیه خانیمال تک یاشاییردی!
یئمکدن سونرا حاجیه خانیم بیزدن ایذن ایستیهرک ،یاتماغا گئتدی! بیز،
اوزون-اوزادی صؤحبت ائتدیک .کوتله ایچینده دئییلمهسی دوغرو
اولمایان باشیمیزدان کئچنلرین هامیسینی بیر-بیریمیزه آنالتدیق .عبولال
بئی منیم باشیمدان کئچنلری ائشیتدیکجه بویون دامارالری شیشمهیه
باشالدی:
 عبولال بئی ،ایسترسن سونرایا قالسین؟ یورغون اوالرسان بیردن!گئج واختدی!
 یوخ آ کیشی ،سن آلالهین دانیش! داوام ائت! سنین باشینا نهلرگلمهییب کی!
باشیمدان کئچنلری قیساجا آنالتدیقدان سونرا ،محمدنقی بئین اوالیینی
سوروشدوم.
 عبولال بئی :اؤنجه ده دئدیگیم کیمی ،محمدنقی بئی اوزونخستهلیک چکدی! اونو یوخسوللوق ،رئماتیزما خستهلیگی و بیر
ده اؤوالد دردی ییخدی! رحمتلیگین اوتوز ایکی یاشیندا سرو
بویلو اوغلونو ساواک حئیوانالری شهید ائتدیلر! اشرف آدلی بیر
قیزی حبس ائدیلهرک زیندانا سالیندی! حله بوندا قالماییب،
روحنگیز آدلی بؤیوک قیزی دا آزادلیق شهیدی اولدو! اینتیحار،
دئدی رئژیم! میلت ده ایناندی!!! اونون شهید اوغلو -بهروزو،
یاخشی تانیردیم .چوخ ایگید ،دلیقانلی ،ساوادلی بیریسی ایدی .او،
روحنین یاشام یولداشی کاظم ال و صمد ایله چوخ یاخین یولداش
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ایدیلر! بو ایگید قهرمانالرین اوچو ده ایندی تورپاق آلتیندادیر!
صمدین یازدیغی چوخ کیتابی وار! اوشاقالر اوچون یازدیغی
کتابالر الدن-اله گزر! من ،قیزیمی-اوغلومو اونون کیتابالریال
بؤیوتموشم! صمدی آرازدا بوغدوالر! طفیلین  ۲۸یاشی حله تامام
اولمامیشدی! بهروزون صمدله بیرلیکده یازدیغی آزربایجان
فولکلور کیتابی ایله بیرلیکده بیر نئچه اثری وار .شهید اوالن
زامان اونون جمعی  ۳۱-۳۰یاشی وار ایدی .اونالرین آماجی شاه
رئژیمینی سیالهال آرادان قالدیرماق ایدی .نئجه باالالر شهید
گئتمهدی کی ،نئجه باالالر گئتمیر کی ،ایندی!
رحمتلیک محمدنقی نین قبرینین هاردا اولماسینی منه دئیرسن
می؟
آکیشی ،سن اؤزون گئدیب تاپا بیلمهسن! من سنی مزار اوسته
گؤتوررم!
عبولال بئی ،صمدی تانیردین؟
یوخ! من تانیمیردیم .او ،سونراالر چوخ تانیندی! منیم اوغلوم بیر
نئچه دفعه اونو سیرخاب قاپیسیندا گؤرموشدو! اورادا بیر
چایخانادا هر زامان دوستالریال توپالنارمیشالر! اونون دا یاشی
چوخ دئییلدی! سنین قدیمدن بیر گؤک تانرین وار ایدی! (گوله-
گوله) او گؤک تانرین قالیرمی یئنه! ؟قالیرسا اونا دئنه کی ،بو
ایرق دوشمنیمیز ،فاشیست شاهی ،رئژیمیله بیرلیکده یوخا
چیخارتسین! والاله بو ایشی گؤررسه ،سنین دینینه قاتیالن ایلک
من اوالرام!

بیر نئچه گون سونرا عبولال بئیله بیرلیکده محمدنقی بئین قبرینی زیارت
ائتدیک!
اونون میللی حاکیمیت زامانیندا اردبیل بؤلگهسینده خانالرین الیله شهید
اولموش بیر فداینین مزاری اوستونده اوخودوغو بیر قوشمانی
آنیمسادیم:

"پاپاغین وارسا ،سات خرج ائت،
توفئیلی اولما نامرده،
جاهاندا وارسا بیر مردلیک،
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پاپاق اسکیک دئییل مرده!"
~~~~~
تبریز زیندانی!
()۷۸-۱۹۷۷
-۱۹۷۷جی ایلین اورتاالریندا منی حاجی شمس آزرین خالچا
دوکانیندان گؤتوردولر! اوچ شخصی پولیس گؤزومو باغالییب،
اللریمی قاندالالیاراق ،بازار ایچیندن چیخاریب اوزون ماشینا
میندیردیلر .ماشینین هاراالردان گئتدیگینی بیلمهدیم .گؤزومو آچارکن،
قوش یوواسی بویدا تک آداملیق اوداجیقدایدیم! نه اولوب -بیتدیگینی
اؤزوم ده آنالمیردیم! تبریزه گلندن بری ساکیت حیات سورموشم.
کیمسه ایله قورغو قورمامیشام .سیاستله ماراقالنمامیشام ،گئتدیگیم یئر
سادجه بازار ،ایسماعیل قهوخاناسی ،ائویدی! حتی باشیمیز آغریماسین
دئیه ،آسالن بئین آی کیمی گؤزل دول خاالسیندان خوشالندیغیم حالدا،
بو سئودادان واز کئچهرک یالنیز یاشامی سئچمیشدیم! بونالرین مندن نه
ایستهدیکلرینی بیلمیردیم!
ایکی گون دیندیردیکدن سونرا ،منی گؤزو باغلی بیر کیچیک حیطدن
کئچیریب ،نردوانین اوستونده یئرلشن بیر اوتاقدا ساخالدیالر.
گؤزلریمی آچان زامان ایکی دئو بویدا مأمورو قارشیمدا گؤردوم:
 منی نه اوچون بورایا گتیریب سینیز! سوچوم ندیر؟ بیرینجی مأمور :سوس ،قوجا کافتار! نیه بوردا اولدوغونو چوخگؤزل بیلیرسن! فساد جاوانلیغین بس دئییلمیش ،بیر ده قوجالیغیندا
فیرق-فاساد دالینداسان! یازیق ،سنی بیر بارماغیمال جهنمه
گؤندررم .بورنونو توتسام ،جانین چیخار! سرچه بویونال جیویل-
جیویل اؤتوب دئو قورخودورسان قوجا جیمجیک!
 من کیمسهنین تویوغونا کیش دئمهدیم .گنجلیگیمده نه ائتدیم کی،ایندی اونون قیصاصینی وئریم؟
 ایکینجی مأمور :سن ها !...روس نؤکری! اوتوروب اوردا-بورداجاسوسلوغونو آنالدیرسان! سنی روسالر نه یاپسینالر!
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هاراالرینا شاف ائتسینلر .سن اؤزونو آدام حساب ائدیرسن
جیمجیک؟! هئچ گؤزگوده اؤزونه ،او مئیمون صفتینه
باخیبسانمی؟ نییه تئهراندان تبریزه گلدین؟ گلدین کی ،بیزیم
باشیمیزی آغریداسان ،یوخسا او ق ...ماتیشقا اولقایا و روس
ارباالرینا یاخین اوالسان!؟
بیرینجی مأمور :منیم بو دوستومون آدی محبوبدور! بو آدی اونا
تروریستلر وئریبلر! اونالرین یانیندا ائله محبوبدور کی ،گل
گؤرهسن! تروریستلرین ایچینده منیم ده بیر آدیم وار  -قصاب!
من ،قوناقالریمین یانینا الی بوش گلمرم .بیر چاپاجاق ،بیر یاریق،
بیر ده باخ بو بیز! بونالر منیم قوناقالرا تحفه مدیر! من بونالرال
اینادچیالرین دیرناغیندان گیرر ،گؤزلریندن چیخارام! قوناقالر
چوخ باغیریب-آنقیرماسینالر دئیه ،محبوب افندی تک بیر
قورشونال اونالری منیم الیمدن قورتاراراق ،محبوب اوالر! ایندی
آنالدینمی!؟ یوخسا بو قوجا چاغیندا "فیلت یاده هندیستان
کرده!"(فیلین هیندستان اؤزلهییب)!
منیم دئدیکلرینیزله هئچ ایلگیم یوخدور .تئهرانین قصرینده،
ائوینینده ،قیزیل حصاریندا بو ایتیهامالرین بوش اولدوغو اورتایا
چیخیبدیر! حتی شاهین شخصی عفوینه شامیل اولموشام!  ۵ایل
زینداندان  ۱۵-۱۴آیینی عفو توتوبدور .من ،اؤز وطنیمده یاشاماق
اوچون تبریزه گلمیشم .اولقا  ۳۰ایلدیر منیم حیاتیمدا یوخدور .هئچ
یاشاییب یاشامادیغینی بئله ،بیلمیرم .دونیادا ان چوخ نیفرت
ائتدیگیم روسیا دؤولتیدیر! روس سؤزونو ائشیدنده جانیما اینتقام
هاواسی دوشور! سیز ،منی نئجه بئله آلچادا بیلرسینیز؟! منی
آسین ،کسین ،دیلیم-دیلیم دوغرایین ،قورشونا دوزون ،آنجاق
روسالرا باغالمایین!
قصاب :دئمک اعتیراف ائتمک ایستمیرسن! بیزیم بئله سؤزلره
قارنیمیز توخدور! دئنه گؤروم ،نییه ایسماعیل قهوهسینده
اوتوروب نظامین علئیهینه دانیشیرسان ،جاوانالری
هاواالندیریرسان؟
من ،بیر نئچه دفعه باشیما گلنلری دانیشمیشام .باش اوستونه
بوندان سونرا الل اوالرام! کیمسهیه آغزیمی آچیب ،بیر کلیمه
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سؤز ده دئمه رم! ایسترسینیز ایسماعیل قهوخاناسینا بئله ،آیاغیمی
قویمارام! داها نه ایستهییرسینیز؟
محبوب :بللی کی ،بونون جانی بیر باالجا ماساژ ایستهییر ،قصاب
آغا!
آما باخ! یاخشی یئره گئدیریک! منه بئله گلیر کی ،بو حاجی-
قوزو ایستهدیگیمیزی وئرهجکدیر! ائله دئییلمی ،آغا جوانشیره
سرچه زاده؟
منیم سیزه وئرهجک نییم وار کی!؟ سیز بویورون ،اوشاقالر!
باخ گؤردون ،محبوب؟ دده میز بیزه اوشاق دئدی! بیزیم بیر
سؤزوموزو ایکی ائتمیهجک! بیزی قیرمایاجاق سرچه آتامیز!
محبوب :گؤرونور کی ،سن بیزیم آتامیز اولدون! باخ گؤر نه
دئیهجگم آتاجان! سنی یوخاریالرین الیندن قورتاراجاییق! سنین
روسالرال اوالن ایلیشگینی گیزلی توتاجاییق! سنین نظامین
دوستو اولدوغونو سؤیلیهجه ییک! سنین ماتیشقا اولقانین
آرخاسیندا اولدوغونو کیمسهیه دئمیهجه ییک .سنین باکی یا قاچما
پالنینی اؤز آرامیزدا ساخلی توتاجاییق .سنین ،ایسماعیل
قهوخاناسیندا کومونیست گنجلرله ایش بیرلیگینده اولدوغونو اؤت-
باسدیر ائدهجه ییک! سنی ساغ-ساغالم ایشینه ،ائوینه
قایتاراجاییق .حتی ایشینه زیان دیمهسین بئله ،حاجی شمس آزره
ده تاپیشیریق وئرهجه ییک! بوتون بو یاخشیلیقالرا قارشی ،سندن
بیر ایستگیمیز اوالجاقدیر .سن ،بیز اوشاقالرینا چیراق و گؤز-
قوالق اوالجاقسان!
قصاب :ائله بو قدر محبوب؟ یوخ ،قارداش اولماز! من قوناغیمی
ماساژ ائتمهدن بوراخمارام! والالهی اولماز ،بیلالهی اولماز! بو
گونون سیفتهسینی کور ائتمه قارداش! بیر ده ،بلکه بو ایش باش
توتمادی .یوخاریداکی الرا نه جاواب وئرهجه ییک؟ منجه ،بو
جیلیزین اوستونده حساب ائتمه! بوندان بیزه دده-مده چیخماز! وئر
منیم الیمه بوردان گئت! بیر ساعات سونرا باغیرتیدان قورتار و
ددنین محبوبو اول!
محبوب :ایذن وئر ،بو دفعه من دئین اولسون! ایشلر دئدیگیم کیمی
گئتمهسه،آل سنین اولسون!
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سیزلر اؤزونوز کسیر ،اؤزونوز ده بیچیرسینیز! منی قوربان
پایی کیمی آرانیزدا بؤلورسونوز! ایسترسنیز منی محکمهیه
وئرین! منی اؤلدورمهیه گتیرمیش سینیزسه ،اؤلدورون! من ساده
بیر وطنداشام .کیمسه ایله ایشیم یوخدور .بوراخین گئدیم ائویم،
ایشیمه! اؤز وطنیمده قالیب سیزه جاسوسلوق ائدمک دنسه ،سئوه-
سئوه اؤلومو سئچرم! بویور ،گل جانیمی آل قورتار ،جناب
قصاب!

بیلمیرم نه اولدو-اولمادی ،او گوندن سونرا بو ایکی ماسکالی-پاپاقلی
مأمورو داها گؤرمهدیم! منی تبریز حبسخاناسینین کئچیجی بؤلومونه
وئردیلر! کومونیست تروریستی قروپالرا سئمپاتیالیق دان ،نظام
شاهنشاهی یه قارشی یاالن تبلیغاتدان ،روس جاسوسلوغوندا شوبههلی
شخص کیمی قالماقدان یانا کسکین لشمه میش توتوقلو اعالن
اولوندوم!!! هفتهده ان آزی بیر دفعه سوروشدورما اوچون مأمورالر
قارشیسینا چیخاریلیردیم! آغیر اولماسا دا ،ایقرار اوچون شیلله-تپیک
آلتینا سالینیردیم! آرتیق جانیم توپ کیمی اولموشدو! هر ضربهدن
اوفولدامیردیم .بوردا دا ،ائتمهدیگیم سوچالر اوزوندن ،آز قاال قهرمان
اولوردوم! یااا ...قهرمانلیق بئله بیر ایش! اؤرنگین ،سنین آدین آیسان
اولسون ،اؤزون ده قیز اوالسان! سنه آیدین ،اوسته لیک قیز دئییل
اوغالنسان دئسهلر قبول ائتمهلیسن! یوخسا ،دوغال آدینی و جینسیه تینی
اویکوم بئله بیر اؤرنک ایدی!
ساوونارسان ،قهرمان اولورسان!!! منیم ٔ
هفته گؤروشلری منیم اوچون بیر باشقا اؤزللیک داشیردی .بئله کی،
ایگیرمی بئش ایل اؤنجه یوخا چیخمیش اولقانی دؤیه-دؤیه منه
آنیمسادیردیالر! اؤزوم ده ایستمهدن ،اولقا سئوگیسی ایچیمده اویانیردی!
باییردا اؤلموش-بیتمیش اولقا ،دوسداقدا گؤزومون ایچینه دیکیلیردی!
ساواکین ایشگنجهسیله جانالنان اولقا باخیشی ،گولوشو ،سئوگیسی
موتیولشمگیم اوچون ایشیمه گلیردی! اونالر منی روحدان سالماغا
چالیشساالر دا ،ترسینه روحالنیردیم! منی تک بئزدیرن شئی ،سورکلی
اوالراق عئین سؤزلرین دیله گلمهسی ایدی!
آرتیق ،سوچسوز ،ازگین ،بئزگین اولماقدان اوسانمیشدیم! بوندان
سونرا ،سوچلو اولماق ایستهییردیم .بوندان سونرا ،ائتدیگیم سوچالر
اوزوندن اؤزومه قیوانج دویماق ایستهییردیم! اوجا سسله سوچلو
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اولدوغومو هایقیرماق ایستهییردیم بوندان سونرا! آما نئجه؟ سوچلو
اولماغین یولالرینی بیلمیردیم کی! کیمسه ،نئجه سوچ ایشلیهجگیمی منه
اؤیرتمه میشدیر! بونون اوچون یئنیدن اؤیرنمک ،باشدان باشالماق
گرهکیردی!
تبریز دوستاغی قیزیل حصاردان سونرا داها آچیق تورمه ساییلیردی.
قوغوشدا مندن باشقا آلتی یاشیدیم وار ایدی .قومارباز ،اوغرو ،دله
دوز ،تجاوز کیمی ایتیهامالر اوزوندن حبس ائدیلن بو زاواللیالرال درین
سؤز-صؤحبت آنالمسیز ایدی! حیاتالری منیم کیمی قارا بولودالر
آرخاسیندا کئچن بو قوغوشداشالریما نه آنالتسایدیم بوشا گئدهجکیدی!
الیمده نئچه اوخ قالیب کی ،اونو دا سیلدیریم داشا توشالییم! بونالرال
گوناها گیرمک بئله ،ایستمیرم! اؤرنک اوالراق ،مندن سونرا قوغوشا
گلمیش  ۶۶یاشلی کبالیی فرج اولاله وطنداش ،ندن تورمهده اولدوغونو
بئله آنالتیردی:
 آلالهدان گیزلی دئییل ،سیزدن نه گیزلی! منیم ماجرام ،ناموسمسئله سیدیر! ناموسسوز قیزیمال ،ناموسسوز دامادی یاخاالدیم!
بیر آخشام ،گون باتارکن خیرماندان ائوه دؤندوم! "آرواد-آرواد"
دئیه سسلندیم ،جاواب وئرن اولمادی! آجیخمیشدیم ،بیر بلله
چؤرک آغزیما قویوب ،طؤولهیه باش چکدیم .آرواد اورادا دا یوخ
ایدی! دوغروسو ،اوشاقالرین آناسی عؤمرونو سیزلره
باغیشالمیشدی .او اوزدن من ده یالنیز قالماییم دئیه ،خیرمان
ییغان یوخسول بیر همکؤشهنین قیزینی اؤزومه آرواد ائتمیشدیم.
سونبول دئییلن یئنی آروادیمین گؤزو اوشاقلیقدان اوغلوم حبیبین
اوزه رینده ایدی .حبیب ده اونو ایستهییردی .حبیبین رحمتلیک
آناسی دا سونبولو ایستهییردی .تانری شاهیددیر کی ،من ده اونو
اوغلوما ایستهییردیم! حاجیه واختسیز دونیادان گئتدیکدن سونرا،
حبیب کیچیک قارداشی ایله بیرلیکده تبریزه کؤچدو! او ،سونبول
ایله بیر قرارالر قویسا دا ،بوندان منیم خبریم اولمادی!
 کریم آدلی قوغوشداش :کربالیی ،دئمه کی ،دییرمانی سویاوئرمیسن ،هاا!
 عابباس آدلی قوغوشداش :حاالل اولسون قوجا دئنه ،ها دئنه! منیمبو پاشاما بیر چای گتیر ،دیلباز!
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دیلباز :باش اوستونه عابباس داداش! شکرلی اولسون ،یوخسا
آجی!
عابباس:باشین بیبال! بول شکرلی اولسون! هامییا وئر! بویور
کربالیی.
فرج اولاله :بو حبیب وار ها ،بو ناموسسوز حبیب! دئمه منیم
آروادیم اوالجاق سونبوله مکتوب یازیر کی ،تبریزه داشیناجاقالر.
بورادا بیر ائو آلماغا چالیشیرمیش! گلیب کندده ائولنهجکمیش،
سونرا سونبولو آلیب تبریزه گئدهجکمیش! منیم بونالرین هئچ
بیریندن خبریم اولمادان ،اوغالنین تبریزده ائولنهجگینی
دوشوندوم! من ده بو گلینیم اوالسی  ۱۸یاشلی قیزی باشقاسینین
الینه وئرمه ییم دئیه ،باهاسینا آتاسیندان آلدیم و اؤزومه آرواد
ائتدیم .قیز اوتانمادان منه دئدی کی" ،بابا من حبیبله ائولنمک
ایستهییرم" .ناموسسوز قیز منه بابا دئدی! من ده باسدیم آلتیما
زورال دا اولسا ،ناموسومو تمیزلهدیم! دئمه کی ،ناموسسوز
اوغلوم منیم خبریم اولمادان آروادیمدا گؤزو وارمیش! آرتیق
ایکی ایلدیر ناموسسوز اوغلومدان خبر-اتر یوخدو!
دیلباز:هه! حبیب آروادینی قاچیردیمی!؟
فرج اولاله :اوهااااا! دانیشماغینی باجار! حبیب کیمین ایتی اولوب
کی ،منیم آروادیمی قاچیرسین!
ساکیت آدلی قوغوشداش(:گوله-گوله) دیلباز ناموسسوز اولما!
کبالیی بویور ،ماراقلیدیر!
فرج اولاله :ناموسسوز اوغلوم بیر داها منی گؤرمک اوچون
کندیمیزه گلمهدی .آرتیق گلمک اوچون اوزو یوخ ایدی! بئله
ناموسسوزلوقدان سونرا ،هانسی اوزله آتاسینین اوزونه باخا
بیلردی .آنجاق منیم شوبههلریم هئچ بیتمک بیلمیردی! سانکی،
اونونال آروادیمین آراسیندا بیر دوالبالر دؤنوردو! بیر ده
ناموسسوز قیزیمدان دئییم! او دا آروادیمال البیر اولموش ،اونو
حبیبله ائولندیرمهیه قالخمیشدی .حله بوندان دا بئتر اوالن،
قیزیمین آرانی قاتماسییال ،اؤوالدالریم آناالرینین اؤلومونده منیم
سوچلو اولدوغومو دوشونوردولر!اونالرا گؤره ،سونبولده گؤزوم
اولدوغو اوچون ،آناالرینی زهرله میشم!
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کریم :کربالیی ،بللی کی ،بوتون ائلی قارشینا آلمیشسان!
دئدیکلری دوغرودورمو؟
آ کیشی ،نه دوغروسو! هامیسی ناغیلدی! اونسوز دا ،بو آرواد
اؤلمهلی ایدی! آروادلیق قالمامیشدی اوندا! ان بؤیوک ایشی،
آخشام ائوه گلینجه آیاقالریمی یوماق ایدی! اونو دا سون زامانالر
باجارمیردی .تئز-تئز بئلی توتولوردو! گئجه تیس-توسوندان یاتا
بیلمیردیم! منیم خورالمامدان دقیقه باشی میز-میز ائدیردی! آما
من هئچ زامان خورالمازدیم! بیر ده خورالسام دا ،خورالماسام دا
آروادا نه دخلی وار! من بیر کیشی یم خورولدارام دا ،گورولدارام
دا ،کیمه نه دخلی وار کی؟!
ساکیت :یوخ آ کیشی! کربالیی نین خورولداماسینی کیمسه
ائشیدیب می؟
هامی گوله-گوله :یوخ!!!
قیساسی بئیلر ،او آخشام ائوه گلیب ،آروادی آختاراندان سونرا
سونبولدن خبر اولمادی! دئدیم کی ،گنج قیزال ائولنمک  -آتشله ال
به یاخا اولماق دئمکدیر .سونبول اره گئتمیش ایکی قیزیمدان دا
کیچیکدیر!  ۲۰یاشینی کئچمه میشدی .اؤزو ده ،ایکی جانلی یام
دئیه توتدورموش ،خرمنه بئله گلمیردی .ائوده نه ائدیر ،نه ائتمیر،
هئچ بیر بیلگیم یوخدور! گونلرین بیر گونو آغا میر قشمدن "۶۶
یاشدا اوشاق آتاسی اولماق اوالرمی؟" دئیه سوروشدوم! کندین
مولالسی "اولماسی چتیندیر"دئدی! بو اوزدن ناموسسوز
آروادیمین گبهلی گینین مندن اولوب-اولماماسی قورجا چیبانی
اولوب جانیما دوشدو!
کریم:هه ...داها!
داهاسی بو کی ،او آخشام الیم هر یئردن اوزولهرک ،سونبولون
آتاسی ائوینه گئتدیم .ناموسسوز آتاسی باشقا کؤوشنده ایشلهدیگی
اوچون یانیمدان قووولموشدو! بونا باخمایاراق ،ناموسومو تاپماق
اوچون اونون آیاغینا گئتمهلی اولدوم! اورادا دا یوخ ایدی!
فیکریمه ،ایکی ایل گؤرمهدیگیم قیزیم اشرف دوشدو .او
ناموسسوزدان هر نه دئسن چیخار! بلکه ده ناموسسوز اوغلوم
اونون ائوینده هر گون .....تؤبه-تؤبه!
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کندین آشاغی باشیندا یئرلشن اشرفین ائوینه ساری یوال دوشدوم!
بوالق باشینداکی قیزالر منی گؤرجک گولمهیه باشالدیار.
اونالرین من آغساققاال هیر-هیر گولمک لرینی آنالمادیم! آنالماق
اوچون بئله ،زامانیم یوخ ایدی! بو اوزدن یولوما داوام ائتدیم!
بیراز سونرا اشرفین ائوینی تاپماق اوچون یول اوستوندهکی آشیق
اوینایان ایکی اوغالن اوشاغیندان سوروشدوم .اونالر "عمیجان
سن کیمسن؟ اشرف بیزیم آنامیزدیر .بیز ،اونون اوشاقالری ییق"
دئدیلر! دوغروسو ،اورگیمدن "من سیزین ددنیزم!" دئمک
کئچدی ،آما دئمهدیم! چونکی آرخامدان ایش چئویرن ناموسسوز
قیزیمین اوشاقالری دا ناموسسوز اوال بیلردی! اونالر ائوی منه
گؤستریب ،آشیق اویناماغا داوام ائتدیلر! اشرفین چیرکین
اویونونو اوزه چیخارتماق اوچون ،ائوی فیرالنیب آرخا پنجرهیه
یاخینالشدیم! اوتاقدا آخ-اوخ سسی گلیردی! قان بئینیمه سیچرادی!
آی ناموسسوز اشرف! اوشاقالری تپه آرخاسینا آزدیرمیش ،اؤزو
هاراالرا یوخ اولموش؟! سنین کیمی قیز ،منیم کیمی ناموسلو
کربالیی نین بئلیندن گله بیلمز! ناموسسوز آنانیزین باشقا اویناشی
دا وارمیش دئمک! تکجه اشرف قیزیم ناموسسوز اولسا ،بیر او
قدر یانمازدیم! دئمه...دئمه ،بوتون ناموسسوز اوشاقالرین
جیرهسی اؤزگهلردن ایمیش! ناموسسوز کوبرا ،ناموسسوز
هارامزاداالرین آناسی! بو ناموسسوز تون به تونه آنا دئمک
اوالرمی؟
کریم :سونونا گل ،کربالیی!
آلاله بوتون صالح بندهلرینه قیسمت ائتدیگی کیمی سیزه ده کربال
قیسمت ائتسین! باشیما گلنلر ها! قیساسی اوتاقدان آخ-اوخ سسی
چوخالیردی! ناموسسوزالر آرخادان قارامتیل قابارجیقلی
اؤرتوکله اوتاغین دلیک-دئشیگینی توتموشدوالر! هر آن آرتان
آخ-اوخ سسینی ائشیتمهیه طاقتیم قالمامیشدی! آرتیق ،ناموسون نه
اولدوغونو ناموسسوزالرا قاندیرماق گرک ایدی! کیشینین آدی
ناموسونا باغلیدیر! ائله دئییلمی؟
توتساقالر :دوغرو! کسمه کربالیی...داوام ائت!
قیساسی اوتاغین قاپیسینا یاخینالشدیم! ناموسسوز سونبولون آیاق
قابیالرینین عئینینی باشماق یئرینده گؤردوم! قانیم بئینیمه قالخدی!
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یاواش جاسینا قاپینی آچماق ایستهدیم! قاپی آرخادان کلیدلنمیشدی.
داها دؤزوموم قالمامیشدی! کیشیلیگیم بیر قارا پول اولموشدو!
من ،حضرتی علی علئیهم صلواتین قولو ،نؤکری ،ناموسلو
مسلمان کربالییسی آروادینی باشقاسینین یاتاغیندا گؤرن آدامدیر!؟
یا آلاله ،یا محمد ،یا علی دئییب قاپینی قیریب بیر آن ایچینده
یورغان آلتیندان قوالغیمی دلن آخ-اوخ سسینی باتیردیم! الیمده
بئل ،دیلیمده ایسه" ،آلاله اکبر" باغیرتیسی ،آز سونرا یورغان
آلتیندان ایکی ناموسسوزون قانی آخماغا باشالدی! ایلک
ائندیرمهلرده ایکیسی نین ده جیندا سسینی بوغسام دا ،اورگیم
سویومامیشدی! بو اوزدن دورمادان آلالهین پاک سسینی
باغیراراق ،گوجومه گوج قاتاراق بئلی باشالرینا ائندیردیم!
هامی(:بو سفر چوخ ماراقال) سونرا ...سونرا! نه اولدو!
سونرا میرزه قشم آغانین یانینا گئدرک ،ناموسسوز قیزیمین
ائوینی ،اوغلومال آروادیما وئردیگینی دئییب ائوه یوال دوشدوم!
سونرا ژاندارماالر منی توتوقالییب بورایا گتیردیلر! دئمه کی،
ناموسسوز قاضی نین دئدیگینه گؤره ،اؤلومونه ووردوغوم ایکی
ناموسسوز  -قیزیم اشرفله اری سلمان ایمیش! دئمه کی،
ناموسسوزالر گئجه آزمیش کیمی ،گوندوز ده اوشاغالرینی
آزدیرمیش ،ائرکندن یورغان آلتینا گیرمیشلر!
قوغوش هامیسی بیردن :قاه...قاه...قاه ،قاه...قاه...قاه!!!

آرتیق ،بئله اینسانالرا بیر شئیلر قاندیراجاق ائنئرژیم قالمامیشدی!
اولدوغوم بؤلمهنین حیطی اولدوقجا کیچیک ،دار و ائنسیز ایدی .بونا
باخمایاراق ،گونشلنمه زامانیندا یوزه یاخین توتوقلو اورادا
توپالشیردی! بو ایسه ،خبرلشمه ایمکانالرینی گوجلندیریردی .بو
خبرلشمهلر آزدان-چوخدان باییردا اوالن اوالیالری ایچرییه داشیردی!
ایچرییه سیزان خبرلرین هارداسا بؤیوک چوخونو ،سیاسی گلیشمهلر
اولوشدوروردو! بو ایسه ،منیم کیمی سیاست وورغونالرینی
سئویندیریردی .نه اولورسا اولسون ،سیاست گلیشمهسینین بیر باشی
دوستاغا باغالنیرسا ،دئمک کی ،وار اوالن رئژیم بحران یاشاماقدادیر!
ائرکن چاغالریندان روسالرین آیی اویونونو ،فیرقهنین یوخوش-
یئنیشینی ،پیشوری بابانین آلدانیب-اؤلدورولمهسینی ،توده پارتیاسینین
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اؤز اینانجینا خاین لیگینی و روس قوللوغونو ،مصدیق زیروهسینی،
سیا چئوریلیشی ایله زاهیدی نین گلیشینی ،مصدقین ،فاطمی نین
چؤکوشونو ،شاه دیکتاتوراسینی ،آزربایجان تورک میلتینه قارشی
آمئریکا ،اینگیلتر ،روسیا تلهسینی گؤرموش منیم کیمی بیریسینه ایراندا
باش وئرن ان کیچیک دییشیک لیک بئله ،ماراق قایناغی اولودو!
بو اوزدن ،نئجه اولورسا-اولسون ،اولوسون ایچینه چیخماغیم گرک
ایدی! رئژیمین مندن خبردار اولدوغونو بیر فورصت کیمی
دیرلندیریردیم .چیخیب باییردا گیزلهنیب ،میلتین ایچینده اولماغی
دوشونوردوم! دویغومال یاشیمی دوشونوردوم! یاشیم آلتمیشین اوستونده
ایدی! حبسلرده جانیم الدن دوشوبدور! دوغرو کی ،اییلمز اولموشام،
آنجاق گئدن جاندان گئدیب! بیر دری ،بیر سوموک قالمیشام! بوتون
بونالرا باخمایاراق ،یئنه ده توتوقلویام! یئنه جانیمدان ال چکمیرلر!
"آدین چیخینجا ،جانین چیخسین" جوانشیر! جانیمی بوراالردا
آالجاقالرسا ،ان آزیندان دوشمنه قارشی ائتدیگیم سوچ اوستونده
اولسون! نییه یاش-یاش یانمالییام؟ ان آزیندان قورو-قورو یانیم!
بو دوشونجهلر ایچیندیدیم کی ،میالدی ایلینین سونالرینا دوغرو
ائرمنی-خریستیانالر اوچون عفو خبری یاییلدی .هابئله ،بونونال باغلی
بعضی توتوقلوالرا دا باغیش گلهجگی دیلدن-دیله گزیردی .بیر یاندان
ایسه ،تبریز حبسخاناسینین آشیب-داشماسی دا ،دوستاقالری ناراحات
ائدیردی .توتوالن سیاسی گنجلرین سایی گونوگوندن آرتیردی.
دویدوقالریمیزا گؤره ،بیر چوخ یپرانمیش و اوزون مودتلی سیاسیلرین
اؤزگور بوراخیلماسی گوندمده ایدی! بئله کی ،ایکی قوغوشو
بیرلشدیرهرک ،بوشالمیش اوالنی یئنی توتوقلوالرال دولدوروردوالر.
سونوندا باغیش فرمانی تئهراندان گلدی! منیم ده آدیم ایکینجی کز
باغیشالنمیشالر آراسیندا ایدی! محکمهسیز بئش آی ایگیرمی گونلوک
تبریز دوسداغینین دا اؤیکوسو بیتدی!
-۱۹۷۹جو ایلین یانوارینین ایلک گونلرینده (-۱۳۵۶جی گونش ایلینین
دئی آینین  )۱۱-۱۰کیرالیق ائویمه ساری یوال دوشدوم .ائوه
یاخینالشدیقدا ،قاپینین آچیق اولدوغونو گؤردوم! یالنیش کوچهیه
گیرمیشم دئیه ،گئری دؤنرکن آسالن بئین خانیمینی گؤردوم:
 آوااا! جوانشیر عمی ساالم! بس سن آلتی آیدی هاراالرداسان؟یئری-گؤیو آختارمیشیق! ایداره قالماییب کی ،سنی آسالن
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سوروشماسین! دوغروسو ،امنیتدن ده سوروشولدون! امنیت سنین
اونالرین الینده اولمادیغینی دئینجه ،بیر یئرلرده اؤلوب قالدیغین
عاغلیمیزا گلدی!
(گوله-گوله) سیز ده حالوامی چالدینیز! باری رحمت اوخویان دا
اولدومو؟
جوانشیر عمی ،هاراالردا گیزلنمیشدین؟ (یانیندا دوران قیزینا:
گئت باباوا جوانشیر عمینین گلدیگینی دئنه!) .گل گئدک ائوه،
عمی!
سن دئنه گؤروم ،ائوه باشقاسی داشینیبدیر؟
بوتون نسنهلر بیزده عمی! هر شئی ساغالمدیر.
آسالن (قاچاراق) :جوانشیر عمی ،بس سن هاراالرداسان،
قارداش ،باغریمیزی دلدین ،اورگیمیزی قان ائلهدین! آدام بیر یئره
یوخ اوالرسا ،دئمزمی؟ (منی قوجاقالییب کؤورهلیر! من ده
اونونال بیرگه کؤورهلیرم!)
منی آپاراجاقالرینی دئمه دیلرکی ،من ده سیزه بیلدیریم!
آسالن بئین ائشی طیبه :کیم سنی آپاردی عمی؟ اولمایا!...
هه قیزیم!...
گئدک ائوه ،گئدک ائوه!
آسالن :باشینا یئنه نه گلدی ،عمی؟
تیمچهدن آپاردیالر! دئیهجگم ،دئیهجگم! گئدک ائوه بیر چای
ایچیب اؤزومه گلیم .اؤزگور اولماغیمدان ایکی ساعات کئچیر!

طیبه و آسالنین دئدیگی کیمی ،یوخا چیخمامدان بیر گون سونرا منی
سوروشان دوستالریم نیگاران اولماغا باشالییرالر .ایلک اؤنجه ،آسالن
بازارا باش چکیر .حاجی شمس آزر منیم هاردا اولدوغومدان بیلگیسیز
اولدوغونو دئییب ،گیلئیلهنیر! او ،یازیق کیشی ده حاقلی ایدی .من
هرگون سحر تیمچهنین قاپیسینی آچان ایلک شخص اوالردیم .او
گون ده آلیشقانلیق اوزوندن تیمچهنی ایلک آچان اولدوم .دوکانی
آچماق اوچون جیبیمدن آچاری چیخارماق ایستهییردیم کی ،بیر آن
ایچینده یاخاالناراق بازاردان چیخاریب ماشینا میندیریلدیم .او
سحر ده منیم توتوقالنمامی تانیش بیریسی ده گؤرمه میشدیر!
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حاجی شمس آزر باشینین آغریماسیندان قورخاراق ،منیم سون آیلیغیمی
آرتیقالماسی ایله وئریب ،اوزرومو ایستهدی .دوستالرین یاردیمییال
یئنی بیر ائوه داشیندیم! ایسماعیل قهوهچینین کؤمک لیگی ایله داها
مودئرن ،بؤیوک و گئنیش ائوه کؤچدوم .ائوده بوتون یاشام ایمکانالری
وار ایدی .کیراسی او قدر اوجوز ایدی کی ،آلتی آیلیغینی اؤنجهدن اؤده
دیم! آخشامالرین چوخونو ،حتی گئجهلر ده تک بوراخیلمیردیم! ائو،
اینسانالرال دولو بیر پانسیونا بنزهییردی! بو ایسه ،منیم سون دیلهدیگیم
یاشامی ساغالییردی! چونکی ،یئنیدن توتوقالناجاغامسا ،دوغرودان
سوچلو اولدوغومو دیلهییردیم! هر اوالیا قارشی ،بانکدا اوالن
پولالریمی دا گئری آلیب ،ایسماعیل قهوهچی نین الیله ایشلهمه
بوراخدیم .الیم آغزیما چاتیردی .کیمسهیه مؤحتاج دئییلدیم .عکسینه،
الیمدن گلدیکجه ساواکین دوستاقالریندا اوالن دؤیوشکن و آیدین کسیمین
قاالنالرینا یاردیم ائتمهیه چالیشیردیم .بو دا الیمدن گلن ان کیچیک
وطنداشلیق بورجوم ایدی .گونلر ،ایستهدیگیم کیمی ایرهلیلهییردی .دئیه
بیلرم کی ،عؤمرومون ان باهار چاغینی یاشاییردیم .تبریزین بعضی
کیتاب ساتانالرینا گلن گیزلی باکی کیتابالری الیمه چاتینجا ،آیدین
گنجلریمیزین آراسیندا یاییردیم! چوخو اوشاق کیتابجاسی اولماقال،
"آزربایجان بو گون" کیمی تورکجه ،فارسجا تانیتیم کیتابچاالر دا وار
ایدی .آزربایجان تورکجهسینده اوالن اوشاق کیتابالری الدن-اله
گزیردی .آنجاق او کیتابجاالر کیریل الیفباسی ایله یازیلیردی .من بو
یازینی راحاتجا اوخویور ،یازیردیم .گنجلره ایسه بو یازینی اؤیرتمک
اوچون" ،آزربایجان بو گون" کیتابینی اوخودور ،یازدیریردیم! ایچیمده
اوالن درین اؤیرتمنلیک دویغوسو حیاتا کئچیردی! چوخو گنجلردن
عیبارت داغچیالرال بیرلیکده دوغانین اوجاالرینا دیرماشیردیق.
یاواش-یاواش سیاسیله شن داغالرین در-دوواری "شاها اؤلوم" "پهلوی
رئژیمینه اؤلوم" "یاشاسین ایشچیلر" "یاشاسین آزربایجان" "یاشاسین
پیشوری یولو" کیمی شوعارالرال دولوردو! هر قورومون
طرفدارالری اؤز سئودیگی تشکیالتین تانیتیم شوعارالرینی داغالرین
گئدیش-گلیش یولالرینا داشیردیالر .دوغرودان-دوغرویا اورگیمده
پاسالنمیش نیسگیللریمین زنگولهسی سسلنمهیه باشالمیشدی!
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قوم شهرینده دینی حؤوزه میتینقینده چوخو تورک دیللی اولماقال
اونالرجا دینی طلبه ،رئژیم الیله اؤلدورولموشدو .تورک موجتئهیدی
بؤیوک آیتولاله میر کاظیم شریعتمدارینین قومدا یایدیغی قیرخینجی گون
چاغیریشی آزربایجاندا بومبا کیمی پارتالمیشدی! تبریزین قیزیللی
مسجیدی قومدا اؤلنلرین قیرخینجی گونو اوچون سئچیلمیشدیر .ساواک
بئله بیر آنما تؤرهنینه ایذن وئرمیهجگینی اؤنجهدن بیلدیرسه ده ،کوتله
اوفکه لی ماراق ،گئت-گئده بؤیویوردو .بیر چوخو ،دیندن
ایچینده آرتان ٔ
اوزاق اوالن ایسماعیل قهوخاناسینین مشتریلری ،اوچ گوندن سونرا نه
اوالجاغینی دانیشیردیالر!
تبریز ۲۹ ،بهمن )۱۸-۰۲-۱۹۷۸( ۱۳۵۶
آزربایجانین گؤزو تبریزه دیکیلمیشدی! تبریز بازارینین هنده وری
یوردوموزون چئشیدلی یئرلریندن گلن آوتوبوسالرال دولموشدو .بو
اینسانالری بورا چکن ان باشدا شریعتمدارینین قوم شهرینده اؤلنلرین
قیرخینجی گونو ایله باغلی چاغیریشی اولسا دا ،تبریزین ایرقچی شاه
رئژیمینه قارشی آیاقالنماسی بؤیوک اؤنم داشیردی .دئدیگیم کیمی،
ایسماعیل قهوخاناسینا گلن اینسانالرین دینله ایلیشکیسی یوخ ایدی.
بورادا توپالنان گنجلرین اورتاق ماراغی یالنیز کیتاب ایدی! بو
قهوخانادا دونیا ادبیاتی ،فلسفهسی ،تاریخی و باشقا کیتابالر الدن-اله
گزیردی .حایاتیم بویو دیلهدیگیم اینقیالبچی گنج یئته نکلری گؤزومون
اؤنونده گؤروردوم! یاشیمدان آسیلی اولمایاراق ،گنجلرله قایناشیر،
اونالرین ائنرژیسینی ایچیمه چکیردیم .یاشالنماغا دوغرو دئییل،
گنجلییه دؤنمه گیمی سانیردیم .بوندان سونرا باشیما نه گلهجگینی دئییل،
وارلیقالریندان ایلهام آلدیغیم گنجلریمیزین گلهجگینی دوشونوردوم!
عئینی زاماندا اونالردان ایلهام آالراراق جسارتلرینه گوج قاتماغا
چالیشیردیم! طبیعی کی ،من ده بیر ایشلر گؤرمهلی ایدیم .بو اوزدن،
 ۲۹بهمن گونونده اونالردان اوزاق دوشمک ایستمهدیم! گنجلریمیزین
بؤیوک فیکیرلری وار ایدی!
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سحر ساعات  ۱۰رادهلرینده تبریز "آغیر دوغوم سانجیسی" چکیردی!
آنا وطنین یئنی اینقالب دوغوشو بازار ایچیندن باشالدی! یوزلر ،مینه
یوکسلدی ،مینلرسه ،یوز مینلر اولدو! تبریزین شاهلیق رئژیمینه قارشی
آیاقالنماسی منی ده آسالنا چئویرمیشدی .الیمه گلهنی سیندیریر،
اودالییردیم! اوجا سسله شاهین یئددی سواللهسینه کوفور ائدیردیم!
هارداسا اوتوز-اوتوزبئش ایل بوندان اؤنجه گؤزومون اؤنونده داردان
آسیالن آزربایجانین ،یئنیدن جانالنماسینی گؤروردوم! خوشبخت ایدیم
کی ،بو آیاقالنمانین کیچیک بیریسی ایدیم! بیر آنلیغینا آتش آلووالری
اورمانی کوله چئویرن کیمی ،تبریز ده شاه سیستمینین اونورغاسینی
قیریب داغیتدی! بیز اؤزوموز بئله ،ائتدیکلریمیزه اینانمیردیق! تبریزین
بوتون کوچه-سوخاقی عوصیانچیالرین الینده ایدی .بو عوصیانال
تئهراندا اورتاقلیق ائتدیگیم مصدیقچی ،تودهچی گؤستریلرینی
قارشیالشدیرا بیلمیردیم .بیز اورادا ایقتدار ایدیعاسیندا اوالن
قورومالرین کنترولوندایدیق .آنجاق ،بورادا میلتله فاشیست رئژیم
آراسیندا ساواش گئدیردی! سحر باشالیان و آخشامچاغی اوردو
تانکالرینین شهره گیرمهسیله سونالنان  ۲۹بهمن آیاقالنماسی ،دونیا
دوردوقجا یاشاناجاق! او آخشام تبریزین بوتون کئچیت یولالری
فارسیستاندان گلن دیل بیلمز اوردونون ایشقالیندایدی! تانکالر دؤرد
یولالری کسیر ،عسکرلر ایسه اؤز چئورهلرینه دوالنیردیالر! رئژیمین
دوشونجهسینه گؤره ،تبریزه قالیب گلمیشدی! آنجاق اساس قالیب اوالن
میلتیمیز اولدو! میلتیمیزین شاه وارلیغینا ووردوغو دربه ،بوکس
مئیدانینداکی ناک-اووت آنالمینا گلدی! ایسماعیل قهوخاناسینا گلن
اوشاقالرین بیر نئچهسی ،او گوندن سونرا اورتالیقدا گؤرونمهدیلر .منیم
باشیما ایسه هئچ بیر ایش گلمهدی .آنجاق ۱۵-۱۴ ،نفر شهید اوالن
هموطنلریمیز وار ایدی! مینه یاخین توتوقلو ازینجه اوغرادی .اونالرجا
بانک ،سینئما-تئاتر ،دؤولت دایرهسی ،ایلنجه مرکزی ،شاهین پارتیاسی
ساییالن "رستاخیز"ین مرکزی بیناسی کوتلهنین اودوندا کول اولدو!
تبریزین منجیم ایله دوهچی خیابانالرینین کسمسینده یئرلشن "رستاخیز
پارتیاسی"نی توتاندان سونرا ،بینانین بالکونوندان باخانالردان بیری ده
من ایدیم .اورادان باخارکن ۳۰ ،ایل اؤنجه سیرایال تیر آغاجالریندان
آسیالن ایگیدلریمیزین قیریلمیش بویونالری گؤزومون اؤنونده
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جانالنیردی! همین آن بیر ساواک مأمورونون الیمه کئچمهسینی
دیلهییردیم! نئجه کی ،اؤلوم اؤلومو گتیرر
دئمیشلر!
تبریز ۲۹ ،بهمنین آردیندان گلن سیاسال دئپرم لر!
دورد
اولکه نین ٔ
"شاه ییخیلسین آرتیق!" امری آزربایجاندان ایران دئیلن ٔ
یونونه وئریلمیشدی .گوندن گونه فارس رئژیمینه قارشی آیاقالنماالر
ٔ
چوخالیردی! میتینقلر دایانمیردی! تبریزده اوالن میتینقلرین ،دئمک
اوالر کی ،هامیسیندا اورتاقلیق ائدیردیم .میتینقلرده تورکجه سلوقانالر
آتماغا چالیشانالر دا وار ایدی .من ،شوعارالرین تورکجه وئریلمهسینه
جان آتانالردان بیرینجیسی ایدیم .آنجاق ،چوخ غریبه ایدی کی ،گئجهلر
ائویمه گلیب تورک دیلینده کیتابالر اوخویان ،آزربایجان موسیقی سینه،
میللی وارلیغیمیزا دلی کیمی عاشیق اوالن ،چوخ سئودیگیم و اومید
بسلهدیگیم گنجلر تئهرانال اویغون سلوقانالرا چکیلیردیلر .من ،تئهرانین
و تئهرانچی لیغین نئجه اؤلومجول زهر اولدوغونو یاخشی بیلیردیم!
تئهراندا یئرلشن سولچو ،ساغچی ،دینچی پانفارسیزمین ایدئولوژی
اوستونلوگونو قبول ائتمک ،بیز تورکلر اوچون بوس-بوتون مانقورد
اولماق دئمک ایدی! من بوتون وارلیغیمال بعضی گنج لیگیمیزین بو
پوسقویا دوشدویونو گؤروردوم!
روحوما آتامین ،قارداشیمین ،آنامین ،باجیمیم ،عمیلریمین،
آرخاداشالریمین ،اولوسومون روحو گیرمیشدیر .تبریزدن سورگون
دوشهنی ،یاشادیغیم بوتون مظلوم حایاتیمین اوجونو تبریزده آلماغا
چالیشیردیم! هایقیریب-هارای چکمکله ،فارس رئژیمینه قافا توتماقال،
سانکی مظلوم سورگونداشالریمین دا روحالرینی اوخشاییردیم .ییلماز
ایرادهسیله بیر ائلین یاشامینی قارانتییا آالن قوجامان جاهان کیشی
عمیجانی نئجه اونوتماق اوالر! بو وولکانلی گونلرده جاببار عمینی،
قوالمی ،اولقانی ،کیشیخان عمینی" ،من ،قوردون قورخولو گؤزلریندن
دئییل ،بیتین ،گنهنین گؤزه گلمز میزی دیشلریندن قورخارام!"دئین
قوردانانی نئجه اونودا بیلردیم!  ۶۸سورگون کاروانیندان بیلدیگیم
قدریله ایکی کیشی قالمیشدی .بیری بوتون یوخسوللوغو و زنگین لیگیله
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اولوسونا ،تورپاغینا ،کیملیگینه سؤیکنن من جوانشیر ،بیری ده قورد
گئیمینده گیزلنمیش فارس قوللوقچوسو ساتقین ،آزغین ،خایین ،ساواک
مأمورو روتبهسینه دوشموش تولکو یحیا! بو خایندن باشقا ،قاالنالرین
سسی اولماق بویون بورجوم دئییلدی می؟
ایسماعیل قهوه خاناسینین بوگونلردهکی دورومو هئچ خوشوما
گلمهییردی .منیمله بیرلیکده دؤرد-بئش گنجین نیگران باخیشالری قهوه
خانانین گنل گؤرونتوسویدو! بیرینجیسی تانیدیغیم بیر چوخ گنجلرین
ایز-توزو گؤرونمز اولموشدور! بو گنجلرین یوخا چیخماسی یاخشی
عالمت دئییلدی! منیمله ایسماعیل قهوهچینین بو حاقدا فیکیرلری اوست-
اوسته دوشموردو .او ،تئهرانچی ایدئولوگیاسی نین اولدوغونا
یونلره
سیاسی
اینانمیردی .او ،فدایی ،توده چی ،موجاهید کیمی ایرانچی
ٔ
اوستونلوک وئره رک ،میللی ایدراکین دونیا بویدا گئنیشلیگینی
دانیشدیغی فارسالشمیش تورکجه سینه سیخیشدیرمیشدی .اویسه ،من
اونون بو اینانجینین شعور آلتی دویغو اولدوغونو ،دوزگون میللی اینانج
اولمادیغینی ،ایرانچی و فارسچی پانچیلیقال سونوج الناجاغینا آرخایین
ایدیم! آچیغی گئدیشاتین قالیب روحو تئهرانچیلیق اوزه رینده نؤقطه
لنمیشدیر .بیزیم کیمی اینسانالرا یاواش-یاواش پانتورکیست ،تورانچی،
تورکیهچی دامغاسی وورولوردو! آرتیق ،میتینقلرده کوتلهنین دیله
گتیردیگی تورکجه سؤزلر آنیندا باسیلیر ،یئرینی فارسجا شوعارالر
آلیردی! سولچو ،ساغچی ،دینچی کسیمی بیرلشدیرن فارس سلوقانالر،
تئهراندا دئییلن عئینی سؤزلرله میتینقلرین هاواسینی ایرانیلشدیریردی!
بیزیم کیمی فارس پوسقوسو گؤرموش یازیق تورکلرین کیملیک
هایقیرتیسی اؤز اینقیالبچی گنجلریمیز طرفیندن بوغولوردو!
تبریزین ان بؤیوک میتیقلریندن بیری آمئریکا کونسوللوغونون
قارشیسیندا اولدو! شهناز خیابانینین دؤنگهسینده اوالن داش ماغازاالردا
اون-اون بئش فیرقهچی-تورکچو آرخاداشالرال میتینقه قاتیلماغا
گئدیردیک کی ،ایگیرمی-اوتوز کیشیلیک گنج سولچو دسته ،اللرینده
فارسجا یازیلمیش پالکاردالرال قارشیمیزا دیکیلدی.
 "سیزین میتینقه یاخینالشما ایذنیز یوخدور! سیز گئدین تورکیهدهپانتورکیستلره قاتیلین! سیز گئدین تورکجه شوعارالرینیزی
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تورکیهده وئرین! بورا وطنسئورلرین یئریدیر .یاشاسین فارس،
کورد ،آزری بیرلیگی! اؤلوم اولسون پانتورکیزمه!
" هیجانا قاپیلمیش بو گؤزل گنجلریمیزین اؤزلرینه قارشی
سسلندیرمیش اولدوغو میللی سؤیوشلر ،تیکان کیمی اوره گیمه
باتیردی! منه ان چوخ آجی وئرن ایسه ،بو اوشاقالردان بیراز آرالی
اوالن تئهران بیلیم یوردو یوکسک لیسانسلی انور مسعودی ایدی! او،
ائولرینده سیخیالن زامان منیم یانیما گهلر ،تورکجه کیتابالر آالر،
تورکجه موزیک دینلردی! اونو اؤز اوغلوم کیمی سئوردیم .آنجاق ،بیر
نئچه کومونیست دوست تاپاندان سونرا ،منه قارشی توتومو دییشمهیه
باشالدی .اونون ۲۹ ،بهمندن سونرا منه قارشی داورانیشی دییشمیشدی.
او ،منه قارشی ایشلتدیگی ساغ قانادلی مرتجع تورکچو ،بوزقوردچو،
تورکیهچی ،آمئریکا آژانی ،روسیا دوشمنی کیمی دامغاالرال اوزه ریمه
یوروردو!
~~~~~
آرتیق ایستبداد و آمئریکایا باغلیلیق سیمگهسی اوالن شاه قاچمیش،
خومئینی گلمیشدی! فارسچی-شیعه دینسل لیگی دئوریمین تپهسینه
مینمیشدی .شاه رئژیمیندن داها گئریچی ،دینچی ،گؤزو-باشی باغلی
سیستئمین ایران آدالنان یئره حاکیم اولما ایزلری گؤرونوردو! بئینی
یویولموش کوتلهنین گؤزو آیا دیکیلمیشدی" .باخ! آیین ساغ یانیندا

دایانیب بیزه باخیر! بیر الینده آلما ،بیر الینده قران وار ،باخ!"

گوره ،خومئینی آیدا دایانیب میلتین
دینسل خورافاتین یئنی سوژتینه ٔ
ساققالینا گولورموش! شاهلیق رئژیمینین چؤکوشوندن یارانمیش
بوشلوغون آردیندان کئچیجی اولسا دا ،یاریم ـ یاپاالق بیرسیاسی
آچیقلیق یارانمیشدی .توده چی ،فدایی ،موجاهید و بیر چوخ سول،
لیبرال ،دینجی قورومالرین آچیق فعالیتینه ایمکان یارانمیشدی .تبریزین
"نصف راه" چئورهسینده "آزربایجان دئموکرات فیرقهسی"نین اوفیسی
آچیلمیشدی .بیر نئچه دوست اوالراق سئوینه-سئوینه آ د ف-نین
اوفیسینه گئتمک اوچون ایکی تاکسی توتدوق .ایلک اؤنجه آ د ف-نین
تبریزده اوفیسی نین آچیلماسینا اینانماساق دا ،گرچگی گؤرونجه
گؤزلریمیز یاشال دولدو! بوتون گیلئی و اومودسوزلوقالرا قارشین ،بو
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آد بیزیم اوچون قودسال ساییلیردی! اؤزومو تانیاندان بری سیراالریندا
اولموش ،وارینی-یوخونو ،عاییله سینی اوغروندا قوربان وئرمیش
بیری کیمی منیم اوچون فیرقهنین بام-باشقا آنالمی وار ایدی .چوخ دا
کیچیک اولمایان بیر سالوندا بیزی قارشیالیان اورتا یاشلی کیشیله
اوزلشدیک:
 چوخ خوش گلمیسینیز! تانیش اوالق من آتابای ،سیز؟ من جوانشیر! اوغورالر اولسون! چوخ سئویندیک! بیلر-بیلمزگلدیک! بورا نه زاماندان آچیقدیر؟ بیزیم یئنی خبریمیز اولدو!
 اوزون زامان دئییل .بئش-اون گوندور! فیرقهنین بیلدیریش وکیتابالری ایله تانیش اولون ،یئنه گؤروشریک!
 بونالر دا آرخاداشالر تانیش اولون...ماسا اوستونده یئرلشن آزربایجان دئموکرات فیرقهسینین اساسنامه و
مرامنامهسینی گؤتوروب اوخوماغا باشالیینجا ،پیشوری بابانین
یاراتدیغی فیرقه نین چوخدان بری اؤلدویونو گؤردوم! "ایران توده
پارتیاسینین آزربایجان ایالت تشکیالتی آزربایجان دئموکرات
فیرقهسی"!!!
بوتون خیالالریم ییخیلمیشدی!  ۳۰مین اینسانیمین قانی یئرده قالمیشدی!
میلیونالرال ازگین ،بئزگین اولوسومون اومود ائوی اؤزگهلرین الینه
دوشموشدو! بابا پیشورینین یاراتدیغی تشکیالت ک گ ب-نین ایران
بؤلومو اوالن توده پاتیاسینین یئملیگی اولموشدو.
او دوزاقدان نئجه چیخدیغیمی دئییل ،نئچه گون ایچیم-ایچیمی یئدیگینی
خاطیرالییرام! گؤتوردوم فیرقه اساسنامه سینی آرخاداشالریمال
بیرلیکده نئچه کره اوخودوق! آرتیق آزربایجانین فیرقه آدلی بیر
قورومونون اولمادیغینی قبول ائتدیک .بوندان سونرا اؤزوموزون بیر
اؤزگور تشکیالتیمیزین اولماسینین آلتینی جیزدیک .هر دوستوموز
اوچون بیر گؤره و تانیدیق .ایلک گؤره ویمیز ،توده حزبینین فیرقهسی
آدلی ک ق ب توزاغینی تانیتدیرماق اولدو.
بؤیوک اومیدلرله باش توتان اینقالب ،ایلک گونلریندن مولالالر الیله
منیمسن میش اولدو! سولدان توتموش ساغا قدر اینقالب اورتاقالری
خومئینی نین و اونو گتیرنلرین قصاب لیغینا اوغرامیش اولدوالر.
جومهوری تئرمینی جومهورئ ایسالمی اولدو! مارکسیست-لنینیست
کومونیست کیملیگی داشیان توده پارتیاسی اسالم شریعتینه بویون قویان
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ایلک تشکیالت اولدو .بو پارتیا یاراندیغیندان اوزو بری سلسله وی
خیانتلرینین بیرینین ده آلتینا ایمضا آتدی .روسالرین ائتکیسی آلتیندا
فدایی تشکیالتی دا توده خیانتینین آردینا دوشدو .مجاهیدلرین دورومو
داها آجیناجاقلی اولدو! خومئینی یه ایلک کس امام آدی وئرن بو گئنیش
مقیاسلی مسلمان قوروم ،قارشیلیق اوالراق منافیق آدینی آلدی!
تورک دینی لیدئر شریعتمداری نین دستگیله لیبرال کیملیگی داشیان
"ایران موسلمان خالقی ایسالمی جمهوریت پارتیاسی" یاراندی! بو
پارتیا خومئینی نین آدیال باغالنان "ایران ایسالم جمهوریسی پارتیاسی"
ایله بیرلیکده ایکی ایری مقیاسلی تشکیالت فورماسی آلدی .گون
کئچدیکجه ،تئهران باسقیسی آرتیردی! آزربایجاندا ،کوردستاندا
رئژیمین باسقیالرینا قارشی داها چوخ حرکت گؤزه دییردی.
آزربایجاندا چاپ اولونان تورک دیلیندهکی نشرلر سیخیشدیریلماغا
باشالمیشدی .خومئینی سئورلر سیخیشدیرما اوالیینی سوردوردوکجه،
اونالرا اوالن کوتله ایچی نفرت ده آرتیردی .میلت آراسیندا سادجه
"خالق موسلمان" دئییلن شریعتمداری یؤنلو قوروم "آزربایجان
پارتیاسی" کیمی تانینیردی! "خالق موسلمان" آزربایجانین میللی
پروبلئملرینین چؤزومو اوچون مختاریت فورمولونو اورتایا قویوردو.
خومئینی ایرتیجاسینا قویروق اوالن توده ،فدایی ،مجاهید تشکیالتالری
رسمی اوالراق آزربایجان تورک میلتی نین میللی پروبلئملری
قارشیسیندا فارسچی-شیعه خومئینی رئژیمینی مودافیعه ائدیردیلر! من و
آرخاداشالریما گؤره ،بئله بیر دورومدا "خالق موسلمان" طرفینده
اولماق گرکیردی:
 آرخاداشالر ،بو دورومدا بیز میللی لرین اوزرینه بؤیوکمسئولیت دوشور .آزربایجانین حاقلی ایستکلری رئژیمین و توده،
فدایی ،مجاید تشکیالتالرینین دوشمنچیلیگینه توش گلمیشدیر.
پروقرامیندا آزربایجانا اؤزرک لیک (مختاریت) تانییان توده
پارتیاسی ،آچیقجا آزربایجانین میللی پروبلئمینه گؤز یوماراق،
خومئینی یه قوللوغونو اورتایا قویور .من ،ان چوخ اؤزوموزدن
اوالن زاواللی فدایی لره یانیردیم! اینسان دا بو قدر آنالماز
اوالرمیش؟ اینسان بو درجه اؤزوندن چیخارمیش؟ یعنی
کومونیزم ،گنجلریمیزین گؤزونو بو قدر کور ائدیبمی؟ آ
دوستالر ،بونا بیر چاره آختارمالی ییق! بو گنجلر بیزیم میلتین
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اومیدیدیر .بونالرین بئله آزغینالشماسینا سون وئرمک گرکدیر.
نئجه گؤز باخا-باخا اؤز باجینی ،آنانی ،قارداشینی ،آتانی ،میللی
شرافتینی ،تورپاغینی تئهراندا اوتوران میللی دوشمنلره قوربان
ائتمک اوالر! سیزجه بو دورومدا نه ائتمهلی ییک؟
باریش :دوغرو کی ،خالق موسلمان پارتیاسی نین (خ م پ)
باشچیالرینا گوون مک اولماز! حتی شریعتمدارینین اؤزونه بئله!
 ۳۰مین میللی شهیدیمیزین قاتیلی اوالن شاها دوعا اوخوماسی
باغیشالنیلماز! آنجاق اورتادا "خالق موسلمان"دان باشقا آلترناتیو
یوخدور .آزربایجان تورکو بو گون دینی مرجعی نین آرخاسیندا
دایانیبدیر .دینی مرجع ایسه ،خالق موسلمان قورومونون
آرخاسیندادیر" .خالق موسلمان" آرتیق بیر آزربایجان
قورومودور .من د ،بو لیبرالالردان قورخورام ،آما باشقا یول تاپا
بیلمیرم! اگر کومونیزم آزربایجانا خیانت ائتمهسه ایدی .دوروم
دییشه بیلردی.
روباب :آغاالر تبریزین بازاریندا چیخان یانغین تصادف
دئییلدیر .بو بوس-بوتون حزب اولالهین ایشیدیر .حزب اولاله
بیرباشا خومئینی نین امری آلتیندا چالیشیر .خومئینی آزربایجانین
ایالتی-ویالیتی موختارلیغینی ایستمیر .او ،آزربایجانی تئزلیکله
سوسدورماغا چالیشیر .بازاردا یانان آلتمیش-یئتمیش دوکانین
هامیسی خالق موسلمان پاتیاسی اویه سی و یا سئمپاتالریسی نین
ایش یئریدیر .آغاالر ،بیز بونو قبول ائتمهلییک کی ،میللی
حرکاتین اؤزونون یولو وار .بو یولون اؤز ایدئولوگیاسی وار!
میلتچی ایدئولوگیادیر میلتین یولونو آچان! سیز ،هله ده فدایی،
تودئیی ،مجاهید ،بازرگان قونوسونداسینیز! بیز ،تئز-گئج
فیرقهنین میللی آلترناتیوینی یاراتمالی ییق! ندن بوگون صاباحا
ائدیرسینیز؟
سردار :من ده روباب خانیما قاتیلیرام .دئدیکلرینین هامیسی
دوزدور .بیز ،اؤز تشکیالتیمیزی یارادا-یارادا خالق موسلمان
پارتیاسینی دا ساوونمالی ییق .بازار ،بوتونلوکله بو تشکیالتین
الیندهدیر .بعضی کومیتهلرین آپاریجیالری خالق موسلمانا
باغلیدیر .رادیو-تلویزیا کانالالریندا نفوزالری وار .مکتبلرده،
ایدارهلرده گوجلودورلر .اومودسوزجا اوتورماقدانسا ،بیر ایشلر
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گؤرمه میز گرکدیر .مراغه ای ینین آزربایجان والیلی گیندن
استعفاسی ،تئهرانا قافا توتماقدیر .او ،آچیقجا باسقی آلتیندا
اولدوغونو دیله گتیریر .حتی آزربایجانین ایکی حاکیمیتلی
سیستمده اولدوغونو دئییر.
سلیم آغا :خانیم دا دئدیگی کیمی ،زامان چوخ دارالیر .والیت
مطلقه فقیه یولدادیر .آقای شریعتمدارینین گوجو خومئینی یه
چاتماییر .دئمک اوالر کی ،بوتون گوج خومئینی چیلرین
الیندهدیر .سیز تبریزه باخمایین ،قومدا آغانین ائوینه یوروش
اولونور-۱۱۰ .جو مادده تصدیق اولونور .خومئینی آچیقجا کورد
و تورک خالقالرینا مئیدان اوخویور .حرکته کئچمک گرکدیر.
زامان الدن گئدیر .منجه ده ،اؤز ایشیمیزی گؤرمکله بیرلیکده
خالق موسلمان پاتیاسینی دا ساوونماق اوالر.
روباب خانیم :دوستالر ،بیر داها سؤز آلدیغیم اوچون باغیشالیین!
سون گونلرده "خالق موسلمان" قزئتی ایله" ،کار" قزئتی آراسیندا
موناقیشه گئدیر .خومئینی رئژیمی توپو آزربایجانین اؤز مئیدانینا
آتیبدیر .بیلدیگینیز کیمی ،فدایی لرین ایچینده اؤز میلتینی سئون
گنجلر آز دئییل ،خالق موسلمانچیالر ایچینده ده همچنین! آنجاق،
آرانی قاتان منفی عنصورلرین ده اولدوغونو گؤرمهدن کئچمک
دوغرو دئییل .فدایلر کومونیستدیر ،خالق موسلمانچیالر ایسه
کومنیسمه قارشی! خومئینی چیلر بو یولدان ایچه ری گیرهرک
آرانی قاتماغا چالیشیرالر .اصلینده ،رئژیم اوچون خالق
موسلمانچی و فدایی فرق ائتمز .بونالر ایکیسی ده آرادان
گئتمهلیدیر رئژیمه گؤره .بیزیم دوروموموز ،ایکی طرفی ده آییق
سالماقدیر .بونا گؤره ،تئزلیکله بیلدیری یایماغیمیز گرکیر.
من :ساغولون روباب خانیم .چوخ دوغرو نؤقطهنین اوزونده
دوردونوز.

بوتون گونو بو قونوالر باغالنتیسیندا دارتیشدیق  .تبریزین بو یاخین
گونلرده قاریشما احتیمالی واردی .هاردا دورماغیمیزین دوغرو
اولدوغو بلیرلندی .اؤز دوروموموزال باغلی گئنیش آالنلی تانیتیم
ایشلری آپاریلمالی ایدی .بونونال یاناشی ،تک باشینا حرکت
ائتمگیمیزین ده دوغرو اولمادیغی اورتایا قویولدو .خالق موسلمان
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پارتییاسی نین باشچیالریندان علیزاده ،مراغه ای ،نزیه ایله گؤروشو
گرگلی ساندیق!
زامان کئچدیکجه تبریزین سیاسی دورومو گرگینلشیردی .حزب اولاله
ال خالق موسلمانچیالر آراسیندا آتیشماالر چوخالیردی .آیتولالهالر
ساواشی بؤیومهیه باشالمیشدی .آنایاسانین قبول اولونماسی ایله،
شریعتمدارینین دموکراتیک و چاغداش ایستکلری رد اولونموشدو.
خومئینی اؤز گئری ذکالی اولدوغونو قانون اساسیندا توپلوما دیکته
ائتمک اوچون-۱۱۰ ،جو مادنی قبول ائتدیرمیشدی .هابئله،
شریعتمدارینین خالقالرا آزادلیق وئریلمهسیله باغلی "ایالتی-ویالیتی
انجمنلر"ی فورمولو دا قبول اولونمامیشدی .او ،فرانسانین اونلو قزئتی
اوالن "لوموند"دا وئردیگی مصاحیبهده رد اولونان اؤنری لرینی میلتین
زیانینا و دیکتاتورلوغون خئیرینه دئمیشدیر .اونا گؤره ،ایالتی-ویالیتی
انجمنلرین یارانماسییال فارس اولمایان اتنیکلرین اؤز دوغما یوردالریندا
راحات و اؤزگور یاشاماسی ساغالناجاقدیر .هابئله "ویالیت مطلقهٔ
فقیه" ایسه اینسانالرین ایرادهسینی صفیرالماقال ،باشدا اوتوران
دیکتارورون گوجونو تانری قدر ائدهجکدیر .آغانین سون زامانالردا
اوالن کسکین چیخیشالرینی دوردورماق اوچون خومئینی و باشقا
بؤیوک آیتولاله الرین دا اونون ائوینه گئتمهسی یارارلی اولمامیشدی.
آغا ،ایچ و دیش مئدیادا هر زاماندان آرتیق آزربایجان و کوردستان
مختاریه تینی مدافیعه ائدهرک،خومئینی رژیمینی آغیر دورومدا
قویوردو .تئهران مئدیاسی ایسه هر گون آغا شریعتمدارییا قارشی آغیر
ایتیهامالر ایشلدهرک ،آزربایجانین دؤزومونو زورالییردیالر .بو
خبرلری هر کس کیمی ،آرخاداشالرال من ده ایزلهییردیک .آرتیق،
بیزیم ده یؤنوموز بللی اولموشدو! خالق موسلمان پارتییاسی نین بوتون
اسگیکلره قارشین ،اوزه رینده اینادال دوردوغو یئرلی پارالمئنت،
یئرلی شوراالرین ایستهنیلمهسی بیزیم ده ،ایلکین ایستکلریمیزیدی .من،
روباب خانیم و آغا سردار ،مستقیل فیرقهچیلر آدینا خالق موسلمان
پارتیاسی نین تبریز مرکزینه گئدهرک ،آزربایجان دموکرات فیرقهسی
اورقانی آدینا یاییالن "آزربایجان" قزئته سینین شرععتمداری و خالق
موسلمان پارتیاسی عنوانینا یایدیغی دوشمنجه ایفادهلرینی قینامیشدیق.
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اوسته لیک ،آزربایجانین اؤزرک اولماسی نین یولوندا اونالرین یانیندا
اولدوغوموزو بللی ائتمیشدیک.
بو گونه دک گؤردویوم ان بؤیوک میتینق ناماز مئیدانیندا دوزنلنمیشدی.
میتینقین بیر اوجو بازار آغیزی ،او بیری اوجو ایسه انگجی مسجیدینه
اوزانمیشدیر .بیر میلیوندان آرتیق اینسانین توپالندیغی تخمین
ائدیلیردی! ایلک اؤنجهه دانیشیقالر آراسیندا "آلاله اکبر" و ساالوات
سسلن سه ده ،سونرادان چپیک چالما و یا "دوزدو-دوزدو" سؤزلری
اونالرین یئرینی آلدی! آشیری هیجان ایچینده ایستکلر اوخونور ،میلت
ایسه سس بیرلیگیله "دوزدو-دوزدو" سؤزو ایله تصدیقلهییردی .سئوینج
یاشیندان گؤزلریم دول-بوش اولوردو! الیمدهکی یایلیغیم جیم-جیالق سو
اولموشدو! ایندی آغالماییم ،بس نه زامان آغالییم! بوتون دوشمن
چیلیکلر ،ایدئولوژی اسارتلره قارشی اولوسوم بیر داها آیاقدا ایدی!
آزربایجانین اورگی تبریزده آتیردی! آیاقداییک دئیه ،تبریزیمین
یومروغو تئهرانا قارشی قالخمیشدی! "ائی گؤک تانریم! بو

دوشمنلیک نه زامانا قدر داوام ائدهجک! نه زامان تئهران مافیاسینین
قورخونج الی منیم آنا وطنیمدن چکیله جک! ائی گؤکتانریم! نه زامان
اولوسومون اؤزگورلوک دیله گی باغیمسیز آزربایجانین
جومهورسارایی نین باش بایراغینا چئوریلهجک! بو میلتین چیلهسی
نه زامان بیتهجکدیر! ائی گؤکتانریم!"

و سونوندا قومدان یاییالن بیر خبر آزربایجانی آیاغا قالدیردی .تبریزده
بو خبر بومبا کیمی پارتالدی:

"آغانین ائوینه خومئینی چیلر طرفیندن یوروش ائدیلیب! اؤلنلر و
یارالیالر وار! دامدا قوروجولوق ائدن ،اوچ اؤوالد آتاسی  ۲۸یاشلی
بیر تبریزلی ایلمکچی گنج قورشونا توش گلهرک ،شهید اولوب"!
گوجلو سیالحلی آتیشمادان سونرا دوشمن گئری چکیلمهیه مجبور
اولوب! آغانین دورومو نورمالدیر .آنجاق ،هر آن یئنی هوجوم اوال
بیلر .آغا تبریزه گلمگی دوشونمور .آغانین قومداکی ائوی
قوشاتیلمیشدیر! خومئینی ،آغا شریعتمدارینین اؤلوم حؤکمونو
ایمضاالییب!"
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بو اوالیی ائشیدرکن ،من ،روباب خانیم و آغا سردار حؤکماوار
محللهسینده یئرلشن آیتولاله حؤکم آبادینین ائوینه یولالندیق .تبریزده
یاییالن بوتون بیرینجی خبرلرین مرکزی بوراسی ایدی .بیر ده،
هدفیمیز ایلک کز اوالراق آغانین آزربایجاندا اوالن ان یاخین تمثیلچی
سیله گؤروشمگیمیز ایدی .حؤکماوارا گئدن یولالر تیکلیم-تیکلیم ایدی!
تبریزین واغزال یولوندا اوالن ترافیکین آچیلماسی گؤزلهنیلمیردی.
روباب خانیمین مصلحتیله سردار بئی ماشینین یؤنونو قونقا باشیندان
کوچه باغا ،اورادان ایسه چئشمه باشینا دییشدیرهرک آخونی یولونو
توتدو! قاراغاج آخینی یولوندا بوتون ماشینالر دایانمیشدی .بللی اوالن
حؤکماوارا قدر ماشین پارک ائتمیشدی .بیز ده ،باشقاالری کیمی اورادا
پارک ائدیب آیاقدا یورودوک .میلت حؤکماوارا ساری یورویوردو!
میلتیمین ایچینده اولدوغوم اوچون سئوینجیمین سینیری یوخ ایدی! او
آندا دونیانین ان گؤزل دویغوالری ایچینده اوزوردوم! دونیانین هئچ بیر
جاناواری ،بو میلتی ییخا بیلمز! میلتیمین بیرلیگی وارکن ،ایرانین
فارسچی راسیزمی بیر یانا ،حتی دونیانین ان "وحشی آییسی" اوالن
روس بئله ،اونو یئنه بیلمز! یول بویو ،منه ووروالن روس جاسوسو
دامقاسینی دوشونوردوم! اؤز-اؤزومه دوشونوردوم کی" :بیر

آزربایجان تورکو نه قدر رذیل ،آلچاق و مانقورد اولمالیدیر کی ،بو

گؤزل اولوسونا دئییل ،روس "آییسی"نا قوللوق ائتسین! ؟ " .و نه
قدر خوشبختم کی ،بو جوشوب-داشان میلتیمین بیر کیچیک پارچاسییام!
نه قدر خوشبختم کی ،بو اولوسون یولوندا عاییله مین قانینی قوربان
وئرمیشم! او قانالر میلتیمه حاالل اولسون! کئشکی ،منیم ده خالقیمین
بیر آتاتورکو اولسایدی! کئشکی ،بو اولوسون دا اوغروندا بایراق اوالن
اؤنجوللریمیز اولسایدی!
آرتیق یول گئتمهیه ایمکان یوخ ایدی! اون مینلرله زیارتجی حؤکماوار
محللهسینین گئنیش هنده ورینی دولدورموشدو .سینیرلی کوتله عوصیان
اوچون بیر باهانه آختاریردی .تکجه تبریزدن دئییل ،آزربایجانین
چئشیدلی یئرلریندن گلن توپلوم قاتمانالری اللرینده تمثیل ائتدیگی یئر و
صنیف پالکاتالری ایله میتینقه قاتیلیردیالر .اوردونون چوخلو عسکری
و ظابیطی ده میتینقین ایچینه سیزمیشدیرالر! بؤیوک آیتولاله
شریعتمدارینین شکیللری الدن-اله گزهرک سلوقانالر آتیلیردی! بو میلت
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آیاقدایکن ،اورتادا دوغرو-دوزگون بیر یولبایلیق یوخ ایدی .هر جور
فداکارلیغا حاضیر کوتلهنی یؤنلندیرن دوغرو بیر لیدئر اورتادا
اولمایینجا ،میلت اؤز باشینا گلیر-گئدیردی! اورتادا درین بیر
بلیرسیزلیک حاکیم ایدی .هر کس بیر-بیریندن "نه اوالجاق؟" "،نه
ائتمهلییک؟" "،حزبین دوشوندویو ندیر؟"سوروشوردو! میلت تپهدن
دیرناغا قدر حاقلی ایدی .میلتی کوچهلره چکهنین ،بو میلتی
یؤنلندیرمهیه جسارتی چاتمیردی! اوردو میلتیله ،سیندیکاالر میلتیله،
بازار میلتیله ،هاوا قوووهسی میلتیله ،اوچوشون ایذنی میلتیله ،بوتون
خیدمت آالنالری میلتیله اوالندان سونرا نه ائتمهمک اولماز کی؟ بو
گوجو بیرلشدیرهجک تکجه عنصر لیدئردیر .آزربایجانین آیاقالنماسیندا
سیاسی لیدئرین اولماماسی منی چوخ راحاتسیز ائدیردی" .خالق
موسلمان پارتیاسی" شریعتمداری کاریزماسیندان یارانان بیر لیبرال
قوروم اوالراق ،آزربایجانین ایستقالل و دئموکراتیک آزادلیغینین
ایرادهسینی یؤنتمهیه قادیر دئییلدی! ایچینده اولدوغوم بو توپالنتی بونون
ایثباتی ایدی! همین گونلرده منیم ایستگیمله یئنیدن بیر آیارا گلدیک.
 آرخاداشالر خوش گؤردوک! بیلدیگینیز کیمی ،آزربایجانین سونایکی-اوچ گونکو دورومو اؤنجهکی گونلره گؤره دییشمیشدی.
آرتیق خالق آیاقالنماقدادیر .خومئینی نین سئچدیگی باش نازیر
"مهدی بازرگان"ین آزربایجان خالقینا آپ-آیدین قافا توتماسی
بللیدیر .بو مانقورت تورکون ،خومئینی یه گؤستردیگی یالتاقلیق
اوزوندن اؤز میلتینی ساتقین ،شوروی دن گلمه اعالن ائتمهسی
چوخ آنالملیدیر .خاطیرالییرسینیزسا ،ایکی ایل اؤنجه  ۲۹بهمن
آیاقالنماسیندا دا شاهین نؤکرلریندن اوالن "آموزگار" بازرگانین
بو سؤزلرینین عئینینی دئمیشدی .دوستالر ،آرتیق بو میلتی
ائولرده توتماق اولماز! آما نه یازیق کی ،باش توتاجاق عصیانین
لیدئرلیگی میلتین درین ایستکلریله باغداشان دئییل! خ م پ-نین
لیدئرلیگی آزربایجان اوچون دئییل ،ایرانا دوشونور .دوغروسو،
بیز چارهسیزلیکدن بو پارتیایا اومید باغالمیشیق .ائله دئییلمی،
آرخاداشالر؟
 باریش :من جوانشیر عمینین فیکیرلرینه قارشی دئییلم .آما بو قدراومودسوزلوغا دا قاتیلمیرام! اورتادا بیر حرکت وار .بیز بو
حرکتین هاراسینداییق؟ بیز اولساق دا ،اولماساق دا ،خ م پ-ی
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اؤز ایشینی گؤرور .آنجاق ،بو خالق موسلمان اولماسا نئجه؟
آرتیق میلت اونون آرخاسیندادیر .بو گون آزربایجاندا نه خومئینی
واردیر ،نه ده خومئینی چی حزب اولاله! هامی شرعیتمداری
دئییب تئهرانا سینه گریر! ان یاخشی سی ،بیز ده اومودسوز
اولمایاق .من بو آیاقالنمانین غلبهسینی ایندیدن گؤرورم.
آزربایجان گئدیر کی ،خودموختار اولسون ،اینانین منه!
سردار آغا :باریش بئین خوشگؤروسو گؤزلدیر ،آما تلسکندیر!
من ،دونیا تجروبهسی بیزدن آرتیق اوالن پیشوری ،مصدیق ،شاه،
ساواک گؤرموش جوانشیر بئیه داها چوخ اینانیرام! جوانشیر بئی
دئمیر کی ،عصیانا قاتیلمایاق! او ،عؤمرو بویو جانینی بو یولدا
قویماقدان قاچماییب! سادجه تجروبهسینی بیزیمله پایالشیر.
گرهکیرسه ،میتینقه ،گؤسترییه و اینقیالبا بیزدن قاباق قوشار
جوانشیر بئی!
روباب خانیم :خومئینی ،خ م پ-نین سون ایستکلرینی قبول
ائدهجکمی سیزجه؟ آنایاسانین دوزهلیشینه فرمان وئرهجکمی؟
یوخسا ،دئموکراسی یئرینه دئسپوتیزمی حاکیم ائدهجک ،هانسی
سی!؟
سلیم :خومئینی اؤز مقامینی قورویوب ساخالماق اوچون
آزربایجانی دا ،بوتون دونیانی دا اود ووروب یاخار! اونون
گؤزونده قورخو دئییلن شئی یوخ! اینقیالبدان  ۹-۸آی کئچیر! آما
کیمسهنین اوزو گولمور .گولن وارسا ،اؤزو و چئورهسیدیر! قاتیل
خالخالی تئهراندا ،میر حسین موسوی تبریزده میلتی قیریر ،او دا
گولور! افندیلر ،اورتادا باریش-فیالن یوخدور .بو ساواش کسین
باش توتاجاق! بوردا دئموکراتیا-دیکتاتورا ساواشی وار .خومئینی
هر گون دیکتاتور اولدوغونو باغیرا-باغیرا بیان ائدیر! مجاهید،
فدایی ،توده چی ایسه عصرین دیکتاتورونون یانیندا یئرلشیرلر!
خالقین ایچیندن اوالن بو یازیق مانقوردالرا یازیقالر اولسون! حله
آدالرینی دا خالقین قوروجوالری قویوبالر! یاخشی! حزب توده
نی آنالماق اوالر! بللی کی ،اونالرین لیدئرلری اوزون زامان
روسالرین چؤره گینی یئیبلر! اونالرین روسالرا اوالن
نؤکرچیلیگی بو اوزدن آنالشیلیر! منی یاندیریب-یاخان بیرلیکده
بویا-باشا چاتان فدایی لر و مجاهیدلردیر .آخی ،سیزه نه اولوب،
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آی یازیقالر! بودورمو خالقدان مودافیعه؟دیکتاتورون تورونا
دوشمک! خالقچی لیق ،مرتجع بیریسی نین موردار قویروغو
اولماقدی می!؟ من ده گرچک بیر کومونیست اوالراق ،بو خالق
موسلمانین باشچیالرینا اینانمیرام! یولداشالر ،بو میلتی اود-آلوو
ایچینده بوراخیب قاچاجاقالریندان شوبهم بئله ،یوخدور! آنجاق،
کسیب-باسماقدان باشقا منطقی اولمایان دئسپوت آلاله چیالرین
گوره،
الیندهدیر رئژیم .اینسان آلالهین قولودور دئین خومئینی ٔ
اینسانلیغین آنالمی یوخدور .او ۱۰۵ ،۱۱۰ ،کیمی آنتی بشری
مادهلرین گؤتورولمهسینه ایذن وئرمز .او ،کوتله سسیله
سئچیلمیش شوراالرین سؤز صاحیبی اولماسینا گؤز یومماز.
الکین ،بیزه دوشن گؤره و ،دئسپوتیزمین قارشیسینی آلماقدیر .بو
آالندا میلیونالرجا آزربایجان تورکونون سئوگیسینی قازانان
شریعتمدارینین ده شیعهلیگینی اونوتماماق گرهکیر .او دا،
خومئینی کیمی دینسل سینیر ایچیندهدیر .ائله دئییلمی! ؟یولداشالر!
بو بیر ایدئولوژیک بحراندیر .بیز یانارساق ،آرخامیزجا بوتون
دئموکراسی و آزادلیقالر دا یانار! کئشکه صمدلر ،اوختایالر،
حنیفلر ،بهروزالر دیری قالسایدیالر! آنجاق ،قورخارام کی ساغ
اولسایدیالر ،آرخاداشالری کیمی اونالر دا عاغیلالرینی خومئینی
دئسپوتونا وئرردیلر!
من :سلیم بئی ،سنین ایللر اؤنجهدن تانیدیغین بعضی دوستالرین
وار! اونالرین دورومو نئجهدیر؟ اونالر دا خومئینی دئسپوتیزمینه
آلدانیبالر؟
سلیم :کئچمیشده صمد ،بهروزکیمی شهیدلرین یولونو گئدنلر ،بو
گون اشرفه داها چوخ یاخیندیرالر .ویجدانال دئمک گرکدیرسه بو
دئوریمچی کسیم خالقین یانیندان آیریلمیر .هه ،منیم کیمی اونالر
دا ،سونوندا شریعتمدارینین سینماسینی دوشونورلر .آنجاق،
اشرف آچیقجاسینا بوتون سئونلرینی اویاریبدیر":یا منیمله
خالقیمین یانینداسینیز ،یا دا گئدیب باشقا خاینلر کیمی خومئینی نین
یانیندا یئرلشین! خومئینی نین"والیت موطلقهسینه"سس وئرنلر
خالقین یانیندا دئییل ،دینی دیکتاتورون یانیندادیرالر! سیالهینیز
وارسا ،خومئینی دئسپوتیزمینه قارشی توتمالی سینیز! الی یالین
سینیزسا ،یومروقالرینیزی بیرلشدیریب دینسل ایرتیجاسی نین
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قافاسینی داغیداجاقسینیز! بیر فدایی دئوریمچینین خومئینی حزب
اولالهینین یانیندا نه ایشی اوال بیلر!؟ " بو دئدیکلریمی اشرف
یولداشین ان یاخینالریندان ائشیتمیشم .بیر ده بو سؤزلره نه گرک
وار .تانیدیغیم اشرفچیلرین هامیسی خالقین یانیندادیرالر .اونالری
هر گون گؤرمک اولور.
(تبریز/۰۶-۱۲-۱۹۸۰/۱۵-۰۹-۱۳۵۸،
رادیو-تلویزیون ،اوردو،والی لیک ...میلت الینده!)
»دانیشیر آزربایجانین تبریز رادیوسو!
سیز ،دوغرو ،سانسورسوز،
اؤزگور تبریز رادیوسونو ائشیدیرسینیز«!
سونوندا ،نئچه هفتهدن بری هر گون باریتی آرتان تئهران-تبریز
چاتیشماسی پارتالق وئردی .آغانین ائوینین اوالیالری ،ایران باش
باخانی -مهدی بازرگانین تبریزده درینلشن میتینقلری یئرلی و قوزئیدن
گلن کومونیزمه باغالماسی میلتین دؤزومونو بیتیرمیش اولدو! خالق
موسلمان پارتیاسی ایران دؤولتینین رادیو-تلویزیونونو آزربایجانین
ضدینه تک یؤنلو زهر ساچماسی اوچون بایکوت ائتدی! عصبی پاتالق
وئرن کوتله تبریز تلویزیون مرکزینی توتدو! بازار ،اوردو ،هاوا آالنی
کوتلهنین بو ائیلمینی آلقیشالدی! باشدا تبریز بیلیمیوردو اولماقال ،بوتون
بیلیک مرکزلری اؤز قهرمان دیرهنیشچیلرینی ساوونماق اوچون
کوچهلره یاییلدیالر .تئهراندان یاییمالنان بوتون وئریلیشلر کسیلدی.
تلویزیا ،تبریزده میللی اینقالب روحونون گوزگوسونه چئوریلدی!
اورمو تبریزین یانیندا اولدوغونو اعالن ائتدی .اورمونون هاوا لیمانی
تئهرانین اوزونه باغالندی! تئهراندان سیالحلی اؤزل تیملر داشیان
حربی و داشییجی اوچاقالر اورمودا اوتورماق ایذنی آالمایینجا ،تئهرانا
قاییتماق زوروندا قالدیالر .اهر ،خوی ،موغان ،ماراغا ،خیاو ،میانا،
قزوین و آزربایجانین بیر چوخ شهرلرینین رسمی اورقانالری ،تبریزین
یانیندا اولدوقالرینی اعالن ائتدیلر .بیز ،تلویزیانی فارسچی رئژیمدن
آزاد ائدن ایلک قروپالردان اولدوق .سلیم ایله ایکی چیریک یولداشی
سیالحلی دستهلرین ایچینده ایدیلر .بونو دا دئمهلییم کی ،تبریزده
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هارداسا  ۴۵اینقالب کومیتهسینین دئمک اوالر اوچده ایکیسی خالق
موسلمان پارتیاسیندان یانا ،شریعتمدارچیالردان اولوشوردو! بو
اوالیالردان بیر نئچه گون سونرا منیم ائویمده بیر آرایا گلدیک.
دوغروسو ،بیز ده خالق موسلمان پارتیاسینین باشچیالری کیمی بو
ایشین سونونون هارا واراجاغینی بیلمیردیک .بو اوزدن ،بیر آرایا گلمه
گیمیزی گرکلی ساندیق:
 سلیم آغا :یولداشالر! دورومون گئدیشاتینی هئچ خوش گؤرمورم.تبریزدن اوالن ایستکلرین هامیسی جاوابسیز قالماقدادیر .قومون
علمیه حؤزهسی نین آغا شریعتمداریه قارشی پالنی و نامردجه
داورانیشالری هر گون آرتیر .آغا قومدا سیخیشیب قالیبدیر.
آزربایجان تورکلرینین ،اوندان تبریزه دؤنمه ایستکلری جاوابسیز
قالیب! قوم علمیه حؤزهسینین یؤنو خومئینیه طرفدیر .بؤیوک
آیتولاله شرعیتمداری قومدان تبریزه گلمهسه،هم اؤزونو ،هم ده
آزربایجانی یاندیراجاق .بو دا آچیقجاسی ،پان فارسیزمین تورک
میلتینه قارشی ائندیردیگی نؤوبتی ضربه اوالجاقدیر! خومئینی،
آغانین و آزربایجانین اؤلومونو دیلهییر .باخ ،بئله!
 روباب خانیم :دوستالر ،تلویزیا مرکزینین قایتاریلماسی خالقموسلمان پارتیاسی اوچون آغیر سونوجالر وئرهجکدیر .تئهران
هر طرفلی یوروشه حاضیرالنیر .میلتین گوج پوتنسیالی گؤز
اؤنوندهدیر .الکین بو گوجون درینلشمهسی اوچون پارتیا
اؤندرلیگی ایراده گؤسته رمیر! خالق موسلمان پارتیاسی میلتین
گوجونو اورقانیزه ائتمکده عاجیز قالیر .بو میللی پوتنسیالین
کوچه-بازاردا توکنمهسی اؤز ایزله رینی گؤستریر .پالنسیز او
یانا ،بو یانا گئدیب-گلمکله بیر سونوج الده اولماز! خومئینی
تلویزیانین گئری قایتاریلماسینی شریعتمداریدان آال بیلرسه ،اونو
گئری اوتوردا بیلرسه ،یئرینده دایانمایاجاق .آرتیق ،خالق
موسلمانین بوش داماری خومئینی نین الیندهدیر.
 باریش :دوستالر ،بیز سونونا قدر خالق موسلمان پارتیاسینیقوروماغا داوام ائتمهلییک! من ،بیر آزدان دؤنهجگم .خالق
موسلمان پارتیاسینین مرکزینه و داش ماغازاالری کومیتهسینه
سیالحلی باسقی اوالجاقدیر .بیلدیگیمه گؤره ،اورمو هاوا
قووهلری اورانین هاوا آالنینی آچیق اعالن ائدیبدیر .تئهراندان
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اورمویا چوخلو سیالحلی دسته گلیب .اونالر ایندیجه تبریز
یولوندادیرالر .یاخین ساعاتالردا تبریزده چاتیشما باشالیا بیلر.
پارتیا رهبرلیگی قرارگاهی قوروماق اوچون میلتی دیره نمه یه
چاغیریر!
روباب خانیمال گلن اشرف خانیم :بللی کی ،بوندان سونراکی
دوروم خالقین دیرنمهسینه باغلیدیر! شریعتمداری ،تبریزه
گلمهمهسیله ،اؤزونو خومئینی نین پوسقوسونا آتدی! خومئینی بو
چوزولرسه ،خالق
یازیق عالیمی دارما-داغین ائدر! شریعتمداری ٔ
موسلمان پارتیاسی بیر ساعات بئله ،اؤزونو مودافیعه ائده بیلمز!
بو پارتیانین گیریش قاپیالرینین گئنیشلیگی اینانیلماز بؤیوکدور.
باخین! اونون قورویوجوالریندان بیری کیمی تانینان خسروشاهی
کیمیلر ،بو پارتیانین ایچینده آز دئیللر .اونالر بو پارتیانی ،بو
میلتی بیر بارداق سویا ساتارالر .بیزیم یاراقلی گنجلریمیز
سیالهلی ساواشا حاضیرالنیرالر.میلت هاردا وارسا ،بیز ده
اورداییق .صمدلرین ،بهروزالرین قالدیردیغی آل بایراغی
سازمانین و تودنین خیانتلرینه قوربان وئرمه ریک!

تئهراندا آزربایجانا قارشی بؤیوک اویونا باشالمیشدی! اؤنجهدن
پالنالشمیش سسئناری گوندمه گلمیشدی .خومئینی چی ،تودهچی ،فدایی
چی ،مجاهیدچی ،شریعتمداریدان دؤنموش آلوئرچی کسیم آالنالری آغا
شریعتمدارییه قارشی اولمازین ایتیهامالر ایرهلی سوروردولر .بو
قروپالرین تکجه اورتاقلیغینی آغا شریعتمداری و آزربایجان
دوشمنلیگی اولوشدوروردو! شریعتمداری آمئریکا ایمپئریالیزمینین
عامیلی ،آزربایجان ایسه اینقالبچی خومئینیه قارشی تخریبات آالنی
کیمی پروپاقاندا قونوسو اولموشدو! خالق موسلمان پارتیاسی بیرباشا س
ی ا الیله یارانمیش ،عکس-اینقالب قورومودور .بو قوروم یاشادیقجا،
قودسال اسالم جومهوریتی جیدی تهلوکه قارشیسیندادیر! بو پارتیانین
تمل گوجو تبریز قرارگاهیندا اولدوغو اوچون ،تبریزی عکس-
اینقالبچیالردان تمیزلهمک گرکدیر! بو اورتاق پروپاقاندا ،آزربایجانین
حاقلی ایستکلرینی آمئریکا جاسوسلوغو آدالندیریردی .آیتولاله
شریعتمداری بو باخیشالرا آجی گولونجیله یاناشاراق مشهد شهریندهکی
بیر گؤروشده بئله دئییر" :آمئریکانین  ۳میلیون جاسوسو"!!!
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فارسچی رئژیمین سیالها ساریلماسی گوندن-گونه آرتیردی! داش
ماغازاسی کومیتهسی ،شریعتمدارچی الرین ،آمئریکانین ایشغال
اولونموش کونسوللوغو ایسه ،خومئینی چیلرین حربی قرارگاهی
اولموشدور .بو ایکی مرکزین بیر-بیرینه چوخ یاخینلیغی تبریزین
مرکزی خیابانالرینی تام بیر ساواش آالنینا چئویرمیشدی! منیله سلیم،
داش ماغازاالری کومیتهسینین باشچیسی ایله گؤروشندن سونرا،
کومیته نین ایمداد قروپونا قوشولدوق.
خالق موسلمان پارتییاسینین ایستگیله یئنیدن تلویزیانین اله کئچیریلمهسی
اؤن پالنا کئچمیشدی! نه اولورسا-اولسون تبریزین رادیو-ت و-سی
میلتین الینده اولمالی ایدی .کئچمیش تلویزیا مرکزینین آلیب-
وئریلمهسیندن  ۲۰-۲۵گون کئچیردی .ت و مرکزینین الدن
وئریلمهسیله ،آزربایجانین حاقلی سسی تبریزده بوغولوب قالمیشدی!
خالق موسلمان پارتیاسی ت و کانالینین اله کئچیرمهسیله آزربایجاندا
بوتون اورقانالرین میلته تسلیم ائدیلمه سینی اؤزونون ایلک
استراتئژیسی اعالن ائتمیشدی! بو ،نئچه آیالردان بری عصیانچی
میلتیمیزین اورک ایستگی ایدی!
دی آیینین اورتاالریندا دؤرد بیر یاندان تبریز ت و مرکزی احاطه
اولوندو .میلتین سیالحلی قووهلری ایله فارسچی رئژیمین خومئینیچی
پاسدارالری آراسیندا آغیر آتیشما باشالدی .ایکی طرفدن ده اؤلنلر
اولدو .میلتین سیراالریندا دؤیوشن بیر فدایی چیریک شهید اولدو .ت و
یئنیدن بیزیم الیمیزه کئچدی! ت و-نین یایین سیستمی ایشدن دوشموشدو!
اوردا اوالن اوزمانالرین چالیشماسی سونوج وئرمه یینجه ،بللی اولدو
کی ،تخریبات باییرداندیر .بیز ،او گونون آخشامی داشماغازاالرا دؤنر-
دؤنمز ت و-نین خومئینیچی لرین الینه دوشمهسینی ائشیتدیک .بو
خبرین درین اوزونتوسو میلتین دیرهنیشینده بؤیوک اولومسوزلوق
یاراتدی! رئژیم یاراقلی الری اطرافلی یوروشلره باشالدی! بیر نئچه
گونون ایچینده اونالرجا خ م پ-نا باغلی کومیته ،تئهران دؤولتی الینه
دوشدو! خ م پ-نین بیر چوخ باشچیسی آرادان یوخ اولدو! گنجلیگیمین
ان آجی آنیالرینی بو یاشیمدا بیر داها یاشاییردیم!
میلتی یالقیز بوراخیب قاچان باشچیالر!
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آرتیق سون هوجومالرین زامانی چاتمیشدیر .رئژیم تبریزده میلتی
ایکیه بؤلمگی باجارمیشدی! بوتون خیاوانالردا ،کوچهلرده داش داواسی
داوام ائدیردی .بو ایسه ،تئهرانی سئویندیریردی.گئتدیکجه گوجوموز
آزالیردی .تئهران و باشقا یئرلردن یاراقلی اینقالب پاسدارالری
(قوروجوالر) تبریزه آخینیردی .هارداسا میلتین باالالری سیخیشمیش
دورومدایدی .دی آیینین سونالرینا دوغرو هاوا سویویوردو .آرتیق
کوچهلرده دورماق الی یالین دیرهنیشچیلر اوچون چتینلشمیشدی.
دیرهنیشچیلرین هاردا دوراجاغی بللی اولموردو .خومئینی حزب
اولالهینین یوروشو داها چوخ شهرین مرکزینه ساری یؤنهلیردی.
دیرهنیشچیلرین اساس قایهسی منجم خیابانیندا یئرلشن خالق موسلمان
مرکزینی و شهرین مرکزینده اوالن داش ماغاذاالری کومیتهسینی
قوروماق ایدی .آنجاق هر آن کئچدیکجه یئنی سیالهلی دستهلرین
خومئینی چیلره قوشولماسیال دیرنچ مئیدانی دارالیردی.
ان سونوندا گؤزلهنیلن گون چاتدی .خالق موسلمان پارتیاسی نین
باشچیالری قاچدیالر .میلت الی یالین قاالراق ،تئهران رئژیمینین
قارشیسیندا اومیدسیز دیرهنیشه قالخدی .پاسدارالر پارتیا مرکزینی
راکت آتشینه توتدوالر .بیزیم اولدوغوموز "داشماغازاالری
کومیتهسی" آغیر ایتگیدن سونرا دیرنجدن دوشدو .منیمله بیرلیکده سلیم
و باریش "بارناواک" یولو ایله ،روباب و اشرفین اولدوغو ائوه
قاچدیق!
اؤزومو دیمدیک آیاقدا ساندیغیم آلتی-یئددی آیلیق آنا تبریز اؤیکوم ده
سونا چاتماقدا ایدی .حیاتیمین آخیشی یئنه ده الیمدن چیخمیشدی .قارشیما
نه گلهجک خوش گلهجک!!!
تئهرانین فارسچی رئژیمی اعدامالرا باشالدی .بیرینجی گئجه قورشونا
باغالنانالرین خبری صاباح تئزدن قزئتلرده یاییمالندی .پان فارس-
شیعه چی رئژیم ،آزربایجان تورک میلتینین قانینا سوسامیش اولدوغونو
بیر داها دونیایا گؤسترمیش اولدو!
اون گون ائودن چیخمادیک .اوندان سونرا ایسه قاچاق یولال تورکیهیه
کئچمه غیمیز مصلحت گؤروندو!
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شاختالی بیر گئجهده دیزه قدر قارلی جیغیرالری آشاراق ،عراقال
تورکیهنین کسیشدیگی یئره یئتیشدیک .اینقالبچی ایکی کورد بلدچی نین
یاردیمیال سلیم ایله من تورکیه یولونو توتدوق! سون اوالراق ،قورد
اورکلی اشرف ،روباب و باریشی باغریما باساراق هونکور-هونکور
آغالماغا باشالدیم .بوغازیمین هیچقیریغینا دؤزمهین اوشاقالر دا منیمله
بیرلیکده آغالماغا باشالدیالر .آلیشقان اولدوغوم دراماتیک
ساغولالشمایا سون وئرهرک او اوچو عراقا ،سلیمله من ایسه ،تورکیهیه
دوغرو یولالندیق .اوچ آسالنیم ایری آددیمالرال اؤلکه مین
تورپاقالرینی گئریده بوراخاراق بلیرسیزلیه دوغرو ایرهلیلهییردیلر.
یئریمده دوناراق ،اونالرین گئدیشینی ایزلهییردیم .اورگیمدن قوپان
اوزونتوم دوداقالریمین آراسیندان سوزهرک دیله گلیردی:

"یولونوز آچیق اولسون قورد آناالرین ،جاببارالرین ،کیشیخان الرین
ایگید باالالری! یولونوز ایشیقلی اولسون کؤچری دورناالریم!
الویدا نیسگیللرین توکنمز بوالغی جانیم آزربایجانیم! خوشجا قال،
دیلکلریمیم بیریجیک ییهسی تورک اولوسوم .بیر داها اولوسومون
اومودالری سورگونه دوشدو! سورگون اومودالر!
~~~~~
( )۲۰۰۲-۱۹۸۰ایسوئچ -یؤتئبوری!

آغ قانادالرینی یام-یاشیل چمنلرین اوزه رینه سرمیش یؤتئبوری چمینین
بیر شئه لی سحرینده سلیم ایله قولالریمیزی کؤکسوموزه سریب،
قارشیدان الم-الم آخان مئشه سوالرینین آخیشینا باخیردیق .یازین بو
چاغیندا بلکه ده ،بئله سوسلو-سیرمالی مئشهلیگی تک بوراالردا
گؤرمک اوالر! بیر آزدان ایسوئچ دیلی کورسونا گئتمهلی ایدیک.
بورادا اینسانلیق اوچون دوشونولن هر بیر ایمکان وار ایدی .گلنلره
قارشی چوخ گؤزل داورانیردیالر .اؤزللیکله ،گنجلرین ائیتیمی اوچون
چوخلو زامان قویولوردو .منیم کیمی یاشا دولموشالرا چوخ
یوکلنمیردیلر .یاشادیغیمیز کامپ دا بیر چوخ آفریقالی ،آسیالی حتی
آوروپالی وار ایدی! بوردا بیر-بیرینی تانیمایان اینسانالرین قارشیلیقلی
سایغی سی اینانیلماز ایدی .ان آزیندان ،بیزه بئله گلیردی .بوتون
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چئشیدلی دیللری ،کولتورلری ،رنگلری بیر آرایا گتیرهرک اینسانلیغی
یاشادان بیر اؤلکه گؤرونتوسو وار ایدی بوردا! دوشونورم کی ،ایران
آدالنان یئره سیغینان اوالرسا ،خومئینیچی لرین بو اینسانالرا قارشی
داورانیشی نئجه اوالردی؟
بو ایسوئچ لیلرین بیزی قوروماقدا دردلری ندیر؟ سلیمه گؤره ،بو
ایسوئچ لیلرین ایشچی قووهسینه احتیاجالری اولدوغو اوچوندور! بونا
گؤره ،گلنلری بئله راحات قبول ائدیردیلر! منجه ،بو دوغرو دئییلدیر.
ان آزیندان تام بئله دوشونمک دوغرو دئییلدی .دوغرو اولسا بئله،
اینسان اوچون ایشدن گرکلی نه وار کی؟ اینسان یاشاماق اوچون
ایشلهمهلی دیرسه ،بورادا ایش وار ،دئمک کی ،یاشام واردیر!
اینسانالر ۶۰ ،دان سونرا بورادا امکلی اوالبیلیرلر .بئلهدیرسه ،سلیمی
قبول ائدر ،منی ائتمزیدیلر .منیم بو د ٔوولته نه خئیریم اوال بیلر؟ خسته-
یورغون جانیمی آلیب بورا قاچمیشام .دیل اؤیرنمم چتین ،اویغونالشمام
چتین ،ایشلهمم اوندان دا چتیندیر!
بوندان سونرا منه قاالن یاشاماق ،ایسوئچ دؤولتینه قاالن ایسه
یاشاتماقدیر! بوردا اولدوغوموز آلتی آی سو کیمی آخار کئچدی .گونلر
ساعات کیمی ،آیالر گونلر کیمی کئچدی .ایشیمیز آنجاق و آنجاق
بسلنمک ایدی! گونوموزون یاریسی مکتبده ،یاریسی دا دینجلمکله
کئچیردی.
-۱۹۸۰جی ایلین سونالرا دوغرو یؤتئبورقون بوتون مرکزی
کوچهلری ایشیق ایچینده یانیردی .شهرین ایچینده کیچیک بیر ائو
توتدوغوموزا گؤره ،آخشامالر مرکزده دوالشیردیق .دؤولتدن وئریلن
ماددی یاردیمین یاریسییال راحاتجا یاشاییردیق .سلیمی پراکتیک
اوالراق شهرین مرکزی کیتابخاناسینا آلمیشدیرالر .من ،سادجه دیل
کورسونا گئدیردیم .سلیم ،ایسوئچ جهنی گوندن-گونه چؤزوردو .او ،دیل
کورسونون بیرینجی آشاماسینی کئچهرک ،چوخ تئز بیر زاماندا دیلی
قاوراماغا باشالمیشدی .سلیم تبریزده اونیوئرسیته تی بیتیرمیشدی .بو
اوزدن اونون یولو چوخ آچیق گؤرونوردو! سلیمله آتا-باال کیمی
دوالنیردیق .او ۳۰ ،یاشلی دلی قانلی بیر ایگید تورک ایدی .بونا
باخمایاراق ،بیز ایکی آرخاداش کیمی هر دردیمیزی قارشیلیقلی
پایالشیردیق .همین گونلرین بیرینده سلیم منه سؤیلهدی:
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جوانشیر عمی ،من بیر قیز آرخاداش تاپمیشام! تورکیهلی قیزدیر،
ایستانبول دان گلیب .بورادا بیلیم یوردو بیتیرمک اوزرهدیر .آدی
بنیزدیر .اومود ائدیرم کی،سن ده بئیه نرسن .گؤرمک
ایستهییرسن می؟
نه گؤزل! بوندان خوش خبر اوال بیلمز .همن گؤرمک ایسترم.
ایندی هاردادیر؟ ندن اؤزونله گتیرمهدین کی؟
او ،یاتاق خانادا یاشاییر .آنجاق گلن آیدان اورادان چیخماسی
گرکیر .چونکی اونیوئسیته تی بیتیرمک اوزرهدیر.
نه زاماندیر تانیشیرسینیز؟
آرتیق آلتی آی اولور!
آلتی آی ایچینده بوندان منیم خبریم یوخدور!

سلیم ایله بنیز باشقا بیر ائوه داشینمیشدیرالر .من ،اولدوغوم ائوده
قالیردیم .آرتیق سلیمله بنیزی بئش-اون گوندن بیر گؤروردوم.
گونومون چوخونو یاشلیالر درنگینده کئچیریردیم .یاواش-یاواش
ایسوئچ دیلینده دانیشماغا باشالمیشدیم! اؤز یاشیدالریمال دوستلوق
ائدیر ،اوتوروب-دورماغا آلیشیردیم! چتینلیکله ده اولسا ،ایسوئچ دیلی
کورسونون -۱جی بؤلومونو بیتیرمیش اولدوم.
آرتیق -۱۹۸۵جی ایلی ده یوال سالیردیم .سلیمله بنیز ائولنمیش و بیر
گؤزل اوغولالری دونیایا گلمیشدی .آتا-آناسینین ایستگیله آدی اومود
قویولموشدو .بیزدن کئچدی ،باری اؤوالدالریمیزین اومودو
بالتاالنماسین! بو ایللرده ایراندان قاچاق چوخلو قاچقین قبول
اولونموشدو.عراق-ایران ساواشی اوزوندن اؤلکهدن قاچانالرین سایی
هر گون آرتیردی .طبیعی کی ،یؤتئبورقا گلنلرین سایی دا آز دئییلدی.
اینقالبدان سونرا گلنلرین بیر چوخو گنج اینسانالر اولسا دا ،سون
گلنلرین چوخونو یاشلیالر اولوشدوروردر.
بنیزله سلیم یؤتئبوری بیلیمیوردوندا ایشه آلینمیشدیالر .اونالرین ایشه
آلینماسییال اومود بوتون گونو اوشاق باخجاسیندا اولوردو .زامان-زامان
اونو آلماق اوچون من ده باخچایا گئدیردیم .بو گئدیش-گلیش اسناسیندا
ایراندان گلن اصال تورک بیر قادینال تانیش اولموشدوم .اونون آدی
بئگیم ،یاشی ایسه هارداسا  ۵۵ایدی! او ایصفهانین فریدن شهریندن
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ایدی .اؤز دئدیگینه گؤره ،قاشقای تورکلریندن ایدی .او ،پراکتیک کیمی
باخجانین مطبخینده چالیشیردی .بعضی آخشامالر اومودو آلماق اوچون
گئتدیگیمده ،اونون دا ایشینین بیتمهسینی گؤزلهییردیم .او دا ایشدن
چیخینجا بیرلیکده پارکا گئدهرک زامان کئچیریر ،سونرا ایسه ،یئمک
اوچون اونون و یا منیم ائویمه گئدیردیک .بئگیم خانیم دا منیم کیمی
یالنیز یاشاییردی .اونون ایکی قیزی استوکهولم دا درس اوخویوردوالر.
منیم کیمی او دا اورتا بوی ،اینجه بدن ،آز گولن و اسمر ایدی .بلکه ده،
بیزی اوزاقدان گؤرن آرخاداش دئییل ،باجی-قارداش ساناردی .او،
چوخ سئویملی ،دویغولو و یوکسک آنالییشلی بیر خانیم افندی ایدی.
منیم اؤیکومو درین متانتله دینلهییر و نوتا آلیردی .نه زامان
یورولدوغومو حیسئدرسه ،قارشیما بیر شکرسیز قهوه ،یا دا شوکوالتال
چای قویوردو .زامان-زامان دوشونوردوم کی ،بئگیم همن-همن
اولقادیر .اولقا دا بوردا ،یانیمدا اولسایدی ،یقین کی ،بئگیم کیمی منی
قوخالر-قورویاردی! آنجاق اولقا اولسایدی ،منیم کئچمیشیمی بئگیم
کیمی قورجاالمازدی کسین! چونکی ،منیم یاشامیمال اولقانین یاشامی
عئینیدی .بللی کی ،هر یاشام اؤیکوسو اونو یاشایان اوچون یوخ،
یاشامایانالر اوچون ماراقلیدیر .من ده بئگیم خانیمین یاشامینی
بیلمهدیگیم اوچون اونون اؤیکوسونو سئوه-سئوه دینلهییردیم .اونون
اؤیکوسونده ایران دئییلن یئرده یاشایان تورکلرین عئینی آلین یازیسینا
صاحیب اولدوقالری آیدینجا گؤرونوردو .آزربایجاندا و قاشقای ائلینده
چئشیدلی صحنه لر آالن عئین بیر تئاتر پیئسینه بنزهییردی ،منیمله
بئگیمین اؤیکوسو!
ایسوئچه گلدیگیم ایلک آیالرین بوالنتیسیندان سونرا ،یاشاما اوالن
اومودومو بؤیوک اؤلچوده الدن وئرمهیه باشالدیم .هفتهنین یئددی
گونونو سینیر گرگینلیگی ایله کئچیریردیم .تبریزدن چیخدیغیم گونه
لعنت ائدیردیم .کئشکه قالیب میلتیمین دوشمنلری الینده اعدام اولسایدیم.
کئشکه من ده آتام ،قارداشیم ،عمیم و شهید آرخاداشالریم کیمی فاشیست
پان فارسیزمین قارشیسیندا دیم-دیک دوروب میلت و وطن آدینا آیاقدا
جان وئرسیدیم! قورولوب آوروپایا گلدیگیمین آدینی یاشام قویاجاقسام
سا ،اؤلوم اولسون بو یاشاما!...
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گونو-گوندن اؤزومو بیرباشا حیسئدیردیم .کیمسهنین دوستلوغونو قبول
ائتمیردیم .نه باهاسینا اولورسا-اولسون دؤنمه گی دوشونوردوم! ایران-
عراق ساواشیندان یانا دؤولت اورقانالرینین باشینین قال اولماسینی
دوشونوردوم .بئله دورومدا ،وطنه دؤنهجگیمین آز ریسکیلی اولدوغونو
دوشونوردوم .آیالرجا بونا بنزر فیکیرلرله قورخومو یئنمهیه
چالیشیردیم .دؤنمه یولالرینی اوزون-اوزون دوشونوردوم! یاواش-
یاواش منیم قورخویا دئییل ،قورخونون منه قالیب گلمهسینی قبول
ائتمهیه باشالدیم .آنالدیم کی ،بوتون بونالر سادجه داریخماقدان ایرهلی
گلن سرسملردیر! منیم بورایا گلدیگیمین تمهلینده قورخو یاتمیشدی.
بوس-بوتون قورخو! من یاشامال اؤلوم آراسیندا اوالن ییلمازلیغی
چؤزمهدیگیم اوچون بوردا ایدیم .هر کس کیمی ،اؤلومدن قاچماق
اوچون موجادیله ائدیردیم .خ م پ-دن سونرا باش وئرنلرین هامیسی
گوروشن
یاشماقلی باهاناالردان باشقاسی دئییلدیر! ایچیمده کی منیمله ٔ
منیمی بیرلشدیرمهدیگیم اوچون بوگون بوراالردایدیم! بونا بیر چوخ
ندن یوکلهمک گرکمز ایدی .من ،وارساییم اعدامدان قورخویا دوشدوم!
خالق موسلمان مرکزینین و داش ماغازاالرینین چؤکوشوندن سونرا
تئهران قزئتلرینده یان-یانا قانینا بلشمیش سویداشالریمی،
سنگرداشالریمی گؤردویومده قورخونون درین چاالرالرینی بوتون
واریمال دویدوم! بو قورخونو سلیم ،اشرف ،روباب ،باریش دئییل ،من
اؤز-اؤزومه یاشاتدیم! او گنج آرخاداشالر دا منیم یاشادیغیم قورخونو
یاشادیقالری اوچون دوغما تورپاغی دوشمنه بوراخیب قاچدیالر!
اونالر دا ،اؤز قورخوالرینا یئنیلدیلر!
بیر نئچه آی ،اؤزومه سوچ اورتاغی بولماق اوچون کئچمیشیمی

قورچالیردیم .داها یاواش-یاواش؛ ایچیمنده آنالماغا چالیشیردیغیم"-آرادا
سوچ وارسا ،سوچلو آرانار!"منطیقی ایله اؤزومو قورخودان سییرمگه
باشالدیم! آرتیق ،اؤزومدن کوسمه گین آنالمسیز اولدوغونو
دوشونوردوم .نییه کی ،عؤمور بویو ذیلته ،سورگونه اوغرامیش
حسرتلی بیر میللی کیملیگین اؤزوندن کوسمهسی سون بیر تراژدی
اوالبیلردی
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بیزیم اولوسون دؤنوب-دوالشما سئوگیسی سونسوزدور .اؤرنک آالجاق
کئچمیشلریمیزه باخینجا چوخونون سون مزاری آنا تورپاقالردان
اوزاقالردادیر .یئرینده قالیب آغیر داش اوالن اؤرنک بابامیز بارماق
ساییدیر .شاه ایسماییلدن سونرا بوتون صفوی شاهالری ،قاجار
شاهالری ،ستارخان ،شریعتمداری و بیر چوخالری اؤز میلتی و
تورپاغینین دیشیندا دونیاالرینی دییشدیلر .چونکی ،بیز اؤز
تورپاغیمیزدان قاچماقدا یونگول آیاق میلتیک! من ،سلیم ،اشرف و
مینلرجه بیزیم کیمیلر اؤز باباالریمیز اؤوالدی دئیلیک می؟ بیزده،
تورپاغی تسلیم ائتمک بیر گلنک اولموشدور! یاشام دادلیدیر .بو دادی
آنجاق بیر کره دادارسان! بیز ،دئمک کی ،یاشام بویو بو دادی هئچ
دادمادیغیمیز اوچون ،بوراالرا قدر گلدیک! البته ،یاشام بیر سئچیمدیر
دئینلر ده واردیر! بو دئییمه گؤره ،سئچیمین ان دوغروسو بوتون
اینسانالرین وازکئچمز حاقیدیر .بو سئچیم اوچون بیر اووج تورپاق
دئییل ،بوتون دونیا سنین وطنیندیر دئینلرین سایی دا آز دئییل!
گنجلیگیمده باکیدان تبریزه گلن بیر چوخ سیاستچی نین آغیزیندان بیر
سؤز اسکیک اولموردو" :سوسیالیزم وطنی"! او زامان دا ،ایندی ده بو
وطنین هاراالردا اولدوغونو آنالمادیم .آنجاق بیر گرچگی گؤردوم کی،
سیاسی هاوا دییشینجه "سوسیالیزم وطنینه دؤنن قارداشالرین آردیندان
بایرام ائدن فارس فاشیزمی ،اون مینلرجه گونئیلی الی یالینی قورشونونا
و دار آغاجینا دوزدو! دئمک وطنلیلر اوچون سوسیالیزم وطن،
وطنسیزلر اوچون سوسیالیزم دار آغاجی و قورشون اولورموش! یوخ،
اینادال دار آغاجینی قبول ائتمه رم ،دئینلره ایسه بیر یول قالیر :جهان
وطنلی اولماق! من ،اؤز طالعیمدن کوسه رسم نه اوالر ،کوسمزسم نه
اوالر! بوندان سونرا قورخومو قیناماقال دئییل ،اونو قبول ائدهرک،
ایچیمی یونگول توتمالیام! بئش-اون گونلوک قوربت یاشامینی سورمک
اوچون ایچیمده کی قاسیرقادان اوزاق قالمالییام! یئتر آرتیق!
بیر نئچه ایل دوستلوق ائدندن سونرا قیزالرینین اؤنه ریسیله خاتون
بئگیمله اورتاق ائوه داشینیب ،ایللرجه بیر یاتاغا باش قویدوق! ایکیمیز
ده امکلی اولدوغوموز اوچون الیمیزه گلهنی خرجلهییردیک .بونونال
بئله ،پولون یاریسیندان چوخو الیمیزده قالیردی .یاشیمیز اولدوقجا
ایرهلیله میشدی .بئگیم خانیمین تانسیونو چوخ یوکسک اولوردو .او،
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زامان-زامان بؤلگهنین ان اؤنملی خستخاناسی اوالن سالکرئنیسکادا
یاتیردی .بو یاشیمدا یئنه یالقیز قاالجاغیمدان قورخوردوم .سونوندا
قورخدوغوم باشیما گلدی! خاتون بئگیمین اؤلوم خبری خستخانادان
گلدی! آزربایجان درنگینده یاس تؤرهنی کئچیریلدی.
ایسوئچ توپلومو -۲۰۰۰جی ایلین گلمهسینی بؤیوک جوشقو ایله
قارشیالماغا حاضیرالنیردی .بیر نئچه آی قاالندان یؤتئبورق شهرینین
اوزه رینده ایشیق ساچان گؤی قورشاغی قوراشدیریلمیشدی .هر گئجه
پنجرهنین آرخاسیندا ساعاتالرال گؤی قورشاغی ایله بیرلیکده
یؤتئبورقون سماسینی دوالشیردیم! آرتیق تکلیک منیم اوچون ان یاخین
یولداش ایدی! منیمله یالقیزلیق ایکی قوپولماز روحال بدن اولموشدوق.
جوانشیرله اولقانین تک روح ،تک جان اولدوغو کیمی!
گؤزل یؤتئبورق -۱۹۹۹جو ایلی -۲۰۰۰جی ایله باغالماق اوچون
شنلیک ایچینده پار-پار یانیردی .آزربایجان درنگی ده بو گئجهنین آدینا
بؤیوک شنلیک کئچیریردی .او گئجه ،عؤمرومون ان آل-آلوان
گئجهسینی یاشادیم .آزربایجان درنگینین لوکالی اینسانالرال دولموشدو.
اینسان اوزون زاماندان سونرا اؤزونو سویداشالرینین ایچینده نئجه
دویورسا ،منیم ده دویغوم تام ائله ایدی .دوغماالریمال بیرلیکده سانکی
بیر افسانوی گئجه کئچیریردیم .بئله زاماندا ایچمیهجگم ،نه زامان
ایچهجگم! او گئجه ،الیمه گلهنی ایچدیم! ساعات -۲۴ده یئنی ایلین
باشالنغیجی ایله باغلی گؤی اوزونون  ۱۰دقیقه ایشیق ایچینده
یاناجاغینی دئییردیلر .بیز هامیمیز صبیرسیزلیکله -۲۰۰۰جی ایلین
نئجه گیرهجگینی گؤزلهییردیک .آنجاق ،هانی او بکله نیش! عؤمرومده
ایلک کز ،سرخوش اوالراق باییلمیش ،گؤزومو  ۱۲ساعات سونرا
خسته خانادا آچمیشدیم!
او گوندن سونرا ،آزربایجان درنگی منیم آدرئسیمه چئوریلدی! هر گون
آزربایجان درنگینه گئدیردیم .بئگیم خانیمین یوخلوغونو درنک بوس-
بوتون دولدوروردو .گئجهلر گئج واختا قدر درنکدن تانیشدیغیم
یاشیدالریمال کئچیریردیم .هر هفته سونو درنهیه گلن یئنی عاییله لرله ده
تانیش اولوردوم .چئورمده اوالن بو عاییله لری یاخیندان تانیماغا جان
گوگ
آتیردیم .ایستی قانلی داورانیشالر قارشیلیقلی اولونجا ،سئوینجیم ٔ
تانریمادک فیرلیردی! توپلوم ایچینده "جوانشیر عمی" دئیه سسلنمکدن
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غرور دویوردوم! بعضی زامانالر اؤزومو جاببار عمینین یئرینه
قویوردوم! ساچالریمین بم بیاض لیغی ،یالنیزلیق و یاردیم سئور اینسان
اولدوغوم اوچون سئویلن بیریسی اولموشدوم! ایگیرمی ایللیک
سوسقونلوق سورجینی بیتیرمک یولونا دوشموشدوم! آنجاق داها گئج
ایدی! آیاقالریم یئردن قالخمیردی .گؤزلریمین ایشیغی اولدوقجا
آزالمیشدی .قافامین چکیمی قالمامیشدی .ائودن چیخیب درنهیه
گلدیگیمده چوخ یورولوردوم .کئشکی  ۲۰ایلیمی گئری قایتارا بیلسه
ایدیم .کئشکی ،بو زامان ایچینده فیرقهنین آدسیز قهرمانالرینا  -آتاما،
آناما ،جاببار عمییه اوالن وفا بورجومو یئرینه یئتیره بیلسئیدیم!
کئشکی ،قوردانانین قورد سئوگیسینی ،باغریندان قوپان "یاهو"سونون
گئرچک فلسفهسینی یئنی نسلیمیزه چاتدیرا بیلسئیدیم .کئشکی،
سورگونده بیرلیکده اولدوغوم گئرچک قهرمانالرین یاشادیقالری هر
آنی دونیانین "اینسان-اینسان" باغیران مرکزلرینه چاتدیرا بیلسئیدیم.
کئشکی ۲۹" ،بهمهنی" "،خالق موسلمانی" "،آغا"نین خومئینی
دیکتاتوراسینا یوخ دئدیگی اوچون ،فارسچی رئژیمین تلکانالالریندا
آغالدیلماسینی ،ایشگنجه اولونوب شهید ائدیلمهسینی دونیانین کور
گؤزلرینین قارشیسینا سره بیلسئیدیم .کئشکه ،اوجا تانریم ،گؤکتانریم
گؤزلریمه بیراز ایشیق ،بارماقالریما بیراز گوج ،بئیینیمه بیراز
آچیقلیق ،ایرادمه بیراز ایناد ،عؤمرومه ایسه بیراز فورصت وئرسئیدی.
بو دونیادان سوسقون ،دورغون ،اوسانمیش گئدرسم اگر ،اولوسومون
قارقیشی منی توتار!
آرتیق قاالن عؤمرومو سیز ،ائی سئوگیلی میلتیم ،ائی سئوگیلی داغیم-
داشیم ،وطنیم ،سیزه وئرمهیه چالیشاجاغام! تا اؤلنه قدر!!!

"تبریز"دن "یؤتئبوری"یا
-۱۹۴۵دن -۱۹۸۰نه!
چوخ گئج اولدوغونو بیلیرم! بارماقالریمین قلم توتماقدا زورلوق
چکدیگینی ده حیسئدیرم! آنجاق ایچیمده توکنمز اولو بیر منلیک دیره
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نمکده دیر! منی یاشادان او "من" ،یاشادیقجا منه زاوال یوخدور دئمک!
من گؤکتانریمدان بو سطیرلری یازماق اوچون گوج دیله میشم! منیم
عادیل ،قولچولوغا قارشی چیخان ،بیر اینسان بویو یاشایاجاق،
اؤلهجک ،دیریلهجک گؤکتانریما اینامیم سونسوزدور! بو گوجو منه
وئرهجگینه امینم! نه اولورسا-اولسون ،ایچیمده یاشایان گؤکتانریمین
هوجئیرهسی اوالن "من" ایله بیرلیکده بویون بورجومو اولوسوما
اؤدهینهدک یاشایاجاغام!...
...و سونون سونوندا جاببار عمینین ساواک الینه دوشدویو ال
یازماالریندان یادیمدا قاالنالرینی عئینیله سیزه چاتدیرماق ایستهییرم.
قوی گرچک قهرمانالریمیزین اولوسونا اوالن قایغیالرینی یئنی قوشاق
اوخوسون ،بیلسین ،اؤزونه یول خریتهسی ائتسین!
«جاببار عمینین الیازماالریندان»
بیرینجی آنیمساما!
-

-

"-۱۹۴۱جی ایلین یازیندا تبریزین دوه چی بازارینین آرخا
کوچهلرینین بیرینده  ۱۵-۱۰اورتایاشلی آرخاداشالریمال بیر آرایا
گلدیک .او توپالنتیدا باکیدان گلن ایکی ظابیط ایله بیر قارداشیمیز
دا بیزیمله بیرلیکدیدیلر .توپالنتینین حدفینده تکجه بیر مسئله
دایانمیشدی .یاشجا مندن بیر آز بؤیوک اوالن میر قمبر آغا سؤزو
آچدی":
میر قمبر آغا :دیرلی قارداشالر بورا توپالنان هر کس
آرخاداشدیر .بونا شوبهه میز اولماسین .بورداکی دانیشیقالرین
بوردا قاالجاغیندان آرخایین اوال بیلرسینیز! سون ایللرده تورک
دوشمنی ستالینین امریله تورک وارلیغینا قارشی بؤیوک جینایتلر
اوز وئرمیشدیر .گونئیده گئدن اوالیالردان قوزئی ین ،قوزئیین
ایسه اوالیالریندان گونئیین خبری یوخدور .آرخاداشالر! ستالین
قوزئیده ،رضا شاه ایسه ،گونئیده تورک سؤزونو یاساقالمیشالر!
بو ایکی تورک دوشمنی نییه عئینی هدفه وورورالر!؟ بونالرین
تورکدن باشقا دوشمنلری یوخدومو؟ آرخاداشالر ،تورک کؤکدو،
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یاشام فلسفهسیدیر ،بللکدیر ،بئییندیر ،یؤنتمدیر ،دیلدیر،
کولتوردور ،تاریخدیر ،اولوسدور! بو اینسانلیق دوشمنلری تورک
آدی آلتیندا بیزی بونالردان قوپارماق ایستهییرلر! آرخاداشالر،
عزیز سویداشالر ،آزربایجان سؤزسوز کی بیزیم قودسال
تورپاغیمیزدیر.
سؤزسوز کی ،آنا تورپاغیمیزا جانیمیزی وئرریک .آنجاق بیزیم
کؤکوموزو قوروتماقال نه آزربایجان قاالر ،نه ده وطن! بیزیم
داوامیز تورک داواسیدیر .دوشمنلریمیزین عاغلینا دیقت
گوره" ،کومونیزم ،کؤک ،سوی ،بوی
یئتیرمهلییک .اونالرا ٔ
ائتگیسی بوراخماز! بیزیم باخیشیمیز میللی دئییل ،صنیفسلدیر!"
لنین واستالینین بو تئوریلریله روس ا ٌولمایان میلیونالرجا سووئت
وطنداشینی قارا تورپاغا سردیلر .بونالرین چوخونلوغو روس
اربابلیغینا باش ایمک ایستمیردیرلر .بونالر ،اؤز کؤکونه باغلی
اوالن باشقا میلتلرایدی .آزربایجانین پایی چوخ دهشتلی گؤرونور.
قوزئده آنتی سووئت آدی آلتیندا آیدینالریمیزی قورشونالدیالر.
گونئیده تورک اوشاغینین بویونونا "تورک خر" نوختاسی آسیلیر!
مینلرجه آشاغیالما سیاستی اویقوالنیر .گونئیده تورکلرین سایجا
چوخ اولماسی ،فارسالری قورخوتسا دا ،قوزئیده چوخونلوق
اوالن روسالرین اعدام ماشینی دایانمادان کسیر-بیچیر! بو ایکی
دؤولت تورک میلتینه قارشی اؤز میلتچیلیگینی گوجلندیررکن
بیزیم آیدینالریمیزین "آزری" قوسونتوسو هاردان قایناقالنیر
آرخاداشالر!؟ندن اؤز الیمیزله روسالرین ،فارسالرین دییرمانینا
دن تؤکوروک؟ ندن اؤز کؤکوموزو قازماقال مشغولوق؟ میلت
اؤزونو جددن به جدد تورک بیلرکن ،ندن ایللرینی رضا شاهین
دوستاقالریندا کئچیرن مباریز آرخاداشالر ،کسروی کیمی
خایینلره اویاراق ،تورک سؤزونو یئردن-یئره وورور قوندارما
"آزری" دوزاغینا دوشورلر! روس-فارس قارداشلیغی ،تورک
وارلیغینا باغلیدیر آرخاداشالر .تورک اورتادان قالخارسا بو ایکی
شووینیست ایدئولوژی همن بیر-بیرینه دوشمن کسیلهجک! بو
ایکی جاناوار دؤولتین اورتاق لیغینی گوجلهدیرن ندن ایکیسی نین
ده اؤزگه خالقالرا اوالن فاشیستی باخیشالریدیر.
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(نهاوند-بدیع آباد جاببار  ...الیازما نومره)...۱۹۴۷ ...
ایکینجی آنیمساما!
-

-

جاببار عمی :بو کز چرنداب محللهسینین آرخا کوچهلرینین
بیرینده توپالنمیشدیق .یئنه میر قمبر آغا نطقه باشالدی .قمبر آغا،
گؤردویوم ان گوجلو ،ساوادلی و درین دویغولو ناطیقلردن بیری
ایدی .اونون بو گونکو نطقی "نه ائتمهلییک" عنوانیندا ایدی:
آلدیغیمیز دقیق بیلگیلره گؤره ،چوخ تئزلیکله تبریزده بؤیوک بیر
میللی پارتیا یاراناجاقدیر .میلتیمیزین ان چوخ احتیاجی اوالن
میللی پارتیانین یارانماسی منی چوخ سئویندیریر .آزربایجانا اؤزل
سیاسی قورومون یارانماسی بو میلتین آماجالرینا خیدمت ائدهجک
ان آنا قورومدور .بیزیم جانی-کؤنولدن اونا قاتیلماغیمیز سو و
هاوا کیمی گرکدیر .آنجاق آرخاداشالر ،بو یاراناجاق پارتیانین
ایلکهلرینده "تورک" قاورامی کسینلیکله اولمایاجاقدیر .میلتیمیزین
و دیلیمیزین آدی ساده جه آزربایجان آدیال کیفایتلنمهلیدیر! ندنی
ایسه ،روسالرین "تورک" سؤزونه قارشی جان قاشینتیالریدیر!
آغاالر ،آرخاداشالر ،قورخدوغوموز باشیمیزا گلیر! میللی کؤکدن
اوزاقالشدیریلمیش بیر میللی پارتیا هارا واراجاقدیر آرخاداشالر!
؟ ...
اون گون سونرا میر قمبر آغانین دلیک-دئشیک اولموش ا ٔولوسو
قونقا باشیندا تاپیلدی!!! تورک اولوسو ،اؤز اوغلونو ،آلمان
جاسوسو ،دله دوز ،خالق دوشمنی کیمی لعنتلدی!!!
شهرده یاییالن بیلدیریشلرین آراسیندا بئله بیر بیلدیری ده کوتله
آراسیندا گزیشیب دوالشدی..." :سووئتین قورتولوشچو اوردوسو
گلندن بری دله دوزلر ،آلمان جاسوسالری ،فاشیست نازی
طرفدارالری خالقین آییق اوغولالری طرفیندن توتولور محکمه
اولونور و گیزلیجه جهنمه تولالنیرالر .طبیعی کی ،بئله عمللرین
باریش اوردوسونا اوالن وفادارلیغی چوخ اؤنملیدیر .آنجاق بئله
اؤزباشینالیقالرین توپلوم ایچینده اولومسوز ائتکیسینی ده گؤزدن
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قاچیرماق دوغرو اولمازدی! بو اوزدن سووئتی سئون
یولداشالردان بو مسئلهلرده قانونسل اولدوقالری ایستهنیلیر"!...
اوز اولوسونو روسچولوقدان قورتارماغا چالیشان بیر تورکچو
ٔ
باش بیله نیمیز ،قاتیللری ساریندان دله دوز ،خالق دوشمنی ،نازی
و آلمان یانلیسی کیمی مارکاالندی! میلتینین قایغیسی ایله نفس آالن
اولوس وورغونو ،اؤندر بیر تورک ،دلیک-دئشیک اوالراق
آراالردا قالدی .روس عسکرلری گئجه قارانلیغیندا آتدیقالری
قانلی جسهدی ،گون ایشیغیندا اؤلو کؤپک کیمی بیر داشقا
آرخاسینا آتاراق ،گؤزلردن اوزاقالشدیردیالر! آزربایجانین بیر
ایگید تورک باالسی گیزلی گؤز یاشالری آراسیندا ائتکیسیز
بوشلوغا اوغورالندی! ان یاخینالری بئله ،اونون مزاریندان خبر
آال بیلمهدیلر!
(نهاوند-بدیع آباد جاببار  ...الیازما نو)...۱۹۴۷ ...
اوچونجوآنیمساما!
-

-۱۹۴۳جو ایلین سونالرینا دوغرو یولداش دمیرچی منیم ائویمه
گلدی:
جاببار بئی ،سنی کونسوللوقدان چاغیریرالر .صاباح سحر -۱۱ده
بیر یئتگیلی یولداشال گؤروشون اوالجاق .آنجاق بو گؤروش چوخ
گیزلیدیر!
یولداش دمیرچی ،بو گؤروش ندن اؤترودور؟
یولداش جاببار ،بو سؤزلری نه سن سوروش ،نه من جاوابالییم!
صاباح ساعات -۱۱ده کونسوللوقدا اول! اعتیبارینال باغلی چوخ
اؤنملیدی!
ساعات -۱۱ده کونسوللوغون قاپیسیندا دایاندیم .قاپینین آغزیندا
دایانان بیر آزربایجانلی ظابیط منی خوش قارشیالدی!
کونسوللوغون گیریشینین سولوندا یئرلشن کیچیک بیر اوتاغا
گیردیک .اوتاقدا تک بیر ماسا آرخاسیندا اوتوران قارایاخا روس
دیللی مأمور ،ایلک اؤنجه سوبایا تشککور ائدهرک یوال سالدی.
سونرا فارسجا منه "خوش گدینیز" دئدی:
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"آزریجهنی بیلمهدیگیم اوچون سیزینله فارسجا دانیشاجاغام .ایلک
اؤنجه باشقا بیر دیلده دانیشدیغیم اوچون اوزگونم .سیزین بیر
یوردسئور تاریخچی اؤیرتمن اولدوغونوزو بیلیریک .بیز بیلیم
اینسانالرینا بؤیوک سایقیمیز وار! سووئت سیستئمی بیلیم،
باریش ،قارداشلیق ،اینسانلیق و امک اوزره قورولموشدور .بیزیم
بو گون بوردا اولدوغوموزون ندنی ده بودور .سیز ،بیر خالق
اوالراق داها اؤزگور ،باغیمسیز و اؤزگوون یاشاما الیق سینیز!
یازیقالر اولسون کی ،بو تایدا اوالن آجیناجاقلی آزربایجانال ،او
تایدا اوالن سووئت آزربایجانین دورومو هئچ بیر-بیرینه بنزه میر.
سیز ،او تایدان ایلهام آلمالیسینیز .سیز او تایی یاخیندان گؤرمهلی
سینیز! چوخ باها الده اولونان تجروبهلردن یارارالنمالی سینیز!
سیز ،اؤز موستقیل اؤلکه نیزی قورماق اوچون حاضیر اولمالی
سینیز .یولداش جاببار ،سیز بو یولدا یوردسئور یولداشالرینیزین
سیراسیندا یئرلشمهلی سینیز .بیز ،سیزین کیمی آزربایجان
سئورلری اؤز دوست سیراالریمیزدا گؤرمک ایستریک .یوخسا،
فاشیست نازیلرین یا اونالرین آرخاسیندا دوران تورک دؤولتی
نین یانیندا اولماغین نه فایداسی اوالر! بو یولون سونو البته کی،
خالق دوشمنی ،فاشیست طرفداری کیمی اؤلومدور! سیزین
خالقین ایچینده سووئتی سئون یوردسئور گنج آز دئییل! اونالرین
فاشیزم ،هیتلره اوالن نیفرتی سونسوزدور .بیز هر زامان
اونالرین قارشیسینی آال بیلمیریک! بونو سیزین ده بیلمگینیزی
ایستریک! بیر نئچه گون سونرا سیزینله بیر ده ایلگی
قوروالجاقدیر .بیزیم ساالمالریمیزی باشقا ائو آرخاداشالرینیزا دا
یئتیرین .سیز ،آغساققال اؤیرتمن سینیز! سیزین سؤزونوز اونالر
اوچون کئچرلیدیر .هر کسین خالقین آرخاسیندا اولماسی گرکدیر!
گئده بیلرسینیز!"

مئساژ آلینمیشدی! بوندان نئت و روس سایاغی مئساژ اوال بیلمزدی!
بیز اؤز آرامیزدا بونا "روس دیپلوماسیاسی" دئییردیک! مئساژین
سونوجو نهلری گؤسترمیش اولدو:
 )۱میرقمبر آغانین امینلیگی ایشه یارامامیشدی! ایچیمیزده بیر دئییل،
بیر نئچه روس آدامی وار ایدی!
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 )۲نه قیمتینه اولورسا-اولسون ،روس دؤولتینین "سووئت آزربایجان"
پروژه سی قوزئیده اولدوغو کیمی ،گونئیده ده آنتی تورک ایدئولوژی
مکتبینه چئوریلمهلیدیر.
 )۳گونئیده ده ،قوزئی کیمی تورکچو اؤنجوللرین تئررورو گئنیش
آالنلی بیر ائیلهمه چئوریلمهلیدیر.
 )۴یوخ ائتمهدن اؤنجه ،سوسدورما سیاستی ایرهلی گؤتورولمهلی ایدی.
آنجاق ،گونئیده اولدوقجا یوموشاق اولماسی گرهکیر .چونکی ،یئرلی
کادرا احتیاج واردیر حلهلیک.
 )۵بیر نئچه گون سونرا منیم دوغرانمیش جسهدیمی خایین کیمی دئییل،
سووئت دوستو کیمی گؤسترهجکلر!
سونوج :هارداسا یوزون اوزه رینده اویه سی اوالن قوروم لغو اولوندو!
روسالرین دوستلوق الی سئوه-سئوه قبول اولوندو!!! یاراناجاق بوندان
سونراکی آزربایجان پارتیاسینا قاچاراق عوضو اولوناجاق! من ،باکیا
یوالنیالجاق دسته ایچینده اوالجاغام!...
بیر نئچه گون سونرا کونسوللوغا یئنیدن چاغیریلدیم .همین روس
مأمورو منیم الیمی سیخاراق:

-

-

جاببار یولداش ،سیزی چوخ عاغیللی داورانیشینیز اوچون
آلقیشالییرام! اینانین کی ،حیاتینیزین ان دوغرو قرارینی وئردینیز!
بو آرادا ،منی عاصف یولداش سسلهیه بیلرسینیز .عاصف،
عاصف!
عاصف یولداش ،سیز بو بیلگیلری هاردان آلمیسینیز؟ من کی ،حله
سیزه بیلگی وئرمه میشم!
بیز هر شئیی بیلیریک .سیزین قارشینیزدا بیر دؤولت دایانیبدیر،
یولداش جاببار! سیزین ایچینیزده اوالن ایسه ،من اؤزوم ایدیم!
باشقاسینی آختارمایین .بوندان سونرا نه فرق ائدر کی ،بیر-
بیریمیزله دوست دئییلیک می؟ گئتمه گین ،بیر چای ایچین ،سونرا
سیزی اؤزوم یوال ساالجاغام!

سونوج :جاببار عمی ،سنین ده گووندیگین داغالرا قار یاغدی!!!
(نهاوند-بدیع آباد جاببار  ...الیازما نومره )...۱۹۴۷ ،۲۰
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دوردونجوآنیمساما!
تبریزدن اؤنملی بیر مأموریت اوچون فیرقهنین اردبیل قرارگاهیندا بیر
توپالنتی یا گئتدیم .توپالنتینین هدفینده فیرقهنین تبلیغات اویغوالماسی
دایانمیشدی! بئله کی ،فیرقهنین تبلیغات سیستمی آزربایجانین بوتون
بؤلگهلرینده واحید شکیل تاپمالیدیر .بو اوزدن فیرقهنین اویه سی اوالن
دنه ییملی اؤیرتمنلری حاضیرالییر و بؤلگهلره یولالییردیالر.
من ،بو توپالنتیدا آلیشقانلیق اوزوندن ،بئش-اون کره تورک سؤزونو
آغزیما آلدیم .تبریزه دؤنر-دؤمز سووئت کونسوللوغونا چاغیریلدیم!
تورک سؤزونو ایشلتدیگیمه گؤره ،چوخ آغیرجا قیناندیم! ایکی گوندن
سونرا فیرقه اویه لیگیم دوندورولدو .آنجاق ،ایزلهنیم آلتیندا فیرقهده
چالیشماغیما ایذن وئردیلر!
فیرقهنین ایش باشینا گلمهسیله ،باغیشالناراق اویه لیگیم اؤزومه
قایتاریلدی .طبیعی کی ،بیر کیچیک شرطله! بوندان سونرا دیقتلی
اولمالییام ،تئرمین و آدالرین ایشلهدیلمهسینده یالنیشلیغا یول وئرممهلییم.
روس یولداشالرینی اؤنمسیز پروبلئملره چکممهلییم! هئچ یئرده پروبلئم
یاراتمامالییام! بیر سؤزله ،گؤزلر اوزه ریمده اوالجاق!
(نهاوند-بدیع آباد ،جاببار  ...الیازما نومره )...۱۹۴۷ ،۲۵
بئشینجی آنیمساما!
احمد قوام عؤمرومده گؤردویون ان اوستا فارس سیاستچیدیر .او ،رضا
شاهدان اوزو بری فارسچی سیاستین ان اوستاالریندان ساییلیردی .آنتی
تورک اولماسی ،قوامین باشقا اؤزللیگیدی! او ،سیاستده ان بؤیوک
اویونالری سئچهرک ریسکه گیرمگی سئون بیریسیدیر .روسالرال
روس ،اینگیلیزلرله اینگیلیس ،آمئریکالیالرال آمئریکالی ،شاهال شاه
چی ،کومونیستلرله کومونیست اولوردو .حالبوکی ،اونون اؤز ماراق
آالنی فئودالیزم ایدی .او ،فارسچی سیاستچیلر ایچینده ان ایری
مالیکانهلره ،خانلیقالرا ،تورپاق اراضیسینه صاحیب ایدی.
سؤزسوزکی ،بو بؤیوکلوکده وار-کار و کند نفوذو اونون توپلومدا اوالن
یئرینی بللی ائدیردی .آنجاق ،بونالرا رغمن او ،گوجلو اویونباز
اولدوغوندان ،هر کسی یالنیشلیغا سوروکلهییردی! بونون ترسینه،
580

ائلدار قاراداغلی

سورگون اومودالر

فیرقهنین ایچینده بونا بنزر سیاستچی یوخ ایدی! بو ایسه ،ایلک باشدان
دارتیشما ماساسیندا یئنیلگیمیزی بللی ائدیردی! بیز تورکلرین ان باریز
و دئیشمز اؤزل لیگی ایچیمیزله ائشیگیمیزین عئینلیگیدیر! فیرقهنین
قوامال اوالن دانیشیقالری بو قایداالرا تام اویوردو! فیرقه ،قوامین بیر
تولکی سیاستچی اولدوغونو دئسه ده ،زامان-زامان بو تولکیه اینانماقال،
بیزی ده چاشباش سالیردی .گؤزوموز گؤره-گؤره ،قوام فیرقهنی
آرخاسینجا چکیردی! فیرقه باشچیلیغی ،اونا اینانماسا دا هر گؤروشدن
سونرا چاش-باش قالیردی! قوام بیر یاندان آزربایجانین باشینی قاتاراق
زامان قازانیر ،او بیری یاندان ایسه روسالرال ساختا بازارلیغا
گئدیردی! مسکوا یولچولوغو دا بو دیپلوماتیک اویونالردان بیری
ایدی! او ،اینگیلتر ،آمئریکا و حتی من دئیردیم کی ،روسیا حمایهسینه
آرخاالناراق ،مسکوایا یولالندی! ستالین سووئت آزربایجانیندا میر
جعفر باغیروون آرزوالرینی خوش قارشیالمیردی .او ،قافقازدان
زاقروسالرا چکیلن گوجلو و بوتوو آزربایجان ایستمیردی .حتی
آزربایجان سووئت اوالرسا بئله ،کونترولو مومکون سوز گؤرونوردو!
استالین ،اؤز الینده اوالن امین سینیرالر ایستهییردی .مسکوا
میلیونالرجا اینسان باهاسینا ،اؤلچوسوز خارابالیق قالینتی سینا بدل
اولموش ساواش گوجونو ،باشی باللی بیر فاکتا قوربان وئرمزدی.
بونو ،آزربایجاندان چیخان گون ،بار-بار باغیراراق جار چکمیش
اولدو!
دوولتی فیرقهنی ده ،گونئی آزربایجان دئموکرات حاکیمیه تینی ده
روس ٔ
بوراخمیشدی .کئشکی بوراخمیش اولسایدی! آچیغینی دئمک
گرکدیرسه ،ساتمیشدی .قوامن مسکوایا گئدیشی ،سادجه بو سسئناریایا
سون بیر صحنه آرتیریلماسی ایدی! قوام ،تئهران سیاستینین دیپلوماتیک
قولو اوالراق ،بو اویونون اؤنملی پارچاسی ساییلیردی .منجه ،ایشین
تمل قایناغینی اؤرت-باسدیر ائتمکله ،آزربایجان تورکلرینین گؤزونو
بوالندیرماق قوامین پایینا دوشن اؤنملی رول ساییلیردی.
بیر نئچه فیکیرداشیمال مرکزده ،روسالرین فیرقهنی پیس دوروما
سالدیغی حاقدا دانیشیردیق! روسالر گئدرکن ،فیرقهنین الینده اوالن
مشروطهدن قالمیش پاسلی بئرنو و بئش آتانالری بئله ،فدایی لرین
الیندن آلمیشدیرالر .یعنی فیرقهنین تئهران هوجومو قارشیسیندا رسمی
اوالراق ،بیر بئش آتانی بئله ،یوخ ایدی! باخمایاراق کی ،مرکزدن
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اوزاقدا اوالن فدایی دستهلری ،تام دا تبریز کیمی سیالحالرینی تسلیم
ائتمه میشدیرلر .آنجاق ،اونا دا مرمی گرکیردی!؟ بعضی آتشین
فیرقهچی "یولداش"الر طرفیندن پان تورکیست آدالنان منیم کیمیلرین
روسالرا قارشی توتومونون دوغرو اولدوغو اوزه چیخاندان سونرا،
اومیدسیزلیک او بوشونا اینانان دوستالرین آراسیندا داها چوخ
گؤرونوردو! همین گؤروشده او دوستالرین ایکیسی ده وار ایدی:
 یولداش مردان ق :بئی لر ،بوندان سونرا کیمه اینانمالی ییق؟روس یولداشالر بیزی اوزوقویلو قویوب گئتدیلر! بیزیم اونالرا
اوالن صداقتیمیز تام ایدی ،آما اونالرین آمریکانین آتوم بومباسی
تهدیدیله بورادان چیخماسی بیزیم ال-قولوموزو باغالدی!
 یولداش نصرت ج :چوخ غریبه دیر! ایرانین شمال نفتیقارشیسیندا آزربایجان! منیم عاغلیم بونو آلمیر .نئجه اوال بیلر
کی ،ستالین یولداش بیر دوست حاکیمیتی بلیرسیز بیر نئفت
یاتاقالرینا قوربان وئرسین! بو ایشین ایچینده بیر ایش وار! بیزیم
بیلمهدیگیمیز چوخ شئیلر وار! یولداشالر ،بیزیم یئنی دوستالرا
اوز توتمامیز گرکدیر! ائله دئییلمی؟
 نریمان س:.هانسی دوست اؤلکه ،بئی لر؟ هانسی گوج؟ اینگیلترهبیزه قارشی ،آمئریکا دربارین یانیندا ،روسیا ایسه بیزدن اوز
دؤندرمیش! داها کیملر قالدی کی؟
 مردان ق :تورکیه! آرتیق اونالرال ایلیشگیه گیرمه زامانیگلمیشدیر! بس نه زامان بیزلره یاردیم ائدهجکلر! بیزیم بو گون
یئنی دوستا احتیاجیمیز وار .منجه ،یولداش پیشوری آنکارایا
قارشی بیر آز داها سیاستچی اولمالیدیر! حتی تورکلرین مورتجع
اولماسینی بیله-بیله!!! بلکه ده ،باشدا اوتوران دوستالرین بیر
چوخ شئیلردن خبرلری واردیر .بلکه ده ،یولداش ستالین شخصن
فیرقهنین مؤحکم بیر دوست اولدوغونو سیناییر .کئشکه بئله
اولسون و بیز بو گون اؤزگه بیر دؤولتدن س ٔوز ائتمهسه ک!
 نصرت ج :یولداش مردانین سؤزلرینی اینانماق ایستردیم .آماعاغلیم ،بئله اولمادیغینی دئیر! روسالرا بوندان سونرا بئل
باغالماغین بدهلینی داها چوخ اؤدیهجه ییک .استالین بیرباشا
یولداش باغیروو حدلهییر .مسکوا سووئت آزربایجانین گونئی
حؤکومتیندن اؤترو ایستهدیگی بوتون یاردیم لیسته سینی آغیر
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آلچاتماقالرال رد ائدیب .بیز ایسه ،بوردا روسالرین فیرقهنی
سیناغا چکمه گیندن دانیشیریق! باشقا یاندان ایسه" ،یولداش روس
یولداش روس" دئمکله مسکوانین بیر دئدیگینی ایکی ائتمه دن،روس آغیزی ایله دانیشاراق ،آنکارانی بوس-بوتون آمئریکا
نؤکری ،آلمان یانلیسی ،اینگیلیس دوستو ،تئهران یاوری دئیب
سوچالمیشیق!
آرخاداشالر ،فیرقه باشچیالرینین باشینی قوام اوچدوروب!
اونالر ،دوغرو یؤنون نه اولدوغونو چاشیبالر! منجه ده ،گئنل
سیاستیمیزده بؤیوک دییشیک لیک وئرمهنین زامانی گلمیشدیر.
جاببار بئی ،سیز نه دئیرسینیز؟
آرخاداشالر ،هر زامان دئدیگیم کیمی ،ایندی ده دئیرم کی ،بیزیم
دردیمیز سیاست دئیل ،بیز ایدئولوژی دییشمهیه کئچمهلی ییک .بو
ایسه ،روسالرین بیزه نه ائتدیگیندن آسیلی دئییل! بیر میلت
اوالراق ،اؤز وارلیغیمیزا سؤیکنمهلی ییک .ائله اؤرنگین
روسالر اولسون! روسالر هئچ زامان روسلوغو مورتجع
آدالندیرمازالر! روس هئچ زامان اؤزلرینه گئری ذکالی ،دالی
قالمیش دئمزلر! روسالر هئچ زامان مردان بئی کیمی اؤزلرینی
آلچالتمازالر! روسالر ایلک اؤنجه روس ،سونرا ایدئولوژیک
اوالرالر! تام مردان بئیین ترسینه ،اؤنجه ایدئولوژی قولو
اولمالی ،سونرا ایسه ایدئولوژی هارا چکرسه !...اونالردا
روسدان غئیری دونیا گؤروشو یوخدور .لیبرالی دا ،کومونیستی
ده ،کلیساسی دا اؤنجه روسدور .چونکی ،اونالرین کولتورونده
آلچاقلیق دئیه بیر قاورام تاپیلماز!
مردان ق :.سن آچیقجا منه و فیرقه باشچیالرینا ایفتیرا آتیرسان!
آغزیندان چیخانی قوالغین دویورمو؟!
من :من سنه ده ،اؤزومه ده ،اؤز کیملیگینی اؤزگه ایدئولوگیاسینا
قوربان ائدن هر کسه خطاب دانیشیرام! منی روسالر کیمی تهدید
ائدیرسن ،آغا مردان! بئله هده لردن قارنیم توخدو! من بورادا
سنینله دانیشیرام ،فیرقه لیدئرلیگینده اوتوران بعضیلرینین یالتاق
لیغینین ساوونماسی کیمسهیه قالماییب .اونوتما کی ،فیرقه میزین
اورتاق کیملیگی دئموکرات سؤزو ایله بزنمیشدیر .یعنی ،بیزلر
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بیر دئموکراتیک فیرقه ییک .بونو اونودوب ،منی سوسدورماغا
چالیشما اومیدسیز قارداشیم!
نریمان س :جاببار بئین سؤزلرینین اوستوندن بئله جه کئچیریلمز،
یولداشالر! بو سؤزلر بیزی دریندن دوشوندورمه لیدیر!
دوشوندویوم دوغرو اوالرسا ،جاببار بئی یین دردی قافا دردیدیر!
ایدئولوژی باغلی لیغیندان دئمک ایستهییر .منه گؤره ،بیر آز
صبیرلی اولوب ،بو معلیم دوستوموزو دیقتله دینلمهلی ییک.
بویورون ،جاببار بئی!
من :منیم بیرینین کومونیست اولوب-اولماماسی ایله ایشیم
یوخدور .باخین ،بو فیرقهنین ایچی مینلرجه کومونیزمین نه
اولدوغونو بیلمیه نلرله دولودور .فیرقهنین تمهلی میللی اساسالر
اوزه ریندهدیر .فیرقهنین تمهلی کند ،کؤی ،یئر ،تارالیا ،اکینچی
لیک ،دام-داوارا باغلیدیر .فیرقهنی قورویان ،جانالرینی
اووجالرینا قویان میلتیمیزه باخین! بونالرین کؤکو تورکلوکدهدیر.
مینلر ایلجه بو ساده کوتلهنی بیر آرادا توتان سوی کؤک ،تورک
کیملیگیدیر .ایندی ،اؤزلری تورک اوالن میللی باشچیالر ،تورک
دیلینی ،کیملی گینی دیله گتیرمکدن قاچیرالر! بونون عیلتی ندیر؟
اؤزلریله دانیشاندا تورک اوغلو تورکوک دئییرلر .مئیدانا چیخاندا
تورکلوکلرینی آز قاال دانیرالر! بو ،هانسی یازیق لیقدیر
گؤرهسن؟ بو "آزری" سؤزو هاردان چیخیب!؟ بونو بیری
چیخیب دوغرو -دوزگون تاریخی ثوبوتالرال آنالدا بیلرمی!؟
آرخاداشالر ،آزربایجان بیزیم کؤکلو ،تمللی تورک سوی کؤکونه
باغلی وطنیمیزدیر .اونا جانیمیزی دا ،واریمیزی دا وئرمکدن
چکینمه ریک .ذاتن آزربایجان داواسی تورک داواسیدیر .میلتین
دیلیله باشالیان اؤزل فلسفهسینی دویوب دویدورماق گرهکیر.
یوخسا ،اؤزگهلرین مئیلی ایله میلتین کیملیگینی یاشماقلی عئیبه
جرلیگه بنزتمهنین سونو فالکتدن باشقا اوالماز! .اینانین کی،
سووئت روسالری ،روس کیملیگی اوچون سووئت مکانینی یئرله
بیر ائدرلر .اونالر "پیوتر" تورونالریدیر .من ،کیمسه ایله
دوشمن دئییلم .آنجاق کیمسه ایله ده اؤز میلتیم قدر دوست دئییلم.
من بورادا سیزین قارشینیزدا "نه موتلو تورکوم دئینه!" آنالمینی
بانقیر -بانقیر دیله گتیرمکله ،بؤیوک آتاتورکون یاشام آنالمینی
584

ائلدار قاراداغلی

سورگون اومودالر

دیله گتیریرم! آرخاداشالر! قورخمامالی ییق .بو جانی بیزه کیم
وئریبسه ،او دا آالجاق! گئرچکلری دوستلوق خاطیرینه گیزلهین،
سونوندا خاین اوالر! تورکیهنین بوندان سونرا بیزی یانینا
آلماسی ،نه ییمیزه یاردیم ائدر کی! ؟بو قدر یامان-یوغوزدان
سونرا ،بیر ده دوستلوق الی اوزاداجاق بیزه! ؟اؤزو ده ،هر شئیی
باده وئرندن سونرا!!!
(نهاوند-بدیع آباد جاببار  ...الیازما نومره )...۱۹۴۷ ،۴۵
سون اوالراق جاببار عمینین داها بیر ال یازماسینین بلله گیمده (حافظه)
قاالن بؤلومونو بوردا آنیمسادیرام .او ،یازمیشدی:
-

"روسالرین نامردجهسینه آزربایجانی یالنیز بوراخماسی ایله،
باشچیمیز میر.جعفر آغانین دا آیدینجا چاشقینالشماسی اؤزونو
گؤسترمهیه باشالمیشدی .بوندان اؤنجهکی گوجلو قلم آخیشی و
خاراکتریله اومود قایناغیمیز اوالن پیشوری یولداشین یازیالری
چاشباش ووروردو .هر گون "آزربایجان قزئتی"نده پیشورینین
قلمیله یازیالن یازیالری اوخویوردوق .اصلینده ،بو یازیالردا
اولوملو ائنرژی یئرینه ،اولومسوز ائنرژی ایتیرمه حؤکم
سوروردو! سؤزسوز کی ،فیرقه باشقانی نین بئله بیر آماجی یوخ
ایدی .او ،بوتون وار اوالن گوجو ایله فیرقهنین داغیلماسی
سورجینین قارشیسینی آلماغا چالیشیرکن ،بیر یاندان دا "یا
آزادلیق ،یا اؤلوم!" سلوقانی ایله تئهرانا قارشی دیرهنیش
گؤسترمهیه چالیشیردی .الکین ،اونون سون یازیالریندا سینیر
گرگین لیگی کاغیذ اوزونه ،اورادان دا بیزیم ایچیمیزه آخیردی!
بورادا باشچیمیزین ایکی یازیسینا ایشاره ائدهجگم )۱ :روسالرین
فیرقهنی و میلتیمیزی تئهرانا تسلیم اولماغا بوراخماسیندان سونرا،
آنکارا رادیوسو رسمی بیر وئریلیشینده الی-قولو جویز قابیغیندا
قاالن فیرقه لیدئرلیگینه آچیق بیر مئساژ گؤنده ریر .مئساژ بو
مضموندا ایدی" :ایراندا آزربایجان تورکلرینین ایستقاللیت
اوغروندا موجادیلهسی سورور .بو میللی داوادان مودافیعه ائتمک
بوتون دئموکراتیک قوووهلرین ،او جوملهدن ب م ت-نین
بورجودور!" من بو متنین یاخین فورماسینی پیشوری یولداشین -
585

ائلدار قاراداغلی

سورگون اومودالر

"بیزجه آزربایجان و ایران مسئله سی" مقالهسینده اوخودوم.
/آزربایجان قزئتی .سای  ./۲۱۲باشقانیمیزین آنکارا رادیوسونون
بو وئریلیشینه قارشی جاوابینین یادیمدا قاالن بؤلمهلرینی بیرلیکده
گؤزدن کئچیرک ....." - .بئله بیر حالدا خاریجیلرین چیغیر-

باغیر ساالراق ،ایرانین کیچیک بیر ایچ مسئله سینی دونیا
پروبلئمینه چئویرمهسی ،سادجه ،ایران اوچون گیزلی و ضررلی
مقصد داشیر! بو آرادا هامیدان چوخ تورکیه رادیوسو آرا
قاریشدیرماقال مشغولدور! بو رادیونون دانیشیق طرزی بیزی
حددن آرتیق دوشوندورور .اونالر آزربایجانین مستقل دؤولت
اولماسینی ایرهلی سورورلر! اونالر بو یاالنالری ایله
آزربایجانین دونیا توپلومو ایچینده ایمیجینی قارالتماغا
چالیشیرالر! بیز ،میللی دئموکراتیک حرکاتیمیزین
باشالنغیجیندان بری دئمیشیک کی ،عثمانلی افندیلرین آغزی
سوالنماسین! بو کئچهدن اونالرا بؤرک اولماز! آزربایجان نه
ایسترسه ،ایرانین ایچینده قالماق شرطیله ایستر! بیزیم هانسی
دیل و هدفله دانیشدیغیمیزین مقصدی؛ ایرانی و ایران ایچینده
اولماق شرطیلهدیر .مرکزی حؤکومتله بیزیم آرامیز
یاخینالشدیقجا ،آنکارانین قورخوسو آرتیر!.....تورکیه مرتجع
لرینین تورک خالقینی آمئریکا سؤمورگهچیلرینین قوجاغینا
آتماسی یولوندا بیزیم بیر سؤزوموز یوخدور .آنجاق بیز
آزربایجان خالقینی ایراندان آییرماغی دوشونموروک .تورکلر
بونو آنالییب و خاینجه سسلرینی بیزدن اوزاقالشدیراراق بیزی
اؤز حالیمیزا بوراخسینالر! بیز ،آزربایجان مسئه لسینین
آزربایجاندا و آزربایجان خالقی الیله حل اولونماسینی دفعه لرله
دئمیشیک .ایرانین و آزربایجانین قانونی حاقی "امنیت
شوراسینا" دخلی یوخدور!!!"
آشاغیداکی موراجیعت ،آزربایجان میللی هؤکومتینین ایلک آیالریندا -
یانوار ( ۱۹۴۶بهمن  – )۱۳۲۴ب م ت-نین باش آسسامبلئیاسینا رسمی
باش ووروسودور .بو موراجیعت آزربایجان مسئله سینین تام بیر
اولوسالراراسی مسئله اولدوغونو بیان ائدیر .موراجیعت تام جسارتله
آزربایجان میللی هؤکومتینین ب م ت و دونیا اؤلکهلری طرفیندن
رسمیته تانینماسینی ایستهییر .آزربایجاندا و تبریزده بو موراجعتله
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باغلی بؤیوک شنلیکلر کئچیریلیر .هر کس آزربایجانین موستقل و
باغیمسیزلیغی اوغروندا آرتدیغی گرکن دیپلوماتیک آددیمی آلقیشالییر.
یوخاریداکی یازینین تام ترسی اوالن موراجیعتین بعضی یئرلرینی
سیزه چاتدیریرام...":ایران ظولمکارالری آزربایجانی اؤز حاکیمیتلری

آلتینا آالراق ،اونون ثروتینی آمانسیزجاسینا تاالییرالر .سونوجدا
آزربایجانین چیچک لنن کند و شهرلری داغیلماق حددینه گلیب
چاتیبدیر .شوونیست بؤیوک دؤولتچیلیک سیاستی یورودن ایران
حؤکمدارالری آزربایجانلیالرین وارلیغینی تامامیله اینکار ائتمهیه جهد
گؤستریر ،اونالرین دیلینی الیندن آلماقدان ،هر جور تحقیرائدیجی
عمللردن چکینمهییرلر.....آزربایجاندا دئموکراتیک اساسالرا
دایاناراق ،بیر میللی حؤکومت قورولوب و اؤز فعالیه تی بارهده بوتون
دونیایا معلومات یاییب .بئش میلیونلوق آزربایجان خالقی میللی
دیلینین ،تاریخینین ،مدنیتینین کؤمگی ایله اؤزونون معاصیر بیر خالق
اولدوغونو درک ائتدی و بیر ده هئچ واخت فارس ظولمونون آلتیندا
اینلمه یه ،فارس دیلینین ایرانداکی باشقا خالقالرین دیللری اوزه رینده
آغالیغینا ایجازه وئرمیهجکدیر.....آزربایجان خالقینین ایرادهسی ایله
آتالنتیک خارتیاسینا ،یعنی بؤیوک دئموکراتیک دؤولتلرین وعدلرینه
اویغون اوالراق ،قوروالن آزربایجان میللی حؤکومتی آرتیق دانیلماز
فاکتدیر .ب م ت باش آسسامبلئیاسینا موراجیعتی ایله ،آزربایجان
خالقی خواهیش ائدیر کی ،آزربایجان میللی حؤکومتینین وارلیغی
فاکتی تانینسین و کناردان موداخیله اولمادان ،اونا اؤز طالعیی نین
اؤزو طرفیندن معین لشدیریلمهسینه تامینات وئریلسین.
جاببار  ...الیازما نومره )...۱۹۴۷ ،۴۵
~~~~~
سانیرام کی ،بیر آز اولسا دا ،بورجومو اؤدمیش اولدوم! سورگون
چاغالریمدان بری ،میلتیمه عایید اوالن آنیالری سیزینله پایالشدیم.
یاخشیدان-پیسدن بو اؤیکونون گونو چاتمیشدی آرتیق!
چوخ داریخیرام ،چوخ! بو ایسوئچلی لرین یاشا دوالن زامان ،هئچ
نهلری ده اولماسا ،ان آزیندان بیر کؤپکلری اولور .نورمال اوالراق،
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یاشلی الرین کؤپکلری ده ییهلری کیمی قوجا اوالر .آنجاق هر نه
اولورسا-اولسون ،قوجا کؤپگین ده هر گون اوچ دؤرد کره باییرا
چیخماسی گرکدیر .بو ایسه ،یاشلیالر اوچون هاوا آلیب ،فیکیرلرینی
داغیتماق دئمکدیر .بیر چوخ حالالردا ،بو ایکیسیندن بیرینین سون
خبرینی دیری قاالن قونشوالرا چاتدیریر .بو دا خوش بیر گلنکدیر.
آنجاق من بونو ایش-ایشدن کئچندن سونرا آنالدیم .بئله کی ،تک قالماییم
دئیه آرخاداشالریمین بیرینه بیر کؤپک آلماغی ریجا ائتدیم .او دا،
نوهسی ایله بیرلیکده منه کؤپک آلماغا گئدیر .او ،ایلک اؤنجه اینترنتدن
بگندیگی کؤپگی  ۱۲مین کرونا ددهسینه آلدیریر .کؤپگی بؤیوک
"طنطنه "ایله ائویمه گتیریرلر .خوشالدیغیم کؤپکلردن اولماسا دا ،قبول
ائدیرم .بیر ایللیک یئمگیله بیرلیکده ،هارداسا  ۱۵مین کرونا باشا گلن
کؤپکله زامانیمی کئچیرتمهیه باشالییرام .کؤپک یئرده-گؤیده
دایانمیردی .ایلک گونلر اونسیه تیمین آز اولدوغونا گؤره کیمسه ایله
ایلیشگیم اولموردو .بئش-اون گون سونرا یاشید ایسوئچ لیلرله تانیش
اولدوم .اونالرین کؤپکلری اوسلو گلیب-گئدیردی .آما منیمکی ،مئیمون
کیمی منی آرخاسینجا چکیردی .بونو ندنینی بیر ایسوئچ لیدن سوردوم.
او ،بیر من ،بیر ده ایته باخاراق دئدی:
 بو کؤپگین یاشی ندیر؟ هئچ بیر شئی بیلمیرم .تکی بونو بیلیرم کی ،بو کؤپگین اوزوندنچؤلده قاالر اولموشام!
 کؤپک لرله باغلی بیلگیلی اولمادیغین بللی! سنین کؤپگینین اولسا-اولسا ان چوخو  ۸-۷آیی واردیر .حتی بیر یاشینی بئله،
دولدورمایبدیر .بللی کی ،اونون اولقونالشماسینا زامان گرکدیر.
ان یاخشی سی ،اونو وئر بیر گنج آداما .اؤزون ده بیر یاشلی ایت
آل! هئچ اولماسا سنی یورماز! بیر ده سنین ایت کورسونا
گئتمگین گرکدیر!

بو اویکو سونا اَرمک اوزره
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آرتیق اورتادا ایت-میت ده یوخ ،گلیب-گئدن ده!
گؤزلریمین ایشیغی یامانجا آزالیب .قوالقالریم دا سس آلمیر آرتیق!
بو قوالقالر ،اونسوز دا گنجلیکدن بری دوغرو-دوزگون ائشیتمیردی.
ایندی ده آرتیق توتولموش کیمیدیر .بیر ده ،بیزیم اینسانیمیز اوچون ۸۵
یاش ،اوزون یاش ساییلیر .عؤمرومدن شیکایتچی دئییلم! ان آزیندان،
بوراالرا گلمهدن اؤنجه میلتیمین ایچینده اولدوغوم اوچون ،گنجلیگیمی
آچیق گؤزلو کئچیردیگیم اوچون خوشبختم!
گؤک تانریمین منه وئردیگی فورصت اوچون،
سیزه سؤز وئردیگیم جاببار عمینین آنیالرینین بلله گیمده قاالنالرینی
سونا چاتدیردیغیم اوچون خوشبختم!
اوزگونم! تورپاغیمدان ،آنا بئشیگیمدن اوزاق دوشدویوم اوچون!
اوزگونم! مزار داشیمین اوزه رینده گؤزل تورکجه مده بیر بایاتینین
یازیلمایاجاغی اوچون!
بوندان سونرا گونلر-گئجهلرین آراسیندا پایالشیب قاالجاغام! یاغمور
یاغاندا پنجرمین آرخاسیندان ،گونش ساچاندا ایسه بالکوندان تانیش بیر
سسین گلیشینی گؤزلیهجگم!
بوندان سونرا سورونهرک کوچه میزین آغزینداکی "اونگ بوتیک"
(گنج بوتیک) آدلی قوجا باکالدان هفتهلیک چؤره گیمی ،سودومو ،سوپ
توزومو آلیب ائویمه دؤنهجگم!
آزاجیق دا اولسا ،قاپیدان گلن سسی دویورام .بو بیر پوستا پاکئتی
اولمالی! اییلیب پاکئتی گؤتوروب ،قاپینین یانیندا یئرلشن قولتوغون
اوستونده اوتوروب آچیرام:
!Grattis Javanshir! Grattis på födelsedagen
!Du är nu 85 år gammal

(جاوانشیر تبریکلر! دوغوم گونون کوتلو اولسون!
ایندی  ۸۵یاشینداسان!)
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تبریک مکتوبو ائوین یاخینیندا یئرلشن "یاشلیالر ائوی"ندن گلمیشدی!
دوغوم تاریخیمه باخیرام! ایل  !۱۹۲۲-۰۱-۰۱دئمک بو گون یئنی
ایلین بیرینجی گونودور .من نه بؤیوک اینسانمیشام!
قوپ-قوجا  ۸۵ایل! گوزگونون قارشیسیندا دورورام! الیمده بیر بارداق
قیرمیزی چاخیر ایله اؤزومو قوتالییرام" :آد گونون قوتلو اولسون
سئویملی آغساققالیمیز سایین جوانشیر بئی! باخ هر کسین قوتالما
بارداغی گؤیدهدیر .بو سایسیز کوتله سنین اوچون آیاقدادیر! هورا،
هورا ،هورا! بادهلر سنین اوچون ،ائی دونیانین سئویلن اینسانی! گؤک
تانری سنی اؤز ائلچیسی کیمی بو کوتله ایچینه گؤندردی! سن،
دوغوالندا گون دوغدو! سن اولوسونا بیر گونش آرماغانی اولدون! نه
یاخشی کی وارسان ،جوانشیر بئی! ائی اولو دده ،ایذنینیزله سئویملی
اولقا ننهنی ده قوتالییر ،آغ بیرچکلریندن ،اللریندن اؤپوروک! سیزینله
بو گونهدک چیگین-چیگینه ساواشمیش ،بؤیوک بیر قادینی قوخالییب-
اؤپمک اولوسوموز اوچون بؤیوک شرفدیر!"...
گونونو اونوتدوغوم گون
...و ایندی ،یول کسیک ،خیال سونسوز ،دوشونجهلریم قیسا! کیمی
دوشونورمسه ،قاپ-قارا بیر داالن گلیر گؤزومون اؤنونه! بئینیمین
درینلریندن سوسقون بیرهایقیرتی ،ساپدان قورتولموش دلی قوش کیمی
گویلره قانادالنماغا چالیشیر!
کیمین بئینینه یول تاپماق ایستهییرمسه ،آل-قارالی بیر "گیریش یاساق"
تابلوسو قارشیما دیکیلیر! الیمده چلیک ،قارانلیق داالنا یوال دوشورم!
بلکه بیر ایشیق ،بلکه بیر سس !....یوخ! یوخدور! آرتیق قارانلیق
داالنین سونونا یاخینالشیرام!
سون تبریزدن چیخانی اؤزومله  ۵-۴ماهنی دا بوراالرا قدر
داشیمیشدیم .ان یالنیز گونلریمین یولداشی اوالن میزیلتیم قوالغیما
سسلهنیر:

-

"گؤر نه گونلره قالدین ،اؤز جزاندیر چک باالش،
هامینین اوزو دؤندو ،آخیر قالدین تک باالش!
ایندی نئیلهییر ،آخ! سئویل گؤرن هاردادی،
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اونو ائودن گئدهلی ،گؤرن نه حالدادی!" ...
آن دوستومو ،سئوگیلی "سئویل"-یمی بیر سون کز اوالراق دیلیمه
گتیریرم! سئوگیلیم اولقام! هاراالرداسان؟ وارمیسان ،یوخموسان ،منی
دویورسانمی؟ من ،سنین جوانشیرین! سن ایسه منیم اولقام قالیبسانمی!؟
من ،سنینله سون کز بوتونلشمک ایستهییرم! آنجاق ،بو کز هر کسین
گؤزو اؤنونده ،اوتانجیما نیفرت ،ناموسوما نیفرت ،شرفیمه نیفرت،
وارلیغیما نیفرت ،ائلیمه نیفرت ،تورپاغیما نیفرت ،سونسوزلوغوما
نیفرت ،دیلیمه نیفرت ،تورکلوگومه نیفرت ،یاساغیما نیفرت پوسکورن
نیفرتلرین اؤلومونه سئویشمک ایستهییرم.
من ،اکیز تینلی بیر تنم! تنیمده سئویشن اکیز تینلریمدن سونسوز تین
دوغار .بو اوزدن من سونسوزام! هر زامان دا سونسوز اوالجاغام!
سونسوز گؤکتانریم کیمی ،اؤلوب-دیریلهجگم! من تورکم ،آتاتورکم،
سونسوزام! من قوردانایام! من اولوسام ،اولو بیر اولوس!
چونکی منیم جانیمدا مغرور بیر قوجا قوردون روحو دوالشیر! هه،
اونو اؤزوم ده گؤرمییه بیلرم .اونو اؤزومده بئله ،اؤلدوره بیلرم! مگر
من "نایمان آنا"نین ایگید اوغلو ،قورد اورکلی "یاالمان" دئییلم می؟
مگر من ژووان-ژووان الینده چئچه لنمیش "مانقورد" دئییلم می؟
~~~~~
ایسوئچ دؤولتینین یاردیمیال ایجاره ائتدیگیم تک اوتاقلی ائویمین ،گونه
باخان کیچیک بالکونوندا ،آیاغی سینمیش بیر قولتوغون یانیندا
اوتوروب ،ایشیقدان دوشموش گؤزلریمی یؤتئبورقون اوزاق
سونسوزالرینا دیکیرم .اؤزومدن سونرا ،یاشاناجاق اینجه بیر اینانجا
آستاجا میزیلدانیرام:

"اوردا بیر یول وار ،اوزاقدا،
او یول بیزیم یولوموزدور!
دؤنمهسه ک ده ،وارماساق دا،
او یول بیزیم یولوموزدور!"

"داغالر آردیندان یانارقویروق بیر اولدوزون زامانی دلیک-دئشیک
ائدهرک ،یئره ساری آخماسینی گؤرورم! او ،چوخ ایشیقلیدیر.
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گؤزومون قاپالی پردهسی ،ایشیغین پؤهرلنمهسی قارشیسیندا یئترسیز
قالیر .ایشیغین آلووالری اولدوغو یئردن ایچیمه سیزاراق ،وولکان
کیمی پارتالق وئریر .هر آن آلووالر ایچینده کوله دؤنه بیلرم! آنجاق،
جوشقون آتیشدان دوشن قلبیمین آستاجا ووروشالری منی الم آخار سو
کیمی آلووالرین ایچیندن کئچیرمهیه چالیشیر .چوخ آغیر بیر چلیشگی
ایچینده یم .بیر یاندان هیجاندان دوشن تنیم ،باشقا یاندان ایسه ،هر آن
اوچماغا قالخان تینیم آراسیندا یاشانتیمدا توش گلمهدیگیم لذت یاشانیر.
آخیندیقجا دئولشن یانار اولدوز ،یئر اوزونو اوزه ریمه قاپادیر .اللریمی
اولدوزون قارشیسینا توتور" ،گلمه-گلمه!" دئییب یالواریرام! اولدوز
گؤزلریمین اؤنونده دایانیر! اولدوز اوزه رینه قونان بولودو سیخیر!
بولود بیر دامالجیق اینجی اوالراق بالکونون هئیرهسینه قونور!
دامالجیغین اورتاسیندان ساواالن ،ساواالنین اورتاسیندان ایسه" ،قوجا
قورد" الیمی توتور! قوجا قورد ،منی اؤزو ایله سولطانین یاماجالرینا
آپاریر .یاماجالرین آرخاسیندا میلیونالرجا گنج قورد قارشیمیزدا سایغی
دوروشو گؤستریر .گنج قوردالرین آردی-آردینا سیراالنمیش
اوموزالری ییلماز قاال کیمی سولطانی آرایا آلیر! گنج قوردالرین "یاشا
سولطانیم!" مارشی تپه-تپه آزربایجانین هر یئرینه یاییلیر! قوجا قورد،
الینی اوموزوما قویاراق سسلهنیر:
 جاوانشیر ،اوغلوم ،باخ! آنانی قورو گؤلده باسدیراندان بری ،سنیبیر آنا کیمی سئویب باغریما باسدیم! سن ایسه ،بیر اوغول کیمی
منی قوخالییب-قورودون! اوزون ایللردیر کی ،بو چتین یولالری
بیرگه کئچدیک! بیرگه یورولدوق ،سوسادیق و بیرگه بو گونه
گلدیک .سن بیر جان کیمی ،من ایسه بیر تین کیمی قوشاالشدیق،
بوتؤولشدیک! بیرلیکده ازیلدیک ،آیاقالندیق! بیرلیکده آغالدیق،
گولدوک!
ایندی باخ! بو گنج بوزقوردالریمیزا باخ!اؤزگورلوک و
قورتولوش سسینی دینله! دینله کی ،سون سولوخونال اوزون
گولسون ،تورکولرینله آغالش ،اومودونال گؤزونو یوم!
"قوجا قورد" بونالری دئییر و اؤلکه مین ایچینه چکیلیر .او،
دامالجیغین باغریندان قوپاراق گؤی قانادالرییال گؤکتانریا ساری
اوچور" .قوجا قورد"دان بوشاالن دامالجیق هئیرهنین جیغیریندان قارا
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تورپاغا دوغرو آخیر" .دایان ،دایان ،گئتمه!" دئیه تینیمه یالواریرام!
"قوجا قورد" گوله-گوله گؤزومون اؤنوندن ایتیر .گئتمهسین دئیه،
آیاقالنماغا چالیشیرام .آیاقالریمدا قالخاجاق گوج یوخ آرتیق! تورپاغا
جومماقدا اوالن دامالجیقدان بیر ال اوزانیر! اوزانان ال منی اؤزونه
طرف چکیر!
گؤزلریمی آچیرام .ایسوئچ همیشه اولدوغو کیمی سویوق و قارانلیقدیر!
سؤنموش اوجاغیمی بیر داها یاندیرماق ایستهییرم! اوجاغیمین کؤزو
آلیشمیر! جانیم چوخ اوشویور! گؤزلریمی آچیق توتما گوجوم توکهنیر.
گؤزلریم قاپانیر!
آرتیق نه اوشویورم ،نه ده ایسینیرم! آج بئله ،دئییلم!
الیمده کی ،سون نؤقطهنی قویور ،قاراالماالریمی باشیمین آلتینا
یئرلشدیریرم .سون تینیمین حضورلو اولماسی اوچون بیر داها اوزاق
اوداقالرا دیکیلیرم .دامالجیقدان قوپان تینیمده ساواالن ،ساواالنین
ایچینده "قوجا قورد ،اونون آرخاسیندا "خوشجا قال ،قوردانانین قورد
اوغلو ،جوانشیر عمی!
" یازیسینی اللرینده توتان میلیونالرجا گنج بوزقورد! "قوجا قورد"ون
سون باخیشالرینین آرخاسیندان آغ ساچالرینی دؤشونه سرمیش "قورد
آنا" چیخیر!
یاهو اوغلوم! حاقیم حااللین! حااللین ایسه حاقین اولسون! یاهو
سئوگیلی اوغلوم جوانشیر!
او گوله-گوله ال قالدیریر! دیلیم-دوداغیم توتولموش ،من ایسه اونا ال
قالدیرماق ایستهییرم! آنجاق ،آرتیق گئج اولور! "ساریشین چالیقوش"
،منه قاناد سالالیاراق یئرله-گؤی آراسیندا اوزن اینجی دامالجیغی
دیمدیگینه آلیب اوزاقالشیر! قلم الیمدن دوشور! گؤکتانریم قلمی الیمه
وئرهرک ،الیمده توتدوغوم بئلی سینمیش چهلیگیمی آلیب ،سینیق
قولتوغون یانینا بوراخیر:
 جوانشیر ،آرتیق سونا گلدیک! سون سؤزوموزو دئدا اوچاق! -سون سؤزوموز قورد آناالر دوغان تورک اولوسونا اولسون!

نیسگیللی وطنیمیز جان آزربایجانا اولسون!
بیزه تورک سودو امدیرن قورد آناالرا اولسون!
قوی ،بیزدن سونرا دوغان سوچسوز اومودالر سورگون
دوشمهسین!
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