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 اؤن سؤز یئرینه! 

  

خوجوم!   سایین او 

الن  غرودان یاشانمیش و یاشانماقدا او  الینیزده بولونان بو رومان، دو 

یئنیلمیش بیر اولوسون اؤیکوسونون اوفاجیق اؤرنگیدیر. بو رومان، 

سیندن گئرییه قاالن چنبرهتوپلوجا دانیلمیش اولو بیر وارلیغین دومانلی 

 ائشسیز بیر تابلو اؤرنگیدیر.

یونجا، لعنتلنمیش بیر بؤلگه ربایجان زرتاسیندا یئرلشن آنین او  تاریخ بو 

یون قاچیرا  وطنی، پایینا دوشن سامی آلت دویودان )ذهنیت( بو 

داغی گرکمز! بیلمه میشدیر. بو آلت دویویا گؤره، اینسانا اولکو او 

ن گرکن یاشام اولکوسو، گؤرونمز آلین یازیسی کیمی چونکی، اینسانی

دن بیچیملنمیشدیر! بو اوزدن، اینسانین بیچیملنمیش آلینیازیسی، اؤنجه

، هسه ک د، ایستمههسی بیر دییشمزلیکدیر. بیز، ایستسک ده اینسان اؤت

نین سل اینسانالریق! بو بؤلگهه بو سامی آنالییشینا بوالشمیش بؤلگ

رپاقالری خ زنگین تو  غو ایله یاناشی، هم ده چو  خسونلواولکو یو  

چی باتی دؤولتلرینین توکنمز رگهنی سؤموبیله-، بیلیبهواردیر. بو ایس

 لماقدادیر. سینه ندن او  تراسینین داها دا بؤیومهاح

 

-لتیآنون یئرلمازکن، او  ره مالیک او  ه بؤلگه اینسانی هئچ بیر دی

چی گوجلرین گؤز ببگینه هرپاقالری سؤمورگوستو زنگین تو  ایئر

چئوریلمیشدیر. بو اوزدن، یئرلی اینسان دوشونون گئری 

ساخالنیلماسی، باتی اوچون تهدید یوخ، ترسینه بؤیوک قازانج ساییلیر. 

ندان اؤتورو، بؤلگه اینسانینی قارانلیقدا ساخالماغا چالیشان باتی بو  

باشیندادیر. گوندوز ایش -نین بیتمز دوزاقالری گئجه چیلیگیسؤمورگه

آیدینلیق، اؤزگورلوک و باغیمسیزلیغا قارشی سوسلنمیش سایسیز 

 پوسقوالرین بوتون بوییتالری یاشادیغیمیز تورپاقالردا اویغوالنماقدادیر. 

  

نین ایلک آماجی، سؤمورولن  ژیسیاستراتسؤزسوز کی، سؤمورگه 

ژینین استراتیدیر. بو غلی تورپاقالرداکی اینسانالرین قافا قاریشیق

ا سورجینین اوغور قازانماسی لقوالنماسی ایله آسسیمیالسیا و ائلیناسیاو  



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

5 
 

پلومون بیر نرا، بیلینن تو  لور. چونکی، بو آشامادان سو  قاچیریلماز او  

دف توشو هلونجا، لور. بئله او  لدوقجا چتین و انگللی او  سی او  آرایا گلمه

باسقیالر ساریندان ق دیش پلومون میللی اینانجی ان اوفالموش تو  او  

، بیر هیا اوغرارکن کیملیک بؤهرانی جیزگیسی یارانار. بو ایسسارسینت

 سیدیر. توپلومون اولوسال اولکوسونون سیرادان چیخماسینین گؤسترگه

  

ربایجان تورکلوگو اوزون زاماندان بری بئله بیر داغینیق دوشونجه زآ

ی قافانین آدی نه ایچینده قیوریلیب قالماقدادیر. دومانالشمیش میلل

چیلیگی،  تاولوسال یئنیلگیدیر. ایسالم اوم   نوجولسون، سو  لورسا او  او  

چی ری دیلی و میلتی، بؤلگهزچیلیگی، ایران تورکلوگو، آعه فارس شی

لیک کیمی میلت آلتی، میلت اوستو پوسقوالرین تورک  و یئرلیچی

 چیورگهسینین تکجه آماجی سؤمیانا دوزولمه-کیملیگینه قارشی یان

 لیکدیر! 

 

لیغینداکی لوندون و  ربایجان تورک میلتی"نین قافا قاریشیقز"آ

موسکووا رولالری دا اونودولمامالیدیر. بیری اوزاقدان، بیری ایسه 

یه گئنیشلندیرمه قوالغیمیزین دیبینده چئشیدلی کور آالنالریمیزی

 خوشیو، بو ایکی دؤولتین تورکلره قارشی چالیشیرالر. تاریخ بو  

ربایجان تورکلرینین زنین آشدیر. اؤزللیکله اینگیلترهلمامیگؤروسو او  

گئنیش ایناق و خورافات آچیلیمینا ندن  ،ه چاالریندان یارارالنماسیعشی

باشینا بویوک اولوسال -لموشدور. ایناق و خورافات، باشلیاو  

 اوغورسوزلوقدور! 

  

ه عونده ده شیسؤزسوز کی، تورکلرین فارسالرا اینانماسینین کؤک

ربایجان ز. ایران آدالنان یئرده یاشایان آاینانجینین اؤنملی یئری واردیر

ن آغیر دارباسی لماسینین ا  تورکلرینین فارسالرال عئینی اینانجدا او  

ن ایران آدالنان یئرده دیر. مذهب گؤرونتوسو اوزوندتورک اولکوسونه

نماسی ایله ه مذهبینه باغالعربایجان تورکلرینین شیزیاشایان آ

آیدین -پانفارسیزم ایدئیاسینین تورکلره قارشی قولالنیلماسی آپ

 گؤزوشور.

ان دؤولت سینیرالریندا یاشایان ، ایران آدالنهژییه گؤراستراتبو 

ه عپاراق ایران شیربایجان تورکلرینین، تورک دونیاسیندان قو  زآ
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الشیر.  الیسی قو  ندارمالیغینا سوروکلنمهه آذری قو  عتورکلوگونه ویا شی

نین قارشیسیندا، اولوسال  گؤروندویو کیمی، مذهبسل قافا قاریشیمی

نیش گوجو درین انگللره اوغراییر. چونکی، کیملیگین دیره

نین دونیوی اولکوسو دئییل، دونیا ه اوچون کوتلهعسیاسیلشمیش شی

 ر. کیاقلی و خورافاتچی اینانجی گرهاؤتسی این

  

سی یؤنتملر اوزوندن تورکلرین میللی ایراده، چئشیدلی هتاریخ سورجیند

سرت سارسینتیالر یاشاسا دا، آیاقدا دورماغی باجارمیشدیر. چینده 

خ یادا روس ایستیالسینا قارشی دیرنن تاتار و چو  آسرتا اویغورالر، او  

پلولوقالری، ایراقدا، سورییادا عرب هئگومونلوغونون سایلی تورک تو  

انالر، یئنه روسالرین گرنشمه میش تورکسینه توش گلممیللی اریتمه

ربایجان تورکلری اؤرنک زژیسینه اوغرامیش قوزئی آاسترات

تابلوسودور. آنجاق،  لوخوشیو  -نیشلرین یئنیشجک میللی دیرهوئریله

دیر. بئله نین اوستونده ربایجانین دورومو بونالرین هامیسیزگونئی آ

ستی آلتیندا ازیلن بیر یاالراق آزینلیق سخونلوق او  کی، بورادا چو  

گونئیده ایرانیلشمه و فارسالشما  ،گرچکلیک واردیر. آچیقجاسی، بیز

 تتلی ام  ه ه ذهنیع، شیهسینه یئنیک دوشموشوک. قیسسا سؤزلپروژه

تورک و  رک، تام بیر آنتیچیلیک ایله ایرانچیلیق و فارسچیلیق ائشلشه

الراق کول ائدیجی زی او  زربایجان راسیست ایدئولوژیک سئنتآ آنتی

 وولکان کیمی، اوزریمیزه آغناماقدادیر. 

 

رپاغین، میللی کؤکون، دیلین، اولوسون، تو   تچیلیک، اوزده سویاوم  

اوالن ایالهی اینانج کیمی  هکیملیگین، اولوسال اولکونون اؤتسیند

فارسچی مذهبسل -عه، گرچک کیملیگی ایله بیر قاتی شیهزوشسه دگؤ

 زول داشیدیر.اؤین ن لت ایدئولوژیسیدؤو

تچی قافاسینا توتوالن دوشونسل و چیلیگین اوم  عه ربایجان وطنی، شیزآ

 رنگیدیر. پلوم اؤفیزیکسل بیر اسیر تو  

خلو سینین چو  ربایجان تورک اولکوسونون ایفلیج دوروما دوشمهزآ

شدیم. اؤنوموزده دوران بیر جه بیرینی سیزینله پایاله ندنلریندن ساد

ه ی لیپلومو ایره، تو  هیخولوژیک طرفینه گلینجرنگین پسچوخ اؤ

لماز. مزلیکدن گلمک او  رمهالن آیدینالرین رولونو گؤجک او  سوره
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ینلر سیراسیندادیر. لومسوز تابلو سرگیلهنده او  ؤگونئی آذربایجان بو ی

 لیغی قویونون دیبیدیر!  باش قالمیش آیدین کسیمین یولبای-اشچ

  

ربایجان زالن آیاسال ایقتیداری او  نین س ربایجان میللی حاکیمیتیزآ

لکه فاکتیندان فرقلی اؤ-ی ده اولوسنین آجی طالعسیدئموکرات فیرقه

نین ایچینده بولونان فارسچی، روسچو چاالرالرین .ف.د.دئییل! آ

لدو! لدوسا تورک کیملیگینین باسیلمیش اولکوسونه او  سونوندا نه او  

و وطنیمیزه قان قوسدوردو. ت داغیلدی، دوشمن میلتیمیزه حاکیمی  

 .ف.د.آ –میز اوالن نیش سیمگهسی دیره نملیاؤآنجاق، بونالردان داها 

 -تورکلوگوموز -طرفیندن گیزلی ساخالنیالن، اولوسال کیملیگیمیز 

 ۱۰۰لوم، اؤ مینلرجه ۱۰سیز و یئتیم بوراخیلدی! کسوز، کیمسهاؤ

و اولوسال  زدن اوزاق دوشن سایسیز سورگونغین، گؤمینلرجه قاچ

ربایجان زسی، آه تورک اولکونون روس دوستلوغونا قوربان کسیلم

 لدو! ن آغیر فاتورا او  تورکلوگونه کسیلن ا  

  

 خوجوم! سایغیلی او  

  

ه، بو رومان، یاخین کئچمیشیمیزین رئال تابلوسودور. گرچکلریل

ی فاجیعه نین ربایجاندا یاشانان بؤیوک اینسانزیال گونئی آقورقوالر

 رونتوسودور. یالنیز کیچیک بیر گؤ

  

زربایجان و ن آزیندان آ، ا  هدیل، یازی و جومله قورولوشونا گلینج

میزین یابانجی سؤزجوکلردن آرینمیش یه ده آنالشیالن اؤز تورکجهتورک

 سیندیم.بیچیمینین دوشونجه

ربایجانداکی بعضی آلیشقان سووئتچی زرومانین یازی یؤنتمی، قوزئی آ

سینی ، گئنیش تورکچو گنجلیگین بینمههتدیرگین ائتسه ددیلچیلری 

 اومورام.

  

رحمتلی  -بو رومانین یازیلماسیندا منی موتیو ائدن سورگون قوربانیسی 

 ، وفا بورجومو دیله گتیریرم. هیئجوانشیر ب

الراق منی بو رومانین سیاسی بیر تورک او  -میللیسئویلن ، ههابئل

ین بؤیوک روحو قارشیسیندا ئشور بحسللی سورن رضا یازماسیندا ایره
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لالیان جانیم قو  -رویوبلوندا منی قو  ، اوزون یاشام یو  هباش ا ییرم. یئنه د

ائشیم آذر خانیما و معنوی گوجو ایله گونئییمیزدن اورگیمه اولکو 

جامان میللی موجاهد قارداشیم حسن دمیرچی ایشیغی ساچان قو  

 یه سئوگیلریمی بیلدیریرم.ئ)هرگولی( ب

  

آیریجا رومانین رئداکتورو سئویملی رامیزه فرجووا خانیما و رومانین 

یه آپاردیغی ئلی اورمان بعلنن ه ائدیت، دوزن، دیزاین ایشلرینی اوست

ییرم. سون اوالراق کیتابین ایلک باسیمیندا میللی داوادا اوغورالر دیله

 ، هابئله بوندان سونراکیهر یاییم ائوینسنتامک وئرن آکادمیک 

تدار قوقی، حقیقی هرکسه مین  الجاق حباسیمالردا یاردیمچی او  

 لدوغومو بیلدیریرم. او  

 

 ائلدار قاراداغلی
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رپاقدان آنا پارکن تو    قو 

ز ساچاقالری، قاچاق گونشین توتساق  پاییز جانسیز آرخاسیندان بولودالرین بو 

 اورگینه دؤنموش آالچیغا لریندندربه سونگو آزربایجانین آنا ایله سی ایسینتی

 ائله تبریز، !گؤرونوردو سیز ائتگی دا، چالیشسا لماغااو   آزاجیق چٔوزوم

 یانان آلوو-آلوو گونشین دئییل، ساچاقالر قاچاق چولغانمیشدیرکی، کدره بؤیوک

 ازلدن آخی، !یئتمیردی قورتولوشونا بوزالقالردان درین نوناو   بئله، سئوگیسی

 بوغازی نین تورکولری اؤزگورلوک ایسیندیرن تورپاقالری بو بری

 یاشام دؤنموش بوزا آغاجالریندا دار باشیندا آددیم !بیچیلمیشدیر

 زینده ما شاهنشاه "خولوقو   قان یئرینی لرینیننغمه سوسقون قارانقوشالرینین

 روحسوز کیمی چمبری اؤلوم .آلمیشدی مارشالری لیکاؤزگه کیمی "...بادا

 باغیرتیالری "شاه باد زینده شاه، باد زینده "آلمیش شاتیماقو   جانالریمیزی

 اولموش چاتالق-چاتالق ساچاراق زهر بوزالرا نارین اوچوشان هاوادا

 آرامیزدا ساتقینالرال توفنگلریله سونگولو .الییردی شالالق یاناقالریمیزی

 ده بیزیم چاووش، دیللی فارس ایکی ائدن باشچیلیغینی عسگرلرین چپرلنمیش

ن ایچیمیزدن .ائدیردیلر امر باغیرماغیمیزی شاه باد زینده ن-او   بئش او 

رخونج اؤلومجول  دا چالیشسا یهیئتیرمه یئرینه امرینی چاووشالرین سس قو 

ل بونا بوغازالری گوجسوز  .وئرمیردی یو 
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غما قال خوشجا تبریزیم، قال خوشجا غما آنام، دو   سن !اولوسوم اوبام، ائلیم، دو 

 لرهاؤزگه سن !دوشدوم سورگونونه لالرینیو   ایسه من یاغماالندین، یاغیالرا

 منی ،قاچانالر یوبقو   سنی !سورولدوم لیکلرهاؤزگه ایسه من قالدین،

 !آنام آچدی آغیز چؤزمگی اورگینین یارالی یئنه !وئردیلر یابانیالرا قاندالالییب

 باشی ائی !آنام دوشدو فورصت الینه ریننلندورؤ س وولکانینی ساواالن یئنه

 اولوسوم، اؤلمزیم، منیم ائی !ساالمات قال گؤزلرینله آغالر آنام، باللی

 قارچیچکلری سونرا بیراز بلکه یارین، بلکه  !آزربایجانیم وطنیم، تورکوم،

داقالرینی سوسقون  له! حجکدیرگتیره گولوش یاشامینا اوزگون رکاؤپه دو 

 !اومیدلریم بیچیلمیش ساالمات قال یارانال اورک

 .دئییلدی بللی یولالنماسی هاراالرا کاروانین ساغولالشان لریندنکوچه تبریز

 نه سونو یاالواجالرین-آج چیندیرلی قوپان سیندنگؤوده اؤز دا دوغرودان

 .ایدی یوخ یانیتی جکوئره سورغویا بو نینکیمسه اوالجاقمیش؟

 ده گلنلر آرخادان بلکه !ماشینی یوک آلتی بئش، دؤرد، اوچ، ایکی، بیر،

 من، !دایانمیشدیر کامیونو یوک آلتی گؤرونن بورادا آنجاق !اوالجاقمیش

 سویوقدان، !قالمیشدیم قیوریلیب کونجونده کامیونونون بوغدا اوچونجو

 هر اوچون یازیقالر بیز اوالن بورومکده کیریگیب یازقیدان قارا آجلیقدان،

 فارسجا بیزلرین اونالر، .قویولموشدور عسگر سیالحلی ایکی باشینا کامیون

 کامیونالریندا بوغدا کیملیکلری .ائدیردیلر امر باغیرماسینی "شاه یاشاسین"

 .توکنمیشدیر گوجو نیشدیره بیزلرین اوغرامیش پوزغونا

 ده گؤزه اینسان چاشقین سایدا بارماق دوران سئیریمیزه قونقاباشیندا، تبریزین

 آخساق دا اونالرین .دئییلدی آچان ک اوره گؤرونوشو دا اونالرین .ییردی

 بیزدن یاشامی باسیلمیش اونالرین بلکه .ییردی بنزه بیزه اؤیکوسو یاناقالرینین
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 . ییردیگؤزله گونلری آغیر ده

اؤنجه بیزدن .ییردیلیله ایره دوغری یولونا قارانلیق کاروانی سورگون آرتیق،

 یئردن تاپاجاغی یول توستو قارا چیخان بوروسوندان یوغون کامازین کی

 روس مارکالی کاماز قاتارالنان آردینجا بیرینین-بیر .گیریردی بوغازیمیزا

 نینکیمسه .بیلمیردیک اولدوغونو هارا دوراغینین سون کامیونالرینین

 بیریندن-بیر هامی سانکی، .قالمامیشدیر حالی باخاجاق اوزونه باشقاسینین

 بیر قالدیریب باشینی .دورومدایدی گؤمموش ایچینه اؤز کس هر .کوسمودور

 سیزجهایراده چوخوموز بیر .آرتیق دئییلدیک جسارتینده سوروشما سؤز

 .ییردیکایزله واراجاغینی هارا یولون بلیرسیز

 گون هر چاتیندان تاختانین ایکی اوتوروب کونجونده یوکونون بوغدا اوچونجو

 یالین آیاق اون-بئش اوزاق ن قمینده دونیا .ائدیردیم سئیر یولالری کئچدیگیم

 کامازالر .چکیردی ماراغیمی اویناماسی توپال جیریق قیراغیندا یول اوشاغین

لیلهایره دوغرو چیخیشینا تبریزین بوراخاراق گئریده قاپیسینی نوبار آرتیق

 اؤوالدالری قوپان اورگیندن تبریزین سونرا آزدان بیر اوالسی بللی .ییردیلر

 . اوالجاقالر تسلیم بورانینا-شاختا قیشین قارا

گئجه تجاووز الکین، .گئیدیرمیشدیر دونو گلین تبریزه قاری، آغیر نیندونه

 هر یاناقالری نین"عئینالی "بورونن اوتانجا لریندن لکه قان چیرکابلی سینین

 .گؤرونوردو آالچیق ر بته داها زاماندان

 زامان نه اؤجو قانالرین چیرکابلی کیاتگینده گئییمین آغ بو وای، وطن آنا وای

 !آلیناجاق

 !آنام ناموسلو منیم وای،
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 !یاناقالری قونچا سولموش باجیمین گول آه،

 !عؤمروم سولقون قوخولو سود آچیلمامیش آه،

 !شهریم گلین منیم لنمیش لکه قانال قیزیل یازغیسی آه،

 بئله سنی، !تورپاغیم اوتانقاج لچکلی آغ دوشموش بئزگین آلتیندا دئپرم آغیر آه،

 چمبرینده بیلمزلرین دیل سنی، !دئمک ایمیش وار ده گؤرمک جانسیزجاسینا

 !ایمیش وار دا دویماق ایچینده فالکت حزین بئله

 !آه آنام، ناموسلو اوغرامیش تجاووزا منیم آه

  

 توفنگلریله سونگولو آرایال آز بیریندن-بیر کومانداسی عسگر اوچلو یو،بو   لیو  

 تیر مازوتلو قارا .ییردیلرایزله گئدنلری-گلیب آزسایلی تیکیلمیش یئره باشی

 نازلی رکبورونه بوزالرینا قارا ایپلری دار بایراقالشان باشیندا آغاجالرینین

 یاناشی، ایله بایراغی ایران سایلی چوخ بویونجا یول .ائدیردیلر "والس "کولکله

 آنالمینی ”آزربایجان  نجات”ایسه، بو .چارپیردی گؤزه آغاجالری دار

  نجات ”گؤره، دئدیگینه مولالالرین فارس .گؤرونتولوردو چیلپاقجاسینا

 عبرت ایسه پایی قاالنالرینین جهنم، یئری آسیالنالرین یولوندا ”آزربایجان

 !ایدی

 دیاردا بو دئمک،  دئییلدیک. سون دا، اولساق کاروانی ایلک عبرتچیلرین بیز، 

 داها دئمک، !اوالجاقمیش یولچوسو چوخلو دارالرینین عبرت "دا سونرا بیزدن

 میلته بو ده هله !اوالجاقمیش بوز دونوب آغاجالریندا دار بو قانالر ایستی دا

 !گلمه میشدیر سونو گین وئرمه گؤزداغی
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 بیر .دایاندیالر قاراجدا بیر دؤنگه کامیونالر اؤنجه، چیخمادان تبریزدن آنا

 ییک لییئنمه الرا یانیمداکی .دویولدو لدوغواو   امری ائنمه کامیونالردان سسین،

 سیبؤلگه یاشاییش یئرین ائندیگیمیز .ائندیم کامیوندان ده اؤزوم رک،دئیه

 اولوردو. بللی جگیسوره اوزون دا داها یولون بو اولمادیغیندان،

 /  دؤن اؤنه !دؤن سوال !دؤن ساغا !ایست !چپ - چپ به !راس - راس به -

 رپ  چ   قارشیمیزا شکیلده دوزنلی سیراسی عسگر لیک کیشی ایکی ناو  

 آجلیقدان خیشیلتیسی قار قوپان سسلریندن آیاق اونالرین .باغالندی

 .قیشقیردیردی میمعد اوالن باغیرماقدا

 یاغیشی قار .قوردو باغداشا یئرده اولدوغو هرکس امریله عسگرلرین 

 قوجاالرین و اوشاق سیلهسرتلشمه هاوانین .یاغیردی باشیمیزا دورمادان

 باالالرینی کؤرپه سیزجهچاره آناالر، .آغیرالشیردی دا داها دورومو

 قوجاغینداکی آنانین گنج بیر اوالن کامیوندان بیزیم .چالیشیردیالر سوسدورماغا

 دیگیبیلمه سوسدورا سینیکؤرپه ایسه، آنا گنج .آغالییردی دورمادان کؤرپه

 بویلو، اورتا آمیری باش کاروانین .آغالییردی بیرگه اونونال ده اؤزو اوچون

 ایزین دانیشیقالرا ایچی عاییله جه ساده او، .ایدی چاووش بیر یاشلی اورتا

 اوزدن، بو .ایدی یاساق صؤحبت دیشیندا یلهعا گؤره، امرینه اونون .وئریردی

 سس دنکیمسه باشقا سسیندن آغالر لرین کؤرپه ایله وایی- آه قوجاالرین

 .ایدی خیو   سؤزو بیر جکدییه باشقاسینا ده نینکیمسه اصلینده، .چیخماییردی

 قارالتی بیر اورتاق و یول بیر اورتاق اوالن بللی اوچون هامی سادجه اورتادا

 یاخان جان تبریزین .نیردیکسوروکله قوربانلیغا بیز  آچیقجاسی، .گؤرونوردو
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 تورپاغی-داشی اوغرامیش تجاووزونه دوشمن دوواری،-دام کدرلی شاختاسی،

 !آنالدیردی بیزه اوالیالری آجی چوخ بیر جکگله باشیمیزا

  !اوستووار سرکار "– بایرامی فرج "چاووش باش

 بیغلی، قالین بویلو، اورتا او، !شخص توتان اللرینده یاشامیمیزی بوتون بیزیم

 .ایدی بیریسی قاراقاباق آراسیندا یاشالری ۴۵–۴۰ یووارالق، آزاجیق قارنی

 بیزی اوزاقدان جه ساده او، .گؤرمه میشدیک دانیشماسینی اونون قدر آنا بو

توردوغو بیرلیکده چاووشال ایکی .ییردیایزله  ماشیندان مارکالی جیپ او 

 باشقا بیر اوالن اونونال .گؤرموشدوم اوالندا قونقاباشیندا اونو من، .ائنمیردی

 .چکیردی ماراغیمی سوسقونلوغو چاووشون

 یاخین یه-۲۰ ایله دایانماسی نین ماشینی جیپ ایکی و کامیون آلتی هر

 اوالن  باییلماقدا نفرلیک ۶۰ چاووشون باش ده بیر چاووشون ۳ عسگرین،

 باشقا بایرامی چاووش باش !اولدو بللی قوروماسی سینی دسته سورگون

 آرخاسیندا اونون دا چاووشالر .گلدی طرف بیزه سونرا دانیشاندان چاووشالرال

-گلن آندا بیر عسگرلرین زامان، یاخینالشان بیزه چاووشون باش .دوردوالر

 بیر یاشلی اوالن آرامیزدا اوزدن، بو .قورخوتدو هامیمیزی سیچکمه گئدن

 قادینا یاشلی اؤزونو اوغالن بیر گنج .لندی سره یئره ییخیالراق قادین

 چاتدیردی:

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

 قادینا باییلمیش بیری چاووشالرین .چیخمادی سس قادیندان قوجا یازیق

 باشینی باخاراق چاووشا باش .باخدی نبضینه توتوب، الینی اونون .یاخینالشدی

 .ترپتدی
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 !چاتالمیش باغری قادینین !قورتاریب قوربان، -

 چاووشا باش یولو اوزاقالشدیراراق سیندنچئوره آنانین بایغین بیزی عسگرلر

 جگینهائده نه .دولموشدور گؤزلری .ییردیتیتره اللری چاووشون باش آچدیالر.

-باش بوزولشموش، اوزو اونون .قالمیشدی دونوب .بیلمیردی وئره قرار

 بو .گؤرونوردو کیمی گؤرمه میش اؤلو حایاتیندا او، .یاغیردی ماتم گؤزوندن

 ایچینده هفته اوچ-ایکی کئچمیش کی، نییه .چکیردی ماراغینی کسین هر دا

 .گؤرموشدو اؤلو مینلرجه اون اهالیسی اوالن یاشینادک ۷۰ یاشیندا ۷ تبریزین

 آیریجا دوزولنلر، قورشونا اؤنونده گؤزو میلتین ایستر آسیالنالر، داردان ایستر

 اؤنونده گؤزو نین عایله الیله ساتقینالرین خایین دوشن ائولره دامالردان دا

 ن یهگؤرمه جسدینی معصوم لرین گلین-قیز اوغرامیش تجاووزه وحشی

 آنالیا شئی بیر آخماسیندان یاشالرینین گؤز چاووشون باش من، .قالمامیشدیر

 اللرینی او، !یاشامامیشدیر دونیامیزدا بیزیم چاووش باش سانکی، .دیمبیلمه

 ساکین اونو قویوب، چیگینینه اوغالنین قوجاقالیان باشینی جانسیز آناسینین

 دن،ائتمه حیس حرکتلرینی چاووشون باش ایسه، اوغول .چالیشیردی یهلشدیرمه

خالیاراق دینیجسه جانسیز آناسینین  عسگرلره چاووش، باش .آغالییردی قو 

 امرائتدی: قالدیرماغی اوغالنی

  !قالدیرین اوغالنی!کنید بولندش را پسر -

     !قالخ/شو بلند :عسگر ینجیبیر -

 !قالخا تئز/شو بولند زود عسگر: یکینجیا -

 .قالخدی آیاغا آغالیا-آغالیا غالناو
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 و آلالهدانیق هامیمیز"/"راجئون علئیهیم ای نا و لیلاله این ا" :چاووش باش -

 "ییک جهدؤنه اونا

 یئنیندن شئی هر بیرآزدان .سوسموشدور کیمی بیزیم  ده گئدنلر-گلن آرتیق

 اوالی بیر ساده .ایدی لیائتمه داوام یئردن قالدیغی شئی هر .ایدی باشالیاجاق

 رکبوکه آراسینا پتو بیر دینیجسه جانسیز آنانین !بیتمیشدی وئریب، باش

  .چئویردیلر گئری تبریزه آنا بیرلیکده اوغلویال

 نن فرقله چاووشالردان باشقا ایله داورانیشالری و دانیشماسی لیگی، سرت

 ایله فارسجا رک غلیظگله ساری بیزه "عجمی ایسالم"چاووش ایکینجی

 باشالدی: دانیشماغا

 !یوخ ساخالماق یولدا !سین ائله بوردا وارسا چیخماسی چؤله کسین هر -

 سو بورادا .یین تمیزله کاغیذال اؤزونوزو !چیخین یولونا آیاق دالیندا دووار

 سونرا اوشاقالر، قادینالر، اؤنجه !اولون تئز !آزدیر یوخدور! زامانیمیز

 !کیشیلر

 .دیلردوشمه باشا دئدیگینی نه نین"عجمی چاووش "چوخو بیر آتیلمیشالرین

 .دوشوردوم باشا زورال دانیشماسینی یئگین-یئگین اونون بئله، من حت ی

 گون اوچ-آسیلماسیندان ایکی داردان قارداشیمین بؤیوک و مین عمی آتامین،

 اوردوگاهدا توپلو آالراق ائودن باجیمی کیچیک و آنامی منی، سونرا

 گونلری آغیر بو بیز کی ایدی گون ایگیرمی گونه بو گوندن او .یئرلشدیردیلر

 تبی !کئچیردیردیک چؤرکله قارا بویدا اووج و شورباسی سو کاسا بیر یالنیز

ربانین بو یاشیدیم نئچه بیر منیمله کی،  وجینسل ایشکنجه آغیر لینیبده شو 
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 .ایدی چاغی آخشام دونن چؤرک قارا یئدیگیمیز سون !ییردیکاؤده تجیزله

 دووارین عسگرلرین ایسه، یاندان باشقا !اؤنجه ساعات ایگیرمی دوز یعنی

 اوالن اورقانی مرکزی نینفیرقه کیتابالرال، دیلینده تورک توپالدیقالری اؤنونده

 هر مگی ایشه دا بوراخیلماسی یهدیلمهایشله یئرینه سو نین قزئتی "آزربایجان "

 نیکیمسه امری یولو آیاق وئردیگی چاووشون اوزدن، بو .ائدیردی حرام کسه

 هر بیلمز،-بیلر سببینی میزین دیگیلنمه ایلگی او، الکین .لندیرمیردی ایلگی

 گلن آغزینا دایانمادان او، .ییردیایسته یاپماسینی توالئت زورال کسین

 وئریردی: سؤیوشلری

 سیزه باالالری ایت/ !مستراح به شین جهن م پاشین گفتم نه مگه ها پدرسگ -

 یولونا! آیاق اولون جهننم دورون کی، دیمدئمه

 سانکی، .ییردیتیتره قولو-ال نین هامی سونرا اوالییندان "گئدن-گلن "سون ان

کیمسه .آغناییردی ریمیزه اوزه توپالشاراق آرایا بیر لری فاجیعه دونیا بوتون

 اؤلولر دیری هامیمیز .گؤرونموردو ایزی یاشام بئله، آزاجیق ان اوزونده نین

 .دویموردوم احتیاج بیر هئچ چیخاجاق یولونا آیاق کی، باخمایاراق !ایدیک

 سینهگئتمه آرخاسینا دووار آنامین دوشموش آیاقدان قالخیب، آیاغا الکین،

 دیمایسته اولماق ردیمچییا

 یوخ! گیم گره یولونا آیاق آنام: اوغلوم  -

 وئرمه بهانه الینه بونالرین .دؤنون دالینا دووار گئدین آناجان، اولسون -

  ملییک.



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

18 
 

 بیرلیکده قادینالرال باشقا باجیم، خسته قالمایان گوجو دوراجاق آیاقدا آنامال

 سیراسی کیشیلرین سونرا قادینالردان .توتدوالر یولونو آرخاسینین دووار

 چاووش باش .ییردیایزله بیزلری قویاراق بئلینه الینی عجمی چاووش !چاتدی

 جیپ دنوئرمه قارشیلیق سؤیوشلرینه چاووشون لیروتبه آز اؤزوندن بایرامی

  .ییردیایزله گئدیشاتی سوسقون-سوسقون یانیندا نین ماشینی

 

 سوسقون باجیمین .اوتورموشالر یئرلرینده کامیونالرداکی کس هر آرتیق

 گوجو قالدیرماغا نی"جنازه جانلی "بو گؤزلریمین .بیلمیردیم آیریال گؤزلریندن

 چیگینلرینی بورونموش پتویا باجیمین گؤزلریله آغالر آنام، .قالمامیشدیر

 .ساییلیردی وارلیغی سون ان جگیبیله وئره باالسینا آنامین بو .سیغارالییردی

 آلاله .ییرایزله بیزی یوخاریدان آلاله .دؤز داها بیراز باالم، گؤزل آنام: ای -

 بو بیزی اؤزون سن آلالهیم آه، .تاپشیرمیشام اونا بؤیوکدور. باالمی

 یاخینالردا بو .دایان دا بیراز لیمگؤزه قیزیم، باالم، !قورتار ظولومدن

 !دایان باالم دایان .رلر وئره چای ایستی رلر، وئره ک چؤره

 آنسیزین .بیلمیردی ده اؤزو دئدیگینی نه .ساییقالییردی آچیقجاسی آنام

 !بیلردی دوشه باشا آناالر کیمی اؤزو یالنیز آنالمسیزلیغینی یالواریشالرینین

 .ایستمیردی سینیاؤلمه تئز اؤزوندن باالسینین ایکی قاالن سونا دونیادا بو او،

دیله اؤزونه گلنلری باشینا اونون سیغارالییر، باالسینی دورمادان گؤره بونا

 :ییردی

 بئله، باخما گولوم شن -
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  بئله، شاخما وزومها

  اؤلوم، من قوی یاشا، سن

 !بئله یاخما باغریمی

ایستمه هرکس .چیرپیردی یئریمیزه یئنیدن قالدیراراق بیزی آیاقدا هر کامیون

 تکرار صحنه یئنه دندؤنمه یئرینه دوشور، قوجاغینا اوتورانین یانیندا دن

 دوروموموزون اویناغان ده بیزیم چوخالدیقجا سورعتی ماشینین .اولوردو

 بئله آنامین .ائدیردی داوام بایاتیالرینا دا دورومدا بو آنام .آرتیردی شیددتی

 .ائتمیشدی حئیران منی سیمهکئچمه واز بایاتیالریندان بازاردا عاشورا

 ننلرین بگه سسلری قاریشیق-قارما دییاریمدا منیم ن نده کی، دوشونوردوم

  بیز؟ دئییلیک میلت بیر ینمنیمسه روحونو چایکووسکی ن، نده آزدیر؟ سایی

 باشقا اوچون آغالماق ایچیمیزده وارکن، بایاتی وارکن، نئی بیزده چونکی،

 سینفه زامانین تورپاقالردا بیزیم چونکی، !قالمامیشدیر احتییاج هاواالرا

 هایقیرتی کیایچینده آناالرین بیزیم چونکی، .وورور باشیندا باغریمیزین

  !دیرسینده اؤته سسلرینین توپلو دونیانین

 

 

  ایستمیر وئرمک کئچید اؤوالدالرینا "شیبلی"

 

 کسل ، گلنه "دیگیگه شیبلی "لن یوکسه گؤیه کیمی داغ یولوندا بوستاناوا تبریز

 قار حله، .ریردی گؤسته خانلیق ماشینالرا بوتون کیاوزه رینده اوالراق

 گؤزه .آغیرالشیردی دا داها دوروم گلینجه، یه شیبلی بو چولغاالنمیش بوزالرینا
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 .دایانمیشدیر رکدوشه ن نفسده قیراغیندا یولون ماشینی یوک ایکی گؤرونن

 ایله یاریشی اؤلوم اینسانالری کیاوزه رینده گدیک، ایالنالشان قیوریم-قیوریم

 یوزلر بورادا .دویوردو یاخین تانرییا دا داها اؤزونو شیبلیده اینسان، .سیناییردی

 هر باشقا اینساندان کئهیمیش ایچینده بوران-شاختا اوزموش آیاق یئردن مئتره

 قارا- قاپ اؤلومجول، قورخولو، .گؤرونوردو بولوناماز جانلی هانسی

 بئله، اوشومگی قورخودان .آلمیشدی قارشیمیزی داالن قاسیرغالی

 .چئوریلمیشدیر دیلینه اورتاق هامینین سسی سیزیلتی جه ساده !اونوتموشدوق

 .قالمامیشدیر فرقی دیل آراسیندا عسگرلرین بیلمز دیل ایله تورکلر بیز بورادا

 اوشاقالرینا ایسه آناالرین وایینی،-آه قوجاالرین سسینی، آغالر اوشاقالرین

 چوخ بیر ،۲۰ بعضا   ماشینالر .اولموردو آییرماق بیریندن-بیر سؤزلرینی قورو

 موتورالرین .دیرمانیردیالر شیبلییه ایالنالشمیش سورکله ۱۰ ایسه حالدا

 آرتیق .ایدی ترجمانی دورومونون آجیناجاقلی ماشینالرین تیریلتیسی،

دوشه ده سورکدن ۱۰ گئتدیکلری ماشینالر، .کسیلمیشدی سولوقو کامیونالرین

 دکی شیبلی نین یاغیشی قار باشالیان تبریزدن .قالدیالر ورونداز دایانماق رک

 آماجی قورشونالرینین قار بوزالشمیش سانکی، .اولموشدور قات یوز شید تی

 گرچگی "!وورار تام وورارسا، تانری "دئدیگی آتاالر .ایدی کاؤلدورمه بیزی

 سیکئچمه بوغازیندان شیبلی ماشینالرین .گؤستریردی اؤزونو چیلپاقجا بورادا

 اوالجاغینین فالکتین بؤیوک داها ایسه، بو .کیردیگره اولماسی یونگول اوچون

 منی چیخارکن تبریزدن .دایانمیشدیر هامیسی کامیونالرین .ایدی ایشارتی

 جیپ ایکی .گؤرونوردو راحاتجا داها سایی کامیونالرین ماراقالندیران

 داشییان یوک آلتی کامیونو، اوردو داشییان عسگر بیر ماشین  کیچیک مارکالی

 زامانالر بیر .ساییلیردی آراجالری یولوموزون سورگون ماشین مارکالی کاماز
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    یاشا یاشا، "اوخودوغو فدایلرینین آزادلیق اوستونده کامازالرین بو

 اؤز ایسه، میلت .اوخشاییردی آرزوالرینی نجیب میلتین مارشی "آزربایجان

گونلر  غریبه .آلقیشالییردی باهارینی یاشام گلن یهاؤلکه رکوئره سس باالالرینا

 سئوینج گؤزلردن .آغناییردی داشیندان-دام اؤلکه میزین اومودو یاشام  ...ایدی

 ماهنیالریمیزین تورکولریمیزین، تورکلویوموز .آزالمیردی آن بیر ایشیغی

 چیخان شهره کامیونالرال کی، اولوردو ده بعضا   .ائدیردی تجللی روحوندا

 دا قیزالرا عسگرلر، روس .اولوردوق قوناق مارشالرینا روسجا عسگرلرین

 بیر گلمز خوشا اوچون میلت ایسه، بو .قالمیردیالر آتماقدان قاش-گؤز

 بیراز دوروم بو مینده، دؤنه حاکیمیت میللی .ایدی چئوریلمکده آلیشقانلیغا

کوچه تبریزین سونرا، حاکیمیتیندن فیرقه .گئتمه میشدیر آرادان تام ده، دئیشسه

 نین سولداتالری روس .چارپیردی گؤزه قروپالری فدایی چوخ داها لرینده

 فدایی  .قاچینمیردی گؤزدن دوغمالیغی ایچینده میلت عسگرلرین تورک ترسینه

 اونالرال گولور، میلتله اونالر .ایدی عئین بیر-بیره گئنی میلتین ایله گئنی لرین

 اونالر، .ایدیلر اوتانغاج و آشاغی باشی چوخ لر، فدایی .آغالییردیالر

لداتالرینین روس .دیلر دئییل تیپیک و پر یئکه کیمی سولداتالر  کامیونالر سو 

دسته فدایی مارشالری، ساالن قورخو جانا بیرلیکلریله لی هئیبت کیاوستونده

 ده، سکدوشمه باشا اوخودوقالرینی نه اونالرین بیز، .گؤرونموردو لرینده

 روس باشدان ایلک من، .بیلمیردیک گیزلییه گلدیگینی خوشوموزا زامان-زامان

 دونیا .آتاردیم جان یهمهایزله سینیکئچمه لریندن کئچید تبریزین سولداتالرینین

 نین کئچیتی سان روسالرین توتان تبریزی ایله باشالنماسی ساواشینین

 سولداتالرین بیرگه، یاشیتیمال نئچه بیر زامانالر او .اولموشدوم وورغونو
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 کئچید سحر هر اوچون گؤرمک یوروشونو بیچیملی دوز گئییمینی، دوزنلی

 .ایدی وار یاشیم ۱۸ گلیشینده تبریزه روسالرین .چیخیردیق یولالرینینا

 آرادا گؤرونجه، اوتوردوغونو کامیونالریندا روس ده، فداییلرین سونراالر

 فدایی دوغروسو، .اولوردوم راحاتسیز چوخ اولدوغوندان فرقین بیر بؤیوک

 اؤلچوده بیر روسالرال بدنلری کیچیک و گئیملری قیافتلری، گؤرونن لرین

 گؤرونن اوزونده فداییلرین اوالراق فرقلی سولداتالریندان روس آنجاق .دئیلدیر

 او ایندی .ایدی اوستون عسگرلردن یابانجی قات-قات گولوش دوغما سئوینج،

 کئشکی، !اولماسایدی گونلر او کئشکی، !بیلمیرم گؤره بئله، یوخومدا گونلری

 دایانیب بیراز کئشکی، !یاشاماسایدیق حیات باغیمسیز اؤزگور، آیلیق ۱۲

 قارداشلیغینا روس کئشکی، !اولسایدیق ائتمیش الده گوجونو قوراجاق حاکیمیت

 گؤرونن آنجاق، !باری قالسایدی کئچمیشده کئچمیش کئشکی، !اینانماسایدیق

 لینیبده سئوینج گونلرین او !لیکحله وار جگیمیزاؤده سینیفاتوره کئچمیشین

 !لییکمه اؤده دهشتیله گونوموزون

 .وارمیشدیق سینهنؤقته نیشتوکه گوجوموزون .قالمامیشدیر آغالیان آرخامیزجا 

 قوربان داها .قالمامیشدیر گوجوموز قالدیراجاق یوک چوخ بوندان آرتیق

 ملیحه، گولناز، بایرام، مئهدی، ایلیاس، علی، حسن، آتام، کاظیم، اوالجاق

ن آرتیق !قالمامیش قارداشیم جانیم، عمی ماهپارا، سکینه، -یاشلی مینلرجه او 

 قورشونال، اونالر .قالمامیشدیر گوجوموز جکوئره شهید کیشی-قادین جاوان،

 !ساغولسون وطن .اولدوالر تورپاق وطنه بالتاسییال اینتیقام ویا آغاجییال دار

 دیرنج قارشی دوشمنه و اینام میللی درین آرخاسیندا ساغولسونون وطن کئشکی

 و دوگونونه ایدئولوژیک نین"دایی آیی "کئشکی .اولسایدی ده گوجوموز
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 ائتمیش درک گوجونو تورکلوگوموزون اؤنجه دندوشمه توزاغینا ایمپئریالیست

 !بؤیوکلریمیز گئدن اؤنده اولسایدیالر

 سیکئچمه آیاقدا دیگینیگه شیبلی سینهرکه دییه، اولسون یونگول کامیونالر

 رکبیچه نیکئچه یولدان کیمی قاسیرغا لی ده گی کوله شیبلی !کیردیگره

 قارایا گوندوزو آیدین-آپ بولودالر، قارا چؤکن اوزه ریمیزه .چکیردی ایچینه

تیندن گین کوله کس هر .بوروموشدور  .قورخوردو تولالناجاغیندان یهدره شید 

 نریلتیسی ک کوله دورمادان سسی"!ایللاله ایالهه ال ان اشهدو "گؤره، بونا ائله

 زنجیر بیر اوزون توتماسییال الینی بیرینین-بیر هامینین .اوجالیردی آراسیندان

 یهیورومه توتاراق الینی باجیمین ایسه آنام الینی، آنامین من، .اولوشموشدو

 گؤزوموزون دا، اولماسا خبریم چکدیگیندن آغری نئجه باجیمین .چالیشیردیق

 آن کئچن هر سولغونلوغو گؤزلرینین اونون .گؤروردوم سینیاریمه اؤنونده

اؤنمسمه یالوارماسینی ائدیب وای-آه آغالماسینی، سینهرکه او، .درینلشیردی

 بیر روحسوز دویومسوز، سس سیز، او، .آددیمالییردی ساری قارانلیغا دن

 جانسیز آنالردا، قورخونج بئله .اوداخالنیردی یهنؤقته بلیرسیز کیمی هئیکل

 بوز آجلیق، بوران، بیلکی، ائله !گؤروردوم اینادلی گوجلو، هامیدان باجیمی

 الیله اونون سونو یولون بو سانکی، .کئچرسیزایدی اوچون اونون شاختا کیمی

 ایسه باخماسی هارا .باخیردی یالنیز باجیم سس سیز و گؤزل منیم .یازیلمیشدی

  !باجیم بیریجیک منیم !دئییلدی بللی

 کولگینین بوز چارپیجی آغنایان اوزه ریمیزه آرخاسینا-آرخا دورمادان

 کامیونالرین .سارسیدیردی ده نجیمیزی دیره قاالن-اوالن اوغولتوسو

 تکجه اوچون بیزیم ایسه بو .آسانالشمیشدی ده کئچید گئدیکدن سیلهیونگوللشمه
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 کامیونالرا ایله یاردیم اوشاقالرا و قوجاالرا عسگرلرین .ساییلیردی تسل ی

 جان بو نین بایرامی چاووش باش .یئگینلمیشدی یوروشوموز ساری

 یئنیلمک شیبلییه او، .قاچینمیردی گؤزوندن نینکیمسه چاباالری بازارینداکی

 سالماقال باغیر -قیشقیر دورمادان سورجینده کئچید آغیر اوزدن، بو .ایستمیردی

 بیر گئرچک دهگئجه وی فاجیعه بو او، .چالیشیردی ساخالماغا آیاقدا کسی هر

 اؤزوئریلره بو بوتون آنجاق .اسیرگمیردی نیگله الیندن کیمی اینسان

ن کیمی مأمورو سیالحلی بیر رئژیمینین فارس دا او باخمایاراق  مینلرجه او 

 یاشام اؤزگورلوگوندن، اینسانیمیزین میلیونالرجا قاتیلی، شهیدیمیزین میللی

 داردان گؤره-گؤره گؤز او، .سوچلوسودور سینیندوشمه اوزاق سیندنایراده

 بئله .ایدی بیری قاتیللریندن آتامین دوزولن قورشونا قارداشیمین، آسیالن

 پالتاریندادیر؟ دوشمن ایندی ندن اولماسایدی،

 عسگرلر .یئرلشمیشدیر کامیونالریندا اؤز کس هر کئچن یوخوشونو شیبلینین

 .پایالدیالر پئندیر دیلیم بیر  ایله بیری دؤردده گینین چؤره چوودار بیر کسه هر

 .بوراخدیالر بارداق بوش ده بیر کوزه، دولو ایله سو بیر ایسه کامیونا هر

 یئنیشی کامیونالرین .دویولوردو اولدوغو ایلیق داها هاوانین یئنیشینده شیبلی نین

 هر .ایدی حاکیم سسی یئمک سادجه کامیوندا .آزالیردی ده سسلری اوغولتو ایله

 بو .ایدی مشغول دویورماقال قارینینی آج ایله گوجو تام دنسینمه-دینیب کس

 او، .ائدیردی تئدیرگین داها منی آنامال سس سیزلیگی تام باجیمین جانسیز آرادا

  !ایستمیردی یئمک نه هئچ آرتیق

 آزالماسی وایی نین اؤلوم سونرا شاکاسیندان اؤلومجول لیکگئجه بیر شیبلی نین

 جهن میندن شیبلی آجلیق، فیرتانا، ساعاتلیق۱۵–۱۰ .ایدی سئویندیریجی چوخ

 اؤلومله ایچینده زامان بیر بئله .ایدی بیرموجوزه قالماغیمیز دیری سونرا



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

25 
 

 قالماسی، دیری سینین دسته اسیر بیر اومیدسیز جانسیز، سووداالشان

 سسلر سیزیلتیلی سادجه قارانلیغینا گئجه .ساییلیردی موجوزه بیر دا دوغرودان

 بللی اولماسی اویاق ایسه کیمین یاتمیش، کیمین کامیوندا .وئریردی قارشیلیق

 اولسا، دا آزاجیق .اوغراشیردی سیلهچکیشمه جان دا یاتمایان دا، یاتان .دئییلدی

 سحر شفقلنمیش یاواش-یاواش دئشیکیندن باجانین گؤسترن اؤنونو کامیونون

 سونرا سیندیریندان -وور لیرمیش ده نینگئجه .آتیردی گؤز-قاش ایشیغی

 دئشیکدن .یارادیردی دویغوالر گؤزل چوخ سیگؤرونمه ایشیغین ساچاقلی

 بللی .چارپیردی گؤزه گؤرونتولر قارا-آال سیلهسوزمه رییه ایچره ساچاقالرین

 آن هر .اویوموشدور بایغینجا سونرا دهشتیندن گئجه کس هر اوالسی،

  .آیدینالشیردی دوغوشو گونون بیر گونشلی نیشیلهپؤهره یئرینین دان کئچدیکجه

 یالنیز اؤنجه بوندان من، .ایدیک اوالجاق یولچوسو ون"گؤل قورو "بیرازدان

 گونلره سوخولماسی آزربایجانا روسالرین دا، او .اولموشدوم شیبلیده کره ایکی

 گؤزل چوخ ده، گؤرونسه قورخولو بیراز شیبلی زامان او .گلمیشدیر توش

 بیر بئله سونرا شیبلیدن او آنجاق .جانالنمیشدیر یادداشیمدا ایله دوغاسی

 سونرا شیبلیدن !کئچمزدی بئله اوجوندان عاغیلیمین گؤرمک شیبلینی قورخولو

 گؤلو بو .ایدی گرک چاتمامیز گؤله بیر گؤزل قاالن خاطیرمده کئچمیشیله

وئرمه یول یومولماسینا ریمین گؤزله اولموش بوالق - آالق اوچون گؤرمک

  .ییردیم

 یهگؤرونمه کیمی گؤزگو یووارالق بیر ،"گؤل قورو "اؤرپکلی آغ سونوندا ان

ال، بیر کیمی توزو اون ساچاقالری قارلی نارین گونشین .باشالدی  ده بیر سو 

 .ساکینلشیردی رکدوشه حرکتدن اوزه رینده اؤرپگین آغ اوینایا-اوینایا ساغا

 یئر ده حله لریسپمه یاغیش نارین باخمایاراق، اولماسینا گونشلی هاوانین
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 یوخوشلوقدا بایرامینین چاووش .ائدیردی اینادکارلیق ساخالماقدا ایسالق اوزونو

 بیرجه منی آنجاق .دایاناجاقدیق گؤلده قورو گؤره، سؤزه وئردیگی

 اولدوغونو هارا دایاناجاغیمیزین سون .سیخیردی اولماماسی بللی مقصدیمیزین

 و سوسقون کس هر .ایدی یوخ حاقی بیلمک ده نینکیمسه .بیلمیردی کیمسه

 اؤزوئریسی آناالرین اوچون قورونماسی باالالرین کؤرپه .یدیا حالدا تیترک

 و پتو پارچا، چئشیدلی بوتون اوالن اللرینده آناالر، .قاچمیردی گؤزدن

 اؤزوئریله درین آناالرین .چالیشیردیالر قوروماغا باالالرینی کؤرپه پالتارالرال

 سونسوز آنالیغین شرطلرده اولومسوز هانسی هر قوروماسی، اوشاقالرینی

 اولماسینا سویوق هاواسینین گؤلون قورو .گؤستریردی لیغینی قوتسال

 غضبلی شیبلینین آزیندان ان .گلیردی کیمی جن ت بیزه باخمایاراق،

 ینلرینایسته "بایرامی فرج "سرکار .گؤرموردوک بورادا قارشیالماسینی

 دوشمک یئره باجیمین دوشموش جاندان .دیسؤیله جگینیبیله یئنه کامیونالردان

 ایسته قالماق یانیندا اونون آنام .سئچدی قالماغی کامیوندا او، .ایدی یوخ حالی

 باجیمدا، گؤزلری .دویدو گی گره یئنمک اوچون احتیاجی آنلیق بیر  ده سه

 آیریجیندا یول ایکی آنامین اوالن سورونمکده دیشینا کامیون ایسه آیاقالری

 منه دا سونرا و آناما گؤزلریله جانسیز باجیم، .اولوردو بللی آیدینجا قالماسی

 مئساژینی "قالین خوشجا "بیزه سانکی ایله گولوشو سولغون او، .دیگولومسه

 باجیمین دؤنوب داها بیر توتاراق قولونو آنامین من، .ییردیایسته وئرمک

 یوخ گولوش گؤزلرینده آنجاق .باخیردی بیزه سینهساکیتجه باجیم .باخدیم اوزونه

 سینهیئنمه آنامین الیمله باشقا سیلیب، یاشالری آخان گؤزومدن الیمله بیر !ایدی

  !اولدوم یاردیمچی

 کسه هر سونرا دهشتیندن نینگئجه کئچن هاواسی نملی و سویوق گؤلون قورو
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 سحر ساواالنین سهند ایله اوالن قوووشماقدا یوموشاقجا .وئریردی موتلولوق

 سودا سیکوتله قاز ایچینده گؤلون قورو .اوخشاییردی ساچالریمی کولگی

دؤنمه گئدنلرین یولونا آیاق .دونمامیشدیر بوتونو گؤلون کی، بللی .اوزوردو

 آزدا بیر کیشی اون-بئش الکین .یولالنیردی ساری کامیونونا اؤز هرکس سیله

 .وئریردی اوستونلوک قالماغا هاواسیندا سرین گؤلون قورو اولسون

 .ائتدی امر سینییورومه ساری کامیونالرا کسین هر عجمی، ایسالم چاووش

 باشا سؤزلرینی اونون .ایدی آنالشیلماز و جر عئیبه چوخ فارسجاسی اونون

فرقله دیلیندن فارس اؤیرندیگیمیز بیزیم فارسجاسی اونون .اولموردو دوشمک

 کامیونالرا تورکجه رکگله یانینا اونون بایرامی چاووش اوزدن، بو .نیردی

 دوداق ایسه عجمی چاووش اوالن راحاتسیز اوالیدان بو .دیسؤیله مینمگیمیزی

 اونون .یولالندی ساری آراباسینا جیپ اؤز سینیرله رکشئیلرسؤیلیه بیر آراسی

 ایسه چاووش باش .قاچمادی گؤزدن باخیشالری ترس دا چاووشا باش گئدرکن

  .دیوئرمه رئاکسییا هانسی هر قارشی داورانیشینا بو چاووشون

 یئریمده سسیندن وای آنامین ایکن گؤیده ایسه آیاغیم باشقا کامیوندا، آیاغیم بیر

 !قورودوم

 باالم اؤلدو، اؤلدو، !!!!!زهرااااااام  زهراااااا، زهرااااا، !زهرا یا زهرا، یا -

 سان آلاله !آللللاله جانیمی ده منیم !آلللللاله!اؤلدو دایانامادی، ظولمته بو

 ایکی آی گئتدی، زهرام آی گئتدی،  باالم آی !آلللللاله آل، جانیمی ده منیم

 !دیدینمه هئچ او!باالم  دینمز باالم! آللللاله گئتدی گؤزوم ایکی م، گیله

 ده منیم .یومولدو سینهساکیتجه باخا-باخا گؤزلریمه گؤزلری، اونون

 امانت سنه دا او دونیادا بو قالدی باالم بیر !عذابدان بو بیتیر آل جانیمی
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 امانت سنه جوانشیریم !جانی بو آل سانسا تانری !تانریم آل جانیمی ده منیم

 !گل جوانشیریم !دونیادان ظالیم بو بیتیر ده منی آل !جانی بو آل تانریم

 اؤپوم گؤزلریندن گل !قاالجاقسان دا آناسیز آزدان بیر !قالدین باجیسیز

 اوغلوم، گئدیرسن؟ هارا سن !اوغلوم قالدی وطنده آنان و باجین !اوغلوم

 !چاتدیر ساالمالریمی قارداشینا و باجینا آتانا، دؤنرسن تبریزه !اوغلوم

 تورپاغیندا وطن آرالی بیراز سیزدن دا باجیم دا، آنام اوغلوم دئکی،

 او، !قالماسین آرخادا گؤزو یانا زهراسیندان دئکی، آتانا اوغلوم !یاتدیالر

 !گین گؤممه آیری مندن زهرامی اوغلوم، !یاتیبدیر قوینومدا یانیمدا، اؤز

 !گؤمون یئرده بیر منی باالمال

 باشقا باجیمین، قولومدا بیر .توپالنمیشدیر سینهچئوره گؤلون قورو هرکس

 بیر تانری، .اویوردوالر میشیل-میشیل جانالری دویومسوز آنامین ایسه قولومدا

 عسگرین دؤرد .یئتیرمیشدیر یئرینه دیلگینی سون آنامین ده اولسون، کره

 .قازیلیردی ائو بیر اورتاق اوچون "زری "آنام و "زهرا "باجیم  ایله چاباسی

 سینلراوشومه باجیم آنامال !قازیلدی قانادیندا ساغ قورو گؤلون یانا-یان قبیرلر،

 ایسه من .دئیدی ایچین ماتم هرکس باشقا مندن .وئریلدیلر مزارا گئییملریله دئیه،

 !دوشموشدوم ایچینه بوشلوق بیر درین .بیلمیردیم اولدوغومو ایچینده یین نه

 قورو آرتیق .ائتمیردیم حیس اللری توخونان منه .اولموشدوم ائشیتمز و دویماز

 آیاقالریمدا .آالبیلمیردیم قوخوسونو عطیرینین ساواالن-سهند قوووشان گؤلده

 اولدوغوندان سیمیننفه اوچون اولدوغوم دیری .قالمامیشدی گوج قالخاجاق

 دویوم بوتون سانکی، !چوخالمیشدی ایشیغی گؤزلریمین آنجاق .امینیدیم

 دورمادان گؤز یاشالری نین بایرامی چاووش .بیرلشمیشدیر گؤزلریمه سیستمیم
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 تئز اوزون-تئز اوچون مکگؤسترمه اوزونتوسونو بو او، .آخیردی

 سیلیردی! بورنونو و گؤزلری آستارییال پالتووسونون

 باشیمین بایرامی چاووش .دئیدی عالمین یاس اویغون احوالینا اؤز کس هر

 کیمی قوش ایچینده آن بیر سانکی باجیم آنامال .اوزاقالشمیردی اوستوندن

 سون ایکی اوالن بیرلیکده منیمله اؤنجه ساعات بیر .گئتمیشدیلر اوچوب

 .ایدیم سیزیکیمسه ان دونیانین آرتیق، .بیلمیردیم اینانا یوخلوغونا وارلیغیمین

 !آالجاقدیر ایچینه گینین اوره باجیمی آنامال،   "گؤل قورو "کی، ایناناردی کیم

 امانتی سون وئردیگی وطنه مین عاییله دا بو !قبیر بیر ایله باشداشی ایکی

 او !گیدیر قارچیچه اؤرپکلی آغ تورپاغیمین قاالن آرخامدا آرتیق، !اولسون

 !اولسون ارمغان یازینا آچان منسیز وطنیمین ایسه،

 اوالن شهید میللی دن،بیلمه ده اؤزوم !وارمیش طالعیم "بؤیوک نه "منیم

 قارا یاتاقالریندا نئفت سابونچو باکینین ددم !ساییلیردیم ایرثداری نین بیرعاییله

 روس بیر گؤزلو ماوی کئچرکن آستارایا آستارادان ننم !گؤمدو قیزیال

 عیبرت عالم بدنی جانسیز قارداشیمین  اولدو! قورشونونا قوناق سولداتینین

 دار گیریشینده سینینمحلله "آغاج قارا "تبریزین هفته بیر دییه، اولسون

 دوشمنین چوخ نه -آز نه سیخیلیرکن  کونجده بیر آتام، !قالدی آسیلی آغاجیندا

 یاخین بوتون و عمیم !سوندو آزربایجانینا  جانینی ایله قورشونو ایکی اون

 باجیم و آنام .یاندیالر آتشینده رئژیمینین فارس ایشغالچی آرخاداشالریم

 !اولدو سونونجوالریم تاپیشیریلمیش تورپاغا اؤنونده گؤزومون

 اؤز و اسیر !بویام من !!به آه !اینسانییام شانسلی ان مین عاییله من !!!به آه

 من، !اوشاغی بؤیوک کیچیکلیکده توپلومون بیر قافیل سورگونلشمیش ائوینده
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 نه من !به آه  .پارچاسییام دینازورون بیر بؤیوک اوالن یئمی قاریشقاالرین

 بیلرمیش اؤلدوره بابامی دینازور منیم کیم !ایمیشم اؤوالدی اؤلونون بؤیوک

 کی؟ باجارارمیش بونو باشقاسی اؤزوموزدن کی؟

 حت ی یاخینالر، چوخ دا داها یاخینالردا، چوخ یاخینالردا، قاتیلینی بابامین

 ماراق اؤزوموزه اؤنجه قیناماقدان نیکیمسه !ییق آختارمالی بئله، ایچیمیزده

 کیمسه، .ییق تاپمالی ایچیمیزده اؤز ساالنی گونلره بو بیزی .ییک لیگؤسترمه

 .گتیردیک ائویمیزه دوشمنی الیمیزله اؤز بیز، !دئییل اوزاق بیزدن کیمی، بیزیم

 آچاراق، قاپیمیزی روح .آچمامالی ایدیق قدر بو قاپیالرینی گیریش اؤلکه میزین

 قازاراق کؤکوموزو دی،یئتمه !آلدیق ری ایچه لریدوشونجه یابانجی

 کؤپویو دالغاالرین اؤزگه دوشرکن روحدان  !سالدیق روحدان اؤزوموزو

 ؟ !یاپدیق نه بیز تانریم یاپدیق؟ نه بیز یاپدیق؟ نه بیز !اولدوق

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

 !!!"راجئون علئیهون

 اؤزومو آچدیم، گؤزلریمی .توخوندو سینهپرده قوالقالریمین سسی آتامین آن بیر

 باشقا چاووشدان دونیادا بو آنلیق بیر .بولدوم آراسیندا قولالری چاووشون باش

 ایچیمده کیمی زامانا بو .ائتدیم حیس روحومال بوتون اولمادیغینی مین کیمسه

 !بوراخدیم اوموزالرینا باشچاووشون یاشالریمی گؤز گیزلنن

                                       ~~~~~ 

لومدا اؤنجه .گؤروردوم داغالری اوجا مؤحتشم ایسه ساغیمدا لر،دره درین سو 

 .قالمامیشدیر گرک دئشیگینه تاختانین ایکی اوچون گؤرمک یولو کیمی لر
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توردوغوم .گؤروردو آسانلیقال یئری هر گؤزلریم  یوموشاق چوخ یئرین او 

لدوغو توران سس سیزجه ساغیمدا بیر .اولوردو بللی او   سککیزلی ایکی او 

تورموشدو عسگر بیر توفنگیله بئرنو الینده ایسه یاندا بیری او چاووش،  .او 

توران یانیندا عسگرله سوروجو بیر قارشیمدا  اؤزومه تام .ایدی باشچاووش او 

لدوغومو، هاراالردا .گلمه میشدیم  .بیلمیردیم چیخارا ا یلشدیگیمی بوردا ندن او 

 -بورما چکیلن آراسیندان لریندره ازیلمیش آلتیندا قار داغالرین، اؤرتوکلو آغ

ی قارشیمدا .ایدی اینانیلماز گؤزللیگی یولالرین دار بوروق ی -بو   چکیلمیش بو 

غا بیر گئرچک لماسینا سینین سرگی دو   نه بوراالردا منیم .بیلمیردیم اینانا او 

 بوردایام؟ ندن من هارادیر؟ بوراسی بیلردی؟ اوال ایشیم

غلوم      -  .داغالریدیر قافالنتی بوراسی .یاخینالشیریق مییانایا آییلدینمی؟ او 

 .میانادیر سونرا بوردان

 هاردایام؟ من      -

 !یانیمدا منیم بورادا      -

 ؟!نییه       -

 !دئدیم راحاتال، بیراز      -

 ؟!باجیم آنام، بس .سرکار ساغول       -

 !دیرلرجن تده ایندی اونالر .راحاتدیرالر چوخ      -

 یانیندا؟ قارداشیمین آتامال       -
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 !ائله !هه هه،       -

توران یانیمدا  او، !آخیردی سو گؤزلریندن چاووشون دانیشماز دینمز، او 

 ایچ دنائتمه بللی باخمادان، یهکیمسه .آغالییردی اؤزونه ساکین-ساکین

 ۲۴ کئچمیش یاشالری گؤز اونون .چالیشیردی یهمهگیزله دویغوالرینی

 .سردی اؤنونه گؤزومون آردینا-آردی آنیالرینی ساعاتین

الیالری  آنام، .بیلمیردیم توتا یاشینی گؤزلریمین .باشالمیشدیم خاطیرالماغا او 

 سیرا-سیرا قارشیسیندا گؤزومون آرخاداشالریم عمیم، آتام، قارداشیم، باجیم،

 باجیم آنام، اؤنجه ساعات نئچه بیر ایدیم؟ آغالمالی هانسینا .گئدیردیلر گلیب

 یاساق اؤزومه آغالماغی میلتیمه آتاما، قارداشیما، دئیه، اولماسین اوزگون

 ایندی بس توتمالییام؟ اؤزومو گؤره سینهمهاوزولمه کیمین ایندی بس .ائتمیشدیم

 !آغالییم زامان نه آغالماییم،

 اولدونمو؟ بوراالردا جوانشیرهئچ :باشچاووش -

- ! ........ 

 یئنه؟ آغالییرسان -

-  ...... 

 خبر؟ نه درویشلو سرکار -

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

 آنامال او، .قالمیشدی تیخانیب آراسیندا بوشلوق وارلیقال سانکی بایرامی چاووش

 اونالرین .بیلمیردی توپارالیا اؤزونو تورلو بیر سونرا اؤلوموندن باجیمین

 !ایدی قریب بیر دا چیخماسی صاحیب منه سونرا اؤلوموندن
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  گؤتورورسونوز؟ هارا بیزی       - 

 !بیلمیرم ده من اوغلوم       - 

  بیلمیرم؟ ده من یانی، نئجه       - 

  !بیلمیرم هه       - 

  کیمدیر؟ باشچیسی کاروانین بیلر؟ بو کیم بس       - 

 جگیمیزگئده هارایا تئهراندا .بیلمیرم ده من گئتدیگیمیزی هارا آما !منم       - 

  !اوالجاق بللی

خسا اوالجاقسینیز؟ بیزیمله ده سیز       -    جکسینیز؟دؤنه تبریزه اورادان یو 

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

 :سوردوم

  جکسینیز؟دؤنه تبریزه       - 

 کیمسم تبریزده آرتیق !قالمادی کیمسم تبریزده آرتیق !اوغلوم بیلمیرم       - 

 !...کیمسم تبریزده آرتیق !قالمادی کیمسم تبریزده آرتیق !قالمادی

 

 اوتوران یانیمدا یئنه یاشالرینی گؤز حزین سس سیزلیگین ایچینده آن بیر

 یاناغیندا الیله سول او، .گؤردوم مندیلینده ایسالق درویشلونون چاووش

 بو اونون .سوردوردو سیزلیگینی سس رکسیله یاشینی گؤز توپالشان

  !دالدیم خیاال درین سوسوب آنالمادان شئی بیر هئچ داورانیشیندان

 یازیسینین آلین اورتاق باغین، بیر گیزلی آرامیزدا چاووشال ایکی بو نسه نده

 آغاجیندا دار قارداشیمین و دینیجسه قورشونلو آتامین .دویوردوم اولماسینی

 اونیفورماسینا عسگری بوتون سونرا، گؤرندن جانینی روحسوز دالغاالنان
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 اینامیم یه کیمسه اوالن قوللوقچو فارسالرا اوزدن، بو .بسله میشدیم نیفرت درین

 اؤلوم، مینلرجه یوز و مین دا عاییله بایرامینین چاووش گؤره، منه .قالمامیشدیر

 بو !ایدی وار الی سینده فاجیعه میلتیمین اوغرامیش قاچقینا و زیندان سورگون،

  .ایدیم امین اولدوغونا قاتیل سینهرکه اوالن اونیفورمادا

 یولون سوسقون -سوسقون سونرا سؤزلریندن سون بایرامی، چاووش

 ایچینده .آختاریردی ایتیردیکلرینی یولدا سانکی او، .اوداقالندی اوزاقالرینا

 اوزو اونون گوزگوسوندن ایری آراجینین اوردو مارکالی جیپ بولوندوغوموز

 اؤز بری زاماندان چوخ .ایدی وار چؤکوش بیر آغیر اوزونده .گؤرونوردو

 باجیم و آنام منیم کی، بیل ائله .گؤرمه میشدیم بیریسینی بئله جومان ایچینه

نونده گؤزلرینین باجیسی-آنا اونون دئییل،  !وئرمیشدیلر جان او 

 .گؤرونوردو کامیونالری سورگون سیرایال باخینجا، دؤنوب آرخاما

 دئیه، وار ایشیم نه بورادا منیم !اوتاندیم اؤزومدن بیران گؤرونجه، کومیونالری

 بورادا ده یئنه اولسایدیالر، دیری باجیم آنامال یازیق :چکدیم سورغویا اؤزومو

توروب  چاووشا اوزومو ایسه جکدیم؟ سونراسئیرائده داشالریمی سورگون او 

 :دیمسؤیله توتاراق

 !قایتارین یئریمه اؤز منی مومکونسه چاووش جناب -

 قاالن اورتادا !سانکی ایدی یوخ ائشیدن سسیمی منیم !چیخمادی سس دنکیمسه

 !اولدو سوسقونلوق ده بیر ایستگیم، منیم

 بیزدن او، .ائشیدمیشدیم آتامدان اؤنجه بوندان سانینی-آد داغالرینین قافالنتی

 دا مییانانین سونرا زنگاندان اؤنجه، ساعات نئچه بیر دندوشمه شهید آیریلیب

 لرینیندسته  "فدایی "داغالرینداکی قافالنتی آردیندان سینماسینین نین نیشیدیره
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 اونون .رلندیریردی دیه کیمی داستانی قهرمانلیق بیر قارشیدورماسینی سرت

 لریدسته فدایی یئرلشن لریندهدؤنگه داغالرینین قافالنتی گؤره، دئدیکلرینه

 ایسه، سونرا توکندیکدن لری مرمی لرله، مرمی اوالن اللرینده اؤنجه ایلک

 تبریزه اونالرین و سالدیریر دوشمنه داشالرال سؤکدویو داغدان دیرناقالرییال

 قهرمان گؤره، دئدیگینه آتامین .چالیشیردیالر یهمهانگلله سینییورومه ساری

 یوروشو دوشمنین ایله بومباالماسی کؤرپوسونو تبریز-میانا پیلوتون قیز بیر

 .دولوردو یاشال گؤزلری آنالدارکن بونالری آتام یادیمدادیرکی، .دایانمیشدیر

 .بوراخیردی آرخادا گدیکلرینی قافالنتی یاواش-یاواش کاروانی سورگون

 .سریلمیشدیر اؤنوموزه گؤزللیک باغیشالدیغی آزربایجانا وطنیم دوغانین

 دویماغا اونو دا، اولسا اؤنونده گؤزومون گؤزللیگی یولونون میانا ایالنالشمیش

 بو بیز، .گؤرمه میشدیم گؤزللیک بئله هئچ اؤنجه بوندان .قالمامیشدی سیمهوه

 اسارتین بو ائتدیک؟ یالنیش هارادا قاپدیردیق؟ دوشمنه نئجه گؤزللیکلری

 قوپماسینین آسان بئله باغالرین اوالن آراسیندا اینسان وطنله کیم؟ سوچلوسو

 گرکدیر؟ بیتیرمک هارادا باشالییب، هارادان ایزی بو هارادا؟ داشی اؤزول

 چوخ ماجرامیزین سورگون بیزیم .چکیلیر اوزاقالرا سونو ایزین اوالن، بللی

 نین فاجیعه میللی بو اوزانیر اوزاقالرا یئرلشن ایچیمیزده ده بلکه اوزاقالرینا،

  !اؤیکوسو

 

  میانادا دوغما

 

 میانانین کوچه کئچدیگیمیز .گؤرونوردو کیچیک چوخ میانا ده،مقایسه تبریزله

رادا .ساییلیردی مرکزی  گؤزه دوکان نئچه بیر باشقا ائولردن کیچیک-کیچیک او 
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 .ایدی وار ده تیکینتیسی دؤولت قات اوچ و قات ایکی قاباقدا بیراز .دئیردی

 قاراُول عسگری نئچه بیر اوستو یول .آغارتمیشدی توزو قار اینجه میانانی

 ساری زنگانا ائرکن صاباح ییب، لهگئجه میانادا بیز، .گؤرونوردو

 یئرلی اطرافیمیزا .یئرلشدیردیلر قرارگاهیندا عسگر بیر بیزی .یولالناجاقدیق

یدوالر قاراوول ده عسگردن  ده منیم یاخینالشاراق منه بایرامی چاووش .قو 

 .وئردی راحاتلیق بیراز منه بو .آنالتدی اوالجاغیمی یانیندا باشقاالرینین

 بو .ایستمیردیم اولماسینی یاخین منه چاووشونون اوردونون یاد بیر چونکی،

 یولچوالرینین سورگون رکدئیه "یاخشی چوخ یاخشی، چوخ "اوزدن،

 چوخ سالون .یئرلشدیک سالوندا بیر بوشالمیش دناؤنجه .گیردیم سیراسینا

 تلیسلری بوغدا قاالقالنمیش تای-تای گونجونده سالونون .ایدی نمیشلی

 عدد ۸ یئرلشن یوخاریدا .ایدی آنباری تاخیل بیر بورا کی، بللی .گؤرونوردو

 سانکی زامان .ساچیردی ری ایچه ایشیقالر اوزون-شیریخ آتیشقادان

 یولداشالریمین سورگون سانکی، .ییردیایزله منی گؤزو کسین هر !دورموشدو

لالیاجاق منی  ایچیمیزده سسی آغالر اوشاقالرین .قالمامیشدیر لرینه هئچ قو 

زوردو سس سیزلیغی اوالن  هامی .ایدی زامان بیر اوزون چیخانی تبریزدن .پو 

رتادا آنباردا .ایدی داغین-دارما اوزگون، کوسگون، دالغین،  بیر قورولموش او 

دون جاغیندان او  یوق شاختا، .گؤرونموردو نسنه بیر هئچ باشقا او   بوز و سو 

دون هرکس .ایدیک ایچینده نمیشلیک بیر کیمی  ساری ایستیسینه اوجاق او 

 بیر آن، دیگیمایزله سویداشالریمی یازیق دوروب بوجاقدا بیر من .چکیلیردی

 :ائتدیم حیس الیمده الی تیترک
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غلوم  - خ !گل دور او   هر سین ائله رحمت آلاله .یاشادین درد بؤیوک چو 

لوموز هامیمیزین .ایکیسینه  "!راجئون علئیهم این ا و لیلاله این ا" .اونادیر یو 

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

 . اولسون اوزون عؤمورونوز

 !گل گل، !ایسین بیراز گل !قالما تک اوغلوم گل ورد -

 منیم او، .چکیردی اؤزونه منی اللری ایستی گؤزلریله دولو سئوگی نینننه

 !ایستمیردیم بوراخماق باخیشالرینی ایستی اونون ایسه من الیمی، سویوق

رپاقالردا بو جوانشیر "رکسسلنه منه گؤزلری اونون  !دئییردی "!بیتمز آنا تو 

نرا ساعاتدان نئچه بیر  گیریشه گؤزلری کسین هر سسیله جیر-جیر قاپینین سو 

 گیرن سالونا ایله داشقاالری ال ایسه دؤردو سیالحلی، ایکیسی .دیکیلدی

توردوغوم یانا-یان  ده-جیپ ده بیر یانیندا، عسگرلرین  گؤز یاشالرینی گؤز او 

 اوستوندن داشقاالرین .ایدی وار درویشلو چاووش ساخلی ایچی قاتان یاشیما

 گین یئمه .ایدی گؤرونتو بیر سئویندیرن هامیمیزی بو .قالخیردی بوخار

خوسونو  ایله یولالنماسی طرف داشقاالرا سینهرکه دویماز-دویار قو 

 امریله دورون عسگرلرین .گئتدی ساری گئدنینه-گلن توفنگین الی عسگرلرین

 سیرادا اینسانالرین آج توفنگ، اللرینده اونالر !دایاندی یئرینده کس هر

 ساکیت و سیزلیگی سس درویشلونون علی غالم چاووش .دیلرایسته دایانماسینی

 ائله منه .ییردی ده گؤزه دا بوردا کیمی اولدوغو بویو یول داورانیشالری

 او، .وار دردی بیر گیزلی کیمی بایرامی چاووش باش دا اونون کی، گلیردی

 :یاخینالشاراق اسیرلره آج حالدا اوزگون چوخ
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 بیلیرم چوخ .دایانسینالر سیرایا الر یاشلی سونرا باجیالر، اوشاقلی اؤنجه -

رخمایین وار یئمک اوچون هامی !آجسینیز  چای .قالمایاجاق آج کیمسه !قو 

لوموز چوخ داها نین،دینله دویورون، قارنینیزی !یین تلسمه .وار دا  یو 

  !اولسون یاردیمچیمیز تانری .وار

 یئمکله کاساالری ایسه، عسگرلر .ائتدی ایشاره عسگرلره و دئدی بونالری او،

لدوروب ن .داغیتدیالر دو   سینیشیوه اورمو سی،شیوه دانیشیق نین باشی او 

 چاووشون .نیردیفرقله بیراز تبریزلیلردن سیتورکجه اونون .خاطیرالدیردی

لموش اعدام ایله دانیشماسی  ایلکین عسگرلر، .آنیمساییردیم ایلیاسی سولدوزلو او 

 .ائتدیلر ترک سالونو بوراخیب یئمه کلری امریله چاووشون سونرا یاردیمدان

زباشینی ساده اولوشموش ا تدن سولو یئمک ایسته هرکس .خاطیرالدیردی بو 

لو آیاق سالونوندا، آنبار .یئییردی قدر دیگی  ایچیمیزده اوچون اولمادیغی یو 

خدورسا آیاقیولو .یارانمیشدی لیک تدیرگین لمامالی ده یئمک یو   !او 

 یاستیق، آرابادا ایکی عسگرلر .آچیلدی داها بیر قاپیسی سالونون سونرا آز بیر 

رغان، عسگری  گتیریلمیش اؤنجه بیری، عسگرلرین .گتیرمیشلر چای ده بیر یو 

 :یاخینالشاراق آراباالرینا یئمک

 آپاراق؟ اولمایاجاقسا ن ییه  -

 بو !کی اوالماز یئمک اولمادان آیاقیولو اوغلوم :بیرآغساققال ایچیمیزدن  -

 !الزیم یولو آیاق الزیم، سو .کیرگره دئیشمک بئزینی اوشاقالرین کؤرپه

 لیکیئمکلرحله .دانیشاجاق سیزینله گلیب سرکار آزدان بیر جان عمی -

 !قالسین
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 دانیشاجاقالر؟ گلیب زامان نه -

 .گلرلر رم دئیه ایندی بیراز دایان، جان، عمی -

 .اوغلوم ساغول -

 او، .بوراخدی آچیق قاپینی گیریب سالونا باشینا تک درویشلو چاووش بیرازدان

 چاغیریب یاخینا هرکسی سونرا .دیدنه سینی ایستی اوجاغین گلیب یاخینا

 :دئدی

یط کیچیک بیر طرفده سول زامان چیخان قاپیدان - یطده او .واردیر ح   ح 

یطین .حووض وار و آیاقیولو  .دوروبالر کئشیک عسگرلر آرخاسیندا ح 

سحره قاپی !سیندوشمه سینههوه آشماق دوواردان کیمسه سین،ائلمه آلاله

 .قدردی بو دؤشک-یورغان بوتون اوالن بورداقاالجاق.  آچیق دک

 راحاتلیق تانری .یانینیزدا قالسین چای یئمکله .پایالشین آرانیزدا اونالری

 !وئرسین

لوملو بیر سالونا سونرا سیندن هدیه گؤزل بو چاووشون  .گلمیشدی هاوا او 

 اولماسی توالئتین و سویون .باشالمیشدی آچیلماغا اوزلر یاواش-یاواش

 .راحاتالتمیشدی ایچیمیزی

 بوتون ظولمتی گئجه سیله،بیتمه یاغالرینین المپاالرین آسیالن دووارالردان

  .قالمامیشدیر یول یاتماقدان باشقا آرتیق .بورویوردو سالونو

 

 بیر آنجاق، .حیس ائتدیم ائوینده آتا اؤزومو آن بانالماسی ایله بیر خوروزالرین

خالرا ائویمین آتا دنگئچمه آن وشماسی یو   چوخ .اولدوم آنالمیش گرچگینی قو 
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 خوروزالرین اوالن، بللی !ائوی آتا نه قالدی، آتا نه کی، دوشدوم باشا تئز

نالرین  .باشالمیشدیرالر گونه آتالر دا ائرکنجی سسیله  یئنی خیریشالماسی دا او 

غوشونو گونون بیر   .آنالدیردی دو 

                                    ~~~~~ 

 دیزلریمی .وئردیلر باشقاسینا کی کامیونداناؤنجه منی امریله باشچاووشون

 .چکیردیم ایچیمه گؤزللیگینی هاوانین ایستی دا بیراز و گونشلی قوجاقالییب،

لچولوغونو، توردوغوم منیم یو  الکین،  .تانیمیردیم نیکیمسه سورن کامیوندا او 

پولماز بیر آراسیندا اونالر اؤزومله  !اونالر منیمله .باغالنتی دویوردوم قو 

 آن، تانیمادیغین بیریلرینی چونکی، .ایدی باخیش خطالی بیر بؤیوک بو اصلینده

پولماز بیر آراندا اؤز اونالرال رتادا کی دئمک دویورسانسا، باغالنتی قو   او 

السی آما .تانیمیردیق منی اونالرسا و اونالری من .واردیر گرچک بیر کسین  او 

رتاقلیغی بیر کسین سیخریته یول بیرگه چیزیلمیش کئچمیشله بیر  ایثبات او 

 .ائدیردی

 تبریز "بیرلیکده نفرله آلتی اوالن، نیاؤیرتمه ایلک کیمیلرین منیم یوزلرله

یطینده سینین"دانیشسرا  :ایشلتدیگی سیخ-سیخ "معلیمین اسد "آسیالن داردان ح 

 نیزه سئوس ده، نیز سهگؤرمه ده، گؤرسه نیز ده، نیز سهبیلمه ده، "بیلسنیز -

رپاق بو کی، بیلین ده، نیز سهسئومه ده،  وطنیزدیر!                سیزین تو 

رپاغین بو  "!میلتینیزدی سیزین دا یاشایان اوستونده تو 

 باالالری اؤز گئدرکن، آغاجینا دار او،  اوالرمی؟ اونوتماق سؤزلری بو

 قالین گوله-گوله بیزه گولوشویله بو او، .گولوردو اوزونه بیزلرین آدالندیردیغی
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 ده بلکه او، .چالیشیردی آنالتماغا اولدوغونو الیمیزده بیزیم شئیین هر دئییر،

 کی قاندالالریالینده گلیب، گؤیدن مله گین بیر آسیلمایاجاغینا، داردان

 و اینانیر أودول آالجاغینا طرفیندن تانری اوچون سئودیگی بیزی قیراجاغینا،

 کیمی معلیم اسد یاشاییشیمیزدا "کیمی آدام "ایللیک بیر .قورخموردو اوزدن بو

 اؤیرتمنلرین اسد توتموش بابادان جعفر میر .گؤردوم اینسانالر بؤیوک چوخلو

 هئچ اونالرین ایندی آما گؤردوم، بونو من دئییل، ایکی-بیر دهاؤلکه بو سایی

 قاچاق دوزدولر، قارشیسینا قورشون آسدیالر، داردان اونالری .یوخدور بیری

 .ائتدیلر سورگون یئرلره ینبیلینمه سینهرحمسیزجه ایسه، سالدیالر. قاالنالری

 بؤیوکلوکده بو ده، آنالمیرام! بلکه اولدوغونو نه گوناهینین میلتین بو ده حله

 اولموشدور! اوخوماغیمیز-یازیب تورکجه میزده اؤز ایل بیر سببی گوناهین

 اوزونده یئر آسیلسایدی، داردان اینسان اوخویان-یازیب دیلینده آنا هر یوخ!

 دیلینده آنا چوخو آسیالنالرین داردان آزربایجانیمدا منیم .قالمازدی اینسان

 اوخومادان دیلی آنا قارداشیم عمیم، آتام، !بئله فورصتی قازانمادی اوخوماق

 اوخوما دیلی آنا دا باجیم مظلوم آنام، یا قورشونا توشالندیلر. یازیق آسیلدیالر و

ن .اؤلدولر یولالریندا سورگون تاپمادان ایمکانی  دا وطنداشین اؤلن مینلرجه او 

 اونالرین ندن بس، .اولمادی ایمکانی آلماق تحصیل تورکجه چوخونون بیر

 آنالمادیغیمیز دیگیمیز،بیلمه بیزیم !وار سیرر بیر بوردا اولدو؟ اؤلوم جزاسی

 گؤرسم سم ده،بیلمه ده، بیلسم "ساخلینی او من !وار ساخلی-گیزلی بیر بؤیوک

وط بیزیم تورپاق کی بو بیلیرم ده، سمسئومه ده، سئوسم ده، سمگؤرمه ده،

  !"میلتیمیزدیر بیزیم دا یاشایان اوستونده تورپاغین بو نیمیزدیر،

 خبرلره آجی چوخ اوالن درج قزئتینده  "آزربایجان "ایچینده آی ۶–۵ کئچن

 تئهرانا زنگانی حاکیمیتین میللی آجیسی ان منجه الکین، .اولموشدوق تانیش
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 و آزربایجان ماتم بوتون سیلهوئریلمه خبرین بو زامان او .ایدی سیائتمه تسلیم

 آنجاق .یازدی دانیشدی، چوخ ایلگیلی خبرله بو بابا، پیشه وری بوروندو. یاسا

 ده بیز "وطنداشالرین زنگانلی حله .آزالمادی اوزونتوسو نینکیمسه

 مکتوبو یازدیقالری تبریزه عنوانلی "!سایمایین اؤزگه بیزی آزربایجانلی ییق،

 دا تورپاقدان اوغروندا حاکیمیت کی، آنالدیم .آغالدیق قان آن، گؤردویوموز

 تؤکنلر قان اوغروندا تورپاغین "بو بس،      پای اوالرمی!؟                 

 هاردا سؤزلری "!گئتمز تورپاغیمیز دنگئتمه قانیمیز اولسونالر، آرخایین

 تبریزدن و تبریز سونرا میانادان میانا، سونرا زنگاندان کی، گؤردوک قالدی؟

 اوغروندا تورپاق، "!اولمادی می؟ !اولدو دنیزی قان بوتون آزربایجان سونرا

  "وطندیر!!! وارسا اؤلن

 

 نیموط زنگانیم،

 

 .باشکندی ایالتینین "بئش اویالق "آزربایجانین   .شهریدیر زنگان بوراسی

 ازگین، بوراسی سوسقون، قوربانلیغی! ایلک نین فاجیعه میللی بیر بؤیوک

 وارلیغی، تورک شهری، شهر! تورک کوسکون بیر قالمیش آلتیندا تاپداق

 زنگانال .حاکیمدیر روحسوزلوق شهرده .بیری شهرلریندن بؤیوک ان وطنین

 .عئیندیر حالیمیز بیزیم

 گئت-گل توک-تک شهرده .ایمیش بالدا چوخ باشی زنگانین کی، بو گؤرونن

 "اؤلدورمه دئموکرات "ذولفقاری لرین افشاریلرین، حله سانکی، .گؤرونوردو

 گلیردی ائله منه .گؤرونوردو کوسموش زنگان، .چاتمامیشدیر باشا سیا یلنجه
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 ماراغیندا دیلداشالریمیزین زنگانلی گئتدیگیمیز ندن گئتدیگیمیز، هارا کی،

 بورونموش قارا دووارالری،-در لری،کوچه زنگانین حت ی ظنیمجه، !دئییلدی

 بیزی زنگان کی، دوشونوردوم بئله .کوسموسدور بیزدن بئله، آغاجالری

 پوسگوروب سینهقافیله سورگون یازیق سینیاؤفکه اوالن تبریزدن گؤرونجه،

 :جکدئیه

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

 تبریزین یئرسیزدیر. سیمهگؤزله قارشیلیق اورکلی زنگاندان تبریزین

 قاناییر.  باشی باغرینین زنگانین اعتیبارسیزدیر! آرتیق آغابئیلیگی

 کؤرپه وارمی؟ خبری هئچ گتیردیگیندن باشیمیزا ذولفقاری لرینتبریزین، 

  وارمی؟ خبری اولماسیندان بوالق-آالق اوجوندا سونگو باالالریمین

 قان ده هله سویو زنگانین نئجه!؟ نیسگیلیندن اؤزگورلوک قاالن اورگیمده

 اؤپوب، تورپاغینی  !بورادا اولدو ایچیلمز سویو وطن وئریر! قوخوسو

 آل اوستو وطن !قالمادی گنجیمیز قانینی وئره جک اوچون، یاپماق وطن

 تبریز !یوخ یوخ، !اولدو اسیری ائللرین اؤزگه وطن آنجاق اولدو، قان

 سورونسون، اومرومدا سورونورسه هارا قافیله بو !آرتیق باغیشالنماز

 !آرتیق دئییل

 زنگانی ایلگیسیز و قایغیسیز توتقولو، ایچینده ایکن لریندوشونجه بو

 سورگون الیمده کی، یازیق نه .بوراخیردیق گئریده گیلئی لریله بوتون

 زنگانین آنا کی، یازیق نه .ایدی یوخ گوجوم دوردوراجاق سینیقافیله

 اوزور اوزوندن، گلنلرین باشیمیزا باشینا، بوتون رکچؤکه دیز اؤنونده
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 !ایدی یوخ ایمکانیم یهمهدیله

 

نلوغا بلیرسیز بیزی نریلتیسی کامیونالرین  زنگانین آنا .ییردیسوروکله سو 

 کؤپگین اوغورالماسییال اون-بئش هوروشن کناریندا یول سیندهدؤنگه سون

 اونا .ساییلیردی سئویندیریجی اوچون منیم ایسه بو !ائتدی داوام یولوموز

 گؤسترمیش ایلگی قارشی بیزه کؤپکلری وطن آزیندان ان کی، گؤره

  !اولوردو

 

  سولطانییه باشکندی، اولجایتونون

 

 هامیسینی سورگونداشالرین دئییل، منی تکجه سسی آرتان کامیونالرین

 بیر هئچ الیمیزدن !فایداسی نه بونون آنجاق .چیخارمیشدی هؤوسه لدن

 دیگیمیزبیلمه یولوندا اسارت ایسه اؤزوموز اسیر، آدیمیز .ییردیگلمه ایش

 مؤحکم بیراز گؤره، کی کامیونااؤنجه کامیون بو .سورونوردوک یئره

 کامیونون .ایدی یوخ ده دئشیگی-دلیک باخاجاق باییرا اوزدن، بو .ایدی

 اولدوغو یاخین تاوانا ایسه سیپنجره دؤرد چادیرین بئز اؤرتن اوستونو

 شانسیمیز جکگؤره باییری آرا بو .گؤستریردی گؤیو یالنیز اوچون

 گیریش چادیرین زامان دیگیایسته اونالر .قالمیشدی اینصافینا عسگرلرین

 عسگرلرین .یاواشالییردی گئده-گئت کامیون .باغالییردیالر-آچیر یئرینی

 سوروسو قویون کیچیک آرالی بیراز قیراغیندا یول ایله آچماسی چادیری

 .ایدی گؤرونتوسو یاشام ایلک گؤردویوم اوزوبری تبریزدن بو، .گؤروندو

 .قابارتدی گؤزومو تیکینتی اونلو بیر یووارالق دورماسی ایله کامیونون
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 ماشینیمیز ده بیزیم یئرده ائتدیگی پارک کی کامیونالریناؤنجه بیزدن

روجو .دایاندی  :دئدی آچاراق قاپیسینی کامیونون عسگر قو 

 !گئتسین گئدن یولونا آیاق !ائنسین! اییرمی دقیقه بورداییق هامی !یئنین -

 !اورادا سویو بوالق

 منه .گؤرمه میشدیم گونبز گؤزل بیر بئله عؤمرومده من .ائندیک یئره

 :سوروشدو حالیمی یاخینالشان باشچاووش

 سن؟نئجه جوانشیر  -

 هارادیر؟ بورا .قوربان ساغول -

 !مزاری و سارایی باش اولجایتونون .دیرسولطانییه بورا -

 کیمدی؟ و ا -

 .گلیر داغدان سویو بورانین .ایچ سو گل -

 !کی یوخ داغ بوردا -

 .چیخیر اوزه بورادا و گلیر آلتیندان یئر -

 کیمدیر؟ اولجایتو دیندئمه -

 ائلخان بیر بؤیوک اولموش حاکیملریندن موغول-تورک اولجایتو، -

 ائلخانلی الرین اؤنجه بوندان ایل ۷۰۰گؤره،  بیلدیگیمه .ایدی باشچیسی

 سارای بؤیوک بو ده ایسته گیله اونون ائله .سی اولموشدور باشچی

 .گؤمموشلر بوردا اؤلوسونو ده، گؤره ایستگینه اؤز .سالینمیشدیر

 .کرپیچدیر بوتونو گونبزین !باخ .دونیاجاندیر سانی-آدی نینسولطانییه

 تورک بیر بو .کاشیدیر پارالق گؤی بوتون !باخ گؤزللیگینه گونبزین

 آدینی .اولموشدور تبریزلی بیر معماری دا بورانین ائله .معمارلیغیدیر
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 گؤی "تبریزین ایله ناخیشالری بویالی گؤی بورانین .اونوتدوم

 بنزردی. چوخ ناخیشالری نین"مسچیدی

 .اولموشدور آزربایجانین باشکندی زامان هر تبریز کی، بیلیردیم بئله من -

 .بئله، ائشیتمه میشدیم آدینی نینسولطانییه

 بوتون دا، آزربایجانین اؤنجه زامانالر چوخ !جوانشیر دئییل بئله یوخ -

 اوندا حله .اولموشدور سیچئوره  "گؤلو اورمو "مرکزی نینبؤلگه

قوتتی  "سیندهچئوره اؤز گؤلو اورمو آنجاق .ایدی یوخ وطنی آزربایجان

 قاباق میالددان حله .یاراتمیشدیر دؤولتلری بؤیوک کیمی لوللی بیلر لر،

 اوندا حله .اولوشموشدور هنده ورینده " اورموسیویلیزاسیونو اره تته"

 ماراغا، اردبیل، .ایدی یوخ سانی-آدی اوالراق آوادانلیق بیر تبریزین

 باشکند بویو تاریخ شهرلری چوخ آزربایجان بیر و قزوین زنگان،

 .لییکیئتیشمه تئهرانا تئزلیکله گرک، دؤنمه میز یوال ایندی .اولموشدور

 اؤیرندیم. اولجایتونو و نیسولطانییه سیزدن !سرکار ساغول -

 گئت ایندی .دانیشاریق شئیلر چوخ اولسا، عؤمور !اولجایتو !یوخ ولجاتو ا -

 .لی ییکدوشمه یوال بیرازدان !ماشینا

 دیگیمبیلمه منیم .قوشقوالنیردیم گئده-گئت ایلگیسیندن اوالن منه باش چاووشون

 منه ندن چاووشوندا؟ اوردوسونون شاه چکن عذاب ویجدانیندان بو وار، نه

 منیمله کیمدیر؟ چاووش قاتیل بو دئدی؟ دانیشاجاغینی شئیلر چوخ سونرا بوندان

 بوشلوغونو قوشقوسو ایچیمین بایرامی چاووش وار؟ جگیوئره-آلیب نه

 !یاواش-یاواش دولدوروردو

 باشچاووشون اوردوسونون جانیلر .بیلمیردیم قالدیغینی گئریده آوادانلیغین نئچه
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 بولود قارا .چاشدیرمیشدی عاغلیمی بوتون باخیشالری فرقلی اوالن قارشی منه

 آغیر اوچون یانیتالنماسی سورغونون بیر مین چؤکموش اوزه ریمه کیمی

 اوغراشدیغیمی ایله سولطانییه و اولجایتو ساعات نئچه .آلتیندایدیم باسقی

  .خاطیرالمیرام

                                        ~~~~~ 

 یئنمه گیمیز کامیونالردان .دوردو ده قصبه بیر آردینا-آردی قاطاری سورگون

 دانیشیق آراسیندا چاووشالر باش چاووشال آرالی بیراز بیزدن .گرکیدی

-ال عجمی چاووش .اولوردو بللی اولماماسی نورمال دانیشیغین .کئچیردی

 !ایمیش او ائدن باشچیلیق قروپا بو سانکی .دانیشیردی رکاؤلچه قولون

 اون-اون .گؤردوم اورادا آوتوبوسو اوزون دیمدیکلی بیر اوالراقدفعه  ایلک

 .گؤرونوردو یئری دینجه لمه کیمی قهوخاناسی یول بیر اوزاقدا مئتره بئش

 آلماغا عاغلیمی ده منیم کیمی، کس هر قوخوسو کاباب قالخان اورادان

-یئردن دئشه،-دئشه چؤللری یاالواج-آج دناؤنجه ساعاتالر آخی، .باشالدی

 .یئییردیک ایچیمیزی اؤز آنجاق دوشه-دوشه قالخیب یئره-گؤیدن گؤیه،

 .دیمایسته اولماق یاردیمچی سینهائنمه قوجاالرین اوالراق، گنجی ان کامیونون

روجو آنجاق  ماشیندان بیزیم .اوتوردوم یئریمده یئنیدن امریله عسگرین قو 

یوردوقدان اؤزوموزو ایله اییی کاباب دیلر.وئرمه ایذین ائنمگیمیزه  سونرا، دو 

 ان اوچون بیزیم بو، .گتیردیلر دورمگی کاباب بورونموش الواشا ایچینده تپسی

 کامیون هر و کاباب دورمک بیر اوچون کس هر .ساییلیردی هدیه بؤیوک

 .ایدی اوالی گؤزل ان گلن باشیمیزا کاباب لوله بیر !چای گویوم بیر اوچون

 آجلیقدان حت ی .دئییلدیم سیوئره مئیدان انگله بیر هئچ سیگیره آراما کابابال
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 اؤلن اؤلوموندن مله گیمین و باجیمی مه لک جانوئرن اؤنونده گؤزومون

 !قاتیلینی میلتیمین و عاییله مین قالسین حله .ییردیمدوشونمه بئله، آنامی یورغون

  دئییلمی؟ !شئیدیر بیر بئله آجلیق

رغوما  "وارمی؟ بیلن هارادیر، بورا "یولداشالردان  کامیونداکی  دنکیمسه سو 

روجو آنجاق .دیگلمه جاواب  :دئدی دؤنوب منه عسگر قو 

 !سس سیز !دانیشما  -

 تکجه... من  -

 !تاکیستان بورا !سوس دئدیم  -

 !آنالدیم !آنالدیم -

 !داها چیخماسین سسین -

 اؤنجه ایل ایکی .گؤرموشدوم سالخیمالرینی زوماو یالنیز تاکیستانین، من

 او، .گتیرمیشدی اوزوم قوتو بیر ایله اؤزو دوستو آتامین گلن بیزه تئهراندان

 یوخسا تاکیستان آزربایجاندی کی،  بیلمیردیم .آلمیشدی تاکیستاندان اوزوملری

 آنجاق .بیلمیردیم اولدوغونو تورک تاکیستانلی الرین گون او !ایراندی

 تئهرانا ده، کرج ده، قزوین دئییل، تاکیستان یالنیز کی،  آنالدیم سونراالر

 .سیدیربؤلگه تورک هامیسی دا مرد آباد گؤردویوموز گیردیگیمیزده

 

یونو قارا نینگئجه شاختا  !او 

 

لون خ قارانلیغی گؤیون شاختالیغی، هاوانین چوخورلوغو،-چاال یو  رخونج چو   قو 

-اولوب نه .کسمیشدیر اؤنوموزو یول .گؤستریردی جگینیاوالبیله اوالیالرین
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 اؤنجه .اولوردو بللی قالدیغیمیز تیخانیب یولدا یالنیز .بیلمیردیک اولمادیغینی

 بوتونلوکله یول .باشالدی چاباسی آچما یول کسین هر ایسه سونرا عسگرلرین،

 مومکون گئدیشی کامیونالرین یولدان بو .چئوریلمیشدیر جیغیرا بیر اینجه آخیب

 شئی بیر ده الیمیزدن .بیلمیردی کیمسه نیبیته-اولوب نه اؤنجه بیزدن .دئییلدی

 یوروین اوزه ریمیزه ساغدان-سولدان هاوا، کیمی بوز قارانلیق، .ییردیگلمه

  .سالمیشدیر دوروما ایفلیج هامینی فیرتیناسی چؤل

 کسین هر سؤیلرکن، اولدوغونو ائتگیسیز چالیشماالرین عجمی چاووش

 آنالدارکن، ایستگینی یاردیم تئلگرافال او، .ائتدی امر سینیچکیلمه کامیونالرا

 ایچیندن ساعات بیر ایلک .دیایسته سینیمهگؤزله ساکیتجه کسدن هر

 .کسیلدی سسی دا اونالرین آرتیق ده، گلسه سسی موتورونون کامیونالرین

 ایچینده آن بیر سینینجادده ستراتئژیک ان نیناؤلکه بیر دئییلن ایران

گئجه بو .ایستمیردی اینانماق کیمسه اولماسینی اوالی نورمال بیر چؤکوشونون

 کیمی وارساییم یاخین ان پالنالشدیریلماسی دناؤنجه اولماسینین سون نین

 آچیلماسی ایله یولون .باغالنمیشدی اوزه ریمیزه بوتونلوکله یول .دوشونولوردو

 چؤلده بوزلو چونکی، .اولمایاجاقدیر مومکون چالیشماسی کامیونالرین بئله،

 .دئییلدی مومکون دونماماسی یاناجاقالرین و موتورالرین

 سورگون .اینانیردیم چاتماسینا سینیننؤقته بیتیش ماجرانین بو آرتیق

 .ایدی یوخ قاچیش دنگئجه بو .چاتمیشدیر سیاوچونجو گئجه یولچولوغون

 آراسیندا چؤلون .گؤرونوردو حاضیر اوچوشا روحو کسین هر مزایسته-ایستر

نوب -یاواش .قالمیشدیر ساوونماسیز کیمی یولچوالری کامیونالردا قالمیش-دو 

 کامیونون آرتیق .آلیردی زاریلتیالر سیزایراده یئرینی سوسقونلوغون یاواش

 ایچینده بدنیمین .قالمامیشدی دئیشیکلیک هانسی هر آراسیندا دیشی ایله ایچی
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 گوجوم آچاجاق گؤزلریمی .دایانیردی قانیم سانکی .اسیردی یئل سویوق

 ده، بیلسم دورومونو سویداشالریمین بولمادیغیم فورصتی تانیشلیق .قالمامیشدی

 کس هر دئییل، اوچون منیم یالنیز دوروم بو کی، تبی .گلمیردی ایش بیر الیمدن

 داها دورومدا بو قوجاالرین اوشاقالرال کی، سؤزسوز .ایدی کئچرلی اوچون

 گئجه اؤترو آخیشیندان ترس روزگارین .نیلیردیگؤزله سیدوشمه آیاقدان تئز

 سیزالماالرال گئده-گئت ائتگیسی شاختانین قورخونج .باشالمیشدی ائرکن چوخ

سس سیزلیگین  اوالن آرامیزدا .سوروردو ساییقالماالرال سیزایراده باشالییر،

 لیغین دا قارامسال اوالن آرامیزدا آرتیق .آلیردی سیزینتیالر نیلنگؤزله یئرینی

نا آرادا بیر قارا-آغال .قالمامیشدیر آنالمی  .اولموشدور محکوم یهارمه سو 

نالنما  نه کیمین .باشالمیشدیر قالدیرماغا آرادان دا قاورامینی اسارت تهدیدی سو 

نلوغا کسین هر یالنیز، .ایدی قارانلیق کیمی گئجه آن، جگیبیته زامان  اوالن سو 

 کامیونو ساغدان-سولدان آرتیق .گؤرونوردو گیزلی ایچینده اؤز مصافه سی

قورخوسونو  ده کولگین کیمی قاسیرغا دهشتلی اوینادان یئریندن

 دونیا ایکی .یاشاییردیق حددینی زیروه ان اومودسوزلوغون .اومورسامیردیق

 آییلیب یوخودان سحر .بوراخمیشدیم آخارینا اؤز روحومو گلن-گئدیب آراسیندا

نموش نینکیمسه  تانیقلیق قدر زامانا نه" .ییردیمایستمه گؤرمک ل شینی دو 

 ده لرکیمسه قوی لییم؟تؤکمه یاشی گؤز عزیزلریمین اؤلومو اوچون ائتدیگیم

 .اولوردوم موتلو ساییقالماالردان کیمی "!آخیتسینالر دامال اینجی مزاریما منیم

 دونیامدان ایچ امرییه بیر گلن دیشاریدان اوزه رکن ایچینده ساچمالیقالر بئله

 :عجمی ایدی چاووش وئرن نیامرییه !منی قوپاردی
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 یاخینالشارسا !عسگر/ !بزنش شود نزدیک اگر !سرباز :عجمی چاووش -

 وور!/

 !قوربان اوستونه گؤز/قوربان چشم :عسگر سوروجو -

 سن/ !اینجا بیار هستش آتشزا و تخته هرچی !اینجا بیا تو :عجمی چاووش -

 !ائشییه توپال وارسا نه توتان اود و تاختا الینده !گل بورا

 !قوربان بلی :عسگر سوروجو -

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

 !قوربان بلی :عسگر سوروجو -

دالری / !کنید تقسیم موتورها زیر را آتشها :عجمی چاووش -  او 

 /!بؤلون آلتالرینا موتورالرین

 !قوربان بلی -

 دورومپ.... !دورومپ !دورومپ !دورومپ -

 .بورودو نیبؤلگه سس سیزلیک بیر تام سونرا آتشیندن کره نئچه بیر توفنگین

سس  سسی، قاچما دوغرو لیگهایره عسگرین بیر سونرا دن ثانیه نئچه بیر

 :سیندیردی سیزلیگی

 ووردوم! !ووردوم قوربان!زدمش !زدمش قربان -

 کنید اجرا دستورامو برین شوماها  /!عسگر ساغول/سرباز  آفرین -

 !یئتیرین یئرینه امریمی منیم گئدین !سربازها

 اولدو نه/عجمی؟ سرکار شد چی گلیرکن(: یاخینا قاچا-)قاچاباش چاووش  -

 / عجمی؟ چاووش
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 امیر .یاخیندادیرالر چوخ بود! /قوردالر من از دستور .نزدیکترند گرگها -

 /!ایدی مندن

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

 یوخ!  قدر ایندییه !نه حال تا :عجمی چاووش -

 چه .بمانیم تاکیستان باید شب را گفتم که من .کند کمکمان خدا :باشچاووش

 بدبختا این مگر باشیم؟ تهران زودتر هرچه باید چرا بود؟ کار در عجله

 یاردیمچیمیز تانری/ !می شن؟ دیده خطرناک اینقدر که هستند آتم بمب

 وار تله سمک نه .قالمالی ییق تاکیستاندا نیگئجه دئدیم کی، من .اولسون

 آتوم یازیقالر بو اولمالی ییق؟ تئهراندا زاماندا قیسا ان ندن ایدی؟

 گؤرونورلر!؟ لیتهلوکه بئله بومباسیدیرالرکی،

 !ایسته مم اعتیراض !امردیر وئریلن منه بو فارسجا//:عجمی چاووش -

 !چاووشویام اوردوسونون شاهین گنج من !باخینیز ایشینیزه اؤز سیز،

 .ده دیرتهلوکه جانی هامینین بوردا !وار یئتگیم گتیرمکده یئرینه امرلری

 نی اوراداگئجه یئتیشر، قرارگاهینا  "آباد مرد "بیلسک  گئده ساعات بیر

 یوال ماشینالرین ایندی منی دوشونورسونوز؟ باشقا بوندان سیز .قاالریق

 قارشیدا .لیندینجه ینیزده "جیپ "گئدین سیز !دوشوندورور جگیبیله چیخا

 !وار یولونوز اوزون

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

 سوروجونو سونرا !ائده بیلرسن شیکایت مندن تئهراندا :عجمی چاووش -

  !ذاکیر بورا گل :چاغیریرکن 

 !حاضیرال جیپی .گرک گئتمه گیمیز آبادا مرد !بویورون قوربان، بلی -

 اوالرمی؟  سالماق یوال دا کامیونالری گؤر باخ بیرده
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نوبدور موتورو ماشینالرین :ذاکیر -  کئچمک یولدان بو بئله، آچیالرسا .دو 

 .یوخدور انگل سینهگئتمه جیپلرین قوربان. دئییل مومکون

 .دورومپ-دورومپ دورومپ،-دورومپ -

 :اوجالدی سسی عسگرین سسیله، شیهه بیر

 .قاچدی دا قاالنالری قوربان. ووردوم ده بیرینی -

 !آفرین !عسگر آفرین -

 کامیونالرین بوتون .ساچیردی ایشیق ایچینه کامیونون آلووالردان سیچرایان

 اؤلورم، وای،-کی آهایچینده کامیونون .چالیشیردیالر قیزدیرماغا موتورالرینی

ندوم  .گلمیردی بیرایش الیندن نینکیمسه .چوخالیردی گئده-گئت سیزیلتیسی دو 

 .آزالیردی ایمکانالری چیخما سحره نینگئجه بو کئچدیکجه، ساعات هر

 تانیق بیراز .اولدو بللی سیگئتمه آیریالراق بیزدن ین"جیپ "بیر بوآندا

 سوروجوسونه عجمی نین سونرا داالشماسیندان چاووشون ایکی اولدوغوم

 .دایاندیریلمیشدی چالیشماالر اوالن چؤلده آرتیق .آلمیشدی یئرینی امر وئردیگی

 نه اؤزومون ده منیم .آزالمیشدیر اؤلچوده بؤیوک سسلری وای-آه اوالن کامیوندا

  .خاطیرالمیردیم اویودوغومو زامان

 

 !اونوتموشدوم اولدوغومو هاردا .چکیردیم زورلوق چوخ آچماقدا گؤزلریمی

 ساده .اونوتموشدوم بوتونلوکله اولدوغومو ندن و هاردا کیملردن، کیملیگیمی،

 آچماغا گؤزلریمی .دئییلدیم ایدراکیندا دویغو هانسی هر دیشیندا وارلیق بیر

 آچماسینی گؤزومون ساچاقالری ایشیق گئدن-گلیب .چالیشیردیم
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 اوزدن وب .ایدی یوخ حیسیم هانسی هر خاریجینده گؤزوم .آسانالشدیریردی

 اللریمین ایدی. کیمی یوخ آیاقالریم .دیمایسته گئتمک ساری ایشیغا قالخیب آیاغا

 ترپنه یئریمدن ایسته سم ده قالخماق آیاغا گوجومله بوتون .ایدی یوخ توتقوسو

  .بیلمیردیم

سورمه نئجه زامانین .باشالدی قاییتماغا دویغوالریم یاواش-یاواش بیرازدان

 موتورالری کامیونالرین .گلیردی سس چوخلو چؤلدن .ایدی یوخ بیلگیم سیندن

دوشمه یوال یاواش-یاواش کامیونالر .وئریلیردی فرمانالر فارسجا .ییردیایشله

 دا داها بورولغانین شاختا سیلهدوشمه یوال کامیونالرین .باشالمیشدی یه

کیمسه .باغالمیشدی بوز سرینتیلر کی بوتوناوستومده .دویولوردو سیسرتلشمه

 سبب هیجانا هانسی هر سیدوشمه یوال کامیونالرین .چیخمیردی سس دن

 بئله .داشی ییردیم حیسی سئوینج دویغوالریمال یاری جان من، .اولموردو

 گؤره بونا آزیندان ان .ساییلیردی ایش جیدی ان گلن الیمدن سئوینج دورومدا،

 من .سوروردو شانسیم قورتولوش اولماقدان یئمی قوردالرین و شاختادان کی،

 چاووش آنجاق .ییردیمایسته چوخ ائتمگی یاردیم عسگرلره نین باشیندانگئجه

 حت ی او، .گرکمیشدی قالماسی کامیونالردا هامینین امریله نین"عجمی ایسالم"

 گیزلیجه کی، ائله .کسمیشدی حؤکمو اؤلوم چیخانالرا کامیونالردان

 .اوالجاقمیش بللی ایله قورشونو عسگرلرین طالعی چیخانالرین کامیونالردان

 ائله !قویمایاجاقدی آیاق باییرا ایذین سیز بئله، اوالنالر احتییاجی توالئته حت ی،

 ایپلرله قاپیالری گیریش اوالن چادیردان کامیونالرین ده، گؤره بونا

 اوالن حاکیم دهشتینه گئجه نریلتی سیله یئنیدن موتورالرین .باغالنمیشدیر

نا سس سیزلیک قورخونج  گلن اؤزونه نریلتی سیندن کامیونالرین .ا رمیشدیر سو 

-آرا سیزیلتیالرال آرادا بو .چوخالیردی کئچدیکجه زامان سیزیلتیسی اسیرلرین
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 نورمال آغالماالر بو گؤره، منه .گلیردی قوالغیما ده سسلری آغالما سیرا

 گلدیم: قرارینا پوزما سس سیزلیگیمی اوزدن بو .گؤرونموردو

 منی .لوطفا آلسین خبر یانینداکیندان کس هر یاخشیدیر؟ حالی کسین هر -

 آییلماغینیز یاتارسانیز !قالین آییق یاتمایین، !وئرین جواب دویان وارمی؟

 وارمی؟ ائشیدن منی !اوالر چتین

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

نورام، :سس ایکینجی - نورام دو  ندوم آلاله !دو   !ائدین یاردیم !دو 

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

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

 :سوروشدوم داها

 !نینسسله .قارداشالر آی باجیالر، آی یمسیزینله -

غلووووم :سس دؤردونجو - غلوووووم !او   طفیل کؤرپه بیر یانیمدا منیم !او 

نماقدادیر نون !چیخمیر سسی .دو  نوبدور آناسی او   آناسینین !سانکی دو 

نموش نو .اوشاق قالیب قوجاغیندا دو  لالریندان آناسینین او   چیخارماغا قو 

نورام ده من .بوراخمیر باالسینی آنا، .چاتمیر گوجوم  طیفیلی بو گل .دو 

نموش آناسینین لالری دو   !قورتار آراسیندان قو 

توردوغونوز سیزین -  یئرهارادیر؟ او 

 .طرفده کی سولگیریشینده چادیرین -

 کی؟ اولدو نه آناسینا -

 :سسله تیترک آغالیا-آغالیا ننه -
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نوب - لسون نه داها !دو  نوب! ایندی اؤنجه بیزدن !او   زامانی سؤزلرین بو دو 

 !یاشار بلکه !باغرینا باس نیکؤرپه بو گلیرسه الیندن !دئییل

 ننه؟ ندی آدین سنین -

 باجینی آنا، .جوانشیردی آدین سنین آما !نه سنبیلمه نه، فایدا! بیلسن نه -

 اؤزونده سن البته، .ائدیردی تسللی سنی آدال بو بایرامی سرکار باسدیراندا

 .آیریلمادی باشیندان دا آن بیر سرکار .دفعه باییلدین نئچه بیر .دئییلدین

 گونه بو بیزی آلاله !وار ایشی نه ایچینده قاتیللرین بو اونون بیلمیرم

 !ائلسین ساالنالرا لعنت

 .چالیشیرام دورماغا آیاقدا .یوخدور حرکت آیاقالریمدا منیم آنا -

 .اولوردو بللی اولدوغو حیسسیز آشاغینین دیزیمدن دورماز-دورار یئریمدن 

 .ایدی کیمی بوز دمیر .آتدیم دمیره تاغیندانکی کامیونون الیمی دییه، دوشمگیم

لیلهایره آددیم بیر باجارینجا، دورماغی آیاقدا بیراز .ایدی یوخ چاره باشقا آنجاق

 دمیردن الیمی گوجومله بوتون .قوپماییردی دمیردن الیم .چالیشدیم یهمه

 بوتون آغری بیر اینانیلماز قالخان ایچیندن اووجومون .چالیشدیم قوپارماغا

 چوخ .ایسیندیردی جانیمی کیمی اود آنلیغا بیر آجیشما آغیر .ساردی ووجودومو

 نینننه .ییردیگؤرمه گؤزو-گؤز .چاتدیردیم یانینا نینننه اؤزومو چتینلیکله

 اوشاغین الیمی .گؤتوردو ساری اوشاغا الیمی ننه، .توتدوم الینی سسیله

 توتماغا اللرینی آناسینین گلیردی. سینفه اوشاغین .توتدوم ساری بورونونا

دونا قورو اللری آنانین یازیق .چالیشدیم  .توتدوم بیله گینی الیمله .دؤنموشدو او 

 هر سینینکؤرپه قولالری جانسیز آنانین گنج .ایدی یوخ آتیشی دامار بیله گینده

 بدنیندن باالسینین اللرینی آنانین جانسیز زورال چوخ .سارمیشدی طرفینی
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 گوجو ساخالما اوشاغی نینننه .قویدوم قوجاغینا نینننه تیترک اوشاغی .آییردیم

 :سوروشدوم دنننه .قالمامیشدی

 ننه جان؟ بیلیرسن آدینی اوشاغین بو -

 اؤزون اوشاغی سود امه ر بو !آناسی جاوان ییردیسسله ترالنیم ترالنیم، -

 بوردا گؤرونن !باغرینا باس اؤزون اوشاغی بو اوغلوم !تانریم ساخال

 !دونار بیرلیکده منیمله قوجاغیمدا قاالرسا، منده !سنسن قیوراق هامیدان

 قالسام، سماؤلمه !آزدیر چوخ سنه گؤره شانسیم قورتولما شاختادان بو منیم

 باخاریق! سونراسینا

 پتونون ایکی اوالن اوزه رینده آناسینین ترالنین .آلدیم قوجاغیندان نینننه ترالنی

-سورونه بورویوب ترالنی ایسه بیرینه سالیب، اوزه رینه نینننه بیرینی

  .دؤندوم یئریمه اؤز سورونه

 نه وارسا هر اوالن الیمده .چکدیم ایچینه کی پالتونونا ینیمده نیکؤرپه بایغین

 .ائتمیشدی ایمکانسیز دوشونمه گیمی دوغرو سیزلیکچاره .سالدیم اوزه ریمه

 توتارسیزلیغی قالریمینآیا .قاینادیردی ایچیمی اینادی یاشاداجاغام نیکؤرپه

 سانکی، .باشالمیشدیر یهیوکسلمه اینادیم یاشام ده، یئریسه بده نیمه بوتون

 سیزبو ییه !جوانشیر گرک آیاقالنماق دئییل، ییخیلماق – "گوج  بیر توکنمز

 بئله جه، .گؤستریردی یول دئیه "دیر!   الینده سنین یاشامی اوشاغین

 کامیونو بورولغان، .باشالدیم سیغارالماغا بدنینی نینکؤرپه اللریمله دویغوسوز

 چیخارماق سسینی نینکؤرپه .چوخالیردی اینادیم ده منیم چکدیکجه، ساغا-سوال

 ترالنین بیرینده قیرتماالرین همین .قیرتیردیم ده اللرینی توفاق-اوفاق اوچون

 اوشاغین بو، .ساییلیردی ارمغان بؤیوک ان اوچون بومنیم  .ائشیتدیم سسینی
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 بیر کی، بیلمیردیم جگیمیائده نه سئویندیگیمدن .گؤستریردی اولماسینی دیری

 دوالشدی: کامیوندا سسی آنانین گنج

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

 هئق! هئق-هئق باالم آییل !آییل باالم آییل وارلیغیمسان تکجه

 !یاتسین یماقو   .اووشدور اللرینی و بئلینی اوشاغین کی؟ اولوب نه باجیم -

 وار! بیریسی قوجاغیمدا ده منیم

 باالم !آرتیق یوخ سینفه باالمین کؤرپه !گئج چوخ آرتیق !هئق –هئق-هئق -

ندو ندو !دو  وووووندو! !باالم دو   دو 

 .یاتسین یماقو   سیغارال !دیریدی باالن سنین !ایتیرمه اومودونو باجیم -

 !ایتیرمه اومودونو

  ییرسن می؟ایسته یاردیم !آغالما دایان،

-سیغارالیا اللرینی و اوزونو ترالنین .چیخماییردی بئله جیق بیر دنکیمسه

 :سسلندیم سیغارالیا

 ؟!اوالر نه وئرسین سس اوالن آییق -

نوب آزدان بیر !آییغام لیکحله من :سس بیرینجی -  گئده یوخویا ابدی دو 

 !امانتدیر سنه کؤرپه او کی، بیل ائله .بیلرم

 .آتالداجاییق بیرلیکده نیگئجه بو .گلمیر پیس سسین نینسه :من -

یمایین !دینترپه آیاقالرینیزی-ال !اولون دؤزوملو قورخمایین،  بدنینیز قو 

نسون  وارمی؟ ائشیدن منی .دایانین ده سیز .یاشاییر کؤرپه بو باخین، .دو 
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 ائشیدن منی .دینترپه آیاقالرینیزی و اللرینیزی قارداشالر-باجیالر آی

 وارمی؟ باشقاسی

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

 !ترپت آیاقالرینی-اللرینی بیراز سن؟نئجه ننه -

 .باغیشالسین باجینی و آنانی تانری .اوالسان بختور ساغول، -

 وارمی؟ ائشیدن منی باشقا .ننه ساغول -

 دیر؟نئجه کؤرپه .ائشیدیرم سنی !وار :سس اوچونجو -

 .دوردو یوخودان آنان !باخ ترالن .یاخشیدی ترالن -

 دئییلم. آناسی ترالنین من !یوخ -

 قارداشیم !یوخدور سسی آنامین !دی"جئیران "آدیم منیم :سس دؤردونجو -

 ....هیق هیق، هیق، !ائدین یاردیم اوالر نه !دئییل بوردا

 یوخوسو اونون !اویاتما آنانی !یانیما منیم گل !باالم جئیران :ننه بیرینجی -

 اؤز گل ده سن .یانیندادیر داداشینین جوانشیر قارداشین !یاتسین قوی !گلیر

  !یانیما

 ده طفیلین او اوالن، بللی .نیردیماؤیره ایندی اولماسینی باجیسینین بیر ترالنین

 اونون، .گلمیردی ایش بیر هئچ الیمدن ده منیم .قالمامیشدیر گوجو دانیشاجاق

 .توتموشدوم اللریمده اللرینی ترالنین !یاواشالدی ده سسی دئیه-دئیه  !آنا !ترالن

 یوخونون اؤلومجول گئده-گئت  .کسیردی آمانیمی آغیرالشماسی گؤزلریمین

ن کسین هر !باشالمیشدی چالماغا اینامیمدان گؤزلریمی باسقیسی  سو 

لوخونو، ن سو   .بیتیردیم-نیبائشیده توکه-ائشیده تینینی سو 
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آزربایجان  "بسته لنمیش اوزه رینه شعری بیریانین بئله دورومدا عاغلیما م.

 :اوخوماغا اونو باشالدیم .گلدی  "مارشی

  آزربایجان، -آزربایجان  مرجان، و لعل تورپاغی ائی" -

 .آزربایجان  -جان، آزربایجان  اوغروندا وئره رم من

  دی،ائله آل قان باغرینی عجب، دوشمن نیموطه ائی

  دی،ائله تاالن ظولموله سنی، رذالتله سویدو

  دی،ائله ویران نئجه گؤر خزان، ووردو باغالرینی

  آزربایجان ، -آزربایجان   زامان، دؤندو کئچیب، ظولمت

 ...." آزربایجان  -آزربایجان   مرجان، و لعل تورپاغی ائی

 !سس نئچه بیر داها اوالن سس بیر منیمله ...و سس اوچ سس، ایکی سس، بیر

 گلن ایچیندن دئییل، کئفیندن کیمسه .دویولوردو نیشدیره بیر دالغین سس لرده

ن !اوخویوردو مارشی میللی نیشلهسسله بیر سون ن !دیرنج بیر سو   بیر سو 

 !سیهوه یاشام

گئجه قاتیل !آلیردی جان آجیمادان اؤلوم آغنایان ساغدان-سولدان اوزه ریمیزه

 جگینهبیته ظولمتین بو دنبیتیرمه بیزی !بیلمیردی بیتمک عؤمرو نین

 سحره سینتیجه سونوموزون وی فاجیعه .آزالیردی گئتدیکجه سایی اینانانالرین

 !سوروردو سیلهیئنیلمه اینسانالرین ساواشی قالیم-اؤلوم ائشیت سیز .قالمیشدی

سی چکیشمه جان آراسیندا شاختا درجه ۳۰-۲۰کمیکله-ات دوشموش داباندان

 !سوروردو ظالیمجاسینا

 !آرتیردی اومودوم گؤرمک صاباحی سیلهنفه ایستی ترالنین

  جوانشیر". !اؤلومه اولسون اؤلوم !یوخ اؤلمک"
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  آزربایجان ، -مرجان، آزربایجان  لعل و تورپاغی ائی"

 ... آزربایجان  -آزربایجان  جان، اوغروندا وئره رم من

 سیجاق دؤولتیمیزین میللی ناطیق، آتشین شاعیریمیز، میللی ریا بی محمد"

 .باشچیسی ایکینجی نراسو   بابادان پیشوری نینفیرقه و نازیری معاریف سسی،

گلمه یاردیمیمیزا ده دهشتینده گئجه بورادا ایلهامین آلینان اوندان مئیدانالردا"

 آیاقدا سیلهنفه گوجلو اونون کامیونوموز !اولدو اوالن آما !اینانمازدیم سینه

 ! گؤسترمکده ایدی لدوغونواو  

                                                                                                                              " آزربایجان! –آزربایجان  زامان، دؤندو کئچیب، ظولمت"

                                      ~~~~~                                     

 هاوانین .اولوردو بللی یئتیشدیگیمیز آوادانلیغا بیر یاواشالماسیندان کامیونالرین

 بللی .ظولمت ایدی بیر تام ایچی کامیونون ده، وئرسه ایشیغا یئرینی قارانلیغی،

 آرامیزدا سونرا آز بیر .چالیشیلیردی دوردورولماسینا کامیونالرین اوالن،

 ان .اوالجاقدی بللی چاتمادیغی گوجو یاشاماغا ایسه کیملرین یاشاییب، کیملرین

 چیخماسی دیری کیمین دنگئجه بوزالق بو یاشامادیغیم عؤمرومده آزیندان،

 درجه ۳۰–۲۰ بویونجا، گئجه آچیلماسییال گیریشینین کامیونون .جکدیبیلینه

 بایغین قوجاغیمدا .اولدو آچیلمیش اوستو نین فاجیعه بوزالقلیقدا کئچیردیگیمیز

 اورتا ایسه ایکیسی اوشاق، اوچو بیرلیکده باجیسی ایله و آناسی ترالنین دوشن

  .چیخدی آشکارا دیجسه دونموش نفرین ۷ توپالم یاشلی،

نموش ۷–۶ کامیوندان هر  قوجاغیمدا ترالنی کؤرپه .چیخاریلدی جسد دو 

لو چؤزوم بیر توتاراق  دیری آناسیز قدر نه اوشاق سود امه ر بو .آختاریردیم یو 

 ۳۰ قارشیمدا کئچر؟ یاردیمیم نئجه یهکؤرپه سوده مر بو منیم قاالجاقدیر؟
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نموش  کیمی، اؤزوم !سی مؤعجیزه یاشام بیر ایسه قوجاغیمدا وطنداش، دو 

 !بیریسی اؤکسوز سیز وکیمسه

نوب بیرکونجده  گوناهسیزالرا بو ایسه یاندا باشقا قاراگون، نفر 30 قالمیش دو 

 قارا !دئمک ایمیش وار ده گونلر بو یازیمیزدا آلین !بیزلر تؤکن یاشی گؤز

 کونجونه بیر کاروانسارایین دینیجسه سویداشالریمیزین توتولموش یازی یا

قایغی  نینکؤرپه بیر سیزکیمسه اولمایان بللی جگیگله قوجاغیمدا .توپالمیشالر

 الیمدن نینکیمسه .اویوموشدوم قوربانالرینا فاشیزم مظلوم جاسینا ایکن سیندا

 یئرلی و عسگر بوتون .یاخینالشمیردی بیزه کیمسه .قالمامیشدی گوجو توتاجاق

 !ییردیبنزه یهاؤلدورمه ایسه دیریلری دیریتمک، اؤلولری سعی مأمورالرین

 آنجاق .باغالمیشدیم اومود باش چاووشا اوچون قورتولماق دورومدان بو یالنیز

 .یارانمیشدی دویغو قریب منده قارشی اونا !ایدی یوخ اته ر-خبر هئچ اوندان

 پیس سونرا سیندنحده لنمه سینده موباحیثه عجمی ایله چاووش شاختاسیندا گئجه

 قافامدان دا احتیمالی قاچما دنهنگامه باخمایاراق، بونا .کئچیریردیم لر حیس

 . دوشموردو

 آیلیق نئچه اوشاغین .قالمیشدی سیخیلیب قوجاغیمدا سمیرسیز-سسسیز ترالن،

 سادجه کیمی قوش او، .اولموشدو آنادان یئنی سانکی .بیلمیردیم بئله، اولدوغونو

 ! وئریردی-آلیب نفس

 اوزگونلوک درین حسرتله کس هر .وئریلمیردی ایزین یاخینالشماغا جسدلره

 دناؤنجه بیرینی-بیر .دئییلدی بللی سیوئرمه تسللی کیمه کیمین .ایدی ایچینده

 ساریلماسی، قارشیلیقلی بئله جه اینسانالرین اولمایان باغی عاییله تانیمایان،

 کیمیسی نین باالسی، کیمسه نین .گؤستریردی آنالمینی درین ان سویداشلیغین

 دوغرو تورپاغا قارشیسیندا گؤزو سئوگیلیسی کیمیسی نین سی،ننه
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 تاپشیران تورپاغا وارینی بوتون اؤنجه گئجه ایکی آنالر، بو .گؤتورولوردو

 سیغینمیش قوجاغیما اوسته لیک .ساییلیردی یاس قات ایکی اوچون منیم

 !چکرکن دردینی دا آناسیزاوشاغین

 

  سی قصبه "آباد مرد"

 

 یولدا یاریسی تام قروپونون سورگون نفرلیک ۷۰–۶۰ دوشن یوال تبریزدن

 ۲۹ مئیدانچاسیندا قرارگاهینین اوردو سینین قصبه آباد اولموشدور. مرد شهید

 کؤرپه قوجاغیم داکی بوکولموش یهلچه آغ ده بیر بیرلیکده، جسدله گلن گؤزه

 .اولوردوم تانیق شهیده میللی یئنی ۳۲ چیخانی تبریزدن .گؤرونوردو اوشاق

 داالندان قارانلیق بو اوالجاقدیر؟ تانیق کیم سونلوغوما یولداکی بو منیم

 اوالجاق می؟ قورتوالن

 عسگرلرین یالنیز اورادا .ایدی گونشلی و ایستی بیراز هاواسی آبادین مرد

 سانکی، .گئدیردیلر یانا بو – یانا او کیمی قاریشقاالر دوشموش تک لریدسته

 نئچه بیر .ایدی یوخ بیری چاووش یا و اونباشی اوستونده باشی عسگرین

 .وئردیم دوزن-چکی اؤزومه گؤرونجه، سینیگلمه طرف بیزه عسگرین

 هاواسی ایستی سالونون .گؤتوردولر سالونا دوزوب، سیرایا بیزی اونالر،

 یئره اؤنجه آن بیر ترالنی .اوخشادی روحوموزو و جانیمیزی وورموش شاختا

 داشیناراق فیکریمدن ایله قورخوسو اؤلر قویسام یئره الکین، .دیمایسته قویماق

 و اورتا بویلی بیر گؤردویوم کامیوندا .اوتوردوم یئره توتوب قوجاغیمدا اونو

دیره سون گؤزلرینده دولغون اونون .اوتوردو یانیمدا بیریسی اورتا یاشلی
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 منه نوتال بیر ایچدن و ازگین او، .نیردیلپه له دالغاالر یورغون سورن نیشینی

 :سسلندی

سیغارالیا داوم -سیغارالیا باشینی سن؟ ترالنیننئجه جوانشیر، اوغلوم -

 کیمی بعضیلری دئیشمه !قال ده بئله ائله، !یاشا مین اوغلوم، یاشا ائتدی.

اوسته  ده نیکؤرپه بو باخمایاراق، بونا .چکیرسن آجی چوخ سن !اوغلوم

 !اوغلوم آفرین .لنیرسن

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

الر جاببار .دیر"علی جاببار "آدیم منیم .جوانشیر دیرائله -  !ساده جه دا او 

 تام بدنیم .دونوردوم ده من قاال آز .قالدیم حئیران کی اینادیناگئجه سنین من،

 یئردن آیاقالریم و ا لیم .دونوردو قانیم یاواش-یاواش .دوشموشدو حرکتدن

 آما .قیشقیریردیم اصلینده، !قیشقیرام گرک کی، دوشوندوم ائله .قالخمیردی

 سوسقونلوق اوچون منیم سئیدین،سسلنمه سن .بوغولوردو ایچیمده سسیم

 شئیلر بیر آراسیندا یوخو آییق لیقال اؤنجه، ایلک .ایدی اوالجاق ابدی

 .گلدیم اؤزومه حیرصینله کره ایکینجی سنین الکین، .دویوردوم

 نیشترپه بیر جانیمدا .چالیشدیم یهوئرمه قاییدیش کسینلیکله چاغیریشینا

 کیمی باال ا ته نه بو !اوغلوم بورجلویام سنه دیریلیگی بو من .اولوشدو

 !مین تداردی سنه جانی سینیننئچه بیر اوالن دونماقدا کامیوندا

سسله قورخومدان من .دیرالینده تانری یاشامی کسین هر !دئمه بئله یوخ -

 گؤرمز ایشیغینی گونون بو !عمی باخ ایزلرینه نین ظولمتینیندونه .نیردیم

 دونموش قارداشیمیزین-باجی سیزچاره گوناهسیز، ۲۹ کئشکه اولسایدیم

 سؤیوب، بیزی بیراز ده، بلکه .جکلروئره بیرازدان تورپاغا جسدلرینی
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 دا بونون اؤلدولر؟ اونالر ندن قالدیق؟ بیز نییه !جکلراؤیه اؤلنلری

  !عمیجان آتاجاقالر، اوزریمیزه بیزیم گوناهینی

 مزارا کفنسیز ده، بلکه .سانیرالر گاوور بیزی بونالر اوغلوم، کی، دا یا -

گؤرمه یولدا بئله، بیرماشین چیخاندان، تاکیستاندان گئجه دونن !قویسونالر

 ایسترسه، دیلینی اؤز کیمسه .ائتدیلر یولچو بیله-بیله بیزی بونالر .دیک

 میل تدن دسته-دسته بیزی بونالرین !ساییالر اهلی کوفه گؤزونده فارسین

  .جکدیرسوره اوزاتی-اوزون پالنالری، ائتمه یوخ آییریب

 

 بری زاماندان اولدوغوموز تانیش بو، .دویولوردو قیغیلتیسی ترالنین قوجاغیمدا

 آنجاق .آجمیشدی کؤرپه کی، بللی .ساییلیردی قیغیلتیسی جیدی ایلک ترالنین

 یوخ آنا بیر امیزدیرن اونو یانیندا آرتیق، .ایدی گرک اولماغی دؤزوملو بیراز

 !ایدی

 کامیونالرا عسگری سویداشالرین جانسیز سیندنپنجره چیرکلی سالونون

 چکن آجلیق ایچینده قوجاغیمدا جانسیزالرین بو .گؤرونوردو داشینماسی

 ایسه ترالنین .داشینیردی منزیلینه دا سون آناسی اوالن قایناغی قیدا ترالنین

بیلمیه اولدوغونو کیم باجیسینین-آنا زامان هئچ او، .ایدی یوخ خبری دونیادان

یطین !بلکه جکدی  .سالیردی آیاقدان بیزلری سالونداکی آتموسفئری آغیر ح 

نا یاواش-یاواش نیشیدیره نیلمزگؤزله ترالنین  نئچه اوشاغین .چاتیردی سو 

لماسینی آیلیق لدوقجا او، .ایدی زور چوخ بیلمک او   آز و تابسیز کیچیک، او 

 بلکه .چکیرمیش زورلوق دویورماقدا اونو آناسی یازیق کی، بللی .ایدی چکیلی

 قوجاغیمدا او، .ایدی یوخ سیهوه دا چوخ بیر یهیئمه ترالنین اوزدن بو ائله ده،
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 راضی دوروموندان بو اونون .سس سیزلشدی سونرا ائدندن مینق-مینق بیراز

یطین قاالراق  دؤنوب بیرازدا .باشالدیم یهائتمه سئیر بیتنلری-اولوب کونجونده ح 

یدا قوش .باخدیم ترالنا نون .دوشموشدو بایغین یئنه اوشاق بو   معصوم او 

 بو .کئچیریردی آنالرینی سون وارلیغی اوفاق دیره نن و اللری اینجه گؤزلری،

 قورتاردیغیم اؤلومدن گئجه .یاندیریردی ایچیمی معصوملوغو اوشاغین طفیل

 یهکیمسه سسیمی !گؤروردوم سینیوئرمه جان سس سیزجه اوشاغین

 بیر اوزانمیش یئر-یئر قارشیسیندا کسین هر .گلمیردی گومانیم دویدورماغا

 اوزاقدان سادجه سالوندا، بیر لوت قاپادیلمیش آرخادان .ایدی وار سیجنازه

-آنا یاواش-یاواش قوجاغیمدا کیمسه .وئریلمیشدی ایذنی باخماق اؤلولریمیزه

الن اوچماقدا ساری باجیسینا  ازگین نفرلیک ۳۵ –۳۰ یاناشمیردی. یهکؤرپه او 

نموش یئرلشمیش کامیونالرا دیقتی گؤزون  .زیللنمیشدی لرهجنازه دو 

ائدیلمه یوخ ده نفرین ۳۵ قاالن پالنی فارسالرین کیمی، دئدیگی عمینین جاببار

 مینلرجه اون نییه بس کی، چیخیردی اورتایا سوال بیر بئله آنجاق .ایدی سی

 بیزلری نییه دیلر؟اؤلدورمه تورپاغیمیزدا آنا اؤز ده بیزی کیمی وطنداشیمیز

ایسته اؤلدورمک یولالردا سونرا وئرندن ایشگنجه قدر بو بیزه و اؤزلرینه

  دیلر؟

 گؤزلریمده کؤرپه، کیمی قوش بیر بایغین قوجاغیمدا و ازگین سوسقون،

گوزگوسو،  اؤرنک میلتین بیر اسیر چئوره مده تری، سئوگی بیر اومودسوز

 آیاقدا !!! آرتیق کوسگون و اؤکسوز کیمیسه بایغین، کیمی آغالر، کیمی

 ترالنی اوزاناراق یئره .بوکولوردو دیزلریم  .قالمامیشدیر گوجوم دوراجاق

 دامارینا بیله گینین اوالن قیریلماقدا لیکدناینجه بارماغیمی ایکی .آلدیم یانیما

 و دیمگولومسه اوزونه .اولدو بللی دیگیاؤلمه آتیشیندان قلبینین اینجه .توتدوم
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  !دیمبیلمه اولدوغونو نه سونرا

                                    ~~~~~ 

لقا  او 

 قولومون ترالن .گؤردوم امینی جاببار اوستونده باشیمین آچارکن گؤزومو

 ساری الینه بارماقالریمی .سوروردو بایغین لیغینی کیمی قویدوغوم اوستونده

 !راحاتالدیم سیلهدئمه  "یاشاییر باخدیم من !قورخما "عمینین جاببار .آپاردیم

 سالونا داشقاچیالر سیرا-یانی عسگرله سیالحلی ایکی .آچیلدی قاپی آندا همین

 .قیمیلدامادی یئریندن کیمسه .قالمامیشدیر جک گوجوسئوینه نینکیمسه .گیردیلر

 .ایدی وار حالی دئیشیک بیر دا اونالرین .دوردوالر گیریشینده قاپینین عسگرلر

 قالخین آیاغا عسگر بیر  گیردی. ایچری عجمی چاووش .آچیلدی داها بیر قاپی

 گوجونو قالخاجاق ایسه قاالنی .قالخدی آیاغا نفر نئچه بیر .وئردی امری

 منی چاووش، .سوسدوردو عسگری ایله گؤزو عجمی چاووش .ایتیرمیشدی

 سؤزلرینی گئدیب یانینا قوجاغیمدا اوشاق .چاغیردی یانینا کیمی دیلمانج

 :باشالدیم یهائتمه ترجومه

 .اوزگونم سیندناؤلمه نفرین نئچه بیر !کئچیردیک گئجه آغیر چوخ -

یون بیزیمله طبیعت .گلمیردی ایش بیر الیمیزدن ینادی او   رحمت اونالرا !او 

ایسته بیلمک اولدوغونو کیملر قاالنالرینین و اؤلولرین ده بیر .ییرمدیله

 بو کی، بیلین آنجاق .یئتیریریک یئرینه امرلری .مأموروق بیز  .ییرم

 .باشچیالرینیزدیر خاین سیزین ساتان وطنی گوناهکاری لرین فاجیعه

 اولسون لعنت .ییردیلرایسته قوپارماق باشینی ایرانین عزیز اونالر
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خدور ایشیمیز سیزینله   بیزیم !سئپاراتچیالرینا پیشوری  هامینیزی !یو 

 !وار یولونوز چوخ حله !چاتدیراجاییق مقصده ساغالم

نراکی بوندان سؤزلریله قیسا بو او،  سؤزلرینه جیزیب، خریته میزی یول سو 

ن   .وئردی سو 

 :گلدیم دیله یارارالناراق فورصتدن من،

 آناسی اوشاغین بو دوشن بایغین آجیندان قوجاغیمداکی، منیم چاووش جناب -

یوقدان باجیسی ایله نانالر سو   بیر عالوه باشقا اوشاقدان بو .دیرلرایچینده دو 

نوب یاخینالری و اوشاقالری دا چوخالرینین  !........ده اؤزومون منیم .دو 

 :رککسه سینیرله سؤزومو چاووش

گؤزله ائتمگیمی نه ایندی .وئردین الدن باجینی و آنانی ده سن بیلیرم، -

 بیز !دانیشما چوخ لیه م می؟سیلمه یاشالرینی گؤز گلیب، ییرسن؟

 دیل، بیر وطن، بیر" !اونالری اؤلدوردو غضبی وطن !کی دیکاؤلدورمه

ایسته چاتماق ساغالم مقصده !پهلوی حضرت بیرعلیا ایران، بیر  شاه، بیر

 کیمی باالن اؤز ایستمیرسنسه، سینیاؤلمه اوشاغیندا او  !سوس ییرسن

 !!!انگللر !چیخ صاحیب

 سالوندان رکائده ایشاره الیله عسگره باش دئییب، بونالری عجمی چاووش

 . چیخدی
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 احوالی سویداشالرین یازیق .دئییلدی بللی جکلریائده نه اوالنالرین سالوندا

 ایش بیر الیندن نینکیمسه باشقا آغالماقدان .دئییلدی یاخشی ده هئچ اؤلنلردن

 قول بیر تام بوراسی .گؤرونوردو بایغینالر طرفینده هر سالونون .گلمیردی

 وی فاجیعه گلن باشیما یاشیمدا قیسا .دؤنموشدور صحنه سینه بازاری

  .بیلمیردی کسیلمک آردی اوالیالرین

 چینقو ده بیر پئندیر، تیکه بیر چؤرک، پارچا بیر قارشیسینا کسین هر عسگرلر

 کیمیسه یئییر، کیمی .سوزوردولر چای چاینیکلردن اوالن اللرینده بارداقالردا

 اوشاغین بایغین قوجاغیمداکی الیمده من .ائدیردی داوام باخماغا قورو-قورو

 :چالیشیردیم آییتماغا اونو طومارالرکن تئللرینی

 !بسدی داها اویوما، !آچ گؤزونوباال  کؤرپه !آچ گؤزونو ترالن ترالن، -

 آییلتماغا من !دوشدون آیاقدان سن !منه وئر اوغلوم :عمی جاببار -

 !یه شئیلر بیر سن .چالیشارام

 گئده نین، او سالمالی ییق. داش نه باشیمیزا نئجه؟ آییلماسا جاببار عمی، -

 بیزیم بونالر ائشیتدینمی؟ دئدیکلرینی چاووشون فارس او باغیشال،

 قیراجاقالر! اوستونده بهانه بیر هره میزی .ییرلرایسته قیرماق هامیمیزی

 الیمده .دانیشام قویمادی هئچ گؤردونموعمی؟ دیگینیحده له نئجه منی

 !!!ییردیکایسته بؤلمک نیوط .قالدیق گونه نه !آخ-آخ...اولسایدی گوجوم

 بؤلونموش بیز  .بؤلوندو ده ۱۸۲۸وطن  عمی؟ جاببار وطنی هانسی

 .... بیز .یاشاییریق یازقیسینی قارا وطنین
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 بیر دوواردا هر !دانیشما چوخ بوراالردا !اوغلوم به سوس !باالم سوس -

 به قال باری سن اوچون قاالنالر !اؤلدو هامی !وار یوواسی سیچان

 !بیلرم آییلدا نئجه باالنی بختسیز بو گؤروم باخیم !اوغلوم

 سینیکؤرپه سوده مر بورونموش یهلچه آغ کونجوندن سالونون گؤزلریله آغالر

 .قاچمیردی گؤزومدن سیمهایزله منی رکدؤنه گاهدان آنانین گنج ینایزله

 سالوندا .وئریردی توختانلیق آنایا گنج آنا، آغ بیرچک اولدوغوم تانیش اؤنجه

  .ایدی حال نورمال آغالماسی ساریلیب باشقاسینا هرکسین

 ساری بیزه آنانین گنج داغیلمیش دیگیمدهایسته وئرمک جاببارعمییه ترالنی

ر .گؤردوم سینیگلمه  گنج آغالر ایتیرمیش دهگئجه قورخونج قیزینی سود ام 

 :قوندو چیگینیمه کیمی قوش اللری تیترک آنانین

 !اوشاغی منه وئرین -

 گؤرن گؤرونتونو بو .باسدی باغرینا ترالنی بوکوک بویونو اللریله اینجه او،

 بیزه آرخاسینی آنا، گنج .ساردیالر چئوره میزی داشیمیزسورگون  نئچه بیر

 نئچه بیر آنا، گنج !چکدی دؤشونه ترالنی دندئمه سؤز بیر هئچ رکچئویره

  :دؤندو ساری بیزه اوغراشیرکن اوشاقال آنلیغینا

 یانینا باالمین منیم ده کؤرپه میز بو !یوخدور حرکتی باالنین طفیل بو -

 ائی !ایدی وار سوچو نه چیچکلرین بو آچمامیش تانری، !گئتدی

 هئق! هئق، هئئئق،!وئر جاواب تانرررررررررررری
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 بللی آتیشالریندان قول-ال سیگئچیرمه حیسی هیجان صحنه دن بو عسگرلرین

 :یئتیردی یاخینا اؤزونو رکچکه کنارا آدامالری بیری اونالرین .اولوردو

ل - ل وئرین، یو   !چکیلین چکیلین، .وئرین یو 

شاراق گؤرونجه، بایغین ترالنی عسگر،  دنکئچمه بیراز و چیخیب سالوندان قو 

 بورونونا ترالنین مندیلی ایسالق او، .دؤندو گئری مندیلله ایسالق بیر الینده

 بدنی تابسیز ترالنین اولونجا تکرار کره نئچه بیر ایش بو .چکدی توتوب ساری

 باالسی ترالنی عسگر، .قاییتدی یاشاما آسقیراراق ترالن .گؤستردی قایتاریش

نموش  چوخ او، .چیخدی سالوندان داها بیر بوراخیب قوجاغینا آنانین گنج دو 

 بیر اوستا عسگر، .فیرالدی ایچری ایله بارداغی سود بیر الینده دنگئچمه

 اؤنجه ایلک ترالنین آالراق سود قاشیقال کی بارداقدانالینده کیمی دوکتور

 ترالن، .دامیزدیردی اوجونا دیلینین دامال-دامال ایسه بیرازدان دوداقالرینا،

 اؤزه ن اودماغا سودو دیلیله او، .بوراخمادی یانیتسیز چاباالرینی عسگرین

اؤزگووه ترالنین عسگر .ائتدی تکرار کره نئچه ایشینی بو عسگر، .گؤستردی

 چاشقین هامینی او، .وئردی الینه آنانین گنج قاشیغی گؤرونجه آرتماسینی نینین

 بو عسگرین کس هر .گئتدی چیخیب سالوندان دندئمه سؤز بیر بوراخاراق،

 !بیلمیردیم دوشونه دورومو بو من، .قالمیشدی حئیران داورانیشینا

 قوجاغیندان اونون یاواشجا ترالنی یئرلشن قوجاغیندا آنانین گنج آنا، آغ بیرجک

 آنایا گنج نیسگیللی اونو سونرا دییشندن آلتینی بئزله بیر گتیردیگی الینده آلیب،

لدوغونو یانیندا آنانین گنج و ترالنین ایشیله بو آنا، !وئردی گئری  عئینیله او 

لدو گؤسترمیش  رکچئویره آرخاسینی داها بیر سونرا آالندان ترالنی آنا گنج !او 

 !چالیشدی یهامیزدیرمه ترالنی
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 و ساکین او، !دؤندو بیزه رکوئره دوزن-چکی اؤزونه سونرا بیراز آنا گنج

 باییالبیلر آن هر او، .دئییلدی یاخشی هئچ گؤرونوشو آنجاق .گؤرونوردو موتلو

یوموش اوالن قارشیمدا من، .گؤرونوردو کیمی داقالرینا ساچالری چایی سو   دو 

 :آلدیم اللریندن ترالنی یاواشجا رکوئره الینه آنانین گنج یاپیشمیش

 .دئییل یاخشی هئچ دورومونوز سیزین ایچین، بیرازبوندان -

 !مزایسته ساغول، یوخ -

 سینیگؤرمه بئله اونو نینکیمسه .چکینیردی شئیلردن بیر سانکی او،

 تئز هامیدان بونو .حیسئدیردی یالنیز چوخ اؤزونو دا یاندان بیر .ایستمیردی

 :دیایسته سینیچکیلمه کسین هر متانتله او .اؤیرنمیشدی بئی جاببار

 نه هه، !باالیا-آنا بو گلسین هاوا آز بیر چکیلک.  بیراز بلکه عزیزلر، -

 !وار احتیاجی سنه باالنین-آنا بو !قال سن اوغلوم دئییرسینیز؟

 اوست ایسه، عمی جاببار .دؤندولر یئرلرینه اؤز توپالنانالر چئورمیزه

 بیزدن وئریب ایشارتی قال منه سالالیا-سالالیا اوستونه دوداغینین آلت دوداغینی

  .اوزاقالشدی

 بیر آنجاق .بیلمیردیم تاپا یولونو یاخینالشمانین آنایا گنج اؤلموش سیکؤرپه

 :سوردوم آدینی اوندان اوزدن بو .ایدی گرک باشالماق یئرلردن

  ندیر؟ آدینیز سیزین -

لقا. -  او 

لقا؟ -  او 
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  آدیدیر؟ هارا -

 !روسجا  -

 آدی؟ روس ندن روس؟  -

 !وئر بوش !قویمادیم من !بیلمیرم  -

  ایدی؟ وار یاشی نئچه باالنین -

 .گئتدی بوراخدی منی .دیگتیرمه تاب دونیانین ظولومونه بو .ایدی آیلیق ۶ -

لک قیزیم  !م 

 !ها دانیشدیق قارانلیقدا کی طفیل؟گئجه -

 آنالی منیم !قورتولدو کؤرپه آناسیز بو !قورتاریردین نیکؤرپه بو سن -

 !قورتولمادی کؤرپم

 دئدین. سینیبیتمه نینکؤرپه دانیشاندا منیمله .بیلسئیدیم قاباق بیراز کاش -

لگیمین آچاندا گؤزومو .بایغینالشمیشدیم اؤنجه دنمن کؤرپه -  بدنی م 

 یاشالریمی گؤز ایسه، من .باخیر منه گؤیلردن ایندی او، .بوزباغالمیشدی

 ....... هئق-هئق .دیمبیلمه قورویا باالمی من .بیلمیرم توتا

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

 !لوطفا اوالرمی؟

 چوخ ترالندی؟ آدی نینکؤرپه بو !یه ده اؤزون سن !جه گمیئیه اوالر، -

 نه !قالدی آتامیز نه .قالدیق یئتیم هامیمیز بیز، باال، یازیق .آددی گؤزل

 باالمین اؤز !قویمایاجاغام آج طیفیلی بو من، .باالمیز ده نه !قالدی آنامیز

 !جگمامیزدیره یئرینه
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لقا  آندا بو اونون، .چالیشیردی یهگیزلتمه آغالماغینی دئیه-دئیه بونالری او 

 گوناهکار اؤزونو او، .ایدی وار احتییاجی قوجاغا شفقتلی اله، سیجاق سئوگییه،

 هامیمیزین دردی آنانین گنج یازیق بو کی، باخمایاراق .حیسئدیردی آنا بیر

 .بیلردی دوشونه آنا بیر یالنیز دردینی اونون آما .ساییلیردی دردی

لقانی  گؤز توتاراق الیندن آندا او .گؤروردوم یالنیز آرتیق ده اؤزومدن او 

ایسته اوخشاماق روحونو باساراق باغریما .ییردیمایسته سیلمک یاشالرینی

 باغلی دویغومال ایچدن ده اؤزومون ده هم یوخ، گؤره اونا تکجه بو .ییردیم

 یالنیزجا دویونجا آلینماسینی پیس یاخینلیغین بیر بئله گلنه گیمیزده آنجاق .ایدی

 !"توتار قیز آنجاق الینی قیزین "دئمیشکن آنام رحمتلی .ساییقالییردیم ایچیمده

لقا  بوتون او، .جسارتلی ایدی چوخ آنجاق یالنیز، چوخ کدرلی، چوخ او 

 دهکیمسه طرزینی یاناشما اونون .گؤرونوردو چکینمز و آچیق راغمن دردلرینه

 سئمپاتی منده سیییه لنمه ترالنا توپارالنماسی، تئز اونون .گؤرموردوم

 ایثباتالماق اولدوغونو یئرسیز اوتانجیمین منیم او، .باشالمیشدی دوغورماغا

 ایلیغیی اوالن الیمده .چالیشدی یاناشماغا دویغوسال داها قارشی منه اوچون

 اولسا دا آجی باخاراق، اوزومه .باشالدی یهسیلمه گؤزلرینی آلیب مندن

 اینجه داورانیشی ایله دیگینیایسته گؤرمک یانیندا اؤز منی .دیگولومسه

 اوالراق کؤرپوسو اینجه ان نینگلیشمه آنی بو ترالن .چالیشدی یهدوشوندورمه

 .باشالدی اولماغا اینانجی ده ایکیمیزین

لقا -  اوالرمی؟ سسله سم جوانشیر سادجه سیزی من، :او 

لقا البته، -  ایستردین؟  مکسسله نه بس خانیم، او 

لقایام سادجه ده من اوندا یاخشی، -  !او 
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 !کیمی ترالن سادجه .دوشدوم باشا آها -

 ... هه کیمی ترالن سادجه -

 .قوندو گولوش دوداغینا ده ایکیمیزین سونرا سؤزدن بو

 وارلیغیمال بوتون اولدوغونو شئیلرین بیر آنجاق .وئریردی باش نه بیلمیرم

لقا بیرایلکین، اوچون منیم ترالن، سانکی دویوردوم!  یئنی بیر ایسه اوچون او 

 ایدی. هدیه سی دوغوش

 

لقا، .یئدیک هامیسینی پئندیرین و چؤرک قاالن قارشیمیزدا  آغیزینا ترالنین او 

مورماغا پئندیری دیلیله ایسه، ترالن .سوتدو پندیر بویدا بوغدا  .باشالدی سو 

ن قیسا بو .ایچدیک سونوناجان دا چایی سویوق قاالن قارشیمیزدا ن بئش  -او  او 

 .ائدیردیم سئیر شاشقینلیقال سینیوئرمه باش لریننه ایچینده زامان لیک دقیقه

لقانین کی، تبی  بوتون .قاچمیردی گؤزدن ایزلری کی اومودالنماگؤزلرینده دا او 

 بامباشقا گؤزللیگی آنیمیزین بو قارشین قارانلیقالرا زیمراق-زیغ یاشادیغیمیز

 ایچینده لرین فاجیعه بو بوتون بیز،  اولموشدو! سبب یارانماسینا دویغوالرین

لقانین .یاشاییردیق سئوینج لقایا ایسه منیم من، او   باخیشالریمیزی آنی اوالن او 

 شوبهه سیز .قالمیشدیم آراسیندا سئوینجیمین کدریمله .دئییلدی مومکون آنالتماق

لقایا دا حؤکم بو کی،  هوس کئچیجی آنلیق بیر هامیسی بلکه .کسیلمیشدی او 

 !ده ایکیمیز دوشموشدوک یولونا توتقو بیر گؤرونمز سونو ده بلکه !اوالجاقدی

 

 سینین قصبه "آباد مرد "اوچون یولچولوغو سون عزیزیمیزین اگیرمی دوققوز

 کامیونالردان کفنلیلرین آغ اویوموش میشیل-میشیل .توپالنمیشدیق مزارلیغیندا
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 .اوجالیردی ده سسی آغالر سیزلی سینینقافیله اسارت یاناشی، سیلهیئندیریلمه

لقانین سیخمیش قوجاغینا ترالنی من،  .ییردیمایزله ماراقال داورانیشینی او 

لقانین ترالنین اوفاجیق  یاتماسی خبرسیز اوالیالردان بوتون قوجاغینداکی او 

لقانین ساندیغی آناسی او، .ایدی راحات وئریجی  .اویوردو قوجاغیندا ایستی او 

لقا  بو آنالمال بیر .گؤرونوردو ساکین داها سیخاراق قوینونا ترالنی ایسه، او 

 قبیرلرین بیزیم .گؤرونوردولر کیمی تاپمیش بیرینده -بیر ایتیردیکلرینی ایکیسی

 عسگرلر سیراسییال آرامیزدا جسدلرله .وئریلمیردی ایزین گلمه گیمیزه یاخینینا

 ده عسگر دؤنده رن یاشاما ترالنی آراسیندا عسگرلرین .دایانمیشدیر

 .گؤرونوردو

 نه .اولمادی بللی اولوندوغو دفن هارادا کیمین مزارلیغیندا کندینین "آباد مرد"

لقانین نه باجیسی،-آناسی ترالنین  باشقاالرینین ده نه و باالسی سود ام ر او 

 .آچیلمادی نیکفه دینینجسه نینکیمسه !اولمادی باشداشی

 اوالن بللی .دانیشیردی ساری بیزه ضابیط یوزباشی بیر دیگیمگؤرمه دناؤنجه

 فارسجا فرقلی چوخ او، .ایدی باشچیسی اوردوگاهینین "آباد مرد "او،

لقانین .دوشموردوم باشا دانیشیغینی اونون من، .دانیشیردی دوشه آندا بیر او 

 اوستونه مزارالرین بیزه، .یاپیشمیشدیم بئلیندن آرخادان رکائده بهانه جگینی

 سون گتیرمکله اورا بیزی سانکی، .دیلروئرمه ایذین بئله آتماغا تورپاق

 آرتیق سؤزونو بو نیناؤیرتمه "سئیفی" .ییردیلرایسته وئرمک لرینیایشگنجه

 :آنالدیم
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 دناؤدمه لیبده بو .باغلیدیر بدله بیر باهالی چوخ باغیمسیزلیغی تورک" -

 حله دیبینه آغاجینین آزادلیق !اولمایاجاق یاشاماسی اؤزگور تورکون

 "!اوغلوم جکتؤکوله قانالر چوخ

 بو نیناؤیرتمه شهید .آنالییرام چوخ داها ایندی سؤزلرینی بو نیناؤیرتمه سئیفی

 درین داها سونرا گلنلردن باشیمیزا اولدوغونو، دوغرو قدر نه سؤزلرینین

لی گؤرمه بیتنلری-اوالن قارشی میلتیمه و یاشامالی من سانکی، .دوشونورم

  .ایدیم

                                      ~~~~~ 

 اؤنجه .وئردیلر یئمگی احسان سینهخاطیره "قوربانلیغین "۲۹ گون بو

 ان گؤردویوم بورا .آپاریلدیق مطبخه اوزون بیر یانیندا سالونون اولدوغوموز

 یئرده بیر وآفیسئرین یوزباشی نئچه بیر .ایدی یئری یئمک دوزنلی و تمیز

 یئمکلریله اؤز اونالر .گؤروردوم کز ایلک اوتوردوغونو ماسادا دؤشنه کلی

 بئرنو اللرینده .گؤسترمیردیلر بئله، ایلگی کیچیک ان اوغراشاراق بیزه

 .بیلینیردی گؤزلریندن اُوزگونلوگو عسگرلرین دوزه ن سیرایا بیزی توفنگلریله

لقا منیمله توران ماسادا .سیرادایدیق بیر او  لقانی سوبای بیری، او   گؤرونجه، او 

لقانین دنبیلمه ده اؤزوم من .گلدی ساری بیزه رکوئره دوزه ن چکی اؤزونه  او 

 آددیم بیر گؤرونجه، بونو سوبای .داوراندیم کیمی ائشی اونون توتاراق، الیندن

 چوخ منی باخیشالری، سوبایین او .باشالدی یهمهایزله بیزی رکچکیله گئری

لقانین ترالنی قوجاغیم داکی اوزدن بو .ائدیردی راحاتسیز وئره قوجاغینا او 

 بو منیم .چکدیم قدر آلنینا لچه گینی سوزولن آرخاسینا باشیندان رک،
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الیی داورانیشیمدان توردو یئرینده دؤنوب سوبای دو  لقا، .او   ژئستیمه بو او 

داقالرینی اینجه قارشی  :گلدی دیله اؤپوب اوزوندن ترالنین قاچیراراق دو 

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

 .دوشوندوم

 آز مگر .بیلمزلر ناموس-ایرز دوشرسه، فورصت الینه اونالرین ده منجه -

 قالسین !یووامیزدا ائویمیزده، اؤز حله، !ائتدیلر تجاووز قارداشیمیزا-باجی

 .دوشموشوک اوزاق یووامیزدان ایندی،

رودوغون منی جوانشیر، -  اولدوغومو دول منیم بونالر !ساغول اوچون قو 

  !وای....لربیلرسه .بیلممه لیدیرلر

لقا، - روسون تانری آما .جگمائده نیگله الیمدن او   گوجو بونالرا بیزلرین .قو 

  !چاتماز

رخدو سندن ضابیط او آنجاق گؤردون، -   .دیبیلمه صاحیبسیز منی !قو 

 سن ده، بیر .اوالجاقدیر آرخاسیندا فورصت ده، چکینسه مندن او -

لقا دئیلسن صاحیبسیز  !او 

لقانین سونرا، سؤزومدن سون منیم  .ساچدی ایشیق گؤزلریندن کدرلی او 

لقانین اصلینده،  اوالییم گؤزل ان یاشادیغیم عؤمرومده دویغوسو یاخینلیق منه او 

 سیندنگلمه اورتایا آنالردا وی فاجیعه و کدرلی بو توتغونون بئله الکین، .ایدی

ر کؤرپه آلتی آیلیق بیرلیکده نفرله ۲۹اوتانیردیم.  شاختاسینا گئجه سینیسود ام 

 یاناشماسینین منه قیزین روس فاسون دارماداغین گؤزویاشلی وئرن قوربانلیق

 دویغویا باخیشی هر دورومدا بو .بیلردی اوال شئی چوخ باشقا سئوگیدن آنالمی

 ایچینده اوالی تراژیک بیر بئله .ایستمیردیم یاخیشدیرماق اؤزومه باغالماغی
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 لیمهائتمه  داوام آلداتماغا اؤزومو .سانیردیم ایش آلچاق ان قاپدیرماغی کؤنول

یونونا اوره ک بو .ایدیم ن آن بیر او   بیر باخیشال، بیر .ایدی گرک وئرمه گیم سو 

الی ساده بیر توتماقال، ال الرمی سئوگی اُوزوندن او  لقانین !هئچ؟ او   منه او 

الن الماز ایدی آنالماق کیمی باغی کؤنول یاناشماسینی او  کؤرپه اونا، من .او 

 اونونال منیم !قدر بو هامیسی .ائتدیم  "هدیه "کؤرپه بیر اوچون اونوتماق سینی

 بونو .اولموشدور آنالریم آجی اونودولماز گونلوک ایکی یاشادیغیم بیرلیکده

 توتقو هانسی هر آرامیزدا بیزیم .یاشامیشدیر کس هر دئییل، ایکیمیز بیز تکجه

 قیغیلجیمکی ایچیمده باخمایاراق بونا آنجاق !ایدی گره ک اولماماسی سیقنالی

  !شئیلر اولوردو بیر منه .دلیردی باشینی باغریمین کیمی تیکان

 سولو کاسا بیر کؤک، قارا یاریمجیق بیر .چاتمیشدی سیرامیز آلماق یئمک

 ماسادا بیز، .ایدی یئمگی کئیفلی ان گونلرین سون بو ساالتی چوبان یانیندا پیتی،

 :گلدی ماسایا بیزیم جاببارعمی ده بیرازدان .اوتورموشدوق یانا-یان

 بیلدین می؟  توپارالنا بیراز سن؟نئجه سن قیزیم سینیز؟نئجه اوشاقالر  -

لقا  -  منیمله سیزی آلاله ایله! یاردیمی جوانشیرین سیزینله !عمی ساغول :او 

 لرنه باشیمیزا بیزیم اولماسایدینیز ده سیز .سینگؤرمه چوخ باالیا یئتیم بو

 .اوالمازدی بللی جگیگله

رویار قدر سونونا ایسترسه او، .بؤیوکدور تانری قیزیم، -  سیز !سینیبنده قو 

 ده اوره گیم حله .یوخدور عؤمروم چوخ سونرا بوندان منیم جاوانسینیز،

رویون بیرینیزی-بیر سیز، .ائدیر یول وئرمزلیک  گنج، ده ایکینیز .قو 

 .ییرسینیزبنزه چوخ بیرینیزه-بیر ده ایکینیز .بیردیر یازغینیز ده ایکینیزین

راق بیر الیمده .گؤردوم باخیشالرینی اوالن سنه حربچی نین او  او 
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یاردیم گؤزلرینی اولسایدی،  .قیزیم جکسنگؤره چوخ چاققالالری بئله .او 

 جوانشیر؟ دئییل ائله .اولمالیدیر بیریسی یانیندا سنین گنجسن، گؤزلسن،

 دینمی؟ ائشیتمه جوانشیر، یمسنینله

 .دیمبیلمه دئدیکلرینیزی نه .اویموشدوم ترالنا من .عمی جاببار باغیشال، آه؟ -

لقا دئییل منیمله سیزین ده، بیر  .دوشوندوم دانیشدیغینیزی ایله او 

گولومسه منه سریب، اوزه رینه دوداغینین آلت دوداغینی اوست عمی جاببار

لقا .دی  دوداقالرینی بُوزگون و سالدی آشاغی باشینی گؤرونجه صحنه نی بو او 

 .باشالدیق یهیئمه ده اوچوموز .باشالدی چئینمگه

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

لقانین اوزونه - لقا :باخاراق او   دئدیم. – سودونو! آناسینین او 

لقا -  .عمی جگم،یئدیزدیره ترالنی کیمی باالم اؤز وارکن، جان جانیمدا :او 

 ائله !قوروسون سنی اؤزو تانری !قیزیم ملک سن بیر سن :عمی جاببار -

 ترالن کی، دوشون ائله !دوغدون ترالنی دئییل قیزینی ملک کی، دوشون

 سنین و آناسی باشقا سندن ترالنین سونرا بوندان آرتیق .باالندی دوغما اؤز

 بوندان .قیزیم وئردین دونیاالری منه .یوخدور باالن باشقا طفیلدن بو ده

 !وار آتان بیر آرتیق سنین .قیزیمسان اؤزبه اؤز منیم سن سونرا

 

                                                                         ~~~~~ 

لقانی منیمله گؤزلری دوالن یاشدان عمینین جاببار  .آغالتدی دا او 

لقانی قالخاراق آیاغا جاببارعمی او،  !باسدی باغرینا رکچکه قوینونا او 

  !یولالندی ساری آیاقیولونا آیریالراق بیزدن دنسیلمه یاشینی گؤزلرینین
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 عسگری آمئریکان ایکی یئرینی کامیونالرین داشییان تبریزدن بیزی

کامیون  بو .وار یول چوخ اؤنوموزده ،اولوردوکی بللی .آلمیشدی کامیون

 باشالیان آرتیق نفردن ۶۰گؤرونوردو.  مودئرن داها دورومو الرین

ن .دوشموشدو نفره۳۱ یولچولوغو، سورگون  بللی دوراجاغیمیزین سو 

لمادیغینی نو یول نئچه میزین دوشونورکن، او   چاتاجاغی مقصده سو 

رخوسو  یوال یئرلشدیریب ماشیندا ایکی بیزی !دیردیتیتره بدنیمی قو 

روملو منیم .سالدیالر لقا یالنیز داورانیشیمدان سو   دئییل، عمی جاببار و او 

 داورانیشالریمین ایسه، بو .گؤرونوردو ممنون کس هر اوالن چئوره میزده

غرو لدوغونو دو  ایچیمی  آن هر دییشیکلیگی دونیامین .گؤستریردی او 

لقادان دیگیمبیلمه بئله آدینی حت ی اؤنجه گون ایکی قاشیندیریردی.  آیریال او 

ش دیله گیمین اؤلوم ایله، اؤلومو آنامین  باجیمال  .بیلمیردیم لدوغونو بو   او 

 گؤزه له بیر ساریشین ده، سمایستمه ایسته سم ده، آنالمیشدیم. آرتیق

 قارشی منه آنانین گنج توتولدوغوم سئوگیسینه حالبوکی، .وورولموشدون

 یول بویو کی، دوشونوردوم .ایدی  یوخ بئله، خبریم دویغوالریندان اوالن

 اولمادیغینی بوش قارشی منه دا لقانیناو   چونکی، .آچیقالیاجام لریمی حیس

 بیر یئنی باخماسینی کیمی قارداش بیر منه اونون .گره کیدی بیلمه گیم

اوره  سئوگیسی نین اوالن منه دا اونون تکجه دیله گیم .سانیردیم فالکت

اولدوغونو  احتیاجی ده ایکیمیزین بونا اوچون یاشاماق !ایدی اولماسی کدن

 .دویوردوم

 گنج و باشچاووش بایرامی دا اوغراشی بیر باشقا چکن آرخاسینجا منی،

 شاختاسیندان نینگئجه دون .ایدی درویشلو غالمعلی چاووش اونباشی
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خا ایکیسی بو سونرا  هر اونالرین کی، گلیردی ائله منه .چیخمیشدی یو 

نموشالرین شاختاسیندا گئجه ده ایکیسی  ایسه جسدلرینی .ایدی ایچینده دو 

 من .دئییلدی سبب سیز دوشونجم بئله منیم .قایتاریبالر تبریزه ایله گئجه

 کارواندا بو او، .وئریردیم دا احتیمال باشقا بیر حاقیندا درویشلو چاووش

 و درین اوزونده اونون .ایدی حربچی قاپالی و سس سیز ان گؤردویوم

 دا چالیشسا یهمهگیزله سیررینی او، .گؤرونوردو کدر بیر گیزلی

عئینی  جیزگیلرین اوالن یازغیمدا اؤز من، .ائدیردی بللی بونو اُوزگونلوگو

 بایرامییا   باش چاووش .حیسئدیردیم سس سیزلیگینده دا اونون سینی

کی اوزونده یاناشماسی، دویغولو و یاخین قارشی منه اونون گلینجه،

 منه اوندا .اولوردو نه دن دویومالرین یارانماسینا آنورمال تدیرگینلیگی

 فورصتی مین آرتیق .دوشونوردوم اولماسینی بیلگیلرین گیزلی عایید

 نه باشینا ایکیسی نین او کس هر ایچیمیزده .دوشونموردوم اولماسینی

 ایدی؟ نئجه دورومو چاووشون تورک ایکی او .ماراقالنیردی ایله گلدیگی

 الیندن چاووشالرینین فارس دیرناقسیز بو ایله، اؤلومو زامانسیز اونالرین

  آرتیق؟ جه ییکچکه لرنه

 آرخادا یولالری بلیرسیز کامیونال ایکی و ماشینی عسگر بیر جیپ، بیر

 ایچینه کامیونون تورپاقالر قالخان یئردن بویونجا یول .بوراخیردیق

 تورپاقلی -توز آرتیق داها نیسبت یولالرا کئچدیگیمیز یول، بو .دولوردو

 کئچدیگیمیزی چؤللوکدن گئنیش دئشیگیندن-ده لیک کامیونالرین .ایدی

دره -داغ .ده یمیردی گؤزه آوادانلیق بیر نه آغاج، بیر نه .بیلیردیک گؤره

 .ایدی ایستی بیراز هاوا .اولونموشدو عوض دوزنگاه لیقالرال یئرلر لی

دوشمه الدن جانیمیزین .اسیردیک تیر-تیر ایچینده پتوالر ده یئنه بیز آنجاق
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 چوخلو و اولماماسی اویغون یوال پالتارالرین یئمک، آز یاناشی، سیله

 چاغیندا سود مر .آزالیردی دیرنجیمیز یاشام آن کئچن هر دوالیی، سببلردن

لقانین ترالنین اوغرامیش اسارتینه دوشمن  میشیل-میشیل قوجاغیندا او 

 پتودانکی اوستونده کسین هر !اوالردی یاالن دئسم، قیسقانمیردیم اویماسینا

 آلتیندا پتو من، .ایدی وار پتو بیر آرتیق اوستونده عالوه اوچوموزونده

لقانین الیمی لقا، !گؤستردیم جسارتینی یاخینالتما الینه او   یانیتی نیلنایسته او 

 :دئدیم توتوب الینی وئرینجه

لقا -  اوشویورسنمی؟ سن؟نئجه او 

 آلیرام ایستیلیک اللریندن .ایستیدی الین سنین جوانشیر؟ نئجه، سن بس -

 کی، یئتیردی !یئتیردی منه سنی آلاله !وارسان سن کی، یاخشی نه .سانکی

 سیجاقلیغینی اورگینین !بوراخما هئچ الیمی !قالماسین تک اؤکسوزلر

 نئجه؟ سنین !گوجو یاشاماق !جوانشیر وئریرسن گوج منه !آلیرام اللریندن

 وارمی؟  دویغون بیر قارشی اللریمه منیم

لقا، -  گلیب؟ لرنه باشینا سنین بورداسان؟ ندن سن او 

 بیر هئچ جکوئره سنه منیم بودورمو؟ جاوابی دیکلریمینسؤیله سنه -

  یوخ مو؟ هیجانیم

لقا؟ چیخدی هاردان بو -  !....سنه من من، من، او 

  .پایالشاجاغام سنینله شئیی هر !آنالدیم سنه دایان !دایان جوانشیر !یوخ -

رخورام آنجاق نرا بیلندن گلنلری باشیما منیم قو   !قویاسان یالنیز منی سو 

خدور کیمسم باشقا سندن دونیادا بو منیم  دا حاقیم ایستمک قارانتی سندن .یو 

خدور رخورام ساده جه .یو    ییرسن می؟دینله منی جوانشیر ...!قو 



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

84 
 

لقا،  یاش گؤزلریندن و سیخیر الیمی الیله اینجه گتیریرکن، دیله سؤزلری بو او 

لقانین من، .آرتیریردی قات-قات سئوگیمی بسلنن اونا ایسه بو .آخیردی  او 

لقانین سونرا بوندان من، .حیسئدیردیم قورخو چوخ داها قورخوسوندان  مندن او 

 سؤزلرینین تدیرگین اونون .سانیردیم دؤزولمز اوچون اؤزوم اوزاقالشماسینی

لقانین ده من .دوشونوردوم اولدوغونو عایید اؤزومه  منی سادجه منی، او 

لقا "ایچیمده .ییردیمایسته سینیدوشونمه  وحشی سیدوشونجه  !سئویرم" سنی او 

 ایلک منیم بو .ییردیمایسته پاتالماق آن هر !چکیردی ایچینه منی کیمی دالغا

 .اولمامیشدیم یاخین قدر بو قیزا بیر هئچ اؤنجه بوندان .ساییلیردی سئوگیم

لقانین  یاشاماسی آنالرین یابانجی بو .ووروردو ایچینده اووجومون اورگی او 

 دیریلرله دئییل، اؤلولرله یاشام" .یئتمیردی آجیسی بئله، باجیمین آنامال اوچون

 "!گره گیندئیدیم یاشاماق دیریلرله دئییل، اؤلولرله من، !یاشانیر

لقا .ایدی وار گوجو نهنگ ان دونیانین یانیمدا اوچون ائنمک قورخونو بو  او 

 آلتئرناتیو باشقا اوچون یاشاماق .ایدی یوخ یول باشقا اوچون منیم !سئوگیسی

لقانی .ایدی یوخ لقانین!نه هئچ باشقا و سئویلمک اونا سئومک، او   سنی "او 

 تدیرگینلیگیم حله سده،گؤرونمه بیرانگل توتقوسوندا "!جوانشیر  سئویرم

لقا کی، دوغرو .سوروردو  گلن ایچیندن راحات و آیدین آچیق، اولدوقجا او 

 بیر هانسی هر جکگله قارشیدان باخمایاراق، بونا .پایالشیردی دویغوالرینی

لومسوزلوغو  .بیلمیردیم یهدوشونمه دا او 

لقانین  بو .اولوردو بللی سیمهگؤزله جاواب بیر مندن باخارکن، گؤزلریمه او 

 :ایدی گرک دئمه گیم سؤز بیر دنگئجیکدیرمه داها اوزدن

لقا اول امین  !وئریرم سؤز کیمی قارداش بیر !وئریرم سؤز  -  !او 
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لقانین -  کامیونون گؤزلرینی او، .دویوردوم سینیتیترمه کی الینینالیمده او 

 !چکدی الیمدن الینی سوسقون-سوسقون رکدیکه کونجونه

لقا، -  نه قییدین؟ مندن گؤزلرینی ندن !بوراخدین الیمی ندن !سوسدون نییه او 

 کی؟  دئدیم

 سیررینی هر آدام .ایستمیرم سوخماق دوروما زور سنی من باغیشال، منی -

  !آچانماز قارداشینا

لقا دئدیم بوراخمایاجاغام سنی من، -  ایسته میرم بوراخماق هئچ سنی من .او 

لقا کی لقا !سؤز .او   !منه اینان او 

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

لقا،  اینجه اونون اینانمیردیم هئچ  .سیخدی توتوب بتر داها کیندناؤنجه الیمی او 

 .دیمدیله سینیاینجیمه چوخ داها ده، اینجیسه الیم .اولسون گوجلو درجه بو اللری

 قارداش بیر منیم او، .دیردیاؤیره اؤزگورلوک منه ایچینده سس سیزلیک او،

 ایسته ییردی! او، سئودیگیمی کیمی سئوگیلیسی دئییل، سئودیگیمی کیمی

 بوتون منیم او، .ییردیایسته دویماق سینیائنمه اللرینه اورگیمین، چیرپان

 ایکیمیزین .ییردیایسته گؤرمک اوجاغیندا اورگینین ایسینتیمی روحال جانال،

 یاسلی ایکی ایچینده ساعات نئچه بو !دوشموشدو ایلدیریم سس سیز اورگینه ده

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

 !چیخمیشدیرآرتیق

لقا - لقام،-او   اوزولمه، !کسمه اومودومو !بوراخما الیندن الیمی لوطفا او 

 باشقا بیزدن بیزیم دونیادا ظالیم بو کی، بیل !دانیش سوسما سارسیلما،

  !.....سئو سنی من !یوخدور نیمیزوسیرداشیمیزسئوه دوستوموز،
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 منی اؤنجه !گتیرمه آغزینا سؤزو جکاوالبیله پئشمان !دایان !جوانشیر -

 و منطیق سل !دینله اولمادان لری حیس دویغو !دینله گؤزل منی !دینله

 قالمیش یاریم سونوندا آنال، دوشون، دینله، !دینله اوالراق گرچک چی

 گیزلیلریمی منیم !مهایسته  کیمی قارداش ایسترسن منی !بیتیر نیجومله

 !ایسته کیمی سیرداش بیر بیلمیش

 .داندیر"ماخاچقاال "ایسه ننم دان،"آستارا "ددم !یمگلمه بیر من"

  هارادیر؟ اورا ماخاچقاال؟ -

 اورادا .شهردیر بؤیوک اورا گؤره، دئدیگینه آنامین  .گؤرمه میشم اورانی -

 سینینبؤلگه داغیستان دؤولتینین سووئت .یاشاییر خالقالر چوخ دیللی

 یاشالریندا۲۵–۲۴ بئی طلعت آتاسی گؤره، دئدیگینه آنامین  .باشکندیدیر

 .ساواشیب قارشی شاهینا قاجار سیراالریندا ستارخان و اولوب تبریزده

 باکی یا بیرلیکده ایله دوستو دئموکرات سوسیال ایکی یاراالناراق اورادا

 باکی او، .اولوب دوستاغی چار مأمورالرینین توتولوب، رکدؤنه

 یاشلی ۱۹ اوالن قییامچی الریندان موسکوا ایل جی-۱۹۰۵ زیندانیندا

 اؤوالدی ایلک اونالرین "روکسانا "آنام منیم .نیبائوله ایله "آکسانا"

 اوچون ایش ددم منیم و آتاسی اونون لییمکی،دئمه حاقیندا آتام .اولوب

ایشله قویوالریندا پئترول هئیبت-بیبی اورانین رک،گئده باکی یا آستارادان

 اونالردان رک،ائولنه قیزال اردبیللی بیر باکیدا همین ائله ددم، یالچین .ییب

 اورتاق ایله "روکسانا "گنج چاغالریندا ائرکن چوخ ایسه ایلقار اوالن

باکی  من .اولموشام اوشاقالری ایلک اونالرین ایسه، من .قوروبالر یاشام

 توتولوب لیگهخسته آتام گنج یاشیمدا ۷ آنجاق .چاتمیشام باشا-بویا دا

 – یانینا یاخینالریمیزین عاییله جه سونرا سیندناؤلمه آتامین .اؤلوب
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 آنام اورادا .داشینمیشیق کندینه "ایوانووکا "سینینبؤلگه ایسماعیللی

 کیچیک منیمله .آلیب موکافاتی امک رکایشلیه کولخوزوندا اُوزومچولوک

 .بیلیردی نیتورکجه بیراز آنام .گیرمیشیک اوخوال روس دیللی قارداشیم

 آتام آزربایجان  ترسینه، .دانیشمادی تورکجه بیزیمله زامان هئچ آما

 .دانیشیردی تورکجه یالنیز بیزیمله او، .بیلیردی گؤزل چوخ سینیتورکجه

 کندینده ایوانووکا .دانیشمادی دیلیمیزده اؤز کیمسه منیمله سونرا اؤلندن او،

 کؤهنه قاالن آتامدان سونرا بؤیویندن بیراز من .دانیشیردی روسجا هرکس

 تاپیب داستانالری یازیالن سیندهتورکجه آزربایجان  آراسیندان کیتابالر

 .اولدو سبب دؤنمه گیمه باکییا منیم ایسه، بو .گؤستردیم اؤزه ن اوخوماغا

 بیلیم یوردوندا آد دؤولت باکی .بیتیردیم مکتبی اورتا یاشیمدا آلتی اون من

 آتاسی .گلدیم باکییا اوچون آلماق بیلئتیمی بیلیم یورد .یازدیردیم

 تانیش موزیک چیله گنج آدلی ائلچین اوالن دن"الچین "آناسی دان،"خوی"

 ائلچینله یاشلی۲۲وئردیک. سؤز قورماغا یووا اؤزوموزه نیبائوله .اولدوم

 سووئت ائلچین، .اولدوم لیمهگؤزله آی دؤرد-اوچ اوچون ائولنمک

گؤنده  تبریزه باکیدان اوالراق ضابیطی قروپونون مارش اوردوسونون

 یاشیم۱۸باشالدیم.  اوخوماغا بیلیم یورددا قالیب باکیدا ایسه من .ریلدی

 رک،گئده پارتییاسینا کومونیست باکی اوچون قوووشماق ائلچینه بیتمز-بیتر

 یهبؤلمه بیر باشقا منی اونالر .بیلدیردیم اولدوغونو یننیشانلیم تبریزده

 دا"اورمو "الکین .بیلمیردیم اولدوغونو باغلی هارا نینبؤلمه او .گؤندردیلر

 :دئدیلر جگیمیبیله یهایشله بؤلومده حربی بیر

 یا "اورمو "شهری ایکینجی گونئی آزربایجانین اوالراق ایشچی سنی"

 !"بیلریک گؤندره
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 گئتمک اورمویا .اوالجاقدی یارارلی ده گئتمک اورمویا اوچون منیم

 .ایدیم سالمالی ساهمانا ایشلریمی اورادا لی،گئتمه تبریزه اؤنجه اوچون،

 بیرلشمک ائلچین ایله ایسه، بو .اوالجاقدیم شهرینده "اورمو "سونرا،

 سونا تئزلیکله ایشلریم یولچولوق .ساییلیردی یول اویغون ان اوچون

  .توتدوم یولونو تبریز تئز . دوشوندویومدنچاتدی

 اوچون منیم الکین !گؤردوم داغینیق و ییخیق تبریزی بؤیوک اومدوغوم

ائلچین  آیاقدا ایلک ده، گؤره بونا .ایدی ائلچین دئییل، تبریز اوالن اؤنملی

 نئچه قوووشماغیم ائلچین ایله .دوشونوردوک ائولنمگی گؤروشوب ایله

 ائلچین، !اولدو یکسان -یئرله اومودوم بوتون بولونجا اونو .آلدی گونومو

 بو !اؤلموشدو دارباسیندان بیچاق ضابیطی نین روس بیر اؤنجه هفته ایکی

 امامییه تبریزین ائلچینین .اولدو خبر سون و ایلک ائدیلن الده ائلچیندن

الن مزارلیغیندا  :یازیلمیشدیر داشیندا باش .گئتدیم قبرینه او 

 قاراچینارین ضابیط ائلچین گنج دوشن شهید اوغرونا آزادلیق و وطن"

 "!فاتیحه روحونا

بیلمه اؤزوم ده، سمه ایست دؤنمک باکی یا کره نئچه قالمیشدیم. بیر اورتادا

بؤلمه آزربایجان   سووئت کومیسسارلیغی نین ایشلر داخیلی "خالقدن 

 ایمکانسیز قاییتمام اؤزباشینا گؤره، گلدیگیمه کیملیگینده ایشچیسیسینین"

 شهرده یاد و قریب بو اوالراق، قیز گنج روس فاسون بیر یاشلی ۱۸ایدی. 

 گوجلو بیر اوچون یاشاماق تبریزده آزیندان نا   .بیلمیردیم جگیمیائده نه

سؤیله اولدوغونو احتیاج تبریزده منه اؤنجه اورمودان .ایدی اولمالی آرخام

 ایسه، بونون .ائدیلدیم قبول اوالراق ایشچی رادیوسوندا تبریزین .دیلر

 گنج یاشیندا ۲۶ او، .اولدو ضابیطی روس بیر اولدوغوم تانیش سببکاری
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 سان ایسه یئری دوغوم کاراچاکوو، آلکساندر آدی .بیر سوبای ایدی

 سیخینتیمین سونرا اولدوغومدان تانیش ایله آلکساندر .ایدی پتئرزبورق

 اوردوسونون کی روستبریزده یسونالر هفته .حیسئتدیم آزالدیغینی

 چونکی، .قاچیردیم موناسیبتدن یاخین آنجاق .گئدیردیک کلوبونا ضابیطلر

 آیریجا !بیلیردیم اولمادیغینی اینسان عاییله وی و یاشام کیشیلرینین روس

 داها آلکساندردن من .ایدی یوخ باغالنتیم کؤنول بیر هئچ قارشی اونا

 منه یولدا بو ایسه آلکساندرین .دوشونوردوم دؤنمگی باکییا چوخ،

 .دوشونوردوم اوالجاغینی یاردیمچی

 گون هر !قورولدو حاکیمیتی میللی آزربایجان  تبریزده سونرا بیراز

 .اولموشدو نیلمزگؤزله چوخ اوچون منیم توپالنتی گون هر میتینق،

 الیله دئموکراتالرین رادیو، .اونوتموشدوم سینیگئتمه-گلیب نئجه گونلرین

 روسجا-تورکجه گؤره، بیلدیگیمه سربست روسجانی من .آپاریلیردی

 بیری دئموکراتالردان .سئویردیم چوخ ایشیمی .ائدیردیم دا دیلمانجیلیغی

 بونا آنجاق .دوغماالشمیشدی سانکی اوچون منیم تبریز .اولموشدوم

 ائله .قاچیرمیردیم ده گئتمگی کلوبا کیمی دوستو آلکساندرین باخمایاراق،

 اولوب سرخوش ایچدیگیندن آلکساندرچوخ بیرینده، لرینگئجه همین

 باجارا بونو دا، چالیشسام آییتماغا آپاریب ائوینه اونو .ایتیردی هوشونو

 آالراق پتو بیر اوستومه گؤره، بونا .اولموشدو گئج چوخ .دیمبیلمه

 دورومونو آلکساندرین دورارکن سحر .اوزاندیم موبیلده سالونداکی

سسله .ایدی سس سیز کیمی اؤلولر او، .گئتدیم اوتاغینا اوچون اؤیرنمک

 :دیم

 !آلکساندر الکساندر، -
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 الیمی او، .یاخینالشدیردیم اوزونه الیمی گئدیب یاخینا .دیوئرمه جواب -

 .بیلمیردیم جگیمیائده نه دیکسینمیشدیم، .چکدی اؤزونه منی توتاراق

 داورانیشین بو .خوشالنمامیشدیم هئچ داورانیشیندان سینهوحشیجه اونون

  !وحشیلیک؟ بئله ندن .دوشموردوم باشا آنالمینی

 بیر حربچیلیک روسال یوخسا اوچونمو؟ دئدیگیم یوخ کی ایستکلرینهاؤنجه

 اونون خیدمتی گلن الیمدن ؟ من!هانسی اولورموش؟ بئله گلینجه آرایا

 اؤزبئیه نیر و قورو .قویموردوم یالقیز اونو زامان هئچ .ائدیردیم اوچون

 یوخ ایستکلرینه جینسل اونون سادجه، .گلیردیم گؤرمزلیکدن اؤزللیگینی

 دئییل، سئوگی نین سئوگی اوالن ایچینده اونون سببی دا بونون .دئییردیم

 بونا .توتوردوم اوزاق اوندان اؤزومو اوزدن، بو .ایدی تمن اسی جینسل

 :دئدیم باغیراراق اوستونه سحر همین ده گؤره

 ده من !دئییلم ناتاشان سنین من !گل اؤزونه داورانیشدی؟ نه بو !وحشی -

 !دئییل حئیوانال !یاتارام دیگیملهایسته !اینسانام بیر کیمی سنین

 !ناتاشاسان اوچون منیم سن !آالرام دیگیمیایسته ده من :الکساندر -

 منیم !باجاریرام آلماغی آلتیما سنی یوخسا !گل ایستگینله اؤز بیلدینمی؟

 !ائتمز فرق سیبئله-ائله سی اوچون

 ائودن رکدئیه اولدو! یوخ سایغیم بوتون اوالن سنه !"روس وحشی " -

 الیندن ایسه، بو .دؤنوردو باشی ده حله آلکساندرین .باجاردیم قاچماغی

 قالخارکن آیاغا اوچون توتماق منی کی، بئله .اولدو کؤمک قورتولماغا

 ائلچینی بو، !بیلدیم قاچا تاپیب فورصت ایسه من .دوشدو یئره اوسته باشی

 تبریزین .اوالی ایدی قورخونج ان گلن باشیما بری گوندن ایتیردیگیم

 باشیم بری گوندن گلدیگیم  .گؤرونموردو حالی کیمی گولمه اُوزومه



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

91 
 

 باشیما بوتون .ایدی یوخ گوناهیم بیر باشقا سئومکدن منیم .ایدی قالماقالدا

 سئوگیلیم من، .دایانیردی یاشامی آجی اونون و ائلچین مرکزینده گلنلرین

 و روحومو سئوگیمی، آما .گلمیشدیم یهوئرمه حیاتیمی بوتون اوچون

 بیر گؤزل کیمی ائلچین من !گئتمیشدیر اوچوب جانانیم دن،وئرمه جانیمی

  !بیلردیم ائده تسلیم حئیوانا بیر نئجه جیسمیمی روحسوز سونرا اینساندان

لقانین  پتوسونا ترالنین ایله یولو یاناغینین اینجی-اینجی یاشالری گؤز او 

 سینیگؤرمه ایشلرین بیر اوچون اونون من .اولوردو دؤکولور، یوخ

 :دئییلدیر دوغرو مکدینله آنیالری آجی اوتوروب سادجه .دوشونوردوم

لقا، -  سنین قیزالرین چوخ آغالییرسان؟ نییه !قیزسان قهرمان بیر سن او 

 ائو، اونالرین !توت قیزالری بیزیم ائله .یوخدور شانسی اولما کیمی

 بونالری سن آما .یوخدور شانسالری سئچیم آزاد و قازانج اینانج،

  دئییلمی؟ فرقلیک بؤیوک سنجه بو .باجاریبسان

 نئجه گئتدیگیمیز، هارا بیزیم !باخ آزاددیر؟ نئییم منیم !دئییل جوانشیر، یوخ -

 .بیلمیر کیمسه جگینیکئچه لرنه داها باشیمیزدان .دئییل بللی اوالجاغیمیز

 تورلو بیر سیزلر .اوالجاقدیر خانیمالر باشی باللی، ان ایچیمیزده

 دوشونمه سن .اوالجاق بیزه اوالن آما .چیخاراجاقسینیز سودان کؤکونوزو

 حئیوانالری شهوت بتر داها اوندان  .تاپیلمایاجاق تایی آلکساندرین کی

 !یوخ شوبهم هئچ بونا !اوالجاقدیر بیزه اوالن .تاپیالجاقدیر

 بوراخمایاجاغام تک سنی من !اولماز احتییاج تدیرگین لیکلره بئله اینشالاله -

لقا  !او 
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 .جهالتدیر - جهالت اصلینده، !دوزلمز ایشلر بو ال"ماشالاله-اینشالاله" -

 دن،کلیسه مسجیددن، گلیرسه نه باشیمیزا ائله .یوخدور قاراسی-آغی اونون

 دیگیبیلمه دایانا قانینا دامال بارماغینین زاهید، گلیر. سیناقوقدان دن،کنیسه

 ماشالالهالرا-من اینشالاله !یومار گؤزونو سئلینه قان دونیانین حالدا،

 کیمینله بیرلشدیگینی، جوانشیر، کیمینله آس قوالق !جوانشیر اینانمام،

 !آس ییرسن قوالقایسته اؤیرنمک پایالشدیغینی

 سیندنایداره رادیو سونرا گون قاچدیغیمدان اوچ ائویندن آلکساندرین

 ایکی یئنن ماشیندان قارا بیر باغلی اوردوسونا روس چیخماز-چیخار

 فورصتی قاچماق هئچ .گؤردوم گلدیکلرینی ساری منه عسگرین

 باغیرماغا-قیشقیریب !آتدیالر ایچینه ماشینین توتوب منی بوراخمادان،

 ایشلرین بو .بیلیردیم ائده تخمین جگینیگله نه باشیما .ایدی یوخ گرک

 قارا بیرازدان گؤره، تخمینیمه .بیلیردیم چوخدان-آزدان باکیدا اؤرنکلرینی

رغو بیراوتاقدا  سواال توتوالجاقدیم!-سو 

 .بولدوم یاتاقدا کی قاچدیغیماؤنجه گون اوچ اؤزومو آچماز-آچار گؤزومو

 اوزه ریمی .ایدیم چیپالق-بئله، یوخ ایدی! چیل پالتارالریم آلت اوزه ریمده

 قیچالریمدا .پارچا دا بولمادیم بیر حت ی یورقان، بیر نه اینکی جکاؤرته

 یوخ دوروموم بیر اوتاناجاق آرتیق .گؤرونوردو ایزی قانالرین قوروموش

 .ایدی

 قارشیسیندا لوت -لوم .گیردی اوتاغا آلکساندر دقیقه سونرا نئچه بیر

 ییبگولومسه سادجه او، .گتیردیم دیله ائتدیگیمی نیفرت اوندان .دایاندیم

 :دئدی رکاؤپه دوداغیمدان



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

93 
 

ایسته اولماسینی بئله بونون من !یوخدور قاپی باغلی اوچون آلکساندر -

-گون هر !منیمسن سن سونرا بوندان .ائتدین مجبور بونا منی سن .مزدیم

 یئرینه ایستکلریمی .جگمگؤتوره باکییا اؤزوم ایله سنی منگئجه...!  هر

 سئچیم !یوخ قورتوالجاغین جهنمدن بو یوخسا، !آالجاغام سنی یئتیررسن

 قورویاجاق آرتیق !باخ قانا آخان اورتاسیندان آیاقالرینین ده بیر .سنیندیر

 اوسلو .قورویاجاغام سنی و وارام من !قیز موسلمان قالمادی، ده شئین بیر

 خانیمی ائوین .قاالجاقسان بورادا سونرا بوندان !اول خوشبخت !اول

ائده قوللوق اونالرا سن و جکگله بورا ضابیطلر چوخلو .اوالجاقسان

 کی، گؤندردیم ائوینه اونو من .واردیر قوللوقچوسو ائوین البتده .جکسن

 اؤلو روحسوز اؤنجه ساعات بیر حاضیرالن، ایندی .قاالم یالنیز سنینله

 !قیز موسلمان دینگلمه خوشوما هئچ .ایدین کیمی

لقا -  !باخ گلنلره باشینا سنین !او 

 سینحوه ائشیتمک گلنلری باشیما باشالنقیجی ایدی. اساس ایشین حله بو -

  !دانیشیم وارسا،

 .سؤیله قدر دیگینایسته !وار کی تبی -

 اوشاغی ایله حؤکمو آلکساندرین .اؤیرندیم حامیله قالدیغیمی سونرا آی بیر -

 حاقیمدا او، .ایدیم لیگئتمه پتئرزبورقا-سان بیرلیکده اونونال ساخالمالی،

 نه دینیمین اولمایان ماراقلی اؤزومه حت ی .بیلیردی نئیی هر اوالن

 مأمور لیتهلوکه قدر نه تانیدیقجا، یاخیندان اونو !بئله اولدوغونو

 یئتیشدیردیگی آکادئمیاسینین  "ن ک ود "او، .ائدیردیم درک دا اولدوغونو

 یه"فیرقه "ضابیطلرین گؤره وی آزربایجانلی تمل .ایدی ضابیطی حربچی

 .ایدی اولماق آلتینا کونترول توتومالرینی قارشی
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 رسمی اونون ایچینده آی آلتی بو .ایدیم بیرلیکده اونونال ایدی کی، آی آلتی

 وحشی تورلو هر حالدا دیگیمسئومه اونو .چئوریلمیشدیم سینا"ماتیشقا"

 ایدی آتاسی اوشاغیمین کی، اؤترو اوندان بیرینجی .قاتالنیردیم تجاووزونه

 ایچینده ضابیطلرینین روس جگینیائولنه پتئرزبورقدا-منیمله سان و

 گلیردی! آنالمینا پایالشمایاجاق سیلهاؤزگه منی ایسه، بو .یایمیشدی

 اوندا شانسیمی جکدؤنه باکییا کی تئزلیکله اؤترو اوندان ایکینجیسی،

ایسته  او .دؤزوردوم پیسلیک لرینه بوتون اونون ده اوزدن بو .گؤروردوم

 امرینده اونون .بیلردی سیله اوزوندن یئر ایچینده آن بیر منی سه ایدی،

 چوخ قات-قات باشچیالریندان نینفیرقه گوجو عسگرلرینین روس اوالن

 گوندمه بوراخماسی تبریزی اوردوسونون روس گونلرده، همین .ایدی

 اورادا اوشاغیمی و جگمدؤنه باکییا سونوندا کی، سئوینیردیم من .گلمیشدی

 .گتیره جم دونیایا پتئرزبورقدا-سان یاخود

 او، .اؤیرندیم زنگان سفرینی گونلوک ایکی آلکساندرین گونلرده همین

 شخصی دئییب، "!یولالناجاییق دؤنوب گونه اوچ-ایکی منی، گؤزله"

 ضابیطلر روس .کئچدی گون ایکی .گئتدی توپالییب چانتایا بیر اشیاالرینی

 دونن کی، اؤیرندیم قاپی چیدان .ایدی قاپالی قاپیسی کلوبون .گئتدیم کلوبونا

 تبریزدن اوردونون .یولالنیب یا"جولفا "سی حیصه اوردو سون سحر

 باغالنتینی اوالن آراسیندا سیمهدؤنمه زنگاندان آلکساندرین چیخماسییال

 گون بیر .آلدیم قرارا گئتمگی کونسوللوغونا روسییا اوچون چؤزمک

 و پاکئت بیر ایچینده قوتونون .آلدیم قوتو بیر پوستوندان تبریز ایسه سونرا

 مکتوبدا .ایدی وار مکتوب ده بیر و پول روبل ۶۰۰ ایچینده پاکئتین

 :یازیلمیشدی
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-  

لقا،"  .اوالجاغام چاتمیش من باکییا آچدیغیندا مکتوبو بو سن کی، یقین او 

 دوشونجم بیر کیمی ائولنمک و قورماق یاشام اوفیسئری یم، اوردو بیر من

 منه روحونو زامان هئچ کی، بیلیرم !دئییلسن سن او بئله، اولسا .یوخدور

 خوش سنینله آیلیغینا آلتی رغمن بونالرا !دیمسئومه منی دین،وئرمه

 دؤنوب گون بیر بلکه !ساخال اوچون اوشاغیم دوغاجاق دا پولو بو !اولدوم

 بونا !یوخدور ایذنین چیخما تبریزدن ده، بیر .آالجاغام گئری سندن باالمی

 کیراسی آیلیق ۴ ائوین .ایستمیشم قالماغینی تبریزده سنین من !چالیشما

 دوغوالندان اوشاق !تاپ ائو اویغون بیر اؤزونه سونرا آیدان ۴ وئریلیبدیر.

 اوشاغین !گئت کونسوللوغونا سووئت اوچون آلماق کیملیک سونرا

  بیلیرلر!" اؤزلری اوالجاغینی نئجه کیملیگینین

 باشیما سانکی دونیا .چیخمادیم دیشاری ائودن گونلرله سونرا، مکتوبدان بو

 قولومو-ال دوغومو اوشاغین .بیلمیردیم توپارالیا اؤزومو !چؤکموشدو

 قورخو گون کئچن هر .بیلمیردیم دئیه یهکیمسه دردیمی .باغالمیشدی

 روحومو جانیمی، کیمی زیندان بیر گئنیش تبریز .باتیردیم ایچینه

 قاالن .بیلمیردیم گئده اوزاغا دنمحلله ایکن بورونومدا قارنیم .سیخیردی

  .کئچدی بئله دا اوچ آییم

 اومید آالجاغینی باکییا منی آلکساندرین اولسا، ده خاطیرینه اوشاغین

 .وئردیم خبر کونسوللوغا دوغولدوغونو اوشاغین اوزدن بو .ائدیردیم

 اوشاغین و اؤیرندیلر گونونو دوغوم و جینسینی اوشاغین کونسوللوقدان

 دئدیکلری .بیلدیردیلر اوالجاغینی حاضر ایچینده کیملیگینین ایکی گون

 یازیلمیشدیر؛ کیملیکده .یئتیشدی کیملیک گون
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 ناشایاکا :آد -

 کاراچاکوو آلکساندر :آتاسی

لقا   ایلقاروویج آناسی: او 

 کاراچاکووا آلکسی :سوی یادی

 باکی - رئسپوبلیکاسی آزربایجان  سوسیالیست سووئت :یئری دوغوم

  شهری

   ۰۵٫۰۷٫۱۹۴۶تاریخی: دوغوم

لقا !اینانیلماز !اینانیلماز -   اینانماز! بونا کیمسه .اینانیلمازدیر دئدیکلرین بو او 

لقا -   ؟)بیلیرسن  جوانشیر روسجا (چیخاراراق کیملیک بیر چانتاسیندان :او 

 !بیلمیرم شئی بیر هئچ باشقا .بیلیرم حرفلرینی سادجه -

 .متریکاسیدیر باالمین اؤلموش بو !باخ !اوخو بس -

لقا بیلدیم اوخویا -  گون اورتانین !کی دیمدئمه اینانمیرام سنه من !یوخ .او 

 !گتیردیم دیله حئیرتیمی و اینانمادیغیمی اوغرولوغونا اینسان ایشیغیندا

 توتوب کیمی جاسوسو روس ایسه، منی .ییخیلدی حاکیمیت میللی سونرا -

  ائله می؟ جوانشیر، یوردوم سنی .سالدیالر زیندانا

 یوخ! یوخ، -

لقانین  هیپنوز گؤزلری ماوی اولموش چاناغی قان و باخیشالری معصوم او 

لقام، منیم .آلمیشدی ایچینه منی کیمی  یازغیلی قارا و یازیق گؤزل، اینجه، او 

لقام  !او 

 جوانشیر؟ ائشیدیرسن، منی !جوانشیر !جوانشیر -

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

لقا   :ائتدی داوام سیخاراق الیمی چکه-چکه ایچینی او 

 گئجه هر !آلدی آلتینا منی بیریسی گئجه هر !اولوندو تجاووز گئجه هر منه -

 اوچون امیزدیرمک و ساخالماق یانیمدا باالمی سود ا مر !اؤلدوم کره بیر

 اؤلمک گؤره باالما ایسه من دیلر،اؤلدورمه منی .آلدیالر روشوته تنیمی

 اینانیرسانمی؟ !امدیلر سودونو آنانین گنج بیر یاشینداکی ۱۸ دیم.ایستمه

 بیر یاشیندا ۱۸ امدیلر. سودونو باالمین دئیه، اولسون موکم ل شهوتلری

ن بئش تبریزده! قارشیالدیالر بئله گلینی نالرجا کره او   تجاووزه گونده او 

 !گؤردوم نسنه سی چیرکلیک گؤردومسه نه !قوسدوم یئدیمسه نه .اوغرادیم

ن بئش !دویدوم اسارتینی شهوتین دویدومسا نه  اسکی بیر سونرا گوندن او 

 عایید کیمه تجاووزون قارنیمداکی .گؤندریلدیم سورگونه کیمی پارچاسی

 اؤزومو دکگونه بو کی، بیلیرم بونو آنجاق !بیلمیرم بئله، اولدوغونو

 شرفیمه ناموسوما، کی، بیلیرم بونو !دیممهایشله سوچ بیر اوتاندیراجاق

 !دیمائتمه تجاووز

 !آغالمایاجاغام داها !یازیسیدیرجوانشیر آلین سئودالینین بیر یاشلی ۱۸ بو،

 گیزلیم بیر هئچ دا ساخالماغا !قالمامیشدیر بهانه م بیر هئچ آغالمایا آرتیق

 بیر سیکیرلنمه لرله دفعه طرفیندن ناموسسوزالر ناموسومون !یوخ

 آرتیق !دئییلم پئشمان ده اوچون پایالشدیغیم بیریسی ایله اونو سیرایسه،

 بیر قارنیمدا !یوخ ده اوزوم بیر اوتاناجاق شیشیم، بیر سیخاجاق ایچیمی

 سیزکیمسه بو !بیلیرم بونو .واردیر توخومو تجاووزون اونالرجا دئییل،

 اولسام سیزچاره .جکبسلنه قانیمال منیم .بویالناجاق سویومال منیم توخوم،
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 چونکی، .ایستمیرم ده اؤلمک !جگمدئیه باالم باساراق باغریما دا اونو بئله،

 یاشام قادینین گنج بیر ساالن یوال گولوشله آجی اؤلومونو تجاووز اونالرجا

 جوانشیر! آرتیق، اولموشدور قاال آلینماز حاقی

لقانین شاشقین–شاشقین  دئیه-دئیه آغالمایاجاغام داها او، .باخیردیم اوزونه او 

لقانین .بوغولوردو ایچینده یاشالری گؤز  اؤیره نه-اؤیره نه یازیسینی آلین او 

 منیم اوالنالری بو سن،گؤره .جانالندیریردیم باجیمی اؤز قارشیسیندا گؤزومون

لقا باجیم ده   بیلردیمی؟ یاشایا کیمی او 

لقانین ندیر؟ بس یاشام حاقدیرسا، اؤلوم  !باغلیدیر اؤلومه هانسی یاشامی، او 

لقایا سونرا بوندان  آن کئچن هر .دوشونوردوم جگیمیباخابیله گؤزله هانسی او 

لقانی  بیر اؤلدورولموش سئوگیلیسی یاشیندا ۱۸ .دوشوردوم باشا چوخ داها او 

 جینسل گون هر یئرینه محکمه ایله آدی جاسوسلوق !قوربانی فارس-روس

لقا ایندیسه  ...اؤیکوسو قریبانین یازیق بو قولالنان کیمی آپاراتی تجاووز -او 

لقا !یوخ !ماجراسی جوانشیر  بو !اوالماز گوناهی کیمیلرین اونون چوخ بیر و او 

لقا تکجه .اوغرامیشدیر تجاووزا ناموسو-ایرز تورپاغین بو میلتین،  من دئییل، او 

 آغ توتموش سیندنکؤرپه میلتیمین بوتون دا، آناسی دا، آنامین آنام منیم ده،

 .اوغرامیشدیر تجاووزونه قانلی دوشمنین آغساققالیناجان دک،بیرجگینه

 اونوتماق سینیلکه قانلی گلینی نین عئینالی دویدوغوم چیخانی تبریزدن

سی، اؤزنه نسنه سیله اوغرارکن، تجاووزونه دوشمنین ایچی ائوین اوالرمی؟

لقانین بس، ائدیلرمی؟ آیریت قوناغی سیلهاییه  یئنیلمه بو ؟!وارمی سوچو نه او 

نشو !اورتاغییام سوچون بو ده من !چؤکوشدور اولوسال بیر بو، .سوچودور  قو 

روزون  حیاتینی وایینین هرکس، !قاالر وایینا قاالن، أوز ائوینین بانینا خو 
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لقانی منیم .یاشیر  اؤلچوده عئینی ده ایکیمیز بیز، !یوخ حاقیم هئچ سوچالماغا او 

باالالری  تورپاغین اولوسون، اوغرامیش تجاووزه بیر بیز، .لکه لنمیشدیک

 میللی و شرفیمیزی باسیلمیش سئوگییه-سئوگی چیگینه،-چیگین بیز، ییق.

 قوربانلیغی ایلک قورتارمالی ییق. یئنیلگی نین بوظولومدن ناموسوموزو

لقاالرسا، لقاالر ده یئنه نلری ایلک او   اولمامالیدیر! شوبهه میز بونا !اولمالیدیر او 

 !سارسیلمامالیدیر اینانجیمیز ساواشدا اینسانجیل بو

لقا - لقا-او   !او 

لقانین قاپانیرکن، ایچیمه من  حالسیز ترالنین او، .کئچمیشدی ایچی چوخدان او 

 کامیونون مارکالی آمئریکان روحونو اوغرامیش تجیزه رکسؤیکنه بدنینه

  .ائتمیشدی تسلیم اینیسیاتیوینه

 .قالمامیشدیر گوجو یئترلیاوچون  قالماق آییق یا و دئییلدی آییق کیمسه کامیوندا

 ینایسته اؤرتمک ایله پاپاغی اوستونو گؤزلرینین رکاوزوله آلنیندان

 :چکیردی ماراغیمی باخیشالری قارشی منه جاببارعمینین

لقانین .اولدوم موسافیری قوالق ده من جوانشیر، اوغلوم -  یاشام آجی او 

لقا، !دوشدو قان ایچیمه .دیمدینله سینیحکایه  او، .قیزدیر جسارتلی چوخ او 

 قلبسیز یاشانتیسی اونون .قهرماندیر بیر او، .آریدیر و پاک دیرناغا-دنتپه

 شوبهه ایچینه !باس باغرینا مله گی تمیز بو .قاراسیدیر اوز دوشمنین

 !اوالجاقمی چیخان ایشیغا داالندان قورخونج بو گؤرک باخاق !دولماسین

 بو !اولون دایاق بیرینیزه-بیر !واردیر یاشانتی نیز بنزر چوخ-آز سیزین

 پایین بؤیوک سنین یولدا بو .گرک قورتارماق کی اسارتدنایچینده مله گی
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 ملک، بو تئزلیکله !جکسنبیلمیه سئوه ده سنایسته اونو یوخسا، .بیلر اوال

 آنالییرسانمی منی .اولمالیدیر خالص ایزلریندن کی تجاووزاوزه رینده

 جوانشیر؟

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

 !سال راضی ایشه بو و دانیش ایله اؤزو اؤنجه ایلک !بوراخ منه اوراسینی -

 آما .دیرگلمه باکیدان دا او .وار حکیم بیر بیلدیگیم منیم کامیوندا ایکینجی

 !بیلدیم سن ده نه دئدیم، من نه اولماسینی هارادان اونون !چیخارما سسینی

 جانینی مله گین بو .دانیشارام اونونال چاتساق، مقصده !سینبیلمه کیمسه

 !گرک تمیزلمک میکروبالردان

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

 اوتانجاق یئنیلگیسی نین مئیدانیندا ساواش میلتین بیر من !اوغلوم یوخ -

 دومانلی، گونشسیز، بیر ینایستمه آچیلماق هئچ .ائدیردیم سئیر سحرینی

 تورکو گؤک تانری" !ائدیردیم سئیر سحرینی سیخیجی اورک و شاختا

روسون  ! "قو 

 

                                  ~~~~~ 

 !تئهران

 !شهری مانقورتلوق ساتقینلیق، آزغینلیق،

 

 بیر اولوس، بیر دیل، بیر .یئریدیر بیتن آغاجینین تئهران! پانفارسیزم بوراسی

غان مونوپولییاسی نین فارسالشدیرما بوراسی .فابریکاسیدیر یاراتما دؤولت  دو 
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 !بازاریدیر قول یاپیلمیش جینایتله لیتمه !ریئریدی

 یازغیمیزی بیزیم بوراسی !ییغناغیدیر مافییا کسیلن غنیم آزادلیغا بوراسی

 یووارالق گوجلرین چیسؤمورگه چالیشان پوزماغا قلم ایله چیرکلی

 !ماساسیدیر

 .کاروانی ییق اسارت بیز !ائویمیزدی بیزیم ایسه، بورا !بورداییق بیز، و

 باغلی، قولو-الی بورایا بیز، !یول کسنلر باسان ائویمیزی نجیب ایسه، بونالر

 توفنگله توپال، قورشونال، ائویمیزه بیزیم ایسه، بونالر .گلدیک قانداللی بوینو

 !کیمی دوشمن الی قانلی بیر تام !واردیالر

 

 !گلیبسینیز خوش پادگانینا جئی

ردو بیر بؤیوک یطینین ائوینین او  گؤزله جگیمیزیگله بلیرسیز کونجونده بیر ح 

 قار نارین-نارین ده، گؤرونسه ایلیق آز بیر گؤره گونلره اؤتن هاوا .ییردیک

نوردو اوزه ریمیزه سپه لنرکن یاغیشی لقانین و ترالن .قو   چکیلن اوزرینه او 

 اوزلرینه یاتمیش اونالرین .اؤتموشدو آیاقالریمی منیم دا بوجاغی بیر پتونون

 حالیندان قوروموش دوداقالرینین سیزلیگیچاره ایکیسی نین هر  .باخیردیم

 نئچه بیر چئوره میزی .ییردیبنزه بیرینه-بیر دورومو کسین هر .اولوردو بللی

روما عسگر گؤزتچی چکمه ایچینی هاواسیندا یوخو ترالنین .آلمیشدی آلتینا قو 

لقا قیغیلتی سینا اونون .قاچمیردی دیقتیمدن سی  "باالم-باالم "ترالنا .اویاندی او 

 یوخویا درحال دیگیایستمه آییلماق ترالنین .چالیشدی اویوتماغا اونو رکدئیه

 و دویاجاغیندان احتییاج یهیئمه آییالرسا سانکی، .اولوردو بللی سیندنگئتمه

 .ایستمیردی آچماق گؤزلرینی اوزدن بو .ایدی امین تاپمایاجاغیندان قارشیلیغینی
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لقانین ندنسه، بیلمیرم  داها او، .گؤرونوردو چکیمجل لیک بیر گؤزلرینده او 

 گوونج اؤزونه داورانیشالریندا اونون .منه باخمیردی امینلیکله کیمی دوننکی

 ترالن ده بلکه .الیشیردیچ آنالتماغا شئیلری بیر منه او، .آرتمیشدیر

لقانین من، !گلمزدی یاخین هئچ منه اولماسایدی،  اله دویغوالرینی گیزلی او 

 :سوروشدوم توپالیاراق جسارتیمی بوتون اوچون آلماق

لقا، -   سن؟نئجه او 

لقانین  احتییاج چوخ سؤزلره بو اونون آن بیر .دیگولومسه دوداقالری او 

 یاخینالشماغا اونا گوجومله بوتون ده، گؤره بونا ائله .دوشوندوم دویدوغونو

 صبیرسیزلیکله من .ساییردیم سیناق جیدی اوچون اؤزوم آنی بو .چالیشدیم

لقانین  :گلدی جاواب کئچمه دن آز سونوندا .ییردیمگؤزله جاوابینی او 

 سنه گیزلتدیک لریمی کی بوتونایچیمده من .تانیرسان آرتیق منی جوانشیر -

 سنی من، !قاراتمامالیدیر نیکیمسه یازیم آلین !باغیشال منی .دیمسؤیله

 ایسه سن  .پایالشدیم سنینله بنزرلیگیمی اوالن سنه .دیمایستمه اوزمک

 سنینله بونالری !منجه یئتر قدر بورا .پایالشدین منیمله گؤزیاشالرینی

 من، .دویغودور گؤزل چوخ اولماق تانیش سنینله !اوتانمادیم پایالشماقدان

 جکائدیله تسلیم .تنیم ده نه وار، باالم نه ایندی .وئردیم تنیمی اوچون باالم

 قارشیما من، .اؤجومدور نده نیم تک اوچون یاشام .قالمیش لیمهئیکه سادجه

 اؤزگور اوچون باجارماق بونو .ییرمایسته آلماق اینتقام حیاتدان گلن

 آنالییرسان؟ منی .کیرگره اولماغیم
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لقا -  بؤیوک ان یاشاماق !یئتمز تک باشینالیق اوچون آلماق اینتقام !باخ او 

لقا اینتقامدیر  بونو گل .باجاریقدیر بیر ده اؤزو یاشاماق اومودو ایله اؤج !او 

 مینلرجه یوز .اولدوم تانیش کدرلرینله بوتون سنین من .باجاراق بیرلیکده

 سنین !باشالمالی ییق گونه ایله حیس اینتیقام ده بیز کیمی، سویداشیمیز

 یاشام اولمادان، اؤج اینادی آنالردا اؤلومجول بو .دوغرودور دوشونجن

لقا؟ نئجه اؤج آلینار، یاشامادان !چکیلمز  یولوندا یاشام بو بیزیم  او 

ی، سئوگی آدینی بونون !گرک بیرلیگیمیز ی، اؤج قو   ایسترسن نئجه قو 

 اؤز تک باشینا بیزی، !ائتمه اوزاق بوندان بیزی آنجاق !آدالندیر بونو

لقا دئییل، بللی طالعیمیز و یولوموز .ائدرلر یئم اوچون نی تلری  منه !او 

کی اؤنونده گؤزومون و باجیمی قارداشیمی، آنامی، آتامی، وئر ایزین

 مندن بونو !گؤموم اورگینده سنین عزیزلریمی سیلینمیش ایزلری مینلرجه

 وئر ایزین بونا .ییرمایسته اولماق جوانشیرین سنین من !آلما ترالندان و

 اومیدیمیز اوالجاغینا اوغورلو قالخارساق آلماغا اینتقام بیرلیکده !لوطفا

 تجاووزه اوالراق  میلت بیر بیز، .وار احتییاجیم سنه منیم .آرتار

لقام کی، زورالنمادین سن یالنیز .اوغرادیق  ده منه تجاووز اوالن سنه !او 

 گیزلی ایچیمده دکاؤلنه سیرری بو !قوربانییام یئنیلگی ده من !اولدو

 گؤزومو داورانیش بیر قهرمانجا قارشیمدا ده، دوشونسم ساخالماغی

 .قیراق اللری اوزانان ناموسوموزا بیرلیکده گل .آچدی

لقا  ساواشینا قازانما یاشام منیمله !سئویرم سنی :نیرسسله سنه اورگیم !او 

 ائولنیرسنمی؟ منیمله گیریرسنمی؟
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لقا،  هئیکل بیر بدنی و گؤزلری .دالمیشدی ایچینه گؤزلریمین قیمیلدانمادان او 

 یاناقالری آغ توم .گؤسترمیردی بئله، تپکی کیچیک .دیکیلمیشدی قارشیما کیمی

 گؤردویوم اونو من، .ییردیبنزه بوزالقالرا سالی یاییالن دؤشونده ساواالنین

 شاشقین و سوسقون اونون .گؤرمه میشدیم اؤلومجول بئله هئچ بری آندان

 و تئز بئله جسور، بئله عؤمرومده .دوشوردو قورخو بیر گیزلی حالیندان ایچیمه

 سئوگی ایچینده اوالیالر آجی بئله .سرگیله مه میشدیم تپکی خاریجینده اوتانج

 سیزایراده جاببارعمینین گؤزلریم !آنالمیردیم ده اؤزوم آنالمینی مه گینسرگیله

 گؤرموش دونیا کی، یقین !آرتدی دا اوتانجیم داها ساتاشدیکجا، گؤزلرینه قاپالی

 !ائشیتمیشدیر شئیی هر یئنه  سورگونداش عمی بو

لقانین رتادا .گزیردیم بهانه بیر اوچون باخماق اوزونه او  سس  یارانان او 

خونوردو سینیرلریمه سیزلیک رخوردوم ! بو .تو   جهنم ده بیر ایچینده جهنمین قو 

  اوزه آرتیق وورغونلوغوم قیزا باشی باللی بو منیم .ایستمیردیم یاشاماق

خ ایدی شانسیم جکگیزلنه قاچاجاق، یئرلره بیر !وروردو لقایا من، .یو   او 

لموشدوم عاشیق نا !او  نسوزلوغو سونرا بوندان !وورولموشدوم او   او 

لقا ایچینده فیرتاناالر بو !دوشونموردوم  :گلدی دیله او 

 دئدین؟ نه جوانشیر -

 دئدیم می؟ شئی بیر زامان؟ ایندیمی؟ نه -

 دئدین؟ نه اؤنجه بوندان بیراز -

 ...!دئدیم سئویرم سنی سه سه سه !هه -

 اؤنجه؟ داها یوخ، -

 !دئدیم ائولن منیمله مه مه مه -
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 زینداندا؟ اؤنجه داها یوخ،-یوخ -

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

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

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

 دیشیسی ائرکک، تجاووزون !ائتمز فرق ائرکک ویا دیشی اوچون اونالر -

لقا یوخدور  :قولالنیلیر ایشده ایکی ائششکلر گؤره، دئدیگینه اونالرین !او 

لقا، !....و و و داشیماقدا یوک  دئییل، آجیسینی نینیئنیلمه سونرا بوندان او 

 جگهگله چکدیکسه، بیرلیکده آجینی .قاتمالی ییق یاشانتیمیزا سینیتجروبه

لقا؟ دئییرسن نه .باخمالی ییق بیرلیکده ده  اوالرمی؟ او 

لقا،  :رکسیله اؤنونو بورونونون ترالنین مندیلله کی کیچیکالینده او 

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

 آغیر قونشومو ایکی منیم !گرچک بیر تام دئدیکلریم کی اینان !یوخ یوخ، -

 گنج نینفیرقه اونالر، قورشونالدیالر. سونرا تجاووزدن و ایشگنجه

 دانشسرای تبریزین اونالری ساییلیردیالر. من باشچیالریندان تشکیالتینین

 نه باشینا بیرینین چالیشقان دا داها گؤرموشدوم. اونالردان سالونوندا

 ساوادلی ان ایچیمیزده .آنیمساییرام آدینی یولداشین او  .دیمبیلمه گلدیگینی

 فیرقه ذهتابی! او، تقی ها، ایدی. آدی تقی اونون .ایدی صاحیبی قلمه

 و ساوادلی قورخماز، چوخ او، .ساییلیردی صدری و اؤنجولو گنجلرینین

 گؤزدن دا او سونرا، قاچاندان رهبرلیگی نینفیرقه .ایدی صاحیبی قلم

 موتبم-روتبم منیم .بیلمرم قویا چکیده بیر اونالرال اؤزومو من، .ایتدی
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 حربیچیلرین و سیشوشه لیمونات ایشگنجه، پاییما اوزدن بو .اولمادی

لقام قالمادی، سیرریم بیر ساخالیاجاق سندن ده منیم .دوشدو تجاووزو  !او 

 سیزیلتیسی اوشاغین آغالیان قوجاغیندا آنانین بیر گنج آرالی، بیراز بیزدن

 اوالن آنایا سیزچاره عسگرین چیله دن چیخارمیشدی. قارولچوعسگری

 گنج و سیزیلتیسی اوشاغین .چئوریلیردی نیفرته آن با ان باخیشالری حیرصلی

  عسگری یؤنتمی سوسدورما باش -چاش آنانین

ندوردو! یئرینده آنانی گنج آددیمالری سرت عسگرین .باشالدی چیلدیرماغا   دو 

 زود می کنه ؟ ار-خرت ا ر کره "که نه می بینی مگر !نفهم تورک ائی  -

  !اونو کن خفش

 اوچون بیزلر قالمامیش حالی دوراجاق آیاقدا بیتمیش، گوجو عوصیانچی

 بئله، ائتمک اعتیراض سؤزده دئییل، کئچمک حرکته قارشی عسگره

رخاراق آنانین گنج  مومکونسوز گٔورونوردو!  چوخ سینیرکئچیرمه سی قو 

رخونج دنکئچمه نون .چئوریلدی یاشالرینا گؤز قو   هؤنکور-هؤنکور او 

لدو ائشیدیلمز سیزیلتیسی نینکؤرپه آغالماسیندان  باالسینین آنا، گنج !او 

 تبریزدن .آغالییردی ایله گوجو بوتون اوچون چکمک اوزه رینه گوناهینی

 گنج قاچاراق آنانین آغ بیرچک یناسیرگمه دنکیمسه الینی یاردیمچی چیخانی

 او، !اولدو سبب اوتانجیما درین باغیرماسی عسگره و سیچکمه قوینونا آنانی

 باغرینا آلیب قوجاغیندان باالسینی ایسه سونرا .ساکینلشدیردی آنانی گنج اؤنجه

لقا، ائتگیله نن گؤرونتودن بو !اوخشادی باساراق  قوجاغیما منیم ترالنی او 

 ایله پیچیلتی اونونال سیغارالیاراق تئللرینی .گئتدی یانینا آنانین گنج بوراخاراق،
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 اوزونو آلیب، اوندان اوشاغی رکدؤنه آنایا یاشلی سونرا .باشالدی دانیشماغا

 دا، اوشاق دنکئچمه چوخ .باشالدی یهامیزدیرمه اوشاغی رکچئویره دووارا

لقانین آنا آغ بیرچک .دؤندولر حاال نورمال دا آناسی  امین رکاؤپه اوزوندن او 

 !یورودو ساری عسگره آددیمالرال

 آرخاسیندا تابلوسونون "گلمیسینیز خوش پادگانینا جئی "دناؤنجه ساعاتالر

 تیترک و سوسوز-آج .سیغینمیشدیق ایچینه چادیرین تاوانلی بیر تک قوروالن

 نه پئیمبردن، نه امامدان، نه .ییردیکگؤزله مرحمت بیر قورو سادجه حالدا،

 بیر الینده !ییردیکگؤزله اومود عسگردن بیر آنجاق تانریدان، ده نه قوراندان،

 آغیزدا، دیلیمیز داماردا، قانیمیز !ییردیکگؤزله عسگری جکگله چؤرکله سبد

نموشدور باغریمیزدا دیلگیمیز  نه هر اونوتموشدو! ایناناجاغیمیزی یهنه کیم، .دو 

 !ساییلیردیق قالینتی الری اسارتین بیر سونوندا اولسا، ده

 اؤزومدن و اؤزومه گؤیه،-یئره گؤرونجه، سئودیکلریمی یاالواج-آج چئورمده

 ائدیردیم؛  عوصیان هرکسه اوالن

 بو سونرا سندن !گئتدین بوراخیب الینه کیملرین بیزی !پیشوری آتا آی»

بیلمه الیفبانی کی، دوشوندون ؟ هئچ!دوشوندونموهئچ گلنلری باشینا میلتین

 هئچ !باغیراجاق "خر تورکه "قارشی میلتینه عسگری فارس بیر ین

 جکدیزیله آغاجینی، دار مینلرجه قوروالجاق سونرا سندن دوشوندونمو

 منیم ائی بونالری، دوشوندونمو ؟ هئچ!سیراسینی قورشون مینلرجه

 «!آتام سئویملی
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 او، !خاطیرالییردیم سؤزونو بیر آتامین !ساییلیرمیش گوناه بؤیوک نه سئومک

 آتام .ساغولالشدی بیزیمله گلیب، ائوه قاچاراق اؤنجه گون ایکی توتولمادان

 :دیسؤیله چکیب طرفه بیر منی گئدینجه،

خ اومود سینهدؤنمه حاکیمیتین !اوغلوم -  تبریزده قالماز گونه ایکی !آرتیق یو 

 ساری جولفایا باغالییب یاپالرینی-یوک ایندیدن سیاستچیلر !آخار قان

 فداییلر بیز !قالدی تاریخه آندییوخ!" دؤنمک وار، اؤلمک" !آیاقالنیبالر

لوموز جکگئده بیزیم .ووروشمالی ییق قدر سونونا  باجین و آنان !یوخ یو 

 میلتین بو !اوغلوم عزیز گؤروم سنی هادی، !امانت سنه سونرا بوندان

 باشینا ایگیدین !توت دیک باشینی اوغلوم، اوزولمه !قالماسین یئرده قانی

 !لرگه ایش

درینلیگی  بوتون آنالمینی "لرگه ایش باشینا ایگیدین "دیزیلینجه قورشونا آتام،

 آراسیندا سونو ایله باشی اؤیکونون بو کی، دئمک .ائتدیم درک ایله

یوتالرینی سینیرسیزلیغین ی بو  ی-بو   تراژدینی بو من، !ایمیش گرک گؤرمک بو 

 !ایدیم لیگؤرمه یاشاییب اوچون آنالماق

 :سوروشدوم آلیب قارشیما قارداشیمی شهید گون بیر

 گئتمک تئهرانا نییه واردیر؟ ایشی نه تئهراندا بابانین پیشوری داداش، -

 پایالشماق نئیی دؤولتیله فارس اؤلدورمزلرمی؟ اورادا اونو ییر؟ایسته

 تئهران سنجه، یوخدورمو؟ بیرتوزاق آرخاسیندا ایشین بو سنجه، ییر؟ایسته

 شهید قورشاقلی-قورشون بئلینده سیالح، چیینینده دئییلمی؟ یئر قورخونج

 :دئدی بئله داداشیم
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 قورخوسو شئیدن بیر هئچ تورکلرین بیز !آس قوالق یاخشی جوانشیر، -

 تئهرانا اوچون آلماق حاقیمیزی او، .تورکدور بیر دا بابا پیشوری .یوخدور

 یهائتمه یوخ اونو فارسالرین .گئدر بئله، اوجونا بیری او دونیانین دئییل،

 بئل روسالرا بو !واردیر تالش بیر ده ایچیمده منیم آنجاق !یئتمز گوجو

 یولداش پیشوری اولمادان راضیلیغی روسالرین .دئییل دوغرو باغالماق

 دا موسکوا قدر تئهران !منجه اویوندور قورخونج بو، !گئتمز تئهرانا

 !قورخونج دور

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

 :دئدی

لمان آدام بؤیوک اوخویوب سنین جوانشیر، - نونا عؤمرومون اوچون او   سو 

 سیزلرین تکی .حاضیرام یهوئرمه جان و یهدؤیوشمه توفنگیمله بو قدر

 وطنی بیر !گؤرسک اییه لنمه ینیزی آزربایجان وطنینه گؤزل بو یئتیشیب

  .گرکلیدیر یاراق بو اولدوغوم قوربانی اوچون مکوئرمه الینه دوشمن

 اوجوندان عاغلینین گؤرمگی تئهرانی او، .دیگؤرمه هئچ تئهرانی داداشیم منیم

  .دیکئچیرمه بئله،

 

 چاووشون بیر یئرلی .یئرلشدیردیلر سالونا بیر اؤرتولو اوستو بیزی سونوندا

 سالونا باشقا اوچون یئمک سونرا ساعات بیر بیزی گؤره، موشتولوغونا

 شهید اوغرونا وطن ایگیدجه اونون .دوشونوردوم داداشیمی .جکلرگؤتوره

  !اؤزگورلوک یاشاسین رک،چکه دارا اؤلومو .دوشونوردوم اولماسینی
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رخونج اونا .دوشونوردوم باغیرماسینی دئیه یاشاسین آزربایجان  تئهرانی قو 

  :آنالتیردیم

رخونج دئدیگین بوراسی !تئهران بوراسی داداش،» -  و بیزه !تئهران قو 

رخونج بیچیلن دوشمن قارشی منلیگیمیزه  قورشونلو، هاواسی !شهر قو 

خوسو  قان قورشونلو، بوراسی !تئهران بوراسی !باتاقلی دوزاغی قانلی، قو 

خولو، زان اینسانلیغی بوراسی !شهر کار حیله قو   بوراسی !آالن کیرلی پو 

سود  بوراسی !مرکزی پالنالرینین تجیز گوجلرین سوپئر بوراسی !تئهران

 ائتمک پارچا-پارام اینجیسی نین وئرن قوخوسو سود قیزالریمیزین ا مر

 !دومان قارا چکن پرده اوزونه یئرینین دان بوراسی !باشکند وئرن امرینی

بوراسی  !یئر پوسقولو چاالن اینسانلیغی اینسانالردان !تئهران بوراسی

 بورانین داداش، ایسه بیز !شهر قورخونج بوراسی !ییغینتیسی شیطان

 داداش، !قوناقالری ییق بوکوک بوینو قانداللی، قوناقالری، عزیز

 یهکیمسه سنه داداش، !اولماسین ساخلیم-گیزلین سندن کی، دئمیشدین

 سسی وای آتانین سونرا سندن داداش، !آچیرام گیزلیمی بیر آچمادیغیم

 عاغلینا گلنلر، باشیما زینداندا .گلدی دوستاقدان سسیم منیم سونرا .گلدی

 منه آتامیزین .داداش بیزه گؤستردیلر یولونو جهن م سونرا !گلمز بئله

 .وئردیم قوربان یولونا باجیمیزی جهن م گؤزل و آنامیزی تاپشیردیغی

رویا اونالری  تسلیم شاختایا یولدا وطنداشی ۲۹ سونرا !داداش دیم،بیلمه قو 

 سئودایا قارا چارپمیش ایلدیریم ده، بیر ایچینده ظولمت بو ائتدیک. داداش،

 «!توتولدوم
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خول داشین ایکی اوخویارکن دانشسرادا  ایلدیریم سئوداالشیب باخیشدا ایلک او 

 ایندی آنجاق، .آنالشیلدی کیمی دلیلیک آرامیزدا لریائولنمه ایله نیکاحی

لقا اؤزومله  من، .بیلمیرم قویاجاغیمی نه آدینی سئودانین یارانان آراسیندا او 

لقانین سئوگی گرچکدن  سوسور، ایله سوسقونلوغو اونون .اوزوردوم دنیزینده او 

لقا، .دؤنوردوم وولکانا ایله هیجانی  دیرنج قارشی کی اومیدسیزلیکلرهایچیمده او 

 سؤز گؤزل بیر اوندان .بیلمیردیم چکه اوندان گؤزومو .اولموشدو بایراغی

لقا .بیلمیردی بیتمک سوسقونلوغو اونون آنجاق .ییردیمگؤزله دینسه  بیر او 

 قلبیمی سؤنوک آتشی، سئوگی .بیلسه ایدیم بیر کئچنلری ایچیندن اونون !ایدی

 !آتشلندیرسه ایدی

 آنامین،  .قالمیشدی گئریده آجیسی مرداباد زنگان، شیبلی، آرتیق اوچون منیم

 .میردیمایسته خاطیرالماق بئله یئری گؤمدویو سورگون داشالریمین باجیمین،

لقا تکجه، تسل یم، بوتون  هر ایچیمده ده بیر من، بیر یاشادیغیمی نه .اولموشدو او 

 !بیلیردی تانریم دئیشن آن

 اؤز آلمادان اینتقام منی !داراتما آالنیمی اؤج منیم !اولور نه منه تانریم،"

 دوغوشوم یئنیدن اوچون توپارالنمام یئنیدن بیترسم، من تانریم، !آلما یانینا

لقا منی !گرک    !تانریم" ائی چکمه، سیناغا ایله او 

                                     ~~~~~ 

 ایکی .قالمیشدی آرخادا ده گون ایکینجی کئچیردیگیمیز پادیقانیندا جئی تئهرانین

 .ایدی اوره گینجه کسین هر دینجه لمک یئرده بیر چیخمادان یوال بویونجا گون

 چوخ اوچون بیزیم ائتمک، حامام لیبدینجه یئییب، یئمک چوخدان-آزدان

 .ایدی سئویندیریجی
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گئجه اوزدن ایکی بو .قالمیشدیم حسرت اوزونه حامام بری، توتوالندان تبریزده

 بو کی، سؤزسوز .ایدی گؤزل چوخ یاتماق قاشینمادان و تمیز اولسا، ده لیک

 ایکی بو .ساییلیردی دویغو گؤزل اوچون هرکس دئییل، اوچون منیم تکجه

لقایال گونده گزمه یان اونون باخمایاراق، ایزلرینه سئوگی اوالن آرامدا منیم او 

 عمینین جاببار راحاتسیزلیغی، ترالنین اوالن رولو کؤرپو آرامیزدا بیزیم و سی

 گونده ایکی بو .اولموشدو لرگلیشمه اؤنملی چکن ایلگیمی باغالنتیسی آرتان منه

کؤرپه اؤنجه گون ایکی .سیچرامیشدی آل اولسون، دا بیراز اوزونه کسین هر

الی بؤیوک قاال آز بیرلیکده سیله  .اوخشاییردی باالسینی اؤز آنا یاراداجاق او 

نالرین   .گؤرونوردو یئرینده کئفی او 

 ایکی قات .یئرلشدیرمیشدیلر سالونونا یاتاقخانا بیر بؤیوک هامیمیزی بیزیم

 سالونون .توتوردو قوالقالرینی سسیندن هرکس جیر-جیر یاتاقالرین کؤهنه

ل  قادین-کیشی .آلمیشدی یئر قادینالر ایسه طرفینده ساغ کیشیلر، طرفینده سو 

 منیمله اوزدن بو .وئرمیشدیر اوز گله نکسل دئییل، امریله نینکیمسه سیبؤلمه

  .پایالشمیشدیق یاتاغی بیر عمی جاببار

 ماراغیمیزی گیریشی سالونا عسگرین سیالهلی ایکی ساعاتالریندا گئجه

 .اولدو حاکیم سالونا سس سیزلیک ایچینده آن بیر گیریشیله عسگرلرین .چکدی

باش  سونرا آندان نئچه بیر .بولوندوالر سایغیدا چکیلب کنارا عسگر ایکی

 سالونا درویشلو غالمعلی چاووش اون باشی آردینجا و بایرامی  چاووش

 آییق .سئویندیم ده هم چاشدیم، هم گؤرونجه اونالری دوغروسو، .گیردیلر

 چاووشالر .دوردو آیاغا یانیندا یاتاغینین گؤرونجه، اونالری کس هر اوالن

 بیزه یاواش-یاواش سونرا .ماراقالندیالر کسله هر ایچینده دویغو یاخین چوخ

باش  جاببارعمی .دایانمیشدیق یانا-یان من ایله عمی جاببار .یاخینالشدیالر
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 باشچاووشو سانکی او، .سالدی یئره باشینی گؤرونجه بایرامینی  چاووش

 گؤزالتی رککئچه یانیندان اونون ایسه چاووش .ایستمیردی گؤرمک

 :دایانیب قارشیمدا باخاراق جاببارعمییه

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

  سن؟

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

گتیرمه یاردیم عجمی نین سرکار گئجه، او !سوروشما گلنلری باشیمیزا -

 اوزدن بو .دوشوندوک جگینیاؤله قالیب یولدا هامینین سیلهگئجیکمه سینین

 یولدا جیپیمیز .چیخدیق یوال اوچون گتیرمک یاردیم بئی درویشلو منیمله

 دوشندن ایشدن دا ماشینین ایستارتی .چالیشدی چوخ بیر سوروجو .دایاندی

 ایشدن-ایش آرتیق .دیکگؤزله سینیگلمه عجمی گیلین سیزچاره سونرا،

 بایغین ایکیمیزده بیز .دیکبیلمه سینیگلمه عجمی گیلین .کئچمیشدی

 جاناوارالر چؤلده عسگرین سوروجو یازیق سونرا .دوشموشدوک

غولموش طرفیندن  .آلدیق خبرینی بو 

-اوشاقلی !بایرامی جناب آچمادیالر گؤزلرینی هئچ نفر ۲۹ گئجه او -

 !اولدو قوربانلیق وطنداشیمیز نفر ۲۹ بؤیوکلو

  !بیلیم نه !ایمیش بو ایستگی تانرینین ده بلکه .اوزولدوک چوخ !ائشیتدیک -

 یئتیرمک سؤز جاببارعمییه سانکی یاواشجا، باخیب یانا بو - یان )او

 بعضیلری بونو !اولدوق قوربانالری یئنیلگی نین بیر بیز، دئییر!( اوچون

 !یئنیلدیک فیزیکده ایسه سونرا فیکیرده، اؤنجه !بیلیر یاخشی داها مندن

 !یئتیملریک اؤلموش آناسی-آتا هامیمیز بیز، !بیلیر قارداشدا بونو غالمعلی
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 !گوناهالندیرمایاق بیریمیزی-بیر بوشونا

 

 کیمی حربیچیسی اوردوسونون شاه گؤردویوم اؤنجه باشچاووش بو

 !شئیلر اولموشدو بیر ذهنینده بونون سانکی !دانیشمیردی

 .ایدی وار شوبهم آرتیق اولماسینا سیررین بیر آراسیندا عمینین جاببار اونونال

 داوام او .دوشوردوم باشا سببینی بوراخماماسی نین یاخینا عسگرلری اونون

 :ائتدی

لقا !آفرین ائدیرسن؟ بابالیق اوشاغا بیر کی، ائشیتدیم جوانشیر، اوغلوم -  او 

 !وار شورگؤزلر بعضی بورادا !اوزولدوم دا اونا !وئردی الدن باالسینی دا

لقادا اونالرین لقانی .بیلر اوال گؤزو او   سیزی اونالر !آییرما گؤزوندن او 

 !آرتیق جکگلمیه بیزیمله ده عجمی بو گؤره، بیلدیگیمه !بیلیرلر آرواد-ا ر

 .جکلرایستیه بئی دن غالمعلی منیمله هامیسی بیلگیلرین حاقینیزدا سیزین

 بیری اؤزونوزدن بئیی غالمعلی !یوخ شئی بیر هئچ یازیلی الده یعنی

  !آنالدین...آنالدین !بیلین

 

رخو بیر بؤیوک یاناشی سئوینجیله ایچیمه سؤزلری سون چاووشون  .سالدی قو 

 باشقا .آنالدیردی اولدوغومو آلتیندا یوکون بیر آغیر دئیه رکن، بونالری او،

 اولدوقجا آنالمی سینیندئمه بونالری گلیب چاغیندا بو نینگئجه اونون، یاندان

گلمه سالونا بایرامینین چاووش کی، گلیردی ائله منه .داشی ییردی اؤنم جیدی

 منه مئساژالرینی اوالن گرک اولمادان گئج او، .منیدیم ندنی تمل سینین
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یموشدو پالنینا چاتدیریلماسینی  کز ایلک بئیی درویشلو گلن بیرلیکده اونونال  .قو 

 .ایدی طرزی ایفاده دوشونولموش دا آدالندیرماسی اوالراق غالمعلی قارداش

 یول آیدین-آچیق ده اوچون دؤردوموز بیزیم دانیشماسی اؤز و آز اونون

 هئچ باشقا آدیندان .تانیمیشدیم یئنی عمینی جاببار من، .ساییلیردی گؤستریسی

 حت ی تانییر، یاخیندان اونو باشچاووش اوالن، بللی آنجاق .ایدی یوخ بیلگیم بیر

لداشیدیر لدوغو درویشلونون چاووش .گؤرونوردو کیمی یو  -سس سیز کیمی او 

 چاووش !غریبه گؤرونوردو بیر ده سیگئتمه ائدیب تانیقلیق گلیب، سمیرسیز

 اونون .چئوریلیردی قایناغینا ماراق اوچون منیم کئچدیکجه گون درویشلو،

داقالری آچیلماز سؤزه یاناقالری، آخساق گؤزلری، کدرلی  سوسقون و دو 

 آنالرینا چیخما تبریزدن گیزلیجه باشچیالرینین فیرقه منی باخیشالری

وئره منه ایذنی بو او، جگمیه م؟بیله آچا سیررینی اونون من .گؤتوروردو

  جکمی؟

 .سؤندو دا چیراقالر یانان بوجاقدا دؤرد ایله چیخماسی سالوندان چاووشالرین

 !چؤکدو اوزه ریمه دا قارانلیق بیرلیکده، سوالالرال ایله سیسؤنمه چیراقالرین

 اویانماق هئچ !گلیردی ویز قوالغیما لریزنگوله اویانین ائرکندن سحر

سحره کی، بللی .ایدی یوخ آیریالجاغی بیریندن-بیر کیپریکلریمین .ایستمیردیم

 جئی بیزی سونرا چایدان و چؤرک-پئندیر !اوغراشمیشدیم سرسمیله گئجه دک

 قارشیمیزا بیزیم اوفیسئر بیر اولدوزلو ایکی .توپالدیالر مئیدانینا پادیقانینین

 دا درویشلو و عجمی چاووشالر بیرلیکده باشچاووشال یانیندا اونون .گلدی

 سایغی ایسه باشچاووش .دیسؤیله شئیلر بیر باشچاووشا او، .دورموشدورالر

 فارسجا توتاراق اوزونو بیزه سوبای گنج .یانیتالدی اونو ایله دوروشو

  :چئویردی یهتورکجه باشچاووش سؤزلرینی اونون .باشالدی دانیشماغا
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حربچی  بیز، .آیدیندیر چوخ نده نی گلمه گینیزین قدر بورا تبریزدن سیزین -

 بویونجا یول اؤنجه من، .یئتیریریک یئرینه امرلری یالنیز بیز، .ییک

 .چکدینیز چتینلیک چوخ سیز، .گتیریرم دیله چکدیگینیزی اذی ت شاختادان

 سیزی تانری .ساغولسون باشینیز .اولدو اؤلنلر شاختادا ایچینیزدن سیزین

 آوارا بئله سیزین اونالر، !ائتسین لعنت نؤکرلرینه سووئت ساالن گونه بو

 بیر دیلیمیز، بیر !ام تیک بیر و میلت بیر بیز، .اولدوالر سبب اولدوغونوزا

 !باشیدیر آزربایجان ایرانین .وار شاهیمیز بیر و اؤلکه میز بیر دینیمیز،

 یئرلرده باشقا داها سونرا بوندان سیز، قاالر؟ باشسیز آسالن مگر

 .لریندندیربؤلگه گؤزل ان وطنیمیزین عزیز یئر گئتدیگینیز .یاشایاجاقسینیز

 یئرده گئتدیگینیز !ایلکی سینیز بیر کیچیک کؤچون بیر بؤیوک سیز،

 و شاهپرست !بورجلوسونوز ادشاهیمیزاپ گنج یاشاماغینیزی گؤزل

 کی، بیلین !گرک اولماغینیز فارسپرست اؤنجه اوچون اولماق ایرانپرست

 سیزه شوعارالرین وئریلن عونوانینا تورکون !دئییل سینیز تورک سیز

 !بیلر "نژاد آریا "اؤزونو آذری، !آذری سینیز سیز، .یوخدور دخلی

 بؤیوک سیز، !یوخدور باغالنتی نیز بیر هئچ تورکلرله ائششک سیزین،

 حاقلی شاهیمیزین گنج سیز، !قوشاغی سینیز ون"کوروش – "بابامیز

 دیلینیز آنا اصل یئرده گئتدیگینیز !باغیرمالی سینیز دونیایا اولدوغونو

 باالالرینیزال و جک سینیزاؤیرنه یئنیدن دیلینی فارس شکر – اوالن

لو بیر فارسین سیز، !دانیشاجاقسیز دیلینده آنا رسمی مملکتین  اوالن قو 

 سیزین !جکسینیزدوشونه اولدوغونو نه ده مدنیتین بیرلیکده آذری لشمکله

 ایرانلیالر عوثمانلیالرایله !یوخدور یاخینلیغینیز بیر هئچ تورکلرله ائششک

اسما  – "بابامیز شاه بونو !قاالجاقدیر دوشمن اولوب، دوشمن زامان هر
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 فارسی آذری بیر کیمی سیزین دا، او !گرکدیر اؤیرنمک دن"صفوی عیل

 !آدالندیریردیالر عجم دئییل، تورک اونو شاهالری عوثمانلی .اولموشدور

  !حاقلیدیرلر اونالر،

 

 اؤزللیکله، .ییردیتیتره دوداقالری باش چاووشون چئویرن سؤزلرینی اونون

 گنج .کئچیردی دندئمه سؤزونو ائششک او گلینجه سؤزونه" تورک خر"

 دنبیلمه یا و دنگؤرمه سینیچئویرمه یاریمجیق باشچاووشون ایسه، سوبای

 بئله سؤزونو سونرا نیفرتدن پوسکوردویو کیملیگیمیزه میللی او، .آلمیردی دیقته

 :ائتدی داوام

 آمئریکان اورادا، .جکلرگؤتوره خیاوانینا "ناصر خسرو "سیزی بیرازدان  -

 ساغالم اوالن اوسلو .جکسیزگئده ساری شهرینیزه یئنی ایله آوتوبوسالری

شوبهه هئچ ایسه قالخانالر عوصیانا !توتوالجاق عزیز چاتاراق مقصده

 سیزین سیزیندیر! سئچیم .جکلرگؤره قورشون قارشیالریندا سیز،

 لیکگونده و مکتوب اونالرا .وار گنجلر اوخویان-یازیب ایچینیزده

 شهرینیزی یئنی !اونوداجاق نینهدو هرکس !یاساق دیر یازدیرماق

کی تبریزده !چیخارین بئینیزدن تبریزی !آبادالشدیراجاق سینیز اؤزونوز

 زاماندا قیسا ان !اونودون سئودیکلرینیزی دوستونوزو، عاییله نیزی،

 دیلده ایرانی اهالیسی بوتون یئرین گئتدیگینیز !نیناؤیره فارسجانی

 ناصر خسرو  نی.اؤیره تئز فارسجانی شیرین چالیشین ده سیز .دانیشیر

 کیمی سیزین دا، اونالر .اوالجاقالر یولجو سیزینله دا باشقاالری قاراژیندا

وئریله پایی یول هربیریننیزه ماشیندا .جزاالنیرالر یئرینه ساتانالرین وطن
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 جانینی قدر بورا تبریزدن ده بیر !قالمایین آج کی بؤلون ائله اونو !جک

 عجمی نین چاووش سالمیش تهلوکه یه اوغروندا قالماغینیز ساغ سیزین

 اوستونده باشینیزین کی، سؤزسوز .بیتیر بوردا گؤروی اولما سیزینله

 تئهراندان اوالجاقدیر. مأمورالر قهرمان سئچیلمیش دئیشن شهر-شهر

 تبریزدن یئنی جه اونالر .وار چاووشوموز میللی ایکی جکگؤتوره سیزی

 جهنمه خاینی یوزلرجه قورتاران اجنبی لردن آزربایجانی  گلمیش،

 چاووشالرینیز دیلداش ایکی .چاووشالردیر قهرمان وطنپرور گؤندرن

 جاوید "کز اوچ بیرلیکده هامی ایندی اوالجاقالر! بیرلیکده سیزینله ایسه،

  !یئرلشین کامیونالردا دئییب "شاه

  !شاه جاوید شاه، جاوید شاه، ویدجا -

 اینسان وطنیمیزه، کیملیگیمیزه، میللی سوبایین فارس اولدوزلو ایکی

 سالدیریسیندان فاشیست حاقیمیزا اؤزگورلوک و لیدئرلریمیزه شرفیمیزه،

زولموشدور اولدوقجا کئیفی یوخ کسین هر سونرا  بیریمیزین-بیر .پو 

 اوالن قارشیسیندا سوبای فارس .قالمامیشدی غئیرتیمیز باخاجاق اوزونه

 ظابیطین فارس فاشیست ایدی! بو آلتیندا سوال بؤیوک اینسانلیغی بیزلرین

-اودا آجیسینی سینیندئمه  "خر "میلتینه تورک  بیزه باخا-باخا گؤزوموزه

نوب غئیرتیمیز میللی دورومدا بو !قالدیق اودا  .اولموشدور بوز دو 

 دا دورماسی سیالحسیز یانیندا اونون درویشلونون چاووش و باشچاووشون

گؤرمه سیالحسیز بئلینی ایکیسینین او چیخانی تبریزدن .آنالملی ایدی چوخ

 فاشیست .درین ایدی داها آنالمی گؤرونتونون بو آنجاق .آلیشمیشدیق یه

 اونالرین .باخیردی کیمی دوشمن بیر تام چاووشا تورک ایکی سوبای،

 بیرلیکده سیزینله ایسه، چاووشالرینیز دیلداش ایکی "دن،چکمه آدینی
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گؤنده ریلمه سورگونه ده ایکی سینین بو آنالمی، سؤزونون "اوالجاقالر!

 یاناشماسی، چیرکین قارشی باش چاووشا یاشدا آتاسی اؤزللیکله .ایدی سی

 !ایدی گؤستریش بیر پالنالشمیش دناؤنجه

 فارس دا، آنالردا اوغرادیغیم تجاووزه جینسل لیایشگنجه زینداندا

 بو .ایدی سؤزو "خر تورک "همین ازبری دیل یایغین ان چاووشالرینین

 اوچون، بیزیم .ایدی تانیش تئرمین بو اوچون کس هر اوالن بورادا اوزدن،

 !اول تابع دا یا اؤل یا .کسیلمیشدیر یئنیلگینین فاتوراسی اولوسال آرتیق

اؤله  .آیریجیندایدیق یول ایکی بو ده هله بیز، !آرتیق ایدی یوخ یول باشقا

 ؟!یاشایاق می اؤلومجول یوخسا ک می،

 

                                      ~~~~~ 

  !ناصر خسرو خیاوانی

 

 دیگیمگؤرمه دکگونه او آراسیندا اوردوگاهیندان ناصر خسرو خیاوانی "جئی"

 شهر بؤیوک باشقا تبریزدن اؤنجه بوندان من .گؤروردوم بیناالر اوجا داها

 .گؤرونوردو مودئرن داها گؤره تبریزه نیدوزه شهر تئهرانین .گؤرمه میشدیم

 باشقاسینا دنکوچه هر .ایدی چوخ داها لرکوچه گئنیش و ائنلی ایچینده شهرین

 بورادا .گلیردیک قارشییا-قارشی لرلهکوچه دولو اینسانال سیخ داها کئچینجه

 گئییملی مودئرن بورادا .چکیردی ماراغیمی گئییملری چئشیدلی اینسانالرین

 دا بورادا کیمی، اولدوغو ده تبریز .ایدی چوخ داها تبریزدن سایی اینسانالرین

 .ائدیردیلر حرکت ایچه-ایچ اینسانالر و فایتون ماشین،



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

120 
 

 دؤنمینی حاکیمیتین میللی ایل بیر .نیردیفرقله تبریزدن ایله بٔویوکلوگو تئهران،

 کرپیچ-کرپیچ تبریزده ساییالن شهری اؤنملی ان ایرانین سک،ائتمه حساب

 تئهرانال ساییالن شهرلری بؤیوک ایکی نیناؤلکه .قویولمامیشدیر اوستونه

 یؤنه لن بیرباشا تئهراندان .ده ییردی گؤزه اؤگئی لیک بیر تام آراسیندا تبریز

 فارس دنچکینمه هئچ سونرا دن-۱۹۲۵ سیاستی آنتی ازربایجان-آنتی تورک

 بوتون آما .اولماسایدی بئله کئشکی .اولموشدور سیاستی باشلیجا حاکیمیتی نین

 دریندن اولدوغونو پوسکولو شهرین بو آنیالریمال گؤردویوم چکدیگیم،

 .آنالییرام

 

 خیابان بیر اوزون سونوندا آوتوبوس، حربی سورن مقصده بلیرسیز بیزی

 خیاوانینا  "ناصر خسرو  "یازیلمیش اوزه رینه موزایک گؤی آردیندان

 گؤزه بینا گؤزل بیر لیدهایره .گؤرونوردو قاالبالیق چوخ خیاوان .اولدو گیرمیش

 شاهی تورک کی، هانسی .ایدی سارایی "اولعماره شمس "بوراسی .چارپیردی

 بؤیوک ان گؤردویوم دکایندییه بینا، گؤزل بو .تیکیلمیشدی امریله ناصرالدین

 گؤزللیک بیر روحوما گئچرکن قارشیسیندان بینانین بو .ایدی تیکینتی نهنگ و

 اولدوغو تورک اوستاالرینین تیکینتی بینانین بو گؤره، اؤیرندیگیمه .چؤکدو

 اوزون اورادا .گیردیک قاراژا بیر سونرا بیراز بینادان بو !اولدو بللی

 بیزیم .دایانمیشدی دا کامیونو اوردو ایکی یاناشی آوتوبوسالرال دیمدیکلی

 سیرا رکائنه یئره عسگرلر سیالحلی یئرلشن کامیونالردا گیرمه گیمیزله قاراژا

 .ایدی یوخ عالمت-اثر دوزندن کی حربیائوینده اوردو جئی بورادا .چکدیلر

 اونون .دایانمیشدی چاووش بیر سککیزلی اوچ اوستونده باشی عسگرلرین
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 آوتوبوسوموزدان ایکی بیزیم .دایاندیالر حاضیرلیقدا ساده جه عسگرلر، امریله

 سیلهپنجره کیچیک ایکی .اولدو گیرمیش قاراژا دا آوتوبوس بیر اورتا باشقا،

 جئی .ایدی بللی گلدیگی هارادان آوتوبوسون بو گلن تانیش چوخ منه

 گؤره، دئدیگینه سوبایین فارس آدالندیران ائششک بیزی اوردوگاهیندا

 !اوالجاقمیش لر"خاین "قاتیالن بیزه دا تئهراندان

لقا، من، .یئرلشدیردیلر آوتوبوسالردا آمئریکان دیمدیکلی اوزون بیزی  کؤرپه او 

یاشلی  اورتا قاتیالن بیزه زیندانیندان تئهران بیرلیکده ایله عمی جاببار و ترالن

 نیسبت لره کیاؤنجه دا، اولماسا یئنی آوتوبوس .یئرلشدیک سیرادا بیر کیشی

 ندندن باشقا یوخسا أوتورومو،بوندان  بیلمیرم .ایدی راحات و گئنیش داها

لقانین لقانین واختاجان او من .گؤرونوردو ایشیلتیسی گولونج گؤزلرینده او   او 

 بویدا گونش و پارالق کیمی اینجی .گؤرمه میشدیم گولوشونو گؤزلرینین ماوی

 یاالن دئسم، دویمادیم وارلیغیمال بوتون سینیائنمه اورگیمه گؤزلرینین ساچقین

 هئچ آخیشینی منه گؤزلرین او ایللرده کی لیدهایره بوتون من، .اوالر

 گولوشله آلووالندیران ایچیمی آنلیق بیر او کی، دیرگؤره بونا ائله !اونودامادیم

  !آغالییرام گولور، ده هله

 کوکه ، یووارالق بیر .پایالندی پایی یئمک گونلوک ایکی اؤنجه چیخمادان یوال

 جیره میز آلما بوتون کیچیک نئچه بیر و خییار دنه بیر پئندیر، پارچا بیر

 بیزیم .یئرلشدیردیلر ماشینیندا آمئریکان ایکی کاروانینی سورگون  .ساییلیردی

 چاووش گنج باشقا بیر ایله درویشلو چاووش سیراسیندا ایلک آوتوبوسون

 .آیریلمیشدی عسگره سیالحلی دؤرد ایسه، سیرا ایکینجی .اوتورموشدو

 اعتیمادسیزلیغین اوالن بیزه دورماسی آیاقدا سیالحال ندهاللری عسگرلرین

 "شاه باد زنده "کی، چیخمامیشدیق دیشاری قاراژدان حله .ایدی سیگؤسترگه
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 حؤکم ساکیتلیک اورادا گلینجه، قاراژا بیز .ده یدی قوالغیمیزا سلوقانالری

 شاهینین ایران و بایراغی ایران اللرینده و چیخان قاراژدان آنجاق .سوروردو

وئرمه شوعار قارشی بیزه قروپون بیر کیشیلیک ۴۰–۳۰داشییان فوتوالرینی

 قارشی بیزه گؤستریجیلرین .چکیردی دیقتیمیزی سیگلمه قورخو -حده و سی

 آوتوبوسالرین .قارشیالییردیالر گوله-گوله پولیسلر سلوقانالری وئردیگی

 .پالنالشدیریلمیشدی دنکی اؤنجه ایدی بللی دایانماسی، قارشیسیندا قاراژ

 اوچون بیزیم .وئریردیلر گؤزداغی یاخینالشمادان آوتوبوسالرا گؤستریجیلر

 بو سونرا آلچالمادان آشاغیالنمادان، اؤلچویه گلمز یاشانان آیدا بیر کئچمیش

 کی، آنالمیردیالر بونو اونالر !آرتیق گلیردی ویز آنالمی تظاهوراتین ساختا

 غلبه سادجه اونالر .بوداقالریق قیریق کؤکو بالتاالنان ائویمیزده اؤز بیزلر

 آمئریکانالرین روسالرین اینگیلیسلرین اونالر، .یاشاییردیالر سرخوشلوغو

لدوقالرینین تؤکونتوسو تئاتر کؤلگه  بیزه اوزدن، بو .دئییلدیلر بئله، فرقینده او 

 سؤیوشلرین اتوارلی-ادا وئریلن ایشارتی، ال هانسی هر اولونان قارشی

 آجی بو یاشادیغیمیز من .وئریردیک گولومسمکله آجی لیغینی قارشیلیق

 درینلرده داها نیفرتینین قارشی تورکلره بیز فارسالرین سونرا، گونلردن

 !باشالدیم یهحیسئتمه وارلیغیمال بوتون اولماسینی

 لردنکوچه کئچدیگیمیز اؤنجه .قالدی گئریده مرکزی شهرین دنکئچمه چوخ

 .دوشونوردوم گئتدیگیمیزی طرف کنارینا تئهرانین رک،دؤنه گئری

توران یانیندا عمینین جاببار  آرا خورولتوسو ینئب آغ بیغلی یاشلی اورتا او 

توران اؤنونده ماشینین .اوجالیردی دنوئرمه  اوچ-ایکی بیرینین عسگرلرین او 

رخونج دالماز-داالر یوخویا دا، یاراسا ایشه اویارماسی دفعه اونو  قو 

رولتوسو  الیندن حاقینی دینجلمه هرکسین ایسه، بو .باشالییردی یئنیدن خو 
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 الیندن اوچون دوردورماق یوخوسونو اونون عمی، جاببار اوزدن بو .آلیردی

 اونون کی بللی آنجاق .چالیشیردی یهائتمه صؤحبت اونونال ائدیر، نیگله

-گؤز عمینین جاببار بو، .ایدی یوخ سیهوه ده نه حالی، نه جکوئره جاواب

لقانین منیمله آتماسی قاش-گؤز اونون .اولوردو بللی ایشارتیندن قاش  او 

 .سئوینیردیم اؤتورو اوالیدان بو ده من اصلینده، .اولوردو سبب سینهگولومسمه

 اونون .چیخمیشدی ایچیمیزدن بیریسی سینیرلندیرن دوشمنی سونوندا چونکی،

رتاسیناجان آلنینین یاناقالری، یانمیش  قارتال قاشالری، داغینیق چکیلمیش او 

 ایزلرینی اؤیکونون بیر یوخوشلو-یئنیش باخیشالری درین ناخیشلی

غلونو اوالن مؤحسون باکقالی بیر کیچیک محلله میزده او، .گؤستریردی  بیبی او 

 لریسپمه اوالن یاناقالریندا قاشقاباغی، باخیشالری، دا اونون .خاطیرالدیردی

 .ایدی کیمی یولداشیمیزداکی یئنی

رولتوسو اؤز بوتونلوکله آوتوبوسو داش  اینجیدن کسی هر و آالن آلتینا خو 

 ده بعضیلری باخمایاراق، راحاتسیزلیغا یاراتدیغی یولداشیمیزین یئنی یوخولو

رلوردو. بیرلیکده اونونال لقا خو   منی ایله گؤزالتی آچاراق هردن گؤزلرینی او 

  .یوموردو گؤزلرینی یئنیدن و گولور ییر،ایزله

 

 .وبوروموشد آالنی گئنیش کیمی مخمر آغ دوزلر، لوت-لوم سوسلنمیش قارال

 اؤز چؤلو گئنیش سس سیزلیک ائنگین آغ آپپاق لپه لنمیش دیکجه،ایشله گؤز

پان ایچیمه آرخاسیندان پنجره .آلمیشدیر آلتینا ائتکیسی -یاواش گؤزللیک بو هو 

 . چکیردی سوسقونلوغونا اؤز ده منی یاواش

 وارمیشسا، یاشام آرخاسیندا یولالرین جانسیز و روحسوز کیلومئتره یوزلر"

 یالنیز بیزی سئوگیسی یاشام دا یولالردا کسن اؤنوموزو کسینلیکله
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 و یاشالرا آجیالرا، بوتون !بولدوم یولالردا اینانجی بو من، !بوراخمایاجاق

 دامال اینجی یاشام کی، گؤره اونا .کیرگره سئومک یاشامی راغمن یاسالرا

رخولوسو، سرتی، یاشامین .سیدیرشالله نیاگارا توتولموش ایچینده  آخارقانی قو 

 اینجی سی نیرسیز بو ایسه، بیز .یاشامدیر ده یئنه  جهن می اؤته سی سیِنیر و

 یاشاماق دوغدوقسا، اوچون اؤلمک بیز، !دالغاالریق دره-تپه ایچینده دامالنین

 اوچون یاشاتماق کی أونلولوگوایچیمده من، !باجارمالی ییق اؤلمگی ده اوچون

 ایزینده یاشامین اوچون اؤلدورمک اؤلومو من، .سئوداالشمیشدیم عؤمرومله

  دوشونوردوم"! اولدوغومو

 

رنا دورمادان یولداش، یئنی  اؤز بیرینده خورناالرین همین ائله .چکیردی خو 

 باغیشال "عمییه جاببار رکدئیه "بسمه الاله-بسمه الاله "رکدیکسینه سسیندن

 فورصتی بو ایسه، عمی جاببار  گتیردی. دیله سینیایفاده  "!آلاله سن

 ان اونالرا من  توتدو. صؤحبته اونو دئیه "باغیشالسین آلاله "رکدئیرلندیره

 .اولدوم شاهیدی تانیشلیغین باشالیان آراالریندا اوچون اولدوغوم قونشو یاخین

 ماشالالهینیز سیزین کی، بللی دئمکدیر. دیریلیک خورنا :عمی جاببار -

ا تبریزدن بیزی  وار!  .بیلمیریک گئتدیگیمیزی هارا گؤتوروبلر. آم 

 .قالدیق نفر ۳۰ ایندی .ایدیک آرتیق نفردن ۶۰ چیخانی یوال تبریزدن

 گلدی؟ نه نفره ۳۰ بس -

 و آجیندان گلدی! اونالر، باشینا اونالرین ینلرگلمه باشیمیزا بیزیم -

نوب سویوقدان  .وئرسین عؤمور عؤمورونه قاالنالرین آلاله .اؤلدولر دو 

 سی،کؤرپه قیزین بو بیری اونالرین .وئردیک اؤلو ۳۲ بؤیوکلو -اوشاقلی



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

125 
 

-آنا اوغالنین بو ایکیسی و آناسی گنج اوشاغین کؤرپه بو ده بیری

 .وئردیک قوربانلیق شهرده هر تئهراناجان تبریزدن بیز .باجیسیدیر

 من .سیلسین اوزوندن یئر کؤکونو سره نلرین تورپاغا قارا بونالری آلاله  -

 ده فاشیستلرین ده هیتلرین بونالر !حایاتدا دیمگؤرمه قؤوم ظالیم بیر بئله

 .دولسون نورال قبیرلری ائله سین. رحمت آلاله !چیخاردیالر آغا اوزونو

 یئرده قانالر بو !البت آلینار اینتقامی شهیدلرینین وطن بوتون گون بیر

 !البت قالماز

 اونون .دیکمیشدی قولتوغا بیزیم گؤزلرینی دئیه-دئیه سؤزلری بو او،

 چوخلو ایچینده کی، بللی .گلیردی-گئدیر آراسیندا نفرین بیز اوچ باخیشالری

 ایچینه اینسانی باخیشالری صمیمی و درین اونو .دوغماقدا ایدی سوالالر

 او، .ییردیبنزه اینسانا بیر لیدوشونجه درین سئویملی، اولدوقجا او، .چکیردی

لقایا و منه باخیشال همین  :سسلندی او 

 !اؤلونمز اؤلنله !باخین لیگهایره !اولمایین آما بیلیرم، !اوزگونسونوز چوخ -

 وطن اوغلومو دؤرد و یولداشیمی عؤمورگون بیر قیزیمی، ایکی من

 .یاندیالر جیغیر-جیغیر اودوندا جلالدالرین اونالر، !وئردیم قوربان یولوندا

 قویا مزارا آزیندان بیر ان توپالییب، بئله کوللرینی .دؤندولر کوله اونالر

 !اولدوالر وطن !اولدوالر وطن !اولدوالر تورپاق کوللریله .دیمبیلمه

 

  !لعنت شالالقالرا زیندانالرا، قارا لعنت

  !لعنت جبروفالکتلره ستم و لعنت

  !لعنت جینایتلره قانلی ینتؤره لعنت،
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  !لعنت باطل لره کم بین لره، کجه ، لعنت

   !لعنت قاتل لره قورخولو عصبی، لعنت

 اوخویوب شعرینی بو بیریانین .م ائشیتدیگیم مئیدانالردا لرجه دفعه او،

  :سوروشدو آدیمی آچاراق گؤزلرینی سونرا قدر بیر آنجاق .یومدو گؤزلرینی

 ندیر؟ آدین -

 و عمیمی آتامی، !سونونجوسو ان قاالن عاییلمدن !جوانشیر آدیم -

 ساریلیغا و آنامی سونرا .سالدیالر زیندانا منی .اؤلدوردولر قارداشیمی

 درده بو دا آنام سونرا اؤلندن یولدا باجیم .ائتدیلر یولچو باجیمی توتوالن

 .تاپشیردی عؤمرونو ییبدؤزمه

رحمتلی  .اولموشام قارداشی تک باجینین یئددی .کیشی خاندیر آدیم ده منیم  -

 اوغالن منی آنام !گلمیشم جنبلدن عمله-جادی گؤره، دئدیگینه آنامین

 قویویا اؤزونو آنام امریله آتامین اولماسایدیم من یوخسا، .ایدی دوغمالی

 گزمک فالچیالری قاراچی یالنیز ایشی آنامین  گؤره، بونا .آتاجاق ایدی

غالن منی گؤره، دئدیگینه حت ی .اولموشدو   "قیزیل اؤزن "دئیه دوغسون او 

 شفا توپورجگیندن اونون و گئتمیش یانینا سئیدین قارا بیر تبریزه، کندیندن

غولمادان آدیمی منیم آتام !آلمیشدیر  دوغوم منیم .قویموشدو اؤنجه دو 

 دئمک، .لموشدوراؤ دایانیب اورگی سئوینجیندن ایسه ائشیدرکن خبریمی

غولسایدی قیز بیر یئریمه منیم  من آنجاق .اوالجاقدیر لیاؤلمه آنام دو 

غولونجا آنامین  حالدان هیجاندان اؤزو آتامین ایچمیش آند اؤلومونه دو 

غومومال منیم لیکله،بئله .اویانمامیشدیر داها بیر و کئچمیش  باجیم ۷ دو 

 !قالمیشدیالر آتاسیز یئرینه قالماق آناسیز
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 دیبینی گؤودوش گؤرونور، .اولموشدور بئله دوغوموم منیم !اوغلوم

-بیر آلینیازیسی ییغیشانالرین کاروانیمیزدا بو بیزیم کی، بللی !تاپمیش

 بیری موغاندان، بیری تبریزدن، بیری .یازیلمیشدیر اوستوندن بیرینین

 چونکی .یاشاییریق طالعی عینی یئردن بیر دیگیمبیلمه بیری او زنگاندان،

 فاجیعه ییخیلماسی بؤیوکلرین چونکی !میلتیک بؤیوک چونکی !تورکوک

 !دئسنه بیراز اؤزوندن !سس سیزسن چوخ سن !آغساققال !اولور وی

  دئییلم می؟ حاقلی دئدیکلریمده

 .عئینیدیر آلین یازیمیز .باشقادیر آدالریمیز بیزیم سادهجه :عمی جاببار -

 باالجا بیر کیتابیندا "دیلی آنا "آلتی .ایدیم یا و اؤیرتمنم .جابباردیر آدیم منیم

 باشی ایلک یوخسا، .قالمیشام دیری حسابی شانس .اولموشدور قاتقیم

 تانیش ایگیدله دلی قانلی بیر کی گؤرورم .ایدیم اولمالی بیری گئدنلردن

 بونو اینان .یولودور قهرمانلیق کسین یولو یاشام کیمیلرین سنین .اولموشوق

 ساده، یولوم حایات منیم .دئییلم بیریسی دوزولن-ا ییلیب من .دئییرم اورکدن

 بیرلیکده، بونالرال یولو کیمیلرین سنین آما .یولودور سئومک و سس سیز

 بیر دئدیکلرینده !اولسون یار اؤزو تانری .یولودور ساواش ده هم

 حاقلی سان. دیرناغا-دنتپه .دوستوم اولماسین قوشقون دامالجیق

 کیشیخان یولداشیمیز یئنی الکین، !قیسیردی سسینی دانیشارکن عمی جاببار

 جاببارعمینین ایسه، بو .وئریردی جاواب اونا سسله اوجا و گور داها عمی

 دورومونون بو عمینین جاببار بئی، کیشیخان .اولوردو سبب تدیرگینلیگینه

 :چالیشیردی یهوئرمه اورک اونا اوچون سیگئدرمه
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 دردلری یازیقالرین بو بوتون دانیشان دیلیمیزده بیزیم !آغساققال باخ -

 اوالن .اینانمیرام اولماسینا دیلداش بیزیمله اوتورانالرین قاباقدا .بیردیر

 دا اونالردان کی، دئمک .گؤندریلیر سورگونه بیرلیکده بیزیمله دا وارسا

 کی؟ وار نئیمیز قورخاجاق بیزیم کی، قالدی !دئییل گرک قورخماق

 بئله، آلماساالر !آالجاقالر بیزدن گئج-تئز دا جانی بو !قورخمایین

 روحوموزو، شرفسیزلر بو یعنی .جکلرائده بتر جانسیزلیقدان

پارماغا جانیمیزدان دیلیمیزی تورکلوگوموزو،  آنجاق !چالیشاجاقالر قو 

نالر نال !باجارساالر دا اونو البتده، .یالییالالر ایچینی اووجالرینین او   ریناو 

 دوشموش نه حددینه ایتین دندئمه ارباب .وار اربابالری اوستونده باشی

نالر، !کی  چونکی، !دا باجارمایاجاقالر و باجارامازالر باجارمازالر، او 

 اوالراق، میلت بیر .کئچیب خیدمتده کیمی قول زامان هر عؤمرو اونالرین

 تورکلرین دا او وارسا لرینه .یوخدور شئیلری بیر هئچ جکوئره دونیایا

 بو کی البته .دوشوب فورصت الینه کافتارالرین بو ایندی !آغالیغینداندیر

 شاه بیزیم آلاله !چاتاجاق سونا دا آغالیقالری قوندارما گونلوک اوچ

 بو اونالر !ائتسین یئرینی جهنم اونالرین آلاله !باغیشالماسین باباالریمیزی

 دوشموش حددینه نه آلچاقالرین بو یوخسا .ائتدیلر جهنم میلتینه اؤز دونیانی

 یانیندا باباالریمیزین شاه بیزیم ده اینگیلیزلری دا، روسالری آلاله !دؤلت

  !اولسون لعنت اولسون، لعنت !یاندیرسین

 !لعنت شالالقالرا زیندانالرا، قارا لعنت

 !لعنت جبروفالکتلره ستم و لعنت

 !لعنت جینایتلره قانلی ینتؤره لعنت،

 !لعنت باطل لره کم بین لره، کجه ، لعنت
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 !لعنت قاتل لره قورخولو عصبی، لعنت

 هایقیران سسله اوجا حاقیمیزی بیز، !اوالماز یئنمک اینسانی باغیران آچیق

ینوموزو کیمسه .اولمالی ییق میلت یونو تورک چونکی، !لیا یممه بو   بو 

 !ا ییلمز سینار، !چیناردیر

 .چئوریلمیشدیر میتینگینه مئیدان دانیشماسی، سسله اوجا عمی نین کیشی خان

 قان !حیسئدیردی قارشیسیندا میلت میتینقده بیر بؤیوک اؤزونو سانکی او،

 سسیله اوجاالن آن هر و یاناقالری پؤهرنمیش گؤزلریله دؤنموش چاناغینا

 عصبی بئله دفعه بیرینین ایلک من !عمی کیشیخان قوردا بنزه ییردی ییرتیجی 

 آوتوبوسدا بوتون دئییل، عمییه جاببار آرتیق او، .گؤروردوم اولدوغونو

 بیزیم ایله عوصیانکارلیغی اونون .چیغیریرباغیریردی اوالنالرا

 .گؤرونموردو مومکون قورماق باغالنتی هانسی هر آراسیندا سوسقونلوغوموز

رخماسی ایپدن سانجانین ایالن»دوروموموز بیزیم  مثالی کیمی ایدی.« قو 

 اولماسینین اورکلی آسالن قدر بو آدامین بیر .یاشانیردی خیال بیر مین ایچیمده

 ده اؤزو .مأمورودور دؤلت بیر سالینمیش آرامیزا ده، بلکه !اولمالیدیر سببی

 یاشادیغیم آیدا سون بو .قورخودوردو کسی هر او، !دورومدا اولدوغوموز بیزیم

 ایسه یاندان بیری او قورخوردوم، یاندان بیر !ایدیم ایچینده هیجان قورخونج ان

  .دویوردوم جوشقولو اورگیمی سوسقون

لقا اولسون دا بیراز آجیالریمی   زامانندا، بیر چالیشان اونوتماغا سئوگیسیله او 

 هر او، .اولدو نیلمزگؤزله چوخ چیخماسی اورتایا عمی جانین دولو-دلی بو

لقادان .چکمیشدیر اوزه رینه ماراغینی کسین  دکعسگرلره سیالهلی توتموش او 

 .یوغونالشمیشدی اوزه رینده عمینین کیشیخان دیقتی کسین هر اوالن آوتوبوسدا
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لدوغو عمینین کیشیخان رکدؤنه تئز-تئز درویشلونون چاووش لتوغا او   قو 

 کیشیخان کی، لییمائتمه اعتراف .یایینمیردی گؤزدن ده گولومسه مسی باخیب

 اؤنملی ان گونلرین سون دا، اولسا قورخولو سؤزلری هیجان وئریجی عمینین

 نیتق آتشلی یئرینی سوسقونلوغون اوالن آوتوبوسدا آرتیق .دوغورموشدو آنینی

لقانین منیمله .توتموشدو  اوزه رینه اؤز عمی کیشیخان دیقتینی بوتون او 

 .تولالییردی رکائشه بیغالرینی آغ دیگیچئینه دانیشارکن، او .چکمیشدی

منه  او، !اولموشدو آلینماز قارشیسی حیرصینین ووران اوزه عمینین کیشیخان

 شعر هیجانال بنزر میتینق لرینده تبریز دا بیریا .آنیمسادیردی نی"بیریا محمد"

 بئین کیشیخان کی، بللی !هارا بورا هارا، اورا آنجاق .سؤیله ردی نیتق و دئییر

 اود گؤزلریندن آدامین بو .ایدی یارالی داها و گئنیش داها اورگی

 جگینیبیله اؤلدوروله و جگینیگئده اؤلومه راحاتجا آدام بو !پوسکوروردو

گؤرونمه کیمی اؤندر قورخماز بیر بری قاتیالندان ایچیمیزه او، !ییردیگؤسته

لوملو چوخ اوچون منیم ایسه، بو !باشالمیشدی یه  یاشام سئویندیریجی و او 

 .گؤرونوردو یئری اؤندرین قورخماز بیر ایچیمیزده بیزیم .اولموشدو قایناغی

 . ایدی یئرینده اؤز شوبهه ساالن ائو اورگیمده کی، باخمایاراق

 

  داغی الوند

 

 یهگؤرونمه قارشیمیزدا گؤزللیگی داغین زیروه تک اؤرپکلی آغ اوزاقدان

 و کرج ده، گونلرده کئچن .ایدی یوخ بیلگیم هانسی هر حاقیندا داغ بو .باشالدی

 .آنالتمیشدیر داغالرینی سیرا البرز عمی جاببار یاخینالشدیغیمیزدا تئهرانا
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 داغ بؤیوک سایدا دیگینایسته تاریخی آزربایجان دا گؤره، آنالتدیغینا اونون

 .اوجاسیدیر ان و بیری اونالردان دا داغالری ائلبوروس یا و البرز .واردیر

زیروه داغالرینین سیرا البرز داغی دماوند گؤره، دئدیگینه عمینین جاببار

 .اولوشدورموشدور لردره گئن و یاخیندیر مئتره ۶۰۰۰ اوجالیغی اونون .سیدیر

 داغین او .اولموشدور مرکزی وولکانالر بؤیوک دؤنم لرده اوزون دماوند

 .واردیر قایناغی کولکلر و سوالر کوکوردلو آالنلی گئنیش هندورینده

 بو .قالیردی اوفاق یانیندا دماوند داغ، بیز اوجو بو گؤرونن قارشیمیزدا آنجاق،

 :آنالتدی بئله سوروشدوقدا، عمیدن جاببار باغلی داغال گؤزل

 باشچیسی آزربایجان زامانالر بیر داغ بو .دیر"الوند "آدی داغین بو -

-زامان او، .اولموشدور سیجبهه اؤن قارشی خیالفتینه عرب ین"بایبک"

 اوزه رینه دوشمنین اورادان و چیخار اوجالیقالرینا همدان )آکباتان (زامان

دیره قارشی ایمپئراتورلوغونا عرب ایللیک ۲۲ بایباکین .یورویرمیش

  .اولموشدور رولو بؤیوک داغینین الوند و آکباتانین نیشینده

 قارانلیق و یاغمورلو قارلی، هاوا .اولوردو گون بیر چیخانی تئهراندان قاال آز

 دیقتیمی آنجاق دفعه دایانمیشدی. ایکی آوتوبوسالر چیخانی تئهراندان .ایدی

 یئمک بیر آلدیغی تئهراندا کسین هر .اولمامیشدیر شهر یا و آوادانلیق بیر چکن

 و آجلیقدان نیسبت، گونلره کئچمیش و گؤرونن آج اوزدن بو .ایدی وار پایی

یوقدان یون گونلوک دؤرد ده، بلکه .ایدی یوخ کیمسه باییالن سو   بوغدا و قو 

 آمئریکان اوچون بیزلر یازیق اوغرامیش ظولوملرینه  دونیا بوتون ماشینالریندا

دییشیک  اوالن همند کی! دیمگیزله نییه .ایدی کیمی "گمیسی نوح "آوتوبوسو

خ بوجاغی-اوجو لیگین  و باجینین توتولموش لیگینهخسته اؤلوم آرتیق .ایدی یو 
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الیالردان آجیماسیز لقا دنتیتره کؤنلومو یئرینه آنانین بوکولموش بئلی او   وار او 

، آچیقجاسی، منی، اؤزونه !ایدی قارشیسیندا  آجینین مین بیر وورغون ائدرک او 

 واکسینه ائتمیشدی!

 "شهریور ۱۲هئچ! " یاشامادیم آجیالری بو سانکی، !اونودولور تئز نه آجیالر

 گلیر کیمی یوخو بونالر !گونو  "آذر ۲۱ "قارا یئنه و گونو "آذر ۲۱ "گونو،

لقام توتموش اسیر ایچینده اووجو اورگیمی !گونلر او اونودولسون قوی !منه  او 

کیمسه !کی اؤلونمز اؤلنله !دویمالییام سیجاقلیغیمی !یاشامالییام آنیمی بو !منیم

 گؤزلریمی دوروب ده ۵ساعات  یاریسی گئجه !کی بیلمرم گتیره گئری نی

 ظالیم آتامین قارداشیمین، داها بیر !آرتیق بیلمرم گئده چؤرکچیه اویا-اویا

 منیم !بیلمرم گئده مکتبه رکسؤکه بوزالرینی قار چاغی، سحر قیشین امرلریله

 کی قاالقالنمیشایچیمده !چئوریلمیشدی عوصیانا بیر دادلی یاشام اوچون

 "!بیرعوصیان سئویملی قارشی شیشلره

  .ییرسینیزدینله سسینی تبریز سیز، "رادیوسو سسی آزربایجان  "دانیشیر"

 مجلیسده میللی بیرازدان و .....ائدیریک تقدیم سیزه وئریلیشلرینی گونون بو

 "...!دانیشاجاق "پیشوری "یولداش

 الین اینجه بیر ایچینده کی اووجونون !جاوانشیر سرسملیگی بو بوراخ آمان! "

 یانیر، ووجودون !جوانشیر یاخماقدادیر جانینی بوتون آتشی الینین !دؤن آتشینه

 "!جوانشیر دیقت دیقت، گئدیر آلیب باش الین

لقانین  کی اووجوندانایچینده اووجومون تمن اسی سئوگی دامان گؤزلریندن او 

 اوچون پارتالماق وولکانی سوسقون ایکیمیزین هر !تاپیردی یول بدنیمه بوتون

 اوچون یئترسیز آشماق بویولری دوالشان اوستونده باشیمیز حاضیرکن،
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 باشیمی ایسه یاندان باشقا ایسینتی سی، سئویشمک کز ایلک یاندان بیر !قالیردی

 لرین"حسن مین گؤز"،  "کاظم خویلو"،  "لیع اوتانجاق"،"ائلیاز"فیرالندیران 

 دیگر وارلیغی، کؤنول ایچینه جومدوغوم کز ایلک یاندان بیر !بویوسو قارا

 اوزه ریمه سسلری قورشون و آغاجالری دار تبریزین یاشادیغیم ایسه، یاندان

 لرمنظره دیگیمایستمه دوشونمک و ائتدیگیم نیفرت ان آندا، او !یورویوردو

  !گئتمیردی اؤنوندن گؤزومون

گؤره جک؟دؤنه تبریزه زامان نه هارادا؟ آتا پیشوری اولدو؟ نه ا"آبباس چاپار"

 " آلیناجاق می؟ أوجو قانینین شهیدلریمیزین سن

 دادلی بو یاشانتیمین من .بؤیویوردو گؤزومده آن با ان سوالالر، بو دیگیمایستمه

 دوکتور !ایستمیردیم دوشونمک بئله، اولماسینی آزاد تورپاغیمیزین عزیز آنیندا

 !ایستمیردیم آنیمساماق بئله جانینی اسن اوزرینده دار نین "ابراهیمی فریدون"

گه نه الیمدن منیم !گئتدی ده ائله گلدیسه، نه !ییردیمایسته اونوتماق بونالری من

 داها اؤلنلر ده بلکه دی می؟گلمه باشیما ده منیم گلنلر، باشینا اؤلنلرین کی؟ لر

 کیمی لرین منیم آنجاق .اؤلدو تمیز اؤلومو اونالرین آزیندان ان .شانسلی دیرالر

  !دئییل بللی اوالجاغی نه جگی نینگله

لقا -  الیمی سیخیرسان؟ بئله نییه !سیندیردین الیمی !جوانشیر جوانشیر، :او 

  ائشیدیرسن می؟ منی جوانشیر، جوانشیر، !اینجیدیر بوراخ،

لقانین آن بیر لقا تکجه .اویوردو کس هر .آچدیم گؤزلریمی دویونجا سسینی او   او 

لقانین ایچینده آن بیر دن،بیلمه ده اؤزوم .ایدیک آییق من ایله  دوداغیندان او 

-آغ اؤنونو گؤزومون .دیکدیم یئره گؤزلریمی باخمادان بئله اوزونه و اؤپدوم

 احتراسیم اوالراق کز ایلک !دؤنوردو باشیم !قوشاتمیشدی ساپالنتیالر قارا
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 کی،  ییردیمایسته جومماق تکینه یئرین اوتانجیمدان !یئنمیشدی عاغلیمی

لقادان !قوندو چیچک بیر آتشدن یاناغیما  جاوابسیز اؤپوجوک چالدیغیم او 

لقانی ندن !قالمادی  اوزانمادان چوخ دا قارشیلیق بو اؤپتوم؟ نئجه اؤپتوم؟ او 

لقادان  منیمله !سئوداالنمیشدیق آنالردا وئردیگی آجی ان تانرینین بیز، !گلدی او 

لقا  مومکون دانیلماسی بونون آرتیق کی، گیرمیشدی سئودا بیر ائله آراسینا او 

                                                !ائدیردی شاهیدلیک بونا ده گولر الوند-آغالر کی، گلیردی ائله منه !دئییلدی

                                       ~~~~~ 

 /همدان /آکباتان

 

اوچ -ایکی .دئییلدی بللی دایانماسی هارادا آوتوبوسالرین قارانلیغیندا هاوانین

 شئی بیر باشقا چیراقدان سؤنن-یانیب نئچه بیر و ایشیق ینکؤزه یؤندن

 گئجه لنه جگیمیز بورادا سسلنمه سی ایله، یولچوالرا عسگرین .گؤرونموردو

 : اولوردو بللی

 اینجا را شب .ندارید بر چیزی خودتان با .میشیم پیاده اینجا !پا شین»- 

ایلیک  بوتون هاوا سویوق ائنمز-ائنر ماشیندان« هست. خواب وسایل .میخوابید

لقانین آلیب، قوجاغیما ترالنی .دیایشله ایچینه لریمین  توتاراق چیگنیندن دا او 

گؤرمه  هاوا بئله .یاندیریردی چوخ هاوا .یورودوک ساری بینایا ایکی قات

 قورخوسو ییخیلما آن هر .گؤرموردوک آلتینی آیاقالریمیزین .میشدیم

 گیرمیش ایچینه قار قدر دیزیمیزه دکگیره نه بینایا ماشیندان .یاشاییردیق

  .اولدوق



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

135 
 

 ایله اوجاغی اودون دؤرد وئرن آرخا بیرینه-بیر اورتادا دا، اولسا کؤهنه بینا

  .ایدی وئریجی کئیف اوچون بیزیم ایسه، بو .گؤستریردی بوی

 کز ایلک چیخانی تئهراندان .دئدی گلدین خوش بیزه سوبای بیر یئرلی

 :دانیشدی بایرامی باش چاووش گؤردویوم

 او یوخ، صاباح .قاالجاییق بورادا گون بیر بیز .شهریدیر همدان بوراسی -

 یونگول آزدان بیر .جه ییکدوشه یوال شهره یئنی بوردان گون بیریسی

 ده۱۲ ساعات صاباح .یاتینیز گؤزلجه سونرا یئمکدن .جکلروئره یئمک

 اوتاق توپلو اوچون تک لر اوتاق، بیر اوچون عاییله لر .وار ناهار ایستی

 گلسین. یاخینا عاییله لر ایندی .جکوئریله

لقانین، من .گئتدی قاباغا عاییله ۳–۲ لقا او   باخاراق اوزومه منیم ایسه او 

 کی، گؤردوم جاببارعمینی آندا بیر .بیلمیردیم جگیمیائده نه .قالدیق یئریمیزده

 :سسلندی همن ایسه او .گؤستردی بیزی بایرامییه چاووش باش گؤزلریله

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

 !گلین آلین

 اونالرین .دایانمیشدی ده عمی کیشی خان یانیندا اونون .باخدیم عمییه جاببار من

لقایا رک،اورکلنه ایشارتیله دا لقا .دئدیم گل او   .آلدی قوجاغیمدان ترالنی او 

  .آیاقالشدی منیمله رکچکه اوزه رینه تئللرینین شالینی قیرمیزی باشینداکی

 بیر نفرلیک ایکی سادجه بیر اودادا کیچیک یئرلشن قاتیندا ایکینجی بینانین

 هاواالنان اوجاغیندان اودون .ایدی وار اوجاغی اودون بیر کیچیک و یاتاق

 ترالنی سونرا یئدیکدن چؤرگی-پئندیر آلدیغیمیز سالوندا .سئوینیردیک ایستیدن
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 منده .ساردی وارلیغیمی بوتون قورخو اینانیلماز یاتماز -یاتار ترالن .یاتیرتدیق

لقایا هیجانینین قورخو اوالن  ساده اوالن اوندا .حیسئدیردیم تاثیرینی دا او 

 من .اولوردو بللی قیزارماسیندان یاناقالرینین سیدؤنوشمه اضطرابا هیجانین

لقانی داورانیشی  دئیشکن و تلسکن اونون .گؤرمه میشدیم بئله هئچ دناؤنجه او 

لوردو.  بو .قالمامیشدیم تک باشیما قادینال بیر دناؤنجه من هر حالیندان بللی او 

لقانی .ساییلیردی ایلک بیر اوچون منیم  پالتوسوز کی، دفعه ایدی ایلک او 

لقا، .ایدی سئویملی و اینجه داها بدنی پالتوسوز اونون .گؤروردوم  سانکی  او 

 کوره گینین ماوی گؤزلری، یاشیل توم .گلمیشدی دونیادان بیر باشقا

 گولوشلری معصوم و بدنی اینجه ساچالری، ساریشین سالالنان اورتاسیناجان

لقا .گوجسوزلشدیریردی دا داها منی کئچدیکجه آن هر  اضطرابالرا بوتون او 

لقا کی، گلیردی ائله منه .چالیشیردی یهائتمه حرکت راحات راغمن  اؤزوندن او 

 ساکینلشدیریجی و متانتلی اونون، .چالیشیر یهمهاؤنله هیجانیمی منیم چوخ داها

 دوروما گرگین دا داها منی ایسه، بو .اوتانیردیم چوخ داورانیشالریندان

 قارشی قادینا ائرکه گین گؤره، گلنکلریمیزه منجه، .سوروکلندیریردی

-آتا !ایدی گرک اولماسی اورکک قارشی یهائرکه قادینین دئییل، اوتانماسی

سوالله یئددی اونون اؤنجه دنگئتمه ائلچی قیزا گؤره، یهگلنه بیر گلن آنادان

 اولماسینی قیزی ائو بیر تام و اوتانغاج باشی اشاغی، نجیب، آراشدیرار، سینی

 بیر قیزی سونرا دناؤدمه بیر مین و سودلوک کبینلیک، باشلیق،  .آختارارالر

 وئریشه-آلیش بیر چوخ داها سایاق ائولنمگی بو من، .گتیررلر گلین کیمی اشیا

 حساب بئله اوزدن بو .دوشونمه میشدیم هئچ قوپماغی اوندان ده، بنزتسم

لقا .قورومالییام اونو کیمی سییئتیرمه عادتین بو " کی، ائدیردیم  کیم او 

 لییم! بونوگئتمه یولونو بؤیوکلریمین اوالراق جوانشیر من اولسون، اولورسا
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لقایا بونو گئجه بو من !دئییبلر ائرکک دئییبلر، قادین کی، اونوتمامالییام  او 

لقانی من اولورسا نه  !لییمبیلدیرمه تام یوخ یوخ، !لییمائتمه بللی ایسته او 

 !آلمالییام اله اؤزومو من،  .ایثباتالمالییام بونو  .اولمالیدیر یئترلی د بو  !ییرم

لقا یاشامیمدا اورتاق سونراکی بوندان یوخسا  "!اوالماز ائتمک باش ایله او 

وران ا ن جُوشقولو قیغیلجیم، آندا بو لقا ایچیمی قو   .ایدی سئویشمک ایله او 

 ایستگی سئویشمک ییردیم.ایسته بیرلشمک تنیمله روحومال، بوتون اونونال

 پالتارالریمی اوست راغمن بونا آنجاق .بوروموشدو ووجودومو بوتون

  چاتمیردی! جسارتیم بئله، چیخارماغا

لقا: -  .چیخار پالتارالرینی یاتاجاقسان می؟ بئله اوتاقدا ایستی بو جوانشیر او 

کی اوزه ریمده من .ایستیدیر چوخ اوتاق !هه چئویریم اوزومو ایسترسن

 .ییرمایسته چیخارماق ده کؤرنگیمی

لقا خونموشاوزرینده و دئدی بونو او   .چیخارتدی ا گنیندن کؤرنگینی کاموا کی تو 

اوزه  اؤنونده گؤزومون .چئویردی کوله بدنیمی توتموش داو   حرکتی بو اونون

لقا، دورموش قارشیمدا ایله پالتاری آلت آغ بیر ساده جه رینده ی منه او   بو 

لدوغومدان گنج بیر یئتیشکین .گؤستریردی  بدنی قادین بیر چیلپاق بری او 

ن گئدن حاماما آنامال اوشاقکن اصلینده، .گؤرمه میشدیم  زامانالری سو 

یئنی  .ایدی وار یاشیم ۷ یا ۶ .گئدردیم حاماما آنامال زامانالر او .خاطیرالییرام

نا قاپیالراق هیجانا لریندنممه پؤهرنمیش قیزین بیر یئتمه  قیزین !اوزاتدیم ال او 

ندان .دؤیولدوم ایله الی سیله آنامینائتمه شیکایت آناسینا منی نرا او   قادین داها سو 

 آز او زاماندان .گؤتورولدوم حامامینا ائرکک قارداشیمال و آتام دئییل، حامامی
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 بدنی قادین یاریم چیلپاق دفعه بیر ایلک یاشیمدا بو من و .گئچیردی ایل ۱۶ قاال

رخومو منیم او، .گؤروردوم خ قو   ان عؤمرونون ده بلکه اوچون، ائتمک یو 

لقا .گؤستریردی ریسکینی جسارتلی  دئیشیک ان گؤردویوم دکگونه بو او 

نشولوغومدا چئورمده دکگونه بو .ایدی اینسان  قیزالردان بوتون اوالن قو 

 .چالیشیردی یهمهاؤنله رانیکی بحایچیمده منیم آچیقجاسی او، .ایدی بامـباشقا

لقانین .ییردیایسته اؤلدورمک شیطانی گیرمیش ایچیمه سانکی او،  صمیمی او 

 منی او، .گؤرونوردو ایزلری اؤیرتمن لیک چوخ داها داورانیشالریندا

 اونون .چالیشیردی یهاؤیرتمه قایناماسینی ایچدن نئجه سئوگینین اوتاندیرمادان

 اوتاقدان !یانیردی توتوب اوت جانیم داورانیشالریندان یاخین و چکینمز ساده،

یوندوروغومو سئلی حجاب تر .گزیردیم بهانه بیر اوچون قاچماق  جیالق-جیم بو 

الراق قادین او، .ائتمیشدی  من .سرگیله میشدیر سینیایراده اؤزگور اؤزونون او 

یوندوروغوندا حجاب قافامین اوالراق ائرکک ایسه،  چالیردیم! بوال ـ آیاق  بو 

لقا منیمله الن آراسیندا او  نوندا !ایدی فرقلیک او  لقا دئییل، من سو   حجابیمی او 

لدوغومو اینسان اؤزگور منه سؤکوب باشیمدان  او من، !اولدو گؤسترمیش او 

دوشونمه دوشدویومو گونلره بو ندن و یاشادیغیمی کولتورده ازگین هانسی گئجه

  !باشالدیم یه

لقا، سرمیش کؤکسومه کیمی یئری دان ساچالرینی رناسی معصوم او   ایله خو 

نا آجینین دادلی بو ایسه، من .یاندیریردی کیمی بیبری اورمو ایچیمی گلمه سو 

 !ایستمیردیم هئچ سینی

 گؤره بنزرلیک آراسیندا اؤزوم اؤزومله کی، دئیشمیشدی ائله آن بیر دونیام

لقا، رخوسو دادلی ده بیر و ترالن کؤرپه بیلمیردیم. او   !من ایله قو 
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 بیر من جکلر؟دوشونه نه حاقیمیزدا بیزیم اوالجاق؟ نه سونرا صاباحدان»

لقا یازیق بس وارسا، یئریم قاچاق اوالراق اوغالن  اولورسا هر نه نئجه؟! او 

 بو اونو اولمادان، بتر دا داها سونو ایشین بو !قادین دول بیر او اولسون،

 بونون من !اوالجاقدیر اوزادانالر ال اونا آرتیق .گرک قورتارماق دورومدان

 «!دئییلم قادیر آلماغا قارشیسینی

 ناموس، شرعیت، .ساریردی روحومو بویونجا گئجه لیگیخسته ائرکک لیک

 یوخودا ترالنین ایکن ایچینده لردوشونجه کیمی بو و ایسالم کیشیلیک،

لقانی آغالماسی  اویناتدی. یئریندن او 

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

لقا -  باخیم! گل ایسالق می؟ یئرین آجسان می، ترالن؟ باالم دینه :او 

لقا، -  او .یئرلشدیردی آراسیندا آیاقالرینین چیلپاق آالراق قوجاغینا ترالنی او 

 حاضر دناؤنجه رکبوکه بئزینی ایسالق ترالنین کیمی آنا باجاریقلی بیر

 دنچکینمه هئچ ایسه سونرا .دیبله نیکؤرپه ایله اسکی قورو ائتدیگی

 بیراز ترالن !امیزدیردی اونو سیلهممه ساغ سونرا و سول اؤنجه ایلک

لقا .اویدو مشیل-میشیل سونرا ائدندن مین-مین  سالیب، یئرینه ترالنی او 

 :واردی فرقینه وورنوخمامین

 سان؟ آییق ندن جوانشیر -

لقا هئچ -  .آییلدیم ایندی !بئله-ائله !او 

 ائله می؟  !یاتمادین هئچ یوبو   گئجه کی بللی !دئمه یاالن -

 !یاتامادیم !ائله هه، -
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لقا کی اؤنجه دیه رکن بدنینه بدنیم .یاخینالشدی منه و سالدی بویونوما اللرینی او 

گولومسه رکاؤپه دوداغیمدان اوزومدن، او !قاپیلدیم هیجانا چوخ داها دن دفعه

  :دئدی چکیلیب ساری ترالنا ییب،

 سنی !یاخینیندایام سنین من !یات چالیش آما !چتیندیر بیلیرم جوانشیر، -

 اؤنجه .بلیرسیزدیر مقصد اوزاق، یول .گوندور اوزون صاباح !سئویرم

 بیر منه اؤنجه اؤزوندن سن باخ، .راحاتالریق اوندا .چاتالیم یئریمیزه

 من !قورومادی سودو دؤشومون .سورور آنالیغیم ترالنال .وئردین اوغول

 بللی قارشیمیزدا !اوغلوموز و من سن، !بورجلویام سنه سئوگینی بو

  !بیرازدان آچیالر دان !یات ایندی !جوانشیریم وار گونلر اولمایان

 کؤکسومون یولوخماسی ایله اورگیمه یانغی نین باشالیان دوداقالریمدان

 !چاپیردی ناال دؤرد کیمی آت آتیشالری

 بوتون آلدین! الیمدن عاییله می بوتون !ایشگنجه نه جزا، نه بو تانریم» 

 شرفله و اولماق وئردین! میلت قورشونالرا و آغاجالرینا دار تانیشالریمی

 نه ظولوم، نه بو تانریم ائی !قویدون اورگیمیزده نیسگیلینی یاشاماق

لقا ده بیر کیمی، دئییلمیش بس بونالر !آیریمجیلیق  باشیما سیناغینی او 

 قورخو یوخسا تانریسانمی، تانریم، !قورخو نه ظولوم، نه بو !آچدین

 ؟ وارسانسا!بویوموسن قارا بیر گیرمیش ایچیمه یوخسا، ؟ وارسانمی!کوپو

لقا منی !گؤم یانینا آتامین آنامین،  منی !قورتار آغریدان بو منی اوتانجی  او 

 سنی !قالماز بهانه م توتماغا اورگیمده سنی خسا،یو   !یماقو   باشا -باش ایلها

 صاباحین منی وارسانسا، !قالماز بیرنده نیم آتماماغا سؤکوب اورگیمدن

 «!اوزلشدیرمه اوتانجییال
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                                    ~~~~~ 

 بورونموش آغا الوندین دن باخارکن،پنجره چپرلنمیش قار بوزالری ایله اینجه

 اوزاقالردا آز بیر سانکی .ائدیردی ارمغان گونو بیر ایشیقلی سیزیروه پارالق

 منه ائله گلیردی کی، او !گئدیردی پیچیلداشما آراسیندا آی ایله اولدوزو دان

 "!محکومسان یاشاماغا داها گون بیر"  یازیلمیش منه طرفیندن تانری ایکیسی

 آندیریردیالر! حؤکمونو

لقا و ترالن لقانین .اویوردوالر میشیل-میشیل خبرسیز مندن او   یاریچیلپاق او 

نولموش بدنی،  گؤزلریمین سویوق-سویوق کیمی داشی مرمر بیر دویغوسوز یو ٔ

 جگیمی،ائده نه !بیلمیردیم دایانا گؤرونتویه بو آرتیق من .سریلمیشدیر اؤنونه

 الیمده، اؤز آرتیق من .بیلمیردیم بئله، چاباالدیغیمی ایله نه دوشوندویومو، کیمی

 تیسباغایا بیر ایتمیش ایچینده اؤز من .دئییلدیم کیملیگیمده اؤز وجودومدا، اؤز

 کی تردنا گنیمده !دهگئجه لعنتلیک بو ایتیرمیشدیم منلیگیمی آرتیق، .ییردیمبنزه

گؤرمه سالوندا .یولالندیم ساری سالونا آلت پالتارالریمال ایسالنیب قوخوموش

 فرقلی آز بیر عسگر بیر یاخینالشان منه .راستالشدیم عسگرله نئچه بیر دیگیم

  :سوروشدو ایله تورکجه

  گلیرسن؟ تبریزدن ده سن -

  .گلیرم اورادان ده من هه، -

 تورک سنمی؟ سن -
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 ائله دانیشدیغیمیز، بیزیم بیلمیرسن؟ سن مگر .تورکدور هامیسی همدانین -

تجزیه  سیزی رادیوسو تئهران طلب سینیز؟ تجزیه سیز، .وار کی بودور

 دئییلمی؟ خیانت بو ییرسینیز؟ایسته آیریلماق ایراندان ندن .آدالندیریر طلب

 روسالرا رهبرلرینیز بوتون ائشیتمیشم کی؟ اوالر نه قاتیلسانیز روسالرا

 نئجه؟ سن !دوشموشدور قاوقاسی قارداش تبریزده سونرا، قاچاندان

 سن ن؟قاچانالردانسا الیندن قارداشینین یوخسا، !اؤلدوردونمو؟ قارداشینی

  خاینلر!  هئچ؟ دیگلمه رحمینیز اؤزونوزه قاچمادین؟ روسالرا نییه

 باشقا سالونون قاچا-قاچا او، .اوزاقالشدی مندن دئییب سؤزونو سون عسگر

 سؤزلری اونون    .گئتدی یانینا چاووشون دانیشان عسگرله کی بیرکونجونده

گئجه سرسم .ائتدی پارچا-پارام بئینیمی دلیب، اورتاسینی قافامین کیمی چکیش

 اوزاقالشماغا سؤزلری آغیر قارداشین همدانلی بیر ایکن، قاچیشیندا نین

 روحومدا یئنیدن آتموسفئری آلچاق و شانتاژ یاالن، آیلیق بیر چالیشدیغیم

 هاوایا سویوق کیمی بوز .دوشموشدو آلوو بیر دیگیمبیلمه ایچیمه .جانالندیردی

 .ایدی گرک سؤندورمم ایچیمی اولسون، رسااولو نه .گؤرونوردوم مؤحتاج

 آچیق ایله دایانماسی عسگرین سیالحسیز ایکی گیریشینده قاپیسی نین چیخیش

 شاغوللو سالونداکی اولدوغونو نئچه ساعاتین .انگل لنمیشدیر سیمهوه هاوا

 یهاؤلچمه اوزونونو-ائنینی سالونون . گؤزلریمله ۲۷٫۷ اؤیرندیم ساعاتدان

 دفعه قاپییا نئچه بیر .آددیمالییردیم سالوندا بیر قوجامان تک باشینا .باشالدیم

 مندن گؤزلرینی عسگر ایکی دوران قاپیدا .دؤندوم یورویوب طرف

نالری کی، بللی .آییرمیردیالر رخوتموشدوم دا او   ساعاتدا "کیمسه نین، بو .قو 

البیلر"؟ ایشی نه سالوندا رغوسونون  او  -دؤنوب بئینینده عسگرین ایکی او سو 
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 ووجودومو کی، ایدیم دهدوشونجه بو ائله .ایدی قوشقوم یوخ دوالشماسیندان

 :ساپالندی چیگینیمه ال بیر گوجلو دنتیتره

 نه گؤزلریندن .اولموش دار یئرینیز یقین .ائرکنچی سن .اوغلوم آیدین گون -

  .چیخاق آچیغا گل .اوخونور اولدوغون حالدا

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

 اتینی اؤلدوروب بیزلری !اولماز ایشلری بیزیمله اونالرین دوشونورم -

 قاچاجاق آرتیق ."!عربلریک اؤلموش سیدوه "بیزلر !آرتیق  یئییبلر

  گل. منیمله سن !یوخ بئله یئریمیز

 :دیسؤیله یاخینالشاراق عسگرلره او، .دوشدوم یوال آردینجا عمینین کیشیخان

  بیلریک؟ آال هاوا بیراز بیز .سرکارالر ساالم -

 حیوانالر باشقا و قوردالر آج بورادا .اوزاقالشمایین عسگر: گؤزوموزدن -

لون یاخین سالونا سئویرسینیزسه جانینیزی .وار دا   !او 

  .گئتمریک اوزاغا .قاباغینداییق گؤزونوزون سیزین یوخ،  -

یوق من .باغیشالییردی سئوینج دونیا بیر منه هاواسی سویوق باییرین  سئون سو 

 ! سانکی یاواشالیردی یانغین کی ایچیمده منیم شاختادا بئله یالنیز .دئییلم بیریسی

توردوق سیلیب اوتوراجاغی تاختا بیر توتموش بوزو قار اینجه رینیه اوز  .او 

لونموردو قوخوسو قورشون و باریت هاوادا  بویونجا آی بیر سون .حیس او 

 تبریزین .ایستمیردیم دانیشماق کیمسئیله .ایدی هاوا تمیز ان چکدیگیم ایچیمه

 اوالن بوردا آنجاق .اولمامیشدیر آز گونلریم یاشادیغیم سس سیز دا، زیندانیندا



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

144 
 

 اورادا .بنزه میردی هاواسینا اوغرامیش تجاووزه و خیانته تبریزین هاوا،

خوسو باریت آن هر بورنوموز  داها آری، داها هاوا ایسه، ابوراد .آلیردی قو 

پماق دویغودان بو .قوخولو ایدی سهند دیله عمی کیشیخان آنجاق .ایستمیردیم قو 

زاراق، سس سیزلیگی دیگیم  :آلدی الینه اوجونو سؤزون پو 

  جوانشیر؟ یاتمامیسان، گئجه کی بللی -

 .یاتمادیم هئچ هه -

  سئوگیندیر؟ ایلک سنین بو -

  عمی؟ سئوگی هانسی سئوگی؟ -

 !سئوگی اوخونان سیندنگیله گؤزلرینین -

 .عمی وار، یوخوسوزلوق یالنیز گؤزلریمده -

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

 بیلمزدی!

لقا !وار دردین اوتانج سنین -  دئییلمی؟ ائله !قیزدیر بیر گؤزلو آچیق ایسه او 

 بیر .اولدوم تانیش یولدا اونونال من !یوخ قدر من آما .اوتانقاجدیر دا او -

 او .ائتدیک یاردیم اونا من و عمی جاببار .اؤلدو دوناراق قوجاغیندا باالسی

 .طالعسیزدیر کیمی بیزیم دا عئینی

 سنی چوخ ده سندن او، !قیز بیر فرقلی چوخ او .قوپماییر هئچ سندن او، -

 جوانشیر؟ هئچ دویدونمو بونو !سئویر

 سیزدن اؤیرندینیز؟ نئجه بونالری ایچینده گون ایکی سیز عمی، کیشیخان -

 !والاله قورخولمالی،
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یوموزو، سُویوموزو، قورخان قورخما! مندن مندن اوغلوم یوخ -  سو 

 !اولسون دوشمنلر ایراق اینسانلیقدان قالخان قوروتماغا کؤکوموزو

 !دئییل سن -

 ایچینده زامان قیسا .کئچیردی گون ایکی تانیشلیغیندان بیزیمله عمینین کیشیخان

لقا منیمله لماسیندان، بیلگیلی اؤلچوده بو بیتنلردن-اوالن آراسیندا او   آچیغی، او 

 اوالن یاشالردا آتام دوغروسو، .بیلمیردیم جگیمیدئیه نه .اولموشدوم شوک

 هاردان آنجاق .آراییردیم سیغیناجاق بیر .اوتانیردیم وطنداشیمدان تانیمادیغیم

 رککئچه اؤنوندن گؤزومون سورعتیله ایلدیریم شئی هر .یردیمبیلم تاپاجاغیمی

 گؤرونسه کیمی بیری سیغیناجاقالریمین عمی کیشیخان .چارپیردی اوزه ریمه

رخودوردو منی آن بو  ده، رخویا بو آنجاق .قو   و هیجانلی اونون باخمایاراق، قو 

رخماز  جاببار دونیادا بو کی، دوشونوردوم .نیردیمغرورله چوخ سیماسیندان قو 

رومالییام کیمی ببه گیم گؤز اینسانی بو اولدوغوم تانیش یئنی و عمی  بو .قو 

 اؤزومه قاچماغی کیشیدن بیغلی آغ سئویملی، بو اولدوغوم تانیش یئنی اوزدن، 

 منه دا اونون کی، بیلیردیم گؤزل دا بونو آیریجا .دوشونوردوم ائتمگی یاساق

لقا اوزدن، بو .یاشایاجاییق طالعی عئینی زامان اوزون و وار احتییاجی باره او 

 وئردیم: قرار جگیمهبیله اوال آرخایین جاببارعمییه و اونا ده

لقایال سیز عمی -  .دئیین ده منه بیلیرسینیزسه بیلیرسینیز؟ شئیلر بیر باغلی او 

 اوزاق اوندان منیم بو .دئییرسینیز اولدوغونو بیریسی دئیشیک اونون سیز،

لقانین ده من .ییخیالر خیالالریم بوتون منیم لرسهگ آنالمینا قالماغیم  او 

سحره گئجه اولدوغونو فرقلی اونون حت ی .دوشونورم اولدوغونو فرقلی

وندویو .اولدوم دویموش دک  قهرمان ایچیمیزده ده بیزیم  کیمی، گؤر 
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لقا .دانیلمازدیر اولدوغو قیزالرین  ائله .بیریدیر قیزالردان قهرمان او دا او 

 عمی؟ اوالمازمی

لقا کی، بو گؤرونن !عاشیقسن قیزا او سن !اوغلوم جوانشیر -  سنین او 

 نیسئومه آچیق گؤزو سنین .قیزدیر بیر مرحمتلی قدر ساراجاق یاراالرینی

لقا سنینله منه سونرا سیزدن گئجه دونن بئی جاببار .ائدیرم آرزو  حاقیندا او 

 باغالنماغینی سئوگییه بو دئییل، گینگئچمه  واز سئوگیدن بو سنین .آنالتدی

 گوندور ایکی من دوغرودور، .ییرمایسته بونو ائله ده من .دیایسته

 بیر .میلتی ییک تورک بیز .میل تیک بیر بیز آما .اولموشام تانیش سیزینله

 وئرمیسن سه، الیندن آتانی سن !ائتمز فرق اوچون بیزیم ایل مین یا و گون

 منیم ایسه سن بابانام، سنین دیریکن من .وئرمیشم الدن باالالریمی ده من

 دویغو یالنیز ایلیشکی بو سؤزسوزکی، !میلتیک بیر بئله بیز، !اوغلوم

 بیر یارالی بیز .وار سارماق یارا بؤیوک ده بیر ایچینده ایشین .دئییل

 !میلت خسته بیر یارالی اورکدن یارالی، دنگؤوده یارالی، باشدان !میلتیک

یارالی  ده ایکینیز !آالنالردان سینیز یارا یولوندا میلتین بو ده ایکینیز سیز،

 اوغرونا داواسی تورک سئودیک لرینیزی بوتون ده ایکینیز !سینیز

بوتونلشمه ده ایکینیزین !اولموسونوز پارچا-پارام ده ایکینیز !وئرمیسینیز

لقانین دوغرودان، !بئله اولماسانیز، میلتدن بیر حت ی !وار احتیاجینیز یه  او 

  جوانشیر؟ ندیر میللی تی

 بوراخاراق دهکؤلگه دئدیکلرینی بوتون سورغوسو سون عمینین کیشیخان

 پارتالق کیمی وولکان باشیم آنلیغینا بیر .ساپالندی اوره گیمه کیمی خنجر

 بوشلوغا بیر اوچوروم .اونوتدوم جگیمیائده نه جگیمی،دئیه نه .وئردی
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لقا .سوروکله ندیم لوملو بوتون حاقیندا او   "نه؟ میللیتی "سونرا سؤزلردن او 

 و بوالنمیش اولدوقجا اوزدن، بو .دیمبیلمه سیغیشدیرا ایچیمه تورلو بیر سؤزونو

 .باشالدی تیتره میه اللریم .دوشدو دوروما کلیدلنمیش قافام قارماشیق

 کیشیخان دا، چالیشسام باغالماغا سویوغونا هاوانین سینیتیترمه اللریمین

 باشیما دا چالیشماسا زورالماغا منی دهباره بو او، .دیمبیلمه ایناندیرا عمینی

 بوینوما الینی عمی کیشیخان اوزدن بو .دیمبیلمه قاچا ایلدیریمدان دوشن

 :دئدی ساالراق

 !دوندوق .سویوقدو چوخ هاوا گئدک ایچرییه اوغلوم جوانشیر -

 ساری سالونا قالدیراراق صندلدن تاختا هئیکلیمی دؤنموش بوزا سالی منیم او،

 !یوروتدو

با اودون بوجاقلی دؤرد اورتاسیندا سالونون  .چکدی ایستیسینه اؤز بیزی سو 

 دوشوب ایندی» آتیشینا قلبیمین .بوروموشدو تر سویوق-ایستی بدنیمی بوتون

 بو جوانشیر، »منه  بیری سانکی، .اولموشدو حاکیم اضطرابی «!جگماؤله

 ایسه، من .هایقیریردی سؤزونو «!آتیالجاقسان جهنمه اوچون سوچون

لقا کی، بیلئیدیم هارادان من»،وئریردیم جاواب یالواراراق  قیزی گاوور او 

  «؟!ایمیش

لقانین دئدیگیندن عمینین کیشیخان  لیایره اولدوغو گورجو یا و ائرمنی روس، او 

 ایسه، بو .قیزیدیر  گاوور بیر او گؤزونده میلتین حالدا اوالن بئله .چیخیردی

 !پایالشمیشام گئجه اونونال من گؤزونده میلتین !یئترلیدیر یهبیتیرمه منی و اونو

 گاوور بیر دئییل، اینسان اونو میلت، بیزیم !اولموشام یاتاقدا بیر اوتاقدا، بیر

 !جکگؤره گؤزونده
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 من آخی، لییم؟گؤرمه ایله گؤزو میلتیمین سئوگیلی اونو ده من نئجه؟ من "بس

 کی، اولدوز بیر ائله تاپمیشدیم! اولدوزو بیر ایتیردیگیم آندان، تانیدیغیم اونو

 و گؤزلری سئویملی اللری، شفقتلی اونون .وئردی ایشیق یئنیدن گؤزلریمه

 آلدیغی الیمدن تانرینین او، !لندیردیه پؤهر اومیدیمی اورگی کیمی پامبیق

 ازیلمیش آلتیندا یوک کیمی ملک بیر او، !اولدو عوضی سئوگیلرین بوتون

 جان یهکؤرپه بیر اوالن اؤلمکده آجیندان ده ؟ بیر!دئییلمی !قوندو چیگینلریمه

 عاشیق وورولدوم، اونا دئمیشکن، عمی کیشیخان !سئودیم اونو من !وئردی

 ائدیب سود دامالجیق قانینی باساراراق باغرینا ترالنی سیزکیمسه او، !اولدوم

-دوغما اینجیلریله دامجیالیان امجیکلریندن قوروموش او، .وئردی طیفیله

 باالسی !آنادیر بیر او، !قورتاردی یاشام بیر دندوشونمه میلت دین، اؤزگه،

نموش، قوجاغیندا  بیر قریب اؤلموش یاراسیندان جهالت ایسه سئوگیلیسی دو 

 هومای قونان اورگیمه سئودیگیم، تک توتقوم، ایلک منیم او، !قیزدیر گلین

نو موسلمان سسله مه سی وار! میلت .قوشومدور  نه بیر ده، روس سوباینین او 

لقامدیر! منی منیم بئله اولسا قیزی گاوور بیر او !دئسین جکسهدئیه  باغرینا او 

 آجیسینی عاییله قوندوران، قوشو سئوگی دوداغیما کز ایلک یاشانتیمدا باسان،

لقامدی جسور اونوتدوران منه  کی؟! اونون بیلر اوال قیزی گاوور نئجه او، !او 

لقانین آنامال منیم ندیر؟ فرقی آنامین  منیم آناسییال  عینی دوغاندا بیزی آناسی او 

 هر اونالرین دیلرمی؟امیزدیرمه بیزی ایله سود بنزر دیلرمی؟چکمه سانجینی

داغیندا ایکیسی نین لوشمادیمی؟ جنینی اینسانلیق او   اونالرین ایسه ایندی او 

لقا اوالبیلمزمی؟ اؤوالدالری بیر اورتاقالشا  کیمم؟ من بس قیزیسا، گاوور بیر او 

 تورکجه کیمی بیزیم او، .اینساندیر بیر سئویملی و تمیز صاف، اورگی او،
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 "!دانیشیر

 

لقانین اوتانجیمدان  .ایدیم چؤکوشده آغیر بری دنگئجه .بیلمیردیم باخا اوزونه او 

 سیغیشدیرا کولتورومه گؤرمگی بدنینی چیلپاق قادینین گنج بیر اولمایان محرم

 بیر آنجاق .ساییردیم گوناهی وجدان سینیبیتمه-اولوب اوالیین بو .بیلمیردیم

لقانین .بیلمیردیم اونودا ده گرچگی  گؤزل ان گؤردویوم سی،گؤوده چیلپاق او 

 آنی اونودولماز راغمن، باسقیالرا بوتون یوروین اوزه ریمه !ایدی نسنه

لقا، .ایدیم ایچینده سئوینج بیر اونودولماز اوچون یاشادیغیم  اوتانجدان بو منی او 

  :چالیشیردی قورتارماغا

 دا قونداغی بو .گلیرم یویوب اللریمی آلیرسان؟ قوجاغینا ترالنی جواشیر -

 .اوالر یاخشی یئدیزدیرسن

لقا البت، هه - لقا ...خانی او   .یئدیردرم من !او 

لقا یطه آچیالن دیبیندن سالونون رکگولومسه او   یاخین بیزه .گئتدی ساری ح 

 اونالرین گؤرونجه اوزه ریمده ماراغینی عمیلرین کیشیخان و جاببار اوتوران

 :دئدیم رکگئده یانینا

دئییلمی!؟  بیلیرسینیز. بونو ده سیز دئییلمی؟ ائله !باجاریقسیزام چوخ من -

 بیر باغلی گؤزو من آخی، !گلمز ایش بیر هئچ الیمدن منیم دئییلمی؟ ائله

 تانیمادیم خایالغی قادین باشقا آنامدان و باجیمدان من .بؤیوموشم ائوده

 چاغی ائولنمه قارداشیمین رحمتلی .دیگلمه بئله، گلین بیر ائویمیزه !هئچ

 آنام .ائشیتمیشدیم دانیشیقالرینی حاقدا بو گیزلیجه آتامین آنامال، چاتارکن
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 :کی دئییردی آتاما

 ائولنمه یاواش-یاواش .گرک اکمک باشینی اوغالنین بو کیشی آ - "

 یهسکینه موشاتا .سوراغیندایام قیزین سود اممیش حالل بیر .چاتیر زامانی

 سس سیز .بوتوندور دا آغزی .یاخشیدیر هامیدان ماشالاله او، .دئمیشم ده

 بیر !ها وار قیزی حسنین شاطر .قوالقدایام-گؤزده ده اؤزوم .گؤرور ایش

 .اولسون اوزاق گؤزدن پیس !تو تو، تو، تو، !پارچاسیدیرماشالاله آی

 ایگیرمی ارکانی،-ادب قاشالری، قلم گؤزلری، آهو بوخونو،-بئلی

 !دیرلرینده ۱۴–۱۳ هله کی حئیف آما، !بئله یوخدو قیزالردا یاشینداکی

 اوالر قسمت اوغلوموزا ایکینجی ده بلکه !کئشکی اولسایدی بؤیوک بیراز

 "!اینشالاله

 قیزینی حسنین شاطر حت ی ایسه، من .آسیلدی داردان دنائولنمه قارداشیم

 منه اونالر سانکی، !دیمگیزله اؤزومو گؤردویومده قیز بیر .دیمبیلمه گؤره

  !قیزالر جکلرمیشیئیه منی یاخود جکلرمیشگله ائلچی

 یاخشی و یئتنکلی چوخ سن !دوشونمه بئله جوانشیر اوغلوم :عمی جاببار  -

یو حایاتیم من باجاردیقالرینی گونده ۴–۳ بو سنین .گنج سن  .باجارامادیم بو 

  کیمی... آتان رحمتلی .اینسانسان باجاریقلی چوخ سن

  تانیرسان؟ هاردان آتامی منیم سن -

 میللی بیر او گؤره، دئدیکلرینه سنین .تانیمیرام اونو من یوخ یوخ، -

 آتانا سن کی، بللی !کی بیلرم تانییا هارادان اونو من یوخسا .شهیددیر

 !تانیمالییام هارادان آتانی سنین من یوخ، .دئدیم اوچون میثال من .چکمیسن

  !اوغلوم یوخ، یوخ،
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سؤیله اؤز او، .دوشموشدو یهتیترمه دوداقالری دانیشارکن آتامدان عمی جاببار

 هئچ عمینی جاببار قانلی سویوق من .گؤرونوردو کیمی پئشمان سؤزدن دیگی

 .ووروردو دا یاناقالرینا سیتیترمه سسینین اونون .گؤرمه میشدیم ناراحات بئله

 .گؤروردو ده عمی کیشیخان حت ی بونو

 .دئییل شهر بؤیوک ده قدر او بیر تبریز جوانشیر، اوغلوم :عمی کیشیخان- 

 ده گونلرده او .گونلردیر اولدوغو یئرده بیر کسین هر گونلری اینقالب و میتینق

 سن !صؤحبته بایاقکی دؤنک کی؟ وار نه بورادا !اوالر اولماق تانیش گؤروب

لقایا  !یوخ گرک اوتانماغا دینسهگؤرمه گؤردونمو؟ ایش بیر اوتاناجاق قارشی او 

 بیراز !ائتمه بونو !دیرسنگیزله اوندان اوزونو سن باخارکن، اوزونه سنین او

لقا !اول اوزلو  اونونال دردینی گول، آغال، آچیل، .دئییل بوش قارشی سنه او 

 !سنی گؤروم .گلدی اودور هااا، !قورخوتما اونو باس، باغرینا اونو پایالش،

  آاللیم! هاوا بیراز ده بیز ایسترسن بئی، جاببار

یطه کیمی اولموش آزاد زینداندان عمی جاببار  کیشیخان .دوشدو یوال دوغرو ح 

 کی جاکئتی ایلهاوزه رینده اؤپوب آالراق، قوجاغیمدان منیم ترالنی ایسه عمی

یطه باسدیریب  .گؤتوردو ح 

لقا -  گئتدیلر؟ نییه گئتدیلر؟ هارا :او 

اوشومه یاتدین می؟ یاخشی گئجه سن .گئتدیلر اوچون آلماق هاوا اونالر -

 کی؟ دین

 گئتدین؟ هارا سن بس .ایدی راحات چوخ یئریم .دیماوشومه یوخ -

  !یاتمیشدیم یئریمده ده من -
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 .باجارمیریق من ده نه سن، نه دانیشماغی فیالن-یاالن !بللی گؤزلریندن -

 !جوانشیر منیمله دانیش دوغرو

لقانین  سؤزو اونون .گؤروردوم کز ایلک اولماسینی سؤزلو آچیق سایاق بو او 

 دوزگون باشدان ایلک منیم .چاره قالمامیشدی باشقا دانیشماقدان دوز قارشیسیندا

لقانین چالیشان آنالتماغا اولدوغومو  کیچیلدیگیمی داها بیراز قارشیسیندا، او 

 آالراق سئوگیدن کی درینایچیمده جسارتینی اولما آچیق اوزدن، بو .دویدوم

 :دیمسؤیله

لقا دوغرودو -  باغیشال  !آلووالنیر آرخاسی قوالقالریمین دئدیگیمده یاالن او 

 بیر تک خانیمال بیر دکایندییه من .یاتمادیم دکسحره گئجه من !منی

لمامیشام تاقدا او  یونونجا...! ده سن .او      سو 

یونونجا!؟ ده من -  سو 

یونونجا ده سن - لدو شئیلر بیر حالیما سو   باشقا گؤزللیگینی، یاندان بیر !او 

 دومانالر .دیمبیلمه سیزدیرا ایچیمه اعتناسیزلیغینی قارشی منه ایسه یاندان

 ایسه اؤزومو گوجلو، چوخ سنی .ساندیم عاجز اؤزومو .دوشدوم ایچینه

 گوجومو سانکی بدنینی گؤرونجه، سنین گؤزلریم !بولدوم گوجسوز چوخ

 ایلک اوالجاق گؤزل !ایته لندیم یانیندان سنین دنایستمه اؤزوم !ایتیردیم

رخو گئجه میزی   !اوزوندن ایتیردیم قو 

 جهنمدن گونلرجه ایدیم؟ یاتمالی پالتارالریمال اوتاقدا ایستی او من سنجه،  -

 سن یاندان بیر اوتاق، ایستی یاندان بیر !اولموشدو گئجم راحات بیر سونرا

 یئمی کیملرین چاغیمدا گنج بو من !بیلردیم یاتا بئله، لوت-لوم ایکن یانیمدا
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 آنالمینی تجاووزون اوالن اسیره قاندالالنمیش و معصوم سن !کی اولمادیم

 کی، بیلیرسن سن !دوغرودورسا آنالتدیقالرین منه البت، .بیلیرسن گؤزل

 گئت دور یئریندن سنه من .پوزوالر دا روحو لکه لرکن عفتینی اینسانین

 و تمیز اوالن سنه منیم بو !اؤپدوم بئله، دوداغیندان سنین من !کی دیمدئمه

 بیر جکگیزلییه سندن منیم دئییلدیمی؟ گؤستریجیسی سئوگیمین ایچدن

 کی دئمک گؤره، اولمادیغینا دینج یانیمدا سن آنجاق !یوخ سیرریم

 من، !ایدین لیایستمه اؤزون سویونماغی سن !واردیر ساخالیاجاقالرین

 دوروما بو سنین اؤنجه کی بللی آنجاق !دیمایسته راحاتلیغینی سنین

 !ایمیش گرک دوشمگین

 پایالشمالییام!! سنینله سئوینجیمی بیر باشقا، دئدیکلریندن بو

ایسته سئویشمک وارلیغینال و سئوگینله اورگینله، روحونال، سنین من،

 اوالر فرق نه آراسیندا ائدنلرین تجاووز گون هر منه سنینله یوخسا، !ییرم

 سیگئجه سیناق بؤیوک بیر اوچون بیزیم گئجه کئچن ؟ اصلینده، !کی

 حالیندا سیدؤنمه احتراصا ایستگی نین جینسل قارشی منه کی، بئله .اولدو

 نیمگووه سنه اوالرسا، ائله !تاپاجاقدین ال جیسمیمه روحسوز سادجه

 بیر ایسه بو .اوالجاقدی حاکیم احتراص جینسل سئوگیمیزه .سارسیالجاقدی

 اوالجاغی فاحیشه یئنیدن تئنین بیر و اوالجاغی پارچا-پارام قلبین سئون

 ده سنین چکرکن، قاچامازلیغینا گئجه سنی بیر جکدی! من،گله آنالمینا

 پاتالداجاق ایچینی عصیانینا، گنجلیک سن، !دیمایسته اؤلچمک چکینی

 بو بیندیگین کئشکه !آرتیردین گوونجیمی اوالن سنه !غالیب گلدین وولکانا

ینوندا سیجاق دنائتمه تسلیم احتراصینا گنج آلوولو بدنیمی گؤزل -میشیل قو 

 سندن روحومال دئییل، جانیم دورومدا او کی، اینان  !اویوتسایدین میشیل
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پماز الجاقدیم قو  لسون آما !او   !چیخدین سن قهرمانی نینگئجه ده یئنه !او 

 الینده سنین اینسیاتیو سونرا بوندان .ایثباتالندی سئودیگین منی سنین

خشایاجاق !جوانشیر  بونو !سنسن دا او وارسا، کیمسم روحوما او 

 !اولوم من عشقین ایلک ده سنین وئر ایذین !سئوینه رم باجارارسان چوخ

لقا،  کیمدیر؟ قیز گؤزل بو !چئویرمیشدی بوالغا قاینار بدنیمی سؤزلریله بو او 

لقا، بو !اوتانمازلیق نه جسارت، نه بو لقا اوتانقاج گؤردویوم ایلک او   !دئییلدیر او 

 شئی بیر هئچ هله !منی اوینادیر اوجوندا بارماغینین قیز بو !جاناوار بیر بو

لقا !بیلمز اوال قیزی تورک بیر بو !ائتمیش تسبئح الینده منی اولمادان  او 

 سیتجروبه عمینین کیشیخان اولسا نه هر  قیزیمی؟ گاوور دا دوغرودان

لقا او، !چوخدور لقانین دا یاندان بیر آما .دئییردی دوز حاقیندا او   و فرقینی او 

لقا دیکلرینیایسته مندن عمینین کیشیخان !اورتادا اولدوغو گؤروشلو آچیق  او 

لقانی >> تام چارپدی! اوزومه چیلپاقجا داها  دانیشاجاق آلیب قارشیما او 

بئینیمین  آالراق، قارشیسینا منی قیز بو <<ائدرکن قوی-گؤتور جسارتینی

بئی  ائرکه یم، من !کی یوخ دب بیر بئله بیزده !ائتدی دوغرام-دوغرام ایچینی

 وئره آیاغینا قادین اردمینی کیشیلیک .بیلر اوال گیزلیلریم بعضی !آدامام یم،

 ائوده یوخسا، .اولمالیدیر باغلی یهائرکه قادین میزده عنعنه عادت، بیزیم !بیلمرم

 حت ی .بودور قایداسی اوجاغین-ائوین میلیونالرال آزربایجاندا !قالماز ائولیک

لقا لقا قادین ایلک سئوداالندیغیم !بئله اولسا بیریسی کیمی او   بیریسی کیمی او 

لقا، آما !اولمالییام باغلی قانونا بو !دیبلراؤیره بئله بیزه بئله! اولسا  گاوور او 

  " ؟!نئجه قیزیدیرسا،

لقا  من .ییردیگؤزله آچیقالما بیر مندن .دیکمیشدیر اوزومه منیم گؤزلرینی او 
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لقایا .دوروردوم قیوریلیب ایچینده لریمیندوشونجه گیزلی اؤز ایسه، دئیه او 

 گتیرمگی دیله نئجه فیکیرلریمی .بیلمیردیم تاپا اوجونو ایپ جکلریمین

 ترالنین قوجاغینداکی عمینین جاببار اوتوران آرالی بیزدن آندا، دوشوندویوم

لقانین سسیله آغالر  ترالنال اونون .اولدو بیر یولالنماسی ساری اونالرا او 

 .قورتاردی اولسا ده کئچه ری اوزونتودن بو منی ماراقالنماسی،

لقا -  باال کؤرپه اوالن معلوم !وار نئین گؤروم گل باالم، منیم دیرنه :او 

  !اوشویوبدور

 . قالدیق چوخ آز بیر چؤلده بیل ائله قیزیم، هه :عمی جاببار -

 .قیزیشار آزدان بیر باباسی، اولسون :ولقا ا -

لقا  باشینداکی چئویریب بیزه آرخاسینی سسله نرکن، دوغرو عمییه جاببار او 

 ترالنی سونرا .سردی کؤکسونه آچیب بوینوندان لچه گینی گوللو اوزون

لقانین ایله گوجو بوتون او، .ساکیتلشدی آنیندا ترالن .باشالدی یهامیزدیرمه  او 

 اثنادا بو .ائشیدیلیردی سالوندا سسی مورچ-مارچ ترالنین .امیردی دؤشونو

یطه یئنیدن عمی جاببار لقا سونرا گئتدیکدن او .گئتدی ح   او، .دؤندو طرف منه او 

  .آسانالشدیریردی دا داها سینیاممه سود ترالنین ساغارکن، دؤشونو

لقا، -   یئتیرمی؟ سودون اوچون امیزدیرمک ترالنی او 

 .وئریردیم سود راحات اونا .یئتیردی چیچگیمه سودوم دندوشمه یوال هه، -

 ترالنی کی، گوندور اوچ آرتیق .باشالدی قوروماغا ده سودوم اؤلرکن او،

یئمه سود ترالنین .آنایام بیر من .آچیالر سودوم امه رسه .امیزدیریرم دا
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 ترالن .چیخیرام یوخارییا من .اؤلر آجیندان طفیل بو یوخسا .گرک سی

  .یانینا بئی لرین گئت قالما، تک ده سن ایسترسن، .اوشودو بورادا

 یوال تئزدن سحر صاباح اوالن بللی .دؤنرم چیخاریب یوخارییا سیزی من، -

 همداندا عمی کیشیخان !بیلسئیدیک گؤره همدانی کئشکه .چیخاجاییق

  .آنالدیب منه ده عمی جاببار اولدوغونو یئر بیر تاریخی بورانین .اولوب

لقانین اوزانمیش یاتاقدا ترالن، لقا، .یوخوالمیشدی اوستونده قولو او   ایکی او 

 بیر دورومدا بو ده، بلکه .دیکمیشدی کونجونه اوزاق تام اوتاغین گؤزونو

 !ائدردی یاردیم سینهاریمه ایلیشگی میزین بوزالنمیش جسارتی اوپوجوک

لقایا الکین، لقانین حت ی .لمیشدیآ مندن ایذنی قورخوم بو اوالن قارشی او   منیم او 

 توپارالنماغیما بئله آرزوسو جگیائده تسلیم منه جیسمینی قارشیسیندا ایستگیم

 .ائتمیردی یاردیم

  .دئییرسن قالیم یوخسا سیخیالرسانمی؟ گئتسم من ولقا، ا -

 بوندان بیز، !اولما مجبور شئیه بیر هئچ .دوشون دئدیکلریمی !گئت یوخ  -

ایسته !یاشامالی ییق اوچون قالماق دیری دئییل، کیمی دیگیمیزایسته سونرا

 قالماق دیری سونرا بوندان !گؤمدولر تبریزده یاشاماغی کیمی  دیگیمیز

 !دوشون سیخمادان اؤزونو !یوخدور یول باشقا دیرنمه کدن اوغروندا

 هئچ !سوروش مندن نیگله ایچیندن اوچون اؤیرنمک چوخ داها حاقیمدا

رغودان بیر  پایی، تانری بیر قوجاغیمدا .یانیندایام سنین من .چکینمه سو 

 باالمال اؤزگه ایکی !بورادایام من !وار توخومو تجاوز بیر ایسه، قارینیمدا

 !بورا گل ده بیر دنگئتمه !دوشون سن !بیرلیکده

  .ائنه ریک آشاغییا بیرلیکده اویانسین، دا ترالن .جگمدؤنه تئز من -
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لقایا دئیه-دئیه بونو - لقا .یاخینالشدیم او   آیاغا آییراراق قولوندان ترالنی او 

 آردیندان و باخیشی سئویملی منه اونون .دیدویونله بئلیمده اللرینی قالخیب

 .دایاندیردی چیرپینتی سینی اورگیمین آنلیغینا بیر اؤپوشو دوداقالریمدان

لقانین توپارالییب، تئز دفعه اؤزومو بو آنجاق  قارشیلیق سئوگیسینه اینجه او 

کوندان آنین بو هله .باجاردیم وئرمه گی لقا کی، چیخمامیشدیم شو   چوخ او 

 :آییردی مندن اؤزونو گولوشله بیر اینجه

 فورصت !گتیر آل پالتارالرینی یویوالسی عمیلردن کیشیخان و جاببار -

 حامامین و ده، صابون بیر .یوواق دا پالتارالری آزدان بیر وارکن

روش اولدوغونو  .سو 

لقا، بو !ییردیتیتره آیاقالریم-ا لیم لقا بو او   دوشونه نه هئچ آرتیق ....... من!او 

لقانین چالیشیرکن، یهدوشونمه .بیلمیردیم دوشونجه بوتون سی عشوه آنلیق بیر او 

 ائتدیگیمی نه من قدر، بیلدیگی ائتدیگینی نه او، .ائدیردی اوست-آلت لریمی

لقانین کئچدیکجه زامان ده، بیر .وئریردیم الدن ایراده می آن با آن .بیلمیردیم  او 

لوردوم آرخایین باغالنماسیندان منه دا  منه باخیشالری، اوالن منه اونون .او 

 ایکیمیزین ترالنی و سیمهایزله منی یاخیندان لری،بوکولمه-آچیلیب قارشی

 من .سپیلیردی سو اوره گیمه دوشونرکن آنالمینی سانماسی نین باالسی

 بیر یئنی ایچیمده .باشالمیشدیم یهدوشونمه کیمی کیشی کز ایلک عؤمرومده

 سیخان منی آما .باشالمیشدیم یهبؤیومه قیساسی، .یارانیردی دویغوسو بؤیومه

روردوم. گوجسوز چوخ حله اؤزومو اوچون، اولماسی یوخ ندنلرین   گو 
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 وئردیگی درویشلونون چاووش .ایدی گرک اولماسی سالوندا هامینین بیرازدان

 آرایا بیر هامینین گؤره، بونا .اولموشدو یوخ بیریسی گؤره، ایچیمیزدن بیلگییه

لقا، من، .ایدی الزیم سیگؤسترمه اؤزونو و سیگلمه  جاببار و عمی کیشیخان او 

 بیزیمله عیاری گؤز .قوجاغیمدایدی منیم ترالن .دایانمیشدیق یئرده بیر عمی

 ۳۸ چیخارکن تئهراندان !نفر ۳۷ کیشیلی اوشاقلی، قادینلی، .سایدیم اوالنالری

 چاووشال باشقا بیر دیگیمگؤرمه و چاووش بایرامی ستوان، بیر .نفر ایدیک

 ستوانین گنج .گیردیلر سالونا دا مأمورو دؤولت آغیاخا ایکی بیرلیکده

 ایزلری اوالیین بیر یئنی وئرمیش اوز داورانیشالریندان، و گؤرونوشو

 رک،گله کونجه وزاولدوغوم بیزیم گیرمز،-گیرر سالونا او، .گؤرونوردو

 :باشالدی دانیشماغا فارسجا

 او، .چالیشمیشدیر قاچماغا رکائده عاغیلسیزلیق بیری، ایچینیزدن سیزین -

 قانلی قاالن، اوندان .اولموشدو یئم یاخاالنیب قوردالرا آج قاچارکن

 اونو ایچینیزدن کیملیک بلگه سیدیر. اولموش پارچا-پارام و پالتارالری

  !گلسین لیایره آدیم بیر وارسا تانییان

کا هامیمیزی خبری بو ستوانین  طفیل "یحیانی" تبریزدن .سوخدو شو 

 اونو .ایدی یارادیجیالریندان سیندیکاسینین ایلمکچیلرین آتاسی .تانیییردیم

 زاماندان او دا یحیانی  .گؤرموشدوم یانیندا بیریانین دفعه شاعیر نئچه بیر

پالنتیالریندا سیندیکا بیرلیکده آتامال اؤنجه، دنفیرقه حله .تانییردیم  تو 

شدوروردو ایشچیلری شعرلریله انقیالبچی ،بیریا شاعیر  بو .جو 

ال ساالن، پالنتیالری یو   .ر .م "آتاسی یحیانین .ایدی آتاسی یحیانین تو 

النالردان اعدام قارشیسیندا ین"شاه لموشدو بیری او  نونال .او   باش او 
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نو .آسدیالر زاماندا بیر پروکورو نرا اؤلدورندن او  عاییله  بوتون ایسه سو 

 سوبایین .ایدی اینسان تک قاالن ساغ عاییله دن او یحیا .ائتدیلر حبس سینی

  .دیوئرمه جاواب کیمسه ایستگینه

 دیلسیز بو !بونالرا باخ سن ؟ آلاله،!ائششکلر دئییلم، سیزینله مگر :سوبای -

 دیلی آنا کی، یوخ دیلی بونالرین !ییردیلرایسته پارچاالماق حیوانالرایرانی

 /!زیبیللر قانماز/ آشغال پوفیوزهای !سینلرایسته

 سس گور بیر آرامیزدان آنجاق .دیکدی یئره باشینی هامینین سؤزو بو ستوانین

 :باجاردی دئمگی دور سیتوانا

 ایهانت دیلیمیزه و میللیتیمیزه بیزیم سن !اوغالن عمی:  جاوان کیشیخان  -

 تورکلره چیخانی آغزیندان دییه، یئنیلمیشیک بیز ایندی !بیلمزسن ائده

 او آنجاق !اوالرسان پئشمان دئدیکلریندن بو کی، اوالر گون بیر !دئییرسن

 بیزیم مگر ییرسینیز؟ایسته نه میلتدن  بو سیز !اوالر گئج آرتیق زامان

 ... سیز یوخدور؟ سیزده سییاهیسی آدیمیزین

 قولالریندان عمینین کیشیخان عسگر ایکی ایشارتیله چاووشون گنج

یطینه بینانین اونو یاپیشاراق،  کیشیخان .دیایسته مکسوروکله ساری ح 

 زوراکیلیغینا عسگرلرین قویاراق، یاریمجیق سؤزونو سینهساکینجه عمی،

 !دوشدو یوال اونالرال دنوئرمه ایمکان

 !ائششکلر وارمی؟ ائدن ادبسیزلیک باشقا  :سیتوان -

 سسی آغالر سینینکؤرپه قوجاغینداکی آنانین گنج بیر اوالن ماشیندان ایکینجی

 :کسدی سسینی سیتوانین
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 !آت باییرا سالوندان دا ونالریا !کس سسینی باالسینین ائششک بو عسگر، -

  وارمی؟ باشقا آنقیران 

-اوچ سؤزلرینی سوبایین سیزتجروبه بو اصلینده، .چیخمادی جیق ی نینکیمسه

-چئینیه فارسجانی فرقلی غلیظ چوخ او، .دوشموردو باشا باشقاسی نفردن دؤرد

 سانکی .ایستمیردی آلماق یاردیمی چئویرمه دنکیمسه حالدا، چئینیه دانیشدیغی

 ان .بیلمیردی سینیمهدوشمه باشا فارسجانی دوخسانینین یوزده میلتین بیزیم او

 ایهانتلره بو .بیلردی آال یاردیم بیلنلردن نیتورکجه و اوالن آلتیندا امری آزیندان

لقانین ایدی. من، گرک سیگیرمه اورتایا بیریسی نین آماجی ایله قویماق سون  او 

لقا، .باخدیم اوزونه  دی. جاببارانگلله موداخیله می منیم ایله گؤزو-قاش او 

پالشدی اوزه ریمه گؤزایشارتی منیم یاری ده عمینین  آددیم بیر اوزدن بو  .تو 

 :دیسؤیله چیخیب قاباغا

 چرندابی ایسه سوی آدی یا،حی آدی تانیدیم. اونون یولدا اونو من قوربان -

اونونال  من .دانیشمازایدی ایله چیخمیشدیر. کیمسه سفره بو تکباشینا ی.اید

 .بیلمیرم دا چوخونو بوندان دانیشدیم. سینده قصبه آباد مرد

 !هااولون  آدام بئله یئرینه، کئچ  ,تامام ن:اسیتو -

 :سیتوان رک(ائده ایشاره باشچاووشا )

 !قریبدیر چوخ کی آددؤشونوزده ندیر؟ آدینیز سیزین -

 !سروان، بایرامی جناب : بایرامی  باشچاووش -

 قوالق گؤز دلییه او !جکسنگئده جهنمه بونالرال ده سن گؤره، بیلدیگیمه -

 دوشمه گیم یوال آنجاق !اؤزوم سوخاردیم نه ...دیلینی اونون آخشام بو !اول
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 سینیهوه قولدورلوق !ازین گؤزه لجه ائششگی اجنبی پرست او .گرک

 !دؤیون قدر چیخارینجایا باشیندان

 آرخادا گؤزونوز !اولون آرخایین سیز !سروان اوستونه جناب شبا -

 !جگموئره درسینی گره کن من !قالماسین

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

 !اوستونه گؤز امرینیز .آنالدیم قوربان، لیبه  -

 :رک( سیتوانائده ایشاره چاووشا فارس )یانینداکی

 حاضیردی؟ ماشین -

 .سروان جناب حاضیردیر، :ووشچا -

 بیر"حاضیرالیین. بئله راپورونو اؤله نین .گئدک بویورون آغاالر :سیتوان -

 قوروماق سیالهینی ایسه، عسگر !قالخمیشدیر آلماغا سیالهینی عسگرین

 "!قویالنمیشدی شاهیدلیگیمیزله بیزیم عاصی اؤله ن .ائتمیش آتش اوچون

 :دئدی توتوب بیزه اوزونو اؤنجه، دندوشمه یوال سیتوان

 قورد قوزو، قوپان سورودن" !اولسون درسی عیبرت سیزلره اوالی بو -

 کی، بیلین بونو .یولالناجاقسیز بوردان دا 6-ساعات تئزدن صاباح  !پاییدیر

 سیندنبودجه دؤولت !یوکسونوز دؤولتینه ایران آیاغا-باشدان سیز 

 دؤولت .دئمکدیر آزالماسی خرجین بیر آزالماسی، بیرینیزین !یئییرسینیز

 !جکتؤکمیه گؤزیاشی اؤلومونوزه سه ده،ایستمه اؤلدورمک سیزی

 خرجلی بئله گؤره، بونا !ییرایسته ائتمک آدام سیزی شاهنشاهی دؤولت
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 .قازانمالیدیر یاشامینی اؤزو ینایسته یاشاماق .ائدیبدیر تداروک پروژه نی

 قالمانیزی دیری سیزین .اؤلومدور جزاسی خیانتین مملکته کی، اونوتمایین

 سیز اولماسا، سیایراده علیاحضرتین !ایسته میشدیر اؤزو شاهیمیز جاوان

 !ائدین دوعا عؤمرونه شاهیمیزین عدالتلی گئدین !بیلمزدینیز گله قدر بورا

  !یانیردینیز اودوندا جهنم کیمی خاینلر باشقا ایندی ده سیز یوخسا،

 .آلدی نفس راحات کس هر سیلهائتمه ترک سالونو تیمینین سیتوانین فارس

 اوزگونلویو سونرا اولدوقدان خبردار اوالیدان یه نلرین،بیلمه یاخشی فارسجانی

زوروندا  اینانماق سینهگئتمه آرامیزدان دا یهیانین آرتیق .آرتدی گئتدیکجه

 ایناندیریجی دا چوخ منه اؤلومو سایاق بو یهیانین آما، .آزالیردیق بیر-بیر !ایدیق

 اؤلومونه یحیانین !ایدی حاکیم راحاتسیزلیق بیر ایچیمده ندنسه، !گلمیردی

 بلیرتیسی نین کیملیک اولموش پارچا-تیکه و پالتار قانلی بیر سادجه عایید،

 یول عمینین جاببار آیریجا، .گؤرونموردو ایناندیریجی دا چوخ ایدعاسی

یونجا  تانیماسی یحیانی عمینین جاببار .اولمامیشدی سیگؤروشمه کیمسه ایله بو 

 بیر عمیله جاببار چیخماز،-چیخار تبریزدن چونکی، .گؤرونوردو قارانلیق منه

 یحیا ایسه، گئجه کئچن .قدر یهگئجه کئچن کی، تا .قالمامیشدیق آیری بئله آن

 اولدوغونو صاحیب بیلگیه چوخ بیر عمینین جاببار !ایدی اولمالی قاچمیش

 منجه، .اینانیردیم اولماسینا ده بیلگیلرین گیزلی چوخلو اوندا آنجاق، .بیلیردیم

 دانیشان آز و بیلن چوخ او، !بیلردی اوال ده کیملیگی بیر باشقا عمینین جاببار

  !ایدی بیریسی

 بیلمک اولدوغونو نئجه طالعی نین عمینین کیشیخان رک،دوشونه بونالری

یطه اوچون لقا .یولالندیم ح   سود اوشاغا کونجونده بیر سالونون ایسه، او 
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لقانین من .وئریردی  ایچینده میلتین او، ندن .بیه نمیردیم هئچ حرکتینی بو او 

لقا !آلیر دؤشونه ترالنی  ییر؟ایسته ائتمک ثوبوت نه یی ایله عملی بو او 

 :کی یاخینالشمیشدیم قاپیسینا چیخیش سالونون

 !اوغلوم سوخما بالیا یانینا! باشینی اوشاغینین-آرواد قاییت !یوخ چیخیش -

 ناراحات کیشیخاندان .بیلر اوال شئیلر بیر آن هر !قاریشمیش چوخ دوروم

 ایکی-بیر .جگمگؤندره یانینیزا سیزین ساالمات-ساغ اونو .اولمایین

 امیر کی، بیلیرسن !قایتاراجاغام یانینیزا سیزین اونو سونرا، شاپاالقدان

 ده یئمگی آخشام !لیدیرگئتمه ایتیلیب، آزدان بیر وئرن امیر !وئریلیب

 سیتوان گیل !اوزاقالشسین الر بورادان ایتلر او بیراز قوی !جکوئریله

  .یولالندیالر تئهرانا

 ... مه .گؤرمورم سیزی کی، گوندور نئچه ساالم! -

لقانی گئت، .دئییل زامانی دانیشما ایندی جوانشیر یوخ -  !قویما تک او 

 اوغلونوز اؤز دا ترالنی !چیخ صاحیب اونا .وار گؤزلر نامهرم اطرافدا

 سیزی هامی .جگمائده الزیمسا نه !چاتاق یئریمیزه قوی !بؤیودون کیمی

 !سیدیرمئیوه ائولی لیگینیزین ایسه، ترالن .لیدیربیلمه آرواد-ار تبریزدن

 !گئت دؤن ایندی !اونوتما بونو

 ایچیمه کیمی سیرر بیر چیخماسی، سالوندان رکدئیه بونالری چاووشون باش

لقانین دؤنوب !دوشدو لقانین ترالن .گئتدیم یانینا او  لقا، .امیردی دؤشونو او   او 

 بوتونو دؤشونون امیزدیرن ترالنی .دییشدی ساری منه یؤنونو گؤرونجه منی

لقانین آنلیغینا، بیر .ایدی اؤنونده گؤزومون  یولداشیم حیات دوغرودان او 

لقا .حیسئتدیم اولدوغونو  .گیردی سینهگیله گؤزومون معصومیتیله بوتون او 
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لقانین و ترالن ا ییلیب دنبیلمه ده اؤزوم لقا !اؤپدوم اوزوندن او   !دیگولومسه او 

 عمی جاببار .دیمگؤرمه ماراغینی نینکیمسه !دوشدو لره کیدهچئوره گؤزوم

 !دیگولومسه اوزومه ایله گولوشو متین

 هئچ اوال،-اوال همداندا .گؤستریردی۲۸٫۷ساعاتی  آیاقلی اوزون سالونون

 سالوندا اوچون ائتمک ترک شهرینی تورک تاریخی بو دیگیمیزگؤرمه

 .سئویندیرمیشدی چوخ منی توتماسی باشچاووشون سؤزونو .توپالنمیشدیق

 باش .دورموشدو یانیمیزدا حالدا ووقارلی داها داها غرورلو، عمی کیشیخان

 سون سالوندا چاووش باش بیر یئرلی و درویشلو چاووش بایرامی،  چاووش

 باشالدی: دانیشماغا تورکجه چاووش باش همدانلی سونرا، ائدندن صؤحبتلرینی

 باشا دئدیگیمی نه هامینیز کی، دانیشیرام تورکجه :چاووش باش همدانلی -

 اوالن بوردا .اولدونوز قوناغیمیز بیزیم گون ایکی سیز، .سینیزدوشه

 اوالیی کدرلی نیندونه .باخیلدی راحاتلی غینیزا سیزین ایچینده ایمکانالر

 باشا اولدوغونو لیتهلوکه داغالرین جاوان، بو او .اوزدو هامیمیزی

 اولدوسا نه هر .ییرمدیله دؤزوم سیزلره و رحمت اونا آلالهدان .دیدوشمه

 .اؤیرندیم گلنلری باشینیزا ایچینده هفته بیر بایرامی دان  سرکار .کئچدی

 آناسینی، باالسینی، یانینیزدا سیزین .اوزولدوم اوالراق حربچی بیر من

 هر خبرلرینی آزربایجانین  و تبریزین آیدیر اوچ .وار ایتیرنلر باجیسینی

 کس هر !توتور دیوان قارداشا-قارداش .ییرمایزله قازئتلردن و رادیو گون

 آما !قاچیب روسیایا رهبری فیرقه چوخ بیر !اولور دوشمن بیریله-بیر

 و باریش سونرا بوندان !قاییدیب وطنه آزربایجان  کی، شوکور آلالها

 .ویداالشیرام سیزینله بورادا من !ائدیرم اومید اولماغا ایچینده قارداشلیق
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 درویشلو و چاووشالر بایرامی سرکار اوالن بیرلیکده سیزینله تبریزدن

کی اؤنجه عسگرلر، یئنی سئچیلمیش همداندان .اوالجاقالر سیزینله یئنه

 گتیره دیله دیلینده تورک ایستکلرینیزی .آالجاقالر یئرینی عسگرلرین

 !ایذنیله سرکارالرین البته .بیلرسینیز

 آرامیزدا رک،بوکه قزئتلره کؤهنه پایینی یئمک گونلوک ایکی یئنه

 اونون .سپدی سو اورگیمه سؤزلری چاووشون باش همدانلی .پایالدیالر

 دیشی اینسان سوبایین فارس دانیشیغی طرزله یاتیم یهاوره و متانتلی

 تورکه اخالقینین فارس .ایدی ترس دابانا-دابان ایله دانیشیغی و داورانیشی

 سیتوانین فارس آیدینجاسینا درینلیگی، نیفرتینین اوالن بیچیملنمیش قارشی

 نیفرت گؤزلریندن ظابیطین فارس .تاپیردی عکسینی اؤز داورانیشالریندا

 ایچدن بئله، اولسا چکیم جل چاووشون تورک ساچارکن، آلووو

 دئیرلر کی،  نئجه .وگؤرونورد آیدینجاسینا آنالمی دوغما یاناشماسینین

 قوربت، هم بیز، !" دویولماز تام آنالمی میلت و وطن اولمایینجا، قوربتده"

لچوالری اسیرلیک ایسه هم  اولدوغونو نه میلتینین و وطن اوالراق، یو 

 .آنلیردیق یاواش-یاواش

 همدانلی سؤزلریله قیسا باشچاووش بایرامی اؤنجه چیخمادان سالوندان

 سونرا .بیلدیردی قالدیغینی ممنون چوخ امکلردن وئردیگی چاووشون

 اؤلومونه یهیانین .دیایسته سینییئرلشمه ماشینالردا کسین هر ایسه،

 اومود سینیمهگلمه باشینا نینکیمسه نین حادیثه بیر بئله و اوزولدویونو

 .ائتدی

 بیزی ایله آغاجالری اؤرپکلی آغ و هاواسی گولر-آغالر همدان،

کئچه  آراسیندان لرینکوچه دؤنوشموش داالنا سؤنر-یانار .اوغورالییردی
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 اوزه رینی آغاجالرین بویونجا یول .یاشانیردی آنالر دولو حوضور رکن،

 .ساچیردی ایشیق یاناقالریمیزا بوزارمیش اینجیلر، پارالق اؤرتوکله میش

 قار آغاجالرین رقصیله اولدوز سپین تیلری قارلی قیزیل گونشین اوزاق

 یولالردان قارا-اوزون .سوزوردو اوزه ریمیزه آراسیندان یارپاقالری

 نه یهاؤلمه !یاشا....یاشا...یاشا "سانکی اینجیلرین بو اوچان اوغوروموزا

 منیم بو .باغیشالییردی چیچگی سئوینج بیر اورگیمه سی،دئمه  "!کی وار

 .ساییلیردی چیچک گؤزل ان آلدیغیم بویو یاشامیم

 لرهجادده سرت قویوب گئریده کئچیدی گؤزل ان دویامادیغیم سئیرینه

 گونلوک ایکی داها .بیلینمیردی گئتدیگیمیز هارا .دوشدوک یوال دوغرو

کئچیره یولالردا ده گون ایکی آزیندان ان گؤره، وئریلدیگینه پایینین یئمک

 ... اولوردو بللی جگیمیز

 آوتوبوس تکجه .بوروموشدور آوتوبوسونو آمئریکان ده یئنه سسسیزلیک

 ایچه رینین چالخانتیسی یولالرین چوخور-چاال و نریلتیسی موتورونون

لقانین .پوزوردو سسسیزلیگینی  سانکی دیکیلرکن، اوزاقالرا گؤزلری او 

 قوپارماغی دونیاسیندان گیزلی اونو اوزدن، او .اولموشدو اسیری نئین سه

 رک،ائندیره اوستونه گؤزلری شاپکاسینی عمی جاببار .سانمیردیم دوغرو

 کیشیخان .گلیردی مزلیکدنائشیتمه مزلیکدن،گؤرمه کیمی زامانکی هر

 ائتمکله قصد جانینا بیغالرینین قالدیغی بیرجه مالیندان دونیا عمی،

 بونا ده، ایستسم قوپارماق سس سیزلیگیندن ناراحات اونو .اوغراشیردی

 .اولوردو انگل یوخوسو یاالن

  ییرلر؟سوروکله هاراالرا بیزی .وار ایشیمیز نه بوراالردا بیزیم"

 بیز گوناهکاری بوتون آیریلیغین اوالن آراسیندا ایران آزربایجان ایله
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 بوتون اوزاقالشدیرماقال یووامیزدان-یورد بیزی سن،گؤره یئتیملریک می؟

 نه سونرا !اؤلدورسونلر ده بیزی کی، توتاق تاپاجاقمی؟ حلینی پروبلئملر

 دونیادا بونو قالدیراجاقالرمی؟ آرادان بوتونلوکله ده میلتی بوتؤو !اوالجاق

 ایللره مین وارلیغینی، کیملیگینی، دیلینی، بیرمیلتین باجاردی می؟  بیریسی

 میلتلرین بوتون جکلرمی؟ مگربیله سیله اوزوندن یئر گلنه گینی باغالنان

 بیز دئییلمی؟ شوعاری اوستون ان دونیانین حاقی، یاشاما کیمی اینسان

 و وارلیغیمیزی میللی بیزیم کی، اولدوق ترس وارلیغینا میللی کیمین

 نه؟ گوناهیمیز ؟ بیزیم!ییرلرایسته آلماق بیزدن دویغوالریمیزی اینسانلیق

 یوردوموزدان یوخدور؟ بیلگیمیز بیر باغلی گئتدیگیمیزله هارا بیزیم نییه

 دا همدانا .گؤمدوک یولالردا اینسانیمیزی۳۲اولدو.  گون جو–۹ آیریالنی

 اؤلنلره دکگونه بو .وئردیک دا اونو ایدی، وار قوربانلیغیمیز بیر

 منیم .وئریلدیلر تورپاغینا سینیناؤلکه تورک اونالر چونکی، .قیسقانیرام

 کی، بیلیرم بونو آنجاق !بیلمیرم جکلر،گؤمه هارادا منی هارادیر؟ قیسمتیم

 دوغماالریمدان گئچدیکجه، گون هر .قوپاریلیرام اؤزومدن گون هر

لقا، .باشالییر یهدییشمه آنالمی ده سئودیکلریمین آرتیق .اوزاقالشیرام  او 

 من .چئوریلیرلر وارلیغا میللی بیر اوچون منیم یولداشالریم و ترالن

 دؤرد ائویمیزین سادجه من، .تانیمیردیم دویغوالری بئله ایکن تبریزده

 کدرلی درویشلونون چاووش ایندی، آما .سانیردیم وارلیق اوالنالری ندایانی

 اونا اؤزومو من .ساییلیر وارلیق میللی اوچون منیم بئله، باخیشاالری

 دونیامین الکین .بیلمیرم اولدوغونو لرنه منه .حیسئدیرم سوروملو قارشی

 ."ائدیرم درک وارلیغیمدا بوتون دییشدیگینی دریندن

 رکدیکسینه یوخودا ترالن خورناسیندان، سسلی عمینین کیشیخان
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 گؤزلرینی ده اؤزو عمی کیشیخان آغالماسییال ترالنین .باشالدی آغالماغا

لقا، .آچدی  یهامیزدیرمه آلیب دؤشونه ترالنی کیمی آناالر داشان سودو او 

 سسلی یئنیدن عمی کیشیخان کسیلمسیله، سسینین ترالنین .باشالدی

لقانین من .دودؤن یوخوسونا  عاشیق دا قیزا بیر گاوور اوخشارکن، الینی او 

 باتاقلیغا بیر تام گئتدیکجه یول، .دوشونوردوم گرچگینی اوالرمی، اولماق

 .ییردیلیلهایره یولدا چالخاالنا-چالخاالنا آوتوبوسو آمئریکان .چئوریلیردی

لقانین ترالن، لقا گؤره، بونا ائله .بیلمیردی دایانا سینهساکیتجه دؤشونده او   او 

 ایله الی باشقا ترالنی، الیله بیر رک،چکه الیمدن یومشاق جاسینا الینی

لقا من، .چالیشیردی ساخالماغا آغیزیندا ترالنین دؤشونو  اوتانماسین او 

 ده هردن کی، ائدیرم اعتیراف الکین، .دیکمیشدیم یوال گؤزلریمی دئیه،

غرو غرو-او  لقانین او  شوما حت ی بو، .باخیردیم ده دؤشونه چیلپاق او   دا خو 

 یاخینالشماغیمیزی یئرلره بیر گؤرونتو، گؤرونن اوزاقدان !گئدیردی

 اوندان گؤزلریمی اؤترو، قاچیرماماقدان ایزینی تابلونون .گؤستریردی

 تابلودا، چیرکلی داشالنمیش پالچیغی ات اوزرینه .چالیشدیم آییرماماغا

  .یازیلیردی  "گلیبسینیز خوش شهرینه آباد اسد "فارسجا

 

                                   ~~~~~ 

  آباد اسد

 

 تیکینتیلر، ییخیق !خارابالیق بیریندن-بیر دا میسیاه شهرلر، یئنی آدالر، یئنی

یوخسوللوق  ایله آنالمی تام بویونجا یول !یولالر چیرکلی و اوشاقالر آیاق یالین
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 !گؤرونتولر سون و ایلک چارپان گؤزه

 ماشینالردان اوچون آلماق هاوا بیز و دایاندی مئیداندا بیر کیچیک آوتوبوسالر

 .دولدورموشدو آدام بؤیوک نئچه بیر و اوشاق چوخلو چئوره میزی .ائندیک

 بیزیم یئرلیلرله .چکدی ماراغیمی اولماماسی اوشاغینین قیز ایچینده اونالرین

 ایسه بیزیم بیزه، اونالرین گؤره، بونا .کسمیشدیر عسگرلر سیالهلی آرامیزی

 دئدیکلرینی اونالرین الکین، .وئریلمیردی ایذن یاخینالشمامیزا اونالرا

 باخیشالری، بیزه حئیران -حئیران اوشاقالرین .اولوردو ائشیتمک بوسبوتون

کی تبریزده اوشاقالرال بو .سریردی اؤنونه گؤز آنالریمیزی چیخان تبریزدن

 کیمی بیزیم آنجاق، .اوخشادی قوالغیمی فرقلیگی لهجه بیراز اوشاقالرین

 توپ دری بیر آلتیندا آیاقالری دا اونالرین .آنالشیلیردی دانیشماالری تورکجه

 سیپرده سینما بیر عئینی گؤرونتو گؤردویوم تبریزده ایله منظره بو .ایدی وار

 .سویله میشلر باشالماسینی تاکیستاندان وطنین بیزه اؤنجه بوندان .ایدی کیمی

 آزربایجان  سیاسی دیلینین آزربایجان  بئله، باشچیالری نینفیرقه حت ی

 بورانین تاکیستانال بیلدیگیمیز حالبوکی، .دئییردیلر اولدوغونو عاید جغرافیاسینا

 یوخ فرقلیگی دیل دئیشن اورتادا آنجاق .ایدی وار مصافه اوزاق چوخ آراسیندا

 بو، .دانیشیلیردی تورکجه یالنیز یئرده هر گؤردویوموز چیخالی تبریزدن .ایدی

 اولدوغونو بؤیوک و گئنیش دا داها آزربایجانین یعنی وطنیمین، منیم

 بیلگیسی چوخ دا داها جاببارعمینین دهباره بو سیزکی،شوبهه .گؤستریردی

 اوالرسا، قیسمتیم اگر و لیاؤیرنمه اوندان گرچگی بو من .اولمالییدی

 گلدیگیمیز تئزلیکله چوخ اولسا، نه هر .دوشونوردوم اؤیرتمگی دا باشقاالرینا

 . جه یکدؤنه وطنه یولالردان بو

 سؤزلری و دیلی دانیشیق کیشی نین یاشلی اورتا ایکی اوالن یاخین بیزه
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 رکسئچه نیمسافه یاخین ان اوچون مکدینله اونالری .چکیردی ماراغیمی

 توتدوم. یؤنلرینه قوالغیمی

 وار، گوناهالری نه .ائتسین کؤمک اؤزو کیشی: تانری بیرینجی -

 !باخ .اوزوندور یولالری کی بللی گلیرلر؟ هارادان سنگؤره .باغیشالسین

-چولوق وار؟ ایشی نه یئرده بیر اینسانین قدر بو .پریشاندیرالر نه گؤر

 ایش بیر ایچینده ایشین بو .ایچدیرلر-ایچ کیشی-قادین گنج،-قوجا جوجوق،

  !مشدی وار،

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

فاصیله هما ن ائله .گؤروردوم یاخینالشماسینی منه دا بیراز کیشینین ایکینجی

 :ساالمالدی منی دیلله ایسه سونرا باشییال، اؤنجه دن

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

  !دئییل بللی گئتدیگیمیز هارایا !گلیریک /گتیریرلر/ تبریزدن زبی  -

 کیمی بیزیم .تورکدور دا بونالر !باخ :دوستونا )کیشی بیرینجی( -

  .گلیرلر تبریزدن .دانیشیرالر

 تورک سونوز ده سیز .شهردی بؤیوک .بیلیرم تبریزی :کیشی ایکینجی  -

 ؟!بللی

 مگر!کیمی سیزین .تورکدورآزربایجان  بوتون .تورکوک هامیمیز بیز -

  بیلمیردینیز؟

 دونیادان بیزیم !جه ییکبیله هاردان !کیشی آ یوخ :کیشی یکینجیا -

 !کی یوخ خبریمیز
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 :دیللندی یاخینالشاراق بیزه عسگر بیر آندا او

-ایشینیز گئدین ده سیز .لرگه سؤز اوزومه منیم !دور یانیندا ماشینین گئت -

 !گلمز خئیر ایشدن بو !آغریتمایین باشینیزی !دالینجا گوجونوزون

 تورکدور؟ هامیسی بورانین !باغیشال سرکار :من  -

  !اولسون نه بس عسگر: هه -

 سؤیکنن آغاجا لیگؤوده بیر عمیله کیشیخان ائتمیش کیمی، کشف بیر بؤیوک

 .یورودوم ساری جاببارعمییه

 !دانیشدیم ایکیسی ایله من !دانیشیرالر کیمی بیزیم دا بونالر عمی جاببار  -

 !ائشیتدیم دانیشدیغینی تورکجه دا اوشاقالرین

 و "اسد آباد" .لریدیرائلله تورک هامیسی بوراالر اؤوالدیم :عمی کیشیخان  -

تورک ائللی  بری ازلدن اطرافی مرکزی و دوغو ون-"زاقروس "بؤیوک

 لردهبؤلگه بو لورالردا و کوردلر ساری گونئیه و باتی یا .تورپاغیدیر لر

 تورکدور. چوخلوغو بورانین آنجاق .واردیر

 بو کی، یازیق نه .دوغرودو سؤزو عمینین اوغلوم، :عمی جاببار  -

 کیمی بو کئشکی، .دیکبیلمه تاپا ایمکان توپالنماسینا کیتابدا بیلگیلرین

 میللی پروبلئملرله لیکگونده .قویسایدیق زامان داها آز بیر ایشلره

 دیک،گؤرمه چئوره میزی .دوشدوک گئری یایماقدان وارلیغیمیزی

غدوق تبریزده اؤزوموزو  یاردیمسیز ده اؤزوموزو ده، تبریزی .بو 

 .کیچیلدیک یئرینه بؤیومک گونه-گوندن ده، اوزدن بو ائله !ائتدیک

 .گؤردوک آشماسینی نی"شیبلی "و نی"مییانا "دوشمنین آچیب گؤزوموزو
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 !اوزاقالشدیق تبریزدن بیز یاخینالشدیقجا، تبریزه دوشمن ایسه، سونرا

 !دیراؤنونده گؤز ایسه، سونوج

 چوخ دئدیکلریندن اونون .گؤروردوم دویغولو دفعه بئله ایلک جاببارعمینی

 گؤرونجه، یاشالرینی گؤز عمینین کیشیخان بیرگه اونونال الکین، .دویغوالندیم

 .باشالدیم آغالماغا ده من

 !دوشون دریندن سؤزلرینی عمینین جاببار اوغلوم، :عمی کیشیخان  -

 کیشیده بو !تاریخیدیر میلتین بیر بیلمیه جگین ائشیده یئرده هئچ بونالر،

اسد  .اولموشام بوراالردا من .دایان هله .وار گیزلیلر چوخلو اوالن ساخلی

خسان-ساکسان هارداسا بونالرین .وار کندی یاخین آبادین یوزه  کندی دو 

 کیرمانشاها اسداباد چونکی، .کندلریدیر لر و کورد ایسه، قاالنی .تورکدور

 سییاستچی، بؤیوک ان ایسالمیتین اسداباد ده، بیر .یاخیندیر ولریستانا

 بو .یئریدیر دوغوم ین-"جمالدین سئید "اوالن ایدئولوقو و فیلوسوف عالیم،

  جوانشیر؟ ائشیتمیسن می آدی

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

 .یازیبالر اولدوغونو

 آدینا اؤز کیملیگینی گرچک اینسانالرین و تاریخی :عمی جاببار  -

 گلیرسه، نه باشیمیزا ذاتن .عادتیدیر کؤهنه قؤومونون فارس چیخارماق

 چوخ بیر تورکلرین دئییل، جمالد ین تکجه .گلیر جاهیل لیگیندن قونشونون

 جانینی قؤومون بو .چیخیبالر آدالرینا اؤز فارسالر اینسانالرینی ساوادلی

 اسد افشارلیالر دا آدی باشقا بیر آبادین اسد !آلما یاالنچی لیغینی آما  آل،

 نادیر اسدابادین .تورکلوگون دندیر آزربایجان  کؤکو افشارالرین .آبادیدیر
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 افشار یئنی زامان او .ایدی وار یئری اؤنملی چوخ دؤنمینده افشار شاه

 نوفوسو اسادابادین سونوجوندا لیگیبیرگه افشارالرین یئرلی کؤچلریله

 عؤمور .اورونودور چوخالمانین بو دا اسدابادی.ج سئید .آرتمیشدیر چوخلو

اوستونده آدی اسدابادینین .ج .س .ائدریک صؤحبت حاقدا بو ائتسه، وفا

 عوثمانلی و عرب آوروپانین، او، .اولوبدور چوخ سئونلر اونو .دیر

 قورموش،  توپالنتیالر اولموش، مکانالریندا علمی چوخ بیر دؤولتلرینین

 قارداشالری موسلمان "لریدوشونجه اونون .توپالمیشدیر فاناتالر

 اوزدن، بو .ائتمیشدیر تجللی قورومالردا کیمی\ موسلئمین اخوان ال\"

 اونون .قازانیبدیر سایغی سئویلیب، یئرینده چوخ بیر دونیاسینین ایسالم

 آباد اسد بیر دا افقانیستانین .واردیر لقبلری کیمی همدانی میصری، افغانی،

 "کیرمانی ریضا میرزه "ین-"شاه ناصرالدین "قاجار .واردیر سی قصبه

 .باغالییرالر آدینا سئیدین اولونماسینی تئرور طرفیندن

 امریله عسگرین همدانلی کی، اویموشدوم صؤحبتینه درین جاببارعمینین

 :گلدیم اؤزومه

 !لرگه سؤز اوزومه !اولون تئز .ییرگؤزله سیزی ماشین آغاالر -

 سؤزونو  "لرگه سؤز اوزومه "دئیم ایله اؤزل اؤزونه عسگرین همدانلی

 بوزور، اوزونو دئیرکن، سؤزو بو او، .دفعه ائشیدیردیم ایکینجی

 .گلیردی خوشوما چوخ حرکتی بو اونون .دیکیردی یئره گؤزلرینی

لقانین  گیلئی ین بیر کئچری آلتیندا داورانیشی نین ایلگی سیز منه ایسه او 

 بیر بو .اولوردو ساعات بیر آیریاللی اسداباد دان .دوشونوردوم اولماسینی

لقانین ساعاتدا  بیر منه او، .آختاریردیم سببینی قالماسینین سوسقون او 
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 ایلگیسیز قارشی اونا اسداباددا ده من .چالیشیردی آنالتماغا شئیلری

 ماراقسیز اوچون اونون دا، چالیشسام آنالتماغا ندنینی اولدوغومون

لقا کی، دوشونوردوم ائله .حیسئدیردیم اولدوغونو  اسد نه اینکی اوچون او 

 .دئییلدی ماراغلی بئله اولماسی تورک اوزونون یئر بوتون حت ی آباد،

لقا عمینین کیشیخان کی، سؤزسوز  شوبهه سپدیگی اوره گیمه باغلی ایله او 

 .قالمامیشدی ایزسیز توخومو

لقانین آلتیندان پتونون اوالن اوزه ریمیزده  اوزونه توتاراق الینی او 

لقا .دیمگولومسه  اوزومه اؤپه-اؤپه اوزونو ترالنین سیخاراق، الیمی او 

 شعر قوپاریب اؤزومدن رکگؤمه ایچینده گؤزللیگی منی او، .باخدی

 !...اوچدوردو دونیاسینا

 

                                  ~~~~~ 

 شهری تویسرکان

 

 تویسرکان"دفعه بو !مکان باشقا بیر یئنه و تابلو کیچیک بیر یئنه قارشیمیزدا

 داها داغینا "الوند "گٔوره شهرینه اسداباد تویسرکان، .چاتیردیق نه"شهری

 بیر .سئچیلیردی اؤزللیکلریله باشقا داغ گؤزل بو بورادان، .گؤرونوردو یاخین

 .چکدی دیقتیمی سییئرلشمه شکیلده دوزه نلی داغالرین سیرا اوزاقالردا، آز

 حاقیندا داغالر بو عمیدن جاببار ایله عمی کیشیخان ائدن صؤحبت قولتوقدا یان

 :سوروشدوم
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-قوتتی .زاقروسدور آدی داغالرین بو گؤرونن اوزاقدان :عمی جاببار  -

 بو .داغدیر ائدن بللی سرحدلرینی دؤولتلرینین/ ماد /مئدیا ماننا، لوللوبی،

 .آلیردیالر یئر دا باشقاالری ترکیبینده ائتنیک ایمپئراتورلوقالرین تورک

آزربایجان  زاماندا عئینی زاقروس .ایدی تورکلر آپاریجیالر آنجاق

 یقین دا، آغانین کیشیخان .یئرلشمیشدی سیراالریندا گونئی ان یایالسینین

 وار. سؤزلری چوخ حاقدا بو کی،

 چوخلو کیمی داغی سهند دا، داغالرینین سیرا زاقروس :کیشیخان عمی -

 زاقروس .آلیر ایچینه آالنی گئنیش داها زاقروس آنجاق .وار سیزیروه

 باغالیان بیرینه-بیر کوردوستانی حت ی و کیرمانشاهی لوریستانی، همدانی،

 أویکولر نه یاماجالریندا داغین گئنیش بو .یایالسیدیر آزربایجان  بؤیوک

 حاکیمیت ساواشالری، پاشا-خان کؤچلری، ائالت !اولمایبدیرکی

 لریلهقوووه مرکز قارشی حاکیمیتینه فیرقه آیالردا سون و ساواشالری

 بو .وئرمیشدیر باش یاماجالریندا زاقروس ده سیبیرلشمه خانالرین یئرلی

 !اووالغیدیر ساواشچیالر سورن یاشام شرطلرده آغیر بوراالر، اوزدن،

 !بیلسیدینیز کئشکه چکدیکلرینی سیالحلی الریندان زاقروس نینفیرقه

 باشینا ایش نینفیرقه !وار سؤزلر چوخ دئمگه بوحاقدا ائتسه، وفا عؤمور

یماق "سیلهگلمه  .دیلربیلمه آنالشا خانالری آزربایجان حؤکومتیله  "بئش او 

 ده هئچ نیبؤلگه بو دئموکراتالری اصلینده، آزربایجان  دانیشساق، دوغرو

 پاشاالر، اربابالر، کیچیک-بؤیوک کونجونده هر نینبؤلگه بو .تانیمادیالر

 دوزگون بیریله-بیر بونالر .واردی فئودالالر دئییمده مودئرن و خانالر

رتاق چیخارالری اوچون بئله، اولماساالر موناسیبتده  زامان هر او 

 افشارالر - ایکیسی فئودالالریندان بؤیوک ان نینبؤلگه بو .بیرلشرلر
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 بؤیوک و کندلری یئرلری، چوخ بیر بونالرین .وذولفقاری الردیر

 کافاسی کوپی یاچی یانلیش،صنیفچی، نینفیرقه .ایدی وار اراضیالری

 ایندی من، .آلدیالر یئر یانیندا دؤولتینین فارس فئودالالری تورک حسابینا

غونو یالنیش ایشین بو لمادان دهبؤلگه بو فیرقه، .دوشورم باشا اولدو   او 

 کؤلگه یهبؤلگه بوتون .ایدی وار ذولفقارلی الر و افشارالر اؤنجه چوخ

 ؟ بونو!اوالردی آریتالماق نئجه گونده ایکی اربابالری کؤکلو سالمیش

 اوچون دوشونمک اؤزگور چونکی، !ده من حت ی .دیبیلمه دوشونه کیمسه

مالر آلمامیش بیلگیسی قافا بیز !گرکدیر اؤزگورقافا  !سیراسینداییق توپلو 

الراق، ایلک خانالری بؤلگه رخوسوندان روسالرین او   زنگان باشدا قو 

 مانووراسینی داغیلما بوراخاراق، هؤکومته میللی یالغیبئش او   اولماقال،

 باریناراق لریندهبؤلگه اوجقار بئش اویالغین اونالر حالبوکی، .دیلرسرگیله

 اسارتلرینده کئچمیشدن اونالر، .دیلرگؤزله زامانی الوئریشلی

 .باجاردیالر ساخالماغی عشیرتلری یانالریندا کیچیک ساخالدیقالری

 چیخماسی اوزه سیالحالناراق عشیرتلرین همین باشالرکن، یهتیترمه فیرقه

ذولفقارلی  و افشارالر .باشالدی قارالتماغا گوندوزوموزو-گئجه بوتون دا،

 بیز .قالخمیشدیرالر ساواشینا تورپاقالرین اولموش آزاد الیله فیرقه الر،

 هاردا؟ اونالر هاردا، بیز !اولدو اوالن .دیکبیلمه باجارا هئچ اونالرال

 نئجه؟ خبرلری ظفر گلن تبریزه بس :عمی جاببار -

 اؤزوموزه خانالرینی تورک ساالن کؤلگه یوردا بو ایللرجه یوز بیز، -

اوزه  بیزیم خانالری اوالن بیزدن ایسه، دوشمنیمیز .ائتدیک دوشمن

 ظفرین ؟ سنجه!ظفردیر هاراسی بونون بئی، جاببار .سالدیردی ریمیزه
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 گؤرونن دئییل، سؤزله دئدیگین ظفر دئییلمی؟ گرک قازانماسی تدبیرله

 !تابلو ایله دیر

نوالردا بو :عمی جاببار  -  آرتیق .وار شئیلر چوخ دویوالسی سیزدن قو 

 بوتون !یاشایانالرا کیمی اؤلو قالیب و اؤلنلره یازیق سادجه، !اولوب اوالن

 هانسی هر وئرن باش بیز .گرک چیخارماق درس یاخشی بونالردان

 بؤیوک ان بیزیم ایسه بو .سانیریق تبریز مرکزینی نین حادیثه

 وئرنلردن باش بوراالردا اوالراق، تاریخچی بیر من باخ، .سهویمیزدیر

 .دویدوقالریمدیر باشقاالریندان سادجه بیلدیکلریم، .یوخدور خبریم

 .قاتیبالر قهرمانالرال باشیمیزی بیزیم .دولودور یاالنالرال تاریخیمیز

 .اولوبدور کؤر گؤزوموز قهرمانالرال یئللنمیش کیمی بالون و شیشیرتمه

 بیلیم بیزده .گرکدیر اینسان بیلیکلی بیلگی، اوچون یاشاماغی میلتین

 قبول قهرمانی اوچ-ایکی جانیم، .ائدرلر سجده قهرمانا دئییل، اینسانینا

 ساواشال زامان هر میلت بیر اوالن قهرمانی قدر بو !دئییلمی بس !ائتدیک

 زامان نه اولمالی، دینج زامان نه میلت بو بس دئییلمی؟ ائله !یاشامالی

 میلتینین آلمان .یاشامالیدیر ایچینده باریش زامان نه اولمالی، مشغول بیلیمله

 :باخ قهرمانالریمیزا ، بیزیم "نیچه هئگل، کانت،" :باخ قهرمانالرینا

 قمه، الینده قهرمانالریمیزین بیزیم !"ستارخان کوراوغلو، نبی، قاجاق"

 قهرمانالری قلم آلمان !قلم الینده قهرمانالرین آلمانلی وار، توفنگ خنجر،

 قهرمانالریمیزال خنجر ایسه، بیز !دئییر آغاسی یام فیکیر دونیانین ایله

  !قالمیشیق عاجیز بئله، آلماغا گئری دیلیمیزی

 دا سونرا بوندان !دیکگؤرمه خئیر بیر تاریخیمیزدن قهرمانلیق بیز،

 !جیکگؤرمیه
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 یهفیرقه میلتین بوردا اولدونوزمو؟ بوراالردا سیز عمی، کیشیخان :من -

  ایدی؟ نئجه باخیشی

 بو آنجاق .دفعه اولدوم نئچه بیر همداندا من .اوغلوم یوخ :عمی کیشیخان -

 یاخشی ده، دنبوراالری، گلمه البته، .گلیرم دیرکی دفعه ایلک یانالرا

 من .مسکونالشمیشالر تورکلر سینده حیصه چوخ یئرلرین بو .تانییرام

 الرینینسیالحلی  ذولفقاری و بیرلیکده افشار لریلهدسته دفعه فدایی ایکی

 آنجاق .اولموشام ایچینده لریندسته ائدن هوجوم کندلره اوجقار گیزلندیگی

 داشالردا،-داغ آرخاسینجا دوشمن گونلرله چونکی، .قایتمیشیق الی بوش

 آتچی نین آتال سونوجوندا چاپدیرماغین آت ساغا-سوال یاماجالردا-یام

 گئدن کندینه "خاتون "اونوتمارام، هئچ .قاچیریلمازدیر یپرانیشی بیرلیکده

 سینهدوشمه آیاقدان دفعه آتلیالریمیزین نئچه بیر یولالردا او !یولالری

 نئچه-نئچه .قورولدو پوسوالر قارشی بیزه یئرلرده همین .اولدوم شاهید

 دفعه قارشیسیندا سیالحلیالرینین افشار-ذولفقاری .وئردیک الدن فدایمیزی

 !یئنیلدیک لرله

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

 بیز کی، دوشونورم ایندی لر! آماگه ایش باشینا ایگیدین جوانشیر، غلوماو -

 بیز، !زنگانداکی الر هم و لر کیتبریزده هم .دیکائله تدبیرسیزلیک

  !اودوزدوق کیمی سیاستیمیز حربی ده، سیاستیمیزی

 قار ائنن ساری یئره دانسی ایله راس-چاپ هاوادا رک،دئیه بونو عمی کیشیخان

 ساکینلشمه منه ایله گؤزو-قاش عمی، جاببار .باشالدی باخماغا یاغمورونا

لقانین سویو آغیز ترالنین .وئردی ایشارتی  سینیسینه بولوزونون گؤی او 
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لقانین لچکله تورونجو قاالن باجیمدان .ایسالتمیشدی  ایستسم سیلمک دؤشونو او 

لقانین ترالنی .دیمبیلمه ائده اورک بونا ده،  دیزیمین آلیب، قوجاغیندان او 

لقا، .اوزاتدیم اوستونه لقانین .سردی اوزرینه کورگینین ساچالرینی قیزیل او   او 

 اورک دا بونا آنجاق .دیمایسته اوخشاماق ساچالرینی خوشالناراق، عملیندن بو

ایزله یاغمورونو قار سس سیزجه عمینین کیشیخان ایله عمی جاببار !دیمائتمه

 چوخ داها یهدوشونمه حاقدا جگیمیزگله من .چکدی اؤزونه ده منی سی،مه

 !ایدی یوخ گرک قورخماغا ایشده بو .وئردیم اوستونلوک

 .ییردیمایسته اؤیرنمک ماراقال لرینیدوشونجه چینینفیرقه یارالی و یاشلی ایکی

 بئینیمده اؤیرنمکله، دوزگون-دوغرو یاشامینی کیشینین چکمیش آجی ایکی بو

 یوخسا هئگل، .ییردیمایسته گتیرمک آیدینلیق گیزلیلره چوخ بیر قاالن قارانلیق

 یانیتالماق ؟ بونو!بیلرمی اوال آرادا بیر ایکیسی بیلیم؟ یوخسا أوج، !ستارخان

 اونالر کیمی، سئیرجی من !ایدی گئج ایسه ایکیسینه او ائرکن، منه اوچون

لموشدوق مات-شاه آالنیندا شطرنج اوالراق اویونجو ایسه،  !او 

 

 موتورونون .آرتیردی آن کئچن هر سسی نریلتی آوتوبوسون آمئریکان

 بیر باشقا چیخارکن، چاالدان بیر ماشین .گتیرمیشدی جانا هامینی نریلتیسی

لقانین سودلر امدیگی اذیتله مین ترالنین .دوشوردو چاالیا  اوستونه او 

لقا، .قایتاریلیردی امیزدیرمه ترالنی داها بیر سونرا، آز بیر قوسونتودان هر او 

لقا، !اؤیونوردو سیلهمهدفعه مه هر سانکی او، .باشالییردی یه  ترالنی او 

 بیر ایشیق، بیر گؤرونن گؤزه باییردا .یاییندیریردیم گؤزلریمی زامان امیزدیرن

یوق قارا، هاوانین .ایدی یوخ گؤرونتو  کئچدیکجه هر چکیلمزلیگی و سو 

ل، گونلرجه .ایدیک سوسوز-آج هامیمیز ایسه، یاندان باشقا .آرتیردی  یو 
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لدوغوموزون هاراالردا ایندی و بلیرسیزلیک گونلرجه رخوسو او  لقانین !قو   او 

 آنالری دادلی ان آنالریمین دؤزولمز بو سیغارالماسی، اللریمی آلتیندان پتو

 . ایدی

لقانین الیمی  قارشیلیقلی .آلیردیق ذؤوق بوندان ده ایکیمیز !کیلیدلمیشدیم الینه او 

 سئوگی، بیر گؤزل دیگیمدیله و اورک سئون ایکی گولوش، بیرگه باخیش،

 !سئوگیدیر بو اگر، آشارسا انگللری !قدر بو هامیسی

                                          ~~~~~ 

 نهاوند

 تابلوسو، چئشیدلی دوغانین ال ده یمز اوزانتیسی، یول بنزر داالنا قارانلیق

 د ییشیمینی آد جههساد یوواجیقالرین پالچیق اولوشان لردنبؤلمه کیچیک

 چوخ داها آجلیق، چوخ داها اوالن عایید بیزه آنجاق دییشیم، .اولوردو گؤرمک

 .ایدی یاشانتیسی سورگون درین داها اوزاقالشدیقجا وطندن و دوشمک آیاقدان

 آجلیقدان هاوایا، شاختا چوخورالرا،-چاال بنزر بویونجا یول آرتیق،

 هانسی .آلیشمیشدیق گورولتوسونا سیزایراده باغیرساقالرین کیریشلنمیش

 دندره-داغ هانسی و بیریسینه او بیر شهردن هانسی باشقاسینا، آبادلیقدان

 بیر هانسی هر وئرن باش آرتیق، !دئییلدیک بئله فرقینده آشدیغیمیزین

 لیکله،بئله .قارشیالییردیق اومیدسیزلیگیله "!ساخالسین بتریندن آلاله"اوالیی

 سویداش .سوروردو یولچولوغو بلیرسیز کاروانین کسیلمیش اینامی نفرلیک37 

گله اوچون، بیزلر تاپداالنمیش قورورو دوشموش، آیری وطندن آنا و اولوس

 بللی قارشیالیاجاغی بیزی کیملرین هارادا .قالمامیشدیر آنالمی ده جگین

  !کی قورولسون قورقو اوچون نه یئرده اولمایان
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 " :دئیردی او .ایدی وار سؤز بیر گتیردیگی دیله زامان هر آنامین  رحمتلی

 بللی ییخماسی هارانی آغناماسی، هارادان سئلدیر، بوالنیق بیر یاشام،

 " اوالماز!

 "نهاوند "ایله دایانماسی یانیندا بیناسینین "فرمانداریسی نهاوند "آوتوبوسون

 هانسی و نئجه نه، نهاوندین اوچون منیم .اولدو بللی اولدوغوموز شهرینده

 پیسلیک بوروموش ماشینی .داشیمیردی آنالم بیر بؤیوک اولدوغو کیملیکده

 ایسالق ترالنی کؤرپه و یووا بیر قاالجاق نیگئجه قورتولماق، قوخوسوندان

 .ایستگیدی دوغال ان آنیمین او ائتمک، آزاد بئزدن اسکی

 بیزی .دیمگؤرمه یئرده هئچ شاختانی اوالن نهاوندده بری، چیخاندان تئهراندان

 پتو کؤهنه اوتاقالردا ایچه-ایچ .گؤتوردولر قاتا ایکینجی دا اورادان و سالونا بیر

تنه  تبریزین تاخچاالرییال، تاختادان و سویوق ساده، اوتاقالر .دییردی گؤزه

 .گؤرونوردو سیچرچیوه سادجه قاپیالرین آراکسدی بورادا .ییردیبنزه بیلرینه

 بیرازدان .اولدو ده ائله .ایدیک یاتمالی یانا-یان هامیمیز کی، ایدی او اوالن بللی

 درویشلو چاووش و بایرامی چاووش باش چاووش، بیر ،/سوبای/سیتوان بیر

 آیاغا هامی ایشارتیله عسگرین ایکی .گیردیلر اوتاغا اوزون یئرلشدیگیمیز

 گؤزدن گؤرونتوسو دالقین باشچاووشون یئرلشن یانیندا سیتوانین .قالخدی

 .دئییلدی فرقلی قدر بیراو دوروشو دا درویشلونون چاووش .قاچمیردی

 .مکاندیر یاخین ان منزیلیزه سون سیزین .شهریدیر نهاوند بورا :سیتوان -

 ایلک .چاتدی الیمیزه دونن امری یئرلشمه کندینده بیر بورانین سیزین،

 تئهراندان آنجاق، .پالنالشمیشدی گئتمگینیز اوزاقالرا داها سیزین اؤنجه

 امر یئرلشمگینیز سیندهچئوره نهاوندین سیزین گؤره، تلگرافا چاتان الیمیزه
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 ایله سیجاقلیغی اوتاقالرین یاتاجاقسیز  بوردا گئجه بو سیز، .اولونموشدور

 -صاباح .یوخدور ایمکانالر آرتیق آما .جییکائده نیگله الیمیزدن باغلی

 .گؤرمه میشم اورانی من .جییکگؤندره کنده بیر سیزی گون بیریسی

 گئتمنیز آیاقدا بٔولومونو بیر یولون البته .دیربؤلگه گؤزل گؤره ، دئییلنه

 ائششک و قاتیر اون-بئش اوچون اوشاقالر و قوجاالر .گرکدیر

 هاوا .قاالجاقسیز بورادا اولسا، کولک-قار صاباح .دوشونموشوک

گؤتوره حاماما یئرلشن یاخینلیغیندا بورانین سیزی اولمازسا، یاغمورلو

 ایسه، سونرا گون اورتادان اوچون، اوشاقالر و خانیم سحرچاغی .جکلر

 تبریزدن کی، بیلیرم من .امردیر وئریلن بیزه بو، .اوالجاقدیر گؤره آغاالرا

 دا اولدوغونو تلف یولدا اینسانین چوخ نفردن -۳۰ .یولدور چوخ بورا

 ایش بیر الیمدن باشقا اوزولمکدن الکین، .بیلدیردی منه بایرامی سرکار

 و خانیمالر .وئریلجک چای ایستی و چؤرک-پئندیر سیزه بیرازدان !گلمز

 .جکگؤستره سیزه یولو عسگرلر .آشاغیدادیر یولو آیاق اوچون آغاالر

 اونالری .وار عاییله لر ایچینیزده گؤره، بیلگییه آلدیغیم سرکاردان

 .وار لرپرده اوچون آییرماق اوتاقالری .جییکیئرلشدیره اوتاقدا اوچونجو

 ان .یوخدور ایذنینیز چیخما کنددن جکگئده .بیلر ائده ایستیفاده ینایسته

 ژاندارما ایشلرینیزه سیزین سونرا بوندان .یوخدور ایندیلیک آزیندان

 کندده بیرلیکده سیزینله درویشلو سرکار و بایرامی سرکار .باخاجاق

 بایرامییه سرکار باغالنتیسی سیزینله تشکیالتینین ژاندارم .جکلریئرلشه

 و ژاندارما .ائدیرم اومید یاشاماسینی دینج کسین هر .تاپشیریلیب

 سونوج حالدا، عکس !آغریماز باشی چیخمایانین امرلریندن کندخودانین

 سونرا سیزدن .کاروانسینیز بیرینجی گلن بورا سیز !بیلر اوال آجی چوخ
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 ان کی، بیلین بونو .جکلرگؤندره یئرلره آیری ویا بورا دا باشقاالرینی

 پادشاهی "بو !قاالجاقسینیز کندده گئتدیگینیز بویونجا ایل ۳آزیندان 

 بو .پایالناجاق یئری اکین سیزه کندده .قراردی آلینان طرفیندن "دؤولت

 بؤیوک کندین یئرلشدیگینیز آنجاق .تورپاغیدیر دؤولت هامیسی یئرلرین

 ائتمک تامین یاشانتی نیزی .عاییددیر اربابالرا و آغاسینا کند سی حیصه

 باشینیزا اؤز .دئیین سرکار بایرامییه ایسه نه هر گرگینیز .دیرالینیزده اؤز

 اوتاقلی تک بیرباشا توتسا، خبر ژاندارماالر .گلمه یین نهاونده قالخیب

گه توش قورشونا گلسنیز، قارشی ژاندارمایا !سالیناجاقسینیز زیندانا

 !لرسینیز

دفعه  ایلک .ایدی درویشلو سرکار چئویرن یهتورکجه دانیشیقالرینی سیتوانین

 و گؤزل اولدوقجا او، .ائشیدیردیک سسینی درویشلونون سرکار کی، ایدی

 سایاق دفعه بو ایلک سینیائدیلمه ایفاده دوغرو سؤزلرین .دانیشیردی بیلینجیلی

 اونون آنجاق .ایدی اینسان اردملی و ساوادلی کی، ایدی بللی .دویوردوم

 .گؤرونوردو آشکار اولدوغو سیررینین بیر گیزلی اوزوندن

 بیزیم دا اونالرین دئدیکلریندن حاقینداکی درویشلو ایله بایرامی سرکار سیتوانین

 عمینین جاببار سونرا، بیلگیدن بو .اولوردو بللی سیگؤندریلمه سورگونه کیمی

 اونالرین آرتیق، .قالمامیشدی شوبهم اولدوغونا باغلی اینسانال ایکی بو ده

 اوالجاغینا آیدین گونلرده یاخین سببینین باخیشالرین اؤزل گزیشن آراسیندا

 ده هئچ سی،گتیرمه دیله اولدوغوموزو سورگونده بیزیم سیتوانین .اینانیردیم

 قورخونج دیکلریسؤیله باخمایاراق، بونا .ساییلمیردی بیلگی بیر یئنی

 گؤزالتیندا سوره کلی بیزیم او، .گؤرونوردو پریشان هامی سؤزلردن
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 حؤکمونون یاشاماق محبوس آراسیندا داغالر .وورغوالییردی اولدوغوموزو

 ژاندارما ده بیر آردیندان، سیتوانین آنالتان بیر-بیر هامیمیزا اولدوغونو، گرکلی

لماسی سؤزونون رخونج چوخ او   کیچیک و کند بوتون چونکی، .گؤرونوردو قو 

 ژاندارماالر .اولمامیشدیر کیمسه ینچکمه الیندن ژاندارماالرین شهرلرده

 آراسیندا میلت کیمی اؤرنکلری شرفسیزلیک و حیاسیزلیق غدارلیق،

 دیرناغا-دنتپه دا، ژاندارماالر ناموسلو و شرفلی اوالن ایچلرینده .ینیردیالرتان

 ایسه بورداکیالری .اولوردوالر قوربانی سیستملرینین اوالن ایچینده پیسلیک

 نینکیمسه قارشیسیندا کی ژاندارماالرینیئرلرده بیزیم آنجاق، .تانیمیردیم

 قیز یاشلی۱۳–۱۲ قورخوسوندان اونالرین .ایدی یوخ گوجو دوراجاق

 گؤره، دئدیگینه دوستومون بیر حت ی .ده ردیلرگیزله عاییله لر اوشاقالرینی

 قوروماق الیندن ژاندارماالر باجیسینی گؤزل چوخ کندینده خوروزلو موغانین

 چوخ سؤزلری بئله باغلی ژاندارماالرال .ساخالرمیشالر تندیرده اوچون

 .ائشیتمیشدیم

 ایلک .آستاناسیندا ایدیک ایلک آشاماسینین ایکینجی یاشانتیمیزین سورگون بیز،

 کسین هر او، .گؤروردوک ایچیمیزده درویشلونو چاووش کی، دفعه ایدی

 اونا سیبؤلونمه اوتاقالرین .چالیشیردی یهائتمه یاردیم اوچون سییئرلشمه

لقانی منی، او، .تاپشیریلمیشدی  بیزدن .وئردی اوتاغا اوچونجو ترالنی و او 

 اوتاغا بیرگه بیزیمله ده عاییله گنج ایکی اوالن ماشیندا ایکینجی سونرا

لقا، .یئرلشدیلر  معماری باش سینینگؤرونمه کیمی عاییله بیر ترالنین و من او 

لقانین باشیندان ان او، ایدی. بایرامی باشچاووش  .وئرمیشدیر الیمه منیم الینی او 

 باش پالنیندان اوالن آرخاسیندا ده، سئوینسم نیت یندن بو باشدان ایلک اونون

لقانین .بیلمیردیم چیخارا  اولماسی یورغون داورانیشیندان سوسقون سس سیز، او 
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 ساکیت ترالنی آددیم باشی اؤزللیکله هر .اولوردو بللی سیدوشمه آیاقدان و

 :آلیردی جان جانیندان سیامیجدیرمه آماجی ایله ساخالماق

 آیاقالری اوشاغین طفیل .چیخاراق بئزینی ترالنین اول، تئز جوانشیر  -

 قاالرساق گئج بیراز .گرک گئتمگیمیز یولونا آیاق .بیشدی ایچینده سیدیک

  .دوالجاقدیر اورا

 .داها قالمامیش اسکی جکدئیشه آما .گئدک گل اولسون، -

 اوشاغی ایندی .قورودارام یاتماسینا گئجه یویوب، اسکیلری بو اولسون، -

  .ده یسین هاوا آیاقالرینا .ساخالیاجاغام آچیق

 اوزدن، بو .ایدی وار پیلله باشا بیر قاتا آشاغی اوتاقدان یئرلشدیگیمیز بیزیم

یطده بیر کیچیک آرخاداکی آیاق یولو، .دئییلدی گرک گئتمک اوتاقالرا باشقا  ح 

 تولومباسی سو بیر و حووض بیر قارا مئتره ۳-۲ اورتادا .یئرلشیردی

 تولومبادان سادجه اوزدن، بو .باغالمیشدیر بوز سویو حووضون .یئرلشمیشدی

 دمیر تولومبانین ساریلمیش بئزلرله شیریق .ایدی مومکون آلماق سو

 آچیق ایله گوجو اود تولومبانین قاالنتیسی، اودون قارالمیش آلتیندا خورتومونون

 بوز دکسینهلوله آفتاوا میس ایکی یانیندا تولومبا .آنالدیردی توتولماسینی

 .ایدی یوخ ملزه مه الیمیزده اوچون چکمک سو اوزدن، بو .باغالمیشدی

 بوز .نیلمیردیگؤزله اولماسی یاردیمچی دوروما بو نینکیمسه مأمورالردان

 آشاغییا یوخاریدان تولومبانی .اوینادیردی یئریندن کسی هر هاوا سویوق کیمی

لقا .تؤکوردو حووضا آغزیندان کرانین دامال-دامال سو چکدیگیمده،  اللریله او 

 سویون بوز دؤزومله اینانیلماز ایسه، ترالن .یویوردو قیچینی چیلپاق ترالنین

 الینده عمینین کیشیخان زامان بو .چیخارمیردی بئله، جینقیرینی قارشیسیندا
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لچا دمیر ایکی لچانین هر و دو   بیزه ایله کاسا ساخسی بیرجه ایچینده دو 

 هامی ایشیندن بو عمینین کیشیخان .اولدو سئویندیریجی چوخ یاخینالشماسی،

لقادان ترالنی عمی کیشیخان .سئویندی چکه ایچینه پالتوسونون قارا و آلدی او 

 آفتاوایال، بیر دولو الینده عسگر، سیالحسیز بیر بیرازدان .گؤتوردو سالونا رک

 ترالنین .گئتدی ساری یولونا آیاق اورتامیزدان دئیه-دئیه "چکیلین-چکیلین"

لقا ننه، یاشلی خاطیرالدیغیم دنگئجه اؤلدویو آناسینین  :یاخینالشدی منه و او 

-آتا طفیله بو !ائله سین خوشبخت سیزی آلاله سینیز؟نئجه باالالریم گؤزل  -

 !یاراشیرسینیز بیرینیزه-بیر ده نئجه !اولدونوز آنا

 سن؟نئجه یوخ؟ نه -وار نه ننه، ساالم -

 تورپاغا قارا دا باالمی بیرجه قاالن !اوالجاغام نئجه .باالالریم ساغولون  -

 !قالخیر گؤیه الیم دئیه چیخماییم صاباحا بو !آرتیق قالدی نئییم .وئردیم

 بو !اولورام پئشمان دوعامدان دئیه، سوچدور بؤیوک قصد اؤزونه

 باری وئرسیدیلر، ایذن .بیلمیرم هئچ گؤتوردویونو هاراالرا بیزی قاتیللرین

 قاتیللرین کی بوتوناوزونده یئر آلاله !بیلسئیدیک اؤله تورپاغیمیزدا اؤز

 !وئرسین اؤزو حاقینی

 سن کی، اؤلموشوک بیز مگر !دئییلسن تک سن اولوم قوربانین ننه، :لقااو -

 اونالرین !ائتسین رحمت اوغولالرینا شهید و قیزینا گنج آلاله !قاالسان تک

 !آنام گؤزل منیم قالمایاجاق، یئرده قانی

لوم، قوربان سنه من آی -  وارکن، میلتیم کیمی سیزین !گلینیم گؤزل او 

 صدقه اورگینه بویدا جن ت دیلینه، شیرین سنین آی !دا قیزیم وار، دا اوغلوم

  !گلینیم گؤزل منیم !اولوم
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لقا آنا، :من  -  بوتون ده بیزیم و باالالرین سنین .دئییلسن تک سن دئمیشکن او 

 آنایا بیر گؤزل کیمی سنین بیزیم .یانیبالر اودونا قاتیللرین بو عاییله میز

لقا؟ دئییل ائله .وار احتییاجیمیز   او 

 !بیلمرم بؤیوده اونو باشیما تک من !وار ترالن ده هم آنا، گؤزل :اولقا -

کؤرپه  منیم .بیلمیرم هئچ سینیبؤیوتمه نئجه اوشاغین سوده مر بیر تکباشینا

 جان قوجاغیمدا او .اولمادی هئچ آیی دؤرد-اوچ/ آغالیا-اغالیا /مین

 آما .امیر ترالن سودونو اونون توتور، ترالن یئرینی اونون ایندی .وئردی

  !آنا کی، دیمبؤیوتمه اوشاق هئچ دکایندیینه من

لقانی کؤورک آنا  قارا ده منیم آغالماسییال اونالرین !باسیر باغیرینا او 

  !اوچوشور اوستونده باشیمین دویغوالریم

 نه سیز، !قیزیم آغالما باالم، گول آغالما .باالم سینیز منیم ده آنا: سیزلر -

 !کی یوخ کیمسه میز باشقا بیزدن بیزیم .اوالرام یانینیزدا ایسترسنیز زامان

 بوتون تانری .دولسون نورال قبری !ائتسین رحمت آلاله آناسینا دا ترالنین

-بیر .ییئلندیز ترالنی ایکی نیز سیز !باغیشالسین جن ت شهیدلریمیزه

 بیرینیزدن-بیر سیزین .اولون مئهریبان بئله قدر سونا .ییئلندیز بیرینیزه

 گؤزتچیلری ژاندارم بو حله !سینلربیلمه جاناوارالر بو اولماغینیزی آیری

 یوخسا .گرک نیکاحی شرعیت بیر سیزه یئتیشرکن، کنده !سینبیلمه هئچ

 !بوراخمازالر پئشینی قیزیمین ملک و گؤزل ژاندارماالر یوغون قارنی

  گئدک. ایچه رییه سویوقدو، چؤل

 آخیردی. ایچیمه کیمی یاغ سؤزلری گلن اورکدن آنانین دیگیماؤیرنمه آدینی

لقانین آنانین خبرسیز دونیادان آنجاق  هئچ اولدوغوندان قیزی گاوور بیر او 
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 .ایدی یوخ بیلگیم چوخ ده منیم حاقدا بو کی، باخمایاراق .ایدی یوخ خبری

لقانین دایاناراق، تخمینینه عمینین کیشیخان قاتیالن بیزه تئهراندان سادجه  او 

لقانین کیمی واختا بو آنجاق .اولموشدوم لیشوبهه اولدوغوندان گاوور  او 

لقانی من، .اولمامیشدیر جسارتیم سورماغا اؤزوندن  ایتیرمک او 

 قیزینین گاوور کیشیله موسلمان بیر کی، بیلیردیم دا یاندان بیر .ایستمیردیم

لقادان بونو من !قارشیدیر شرعیته سیائولنمه لقا سوروشارسام، او   ایسه او 

 قورخوسو جگمائده نه اوندا سؤیلسه،" ائرمنییم گورجویم، روسام، من هه"

 .اینجیدیردی ایچیمی

 یاشالریندا ۱۴٫۱۲ اورتاسیندا بیز، کونجونده بیر اوتاغین یئرلشدیگیمیز

 کونجونده بیر باشقا و آنا بیر گنج یاشالریندا ۳۵–۳۰ بیرگه قارداشال باجی

 اوشاغی قیز ایکی یاشالریندا آلتی- بئش بیریسیله یاشلی بوکوک بئلی ایسه،

 گؤرونتوسونو اوتاغین باشقا ایکی بیزیمله پرده سالالق .یئرلشمیشدیر

 ایشیق، ساچدیغی المپانین ایکی آسیالن طرفدن ایکی .کسمیشدی

 دئیه، وارام ده من تینیله، قارا .ساییلیردی شئی تک آچان اورگیمیزی

 .گؤستریردی بوی اورتاسیندا تام اودامیزین پیله ته بیر کیچیک

 ایچینده زامان بیر آز پاییمیزی چؤرک-پئندیر آلدیغیمیز کیمی قوردالر آج

 نینپیله ته عاییله نی اوچ هر هاواسی سویوق اوتاغین .بیتیردیک یئییب

 60 اوالن عاییله چوخو لی،دوشه یوال تبریزدن .توپالدی سینهچئوره

 بللی حالیمیزدان هر اولدوغو، دارماداغین قوروپون سورگون نفرلیک

لقانین باجیمی، آنامی، آچیغی، !اولوردو  دیگیمبیلمه حله آدینی باالسینی، او 

 بو .وئرمیشدیک تانرییا شهیدیمیزی ۳۲ بیرلیکده ایله باالسی آنانین یالقیز

  :قالمیشدیر آرامیزدا عاییله ایکی داغیالراق عاییله لر بوتون اوزدن
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 سینیز؟نئجه عمیجان -

ایکی  بو یاشادان منی .گئدیر-گلیر نفس کیمی گؤردویون !اوغلوم ساغول  -

رونومدور  ایمکانسیز یاشاماغیم سونرا گلنلردن باشیما اهرده یوخسا .تو 

 .ایدی

 عمی؟ کی، اولدو نه اهرده :لقااو -

 آدیم .بیلرسن دئیه عمی جاهان کیشی منه !قیزیم گؤزل کی، اولمادی نه  -

 اهر سونرا .دوغولموشام کندینده جوشون .دیر"جوشونکندی جاهان کیشی"

 قارایازینین بیرلیکده نوه م ایله ایکی ایسه، ایندی .کؤچموشم شهرینه

  !نیرمسوروکله یئره اولمایان بللی یازدیغی

 کوله یانیب ایچینده اود اوشاقالریم-آرواد بوتون دهگئجه اولموش لعنت بیر

 !ساخالدی بیزی تانری .اولدوم من نوه مله ایکی بو تکجه قاالن .دؤندولر

 مین آنالدا-آنالدا کسه آجیالری هر گلن باشینا اوبامیزین-ائل کی، ساخالدی

 آناسی باالمین یئتیم ایکی بو ده بیر قیزیم، اوچ قادینیمال ایکی !اؤله ک کره

 گلینیمی اؤنجه یانغینیندان گئجه !یاندیالر اودونا جلالدالرین گلینیم، اوالن

 چیلپاقجاسینا ایچینده قانالر سونرا گون اون !گؤتوردولر ژاندارماالر

 قایالیقدا بیر اوتالرارکن، سوروسونو "حمدی چوبان " .تاپیلدی اؤلوسو

 .ایدی یوخ یئری ساغالم جانیندا طفیلین .خبروئردی بیزه تاپیب قیزی طفیل

عاییله  بوتون قاالن !اؤلدورموشلر دا سونرا ائدیب، تجاووز قدر یهاؤلونجه

  !ایدی اولماسی فدایی اوغالنالریمین گوناهیمیز، تک !ائتدیلر کول می

 آتش اورگینه هامیمیزین آغالماسی، هایقیراراق عمینین جاهانکیشی

 تانرییا اؤزومه-اؤز .قالمامیشدی جسارتی دانیشما نینکیمسه !سالدی
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 ؟ بس!دینمیبیلمه تاپا اینسان یازیق بیزدن !تانری ائی " :ائدیردیم عوصیان

 کیمه الیندن ظالیملرین بیز جکسن؟گولدوره اوزونو میلتین بو زامان نه سن

 !دایانیبسان اؤزون باشیندا ظالیملرین بوتون اولمایا لی ییک؟ائتمه شیکایت

 ندن آالجاقدینسا جانی قول آلچاداراق !وئردین جان بیزه ندن دیرسه،بئله

 ؟!بس یاراتدین قول

لقا آالن اورگینی نینننه قوجا  عمییه جاهانکیشی دفعه، قوجاغینی بو او 

 جاهانکیشی !قوجاقالدی عمینی جاهانکیشی کیمی قیزی دوغما او، .آچدی

لقانین داوراناراق، اوتانجاق عمی،  دا چالیشسا یهسیریلمه قوجاغیندان او 

 کؤرپه بیر عمی، جاهانکیشی .اولدو تسلیم قارشیسیندا سئوگیسی اونون

لقانین کیمی، اوشاق لقا !ساکینلشدی قوینوندا او   عمینین جاهانکیشی او 

 :چکدی اوستونه دیزی سینینوه ایکی رکاؤپه اوزوندن

  باالالر؟ ندیر، آدینیز سیزین  -

 ایچینی /یاشیندادیر.  ۵قوزو  ایسه، باجیم .وار یاشیم ۶ جئیران، آدیم منیم -

 آییلدیم، .گلدی منیم جیشیم .یاتمیشدیق یاتاقدا بیر ایکیمیز بیز / چکه-چکه

 اوتاقدان آلیب دا باجیمی .گؤردوم ایچینده آلووالر اوتاغینی باشقا ائویمیزین

 یاردیما قونشوالریمیز یاخین .گؤردوم قیشقیردیغینی بابامین .قاچدیم چوله

 بیبی لریمی، سونرا دنگئجه او !دیبیلمه چیخا ائودن کیمسه آنجاق، .گلدیلر

 آدینی اونالرین ناغیلالرینا لریمینننه !دیکگؤرمه هئچ آناالریمی بؤیوک

 بیری کیتابالرین !جگمائده کیتاب یازیب ناغیلالری او بؤیوینده !وئرمیشم

 او !اوالجاق ناغیلالری ننه ده سونا ناغیلالری، بیریسی ننه اینجی"

 !جگماؤیرده ده لریمهنوه اؤز ناغیلالری

لقا،  .آلدی یانینا قیزی ایکی ده یئنه رکچکه ال یانینا چیلپاق ترالنین او 
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لقانین کیمی ساققیز دنچکینمه باجیالر، لقا، .یاپیشدیالر ساغینا-سولونا او   او 

 .باشالدی داراماغا ساچینی قیزالرین چیخاریب داراغینی تاختا چانتاسیندان

لقانین ایسه، من  تانرییا گیزلیجه اوچون، اولماماسی قیزی گاوور او 

 ایسه، عاییله باشقا بیر داغیلمیش اوتوران یانیمیزدا .باشالدیم یالوارماغا

  :چئویردیم آنایا نجگ اوزومو .ایدی باالسی ایکی ایله آنا یووارالق

 ندیر؟ آدالری .قوروسون تانری .وار باالالریز گؤزل ماشالاله ن باجی،خا -

 !جوانشیردی آدیم منیم ندیر؟ آدینیز سیزین دوغروسو، داها

 بختسیز دا باال طفیل بو اولماسایدینیز سیز !ساخالسین سیزی آلاله :آنا گنج  -

 اومید !اولدونوز آتاسی-آناسی اوشاغین او سیز !دوناجاقدی کیمی آناسی

-بیر ده، هم  !یاشایاسینیز خوشبخت بیرلیکده عؤمور بیر  کی، ائدیرم

 !اوخشاییرسینیز چوخ بیرینیزه

 ده سیز ایشی گؤردویوم من !آناسینیز بیر ده سیز .خانباجی اولقا:  ساغول  -

لقادیر آدیم منیم !گؤره ردینیز  .او 

 بو سن، !سئویر و تانییر کس هر ده ایکینیزی سیزین !لیمگؤزه بیلیرم  -

 قوپارکن، جانیندان جانین اؤز !دینبسله ایله سودو باالنین اؤلموش باالنی

 !اوالر فداکار قدر بو آنا، بیر یالنیز !قاتدین جانینا جانانی بیر قوپان جاندان

لدون، اؤرنک هامییا یاشینال کیچیک بو سن، لقا او   !خانیم او 

 .باالدیر آیگول دا آدی .وار یاشی۱۲قیزیمدیر. منیم دا بو .سارادیر آدیم منیم

 رحمتلی نین بوخونو-بویو .ییربنزه آتاسینا تام .یاشیندادیر ۱۴ ایسه بابک اوغلوم

 آتاسینی باالالریمین .جانالنیر قاباغیندا گؤزومون آتاسی باخاندا بابکه .اؤزودو

 گون بیر بیلیرم، !اولسون لعنت قاتیللرینه .آسدیالر ندا"ساعات قاباغی "تبریزین
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وطن  آتاسینی باالالریمین دیره گی، ائویمین !قاالجاقالر گونه ذلیل هامیسی

 اؤزونون .ایدی دسته باشی فدایی "قوشاچای "او، !آسدیالر جورمونه سئورلیک

 خانالرییال کورد اوالن ایچینده بیرلیگی ایش تئهرانال .ایدی وار دسته سی فدایی

 وئرمیشدیلر. آدی "تورک ایگید "اونا کوردلر یوردسئور .ووروشوردو

 .بنزر بیرینه-بیر گلنلر باشینا اوغولالریمیزین بوتون :عمی جاهانکیشی  -

 خانالرال دا اونالرین .ایدیلر باغلی لرینهدسته فدایی دا اوغلوم ایکی منیم

 ووروشان خانالرییال قاراداغ .کئچدی ساواشدا گوندوزلری-گئجه

غولالریمین  !اولدو آغاجی دار کیمی انقیالبچی یوخسول مینلرجه سونو او 

 ایگیدلریمیز-ار گنج جیک "سیلهدئمه دایی آیی یا "باشچیالریمیزین

 نه گنجین مینلرجه۱۰ کئچرکن آرازی اونالر، !اولدو یئم دوشمنه اشکییایا،

 !ائتمز خیانت دوشمن کی، دئییرم من !دیلردوشونمه هئچ اوالجاغینی

 دورماغی اوستونده آیاغی !ائدر لر کیایچیمیزده خیانتی !ائدر محو دوشمن

 کیمی منیم سونو اینانانین روسا اوالر؟ ایشی نه اینقیالبال باجارمایانین

 بوتون !اوالر کول یانار آلوو-آلوو ائوی !بوکولر قات ایکی بئلی !اوالر

یو ییخیالر، ائوی !یانار جیغیر-جیغیر عاییله سی الر، بو  یو سو   سو 

 دئییلمی؟ ائله !اوالر قول کؤپکلرینه فارس !قورویار

 اونو .دؤیوشدو قدر قورشونونا سون یولداشیم ایگید نیممه :خانیم سارا -

 قورشونا اونو اؤنونده گؤزو باالالرینین و منیم .سیخیشدیردیالر ائویمیزده

 اوستونه .ووردوالر یئریندن دؤرد قالینجا قورشونسوز .باغالدیالر

 !وورمادیالر منی آلالهدان .باغیردیم دئیه "وورون ده منی "یورودوم

 تبریزه قوشاچایدان گؤتوروب، اؤزلریله اونو !دیماؤلمه اوچون باالالریم
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 ژنئرال بیر گلن تئهراندان یارالی-یارالی قدریله بیلدیگیم .گؤندردیلر

عمی  دئییرسینیز دوغرو سیز، .آسدیالر بیرلیکده فدایی ایله ۲۵ قارشیسیندا

 جاناوار قالدیالر؟ تک کی، ایدی نه گوناهی ایگیدلریمیزین بیزیم !جان

 -وار بوتون اوچون وطن آزاد حیرصینی باشچیالرین قاچان دوشمن،

خالرینی  !چیخارتدی تورکلردن گنج وئرن یو 

 

 هئچ سینیکئچمه نئجه زامانین .سورموشدو دردلشمه میز زاماناجان نه بیلمیرم

 بیزیم .سیخینتی نه اولور، بللی زامان نه اولونجا بیر کدر بیر، درد .بیلمیردیک

 چیراقالر یه دقیقه بئش "آنجاق .ایدی یوخ آماجیمیز کیمی بیتیرمک سؤزو

 کونجلره کسیلمه سی، سؤزلرین گلینجه امری "!یاتمالیدیر هامی جک،سؤنه

  .ایدی گرک سیچکیلمه

 

یطینده آرخا فرمانداریسینین نهاوندین  بو .کئچیردیک گونوموزو بیرینجی ح 

 ان گونلرجه .اولدو گونو لیخاطیره و گؤزل ان سورجینین اسارتیمیز گون

 و سو ایستی بدنیمیزه سونرا، یاشایاندان ایچینده پیسلیک و چیرکاب قورخولو

 اؤنجه .گولوردو گؤزلری یانا تمیزلیکدن و حامام کسین هر .ده یدی سابون

 گونوموزو شورباسی ات سولو سونرا و حامام آردیندان چؤرک،-چای ایستی

لقا، .اولموشدو آنیالریمیز گؤزل ان ینبزه  گؤزل بو چوخالری بیر و ترالن او 

 چوخ دا بو .کئچیردیلر یاتماقدا بدنلریله دینج آرینمیش دنبیره-بیتدن گونو،

 چیرکلی سیندن،ایزینتی  تجاووز کیرلی گونون اونالرجا .گؤرونوردو نورمال

 اولسا، دا بیراز دوشگونلوگوندن آمانسیز یولالرین و چیرکابیندان زیندانالرین
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 اوال نه دوغال بایغینلیقدان دادلی اوچون سورگون داشالریمیز قورتارمیش یاخا

 !کی بیلردی

 گون ایکی اؤنجه، یولالنمادان سینهبؤلگه سون سورگونوموزون دن"نهاوند"

 :توپالدی سالونا هامینی داها بیر سیتوان، وئرن داغی گؤز بیزه قاباق

 سونرا ماشینال، ساعات ۳ساالجاییق.  یوال یئرینیزه سون آزدان بیر سیزی  -

 .بیتیر دایاناجاغیندا ژاندارما یولو ماشین .جکسیزگئده آیاقال دا ساعات ایکی

 آیدا لیکهله .جکلروئره قاتیر و ائششک نئچه بیر اوچون احتیاجینیز اورادا

 قیش .جکسیزگله نهاونده اوچون احتیاجالرینیز و دفعه حامام بیر

-اکین گلینجه باهار .آالجاقسیز پایی دفعه یئمک بیر دههفته چیخاناجان

وئریله ایمکان اوچون یاشاماق سیزه .اوالجاقدیر یئرینیز اوچون بیچین

لوملو ایمکانالردان بو .جک  .باغلییدیر اؤزونوزه فایداالنماق او 

 !سئچین اؤزونوز !جن تدیر اوچون مدنیلر جهنم، بورا اوچون ماجراچیالر

 بو !اوخویون لعنت سئپاراتچیالرا ساتقین .ائدین دوعا اوچون بابا دؤولت

 اولسا نه .بیلر اوال سویوق آز بیر دوشونجه ماشیندان .یاخشیدیر هاوا گون

 سیزین کدخودا اورادا .یوخدور چاره باشقا .یئرلشیر اوجالیقدا اوراالر دا،

 هر .قالیب اؤزونوزه دوزه ن و تمیزلیک .حاضیرالییب یئری یاشام اوچون

سرکار  .دیرلرسیزینله درویشلو و سرکار بایرامی اولسا، ایشینیز نه

 گؤزدن .دیراوستونده باشینیزین ژاندارما کی، بیلین .باشچینیزدیر بایرامی

 ژاندارمانین دا یا چاققاال،-قوردا یوخسا، .قالخمایین قاچماغا ایتیب

 فارسجا اوشاقالرینیزال !یاشایین اوسلو-اوسلو !لرسیزگه توش قورشونونا

-بیر !اونودون بوتونلوکله گلدیگینیزی نییه گلدیگینیزی، هارادان !دانیشین
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 !قویوالجاق کالسالری/ یاشلیالر/"اکابیر "سیزه ایچینده آی ایکی

 سیز، .اوخوداجاقالر کیمی وشاقالریا باشقا کندین ایسه اوشاقالرینیزی

یاشایاجاقسینیز.  کندده یئرلشن یانیندا چایینین بؤیوک و گوجلو ان نینبؤلگه

 الزیمسا، نه قاالن .وار ایمکانینیز ایشلتمه سو فصیلینده 4 ایلین اوزدن بو

 .زامانیدیر دوشمک یوال ایندی بایرامی، سرکار .جکسینیزاؤیرنه کندده

 .چاتدیراجاق ژاندارما حؤکمو سون گلن مرکزدن سیزه

  .چیخدی سالوندان بیرگه چاووشال یئرلی دئییب بونالری سیتوان

 سیتوانین رکدئیه "قوربان بلی "سویوقجاسینا، چوخ چاووش باش

 بیزه اوالراق فرقیلی تام گونلردن کئچمیش او، .دیگؤزله اوزاقالشماسینی

 : دئدی خطاب

 یولالری چیخاراق بیرلیکده تبریزدن کیمی، گؤردویونوز یولداشالر،  -

 اولمایان بیلگیمیز ساعاتادک بو بیریمیزین هئچ بوراخدیق، گئریده بیرلیکده

 بیرلیکده سیزینله ده بئی درویشلو و من .گئدیریک بیرلیکده یئره

 جگینیگله نه باشیمیزا .بیلمیرم ده من اوالجاغینی لرنه صاباح .یاشایاجاییق

  .جییکاؤیرنه یاشاییب بیرلیکده .بیلمیرم ده من

  بایرامی؟ سرکار گؤنده ریرلر کنده ندن من: سیزی  -

 بو !دئییل اللرینده اؤز آلینیازیسی اینسانالرین جوانشیر وغلوم ا

 یاپینیزی-یوک ایندی .وار زامانیمیز چوخ دانیشاجاق مؤوضوالری

 ساعات .آلسین یئرینی اؤز کیمی گلدیگی کس هر .داشی یین ماشینالرا

 سین،گؤسترمه آلاله یوخسا .اولمالی ییق تسلیم ژاندارمایا قدر ه-۱۲

  !بیلمریک قورتارا جان داشدان-داغ دوشرسک قارانلیغا
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                                                                         ~~~~~ 

ن غرو دوراغا سو   !دو 

 

لوشان کرپیجدن چوخونلوغو  بیناالرینی یاشاییش دوکانالرال قاتلی بیر او 

لدوق باغالمیش دفترینی ده نهاوندین بوراخاراق، گئریده  دوننه هاوا .او 

 گؤره کی گونلرهاؤنجه نریلتی اوالن ماشیندا .ایدی ایلیق بیراز گؤره،

 حامامال، قاالن نهاونددن .دینجلمیشلر دا ماشینالر کی، بللی .آزالمیشدی

 حاقیندا کیملیگی نهاوندین .چیخیردیق یوال سون سیلهخاطیره یئمک ایستی

لوشوموندان شهرین آنجاق .ایدی یوخ بیلگیم هئچ  یئر بیر تاریخی او 

لدوغو اوزه  لریندره-تپه گؤرونن سیندهچئوره شهرین .اولوردو بللی او 

 .لره دایانماسی گٔوزه چارپیردی اسکی تؤکونتولرین کی رینده

 ایمکان اله دوشمز اوچون منیم اولماسی بیزیمله عمیلرین جاببارالکیشیخان

  :ساغالییردی

  وارمی؟ حالین دانیشماغا بیراز حاقدا نهاوند عمی جاببار  -

 .شئییدیر دیرلی ان دونیانین اؤیرنمک دئییرسن؟ قویاق نردیوان یوال هه  -

 !جاوان آچدین، مؤوضو گؤزل

 قاباق میلالددان .اولوب وارلیغی دایانان گئچمیشلره چوخ همدانین نهاوندیله

 گؤره، تاریخچیلره بعضی .اولوبدور سیبؤلگه یاشاییش توپلو بوراالر

 عایید اؤزلرینه گؤره، بعضیلرینه .عاییددیر مدنیتینه عیالم و سومئر بؤلگه

 .گؤستریب نیشدیره نهاوند یوروشونده ایسکندرین .اولوبدور مدنیتلری

 .اولوب شهرده بو نیشیدیره سون قارشیسیندا عربلر ساسانیلرین
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اد باشچیلیغینی  نهاوندی قوشونو ایسالم-عرب یاپان عؤمر اوغلو حد 

 نهاوند "آدی ساواشین بو .سیلیبدیر اوزوندن یئر ساسانیلری فارس آالراق،

 سببی اونون .آدالندیردیالر "فوتوح فتحول "اونو عربلر کی، دیر"ساواشی

 زنجیر "ایلینده جو-۶۳۳میالدین یا و ایلی جی-۱۲ هیجرتین ایسه،

 بو .اولموشدور سونو ساواشین ۱۳ ایچینده ایل  ۱۰باشالیان ایله"ساواشی

-۶۴۲ میالدین ویا ایلی جی-۲۱ هیجرتین تاریخینی اوز وئرمه ساواشین

 ساسانیلر فارسچی ایله چؤکوشو نهاوندین گؤستریرلر. ایلی

 توتولوب قاچاراق ایسه، "گئرد یزد "اوچونجو .داغیدیلیر ایمپئراتورلوغو

 اوزدن بو .ائدیر فتح قوشونو ایسالم-عرب نیبؤلگه بوتون .اؤلدورولور

  .اولموشدور یئری اؤنملی چوخ تاریخده نهاوندین

 .وار آدام میلتدن ۷۰ بوراالردا .اولموشام بوراالردا من :عمی کیشیخان  -

 آنجاق .مومکوندور گؤرمک یئرده هر لرینیگلمه فارس لک، کورد، لور،

 اولمایان تورک من .اولوشدورور تورکلر اهالیسینی یئرلی بوتون بورانین

 .چوخالماقدادیر سیگلمه دا فارسالرین آما .دیمگؤرمه نیبؤلگه بیر هئچ

 او .باشالیبالر اولماغا فارس بئله، اؤزونده همدانین بعضیلری حت ی

 .گئچیر چای بیر بؤیوک یئردن گئتدیگیمیز گؤره، دئدیگینه سیتوانین

 چای بؤیوک ان سوالنان داغالریندان زاگروس گؤره، بیلدیگیمه

 .بیلیرم اولدوغونو زور چوخ چایین بو من .اولمالیدیر چایی "قاماسیاب"

 ژاندارماالری یئرلرین بو .چکر ایچینه بیردن کاروانینی دوه یوکلو یوز

 همدانین، افشارالر امیر .آلتیندادیر امری ذولفقاریلرین و افشارالر امیر

 بو .ساییلیرالر فئودالالری بؤیوک ان مییانانین و بئش اویالغین گروسون،

 باشیمیزا !آخ !کی آپارمادیق توتدوالر-قاچدی ساواشالر، نه لردهبؤلگه
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 فئودالالریندان تورک بؤیوک ایکی بو .گئنیشدیر چوخ بؤلگه !باخ گلنلره

 هر بوراالرین .ائدیرلر آغالیق دهبؤلگه ده عشیرتلری کورد لور، باشقا 

گومانیم  .بیلیرم آچیلماسینی-باغالنیب هاردا نینبؤلگه بئله، اولماسام یئرینده

 دئمیشکن، باشچاووش .آپاریرالر یئره اولدوغو لورالرین بیزی جا،

 !گؤره ریک یاشاییب

 اوزو اوالن، بللی .چوخالیردی یاواش-یاواش نریلتیسی آوتوبوسونون آمئریکان

 یول آوتوبوس .چئوریلیردی مئیدانینا چاال گئده-گئت کوچه .چیخیردیق یوخارییا

 و سیراداغی بیر هوندور قارشیمیزدا .بورولوردو ساغا-سوال اوچون گئتمک

 .ائنسیزلشمیشدی اولدوقجا یول .گؤرونوردو لردره-تپه ساییلی اؤنونده اونون

 داها ائنیندن یولون ائنی آوتوبوسون .گؤرموردوک یولدا نیکیمسه باشقا بیزدن

 عمینین جاببار .چتینلشدیریردی چوخ ایشینی سوروجونون دا بو .ایدی بؤیوک

 :یوخ اینسان هئچ بوراالردا سانکی گؤره، دئدیگینه

 کند آزربایجانین سی حیصه چوخ عؤمرومون منیم :عمی جاببار  -

 کندچیلرده بیزیم .دفعه گؤرورم ایلک یولو بئله .کئچیبدیر یولالریندا

ائتمه یوخ وطنیمیزی فاشیستلر فارس بو کی، دوغرو .وار سایغی آبادانلیغا

 ده بیزیم .واردیر اردمی و حؤرمتی اؤزونه میلتین آنجاق .چالیشیبالر یه

 قاتیر یول بو .دیمگؤرمه هئچ سینیبئله آنجاق .پیسدیر چوخ  یولالریمیز

 سیکلله حاکیملرین مورتجع بو !یولو ماشین کی قالسین بئله، دئییل یولو

 بیزیم دا یازیقالر بو !بیلیرلر یاخشی آزدیرماسینی هاراالرا بیزی .ییرایشله

 تورک ایشی شووینیستلرین لعنت لیک بو !قاراباخت .کیمی دیرلر

 دیک.گؤرمه آوادانلیق بیر بوراجان تبریزدن .قویماقدیر خارابا یئرلرینی
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 تورکلر بیز اورونونو جکیئیه تاخیلینی، نیناؤلکه بیر میلیونلوق۲۰–۱۵

 یولالردان بو سانکی .یاشاییریق حالدا نه اؤزوموز حالدا، وئردیگیمیز

 !کئچمه میش کیمسه بری زامانیندان ایسکندر

 آوتوبوسون اثنادا باشالمیشدی. بو آغارماغا ده رنگی عصبدن عمینین جاببار

 هایقیراراق سوروجونون گنج .اوینادی یئریندن کس هر ایله دایانماسی بیردن

 سوروجو .قالدیردی یئریندن اوالنالری آوتوبوسدا سی،دئمه "بیسمیلاله"

 قورخوتماغا بیریلرینی کسن یولو دایانمادان باساراق، سیقناال الینی چاووش

–۱۰ گئتدیم. لیایره قدر اورتاسینا آوتوبوسون قالیب، یئریمدن من .باشالدی

 و بدنی جانسیز ائششگین بیر اولموش پارچا-پارام قارشیمیزدا مئتره۱۵

 عسگرین ایکی اوالن آوتوبوسدا .گؤرونوردو چاققال آلتی-بئش اطرافیندا

 آتش اوزه رینه جاناوارالرین همن و سیائنمه ماشیندان توفنگیله اللرینده

 رخاراققو   سسدن چاققالالرین !خدوسو   ایچینه رخوقو   هامینی آچماالری

باش  الی یالین .اورکلندیردی دا اووشوچ سوروجو و بایرامی  قاچماالری،

 عسگرلرین رک،ائنه ماشیندان سوروجو الناو   تاپانجاسی بیر الینده چاووشال

 ایلگینج چوخ سیمهایزله اونالری آرادان یاخین چاققالالرین .گئتدیلر یانینا

 منیمله !چاشمیشدیالر گؤرمکدن اینسان دا اونالر سانکی، .گؤرونوردو

لیله ایره ساری جامینا اؤن تام آوتوبوسون دا سورگونداش نئچه بیر بیرلیکده

 پاالن بیر داغیلمیش اوزه رینده ائششگین اوالن پارچا-تیکه .میشدیک

 .گؤرونموردو جسد بیر باشقا ائششکدن اؤلموش آنجاق، .گؤرونوردو

 یولدان ائششگی اؤلموش چاووشالرین بیرلیکده دایانماسییال حاضیر عسگرلرین

 آچاراق یولو ایچینده زامان بیر آز اونالر .دیسورمه چوخ اوزاقالشدیرماالری
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دوشمه قورخویا سیندن،چئویرمه صالوات چاووشون سوروجو .دؤندولر ماشینا

 آوتوبوسون .دوشدو یوال آوتوبوس سونرا دن دقیقه نئچه بیر !اولوردو بللی سی

 آنجاق، .نیردیگؤزله سیدؤنمه ساری یهائششه چاققالالرین سیلهدوشمه یوال

 اؤز اونالر، .گلیردی آرخاسیندان نینتپه اوالن یاخین ان بیزه سسی اونالرین

رخونج  ائدیردیلر بللی اولماسینی بیر اوالیین باشقا سسلریله زوققاشما قو 

رخو "دئمیشلر، نه !سانکی الغی آیاقلی بیر قو  شار چو   سوروجو  "!یاپار قو 

 یئگینلیکله۴۰ –۳۰ یولالری گئدن سورعتله ۲۰–۱۵ قاباق بیراز چاووش

 ایکی ترالنی .بیلمیردیلر اوتورا یئرلرینده آوتوبوسداکی الر .بوراخیردی گئریده

لقا .ساخالمیشدیم قوجاغیمدا الیمله  چیگینلریمی منیم الیله ایکی ایسه، او 

لقانین .توتموشدو خ ایشی بو او  چالخانماسی  هر اونون .گئدیردی خوشوما چو 

لقایا بو کی، سؤزسوز !آیاقالنیردی لریمحوجئیره ایله  !بیلردی اوال شامیل دا او 

یونو قاچدی-قاپدی بو سوروجونون الی او   اوزاقالشمامیزال یئریندن او 

تورا یئرلریمیزده آرتیق .یاواشالییردی غرو .بیلیردیک او   یئریمیزده کی، دو 

توردوقدان لقایال سونرا، او   الکین .کسیلمیشدی الئکتریک اوالن آرامیزدا او 

غروسونو رخو جانیمیزا احتیمالی آشما آوتوبوسون آن هر دئسم، دو   .سالیردی قو 

 اونالرال ایندی حالبوکی، .گؤرمه میشدیم بئله، چاققال بیر آناجاق بو من

لقانین .یاشایاجاییق قونشولوقدا رخوسو دا او  خونوردو گؤزوندن قو   :او 

 کیفیر چوخ بونالر .ایدی قان بوتون اوزو حئیوانالرین بو :اولقا  -

 دئییلمی؟ ائله .یاخیندیرالر ده بیزه .حئیواندیر

رخما هئچ اولقا -  کنددن سئیرانگاهی ؟ اونالرین!اؤلمه میشم کی !قو 

 .اوزاقالردادیر
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زاراق سس سیزلیگینی عمی، کیشیخان ینایزله دانیشیقالری بیزیم - لقایا پو   او 

 :دئدی

 .ائدرلر هوجوم اینسانا زامان اوالن آج جاناوارالر بو !قیزیم گؤزل باخ  -

لمایینجا، آج حئیوانالر .قاچار اینساندان حئیوان زامان چوخ  اینسانین او 

 تدبیرلی ده بیزیم ده یئنه آما سیخما، اورگینی .گلمزلر یاخین یئره یاشادیغی

 .سن بیری بیزلردن سن .حئیواندیر حئیوان الرسا،او   نه .گرک اولمامیز

بؤلگه بو !دورماریقنقو   زتو   گؤزونه باالنین و سنین !سن امانت بیزه سن

  بیلیرسینیزمی؟ ندیر جاناواری ییرتیجی ان نین

 لماسین؟او   قورد .بیلمیرم عمی خیو   :لقااو   -

  !لدئیی او خ،یو    -

  آیی؟ قاپالن ؟ یوخسا :عمی جاببار  -

 !غدار داها ییرتیجی، داها :عمی کیشیخان  -

 ایالنی؟ افعی :من  -

 !اوغلوم خیو    -

 بو !ژاندارماالر !دینیزبیلمه بیرینیز هئچ رکچکه : قاققا)عمی کیشیخان( -

-گوله( !دئییلدیر ییرتیجی و وحشی قدر ژاندارماالر حئیوانالر سایدیغینیز

 حئیوانالر بنزه ر اینسانا بو ایچینده حئیوانالر گؤردویوم بوتون من )گوله

 کنده گؤروشن !"اوالم چاشمیش کی، ائدیرم اومود !دیمگؤرمه کیمی سینی

 دئییل، حئیوانالردان دیلسیز بو سن قیزیم گوله(-)گوله "!گرکمز بلدچی

 یانیندان اوشاغینی، قوجاغیندان !قورخما آما چکین، حئیوانالردان دیللی

 !اوزاقالشدیرما کیشینی ایسه
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 .... هئچ جوانشیر منیمله عمی اوتانا(-)اوتانا :اولقا -

یئرلشه لیم،یئتیشه کنده قوی !اولمایاجاقیسینیز !اوالجاقسینیز :عمی جاببار -

 بیریزه-بیر سیزی، .چیرماالناجاییق اوچون حلی ایشینیزین ایلک !لیم

 دئییلمی ائله !شرطیله ایستمک بیریزی-بیر البتده !قوووشدوراجاییق

  قارداش؟ کیشیخان

 .آدامیدیر کدخودا ایسه، مولال .الزیمدیر مولال ایشه بو نئجه؟ آما ده، دیرئلها -

 اؤز بیز لیکلهبئله .اولمالیدیر نؤکری ژاندارمانین کی، بللیدیر دا کندخودا

 چاره؟ باشقا یوخمو !اولوروق وئرمیش آغیزینا قوردون قوزونو الیمیزله

 ایلک !دؤزون بیراز !وار دوستوموز ایچیمیزده داریخمایین !وار-وار -

 .جییکائده ایشی بو آیاقدا

 سس سیز ماشالاله !ها قورخولور ده سندن کیشی آ :عمی کیشیخان  -

 و سس سیز ترسینه، تام سن کویچویمسه،-های قدر نه من !تاپانجاسان

 !گوون چاببارعمییه قیزیم، !والالهی یاشا !تدبیرلیسن

 بیر .گووندیم یانینیزدا سیزین .سؤنسوزدور اینانجیم سیزلره منیم :ولقا ا -

 .دئییل دوزگون بوراخماق یالقیز دا اونالری .وار ده ننه تک نفر، نئچه

 کی، تبی .ساییلیریق بیرعاییله هامیمیز بورادا بیز قیزیم :عمی جاببار

 !بیر بیتسین یول لعنتلیک بو حله .اولمالی ییق قوالق-گؤز هرکسه

ایچینده آوتوبوسون .چئوریلیردی فالکته گئتدیکجه یول، اوزانان یوخوشا

 .کسیلمیردی آراسی-آردی قوسونتوالرین و توققوشماالر کی ییخیلماالر،

 .اولوردو ندن گؤرونتولره قورخونج نیشیدیره چیخما یوخوشا آوتوبوسون

لقا، .ایدی یوخ رولوموز کیچیک ان حالالردا بو وئرن باش  گوجو بوتون او 
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 اونون الیمله ایکی ده من چالیشارکن، ساخالماغا ساغالم ترالنی ایله،

 دا دورومو هاوا دیکجهلیلهایره یوخوشا .ائدیردیم یاردیم توتولماسینا یئرده

 لرینپئنجره قاال آز پالچیقالر، توققوشان تکرلریله آوتوبوسون .دئیشیردی

 بیر آچاجاق اورک یولالرین بوروق-دؤنگه .باغالمیشدی گؤرونتوسونو

 بللی .چارپیردی گؤزه ایزلری بیتمه یولون .ایدی یوخ بئله، گؤرونتوسو

 سونو ده لرینتپه آرتیق .قالمیشدی آز دایاناجاغینا ژاندارما کی،

 دا آز شیریلتیسی، سو ائشیدیلن اوزاقدان دورومدا بو ائله .گؤرونوردو

 .سئویندیردی اورگیمیزی اولسا

 

                                         ~~~~~ 

  دایاناجاغی ژاندارما

 

لوموزدا سیلهدییشمه لویو   تپه آوتوبوسون  .گؤردوک چایی بیر بؤیوک سو 

 عمینین کیشیخان .ائتدی واله هامیمیزی گئنیشلیگی دا، دوغرودان چایین

 بوراسی .لدوقاو   گؤرموش چایی بیر بؤیوک بورادا کیمی، دئدیگی

 چای بو .ایدی چایی "گورسو "دئدیگی عمینین کیشیخان یا و "قاماسییاب"

 چایینا گورسو !ایدی قایناغی اومود تک لونموشالریناو   سورگون

 گئنیش قارشیمیزدا .گئدیردی غرودو   یئنیشه خوشدانیو   لیو   یاخینالشدیقجا،

 ایکی قارشیسیندا بینانین .گؤستریردی یبو   تیکینتی آغ بیر سیلهچئوره

 .گؤرونوردو ائششک و قاتیر آت، ۱۳–۱۲ایسه آالندا صارلیح عسگر،

 گلدیگی سونونا یولونون ماشین سیندنگئتمه ساری بینایا بو آوتوبوسون

–۵۰ .گؤرونوردوک. چاتمیش دوراغینا ژاندارما سونوندا .اولوردو بللی
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 امری دایان ماشینا ایله تابلوسو !ایست ،عسگر بیر آرایال مئتره ۶۰

 ژاندارمانین ۴ آردیندان عسگرین !دایاندی یاواش-یاواش آوتوبوس .وئردی

لقایا قدر آنا بو .کئچیردی حرکته عمینی جاببار یاخینالشماسی، بیزه  بیر او 

ز چانتاسیندان یانینداکی عمی، جاببار ینمهسؤیله سؤز  چادرانی رنگده بو 

لقایا چیخاریب  :وئردی او 

 اوزونو و سال باشینا چادیرانی بو باخما اولدوغونا کؤهنه قیزیم، ولقا ا -

 فیکیرلر باشقا سینائلمه آلاله کی، قورو ژاندارماالردان بو اؤزونو !اؤرت

 دیگینایسته ایچیمیزده اؤز !دوالن چادرالی دا سونرا بوندان !سینلرائتمه

ل اؤزگور و گئیین کیمی  اؤزونو ایسه یانیندا جاناوارالرین کافتار بو آما !او 

 جوانشیر سورسون! یوخسا یاشامین کی، قورو .توت گیزلی گؤزللیگینی و

 !قیزیم گؤزل قورتارابیلمز سنی بئله،

لقا، .چاشدی داورانیشیندان بو عمینین جاببار کس هر اوالن آوتوبوسدا  بیر او 

 .چالیشدی یهوئرمه دوزن-چکی اؤزونه رکچکه باشینا چادرانی دن،دئمه سؤز

لقانین اؤزونو "آنا "قاالن سیزنوه اوالن لیدهایره قولتوق ایکی بیزدن  یانینا او 

لقانین اوستاجاسینا چادرانی رک،یئتیره  .یئرلشدیردی اوزونده باشیندا، او 

لقایا توتولماسینی نئجه چادیرانین  رکاؤپه اوزوندن ترالنین اونونال .اؤیرتدی او 

 .باخیردیم چاشقین-چاشقین اوالیا بو چیخان اورتایا بیردن من، !دیگولومسه

 آلقیشالییردی. ایشینی بو عمینین رجاببا یه رک،گولومسه عمی کیشیخان

 !قورخوالر قارداشدان جاببار بو آخی، دئمیشدیم عمی : والاله، کیشیخان  -

 آما !قورتاردین الیندن چاققالالرین بو باالمیزی !کیشی سنه اولسون حاالل
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 کی حقیقتن کیشی آی ایدی؟ وار ایشی نه چانتاندا سنین چادرانین بو

 !بؤیوکسن

لقا، : قیزیم)رکگولومسیه عمی)آنایا جاببار - اینجیمه کی، ائدیرم اومود او 

 بیزیم !سئویر چوخ سنی او .اؤنه ریسی ایدی آنامیزین سکینه بو !دین

لقامیز بیر یئرلرده قریب بو "کی، دئدی منه آنا، !آرتیق داها هامیمیزدان  او 

لقا، .وار  قازانان سئویلمگی ییلماز، گؤزل، او، !وئریر قوخوسو یاشام او 

 "!آرخایینام جگیمدنسئوه کیمی باالم اؤز اونو !قیزیمیزدیر الچین بیر گنج

لقا باخ  !خانیم دئدی سکینه بو بونالری !او 

 !بیلیرم اولدوغونو نه ژاندارمانین .آدامی یام کند من قیزیم، :سکینه آنا -

 حئیوانالرینا داش-داغ خاصیتی بونالرین !یاشارالر داشدا-داغ بونالر

 یولدا بو لریمنوه باالالریم، ده منیم !یارالی یام کیمی سنین ده من !بنزر

 .ایگیدیمیزسن بیر سئون چوخ یاشامی سن !قال سن اولماسا هئچ !اؤلدولر

گؤزه باالم، .چکیرسن جار باخیشالرینال گؤزل آنالیغینال، سئوگینله، بونو

  !مدد موالمدان یاهو، !عزیزیم جانیم، قیزیم، لیم،

 سونوندا سؤزونون هله، !دولموشدو گؤزو هامیمیزین سیلهجومله سون بو آنانین

 چوخ منه سؤزو "یاهو!" .شاشیرتمیشدی منی ایسه، دمئت قیسسا وئردیگی

 آنالمینی توتوب اوز عمییه جاببار سونرا آز اوزدن، بو !لیردیغریبه گه

  .وئردی سؤز آنالداجاغینا سورونجا،

  .ائدیردیلر بئش-خوش چاووشالرال قارشیسیندا آوتوبوسون ژاندارماالر

 

 کیچیک تئاترینین دراماتیک آالنلی گئنیش توپلومون بیر اینانان اویونونا آیی"
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 بؤیوک بو بیز .سیندیدی عرفه سی دوشمکپرده ایلک گؤرونتوسونون بیر

 یئنی بیلینمز سونو اوالراق، اویونچوالری کونجونون بیر کیچیک تئاترین

 ساغلیق یئرینه چاخیر قانین سی،چکیلمه دارا سئوگینین .گیریردیک آشاماالرا

 بوداغا کؤکون ساتیلماسی، بازاریندا سیاست اینسانلیغین اولماسی، موتیوی

 .بلیرله دیردی کیملیگینی درامین میللی بو سسئناریلر، کیمی سیائدیلمه قوربان

یونچوسو لدوغوموز او   روسیا، ایسه یؤنو آنالنیلماز ان تئاترین دراماتیک بو او 

رتاق الرینین"مارشیمون "دؤولتلرینین اینگیلتره و آمئریکا  بو .یؤنتمی ایدی او 

 فیردوسی نین شاعیری فارس اونلو رکگله آرایا بیر یؤنه تمنلر اوستا

یاراتما  تئاتری ایران-توران یئنی اوچون اؤلمزلشدیرمک سینی"شاهنامه"

نوسونو  اوچون اولماسی قاالرقی اوالیالرین داها اوستاالر، !گتیردیلر گوندمه قو 

 اونون اینانماسی، حاقینا یاشام توپلومون بیر .چئویردیلر اوز تئاترا دوغرودان

یؤنه  اوستا .ساییلیردی موتیو گؤزل ان سی،وئرمه قانینی دامال سون اوغرونا

 ان ایشلرینین ایستکلرینی روحدان-جاندان بو تورکلرینین آزربایجان  تمنلر

 اوزرینده آرزوالری میلتیمیزین تئاتر، ایللیک بیر .یئرلشدیردیلر یندهمرکز

صحنه  یاشام گئرچک آرزوسو یازیلی نین"شاهنامه " .چئوریلدی گؤسترییه

 مدنیتی، دیلی، اوالن حاقی آنا کیچیک ان میلتین بیر !اولوندو ایجرا سینده

 دئییل، میفده ده،افسانه سفر بو !بوغولدو دنیزینده قان کیملیگی میللی منلیگی،

 اون ائتدیگی آرزو فیردوسی نین .گلدی قالیب تورانا ایران یاشامدا گئرچک

 یوز اوزو روحونون اونلو فارسالرین !آخدی قانی توران ائللی نین مینلرجه

 ائتدیکلری سینهشاهنامه بشریتین مارشیمونالر اوستا !گولدو سونرا ایللردن

 تئاترین .گؤرولدو الییق مئدالیونونا "اینسانلیق و باریش "اؤترو خیدمتدن

 تورانین .وئریلدی الینه تئهرانین یؤنه تمنلیگی بیتینجه، سسئناریسی دیشاری
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 اوزون کئیفینی اونون کی، گؤرونوردو دادلی ائله اوچون ایران یئنیلگیسی

 اوالراق، صحنه لری چیخارمانین کئیف بو بیز، !ایمیش گرک یاشاماق زامان

 ایجرا آشامانین هانسی سونرا بوندان و ایندی .سپلنمیشدیک یئرینه هر دیارین بو

 بو بیرلیکده وارکن بیلمیردیک! یاشاماق ده بیز کیمی، سیزین اولونماسینی

   !"جییکاؤیرنه آشامانی

لقا،  و آنانی سکینه عمینی، جاببار بونو !گؤرونوردو ممنون دوروموندان یئنی او 

 گؤزلریله گؤی آچیق او، .ائتدی بللی سیلهاؤپمه قوجاقالییب عمینی کیشیخان

لقایال، اؤرتولو اوزو .ییردیگولومسه بیزه  داها بیر آنیالریم تبریز او 

 گاوور سئویملی شوآندا و گؤزلری قارا قیزین کی قونشوتبریزده .جانالنیریدی

لقا وارکن، یاشام ایندی، .گلیردی اوسته-اوست گؤزلری ماوی قیزین  وارکن، او 

لقام منیم !کی یوخدور نئیم وارکن من  تانریدان یئرینه آلدیقالری بوتون او 

  !لکم   بیر گؤندریلیمیش

 

مورقامین ایسینتی، ساچان گونشدن  دؤنمدن اوزون .ییردیایشله دکایچینه او 

 کسی هر ساچاقالری گونشین .گؤرمه میشدیم گونش دوغرودان بری

 یولونو کند ساعاتلیق ۳ آلتیندا گونش گؤزل !بئله ترالنی حت ی .سئویندیریردی

لقانین کی، سؤزسوز .گؤرونموردو چتین ده قدر او بیر گئتمک  دورومو او 

 ساخالماغا ترالنی ایسه، الیله باشقا چادیرانی، الیله بیر او، .ایدی فرقلی بیزدن

 آنا بیر او، .گؤرونوردو کیمی سیاست چوخ داها ایشی بو اونون .چالیشیردی

برازی رتایا او  لدوغونو آناسی ترالنین ایشیله بو او، .قویوردو او   او 

 دناؤنجه بونو بیز، .گؤستریردی اؤزه ن سوخماغا گؤزونه ژاندارماالرین

لقادان ترالنی من آزدان بیر .دوشونموشدوک  ژاندارماالردان  .آالجاقدیم او 
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لقانین بورادا بیز، .جکدیمایستیه درمان اوچون یولداشیم حیات  یالقیز او 

لمادیغینی  فیکری عمینین کیشیخان بو، .ایدیک لیگؤسترمه ژاندارماالرا او 

 الیمیزده اؤز یالنیزجا چیخماسی، آچیغا دوروموموزون بوراداکی بیزیم .ایدی

 حت ی .گؤسترمه میشدی ماراق کیملیگیمیزه بیزیم کیمسه چیخانی تبریزدن .ایدی

 بللی بئله سیگؤممه هارادا مزارلیقدا، کیمین اوالن سینده قصبه مردآباد

لمادی لدوغونو نه کیملیگینین اؤلنلرین اورادا !او   اوستونده کاغیذ بیر او 

 کیم تک-تک بیزیم ژاندارماالرین گؤره، بیلدیگیمه منیم آزیندان ا ن .یازمادیالر

لدوغوموزال خ بیلگیلری باغلی او   ده عمی جاببار دئییل، من تک بونو .ایدی یو 

 .ایدیک لیگؤرمه ساغالم ایشیمیزی بیز باخمایاراق، بونا آنجاق .ییردیتصدیقله

  !ایدی قاچمامالی گؤزدن ده سیخاین لشمه آلچاالراق بیریلرینین ایچیمیزدن

 بیزیم بیرلیکده اونالر .بیتمیشدیر دانیشیغی بیناسینداکی ژاندارما چاووشالرین

 .گلدیلر کونجه اولدوغوموز

 !دیکسؤزدور فرمان باشچاووش آدیم نیممه :باشچیسی ژاندارما دژبان  -

 زامان اوزون بیز، !ائدیرم اومود گلدیگینیزی خوش !گلدینیز سونوندا

 یاخشی داها آغریتماساق، باشینی بیریمیزین-بیر !قاالجاییق باشا-باش

 من !باخیر ایشارتیمه منیم حیاتی بیرینیزین هر سیزین !اوالجاق

 !تاپانجامدیر منیم آغاسی لریندره-داغ بو !آغاتمامیشام بوشونا ساچالریمی

 سیزین یوخسا، !دوستونوزدور تاپانجا بو آپارسانیز، یاخشی اؤزونوزو

 اویناماق اویون کیمسئیله منیم !قاالر قارشییا-قارشی تاپانجام منیم جانینیزال

 نه گؤزلرده بو !باخین گؤزلریمه دیقتله هامینیز !یوخدور سیمهوه

 بئیه بایرامی !جکسینیزگؤره اونو دا داورانیشالریمدا گؤرورسونوزسه
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 !قوالغیمدیر-گؤزوم منیم سونرا بوندان او، !وئردیم امیرلری اوالن الزیم

 سونو خبرین هر چاتان منه .چاتدیراجاقدیر منه یالنیشینیزی بیر هر سیزین

 سونرا بوندان سیزین !گرکدیر بیلمگینیز ایندیدن اولمایاجاغینی یاخشی

 سونراکی بوندان اورانین .دیر "آباد بدیع "آدی یئرین یاشادیغینیز

 بوندان وطنیز !آرتیق اونودون آزربایجانی    .باخیر سیزه آوادانلیغی

یئتیشه بدیع آبادا سونرا آردیندان نینتپه ایکی !اوالجاق "بدیع آباد "سونرا

 کندخودا" !اوراداسینیز ساعاتا ۳–۲گولوبدور.  اوزونوزه هاوا !جکسینیز

 !اونونالدیر ایشی یئرلشدیرمک سیزی اورادا !سالینیب خبر یا"برکت آغا

 قاالنینیز !وار قاتیر آلتی قادینالرا اوشاقلی قوجاالرا، اوچون، یولونوز

  وارمی؟ سوالین بیر سنین بئی، بایرامی !جکسینیزیئرییه یئرده

 !آنالشیلدی شئی هر "!دیکسؤز "سرکار یوخ -

 الیمی آلیب ایشه پالنی قوردوغوموز دناؤنجه قاچیرمادان فرصتی من

 توتدوغوم قوجاغیمدا توشالنارکن، منه گؤزو چاووشون ژاندارم .قالدیردیم

لقایا بورونموش چادیرایا آیاغا-باشدان ترالنی  گؤرونجه، ایشی بو .وئردیم او 

 !چالیشیردیم یهگیزلتمه تیتره ییشینی اللریمین

 نه؟ سوالین جاوان؟ دیرنه :دیکسؤز  -

 سوده آنانین نئچه بیر .وار سودمرلر ایچیمیزده بیزیم قوربان، بعلی  -

 تلف یولدا قدر کنده قورخورام .آجدیرالر لرکؤرپه .وار احتییاجی

 منیم هم مومکونسه .اوشاغیمدیر منیم ده بیری اونالردان .اولسونالر

 !وئریلسین سود بیراز باجیالرا باشقا ده هم خانیمیما،
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 !ایچسینلر پایال هامییا !گتیر سود کوزه بیر ایچه ریدن !عسگر :دیکسؤز  -

 وئرین سود آرتیق چللک بیر اوشاقلیالرا !یئسینلر وئر گتیر دا الواش

 !باخ یاخشی اوشاغینا-آرواد !اوغالن جاوان آفرین !گؤتورسونلر اؤزلریله

 ندیر؟ آدین

 !جوانشیر سرکار، جناب  -

 یئتیش ایشلرینه لرینکؤرپه و آناالرین اوشاقلی سونرا بوندان سن،  -

 کئچی سودلو ایکی باش سنه دیکسؤز سرکار دئکی، برکتاغایا کندخودا!"

 !وئر سود قادینالرا سودلو !یئتیش اؤزون اونالرا !ائتدی امر سینیوئرمه

  نه؟ آدی خانیمین گلین و باالنین جوانشیر؟ آنالدین می

 آدی، خانیمین .ترالندیر آدی باالمین .ساغولون .دوشوندوم قوربان بعلی -

 !قوربان"فاطیمه "آدی آدی،

 دا آدی آنامین  رحمتلی !اولسون عیفتلی کیمی فاطیمه !فاطیمه !فاطیمه -

 !دیمائشیتمه هئچ آدیدیر؟ هارا ترالن !ایدی فاطیمه

 سیدیرتورکجه قوشونون شاهین ترالن سرکار، ائلسین رحمت آنانیزا الاله -

  !سرکار جناب

 لریدوشمه یوال .داغیدین سودلری و چؤرکلری عسگرلر، !آنالدیم هااا -

 اولور. گئج آرتیق !گرک

یلو .گؤرونوردو اوزه رینده ۶۰ یاشی چاووشون ژاندارما ائنلی  و اوجا بو 

 ایکی دوران یانیندا .باغالمیشدی توربا آلتی گؤزلرینین .ایدی بیریسی کورک

 کیچیک بویلو، ایکیسی هر چاووشالرین .ایدی یاراشیقلی چوخ چاووشدان

 بیزیم اولدوغو نه دورومونون بایرامینین باشچاووش .ایدیلر یوغون قارنی
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 درویشلو .یاشاییردی قارایازیسینی سوسقون-سوسقون او، .دئییلدیر بللی اوچون

 بونا آنجاق .دئییلدیر خوش هئچ گؤرونتوسو دا اونون .دورومدایدی همن دا

 سونرا بوندان کی، بللی .سوردوردو دیلمانجلیغینی دا بورادا باخمایاراق،

 ژاندارما .اوالجاقدیر اونون رولو سئچیم باش ایشلرینده دیلمانجلیق

 امیر "اونا یاناشی، سیلهدئمه "بئی "باشچاووش بایرامییه باشچاووشون

 آلینماسی لرینینهروتب باشچاووش بایرامینین آلتیندا سینینایفاده کیمی  "!وئردیم

 دئیشیک لیک بیر هانسی هر گئییمینده باخمایاراق، بونا .گؤرونوردو ایزلری

  .ایدی یوخ

ن قارشی چاووشا ژاندارما الیی ایشیمدن سو   هر .ایچیندئیدیم قیوانج بؤیوک دو 

الن ایچیمیزده أووردو. حله منی کس  گؤیلره منی آناالر لیکؤرپه اوچ او 

نالرین .قالدیریردیالر لقانین یاناشماسی، منه او   .قاچمیردی گؤزوندن دا او 

لقانین  راضی اوره گیم قیریلماسینا حالدا، سئودیگیم قیسقانماسینی منی او 

 منیم .ایدی دوشمکده گؤره و بیر یئنی اوزه ریمه منیم صاباحدان .اولموردو

لقایال الیدان بیر هر ساالجاق کؤلگه ایلیشگیمه اوالن او   .ایدی گرک قاچماغیم او 

نرا بوندان لقادان بئله، آنلیغینا بیر سو   باشقا .دوشونموردوم اوزاقالشماغی او 

لقانین دنبیلمه ده اؤزوم یاندان، لقا، .قویموشدوم فاطیمه آدینی او   لیکلهحله او 

 احتیاط پاتالماسیندا آنلیغینا بیر دا، یاناشسا آلچاتماالرا بو دؤزومله و تمکین

لقانی من، .ائدیردیم  بیر .ایدیم مجبور یهدییشمه بئله آدینی اؤترو قوروماقدان او 

 اؤزوم اولدوغونو نه تپکینین وئردیگیم قارشیسیندا اوالیین نیلمزگؤزله آنلیغینا

 ایله پاالنالشمیش آلتی قاتیر سیلهبیتمه داغیتیمینین چؤرک و سود !دیمبیلمه بئله

یطینه بینانین ائششک ایکی  منه بایرامی   باشچاووش اثنادا همین .گتیریلدی ح 

  :گلدی ساری
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 دنبیلمه ده اؤزون !گیرمه چوخ گؤزونه ژاندارما اوغلوم !جوانشیر  -

لقانین !اول دیقتلی !بیلرسن اوال آلت ایشلرینه پیس اونالرین  آدینین او 

لقا ده، بیلینسه اولدوغو یاالن بونون .بئیندیم دئدیگینی فاطیمه  آدیندان او 

 شرعیتجه سیزین، !بیلدیر سئودیگینی آدینی فاطیمه دیگینی،گلمه خوشونون

 اولقایا/ !دانیشاریق کندده حاقدا بو !لی ییکتئزلشدیرمه ائولنمگینیزی

 سن !اونا قیزما .گؤردو ایش دوغرو جوانشیر قیزیم، /:رکائده ایشاره

لقا !گلینیمیزسن گؤزل بیزیم  !... آما آددی، گؤزل دا او 

 سادجه من !کی قیزمادیم جوانشیره من !بایرامی عمی اوستونه باش :ولقاا -

 !بیلمیرم سینی عنعنه-عادت بورانین قدر سیزین من، !چاتالدیم ماراقدان

 !اینشالاله گئدر، یئرینه ایشلر !داریخما قیزیم، -

 بیزدن رک،ائده ایشاره جاببارعمی یه آلتییال گؤزونون باشچاووش،

 اولدوغونو آراسیندا ایکیسی داورانیشالرین بئله ده، لراؤنجه !اوزاقالشدی

 اولماسینا ساخلی نین گیزلی بیر آراسیندا ایکیسی نین بو اوزدن بو .گؤرموشدوم

 بیر دیگیمبیلمه ایله چیخماسی اوزه یاخیندا سیررین بو کی، سؤزسوز .اینانیردیم

 سونرا گونلردن اوزون باشچاووشون .آچیالجاقدی ده اوستو گیزلیلرین چوخ

لقایا منیمله او، .دوشوندوردو چوخ منی داورانیشی بئله یاخینالشاراق، منه  او 

 داورانیشییال آنالملی قیساسی، چالیشیردی. یهوئرمه آرخایینلیق گوونج، گوج،

لقانین  یهگؤرمه دییشیک ده من بئیی، بایرامی   گؤرونن عمی گؤزونده او 

  !باشالمیشدیم

 قاتیرالرا آناالر لیکؤرپه اوچ و عمیجان جاهانکیشی آناالر، سکینه سونا،

لقا، .میندیریلدی  .وئردی عمی جانا جاهانکیشی ایصرارال حاقینی قاتیر اؤز او 
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 ایستیفاده اوچون داشیماق چانتاالری بوخچا، اوالن الیمیزده ایسه ائششک ایکی

 زنجیرلی جیبیندن جیلیقاسینین .سوروشدوم عمیدن کیشیخان ساعاتی .ائدیلدی

 !دئدی "۰۵٫۲ "آچاراق قاپیسینی ساعاتینین

 10 سانکی، .یولالنمیشدیر ساری منزیلینه سون سوروسو اسارت آرتیق

 کی، دوشونوردوم .یاخینالشیردی سونو آنیالرین یول دولو آجیالرال گونلوک

 گومان چوخ .جییکیئتیشه کنده ساعاتا اوچ اوزاغی ان گئدرسه یولوندا ایشلر

 اوچون قارشیالماق بیزی چوخالری بیر و کندخودا ایندیدن کی،

 ساده دولو، کؤنلو آچیق، اورگی اهلی کند اولسا ده نه باخما، .حاضیرالشیرالر

 بو !اوالجاق فورصتیمیز یاشاماق اولسا، دا آز اورادا .اوالر توپلومچو داها و

ن  بو کی، سؤزسوز .قالمامیشدیر گوجو یورومک جانیمیزدا ایچینده گون او 

 یولالرداکی آزیندان ان آما .اولمامیشدی ایچمگیمیز-یئمک ده اؤنجه گونلردن

 .دوشمه میشدیک الدن قدر

 بیر هئچ آراسیندا تلسکن لیگیم منیم سیلهیورومه یاواش-یاواش قاتیرالرین

 بیر .قالمامیشدی شانسیم باشقا کی، یازیق نه آنجاق .ایدی یوخ اورتاقلیق

 سونو ایله اؤنو ایپیمیزین سیلهیورومه آرخادا ایسه بیریسینین اؤنده، عسگرین

 ۳۸ بؤیوکلو-اوشاقلی بیرلیکده قاتیالنالرال بیزه تئهراندان .بلیرلنمیشدیر

 بیریلری بیزدن دا درویشلونون چاووش بایرامیله باشچاووش آرتیق .نفریدیک

نالر .اولموشدور بللی اولماسی  آیاقدا سینه نوقطه سون بیرگه بیزیمله دا او 

 اؤرتوکلو قار اینجه سینیچئوره یولون جیغیر قاتیرلیق بیر .یورویوردولر

 .ایدی دونوق ده بعضا   پالچیق، بعضا   یول .آلمیشدیر بوزالر سال کیچیک

 ساغیمیزین-سول چونکی، .ایدی یوخ سیتهلوکه دوشمه یولدا بئله، بونونال

 یولون اوزدن، بو .ائدیردی داوام اؤلچوده عئینی هارداسا یوخوشلوغو
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 اوزاندیقجا یول .سئویندیریجیدی ایشیقلیغی دا هاوانین بیرلیکده ایله هامارلیغی

 گئتدیکجه ایزلرینین یاشیللیق .گؤرونوردو آیدینجا دا سیخالشماسی دوغانین

 .دئیشیردی ده گؤرونتوسو دوغانین چوخالماسی ایله

 سینینلپه لنمه چایینین گورسو)قاماسیاب( یمی،ک دیگیسؤیله عمینین کیشیخان

 کیمی موسیقی آخیجی سیلپلنمه چایین آددیمالدیقجا !وارمیش عالمی باشقا

 جن ت سیلهچئوره گؤزل اینانیلماز چایی، گورسو .اوخشاییردی روحوموزو

 بویونجا یول باخمایاراق، بونا .بوراخیردی ایزلرینی اوالجاغی یای-یاز کیمی

لوملو ده هئچ سیمهگؤرونمه بیریسینین جانلی  چونکی، .وئرمیردی سیقنال او 

 اینسانالری یئرلی .ایدی اینسانالر ده بیری عامیللردن اؤنملی ان اوچون بیزیم

 ماراغیمیزی چوخ داها شئیدن هر قورماق اونسیت اونالرال تانییب، گؤروب،

 مقصده گؤرونجه، آوادانلیغینی کند بیر اوزاقدان اثنادا همین .چکیردی

الر ساعات بیر لیدوشه یوال آنجاق .آنالییردیق چاتدیغیمیزی لماز-او   .ایدی او 

 بورا "عمی، کیشیخان – یولداشیمیز آددیمالیان چیگینه-چیگین گؤره، بونا

 :سوروشدوم دنوئرمه قارشیلیق سؤزونه  "وار! چوخ هله چاتماغا دئییل،

 بو .تانیش سینیز دریندن داها ایله طبیعتی بوراالرین عمی، سیز کیشیخان -

 کی، بو گؤرونن آما .چوخدور بنزرلیگی یولالریمیزا بیزیم دا یولالرین

 ائله می؟ .یاشاییر آدام آز بوراالردا

دره لر،مئشه داغالر، بنزر چکیلن زاگروسا قافقازالردان کیچیک !اوغلوم -

 .دوزنله میشدیر اؤزو دوغانین دئییل، سن-من بونو .واردیر آرانالر و لر

 لردنبؤلگه باشقا ایسینتی سیله اوزانان و یوخوشلوغو-یئنیش سرتلیگی،

 فورماالشدیغینی طبیعتله عئینی ازه لدن هنده ورین بؤیوک بو فرقلنن
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 هنده ورین گئنیش بو اوزدن بو .تصدیقلمیشلر بیلگینلر دوغاچی

 سنین، منیمله .اولموشدور بنزر مدنیتی و سیگلیشمه اینسانالرینین

 گئچمک دئییب بونو .یوخدور فرقلیک تیپینده تبریزلینین ایله بیرهمدانلی

نوج بیر ساده !وار سببلری ائتنیک درین بوعئینی لیگین !اولماز  سو 

 آچیق بواؤزللیکلره وئردیگی بیزه دوغانین !بیرلیگی کیملیک بو دئییلدی

 مومکون سیدییشمه آسانلیقال اؤزللیکلرین بو !گرک باخماق گؤزله و بئیین

 ده کؤکلرینی دییشدیرمکله دیلینی تورکلرین میلتچیلری، فارس !دئییلدیر

 اونا دا ساوادیم .دئییلم آدامی آالنین بو من، !ییرلرایسته اونوتدورماق

النا آنجاق !چاتماز النا،-دو   .آنالمیشام گرچگی بیر آختارا-آختارا دو 

 .واردیر اینسانالری و طبیعتی عئینی نینبؤلگه گئنیش بو کی، آنالمیشام

 یئرینی چوخ بیر آزربایجانین قوزئی ایلدیرکی، ۷–۶ گؤره، ائشیتدیگیمه

 بیر .اوالجاقدیر سونوجو چوخلو کی البتده قازینتیالرین بو .قازمیشالر

 قالساق، ساغ سکاؤلمه .ائشیتمیشم چالیشماسینی آرخئولوقالرین چوخ

 بوردا کی، قالدی !جییکگؤره اؤرنکلرینی اویغارلیق چیخان تورپاقدان

 هاوایا ایلیق بئله فصیلینده بو ایلین خالقی بورانین .یاشاییر اینسانالر چوخ

 هاوا بوراالردا !اینانمالییق ده بیز سینهتجروبه اینسانالرین بو !آلدانمازالر

-سولدان ایندی ایکن یوخ بولود گؤیده اؤنجه ساعات ایکی باخ، .دؤنر تئز

-قار بیزی یولدا ائدیرم کی، اومید !باشالییب یهاسمه بولودالر ساغدان

 !توتماسین یاغیش

 پراودا "قایناغی ایلک خبرین بو وئردیگی بئین کیشیخان :عمی جاببار -

 الینده ظابیطین باکیلی بیر قزئتئنی بو من، .اولموشدور "قزئتی

 ظابیطله بو اولدوغوم تانیش مرکزینده نینفیرقه تبریزده .گؤرموشدوم
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 گئنیش داها بری ایلدن جی-۱۹۴۰ اوخویارکن قزئتی بو بیرلیکده

 یازدیغینا قزئتین بو .اؤیرندیم سینیگئتمه هندورینده چایی آراز قازینتیالرین

 بو کی، اؤیله .گئنیشدیر چوخ اوزانتیسی اویغارلیغی نین کور-آراز گؤره،

یا ایکی چای آراسی، باشقا  "مئسوپوتامییا "قافقازالردان گونئی گئنیشلیگی

 بو اوالرسا، بئله .نیلیرگؤزله اوزانماسی قدر آراسی دجله-فرات آدی ایله

 سورج تاریخی نین"یایالسی آزربایجان  تورک "مرکزینده اویغارلیغین

 .اولمامالیدیر شوبهه میز اولوشماسینا ایچیندن

 .دیمبیلمه ائده الده شئی بیر دانیشیقالریندان اوستا، :عمی کیشیخان  -

 !آنالتسان دیلیمده منیم و یومشاق بیراز دوغروسو،

 !ائتمگین کؤنوللوک آلچاق !اوستادسینیز اؤزونوز سیز بی، کیشیخان  -

 .گرکدیر اوخونماسی بیلگیلرین بو .دئییرم دوغرودان بئی، جاببار یوخ  -

 کی، عاغیللی یام قدر او من .بیریسن اوخوموش بونالری سن کی، بللی

 دیگیمیبیلمه کی دئییلم اینسان جاهیل من .نیماؤیره بیلندن دیگیمیبیلمه

 عؤمور تکی .لییماؤیرنمه چوخ سندن قونوالردا بو !ساخالیام گیزلی

 .اولسون

نودا بو ده منیم دوزو جاببارعمی، :من - خدور بیلگیم قو   منیم بونالر .یو 

 !یئنیلیکدیرده   اوچون

 .یوخدور کیتابالر آیدین قونوالردا بو .حاقلی سینیز آز بیر :عمی جاببار -

 بیر تبریزده اؤنجه، ایل ۴–۳وار.  قایناق یازیلی آز چوخ بئله، اولسا

 .آراشدیریردیق تاریخینی تورک بیز .ایدی وار قروپوموز کیچیک

 سورغوالری بو .چیخیردی قارشیمیزا سورغوالر اینانیلماز آراشدیردیقجا،
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 آرتیق داها و دوشونمه درین داها آراما، چوخ داها یولوندا جاوابالندیرما

 تانیش زامان او اویقارلیغییال ایکی چای آراسی من .ایدی گرک چالیشماق

 ایکی بو .آخارسوالردیر بؤیوک یاناشی ایکی چایالری فرات-دجله .اولدوم

 چایالردان گئنیش باشالیاراق سیندنبؤلگه آنادولو نینتورکیه چای،

الراقآخارسو  بؤیوک سوالنیب،  گئچندن سورییادان و عراق تورکیه، او 

 اوالن اوزونلوغو کیلومئتره ۱۹۰۰ .تؤکولور نه"کؤرفزی کنگر "سونرا

 .قورولموشدور مدنیتلری بؤیوک ایلکین ان دونیانین ایکی چای آراسیندا

 ائتنیکلر چوخ بیر و کؤکنلی لر تورک کؤکنلی لر، سامی اورادا

 اولماسییال یاخینلیغیندا اویغارلیغین بو تورپاقالریمیزین بیزیم .یاشامیشالر

لماسی مئیدانی کؤچ  .دانیشاریق گئنیش داها حاقدا بو .قاچیریلمازدیر او 

 عیالمالرین اولدوغو، کیملر سومئرلی لرین گلدیگی، هارادان آدینین کنگر

 اویغارلیقالرین هانسی سیندهچئوره گؤلونون اورمو ائتدیگی، گؤچ هارادان

  .پایالشارام سیزینله قدریله بیلدیگیم یارانماسینی

 دیلر؟اؤیرتمه بیزه تبریزده نییه بونالری عمی، جاببار -

 مؤوقعی، دوشمن قارشی آنالمینا تورک روسالرین بیرینجیسی،  -

 اوچونجوسو، ساخالنیلماسی، گیزلی بیلگینین حاقدا بو ایکینجیسی،

 دوغما اویغارلیغینی کولتورونو، دیلینی، آذری قوندارما زورال استالینین

 دؤولتینین سووئت دؤردونجوسو، سی، یئرلشدیرمه آدینا وارلیغی تورک

 روس باشچیالرینین فیرقه ,بئشینجیسی سی، سووئت لشدیرمه آزربایجانی

تورکییه روسالرین   آزربایجانی ,آلتینجیسی وورغونلوغو، ایدئولوگییاسینا

 اولوسال گرچک اؤز ئرلریمیزینلید یئدینجیسی، توتماسی، اوزاق دن

 دوشوننلرین کیمی بیزیم سئگیزینجیسی، اولماسی، خبرسیز وارلیغیمیزدان
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اولماماسی،  دوققوزونجو، زامانین اولماسی، گؤزله مده اوالراق سورکلی

 تورک سیستمینده دوشونجه روسالرین !...قورتارسین کی سای اونونجو...

 روس .دییردی گؤزه دوشمنچیلیک بؤیوک باغلی سیلهاؤیرتیلمه وارلیغینین

 آما آزربایجان .دوشوردوک باشا نیفرتینی قارشی تورکلویه ظابیطلرین

 .اولموردو آنالماق ایسه دوشمنچیلیگینی قارشی اؤزلرینه ظابیطلرینین

 سیاستی آنتی تورکلوک سرت داها روسالردان ظابیطلری آزربایجان 

 قروپو علمی بیزیم آلتیالریال  بونالرین زامان، او .یورودوردولر

 تانیش ظابیطیله بیر آزربایجان اؤنجه یارانماسیندان نینفیرقه .داغیتدیالر

 اونو سونرا ییغینجاقدان ۶–۵ .آلدیق ایچیمیزه اؤز سئوه-سئوه اونو .اولدوق

 ائویمیزدن بیر-بیر بیزی سونرا، هفته بیر هارداسا .دیکگؤرمه داها

 توپالنماغیمیزا داها بیر .دیلرحده له ایله دامغاسی پانتورکیست .آلدیالر

 !یاساقالدیالر دانیشماغی حاقیندا تورکلوک حت ی .دیوئریلمه ایزین

 بو !دئییلم آنالمیش ده حله نیفرتینی وارلیغیندان تورک کومونیستلرین

 بونالر، .یاتیر وارلیغی تورک لیندهتمه وارلیغینین بوتون روسالرین

  !کسیلدیلر دوشمن تورکلره اولماقدانسا، مینتدار

 بیر هئچ دئیشن بوردا، !کی یاتار نه آلتیندا دوشمنلیگین بو یوخسا،

وار، ائله جه  عرب گئرمن، فارس، کی روس، نئجه !یوخدور گرچکلیک

 دئیه، وارام من !وار ینلرائتمه قبول وارلیغیمی منیم نییه !وار تورک ده

 .ائتمیر دار یئرینی نینکیمسه کیمسه دونیادا بو دئییلمی؟ اولمالی دا هامی

 !بتردی ده فاشیزمدن باخیشالری قارشی تورکلره فارسالرین و روسالرین

 وارلیقالرینین روسالر !دیربئله باخیشی تورکلویه ایدئولوگییاسینین روس

 یوخسا !اونوتمامالیدیرالر قورولماسینی اوزه رینده مزارلیغی تورکوستان
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 ایله اؤزو شئیی کی هراوزه رینده و قالخار آیاغا مزارلیق بو گون بیر

 گؤمر.

 دیز والالهی !هاااا دنیزسن بیر سن کی، والاله کیشی آ :عمی کیشیخان -

 !ییرمایسته اؤیرنمک سندن کیمی اوشاق چؤکوب،

 بیلگی چوخ داها جکاؤیرنه سیزدن گنجلرین بیز هله !عمی دوغرودو

  .گرک اؤیرنمک چوخلو جاببارعمیدن و سیزدن !وار

                                        ~~~~~ 

 

 ! چوبانی تورک اورکلی قورد نینگئجه آنسیزین

 

 بولودالرین قارا چؤکموش اوزه رینه گؤیون گؤزلو ماوی چیخارکن یوال

زغون نان اوزو اوستوموزه پو   !گؤستردی اؤزونو دامالجیقالرال سرت قو 

 .باشالدی آرتماغا سورعتی دا کاروانین سیلهدییشمه آنیدن هاوانین

لون جیغیر بیرساعاتلیق آزیندان ان قارشیمیزداکی،  باشقا جگی،بیته نئجه یو 

 یهدوشونمه جگینیگله نه باشیمیزا قاالرساق آلتیندا یاغمور ایسه یاندان

 "!گلین تئز "سسله اوجا عسگرین بلدچی قارشیمیزداکی !باشالدیق

 اوستونده باشیمیز .اولوردو بللی پیسلیگی دورومون چاغیرماسیندان،

غونالشان غرو یهدره بولودالرین یو  رخونج چوخ سییورومه دو   .گؤرونوردو قو 

یوماسی یاناشی، ایله قارانلیغی ائرکن هاوانین لونو کند دا سو  لونا جهنم یو   یو 

 اوزه ریمیزه کوله گین دلی یاغیشلی-قارلی یوکسلن گئتدیکجه .چئویرمیشدی

 داغالر .گلمیشدیک توش ساواشینا دیریم-اؤلوم آشامالی یئنی ایله چارپماسی
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 باشیمیز آرتیق بولودالر، قارا گؤرونن دهشتلی ایله گورولتوسو آردیندان

 .سالیردی یوال سئل لریسپمه یاغیش باشالیان اؤنجه بیراز .آلچالیردی اوستونه

ن ن-او   قاالن-اوالن کاروانین یولو کند دؤنن یولونا جهنم ایچیندهدقیقه  بئش او 

لدوقجا سیشوبهه تانری اوالن ایچیمده .آلمیشدیر الیندن ده اومیدینی یاشام  او 

 راحات دندوشونمه سینیائتمه قصد اوزه ریمیزه تانرینین .آرتمیشدی

 .قالمیشدیق اومیدینه قاتیرالرین قاالن چاشباش آراسیندا دره-تپه .ائدبیلمیردیم

 اؤلوم لرینگئجه کئچن یئنیدن، .گؤرونموردو یووا بیر سوخاجاق باشیمیزی

 یوخاری ایله آشاغی .باشالمیشدی یهاسمه اوستونده باشیمیزین قورخوسو

 خوشبختلیک اؤنجه بیراز .اینجه لشیردی آن هر یول جیغیر چکیلن آراسیندا

 .اولموشدو تسلیم شاهلیغینا روزگارین وحشی شیریلتیسی، چای اوالن مئلودیسی

 یوخاریدان سانکی .آغناییردی باشیمیزا سئللر بوتون توپالیاجاغی گؤیده آلالهین

-قول قوروموش یاماجالرین سئیرک .آخیردی سئل پالچیقدان اوستوموزه

 هر .آلیردی هدفه ساغیمیزی-سول کیمی اوخ قورتولموش یایدان بوداقالری

لقانین من، .چالیشیردی قورومایا اؤزونو ایله اوالنی الینده کس،  ایستیفاده او 

 یهچکمه باشینا اونالرین پتوالری یئرلشدیردیگیم خورجونوندا قاتیرین ائتدیگی

 آن هر یاغمور گورولتولو .اولوردو انگل دا بونا کولک دلی آنجاق .چالیشیردیم

 الینده جاببارعمی .چالیشیردی یهدیرنمه قارشی دوروما بو کس هر .چوخالیردی

 ساخالماغا اونو ایله الی ایکی رک،کئچیره آلنینا شاپقاسینی گزدیردیگی

 !گلیردی آجیغیما داورانیشی نورمال دورومدا بو عمینین کیشیخان .چالیشیردی

 یوخدو ائلینین ستارخان "بوراخاراق یاغمورا ساچالرینی آغ سئیرک او،

 سینه روزگارا سرتلشن سانکی اوخویا،-اوخویا مارشینی "!قورخوسو

 پروبلئملردن جکبیله چیخارا قارشیمیزا شرطلرینین هاوا !گریردی
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 القئیدلیک داورانیشالریندا سویوق قانلی عمینین کیشیخان .قورخوردوم

 قاتیرین بیر گؤزلرکن، قورخماسینی کیمی بیزیم دا اونون .حیسئدیردیم

 !گلیردی آنالمسیز منه سییورومه اوخویا-اوخویا مارش رکچکه نوختاسیندان

 یاخین بیزه .اولموشدو آجیسی جهنم احوالی خوش ساعاتلیق نئچه بیر هامینین

 سورو .یئنیردی ساری یهدره سوروسو قوزو بیر حالیندا یووارالق دنتپه اوالن

 گئری دا سونرا گلیب، کؤپکلر .ائشیدیلیردی سیهورمه ساری بیزه ایتلرینین

 کی، بللی گورولتوسو یاغمورون .آییرمیردیالر بیزدن گؤزلرینی رکدؤنه

 آن هر گورولتو و ایلدیریم یاغیش، .چاشدیرمیشدی عاغلینی دا اونالرین

 .سوروردو دنکسمه باغیری-چیغیر ترالنین سمیرسیز-سس سیز .آرتیردی

 ائنمه میز یهدره سونوجوندا ایشارتی ال آراسیندا چوبان عسگرله گئدن اؤنده

 سورونون گؤرونن اؤنده اؤزوموزو، رکائنه آیریجیندان یول بیر .اولدو بللی

 تیکینتی خارابالیق بیر سونرا دؤنوشدن کسن قارشیمیزی .بوراخدیق ایزینه

 عمی کیشیخان .دوشوندوم اولدوغوموزو وارمیش اؤنجه، من .گؤروندو

 :دوشوندو اولدوغونو دایاناجاغی چاپار کؤهنه اوستو یول بورانین

 یاغیشدان بیزی !چوبانی عسگرله ساغولسونعمی:  کیشیخان -

گئجه له  بورادا .یئتیشمزدیک ساغالم کنده  ده بیریمیز یوخسا !قورتاردیالر

 باشیمیزا جنابالری آلاله کی، اینشالاله !مه گیمیزی دوشونورم

 گوله(.-)گوله !ییخمازبورانی

 کنده؟ قالیر چوخ حله عمی -

لماسینی  ساعاتلیق بیر -   دوشونوروم.یولوموزون او 
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 یا و ائوی اوردو کئچمیشلرده یئرلرین بئله گؤره، اؤیرندیگیمه عمیدن جاببار

 چاپارالر یئرلردن بئله سونراالر .گؤرونوردو اولماسی کاروانسارای

 سورونو ایکی ده، سؤکولسه یئری چوخ بیر تیکینتی نین بو .یارارالنارمیشالر

 چاغا دیوارالری ایله پالچیق .ایدی وار تاوانی بؤیوک قدر توتاجاق آلتیندا

 خانالری، شاهالری، هانسی سارایین یارالی و یالقیز بو اوخویان مئیدان

 نهاونددن .دئییلدیر بللی سیگؤرمه اشکیاالری سنلری،یول که پاشاالری،

 جاببار آنالمینی تاریخی ییخینتی الرینین قاال گؤرونن سیندهچئوره چیخارکن،

 بو آنجاق .اؤیرنمیشدیم اولماسینی باللی باشی نینبؤلگه بو سوروشونجا، عمیدن

 بیر گؤزل اوچون احتشامی منیم قاباردیجی گؤز چاغینداکی کاروانسارایین

 .ساییلیردی تجروبه

 گؤرمک عئینیله بورادا آنالمینی "!راستالدیق دامچییا قورتولدوق یاغیشدان"

 منه بو !دامجیالییردی کیمی آالچیغی قیش یئری هر کاروانسارایین !اولوردو

لقا !کیمیدی تابلو وئریجی ذؤوق اینانیلماز گؤره،  بو گؤرونن دهشتلی اوچون او 

 عسگر بیر اوچون بئی آبیده، بایرامی بیر اوچون عمی جاببار کاروانسارای،

 مؤوالنا ایسه، اوچون آنا سکینه یوواسی، گیزلنمه گؤره، عمییه کیشیخان ائوی،

لقانین ایله گوجو بوتون ترالن آرا بو .گؤرونوردو کیمی یوواسی  شبو   او 

 اوزاقالشدیرماغا بالسیندان سئل آخان گؤیدن اؤزونو کس هر .امیردی دؤشونو

  :عمی کیشیخان .چالیشیردی

  !گل دور اوغلوم جوانشیر، -

 عمی؟ هارا -

 !باناچو   -
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 اوچون؟ نه -

 !گل سن -

 رکگؤره بیزی ایتلرین .دوشدوک یوال یؤنونه اوالن سورو کاروانسارایین

 ال عسگرلره باخان بیزه عمی کیشیخان .کسیلدی ایشارتیله چوبانین هافیلدیسی

 ساری چوبانا ایذنیله اوزاقدان عسگرلرین .ساالمالدی اونالری قالدیراراق

 کؤپکلرین اوالن یاخینیندا بیرلیکده سیلهگلمه ساری بیزه چوبانین .گئتدیک

 چوبانین اوالن یاشالریندا اورتا !باشالدیالر یهیورومه میزی-میزی ده ایکیسی

رنوزلو دیکیلمیش کی دریدنچیگینینده نو جیلیققا بو   داها اولدوغوندان او 

 چوبان، ساکینلشدیرن کؤپکلری کی چوماغیالالینده .گؤستریردی گؤرکملی

  :ساالمالدی بیزی قالدیراراق الینی دنمئتره اون-بئش

 !سیزلری گؤردوک خوش !قوناقالری تانری آلئیکوم-سالمو :چوبان -

 یاپال-یوک و بوال-باال توفاندا، دلی بو یولدا، بو !بئله هارایا بئله، هارادان

 ایلدیریمی بو ؟ آلالهین!مزارلیغیندا اونودولموش بو آلالهین وار ایشینیز نه

 چوخداندیر یولالردان بو !سیندهگئجه بولودلو قارا ائنمیش یهدره آلتیندا،

لونوزو !کئچمز مادام-آدام  !البت ه آزمیش سینیز یو 

 برکتلی !اولسون بول !قارداش چوبان اولسون ساالم :عمی کیشیخان  -

-قورددان تانری !سورونوزدور اؤزونوزون کی، اینشالاله !اولسون

روسون جاناواردان  هارایا-گلیب هارادان !اولسون بول سودو-ا تی !قو 

 !تورکلریک قارغیشالنمیش بیز، !قارداش چوبان سوروشما، گئتدیگیمیزی

 دئدیلر !دئدیک نفس !اؤزگورلوک دا بو آلین دئدیلر !دئدیک اؤزگورلوک
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 سورگونونه "آباد بدیع "تبریزدن کاروان بو !اولسون سیزین دره-داغ

 قارداش؟ وار یول قدر نه بدیع آبادا !آزدیریلیب

 تبریز، !آنالمادیم نه؟ دئدیگین سورگون .قالیر یول آغاج بیر هارداسا -

دوشمه باشا گلدیگینیزی بوراالرا نییه .یئردیر بیر اوزاقالردا چوخ بیلدیگیم

 !دوشمورم باشا سؤزلرینیزی سیزین !قالسایدینیز یئرلرینیزده اؤز !دیم

 !ارمغانی چوبان .وار پئندیر چؤرک، بیراز منده !اولسون کؤمگینیز تانری

یوزدورارام سیزلری ساغار سود دا قوزوالردان  گئجه لمک بوردا !دو 

 .باغلیدیر شرطلرینه هاوا دوشمک یوال .اوالر لیتهلوکه

  ندیر؟ آدین سنین قارداش چوبان -

  ندیر؟ آدی اوغلونون و سنین تاروئردی؟ آدی نؤکرینین -

 !وار دا باالسی گؤزل بیر !جوانشیر اوغلومسا کیشیخان، آدیم منیم -

 باشینی گنجلرین یئرلرده ده بیزیم !نیبائوله تئز ماشالاله .ساخالسین تانری -

 بؤیویر، تئز قدر او ائولنرسه تئز قدر نه جاوان .ائدرلر بوروت-بله تئز

 !آیاقدایام ده حله !وار نوم۱۲ایندی  .ائولندیردیلر یاشیندا ۱۶ منی !دئیرلر

 اوالجاق اولدوقجادا  !اولور اوشاقالری باالالریمین ده هم اؤزومون، هم

ل  قوربان سیزه بورادا اولسایدی، .یوخدور سوروم اؤزومون !آلاله او 

 کئچی ایکی و قویون ایکی قوچ، اوچ اینک، بیر اؤزومون .کسردیم

 سلمان حاجی "سورو، بو !قاتامام سوروسونه آغانین اونالری .واریمدیر

نالرجا نین"آغا -سودو آما، .دور"لر "آغا .کیچیگیدیر ان سوروسوندن او 

 اینصافلی ان گؤردویوم ایچینده لرالرین آغا سلیم حاجی !حااللدیر چؤرگی

ن اونون !توتوبدور اوزاق پیسلیکلردن اونو تانری .آغادیر  و سوروسو او 
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 .صاحیبدیر سینهمالیکانه بؤیوک ان نینبؤلگه او، !وار توفنکچیسی ۱۵

چ مینلرجه روز سایسیز و دانا اینک، کئچی،-قوزو-قو  یوغو-خو   !وار تو 

 چؤرگیمیزی یاوان-یاغلی !شوکور ده گونه بو .کریمدیر تانریمیز ده بیزیم

 قیزالریمدان ده ایگیدلر او گؤردویونوز آرخاسیندا سورونون .تاپیریق

 یئریمی منیم جکدهگله کی، ساخالییرام یانیمدا اونالری .لریمدیرنوه اوالن

 امین، ایگید، تورکلرین او، .گلیر خوشو تورکلردن بیز آغانین .توتسونالر

 ایل ۳۰ اواللی چوبان اونا !دئییر اولدوغونو چوبان اوستا و دوزگون

 آما !یئتیشدیرملی یم جگهگله نوه می ایکی بو گؤره، ایستگینه آغانین !اولدو

 !آنالمادیم اولدوغونوزو بورادا ده هله من،

 بیز !آزدیریب دؤولت بورایا بیزی قارداش، تاروئردی :عمی کیشیخان -

 کندی آباد بدیع !یاشایاجاییق اورادا یئرلشیب کندینده بدیع آباد سونرا بوندان

 یئردیر؟ نئجه

 !اوالر آغ یاخاسی آدامینین دؤولت !کی بنزه میرسینیز آدامینا دؤولت سیز، -

 لر،گه سوواری ده، اؤزو !اوالر پارچا بیر اوزون سالالنان یاخاسیندان

 ایسه گئدنده لر،گه بوش گلنده !لرگه آدام اوچ-ایکی ده، هم .گئدر سوواری

 یوال خوروزال-تویوق و قوزو-قویون خاما،-سود پتک،-بال دولوسو ماشین

 !یوخ !دایانار بوکوک اللری قارشیسیندا اونالرین بئله، آغا !ساالرالر

 ده، بیر !کی بیلر اوال ایشینیز نه دؤولتله سوسوزالرین-آج سیز، !اینانمارام

 بوش و یوخسول کیچیک، الپ ین"قاماسیاب "آباد بدیع!"آباد بدیع"

 اورانین !نؤکریدیر سلیمین آغا بئله، آغاسی کند اورانین !کندیدیر

م چوخو لرستانین گنجلرینین  سیزین تانری !کؤچوبلر شهرینه آباد، خور 

 !ایشلمیسینیز گوناه بؤیوک چوخ سیزلر کی، بللی !اولسون کؤمگینیز
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 یوخسا، !کی گؤندرسین نییه بورایا تبریزدن سیزی، "بابا دؤولت"

 !ائتسین یاردیم سیزه اؤزو تانری !اوالر ایشی نه بورادا آدامین گوناهسیز

 ساخالماز، بورادا گئجه بو بیزی یاغیش بو !قاراالجاق تام هاوا آزدان بیر

 قارشی احتیماال هر !بیلر اوال بال بیر مین بوراالردا صاباحاجان !اینشالاله

دون وارکن ایشیق بیراز هاوادا پالماق او   دئیین گنجلره سیز، .گرک تو 

یوغوندان گئجه یوخسا، .توپالسینالر کاروانسارایا آغاجالری قورو  سو 

 محبوب لریمنوه !اوالر تلف قوجاالر و اوشاقالر !اوالماز چیخان ساغالم

 یاخشی هنده وری اونالر .اوالجاقالر یاردیمچی سیزه دا جوشقون ایله

  !گرک اولماق چئویک آز بیر !ساغیم سود قویونالردان ده من .بیلیرلر

 !وئرسین عؤمور سنه تانری !ساغول قارداش تاروئردی :عمی کیشیخان -

 !ساغولسون اللرین یاردیم اوزانان !ساخالسین باالالرینی

 ساری کاروانیمیزا رک،ائده تشککور ده من آردیندان عمینین کیشیخان

 طرف بیزه درویشلونون چاووش بیرلیکده بایرامی ایله باشچاووش .دؤندوک

 سارسینتیلی چوخ باشچاووش سونرا بئشدن-خوش .گؤردوک سینیگلمه

 :ایله گؤرومو

 چاتدی؟ هارا تانیشلیغینیز :باشچاووش -

 سرکار! گؤرونمور، یاخشی دورومونوز سیزین :من -

یو-سویو ساالنالرین گونه بو بیزی !دئییلم یاخشی اوغلوم، یوخ -  سو 

 سون ظولومون !کی یاخشی ییق هانسیمیز !داغیلسین کؤکو !قوروسون

 !اوغلوم اولسون، برباد ائوی ندیر؟ظولومون گوناهی میلتین بو !قاتیدیر

لقانین سنینله تئزلیکله  قیزین یالقیز بو یوخسا، .لی ییکائتمه حل ایشینی او 
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 !اوالماز قورتوالجاغی بوینو یوغونالردان بو اونون !اوالجاق پیس سونو

ر اونا ایندیدن !اولونماز آرخایین ژاندارمایا  سونونو اوالرسا، باخانالر خو 

 تانری کیشینی، او !وار خبریم معلیمین ایشلریندن آغا !اولماز توپارالماق

 !دوزدو عملی و فیکری !ساخالییب بیزه

 بو ایندی !بولدور واختیمیز دانیشماغا بونالری سرکار :عمی کیشیخان -

 تونقال .الزیمدیر اودون !قورومالییق سویوغوندان گئجه یازیقالری

 !گرک آتش آلوو-آلوو دکسحره قارشی قوردا و سویوغا !الزیم قاالماق

 گؤندرمه لی! ییغماغا اودون گنجلری

 بیرازدان یاغیش ییریک؟ایسته قالماق بورادا نیگئجه مگر :باشچاووش -

 نئجه سن !چاتاریق کنده نیگئجه دوشسک، یوال منجه  !کسر

 دوشونورسن؟

 نیب،گئجله بورادا او، !قالمالی ییق بورادا گؤره، مصلحتینه چوبانین -

 شرطلرینین هاوا پیس او، !بیلیر دوغرو چیخماغی یوال صاباح صاباح

 یولالردا بو گؤره، اونا .ییرسؤیله یویولدوغونو یولالرین و اوالجاغینی

 اینسانالرین حت ی .اوالرالر اوو اوچون قوردالر و باتار چامورا قاتیرالر

 یئم جاناوارا-قوردا قارانلیقدا کی، دئییر او .بیلر اوال دهتهلوکه جانی بئله،

 .بیلیر یاخشی کسدن هر نیبؤلگه چوبان، بو .دئییر دا دوغرو !بیلریک اوال

 چوبانین .قالمایاجاییق یاردیمسیز و سوسوز-آج نیگئجه بو اوزوندن اونون

 .لیدیرائدیلمه مه قوالق آردی دئدیکلری

 قویون بیزلرله، سوروسو اینسان قارشی اوالیالرینا نیلمزگؤزله نینگئجه

 داورانیشینین حیرصلی قارشی بیزه ایتلرین !گلمیشدیک آرایا بیر سوروسو
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 ان داورانماسینا ساکیت قارشی بیزه کؤپکلرین .آلمیشدی دوستلوق یئرینی

لقا اوالن ممنون لقا .ایدی او   داورانیشینی کؤپکلرین دهدرجه اینانیلماز او 

 .آنالییردی

غون ساعاتلیق اوچ-ایکی نرا یاغیشدان یو   سسی شیریلتی داشدان-داغ سو 

یوق چوخ آنجاق تمیز،-تر هاوا .کسیلمیردی  گوندوزون آرتیق .ایدی سو 

خ عالمت-اثر ایستیلیگیندن  کاروانسارایین آخینیندان یاغمورون سرت .ایدی یو 

 نمیشلیگی هاوانین گئییملرله ایسالق .اولموشدو جیالق-جیم ده بؤلومو تاوانلی

 کسین هر !تیترتیردی دریندن جانیمیزی لراوشوتمه آنی گلینجه، اوسته-اوست

یوق  ایکی-بیر گئدرسه بئله دوروم .اولوردو بللی عاجیزلیگی قارشیسیندا سو 

 بئله .قاچیریلماز گؤرونوردو دوشمگیمیز یه فاجیعه یئنیدن ایچینده ساعات

لوردو انگل بونا چوبان حالدا، گره کن قاالماق تونقال آزیندان ان دورومدا،  .او 

 بیر یاشایان دورومالری بئله چونکی، !ساییلمیردی دا حاقسیز کی، تبی

جامان  تلسگن لیگین دورومالردا بو او، .دئییلدی آز سیتجروبه چوبانین قو 

لدوغونو دوشمن اصل   :دیسؤیله بئله وورغوالیاراق او 

 بو .چؤکر اوزه ریمیزه دا دومان-سیس بیرلیکده قارانلیقال بیرازدان -

 بئش سادجه الیمیزده بیزیم .باشالر بایرامی  -توی قوردالرین دورومدا

 ایزین سینهبیتمه بوشونا بونالرین .وار قورشون یوز اولسا-اولسا و توفنگ

خسا، .لی ییکوئرممه الماز ائتمز باش ال ایله بوش جاناوارالرال بو یو   .او 

 کیمی ببگی گؤز ایکیسینی بو .لیدیرسؤنممه ایسه اود لی،بیتممه قورشون

رومالی ییق یونجا، ساعات 12 آزیندان، ان .قو   بونو پاتالیینجا دان بو 

دون بیزیم .باجارمالی ییق خدور زامانیمیز چوخ داها ییغماغا او   هاوانین .یو 
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 الیمیزه اوزاقالشمادان دنچئوره .لی ییکائتمه ایستیفاده ایشیغیندان بیراز

دون گلن پارالمامیز پارچاالرینی او   بیر قارینلیغینا تام هاوانین .الزیمدیر تو 

 ساعاتدا بیر بو .یارادی ایشیمیزه آزالماسی یاغیشین .وار فیالن ساعات

خ داها دون چو  پالماق او  جا-قاری .گرک تو   باشقا آناالردان اوشاقلی و قو 

غرو ییغماغا اودون هامی  .گرکدیر اودون اوچون قالماق دیری !یالاله !دو 

 قاباغا چوبانالردان و عسگر کیمسه .حرکتدیر عالجی تک نیناوشومه

 کیمسه .دؤنسون گئری کس هر قارالماز-قاراالر قاش .سیندوشمه

دونالرین !قاالر آلالها قاییتماسی چیخارسا بورادان قارانلیقدا  او 

نقال توپالنماسییال  اؤلمکدن خسته لنمک !دؤزون آز بیر .یاناجاقدیر تو 

 !یئیدی

 بوداق-قول سینیق بوللو دهدره .یئتیریلمیشدی یئرینه امرلری چوبانین تاروئردی

 چوبانین .توپالنیلمیشدیر پارچاالری اودون نیلنایسته قارالینجا قاش .ایدی وار

 کؤموره هیسیندن زامان .چیخماییردی جیقی نینکیمسه قارشیسیندا سؤزلری

 اوستونده اوجاغین اورتاباب اولوشان داشالردان قارا بوجاقلی دؤرد دؤنموش

 بئین تاروئردی گؤزو کسین هر ایسینیردی. دولچاسی سود ساغیلمیش یئنیجه

 سودو بوداقال آغاج اینجه کیالینده تمکینله چوخ او، .دیکیلمیشدیر اللرینه

 چاووشالر عمی، کیشیخان عمی، جاببار اونون باشیندا اوجاق .قاریشدیریردی

 سارایدان ییخیق بیرلیکده کس هر .دئییلدی بللی دانیشدیغی نه عسگرله ایکی و

 گؤرونن ساغالم دیوارالرال اوجا .توپالنمیشدی دهبؤلگه تاوانلی تکجه قاالن

 گؤره، تاکتیکینه بئین تاروئردی .اولموشدو جگیمیزسؤیکنه یانی آرخا سارایین

 یئری قوزونون-قویون کونجو، دیوارالرین اؤرتولو یئری اینسانالرین
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 چوبان .اولمالیدیر سولوندا اینسانالرین ایسه تونقال یانی، ساغ اینسانالرین

 اوزاق دنتهلوکه طرفدن ایکی هر بیزلر گؤره، سینهدوشونجه بو دایینین

  .تولوردوقتو

لقانین دوداقالری ترالنین اوالراق، آلیشقانلیغی گونلرین سون  سیندنممه بوش او 

 سانکی !بیلمیردی اوزاقالشا اللریندن اینججیک اللریم ده منیم اوزولمزکن،

لقا،  !اولموشدوق قیفیلی حاجت باغالنان اونا ایکیمیزسه ،بیز "پیر "او 

 توپالنان .گؤرونوردو حاضیر یانماغا اودونالری تونقال قوجامان توپالنمیش

زو چام بوللو و بوداغی چام چوخلو ایچینده اودونالرین  اودون من .ایدی وار قو 

 بو اوتانا-اوتانا جوشقون .سوردوم اؤنمینی قوزونون قدرچام بو ییغاندا

 .دانیشمادی سؤز باشقا و دئدی سینیگلمه ایشیمیزه قوزالرین

 ساچ پئندیر، بیرلیکده، سودله سوزولوموش قابالرا دمیر و سخسی چینقو،

 سیگؤرمه سورو قوردون آج .داغیلدی اینسانالرا دا یوغورد سوزمه و الواشی

لقانین .دوشدوک اوزه رینه ارمغانینین چوبان کیمی گؤرونمه  اولماسی آج بئله او 

 اوالرسا نه .بیتیردی هامیسینی اوالنالرین الینده ایچینده زامان بیر آز .میشدی

لقانین یازیق ترالن .آلینیردی جان جانیندان یمادان حسابا آجلیغینی او   قو 

مورقان   .سؤموردو آنالیغینی کیمی سو 

 یئدیگیندن هر او، .گلمیردی یاردیم بیر الیمدن ایزلرکن دورومو بو گونلرجه

لقا، .دادیزدیریردی دا ترالنا  .باغالماییردی آچماغا سوددن ترالنی ایشینی بو او 

واجیب  آلیشماسینین یهیئمه قارشیسیندا احتمال هر اوشاغین بختسیز بو او،

لقا من، .وورغولوردو لیگینی ایسته آلماق سود و یئمک دا بیراز اوچون او 

 ساری بیزه سیبلله چؤرک و سود کاسا بیر بؤیوک الینده محبوبون کی، ییردیم

  :گؤردوم گلدیگینی
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 عافیت" .پاییدیر باالنیزین سیزین دا بو .گؤندردی پای آناالرا اوشاقلی دده -

 ."دئدی اولسون

  !اوتور ده سن گل محبوب ساغول -

شوم تونقال گئدیم من یوخ -  گل ده سن .قاراالر زیل هاوا بیرازدان .قو 

  !ایسترسن

 وار؟ یاشین نئچه سنین محبوب  :اولقا -

ن آلتی بیلمم -  "آبباس "یاشیندا بیر .وار باالم بیر ده منیم .فیالن دئیرلر او 

 !آدیندا

 اولموسان؟  دا آتا ایندیدن سن !باغیشالسین تانری -

 من .ائولنریک ده۱۴–۱۳ !آدالناریق قونداقدان بوراالردا !دیربئله بیزده -

 !هایالر دده ایندی .گئدیم

لقانین پاییندان ترالنین  یدک ایسه، سود قاالن بیراز .دویموشدو اییجه قارینی او 

لقانین .ساخالنیلدی اوالراق  قارنینین دا، اولسا ایسالق اوستو .گولوردو اوزو او 

لقانین .دیردیگولومسه اونو توخلوغو   .سئوینیردیم ده من سیله،سئوینمه او 

 سؤنمز و اوجاغی یانار ان دونیانین اوچون منیم اورگی سیجاق قیزین گاوور

 اولدوغومو عاشیق اؤله سینه قیزا گاوور بو اوتانماسام، .ساییلیردی گونشی

 تانیق قاماسیابی سسله اوجا !هارایالردیم لرهبره-لرهدره داشالرا،-داغالرا

 !سئوگیمه بو توتقوماـ بو توتاردیم،

 آز بیر .آییتیردیالر یئره ایکی قوزالرینی چام توپالدیغیمیز جوشقون محبوبال

 تونقال قوزالری بؤیوک و توپوق داها یانا، بیر قوزالری کیچیک اوزون،

 آنالیا ایشینی بو اونالرین من .یئرلشدیریردیلر آلتینا اوجاغین اوالجاق
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 بو آما .یاناجاقدیر هامیسی ائدر، فرق نه کی، دئییردیم اؤزومه-اؤز .بیلمیردیم

 :دوشونوردوم اولدوغونو آچیقالماسی بیر کی، طبیعی ایشین

 آییریرسان؟ ندن بونالری جوشقون -

 !دئسین محبوب داداش بونو  -

 دئمیرسن؟ نییه سن  -

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

 !اوغلو خاال دئنه :محبوب -

 توپالنانالر اوجاغا .اوالر دیشی-ائرکک قوزالری آغاجینین چام :جوشقون -

 ساعاتالرال .اولور دایاناقلی و اوزون عؤمرو اونالرین .قوزدور دیشی

 ایسه قوزالر کیچیک بو .آتاریق تئز اونالری اوزدن بو .یانارالر

 کول تئز .اوالر آز ده ایسیتیسی .اوالر گوده عؤمرو اونالرین .ائرککدیرلر

 !آتاجاییق اودا دا اونالری یاخین سحره .اوالرالر

 !قارداش جوشقون ساغول .ائشیدیرم دیرکره بیرینجی بونالری من -

 بیر بئله چوخداندیر ده بیز .اوالجاقدیر تونقال بیر گور بیرازدان :جوشقون -

 آزدان بیر !بیلمز گله یاخین قوش-قورد تونقاال بو .قاالمامیشدیق تونقال

 دده .ساغاجاییق سود داها بیر سونو گئجه .اوالجاق ایستی کیمی تندیر بورا

  !ائدک قوللوق قوناقالرا کی، دئدی بیزه

  جوشقون؟ ائولیسن می ده سن -

 ییغیرام. پولالریمی !آداخلییام .جگمائولنه یاز بو من خ،یو -

  تورکدور؟ قیز جکئولنه -



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

233 
 

 عمیلریم، خاالالریم، .تورکدور عاییله میز بوتون بیزیم !اولسون نه بس -

 لیکدهکؤرپه !ائولنریک ایچی عاییله بیز، .تورکدور عاییله بوتون !بیبیلریم

 دئییلمی؟ بئله سیزده !نیشانالناریق

 ائولنمه تبریزده .عئینیدیر دئدیکلرینله کندلرده .دیربئله چوخ-آز ده بیزده -

 دکائولنه نه حت ی .بیلرلر اوال ده اؤزگه قیزال اوغالن .اولور ائلچی لیکله

 کی، بئله .دئیشیر دب بو یاواش-یاواش آما !بئله تانیمازالر بیرینی-بیر

 دکائولننه البته، !اولورالر تانیش سونرا اوالندان سؤزلو قیز اوغالنال

 !گؤروشرلر آلتیندا گؤزو ایکیسینین-بیر ده بعضا   .بوراخیلمازالر یالنیز

 آیری .کیمیدیر دئدیگین ده نهاوندده و همداندا گؤره، بیلدیگیمه :محبوب -

 اوجالمادان هارایی ددنین .بیلر یاخشی دده بونالری .بیلمیرم یئرلری

 !لی ییکبیتیرمه ایشلری

                                       ~~~~~ 

 توپالنتیسی مشورت شوراسینین آغساققاالر آراسیندا اوبا-ائل کئچمیشده

 ایچدن کیمی، اولموش آرادا بیر بویو ایللر اوزون اونالر، .اوالردی

 .سپیردیلر توخومو اومید کاروانیمیزا ایله داورانیشالری

 ایله سیالهالری اوزرینده هئیره داش گیریشینده کاروانسارای عسگرلرین

لقا ده، چکسه ماراغیمی اوغراشماسی  دوغرو اوزاقالشماغی ترالندان و او 

 !گؤرونوردو گؤزل چوخ ده سی مهدوزنله اودونالری نیننوه ایکی .سانمیردیم

 .قاچیرمیردیالر گؤزدن دا دورومونو سورونون بیرلیکده ایشیله اوجاق اونالر،

 بو بؤیوین ائرکن آیاقالرییال-ال چئویک و کورکلری ائنلی یاناقالری، یانیق

 بو  !ایدی اولمالی دادی باشقا قوللوغون بئله کی، یقین اوچون چوبانالر کیچیک
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 کیمی سئوگی بیر ذؤوق وئریجی چاباالماق اوچون چوبان گنج ایکی

 !آلووالدیالر تونقالی بؤیوک دقیقه ایچینده نئچه بیر ایکیسی او .گؤرونوردو

ل و چؤپ-چؤر توپالنمیش آلتیندا تونقالین  یوکسکلره شاققیلدایاراق بوداغین-قو 

قارانلیق  هاوانین !یارادیردی گؤرونتولر گؤزل ان جه گیمیزگؤره سیچراماسی

 دا داها الوانلیغی-آل نینمنظره گؤزل بو گلن اورتایا الشماسی ایله

 آنیالری نینگئجه بو باغیشالدیغی بیزه لرینیننوه ایله دایی چوبان .گؤزللشیردی

 !دیسیلینمه بئینیمیزدن زامان هئچ

 

  دره دن ، –داغ  اوزاقالشار اؤلوم شاختاـ وارکن ایستی"

ز  !اولدوزالشا ر گؤی بره دن سالخیم-سالخیم بولودالر بو 

  قارانلیقالر، اوالر قاچار آتشیندن وارکن، ایستی

ی آرانلیقالر یاشام، یاشیل آخار الم-الم ی ـ بو   !گولربو 

لداش قوزو قوردال اوزونده یئر وارکن ایستی الر، یو    او 

الر بوسات،-توی شن اولماز اسکیک    !"ساز ایله سؤز دیلداش او 

 !اونودقاندیر اینسان .قالمیشدیر آرخادا کی اؤلومجوللوکاؤنجه ساعات بیر

 تورک بیر ده من !ساییلیر قهرمانی رقیبسیز دونیانین اونودقانلیقدا ایسه تورکلر

 حت ی .گئدیردی گؤزل ظنیمیزجه شئی هر !دوشونوردوم بئله اوچون اولدوغوم

 هامیمیز !ائدیردیم هوس بئله اولماغی شاعیر دویونجا، آتیشقان لیغینی آلووون

 بیر یاخین بیزه بئله، سوروسو قویون حت ی .ییغیشمیشدیق ایستیسینه تونقالین

 قوجاغینا ترالنی آنا سکینه .یاپیردی کئیفی ایستیلیک رکسرلنه یئره دهمسافه

 سورگونداشالرین .نیردیهلله سسله اوجا ایسه، ترالن .دیندیریردی آلمیش
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 بیزه تئهراندان اولدوغوم، تانیش ده"نهاوند" .گؤرونوردو چاغ داماقالری

 اویناییردیق آلووالرال سیچرایان اوددان یاشیدیمالبیرلیکده آدلی کمال قاتیالن

 سوروسونو قوزو و اینسان بوتون سسی اینیلتی بیر اوزاقدان کی،

 گئدنلرین-گلن هافیلتی سینا، کؤپکلرین ایچینده آن بیر سس بو !دیکسیندیردی

 بیرینه-بیر آنیدان ایسه اینسانالرین مریلتی سینه، قوزوالرین شاققیلتی سینا،

 گئجه آنجاق !گیردی ایچیمیزه یئنیدن قورخو !اولدو سبب ساریلماسینا

 دایی یا چوبان گؤزو کسین هر !دئییلدی بللی سیگلمه هارادان قارانلیغیندا

   :یؤنلدی دوغرو

 .گلیر اوزاقدان چوخ سس بو !قورخمایین جاماهات ای :دایی تاروئردی -

 چوخ سسلردن بو جکسحره هورکمه یین !بیلر اوال بایقوش ویا چاققال

 یاخینا نیکیمسه یاراقالریمیزال .وار سیالهلیمیز بئش !جکسینیزائشیده

 یوال تئزدن سحر هامینیزی !اولون آرخایین اینانین، منه !بوراخماییق

 سسی گؤزل لریمیننوه چاالجاغام، ده توتک سیزه آزدان بیر !ساالجاغام

 قوردا ۱۰ سیهره !...ها وار کؤپکلریم بو منیم !جکسینیزگؤره !وار

 قوزو بیر ایلده ۴۰ من، !وار ده سیگؤره وارسا، سیگله قوردون !بدلدی

-گوله/  !سولطانییام داغالرین بو من، !وئرمه میشم قوردا بئله،

-گلن !یانینا عسگرلرین گئت بوراخ جوشقونو سن محبوب، اوغلوم/!گول

 !وئرمگین آمان قوردالرا و چاققالالرا قورخاق بو !اولسون چکیلی گئدنیز

  !اولون حاضیر یئنه آنجاق !بیلمزلر یاخینالشا
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 لرهدره-داغالرا بو !چال توتگینی قارداش، تاروئردی :عمی کیشیخان  -

 بو آلوون، بو .اوخویاجاغام ده من !ائت ارمغان سسینی گؤزل ان دوغانین

 بیسمیلاله! !اوخویاجاغام ده من عشقینه اودون گؤزل

 اوزاتی-اوزون .دؤنوشوردو اوولتویا سسلری اینیلتی کئچدیک جه، آن

 بو کسه هر آرتیق .ایدی یوخ شوبهه اولماسیندان سسی قورد اوولتوالرین

لدوغو اوالماسی قورد سسلرین الن-نیبچیچکله ایشیغییال آلوو .ایدی آیدین او   سو 

بانالرا بللی اوزلرین تدیرگینلیگی  نورمال سسلرین بو گؤره اولوردو. چو 

 ، بیزده "حاضیرجاوابلیغی "کؤپکلرین .ساکیتلشدیرمیردی بیزی اولماسی،

 و هافیلتیسی ایتلرین اوالماسی، قوردالرین !یارادیردی قورخو دوالیی

 .آرتیریردی سسلرینی کی قورخوایچیمیزده بیزیم لیرتیسیمه قوزوالرین

 داورانیشییال سویوق قانلی اونون !منیمسه میردی کیمسه توتگینی چوبانین

 تام کی اوالر دئمک حت ی !دوشموردو اوسته-اوست حرکتلنمسی کؤپکلرین

لقانی، .ایدی ترسینه  ترالن .آلمیشدیم یانیما ایکی آنانی سکینه و آنانی سونا او 

 کؤرپه طفیل بو کی، یاخشی نه .اویوموشدو خبرسیزجه دونیادان ایسه،

غوشوندان  بؤیوکلر بیز دا او یوخسا، !ایدی یوخ بیلگیسی گلنلردن باشینا بری دو 

رخوسوندان >ایت قوردون کیمی  ! اوالجاقدی< بویون-قول ایله قو 

 

خونوردو گؤزلریندن تدیرگینلیگی بئین تاروئردی آرتیق  توفنگیله الینده او، .او 

 دا چوماق بیر اودلو الینده بیرینین هر توفنگچیلرین .ییردیایزله سینییؤره-یان

 .وئریلمیشدیر پارچاسی اودون بیر الینه عالوه، هرکسین اونالردان .ایدی وار

 چیخانی قیشدان کی، بللی .گلیردی یئردن یاخین چوخ بیزه سسی قوردالرین
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 .چکینیردیلر گلمکدن یاخینا دا چوخ باخمایاراق، بونا .آجمیشدیرالر دا داها

 یئره گؤروندویو قوردالرین یالنیز قورشون گؤره، تاپشیریغینا بئیین تاروئردی

 اوال یئم حئیوانا قوردا، تک-تک رکاورکه قوزوالر چونکی، .آچیالجاقدیر

 امین چوباندان دهباره بو عمینین کیشیخان ک ده سهبیلمه بونالری بیز .بیلردیلر

 ان اوالن یاردیمچی دایی یا چوبان عمی، کیشیخان .گؤرونوردو اولماسی

 .اولوردو دستک چوخ چوبانا بیلگیسیله اؤز او، .گؤرونوردو اینسان یئتگیلی

 منیمله .تاپشیریردی ایش بیر بیریمیزه هر و چاغیریر ساکینلییه بیزی او،

 کیشیخان .ائتدی مشغول توتماقال یوکسک تونقالی کیشینی بئش-دؤرد بیرلیکده

چکیلمه اؤنونه اینسانالرین دا شیریغینین تونقال اینجه بیر کیمی قورشاق عمی

 قورخوسوندان جانیمیزین باخمایاراق، یانماسینا اللریمیزین بیز، .دیایسته سینی

 و قوجا-قادین بوتون سونرا، .ساردیق تونقالالرال دیواری زاماندا بیر تئز

 یاراری بؤیوک ایکی ایشین بو .یئرلشدیردیک آرخاسیندا اودون اوشاقالری

 اینسانالرا بؤلومونو بیر تونقالین اوالن آراسیندا مئیدانین بیرینجیسی، .اولدو

رونماسی ایسه ایکینجیسی یاخینالشدیردیق،  سورگونداشالری اولمایان قو 

 توپلومو ایشی بو عمینین کیشیخان .سالدیق دوروما قورویوجو آردیندا تونقالالر

 .قالدیم حئیران ایشینه بو عمینین کیشیخان من، .راحاتالدی اؤلچوده چوخ بیر

 و عمی جاببار .بیلردی اوال قابیلیتی قورما تاکتیک آدامین آز چوخ دورومدا بئله

 او، .ییردیلرایزله دیقتله آددیمالرینی سیراداکی عمینین کیشیخان باشقاالری

 .دیایسته دورماسینی عسگرین بیر باشینا قادینالرین و اوشاق -قوجا

 بللی .گلدی ساری کونجه تونقاللی اؤنوندن کاروانسارایین بیری عسگرلرین

  !ایدی ممنون ایشدن بو ده اؤزو عسگرین کی،

 آناجان بو سیموجادیله قارشی داغیلماسینا قوزوالرین کؤپکلرینین سورو
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روما اینانیلماز ان گؤردویوم رمادا دوزنلی کؤپکلرین .ایدی سیستمی قو   فو 

لدوقالری، حرکتده قارشیلیقلی و قوشاتماسی سورونو الن دوغانین او   وسداو او 

 قورخونج بیر بئله سورونو بؤیوکلوکده بو .ایدی سیگؤسترگه نینیندوزه

روماغین قارانلیقدا  !اوالر آدالندیرماق سی مؤجیزه دوغا یالنیزجا آدینی، قو 

 آرخادان دئییل، قارشیدان آرتیق .کسیلمیردی بئله آن بیر اوالماسی قوردالرین

 اتر-خبر ایزلریندن قورد باخمایاراق، بونا .ائشیدیلیردیدی سسلری اینیلتی دا

خ  دهشت چونکی، .ائدیردی راحاتسیز دا داها بیزلری ایسه، بو .ایدی یو 

رخونج  و گئنیش قات-قات اؤزوندن دهشتین آالنی،  گؤزلنتی نین ایچریسینده قو 

 من، !رخوردوققو   یاشادیغیمیزدان ایزینده دئییل، ایچینده دهشتین بیز .دور

لماغا دیلک-اورک سیغینانالرا کونجه زامان-زامان -اؤزوم بئله، چالیشسام او 

رخو هامیمیز بیز، !بیلمیردیم اینانا اؤزومه  تاروئردی حت ی .ایچینده ایدیک قو 

رخونج آما !بئله عمی کیشیخان و دایی  بیر اورکلری یاشایانالرین نیگئجه قو 

لقانین .دئییلدی اورکک اؤلچوده  ساکیت و یوق قانلیسو   داها قارشی منه او 

لقا، .ساییلیردی اؤرنکآچیق  بونا لماسیاو    :رکسسلنه قارشی منه او 

 دا بو یازیمیزا آلین کی، دئمک .دیرگئجه پیس چوخ جوانشیر، -

 !اینان سئوگییه اینان، یاشاما .آتالداجاییق ده نیگئجه بو بیز، !یازیلمیشمیش

 بو !اینان گونلره بو !وار گونلریمیز قارشیمیزدا بیزیم !اؤلمز سئونلر

 دوققوز ایگیرمی !گرک یاشاماغیمیز بیزیم اوچون یاشاماسی نینکؤرپه

ن سادجه دن،گئجه دورمادیقالری یاتیب عزیزیمیزین -آنانی .کئچیر گون او 

ن سادجه ایتیردیگیندن، باجینی نوجدا، !کئچیر گون ایکی او   آجیسی ان سو 

الریق کیمی اونالر یوق قانلی بیراز !او  ل سو   !عزیزیم او 
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خ سؤزوم جکدئیه قارشیسیندا سؤزلرین بو لقانین گؤرونن اینجه !ایدی یو   منه او 

 گئجه او بونو .ایدی عایید کسه هر کیمی اؤرنک بیر باریز سیوئرمه اورک

بیلمه اوال ده یه رده هانسی اوچون میلت بیر عمینین کیشیخان گئجه او !آنالدیم

 اورکلری قدر کیشی کیشیخان ائدنلرین آغالیق سیاستله کئشکی، !آنالدیم سینی

لقا کئشکی، !اولسایدی  دئییل، اؤلچوسونده ائرکک-قادین اینسانلیغی کیمی او 

 نینگئجه او من، !اولسایدی چوخ سایی گؤرنلرین دئیه رینده اینسانلیق

کؤلگه لرایراده گؤرونمز "یئمیش اورگی قورد "دئمیشکن آتاالر رخوسونوقو  

  .باجاردیم آتالتماغی سینده

 .باشالدیق لالنماغایو   آچیلیشی ایله دان یئرینین قیرپمادان، گؤزوموزو گئجه او

 کئچیریردی گؤزدن سورونو نگیلهگه د اوزون ایسه الینده توفنگی، چیگینینده

 تورک .آیاقدایدی دیک-دیم عمی بانچو   رغمن رقونلوغابوتون یو   .بانچو   اوستا

 او، !ساییلیردی قهرمانی اصیل نینگئجه رخونجقو   کئچیردیگیمیز بان،چو  

 چیخاران سحره بوسبوتون آندا بیر رونوسو   قانامادان ایکی بورنو نینکیمسه

 و سیایراده درین اؤز کیشی، تاروئردی .ساییلیردی بانچو   بیر ایدیعاسیز

 قورد قدر قورد .قورتاردی ساغالم هامینی رکیئنه نیگئجه دهشتلی بیلگیسیله

 کیشیخان .آیدینالشدیرار سیناقالر چتین اورگینی اینسانالرین اوالن اورکلی

 چیخاراق اؤنونه ونونرسو بیرلیکده عسگرله ایکی زامان-زامان عمینین

  .ساییلیردی اؤرنکلریندن قهرمانلیق نینگئجه دا اوخوماسی مئیدان قوردالرا

 

 گونشین سؤکولن آردیندان بولودالرین قارا غاندو   سیندان سانجی گئجه

 دوشمه یوال آرتیق .گؤستریردی اؤزن یهسپمه ایز آردیندان داغالر ساچاقالری
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 آزی ان یولون آغاجلیق ایکی قاالن کی، ایدی او اوالن بللی .گلمیشدی زامانی

 دا اونالری یاتماماسی، دکسحره کؤپکلرین .جکدیکگئده بیرلیکده آغاجینی بیر

 قارشیلیق لیرتیسینهمه قوزوالرین واختاشیری سادجه اونالر، .سالمیشدی آیاقدان

 یوواالرینا آن بیر دا قوزوالر-یونقو   قدر ایتلر کی، بو گؤرونن .وئریردیلر

 قدر حئیوانالر دیل بیلمز بو بیز کی، یازیق نه آنجاق .ییردیلرایسته یئتیشمک

 .ایدی یوخ شانسمیز بئله،

 آلچاالن چایا نیندره گئنیش یولوموزو اؤندرلیگینده دایی نین چوبان

 آز چوخ سیتهلوکه سوروشگن لیک بوراالردا .سالمیشدیق جیغیرالریندان

 قاتیرالرین داشییان قوجاالری و آناالری اوشاقلی گنجلر، یوروین آیاقدا .ایدی

 .اولوردوالر یاردیمچی لرینهپالچیقالردان کئچمه رکچکه نوختاسیندان

 یاخین بیریمیزه-بیر بیزیم .دارتیردی لیایره سورونو تیتیزلیکله جوشقون،

 هاردا و نینگئجه کئچن .یارانیردی دا ایمکانی دانیشماق اولدوغوموزدان،

 :وئردی جاواب بئله روشدوقداسو   شقوندانجو   باغلی ایله یاشاماقالری

 بو !بیتمه میشدیر اوالیسیز کیمی دوشوندویونوز کویو-های نینگئجه کئچن -

 سورویه بیزیم قوردالر، !چیخاجاقدیر یئردن بیر باشقا توستوسو آلووون

 قارینال آج اونالر !داغیدیبالر دیدیب سورونو باشقا بیلمینجه، سوخوال

 چاققال هابئله قورد آراسیندا سسلر گلن هنده وردن باخ، .دؤنمزلر یهمئشه

وورولماسی  باریناقالرین و آخیر باشقا سس سیزلیک بو .یوخدور سسی

نوجا بیر کسین لیگی،بیرلیکده قوردالرین !نیشانیدیر نین  !وارمیشدیر سو 

 قورد، !واردیر ندنی بیر آزالماسینین سسلرینین یاریسی گئجه اونالرین

خ لمادان تو  الر بللی توستوسو نینگئجه لیدهایره !گیرمز یاتاغا او   بیزیم !او 
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بدیع  گئتدیگینیز سیزین آغاج بیر هارداسا .دیرکندینده "قاسیم بابا "ائویمیز

لون بیز .یاخیندادیر ندنکندی آباد  بابا .تایینداسینیز او ایسه سیز تاییندا، بو یو 

 ان قاماسیابین ایسه بدیع آباد .آوادانلیغیدیر بؤیوک ان قاماسیابین قاسیم

رادا سیزین ساییلیر. کندی کیچیک  هئچ .بیلمیرم جگینیزیگؤره ایش نه او 

لون اولماسا  چایی قاماسیاب آرالی بیراز وار، سوالر آخار تاییندا بو یو 

خ ایمکانالری یاشاماق یئرینیزده سیزین .وار رادا .آزدیر چو   داوار-دام او 

خدو، م آبادا کؤچوبلر دا جاوانالر .باسیب خیر یئرلرینی اکین یو   .... خور 

  جییک؟کئچه کندینیزدن سیزین ،بیز -

 کندینیز سیزین .آیریالجاییق یولدا اوچ آیریالن قارشیدا سیزینله یوخ، -

 جکلر؟یئرلشدیره هاراسیندا کندین سیزی .تاییندادیر او یولون

 بدیع آباد .ائتدیلر بللی گئتدیگیمیزی هارا ده"نهاوند "بیلمیریک.  بیز بونو -

 هارادا .اولسون یاردیمچی اؤزو تانری .اؤیرندیک اورادا کندینی

 یاشایاجاغیمیزی نئجه جگیمیزی،گئیه نه جگیمیزی،یئیه نه قاالجاغیمیزی،

 نهاوندده !قارداش جوشقون گؤندریبلر یهاؤلمه بورا بیزی .بیلمیر کیمسه

 سن !"دئدی اؤلومدور جزاسی قاچانین بوردان "باشچیسی ژاندارما

 هردن اولماسا هئچ !بوراخما یالنیز بیزی !اولدون دوستوم ایلک بورداکی

 !گل ساری بیزه

 آدام یاخشی سیزلرین آما .بیلمیرم اولدوغونوزو بورادا نییه سیزین -

 قالسین، آرامیزدا اؤز .جگمگله یهگؤرمه سنی من .بللیدیر اولدوغونوز

 .تورکسونوز سیز کی سئوینیرم من ده، بیر .سئومز کیمسه ژاندارماالری

 بیر کوردلر، لورالر، لکلر، آما .تورکدور بوتون عاییله میز بیزیم بورادا
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 اربابین بیزیم .بیلرم لورجانی من .وار فارسالر مأمورالری دؤولت ده

 کندلرین اویانا بیزدن .دانیشارام لورجا اونالرال من .لوردو هامیسی فامیلی

 .لوریستاندیر اویانا بیراز بیزدن .کندلریدیر تورک و کورد لور، چوخو

 لورالرین و کوردلرین کندی تورک چوخ بیر گؤره، دئدیگینه ددنین

 ده کندین گئتدیگینیز سیزین .بوشالیبدیر اوغرارکن یوروشونه سیالحلی

 .بیلر اوال بئله کئچمیشی

 سنه دهباره دوشدویوموز سورگون بورا .قارداش جوشقون ساغول -

 اوچون ماراقالندیغین منیمله .ساغول گؤره بیلگیلره وئردیگین .آنالداجاغام

 طرفین سنین باخ، .ییرسسله سنی باغیرا-باغیرا ددن آنجاق !اول وار ده،

 !ییغ آیاغین-ال قوزوالرین چیخمادان سسی دا داها ددنین !گئریده سورودن

 سوروسیله قویون هامی .ایدی یوخ اتر-خبر دوزندن دوننکی اوالن ایچیمیزده

 ائتدیگیمیز قبول راحاتسیزجا چوخ کاروانسارایدا .ییردیکلیلهایره بیرلیکده

 !چکیردیک ایچیمیزه سئوه-سئوه تینله هر آلدیغیمیز ایندی قوخوسونو سورو

 قوزو بیر کیمی .باشالمیشدی آلیشقانلیغی یاشام یئنی اوچون بیزیم آرتیق،

 بو !اویناییردی ایتلریله سورونون کیمیسه آلمیشدیر، قوجاغینا یاوروسونو

 بیرلیکده آغساققالالری ائل !گؤرونوردو راضی کس هر قوووشمادان

 الیمله دیگر نوختاسینی، قاتیر الیمله بیر من، .ائدیردیلر صؤحبت یورویور،

 سکینه یوروین آرخایا-آرخا .داشییردیم باالنی قوزو بیر دوغموش یئنی ایسه

لقانین آنایال  جاببار کی، ائله .قاچینماییردی گؤزدن باغالنتی اوالن آراسیندا او 

ینمهبیل اولدوغو باال-آنا ایکیسی نین بو اهالیسینه کند گؤره، مصلحتینه عمینین

 !قیسقانما اوغلوم "عمینین جاببار دا، باخماسام خوش بونا اؤنجه ایلک من .لیدی
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 اوتانماغا سونرا سؤزوندن  ! "آیری یئری آنانین سکینه آیری، یئرین سنین

 !باشالدیم

 

 چاتماسیندان چاغی نین آیریلیق دوردورماسی، سورونو دایی نین تاروئردی

 یول آنالمی ایشارتینین الیله عمییه کیشیخان و عسگرلره اونون .وئریردی خبر

 نینگئجه بیر بدل عؤموره بیر آرتیق، .ائدیردی بللی اولدوغوموزو آیریجیندا

 قبول سه ده،ایستمه کیمسه بونو !گلمیشدیک سونونا تانیشلیغی نین اوالیلی

غاسینی سویداشلیق .ایدی مجبور ائتمگی  جوشقونال جانالندیران گؤزلرینده دو 

 اومود آنیمدا، اومودسوز ان !اؤپدوم یاناقالریندان رک،چکه قوجاغیما محبوبو

 !ائتدیم شوکور تانریما اوچون جوشقونالر قوندوران آنلیما کیمی یاغمورو

 

                                     ~~~~~ 

ن  ! باتاقلیق سو 

 

 کندی "آباد بدیع "کیچیک لریله تیکینتی چاموردان آرخاسیندا نینتپه کیچیک بیر

 باخمایاراق، بونا .ایدی لریراده ۹ ساعات سحر هارداسا .باشالدی یهگؤرونمه

یون،-اینک نئچه بیر ائولر، ییخیق یولالر، پالچیقلی .گؤرونموردو کیمسه  قو 

یوق   (!)وطنین یئنی کردیلر شومالنمیش اکینه گیریشینده کندین و خوروز-تو 

  !...پانوراماسی ایدی گؤرولن

 ایسه "ردنزآ ۲۱ قارا" !کئچیر گون ۲۵ ایل بیر"ردنزآ ۲۱ آغ "گون بو
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 !ساعات ۹ گون ۲۵

 آیاغیمیزا حصیرلری مسجیدینین کندین !بولودلو آز بیر گونشلی، آز بیر هاوا

لقانین .آغالییر ندنسه ترالن .ایلیشیر  آنا سکینه .ایدی گرک سیایچمه سود او 

-ائنینی مسجیدین عمی کیشیخان !چیخدی باییرا مسجیددن اوچون تاپماق سود

یونو خویور رکاؤلچه بو   :او 

 !لعنت شالالقالرا زیندانالرا، قارا لعنت" -

 !لعنت جبروفالکتلره ستم و لعنت

 !لعنت جینایتلره قانلی ینتؤره لعنت،

 !لعنت باطل لره کم بین لره، کجه ، لعنت

رخولو عصبی، لعنت  "!لعنت قاتل لره قو 

 ایمکان سینهبیتمه شعرینین بیریانین خیشیلتیسی بوغازینین عمینین کیشیخان

 هر دئییل، آجلیق منجه !ده عصبدن بیلر، اوال دا آجلیقدان خیشیلتی، .وئرمیر

  !دایانیقلی سی نیرین ده سینیری وار

لموش تابلودا قوجا اوستونده مینبری سینیق مسجیدین  :دئییر گؤزه یازی بیر سو 

د- آهلل"  ."وحسین حسن- فاطمه- علی- محم 

ز اوستونو تابلونون  چاالن قاپیسینی ائوینین ایللردیرآلاله کی، بللی !باسیب تو 

غرانتیالری پاالس سپه لنمیش آلتیندا مینبرین !اولمامیشدیر  گؤزه آچیقجا !وار دو 

لقانین باجاالری، سیچان چارپان  تئزلیکله باجاالری بو !بیلر قاچیرا سودونو او 

نا !ایدی گرک توتماق  :دئییر دوروب قارشیسیندا تابلونون آنا سو 
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نوندا اوغلوم گؤزل  -  یئردن هر آما !قوناغی ییق ائوینین تانری !چاتدیق سو 

زدان تابلوسو  "ابا آل تن پنج "یازیق !باخ .آغناییر چیرکلیک  تو 

                   !قریبدیرلر بوردا دا بونالر کی، بیل ائله !گؤرونمور

لسوز آغامیز"  ..."! یئتسین دادمیزا اؤزو ابولفضل قو 

 

نو بیرینجی کیتابین»  «سو 

 

 !سورگون باتاقلیغی: بدیع آباد

 

لماسا، مسجیدی تانری ائوی ده بیلرلر!  لماسا، سو او  هاردا چؤرک او 

لماسا، آلالهین ائوینه سیغین!  دئیرلر!  -باشینی یاسدیغا قویاجاق یئرین او 

نرا آجسیندیرمه -دنبیزی اوچ گون دیندیرمه یاالواج کؤپکلر  -دن سو 

کیمی سیزالتدیالر. اوچ گون بویونجا کیفلنمیش قوملو چؤرکدن باشقا 

خوسوندان اورگیمیز آغزیمیزا  لمادی. ایچدیگیمیز سویون قو  پاییمیز او 

-گلیردی. آلتیمیزدا سونگو کیمی حصیرلرین اوزوندن بدنیمیز دلیک

لموشدو. بیزی کنده گتیرن ایکی عسگر، ائششک و دئشیک  او 

الن ایکی  قاتیرالرال گلدیگی یئره دؤنموشدولر. آرامیزدا او 

چاووشوموزون عسگر فورماالرینین یئرینی کیشیسل پالتارالر 

لموشدوق! کندی باشدان باشا گزمک -آلمیشدیر. بیز آرتیق اؤزگور او 

چوخو یاشلیالردان  اوچون هر هانسی بیر سیخینتیمیز یوخ ایدی.

لوشدوروردو!  ۱۲-۱۰عبارت  عاییله "بدیع آباد"ین بوتون نوفوسونو او 

نالرین ایسه، بیزلردن قاچماسی دردلریمیزین اوستونه آرتان یئنی بیر  او 

نالر، بیزه یاخینالشماقدان چکینیردیلر. بو اوزدن  درد ساییلیردی! او 
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ایلک ساعاتالردان  یه آنالدا بیلمیردیک. بیزیملهدردیمیزی کیمسه

رتا یاشلی کیشی  کند آغاسینین کوره کنی  -ماراقالنان، یالنیزجا بیر او 

ماشالاله خان آدلی بیر لکیستانلی ایدی. او، ساده و تمیز بیر آداما 

ییردی. تکجه اونون وئردیگی قورو الواش چؤرگیله آجلیقدان بنزه

-، آجقاچیردیق. کوفلنمیش چؤرکله داغدان آخان بوالنیق سو

الن تکجه بسلنتی ساییلیردی.  سوسوزلوغوموزا قارشی الیمیزده او 

ماشالاله خانین آنالتدیقالرینا گؤره، "بدیع آباد"ین بئله خارابا قالماسینین 

لموشدور. یاغیشدان ایسالنان بو ندنی تپه لردن آخان قایا داشالری او 

اؤلموشدو.  قایاالرین آخماسییال کندین آزاجیق اکین آالنی بوتونلوکله

رپاقالردا ان وحشی بیتکیلر بئله، گؤزه  قایاالرا چولقانمیش بو تو 

ییردی. سانکی بوردا یاشام دوغاسی چوخدان بیتمیشدی! بوراالردا دیمه

یاشاماق ایت کیمی سورونمک دئمکدیر. ماشالاله خانین دئدیگینه گؤره، 

یا یورباشا چاتان یئنی یئتمه-بیراز بو  ماق اوچون بو لر قارینالرینی دو 

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 

لدو! بئله کی، بیر لُر آغاسی نین ائوینده سی بوتونلوکله یانیب کول او 

غالنین آغانین گؤزده سیله سئوداالنماسی اوزه  نؤکر قاالن کورد او 

یاشلی  ۱۷جی ائشیله بیرلیکده -۶یاشلی  ۱۴یاشلی آغا  ۵۰چیخدی. 

غالنین باشینی کسدیریر. آغا گنج خانیمینین باشینی کسدیرندن  کورد او 

نرا دلی یه دؤنور. بیر گئجه کؤیده دؤرد ائو آلووالر ایچین ده تونقاال سو 

غالندان قاالن هرکس جیغیر جیغیر یاندی. -چئوریلدی. کورد او 

غالنین ایکی اوشاغی، ائشی، آتا آناسی، ایکی باجیسییال ارلری، -او 

لدوالر! آغانین حیرسی دینلنمک  اوشاقالری بو جینایتین قوربانی او 

نرا ایکی کورد چوبان ایله بیرلیکده بوتون  بیلمیردی. بیر نئچه گون سو 

سورو تانینمایان شخصلر طرفیندن قورشونا دوزولدو. قاتیل و یا قاتیللر 

نرا  الیالردان سو  لر خانی و ژانداماالر طرفیندن آرانیلیر! او آجی او 

ده یاشایان بوتون کورد دیللی عاییله لر جانالرینی گؤتوروب بؤلگه



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

247 
 

الیدان ایکهقاچدیالر! آغانین و ژاندارمانین دئدیکلرینه گؤر ی ایل ، او 

غالنین ایکی  اؤنجه ایش بولماق اوچون کیرمانشاها کؤچموش کورد او 

الراق آختاریلیر. بئش ایلدیر کی، بو ایکی قارداشدان  قارداشی سوچلو او 

میتین قیصاص قانونالرینا گؤره، او ایکی اتر یوخدو! آغا، ایسال-خبر

نرا، کوردعقارداشین قانینی حالل ا الیدان سو  عاییله  الن ائدیب! بو او 

الن بئش نی ترک آلتی لک عاییله سی ده بؤلگه-لریله یاخینلیغی او 

لدوالر. ماشالاله خانین آنالتدیغینا گؤره بدیع آباددا ایگنه اوجو ائتمه لی او 

نموش بیر زو قو  تو   میشدی. بورا اؤلوابویدا برکت و نعمت قالم

جه، ژاندارما نون دئدیگینه گؤره، اوچ گون بوندان اؤنخارابالیقدیر! او  

جگینیزی منه بیلدیردیلر. ایلک اؤنجه مرکزیندن سیزین بورایا گله

ل نین بورایا گلهکیمسه ن ایللرجه بیرینین بوراالرا یو  جگینه اینانمادیم. او 

دیر. نهاوندده بئله، دیم، بئله! بورا لعنت لنمیش بؤلگهآزدیغینی گؤرمه

رپاق آلماز! بوتون بدیع آبادی تانییان یوخدور! کیمسه بوراالر دان تو 

رپاقالرین سندی کند آغاسینیندیر. کیمسه بورایا یاخین گلمز! آما سیز  تو 

نین گلمه سینی -برکت آغا –بورداسینیز آرتیق! کند آغاسینی 

لوموز یوخدور. برکت آغا، خرم آباددان آالن گؤزله  ۱۷مکدن باشقا یو 

الجاق. ایند ی، اونو اورایا یاشلی ائشیندن بیر اوشاق آتاسی او 

گؤتوروبدور. او، آتاسی ائوینده اوشاغینی دوغمالی و آیاق 

جکدیر. آغا لیدیر. بو ایسه، اوشاغین قیرخینا قدر اوزون سورهبرکیتمه

نرا دؤنه-اؤزو ایسه، ایکی غومدان سو  جکدیر. منیم الیمدن اوچ گون دو 

او گلندن بیر ایش گلمز! آغا دؤنمه یینجه، بو مسجیدده قاالجاقسینیز. 

نرا سیزین نئجه یاشاماغینیزی بللی ائده   جکدیر".سو 

گؤزوموزدن پیسلیک یاغیردی. بارماق -قولوموز باغلی ایدی. اوز-ال

لقانین سودو  بویدا خارابالیق بیر کندین ایچینده قاپانیب قالمیشدیق. او 

تئز آجیندان بایغین دوشوردو. تام بیر -تامام کسیلمیشدی. ترالن تئز

نرا کیفلنمیش فالکت  یاشانیردی تانری ائوینده! اوچونجو گوندن سو 

ییردیک! هانسی قاپییا اوز توتوردوقسا، اوزوموزه الواشی بئله، دیله

لوملو یؤنوموزو هاوانین کئچمیش گونلره گؤره  باغالنیردی! تکجه او 
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لوشدوروردو. نهاوندده دئدیکلری چای  لماسی او  بیر آز ایلیملی او 

یاب چایینا ن چیخمیشدی. بدیع آباددان قاماسیاال قیراغی سؤزو ده

لون او تایینا آیاق دؤیمگیمیز گرک ایدی.  گئتمک اوچون یو 

جاببارعمی قان قوسماغا طالعسیزلیگیمیزه هر آن بیر شئی آرتیردی! 

میشدی. هر آن دوشوب، امیشدی. اونون بدنینده هئچ گوج قالمباشال

لقا، جیلیز جانی  یه چالیشیردی:نا گوج وئرمهاو   هیلا قالخمایا بیلردی. او 

لقا:  - یاجیمیز وار! سن چوخ دایان جاببار عمی! بیزیم سنه احتاو 

یاشایاجاقسان! سنین نه یاشین وار کی؟ بو گونلری بیرلیکده 

قاناد -بیریمیزه قول-آتالداجاییق. باخ! هاراالردان گلدیک! بیر

لدوق. ایندی ده دایانمالییق. سکینه آنا سنه  درمان تاپماق -داوااو 

یه نی ائدیر. او، سنین اوچون جانینی بئله وئرمهاوچون الیندن گله

 حاضیردیر. سنی سئونلری سنسیز بوراخما! دایان عمی!

قیزیم! بو گؤزل سؤزلرینه گؤره ساغول. سنی چوخ سئودیم. منیم  -

لمادی. حت ی اوشاغیم بئله! من، سنی اؤز باالم کیمی  هئچ قیزیم او 

لیکلردن چوخ من سیزی تک بوراخمایاجاغام! بو خستهسئویرم. 

گؤردوم. منی ییخاجاق بیری وارسا، او دا سیزین غمینیزدیر. 

لماز! بیزیم دوغا  سیزی روحلو گؤرونجه بیر سیخینتیم او 

 قهرمانیمیز هاراالردا؟

من: جاببارعمی، کیشیخان عمیله سکینه آنا بیرلیکده گئدیبلر.  -

دان یاردیم آلماقدان أوتورو گئدیبلر. اومود چاووشالر دا ژاندارماالر

 ائدیرم کی، الی بوش دؤنمزلر!

لقا، قیزیم سنین بیر شئی یئمگین گره - کیر. نئین وار، نئین او 

یوخدورسا دا بو یئتیم باالنین بسلنمه سینه گئدیر. دوغرودور کی، 

لییک. باخ، هر هر کسین دورومو سنین کیمیدیر. بیر ایشلر گؤرمه

یانا بایغین دوشوبدور. تانری اؤزو قوروسون بو میلتی! -کس یان

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 

جگم! بئله آسیلی قالماق دوز دئییل. بو رهسیزین ایشینیزی بیتی

 لیدیر.ناموسسوزالرین الینه بهانه وئریلممه

جاببار عمینین بو سؤزلری دئیه رکن گؤزلری دولموش، سسی ایسه 

لدوغونو گؤستریردی. تیتره ییردی. بو دا اونون اومیدسیزلیک ایچینده او 

و، چوخ اونون سسی ایکی گون ایچینده بوتونلوکله باتمیشدیر. ا

نسوز دا بو ساواشدان غالیب  اینامسیزلیقال بیزه اینام درسی وئریردی. او 

میزین ایشیق اوجو گؤرونموردو. کیمسه صاباحین گونشلی اچیخم

لدوزالرین باشیمیزین  الجاغینا اومید ائتمیر، آخشام چاغی او  او 

گؤره آجلیقدان -دک ائنمه سینی گؤزله میردی. بیزی گؤز گؤرهاوستونه

یوسو دورمهاؤل یه چالیشیردیالر. اوزه ریمیزده سانکی اؤلوم بو 

الشیب نو چاتاجاغی گؤزله-دو   نیلیردی.دوروردو! هر آن بیریمیزین سو 

 دؤردونجو گون ده بیتمک اوزره ایدی.

رخونج و اؤلومجول سس سیزلیک ایچیمیزی   سس سیزلیک! قو 

گی سئچمیش ملر بئله، سس سیزلیک ایچینده اینلهسارمیشدیر! کؤرپه

ی اوزه رک دیقتلرسیرا یوکسله-گؤرونوردو! ترالنین سیزلی نفسی آرا

لغون گولوشو سون درجه آجی  رینه چکیردی. هرکسین قارشیلیقلی سو 

لغون یاناقالریندا حیات ایزی  لقانین سو  گؤرونتو سرگیلیردی. او 

ناقالرینی آغیرالییردی"! حله بونا دا  گؤرونموردو. تانری ائوی "قو 

  کور!شو

میله سکینه آنانین بیر شئیلر داشیدیغینی گؤرونجه، عاوزاقدان کیشیخان 

رغون گؤرونوردولر.  نالر ایکیسی ده یو  نالرا دوغرو قوشدوم. او  او 

نالرا  الن او ایدی کی، یورومک گوجلری بئله قالمعمیشدی. او  بللی او 

  چاتینجا آیاقالنماغا باشالدیالر.

رولمایین! سیز ب - وسبوتون آیاقدان دوشموسونوز. بیراز ساالم، یو 

رغونلوغونوز چیخسین. تورون یو   او 
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غلوم اوتورماق زامانی دئییل. بو گئجه بیر شئیلر  - سکینه آنا: یوخ او 

یئییلمه سه هعمی قیریالر! سن گل بو تورباالری آل! آلالهدان بیراز 

پاییز آلماسی، هئیوا و گؤیرتی توپلعمیشیق. اینشالاله بو تورباالر 

 میلتی بیراز آجلیقدان قورتارار.

دون توپالنمالی! سکینه آنا آش پیشیرمک  - غلوم او  کیشیخان عمی: او 

ییر. سن گئت، ماشالاله خانی بول، اوندان قازان آل گتیر! او ایسته

لماسینی دئمیشدی.-اؤزو، قاب  قاجاغین او 

نرا دئدیکلرینی  - اولسون، عمی گئدرم. اؤنجه بونالری داشییم. سو 

لون بو تاییندا ائله بیر یاپا رام. سیز بونالری هاردان توپالدینیز؟ یو 

 یئر وارمی؟

-نین آرخاسیندا بیر کیچیک یاشیل وادی وار. ایگیرمیهه، بو تپه -

لالری، گؤیرتی بیتگیسی واردیر. قانقال  توز آغاجی، قانقال کو  او 

نالردان آش  لالری دونیانین ان فایدالی بیتکیسی دیر. آنا او  کو 

  شیرمگی دوشونور!پی

رباالری چیگینلریمه آتاراق  دونیانین قیزیل آچارینی داشییرام کیمی تو 

دن دوشرکن ماشالاله خانین آغ مسجیده دوغرو قاچماغا باشالدیم. تپه

رباالری سارا خانیما وئریب -ائوی گؤزه دییردی. تلم تله سیک تو 

مینین دؤندوم. ماشالاله خانی، باخچاسیندا گؤردوم. کیشیخان ع

نرا، ایکی  تاپشیریغینی اونا چاتدیردیم. او، منیم سؤزلریمی ائشیدندن سو 

بؤیوک قازانال بیرلیکده ایکی بوخجا قورو چؤرک، بیر متیره ت 

غورد، بیر باغلی پئندیر و گؤی قوروتماسینی ائششگینین بئلینه  یو 

روشدو:یوکله  ییب سو 

 سنین آدین جوانشیردی، ائله می؟ -

 یمی هاردان بیلیرسن؟دوغرو. منیم آد -

نرا بیر یئرده یاشایاجاییق. بیر - بیریمیزی تانیمالییق. -بیز، بوندان سو 

 سنین بیر باالن دا وار ائله می؟ آلاله ساخالسین. آدی نه؟
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آدی ترالندی فارسجا شاهین قوشو دئمکدیر. ماشالاله خان بئی،  -

الجاق؟ میلتیمیز قیریلیر.  بیزیم دوروموموز نه زامان بللی او 

النالر وار. آغساققالیمیز قان قوسور. هامی  ایچیمیزده خسته او 

 آجلیقدان اؤلوم آیاغیندادیر.

غلوم! آما الیمدن بیر ایش گلمیر. منیم ده الیم - لوم -بیلیرم او  قو 

نالرین بیلمه دیگینی عمل باغلیدیر. سیزینله باغلی امرلر وار. او 

لماز. یوخسا باشیمیز بئتر آغری یار.  گونه  ۳-۲برک ت آغا ائتمک او 

لر. سیزه اوزولورم. آما لیدیر. اومید ائدیرم کی داها تئز گهگلمه

الیمدن گلن یالنیز بودور! سنی بیراز اؤنجه توربا داشییاندا گؤردوم. 

رباالردا نه وار ایدی؟  تو 

بیلمیرم. بیراز آلما، هئیوا و گؤیرتی. ایچیمیزدن بیر آغ بیرچک،  -

نالری یاماجالرین آرخاسیندان توپالمیشالر.بیر ده کیشیخان بئی   او 

 گؤزل! من ده سیزه الواش، پئندیر و قاتیق حاضیرالمیشام. -

یه سو بئله، یوخ! منیم بئش گوندور آجیق. حت ی ایچمه-بیز دؤرد -

جک سودو کسیلیب آرتیق! باشقا اوشاقالر دا خانیمیمین اوشاغا وئره

ئییر کی، عؤمرونده بئله آجلیقدان بایغین دوشوبلر. کیشیخان بئی د

دی. من حله گنجم. آما بؤیوکلرین دئدیگینه گؤره، بو ظولم گؤرمه

 بوسبوتون آدام اؤلدورمکدیر!

من سیزه بیر شئیلر حاضیرالرام. بو قاتیری دا سنه وئریرم. اونونال  -

ایشلرینیزی بیراز ساهمانا سالین! اونو مسجیدین آرخا طرفینده 

نرا اونا سامان و قورو یئمک  ساخال! بیر یئره گئتمز. من سو 

 فیالن تاپالر یئیر.-گتیررم. آج قالماز. یئردن سامان

لسون، ماشالاله خان آغا. بیر ده مسجیدین  - الاله سندن راضی او 

لوبدور.  لو دو  لونا سو آپارماغا دا  ۳۵آیاقیو  نفر اورایا گئدیر. آیاق یو 

 ایمکان یوخدور! تک بیر دلیک آفتاوا وار!

بیراز دا دؤزون! سیزه ائو الزیمدیر. برکت آغا گلینجه  جوانشیر، -

یورون. بیر شئیلر دوشونوله جک سؤزسوز! سیز حله قارینیزی دو 

 من گلیب سیزه باش چکرم.
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منیم مسجیده یئتیشمگیم ایله، سکینه آنا و کیشیخان عمینین ده یئتیشمه 

نالرین گوجو بوسبوتون  لدو. او  توکنمیشدی. سکینه سی عئینی زاماندا او 

یئتمز ییخیلماسی هر کسی آیاغا قالدیردی. اونون -آنانین مسجیده یئتر

الرکن، اؤزونو توپارالما چاباسی اینانیلماز ایدی. او،  یئرده او 

لوب دوغرانماسینی قادینالرا  لماسینی، گؤیرتیلرین یویو  قانقالالرین سویو 

تاوانسیز سکینه -زتاپیشیراراق مسجیدین بیر کونجونه چکیلدی. جانسی

لماسینی ایسته  ییردی.آنا، هر کسین حرکتلی او 

دون، کول و چئشیدلی یاناجاقالر مسجیدین آرخا  بیرازدان گرکن او 

نرا ماشالاله خان بیزه گلدی.  طرفینه توپالندی. منیم گلیشیمدن بیراز سو 

او، اؤزو ایله قویروق یاغی، بیراز قووورما اتی، ایکی گوردوش سود 

بایرام -شوشه بال گتیردی. آجلیغیمیزا باخمایاراق، ایچیمیزده توی و بیر

یه باشالدی. سکینه آنانین تاپیشیریقالری هر کسه خوش هاواسی اسمه

گلیردی. او، اؤز دئییمی، داورانیشی و چالیشماسی ایله آز زامان 

یه باشلعمیشدی. بو قهرمان آنانین بؤیوک عینادی، ایچینده چوخ سئویلمه

لموشدور. ایکی ساعات اؤنجهندیره کی یشی ایچیمیزده اؤرنک او 

رتامدا، یاشام اومودی چیچکلنمه یه باشلعمیشدی. آرتیق اؤلومجول او 

خوسو ایچیندن یوخ  آجلیقدان اؤلمه دوشونجه سی گؤزل یئمک قو 

لموشدو! باخمایاراق کی، آجلیغیمیز آرتمیشدیر. آنجاق آجلیغا قارشی  او 

لسا، هر کسین اوزونده عینادیمیز داها دا ا وستون ایدی. زورال دا او 

سئوینج چیچگی پؤهرنمیشدی. سکینه آنانین باللی سودو جاببار عمییه 

خ گؤزل گؤرونوردو. اونون چاببار عمیله ایلگیلنمه ایچدیرمه سی چو  

الن بیر سود ا مر اوشاغا آجی درمان ایچیتمه یه سی، دیرنمکده او 

 ییردی!بنزه

 ر آناالرا، اوشاقالرا!وئ جاببار عمی: -

سن اؤزون ایندی اوشاقدان بتر اوشاقسان! بیرازدان آش  سکینه آنا: -

لیب دوزگون دوزه -غروجکسن. دو  بیشیر. اونو دا سس سیزجه ایچه

 آیاغا قالخاجاقسان! سنه چوخ احتییاجیمیز وار! اعتیراض ایستمیرم!
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لماسینین بیر اؤرنگ ی ایدی. بو داورانیش آنانین چوخ جسارتلی او 

پیکیر قایناییردی. -اتلی آش گوجلو اوجاق اوستونده پیکیر-قویروقلو

خوسو بوتون چئوره ین ائو نی سارمیشدیر. اوزاقدان بیزی ایزلهآشین قو 

نالرا یاخین دورا  صاحیبلری گؤزه ده ییردی. بیز، نه قدر ایستسک ده او 

نالردان بیری ده، بیزه یاخی ن گلمه بیلمیردیک. بو دؤرد گونده او 

میشدیر. حت ی سکینه آنانین بوتون چاباالری بوشا چیخمیشدیر. آنجاق، 

نالرین نه دیلده  خوسونا گلنلر وار ایدی. بیز، حت ی او  ایندی آشین قو 

دانیشدیغینی بئله، بیلمیردیک. ماشالاله خانین دئدیگینه گؤره، بو کندین 

لوشدورور. آنجاق لک دیلینین  لدوغونو قالیب دیلینی لک دیلی او  نه او 

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 

 بیریمیزی باشا دوشوردوک.-بیر

 

جگینی بیلمیردیک. الیمیزده ایکی ونون نئجه ییهآش بیشمیشدی! آنجاق ا

دان آرتیق آج آدعمین -۳۰بؤیوک تاختا قاشیقدان باشقا نسنه یوخ ایدی. 

خوسو ه دال بیشمیش داغ آشین بوخار قو  مینی اقارشیسیندا ایکی قازان او 

کیشیخان  –می اداش آد-چئوره سینه چکمیشدی. بو دورومدا یئنه داغ

یولموش عمینین قورتولوشچو ذه لبای لیق ائتدی. او، سو  نی یو 

 پالیاراق منی چاغیردی:قانقالالرین قابیقالرینی تو  

یولموش قانقالالرین قابیقالرینی منه گتیرین! -  جوانشیر سو 

کی دون یانینا آپاردی. جیبیندهاو، اؤزو ایله ییغدیغی قابیقالری او  

د ی. داها ائنلی قانقال لتدرک ایتیبیجاغینی داشا سورته قابیقالری او 

یه باشالدی. قانقال قابیقالری قورودوقجا اوستونه توتاراق ایسیندیرمه

یووارالق فورما آلماغا باشالدی. او، قابیقالرین داها دا قوروماسی 

اوچون هرکسی ایش باشینا چکیردی. آرتیق هرکسین الینده بیر قانقال 
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سینا دا فورصت قابیغی وار ایدی. کیشیخان عمی بو ایشیله آشین سویوما

 قازاندیردی.

بیراز آرالی ایکی یاشلی قادینین اللرینده قابالرال بیزه یاخینالشماسی 

 ماراغیمیزی چکدی:

رخوسو یاواش - الن قو  -کیشیخان عمی: دئیه سن بونالرین بیزدن او 

 یاواش آزالیر! قوی گلسینلر!

  بیزه یاردیما گلیرلر عمی، دییه سن! بیزه قاب گتیریرلر. -

نالر بیزدن ده آجدیرالر! بیزدن اوماجاقالری وار! یوخ او   - غلوم! او 

نالرین پایینی وئرمهاؤزوموز یئمه لییک! سکینه آنایا دئکی دن او 

ناقالرین وار!  قو 

ا عمی....... -   آم 

ا - خدور. یاشامی پایالشماق گرک! بو گئجه هامی  -آم  مامما یو 

نرا آج  یاجاقدیر. یارینا باخاجاییق! بوندان سو  ندان دو  خ! بو  قالماق یو 

نرا بو کندین یئرلیلرینه بئله یاشاماغی اؤیرتمه نالر سو  لییک. بو 

بیزدن داها دا یازیقدیرالر. دؤرد گوندور بیزدن قاچانالرین بیزه 

گلمه سینین ندنی احتییاجدیر. بیز بونا گؤز یوما بیلمریک! بیز 

گؤزل  تورکوک! چالیشار یاشار، یاشار یاشاداریق! بونو اونوتما

ناقالرا ماراقسیز  غلوم! ایندی سکینه آنایا خبر وئر! آج قو  او 

لماسین.  نالرین یاخینالشما اوزلری او  البیلسین کی، او  قالماسین. او 

نالرا ساری گئتسین!   آنا اؤزو او 

ال سالدی.  لدوراراق یئرلی قاریالری یو  سکینه آنا، قابالرینی دو 

ان دوزتدیگی قاشیقالر گرچکدن کیشیخان عمینین قانقال قابیقالریند

رک قاشیق فورماسی آلمیش ایشیمیزه یارادی. اود ایستیسی ایله سرتلشه

قانقال قابیقالری ایله آش ایچمک چوخ کئیفلی ایدی. چونکی، کیشیخان 

لی عمینین قاشیقالرینین آغزی آچیق ایدی. بو ایسه، ایچیمیزده گولمه

لوردو. بئله کی، آش قاز انیندان چؤمچه لنن هر بیر حالالرا ندن او 
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لو ایله  قاشیغین یاریسی دؤنور قازانا تؤکولور، قاالنی ایسه آغیز یو 

پالتارالر آراسیندا پایالشیلیردی. بو ایسه، آجلیغی یئنن بیزلر اوچون 

الراق اؤلومدن ا یلنجه یه چئوریلیردی! او گئجه، بیر توپلوم اؤرنگی او 

لدوق! ع ؤمرومده بئله بیر دادلی گئجه و یاشاما دؤنمگی باجارمیش او 

یئمک گؤرمه میشدیم! قانقال سودو، قویون اتی و قویروق پییی نین بیر 

آرایا گلمه سیله سورگونوموزون ایلک غلبه سینی الده ائتمیشدیک. او 

دن آلدیغیمیز درسی حله ده اونوتمادیم. سکینه آنانین بیرباشا گئجه

فلسفه سی"نی سؤزده دئییل،  نیشاؤندرلیگینده "یاشاماق اوچون دیره

عملده گؤسترن بیزلرین روح دورومو چوخ یوکسلمیشدی. کیشیخان 

نرا یئرلی قاریعمینین  یورماسی -" بوندان سو  قوجانین دا قارنینین دو 

آنلعمینین گؤزللیگینی ایندی قانیردیم! او، بو سؤزو ایله  بیزدن یانادیر"

لدو! اونون  آزربایجان تورکلوگونون پایالشیم گلنه گینی سرگیله میش او 

نرا اؤزونله!" سؤزو ایندی  "ایلک اؤنجه بیزدن اومانالرال پایالش، سو 

  ده قوالغیمین سیرغاسیدیر.

جاببار عمینین قان قوسماسینین دایانماسی هعمینی سئویندیردی. او، اؤز 

الراق  الیله ایلک کز کؤرپه ترالنا آش سویو دادیزدیردی. ترالن ایلک او 

یه قوشولدو. سکینه آنانین آشی قایتارسا دا، سونوندا قافیله دیلیله

تاپشیریغی ایله ماشالاله خانین ائویندن گلن الواشالر ساخالنیلدی. او 

 منی یانینا چاغیراراق دئدی:

جوانشیر، بو الواشالری صاباحا ساخال! بو گئجه اوچون بو آش  -

ناجاقالر. مینین قارنی بوشدور. نه وئرسن یئییب سانجیالایئتر. ه

ماماق گرک! هم ده، صاباح سحری لریمیزی زورالدهعم

لقا و سارا قیزالریما دئکی، یارپاقالری قوروتماق دوشونمه لییک. او 

اوچون اوجاغین یانیندا بیر داش اوستونه سرسینلر. نه قدر 

لر. من، جاببار عمییه و سونا قورویارسا، بیر او قدر ایشیمیزه گه

نالرین حالی یاخشی دئییل! بیر ده، خانیما دا بیر باش  وورمالییام. او 

 مسجیدین مطبخینده باشقا چایدان وارسا، گؤتور گل باالم!
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لموردو. او، تام خوماق او  تامینا گئرچک بیر ائل -سکینه آنانین بئینینی او 

-غمی ایدی. بو گون سحر دان آچارکن کیشیخان عمیله بیرلیکده داغا

دان قورتاران سکینه آنانین آدی قیساالراق، داشا ووراراق ائلینی آجلیق

نیلنده سکینه آنا آنالشیردی. سادجه، "آنا"یا چئوریلدی. آرتیق آنا سسله

الن سئوگیسی و اونون دا جاببار عمییه آرتان باغلی  هرکسین اونا او 

لیغی سورگون عاییله میزین ایچینده باشالیان یئنی سؤز قونوسو 

لموشدور. کیشیخان عمییه  لیگی، ایگیدلیغی و تک آنالمدا گلینجه، سادهاو 

قورتولوشچولوغو ایله توپلوم ایچینده تانینمیشدی. او، گرچک بیر 

لموشدور.   تورک اینسانی اؤرنگی او 

نماسییال -یاغمور دامجیالرینین اوسلو اوسلو مسجیدین پنجره سینه قو 

لدو. هر کسین یاتدیغینی گؤرونجه، ایشل خ او  رین دومانلی یوخوم یو 

لماسینی دوشونوردوم. بو، بدیع آباد کندینده اویاندیغیمیز  یئرینده او 

بئشینجی، بلکه ده یاشام ایراده سیله آیاقالندیغیمیزین ایلک سحری ایدی. 

پلو یاتاق قایداسینا گؤره، قادین اوشاقالر بیر یاندا، کیشیلرسه -تو 

مگیم دئیه، نی راحاتسیز ائتمسجیدین باشقا کونجونده یاتیردیق. کیمسه

دن باییر قاپیسی دوزن وئرمه-یئردن قالخاراق اؤزومه و یئریمه چکی

لقانین ایشاره سینی  لونو توتدوم. ایکی آددیم آتمامیشدیم کی، او  نین یو 

دویدوم. او، گولومسه یرک، دیلکلرینی منه یئتیرمگی اونوتمادی! من 

رم دئینجه، او رک ال ایشاره سیله باییرا گئدیایسه، قارشیلیق لیق وئره

 ترالنین یاتمیش حالینی منه گؤستردی.

مه سیله یاناشی یاریم آچیق، یاریم توتقون بیر گؤی اوزو، یاغیشین چیله

آغالر حالالرا قالیردی. اوزاق دان -تئاتر صحنه سی کیمی گولر

آچیق قیزیلین اوزوشمه سیندن دوغان -یئریندن سیچرایان جانسیز آال

ناجاق کیمی گؤرونوردو. آنجاق، بو گؤی قورشاغی آز قاال با شیما قو 

رتایا قویدوغو سیخ سیخ شاکا اوزوندن پوزولوردو. -دیله گیم طبیعتین او 

دان یئرینین گاه گولر یاناغی، گاه دا بولود یاشماغی سوزگون آالچیغا 

ییردی. بیزدن بیراز اوزاقدا بیر نئچه خوروزون بان سسی یاتمیش بنزه

رغونالرینا " بیر سحرینیز داها دوغدو!" سئوینجینی کندین یو 
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یاشادیردی! مسجیدین قارشیسیندا دیمدیک آیاقدا دوران قوجا چینارین 

دامال دامجیالنان اینجیلری سونگو کیمی -لوت بیر بوداغیندان دامال -لوم

ایسالق تورپاغین اورگینه سانجاقالنیردی! و بونالر هامیسی بیر 

ه سارماشیردی! اوزون گونلردن اوماجاغین درین منلیگی کیمی ایچیم

لقانین سئویملی گولوشو، دان یئرینین آل نرا، او  آچیق ارمغانی، بان -سو 

سسینین حله ده سسلنمه سی، یاشماقلی دومانین هر آن آغالیا بیلمه سی، 

 اومودون اؤلومسوزلوگونو گؤستریردی!

یاغمورون چوخالماسییال دون آخشامدان یانیق ساخالدیغیمیز اوجاغین 

یطه گئتدیم.  دورومو ایلگیمی چکدی. اوجاغین یئرلشدیگی آرخا ح 

توز -اوجاغین یانیندا داش اوستونه سریلمیش یارپاقالردان ایز

 قالمامیشدی. سونا آنا مطبخین گیریشینده بیر ایشلر گؤروردو.

 ساالم سونا خاال، گون آیدین! -

غلوم. ائرکنچی سن؟ نه ایشین وار -  گونون و عاقیبتین آیدین او 

 سحرین تپه سینده؟

دیم. خاال، سن ده تئز دورموسان! دونن حالینی هئچ خوش گؤرمه  -

 دئیه سن بیر آز باباتسینیز!

غلوم، بیزدن آرتیق گئچیب! بیر گون بئله سی، بیر گون ائله  - هه او 

 سی، هاردان توتارسان بوعؤمور گئده سی!

غلوم بو ایشلری چوخ سیز نئینه - دیز؟ اؤزونوزدن دئه؟ او 

الر!یوب  اتمازالر! او قیزا یازیق او 

سونا خاال بورا گلندن آجلیقال اوغراشیریق. گؤردویون کیمی بیر  -

 بتر!-نفردن باشقاسینی گؤرموروک! او دا بیزدن بئش

غلوم! آما بو ایشی بیران بیتیرمک گرک. اینسانالرین  - دوغرودور او 

لمادی بؤیوک کنده آغزی داروازادان یئکه گئدین! دیر! بوردا او 

اورانین موطلق بیر مولالسی واردیر! من جاببارعمییه دئیرم. او 

یازیغین دا دردی بورادا اوزه ووردو! سیز جاوانالرین باشینی 

  باغالماق گرکدیر!
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پالدیغی -نا خاال دانیشاسو   الن داش اوستوندن تو  دانیشا بللی او 

غرام غرام ائدیر مطبخده یئرلش-یارپاقالری الی ایله دو  ن کیچیک بیر دو 

ایشی چوخ تمیز  کی تاوادا تووالییردی. او، بونین اوستوندهپیلته

ائدیردی. قوروموش یارپاقالرین اوزه ریندن قالخان اینانیلماز گؤزل 

لدوغونو حله  خو، منی آز قاال مفتون ائدیردی. من یارپاقالرین نه او  قو 

الدیغی گیزلیلر، بیلمیردیم. دونن سکینه آنانین یارپاقالرین حاقیندا ساخ

بو گون ده سونا آنا طرفیندن گیزلی توتولوردو! او، بو حاقدا هئچ بیر 

سؤز دانیشماق ایستمیردی. سانکی بو ایکی آغبیرچک آنا و خاالنین 

الجاقمیش! سؤزسوز کی، دونیانین  بیزی چاشدیراجاق ائیلملری او 

شی لیسویوغونو چکمیش بو بؤیوکلریمیزین آرزوسو روح یوکسه-ایستی

 یاراتماق ایدی.

یما سؤنسون!  - جاغا باخ! قو  غلوم، ایندی کی آییقسان او  جوانشیر او 

الجاق.  بیرازدان قاینار سو گرک او 

الرام. -   باش اوسته خاال. همن مشغول او 

جاغین آلتیندا -دونندن ساخالدیغیمیز چؤر چؤپلرین هامیسینی او 

نرا مسجیدین مطبخیندن کیچیک بیر  نئفت چللگینی یئرلشدیردیکدن سو 

دؤرد -گؤتوردوم. بو مسجید بیر یئتیم ائویندن بئله، کاسیب ایدی. اوچ

قاجاق، ایکی چاینیک، ایکی زاواللی قازان -چینقو بارداق، ساخسی قاب

لیگی ایله دمیر آفتاوا بدیع آبادین و بیر ده آلتیندا بارماق بویدا ده

ایدی. الکین،  بیریجیک عزیز تانری ائوینین سایا گلن بوتون وارلیغی

یطین آراسیندا یئرلشن چات چات آچیلمیش یووارالق بیر حووضون -ح 

باشیندا فیل خورتومونا بنزر سو تولومباسی اؤزونو گؤستریردی. بو سو 

ال سالیردی! بیزی  تولومباسی بیر ایشارتله چئوره سینده سئل یو 

سئویندیرن تکجه وارلیقدا بو ایدی. باخمایاراق کی، سویون هر 

لدوغونو چکی خوسو ایچیلمز او  لیشینده چوخ غلیظ بوغونتو قو 

 گؤستریردی.

لسا دا،  سکینه آنانین یارپاقالریندان دوزلن چایین دادی و رنگی باشقا او 
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بیر چوخالریمیزی ممنون ائدیردی. او سحرهعمینین کئفی یئرینده 

الراق، توپلوجا کندین کوچه باجاسینا -گؤرونوردو. بیرینجی کره او 

ک. کندین یئرلیلرینین بیزه یاخینالشماسی سئویندیریجی ایدی. گئتدی

بیریله ساالمالشماسی خوش حال ایدی. دئمک -اؤزللیکله یاشلیالرین بیر

الر کی، او گون کند اهالیسی ائولریندن باییرا چیخاراق بیزیمله  او 

لدوالر.  آزیاشلی اوشاق،  ۱۵-۱۰ساالمالشماغا اؤزه ن گؤسترمیش او 

غالن، قاالنی ایسه قیرخ ۶-۵گلین،  -یزگنج ق ۱۰-۱۵  -گنج او 

لقا،  لوشدوروردو. من، او  یئتمیشلرین آراسیندا بدیع آبادلین یئرلیلرینی او 

سونا خاال، سکینه آنا بیرلیکده آددیمالییردیق. بؤیوکلرین تاپشیریغی ایله 

لقانین آراسیندا یئر دئیشدیریردی. او گون، بیزیم اوچون  ترالن منیمله او 

لدو. آخشام رادهب لرینده بیر قاتیر یوکو ایله بیرلیکده یر آچیلیش گونو او 

بایرامی و درویشلو بیئلر ده بیزه قوشولدوالر. سود، پئندیر، اون، کره، 

ایکی سودلو آنا قویونال ایکی باال قوزو، ایکی شققه ات، ایشلنمیش و 

ووقات قاجاق چاووشالرین ژاندارما مرکزیندن گتیردیغی س-کؤهنه قاب

  ایدی.

دیگیمیز برکت آغادان هر بئشینجی گون ده بیتمیشدی، آنجاق گؤزله

اتر یوخ ایدی. او آخشام، بایرامی و جاببار بیئلرین ایلک -هانسی خبر

المپا چیراغیندان  ۶کز ایکیلی گؤروشونو گؤردوم! نئفتین بیتمه سیله 

ایکیسی سادجه اوچونون ایشیغیندا توپالشان سورگونداشالرین اؤنملی 

نین بیزدن آرالی درین دانیشیقالری ماراغیمی چکیردی! بوندان 

ردو اونیفورماسییال ایندیکی بایرامی بیئین آراسیندا چوخ اؤنجه کی او 

بؤیوک دییشیکلیک گؤرونوردو. او، ایندی داها چوخ اؤزگور، جانا 

ل بویونجا جاببار عمیله بایرامی  لموشدور. یو  یاتیم و ایچدن بیریسی او 

رتاق گیزلی لیگی آنالسام دا، ایندی داها آرخایین  بیئین آراسیندا او 

لموشدوم.  او 

آلاله  سکینه آنا: سارا قیزیم، بو اوشاقالری یویوندورماق گرک. -

 میت دوشر ها!-سین باشالرینا بیت ائلمه
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 ؟هسارا باجی: دوغرودو آنا! آما نئج -

تاپمالی ییق. قیزیم صاباح بونو دوشونریک. ایلک اؤنجه المپا یاغی  -

غلوم جوانشیر صاباح بیزه نئفت الزیمدیر. بیر ایش گؤره  او 

جاق قاالیاق؟ دون ییغیب او   بیلرسن، یوخسا او 

پالمالی ییق. سحر تئزدن بو ایشی گؤره ریک. - دون تو   آنا، منجه ده او 

لقا: سونا آنا ترالنا باخارسا، من ده جوانشیرله چؤله گئدرم. -  او 

ل!سونا خاال: باخارام ق -  یزیم، باخارام آرخایین او 

لقاجان! -  سارا باجی: من ده باخارام او 

لقا! -  آیگول و بابک /بیرلیکده/: بیز ترالنا باخاریق خانباجی او 

یاشالریندا یومورو اوز  ۴۰-۳۵ایچیمیزده سس سیزجه ایچینه قاپانمیش 

الراق سارا باجی  و قارا گؤزلو بیر ایلگیسیز خانیم وار ایدی. ایلک او 

 دی:دوداغینی چئینه-و تانیش ائدنده دیلاون

ده درماندان باشی چیخیر! باشقا اؤلکه-ائلمیرا باجیمیزین داوا -

اوخویوب دئیه سن...! دوکتورلوک بیلیر! بیزدن بیریسیدیر. کیمین 

الرسا ائلمیرا باجیمیزا دئیه بیلر. ائله دئییل باجی؟   دردی او 

ورمودانام، باکیدا ائیتیم آلمیشام! ائلمیرا: ساالم، منیم آدیم ائلمیرادیر. ا -

تبریزده توتولوب ایندی سیزینله بوردایام! اؤزومله بیر آزاجیق تیببی 

لیک وسایطیم وار. صاباحدان سیزلرین ساغالملیغینا باخاجاغام. حله

کندین اهالیسینه بیلدیرمگین. بو سؤز یوخاریالرین قوالغینا 

میزدن باشقاسی منیم کیم چاتارسا، منی بوراالردان آپارارالر! ایچی

لدوغومو بیلمه سین لوطفا!   او 

لقا ایکی  لقانین دورومونا باخدی. او  نرا او  ائلمیرا خانیم ایکی گوندن سو 

دی. ائلمیرا خانیمین یانیندا بیراز آغری کسیجی گون یئریندن قالخا بیلمه

لقادان چوخ قان گئتسه ده، بو اوتانجدان قورتولدو. بونو بیر  وار ایدی. او 

نراالر  من، بیر سکینه خاال، بیر ده جاببارعمی بیلدیک! آما اصلینده سو 

لموشدور!   بیلدیم کی، بو ایشین اساس باشیندا دوران آدام بایرامی بئی او 
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لموشدو. بیر تهر باشیمیزی بدیع آباد کندینه گله ن گون او  لی او 

یاراق بیر چوخ ساخالییردیق. یئرلیلرله اولفتیمیز آرتمیشدیر. بونا باخما

حالالردا قارشیلیقلی آنالشمادا پروبلئملر یاشانیردی. چونکی، یئرلی 

ایکی عاییله -لرین دیلیله دیلیمیز آراسیندا بؤیوک فرق وار ایدی. بیر

لوردو. آنجاق  نالری دا آنالماق چتین او  تورکجه دانیشیردی. بعضا  او 

لوردو. کن نرا باشا دوشمک او  دین چوخو لک بیراز دیقت وئرندن سو 

لوشموشدو. لک دیلیله تورک دیلی آراسیندا هئچ  دیللی عاییله لردن او 

بنزرلیک یوخ ایدی. حت ی لک دیلی فارس دیلینه بئله، بنزه میردی. بو 

لقانین کورتاژ  الن ان بؤیوک پروبلئم ایدی. او  ایسه آرعمیزدا او 

نراکی دورومو بؤیوک اؤلچوده دئیشمیشدی. دو کتور ماجراسیندان سو 

نیلیردی. بیر بؤیوک عاییله ائلمیرانین تیببی امرلری هعمی طرفیندن بیه

چیگینه وئرمیشدیک. آنجاق حله ده، کندین آغاسیندان -کیمی چیگین

اتر یوخ ایدی. کیشیخان عمینین سؤزلرینه گؤره، برکت آغانین -خبر

لقا ایله ائولنمه ایشلرینه نرا او  لماسینی گؤره ندن سو   نئجه آدام او 

باشالماق گرک ایدی. کیشیخان عمی بو دوشونجه سینه بئله آچیقلیق 

 گتیردی:

لی اوشاق سیز ایکینیز ده منیم باالالریم سینیز. ایکینیز ده تربیه -

بیرینیزه چوخ -سینیز. هر کس طرفیندن سئویلیرسینیز! سیز بیر

یاجاق بیر  یاراشیرسینیز. سیزه ائو گرکدیر. ان آزیندان باشینیزی قو 

خ! قوش  یوواسی! ائله دئییلمی؟ سیزی اوتاندیرماغا بیزیم حاقیمیز یو 

 بو کیشی گلسین گؤره ک باشیمیزا نه گلیر!

جک سؤزوموز یوخ ایدی! کیشیخان عمینین سؤزلری قارشیسیندا دئیه

لقانین اوزونه باخدیم. یاناقالری قیزارمیشدی. گؤزلریله  من بیر آنلیق او 

لدوغ لوبکیشیخان عمی ایله راضی او  -ونو بللی ائدیردی. نه او 

الن، سادجه بیزیم ایکیمیزین آراسیندا  لمایاجاغی بللی دئییلدیر. بللی او  او 

دیشه دوشن سئوگینین بؤیومه سی ایدی. آرتیق، هر کس بیزه -دیله

وشمعمیز اوچون دوعا ائدیردیلر.  پماز سئوگیلر کیمی باخیر، قو  قو 



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

262 
 

الراق سانکی ایچیم یزده بیر مولالنین عؤمرومده ایلک کز او 

ز ز باخدیغینا گؤره، نیفرت  -بوشلوغونو دویوردوم. اوشاقکن آناما بو  بو 

لماسینی دیله ییردیم! او، ائتدیگیم "میرزه لطیف آغا"نین ایندی بوردا او 

یدا سوفره-محلله میزین باش مولالسی ساییلیردی. بوتون یاسدا نین تو 

ئیه ندیگی دول قادینالری اؤز ب -باشیندا ا یلشیردی. مرثیه لرده گؤروب

رسمی، سایسیزجا سیغه  ۴آدینا سیغه ائده ردی! آتعمین دئدیگینه گؤره 

لدوغونو  رگؤز او  قادینی وار ایدی. بوتون محلله اونون چوخ شو 

لمادان ایکی  بیلیردی. بونا باخمایاراق، اونون ایمضاسی و مؤهورو او 

یتیمیزین ایش باشینا گلمه بیریله ائولنه بیلمزدی. میللی حاکیم-گنج بیر

یداسیله مولالالر ائولرینه چکیلسه یاسدا میلتین سوفره سی -لر ده، یئنه تو 

لمادیالر. زینداندا منه ایشگنجه وئرنلرین بیریسی  باشیندان اسکیک او 

آخوند گئییملی ایدی. بوتون بونالرا ترس گلن مقام ایسه، ایندی اونو اؤز 

  دیگیم ایدی!یانیمیزدا دیله

                                                                                                                     ~~~ 

 سونوندا آغا برکت آغا کنده بویوردو!

الراق زورنا ن دؤردونجو گونون آخشامیندا ایلک کز او  طبیل سسی  -او 

شون  لدوغوموز قاراداغین جو  ناق او  کندی بورودو. من اوشاق ایکن قو 

یاشالریندا ایکن آنامین  ۸-۷کندینده بونا بنزر سسلری ائشیتمیشدیم. 

غلونون گلین گتیرمه سینه گئتمیشدیک. آنام شاملو  قارداشی او 

لدوغونو اؤیرندیم. طایفاسیند نراالر اونون قیزیلباش او  سان ایدی. سو 

روشدوغومدا  منیم اوچون چوخ قریب گلیردی. بیر گون بونو آنامدان سو 

 گؤزلری پارالدی:

آنا "قیزیلباش" نه دئمکدیر. سن ندن قیزیلباشسان؟ بیلدیگیم قدریله  -

 شاه ایسماییلین قوشونونا قیزیلباشالر دئیرمیشلر.

غلوم جو - انشیر، قیزیلباشالرین هاردان گلدیگینی من ده بیلمیرم. ا و 

ران سسله نیلن ائالتیمیز واردیر. بیزیم شاملو طایفاسیندا بیر چوخ گو 
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لدوغوموزو  ران او  هامیسی دا تورکجه دانیشیرالر. بیزیم ده گو 

دئینلر واردیر. آنجاق، آتامین دئدیگینه گؤره، بو آد قوندارما و 

رانالر همان یارسانالردیر. آما، بیز یالنیشدیر. آتام دئی ردی کی، "گو 

ران  یارسان دئییل، تورک قیزیلباشالری ییق. تبریزلیلرین بیزه گو 

دئدیکلری یالنیشدیر!" بیز حضرت علی نی چوخ سئوه ریک. اونو 

اؤز سئیدیمیز، آغامیز و مؤوالمیز بیلریک. او، تانرینین ان عزیز 

یله باشالرسا تانری ایزینه بنده سیدیر. هر شئی اونون سئوگیس

الر، باریش  لر! "یا علی" دئیه ن دیلدهیوکسه لماز! شفقت او  آجی او 

لماز!  الر، تانری ایله اینسان آراسیندا اوزاقلیق او  الر، اینسانلیق او  او 

من ده شاملو طایفاسیندا گؤزه آچدیغیما گؤره بئله گؤردوم، بئله 

مالری سئوه ریک. بیز ده لر کیمی ایمادوشوندوم. بیز ده، شیعه

موسلمانیق. آنجاق، تانریال بیزیم آرامیزدا تکجه اورگیمیز و 

نین گیزلی ایچیمیزه گیرمه گؤرونمز ایچ ایشیغیمیز وار. بیز، کیمسه

نرا! بیزیم مؤولعمیز دا بونو دئییر.  سینی ایستمریک، تانریدان سو 

 غریتما!بورادا دانیشما! باشینی آ-آنجاق، سن بو سؤزلری اورادا

 بس اوندا من ده قیزیلباشام؟ -

غلوم، بیراز بؤیو - لونو سئچ! من، سنین  ،او  نرا اؤزون یو  دوشون، سو 

الراق گلمیشم.  آتانین ائوینه بیر قیزیلباش دئییل، بیر موسولمان او 

سه، بو صؤحبتی بوردا باغال! آتان ساوادلی، آچیق  منی سئویرسن

ئوره سینده بیر سورو فاناتیک گؤروشلو بیر اینساندیر. آما، آتانین چ

نالردان زیان گله بیلر!"   دینچیلر وار. بونو اونوتما، او 

                                      ~~~~~ 

طبیل سسی بوروموشدور. بیز ده هرکس کیمی -بدیع آباد کندینی زورنا

لالندیق. یاشلی بئی لریمیز بو سسی ایزلیه رک  کندین جادده طرفینه یو 

دیلر. جاببار عمی نین معده سی یئنه قانامیشدی. کیشیخان بیزیمله گلمه

عمی و باشچاووش دا اونون یانیندا قالمیشدیالر. برکت آغانین 

آلتی کیشی گؤروندو. بیز، اوزاقدان -یندا حرکت ائدن بئشقارشیس
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گون بویونجا  ۱۴نینی گؤروردوک. قارشیالما و ال اؤپمه تؤره

گؤزوموزده دئولشن، آغاالشان برکت آغانین ایزلری گؤروندو. چوخ 

لسا دا، هئیکل لر آراسیندا گیزلنمیش یومورو بیر آدامی گؤره  چتین او 

یلو، شیش قو قارینلی، آغ گئییمیله قارا شاپقالی برکت آغا بیلدیک. قیسا بو 

آرتیق قارشیمیزدا ایدی. او، بیراز یاخینالشارکن گؤزو بیزه ساتاشدی. 

بیر نئچه آن کئچمه میشدیر کی، ماشالاله خان الیله بیزی یاخینالشماغا 

 چاغیردی.

لماماسی بللی  برکت آغانین سینیق فارسجاسیندان فارس دیللی او 

لوردو. تب ریزدن بورایا گلدیگیمیز، دایاندیغیمیز، گؤردویوموز او 

نین فارسجا بیلمه دؤرد کیشیدن باشقا کیمسه-اینسانالرین ایچینده اوچ

دیک. منجه، دونیادا ایران کیمی اهالیسی نین رسمی سینی گؤرمه

ین ایکینجی اؤلکه یوخ ایدی! بلکه ده بیزدن ده دؤولت دیلینی بیلمه

بیزیم بیلگیمیز یوخدور. برکتاغانین دئدیکلرینی  قارابختلی واردیر، آما

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 

   ریمیزه تٔوکوردو. سؤزجوکلری اوزه

 

جی گونون صاباحیندا بئش نفرله کند آغاسینین ائوینه گئتدیک. -۱۵

ماشالاله خانال بیرلیکده آغانین بیرینجی ائشی خاتون خانوم، ایکینجی 

ائشی چاوجیوان )تورکجه گؤزل گؤز دئمکدیر( خانیم، بیر نئچه اوشاق 

لدوغو تنه بیه  و ایکی نؤکر ده گؤزه دییردی. بیزی آغانین او 

لرله باش تورکمن ناخیشلی سؤیکنجه-گؤتوردولر. تنه بی باشا

تورموشدو. بیزیم  تاغین یوخاری باشیندا او  بزنمیشدیر. برکتاغا او 

رک موبارک یانینی گیریشیمیزله "بویورون، خوش گلمیسینیز" دئیه

لدو:  قالدیرمیش کیمی او 
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گون اؤنجه  سیزین گلیشینیز موبارک گونه راستالدی! دوز اون بئش -

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 

نراکی یاشامینیزا حؤکم ائده جگم. بورا چوخ کیچیک بیر بوندان سو 

الر. منیم هر یئرده گؤزومکنددیر. هرکس -ین نه ائتدیگی بللی او 

الن طؤوله نی بؤلوب قوالغیم وار! امر وئردیم کی، آشاغی باشدا او 

رتاقلیق  سیزلره ائو تیکسینلر. هامی، ائولرین تیکینتی سینده او 

نفرسینیز. بئش  ۳۷جکدیر. ژاندارمانین بیلدیردیگینه گؤره، ائده

اشاییرسینیز. تک کیشیلر اوچون بیر عاییله و قاالنی تک باشینا ی

دا وئریله دالی، قاالنالرا دا ایکی او  جک. صاباح "بابا قاسیم" ا او 

نین بورایا گلمه سینی جگم. اورادان بیر اوستا بن انین، ایکی فحلهگئده

نالرا یاردیم ائدهامر ائده جکسینیز. یاخیندا قیشین جگم. سیز ده، او 

لور. سیزلره آغیر گونلری وار. بوراالر ین قیشی چوخ سرت او 

رغان و یئمک جکدیر. ایچمک گله-ژاندارمادان ایستی پالتار، یو 

نرا اؤزونوز اکیب، اؤزونوز بیچه جکسینیز. بورادا قیشین قیشدان سو 

لالرین آچیلماسییال آیدا بیر کره نهاونده  لالر باغالیار. یو  گلمه سیله یو 

جکسینیز. بابا قاسیمدا بیر ه بیلهو هفته سونالریندا بابا قاسیما گئد

حکیم وار. اوشاقالرا و کیشیلره باخار. قادینالرا گؤره حکیم 

یوخدور. قادینالر اؤز باشالرینین چاره سینه باخمالیدیرالر. تبریزده 

لدوغونو بیلمیرم، آما بوراالردا نامحرمین الی ناموسا دئیمز!  نئجه او 

ر. ژاندارماالردان باشقا سیزین دیرینیز و اؤلونوز منه امانتدی

نین جاناوارالری دا واردیر! بیر ده منیم ایکی باش قولوم وار. بؤلگه

نالرین بیر توکاتی اون بئرنو توفنگی قدر  قنبر و ایلیاس! او 

 اؤلومجولدور!

رولموشدوق. سؤزلرینین  کند آغاسینین چنه دوشوکلوگوندن هامیمیز یو 

ندان ایسه آشاغیالییجی توتومو آز آنالشیلمازلیغی بیر یاندان، باشقا یا
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وشا جک ایدی. کیشیخان عمینین باش چاوقالسین الیمیزه ایش وئره

الراق یانیت آلماسی، دورومون قیرمیزی  باخیشیالری و قارشیلیقلی او 

الن ایکی  لماسینی گؤستریردی. آنجاق بیزیمله او  جیزگی اوزرینده او 

جک قدر دوشمیه آغساق قالیمیزین کند آغاسینین "تله سی"نه

لری وار ایدی. سونوندا برکتاغانین نطقی کسیلدی! داها تجروبه

مک ایذنی یه ده سؤز سؤیلهجک بیر سؤزو قالمامیشدیر. کیمسهدئیه

  دی.وئرمه

یوق قانلی لیغی آرامیزدا اؤرنک ایدی. او،  چاووش درویشلونون سو 

الیالری ایچینه چکیر و آز بیر زامان اوزه وئ ریردی. بیر بوتون او 

لدوغونو  آنالمدا ساکیت، ایچگودولو، سویوققانلی بیر آدعمین نئجه او 

لوردو! آنجاق کند آغاسینین بئله داورانیشیندان اونون  اوندا گؤرمک او 

یونجا نه یئدی، نه ایچدی! گئجه سونونا  دا قانی قارالمیشدیر. او، گئجه بو 

تورموشدوق. بی -دن قارار سؤز دئمهدوغرو بیرلیکده اوجاق باشیندا او 

لدو! من اؤزومدن بیراز یاشلی  قارا دوشوندو! دوشوندو و گؤزلری دو 

الن کئچمیش چاووشون دورومونو بئله گؤرمه میشدیم. سانکی، آرتیق  او 

نون کیملیگینی بیلمیردیم. اؤزو ده گیزلی  پارتالما زامانی گلیمیشدیر. او 

-وردو. بونجا سس سیزییردی. گؤزلریندن اود پوسکورقالماسینی ایسته

قورو بیر گنج چاووشون بو اؤلچوده پارتالما سینیرینا -صداسیز، قوپ

گلمه سینین ندنی یالنیزجاکند آغاسینین آشاغیالییجی سؤزلری دئییلدی. 

یو بو آلچالتماالری چوخ یاشادیق. بیز دئدیگیمده، گنج  ل بو  بیز، یو 

نرا کدردن چاووشو دا گؤزه آلیرام. من، سون بیر ایلده، سئوی نن و سو 

اؤزونو اؤلدورنلری ده گؤردوم. بیر ایللیک بوالنتیلی یاشامدا، حیرصی 

هؤنکور -باغیرینی کسنلری گؤردوم! توفنگینی باغرینا باسیب، هؤنکور

ن کز باغرینا باسیب تورپاغینی  آغالیانالری گؤردوم. اوشاغینی سو 

ی گؤردوم. اؤپنلری گؤردوم. اؤز باش کوماندانینا کوفر پوسکورنلر

پارچا ائدنلری بئله -حت ی عصبیندن یاراغینی یئره چیرپاراق تیکه

لموشدو! گؤردوم. آنجاق، بئله سینی گؤرمه دیم. درویشلو اینتقام کوپو او 

او، حت ی بیزه قارشی دا سرتلشمیشدی. بللی کی، اونون دردی برکتاغا 
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  چوخ درین ایدی.-دردیندن چوخ

نی بیزیم یاشعمیمیز شن کؤهنه بیر طٔوولهکندین آشاغی چاپرازیندا یئرل

اوچون سئچمیشدیرلر. برکتاغانین گتیردیگی "اوستا موسلوم"له 

بیرلیکده ایکی بن ا ایشچیسی، هابئله بیزلردن الی ایش توتان هر کس 

ییردیک. سحر تئزدن نی ائولره چئویرمک اوچون ایشلهطؤوله

غرو ایشدن  ال اوزموردوک. آخشاماجان و حت ی گئج ساعاتالرا دو 

لی قارشیمیزدا سرت قیش وار ایدی. بیر آن اؤنجه بو ائو ایشی بیتمه

جک، نیفرت، اؤن گؤرو یالنیز ائوین بیر آن ایدی. سئوگی، یاشام، گله

بیتمه سیله آنالم داشی ییردی. آرتیق بیر آیدیر مسجیدده یاشاییردیق. 

خونو  -وار نین گیزلی بیر یؤنو قالمامیشدیر. بوتونآرتیق، کیمسه یو 

ییردیک. آرامیزدا اودوزموش چوخ سایلی، یازیق بیر عاییله یه بنزه

ساخلی، اؤزگودو و آیریم جیلیق قالمامیشدی. -اوتانماق، گیزلی

چؤرگیمیزی داشدان چیخاریردیق. الیمیزه نه گلیرسه یئییردیک. دیری 

ه، نیردیک. هر گون تابدان دوشسک دقالماق اوچون آمانسیزجاسینا دیره

لومسوزلوقالرا قارشی  یاشام حیرصیمیز آرتیردی! ایلک گونلر کیمی او 

چتینلیک چکمیردیک. سکینه آنانین سارسیلماز اینادینا قارشی بوتون 

رتادان قالخیردی. او، فیرقه نین بیر چوخ لیدئرلریندن داها چتینلیکلر او 

دی! بؤیوک رهبر ایدی! هر کسین ایچ کدرلرینی باخیشالریندان آنالییر

دیم! اونون سایه سینده بیر من حیاتیمدا سکینه آنا کیمی بیریسینی گؤرمه

لموشدوق. اؤلومسوز و سارسیلماز بیر عاییله! ائو تیکمه  عاییله او 

لوملو دوروما چئویرمیشدیر.  لمازالری او  ایشینده ده سکینه آنا بوتون او 

 ریردی:او، هر گون سحر آلتی دان هعمینی ائو تیکمه جیهادینا چاغی

رغونسونوز، بیلیرم آجسینیز، بیلیرم اوشویورسونوز!  - بیلیرم یو 

بونالرا سون وئرمک اوچون تله سین عزیز باالالریم. بو کافیرلرین 

نالری -آماجی بیزی دیری دیری باسدیرماقدیر. اینشالاله او 

اؤزوموزدن اؤنجه گؤمریز! بیز تورکوک! بونالر بیزیم کوره 

رک بوتون اله وئره-زلر! الگیمیزی یئره گتیره بیلم
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لومسوزلوقالری یئنه جییک. هایدی منیم عزیزلریم، چالیشماق او 

  زامانیدیر!

او، هامیدان اؤنجه دورور، سونا آنانین و قادینالرین یاردیمیال الده 

الن ایمکانالردان یئمک بلله سی حاضیرالییر و بیزیم آرامیزدا  او 

 پایالییردی.

ه چئویرمه ایشی دورمادان سورور، سوردوکجه نین باالجا ائولرتؤوله

خا بیله جک بیر ایسه هیجانیمیز آرتیردی. آرتیق، باشیمیزی سو 

نشو کندلردن  لمادیغینی آنالییردیق. ژاندارما و قو  دؤردگئنیمیزین خیال او 

رغان پالنیلمیشدیر. بو  -کؤهنلمیش یو  داسینا تو  دؤشک مسجیدین آرخا او 

لموشدو. او، کندیؤنده ماشالاله خانین ب رک بیزه کند گزه-ؤیوک امگی او 

یاشام ملزمه سی توپالمیشدی. اونون برکت آغادان فرقلی 

نیلیردی. ماشالاله خان بیر آنالملی داورانیشالری آرامیزدا چوخ بیه

تورور، یئییر، الیندن گله لموشدو. بیزیمله او  الراق دوستوموز او  نی او 

بیزیم دیری قالمامیزدا بؤیوک رول  اسیرگمیردی. اونون یاردیمالری

یدوغوموزو گؤرونجه  اویناییردی. او، بیزیم جاندان مایا قو 

هیجانالنیردی. حت ی بابا قاسیم کندیندن ایکی قاتیر آغ گج یوکو 

تاقالرین ایچینی بویاتدیردی. تؤولهگتیره سی  نین ائوه چئوریلمهرک او 

سوموک قالدیق. -ر دریایکی هفته سوردو. ایکی هفته عرضینده بیز بی

لیک اودا، باییردا ایکی تندیرلی بیر بؤیوک مطبخ، اون ایکی آلتی مئتره

لو بیر ده جیغیر سو  بیر آنبار، بیر کیچیک طؤوله، ایکی قازما آیاق یو 

لوشدوردو. هامی سئوینیردی. آرتیق  آرخی بیزیم یاشاییش یئریمیزی او 

داالر ین هر بیرینده بیر المپا یاشاماق اوچون ائویمیز وار ایدی. او 

چیراغی کدخودانین ائویندن گلدی. مسجیدده گئچیردیگیمیز سون گئجه 

نی حاقیندا توپالنتییا چئوریلدی. هر کس جاببار یئنی یاشعمین دوزه

عمینین یاتاغینین چئوره سینه توپالنمیشدیر. او، بوتون گوجونو 

ده ک . بو گونهایتیرمیش گؤرونوردو. معده سینین قاناماسی کسیلمیردی

"حالیم درمان ائتکیسیز قالمیشدی. بونونال بئله، -یئدیگی بوتون داوا
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سؤزو آغزیندان دوشموردو. او، ایچیمیزده  گئده یاخشیالشیر"-گئت

لبای کیمی هر کسه اومید وئریردی. اؤز دورومونون هر  الن بیر یو  او 

الن هر -گون پیسلشمه سینه باخمایاراق، اوشاقدان کسی بؤیوگه او 

دوشونور. سانکی بیزیم بو دوروما دوشمگیمیزدن اؤزونو سوچلو 

سانیردی! اونون ساغالملیغی ایله سکینه آنا و ائلمیرا باجی 

 نیردیلر.ایلگیله

آناالرین بیشیردیگی قوروتلو آشین دونیاجا دادی وار ایدی. کیشیخان 

لوندا و ساغیندا  نا آنا جاببار عمینین سو  عمیله سکینه و سو 

لشمیشدیلر. سکینه آنا یئنی تیکیلمیش ائولرین حاقیندا خوش سؤزلرله یئر

لدوغونو و هر ییردی. او، بو گئجهبیزی سئویندیرمک ایسته نین اؤزل او 

روملو یاناشماسینی آنالدیردی:  کسین سو 

رتاق آلین یازیمیز، بیرلیکده یاشاییب - -منیم عزیزلریم! بیزیم او 

یا آیاق باسماقدادیر. بیزی میلت و پایالشما سوره جیمیز یئنی آشاما

وطن طالعیی بورایا چکمیشدیر. بلکه بیر گون گئری دؤندوک، بلکه 

دیک. بیز، هاردا یاشاساق تورک اؤوالدی ییک. بونو ده دؤنمه

الیمیزدن آلماغا چالیشاجاقالر! آنجاق بیلین کی، بو قدر اؤلومون، 

لدوغوم وز دایانیر. سورگونون، آشاغیالنمانین کؤکونده تورک او 

الن تورکلوگوموزو اؤلوم بئله،  هه، دوشمنیمیزین قارین سانجیسی او 

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 

دلریمیزین معصوم قانالرینا آند ایچک! آند ایچک کی، شهی

کیملیگیمیزی اؤزوموزله قبیره داشییاق. آند ایچک کی، کفنه 

لیکدن، آلچاقلیقدان، لیکدن، خاینلیکدن، اؤزگهده ک بندهبوروننه

الق.  ووقارسیزلیقدان، وطنسیزلیکدن و کیملیکسیزلیکدن اوزاق او 

وداقالرینین تیتره ییشی و گؤز سکینه آنانین بو سؤزلری دئیرکن د

یاشالرینین آخماسی هامیمیزی آغالدیردی. او، بیر ائل آناسی کیمی 
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الن تیتره ییر، آجی ییر، سئویر، سئوینیر و هایقیریردی. بیزلرین اونا او 

نرا هامینی آندا  سئوگیسی هر آن آرتیردی. اونون بو سؤزلردن سو 

لدو. او، هامینی الچکمه سی اینانیلماز دویغوالرین یاشانماس -ینا ندن او 

لو آنالری یاشایان هر کس "آنا"سینین اله وئرمه یه چاغیردی. دویغو دو 

آندینا آند ایچدی. سکینه آنا لچه گینین اوجو ایله گؤزلرینی اووشدوردو. 

 اونون ایشارتیله کیشیخان عمی سؤزه باشالدی:

یدون! منه  - دانیش سکینه آنا، تانری عشقینه بیزی نه گونه قو 

غدون! منیم دانیشاجاق بیر  دئییرسن! من نه دانیشیم! نطقیمی بو 

سؤزوم واردیسا،هامیسینی اونوتدوم! )هامی گولور(. سیز گولون! 

  منیم حالیما گولون! منیم یئریمه کیم دانیشا بیلر ایندی، بویورسون!

الن سو بارداغیندان  نرا قارشیسیندا او  او، بیر آز دوروخدوقدان سو 

 رک داوام ائتدی:ایچه

تاقالرین آرامیزدا پایالشماسینی دوشونورم. صاباحدان  - من یئنی او 

اؤز اللریمیزله تیکدیگیمیز ائولره داشیناجاییق. گؤردویونوز کیمی، 

لدوقجا بیر یئرده  هاوا آرتیق شاختادیر. بو شاختا هاوادا او 

لماغیمیز گرک. آلاله بو ماشالاله خان کیشینین عؤمرونو اوزون  او 

دون گتیردی. بو کیشینین بیزه  ائتسین. بو گون بئش قاتیرلیق او 

نی ائدیر. آلاله قارشی اؤزوئریسی اینانیلمازدیر. تکباشینا الیندن گله

لسون! آنجاق، صاباحدان هر گون اودون و ییه جک حاقدا راضی او 

 آ قدر دوشه بیلر.-۳۰لییک. بورانین هاواسی صفیرالتی دوشونمه

تاقالر آرامیزدا  الراق بیزه او گئجه، او  پایالشیلدی. دورومدان آسیلی او 

ایکی اودا وئریلدی! ماشالاله خان صاباح تئزدن ایکی نؤکر و اوچ 

لدو. حت ی  قاتیرال مسجیده گلدی. او، ائولرین دؤشه مه سینده یاردیمچی او 

لماغا مندن تورکجه اؤیرنمه یه سؤز آلدی! منیمله چوخ یاخین او 

غلوم" دئیهچالیشیردی. اورگینی آچیردی!  ییردی. رک سسلهمنی "او 



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

271 
 

لقایا چوخ سایغی گؤستریردی! سکینه آنانی بیزیم دیلیمیزله آنا  او 

ییردی. اؤزونه تمیز "لک" دئییردی. ندن بو کنده گلدیگینی و سسله

کندده قالیب کند آغاسینین قیزی ایله ائولنمه سینی چوخ اوزونتو ایله منه 

نالداراق "بِه س بوک شودوم!"/آخ آنالدیردی. او، باشینا گلنلری آ

یونگول لشدیم!/سؤزو ایله ساغ الینی کؤکسونه چکیر و درین بیر نفس 

لدو کی، اوشاق ایکن لک دیللی  آلیردی! اونون سؤزلریندن بللی او 

بیرعاییله نین بورجو قارشیلیغیندا بدیع آباد کندینین کنداغاسینا 

الراق برکت اغانین ائوینه گیرمیشدیر. ساتیلمیشدیر. او، اؤنجه نؤکر او 

نرا ایسه، برکتاغانین بوسبوتون ایفلیج قیزینا ا ر سئچیلمیشدیر. ایشین  سو 

لماسی ایدی!   داها پیس طرفی ایسه، یازیق قیزین قیسیر او 

لقایال ترالنال گئچیریر، گئجه تاقدا من، گوندوزلری او  لری ایکینجی او 

لقایال ائولنمگی مین ایشینین آرخاسیندا یاتیردیم. کیشیخان عمی او 

لدوغونو اوسته لنمیشدیر. اونون گؤستردیگی تیتیزلیکدن بئزمیشدیم.  او 

لدوغونو دا باشا دوشوردوم. او، بونون  الکین، ایشین نه قدر چتین او 

لدوغونو دوشونوردو. اونا ماشالاله خان به یه آچماسینین حله تئز او 

ی. من ایسه، بو کیشی گؤره، حله بیر آز بو کیشینی تانیماق گرکیرد

لدوغونو دوشونه رک، آغزیمی حاقیندا بیلگی لریمین کیشیسل بیر سیر او 

  باغلی ساخالماغا چالیشیردیم.

                                       ~~~~~ 

 

بوز  -هاواالر هر گون گئچدیکجه سرتلشیردی. کندین هر طرفینی قار

ل گئتمه دونا یه ایمکان یوخ بوروموشدو. یو  ایدی. هر آن گئچدیکجه او 

احتییاج داها دا چوخالیردی. آجلیقدان تؤرنمیش گوجسوزلوک بوتون 

ایزلریله اوزه ریمیزه چؤکموشدور. ائولریمیزه ایلک کز گلدیگی 

خونوردو. یئنی  برکتاغانین هدیه سینین سئوینجی هرکسین گؤزوندن او 

یلمز ایدی. )یئنی نائو سووقاتالری گؤز قاباردیجی گؤرونوردو، گؤزله

خو طؤوله خانا! چونکی بوتون تمیزلیکلیه قارشین بینانین هر  ائو! او 
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لموشدور کی، آرتیق کیمسه خوسو گلیردی. ائله او  -یئریندن طؤوله قو 

داوار اییسی نه آلیشمیشدیق. بو -دن چکینمیردی. هامیمیز مالکیمسه

رانین آدینی طؤوله خانا نا آنانین دیلیله او  یموشدوق!(. بیر  اوزدن سو  قو 

آنا اینکله یاورو بیزوو، بیری دیشی، بیری ایسه ائرکک ایکی قوزو و 

یوق-بئش ن-آلتی تو  روز، او  ن بئش جوجه، ایکی سورو ایتی، اوچ -خو  او 

لپه، بیر کیسه دوز، بیر نئچه کیچیک -تای یئرالماسی، بیر تای نوخود

ربا قورود،  د، ساری کؤک، بیر تو  ربا ایستی او  ربا تو  نئچه تو 

دؤرد تای اون، بیر چللک جانیاغی، -قورودولموش گؤیرتی، اوچ

قویروق و قابیرغا قووورماسی برکتاغادان اوزه ریمیزه یاغان برکتی 

نین اوزون سوره کلی سرت قیشینی آتالتماق اوچون ایدی. بؤلگه

گرچکدن ده کنداغاسینین باغیشالری تانری پایی کیمی گؤرونوردو. 

یونج لوشدوران ارذاق الرین قیزیل آچاری قیش بو  ا یئمه گیمیزی او 

سکینه آنانین الینه وئریلدی! آز یئییب قیشین سرت گونلرینی باشا 

لیدیک. خانیمالر، ایکی مطبخین بیریسینی بیر یئرده ییغیشماق وئرمه

نا آنانین دوشونجه سیله بوش مطبخین  اوچون حاضیرالمیشدیرالر. سو 

رتاسیندا بؤیوک بیر راشدیریلمیشدیر. کورسونون  او  کورسو قو 

جاغین اوزه رینده ایسه، یئرلشدیریلمیش  جاغی، او  دون او  رتاسیندا او  او 

الن یئرالماسی هر آخشامین عئینی گؤرونتوسو  دمیرقازاندا بیشمکده او 

  ایدی.

 

-نفرلیک بؤیوک عاییله میزین بیرگه چالیشماسی، بیرلیکده گولوب ۳۷

لموشدو. آغالشماسی سرت گونلری میزین ان دایانیشلی آنالری او 

نین ایچیمیزده اینانیلماز بیر بوتؤولوک دویغوسو یارانمیشدیر. کیمسه

-توز گؤرونموردو. یاواش-داورانیشیندا بو بوتؤولوگو پوزاجاق ایز

یاواش تبریزی اونوتماغا باشالمیشدیق. آرتیق بوراسی بیزیم سئوگی 

لقای ال منیم دویونوم آچیلماق بیلمیردی. بابا یووامیز ساییلیردی. آنجاق، او 

لونجا،  قاسیم کندیله بدیع آباد آراسی بوزال قارآلتیندا قالمیشدی. آخشام او 



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

273 
 

لقایال قوردالرین اوالماسی ائوین ایچینده بئله، جانیمیزی تیتره دیردی. او 

ائولنمگیمیز اؤز حلینی تاپمیردی. کیشیخان عمینین اوزونده اوزونتو 

نو بو  ایزلری بللی لوردو. سانکی، اؤزونو سوچلو سانیردی. من او  او 

دورومدان چیخارماغا چالیشسام دا، نتیجه وئرمیردی. همین گونلرین 

تاغیما چکه  دی:رک سؤیلهبیرینده ماشالاله خان ائویمیزه گلدی. منی او 

لقا قیزیمال سنین  - غلوم ندن بونو منه سؤیله میرسن. او  جوانشیر او 

ل دوغونو بیلیرم. بونو کیشیخان آغا منه دئدی و یاردیم نیکاح سیز او 

دن سیزی دی. قارنی یوغون ژاندارماالر بونو بیلمهایسته

غریبان  لقانی الیندن قوپارارالر! او  خسا او  ائولندیرمک گرکدیر. یو 

نرا  الر. اونو اسکی پارچاسی کیمی کیرلندیرر، سو  قیزا یازیق او 

لماز . چونکی قوردالرا یئم ائدرلر. آدینی اؤلوسونو بئله، تاپماق او 

الی آدالندیرارالر. کیشیخان آغایا قیزما ها! او، منه دئمکله  ایسه، او 

غروسونو ائتدی.   ایشین دو 

 لر دئییبدیر کیشیخان عمی؟ماشالاله عمی، سیزه داها نه -

رتادا باالجا بیر یئتیمه -بیلدیگیم سیزین بیر - بیرینیزی سئودیگینیزله او 

 تالیق ائتدیگینیزدیر. باشقا بیر شئی بیلمیرم.آنالیق، آ

غرودو عمی. بیز بیر اودادا قالمیریق. من تکباشیما گئجه له - ییرم. دو 

لقا ایسه ترالنالدیر.  او 

دوغرو ائدیرسینیز. آما بو ژاندارمالرین، حت ی برکتاغانین قوالغینا  -

لالر آچیلس لونو تاپاجاغام. بیراز یو  ین سنینله چاتمامالیدیر. من بیر یو 

الن آغاشئیخ صادیق آغایا گؤتوره لقا خانیمی بابا قاسیم دا او  جگم. او 

اونا سیزین حاقینیزدا بیر یاالن اویدوراجاغام. یوخسا، دوغرو سؤیله 

رسک بیر قوران آیسی چیخاراراق ایسالمدا بئشینجی آروادین دا 

لدوغونو دئیه ر، طفیل قیزی اؤزونه بئشینجی آرواد ائ در! جاییز او 

غلو، ژاندارمادان و برکتاغادان بئله، ییرتیجی  هه! بو کؤپک او 

غلو ایت )پدرسگ(!  جاناواردیر! ایت او 
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یوق تر  ماشالاله خانا گوونسم ده، دئدیگی سؤزلردن بدنیمی سو 

لقانین گؤزللیگینی اؤزوموزدن باشقا یالنیز ماشالاله خان  بوروموشدو. او 

لدوغونو هامیدان بیلیردی! اونون ایسه، کامسیز ائو لیگیندن تدیرگین او 

لدوغومدان هارداسا  آرتیق من بیلیردیم. منیم ماشالاله خانال تانیش او 

لقا کیمی  ایکی آی گئچیردی. سؤزسوز کی، اونون دا دیله گینجه او 

گؤزل، آچیق گؤروشلو، ساوادلی و بیزدن فرقلی گنج بیر خانیم، 

غیم ماشالاله خان چوخ ساده، قاچیریلماز ایدی. باخمایاراق کی، تانیدی

لقا  لدوغونو ایثباتالمیشدی. باشقا یاندان ایسه، او  تمیز اورکلی اینسان او 

لماقدان اؤترو چالیشیردی. چادیرا، لچک  دا بوسبوتون بیزدن بیری او 

نا آنادان ناماز قیلماغی بئله، اؤیرنمیشدی.  باشیندان آیریلمیردی. حت ی سو 

ه اونون قافقازدان گلمه سینی بیلمیردی. حت ی اؤز ایچیمیزدن باشقا کیمس

لقا  ماشالاله خان بئله! آنجاق، یئنه قورخو جانیما دوشموشدو. آرتیق، او 

نان -منیم ناموسوم ساییلیردی. الیم الینه دئیمه سه ده، دوداغیما قو 

بیریجیک اؤپوشونون آتشی اوره گیمی سارمیشدیر. بیز ایکیمیز ده، 

لموشدو رتامیزدا، شرعیت پرده سیندن باشقا شرعیت اسیری او  ق. او 

جک، اوتاناجاق، گؤزدن قاچیناجاق بیر شئی قالمامیشدی. بو دوشونه

لماسینا یئتیردی! باخمایاراق کی،  ایسه، ایکی سئون اوره گین دوستاق او 

غموش اؤزل بیر ائشلشمه ایکیمیزین ده، حت ی اوچوموزون ده  آجیدان دو 

 ایچینی سارمیشدیر.

 

لقانین گوندن گونه سولماسی مندن داها چوخ بؤیوکلریمیزی -او 

دوشوندوروردو. بیر یاندا روحدان دوشموش باشچاووش، بیر یاندا 

لقانین -رغانیو   لغون او  رغونو جاببارعمی، باشقا یاندا ایسه سو  دؤشک یو 

لقا بو دورومونو اینکار دورومو ایستی آشیمیزا سو   یوق قاتیردی. او 

ؤزوندن دوشن قم پارچاالری گیزلی قالمیردی. او، سوسقون ائتسه ده، گ

الن درین  لماسینین ندنینی سودونون قوروماسینا باغالسا دا ایچینده او  او 

لماغا چالیشارکن، اوندان  لقایا یاردیمچی او  کدری اوزه ووروردو. من او 

لقا، بوتون آجیالرینا رغمن منه دا قارشیلیقلی یاردیم گؤزله و ییردیم! او 
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لوردو. او، هر کسله دئییر -گولور، باش -باشقاالرینا اومود قایناغی او 

لونجا، چؤنبه لتمه قوروب دوشونجه یوردو. آنجاق تکباشینا او  یه باشا قو 

لقا  لموردو. ترالن او  دالیردی! اونون بو تابلوسو هئچ زامان ترالنسیز او 

غما اوشاغا چئوریلمیشدی. ترالن ایس ه، ایلک آنا اوچون اؤزبه ؤز دو 

لقانین گؤزلرینه باخا یه باشالمیشدی. بو مهباخا سؤیله-سؤزونو او 

غامی -ایکیسی نین بیر الن سئوگیسینی تانری می یازمیش، دو  بیرینه او 

باال -چیزمیش! ؟ کیمسه بیلمیردی! حکیم خانیم ائلمیرا، بو سئوگینین آنا

لدوغونا اینانیردی! غرودان دا  سئوگیسی دئییل، تانری سئوگیسی او  دو 

لقانین ترالنا قارشی باغلیلیغی سرحد  ائله گؤرونوردو. حله، او 

  تانیمیردی.

لموردو. ژاندارمانین بابا قاسیم کندینه  یماق او  یوقدان چؤله آیاق قو  سو 

لدو.  ۳۰گؤندردیگی تئلگرافدان هاوانین  الجاغی بللی او  یوق او  درجه سو 

جاالر ین موطلق ائوده قالماسی همین تئلگرافدا اوشاقالرین، قو 

نیلمیشدی. قوردالرین کندلره یاخینالشماسینین اویاریسی ایسته

ایلدیر کی،  ۵۰وئریلمیشدی. ماشالاله خانین دئدیگینه گؤره، بوراالردا 

لماسا، هفته نین بیر نئچه بئله شاختا گؤرونمه میشدی. او، هر گون ده او 

رینده حکیم ائلمیرا و گونونو بیزیمله گئچیریردی. همین گونلرین بی

نالرین  الی حیاتا کئچدی. او  لقانین فیکرینه گلن نیسگیللی بیر او  او 

خوما ائیتیمی -اؤنریسیله هر گون کورسو باشی تورکجه یازما او 

لقا، بؤیوکلره ایسه ائلمیرا باجی اؤیرتمنلیک  گرچکلندی! اوشاقالرا او 

نمه سیندن ائتدیلر. بو آرادا ماشالاله خانین دا تورکجه اؤیر

سئوینیردیک! او، واخت آشیری بؤیوکلرین سیراسینا قاتیلیر، درین بیر 

الن باغلیماراقال تورکجه اؤیرنمه  لیغینین یه چالیشیردی. اونون بیزه او 

 ندنینی اؤزو بئله آنالدیردی:

منیم اوچون تورکلرین یاشام بیچیمی و بئله آغیر دورومالردا  -

چوخ خوش گلیر. من، سیزی  چتینلیکلره قارشی سینه گرمه سی

لدوم. بیر نئچه تانییاندان بری یاشاما دؤندوم. گله جگه اومودلو او 

رخوب گئری کره اؤزومو اؤلدورمه یه چالیشسام دا، اؤلومدن قو 
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باشال یاشاییشا گولمه یینیزی -دؤندوم. آما ایندی سیزین جانال

لدوغونو دوشونورم. من،  گؤرونجه، یاشامین نییه بئله دیرلی او 

آرتیق سیزینله یاشاماغا آلیشمالییام! بو اوزدن سیزین کیمی 

عاییله نیزدن قاالن سون یشمالیام! بیلدیگیمه گؤره، سیزلردان

اینسانالرسینیز. من سیزین سون اینسانالر کیمی دئییل، ایلک 

اینسانالر کیمی یاشاما باغالنماغینیزی گؤرور و بوندان درس 

گلینجه سیزینله تورکجه دانیشماغا آلیرام. اینشالاله کی، یاز 

 باشالیاجاغام. تبی کی، جوانشیرین یاردیمالریال!

پلوموموزا باغیشالدیقالری  لقانین کیچیک تو  حکیم خانیمین و او 

روحسال احوالین اؤلچوسو سینیرسیز ایدی. ماشالاله خانین بابا قاسیم 

لقانین  کاغیذ ان عزیز وارلیغیمیزا چئوریلمیشدی!-دان گتیردیگی قلم او 

غلو  ۱۲اؤیرنجیسی وار ایدی. سارا خانیمین قیزی آیگول  ۴ یاشیندا، او 

رونو  ۱۴بابک  یاشیندا بیر صنیف، جاهان کیشی عمی نین ایکی قیز تو 

خول ساییلیردی.  آلتی یاشلی جئیران و بئش یاشلی قوزو ایسه باشقا او 

ه، جاببار قاالنالر ایسه، حکیم خانیمین اؤیرنجیسی ساییلیردی. منیمل

ینی بیلیردیک. آنجاق، قاالن ایگیرمی نین یازیسچوخ تورکجه-عمی آز

خوما-اوزه رینده کیشی یازماغی بیلمیردیلر. -قادین اؤز آنا دیلیمیزده او 

بو آرادا منیمله جاببارعمینین ده اوستونه اؤنملی گؤره و دوشموشدو. 

لقا ایله ائلمیرا خانیمالر اسکی الیفبانی  آز بیلیردیلر. بو ایسه، بئله کی، او 

نالرین ایشینی چتینله دیردی. بو چتینلیگی آرادان قالدیرماق بیزیم او 

ایکیمیزین اوزه رینه دوشموشدو. بوتون انگللره قارشی تورکجه 

کی ائتگیسی اینانیلماز ایدی. یاشام ایراده سی، درسلرین اوزه ریمیزده

یق خسول عؤمروموزه اومودوارلسئوگی چیچگی کیمی یو  

قازاندیرمیشدی. باکی ائیتیملی بیر سایغیلی حکیم باجیما، اورگیمین 

داشان ایلگیم اؤلچولمز ایدی. -آنالمینا چئوریلمیش بیر سئوگیلیمه آشیب

نرا حالینین دوزلمه سی هامینی  الیدان سو  جاببارعمینین بو او 

نین شاشیرتمیشدیر. اونون مورالی یوکسلمیه باشالمیشدی. او، تورکجه
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قلمی -زوسونو گؤزل بیلسه ده، هامیدان اؤنجه کاغیذپو  -ییاز

حاضیرالییر، یئددی یاشیندا اوشاق کیمی هیجانالنیردی. هر کس 

نرا -آزدان چوخدان بو هیجانال یاشاییردیق. چوخ اوزون زاماندان سو 

اونون دانیشما گوجو گئری دؤنموشدو. بیر آخشام کورسو باشیندا 

 دی:ئله سؤیلهگوله ب-توپالندیغیمیزدا گوله

ردو! بو میلتین تاریخ یاشیندا یاشی بیزیم ذلیل دوشمنیمیزین گؤزو کو   -

واردیر، باشی واردیر، آیاغی واردیر! چیندن توتموش آوروپایا، 

اونچو قاالدان چکیلمیش زاقروسالراجان داماری واردیر! بو 

زاواللی قانمازالرین ساوادی بونا چاتماز! بونالر، ساپی 

الن اوزدن ایراق بعضی آیدین کسیمی ساتین آلماق ال اؤزوموزدن او 

لوبالر! باشقا یاندان ایسه،  بیرلیکده تورک دوشمنلری الیله دؤولت او 

یه چالیشیرالر. اربابالرینین یاردیمییال بو کؤکلو میلتی یوخ ائتمه

آنجاق، آنالمیرالر کی، تورکلره اؤلوم یوخدور! بونو اولو 

لالنان عرب  پئیغمبریمیز وعد ائدیر. او، دوغویا دوغرو ساواشا یو 

: "ائی موسلمانالر، اوز توتاراق بو نصیحتی دیله گتیریرقوشونونا 

نالر  نالرا ایلیشمگین! چونکی او  تورکلر سیزه توخونمایینجا او 

نالر قورخماز و ساواش آدامالریدیرالر. باشقاالرینا بنزه مزلر! او 

ییب تانرینین تورکلر تانرینین گیزلی قیلینجیدیر! ایسالمی منیمسه

الجاقالر! تورک دیلینی کافیرلره قارشی غضب ا وردوسو او 

نین! چونکی تورکلرین قارشیدا بؤیوک، اوزون و سارسیلماز اؤیره

الجاقدیر!"   دؤولتلری او 

نرا بو گون ایران دئییلن اؤلکه ایلی تورک -۱۱۰۰نین ایسالمدان سو 

لموشدو! بو سؤزلره اینانان بیزلره زاوال سیلسیله لرینین الینده او 

قوربت یئرلرده گلیب -بیرلیگیمیزی بو قریبیوخدور. دوشمن، 

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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بیر تورک  یاشیندا ۵۷سئور اینسانالر! یاشاسین بیز تورکلر! 

الراق بو تولکولردن نه دیم کی! بوتون عاییله میزی، لر چکمهاو 

عزیزلریمیزی گؤزلریمیزین قارشیسیندا قورشونالدیالر، کولوکله، 

یلو گلینه  بئلله، اوراقال، داشال، کندیلله اؤلدوردولر! دوققوز آیلیق بو 

ر، دیلر! آنا دیلینی ایستمک سوچوندان اؤنجه زورالدیالرحم ائتمه

نرا ایسه اؤزویله دوغولمامیش کؤرپه سینه قییدیالر! ندن! ؟اونا  سو 

گؤره کی، قولدور ریضانین زورال یاراتدیغی ایران دؤولتی فارسین 

لسون! اونا گؤره کی، تورکمن، کورد،  جن تی، تورکون جهنمی او 

عرب، بلوج، لور، لک، گیلک کیمی باشقا خالقالر فارسالشسین!ائله 

لدا  شالر؟دئیلمی یو 

لماز! باخ! بیز  - ائلمیرا خانیم: جاببارعمی، سیزه بئله هیجان او 

لریندن بورادا وطنداش هامیمیز بورداییق. آزربایجانین بوتون بؤلگه

وار. بیزی بیزدن باشقا کیمسه آیری ساال بیلمز! سیز ناراحات 

لمایین. اینشالاله گئدنلر قاییدیب وط جک. بیز نی آزاد ائدهاو 

ناغیق، آلالهین کؤمگیله تئزلیکله میلتیمیزین ایچینه بوراالردا  قو 

لوموزو دؤنه رپاقالری بیزیم یو  جییک. اینانین کی، وطن تو 

لماز!گؤزله   ییر! سیزه هیجان او 

لیسینیز. قارشیدا آغیر باشچاووش: سیز بورادا اومودونوزو ایتیرممه -

ال بیلر! سیزین بونالری بیلمه گینیز گرکدی ر. خوش گونلرینیز او 

گونلر تئز گئچر، آجی گونلر اینسانال یاشار! باخین! من سیزی 

خدان گئریده  رخما زامانینیز چو  قورخوتماق ایستمیرم! سیزین قو 

قالمیشدیر. کیمی عاییله سینی الدن وئرمیش، کیمیسه عزیزلرینی 

جک بیر کیمسنیز یوخ آرتیق! بو گیروو وئرمیش! سیزین وئره

لمامالیدیر. آنجاق یئنه ده تدبیرلی اوزدن قورخونوز دا او  

الشان چاققالالری یاخشی تانییرام.  لمالیسینیز! من، اطرافدان دو  او 

یه گووه نمه یین. بورا آزربایجان دئییل. بوراسی هئچ بورادا کیمسه

بیرینیزه گوونمکدن باشقا -تانیمادیغینیز چاققالالر وادیسیدیر. بیر

لونوز یوخدور. بو گونه ده ائتدیگینیز بیرلیگی و گوونجه ده ک الیو 
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نیزی ایتیرمه یین. یئنه دئییرم، سیزی اینجیتمک کیمی نیتیم یوخدور. 

لییم. من بعضیلرینیزی چوخدان سیزی سئودیگیمدن بونالری دئمه

نالرین نه چکدیکلرینی گؤزومله گؤرموشم. گؤره -تانی ییرام. او 

  گؤره سوسموشام! چونکی...

باش چاووشون بونالری دئیرکن گؤزلرینین دولماسی، اللریله 

دوداقالرینین تیترمه سی گؤزدن قاچمیردی. او، سانکی بؤیوک گوناهینا 

ییردی. آنجاق، سانکی جوممادان اؤنجه قارشی سو کیمی اریمک ایسته

لماغی دا آرزو ائدیردی! بدیع آباد  بیزلرین اورگینه سرین دامالجیق او 

دوزگون -رلشدیگیمیزدن بری باشچاووشون دوغروکونجونده یئ

سؤزونو ائشیتمه میشدیک. او، سانکی سون تاپیشیریقالرینی یئرینه 

ییردی. ائله بیل کی، آغیر بیر یوک آلتیندا ازیلیب یوخ گتیرمک ایسته

لماقدا ایدی. ایچیمیزده ان آز دانیشان اونونال چاووش درویشلونون  او 

لما سی دقیق گؤرونوردو. درویشلو بیر چوخ آراسیندا بیر ساخلی او 

تاقدان باییرا چیخمیردی.  رتاق او  زامانالر باشچاووشال یاشادیغی او 

لدوغو زامانالر بئله، چوخ آز دانیشیردی. او،  بیزیمله بیرلیکده او 

 باشچاووشدان داها ایچگودولو، داها قاپالی بیریسی ایدی.

بیز اونو حله ده سرکار  باشچاووشون ایچیمیزده بیر آغیرلیغی واریدی.

ییردیک. اونون سارسیلتی سینا آلیشا بیلمه میشدیک. بایرامی سسله

اوزگونلوگونو قبول ائده بیلمیردیک! باخمایاراق کی، او دا بیزیم کیمی 

سورگون حیاتی یاشاییردی. کیمسه اونون گؤز یاشالرینا اینانماق 

لمالی ییردی. بیلدیگیمیز بایرامی بئین ده ان بؤیایستمه وک دیله گی بو او 

نیلمز! اؤفکه پاتالماسا اینسانین نین پارتالما آنی اؤنلهایدی! آنجاق اؤفکه

لمالیدیر! وارلیغی پارتالر! اؤفکه نین پارتالماسینا بیریسی یاردیمچی او 

چینار کیمی باشینی اوجا توتموش بیر باشچاووشون پارتالماسی بیر او 

کی پارتالماق اوچون بیر سس قدر ده آسان دئییلدی. او، سان

ییردی. سونوندا او سس گلدی! جاببار عمی بایرامی بئین گؤزله

 شیشمیش بوغازینی دئشدی!
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جاببارعمی: ائی میر فرج اورگینی پاتالتما! ایچینی باییرا تؤک،  -

لمایانی، دوشمندن  بوشال! باشینا گلنلری سؤیله! آلالهدان گیزلی او 

لمایانی میلتیندن گ مه! یوخسا بو درد ایله چوخ یاشاماق یزلهگیزلی او 

لماز! آیاقدان دوشرسن! سن بیر "عیبرتئ عالمسن"! سنی ائشیدک  او 

نه سکی، سنین کیمیلرین لعنت لنمه سینین قارشیسی آلینسین! دئ

 قارداشیم! تانری قوروجودور، بؤیوکدور!

بایرامی بئی: جاببار بئین اردبیلدن تبریزه گتیریلمه سینین مأمورو  -

لموشام! بو کیشی ایله بیرلیکده اردبیلین نیر، موغان، خییوو،  من او 

-فیرقه باشچی سینین اللری ۷گئرمی، بیله سوواردا توتوالن 

آیاقالری قانداللی تبریز دوستاغینا من تسلیم ائتمیشم! هه من! من 

فارس اوردوسونون بیر تورک عسکری ایدیم. منیم تایالریم آز 

نال ر کیمی سوچلویام! بلکه ده آلاله طرفیندن دئییلدی. من ده او 

ال بیلر کی! سیزین یانینیزدا  جزاالنیرام. بوندان بؤیوک نه جزا او 

لورام! جاببار بی دئدی آچیل! -قیزاریب بوزاراراق اؤلمکدن بتر او 

من ده آچیلیرام! ائله آچیلیرام کی، هر کس مندن نیفرت ائتسین! منیم 

اهرده دوغوالندا کیم منیم بئله  یوخلوغومدان اورگی سیزالماسین!

لدوغومو بیلردی کی! آنام بیلسئیدی بئله، منی  بیر جاناوار او 

 دوغمازدی!

جاببار عمی: آ کیشی اؤزونو بو قدر ازیب گئچمه آرتیق! من  -

غرو، بیزی زیندانا گتیرن سن ز دئمهاؤزونو راحاتال دئدیم! ا   دیم! دو 

لدون. سککیزیمیز ده ساغ انا گیردیک. بورادا سنین ساغالم زیند-او 

مینلرجه ایران -نه گوناهین وار کی! دئدیگین کیمی سن ده یوزلر

قوشونونون مأمورو ایدین. سنین الیندن نه گله بیلردی کی! ایران 

لسون! اؤز میلتینی باشقا میلتین  قوشونونو فارسالشدیرانالرا لعنت او 

لسون! تورکلوگونو بیل مز قانماز جان قورویانی ائدنلره لعنت او 

لسون! فارسجانی اؤزونه شیعه مؤهورو  شاهالریمیزا لعنت او 

لسون! کیچیلمیش اوفانمیش -قیلمیش آیتولالهالریمیزا لعنت او 

لسون! سیزلرین بئینینی فارسالشدیران  -آغاالریمیزا لعنت او 
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لسون!  شیللشدیرن، ایرانیلشدیرن دئموکرات فاسونالرا لعنت او 

زیسی بیردیر. اؤزونو کونجه سیغیشدیرما آ سنینله میلتینین آلین یا

دوزگون آنالت! آ کیشی ایتکین  -کیشی! باشینا گلنلری دوغرو

اوشاقالریندان، گیروو آلینمیش اوشاقالرین آناسیندان دانیش! سن نه 

غلوسان! یئنیلمیش بیر تورکسن!  رذیلسن، نه ده ذلیل! سن وطن او 

جییک. ایچیمیزده نهباشینی دیک توت! بیز اؤزوموزو یئنیدن اؤیر

الن بوتون یاالن اؤیکولریمیزی سیلیب تولالیاجاییق. بیز، -او 

الجاییق! یاالنچی تاریخین دوغروالری اؤیره نیب تورک او 

الجاییق! تورک  الجاییق! تورک او  زنجیرلرینی قیراجاییق. تورک او 

الر کی، سن ده تورک یوردونا خیدمت  الجاییق!!! بیر گون او  او 

 ائدرسن!

سارا خانیم: سرکارین باالالرینین باشینا نه گلیب کی؟ سرکار  -

نالر ندن سنینله دئییللر؟!   آنالدین بیزه! او 

جاهان کیشی عمی: تانری بؤیوک کیشییه رحمت ائلسین. بؤیوک  -

غلو گؤزونو دیک توتار! سنین آتانال منیم چوخ گؤزل  کیشینین او 

لوب! ایچینیزده مندن یاشلیسی یوخ یاشیمدا  ۷۵دور. گونلریم او 

غلو فرجله  سورگون دوشدویوم بیر یانا، ان یاخین دوستومون او 

غلوم سرکار فرج، سن ساواش  عئینی طالعیی یاشاماغیم بیر یانا! او 

لماز! منیم جئیرانال قوزوم، سارا  آدامیسان، سنه پس ائتمک او 

قیزیمین آی گولو ایله بابکیم کیمه تاپیشیریالجاقدیر؟ من بئش گونون 

ناغییام. سن حله  یاشیندا بیر ساواش آدامیسان. بونو بیل  ۴۵-۴۰قو 

شوندان  لسایدین، ایندی بیزیم یانیمیزدا دئییلدین! جو  کی، خایین او 

خایین چیخماز! سن آنانین حاالل سودونو اممیش بیر حاالل زاده 

 سن! بیزی اومیدسیز ائتمه!

ن قاتدی. جاهان جاهان عمینین سؤزلری عاییله ایچینه بیر یئنی هیجا

رونالرییال اوغراشان بیریسی ایدی.  عمی چوخ ساکیت و سورکلی تو 

لدوغونو کیمسه بیلمیردی. بللی بوگونه دک اونون باشچاووشال تانیش او 
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السی بیزیم سورگونداشالرین آچیلمامیش چوخلو گیزلیلری وار  او 

 ایمیش!

یسه،  اووش: عمیجان منی اوشاقلیقدان تانیدیغینی دئییرسن!چباش - او 

لدوغونو، آتامال دوستلوغونو بیلمه میشدیم!  شوندان او  من سنین جو 

  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 

ر اؤزو ایله اورایا گتیرردی. سن ده رحمتلی آتان بعضی زامانال

آشیق اوینایان اوشاقالرا باخاردین. بیر گون هفته سونو ائللیکله سئید 

ایبراهیم خلیل ایمامزاداسینا گئتدیک. "خارناوا"نی بیلیرسن یقین. 

دن داشکسن کندی وار. داشکسنین یانیندا بیر تپه اورا یئتیشمه

شون نین قارشیسیندا کیلیر. او تپهیوکسه چیک بیر داغ باشیندا جو 

قاالسی یئرلشیر. او ائللیکله زیارته سن ده گلمیشدین. او زامان 

شوندا مدرسه یوخ ایدی. اونا گؤره ده، سن قارداشینین یانینا  جو 

  یئرلشدین اهرده!

باشچاووش: جاهانکیشی عمی، تانری سنه عؤمور وئرسین! سن  -

منیم اوشاقلیغیمی گؤزومون اؤنونه سردین. دوغرودو، ائللیکله 

زیارته گئتدیگیمیزی خاطیرالییرام. هاوا ایستی و یاز چاغالری 

نی ده ایمامزادانین جیواریندا چادیر قورموشدوق. آنجاق، ایدی. گئجه

غماالریما سنی تانییا بیلمیرم. باغیش ال عمی! سانکی منی اوزاق دو 

آپاردین. کیمسه منی سنین کیمی سئویندیره بیلمزدی. اینان -چکیب

کی، منه دونیاالری باغیشالدین. من، اهرده یئددینجی صنیفه قدر 

دوزگون مدرسه یوخ ایدی. من -اوخودوم. او زامان اهرده دوغرو

نرا یاخشی یاشام او چون تبریزده یئددینجی صنیفی بیتیرندن سو 

شوندان  الن بیر تانیشین یانینا یئرلشدیم. آیاغیم بوتونلوکله جو  او 

نرا خبرینی اؤیرندیم. بیر گون  اوزولدو. آتام اؤلندن آلتی آی سو 

ردو دژبانالرینا تبریزین گجیل قاپیسیندا ایشله دیگیم دوکاندا او 
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ؤردوم. یاخاالندیم. بیر کامیونا آتیلدیم! اورادا اؤز یاشیدالریمی گ

روجولوغو آلتیندا  ۱۷هارداسا  نفر ایدیک. ایکی یاریقلی عسکرین قو 

نرا گئن بیر قاپیدان ایچری گیردیک. آدیمیزی  بیرازدان سو 

لدوغوموزو دئدیلر!  رمادان باشیمیزی قیرخدیالر و عسکر او  سو 

لدوم. تبریزدن لیکله، اؤزوم ده بیلمهبئله دن، بو مملکتین سربازی او 

ماراغادان ایسه تئهرانا گؤندریلدیم. عسکرلیگین سون ماراغایا، 

اوردو بئله" ناغیلی باشالدی. هر -آیالریندا هر گون "اوردو ائله

گون بیزی اوردودا ساخالماق و کادر ائتمک اوچون بئینیمیزی 

نیب و یئدیلر. اؤزللیکله، تورکلرین اوردودا قالیب فارسجانی اؤیره

لدوغونو تبلیغ  ائتدیلر! من ده چوخالری کیمی قالدیم! مدنی اینسان او 

لدوغونوز یئرده پروفئسیونال  تئهرانین گیریشینده جئی پادیقانیندا او 

لدوم. ائولندیگیمیزده آیلیق معاشیمیزین قات قات -کادر او 

آرتاجاغینی، اوردو تا سیسلرینین ائولرینه داشیناجاغیمیزی، اوشاق 

یلر. گؤزومو آچیب، دباشی آرتی معاش حاقی آالجاغیمیزی سؤیله

لدوم  اؤزومو ائله درین باتاقلیقدا گؤردوم کی...! ائله خوشبخت او 

کی!!!.... اؤزوم بورادا سیزینله بیرلیکده بدیع آباد سورگونونده، 

  خانیمیم، دؤرد باالمال بیرلیکده "کرج"ین "بیلمزآباد" سورگونونده!

تاباشچاووشون سو   الن هر ن جومله سی، اؤزو ایله بیرلیکده او  قدا او 

نین دانیشما گوجو و یا دی. کیمسهکسی درین اوزگونلویه سوروکله

تاغا کؤلگه هوسی قالمامیشدی. اینانیلماز بیر سس سیزلیک او  

نرا نه دئیهسالمیشدی. آرتیق بو جومله جگیمیزی، نئجه دن سو 

الن ایشدیر!  -ایل جانال ۲۰دانیشاجاغیمیزی اونوتموشدوق! بو نئجه او 

ی، اؤز تورک سو  فارس او   باشال یداشالرینا قارشی ردوسونا عؤمور قو 

الراق -ساواش، سونوندا آرواد اوشاغینی الیندن آلسینالر، اسیر او 

لالسینالر! بو، اینانیلماز بیر اؤیکو ایدی! آنجاق، اینانماسی  سورگونه یو 

نون و  لسا دا، باشچاووشون آجی یاشامینین گرچگی ایدی! او  چتین او 

درویشلونون قاتیل گئجه سینده باشینا گلنلرین ده بیر پالن  چاووش
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ل گئده لماسی اوزه چیخیردی. ایندی آیدینالشیردی کی، یو  گئده -او 

نماسی دا آغ یاالن ایمیش. و او گئجه ایسه،  ماشینالرینین موتورونون دو 

ایکی تورک چاووشون و عسکرین شانس اوزره دیری قالماسی بللی 

لوردو. بونا ب دن اخمایاراق، بو ایکیسینین گیزلی اؤلوم فرمانی قوووهاو 

 دوشمه میشدی!

یموش بدیع آباد سورگونوموزون ان جو آیینی گئریده قو  -۳او آخشام، 

ایلگینج گئجه سینی یاشادیق. او گئجه هر کس درین حزن ایچینده 

یاتاقالرا گیردی. سکینه آنانین ایستگیله هر کس اوتاغینا چکیلدی. من 

بیریمیزه ساریلماق -نون یانینا گئتدیم. بیرلقانین ایستگیله او  ده، او  

تاغیما چکیلدیم.  ایستسک ده، آز دانیشیب ترالنین یاتماسییال اؤز او 

لقا ایله آرامدا دانیشاجاق بیر شئی قالمامیشدی. یالنیزجا  اصلینده، او 

لمایان سؤزلرله چاره سیزلیگیمیزی  دیلیمیز وار دئیه، آنالمی او 

  شماغا اؤزه ن گؤستریردیک!پایال

گونلریمیزین باشچاووش ائتکیسی آلتیندا سورمه سیندن اوسانمیشدیق. 

ش دانیشماسی سوروردو. بو  -شنون عاییله سیله باغلی بو  او   ،هر کسین

اونون آجی یاشامینین گئریده قاالن اوزانتی سینی چوخ بیلمک 

لماسینا ییردیم. اؤزومله اونون آراسیندا بیر باغالنتایسته ی نین او 

الراق جاببار عمییه ده  اینانیردیم. بو باغالنتی نین شاهیدی او 

ل بویونجا شوبهه لماسینی یو  لیدیم. اوچوموزون آراسیندا بیر باغین او 

لسام دا، بو ایکیسینین آچیق وئرمه سینی گؤزله یموش او  ییردیم. آرتیق دو 

یاواش -، یاواشمنیم ده دؤزوم سینیریم بیتمک اوزره ایدی. من د

لوب  ییردیم.بیتنلرین هاراسیندا یئرلشدیگیمی بیلمک ایسته-او 

 

لقا گون کئچدیکجه روحدان دوشوردو. الیمدن هئچ بیر ایش گلمیردی.  او 

بیر مولالنین سیغه اوخوماسییال آرامیزی کسن قیزیل آلما یاساغی 

! قولوموزو باغالیان اخالق قاندالی قیریالجاق ایدی-قالخاجاق، ال

لسون! آغی ویا قاراسی،  –سادجه بیر مولال  لورسا او  هانسی بویادان او 
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شیعه ویا سون ی سی، حت ی منیم اوچون عیسویسی ویا موسویسی بئله 

فرق ائتمزدی! تکی، باشینا آلاله "شاپقاسی" ا کمیش بیر تولکو یئترلی 

لالری قار باسمیشدی.  ایدی. نه یازیق کی، تولکویه گئدن یو 

لالر آچیالجاق، بابا قاسیم کندینین تولکوسو هاواالر  یازالشاجاق، یو 

الن ایکی آیه آلاله شاپقاسینی باشینا اکه لقایا بیگانه او  جک، منه و او 

نین یاساق دوداقالرینین قیفیلی اوخوناجاق، سونوندا ایکی سئوه

 صاباح دئییردی.-آچیالجاقدی! ماشالاله خان، بو گون

لماغیمیزین اونا گؤره، بئله هاوا شر طلری ایچینده قوردالرا یئم او 

  احتیمالی چوخ ایدی.

مک گرک ایدی. حامام اوچون اوچ آیین دا گئچمه سینی نیسگیلله گؤزله

لالرین باغالماسییال بدنلریمیز ده بابا قاسیم کندینه گئتمه لییدیک. یو 

خوسو جانالریمیزا  قازماق باغالمیشدیر. هیس و سیدیک قو 

خونو وئریردی. بو اوزدن کیمسهساریلمیشدی. ه -امی عئینی قو 

یون و اینسان کؤوره کیمسه یوق، اینک، قو  دن فرقلی گؤرونموردو. تو 

رتاقالشمیشدی! بو اوزدن کیمسه-سی یان دن اییرنمه نین کیمسهیانا او 

سینه یئر یوخ ایدی. سؤزسوز کی، بو گئدیشین سونو فالکته 

مه و چیرکینلییه قارشی چؤزوملهدؤنوشردی. سونا و سکینه آناالرین ب

سی هر کسی سئویندیردی. بیر آخشام سکینه آنا یئنی امر وئردی. 

اونون قورخوسو بیت و گنه کیمی اؤلومجول حئیوانالرین اینسانالرا 

ین بیر سؤزو وار ایدی. داراشماسی ایدی. سکینه آنانین آغزیندان دوشمه

 او، دئییردی:

نین گؤزه گلمز ن دئییل، بیتین، گنه"من، قوردون قورخولو گؤزلریند -

داشیندیق! بوندان -میزی دیشلریندنقورخارام!" بیز، دوشوندوک

نرا یازی گؤزله گوندن بیرهامی یویوناجاق!  ۱۵مک یوخدور. سو 

نئجه، هاردا؟ بونو دا دوشوندوک. دوزونه باخارساق سو قاپی یا 

ئییلمی؟ دایانیبدیر. بیز بو اوزدن چؤله چیخا بیلمیریک. ائله د

الن بوتون قاب لچانی،  -قاجاقالری، بئش-الیمیزده او  آلتی دو 
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لدوراجاییق، ایستی سو دوزلدیب یویوناجاییق. هر کوزه لری قارال دو 

گوندن بیر پالتارالرینی دئیشیب یویاجاقدیر.  ۱۰کس ان آزیندان 

 پالتار دئیشمه و یوما ایشینه بیرباشا ائلمیرا قیزیم باخاجاقدیر.

روجدان گرکلی سانین. چونکی  ائلمیرا - باجی: بو ایشی ناماز و او 

الرساق، عیبادتده ائده  لمایان آدامین ساغالم او  بیلریک. تمیز او 

لماز. تانری حضورونا تمیز چیخیالر!ع  بادتی قبول او 

بوجاغی یوخ -جاببار عمینین ائلمیرا باجی یا وئردیگی دیه رین اوجو

زی کیمی سئور، سؤزونون قوالق آردی ایدی. او، ائلمیرا باجینی اؤز قی

ائدیلمه سینه قارشی عصبیلشردی. جاببارعمی اونو ائویمیزین 

رتا یاشلی  ساغالملیق و یاشام ملئکه سی آدالندیریردی. بو ایسه، او 

باکیلی باجیمیز اوچون دونیاجا دیرلی گؤرونوردو. ائلمیرا باجی 

یمیزا کؤنول دوغرودان دا، چوخ اینجه سؤزلو، آچیق اورکلی، هام

گؤزه -وئرن گؤزل باجیمیز ایدی. بعضا  ده چاووش درویشلو ایله گؤز

گلینجه چکیمجل باخیشالری ایله باشقا گؤزللیک یارادیردی! آنجاق، 

درویشلونون سوسقون و آغی کیمی باخیشالری چوخ تئز بو گؤزللیگی 

کی کدری کیمسه اومیدسیزلییه چئویریردی! بو گنج چاووشون ایچینده

یه ا بیلمیردی. سانکی، ایچینده یاشادان ساخلیالرال بو دونیادان کؤچمهآچ

نی ده یاخینینا قرارلی ایدی. او، کیمسه یه یاخینالشمیر، کیمسه

بوراخمیردی. چوخ سایغینجا هر کسدن آرالی قالماغا چالیشیردی. آغیر 

پلوما قاتقیسی اؤرنک لوردو. تو   ایشلرده هامیدان ایلک سیرادا حاضیر او 

ر باخماسینا یئر ایدی. کیمسه نین اؤزونه قارشی ان اوفاق بئله، خو 

شولوردو. هر کس  دون ییغماغا هامیدان قاباق قو  بوراخمیردی. او 

لونو تمیزله ش قابالرا یوخودا ایکن آیاق یو  ییردی. قارالری بو 

حئیوانین بسلنمه سینه اؤزن گؤستریردی. یومورتا -یئرلشدیریردی. مال

نی ائدیردی. هر کس یوخودان دوردوغو واختا . الیندن گلهتوپالییردی

الن بیر نئچه کیتابال اوغراشیردی. گؤرونوردو  اوتاغینا قاپانیر، الینده او 

نی بورادا دا سوردورور. او، کی، او اوردودا اؤیرندیگی دوزه
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الن قریب بیر کیشیلیک سرگیلیردی. هر کسی سئویردی.  ایچیمیزده او 

الراق دویدوروردو. ائلمیرا باجی یا فرقلی سئوگیسینی اؤزو نه اؤزل او 

داورانیردی. الکین، اونا قارشی داها چکیم سرلیک گؤستریردی. اونون 

دیگیمیز بیر شئیلر دؤنوردو. اونون جاببار و قافاسیندا بیزیم اؤلچه بیلمه

رتاق بیر گیزلیسی وار ایدی. بو اوچونون آراسیندا  بایرامی بئیلرله او 

البیلردی؟ فیرقه باغالنتیسی می؟ عاییله ساخالیان نهگیزلی  لر او 

 ایلیشگیسی می؟

 

لر قورخودان دیگیمیز خوش خبر گلدی! گئجهماشالاله خاندان گؤزله

گؤزوموزه یوخو بوراخمایان قوردالرین اوچو ژاندارماالر طرفیندن 

یویوردو . اؤلدورولموشدور. یازین یاخینالشماسییال هاواالر داها دا سو 

الماسی ائویمیزین ایچینه ده ک گلیردی. اوشاقالر قورد قوردالرین او 

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 

لوملو باغ قورماق قارش ی آقرئسیو اوالشماالری آراسیندا بیر او 

رخوسوندان ائودن چؤله آددیم  لموردو. بیز، جاناوارالرین قو  او 

نالرا سئوگی بسله ییردی. حت ی ماشالاله خانین آتامازکن، سکینه آنا او 

لموشدو! جاببارال  قورد اؤلدورمه خبری سکینه آنانین آغالماسینا ندن او 

عمیلرین ده قوردالرا پیس باخماماسی گؤزدن قاچمیردی. کیشیخان 

لدوغونو  آنجاق، سکینه آنا قدر دئییلدیر. سکینه آنا قوردالرین وحشی او 

قبول ائدیردی. او، قوردالرین دا اینسانالر کیمی ات یئمه گینی 

 دئییردی:

والییب ات یئمک وحشیلیکدیرسه، اینسان بوتون  - سکینه آنا: دئمک او 

ن وحشی حئیوانی ساییلمالی! ائله دئییلمی؟ دونیانین چاغالرین ا

غلونون دالی -وحشیسی ده، اهلیسی ده اینسان مالیدیر! اینسان او 

لماز! اینسان قارشیسیندا باش ا ین وارسا اهلی  قاباغی بللی او 
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خسا وحشیدیر! قورد، اینسانا باش ا یمز! ایت کیمی ساییالر، یو  

قورد باشینی ایت کیمی آشاغی کمز! اینسان قارشیسیندا دیز چؤ 

پماز! اؤزگه سالماز، دیک توتار! قورد اؤز سوروسوندن قو  

شولماز! اؤزوندن گوجلویه ا ییلمز! سوروسو اوغرونا سورویه قو  

جان وئرر! عؤمرو سونا چاتینجا سس سیزجسینه یاماجا چکیلر، 

"قوردون گؤزو یابانجی گؤیه باخار جان وئرر! رحمتلی آنام 

"کؤیوموزون قوردالری، کؤرپه دئیردی. آنام دئیردی:  گؤتورمز"

اوشاقالریمیزی یابانجی جاناوارالرین گئجه یوروشوندن قوروماق 

اوچون ائولرین اوستونده گؤزتچی دورار، دان آچیلینجا یاماجالرا 

اونون دئدیکلری حله ده خاطیریمدادیر. رحمتلیک  چکیلرلر!"

سه، او ائو داغیالر! : "قورد قانی هر ائوه تؤکولردئیردی کی

الر!  چونکی قوردون دیریسی اوغورلو، اؤلوسو اوغورسوز او 

لماز! وئرمزسن هم سنی، هم  قوردا پایینی وئررسن، سنینله ایشی او 

ده پایینی آلیب گؤتورر! بیر ده قیزیم بونو بیل کی، قورد همیشه 

مز! قوردون اورگی آسالن آیاقدا اؤلر. باشقا حئیوانالرا بنزه

الر. آسالن قوردا سالدیرماز، آما قورد آسالنا اورگ یندن بؤیوک او 

سالدیرار! بیر آتا سؤزوموز وار دئیر کی، "ائله بیل کی، قورد 

السان!" جا قورد او   اورگی یئیبدیر!" و یا "سنی گؤروم باالم قو 

-رحمتلیک آنام اؤزو ده قورد کیمی اؤلدو! او، هئچ زامان یورقان

لماد رغونو او  غدو، اؤزو ده داغ دؤشک یو  لوندا دو  ی. منی داغ یو 

کی جیسمینه یاماجینداکی سئوگیلی بیتکیلرینین عطیری ایچینده اؤته

نیمیزه قورد سسی دوشرکن، آنام ائودن "انٔا الحق" دئدی! کؤوشه

باییرا چیخار و گؤیه باخاردی. سانکی او، قوردالرین دیلیندن 

نالرال دانیشاردی! بیز آنام یزا "قورد اورکلی آنا" آنالییر، او 

دئیردیک! بیز، آنامیزا بو آدی وئرمکده حاقلی ایدیق. آنام یاشادیقجا، 

نیمیزه بیرجه قورد بئله، یاخینالشمادی! او، اؤلندن بیزیم کؤوشه

نشو کندلر کیمی بیزیم ده کندیمیزین سورولری قوردالرین  نرا قو  سو 

لدو! آنام دیری ایکن قوردالرین ک مه ندیمیزه گیرمهسؤکورجه سی او 
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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 

یرلیکده بیر نئچه داوار آلماق اوچون گنج کن دوستوم آبدول ایله ب

نی بیر "بئش اویماق"ین "سایین قاال" ماحالینا گئتمیشدیک. گئجه

الماسی گلیردی.  لدوق. داغدان قورد او  ناق او   ۷۰-۷۵تانیش ائوه قو 

رخدوغوموزو  ناقچیمیزین آغ بیرچک آناسی بیزیم قو  یاشالریندا قو 

رخوموزو اؤنله  اوچون سؤزه باشالدی:مک آنالدی! او، بیزیم قو 

نین چاتماسینین "بونالر بیزیم گئجه خوروزالریمیزدیر! گئجه -

خبرینی وئریرلر! بیزیم قوردالریمیزین گئجه ساالمالشماسیدیر بو 

الشماالر! بو، سادجه اوزاقدان ساالمالشمادیر! قورد میزی  او 

خوالر. قورد ایسه،  دوشمن دئییل! میزی دوشمن سس سیزجه سو 

لر، آلدادار والجاغینی بیلدیرر! تولکو سس سیز گهاؤنجه سوخ

لر، ساواشار احتییاجیندان آرتیغینی چاالر قاچار! قورد، سسلی گه

احتییاجیندان آرتیغینی گؤتورمز! بیر ائل سؤزو دئیر کی، "قوردال 

ل کی، تولکویه آلدانمایاسان"! قوردالر بیزیم کؤوشنه  دوست او 

نالری    سئودیگیمیزی بیلرلر!سوخولمازالر! چونکی، او 

نین عئینیسی دئییلمی بو؟ بیری سکینه خانیمین آنالتدیغی حئکایه -

قاراداغدا، باشقاسی بئش اویماقدا! ایکی اؤیکونون بیرجه روحو 

وار! بو یاخینلیقدا بنزرلیگین سیرری ندیر؟ جاببار عمی بلکه سیز 

 بیلمیش بیریسینیز!-بونو بیلرسینیز؟ آخی سیز اوخوموش

رعمی: بونالر هامیسی چوخ اسکی لردن قاالن ائل جاببا -

لماسا دا،  اؤیکولردیر. قوردال اینسان آراسیندا چوخ اوخشارلیق او 

دانیلماز بیر بنزرلیک وار! اودا ات سئوداسیدیر. بیز اینسانالر آج 

قاالرساق، قوردون اتینی یئمه ییزمی؟ یئیریک البته! یئمزسک، اؤله 

بیزیم و قارشیسینا گلن حت ی فیلی بئله، ریک! قورد دا آج قاالرسا، 

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 

چ، کئچی، آیی، اژدها و ب.  سئور. بیز آسالن، دیگری آت، قو 

تورکلر ایسه، قوردو باشقا حئیوانالردان آیری توتاریق. اسکی 

نالرین  خدور. من ده او  زقورد دستانالری چو  تورکلرین ایچینده بو 

خوموشام. بو دستانالرین یاشی هارداسا  مین  ۳بیر نئچه سینی او 

الر. منیم بونا  خدور. بونالرین هامیسینی دئسم سحر او  ایلدن چو 

لسا، گلهگوجوم، سی جکده زین ایسه دؤزوموز یئتمز! عؤمور او 

 بونون اوزه رینده دانیشاریق.

رغونلوغونو بهانه ائده رک، دانیشماق من جاببار عمینین یو 

 دیگینی آنالیینجا دئدیم:ایستمه

  جاببار عمی، مومکونسه بو دستانالرین بیریسینی ایندی دئیینیز. -

غوزالرین  - غوز تورکو دئییلر. او  یو  ۲۴جاببار عمی: بیزلره او  بو 

وار. بو گونون حسابیله دئسک آزربایجان، تورکیه، تورکمنیستان، 

یالری بو   ۲۴کرکوک، بوتون عراق و ایراندا یاشایان تورک بو 

بیرینه بنزرلیگیله دیل -بویون بیر قروپو ساییلیر. بونالرین بیر

غوز عئینیلیگی باشقا تورک غوزخان او  لره گؤره داها دا چوخدور. او 

یونون اونلو آتاسی ساییلیر. چین قایناقالریندان قاالن اؤیکولره  بو 

گؤره، اوغوزخان ساواشا گئدرکن چادیرینا بیر ایشیق دوشور. 

رتاسیندان  غوزخانین گؤزلری ایشیقدان آز قاال یانا. ایشیغین او  او 

ل ساچاقلی ائر-گؤی ز بویالی بو  کئک قورد چیخار. خاقان اورکمه بو 

ل سین دئیه، بوزقورد دیله گه لر: "ائی خاقان، من سنین یو 

لردن دوشمنلرینه لردن، تپهگؤستریجینم! سنی یاماجالردان، دره

شون دورمادان آرخامجا گلهگؤتوره جک. جگم! من یورودوکجه قو 

زقوردون  غوزخان بو  شونون دورسون!" او  من دورارسام، قو 

لبایی ائدر! سؤزو شونون یو  نو قو  نه گووه نر، سئوینر، گولر و او 

گونلر، آیالر، ایللر دوشمنلرینی یئنر، یئنی آوادانلیقالر ساالر، 
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لبای ائدر.  شونا یو  زقوردو قو  دؤولتلر یارادار. قاییدارکن یئنه بو 

زقوردو سئور، اونا اؤوونه رک قودسال سانار. اوغوز ائلی بو 

تانرییا ان یاخین جانلی سانیالر. اونون "بؤرو )قورد( گؤک 

الماسی  داغالرین زیروه سینه دیرماشاراق، گؤی اوزونه ساری او 

الن ایچدن سئوگیسی ساییالر. گؤکده قارتال، یئرده  گؤک تانرییا او 

  بؤرو، تورکو قورویار!"

لقا: جاببارعمی بیرینی ده دئسنه! چوخ خوشوما گئدیر بؤرو  - او 

ق ایکن "کاراکوم" دده دن بئله اؤیکولری اؤیکولری! آخی اوشا

 چوخ ائشیدردیک.

 جاببار عمی: قیزیم او کیمدیر؟ دئسنه؟ -

بانلیق ائتمیشدیر. آنجاق،  - یو چو  یاشالریندا بیر آج  ۷۰او، عؤمرو بو 

-گئجه ۴۰رک تانری ساریندان قارقیشالندیغینی، قوردو اؤلدوره

بیر ده قوجا  گوندوز آغالر قالدیغینی سؤیلردی. کاراکوم ددنین

قارتالی وار ایدی. قارتال اونون بو دونیاداکی ان دیرلی وارلیغی 

بیریندن آیری قالمازدیالر. -ساییلیردی. بو ایکیسی هئچ زامان بیر

قارتال هر زامان ددنین ساغ چیگنینده اوتوروردو. بو اوزدن ددنین 

لوندان آلچاق گؤرونوردو. قارتالی اؤلن دده کیمسی له ساغی بیراز سو 

دی! او، دان آچیالن بیر سحر چاغیندا، ایچمه-دانیشماییب، یئییب

رک بیر داها اؤزو کیمی بئلی بوکولموش چلیگیله یاماجا یوکسله

لدوغونو بیلمهگئری دؤنمه نونون نئجه او  دی! دی! کیمسه اونون سو 

لدو! قوجا چه لیگی، چؤل آراسیندا تک اونون اؤلومو افسانه او 

لیگی یر قیزیل آلما آغاجینین دیبینده تاپیلدی. چهبیتمیش یالقیز ب

لدو!  تاپیالن قیزیل آلما آغاجینین دیبی کاراکوم ددنین آنیت مزاری او 

اؤزونون اؤلوسو بولونماز ایکن چلیگینی اونون یئرینه باسدیردیالر. 

قیزیل آلما آغاجینین آدی "دده کاراکوم قیبله سی" آدالندی. "دده 

لدو! گنجکاراکوم قیبله سی"  کیشی -قوجا، قادین-اولوسون تابوسو او 

ان کدرلی ساخلیالرینی "دده کاراکوم قیبله سی" ایله پایالشماق 

غرو اوز توتدوالر. چوخ کئچمه دن اوچون قیزیل آلما آغاجینا دو 



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

292 
 

آغاجین یارپاقالرینین یئرینی دیلک آسقیالری آلدی! دده چوخ 

  ایل! ۱۲۰یاشادی. بلکه ده 

لقا! بو نه گؤزل اؤیکودور! او دده دن دئسنه! جاببار عمی:  - قیزیم او 

 سنین نئچه یاشین وار ایدی او زامانالر؟

لقا: اونون چیگنینده - کی قارتالینی هئچ اونوتمادیم. دده، یوخا او 

چیخاناجان آنامال بیرلیکده اینجی قاالدا /ماخاچکاال/ یاشاییردیم. 

-۴م. او زامان منیم بوتون اوشاقالر کیمی من ده اونو چوخ سئوردی

الردی. سیزین سؤزونوزو کسدیم، جاببار عمی. بویورون  ۵ یاشیم او 

نرا دئیه رم. ترالنی  داوام ائدین. من آنیمسادیقالریمی سو 

  لییم.یئدیزدیرمه

جاببار عمی: بللی کی، هر کسین قوردالرال بیر ماجراسی وار!  -

ه گؤره، هون بونالردان بیری ده هون تورکلریله باغلیدیر. دئینلر

رتا آسیادان قالخاراق اوچ گئن بیر ایمپراتورلوغون  تورکلری او 

لوب،  لموشدور. هونالرین بؤیوک بیر باشچیسی او  قوروچوسو او 

اونو تانیمایان یوخدور! او، ایچ آسیادان قالخیب آوروپانین بیر چوخ 

لموشدور. بیر آوروپا اؤلکه سینین آدی اونون  یئرینه حاکیم او 

نی تانیمایان یوخدور. بیز، او ن آلینمیشدیر. بو اؤلکهسویوندا

ییریک. آنجاق، اورانین گرچک نی مجاریستان آدی ایله سسلهاؤلکه

آدی "هونگاری"دیر. یئنی هونالر اؤلکه سی. آتتیلال هونالرین 

رپاقالرینا حاکیم  باشچیسی، مجاریستانال بیرلیکده چوخلو آوروپا تو 

لموشدور. هونالردان سو   نرا گؤک تورک ایمپراتورلوغو او 

قورولموشدور. چین قایناقالریندان آلینان، آنجاق تورک اؤیکوسو 

نالردان بیریدیر: بو دستانا گؤره، "تورک  ساییالن بو دستان دا او 

ی قیریما اوغرار! سایسیز ائلی، دوشمنین توزاغینا دوشه رک، سو 

غالن قاالر! دوشمن ۱۰تورکدن آنجاق  -اونون ال یاشیندا بیر او 

غالن اؤلوم  آیاقالرینی قیراراق بیر باتاقلیغا بوراخار. تورک او 

آیاقسیز بدنینی -آیاغیندایکن بیر دیشی قورد اونو امیزدیرر، ال

نو، یاورو قوردالرین یانینا  رادان اوزاقالشدیرار. او  دیشینه آالراق او 
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نو بس نو یاوروالریندان آییرماز. بیر آنا کیمی او  لر. گؤتورر. او 

غالن بؤیویوب  آغیزینین سویو ایله، یاراالرینی سارار. تورک او 

ارگنلیک چاغینا چاتینجا آنا قوردال سئویشر! دیشی قورد تورک 

غالندان گبه  غالنال یاتاراق گبه قاالر! دوشمنلر قوردون او  او 

غالنی اؤلدورر، آنا   اللریندن قاچار.  قالدیغینی دویار. تورک او 

زقورد لره ون آرخاسینجا یاماجالرا، جیغیرالرا، زیروهدوشمن، بو 

زقورد ا ل تاپماز بیر کؤهوله سیغینار! آنا قورد شار! آنا بو   ۱۰قو 

غار! بئله غالن دو  لیکله، قورد اینسان یارانار! بونا تورک اینسان او 

لدوغو کیمی  یارادیلیشی ویا میفولوژیسی دئیرلر. آدیندان دا بللی او 

غالن، ائرگنلیک  ۱۰ژیدیر. دیر، میفولوافسانه قورد اورکلی او 

چاغینا چاتارالر. هره سی بیر ایگید ائلین سئچگین قیزییال ائولنر. 

الر. ییلماز، تورک تؤره نیشی باشالر، گرنه شر، بؤیوک ائل او 

آرخاسی یئره گلمز ائل بیرلیکلریندن تورک دؤولتچیلیگی تؤره -بئلی

غلو سایاراق، آنا نر! تورک باشچیالری اؤزلرینی قورد ا و 

بوزقوردو قودسال سانار. قوردون موبارک اوزونو بایراقالرینین 

اوزه رینه سانجاراق دوشمنلرین ساواشینا قالخار! بئله میفولوژیک 

لسا دئیه ن و باشقاالرینی دا عؤمور او    جگم.آنالتماالردان ارگنه کو 

نین جیققی من، عؤمرومده بئله بیر سس سیزلیک یاشامامیشدیم. کیمسه

لموشدو! جاببار  چیخمیردی. سس سیزلیک تام آنالمال اوتاغا حاکیم او 

عمینین بوزقورد اؤیکوسو ائشیتدیگیم ان ایلگینج و اینانیلماز ناغیل 

لقانین ایلگینج جانلی  ایدی. جاببارعمینین قورد حکایه سی ایله او 

الن تکجه سس،  رتادا او  گؤرونتولری هامینی سوسدورموشدو. او 

الماسی ایدی. آرتیق، منیم اوچون -اخیندانی اوزاقدان گلن قوردالرین او 

رخونج ساییلمیردی! بونونال بئله یئنه ده، بیر  قورد سسی چوخ دا قو 

تاقدا یئرلشن تکجه -قورد ایله قارشی قارشییا گلمگی آرزوالمازدیم! او 

لدوزالر یئرینده ساییقالییر، آی ایس ه نفسلیگیندن گؤیه باخیردیم. او 

لچوالرینی  لونون یئنی یو  مورگولو باخیشالرییال سود یو 
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  اوغورالییردی!

 

الراق  قیشی بوتون چتینلیکلری ایله گئریده بوراخدیق. ایلک دفعه او 

خوسو چوخ  ائللیکجه، بوزدان چیخمیش یاماجالرا یوکسلدیک. یاز قو 

لسا دا، کندین اوزه رینی بوروموشدو. حله گؤزله ک دیگیمیز ایلگئج او 

توز یوخ ایدی. ماشالاله خان بئین دئدیگینه گؤره، -گؤیرتیلردن ایز

یاماجالرین جوجرمه سی ایکی هفته یه قالمازدی. ماشالاله خانا گؤره، 

خ کئچمه جکدی. او، سؤزو و چیچکلر بورویه-دن هر یئری گولچو 

یه جان آتیردی. دوغروسو دا بو ایدی. او، ایشیله بیزی سئویندیرمه

ان سئویلن اؤزگه اینسان ایدی. او، قیسا زامان سورجینده  ایچیمیزده

نی آردیجیل ایشلتمکدن قاچینمیردی. منه قارشیلیقلی اؤیرندیگی تورکجه

الراق لکجه اؤیره لقانین ائولنمه سی اوچون او  دیردی! منیمله او 

لالرینی آختاریردی. او، منه چاتینجا  وئردیگی سؤزون سونالنماسی یو 

الجاق جاوانشیر!" /سن بئی یاری تورکجه،  یاری لکجه: "سن زوما او 

یوردو! الجاقسان جوانشیر!/ سؤزونو دئییر و الینی چیگنیمه قو    او 

-هامیمیز گلن گونلرین اومیدی ایله یاشاییردیق. بیز کیشیلرین دردی بام

باشقا ایکن، خانیمالرین دردی بیر آنلیغینا یئر قیداالریندان یارارالنماق 

نرا ایدی. کند  آغاسی ایله ژاندارماالرین دئدیگینه گؤره، بوندان سو 

آرتیق چالیشیب پول قازاناراق یاشاماغیمیز گرک ایدی. آنجاق، هانسی 

نفرلیک خارابالیق  ۱۲۰ایش، هانسی پول؟ بدیع آباد، بیزیمله بیرلیکده 

فایزی عؤمرو توکنمیش  ۹۰بیر کند ایدی. اوسته لیک یئرلیلرین 

قلی آناالردان عیبارت ایدی. کندین چئوره سینده قوجاالردان و اوشا

رپاقالرا گلینجه، دوروم داها دا پیس ایدی. کندین آشاغی  الن تو  او 

الن یئرلرین هامیسی خانالرا عایید ایدی. بیزیم او یئرلره  طرفینده او 

گئتمه گیمیز یاساق ایدی. بیز، سادجه کند آغاسینین مولکو ساییالن 

بیچین یاپمالی، برکت آغادان -آریتالمالی، اکین یاماجالرین اوتالرینی

ایش قارشیلیغی پول و اورون پایی آلمالی یدیق. بو ایسه، برکت آغانین 

الراق بندهبنده لیگه قارشی لیگی دئمک ایدی. بیز، بیر میلت او 
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آیاقالندیق. ساواشدیق،جان وئردیک، قول دئییل، منلیگیمیزه ییه 

الجاغیق، اؤزگه اؤز باشیمیز -یمییجه ییک، اؤز الیمیزلره باش ا  او 

الجاغیق آماجییال "یا آزادلیق، یا اؤلوم!" ساواشینا گیردیک! آنجاق،  او 

داغیلمیش، ال بویدا -گؤرونور کی، بورادا دا، سورگونده بیر تؤکولوب

لماقداییق. بو دوروم، بیز تورکلر اوچون  بیر کندین آغاسینین قولو او 

مک ساییلیردی. جاببارعمینین دئدیگینه گؤره، یئنیلمکدن داها چوخ یئنیل

"یالنیز کؤکلو آغاجالری سرت قیش یئنه مز"! بیز ایسه، سرت 

لمالییدیق. بو آلین یازیسینی بیز  قیشالقدان چیخمیش کؤکلو آغاجالر او 

اؤزوموز یاشامالییدیق کی، گلن نسیللره گرچک یاشام چاغینین 

 قاپیالری آچیلسین!

ل  رخویا دوشوردوم. اونون گون کئچدیکجه، او  قانین قملی گؤزلریندن قو 

الن سئوگینین آلووالرینین سؤنمه سیندن اورگیمه  منه، منیم ایسه اونا او 

دوشن قورخو هر آن آرتیردی. لعنتلیک شرعیتین چوماغی باشیمیزدان 

الن شرعیت سینیرینین  لقانین یاساق دوداقالرینا او  اوزاقالشمیردی. او 

گوندوزوم یوخ ایدی. ها  کی... دئیرلر ایکی -گئجه قالدیرماسی اوچون

الرسا!... بورادا ایکی کؤنول دئییل ائللیکجه کؤنوللرین بیر  کؤنول بیر او 

لماسی دا ظالیم شرعیتی راضی سالماغا یئتمیردی! قورخوردوم کی،  او 

لقایال ترالندان اوزاق دوشم. قارشیمیزا نه گله جگیندن تام ایش آدینا او 

نین صاباح اوچون فیکری یوخ ایدی. ایچیمیزده یدیک. کیمسهخبرسیز ا

لغون گول کیمی باشینی چیگینینه گؤزله نیلن اومیدین گؤرونتولری سو 

بوراخمیشدیر! آنجاق، نه یاخشی کی، ان آزیندان سکینه آنادان 

اومودسوزلوغا قارشی سورن ساواشین آردی کسیلمیردی. او، کسکین بیر 

اومودسوزلوغون آراسینی کسمیشدی. اونون یانیندا قیلینج کیمی بیزیمله 

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. 

ز بیر ایناد، اونو آیاقدا ساخالیان اؤزول اؤلچولمز بیر اؤزوئری، یورولما
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الن، قوردو قودسال سانان،  داشالر ایدی. قیزیلباش علوی اُوزونتوسو او 

لرینی آزربایجان آدلی آنانین بوتون اوشاقالرینی، گلینلرینی، نوه

اؤزگورلوگو اوغرونا قوربان وئرن قورد اورکلی سکینه آنا هر کسین 

نی سکینه آنا یلیردی. عؤمرومده کیمسهدوشونجه سی، اورگی سای-عاغلی

کیمی قورد اورکلی، قورخماز، ائلینه باغلی، ائلقمی اینسان گؤرمه 

"قورد میشدیم. بونو هامی دویور یاشاییردی. سکینه آنا هر کسین سئویلن 

لموشدو! تکجه من یوخ، کیچیکدن بؤیویه ائللیکجه اونو سئویر، آنا" سی او 

لونجا باغریمیزا باسیردیق. کیمسه الن  ۶۰نین بیر دردی او  یاشالریندا او 

ال  قورد آنانین اتگینه ساپالنیردی. او، دیری قالماغیمیزین، یو 

لموشدور.  باغالنماغیمیزین، قورتولوشا اینانماغیمیزین باشلیجا سیموولو او 

بو اوزدن آرامیزدا اونا "قورد آنا" دئییردیک. تبی کی، اونون اؤز یانیندا 

لموردو. چونکی، او، بو آدا چوخ تاپینیر، اورکدن اونو بو سؤزو دئمک  او 

ال بیلمزدیر! آما  قوتسال سانیردی. اونون اینانجینا گؤره، اینسان قودسال او 

"قورد آنا" قودسالدی! او، بیر ده، هر سؤزونون سونوندا "یا هو، یا 

  رک گؤیه باخیر، ساغ الینی اوزونه چکیردی!مؤوال!"دئیه

 

لقا دامال اریمه سی کیمسه-دامالجاببارعمینین  نین گؤزوندن قاچمیردی. او 

داها دا یئتگین و ساکین گؤرونوردو. اونون و ائلمیرا باجینین تورکجه 

یه باشالمیشدی. ائلمیرا باجی، حکیم درسلری گؤزل سونوج گؤسترمه

الراق قروپوموزال بیرلیکده کندین ساغلیغی اوچون ده بیر شئیلر  او 

لدوغونو ردو. او، بو ایشینین نه درجه تهلوکهائتمگی دوشونو لی او 

ییردی. چیچکلرین گلیشینی گؤزله-دوشونموردو. او، هامیدان آرتیق گول

او، بیتکیلرین بیر مؤجیزه اولدوغونو دئییر، اؤز طبابت سیستمینی ایسه 

-" آدالندیریردی. اونونال چاووش درویشلو آراسیندا قاشتورکه چاره"

لقا ائلمیرا باجینین بیر چوخ  گؤز اویناتماالر نورمال گؤرونوردو. او 

لموشدور. بیر سؤزله قروپوموزون عاییله  ساخلیالرینین سیرداشی او 

کیملیگی قازانماسی ان بؤیوک باشاریمیز ساییلیردی. باشچاووش، 
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جکله رک گلهبیتمز ژاندارماالرین مرکزینه گئده-بوزالرین اریمه سی بیتر

نالردان بی ن گئدیشیندن قاییدارکن باغلی او  ، سو  لگی آلماغا چالیشدی. او 

هامیمیزی ائوین اطرافینا توپالییب چوخ ایلگینج بیر خبری بیزه 

لدو:-چاتدیردی. اونون دئدیکلریندن توکلریمیز بیز  بیز او 

لچولوغا، داها بیر -عزیز باجی - قارداشالریم بیزی داها بیر یو 

لیک دقیق بیر امر لهسورگونه گؤتورمگی دوشونورلر. آنجاق، ح

یوخدور. ژاندارمادان آلدیغیم بیلگیلره گؤره، لوریستانین بیر نئچه 

لری یئرلشدیریبلر. حت ی بعضی قصبه سینه مینلرجه سورگون دسته

لرده سورگونه گؤندریلمیش وطنداشالریمیزین سایی یئرلی بؤلگه

لما-اهالینین بئش میشدی. اون قاتیدیر. منیم تبریزده بوندان خبریم او 

بللی کی، سورگون بیزلردن داها قاباق باشالمیشدیر. ژاندارمانین 

دئدیگینه گؤره، "بدر آباد" آدیندا یئنی بیر شهرجیک وارمیش. 

اورانین بوتون جمعیتینی آزربایجاندان گلن تورک سورگونلر 

لوشدورور. اورادا ایش قورماق و ایشله مک مومکوندور. بؤیوک او 

ئولر و باخچاالر وار. بو شهری بئش ایل اؤنجه و ایمکانلی یئردی. ا

آمئریکالیالر سالمیشالر! بو اوزدن بیزی اورایا گؤندرمگی 

جکلر. لیک ایسه بورداییق. بوردا بیزه یئر وئرهدوشونورلر! حله

یئرلرین اصل صاحیبی دؤولتدیر. اؤنجه گلیب بو یئرلری 

-ردا سایسیزجکلر. بیلدیگیم قدریله یئرلی خانالرین بوراالچپرلیه

نالرین یئرلرینه تو   خونما پالنی حسابسیز یئرلری وار. دؤولتین او 

الن یاماجالردیر. حله لیک یوخدور. قاالن یئرلر داغ اتکلرینده او 

خدور. ژاندارماالر گلیب بیزی بدیع آباد کندیندن چیخیش ایذنیمیز یو  

نرا شوم، اکین خالیاجاقالر! یئرلری بؤلندن سو  ون بابا بیچین اوچ-یو 

 لی، جوت، آراج، توخوم آلمالی ییق.قاسیم کندیستانینا گئتمه

                                 ~~~~~ 

 -ن آالجاق جیره میزی دهسو   -باشچاووش اؤزو ایله ایکی قاتیر یوکو

گتیرمیشدی. باشچاووشون بدراباد شهرجیگیندن دئمه سی هامینی 
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بیرینه بنزرلیگی، بدرابادین -ن بیرشاشیرتدی. "بدیع آباد"ال "بدراباد"ی

یئنی تیکیلمیش کیچیک شهر، بدیع آبادین ایسه، داغالرین دیبینده دونیانین 

لماسی گئرچکدن ایلگینج بیر خبر  ایتمیشینده بیر توکنمیش خارابا کند او 

ش بیر  ساییلیردی. مینلرجه تورک دیلداشیمیزین بیزدن بیراز آرالی بو 

لدو! جاببار عمینین شهرده یئرلشمه سینین خبر ی بؤیوک بیر هیجانا ندن او 

دوشوندویونه گؤره، بیزی یانلیش بیلگییه گؤره بو داغ دالینا سورگون 

 رغو سوردو:سالیبالر. او، باشچاووشون بیلگیسینه دایاناراق بئله بیر سو  

لماغیمیز بیر یانلیشلیق اوزوندن  - فرج بئی، سنجه بیزیم بوردا او 

لموشدور؟  او 

باشچاووش: بو حاقدا بیر شئی بیلمیرم. آما بیر چوخ وطنداشیمیزین  -

بیریله -اورادا یئرلشدیریلمه سیله بیزیم بورادا یئرلشمگیمیز بیر

لسا، توستوسو بیر آزدان چیخار. بونالر بیزی  اویمور. هر نه او 

دک بورادا توتا بیلمزلر. اؤزلری آجالریندان اؤلورکن، بیزی یامتهق

توتا بیلرلر کی! ؟منجه، بیراز دؤزک. یئرلری بؤلسونلر، نئجه بورادا 

نرا بیزدن ال چکرلر. او زامان اؤزوموزو بورادان قورتارماغین  سو 

لالرینی آختاراریق. ایندی بیراز اؤزوموزو توپارالمالی ییق.  یو 

آلتیندا ازیلمک تورکه  گوج گلسین. ظالیمین آیاقالری جانیمیزا

 یاراشماز!

غرو دئییر. ایستر بورادا، ایستر او  قوردانا: فرج بئ - رادا، سورگون ی دو 

اسارتدیر! اسارتی یئنمک گرکدیر! گؤرونور کی، بو تورک 

یوردالریندان سورگون -دوشمنلری میلتیمیزین هامیسینی اؤز یئر

ییرلر. بس او زامان آنا تورپاغیمیز آزربایجانا هانسی ائتمک ایسته

؟ "وادی قوردسوز قاالرسا، کدیرجتولکولری و چاققالالری یئرلشدیره

الر!"  لورساق وطنه چاققال قوردالر وادی سینین آغاسی او  هاردا او 

لوموزو گؤزله ییر. آنامیزی نامحرم لرین قاییتمالی ییق. آزربایجان یو 

رپاقالردا اؤله جگم دئمه سین. الینه وئرمریک! اصال کیمسه اؤزگه تو 

روسون. دوشونجهکی"علی" نورو سیزی قارا ایچینیزده لردن قو 
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  یاهو!

 

لدا ایکن یاماجالردان قار  رتاسی( یو  "قیرخ بئش یازدان" )یاز آیینین او 

نا آنانین آغزیمیزا سالدیغی  اوزولمه میشدی! بو دورومال باغلی سو 

لموشدو.  "بابیلی آماندی، بیر چووال ساماندی!" سؤزونو هامی ازبر او 

نا آنانین آنالتدیغینا گؤره،  "قیشین بیتمه سیله یازین گلمه سی سو 

گونده ساغناق  ۴۵گون چوخ اؤنملیدیر. بو  ۴۵آراسیندا ایلک 

نر. ه یاغیشالری تورپاغی یئنیدن جانالندیرار. یاز چیچکلری پؤهر

الن گؤیرتیلر باش قالدیرار. اکین  اینسانالرین ساغلیغینا یارارلی او 

یاشیل -یئرینی یام یئرلری سوالنار. قیشدان قاالن قورو سامانالرین

نین یازی ایکی گؤیرتیلر آالر." ماشالاله خانین دا دئدیگینه گؤر، بؤلگه

. الکین، یازین آی گئجیکمیشدی. یازین ایکی آیینی گئریده بوراخیردیق

یاواش دویماغا باشالییردیق. بیز، یئنی -عطیرلی هاواسینی یاواش

آنلیغینا بایرامی  دیک. بیرگئتمه سینی بئله، دویا بیلمه-ایلین گلیب

غوز، نه ارگنه کون، نه ده  آنیمسامادیق. بو اوزدن نه یاز، نه او 

نالرینا نووروز آدالری ایچیمیزده حالالنمادی. قیشین سو  

لدوغو اوزه ووروردو!  یاخینالشدیقجا، هامینین پیسلیک ایچینده او 

  ی.بیزیم ا ن بؤیوک بایرامیمیز بیر آن بو پیسلیکدن قورتارماغیمیز اید

الشاراق بوزالرین اریمه سیله آخار سوالر گؤزوموزون اؤنونده دو  

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 

ال باغلی هر کس کیردی. بونون، بو سویو دوردورماغیمیز گرهگؤره ده

یئنی یؤنتملر -بیر سؤز دئییردی. فیکیرلرین بیر آرایا گلمه سیله یئنی

رتایا چیخیردی. همین گونلرین بیرینده جاهان کیشی عمیدن اؤنملی  او 

رتایا گلدی. او، هامینی بیر آرایا توپالییب دئدی:  بیر یؤنتم او 

ل دئیه أووالدالریم - شوندا حیاتا سیزه بیر یو  لو جو  جگم. بیز بو یو 

لدو. بورادا دا آخار سوالر داها  کئچیرتدیک. اورادا سونوج گؤزل او 
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آلتی آخار سویو -ییر. بیز بئشچوخدور. یاغمورلو یئره بنزه

  بیرلشدیرسک کیچیک بیر گؤل ویا حووض یارادا بیلریک!

الن -  ایشدیر؟ کیشیخان عمی:آغساققال بو نئجه او 

جاهانکیشی عمی: بیر آز گنجلریمیزه ایش دوشر. آنجاق، چوخ  -

الن آخار سوالرین -چتین دئییلدیر. ایلک اؤنجه بیر بیرینه یاخین او 

رتاسینی سئچمه الجاق ان اویغون او  نرا، حووض او  لی ییک. سو 

یئری تاپمالی ییق. ایلک اونجه یویونماق اوچون بیر کیجیک 

رپاق، کیر. بو حوحووض گره وض اوچون داش، قیرمیزی تو 

الجاق. ائولرین ساغ یانیندا بو  بوداقلی آغاج، کولونگ و بئل گرک او 

الر.... راشدیرماق دوزگون او    حووضو قو 

رتایا قو   نیسینی یدوغو دوشونجه هامینین بیهجاهانکیشی عمیجانین او 

قازاندی. تئزلیکله کندخودانین یانیندا بو ایش دانیشیلدی. حووض ایشینه 

کندخودا بیرباشا ماشالاله خانی یئتگیلندیردی. ماشالاله خان ایسه، بابا 

ین بیزلره ده ماعاش رک اورادا ایشلهقاسیمدان اوستا گتیره

لی آتیلدی. کند ایچینده ایشین تمه دی. ایکی هفتهجکلرینی سؤیلهوئره

لسا،  آغاسی کسینتی سیز ایشین گئدیشاتینی گؤزالتینا آلیردی. هر نه او 

نفرلیک  ۶۰-۵۰اونون مولکو ساییالن ماحال آبادالشیردی. بیر ده 

مزدی کی؟ نفرین آرتماسینی کیم ایسته ۴۰قوجالمیش بیر خارابالیق کنده 

  اسی ساییلیردی!نفرلیک بیر کند آغ ۱۰۰او، ایندی 

الن  ۱٫۵جاهانکیشی عمیجانین معمارلیغی ایله   ۲۰مئتره درینلیگی او 

نرا ائودن  مئتره آرالی  ۱۰مئتره قارالیق بیر قازما دووار چکیلدی، سو 

لیک داشدان، آغاجدان دووار یاماجالر اوزانتیسیندا ایکی مئتره

یلدی. آخار سو نیلدی. اوچونجو دووار دا ایکینجی دووار کیمی تیکایشله

رتا جیغیرالری قازما آرخالر آراجیلیغی ایله بیرلشه رک داها گئنیش او 

لو حووض دا توپالناراق، دیله رتا سو یو  لوشدو. او  دیگیمیز ایش آرخ او 

لدو! حووضون داشماماسی و ییخیلماماسی اوچون حووضون آلت  او 

لونجا  لرینلر یئرلشدیریلدی. لولهقاتینین ایکی کونجونده لوله حووض دو 
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لدو.  آچیق توتولماسییال آرتیق سوالرین آخماسی ساغالنمیش او 

نوندا ایسته الی بدیع آباد ایکی هافتا چالیشماغین سو  لدو! بو او  دیگیمیز او 

کی ان گؤزل آنیمیز ایدی. کنداغاسینین سئوینجی سینیر سورگونونده

قادینالرا ایسه، ، ۱۵تانیمیردی. او، هر گون ایشیمیزدن اؤترو کیشیلره 

تومن امک حاقی وئردی. سون پارا گؤردویوم گون، فدائی  ۱۰

قارداشیمین منه وئردیگی ایکی عدد بئش تومنلیک میللی پولوموز ایدی. 

نرا نه پول گؤردوم، نه ده قارداشیمی!  داها اوندان سو 

لسون ایلیقالشمیشدی.  گونشین ساچماسییال حووضون سویو بیراز دا او 

  نجلرین چیممه هوه سینی آرتیریردی.بو ایسه، گ

 

فاطمه اسالمئ مراغه یی و جوانشیر عادلی سارابی آغاشئیخ صادیق 

آغانین بیرجه صحیفه لیک حؤکمویله حراملیقدان چیخاراق 

 حااللالشدیالر!

لدو. آغاشئیخ  لقا ایله من آرتیق ائشلشدیک. ترالن رسمن اوشاغیمیز او  او 

یوز تومنه باشا گلدی. ماشالاله خان یئنه  بئش صادیق آغانین آلداتیلماسی

منی چاشدیردی. او، آغانین روشوتینی اؤز جیبیندن وئردی. آنجاق 

دی. ماشالاله خانین پالنینا گؤره، منیمله سینی ایسته مهنین بیلمهکیمسه

لدا ایتمیشدی. بونا گؤره، یئنی  غلومال ائشیمین ده کیملیگی یو  بیرلیکده او 

گرک ایدی. چونکی کیملیکسیز بیر عاییله  بیر کیملیک آلماق

لدوغوموز ایثباتالنا بیلمزدی! بو دا ایسالم شرعیتینه گؤره حرام  او 

نای  ساییلیر! اونا گؤره، آغاشئیخ صادق آغادان کئچه ری بیر او 

الزیمدیر. سؤزسوز کی، بو گنج عاییله ایلک فورصت ال وئرینجه، 

راجاقالر! آغاشئیخ صادیق رک ثبت اداره سینه باش وونهاونده گئده

 ۵۰۰آغانین بو یاالنا دامغا وورماسی ایسه بیر قیزیل گول آراسیندا 

لدو!   تومنلیک او 

لقا هر کس طرفیندن فاطما سسله نیلیردی. منیم سئوگیلی ائشیم آرتیق او 

یاسی دؤنموش  نا آنانین خیناسی ایله ساری ساچالرینین بو  فاطما! سو 
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ینونا جومان گؤزل گؤزلو خانیمیم! هر  گئجه سئوداسیندا ارییب قو 

 سئوگیلیم!

تاغی بیزه وئریلمیشدی.  قوردانانین مصلحتیله سالونون ان سون ایکی او 

تاق کسمیشدی.  نشو اوتاغین آراسینی بیر بوش او  اصلینده، بیزیمله قو 

لوردو.  خوماق او  گونلریمیزین نئجه کئچمه سینی گؤزلریمیدن او 

رغون گ لدوقجا دادلی سورمه ایکیمیزین ده یو  ؤزوندن بال آیی نین او 

خونوردو. گونلریمیزین هاردان گلیب لموردو. -سی او  گئتدیگی بللی او 

لقانی هر کس تارالدا چالیشارکن، آناالر ترالنی بهانه ائده رک منیمله او 

  ائرکن ائوه گؤندریردیلر...

ونه باخان، موزو آییندایدیق )خورداد آیی(. یئرالماسی، بوغدا، یایما، گ

غان، گؤیرتیلرین اکیلمه ایشی بیتمیشدیر. اکینین گئج باشالماسی  سو 

نیش ایشینی گئجیشدیرمیشدی. بونا باخمایاراق، ائلمیرا باجینین و پؤهره

دیگی گؤیرتیلرین باش قالدیرماسی آغبیرچک آناالرین ایسته

ب اون نفر قاماسیا-باشالمیشدی. هرگون قوردانانین اؤندرلیگینده بئش

چایینین یانینا دوشور، بوللوجا گؤیرتیله ائوه دؤنوردولر. یاماجالردان 

نیلن یارپیز، آغ دک ایستهچکیلمیش قاماسیاب چایینین چئوره سینه

تو،  ختمی، گؤوزبان، چای آالغی، بیزؤوشه، الغ الغا، ککلیک او 

شان و منیم بیلمه دیگیم یوزلرجه شاهتره، یاز گولو، چوبان یاسدیغی، یو 

 تورکه چاره" گؤیرتیلری پؤهرنمیشدی."

                                        ~~~~~ 

لقایا نین گونلریمیزین نئجه گئچمه سی  ماراغیندا بئله، دئییلدیک. او 

نونال بیر یاستیغا باش قو   وشماق، او  یماق بوتون یاشام فلسفه می قو 

غلوم دورومونا  لوشدورموشدو. ترالنین اؤز او  گلمه سی داها او 

لموشدو. بیز اوچوموز دونیانین ان خوشبخت  سئویندیریجی حال او 

لقانین اوزو گولوردو! منه هر  اینسانالری حالینا گلمیشدیک. او 

باخدیغیندا، سانکی اورگیندن بیر قیزیل گول قوپاریر، اؤپور، اوزه 

 ریمه اوزادیردی!
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الن ایلگیسی هر آن آرتیردی . او، آرتیق بیزدن ماشالاله خانین بیزه او 

لموردو. اونون اوزو یالنیز  لموشدو! اونو ائوینده گؤرن او  بیریسی او 

لماسینین  بیزیم یانیمیزدا گولوردو. کنداغاسینین انگللی قیزینین ا ری او 

بوتون کدرینی سادجه بیزیمله پایالشیردی. او، قیسا زامان ایچینده 

لقایا ق لقایال آنالشماغا باشالمیشدی. او  یزیم دئییردی. ترالنی ایسه آز او 

لداشینی کیمسه گؤرمزدی. او، ائودن  قالسین یاالییردی. اونون حایات یو 

باییرا آددیم آتمازدی. یازیق قادین، ایفلیجلیک ایچینده سورونوردو. 

ماشالاله خانین دئدیگینه گؤره، خورم آباددا آتاسینین برکتاغایا چوخلو 

رجو قارشیلیغیندا کندخودانین لموشدو. اوشاقلیغیندان  بو  قولو او 

یاشی،  ۱۰کندخودانین ایفلیج قیزینین نؤکری سئچیلمیشدی. اؤزونون 

یاش چاغالریندان آراالریندا محرمی ت سیغه سی  ۷ایفلیج قیزین ایسه 

اوخونموشدور. ماشالاله خانین باشقا قادینال ائولنمه سی برکتاغانین 

کی، یازیق ماشالاله خان هم  ایلدن چوخدور-۳۰امریله یاساقالنمیشدی. 

رتادا نه اوشاق قول، هم نؤکر، هم ده کنداغاسینین گورکه نی ایدی. او 

رتاق یاشام! بوندان اؤترو ماشالاله خان بیرینجی فورصت  وار، نه ده او 

لما آدی ایله یانیمیزا گلیر، یئییر-رک بیزه گؤزالده ائده ایچیر، -قوالق او 

ردی. بیز، اونو دونیانین ان اسیر قولو الیندن گلن یاردیمی اسیرگمی

لقایال منیم اوچون گؤزله نیلمز سانیردیق. همین قایناشمانین بیری او 

چال یانیمیزا  لدو. او، بیر آخشام چاغی نؤکریله بیرلیکده ایکی قو  او 

چون ه گلدی. ائللیکله حووضون قیراغیندا دؤش ندیک. نؤکر، ایکی قو 

نی دیگیمیز بیر یئمک تؤرههرک گؤرمبیریسینین باشینی کسه

ناقلیغین تمل ندنی دوزنله دی. ماشالاله خانین دئدیگینه گؤره، بو قو 

لقایال منیم ائولنمگیمیز ایدی.  او 

 

ساغناق یاغیشالرینین باشالماسییال قایاالردان آخان گوجلو سوالر ایله 

یو -نارین داشالر دا یئری سوپوره-بیرلیکده نارین سوپوره تارال بو 

زدیغیمیز چوخورلوقدا قیرچینالشاراق گؤزل گؤرونتولر یارادیردی. قا
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پان قومسال داشالرین اکینچیلیگی  ماشالاله خانین یاماجالردان قو 

ال چیخاراق  مئتره اوزونلوقدا،  ۱۰۰ایمکانسیز قیلماسی سؤزلریندن یو 

لیک درینلیگینده تونئل قازمالی لیک ائنینده و بیر مئترهایکی مئتره

لمو لماسینا باخمایاراق، سون درجه او  شدوق. بو ایشین چوخ چتین او 

لدوغونو دوشونوردوک. آج قالماماق، پول الده ائتمک، بیر  گرکلی او 

ده ایمکانسیز ساییالن بؤیوک باشاری ایشلر گؤرمک ایراده سیله بؤلگه

الده ائدیلدی. قوم داشالرینین تارالالردان اوزاق توتولماسی اوغورلو 

لموشدو . بو ایشین ده عاغیل مرکزی حووض فیکری کیمی یئنه او 

لموشدو. ژاندارمادان، بابا قاسیمدان بو ایشی  جاهانکیشی عمیجان او 

گؤرمکدن اؤترو بدیع آبادا گلدیلر. ژاندارما باشقانی باشچاووش دیک 

دیگیم یئنی بیر چاووش، ایکی عسکر، بابا گؤز ایله بیرلیکده گؤرمه

دا میرزه معصوم آغا ایکی کؤمکچی سیله قاسیم دان ایسه، کندخو

نالر،  لموشالر. او  ناغی او  و قوم باراژی  حووضدونندن برکتاغانین قو 

تیکینتی لرینه ماراقال باخیردیالر. میرزه معصوم آغا بئله ایشلرین 

لماسینی ایسته ییردی. او، بو حاقدا جاهانکیشی باباقاسیمدا دا او 

جگینی شیلیغیندا اونا یاخشی پول اؤدیهعمیجاندان سؤز آلدی. بو ایش قار

  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 

ر قاپالی حامام دوزلتمیشدیک. دؤرد یانی یاخین کونجونده، کیچیک بی

توتوقلو حامامدان یالنیز خانیمالر ایستفاده ائدیردیلر. گونلریمیز 

لقانین اورک بوالنتیسیندان ایکی الیسیز گئچیردی. او  لماسی  او  جانلی او 

لقانین داها یاخشی  لموشدو. ائلمیرا باجینین سیخیجا ایستگیله او  بللی او 

لقانین درین آریقالما ایچینده سی گره ایچمه-یئیب کیردی. او، او 

لقانین هر گون  لدوغونو دئیردی. او  نیلمزیدی. مسی گیزلهیفلهضعاو 
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غرویدو. ائلمیرا باجی بیر گون منه  ائلمیرا باجینین دئدیکلری چوخ دو 

  دی:بئله سؤیله

لقانین دورومو یاخشی گؤرونمور. یازیق قیزین بدنی  - جوانشیر، او 

رخورام اوشاغینیزی سالسین. بونالری گئده ا-گئت رییب گئدیر. قو 

قوربت -بیلمگین گرک. منیم ده الیمدن بیر ایش گلمیر. بو قریب

لقانی  لماسینا اینانمیرام. بلکه او  غرو حکیمخانا او  یئرلرده ده دو 

بؤیوک بیر شهره گؤتوره ک. قیزین بو دورومدان خبری 

لمامالیدیر. یوخسا ال ب اؤزونه و اوشاغینا زیان آیاغینی ایتیری-او 

مه سینه چالیشیرام. اومید لیک جاندان دوشمهوئره بیلر. من حله

لقا اوچون بیر ایشلر باجاریم!  ائدیرم کی، او 

  ائلمیرا باجی دوروم چوخ پیس گؤرونورمو؟ -

لدوغوندان بؤیوک گؤستررلر. بو جوانشیر، طبیبلر خسته - لیکلری او 

لیگی ساران بیر مسلک گلنگیدیر. منیم گؤره ویم خسته

لقا  قارانلیقالری گؤرمکدیر. ایشیغی هرکس گؤرور. او 

گؤزوموزون ایشیغیدیر. اونو سئون تک سن دئییلسن. هر کس 

لقانین سئویلمه سیله سئوینیر، کدریله اوز  دن دوشور.گؤز-او 

لقا یاشامیمین آنالمیدیر.  - لقاسیز یاشایا بیلمم! او  ائلمیرا باجی، من او 

یالنیزام. -یاشیندا یاپا ۲۳بو دونیادا پایالشاجاغیم کیمسم قالمادی. 

لقا الیمی  لدو. اؤزومو بوشدا گؤرونجه او  رپاق او  بوتون عاییله م تو 

لدوغون و آنالدیم. ایندی توتدو! یاشانتیمدا ایلک کز سئوگینین نه او 

تانری بونو دا منه چوخ گؤرورمو؟ باخ اللریمین تیتره ییشینه! باخ 

دن دن اوتاناجاغیم یوخ! کیمسهگؤزلریمین آخماسینا! آرتیق کیمسه

لماسین بئله! اوشاق  نسوز بیر آنیم او  ساخالیاجاق گیزلیم یوخدور. او 

لسون یئتر!دئدیگین ترالن وا لقا ساغالم او    ر! او 

میرا باجینین مهربان اللرینین بوینوما ساریلماسییال، پیس دورومدا ائل

لدوغومو دوشونرکن اوتانجیمدان آز قاال یئره گیره جکدیم! او، او 

لموشدو. الییم او  یونجا ان اوتانج وئریجی او    آنسیزین آنیم، یاشام بو 
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لونو تاپاجاییق! بل غلوم! بیر یو  ل بیراز، او  که ده ائلمیرا باجی:ساکین او 

ال بیلر! بوش  رتادا جیدی بیر شئی یوخدور. سینیر گرگینلیگی ده او  او 

غلوم! اومودوارام کی، ایکیسی ده ساغ -یئره سنین ده جانینی یاخدیم او 

لسونالر! نهاونده گئدینجه دوکتورا گئدیب آرخایین  ساغالم آرعمیزدا او 

الییق! ائله دئییلمی جوانشیر؟   او 

غرو  باغیشال ائلمیرا باجی، - بیر آنلیغینا اؤزوموایتیردیم. سیز دو 

لمالییام. بو، ایکیمیزین آرامیزدا قالسین  دئییرسینیز ساکیت او 

 لوطفا!

دین کی جوانشیر! اؤزونو اوزمه! سئوگینی سن پیس ایش گؤرمه -

گیزلی توتماق بؤیوک گوناهدیر. اینسانین ان گؤزل دویغوسوهئچ 

والرسا، گونشین گیزلی توتوالرمی! گؤزللیکلر گیزلی توت

چیچکلر آچارمی؟! -ساچاقالرینین بیر آنالمی قاالرمی؟ گول

پارمی هئچ؟ ائورن گئجه نین قارانلیق باغریندان دان شفقی قو 

الرسا اینسانین  قارانلیقدان ایشیغا آتالرمی هئچ! سئوگی دوستاق او 

یه نفسی قاالرمی؟ ایکی دامجی سئوگینین آدی یاشامدیرسا، چکمه

تسال فیداندیر! قودسال فیدانی گؤزببه گی کیمی دئمک او قو

رویوب، بؤیودوب یاشام ائتمک گرکدیر جوانشیر! بو ایش ایسه،  قو 

لماز! سن عشقینه قارشی ان آری گؤز  گیزلی لیکله، اوتانماقال او 

غلوم! لسون او    یاشالری تؤکدون! گؤزیاشالرین قوتلو او 

یردین! یغوالندائلمیرا باجی ساغول! گؤزل سؤزلرینله منی دو -

      اوچون ماشالالهخاندان یاردیم ایسترسینیز نهاونده گئتمک

 ییم؟ ایسته

ن گون ایچینده  - نسوز دا ماشالاله خانین دئدیگینه گؤره، او  یوخ! او 

جییک. بو بیزیم اوچون ان الوئریشلی زاماندیر. بو نهاونده گئده بیله

لقانین دورومونو بیر داها گؤزدن گئچی   رئرم.سورکده او 
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 یاز گونلری (۱۹۴۶)۱۳۲۵

لوب -هاواالرین بیردن بیره ایستی لشمه سی ایله باشیمیزا یاغمور او 

میغاالرین /آغجاقاناد/ عهده سیندن گلمک مومکون  -یاغان چئشیدلی میغ

لموردو. بورایا سورگون دوشدویوموزدن بری بئله بیر بال  او 

-رک واراله وئره-یاشامامیشدیق. فارس رئژیمیله دوغا بیرلیگی ال

خوموزو داغی لقایال جاببارعمینین گوندنیو  گونه  -تماغا قالخمیشدیر. او 

اریمه سینه قارشی عاجیزلشدیگیمیز گونلرده باشیمیزا بیر ده ماالریا 

رخوسو گلمه/ رادان ایسه سیتما/ قو  یه باشالدی. نهاونددن بابا قاسیما، او 

مپاالری داغیدیلمیشدیر. بدیع آباد کندینه  بوتون هندوه ره  د.د.ت پو 

لن د.د.ت پاییندان ایکی چللگی ده بیزه وئریلمیشدیر. ائلمیرا وئری

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 

لدوغوموز آپگؤزلرکن، یازدان  آیدین گؤرونوردو. -قاچیش زوروندا او 

میغا -دوواردان میغ-یه باشالمیشدیر. داممههرکس ایندیدن قیشی اؤزله

میغاالر ماالریا عامیلی ساییلیردی. -یاغیردی. بیزیم اوچون بوتون میغ

 -کی قورد اوالماالری عصبلریمیزی تسلیم ائدن میغلریندهقیش گئجه

یانیندا روحوموزو اوخشایان موزارت سیمفونیاسی ویزینین  -میغا ویز

 کیمی گؤرونوردو.

ائلمیرا باجییال قوردانانین ایستگینه گؤره حووضون سویو 

الن ییغیلمیش  بوشادیلمیشدی. قوردانانین کسین ایستگیله چئوره میزده او 

سوالرین اوزه رینه نئفت سپیلمیشدی. میغ میغاالرین قارشیسینی آلماق 

داوارا -لری باغلی ساخالنیلیردی. مالن بوتون پنجرهاوچون ائولری

رتایا گونده لیک باخیم داها سیخالشمیشدی. حیوانالری آنجاق گون او 

ال دوشوردو. بو  لونجا سینه ک سئلی یو  قدر چؤله چیخاریردیق. آخشام او 
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اوزدن ائوده قالماغا اوستونلوک وئریردیک. بوتون بونالرا راغمن 

میغاالرال بزنمیشدیر. الیمیزده یاش  -لو و دیری میغائوین دووارالری اؤ

دسمالالرال بو میزی آغجا قانادالرال ساواشا قالخمیشدیق. گوندوزلر بیر 

لموشدور. بو یانا، گئجه لر ده دینجلمک بیزیم اوچون یاساق او 

نی ائدیردیک. نیلمز بالدان قورتارماق اوچون الیمیزدن گلهگؤزله

ایسه گوندوزه باغالدیغیمیز اوچون زامانین  نیگونلری گئجیه، گئجه

گئچمه سینی اونوتموشدوق. بو بالنین باشیمیزدان آشماسینین سورجینی 

ه یاخین اینسانین ایسه -۲۰نفرین بدیع آباددا،  ۵تام آنیمساماییرام. الکین، 

رخوسونو یاشارکن  بابا قاسیمدا ماالریا زهری اوزوندن اؤلمه سینین قو 

ن بالالرین اونودولماسی ایمکانسیز ایدی. هرگون اؤز باشیمیزا گل

لر، بیریسینین اؤلوم خبرینی آالرکن، بو کز اؤز سیراالریمیزدا تیترمه

یه قیزدیرماالر، اورک بوالنماالری، آشیری حالسیزلیقالر گؤرونمه

باشالمیشدی. ائلمیرا خانیمین بوتون چاباالرینا قارشی ایچیمیزدن اوچ 

وشموشدور. اوستونه اسدیگیمیز ترالنیمیز، گؤزل نفر اؤلوم دؤشگینه د

-لی گیله اوزیاش آراسی نرگیز خاال ماالریا خسته ۶۵-۶۰باالمیز و

اوزه قالمیشدیرالر. ایکی کؤرپه باالمیزین، بیر ده یاشلی خاالنین 

لقا، من، بیر ده دورومو ایله باغلی کدخودادان یاردیم ایسته نیلدی. او 

نی بابا قاسیما خان اوچ آغیرالشمیش خسته کیشیخان عمیله ماشالاله

قالدیردیق. ژاندارمانین ایکی جیپ ماشینی بیزی نهاونده گؤتوردو. 

لقانین  قورخدوغوم باشیما گلمیشدی. سود ا مر باالمیز ترالن، او 

لغون -قوجاغیندا بوتون دردلریله ویداالشمیشدی! ساپ ساری سو 

آرتیق، گونلردن بری  یاناقالری آی پارچاسی کیمی پاریلداییردی.

لوق یئرینی تام سس سیزلیه هنیلتی سیله دیره نیش گؤسترن سو 

بوراخمیشدی. کؤرپه ترالنین جانسیز معصوملوغو اؤکسوز بیر تابلو 

لقانین گؤزلری قاینار  کیمی گؤزوموزون قارشیسینا تیکیلمیشدی. او 

ل چیگینیم او  -بوالق کیمی دایانمادان آشار لوردو. سو  لقانین گؤز داشار او 

غروسو، نه ائده جگیمی یاشالریندان ایسالق مندیله دؤنوشموشدو. دو 

لقایال دویون لمایاراق، او  -دوشونه بیلمیردیم. اؤزوموزدن آسیلی او 
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لموشدوق. ژاندارما عسکرین بوتون چالیشماسی بیزی ساغ -دویونه او 

توران ماشالاله خانین  ساغالم آماجا چاتدیرماق ایدی. اونون یانیندا او 

وآرخامیزدان گلن کیشیخان عمیله ائلمیرا خانیمین باشیمیزا گلن فاجیعه 

لقانین سس سیزجه آغالماسی بعضا   دن بیلگیلری یوخ ایدی. او 

الن دهشتلی رهؤنکو ل آراسیندا او  تویه دؤنسه بئله، جیپ ایله یو 

نو ائشیتمهچکیشمه د یه ایمکان وئرمیردی. بیز، بدیع آبانین نریلتیسی او 

لموشدوق. آنجاق، او زامان  لدا او  سورگونونه سورولرکن ده بو یو 

لدوغوموز اوچون بو قدر ایشگنجه گؤرمه  آوتوبوسون ایچینده او 

لالر بو ماشینینی هارداسا  میشدیک. قیشدان چیخان سؤکولموش یو 

دیردی. یه بنزهدالقاالر قوشاتماسیندا دنگه سینی دنیزه اودوزموش تکنه

الیازیق عسکر ب لدان اؤترو ماشینی سو  ساغا -یر قاریش دوز یو 

بوروردو. او، ترالنی یاشاتماق اوچون بلکه ده اؤزونو و بیزی بئله، 

ال قوربان وئرمکدن چکینمیردی!  یو 

 خانین چیگنینه ووراراق سسلندیم: الیمی ماشالاله

 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!

لقا: عمیجان ترالنیم دا اؤلدو! بو قدر ظولمه دؤزه مه -  دی! اؤزونواو 

غلوموز اؤلدو!  تورتدو. جوانشیر، او  راحاتالر ایکن بیزی یاسیندا او 

رویا بیلمه نو قو  دیم. باخ گؤر نئجه گؤزل یاتیب! اونو من او 

 قیسقانیرام! هئق،هئق، هئق!

ققوزو کند یئرلیسی، اوچو ایسه بیزدن توپالم  نفر آنوفئل سینه  ۱۲دو 

لاله خانین علیل خانیمیندان دیلر.ماشاکلرین بالسیندان جان قورتارا بیلمه
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نرا کندین  ه بوتون ساکینلری بدیع آباد مزارلیغیندا -۷۰دن -۷سو 

جی -۴۰توپالنمیشدی. بو گون برکتاغانین آنوفئل قوربانالرینا وئردیگی 

نرا قوزو  ۳گون آنما مراسیمیدیر. ترالنین اؤلوموندن  گون سو 

یع آبادا قایتاردیالر. باالمیزین، هابئله نرگیز خاالنین دا اؤلولرینی بد

رپاق آلتیندا سس سیزجه اویویان یئنی قوربانالرین مزار اوستو  تو 

لدوقجا سسلی گؤرونوردو. هارداسا  اون اوزه رینده آغالشیب -۱۰۰او 

نا آنا حزین سسیله آردی آردینا نازالماالر، الیالالر و -دوروردوالر. سو 

آردینا -اتیالری آردیاوخشاماالر اوخویوردو. او، ائله گؤزل سسله بای

شوردو کی، تورکجه هؤنکور  -ن هرکس هؤنکورآنالمایا-نی آنالیانقو 

نا خاالنین سسینه سس وئرن قوردانانین دا الیالالری  آغالشیردی. سو 

نا آنانین بو حاقداکی ایدیعاسی بام خشاییردی. آنجاق، سو   -اورگی او 

ییال یوخویا الی اوخشاماس-باشقا گؤرونوردو. اوشاقکن آنامین الی

الن بوتون سئوگیسی الیگئتمه -یه آلیشمیشدیم. آنامین اوشاقالرینا او 

لرینده، نازالماالریندا اوزه الیالریندا، اوخشاماالریندا، بنزتمه

نا آنانین بیرچیخاردی! حله کی، حله ایکی بایاتیسینی -دیر سو 

 ی:باغلی دئدیگی نازالما بئله ایداونوتمامیشام. اونون، ترالنال 

  ترالنیم نازدی باالم،» -

  اونا تای آزدی باالم،

  امیجدیر ترالنیمی،

لغوندو، آجدی باالم!   «سو 

 

  دونیادا چوخ باال وار،»

  قارا وار، -ساری وار، آغ

  ترالنیم آچمیر گؤزون،

 «اورگیمده یارا وار! 

لقانین هؤنکور شدوغو آنی بایاتیالر هامیدان چوخ او  -سارا آنانین قو 

لوردو. او، اؤزونو یابانجی گؤزلردن هؤنکور  آغالماسینا ندن او 
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روماغا چالیشسا دا، بیلمه دن آی کیمی صاف اوزو و ساریشین قو 

نرا چوخ  لقا، ترالندان سو  ساچالری قورخولو گؤرونتولر یارادیردی. او 

اوزولسه ده، قارنی بیراز گؤبک باغالسا دا، گؤزلرینین آلتینا قارا ایز 

الن ان گؤزل یارادیق ساییلیردی. قبیر  دوشسه ده، یئنه ایچیمیزده او 

النیباوستونده لقایا -کی ایکی ژاندارما چاووشون دو  دؤنوب او 

لقانین بو ایکیسینه قارشی  رخومو داها چوخالدیردی. او  باخیشالری قو 

غرو گؤزلردن  نون او  لدوقجا ساکیت گؤرونوردو. بلکه د، او  توتومو او 

رخونج باخیشالردان اوزاقدا  خبری بئله، یوخ ایدی! لقانی بو قو  من او 

لقا گؤزل، گنج، چکیجی ایدی. قاراتوم چادیراسینا  توتمالی ایدیم. او 

بورونسه بئله، یئنه گؤز قاماشدیریجی ایدی. بو اوزدن سئوگیلیمی، 

، مک اوچونائشیمی، سونا قالمیش اومودومو چاققالالرا یئم ائتمه

 م:فارسجا برکتاغایا اوز توتدو

جناب برکتاغا خانیمیم فاطما خانیم اوشاغیمیزین اؤلوموندن چوخ  -

اوزگوندور. آیاقدا دورا بیلمیر. مومکونسه بیزیم گئتمه گیمیزه 

 ایزین وئرین.

جییک. سیزین بیر داها باشینیز کند آغاسی: بیز ده بیرازدان گئده -

غلونوزون باش داشینی  ساغولسون. گئده بیلرسینیز. هه، بیر ده او 

غوم یئرینی ازدیرماق ایستهی ییرم. اونون آدینی، سوی آدینی، دو 

  تاریخینی ماشالاله خانا وئرین.

لقانین الیندن توتوب مزارلیقدان "باش اوستونه" دئیه رک او 

اوزاقالشماقدایدیق کی، ژاندارما چاووشالرینین بیریسی منی 

 دی:سسله

 جکلریم وار!دایان! جوانشیر دایانین! سیزه دئیه -

 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 

جکسیز. اورانی من گؤرموشم. گون بیر خستلیکله اؤلوب گئده

لردنم. اورا داها بؤیوک و آباددیر. بئش ایل اؤزوم ده او بؤلگه

اؤنجه آمئریکانالرین الیله سالیندی او شهر! اؤز اوردوالری 

اوچون گؤزل شهر تیکدیلر. بوتون یئرلی اهالینی یاخین یئرلردن 

نالر گئدندن نرا اورا بوش قالدی. ایندی  ایشه آلدیالر. او  سو 

آزربایجاندان گؤندریلن تورکلری اورادا یئرلشدیریبلر. سیزی ده 

ییردیلر. آنجاق کندخودا سیزی ساخالماق اورایا گؤتورمک ایسته

نی ائدیر. بو کند باتیر. برکتاغا ایسه، سیزین اوچون الیندن گله

رپاقالری اوچون بیر قورتولوش  بورایا گلمه یینیزی اؤزونون تو 

نرا کیمسه نی دوشونمور. ژاندارما حساب ائدیر. او، اؤزوندن سو 

ییر. ایسترسینیز جک کیملیک لرینیزی گؤزلهسیزین تبریزدن گله

 سیزی تئز اورایا گؤتوروم. الینیزده پولونوز وارمی؟

الجاق کی! بیزیم هر نئیمیزی  - یوخ! بیزیم هاردان پولوموز او 

کی، بیز بورادا بؤیوک بیرعاییله کیمی  الیمیزدن آلیبالر. بیر ده

الرساق دا، ییک. گئتمه الرساق، بیرلیکده گئدریک. قالمالی او  لی او 

  بیرلیکده بورادا قاالجاییق. خوش نیتینیزه گؤره ساغولون سرکار.

لر چوخ پیس ده چاووش: بونو بیراز دوشون! تبریزدن گلن بلگه -

ال بیلر! بیر ده بورادا قالیب نه ائد جکسن! بدراباد دا پول هاو 

قازانماق ایمکانین واردیر. من سندن ایندی پول ایستمیرم. قازان، 

لسون! نرا وئررسن. بورجون او   سو 

نرا سنه خبر وئررم. -  باش اوستونه سرکار بیراز دوشونرم، سو 

قوجانین یانیندا نه ایشینیز  -بو باجیمیزی بورادا چوروتمه! قاری -

تارارام! باشا دوشدونمو؟ دوشون، وار! من، سیزی بورادان قور

 گل منیم یانیما!

لدو سرکار ساغولون! -   او 
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غروسو، من  رخموشدو. دو  لقا، چاووشون باخیشالریندان چوخ قو  او 

لقادان گئری قالمیردیم. هر ایکیمیزین ال لو اسیردی. -اؤزوم ده او  قو 

مسه آچماز تئز ائوه گیردیک. ائوده، کی-ژاندارماالردان بیراز آرا آچار

لمادان  رخوسو او  یوخ ایدی. قارشیلیقلی اؤزلم ایچیندئدیک! ژاندارما قو 

رخو باشا قالماغین اؤزلمینی چکیردیک. آنجاق، قو  -دا، بئله بیر آندا باش

الن بوتون ساقینالری یئنه رتادا او  رک سیزالیان آتالتما آدینا او 

لسا آجیالری-احتیراسیمیزی اؤزگور بوراخیب، آز میزی آجیق دا او 

لقا! بیر تین، بیر تن! آرتیق  ایچیمیزین آتشینده گؤمدوک. من و او 

  آرامیزی کسن نه اؤزنل، نه نسنل، هئچ بیر شئی قالمامیشدی!

الیی  ژاندارمادان یاییالن "بدیع آباد"دان "بدراباد"ا کؤچدورمه او 

لدوقجا خئیریمیزه ایشله میشدیر. بئله کی، بیر او قدر ده بارلی  او 

لمای ان اکین یئرلرینین بوتونو بیزه باغیشالنمیشدی. برکتاغا، بیزی او 

الن بوتون قازانجینی بیزه  "بدیع آباد"دا توتماق اوچون اکیندن او 

نرا "بابا قاسیم"  وئرمیشدی. او، حت ی بوغدا توخومونون ییغیالندان سو 

دئیرمانینا داشیرتماسینین و اونا چئوریلمه سینین اؤدمه سینی بئله، 

نه گؤتورموشدو. بو ایسه، اونون اوچون بیزیم ان آزیندان قیشا اوزری

  قدر بدیع آباد کندینده قاالجاغیمیزی قارانتی ائدیردی.

لوشدوران زاقروس  آزربایجان یایالسینین ان گونئی بؤلومونو او 

داغالرینین پاییز یئللری سهندین تبریزه ساری اسدیردیگی آخشام 

زا یاغمور کیمی یاغان فالکتلر اوزوندن ییردی. باشیمیکولکلرینه بنزه

دیگیمیز "قاماسیاب"دان دن آرتیق گؤزللیگینی گؤرمهاوچ کره-ایکی

اوزه ریمیزه اسن سویوق کولکلر، اؤزو ایله الوان یارپاقالرین ایزینی 

نین گونه اریمه سینه قارشی کیمسه-ده گتیریردی. جاببار عمینین گوندن

ده بیتن بوتون "تورکه چاره" ق بؤلگهالیندن بیر ایش گلمیردی. آرتی

لونموشدو. قورد آنا، سونا آنا،  بیتکیلر عمینین اوزرینده تجروبه او 

لالرینی سینامیشدیرالر.  ائلمیرا باجی بیلدیکلری چئشیدلی درمان یو 

الیی آنالشیلمیردی. او،  نو نفس دارالماسیندان دو  جاببار عمینین سس تو 

ایستکلری اوزوندن بعضی سیاسی گوندوز -کیشیخان عمینین گئجه
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آنیالرینی و گؤروشلرینی یازیردی. جاهانکیشی عمیجان قوزونون 

نرا سورگون یاشانتیمیزا بیر یاس داها آرتیردی! سئویملی  اؤلوموندن سو 

عمی جانیمیزین حووضون چئوره سینی آریتالرکن ییخیلیب دوشمه 

عمیجانی  سینی قاالن نوه سی جئیران ائوه چاتدیردی. جاهانکیشی

قوزونون یانیندا باسدیردیق. اونون معمارلیغی ایله بؤیوک کند بابا 

یطینده بیر حووض  قاسیمدا ایکی، بدیع آبادا بیر، ژاندارما مرکزینین ح 

لدو. تیکیلدی. تؤوله -۷۵نین ائو کیمی فورماالشماسیندا اؤزل رولو او 

نرا این اوزرینده یاشا قارشین، گنجلر کیمی چاباالدی. او، اؤ زوندن سو 

قیسا ایستگینی جاببارعمییه یازدیراراق قوردانانین یانینا بوراخمیشدی. 

دن اؤنجه وصیتینی ایکی کره اونون تاپشیریغینا گؤره، تورپاغا وئریلمه

میجان یازیسینی بئله اوخوماغیمیز گرک ایدی! جاهانکیشی ع

 باشالمیشدی:

ده منی  سیزی چوخ سئودیگیمی بیلیرسینیز! منیم قدر سیزین -

سئودیگینیزی بیلیرم! گؤزل قوزومو باسدرارکن قبرینین یانیندا بیر 

بوش یئر بوراخدیم. بلکه سیزین ایچینیزده بو یئرین ندن بوش 

لمادی! من، ایندی بونون سیزه  بوراخیلماسینا ماراق گؤسترن او 

لمادیغی  آنالتدیم! اورا منیم مزاریمدیر! بیلیرم قوزوما قیسمت او 

لمایاجاق وطن قبیری! قاراداغدا ائویمیزه کیمی منه د ه قیسمت او 

لدو! تانریم  نوندا ساغ قاالنی جئیرانیمال قوزوم او  دون سو  دوشن او 

لسون! جئیرانیم  نالر اوچون ساخالدی! قوزوم منه امانت او  منی او 

سیزه! جئیرانیمین آغالماسینی ایستمیرم! اونون ائلمیرا خاالسی 

لماسینی ایستیرم! بوندان اؤترو ائلمیرا خاالسینین  کیمی دوکتور او 

لماسینی دیله نرا جئیرانیما آنا او  ییرم! ائلمیرا قیزیم دا بوندان سو 

ایسترسه جئیرانیما اونا ائلمیرا آنا دئمه سینه ایذن وئریرم! سیز، 

جکسینیز. اومید ائدیرم کی، گئتدیگینیز بیر گون بوراالردان گئده

الر! اگر، وطنیمیزین بئینی و گؤوده سی اؤز  یئر وطنیمیز او 

الرسا، بیزیم ده قریبلیکده قالماغیمیزا ایذن وئرمه یین!  الیمیزده او 
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ل، گاه وطنده یاشا! نه فرق ائدر  لماسا، گاه قوربتده او  یوخ بئله او 

لرین الینده وطنین کی! وطن، اؤز الیمیزده وطندیر! اؤزگه

  وطنلیگی قالماز کی!

اؤپورم. تانری یا امانت! حووضون یانیندا  هامینیزین گؤزونوزدن

خویارسینیز سئوینرم! حووضو اؤز توپالشیب روحوما فاتحه او  

رویون!  باالنیز کیمی قو 

دیکدن چاووش درویشلونون گؤزل سسیله بو مکتوبو ایکی کز دینله

نرا، جاهانکیشی عمینین حووضون آشاغی باشیندا سون یویولماسینا  سو 

قرار وئریلدی. کیشیخان عمیله، بایرامی عمی، دان آچیالرکن هامینین 

لی بوراخان دیلر. اؤزوندن آنیالر هئیکهگؤزوندن ایراق عمیجانی کفنله

لچولوغونا بابا قاسیمدان میرزه معصوم جاهانکی ن یو  شی عمیجانین سو 

لموشدو. میرزه  -آغا، ژاندارما باشچیسی ایله یانی سیرا چوخلو قاتیلیم او 

لرینی معصوم آغا جاهانکیشی عمیجانین ایلک یاسینین بوتون اؤده مه

نی کئچیرتدی. ین یاس تؤرهده ک گؤرونمهاوزرینه آالراق، او گونه

رپاغ ا دوشدویو یئره چیچکلر توپالندی. حووضون چئوره سینده تو 

دیگی احسان قازانالری قاینادی! یازیق کیشی، یاشامیندا گؤرمه

غماسی کیمی  عزیزلیگی یاسینا بوراخدی! ماشالاله خان اؤز دو 

عمیجانین اؤلمه سینه گؤز یاشی تؤکوردو! جاهانکیشی عمینین بئله 

لماسینین ندنی نه ایدی؟  روشوردو. عزیز او  هرکس بونو اؤزوندن سو 

او، بدیع آبادین هامیسینی، بابا قاسیمین و ژاندارما بؤیوکلرینی اؤز 

یوق دن سیجاق بیلمه -یاسیندا بیر آرایا گتیرمیشدی. چونکی، او سو 

سیسقا جانییال اینسانالرا خیدمت ائتمک اوچون قوشموشدو! اونون 

خسول اینسانالر لرده یاوچون لک، لور، کورد کیمی بو بؤلگه اشایان یو 

لدوغو اوچون  ایله قاراداغدا یاشایانالر عئینیدی! او، اینسانی اینسان او 

ییردی! هرکسه گؤره، غئیرت، سئوگی، سئویر و سئودیرمک ایسته

اؤزوئری اؤرنگی ایدی جاهانکیشی عمیجان! اؤزو ایله باغلی 
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الن بو سؤزونو تکرار ار تکر -ائشیدرکن هامیمیزین ازبری او 

 مکدن چکینمیردی:سؤیله

غئیرت و اینسان اؤرنگینی منده دئییل، اؤز دامارینیزدا آختارین!  -

دامارینیزدان آخان تمیز تورک قانیندا آختارین. کاظیمخان داشیندا 

ین قوشچو کینه کئچید وئرمهآخان قانالردا آختارین! ائرمنی کؤپه

ا آختارین! منده گدیگینده آختارین. نازلی چایین آخار گؤزیاشالریند

خان"ال "ستارخان"ین،  نه وارسا، سیزده ده او وار! "کاظم

لری فرقلی؟ هامیسی تورک "زئینب پاشا"یال "ایبراهیمی"نین نه

میلتینین باالالری دئییلمی؟ بیری آستارادان، بیری قاراداغدان، او 

لدو کی؟ بو -بیری قوشچودان! آزربایجان نه زامان آیری آیری او 

لیگی ده، داماری دا، قانی دا بیر آخاردادیر. بیز هامیمیز میلتین ای

 تورکوک! بیر دونیا اینسانی تورک!

یولر بیتمک بیلمیردی. جاهانکیشی آردینا اوزه ریمیزه گلن قارا بوُ -آردی

لقا خسته نرا باشیمیزا بیر ده آغیرالشمیش او  لیگی کؤلگه عمیجاندان سو 

لقانی ن قاناماسی باشالمیشدی. سالدی. بئش آیلیق ایکیجانلی او 

لمادی. آغ بوقجایا دوکتورائلمیرا الیندن گله نی ائتسه ده، باجاریقلی او 

الن یئنی  ۵بورونموش  آیلیق دوغمامیش باالمیزی هرگون بؤیومکده او 

لقانین گؤز یاشالری  بدیع آباد تورک مزارلیغیندا تورپاغا تاپیشیردیق. او 

 رماق بیلمیردی:دو

آلینیازیمی یازاندا هئچ آجیمادینمی؟ هئچمی بو یازیق، تانریم، منیم  -

اؤکسوز، قریبانا آغ صحیفه بوراخمادینمی؟ من، اؤزومومو، 

خسا سنی می قیناییم؟ ائی تانریم!   یو 

ل یانینی ایسالق لقانین آخار گؤز یاشالری، گئیینیمین سو  ایسالق -او 

لقانین بو حالیله دؤنوب منه اورک لماسیندان ب رک ک او  دیل-ائتمیشدی. او 

 اوتانیردیم:
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کؤورک باخما سئوگیلیم! چیگینین چیگینیم، بیلئگین -بئله کؤورک -

لر آتالتمادیق کی! بیز، اینقالب دی! بیز بیرلیکده نهبیلئگیمه

دیمی؟ بیزی اوشاغی دئییلیک می؟ بیزی اینقالب بوراالرا چکمه

لسون، قوی بیریمیزه عاشیق ائتمه-اینقالب بیر دیمی؟ او 

لریمیز ده، دوغمامیش باالمیز دا بو اینقیالبین قوربانی ؤرپهک

لسون! منه ائله کؤورک کؤورک باخما سئوگیلیم! بیر دئییل، -او 

جگم! سئل گلسه ایکی دئییل، ان آزیندان اوچ باالنی قوجاغینا وئره

لقا نسوز -ده، فیرتاناالر اسسه بئله، او  مانی سو  جوانشیر رو 

 قالمایاجاق!

یا هو، یا حاق، یا ولی آلاله! چالیشین باالالریم! تانری  سکینه آنا: -

لسون! قارشیدا قیش وار! بیر  لسون، علی گوجونوز او  یارینیز او 

لسون! یا هو،  یا      بوغدا یئرده بوراخمایین. سوفره میز برکتلی او 

  حاق!

یالنان قیزیل ساچاقلی بوغدا  ال، بیر ساغا بو  پاییز ایسینتی سیله بیر سو 

لالری یاشام اومودونون توکنمزلیگینی گؤستریردی. دالالرین دا

جوک سسی، -لرین جوکاؤتسیندن روحوموزو اوخشایان اتنه سرچه

یئنی یاشام سسلرینی بیزه دینلتیردی. -نین بوگونه باغالندیغینین یئنیدونه

خوسو اوفاجیق کؤوشنیمیزدن قالخاراق قارانلیق  بوغداالرین یاشام قو 

داالریمیزا خوسو یاییردی. بو، بیزیم اوچون اؤزوه بیر  او  دیریلیک قو 

لماقال یئرلی بدیع آبادلیالردان دا  گون ساییلیردی. ماشالاله خان باشدا او 

غرودان دا، -بیزیم بو گؤزل توی بایرامیمیزا قاتیالنالر وار ایدی. دو 

رپاغین اورگیندن الده  بوغدا، یئرالماسی، نوخودال بیرلیکده تو 

ز تره وز اورونلرین تئلینه باخینجا، یاشامین نئجه گؤزل ائتدیگیمی

لسام دا، شهرده  غرودان کند اوشاغی او  لدوغونو آنالییردیم. من، دو  او 

باشا چاتمیش بیریسی ایدیم. منیم بیر تارالدان، بوغدا زمیسیندن، -بویا

یدا بیلگیم یوخ ایدی. بیز، شهر  قووون کردیسیندن ایگنه اوجو بو 

لرینین نریلتیسیله، مازوتلو یاشامین دادینی کرپیچ کورهاوشاقالری، 
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ماشینالرین اؤلوم داغیلدان کؤمور توستوسو ایله اؤیرنمیشدیک. بیزیم 

لردن عیبارت ایدی. اوچون یاشامین آنالمی قوراشدیریلمیش بنزتمه

نموش اینجی اینجی قیزیل -حالبوکی، یاشامین آنالمینی اوزه رینه قو 

  کیرمیش!عطیریندن اؤیرنمک گرهبوغدا توزالرینین 

گونه یاخین زامانیمیزی  ۲۰نیب قاتیرالرا یوکلنمه سی بوغداالرین تئلله

لدو.  گون دونیانین بوتون ترسلیک لرینی گئری  ۲۰آلمیش او 

لدوق. سحر ساعات  غانین -۶چئویرمیش او  دان آخشام چاغالرینادک دو 

ینوندا یئدیک، ایچدیک، ا یلندیک! دونیانین  ائله، بئله ده گئتمه سینی قو 

ین بیزلر اوچون آنین دایانماسی گرک ایدی. آنجاق، او، بیزیم دیله

الیمیزده دئییلدی! دونیا هارا، بیز هارا! بیر کیچیک خارابا کندین تؤوله 

جک اؤلچوسو بئله، اؤز سینده یاشام قورما سعی لریمیزین سوروله

ر ژاندارمانین قورخوسو الیمیزده دئییلدی. اوزاقدان گؤرونن آتلی بی

یوق، بیر -گؤزوموزده ساواالن داغی کیمی دئولشیردی. بیر ایکی تو 

الن صاباحین قارین پایینی بو  لسا بیر شققه بود، الده او  نئچه جوجه، او 

لسا،  ناغی ایله پایالشماق گره که جکمیش. هر نه او  گونون تانری قو 

 کؤوشن باشی برکت آشیدیر!

ه ماشالاله خان منی اؤزو ایله ایلک بابا قاسیما، همین گونلرین بیریند

لقانین  نرا ایسه نهاونده گؤتورمک اوچون یانیمیزا گلدی. من او  سو 

لقا  دورومونو بهانه ائدیب، کیشیخان عمیله درویشلو بئیی اؤنردیم! او 

"گئت بئینینی دینلندیر" دئیینجه، ماشالاله خانین اوزو گولدو! قوردانا و 

ال باشقاالرینین  سیفاریشلرینی بیر کاغیذا یازدیم. برکتاغانین امریله یو 

الن ماراغیم چوخالدی. چیخدیغیمیزی اؤیره لچولوغا او  نینجه بو یو 

نرا ماشالاله خانین ندن نؤکرلریله گئتمه مه سینی سوروشونجا، منه "سو 

ال چیخماغیمیزا قرار -۵بیلرسن" یانیتینی وئردی. صاباح ساعات  ده یو 

رکتاغانین تؤوله سیندن تانیدیغیم ایکی آت ایله گئتدیگیمیز بللی آلدیق! ب

لدو. بو ایکی آت برکتاغانین ایلخیسیندان آلیندان ان سئچیلمیش آتالر  او 

ساییلیردی. او آتالر، ایکی آیلیق کن زاقروس یاماجالریندا یایالغا 

یالری  گلمیش بیر تورک ائالتیندان آلینمیشدی. دئدیکلره گؤره، سو 
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کمن آتالرینداندیر. من، ماشالاله خانین و کیشیخان عمینین کؤمگی تور

شدورماغی اؤیرنمیشدیم.ای  له آت قو 

لدون ها، اؤلنه-"آتی، مینه - الر! دوست او  جک مینه دوست ائتمک او 

سندن باشقاسینا اوره کدن مینیک وئرمز! آت، دونیانین ان وفالی 

  دوستودور!"

یارین صاباح آرخامجا گلن ماشالاله خانی دییه ماشالاله خانال آیریلدیق. 

یالنیزجا ایکی آتال گؤرونجه ماراغیم آتدی. چونکی، او حت ی بابا قاسیما 

گئدن زامان بئله، ایکی نؤکریله ایکی قاتیری یانینا آالردی. نئچه 

لقانین جاوابیندا ماشالاله خان  روشان او  گونلوگونه گئتدیگیمیزی سو 

 دئدی:

ساغالم -یه قالماز، جوانشیری ساغبیر هفتهگؤزل باجیما دئکی،  -

الجاق! هجگم! هم دسنه گتیره ، گؤزل باجیما بیر سووغاتیم او 

نونال بیرلیکده گئده ریک.اینشالاله گلن س  فره او 

لمال - لقا: بس تاپیشیریقالر نئجه او  لمالی ؟-ی؟ یوکاو   یاپینیز نئجه او 

گؤندرمیشم! داریخما ماشالاله خان: ایکی آتلی یوک داشقامیزی  -

غلوم کیمی، سنی ده  باجیم! جوانشیره یوک داشیتمارام! اونو او 

  قیزیم کیمی سئورم!

  دین؟بس داشقانین گئدیشینی نییه منه دئمه -

لسا سن بیله -   جکدین! قیزیم نیگاران قالماسین!نه او 

 

 بابا قاسیمدان چیخارکن:

-بوتون داغینیماشالاله خان: جوانشیر من بوراالردا بؤیوموشم.  -

دره سینی اووجومون ایچی کیمی تانییرام. سنین وطنداشالرینین 

هارا گتیریلمه سینی بیلیرم. آمئریکالیالرین تیکدیگی بیر ساواش 
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لماغینیز گرک ایمیش.  شهرینده یئرلشدیریبالر. سیزین ده اورادا او 

الیی اوزونده "بدراباد" یئرینه "بدیع  آنجاق بیر بیلگیسیزلیک او 

رایا گؤتورمک ایستهآبا لدا د"ا گؤندریلمیسینیز. من سنی او  ییرم. یو 

روال بیلرسن، قوسا بیلرسن، دوشه بیلرسن! بو ایش ریسکلی  یو 

لر منیم دریمی قوپارارالر. ژاندارما بیر یاندان، ایشدیر. بیلسه

ل آتارالر! بو ایشه وارسانمی؟   برکتاغا باشقا یاندان قتلیمه قو 

لقا؟ سن او   -  نا سؤز وئردین!بس او 

من سیزین یاشاماغینیز اوچون اونا سؤز وئردیم. بو قیزی  -

بوراالردان آپار! ژاندارما و حت ی برکتاغانین سیزین اوزه رینیزده 

  گؤزلری وار! من سیزی اوشاقالریم کیمی سئویرم!

لدو؟ -  اورایا نه قدر یو 

 چاپار گئدرسک آخشاما! اوتوراق ائدرسک سحره! -

 ال داشقا؟سنین گؤندردیگین  -

رک اونالری تانییرسان، اؤزلری بوتون ایشلری یئرینه یئتیره -

جکلر. هاردا قالدیقالرینی بیلیرلر. سیزه ده بیر شئیلر بیزی گؤزلیه

 آلدیراجاغیمی بیلیرلر.

 آخی منه تاپیشیریقالر وار. -

لسون زامانیمیز چوخدور داریخما! ایلک سنی "خورم آباد"ا  - او 

، لوریستانین مرکزینه. بیر شوشه آراق، جگم. منیم شهریمگؤتوره

 بیر ده گئجه کاباراسی! نه دئیرسن؟

ماشالاله خان عمی سن نه دئیرسن؟ منیم آراقال، کابارا ایله ایشیم  -

لماز! من، بو ایشلری....   او 

یاشیندا بیر ایگیدسن!  ۲۴آدینی تورک قویوبسان آییب، آییب!  -

رخورسان! ماشالاله  ائولیسن! فلکدن بیر گئجه اوغراماقدان قو 

لقایا زیان گلمز! یالاله  رخما! مندن سنه و او  خان عمین یانیندادی قو 

ال دوشوروک! گئتدیکمی خورمابادا؟ گئتدیکمی بدرابادا،  دئسنه! یو 

  همشهرلرینین یانینا؟
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ورگون دوشن سویداشالریمین گؤروشو! خورم آباد، بدرآباد، مینلرجه س

غرودان غرویا دلیدیر! ندن منیم اوزومدن بئله ریسکه -بو کیشی دو  دو 

لمایا منیم باشیمی اکه رک دؤنوب آتالنیر! بو کیشینین آماجی ندیر؟ او 

لقانی قاچیرماق ایسته ییر. بو لک، منیم کیمی گنج بیر سورگون او 

لما لیدیر؟ یقین کی، یانیندا توفنگی ده تورکون اوستونده حساب آچمیش او 

واردیر. بو غوربت یئرلرده، الی یالین منیمله بو کیشینین نه ایشی 

واردیر؟ یوخ! داها اوزاقالشمادان بیر بهانه قوروب ائوداشالریمین 

یو الیندن گلن یاخشیلیغی یانینا دؤنمه لییم! باشقا یاندان بو کیشی ایل بو 

النالردان آرتیغینی مهیلیق گؤزلهبیزه ائدیبدیر. هئچ بیر قارش دن الینده او 

الراق نی اؤیرهییبدیر. تورکجهاسیرگمه نیبدیر. ساده، دوزگون دوست او 

لره گؤتورور. بو ایشین بوتون ییب. منی یاساق بؤلگهاؤزونو تصدیقله

رونالرینی اوزه رینه آلیر. نه دئمیشلر؟ "سو   نونو دوشونن، قهرمان سو 

لماز!"   او 

 

دیگیم گؤزل ساجاقالرین اوزه رینده ن یئرینین پاتالماسییال گؤرمهدا

لون قیراغینا چکیر -اوزر کیمی ایدیم! خزان یارپاقالری آددیم آددیم یو 

خوشدان یئنیشه  ن یو  خویوردوالر! ان سو  ل نغمه سی او  بیزه یاخشی یو 

لدو! تابلونون  وارماق اوزره قارشیمیزا بیر کیچیک تابلو دیکیلمیش او 

م آباد یازیلمیشدی! تابلونون  لوندا نهاون، ساغیندا ایسه خر  سو 

 -قارشیسیندا بیر آنلیغینا دایاندیق! گؤزلریمیز ایلدیریم سورعتیله بیر

بیرینه باختی! ایلک اؤنجه منیم آتیم، آرخادان ایسه ماشالاله خانین آتی 

نونو دوشونمورد غرو دؤردناال چاپدیالر. آرتیق ایشین سو  وم. ساغا دو 

لالری یو   خالمالی ایدیم. یاشامیمیزین قارشیسینی آچیق گئدیب یئنی یو 

لماسینا اینانماسام بوراخمالیدیم. "بدراباد"دا منی تانی یاجاق کیمسه نین او 

دا، عئینی هاوانی، قانی، دیلی، کولتورو و قارایازینی پایالشان مینلرجه 

رایا سورگون دوشمه سینی بیلیر دیم! بو فورصتی اینسانین آرتیق او 

قاچیرماماق گرکیردی. باخمایاراق کی، ماشالاله خانال باغلی بعضی 
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لموشدوم. اؤزومه گووه نجیمی ایتیرممه لییدیم. سؤزلردن راحاتسیز او 

لوندا ایتیرمیش جوانشیر  من، بوتون عاییله سینی وطن اؤزگورلوگو یو 

لقانین ایتیره مامیشدیر. تبریز جک هئچ بیر شئییمیز قالایدیم. منیمله او 

لقا الن او  جوانشیر جوتلویونون -زیندانیندان اوزوبری تجیز آلتیندا او 

جگیم وار ای دیسه، جک داها نیی قالمیشدیر کی! ؟ بو دونیادا دیلیهایتره

خدو  او دا تبریزین ساعات مئیدانیندا یئنیدن "میللی اوردوموزون یو 

لقا و اوشاغیمال بیر رخوسو..."مارشینی او   لیکده ائشیتمک ایدی!قو 

یونجا چکیلن  ل، آت چاپدیرماق اوچون اویغون ایدی. قاماسیاب بو  یو 

یون لون بوتون چئوره سینی یاشام ایزلری بوروموشدور. قو  قوزو -یو 

داوار قاتارالری، گئنیش یاماجالردا تاخیل توپلوالری -سورولری، مال

لوشدوروردو. اوزده گؤربؤلگه ونن باریش نین یاشام تابلوسونو او 

رتامیندا یاشام سوره جی اؤز آخاریندایدی. اوزاقدان ال قالدیرماالر،  او 

مکلر یاشامین گؤزل اوزونو گؤستریردی. من ایلک کره اسن لیک دیله

بئله گؤزللیگی یاشادیغیما گؤره سئوینج ایچیندئیدیم. ساعاتالرجا گاه 

نرا ماشالاله خانین ایزیله  ایتی، گاه یاواش آت چاپدیراندان سو 

لونو توتدوق! ماشالاله خان کنده یئتیشمه دن قارشیمیزدا یئرلشن کندین یو 

  آتالری دایاندیراراق دیله گلدی:اؤنجه کیچیک بیر سؤیودلوکده 

رولمامیسان کی؟ -  جوانشیر یو 

رولمارام!یوخ ماشالاله خان عمی. آتال - رولماسا من یو   ر یو 

ل وار! بو کندده بیر هر کسین دینجلمه سی گرک! قارشیدا حله یو   -

ی  لسا، جاوابینی قو  ران او  قهوه خانا وار. اورا گئدیریک. سندن سو 

ی -من وئریم. اؤزونو الل غروسو بودور! قو  کارلیغا وور! ان دو 

لرده بیگانه سانماسینالر. باشیمیز آغریماسین. سنی بو بؤلگه

ووه ب-جگم. سنده ابهجگم سنی. الیمله ایشاره ائدهماشالاله سسلیه

خدور. بیر نا راحاتلیق کیمی بیر شئیلر دئنه! بو کندده منی تانییان یو 

  چیخاجاغینی دوشونمورم.
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توروب قلیان  قهوه خانادا بیزدن باشقا ایکی اوچ قوجا کیشی او 

چکیردیلر. ایکی پیتی، ایکی چای هارداسا بیر ساعاتلیق دینجلمه میزه 

یطینده آتال لدو. قهوخانانین آرخا ح  نیردیلر. رک دینلهر یئملنهندن او 

لمادان کندی  الی او  ال دوشمه چاغی گلمیشدی. هر هانسی او  آرتیق یو 

لدوغونو دئیه  گئریده بوراخدیق. کندین بابا قاسیمدان بؤیوک و آباد او 

لون بیرباشا گئدیلمه سینی  بیلرم. آتالرین گؤزلجه دینلنمه سیله قاالن یو 

لو کسهدوشونوردوم. بونا باخمایاراق، ما رک شالاله خانین بعضا  یو 

بؤلگه ژاندارماسینی آتالتما پالنالری وار ایدی. بو اوزدن قارشیمیزا نه 

لرین بیرینده چیخاراجاغیندان هئچ بیلگیم یوخ ایدی. همین آرا کسمه

لدان  الن بیر ژاندارما دوراغینی آتالتماقدان اؤترو یو  قارشیدا او 

دن دیک. هارداسا چوخ گئچمهوکسهچیخاراق، بیر اورمانلی یاماجا ی

غروسو،  پلوسونا توش گلدیک. دو  بیراز آرالی کیچیک بیر قورد تو 

نالرین آردی پلو قورد گؤروردوم. او  آردینا یورومه سی -ایلک کز تو 

رخومو اؤنله رخونج گؤرونوردو. قو  خ قو  مک اوچون، قوردانانین چو 

یه ی تکرار ائتمهقورد سئوگیسینی آنیمسایاراق اونون بو سؤزلرین

 باشالدیم:

قورد سوروسو، اؤنونده گئدن لیدئرینه باخار! بیرینجی لیدئر، » -

ایکینجی لیدئر! قوردالرین ان بؤیوک اؤزللیگی بؤیوگونه تابع 

لماقدادیر. اؤنده گئدنین داورانیشی سورونون داورانیشیدیر!   «او 

خ، قارینالری تو  سوروده بیزه قارشی ایلگی گؤرونموردو. قوردالرین 

رک منی ساکیت کئیفلری یئرینده گؤرونوردو! ماشالاله خان آرخایا دؤنه

لماغا چاغیریردی. قوردالرال آتالر بیر یؤنده حرکت ائدیردیلر.  او 

 رک منی یاخینا چاغیردی:ماشالاله خان آتینین جیلووونو چکه

 جوانشیر، بونو قولالنماغی بیلیرسنمی؟ بئرنو توفنگیدر. آتشدن -

لیسن! آل یانیندا قالسین. مندن اؤنجه اؤنجه گلن گئدنینی چکمه

لسا، سنه دئیه  جگم!قولالنما! گرک او 
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  بیلیرم ماشالاله خان عمی! تبریزده اؤیرنمیشم! آنجاق اوستا دئییلم! -

نالرین  - خ! او  رخماغا دا گرک یو  لماغا گرک یوخ! قو  یوخ! اوستا او 

خدور. آما یئنه  ل! ایشین پیسی بیزیمله ایشلری یو  سن حاضیرلی او 

لون اوست  لماسیدیر. باخ! تام یو  رایا یاخین او  ژانداما دوراغینین بو 

 قاتیندا! گؤرورسنمی!

نالر بیزی  - هه گؤرورم. بیزدن چوخ آرالیدیر ژاندارما دوراغی. او 

  گؤره بیلمزلر.

نالری گؤروروک. بو اوزدن بورادان گئچمه  - خ! آما بیز او  یو 

  آلدیق. ریسکینی گؤزه

خدورالر عمی! -   قوردالر یو 

نالردا ژاندارماالرا یاخینالشمازالر.  - لالری وار! او  نالرین اؤز یو  او 

خدور. بیزدن  نالرین دا ژاندارما گؤرمه هوه سی یو  بیزیم کیمی او 

خ! رخاجاق بیر شئی یو    اوزاقالشدیالر، آرتیق قو 

آجیسیندان اؤنملی  لیغا ائنمگیمیزین زامان و مکانیاماجالردان دوزنگاه

لدوغونو دوشونه شدورماغا باشالدیق. رک، داها سورعتلی او  آت قو 

آماج قاش قارالمادان خوررمابادا وارماق ایدی. خورماباد بؤیوک 

شهردیر. بیزی اورادا کیمسه بیلمز، تانیماز! ژاندارما دوراغیندان چوخ 

ن یانیندان آردینا کیچیک کندلری-اوزاقالشمیشدیق. قارشیدان گلن آردی

لوردو. بیر چایین کئچه رک، بؤیوک شهر گؤرونتولری بللی او 

نین ائنیشینده یه یوکسلدیک. تپهرک، بیر آلچاق تپهقیراغیندان کئچه

 خوررم آباد. قارشیمیزدا بؤیوک بیر آبادلیق گؤروندو.

دن آدینی ائشیتسم ده، بو شهری یاخیندان گؤرمک اوچون، بلکه اؤنجه

ئتره آت چاپدیرماغین یاراتدیغی هیجانا دالیب، یوزلرجه کیلوم

گلدیگیمین سئوینجینی یاشاییردیم. شهرین ایچینده اینانیلماز بیر گؤلون 

دورو سویو، اورمو گؤلونون شرابخاناسینی خاطیرالدیردی منه!  -دوم 

لدوغوم اوچون باشقا گؤلو تانیمیردیم. بیر ده،  من، سادجه، شرابخانادا او 

قورو گؤلو هئچ زامان اونوتمایاجاغام. آخی او،  شیبلیدن ائنرکن
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النالر یاتماقدادیرالر! نموش گؤلون قیراغیندا جانیمدان او    دو 

ل سولو، داغلی غا  -خوررماباد او گونه کیمی گؤردویوم بو  باغلی و دو 

فورماسییال ان گؤزل شهر ایدی. شهرین قارشی طرفینین تپه سی اوزه 

ال یوز ایللره قارشی مئیدان اوخویوردو. رینده مؤحتشم بیر تاریخی قا

 ماشالاله خانین دئدیگینه گؤره، بو گؤزل و دئو قاالنین آدی "فلک ال

افالک"ایدی. عؤمرومون ان گؤزل آخشامینی بو شهرده کئچیرتدیم 

لماز!  دئسم، یاالن او 

گؤی گؤلون یاتاغینی آالتورانا چئویرمیش  -ن ساچاقالرییال گؤمسو  

رغون گونش اشیلتی سینین دالغاالری مات قالمیش  آخشامین یو 

نیردی! گؤلون ساغا لپله-الگؤزلریمین اؤنونده والس دانسی ایله سو  

دیکجه چئشیدلی کناریندا آزاجیق اینسان گؤرونسه ده، گؤز ایشله

  یه ده یردی.قوشالرین اوچوشو و آوازینی مین کره گؤرمه

خ گئچمه ن ایچرییه گیردیک. ماشالاله دن بیر کاروانسارانین قاپیسینداچو 

خان بئی لکجه اوزون پاپاقلی بیریسیله دانیشدی. یئرلی کیشی الیله 

رک بیزی آرخاسینجا چکدی. قارشیمیزا تمیز گئییملی باشقا ایشاره ائده

بیر کیشی گلدی. ماشالاله خانال ال سیخیشدیراراق، گؤروشن کیشی منه 

ش گلدین" دئییب ساالمالدی. داوران یشیندان مسافیرخانانین ییه ده "خو 

لدوغو بللی  سی کیمی گؤرونن کیشینین ماشالاله خانال تانیش او 

نون آرخاسینجا گلن ایلک گؤردویوموز کیشی آتالرین  لوردو. او  او 

 یزدن آلیب اوچونجو کیشییه وئردی:جیلووونو ب

بیرینجی کیشی: نورخان آتالری آخورا وئر! آخورچویا آتالرین  -

 سینی دئنه!گؤزلجه بسلنمه

  اوچونجو کیشی: باش اوستونه مشدی آغا! -

دانیشا(: مشدیاغا، اوسته -ایکینجی کیشی )ماشالاله خانال دانیشا -

رقان دؤشک -ایکی اودا حاضیرال. مسافیرلریمیزی آغیرال! تمیز یو 

سالدیر! حاجی خانیما یئمک سفاریشی وئر! دوننکی قووورمادان 

  ، مانقال دوزلت!یئمک حاضیرالنسین! یانیندا دا آراق
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  باش اوستونه حاجی آغا احسان! بو ساعات! -

سافیرخانانین ائیوانی چوخ گؤزل لرله بزنمیش ممهه خونما دؤشتو  

نین ایچینده یئمک گؤرونوردو. قارشیمیزدا قیرمیزی گوللو بیر سوفره

کویو -اورونلری اوزوموزه گولوردو. آجیمدان قارینیمین های

ادبدن الیم یئمکلره اوزانمیردی. نه یین  اوتاندیریردی منی. آنجاق

نیلمه سینی بیر تورلو آنالمیردیم. ماشالاله خانین بیر کیچیک گؤزله

ییردیم. اونون الی ایسه، بیر تورلو یئمکلره ایشارتینی گؤزله

یه باخمادان ساکینجه سینه اوزانمیردی! ماشالاله خان سوفره

نی وفرهاوتورموشدو. نورخان کیشی هر گلیشی ایله س

زنگینلشدیریردی. ان سونوندا بیر بؤیوک بولوت خاشالنمیش ات، بیر 

نرا حاجی  شوشه آراق و بیر کیچیک مانقال چوبوق گتیردی! بیراز سو 

 :رکآغا دا گله

الرسا خبر وئرین!" - لسون آغاالر بویورون. نه الزیم او   "نوش او 

  رک بیزی تک بوراخدی!دئیه

وانشیر بویور. بو گئجه اؤزونو سربست ماشالاله خان: بیسمیلاله، ج -

بوراخ! بونالرین هامیسی بیزدن اؤتورودور! یئییب، ایچیب، چکه 

غلوم! بو گئجه بیزیم گئجه میزدیر. دونیانین عذابالری بو  جییک او 

غلوم!  گئجه بیزی آزاد بوراخاجاق! بیسمیلاله او 

اغام. ماشالاله خان عمی ساغول! منه یئمک یئتر. بیراز یئییب یاتاج -

خدور. چو   رولموشام. بیرده کی، من بئله ایشلره آلیشقانلیغیم یو  خ یو 

لماز! یا ان آزیندان من بیلمیرم، عمی!بیزیم بؤلگه  لرده بو ایشلر او 

 دینمی، جوانشیر؟سن هئچ آراق ایچمه -

دیم، آنجاق آتام و قارداشیمین ایچدیگینی گؤرموشم. یوخ من ایچمه -

لمادی. بوندان اؤتورو ایچکی خوماقدان منیم درس او   باشقا ایشیم او 

لدوغونو بئله، بیلمه دیم. من آنجاق باشیمی درسیله مشغول نین نه او 
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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  -

بیزیم بوراالردا هر ائوده وار! بیر قارانی بونونال چکرلر. 

چوخالری بونو چکر، دونیانین قمینی، بدنین دردینی اونودارالر! 

للوجا ابونون آدی تری ک دیر. خاشخاشدان آلینار. بیزیم یئرلرده بو 

خاشخاش اکیلر. یاز چاغالریندا خاشخاش گؤوده سی پارتالق 

اشقا شئیلرده لر. بوئرر. اوندان آخان شیره ییغیالر. تریاک دوزه

 لر.لر. آنجاق بیزیم یئرلرده تریاک دوزهدوزه

 هه آنالدیم! بو سیزین نه یینیزه گرکدیر؟ -

لدوغونو بیلیردیم. تبریزین اؤزونده ده، ایکیمن، تریا اوچ -کین نه او 

لدوغونو بیلمکین نه بو  کینی تانییردیم. تیریاتیریا  ه ینیدا جان دوشمنی او 

لماز، منجه! من، ماشالاله خانین تیریا لدوغونو ایلک کز او  کی او 

نین ان کیشیخان عمیدن دویموشدوم. اونون دئدیگینه گؤره، بو بؤلگه

شیش و تیریاکدیر. او، حت ی ایلک حبؤیوک فاجیعه لرینده بیری 

لدوغونو منه دئمیشدی. او، منی بو باخیشیندا برکتاغانین دا تیریه کی او 

آییق سالمیشدی. بو اوزدن، من ماشالاله خان بئین منه قارشی حاقدا 

الن دوشونجه سینی یاییندیرماق اوچون اونون دردلرینی دئشمه یه او 

 یه چالیشیردیم.اوستونلوک وئرمه

غلوم جوانشیر، منیم باشیم چوخ باللیدیر. بیزیم بو دینسیز  - او 

تانیمادان  کنداغامیز، منی گؤردویون پیس گونه سالیبدیر. اؤزومو

اونون ات پارچاسی قیزینا نؤکر توتولموشام. گؤرمه سی، ائشیتمه 

لمایان بیر ات پارچاسی! منی  سی، دانیشماسی، ترپنمه سی او 

زورال آتامدان آالراق ات پارچاسی قیزی ایله ائولندیردی او ظالیم! 

لدوغوم آندا منی  حله بوندا دا قالمادی او ظالیم! باشقا قادینال او 

جگینه آند ایچدی! او، بونون آرامیزدا گیزلی قالماسینی ورهاؤلد

دی. حت ی بونو بیریسینه دانیشدیغیمی دویورسا، منی بو ایسته
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غلوم باغیشال  یاشیمدا تام ختنه ائتدیرمکله تهدید ائتدی. جاوانشیر او 

کی شاهیدیم منی! بونو بیر سن، بیر من، بیر او ظالیم کیشیله گؤیده

نسوز بیلیر! حت ی آر وادیم ساییالن یازیق "کؤوسر" بئله، بیلمیر! او 

لسون  نونال بیر کره او  دا ها بیلسین، ها بیلمه سین. نه دئیشر کی؟ او 

لمادیق کی! چونکی، او یازیق قیزین بوتون  بئله، بیرلیکده او 

 دردلریله بیرلیکده بئلدن آشاغیسی دا فلجدیر. او آنادان گلمه فلج

لموشدور آرتیق! تانریم منیم دیرسه، منیم ده ارکک ل ی گیم ایفیلج او 

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 

ه او ظالیمه نه اوشاق ائولر ییخماییب بو ظالیم ارباب! آلال

اوشاغی وار!  ۱۱یاپاالق وئریب! دؤرد آرواددان -وئریبسه، یاریم

هامیسی دا دردلی اوشاقالر! منیم آهیم توتوبدو او ملعونو! 

نهاونددن بیر دوکتور گلدی باخدی کؤوسره! یازیق قیزین عؤمرو 

غرو کی، عؤمور تانرینین -قیسادیر. آرتیق یئییب ایچمیر! دو 

یر. آنجاق، قیزین عؤمروندن آز قالیر! قیزین اؤلومو ایله، دالینده

 جکدیر اینشالاله!اونون ظالیم آتاسی دا اؤله

ماشالاله خانین کؤورک اورگینی اله آلماق اوچون الیمدن بیر ایش 

نین بیر یانیندا گلمیردی. قارشیمیزدا قاالن یئمک اونودولموشدو. سوفره

لونمامیش بافور دزگا هی، بیر یاندا ال وورولمامیش آراق ایستفاده او 

شوشه سی، باشقا یاندا ایسه بوخاردان دوشموش یئمکلر ماراقسیز 

گؤیه -کؤورک یئره-شکیلده بوراخیلمیشدیر. یازیق کیشی، کؤورک

ن ایل ایچینده ازگین، اومیتسیز، وارینی  -قارغیش یاغدیریردی. سو 

خونو الدن وئرمیشلرین بیر چوخونو گؤرموشدوم. اؤ زوم بئله، یو 

نالردان بیریسی ساییلیردیم. الکین، بئله بیریسینی گؤرمه میشدیم  او 

الن بیر سؤندورولموش  غروسو! او، یئنیدن آلووالنما دیله گینده او  دو 

ییردی! یاشام بویو وحشیلییه اوغرامیش قوربانین بیر یاندان کؤزه بنزه
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ودوزموش ات اؤج آتشی، دیگر یاندان ایسه اوزه رینه ائرکک لیگینی ا

پارچاسی کؤوسره قارشی ویجدان دویغوسو، یازیق کیشینین عؤمور 

 تابلوسو کیمی گؤزه چارپیردی!

او گئجه، الیمیزی بیر شئیه وورمادان بیتدی! سحر یوخودان دورارکن، 

الیالری بیر آنی کیمی کیشیسل دفتریمیزه یازیلدی. گئجه نین بوتون او 

نرا دماشالاله خان او گئجه  اها دا منه باغلی لیق گؤستردی.دن سو 

لوموزو سوردوردوک!  لمامیشدیر کیمی، یو  الی او  رتادا هئچ بیر او  او 

ل بویو یازیق ماشالاله خانین حالینی دوشونوردوم. آتالر  بوتون یو 

رک بیزی یاشیل یارپاقالر بیر ا ییلیب، بیر دوزه له-چاپارکن یام

قارشیمیزی ایسه آرخاسی اوغورالییردیالر. بیر یانیمیزی گور چای، 

لرینین بوتون گؤزللیک گئنیش یاماجالر بوروموشدو. زاگروس دره

آجی قارایازیسی بیر آن  -لرینه باخمایاراق، ماشالاله خانین آجیدان

نینی نئجه عاغلیم دان چیخمیردی. بیر آتا علیل قیزیندان اؤترو گورکه

الن  بئله بیر دوروما ساال بیلر! بو نئجه اینسانلیقدیر؟ آتانین اوشاغینا او 

سئوگیسی می، یوخسا اینسان آدینی داشییان بیر پارچا ات پارچاسینا 

آجیماق می؟ منیم عاغلیم بونو آلمیردی! برکتاغانین ماشالاله خانا 

الن آلالهلیغینی ایچیمه سیغدیرامیردیم! ایکیمیز ده سوسقونجا،  قارشی او 

رتاق اوتا موزونا سیغیناراق او  بیریمیزله  -نجیمیزی بیرآتالرین او 

پایالشماغا چالیشیردیق. من، بو یازیق اینسانا اینانیردیم. بو آدام بدیع 

لموشدور. ایلک باخیشدان یاردیم  آباددا بیزی قارشیالیان ایلک کیشی او 

لدوغونو ایثباتالمیشدی. بو کیشی هئچ بیر زامان بیزه  سئور بیری او 

لونجا گولر اوزلو، پیس خبر یاالن دانیشمادی. گؤزل سؤز ائلچیسی ا و 

گتیرینجه بیزدن اؤنجه قاشقاباقی یئرله گئدیردی. بونالرا باخمایاراق، بو 

 ییردیم.سفر یاالن دئدیگینی دیله

                                       ~~~~~ 
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لگه سی ردو بو    ا خوش گلیبسینیز!« بدر آباد» -او 

welcome to army region« Badr Abad» 

لون هارداسا بیر آغاجلیغیندان باشالمیش خو رم آباددان اهوازا گئدن یو 

غرو گئدرکن قوتو نونا دو  یانا -قوتو ائولری یان-مفتیللی چپرلرین سو 

یونجا چیفته عسکرلرین قورولماسی گؤرونمه یه باشالدی. چپر بو 

لماسینی  ردو ائوی او  الراق گؤرونمه سی بورانین بیر او  گؤزتچی او 

یانا دوروشوندان، دوزنلی بیر یاشام ائوی -یردی. ائولرین یانگؤستر

نرا سینیق بیر تابلو  لماسی قاچیریلماز ایدی. بیراز آت چاپدیراندان سو  او 

ماراغیمی چکدی. اینگیلیزجه "بدرابادا خوش گلمیسینیز! آمئریکا 

لدوغوموزون  اوردو بؤلگه سی!" تابلوسو آختاردیغیمیز یئرده او 

لی گئتدیکجه بدرابادین یاشاییش بؤلگه سی یدی. ایرهگؤستریجیسی ا

نرا چپرلرین آرخاسیندا بیر  لوردو. بئله کی، بیراز سو  لماسی بللی او  او 

لدوغونا  لدو. سحر ائرکن چاغالری او  شهرجیک اؤزونو گؤسترمیش او 

گؤره، چوخ اینسان گؤزه دئیمیردی. آرتیق، شهرین گیریش قاپیسینا 

ردونون ژاندارما دوراغی یئرلشیردی. چاتمیشدیق. گیریش قا پیسیندا او 

ن ن ایکی عسکر و بیر نئچه چاووش گؤرونوردو. دوراقدا -دوراقدا او  او 

آتدان ائنمه گیمیزله، ایکی عسکرین "دایان" سسی بیزی یئریمیزده 

لدوغوموزو  ندوردو! ایکیمیزده اللریمیزی قالدیراراق باریشدان یانا او  دو 

گئدن -ق. عسکرلرین اوزه ریمیزه قارشی گلنیه چالیشدیگؤسترمه

نالرین امریله آتالردان چکمه لریندن، آز قالسین اورگیم دایاناجاقدیر. او 

یدوق. باشقا بیر عسکر اؤنجه آراالنیب اللریمیزی هئیره نین اوستونه قو 

نرا ایسه آتالرین یهه رینی آختاردیالر. ایکی ایذنلی  بیزی، سو 

لدوغون و ماشالاله خان عسکره سؤیله میشدی. عسکر توفنگیمیزین او 

لون"  ایکی توفنگی اؤزو ایله دوراغا گؤتوررکن، بیزه "راحات او 

نرا بی  رک سسلندی:ر چاووش بیزه طرف گلهامرینی وئردی. بیراز سو 

  یاخینا گلین! -
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دن دانیشدیغیمیزا گؤره، من ماشالاله خانین نؤکری اولمالی ایدیم. اؤنجه

"اندیمشک" شهرینده دوسالری وار. بو اوزدن ماشالاله خانین 

لجوسویوق. آنجاق، آتالرین بیرینین نالینی دئیشمک  اندیمشک یو 

الن یئرده نؤکردن حت ی گرکدیر. من بیلیردیم کی، او بؤلگه لرده آغا او 

روشمازالر. بونا گؤره، اؤزومو راحات حیسئدیردیم.  آدینی بئله، سو 

نون آرخاسیندا  ماشالاله خانین دئدیگینه گؤره، من همیشه ایکی آددیم او 

نون  لدوغومو، او  لدوغونو دایانیردیم. بو منیم نؤکر او  ایسه آغا او 

  گؤستریردی.

 بلی قوربان؟ ماشالاله خان: -

 چاووش: هاردان گلیرسینیز؟ بورادا نه ایشینیز وار! -

جناب سرکار اوستووار، بیزیم مقصدیمیز اندیمئشکدیر. بورادا بیر  -

آوادانلیق گؤردوک. بیر آز اؤزوموز و آتالریمیز دینجلسین 

لماسینی بیلمیردیک.  دئدیک. بیز بورانین اوردوگاه او 

 چاووش: هاردان گلیرسینیز سوروشدوم؟ -

 قوربان بیز نهاوندین بدیع آباد کندیندن گلیریک. -

 اورا هارادیر؟ بدرآباد بوراسیدیر. -

 الجا کنددیر بدیع آباد.قوربان باباقاسیم کندینین یانیندا بیر با -

  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(.

روما آلتیندا  - دیر. بورادا یاشایانالرین بؤلگهچاووش: باخ بورا قو 

نالری آزربایجاندان بورایا سورگون  هئچ بیری یئرلی دئییلدیر. او 

ال بیلمز. سیزین  رتاق صؤحبتینیز او  نالرال او  ائدیبلر. سیزین او 

 بورایا گیرمه نیز یاساقدیر. من بو مسئولیتی اوزه ریمه آال بیلمرم!
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دیک. بیزیم ک ایستهقوربان بیز سادجه بیر نئچه ساعات دینجلم -

 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. -

یه ایذن آال بیلرم. رمهلر ده دانیشمیرالر. من سیزه شهره گیبیلسه -

الجاق!   آنجاق... آنجاق بیراز خرجی او 

یا  - خسا تو  لوموز اوزاقدیر. بیراز دینجلمگیمیز گرکدیر. یو  قوربان یو 

یا چیخان، پول دا خرجلر قوربان! الر. تو    چاتماغیمیز چتین او 

ماشالاله خان رولونو ائله اوستاجا اویناییردی کی، بیر آن منه ده بئله 

تومنلیگی  ۱۰وینایا بیلمه سینی ایناندیردی. او، جیبیندن اوچ رول ا

چیخاراراق اوستاجاسینا چاووشون جیبینه قویدو! چاووش هئچ بیر 

لماییب کیمی بیزدن آیریالراق دوراغا گئتدی. بیر نئچه دقیقه  الی او  او 

 راغا چاغیردی.سونرا بیر عسکر بیزی دو

ساعات بورادا قالما ایذنی وئریرم. آتالرینیزی  ۲۴چاووش: سیزه  -

 ۱۰بورداکی آخورا وئرینیز. آتالرین یئمک و دینجلمک پاراسی 

نرا دوراقدان آال بیلرسینیز.  تومندیر. یاراقالری دؤنندن سو 

ماشالاله خان: ساغولون سرکار! آما، مرکزه نئجه گئتدیگیمیزی  -

  بیلمیریک.

ناقالری قهوخ - انایا گؤتور. دؤنرکن اؤزونوز چاووش: عسکر بو قو 

 ساعات! ۲۴لرسینیز ها! اونوتمایین گه

لدوغوموز شهر  لوندا گؤزلریمه اینانمیردیم. ایچینده او  قهوه خانا یو 

ش  کیچیک، آما نظملی بیر شهرجیک ایدی. شهر، هارداسا بو 

ال ساغا گئتمه سی گؤزه دئیردی. -گؤرونوردو. آزاجیق آدامالرین سو 

جیپ مارکالی کیچیک ماشین، قهوخانانین  عسکرین سوردویو

 قارشیسیندا دایاندی.
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لماز! ایندی  - عسکر:قهوخانا! دوشون! بیرازدان بورادا یئر او 

خلو دؤولت تئزدی، دینجله بیلرسیز حله لیک! هه بیر ده، بورادا چو 

لسا، سرکار نجاتی نین  روشان او  مأمورو واردیر. کیمسینیز سو 

یین کی، بیر گون ایذنینیز وار! صاباح دوسالرییق دئیین! اونوتما

خسا سرکار نجاتینین او بیری اوزونو گؤره  لون. یو  سحر دوراقدا او 

 رسینیز!

ل سرکار! حتما ! بلکه ده تئز دؤندوک. آلاله  - ماشالاله خان: ساغو 

 آمانیندا.

رتا یاشلی، آغ ساچلی، اینجه بیغلی، ایری  قهوه خانایا گیردیگیمیزده او 

بوی بیر کیشی "خوش گلدینیز" دئیه بیزی قارشیالدی. گؤزلو، بسته 

نون تورکجه قهوه چی شیرین اوسکو آغیزی ایله دانیشیردی! او 

-چینین اوزدانیشماسینا ماشالاله خان فارسجا قارشیلیق وئرینجه، قهوه

لدو. آنجاق، او متین بیر شکیلده بیزه یئر  گؤزو بوزوشموش کیمی او 

ه خانین تورکجه "ساغول آغا" قارشیلیغیندا گؤستردی. بو زامان ماشالال

 یئنه تورکجه دانیشماغا باشالدی: چیدی. قهوهایسه گولومسه

بللی کی، بوراالردا غریب سینیز! بوراالرا آنجاق غریب  -

لدوغونوزو دوشونمورم. آنجاق، مأمورالر گه لر. سیزین مأمور او 

لماسینا  بیراز کیمسینیزسه، خوش گلمیسینیز. چایین حاضیر او 

دیگینیز سحرلیک زامان گرکدیر. سو قایناسین، سیزه چای و ایسته

جگم. بیزیم بوراالردا چایدان، قلیاندان باشقا هئچ بیر شئی وئره

لماز! هرکس یئمه گینی ائوینده یئیر! اؤنجه هامییا گونده لیک او 

یه یئمک جیره سی وئریردیلر. ایندی، قوجاالردان باشقا کیمسه

 .قازانین، اؤزونوز یئیین دئییرلر ر. آرتیق اؤزونوزجیره وئرمیرل

 ماشالاله خان: من آز تورکجه بیلیرم. دئدیکلرینیزی باشا دوشمورم. -

چی: باغیشالیین من ده فارسجا بیلمیرم. سیزین ده دیلینیزی قهوه -

 لیک ائتمه ییم!بیلمیرم. ان یاخشیسی بوش چنه
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غ - لوبدور. ماشالاله خان: یوخ! دئیین آغا! منیم بو او  الن تبریزده او 

 نی یاخشی بیلیر. سیزینله دانیشار!تورکجه

 نی یاخشی بیلیرم. سیز، هاردانسینیز؟من: ساالم دایی! من تورکجه -

غلوم بیزی بورایا سوروبلر. اؤزوموز گلمه میشیک. آلین  - او 

یازیمیز قارا، گونوموز قارا، شانسیمیز قارادیر! بیر کسیم قالخدی، 

باشقا کسیم ایسه، اؤلوم دئدی! اؤلن اؤلدو، قاچان آزادلیق دئدی! 

یئسیرین گؤزو منده! -قاچدی، قاراگونلوک بیزه قالدی! یئددی یئتیم

منیم ایسه، گؤزوم ظولمکارین مرحمتینده! باالالریم "باویل"ده، 

اؤزوم بورادا! نه یئییر، نه ایچیر، نئجه یاشاییرالر. یاشاییرالر، 

خسا... تؤبه بیسمیلاله!  یو 

من: دایی سیزی کیم بورایا گتیردی؟ بورادا نئچه نفرسینیز؟ آخی  -

 دیم؟نی خیاباندا گؤرمهمن کیمسه

غلوم سنین آدین نه، آتانین آدی ندیر؟ -  او 

او، منیم اربابیمدیر! آدی ماشالالهدیر. منیم آدیم دا "ذولف  -

علی"دیر! منه دانیشماق ایذنی وئرمه سئیدی دانیشمازدیم! من، 

نا سیزین میللی  لموشام. او  حؤکومتینیزدن قاباق تبریزده عسکر او 

نی اؤیرنمیشم. من، تبریزده قالماق ایستردیم. آما گؤره ده، تورکجه

لمادی. تبریز گؤزل و بؤیوک شهردی.  او 

غلوم! نه بؤیوکلوک قالدی، نه گؤزللیک! تبریزی باشینا  - یوخ او 

جاالر ینی سورگون ییخدیالر! باالالرینی دارالرا تاپشیردیالر، قو 

یدوالر! سالدیالر، قیزالرینا رحم ائتمه دیلر، آناالرینی آغالر قو 

ن مینلرجه عاییله نین گنجینی  عاییله لری سورگون سالدیالر! او 

زدوالر، گئریده قاالنینی دا پارام پارچا ائتدیلر. -قیردیالر، عفتینی پو 

نالردان بیریسی! بورادا اوچ دؤرد مین اینسان -من ده او 

نئچه مینلرینین آجی سورگونده -الییبالر. باشقا یئرلرده ده نئچهتوپ

لماسینی تکجه تانریم بیلیر. بیرازدان بوراسی، اومودونو  او 

رپاغا باسدیرمیش، اؤلوم گؤزله ین یازیق ایتیرمیش، عزیزینی تو 

ل رجو -تورکلرله دو  نالرین هامیسی نین چای بو  الجاق! او  ش او  بو 



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

335 
 

رجلو قالیرالر. من ده، وار منه! بونا باخمای اراق یئنه ایچیر، بو 

رجالرینی بوزا یازیر گونشه بوراخیراماوزومه گلمه ! بیر دن بو 

ایلدیر هر گون بیر نئچه عاییله گلیر، بیر نئچه عاییله ایسه باشقا 

یئرلره گؤندریلیر. بو بیزیم آجی یاشانتیمیزدیر. تانری سیزه قیسمت 

مین اوزونه نیسگیل قالمیشام. ایکی ائتمه سین بئله حیاتی! عاییله 

غلومو فدایی دامغاسی ایله اوشاقالرین گؤزو قارشیسیندا  او 

جانلی کول ائتدیلر! گلینلریمی -ائویمیزین تندیرینده جانلی

دیلر. تانری بیلیر باشالرینا نه گلدی طفیل ساچالریندان سوروکله

 باالالریمین. منی تکباشینا سورگون سالدیالر! عاییله می

لموش یورددا، من دیلر! او  یه ایذن وئرمهگؤتورمه نالر ایشغال او 

ایسه بورادا سورگونده قالدیم! قاالنالریمین نه گلمه سینه ایذن 

غلوم، گؤردویون او گؤزل تبریزی  وئریرلر، نه دؤنمه گیمه! او 

بایقوش یوواسینا چئویریبلر. یوردوموزون اورموسونا، اردبیلین، 

، موغانینا و دؤرد یانینا، حله یازیق زنگانینا ماراغاسینا، اهرین

لماق هئچ رحم ائتمه دیلر! بونالر بیزیم نه ییمیزدن اینتیقام او 

دیلر. اینسان کیمی یاشاماق آرزوموزدان، یوخسا نه ییمیزدن ایسته

شالری گلمه  دی! تانری اؤزو بیلن یاخشیدیر!خو 

 دایی، سیزی نییه تکباشینا سورگون ائتدیلر؟ -

یدا توتدوالر. منه اعدام حؤکمو چیخدی! تئهراندان  - منی خو 

فداینی اونون  ۱۵ییردیلر. منیمله بیرگه بیریسینین گلمه سینی گؤزله

جکدیلر. اونون گلمه سی یوباندی. نینده اعدام ائدهقارشیالما تؤره

السی تبریزدن اعدامالرین دوردورولماسی ایسته نیلدی! اعدام او 

ی وئریلدی. بیزی امرین تبریزه گؤندریلمه سی بوتون توتوالنالر

لمازین ایشگنجهاو   ائتدیلر!  لرین آلتیندا ازیب محون بئش گون او 

بیریمیزی تانیماز حاله گلدیک! -ائله دوروما دوشدوک کی، بیر

نرا اؤلومجول جانیمیزی سورگون سالدیالر. ایچیمیزدن  سو 

لمادی! کیمسه نین عاییله سینین باشینا نه گلدیگینی بیلن او 

لمادی!  لدوغوموز بئله بللی او  اؤزوموزون هاراالرا سورگون او 
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یون سوروسو کیمی او ی اماجدان بو یاماجا سوروندوک. عاییلم قو 

تبریزین یاخینلیغیندا یئرلشن اوسکونون باویل کندینده قالدی. 

باغیرا قالدیم! هر دئدیکجه مین  -باغیرا "عاییلم وار، عاییلم وار!"

لدوم! ایندی عاییلمی گؤرمه  -دن، آزادلیغا قوووشمادان قریبدؤیو 

  جگم!قوربت یئرلرده اؤلوب گئده

غما گلیردی! چونکی چون قهوهمنیم او چی دایینین آلین یازیسی چوخ دو 

 مین هر آنینی یاشامیش بیریسی ایدیم.ااؤزوم ده بو یاش

بدراباد شهرجیگینین بدیع آباد کندیله یالنیز مسافه فرقلیگی وار ایدی. 

ناقالرینین قارا یازیسی عئین ایدی! یازیق قهوه چی ایکیسینین ده قو 

لقام، ترالنیم، اؤزوم!  دایی، یازیق آتام، یازیق آنام، یازیق قوردانام، او 

غوالن سوچسوز اینسانیمیزا! یازیق  ۱۰یازیق  مینلرجه قانیندا بو 

ین اولوسوما! تبریزیم، اردبیلیم، زنگانیما، اورموما، آزادلیق دیله

قاریش وطنیمه یازیق! روسالرین فعلینه آلدانان یازیق -قاریش

  باشچیالریمیزا یازیق!

 

ی منی یانینا چی دایماشالاله خانین مورگولمه سیله ماراقالنان قهوه

 چاغیراراق سوروشدو:

تالماسیندا بیر قریبلیک وار! بیر شئیلر چکر،  - بو آغانین اویوب چو 

رغون خ نورمالدی.  -یوخسا یو  فیالندیر؟ سیزین یئرلرینیزده بو چو 

 اوزدن یان وئریم. نئشه لنسین! بواؤزونده وارسا، بیر قل

روشدوم  .سو 

روشوم، سنه دئییم! -   بیر سو 

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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 ر شئیه مؤحتاجسان؟عمی سن خسته سنمی؟ یوخسا بی -

 ییرم. تریاک!هه! دونن گئجه گؤردون ها! اوندان ایسته -

خدور. آما، اؤزونده وارسا بیر قلیانال چکه بیلرسن  - ندان یو  بوردا او 

 چی!دئدی قهوه

  دئنه بیر قلیان وئرسین، جیبیمده بیراز وار! -

کی یئرینه یئرلشمیش تریاکلی قلیان دورمادان سؤمورولوردو! تنبه

غولوردو. او، هر نفسیله منه ماشال اله خان هر نفسیله سانکی یئنیدن دو 

ییردی. بللی کی، کئفی تام یئرینده ایدی. اونون یئرینه من گولومسه

 یه باشالمیشدی.مهیاواش مورگوله-سئوینیردیم. ماشالاله خان یاواش

تاغا! اورادا قهوه - غالن! یانینداکینی گتیر آرخا او  چی: جاوان او 

لسون! بیرازدان -ار. قوی بیریاتاق و ایکی ساعات اؤزونده او 

تور بیر چای ایچ. بیرازدان بورا  الجاق! سن ده گل او  شنگول او 

الجاقدیر. ائویندن بئزن منیم باشیما آغنایاجاق!  قاریشقا یوواسی او 

یازیقالرین بوردان باشقا بیر یئرلری یوخدور. یالقیزلیق دردیندن 

سحره باغالیان ازگین وطنداشیمدان  نی گؤزیاشالری ایلهگئجه

غوشان هر کس بو  توتموش آروادیال، اوشاغیال، آجلیغیال بو 

جاغین باشینا ییغیشاجاقالر. اؤزون گؤره لاو  -جکسن کی، نئجه دو 

لور بورا! گؤره ش او  الن بو  جکسن کی، باغیمسیزلیق دیله گینده او 

ونمک سیزین اینسانالری نئجه قارا گونه سالیرالر! بونالری دوش

لمایا بیلر. چونکی، بو قارایازینی  اوچون بیر او قدر ده راحات او 

بیزلر یاشامیشیق. یاشامایانالرا گؤره، بیر رومانتیک داستان کیمی 

غلوم!-گؤرونه بیلر. آنجاق، یاشایانالرین آجیسی بام  باشقادیر، او 

خوما -دایی، من سیزین دردینیزی باشا دوشورم. منیم یازما - او 

ادیم واردیر. تئهرانین سیزین باشینیزا گتیردیکلریندن خبریم ساو

نالری هاراالرا  لدوغونو دئدینیز. او  وار! بورادان کؤچنلرین او 

  کؤچدوروبلر بس؟
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خونو عرب بؤلگه - لرینه، باشقاالرینی "کیرمان"ا، بیر چو 

الن  دن آرتیق -۵۰"شیراز"ین داغلیقالرینا و حت ی ایچیمیزدن او 

غلوم، منیم یازیق میلتیمی  جاوانی "بندر آبباس"ا گؤندردیلر. هه او 

 ییرلر!سورگونه سوروکله-سورگوندن

الرسا بونالری اؤزوم ده  گؤزومون یاشینی توتا بیلمیردیم. هر نه او 

لیغینی  چی دایینین منیم آغالماغیمدان چاشقینیاشاماقدایدیم. قهوه

چی دایی یا ساریلیب قهوهنون حالینا یاندیغیمی دوشونن حیسئتدیم. او  

هؤنکور آغالماق ایستسم ده، بونو ائده بیلمه مه گیمه گؤره -هؤنکور

ییردی! من، اؤزومو گیزلی ساخالمالی ایدیم. ایچیمی چئینه-ایچیم

اؤزومدن اؤتورو، ماشالاله خاندان یانا، آتامین اییی سینی آلدیغیم آتاما 

 م!بنزر دردداشیما ساریلماقدان قاچینمالی ایدی

قلیان توستوسوندن دووارالری بویانمیش قهوخانا باشیما دوالنیردی!  

نفرتیمدن قهوخانانین ایکی قارنی یوغون سوماوارینی تبریزین 

دیللی چاووشا  لوت اوزه ریمه تجاووز ائدن ایکی فارس-زیندانیندا لوم

  اوخشادیردیم! ...

لسون کبی ایسالم دایی! -  سحرین خئیرلی او 

غلوم!خئیره قارشی او   -  روج او 

 نی وار!کبیسالم دایی مندن ائرکه -

لجودورالر. بیری ده ایچریده یاتیب! - ل. یو  غلوم! گل تانیش او   هه او 

لماسا دا بیلیرم. تبریزده ساالم! من ذلفعلی! تورکجه - نی سیز قدر او 

 قالمیشام.

روج  - ساالم! خوش گؤردوک. منیم آدیمی دا یقین کی بیلدین! او 

روج دئیه  رلر! سن الپ بیزیم کیمی دانیشیرسان کی! علی! او 

لموشام. -  دئدیم کی، تبریزده قالمیشام. همداندا دا او 

لداشین هارداندی؟قهوه -  چی: ذلفعلی سن هاردانسان؟ یو 

  باد!آ رملرده نیک. خوز ده بو بؤلگهبیز ایکیمی -
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چینی بیر تورلو دانیشدیقجا داها چوخ باتماغیمی دویوردوم. قهوه

روجون منیم حاقیمدا تبریزلی بیر جاسوس آلداتماغی  دوشونسم ده، او 

غالن  کیمی دوشوندویونو تخمین ائدیردیم! او، من یاشالریندا گنج بیر او 

لرینین هر آن کیملیگیمی ایدی. اوزه ریمه تیتیزلنمیش ایری قارا گیله

رتایا تؤکه آردینا قهوه -ییردیم. آردینیلمز سوالینی گؤزلهجک گؤزلهاو 

ساالماتالرینین منی قورتاراجاغیندان ممنون ایدیم. -یا گلنلرین ساالمخانا

لموشدو.  بیر ساعات ایچینده قهوه خانایا گیرمک داها ایمکانسیز او 

دؤرد گنج -فیرا کیمی دؤوره سینه فیرالنیردی! اوچ-کبیسالم دایی فیر

رک، ایشه باشالماالری مشترینین گلمه سیله، پالتارالرینی دییشه

ورصت آختاران می چکدی. بؤیلجه، یانیمدا منی دانیشدیرماغا فماراغی

ردوم: روجدان سو   او 

 ینلریدیرلر؟بو گنج آدامالر کبیسالم دایی نین ایشله -

اوچ -یوخ! بونالردا منیم کیمی مشتری دیرلر. بیز هر گون ایکی -

نفریمیز دایی میزین الیندن توتاریق. بو گون بونالرین نؤوبتی دیر. 

الجاقالر! بیر-صاباح ایکی ایکی -اوچ باشقاسی یاردیمچی او 

نرا کبیسالم دایی گئدر یاتماغا! آخشام گه لر دخیلده نه ساعاتدان سو 

 نی باغالر.وارسا آلیب قهوه

 یعنی قهوخانانین بوتون گلیری کبیسالم دایی نیندیر؟ -

هانسی گلیر! یازیق قورو چایین پولونو چیخارسا سئوینسین! بو  -

اسی هاردا گزر! کبیسالم دایی بیزیم هامیمیزین پار-میلتین پولو

آتامیزدیر. منیم کیمسم قالمامیشدیر آرتیق! باجیمی اللرده 

اؤلدوردولر! قارداشیمی، آتامی اعدام ائتدیلر. عمیمی ائوینین 

تندیرینده بیشیردیلر! آنامی دیغالتدیالر! منی ده، اؤلوم آیاغیندان 

سن هاردانسان؟ گؤزلرینین بورایا سورگون سالدیالر! دئنه گؤروم 

ل شوندان منه بنزه-دو  ییرسن! من، سندن قورخمورام! سنده بو 

  قورخولو بیر شئی یوخدور!
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روجون منی کونجه سیخیشدیرماسی آز قاال الیمه ایش  او 

 جکیدی کی، فارسجا بیر سس ایمدادیما یئتیشدی!وئره

غلوم، من گلدیم! بورا نه قاالباللیقدی! بونالرین هام - یسی تورکجه او 

 دانیشیرالرمی؟

لردی. من سؤزلرینین هامیسینی هه بابا! هامیسی آزربایجاندان گلمه -

ن گون -آنالماسام دا، چوخ سؤزلرینی باشا دوشورم. بئش او 

الرام.  یانالریندا قاالرسام تام اؤزلری کیمی او 

روج: او سنین آتاندی؟ -  او 

ینده بؤیوموشم. او دا یوخ آتالیغیم ساییلیر. من اوشاقلیقدان اونون ائو -

 نی بیلیر. من اؤیرتمیشم. آنجاق، چوخ بیلمز!بیراز تورکجه

روج، تبریزدن گلمیشم! یوخ  - روج: )فارسجا( ساالم آغا! من او  او 

 گلمه میشم، گتیریبلر!

غلومدان چوخ  - ماشالاله خان: ساالم وعلئیکوم! آزربایجانال باغلی او 

لرین قبیری آلووالر ایچینده بیلگیلر آلمیشام. سیزی بوراالرا گؤندرن

یانسین! اینسان اؤز ائوینده، تورپاغیندا بختیاردیر. سیزین 

یوواسیز قالسین اینشالاله! تانری ظولمکارین  -دوشمنلرینین ائوسیز

 ائوینی ییخسین!

نی فارس رئژیمینین عنوانینا ماشالاله خان تام نئشه ایچینده آغزینا گله

کی لرین دهمک اوچون چئورهئرمهدئییردی! او، بیرجه منی اله و

روجون  ماراغینی اوزه رینه چکیردی! بوتون بونالرا باخمایاراق، او 

نون منه اینانمادیغی آیدینجا  دیقتی اوزه ریمدن آزالمیردی. آرتیق او 

روشوردو.  شلوقدا مندن عاییلم حاقیندا سو  روج، هر بو  گؤرونوردو! او 

  سینی درینلشدیریردیم!نون شوبهه من ایسه، یاالنالریمال او

تاقلی ائویم  - لونوز! بیر او  ناغیم او  روج: ذلفعلی بو گئجه منیم قو  او 

خدور. -وار. یان یانا ییخیلیب یاتاریق. ذاتن بو شهرده مسافیرخانا یو 

نی قالماق ایسترسینیز یالنیز بو قهوخانا وار! ایسترسینیز گئجه
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ایسه، منیم ائویمده آتانین راحاتلیغینی بورادا ساغالیاریق. سن 

الرسان! نه دئییرسینیز؟  مسافیریم او 

آیری قالماغی اویغون گؤرموردوک. بیر یاندان دا، قیشا -بیز، آیری

یوق گئجهدو   غرو بیلمیردیک. غرو قارانلیق و سو  ال چیخماغی دو  ده یو 

لماقدان چکینیردیم. بئله دوشونوردوم کی،  روجال بیر یئرده او  من، او 

روج، گؤر دویوم ان درین، تیتیز و دئدئکتیو روحلو یاشیتیمدیر. بونا او 

گؤره، اونون قارشیسیندا چؤزولمه گیم آن مسله سی ایدی. پروبلئمین 

ندارما آتامین تریاکه  چؤزومو اوچون بیر بهانه دالینجا گزیردیم. قو 

لدوغو بیر چؤزو توردو:مؤحتاج او  لو کیمی بئینیمه او   م یو 

روج بئی، سیزه گلم - ه گی چوخ ایستردیم. آما آتامین قهوه خانادا او 

لماغیم گرکدیر. اونا گؤره کی، داوا  لماسی و منیم اونون یانیندا او  او 

لییم. حوققاسی د و قلیان الزیمدیر. من، بو ایشلری گؤرمهاوچون او  

لسایدی، منه احتیاج دویمایاجا قدی. آنجاق، ایندی منه یانیندا او 

 باغلیدیر.

روج: گل سن - دن بادال تانیش ائدیم. هئچ بورا اؤنجهآی بدراو 

 گلدینیزمی؟

 دیک!یوخ، گلمه -

-بیز بورایا گلنده بیر اؤلو شهرله قارشیالشدیق. هر یئرینی توز -

رپاق باسمیشدی. بورانین قاریش قاریشینی اؤز الیمیزله -تو 

آریتالدیق. آمئریکانالر تئهرانی ایشغال ائتدیگی زامان بورانی بیر 

الراق سالدیرمیشالر. بو کیچیک شهرین یاشی جمعی اوردوگاه او  

بازار بیز تورکلره -ایلدیر. بوردا گؤردویون بوتون دوکان ۴-۵

عاییددیر. مینلرجه سورگون آزربایجان تورکو بورادا یاشاییر. بیر 

لر یاپمادیق کی! تانری نه ییمیزه گؤره بیزی ایل ایچینده نه

بو کی، یامان جزاالنیریق!  جزاالندیریر، بیلمیرم! بیلدیگیم تکجه

دیگی اوچون، اؤزو ده قانسیزالر الیله! بیریلری دیلیمیزی بیلمه

دیگیمیزه گؤره، زلی قوردو کیمی بیریلری ایسه دیللرینی بیلمه
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قانیمیزا سوسامیشالر! ائشیتدیگیمه گؤره، بو سورگونون قویروغو 

زیندان اون بندر آبباسا قدر چکیلمیشدیر. سیبیرلردن بندرآبباسا ان آ

دیر بلکه! بیر میلتین نه بؤیوکلوکده سوچو مینلرجه کیلومئتره

لمالیدیر کی، سویقیریم کیمی قتل ائدیلسین و قاالنالری دا بو  او 

یدا سورگونه اوغراسین!  بو 

روج، سنین آرواد - اوشاغین وارمی؟ عاییلدن بیریلری -او 

 بوردادیرالرمی؟

عاییله مدن البته!  منیم عاییله مدن کیمسه قالمادی! یاخین -

لسون! بیریجیک عمیمی آتامال بیرلیکده  داییالریمدان بلکه قاالنی او 

داردان آسدیالر! ائولی دئییلم. قونشولوغوموزدا سئوگی آدیندا بیر 

کارلی  -ییردی. آتاسی چوخ وارلیقیزی سئویردیم. او دا منی ایسته

ر گئجه بیریسی ایدی. تبریزین دورومونو قارانلیق گؤرونجه، بی

بوتون عاییله سیله چکیب گئتدی. سئوگی منه بیر قیسا یازیدا 

یه ده دیم. گؤرمهجکلرینی یازدی! اونو داها گؤرمهتئهرانا کؤچه

 اومیدیم یوخ!

نرا پالنین ندیر؟ بوراالردا  - روج! بوندان سو  چوخ اوزولدوم او 

 ییرسن یوخسا... ؟قالماق ایسته

نرا یاواشدئییلنلره گؤره، آزربایجانین دور الندان سو  -ومو حل او 

ییرم. آما اوزون سوره رسه، لیدیر. او آنی گؤزلهیاواش عفو گلمه

 بوراالردا چورومک ایستمیرم!

 یعنی قاچماغی پالنلیرسان؟ -

دوستوم، دئنه گؤروم سن کیمسن؟ منیم آغزیمدان سؤز آلماغا  -

خسا بیزلردن بیریسن؟ جاسوسلوغا گلمیسن سه، چالیشیرسان؟ یو  

الماز!  بورادان چیخیشین او 

رخما! مندن جاسوس چیخماز! سنی چوخ دلی قانلی یوخ! قو   -

بیریسی گؤردوم. من ده سنین کیمی سورگون دوشموشم. بیزی 

رانین دا آدی نهاوندین کندلریندن بیرینه سورگون سالیبالر. او  

ییر. آما منیم هاردان گلدیگیمی بیلرلرسه باشیم بورانین آدینا بنزه
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ک درده گیرر. من سنه اینانیب سیرریمی دئدیم. اؤز آرامیزدا بؤیو

لدوغونوزو ائشیده رک، سیزی قالسین. من، سیزین بوراالردا او 

  یه گلدیم!گؤرمه

الن شوبهه، دویقولو آنالرا چئوریلدی. بیز،  منیم بو سؤزومله آرامیزدا او 

ایکیمیزده گؤز بیریمیزه ساریلدیق. -اینانیلماز بیر ایچدن اؤزله مله بیر

غولدوق. سانکی ایکی اکیز قارداشالر ایللردن  یاشالری ایچینده بو 

نرا بیر بیرینی تاپمیشدیالر! او آخشام، بدرآباد اوردوگاهینین -سو 

قاریشینی گزرکن باشیمیزا گلنلری پایالشدیق. ماشالاله خانال -قاریش

میزدا جک اوچون آرادیک. گلهبیرلیکده اونون کیچیک ائوینده گئجله

پالنالر قوردوق. سانکی، اؤزومه بیر قارداش تاپمیشدیم! آنجاق، او 

قارداشال بیرلیکده مینلرجه تانیمادیغیم قانداش جانالریمی ترک ائتمک 

  گرگیندئیدیم!

رتاق دهشتلریمیزی پایالشاراق نی سحرهبیر گئجه روجال او  ده ک او 

تاغین پنجره سین نا اردیردیک. دان آچیالرکن او  دن اوزومه دوشن سو 

گونش ساچاقالری مورگولو گؤزلریمین درینلرینی آجیشدیرماغا 

لونو توتدوق.  روجال بیرلیکده کبیسالم دایی نین قهوه خانا یو  باشالدی! او 

روج، آرخا قاپیدان سسلندی:قهوه خانا حله آچیلمامیشد  ی. او 

روج! قاپینی آچ! -   دایی منم او 

انایا گیردیک. کبیسالم دایی آلیشمیش بیرازدان قاپی آچیلدی. بیز، قهوخ

دونالری سام   اوارین لوله سینه یئرلشدیریردی.او 

گؤز نه!؟ یئنه یاتمامیسان؟ بللی کی،  -هه گلدینیزمی باالم! بو اوز -

غلوم بس دئمیرسن کی،  ناغین دا یاتماسینا ایذین وئرمه میسن. او  قو 

لو وار؟  بو یازیغین اوزون یو 

ناغیمیزین اؤز -  دی.و ده یاتماق ایستمهدایی قو 
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روج بئی ایله تانیشماقدان چوخ ممنونام. سیزی ده  - من: دایی من او 

چوخ سئودیم. ماشالاله خانال ایلگیلندیگی نیز اوچون آیریجا سیزه 

 مینتدارام.

ناغی سئوه ریک.  - ناق تانری ائلچیسیدیر. بیز قو  غلوم ذولفعلی، قو  او 

 یئنه بوراالرا گلینیز.

دایی. سیزین بؤیوک اورگینیز وار! سیزین بو قدر ساغولونوز  -

دردی نئجه چکدیگینیزی آنالیا بیلمیرم. آنجاق، اؤزوموز کیمی 

لسون.  سیزین ده حالینیزا چوخ یانیرام. تانری یاردیمچینیز او 

غلوم سنده ده بیر  - ساغول باالم، آما سنین ده اوزوندن کدر یاغیر. او 

لمای ان، بیزیم دردیمیزین اؤلچوسونو حالالر وار. بیزدن بیریسی او 

الن بیریسی بیلر! سن  بیلمز! بیزیم دردیمیزی یالنیز بیزدن او 

  اینشالاله کی، بیزدن بیریسی دئییلسن!

روجون آخار اینجیلری چاره سیز شالله  کبیسالم دایی دانیشارکن، او 

روجال  کیمی ایسالق گؤزلرینده بیر حزین تابلو یاراتمیشدی. او 

مه سی گؤزیاشالریمین آنالمینی کبیسالم دایینین بئله، بیلمهپایالشیالن 

بیر سیرر  گرک ایدی. بیزیم آرامیزدا باغالنان ایلقارین آدی یالنیزجا

  کیمی قالمالییدی!

 

رم آباددان نهاونده وارینجا ایکیمیزین ده اؤلوسو قالمیشدی. خو

اوست  بوتون قابار چالمیشدی. آیاقالریمال بدنیمین-یانچاالریم بوس

ناق  پموشدو. شهرین مرکزینده بیر ییغجام قو  قاتینین باغالری هارداسا قو 

ائوینده یئرلشدیک. اورادا بیر چوخالری ماشالاله خانی تانییردی. بیزیم 

تاق حاضیرالندی. ماشالاله خانین ایکی نؤکری  اوچون ایکی تمیز او 

الن تاپشیریقالاورادا بیزی گؤزله نالرا او  ر یئرینه ییردیرلر. او 

ال چیخماق اوچون  یئتیریلمیشدی. چادیرال اؤرتولموش یوکلو داشقا یو 

 ییردی.امر گؤزله

گلیشلی گؤرونوردو. کیمی ساتیجی، کیمی سی آلیجی -نهاوند گئدیش
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الراق ایچ یون-او  یوق-ایچه گیرمیشدیلر. قو  روزدان -قوزو، تو  خو 

لدوغوموز یئرده ساتیلیتوتموش ان کیچیک ملزمه ردی. ماشالاله لر او 

لدوق.  خانال گیردیگیمیز بیر دوکاندا حاجی قافور آدلی بیریسیله تانیش او 

او، ماشالاله خانی یوکسک قارشیالدی. حاجی قافورون ماساسی نین 

الن او ماسانین  لوندا یئرلشن داها بیر ماسا یئرلشمیشدی. بللی او  سو 

لمالی ایدی. ماسادا آش یقلی حساب یییهسی حاجی نین میرزه سی او 

کاغیز، تاختا -یازیسیز دفتر-دفتر، یازیلی-سیرا قلم-چؤرتگه سیله یانی

ایچینده یئرلشن بیر نئچه قوللوق وار ایدی. من اؤنجه، حاجی قافورو 

الن ماشالاله خانین دوستو ساندیم. آنجاق، چوخ کئچمه دن آراالریندا او 

رکتاغانین گرچک ایلیشگینی باشا دوشدوم. بئله کی، حاجی قافورال ب

لدوغو اوزه چیخدی.ایلک باشدا حاجی  رپاق آالنالرینین او  رتاق تو  او 

ایشاره ایله ماشالاله خانا -دیگینی ایماقافور منیم یانیمدا دانیشماق ایستمه

الراق ماشالاله خان دئدی:آنالتماغا چالیشدی. اونون ایماالرینا یا  نیت او 

غالن منیم ان یاخین کؤمکچیمدیر - . برکتاغانین گووندیگی بو گنج او 

بیریسیدیر. یانیندا دانیشا بیلریک. جوانشیری برکتاغانین اؤزو 

 گؤندرمیشدیر منیمله!

 حاجی قافور: خوش گلمیسینیز. بو باشقا! -

کی دوواردا یئرلشن دوالبین اوزه رینده حاجی قافور، باشی اوستونده

الن بؤیوک قیفی للوغو گؤتوردو:او   لی آچاراق بیر قو 

اشالاله خان، بونالر آلتی آی ایچینده ساتیالن یئرلردیر. حاجی م -

اراضی ساتیلیبدیر. ساتیالن تورپاغین دیه ری یئتمیش  ۱۷توپالم 

مین تومندیر. بو باغلیدا اوتوز بئش مین تومن برکتاغانین پاییدیر. 

ن بئش،  مندن سنه ده ایکی مین تومن وار! الیمیزده نهاوندده او 

ن بؤلگهقاماسیاب، گیان، گرین  توز ایکی، بابا قاسیمدا او  لرینده او 

یئددی، خوررماباددا ایسه دؤرد اراضیمیز واردیر. الیمده ساتماق 

اوچون بختیاریالرا عایید بؤیوک بیر اراضی وار. منه ساتماق 
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ایکی بؤلومونو بیز آال -ایذنی وئریبلر. برکتاغا ایسترسه بیر

یکی یوز مین تومن بیلریک. چوخ کارلی بیر ایشدیر. ایسترسه ا

 گؤنده رسین!

 غا، باشقا گلیرلر نئجه؟ی آماشالاله خان: حاج -

 جگم. ایلک اؤنجه بو یئر ایشینی حل ائدک.اونالرا دا گله -

حاجاغا، برکتاغانین خاصیتینی بیلیرسن. او، بختیاریالرا یاناشماز!  -

رخار. بو اؤنه رینیزه یاخشی یاناشماسینی سانمیرام!  نالردان قو  او 

جگم. بیز بیرازدان ئنه سیزین دئدیگی نیزی اونا یئتیرهمن ی

نالرا یئتیشمگیمیز گرکدیر. ال سالدیم. او   چیخاجاییق، یوکلری یو 

غالنال ایچمه-یئیب - دن سیزی بیر یئره بوراخمارام. حله بو گنج او 

لمادیم! آما باشقا گلیرلرین کاغیذی دا بو!  هئچ تانیش او 

لموشدو. اکیندن و اکین یئری کیراسیندا - ن مین او  ن گلیریمیز او 

لموشدور.  وئریلن خئیرییه بورجوندان کاریمیز ایگیرمی مین او 

آغاالرین، حاجی شئیخلرین، ژاندارمانین پایی وئریلمیشدیر. بو 

ن بئش مین تومن واردیر. بو کاغیذدا  مین تومن  ۵۰بوخجادا دا او 

نرا گئدک یئمه  یه!یازیلیبدیر. بونا قول چک، سو 

نرا اللی مینلیک کاغیذا قول چکدی.  ماشالاله خان پولالری سایاندان سو 

  نینی پولالردان آیری توتدو.او، اؤز ایکی مین تومه

نرا یئمه یه گؤتوردو. ماشالاله خان حاجی حاجی قافور بیزی بیراز سو 

دی! یئمه گیمیزی قافورا منیمله اونسیت قورماغا فورصت وئرمه

لوموزبیتیرمه لدوغونو بهانه ائدهدن یو  ال دوشدوک. ون اوزاق او  رک یو 

ل آراسی کیچیک بیر چایخانادا دایاندیق. چای ا یچرکن ماشالاله یو 

 خاندان سوروشدوم:

 .یربو حاجی قافور کیمدیر؟ برکتاغانی هاردان تانیی -

غلوم! بو حاجی قافور بؤلگه - نین ان زنگین آدامالریندان جوانشیر او 

رتاغی واردیر. اؤزو آنجاق بیریدیر. برکتاغا کی می بیر چوخ او 

لرین پولو ایله قازانار. قازاندیغی لرین و خیردا مالیکانهمالیکانه
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-لی بورج وئرر. بیر چوخ آلیشپولالری دا خئیرلی ایش آدینا بهره

رجلودور.  نا بو  لی آروادی واردیر. نئچه سیغه ۴وئریشچی او 

لدوغونو بیلمیرم. یئددی  غلو وار! هامیسی پول آروادینین او  او 

رج وئرمک و بهره قازانماقال اوغراشارالر! الی بؤیوک  بو 

ده بیر چوخالرینین لر! بو بؤلگهدیر. سسی تئهراندان گهاللرده

وسو ایله الینده توتموشدور. ایسته دیگی قیز جانینی پول گیرو 

غولالری دا اؤزو کیمیدیر.  اوشاقالرینی الده ائدر! او 

 قایدا یوخدومو؟-بورادا قانون نئجه یعنی!؟ -

قانون دئدیگین پول دئمکدیر! سیزین یئرلرینیزی بیلمیرم،  -قایدا -

آنجاق بوراالردا اربابالرین سؤزو ذولفقار قیلینجی کیمی قاباغی دا 

خ  لماسا دا، بیر چو  کسر، آرخاسینا! حاجی قافور ارباب او 

رین بیر اربابالرین عؤمرونو الینده توتار. اؤیله کی، اربابال

نا بورجو وار! بو اوزدن بوتون بو هنده ورده  خونون او  چو 

رپاق آالنی واردیر. بو آالنالرین بیر چوخونو -سایسیز حسابسیز تو 

دیگی نزوللو پولالردان الده ائدیبدیر. حاجی اربابالرین وئرمه

قافور، اؤزونو هرکسه سایغیلی آغ ساققال تانیتدیرماغا چالیشار. 

غولال غولالری آنجاق، او  رینین یوزلرجه توفنگچیسی واردیر. او 

هئچ زامان حاجینین سؤزوندن چیخمازالر! حله بو حاجی قافورون 

ژاندارما باشچیالری ایله چوخ یاخین دوستلوغو وار! بونا گؤره، 

  اربابالر دا اوندان چکینیرلر!

الر؟ -  برکتاغانین بئله اینسانالرال نه ایشی او 

برکتاغا کیمی کند آغاالرینین اونون سؤزوندن چیخماسی و یا اونا  -

الماز! اؤزون ده گؤردون کی،  لماسینین بئله، سؤزو او  قارشی او 

رپاق ساتیشیندان  ۱۷ مین تومن برکتاغایا وئردی.  ۳۵پارچا تو 

لماز! اگر کی، برکتاغا  منجه، بو بوتون پولون یوزده اونو دا او 

برک بالیا گیرر! او، اؤزو اؤلچر، اؤزو  اعتیراض ائدرسه، باشی

ده بیچر! ایندی من جسارت ائتدیم سنی دانیشدیرماغا ایذن 

نرا منی قبول وئرمه لدو! بوندان سو  دیم هاا! آرتیق منی سیلمیش او 
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جکدیر. بونو اؤز چاپارالری آراجیلیغی ایله برکتاغایا ائتمیه

ئییل! منیم آماجیم بو چاتدیراجاقدیر. آنجاق، بو منیم اوچون اؤنملی د

جاناوار برکتدن قورتولوشدو! بو چاققالالرین هامیسی نین آماجی 

اینسانالرین قانینی ایچمکدیر. بو جاناوار سیزلری نه باهاسینا 

لسون، بدیع آباددا ساخالماغی دوشونور! او، اؤز  لورسا او  او 

لی کندینی بؤیوک گؤسترمک اوچون ژاندارماالرا، بؤیوک روتبه

رالرا الیندن گلن قوللوغو ائدیر. یوخسا، آلتی آی بوندان اؤنجه مأمو

سیزین بورادان بدرابادا گؤندریلمه امری ژاندارماالرا وئریلیب 

میش! سیزی بورادا توتان برکت جاناواریدیر! چونکو، اونون 

الن هرشئی مالی لما  -کندینده او  وارلیغی ساییلیر. بؤیویوب خان او 

 !آرزوسوندادیر او کؤپک

 عمی، بونالری ایلک کره سندن ائشیدیرم! -

خسا منی یاشاتماز  - نالری اؤزونده ساخال! یو  غرودو! سن ده بو  دو 

 او جاناوار!

لدوم.  - ل عمی! من، بدراباددا بیریسی ایله دوست او  آرخایین او 

نونال بیر قرارالر آلدیق. قاچما قراری! سن ده بیزیمله وارسان؟  او 

غلوم  - بورادان قاچماق مومکوندور. آنجاق، سن باخ! جوانشیر او 

لقایال نه ائدهوطنداشالرینال نه ائده جکسن؟ اؤنجه جکسن؟ او 

نون  بونالری دوشون. من، او  ا ت پارچاسینی نئجه بوراخا بیلرم؟ او 

  آهینا توتولمارام می؟

ن بوغدا اورونونو بابا قاسیم دییرمانینا لی بیچیلن ان سو  ائوه دؤنه

گونه جاندان -لقا اوشاغیمیزی دوشورموشدو. اونون گوندنآپاردیق. او  

لقا، اؤزونو بوراخماسین  دوشمه سیله منیم ده روحوم چؤکوردو! او 

نسوز  لدوقجا اونون یانیندا قالیردیم. او، منیم هر شئییم ایدی. او  دئیه، او 

، هیاشاماغیم زور ایدی. او، منیم اوزولمه مگیم اوچون آغالماغی بئل

. اوشاغی دوشورمه سینده اؤزونو سوچلو ساییردی. من، اونوتموشدو
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اونو بو فیکیردن اوزاقالشدیرماغا چالیشیردیم. بو اوزدن چئشیدلی 

 یه چالیشیردیم!لو،حوضورلو ائتمهبهانالر اویدورور، اونو اومود

لقا، گؤزه - خلو اوشاغیمیز او  لیم باخ! بیز چوخ گنجیک. بیزیم چو 

الجاق! آنجاق، بورادا دئ ییل منیم چوخ پالنالریم وار. اؤزونو او 

بیراز دا توپارال! بیز، بوراالردان قاچمالی ییق! من، سنه بیر 

جگم. آنجاق بونو حله کیمسه ایله پایالشما! زامانی سؤزلر دئیه

 گلینجه آچیقالیاریق.

رخودورسان. دئنه گؤروم مندن نه - لری جوانشیر منی قو 

لدو، گئتدین گلدگیزله رتایا دیرسن؟ نه او  ین یئنی فیکیرلر او 

یورسان.  قو 

لقا، منیم گؤزوم آچیلدی!  - غرودو او  دن اؤنجه بیز، نهاونددن گئتمهدو 

لالندیق! بیلیرسنمی خو رادان دا بدرآبادا یو  رم آبادا گئتدیک. او 

اورادا نه گؤردوم؟ مینلرجه وطنداشیمیزی گؤردوم. بیر سورگون 

میسی دا بیزیمله شهری! بوتون شهر تورکجه دانیشیردی. ها

بیرلیکده آزربایجاندان گؤندریلن بیزیم کیمی اسیر یازیقالر! 

رایا گؤتوردو! هرکس بیزیم کیمی  ماشالاله خان منی گیزلیجه او 

نالرین یانینا گؤتوره لدو کی، بیزی ده او  نرا بللی او  جک ایدی! سو 

ایدیلر. آنجاق، بورانین کند آغاسی بیزی روشوت گوجونه بدیع 

 ۶ا ساخالماغی باجارمیشدی. ماشالاله خانین دئدیگینه گؤره، آبادد

آی بوندان اؤنجه بیزیم بدرابادا گؤندریلمگیمیزین امری 

ژاندارماالرا گلمیشدی. آنجاق، دئدیگیم کیمی برکتاغانین 

ژاندارماالرا و دؤولت مأمورالرینا وئردیگی روشوته گؤره، بیزی 

 بورادا ساخالیا بیلمیشدی.

 هاردا یئرلشیر. بورادان اوزاقدادیرمی؟باد آبدر -

لدا لوریستانین مرکزی خو - غرو گئدن یو  رماباددان خوزیستانا دو 

ردو شهریدیر.  ۵آمئریکالیالرین  ایل اؤنجه سالدیردیغی بیر او 

دیگین بوراالردان چوخ آباددیر. کیچیک بیر شهردیر. آنجاق ایسته
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لموش تو رکلردیر. هر شئی وار. بوتون ساکینلر سورگون او 

شهرین دؤرد بیر یانی چپرلنمیشدیر. وطنداشالریمیزدان باشقا 

ردوچوالردیر. النالر یالنیز دؤولت جاسوسالری و او  ردا او   او 

 بونو ندن گیزلی ساخالمالی ییق کی؟ -

ماشالاله خاندان و مندن اؤترو! منیم اوچون اوراالرا گئتمک  -

 چون جزاالنار.یاساقدیر. ماشالاله خان ایسه منی گؤتوردویو او

نرا نه ائتمه -  لییک، سنجه؟بوندان سو 

بیراز اؤزوموزو توپارالمالی ییق. ماشالاله خان بیزه یاردیم  -

جکدیر. بلکه ده اؤزو بیزیمله گلسین! او دا بو جهنمدن قاچماق ائده

 لیدیر.ییر. بو دئدیکلریمی کیمسه بیلممهایسته

 تامام، آنالدیم! -

 نه زامانی دوشونورسن؟ -

 اتمادان!قیش چ -

 هارا؟ -

الرسا! ان یاخشی سی تئهرانا! -  هارا او 

لقانین روح یوکسه نرا او  لیشی آچیقجا گؤرونوردو. بو سؤزلریمدن سو 

الراق اومود ایزلری گٔوزه گلیردی. اوزون  گؤزلرینده ایلک کز او 

ینوما ساریلماسینین خوشبختلیگینی یاشادیم!  لقانین قو  نرا او  زاماندان سو 

وگیله روحومال جیسمیمی اؤزونه تسلیم ائتمیشدی. من، او، بؤیوک سئ

لقامی یئنیدن بولموشدوم. یئر اوزونون ان خوشبخت ائرکگی کیمی  او 

دویغویا اوچوردوم. بؤیوک عاییله میزین بیزدن آلدیغی -دویغودان

 ائنرژیدن بیز ده سئوینجلی ایدیک.

                                      ~~~~~ 

لیک آنیالری بیتمیش دوروما بو آرادا جاببار عمینین یازدیغی گونده

آخشام یئمه گینده لیم تورکجه میزده یازدیقالرینی بیر گلمیشدی. او، گؤزه

 هرکسه آنالتدی:
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آذر گونودور. ایکی ایل  ۲۱می: سئوگیلی عاییلم، بو گون عجاببار -

ایسه میلت  آزادلیغیمیزدان، گؤیلره سیغمادیغیمیز گوندن، بیر ایل

الراق اؤلوب بیر مئتره رپاقدا گؤمولدویوموز گوندن او   لیک قارا تو 

غار، باتینجا  غونجا اینسانلیق دو  گئچدی! دئیرلر ها... گونش دو 

باتاقلیق پارالر! بیزیم میلتیمیز او باتاقلیقدیر! قارانلیقدا پارالیان 

لیق میلتیمیزین گونش گؤرمه هوه سی یوخ سانکی! اینانج اینسان

دویغوسودور، گؤزلدیر! آنجاق، اینانجین اینانجال یاشاماسی هر 

الراق بیر ایلدیر ان  لمور! بیز بیر میلتین پارچاالری او  زامان او 

چیگینه اینانجیمیزی پایالشاراق اونو -آغیر دورومالردا چیگین

الراق بوتون وارلیغیمیزی  -یاشادیق! چونکی بیر میلت او 

خلوغوموزو بیر سوفره ساخلی هئچ بیر  -یه سردیک. گیزلییو 

لونجا، اؤزه لیمیز قالمادی. ایچیمیزده سکینه آنا کیمیلری او 

یه نیمیز آرتدی! سکینه آنا کیمیلرین ده بو گوونجهاؤزوموزه گووه

ده یر قاتماسی ایله توپلوموموز آیاقدا قالدی! ایکی ایل بوندان 

لونان آزربایجاؤنجه ان میللی هؤکومتی کی گون، تبریزده اعالن او 

رتایا قویونجا،   ۵آزربایجان تورک میلتینین اینانج و ایستگینی او 

لدو، روحو و بدنی  میلیونلوق میلت طرفیندن سئویلدی، گؤزببگی او 

نالرین  لدو! میلت، لیدئرلرینه ایناندی! او  لدو، قوتسال وارلیغی او  او 

نالر ایسه، تورکون جانبیر سؤزونو ایکی ائتمه دوشمنی  دی! او 

الن روسالری دوست ساندیالر! روسالرا آلداندیالر! دوشمنی  او 

دوست ساندیالر! گرکسیز اینانج تله سینه دوشدولر. بو یئرسیز 

ال ال یئنه روسالرا قاچدیالر!-اینانجدان پئشمان او   او 

کوتله باشسیز آیاغا بنزرعزیزلریم! سکینه آنا کیمی قوردانامیز 

لماسا، کیشیخان کیمی  لماسا، بیز بوراالردا او  ار ایگیدیمیز او 

اؤلوب گئدردیک! لیدئرلرین "جولفا"یا ساری گئتدیگی گون کوتله 

  میز لعنت لندی!

ناغام. اؤلوم حاقدیر، آنجاق -من، ایکی اوچ گونلوگونه سیزه قو 

لماق حاق دئییل! من، ایستمهایستمه رپاق او  دیگیم دیگین یئرده تو 
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رپاغا گؤز  یوماجاغام. سیزین ده، الینیزدن بیر ایش یئرده قارا تو 

یارپاق  -گلمز! تکی سیزدن بیر ایستگیم وار! منیم بو یارپاق

پالریب تورک گنجلیگینه چاتدیرین! بیر ده  آنیالریمی بیر آرایا تو 

من اؤلرکن مزارداشیمی کعبه یه دئییل، آزربایجانا ساری 

ل یون هرکس منیم کعبه مین فرقلی او  دوغونو یئرلشدیرین. قو 

 آنالسین!

قوردانا: جاببار عمی سن نه دئییرسن! بیز ایللرجه بیر یئرده  -

یاشایاجاغیق! بیز، بیرلیکده وطنه قاییداجاغیق! سنین یازدیغین 

لماز! سن  کیتابی تبریزده باسدیراجاییق! یوخ، بئله دانیشماق او 

بیزیم بؤیویوموز، بیلگی نیمیز، آخار بوالغیمیزسان! بیزیم ایلهام 

لماز!قا  یناغیمیز سنسن! یوخ، بئله دانیشماق او 

می: )گولومسه یرک( آنا، منیم عؤمرومله اومود بیته سی عجاببار -

دئییل کی! اومود یاشام دئمکدیر. بیز، بو آغیر گونلری اینانج و 

اومودال گئریده بوراخدیق! یوخسا، اومود اولمادان دان 

 سینا یئنیلرمی؟ نین قارانلیغی گونشین ایشیلتیآچیالرمی!؟ گئجه

نرا دا  یاشام سورور، بیزدن اؤنجه سوردویو کیمی، بیزدن سو 

کی لر بیزه امانت جک! الکین نسیل دییشیر. بیزدن اؤنجهسوره

نراکی الرا امانتیک عزیز آنام! هله،  لدوالر، بیز ایسه بیزدن سو  او 

لونجا...  اینسان بیراز خسته او 

ایستگی نییه بیزیم هامیمیزین کیشیخان عمی: جاببار بئین سون  -

لماسین! وط نینی قیبله سانان بیر چوخ میلتلر وار! وصیتی او 

نالر ان دو   غروسونو سئچیبلر. ندن بیزیم قیبله میزی وطن دئییل، او 

لیکلر مذهب، ایدئولوگیا، یاالن آرخاداشلیقالر و باشقا اؤزگه-دین

لوشدورسون! بیز نه زاماناجان قیبله میزی ایتی جه ییک؟ ایلک رهاو 

نرا حرام مسجیدیله کیملیک  کز"اقصا مسجیدی" ایله اویدوق، سو 

یاست قیبله سی باشیمیزی دی، بیر ده سشدیردیک، دین یئتمهدیی

دؤندردی! بو گون میلتیمیزین آیاقالر آلتیندا ازیلمه سینین ان 

لردیر! بیلیرسینیزمی نییه بو لیک قیبلهبؤیوک ندنی بو اؤزگه
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شدوک؟ من، سیزه دئییم! چونکی اؤنجوللریمیزین دوروما دو

لمادی! چونکی، ایدئولوژی باغلیلیغی نین  حسابالماسی دوزگون او 

ل آچماسینی اؤلچه بیلمه دیلر! سیز، منی کافیر، نئجه درین فالکته یو 

دینسیز، آلالهسیز سانسانیز دا، من اؤزومون نه قدر تانریا یاخین 

لدوغومو بیلیرم! منیم تانر یمین قیبله سی یوخدور. منیم تانریم او 

دیر. یارادانین قیبله سی یاراتدیغی بوتون اینسانالرین اورگینده

نرا هئچ گؤرمه لماز! سیز، منی ده اؤلندن سو  دیگیم عرب اؤلکه او 

داشیال -سینه ساری دئییل، گؤزومو دونیایا آچدیغیم، داغیال

لمادان قایناشدیغیم آزربایجانیما ساری باسدیرین! من، م وسلمان او 

لموشام! تانریمال منیم ایلقاریم  اؤنجه تکتانریچی بیر تورک او 

غولموشوق، او، منی توکنمزدیر. دئسم کی، ایکیمیزده بیر دو  

 آنالر!

جاببار عمی بیلیرسن کی، بیز اسکی الیفبانی اوخویا  ائلمیرا باجی: -

ایلدن  جی-۴۱بیلمریک. ایندی بیزیم یئرلرده کیریلجه یازیلیر. بونو 

 ۴۰یه امیر ائتدیلر. بیلدیگینیزبو یانا التینجا یازینین یئرینه ایشلتمه

دؤرد کره یازیمیز دییشمیشدیر. سیزین یازینیزی  -ایل ایچینده اوچ

خویا بیلر. بو اوزدن سیزین آنیالرینیزین بلکه یاشلیالر او  

لمایاجاقدیر.خونماسی منه قاو     سمت او 

غلوما جاببار عمی: سیزه یاردیمچی  - لماق اوچون جوانشیر او  او 

خویور. بیر ایل اؤز نی گؤزل او  ایش دوشور. او، تورکجه

لدوقجا یارارالنیبدیر. او  -دیلیمیزده یازیب خوما فورصتیندن او 

غلوموز هم اؤیره  دیبدیر.نیب، هم ایسه اؤیرهجوانشیر او 

 روشدوم:جاببار عمینین منیمله باغلی بیلگیسیندن شاشیراراق سو  

اببار عمی سیز بونو کیملردن اؤیرندینیز. من بونونال باغلی ج -

 سیزینله هئچ دانیشمادیم.

غلوم! هئچ جاببار عمی: اؤزونله باغلی داها چوخ اؤیرنمه - لیسن او 

ایلیاس کنگرلی آدینی دویدونمو؟ گؤزل آبانی دویدونمو هئچ؟ 
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اوچ یاشالریندا ایلک گؤزبادام -گؤزبادام آبانی نئجه؟ سن ایکی

نالر آب نرا ایسه ایلیاس بابانی و گؤزل آبانی ایتیردین. او  انی، سو 

لیگه توتوالراق، تانرینین رحمتینه آردینا بیر خسته-آردی

قوووشدوالر. من اوندا ورزقان دا اؤیرتمن ایدیم. سنین شهید 

قارداشینا الیفبانی من اؤیرتمیشم. ایلیاس سنین ددن ایدی. اونون 

ؤزل و گؤزبادام. سنین شهید آتان گؤزل ایکی خانیمی وار ایدی. گ

غلودور. یعنی  آبانین، چاووش بایرامی ایسه گؤزبادام آبانین او 

بایرامی بئی سنین اؤزبه اؤز عمیندیر! او، بیر نئچه کز بونو 

یه دوشمگیندن چکینیبدیر. آنجاق، یه چالیشسا دا، سنین تهلوکهدئمه

نی چوخ سئویر. تئز بونو بیلمگین گرک ایدی. او کیشی س -گئج

خدور. حله آتانی، یه اوره گی یو  گینی گؤرمهه سنین اوزولم

قارداشینی گؤزونون قارشیسیندا اؤلدورموش حالدا الیندن بیر ایش 

له، آنانین، باجینین گؤزلری قارشیسیندا جان حدیگی حالدا! گلمه

وئردیگی بیر واختا سنی ده الدن وئرمک ایسته میردی. بو اوزدن 

لدوغونو دیلینه بئله گتیرمک دبو گونه ک سنینله بیر قاندان او 

ایستمیردی. بیر ده، آنان رحمتلینین سون آنالردا اونا و منه بیر 

نرا فرج  لموشدور. بئله کی، ان آزیندان بیر ایلدن سو  وصیتی او 

لدوغونو بیلدیرک. عمین گؤل باشیندا سنی  بئین سنین عمین او 

 ییر، جوانشیر!گؤزله

لقا اللریمی سیخ-نین دئدیکلریندن الجاببار عمی سیخ -آیاغیم اسیردی. او 

لماغا چاغیریردی. اوتاغین  اللرینده توتموشدو. او، منی سویوق قانلی او 

کونجونه دیکدیگیم ببه ک لریمین قارشیسینی ساواالن دومانالری 

تاق بوجاغینی گؤرمز،  بوروموشدو! گؤزلریمین ایشیغی بیر او 

لماسینا قوالقالریم ایسه دوی الیین گئرچک او  لموشدو! بئله بیر او  ماز او 

لدوغونو دئمه سینی اینانماق ایستمیردیم. بیری بونون گولمه جه او 

لماسینی ایستمیردیم. بو دیله لورسا، فرج بئین منیم عمیم او  ییردیم! نه او 

لقا منه یئتر! بوتون عاییله مین اؤلدویونو قبول النارکن،  دونیادا بیر او 
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وب بیریسی نین "سنین عمینم" دئمه سینه هئچ حاضیر دئییلدیم. حله دور

ردوسونون گ ؤزدن دوشموش بیر چاووشو بیر ده او شخص، دوشمن او 

لسا!   او 

لقا: جوانشیر، جوانشیر هاراالرداسان! اؤزونه گل! باخ! منی  - او 

نیلمز یاشاما قایتارماق اوچون منه هر زامان "بو دونیا گؤزله

ولودور" دئین سنسن! بو دا، او سورپریزلردن ساخلیالرال د

لیسن! بایرامی بیریسی! بیز، بیر عمی صاحیبی ییک! بونا سئوینمه

بئی کیمی ده یرلی بیریسی سنین عمیندیر. او، میلتینه باغلی 

لدوغو اوچون بیزیمله سورگونه گؤندریلدی. صاباح باشینا نه لر او 

لدا اؤلدورگله یه چالیشدیالر. آنجاق، او مهجگی بللی دئییل! اونو یو 

دی! او سنی تک بوراخمادی، جوانشیر! یادینا سال، آنانین اؤلمه

یوب نئجه ینونا قو  اؤلدویو گونو! باشینی بایرامی بئین قو  

آغالییردین. دئمه کی، ایکینیز ده آغالییردینیز. سن سسلی، او ایسه 

  سمیرسیز گؤز یاشالرینی ایچینه تؤکوردو!-سس سیز

 

ل سیرا اوزومدن اؤپمه سی، -قانین ساکینلشدیریجی سؤزلریله یانیاو 

لوردو! بو اوزدن آزیندان  منیمله یاناشی هر کسین اوتانماسینا ندن او 

تاقدان باییرا فیرالدیم! آرخامجا گلن  لقانین اورگینی قیرماییم دئیه، او  او 

 قوردانانین اللرینی چیگینلریمده دویدوم.

غلوم! گل، م - نیم ایگید باالم! گل، باشینی قوی گل، گؤزل او 

باغیر، ایسترسن آغال! باشیندان -ینوما! ایسترسن چیغیرقو  

ئچنلرین هامیسینی بیلیرم. بیزلرین بو یاشامداکی پایی بو قدرمیش ک

نرا  غلوم! بیر ایله قدر دوستونال بیرلیکده یاشانانالردان سو  گؤزل او 

خسا سئوینجینی می یو  غما عمین کیمی قبول ائتمگین اونو دو  

کدرینی می یاشایاجاقسان؟ بونو یاشاییب گؤرمک گرکدیر. سنین 

غلودور. او، بوتون سئچنکلردن ان  عمین گرچک بیر تورک او 
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آجیسینی، ان شرفلی سینی و ان دوغماسینی سئچدی! بونو هامیدان 

لی سن. دئمک، بیر عاییله نین هامیسی مهچوخ سن دستکله

دی! سنین عمینی فارس ظولمه باش ا یمهقهرمانجا یاشادی، 

دی. باخ! اونون اؤوالدالرینین هارادا رئژیمی ساتین آالبیلمه

لماسی بئله بللی دئییلدیر. اونون آغریسی بیزیم هامیمیزدان  او 

خد غلوم، سن بونا تو  غلوم، ایگید او  لمالیسان! اآغیردی. او  ق او 

ی گئت عمینین اونون دردینی یالنیز سن آزالدا بیلرسن! ایند

ییر. سنین دوغما الینی توتماغی اورگینه سو سپ! او، سنی گؤزله

رپاقالردا دیغالیار! قوردانانین بکله ییر! یوخسا، بو قریب تو 

غلوم!  سئوگیسی کیمی، غضبی ده واردیر ها، او 

دیگیم بیر شاقا کیمی، گولمه گیمه قورداناین سون جومله سی گؤزلمه

ل آچدی. منیم گولوش ین قوردانا، ومدن سئوینجینی گیزلتمهیو 

رک حووضون کونجونده اوزاق یاماجالرا زیلله نن یاناقالریمدان اؤپه

لالندی. آیاقالریم سانکی باشچاووشو گؤسته ره رک، ائوه ساری یو 

یئردن قوپماق ایستمیردی. اورگیمده چاره سیزلیک حؤکم سوروردو! 

مه واریدی. من، بئله کؤنلوم ایله بیلینجیم آراسیندا آغیر چکیش

لسام دا، بو دفعه اؤزومو تام ایتیرمیشدیم.  دورومالرا آلیشقان بیریسی او 

الن بیر باشچاووشون دوشمن اوردوسوندا یئرلشمه سی  اؤزعمیم او 

لسایدی، ندن فارس  لونماز ایدی. او، یاخشی اینسان او  قبول او 

یلتیمین قانینا اوردوسونو سئچمیشدی؟ هاردان بیلیم کی، اونون دا الی م

یه بوالشمامیشدی. بلکه ایندی سادجه اؤزونو یاخشی اینسان گؤسترمه

چالیشیر؟ آرتیق، یاخشی گؤسترمکدن باشقا چاره سی قالمامیشدیر! او، 

ال بیلر؟ یوخ! منیم اونا قارشی  نئجه منیم ایگید آتامین قارداشی او 

ن تانیدیقدان سؤنموش نیفرتیم آرتاجاقدیر. عمیمی داها یاخیندان، ایچد

نرا، اونو باغیشالیا بیلمیه ال بیلمز! بو سو  جگم. منیم عمیم میلت خاینی او 

لماسیندا  کیشی بیر باشقاسیدیر! نییه بو گونه قدر منیم بیر عمیمین او 

یاشیندا بیر اینسانین، نئجه اؤز عاییله سیندن  ۲۴خبریم یوخ ایدی. 

نرا؟ بئین ال بیلمز؟ ندن بیر ایل سو  پالشان سینیرسیز یمده تو  خبری او 
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نو گؤرونموردو؟ آنجاق، بوتون بونالرا یانیت تاپماق رغولالرین سو  سو  

اوچون باشچاووشال اوزلشمک گرک ایدی. بیر ساعات اؤنجه صؤحبت 

الن قارشیالشمامین پروبلئمه چئوریلمه سینه  ائتدیگیم باشچاووشال او 

حووضون کونجونه ایذن وئره بیلمزدیم. بو اوزدن اؤتکم آددیمالرال 

ال دوشدوم:  ساری یو 

 فرج بئی ساالم! -

زولموش بنیزی، خنجر کیمی اورگیمه سسیمه دؤنن باشچاووشون پو  

لدو! بیر آن او   نون بوتون عاییله سینین الیندن آلینماسینی ساپمیش او 

باالسی ایله یاناشی، خانیمی دا میللی اینتقام  ۴آنیمسادیم! بیر آتانین 

اوزوندن اسیر توتولماسی نین آجیسی نین تام آنالمینی باشچاووشون 

گؤزلریندن اوخودوم! اورگیمده داشالشان الختا قانالرین آنسیزینجا سو 

لوب اریمه سینی ایسالق اووجالریمدا دویدوم! باشچاووش ایسه چو   خ او 

 وئردی: یوق قانلیقال یانیتسو  

غلوم! - تور عزیز او  غلوم، گل یانیما! گل او   ساالم او 

یه اونا باخدیم! اوزونه چٔوکموش قارا بولودالرین فیرتیناسیندان تیترمه

رک دئیه -باشالینجا بیر آن اؤزومو بوراخاراق "عمیجان، عمیجان"! 

  هؤنکور آغالدیق!-ینونا ساریلدیم! ایکیمیز ده هؤنکورو  ب

 

لدوغونو بیلمیردی. نفردن باش ۴-۵ قا، کیمسه باشچاووشون منیم عمیم او 

لی ساییردیق. بیز، ژاندارمانین بوندان خبر توتماسینی چوخ تهلوکه

بونون آرامیزدا بیر ساخلی کیمی قالماسینا امین ائتمیشدیک. عمیمین 

لالر آراییردیق. بیر احتیماال گؤره،  عاییله سیندن خبر توتماق اوچون یو 

ه سی تئهرانین اوردو قرارگاهالرینین بیرینده اونون عاییل

ساخالنیلیردی. باشقا احتیماال گؤره ایسه، عمیمین خانیمی ایله دؤرد 

الن ائولرینده یاشاماقدا داوام ائدیردیلر.  باالسی تبریزده و یا تئهراندا او 

بیزیم تبریزله هر هانسی بیر باغالنتی قورماغیمیز ایمکانسیز ایدی. 
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الن بیر خارابالیق کنددن نه ایشیق المپاسی ندان بئله؛ یوخسون او 

الردی کی! من، آرتیق باشچاووش اوچون قایغی گؤزله النیردیم. مک او 

یالقیز -اونون گؤزلریمین قارشی سیندا چاره سیزلیکدن یالقیز

دیگی آغالماقالرینا دؤزه بیلمیردیم. آیریجا دا الیمدن هئچ بیر ایش گلمه

بیرینی عوض ائتدیکجه، -یا بیلمیردیم. گونلر بیراوچون اؤزومو باغیشال

لوردو. گؤره سن بو جهنمین آچیالن قاپیسی  اوزوجو و دؤزولمز او 

الجاقمی؟ گئجه گوندوز بو فیکیر منی راحات بوراخمیردی! عمی -او 

لسا، بیر اومود وئرمک اوچون، بدراباد  مین اورگینه کیچیک ده او 

 :اؤیکوسونو اونا آنالتماغی دوشوندوم

فرج عمی، سنینله بیر ساخلینی پایالشاجاغام. الیندن یاردیم گلرسه،  -

لماماغی ایستردیم! بو  لوما داش او  لماغینی، گلمیرسه یو  بیزیمله او 

 سنینله منیم آرامیزدا قالمالیدیر! سؤزمو، سؤزمو، سؤز؟

غلوم! ندیر بئینیندن گئچنلر؟ -  جوانشیر، منی قورخوتما او 

ه سنین عاییله نیسگیلینه سون قویماغی عمی، قورخما! ایلک اؤنج -

 اؤزومه بورج بیلیرم.

نالرین  - منیم عاییله می هارادان تاپاجاقسان کی؟ من اؤزوم بئله او 

لماسیندان خبرسیزم. سن تئهرانین هاراسینی تانییرسان؟  هاردا او 

 راالردا ایتر.راسی بؤیوک شهردی. آدام اؤزو او  او  

خ بؤیودوم. رم! من بو بیر ایلده چو  ایته اؤیرنه -لسون عمی، ایتهاو   -

نرا دا آرتیق بؤیومه لقانی دا، سنی ده بوندان سو  لییم. ایندی او 

باخا سنین اوشاقالریندان، خانیمیندان -دوشونورم! گؤزوم باخا

لقانی اوزاق قالماغینا ایذن وئرمیه جگم. من بوردان قاچاجاغام! او 

لمادیغی اوزه گئج اونون فاط-دا اؤزومله آپاراجاغام. تئز ما او 

الجاق.  رونماسی ایمکانسیز او  چیخاجاقدیر. او، زامان اونون قو 

نون اوزه ذاتن ایندیدن میر معصوم آغانین و ژاندارماالرین او  

نالردان ائشیدیبدیر.  رینده گؤزلری وار! بونو ماشالاله خان او 
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و ییرسن؟ مگر بو قدر گؤز قاباغیندا بونغلوم نئجه قاچماق ایستهاو   -

 ائتمک مومکونمو؟

 پالنالریم وار! سنی ده اؤزوموزله گؤتوره بیلریک حت ی! -

 پالنینی آچ منه گؤروم! -

رخوسونا دیک. قو  فرج عمی ایله بیرلیکده قاچما پالنیمی اینجله

لدوغونو تصدیقله دی. بو حاقدا ماشالاله باخمایاراق، پالنین توتارلی او 

ماشالاله خانین دورومونون اؤزل خانین دا گلمه سینی ده یرلندیردیک. 

لدوغوندان، او   نونال باشقا بیر یئرده قوووشمامیزی دوشوندوک. او 

رتایا بیزیمله او   لماسینین او  نون آراسیندا هر هانسی باغالنتی نین او 

ندارما بیر ساواشین نونال منیم آرامدا قو  دیک. او  چیخماسینی ایستمه

لماسینی و ژاندارماالرین آرامیز ا گیرمه سینی پالنالشدیردیق! او 

نرا، بورادا قاالنالرین باشینا پیس  دوشونجه میزین باش توتماسیندان سو 

مه سی اوچون، عاییله ایچیندن آتیلماغیمیزی پالنالدیق. بو ایشلرین گلمه

  دیک.لرینی اؤیرنمک ایستهحاقدا جاببار عمیله، قوردانانین دوشونجه

 

لرده آغاجالرین یاشیل گئییمی، بؤلگه پاییزین بو چاغالریندا بیزیم

آلوان بویاالرا وئرر. آغاجالردان ائرکن اوزولن یارپاقالر، -یئرینی آل

هر اسن سرین یئل ایله سحر دانسینا قالخار. دان سؤکولرکن یاشام 

شوسو آرخاسینجا ائویندن چیخانالر اوچون پاییز مارشی چالینار.  قو 

یوق هاوا، آددیم باشی قوالقالری آرتیق قیشین یاخینالشماسی ایله سو  

 اوخشایار!

لسون، دئیشیک گؤرونوردو. سانکی  آنجاق، بورادا دوروم بیر آز دا او 

دوغانین ده گیشیمی چوخ گرگین ساواشال سورمه کده ایدی. 

یارپاقالرین دیره نجی بیتمک بیلمیردی. حله یاشیل بویا یئرینی پاییز 

دا سرینلیک دویولسا دا، جان الوانلیغا وئرمک ایستمیردی. هاواالر

 یاخماییردی. بو ایسه، بیزیم ایشیمیزه گلیردی.

گونلر سو کیمی آخیردی. قاچما پالنیمیزین گرچکلشمه سی اوچون 
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الیالرال آردینا گؤزله-الوئریشلی دورومو گؤزلرکن، آردی نیلمز او 

الیالرین بیری برکتاغانین ائویندن  -قارشی قارشییا گلیردیک. بو او 

ده یاییلدی. کند آغاسینین علیل ی! خبر بیر آنلیغینا بوتون بؤلگهگلد

قیزی، ماشالاله خانین ایسه ائشینین اؤلوسو تاپیلیبدیر. ماشالاله خان 

ایسه، اوچ گوندور یوخدور. ژاندارما ایله خان یاریقچیالری ماشالاله 

 دیرلر.دیریسینین پئشینده-خانین اؤلوسونون

 ارما چاووشونو قاپیمیزدا بولدوم.ایکن، ژاند حله بو بیلگینین شوکوندا

ن دفعه نه زامان ژاندارما چاووش: جوانشیر، ماشالاله خانال سو   -

 گؤروشدون؟

غورت گؤتوردوم ائوینه. او دا منی گون اؤنجه بیر متیرک یو   ۵-۶ -

نرا ائویمه قاییتدیم. داها  چایا دعوت ائتدی. بیر ساعات سو 

 دیم.گؤرمه

 نون قالدیغی یئری بیلیرسن می؟او   ایندی هاردادیر. سن -

  جگم سرکار؟من هاردان بیله -

لموسان، هم ده چو  سن او   -   خ یاخین!نونال یاخین او 

لوبدور. او، برکتاغانین غرودور، او بیزه چو  دو   - خ یاردیمچی او 

 امریله بیزیم ایشلریمیزه یئتیشیردی.

 قادینی حاقدا سنه دانیشیب می هئچ؟ -

لدوغونو و قادینی نین کیمسههه، او چوخ قلبی قارا  - مه نین گؤرمهاو 

نون حاقیندا هئچ بیر شئی ییردی. من ده بو اوزدن او  سینی ایسته

 روشمازدیم!سو  

نونال بیرلیکده نهاونده گئتدیگی هارداسا بیر آی بوندان اؤنجه او   -

نرا  نیزی اؤیرندیک. نؤکرلرینین دئدیگینه گؤره، سیز بیر گون سو 

نالرا  غرومو؟قووشموشسونوز، دو   نهاوندده او 

غانین گؤزللیگی ایله غرو سرکار چاووش! ماشالاله خان منی دو  دو   -

الن اورمانالرا  تانیش ائتمک اوچون قاماسیاب چئوره سینده او 

نرا، نین باشیندا او  گؤتوردو. بیر مئشه توردوق یئمک یئدیک. سو 
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یردی. بیر بافور چیخاریب قهوه رنگینده اویوشدوروچو مادده آلیشد

ردوم تزه تیریاک دئدی. من دی. آدینی سو  منه ده وئرمک ایسته

رخدوم چکمه لدو. قو  دیم. اؤزو چکدی اویدو! هاوا قارانلیق او 

دیم اویانمادی. باخدیم کی دیریدیر. من ده یاتدیم. بیر اویاتماق ایسته

آن ماشالاله خانین سسینی ائشیتدیم: "جوانشیر دور قاجاق، گئج 

لدو! سح لدو! ایندی نؤکرلر بیزی گؤزلر!"او   ر او 

 نهاوندده کیمسه لرله گؤروشدونوزمو؟ -

یوخ! یالنیز موسافیرخانا صاحیبیله ساالمالشماسینی گؤردوم. بیر  -

الن حاجی قافورال گؤروشدوک. او،  ده، برکتاغانین دوستو او 

برکتاغانین ساالمالرینی حاج قافورا چاتدیردی. نؤکرلری اؤنجه 

لالدی.  نرا بیز ده آیاقالندیق. هامیسی بو قدر! ۲-۱یو   ساعات سو 

مین  ۱۰جوانشیر، او آروادینی اؤلدوروب قاچیب! اونون باشینا  -

یولوب! او   النا ایسه اؤلوم تومن موکافات قو  نونال ایشبیرلیگینده او 

ن مین حؤکمو وئریلیب! عاغلینی باشینا توپال! سنه گله بیلر! او  

الرسان قادینینال بیرلیکده خ پولدو ها! یاخشی چو   بیریسی او 

  دیگین یئره گؤندره بیلرم سنی!آزربایجاندان کنار ایسته

 

غاراق قاچاق دوشمه سی آغیزبؤلگه -ده ماشالاله خانین آروادینی بو 

الشیردی. ائویمیزین گونده لموشدو! آغیزا دو  لیگی ماشالاله خان او 

خ ایدی! حت ی اونون یسی یو  نین ماشالاله خان حاقدا من قدر بیلگکیمسه

لدوغونو، نئجه او   نونال ائولندیگینی منیم قدر خانیمینین نه دورومدا او 

ن ایللرجه ساخلی چیله سینی بیلن بیریسی یو   خ ایدی. ماشالاله خان، او 

الن یازیق قیزا نئجه  ساده جه منیمله پایالشمیشدی. بیر ات پارچاسی او 

لماسینی سادجه م نه دئییردی. حت ی طبیبین دئدیگینه کبینلی نؤکر او 

صاباح اورگینین دوراجاغینی مندن باشقا  -گؤره، یازیق قیزین بوگون

هئچ کیمه دئمه میشدی. چونکی، برکتاغا اوشاغینین اؤلوم گونونو 

ماشالاله خانین دا اؤلوم گونو اعالن ائتمیشدی. بو اینسان منیمله 

نرایا بیرلیکده قاچماسینین شرطلرینی خانیمینین ا ؤلوموندن سو 
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باغالماسی دوروموندا، نییه معصوم بیر گؤرمز، ائشیتمز، دویماز علیل 

لیدیر! من بونالرین سؤیلنمه سینی، اؤز ایچیمیزده بئله، قیزی اؤلدورمه

 دوغرو سانمیردیم.

جابباعمی: بو ایشین ایچینده بیر ایش واردیر! بو آدامین اینجه،  -

ره بیلمزدی! الکین عاغلیم کؤورک اوره گی جینایته ایزین وئ

لداشی اؤلن آدام قاچارمی هئچ!  آلمایان اونون قاچماسیدیر! یاشام یو 

ال بیلر. منیم تانیدیغیم کیشیخان عمی: بو بؤلگه - لرده هر شئی او 

ن ایللرده  ماشالاله خان ایسه بیر قاریشقانی بئله، اؤلدوره بیلمز! سو 

 بیری ایدی او. تانیدیغیم ان یوموشاق اورکلی اینسانالردان

مین  ۱۰لر گلمیش. توتولماسینا داجاببار عمی: آلاله بیلیر باشینا نه -

لوبدور. بللی کی، بو ایشین ایچینده بیر  تومن پارا موکافاتی قویو 

 ایش وار! تانری، حاقی بولدورسون!

قوردانا: حاقی بوالنا یاهو! بو دونیادا گؤردویوم ان افندیلردن  -

لماسینی منیم بیریسیدیر بو آدینی چکد یگینیز یازیق کیشی! قاتل او 

ده عاغلیم آلمیر! جاببار قارداشیم دئمیشکن، بو ایشین ایچینده 

 موطلق باشقا اللر ده واردیر!

لقا: اونون بیزه گؤستردیگی یاخشیلیغی کیمسه - دیک. دن گؤرمهاو 

لوب دا اینسانین اؤزوندن داها دا جان یاندیرماغی او  اؤزگه او 

الن بوتون بیگانهکیشیدن اؤیر لرین ایچینده ندیم من. چئوره میزده او 

جکدیر، لر گلهنیردیک. یازیق کیشینین باشینا نهیالنیز اونا گووه

لداشی نین قانینا  تانری بیلیر. آنجاق، اومود ائدیرم کی، الی حیات یو 

  بلنمه سین! من اونو قاتل گؤرمک ایسته میرم.

ایچینده اوزده معصوم گؤرونن  چاووش درویشلو: بیز بو نئچه ایل -

دیک کی! اؤز اوشاغی نین بیر گؤز یاشینا آز قاتل گؤرمه

الن آز اوشاق قاتل لری گؤرمه دیک کی! دؤزومسوز او 

توپلو اینسانالریمیزی قورشونا -گؤزوموزون اؤنونده توپلو

دوزنلری نه تئز اونوتدونوز! بیزیم معصوم باالالریمیزی داردان 

ی یوخدو سیزجه؟ بیز بیر یاخشیلیغی مین آجی آسانالرین اوره گ
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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 

ال بیلر! اونون اوره  نه قدر یاخشی گؤرونسه ده، پیس یانالری دا او 

لو بیر اؤج کوپو ایدی! او، ظالیم قاین آتاسیندان  گی دردله دو 

لوردو! نییه هئچ زامان اؤز  دانیشارکن، گؤزلری قان چاناغی او 

مزدی؟ ندن کیمسه اونون ائشینی ائشی ایله باغلی دانیشماق ایسته

دی؟ گؤردونوزمو هئچ؟ گؤرن وارسا دئسین! منیم اؤزومه گؤرمه

ال بیلرم. چونکی، منیم ده بئله، اینان جیم قالمایبدیر. من ده قاتل او 

  اورگیم قان چاناغیدیر!

ییردی. او، هر زامان ایچیمیزده ان آز درویشلونون سینیردن اللری تیتره

لموشدو. بیزی سئودیگینی دیلینه گتیرمسه ده،  و اؤز دانیشان بیریسی او 

لیک بول خیدمتلریله بونو گؤسترمیشدی. او، توپلوما وئردیگی گونده

پروبلئمین گئرچک اوزونو بیزلردن داها آیدین گؤروردو. یاشیت 

ل دوغوموزا باخمایاراق، دوشمن اوردوسوندا گؤردویو او 

گئچدیم" کیمی دیرلندیرمیردی. اونون اوچون -جینایتلری"گؤردوم

عدالتسیز جینایت، جینایتسیزسه عدالت یوخدور. ایکیلی 

نین قورخاق لیدئرلرینی فارسالردان داها دانیشیقالریمیزدا دا او، فیرقه

باشینا یاماجا  ه اونونال تکچوخ الشدیریردی. همین گونلرین بیریند

  ر آز دانیشدیق:چیخیب بی

  سرکار درویشلو....! من: -

درویشلو: جوانشیر قارداشیم، بوراخ بو بایاتالشمیش آدالری!  -

نرا منی غالمعلی و یا ان یاخشی سی ساده جه غالم  بوندان سو 

لسون کی، بیر نئچه آی  سسله! بیز، هارداسا یاشیت اینسانالریق. او 

ل! منیم سنی سسلهسندن بؤ دیگیم کیمی منی سسله! یوکم! راحات او 

 یئره باتسین چاووشلوغوم و سرکارلیغیم!
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من، سنی هئچ تانییا بیلمیرم! تکجه من دئییل، ائوده ده کیمسه سنی  -

غرو حله -دوزگون تانیمیر. چوخ قاپالی بیر اینسانسان. حله-دو 

لمور.   سنینله ایلیشکی قورماق او 

سنین کیمی بیرییم. آنجاق باشیمدان گئچنلرله جوانشیر، من ده  -

بیرلیکده دوشمن اوردوسو منی بو گونه سالیبدیر. گؤزومو آچاندان 

ظولم، ایهانت، باسقی و قان ایچینده بؤیوموشم! عؤمرومده بیر 

نالرین هر ایکیسینی ده ائرکن  آتامی، بیر ده آنامی تانیمیشام. او 

آتانین تکجه اوزانتیسی -اایتیرمیشم. اؤکسوز، کیمسه سیز بیر آن

یاشیمدا یالقیزلیقدان قاچماق اوچون عسکرلییه گئتمیشم.  ۱۶یام! 

شوندان چیخسام، یئنه یالقیز قاالجاغاق دئیه، او   رادا قالمیشام! قو 

عؤمرومده بیرجه دفعه بئله، اوره کدن گولمه میشم! آتامین آنامدان 

نراکی آغیر یاشامی تکجه خاطیرم ساییلیر. اوجسوز بوجاقسیز  -سو 

دیر! جینایت، آتامین یاشامینا دامغاسینی ووران بیر آجی هئکایه

 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. حت ی آلینیازیسینا تابع توتوالن ایکی 

 یاپیشیقلی اکیزلر کیمی ایدیک!

وخ بیراز آتاندان آنالدا بیلرسنمی؟ آخی، بیزلرین قارایازیسی چ -

 بنزردیر، غالم قارداش!

یدا، سالماسدا، ایللرینده خو   ۱۹۱۷-۱۸خ! تبریزده یاشانانالرال، یو   -

لماز! تبریزده بیر میلتین میللی  اورمودا یاشانانالری بیر توتماق او 

یومدا، دیلدی. منیم خو  ایراده سی قارشیسیندا جینایت تؤره

الی یالین  اورمومدا، سالماسیمدا، حت ی قوشچودا، کؤهنه شهرده

پ قورشونو یاغدیردیالر. ایلک ائرمنی آسورو -میلتین اوزه رینه تو 

نرا جینایتکار ایسماعیل سیمیتقو!  بیرلیکلرینین جیلوالری، سو 

بونالر روسالرین و اینگیلیزلری یاردیمی ایله یوز مینلرله تورکو 

ی قیریم یاراتدیالر! تبریزده میلتیمیزین  قیرغین ائتدیلر، سو 
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اسینی من دئیه دار آغاجینا چیخم-"یاشاسین آزادلیق" دئیه ایگیدجه

لسون شاها" شوعارالریندان تئهران گؤزومله گؤرموشم.  "اؤلوم او 

ییردی! آنجاق، اورمودان؟ میلتیمیزین باشینا گلنلردن هئچ تیتره

خ ایدی! نه آزادلیق، نه اؤلوم، نه یاشام، نه نین خبری یو  کیمسه

رغو و نه ده یانیت!  پ گوهلل سی میلتیمیزین اوزه سو  ساده جه تو 

بابا کندیم "سفر -رینه یاغیردی اورمودا، خویدا، سالماسدا، منیم آتا

  قولو"دا...!

 

آیاغینی بوروموشدور. -دامالجیق تر اینجیلری گنج چاووشون باشدان

لوردو. قوالمین اؤفکه لی سسینده ایچ هایقیریقالری آیدینجاسینا بللی او 

داها چوخ ایچ هنیلتیسی ماراغیمی چکیردی. من، جیلوالرین دانیشیغیندا 

چوخدان بیلسم ده، قوالمین دئدیکلریندن جانیم -پیسلیگینی آزدان

ییردی.باشقا یاندان ایسه، اونون بونالری یاشاماسی ایمکانسیز تیتره

ال بیلردی. ایکی  گؤرونوردو! او، مندن ان چوخ بیر یاش بؤیوک او 

ده بو قدر فرقلی یاشاماسی اینانیلماز گهیاشیدین بیر بللی بؤل

 گؤرونوردو! بو اوزدن سوروشدوم:

 غالم، بونالری سن اؤزون یاشادین می؟ -

لو نیسگیلینی گ یکئشک - لسایدیم دا، آجی دو  ونوموزه یاشامیش او 

من ده، بوتون عاییلم کیمی وطن تورپاغینا  یداشیماسایدیم! کئشک

گؤمسئیدیم! آتام کیمی، آنام کیمی، بابام کیمی! بونالر منیم اؤز 

کایه حآتامین، سنین کیمی وطنداشیمین ایسه معنوی آتاالرینین 

سیدیر. اون یاشلی قودرت علی بیر کنددن ساغ قاالن تک اینسان 

الن سفر قول آسورو -و کندی ائرمنیایدی. مینلرجه دینج اهالیسی او 

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 

نرا روس، ائرمنی، آسورو بیرلیکلری سفرقولو  اؤلوموندن سو 
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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 

دئشیک -اغین گؤوده سینی دلیکلری اوشگؤرموش! توپ گوهلل

پارچا -ائتسه ده، جانینی آلمامیشدی! او، اؤزونو اؤلولرین پارام

لموش جسدلری آراسیندا، چئشیدلی ییرتیجی جاناوارالرین  او 

دن اوزاقالشا ایچینده گؤرونجه، بوتون گوجونو توپالیاراق بؤلگه

ن، بیلمیشدی! آناسینین، آتاسینین، باجیالرینین، قارداشالرینی

 ۱۰تانیمادیغی هر کسین قانلی لشلری اوستوندن قاچان -تانیدیغی

یاشلی قودرتعلی، بوتون کندی قان ایچینده گؤرونجه دلی 

لموشدو! قودرتعلی باش گؤتوروب سرسملر کیمی داغا داشا -او 

دیرمانمیشدی! سونوندا آیاقدان دوشموش جانی یورومک گوجونو 

  رک دوشوب باییلمیشدی!ایتیره

جانیلریله ساواشان بیر قروپ قیزیلباشلیغا باغلی  ائرمنی

"قیرخالر" ساواشچیسی، جاندان دوشموش طفیل اوشاغین نعشینی 

باسدیرماق اوچون یوروشلرینه آرا وئرمیشلر. آغالر گؤزلریله 

قانالر ایچینده معصوم اوشاغی آستاجا باغرینا باسان ایگید تورک 

وار گوجو ایله  ساواشچی، اوشاغین نفس آلدیغینی دویارکن،

اوشاغی  :"دیریدی، دیریدی! اوشاق دیریدی!"باغیرمیشدی

قیرخالر قاالسینا گؤتورموشلر! او، گون قیرخالر قاالسیندا سئوینج 

دولو آنالر یاشانمیش! او اوشاق قیرخالر قاالسینین یاشام سیمگه 

لموشدو!  یاشلی قودرتعلی همین زاماندان بری قیرخالر  ۱۰سی او 

نا قاتیالراق، ائل قهرمانی کاظیم خان قوشچونون ساواشچیالری

نونال آغالییردی! یانیندان آیریلمامیشدی! کاظیم خانال گولور، او  

هر ائرمنی دیغاسینی یئره سردیگینده اللرینی گؤیه قالدیراراق 

لسون" دئیردی!  "سفرقولو شهیدلرینه قوتلو او 

اشالییر، لیکله، قودرتعلی نین یاشام اؤیکوسو قورشونال ببئله

قورشونال بیتیر! او، منیم آتام ایدی! او، منیم اؤزبه اؤز آتام ایدی! 
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: "گؤزومو بیر او، ایلک کز کاظیم خانال تانیشلیغینی بئله آنالدیر

ایگیدین توفنگیندن چکمیردیم. او، توفنگینی قورشوندان 

آلماز دنگم پوزوالراق -بوشالداراق الیمه وئردی. توفنگی الیمه آالر

یه دولدو! اوتانجیمدان دوشدوم! منی گؤرن هر کس قهقههیئره 

رک ین کاظیمخان منیم یانیما گلهآغالدیم! ائیوانیندان بیزی ایزله

باشیمی سیغالالدی! اونون ایستی اللریندن ایچیمه بیر سئوگی 

ایسینتی سی سیچرادی!" او، باشیمی اللرینین آراسینا آالراق 

 سوردو:

 

الدیرماق حله سنین وار؟ کیملردن سن؟ توفنگ قاوغلوم نئچه یاشین -»

 اوچون تئزدیر!

جک یئریم خدو. آرتیق گئدهیاشیم وار. کیمسم یو   ۱۰عمیجان منیم  -

اون گون اؤنجه بیر کندیمیز وار ایدی! ایندی او -خدور. بئشده یو  

 «خدو آرتیق! چونکی، بیر کنددن یالنیز من قالدیم!کند یو  

 

نرا الینی اوزونه قویاراق آرخایا دؤندو.  او، منیم بو سؤزومدم سو 

رک منی او، دؤنهجیبیندن آغ یایلیغینی چیخاراراق گؤزلرینی سیلدی! 

  باغرینا باسدی:

 سنین آدین ندیر؟ » -

 علی! درتق  -

غلومسان!   - نرا منیم اؤز او  گؤزل آددی، قالسین! سن، بوندان سو 

جکسن. ساواشچی تماغی اؤیرنهیانیمدا قاالجاقسان، توفنگ آ

الجاقسان. بیر تورک کیمی ایگید، ییلماز، اوره کلی و کؤنوللو  او 

الجاقسان. دوشمنینه قارشی ایگیدجه ساواشاجاقسان، سون نفه  او 

جکسن، روحونو اوجا توتاجاقسان، دک دیرنج گؤسترهسینه

الجاقسان!  ییلمایاجاقسان! عدالت ماساسیندا اوره کلی او 

یزلییه قارشی اوره کلی داوراناجاقسان. عدالتسیز کیشی من عدالتس

الجاقسان! میلتینه، وطنینه  لسا بئله، اونو قینایاجاقسان! کؤنوللو او  او 
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الجاقسان! سن، بئله  رپاق، بیر دونیا کؤنول او  قارشی بیر اووج تو 

لماغا حاق قازاناجاقسان! آتانین، آنانین دئییل،  لونجا بیر تورک او  او 

ن دوشمن خنجرینه توش گلمیش میلتینین اؤجونو آالجاقسان! بوتو

جکسن! دوشمنین اوشاقالرینی اؤج آالندا بئله، عدالتسیزلیک ائتمیه

جکسن! حله دوغولمامیش جکسن! ائولرینی اودا چکمیهاؤلدورمیه

روجوسو کؤرپه نین قانینا سوسامایاجاقسان! ساواشدا عدالتین قو 

الجاقسان. دوشمنله اوز گؤزه ساواشاجاقسان! -اوزه، گؤز-او 

غلو تورک سن! سنی باشقاالریندان  چونکی، سن بیر تورک او 

غلوم قودرت!"   «آییران دا بودور! آنالدینمی او 

لدوغونو بو اؤزل لیکلریله  آتام دئیردی کی، "من کاظیمخانین کیم او 

اؤیرندیم! کاظیمخان قوشچو، قیرخالر کندینه قاچان بوتون 

اوشاقالرین آتاسی ساییلیردی. او، تکباشینا بیر میلتین وارلیغینی 

تانییان گئرچک بیر تورک باشچیسی ایدی! بو اوزدن قیرخالر 

دی! بونو میلت لدو! بونو او ایستمهکندی "کاظیمخان داشی" او  

الن سئوگیسی، یاشام سئوگیسینه چئوریلدی! ایسته دی. میلتین اونا او 

یدا، سالماسدا، حت ی قهرمانالر قایناغی تبریزده اورمودا، خو  

سایغی سسلری اوجالیردی! هر -"کاظیمخان" آدی گلینجه، سئوگی

 نو اولوسون خانی آدالندیریردی!کس او  

 

نونال خانال باشالدی! او   مین ایکینجی یاشامی کاظیممنیم آتا

سوردو! آیالرجا ائرمنیلره قارشی ساواشدی. قارداش تورک 

شونو ایمدادا گلدی! عیرق، ناموس، وارلیق دوشمنیمیزه قو  

چئوریلن ائرمنی، آسورو، روس بیرلیکلری سیچان یوواسینا 

، بیر ده یه باشالمیشدی کیگیردیلر! اولوسوموز یئنیجه سئوینمه

ندو! دوز چؤرک بیلمز بیر خاین کورد -کورد بالسی باشیمیزا قو 

اوبامیزین یئنی سویقیریمی -تئرور قارشیسیندا جاندان دوشموش ائل

باشالدی! فورصتدن یارارالناراق، یاراغا ساریلمیش قانماز کورد 

لدو! سیمیتقو تئروریزمی دوز  تئروریزمی ائرمنیدن بئتر او 
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سیندیردی! آزربایجانی کورد بایراغی آلتینا  رک دوزقابینییئیه

چکمک احتیراسی ایله آلووالندی! ائرمنیدن اومودسوزالشان 

سورساتی کورد -روسالر کوردلره اوز چئویردی. روس سیالح

عشیرتلرینه آخیندی. یئنه وطنی، وطنداشی قوروماق ایشی ایگید 

 وطنسئورلره دوشدو. همین اثنادا آتام بیر یاراماز کوردون

رک، بئلیندن وورولدو! آرخادان گلن کورد قورشونونا توش گله

قورشونو آتامی یئردن قالخماز ائتدی! ایفلیج آتامی، اری ساواشدا 

یاشلی بیر گلین قیز ایله ائولندیردیلر.گول  ۱۷شهید دوشموش 

غالن منم! آنام  غدو! او او  غالن دو   ۲۲چؤهره آدلی او گلین بیر او 

یاشیم وار ایدی!  ۳اؤلدو. او اؤلورکن منیم  یاشیندا قان قوساراق

مورقاسیندا یئر ساالن کورد  نرا او  آنامی خاطیرالمیرام. آنامدان سو 

قورشونو ایله بیرگه، آتامال بیر نئچه ایل یاشادیم. او، بوتون 

آنیالرینی منیمله پایالشدی! داها چوخ گنج ایکن دونیانین بوتون 

گون، تکباشیما اوتوردوم گولدوم! آجیالریندان قورتولدو! او، اؤلن 

قیوریم جان -هئچ آغالمادیم، تکجه گولدوم! چونکی، آتامین قیوریم

چکیشمه سیندن قورتولوشونو بایرام توتموشدوم. او، کورد 

قورشونو قارشیسیندا آرتیق قیشقیرمیردی. آرتیق، دردین نه 

لدوغونو قانلی دیرناقالری ایله اوتاغیمیزین دووارالرینا  او 

خیشالمیردی! بو اوزدن، اونون اؤلوسونو سئوینجله قارشیالدیم. نا

لسون کی، منی کؤکسونه چکه الن بیریسی شوکورلر او  جک او 

قالمامیشدی کی ایچدن گلن سئوینجیمی کسه بیلسین! آتام 

کاظیمخانین اؤلومونو میللی فاجیعه کیمی دیرلندیریردی. آتام اؤز 

 ئینی لشدیریردی. او دئییردی:دورومو ایله میلتیمیزین دورومونو ع

"میلتین ایگیدی اؤلونجه بئلی قیریلیر. بئلی قیریلینجا منیم کیمی  «

لور! خانین اؤلومو ایله میلتین بئل سوتونو  یئردن قالخماز او 

لدو! او  -غومقیریلدی! سینماز کاظیمخان داشی کدردن او   غوم او 

 اورمو و باتی آزربایجان اؤکسوز قالدی!
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الن بو قدر ظولملردن خبرسیز قالمیشیق؟! بیز، نه بیز میلتیمی - زه او 

ایلینی اونودان میلت کسین  ۳۰-۲۰اونوتقان، نه ماراقسیز خالقیق! 

لیکله بو گونلری ده تئز اونوداجاق! گئچمیشیندن قاچاق بیزلرین 

الجاقدیر! بیز، نییه بئله ییک؟ هئچ گله جگی ده، دومانالر ایچینده او 

جک ارده میمیز یوخ؟ هئچ میللی عیرقیمیز یوخ؟ هئچ ییه لنه

نئینه ییم، اؤزوموزه گوونجیمیز یوخ؟ بو دئدیکلرینی ائشیدیب، اه 

الر قوالم؟ بو گونه دک منه نه دییه ن بیریسینین آدینی نه قویماق او 

یه حاقیم یوخمو؟ نییه سوسقون دایانمیشدین قوالم؟ منیم بیلمه

قیریالن منیم میلتیم دئییلمی؟ قیران، تاالیان، قولدورجا باجیما، 

د، آناما، ایرزیمه تجاووز ائدن منیم دوشمنیم دئییلمی؟ ائرمنی، کور

فارس و روس بالسیمی، یوخسا اؤزوموزون جاهیل لیگیمیزین 

 سونوجومو دوشمنیمیز؟

جوانشیر اؤزونو چوخ قورجاالما! هر ایکیسی ده داخیلدیر. اؤز  -

لرین جهالتی! باخ! روسالردان باشقا آدینی جهالتیمیز و اؤزگه

یو  چکدیگین اوچ میلتین هانسی سی بیزدن ذکالی دیر. بیز تاریخ بو 

لموشوق. دؤولت، میلت، کولتور، او خا لقالرا اوستون او 

قوروچولوق، یاشام کیمی گئنیش آالنالردا تورک میلتی سؤز 

نرا بؤلگه لوبدور. ایسالمدان اؤنجه و سو  نین ان گوجلو آغاسی او 

لوب. بو گون دوشمن  اویقارلیقالری تورک آدییال باغلی او 

ایلکین اوچ اویقارلیغی  نین انین اورمو گؤلو بؤلگهجایناغیندا اینله

لوبدور. منیم آتا الن آراتتا دؤولتچیلی گینین مرکزی او  بابا شهریم -او 

خوی بو اویقارلیغین بؤیوک بؤلومودور. آنجاق، بیزیم باشیمیزا نه 

گلیبسه، فارسالری و بیزه سیغینان کوردلر کیمی داغلی 

 لی گلیب! عربلر فارسالرینتوپلومالری قورودوغوموزدان ایره

نالری یوخ -وارینی یوخونو یئر اوزوندن سیلرکن، تورکلر او 

نالرا یازیق دئیه لوبدور. او  لماقدان قورتاران تکجه میلت او  دئیه -او 

اؤز دیلیمیزی اونوداراق فارس دیلینی یوخدان وار ائتمیشیک! 

رپاقالریمیزا گتیره رک اینسانلیق یاپمیشیق! کوردلری الیمیزله تو 



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

371 
 

راتورلوقالر دیللرینی ال آلتی خالقالرین بیرینجی بوتون دونیا ایمپئ

ده رکن، بیز ال آلتی خالقالرین دیلینی ایمپئراتورلوق دیلینه یوکسه

لماق  خموشوق. آتاالریمیز، جاهان حؤکمداری او  سارایینا سو 

دامال بیچیملنمیش تورک کیملیگینین -مین ایللیک دامال ۱۰اوغرونا 

لدوغوموزال یاناشی، کؤکونو قازمیشالر! بیز بؤیوک م یلت او 

لموشوق!!! یئنیدن میلت گئنیش اوره کلی، دار دوشونجه لی او 

لماق ایسته لماغیمیز او  ییریکسه دار اوره کلی، گئن قافالی او 

 گرکدیر، جوانشیر!

ن سؤز -   لرینی بیر آز آچارسانمی، قوالم؟سو 

ییب، سینیرسیز بئیین ساده دئییمله سینیرسیز دویغوالری اؤنله -

 لییک!گلیشدیرمه

لی، دئدیگیندن بئله باشا دوشورم: " سینیرسیز دویغو تهلوکه -

 سینیرسیز بیلگی یارارلیدیر!"

الراق آشیری  - تام اوستونه باسدین، جوانشیر. بیز بیر میلت او 

دویغوسالیق. بو دویغوساللیق گؤزوموزون بیلگییه یومماسینا ندن 

لور!  او 

یونجا بیر دام آلتیندا یاشاماغا قارشی بیر سویداش فاجیعه  بیر ایل بو 

لدوغونو بیلمه نیردیم. اؤز یاشیدیم دیگیمه گؤره اؤزومدن اییرهسینین او 

بیر سویداشیمین باشینا گلنلردن خبریم یوخ ایدی. تانریم! بیز نئجه 

لوب؟ گؤره سن اؤز وارلیغینا بو اؤلچوده بیگانه میلتیک؟ بیزه نه لر او 

لور، تبریزده قاالن باشقا بیر میلت وا رمی هئچ؟ اورمودا سویقیریم او 

لمور! تبریزده شاه قیریجیالری میلتی بومباردمان کیمسه نین بیلگیسی او 

ائدیر، اردبیلده بیلگیسیزلیکدیر! ائی تانریم! هانی تورک سنین گیزلی 

قیلینجین، عزیز اولوسوندور؟ بومو سنین گؤستردیگین عزیزلیک؟ 

لیک دئییلمی؟ بیز تورکلرین بو دونیادا  سنین سئویملی دئدیگین رذیل

 هئچ می دوستو یوخدور؟ حت ی سن بئله، ائی تانریم؟
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سون باهارین یارپاق تؤکومو، اؤتن ایللرین قوروموش چیچگی کیمی 

لماسینی آنیمسادیردی! قارشیدا اؤنوموزو کسه جک، قارا قیشین قاپیدا او 

لدوزو  آیدین بیر شئی گؤرونموردو. اومود آدیندا ایشیق ساچاجاق دان او 

لموشدو! ماشالاله خان ژاندارماالرین آختاریشیندایدی.  بئله، یوخ او 

لماسییال، منیم ده اوزه ریمده گیزلی گؤزلرین ایزینی  اونون یوخ او 

گٔوروردوم. جاببار عمینین دورومو گون گئچدیکجه پیسه دوغرو 

دی. بونونال بئله، ایچدیگینی قایتاریر-ییردی. او، آرتیق یئییبلیلهایره

جاببار عمینین هئچ بیر شکایتینی ائشیتمیردیک. اونون یازدیغی آنیالری 

الن  خوتدوروردو! قوردانانین جاببار عمییه او  هر گون قوردانا منه او 

سئوگی ایزلری گؤزیاشالریندا گؤرونوردو. قوردانانین چوخ گئج 

لداش سئوگیسیله آلیشیب، آلووالندیغی  آیدینجا بللی تاپدیغی بیر یو 

الن -اولوردو! بو ایکیسی نین بیر الن بنزرلیگی ایچلرینده او  بیرینه او 

نالرین داورانیشالری تام  ساخلیالرال اوزه چیخیردی. اونا گؤره، او 

باشقا گؤزه ده ییردی. بللی کی، اینسانالرین بنزرلیگینی اوزده -باشقا

  دئییل، ایچدن آختارماق گرکدیر!

رت لقانین اوچونجو کز گبه قالما چاباسی دا بوشا بو اومودسوز او  امدا، او 

الن اوستو دوشوک دورومدا ایدی. کیمسه نین چیخمیشدی. مورالالر، او 

نرا -دئییب لقانین هر دوشوکدن سو  دانیشما هوه سی قالمامیشدی. او 

دونیاسی قارالیردی. ائلمیرا حکیمین دئدیگینه گؤره، تبریز 

دلی مأمورالرین تجیزینه اوغرایان معصوم حبسخاناسیندا گونلرجه چئشی

لقانین یومورتالیغی شیش گتیرمیشدی. اونون چوخ تئزلیکله خستخانادا  او 

  کیردی.یاتماسی گره

الیمدن بیر ایش گلمیردی. برکتاغانین بیزه قارشی باخیشی دئیشمیشدی. 

کی کیمی ییه لنمیردی. حت ی بیزی، قیشدا اؤز آرتیق، بیزی اؤنجه

ن چاره سینه باخماقال اویاریردی. بئله گؤرونوردو کی، بیزیم باشیمیزی

بورادا قالماغیمیزا هوه سی قالمامیشدی. قیزینین اؤلومو ایله بیرلیکده 

نی نین قاچماسی اونو چوخ سارسیتمیشدی. سانکی او، قیزینین کورکه

اؤلومونون و ماشالاله خانین قاچماسینین اؤجونو بیزدن آلماق 
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ت ی بیزیم گلیشیمیزله ماشالاله خانین دئیشدیگینی دیله ییردی. حایسته

گتیرمیشدی. تبی کی، بو سؤزونده حاقسیز دا ساییلمیردی. ماشالاله 

خانین بیزدن ائتکیلنمه سی دارتیشیلماز ایدی. او، گئرچکدن بیزیمله 

رتایا قویوردو. نرا اؤزگور و اردملی داورانیشالر او  الندان سو    تانیش او 

لو آختاران فرج عمی جانین  قارشیمیزدا الن قارا گونلردن چیخیش یو  او 

چاباسی بیر سونوج وئرمیردی. او، ژاندارمادان بیزیم بورادان 

کؤچورولمه میزی ایسته میشدی. الکین، اونون ایستگی نین جاوابسیز 

لماسی اوزه چیخمیشدی. بئله قالماسییال یاناشی، اؤزونون ده تهلوکه ده او 

وست قاتیندان چاووش درویشلونون حاقیندا اوندان کی، اوردونون ا

لموش و ژاندارمانین رسمی بیلگیسی ایسته نیلمیشدی. بو سوالالر او 

نالرین یئنیدن محکمه الجاغینی گؤستریردی.ایسه، او   لیک او 

الیالر، سورگون اومودالریمیزی دریندن -آردی لومسوز او  آردینا گلن او 

یشدی کی، هامی قاچماق فیکرینه سارسیدیردی. ایش او یئره چاتم

لماسی ان دوشموشدو. آنجاق، آرامیزدا قوجا، اوشاق و خسته لرین او 

بؤیوک پروبلئم ایدی. ایلک اؤنجه فرج عمی جانال، قوالمین بوراالردان 

لوملو یؤنلرینی آختاریردیق. باشقا یاندان  لومسوز و او  قاچماسینین او 

روج بئیدن بیر ایز  ایسه، من "بدراباد" شهرجیینده تانیش لدوغوم او  او 

ییردیم. او، منیمله ایلیشکی قوراجاغینا سؤز بوراخیلیشی گؤزله

الن ایناملی داورانیش منه گوج  وئرمیشدی. من اونا اینانیردیم. اوندا او 

الن داغالر لر بؤیوک انگل دره-وئریردی. آنجاق، آرامیزدا او 

  یارادیردی!

لومسوزلوقالرا بیر ده ج اببار عمینین دورومو کؤلگه سالماقدایدی. بو او 

قورو نفسیله اؤیوندویوموز عمینین دورومو سون درجه کریتیک ایدی. 

چؤرک توتموردو. بیز، بو ده یرلی -جاببار عمینین بوغازی آرتیق سو

نالنماسی  لبای ییمیزی ایتیرمک آستاناسیندایدیق. هر آن عمینین سو  یو 

الن ان ده یرلی خزینه نیلیردی. اونون آنیالر دفگؤزله تری الیمده او 

لرینین کیتاب ساییلیردی. جاببار عمی بیر ایل بویونجا یازدیغی خاطیره

لماسی آرزوسونو بئله دیله گتیریردی:  او 
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بئش دوستومال بیرلیکده شئیخ محمد -جی ایلده دؤرد-۱۹۲۰جاببار عمی: -

اوچون بیر تاکیم خیابانی نین نیسگیللی اؤلومونون ندنلرینی آراشدیرماق 

لوشدوردوق. هر هفته نین سون گونلرینده بیلدیکلریمیزی پایالشاراق او 

درین سونوجالر الده ائتدیک. او زاماندان بری بو بیلگیلری یئنی 

لموشام. ایندی الیم بوش، اورگیم  اوروغ و نسیله چاتدیرماق اومودوندا او 

 تیکاندیر.-تیکان

الن رتادا او  رسا دا، چوخو پوپوالر و ژورنالیستیک قاالن بیلگیلروا-او 

رتایا قویاجاغینا اینانمیرام.  یازیالردیر. بو یازیالرین درین دوشونجه او 

بو گنجلیگیمیزین اوزه رینه هر زامان سیاسی باسقی یاپیریق. آما، 

لی ایدئولوژی و فلسفی بیلگیدن قایناقالنیر. بیز، نین اساس تمهدوشونجه

غرو تملگله لر اوزه رینده قورماغا چالیشمالی ییق. بونون جگیمیزی دو 

لماغیمیزدیر. بیزیم بوراالردا  ان بؤیوک اؤرنگی بیزیم بوراالردا او 

باتاراق اؤلدویوموزو کیمسه بیلیرمی؟ بو ندنلری آزربایجان -ایتیب

لماز! آزربایجان قزئتی میللی دؤولتین چؤکوشونو  قزئتیندن اؤیرنمک او 

ونده گؤره ر. آنجاق، گرچگی اؤیرنمک سادجه دوشمنلریمیزین گؤز

لماق گرکدیر. ان بؤیوک آرزوم، اوچون داها درین، داها دوشونجه لی او 

  بو یازیالرین گنجلریمیزین الینه چاتماسیدیر.

 

رتا دیره  بوگون پاییزین سون یارپاق تؤکومو ایله بیرلیکده ائویمیزین او 

ر عمینین ده گی، هر کسین سئویملی سی، بؤیوک اؤیرتمن، جاببا

رپاقا قووشدو! او بؤیوک  عؤمور یارپاغی یاشام آغاجیندان قوپاراق تو 

ل گؤستردی، اومود  اینسان بیر ایل بویونجا خسته جانییال یازدی، یو 

نرا  وئردی و بیزدن آیریلماسییال هامینی یاسا بوغدو! آرتیق بوندان سو 

ر! جاببار جاببار عمیدن قاالن خاطیره دفتری بیزیمله یاشایاجاقدی

عمینین اؤلومو ایله اونون یئرینی دولدوراجاق کیمسه قالمادی. بو 

بوشلوغو هر کسدن آرتیق قوردانا حیسئدیردی. قوجا آنامیزین جاببار 

الن اوستون سئوگیسی کیمسه یه گیزلی دئییلدی. جاببار عمیدن عمییه او 

لدوقجا آزالمیشدی. بونو د نرا قوردانانین یاشام هوه سی او  یله گتیرمه سو 
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سه بئله، داورانیشالری، باخیشالری یانسیدیردی. جاببار عمینین 

لدو! او،  اؤلوموندن ان چوخ اوزولنلرین بیری ده فرج عمیجان او 

توروب دوشونوردو. بلکه  گونلرجه یالنیز باشینا حووض قیراغیندا او 

جگینی، نئجه اؤده ده، ایچینی قووران گیزلیلریله نئجه باش ائده

السی، عمیجانین قارشیسینی کسن نسنل جگشه ینی دوشونوردو. بللی او 

الیالر دئییل، ویجدانی سیزالدان اؤزنل دوشونجه  لر ایدی.او 

 

لدوزلو بیر آخشامدا، بدیع آباد کندینده-سس کی ایکینجی سمیرسیز او 

قیشیمیزین آستاناسیندایدیق. قارلی یاغمور کولکلری حله باشالماسا دا، 

لی شاختا قیشین ایزلری باشیمیز الندیراجاق قارا چیزمهسوموکلری سیز

یه باشالمیشدی! آرامیزدا سورگون اسارتیله اویوم اوستونده اسمه

ساغالیان کیمسه یوخ ایدی! بوتون اومودسوزلوقالرا آرتان جاببار 

عمی، سونا آنا، جاهانکیشی عمیجان، سود ا مر ترالن، گؤزل قوزو، 

لق آردینا دوشوردویو اوچ باالمیزین -انین آردینرگیز خاال، هابئله او 

خلوغوندا قارشیدان گلن قارا قیشال نئجه باش ائده جگیمیزی یو 

  دوشونوردوک.

جاببار عمینین اؤلندن اؤنجه قوردانایا تاپشیردیغی بیر سون ایستگی ده 

اوزه چیخمیشدی. قوردانانین آچیقالماسینا گؤره، جاببار عمی ائلمیرا 

ن عمینین ائولنمک لرینی اویغون ساناراق سؤیله خانیمال کیشیخا

 دی:میش

السی  - کیشیخان بئی ائلمیرا خانیما گؤنول قاپدیرمیشدی. بللی او 

ائلمیرا خانیم دا اونا قارشی بوش دئییلدیر. آنجاق، هر ایکیسی ده 

بونو آچماقدان قاچینیردیالر. کیشیخان بئی، اؤزونون ائلمیرا خانیما 

الن دویغوال نرا، بونو آنالدیم. قارشی او  رینی منه آچدیقدان سو 

منجه، سکینه خانیم، سن ائلمیرا خانیمال بونو دانیش! هر ایکیسی 

-بیرینه گؤز-قوربت یئرده بیر-ده ایگید اینساندیرالر. بو قریب

الر کی!  لماسین! بوندان داها یاخشی نه او  الرالر. ندن او  قوالق او 

یندادیر. بیر ده، ائلمیرادان هر ایکیسی نین ده احواالتی گؤزقاباغ
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یانا گؤزو آچیق گئتمک ایسته میرم. اونون باشینین بیرینه 

باغالنماسی چوخ اؤنملی دیر. او کس، تانیدیغیمیز کیشیخان 

الرسا، نه یاخشی!  او 

الن باخیشالری  قوردانا ائلمیرا خانیمال چاووش درویشلونون آراسیندا او 

شالرین سئوگی دئییل، یاخین لی سورموشدور. آنجاق، بو باخیایره

لونجا، ایشین چؤزومونه باشالمیشدی.  لدوغو بللی او  آرخاداشلیق او 

قوردانا بو مسله ایله باغلی ائلمیرا خانیمال بیرلیکده قوالم بئیی دینله 

نالر ایسه، آراالریندا  لماسینی ایره ۲۰میشدی. او  لی یاش فرقین او 

میشلر. قوردانا بونو هر  قارداش سئوگیسینی سؤیله-رک باجیسوره

نرا حرکته گله رک ایکی سئویملی ایکسینین آغزیندان ائشیدندن سو 

سویداشیمیزین ائولنمه ایشینی بیتیرمیش، آنجاق ایشین تام سونوجا 

نرایا ائرتله  وارماسینی جاببار عمینین اؤلومونون قیرخیندان سو 

  میشدیر.

 

ئششکله بابا قاسیم کندینه بیر سویوق قیش گونونده ایکی قاتیر و ایکی ا

ال دوشدوک. مقصدیمیز آغاشئیخ صادیق آغانین موبارک قوللوغو  یو 

لمادان ایکی کؤنولون بیرلشمه سی  ایدی! گویا کی، بو مولال او 

ایمکانسیز ایمیش! کیشیخان عمی، ائلمیرا باجی، منیمله قوالم سودان 

ی دؤیوب ایچه لر کیمی آغانین قاپیسینا دایاندیق. قاپینچیخمیش سرچه

لقا کیمی ائلمیرا خانیمین دا کیملیگی نین  رییه گیریش ایذنی آلدیق. او 

لالردا ایتیب ی لی سوردوک. آغا اوزاتدیغیمیز قیرمیزباتماسینی ایره-یو 

ردو:  بوخجانی یاغلی گؤرونجه سو 

 خانیم باجینین آدی ندیر؟ -

کیشیخان عمی: حاجی شئیخ آغا، کنیزینیزین آدی "ائلمیرا  -

 یزآبادی"دیر. آتاسینین دا آدی حوسئین قولودور.تبر

 آغاشئیخ: نه، نه؟ ائمی نه؟ -
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 ائلمیرا حاجاغا! تبریزده بئله آدالر چوخدور. -

 اونو یازین منه! -

دقیقه چکدی.  ۱۵لدورولماسی لرین دو  دن حاضیرالنمیش نوسخهاؤنجه

نا چاتان کبین کاغیذینین بیری بیزه، بیری ایسه بئش ایمضایال سو  

آغاشئیخین آرخیوینه وئریلدی. همین گون، عؤمرومده گؤردویوم ان 

نیله ایکی سئویملی میز ائولندی. ایچیمیزده چوخ سس سیز توی تؤره

الن جاببار عمینین  سئوینرکن بو ائولنمه گین باش معماری او 

لموشد خلوغوندان اوزوموز گولمز او  ن یو  و. جاببار عمینین سو 

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 

لوردو.  خوماق او  او گون ده بوتون گلینین اوتانجاق گؤزلریندن او 

سئوینج و کدریله سونا اردی. سوبایالردان ایکیسی آزاالراق، یئنی بیر 

عاییله آرتدی. یاشام یئنه تام سس سیزلیکده سوردو. قیشین شاختاالری 

یاندیرماسا دا، تاوانسیز جانالریمیزی اؤز -کی کیمی یاخیبگئچن ایلده

آرتیق بیر آلیشقانلیق  ائتگیسی آلتینا آلمیشدی. بئله دوروم بیزیم اوچون

الن اؤفکه سی بیراز آزالمیشدی.  ساییلیردی. برکتاغانین بیزه قارشی او 

لماسا دا، آزاجیق اؤز نؤکرلری آراجیلیغی ایله کئچمیشد کی کیمی او 

  حالیمیزی خبر آلیردی.

ناق قاپیمیزی دؤیدهمین گونلرین بیرینده گؤزله لقا نیلمز بیر قو  و. او 

 لندی:قاپینی آچاراق سس

ناغین وار! -   جوانشیر، گل قاپییا، قو 

روجو قارشیمدا گؤرونجه شاشدیم.  قاپیدا بدراباددان گلمیش او 

لقا و باشقاالرییال تانیش ائتدیم. او، "گئنل باغیش"  قوجاقالشاراق او 

لدوغونو دئیرکن جیبیندن آزادلیق سندینی چیخاریب ع) مومی عفو( او 

لدوغونو قبول دا، بلگهگؤستردی. ایلک اؤنجه اینانماساق  نین دوغرو او 
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نی الینه آالن فرج عمیجان چاشقین باخیشالر ایچینده گئری ائتدیک. بلگه

نی سایغیال گؤزدن چئویردی. هرکس بیر قوتسال یازی کیمی بلگه

  یه چابا گؤستریردی.کئچیرمه

ایچیمیزده بؤیوک بیر هیجان دوغماغا باشالمیشدی. تئزلیکله بیزیم ده 

ن حیاتیمیزین سونا واراجاغینا سئوینیردیک. آنجاق بونو سورگو

لماز! بیر آن اؤنجه ایشین آردینی توتماق گرکدیرگؤزله دئیه،  مک او 

یه باشالدیق. یئنی اومود، یئنی اوداق، اؤزگورلوک پالنیمیزی تؤکمه

وطنه دؤنوش آتموسفئری کیچیکدن بؤیویه، هر کسی هیجانا 

روج بورایا اؤ الراق گلمیشدیر. بیز ده بوغموشدو. او  زگور اینسان او 

دیگیمیز یئره اؤزگورجه گئتمک حاقینا قووشاجاییق. یالنیز بیر ایسته

روجون بیلدیریم، بیر فرمان بو یازیق گونلریمیزه سون وئره جکدی. او 

گلیشیله بایرام هاواسینا بورونن بیزلر اوچون آیری ندنلر 

روجون سادجه بیزه خو لماسینی اونودولموشدو. او  ش خبر قارانقوشو او 

قاریشیق -دوشونرکن، اوندان گلن باشقا بیر اؤزل بیلگیدن قافام قارما

لدو:  او 

نیبدیر. او، خورم آباد جوانشیر، ماشالاله خان منیم ائویمده گیزله -

بؤلگه ژاندارماسی الیندن قاجاراق منه گلدی. باشینا گلن هر شئیی 

اؤلومونون ماجراسینی منیمله پایالشدی. آروادینین دوغال 

آنالداراق گؤز یاشالری دورموردو. آروادینین نئجه خسته 

لدوغونو، اوتوز ایله یاخین بیر زامان ایچینده اونا نه خیدمتلر  او 

رودوغونو تیترک دیلیله  ائتدیگینی، اونو اؤزوندن داها چوخ قو 

دیریسینه پول -آنالتدی. بوتون بو ایشلرینه قارشی اؤلوسونه

الن پالنالرینی منه آنالتدی. سنین کسیلدیگی نی دئدی. سنینله او 

لونو گؤزله دیر. من، دیگینی بیلدیردی. او، ایندی منیم ائویمدهیو 

دؤنمز تبریزه قاییتماغی دوشونورم. بوندان اؤترو ائویمی -دؤنر

یه سؤز بوشالتمالی یام. من، اونا سنینله گؤروشوب بدرابادا دؤنمه

دی. او، سنه ه سنین بیلمه گینی ایستهوئردیم. بو سؤزلری تکج
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نیر. منی ده چوخ اینانیر. بو دونیادا یالنیزجا سنین دوستلوغونا گووه

الراق قبول ائتدی. بلکه ده، ایندی منه اینانماقال  سنین دوستون او 

لدوغونو دوشونور!  بؤیوک ریسکه گیرمیش او 

ن کی، اوروج بئی، ایندی من باشیمی ایتیرمیش دورومدایام. اینا -

جگیمی بئله، بیلمیرم! بیر طرفدن بیزیم آزادلیق سنه نه دئیه

فرمانیمیز گلیر، بیر یاندان ایسه گؤردویوم ان دوزگون یابانجی بیر 

ل! سندن اینسانین باشی داردادیر! سن، حله ناغیمیز او  لیک بیزیم قو 

ی هر  لدوغوموزو دئنه! قو  لسا، تبریزدن دوست او  سوروشان او 

لسا، من اؤزوم بیلدیگیم آدامالرال کس بئله بی لسین! گرک او 

رتایا قویاجاغام.  گئرچگی او 

من سیزین یانینیزدا چوخ قاال بیلمرم. دئدیگیم کیمی، تئز دؤنوب  -

تبریزه قاییداجاغام. بو اوزدن سنینله تؤکدویوموز پالن دا آرتیق 

لمایاجاقدیر. سیزین ده تئزلیکله تبریزه دؤنه جه گینیزی اومود او 

  لیدیر!.ائدیرم. سیزه ده همین گونلرده عفو گلمه

                                      ~~~~~ 

روجون دؤنمه سیندن  نرا ژاندارمادان سیزان خبره  ۱۰او  گون سو 

گؤره، باشچاووش بایرامیله چاووش درویشلونون توتوالراق، تئهرانین 

دیگیمیز اومودو یاسا چئویردی. اوردو محکمه سینه وئریلمه سی، گؤزله

بونونال باغلی قوردانانین ایستگیله اؤز آرامیزدا بیر دوشونمه 

اوست ائتدیک. -ی آلتتوپالنتیسی قوردوق. بوتون وارساییمالر

لال تئهرانا  توپالنتینین مصلحتینه گؤره، عمی جانال قوالمین قاچاق یو 

مه یین لی سورولدو. آرتیق، آزادلیق بلگه سینی گؤزلهگئتمه سی ایره

آنالمی یوخ ایدی. بو ایکیسینه قارشی "ایرانا، شاها خیانت" حؤکمون 

ال سی بدیع آباددا باغیش چیخاریلماسینا کسین گؤزله باخیلدی. بللی او 

لو گؤزوکوردو! بورادا "اؤلن اؤلسون، قاالن  دئییل، اؤلوم حؤکمو یو 

لسون" آلیش   وئریشی یاپیلمیشدی!-ایسه، برکتاغانین مالی او 

اویغون گؤرولدو کی، ژاندارما ایزینی گؤرن هرکس بیزه خبر 
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لالری تیتیزلیکله اینجلنسین. ژاندارما ایزی  وئرسین. قاچما یو 

ونورسه، چاووشالرین آز بیر زامان ایچینده یاماجالردان آشاراق گؤر

نیلمه سی ساغالنسین. بیر نئچه گون ایچینده چاووشالرین گیزله

رک، اورادا ماشالاله خانین یاردیمییال تئهرانا قاچماسی خورمابادا گئده

لو مندن  نالرین ماشالاله خانا قوووشماسینین یو  دوشونولدو. آنجاق، او 

لورساگئچیر لسون بدرابادا گئتمه-دی. بئله کی، من نئجه او  لی، او 

لی، ایشی دوزه نه قویمالی ایدیم. ایشین بؤیوک ماشالاله خانی گؤرمه

لو  ریسکینی هامیمیز دوشونوردوک. آنجاق، قارشیمیزدا باشقا چاره یو 

لقا تپکی گؤستردی:گؤرونموردو. بو اوزدن، منیم بو ریس  کلی ایشیمه او 

، سن هر هانسی ایشینی منیمله ده دانیشمالی، دوشونجه جوانشیر -

جه لیسن. بیز ائولی ییک. هارا گئدرسک، بیرلیکده گئدهمی اؤیرنمه

جگم. توتوالرساق بیرلیکده، ییک. بو کز سنینله من ده گله

الجاییق. بوندان باشقا هئچ نه یه راضی قورتولورساق بیرلیکده او 

 دئییلم.

لالر باشدانفرج عمیجان: اولقا قیز - دیر. باشدا باشا تهلوکه-یم بو یو 

لماقال ییرتیجی جاناوارالری دا دوشون! تانری  ژاندارماالر او 

الی اوز وئررسه! روسون بیر او   قو 

لقا: عمیجان، من بو ایکی ایلده نه - لر یاشامادیم کی! بیر آزینی او 

ج ا سیز بیلیرسینیز، بیر چوخونو من اؤزوم بیلیرم! بو یاشیمدا قو 

یه ییرم آرتیق! بو یاشاماق دئییل کی! بیر ده، من کیمسهآداما بنزه

لمارام. اؤز باشیمین چاره سینه باخارام! سیز، منه گؤره  یوک او 

لمایین لوطفا! جوانشیر گئدرسه، من ده گئده   جگم!ناراحات او 

رتادا  - قوالم: باجیمیزین حاقی وار، منجه! بیزیم آدیمیز او 

رتایا چیخاجاق! حت ی  اویناییرسا، موطلق لقانین دا فاطما یاالنی او  او 

لیدیر. قالدی کی، ائلمیرا خانیمین بئله آدینین چیخماسی دوشونولمه

لدا جوانشیرین -قورد قوشال ژاندارماالر! آلاله ائله مه سین بو یو 

الجاق؟ لقانین دورومو نئجه او    باشینا بیر بال گلرسه، او 
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ل ساخالیین. بیز، اؤنجه ژاندارمایا باش قوردانا: اوشاقالر بیر آز ا -

نالرا آزادلیق بلگه سینین چیخماسینی دئمه لی وورمالی ییق. او 

نالر، شاهین عفو فرمانینین نییه اویغوالنماماسینا جاواب  ییک. او 

الجاقدیر. وئرمه لیدیرلر. منجه، بیزیم بو ایشیمیزین ایکی خئیری او 

جه باغلی بیلگی الده ائدهبیرینجیسی سرکارالرین دورومو ایله 

لوب رتادا امیرین او  لماماسینی اؤیرنه-ییک، ایکینجیسی او  جه او 

ییک. ایذن وئرین صاباح تئزدن منیمله کیشیخان بئی ژاندارما 

ردان دؤنر لالناق. او   دؤنمز سون دورومو دئیرلندیرک.-دوراغینا یو 

ال چیخارماق د - لیلیکدیر. ائلمیرا باجی: سیزی بو قیش هاواسیندا یو 

دؤنوشونوز چوخ چتین ایشدیر! سیزی، بئله بیر -سیزین گئدیب

لجولوغا بوراخماماق گرکدیر.  یو 

رخما اؤزومو قوردا-قوردانا: )گوله - قوشا -گوله( ائلمیرا قیزیم، قو 

خوندورمارام! اونو ساغ ساغالم -یئم ائدرم، سنین کیشینه ظفر تو 

 الینه وئررم!

بیزیم هامیمیزین سئویملیسی سن. ائلمیرا باجی: سکینه آنا سن  -

لماسان، بیز  تانریدان سنین جانینین ساغلیغینی تمن ا ائدیرم. سن او 

اؤکسوز قاالریق. سؤزسوز کی، کیشیخان بئین ده اؤز یئری وار. 

  )باشینی یئره ساالراق( حله منیم اوچون!

ال چیخمالی ییق. بو قیش  - قوردانا: ائلمیرا قیزیم، یاهو دئییب یو 

الجاق. من، هامینین بوراالردان قاچماسینی  اوزون سوره بیزیمله او 

ل تاپمالی ییق، قیزیم! سیز، دوشونورم. زامانی ایتیرمه دن بیر یو 

لونوز. بیز، گئدیب-بوراالردا گؤزده قاییداریق. نی ت -قوالقدا او 

 هارا، منزیل اورا!

کیشیخان عمی: من ده قوردانامیزین قورد اورگینه گیریب یاهو  -

لما! گئدیب دئ ال چیخماغا حاضیرام! ائلمیرا، نیگاران او  ییب یو 

 جه ییک.یاخشی بیلگیلرله دؤنه
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الراق  لدوغو کیمی قوردانانین منطیقی قارشیسیندا تسلیم او  هر زامان او 

لجوموزو اوغورالدیق. آرتیق هاوانین نئجه  قارلی صاباحدا ایکی یو 

لماسی، قارشیمیزا نه چیخماسی اؤنملی دئی یلدی. قورد تهلوکه سی وار او 

سؤزو قارشیسیندا "قورد موبارک حئیواندیر! قارشیمیزا چیخارسا، 

ال  ال" دئییب یو  الجاغی کسیندیر! "یاهو، یا مو  ایشیمیزین اوغورلو او 

لدو، داوام!" دئیه رک یئنه اؤز اینانجی نین اولولوغونو گؤسترمیش او 

  قوردانا!

الن سورگون  قافیله میزین دؤزولمز دورومو هر گون کیچیلمکده او 

لماسینی تئزلشدیریردی. توپلوم  گرگین عصبلریمیزین دارماداغین او 

گئده -ایچینده هر بیر سؤزون سرت یانیتی اوزه ده ییردی. گئت

الن اومودالر توکه لدوقجا قیسا، نیردی. جوملهایچیمیزده او  لر او 

ریمیزه قارشی بی-آنالمسیز، اینامسیزالشمیشدی. گؤرونوردو کی، بیر

لقا آراسیندا آنالمسیز دئیه جک سؤز قالمامیشدی! حت ی، منیمله او 

نال  ردان بیری همین گونلر باش وئردی:دارتیشماالر باش وئریردی. او 

لقا: منیم قارا یازیم سوردوکجه، سنین مندن اوزاقالشدیغینی  - او 

دویورام. من، اؤزومو یالقیز گؤرورم. سن بئله منیمله 

غمادان ایلگیلنمی غمامی، بیر ده دو  رسن. بو گنج چاغیمدا دؤرد دو 

داها آرتیق سئودیگیم باالمی ایتیرمیشم. بو دونیادا سندن باشقا 

ییرسن. کیمسم قالماییب. سن ده بالیق کیمی الیمدن سوزولمک ایسته

یدونسا، بونو دیک اوزومه دئنه! منیم اوچون بو دونیادا  مندن دو 

باخا دئکی، "سنسیز -یبدیر. منیم اوزومه باخاآجیدان باشقا داد قالمای

غرو دوزلوگونو گؤزلریندن -یاشام منه حارامدیر!". سؤزونون دو 

الن سؤز دئییل،  نرا منیم اوچون اؤنملی او  آنالییم! بوندان سو 

عملدیر! منی باشیندان ائتمک اوچون قاچماغا گرک یوخدور! ائله 

 بورادا دا منی بوراخماقدا اؤزگورسن!

لق - ا بونالر هاردان چیخدی؟ منیم سنه قارشی نه زامان سئوگی او 

لماغین آنالمی یوخ! سنسیز  لوب! منیم اوچون سنسیز او  آزلیغیم او 
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لماقدانسا اؤلوم داها یاخشی! من نه زامان سنی بوراخماغی  او 

دوشوندوم؟ بو سؤزلرینی ندن ائشیدیرم! منیمله گلمک ایسترسن 

یاجاغیمی دیلینه باشیم اوسته! آما لوطفا -گؤزوم بیر ده سندن دو 

گتیرمه سئوگیلیم! من سنسیز سودان چیخمیش بالیغا بنزرم! من 

غرو سانمادیم. من  سنی چوخ سئودیگیمدن منیمله گلمه گینی دو 

نرا هارا گئدرسک، بیرلیکده گئدهگئدیب دؤنه جه ییک. من جگم. سو 

 سنسیز بیر یئره گئده سی دئییلم!

لموشوق. بیز، بیز آغیر گونلرین دوست - و، سئوگیلیسی، ائشی او 

قوال، -اله،قول-بیریمیزی سئومه میشیک. ال-ایکی گنج کیمی بیر

دوداغا سئویشمه میشیک. بیز، آچیق باخیشال، سئودالی -دوداق

لمامیشیق کی! -گؤزله، اورک آتیشی ایله بیر بیریمیزه عاشیق او 

شدوران بیریمیزه یاخینالشدیران، تانیشالندیریب قوو-بیزی، بیر

لوبدور. بیز، بیرجه خوش گون گؤرمه دیک کی، قارا یازغیمیز او 

لدوغونو آنالیاق. بیز ایکیمیز ده  احتیاج دیشیندا سئوگی نین نه او 

 احتیاج محصولو، سیاست قوربانی ییق!

لقا! بسدی داها ائشیتمک ایستمیرم! منیم اوچون سئوگینین حددی  - او 

هوسدیر. اونوتما کی،  یوخدور. سرحدسیز سئوگی جان چکن بیر

دی! دیلیم دئییل، من سنی سئورکن بئیینیم دئییل، اورگیم تیتره

باغیریم دیللندی! سن نئجه بئله سؤزلری دیلینه گتیریرسن! بیز، 

نی گؤرمه چوخ چتین گونلر کئچیردیک. من، سنین سود ا مر کؤرپه

سم ده، اؤلومونه بیرلیکده آغالدیق. آتاسیز بیر فیدانین آناسی 

نارکن، آنا لدو! -دو  رجو او  ینوموزون بو  آتالیق گؤره وی بو 

لمادان سولدو! بونالر نییه سنه  سئوگیمیزین اوچ چیچگی گول او 

لقا! من سنی بئینیمله دئییل، اورگیمله سئویرم!  ثوبوت وئرمیر، او 

کیتاب ایشی دئییل. اورک ایشینین نه -اورک ایشی حساب

لدوغونو سنینله اؤیرندیم من!  منی سئوگیمدن اوزاقالشدیرما او 

لقا! منی یالوارتما اؤزونه!  او 



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

384 
 

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 

 ی؟!بوراخما دئین من دئییلم م

بوز ایچینده بدیع آبادا دؤنمه سی هر -قوردانایال کیشیخان عمینین قار

رتاق  کسی سئویندیردی. بو ایکی قوجامان اینسانیمیزین بوندان اؤنجه او 

لموشدو. آنجاق، بو صفرلرینین بیر  اؤزوئریسی ائل ایچینده اؤرنک او 

نالر، ایکی جا لماسی قاچیریلماز قهرمانلیق ایدی. او  نلی اینسانا دستان او 

نولموش هئیکله بنزه ییردیرلر. هر ایکیسی نین دئییل، ایکی بوزدان یو 

دیلی توتولموشدو. ائلمیرا وسارا خانیمالرین چاباسی ایله کیشیخان 

نموش پالتارالری چیخاریلیب قورو گئیمله  عمیله قوردانانین دو 

 باسدیریلدیالر. او گونون سون ساعاتالری هامیمیز اوچون قورخولو

لدو. سونا قاالن ایکی گؤزه لین حیاتیمیزین بلکه ده، ان قورخونج گونو او 

نین سونوندا دیردی! او گئجهایتیریلمه قورخوسو جانیمیزی تیتره

لونجا، بیز  کیشیخان عمی و قوردانانین ساغالم یاتماسیندان آرخایین او 

 ده باشیمیزی یاستیغا قویدوق.

ی یاشالریندا اوالن کامیل بئیله الل-بو گون تؤوله ایشلری قیرخ بئش

قوالمین اوسته سینه وئریلمیشدی. آنجاق، او گئجه منیم گؤزومه یوخو 

لدان گلن -یه گیرریه باش چکدیم. تؤولهدیگیندن، تؤولهگئتمه گیرمز یو 

الراق یئرده گؤردوم. بللی کی، یازیق  ائششکلرین بیرینی جانسیز او 

ل شاختاسیندان جائششک دونه انینی قورتارا بیلمه میشدی. نین یو 

خونوردو!   ائششگین اؤلمه سیله قوردانانین اوزگونلوگو گؤزلریندن او 

دؤرد گنج ائوداشیمیزال بیرلیکده دیز بویونجا بوزلو قار ایچینده، -اوچ

رپاغا باسدیردیم. آخشام چاغی قوردانا ایله  اؤلموش ائششگی تو 

الن   بیزیمله پایالشدیالر:گؤروشلرینی کیشیخان عمی ژاندارمادا او 

ساالمات گئدیب گلدیک. -کیشیخان عمی: گؤردویونوز کیمی ساغ -

لوردو. گئدیش لدا قو ووروب قوالق دو  -طالع بیزی یاشاتدی. یو 
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یونجا جانلی بیریسینی گؤره بیلمه ل بو  دیک. بوز گلدیگیمیزده یو 

ندوروردو. سانکی باشیمیز  کیمی شاختا آز قاال قانیمیزی دو 

النیردی! بیزی بورایا، سیزین یانینیزا  اوستونده بیر معجزه دو 

گلیشیمیزین -چاتدیران دا، ائله او معجزه اولدو! بیزیم اورایا گئدیش

نوجو ایسته ش کئچمهسو  لماسا دا، تام دا بو  دی. دیگیمیز کیمی او 

عسکره  اوچبیرینجی، ژاندارما دوراغی بیر یئنی چاووشال 

الن -خبر گئتلردن-قالمیشدی. کئچمیش گل اتر یوخ ایدی. بللی او 

قیش چاغالریندا ژاندارما باشچیالری ائولرینده قالماغا اوستونلوک 

لدوغوموز عسکرلرین وئریرلر. اورادا، اؤنجه دن تانیش او 

آراجیلیغی ایله ایچه رییه آلیندیق. عسکرلرین بیری بیزی گنج 

لدو کی، آز روتبه ووشون لی گنج چاچاووشا تانیشدیردی. بللی او 

بیزیم حاقیمیزدا چوخ بیلگیسی یوخ ایدی. من، سؤزون دویونونو 

آچماق اوچون باشچاووش فرمان دیکسؤزون گؤروشونه 

لدوغونو  گلدیگیمیزی دیله گتیردیم. اونون بیزه یاخین دوست او 

دیم. سایغی گؤروشونه گلدیگیمیزی، آنجاق بو شاختا گونده سؤیله

لدوغوموزو ایره نالر، بیزی ایستی لی سشانس سیز او  وردوم. او 

تورتدوالر. بیزیم بو قیش گونونده ریسکلی ایش سوبا یانیندا او  

لدوغونو  گؤردویوموزدن دوالیی چوخ اؤنملی ایشیمیزین او 

 دیلر.سؤیله

غرودان دا اللریندن گلن قوللوغو اسیرگمه - دیلر. قوردانا: اونالر، دو 

نموش بیر تویوغو بیشیری ب بیزیمله توکلرینی یئنیجه یو 

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 

لدوغو بللی ایدی. نه گه لر؟" گنج عسکرین اوزوندن انسان او 

نی اورکدن گلمه سینه اینانیردیم. بو بؤیوکلوکده تهلوکه دئدیکلرینین

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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غلوم، بیلیرسن کی، بیزیم چوخ آغیر  اوزدن سوروشدوم: "او 

بیزیم بورادان باشقا یئره یاشانتیمیز وار. باشقا یاندان دا، 

کؤچورولمه میزی دئییرلر. سنجه، بیزی نه زامان بورادان 

رغومون قارشیسیندا عسکرین هیجانی گؤتوره جکلر؟" منیم بو سو 

داها دا آرتدی. "بونو سیزه کندخودا دئییبمی؟ او، سیزین بدیع 

آباددان گئتمگینیزه راضی دئییل! بونونال باغلی بیزیم 

 آنالشیبدیر! بو خبرین من طرفدن اؤیرنمه سی باشچیالریمیزال

 بیلینیرسه، جانیمی بئله آالرالر، آناجان!"

اوچ آی اؤنجه بو -کیشیخان عمی: آنانین دئدیگی کیمی، ایکی -

فرمان ژاندارما مرکزینه چاتمیشدیر. آنجاق، بللی کی، بؤیوک پول 

رپاق یئری قارشیلیغیندا باشچاووش فرمان دیکسؤز، بیزی  و تو 

کتاغایا ساتمیشدیر. چونکی بیزیمله بدیع آباد کندی یئنیدن بر

لمایینجا بو کند برکتاغانین اؤزوندن اؤنجه  دیریلمیشدیر. بیز، او 

 اؤلومه محکومدور. 

سکینه آنایال دانیشان عسکرین آدی آغابئی چادیرچی، اؤزو ده 

غولموشدو. دئدیگینه گؤره، ماراغایدا  "ساوا"نین "ماراغای" کندینده دو 

دن باشقا دیل یوخدور! او ایسه، فارسجانی بیراز همداندا و بیر تورکجه

 نیبدیر.ده همین عسکرلیکده اؤیره

غلوم سن چوخ اورکل - ییرسن. بیلیرم ی بیرینه بنزهقوردانا: آغابئی او 

جکسن. آغابئین دئدیگینه چاتماز بیزه گله-کی، الینه بیلگی چاتار

نرا بؤلگه نی کنترول اوچون بدیع آبادا دا گؤره، بیر نئچه گون سو 

یه سؤز وئریبدیر. جکلر. بیزیمله باغلی یئنی نه وارسا اؤیرنمهگله

ون بیزه یاردیم مه ییمیزدیر. اونان دوغروسو، آغابئیی گؤزله

جه ییندن امینم! آنجاق، بو اؤز آرامیزدا قالمالیدیر. یوخسا، ائده

 گؤزل باالمیزا قییارالر.
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لرکن اؤزلریله گتیردیگی آزاجیق قیدانین حاضیرالنماسییال دادلی بیر گه

لقانین -آخشام یئمگی یئدیک. اوتاغیمیزدا باش باشا اوزاندیغیمدا او 

لقا، منیم هیجانیما یانیت وئرمکدن قاچینسا کؤنلونو آلماغا چالیشیردی م. او 

دا، گؤزلری اونون ترسینی گؤستریردی! آرتیق بیر ایل بویونجا 

لقانین بیر آزدان آچیالجاغینی،  لقانین بو اؤزللیگینی یاشامیشدیم. او  او 

لورسا لسون، او منیم، -منی سیجاق قوینونا آالجاغینی دویوردوم! نه او  او 

لونجا من ایسه اونون ی لوشدوروردوق. بیز ایکیمیز بیر او  اریسینی او 

لقانین دوداقالرییال  بوتؤولشیر، سئوگیلی لشیر، یاشام الشیردیق! او 

سولوقالنیر، بوشالماسی ایله یاشام الشیر، اؤته سیله تانری الشیردیم! 

لقادان! اؤیرتمه نیمین منه قارشی من، سئوگینی بئله اؤیرندیم او 

نین ندنی ایسه، اؤیرندیکلریمین حله ده کولتورسل هدیگی اؤفکسرگیله

لماماسینی دوشونوردوم! "سئوگی یاشام کولتورودور! دریسیندن  او 

لمایاراق سئوگینین بویاسی، شکلی عئیندیر! او، نه قارادیر، نه  آسیلی او 

ده آغ! او، حت ی اوره ک شکلینده دئییل! اونو دویماق اوچون، بیر 

کیر. اونو، نسنل اؤلچومله دئییل، تانریسال رهآنالمال تانریالشما گ

لیسن! سئوگی ائله بیر تیندیر کی، اونو دامال ایچینه چکمه-دویومال دامال

دن آغ ایپکلی قانادالری اوزه دن، دویمادان، آغیرلیغینی حیسئتمهگؤرمه

لوب یاغمور کیمی یاغمالیسان!  رینده بولوتالشمالیسان! ایسالق او 

آنالمدیر! یاشام، سئوگیدن اوزاقالشارسا اینسان  سئوگی، بئله بیر

دیریکن اؤلور! سئوگیدن اوتانان، یاشامدان اوسانار! سئوگینی ایچینه 

ل! یوخسا!  ل! مکانسیز او  چکدیگین زامان تانری کیمی زامانسیز او 

غوالرسان! مکاندا  سئویشمه! سئوگییه یازیق ائدرسن! زاماندا بو 

 بوکولرسن!"

لقا ایله آرا الن سئوگی آنالمینی بئله جه اؤیرهاو  نیب اونا باغالندیم. مدا او 

لقانین گوجونه سٔویکندیم!  هر کس منی گوجلو سانیرکن، من او 

                                        ~~~~~ 
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غرو چیخدی. آغابئی ایله، گنج  تورک عسکرین دئدیگی سؤزلر دو 

دن بللی گیریشینده گؤروندولر. اؤنجهچاووش ایکی چاپارال بدیع آبادین 

لموش گیزلی جیغیردان ایکی چاووشوموز داغ اتکلرینه فیرالدیالر.  او 

اوزاقدان گؤروندویو کیمی، گنج ژاندارما چاووش برکتاغانین قاپیسیندا 

یاواش بیزه ساری گلدی. ایشاره میزله -آغابئیدن آیریلدی. آغابئی یاواش

ن گئری دؤندولر. تورک عسکرینی ایچه عمیجانال قوالم اوزاقالشمادا

ری آلدیق. قوردانا تورک عسکرین آنلیندان اؤپدو. آغابئی قوردانانین 

 رک، هامینی ساالمالدی:الیندن و اوزوندن اؤپه

لما بهانه  - آنا، دئدیگیم کیمی گلدیم. چاووشو برکت آغایال تانیش او 

م. آناجان، سیله اونون ائوینه بوراخدیم. سیزه بیراز یئمک گتیرمیش

 منیمله گلین وئریم!

تورک عسکر یئمک آدینا قوردانایال کیشیخان عمینی باییرا چیخارتدی. 

نالرین گلمه سی اوزون چکدی، او اوزدن ایچه ریده هیجان  او 

یوکسلدی. سونوندا هر اوچو ایچه ری گیردیلر. سارا خانیمین 

 سفره سی حاضیرالندی. تورک عسکر: دیگی چایدوزنله

ین سایینیزی آلماغا گلمیشم. سرکار باشچاووش و سرکار من سیز -

چاووش منیم گؤره ویمی بیلیرلر. من سیزین سایینیزین دوز 

لماز، یوخسا گئجه لماسینی وئررسم، باشینیزین اوستونو کسن او  -او 

گوندوزونوزو قارالدارالر! وئردیگیم راپورتون قیشین سونالرینا 

ژاندارمانین اوزه رینیزده  قدر کفایت ائتدیگینی دوشونورم! بو،

لون! بو گونلر  لماماسی آنالمینا گلیر. آما یئنه ده سیز تدبیرلی او  او 

لونور. بؤلگه-ژاندارما دوراغی اوچ نین دؤرد کیشیله ایداره او 

الن  کنترولو هارداسا ایمکانسیزدیر! آنجاق، خورمابادان او 

نالرال یالنیزجا دوراقدان بیلگیم یوخد رافال گتلور! بیزیم او 

ن زامانالر سیزین ده تانیدیغینیز ماشالاله خان ایلیشگیمیز وار. سو  
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لداشینی اؤلدوروب  آختاریشدادیر. بیلدیگیمیز او کی، حیات یو 

 قاچمیشدیر.

خودوغو یون الجکله نا آنانین تو  عسکر، دانیشارکن قوردانا، رحمتلی سو  

قوردانانی  جورابی آغابئیه هدیه ائتدی! تورک عسکر سئویندیگیندن

قوجاقالییب اؤپدو! و همن آن جورابالرال الجگی گئیدی. چایینی 

ال دوشدو! گئدرکن چاووشالرا او  قو   نرا دا یو  ردو سایغی شاالدی، سو 

 سی گؤستردی.

لدون! - غلوم! بیزه چوخ یاردیمچی او   باشچاووش: آلاله آمانیندا، او 

 تورک عسکر:ساغول سرکار! -

ن را قوردانا، فرج عمیجانال قوالمین تورک عسکرین گئدیشیندن سو 

تئزلیکله بوراالردان قاچماالرینی چوخ اوزونتولو حالیله دیله گتیردی! 

عسکرین وئردیگی بیلگیلره گؤره، فرج عمیجانال قوالمین حاقیندا 

التدیقالرینا جکدیر. عسکرین آنصاباح توتوقالما امری گله-بوگون

یئنیجه اوچونجو سیتوان روتبه رافال گلمیشدیر. آنجاق، گگؤره، امر تل

سینه یوکسلن سرکار دیکسؤز دؤنمه یینجه، فرمانین گوندمه گلمه سی 

رافدا ایکی چاووش سویداشیمیز، گایانمیشدیر. عسکرین اوخودوغو تلد

لدوقالری اوچون یئنیدن ساواش خاین فیرقه چیلرله ایش بیرلیگینده او 

لی وب تئهرانا گؤتورولمهجکلر. بوندان اؤترو توتولمحکمه سینه وئریله

دیرلر. عسکرین وئردیگی بیر یئنی خبر ده "شاه"ین وئردیگی گنل 

باغیش امری ایدی. اونون وئردیگی بیلگیه گؤره، بو عفو فرمانی 

"حت ی او گونکو قیرخ گون اؤنجه گلمیشدی. عسکر دئییردی: -اوتوز

سیزه باشچاووش فرمان دیکسؤز بو امرین وئریلمه سینین خبرینی اؤزو 

چاتدیرماق ایسته میشدیر. الکین بیلدیگیمیزه گؤره، برکتاغانین 

الن آدامی ایله، بو امر سیزه دئییلمه میش و هئچ زامان  یوخاریالردا او 

جک! من اؤزوم سیتوان دیکسؤزه گلن امری گؤردوم. بئله دا دئیلمیه

لور. او گون آخشام کی، هر آخشام بیر عسکرین تمیزله مه سیراسی او 
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راف لگیم تمیزلیک یاپماغیم گرک ایدی. سیتوانین ماساسیندا بیر تمن

لدوغو اوچون ماراغیمی لگگؤردوم. ت رافین متنی سیزله باغلی او 

راف تئهرانین ژاندارما مرکزینین یئکه باشالرینین بیرینین لگچکدی. ت

الن  ایمضاسینی داشیردی. او، دیکسؤز جنابالریندان سیزینله باغلی او 

نی، بو حاقدا سوسماسینی و تئهرانا گئتمه سینی ایسته امرین لغوی

میشدی. دیکسؤز جنابالری بو ایستکدن اؤنجه، سیزین عفو فرمانی نین 

نالردان اؤیرنمیشدیک. گلمه سینی چاووشالرا دئمیش، بیز ده او  

نرا دیکسؤز جنابالری فرمانین لگآنجاق،ت راف گلن گوندن ایکی گون سو 

لدوغونو آنالت رافدا فرمان لگدی. حالبوکی، من گؤردویوم تمیشلغو او 

باسدیر -دئییل، ریجا و ایستک سؤزو ایشلنمیشدی. همین فرمانین اؤت

نرا، جناب دیکسؤز تئهراندان دؤنرکن بیراولدوزلو  ائدیلمه سیندن سو 

  سیتوان کیملیگی قازانمیشدیر."

 

اشی، یه چوخ اورگیم یانیردی. او، بو بیلگیلری وئرمکله یانمنیم آغابه

لوموزدا قوربان ائدیردی. اونون قورد اوره ک لیگی،  اؤزونو بیزیم یو 

رجو اینانیلماز درجه ده کیملیگینه باغلی لیغی، بیزه دویدوغو اینسانی بو 

یوکسک ایدی. منیم اوچون لک ماشالاله خانال، تورک آغابئی کیمی 

ن اینسانالری اینسانالرین دیه ری، یالنیز اینسانلیقال اؤلچوله بیلر. بیرینی

اسینا یه گؤستردیگی چابا، دیگرینین ایسه، اؤز جانی باهکوله ائتمه

رتایا قویدوغو اینسان سئوگیسی! بیریلری لور برکت آغا کیمی،  او 

تورک دیکسؤز کیمی حئیوان! باشقا بیری ایسه، لک ماشالاله خان 

 کیمی، تورک آغابئی کیمی آدام!

نیر!؟ منجه خسا تانریدانمی تؤرهاینسانلیق قاندانمی، قانوندانمی یو -

نیرسه تؤرنسین، آنالمجا اؤز به اؤز تانری اینسانلیق ندن تؤره

  لیقدیر!

 

تئهراندان بدیع آبادا گلدیگیمیز گوندن بری ساییمیز بیر ایل ایچینده 
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ه دوشموشدو! جاببار عمینین اؤلومو ایله سارسیالن -۲۷نفردن  ۳۶

یومماسییال بئلی بوکولموشدو!  قوردانا، سونا آنانین آنسیزین گؤز

آنجاق، بوتون بو ازگینلیکلره باخمایاراق، قوردانانین قایغیسی 

دامال اوجو قدر آزالمامیشدی. گولراوزلو، قورد اورکلی، 

چؤزومچو، ییلماز، یورولماز، ایناملی، اینادجیل بو قادینین هر 

نوندا یاهو دئیه رک دیک آیاغا قالخماسی، هر  توروم سو  او 

یمیزه اؤرنک ساییلیردی. گرچکدن ده، هامی قوردانا کیمی بیر

لماق ایسته ییردی. آنجاق، اونون اؤزللیک لرینین چکیسی بیزلر او 

 اوچون قالدیریلیرماز ایدی!

قوردانانین هر کسین دیلیله آنالتما طرزی بیرلیک رمزمیز ایدی. 

الیالرین آنالتما طرزینی تام بیر اوستالیقال هر ک سه او، سون او 

آیری آنالدیردی. اونون آنالتماالریندا "عفو فرمانی" -آیری

،"چاووشالرین توتوقالنما امری" کیمی سؤزلرین یئری 

گؤرونموردو. او، هر شئیدن اؤنجه آغابئی دوشونوردو. آیریجا، 

لدوغونو دا هامییا آیدینالتماغا چالیشیردی. او،  دورومون نئجه او 

اؤلمک دنسه، جانینی گؤتوروب سؤزلرینده بورادا قالیب آجیندان 

قاچماغی آنالدیردی. اونون بو مسئله ایله باغلی گؤروشلریندن 

نرا، ان آزیندان  لماماسی اوزه  ۱۷سو  نفرین گئتمه گوجونون او 

لالریندان چیخدی. قاچماق ایسته ینلرین نهاوند و خورماباد یو 

 ۴۰لری دوشونولدو. کیشیخان، ائلمیرا، قوزو، جئیران، گئتمه

یاشالریندا محرم علی نیازی، اومید چلبی یانلو نهاونددن همدانا، 

لری اویغون گؤروندو. اورادان ایسه تئهرانا یا تبریزه ساری گئتمه

پالنا گؤره، کیشیخان عمی دؤرد نفرین تعجیلی خستخانایا یئتیشمه 

سی اوچون برکتاغادان یاردیم ایستمه سی گرک ایدی. عکس 

ال رتادا او  لیگی باشقاالرینا دا ن تویوق وباسی خستهتقدیرده، او 

الجاقدی. بونا  الن هر کسین اؤلومونه ندن او  بوالشاراق، کندده او 

تاقدا یاتاراق  گؤره ده، قوزو، جئیران، محرمعلی و اومید بیر او 

لیک گؤستریسی یاپمالی دیالر. قوردانانین بو فیکرینین حیاتا خسته
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ر دوشونولدو. کیشیخان کئچمه سی اوچون هر جور حاضیرلیقال

عمی برکتاغانین یانیندان دؤندو. اونونال بیرلیکده برکتاغانین بیر 

برکتاغا سیزین نؤکری و یئنی مشاویری بیزیم یاشام یئریمیزه 

نی ائدیر. او، سیزدن اؤترو ساغالم یاشاماغینیز اوچون الیندن گله

گینه ییر. حکیم خانیمین دئدیهر یئره باش وورور، پولالر خرجله

یوق وباسی آرانیزدا وار. من، بونالری برکتاغایا گؤره، تو  

لوناجاق. کیشیخان بئی منیمله دئیه جگم. تئزلیکله سیزه یاردیم او 

 گلسین!

گؤزلریندن سئل کیمی آخان ترلر  -گلدیلر. دوشونولدویو کیمی، اوز

تاقدا یان یانا -ایچینده دؤرد خسته باشقاالریندان آیریالراق، بیر او 

یلو، قارا بیغلی حاجی یا تمیشالر. ماشالاله خانین یئرینه گلن قیسا بو 

گؤرمز، گئری -لری قاپی نین آراسیندان گؤره رنعمت آغا خسته

رک تؤوله ساراییندان باییرا فیرالدی. او، حت ی بیزیم یانیمیزدا بئله دؤنه

رک، کیشیخان عمی ایله دی. قیساجا بونالری دئیهقالماق ایستمه

 ده برکتاغانین یانینا گئتدی:رلیکبی

کیشیخان عمینین گولر اوزله دؤنمه سی، پالنین توتماسینی 

جکلرینی گؤستریردی. صاباح برکتاغانین اؤز فایتونو ایله نهاونده گئده

لسٔویله دوغونو دیله ین کیشیخان عمی بیر ده کند آغاسینین تدیرگین او 

 گتیردی:

رخوب. اونا، بوتون کن - جگینی دئینجه، دین اؤله بیلهبرکتاغا چوخ قو 

یانینداکی گوزگوده اؤزونه باخدیغینی گؤرمک چوخ گولونج ایدی. 

ال چیخماغیمیزی امر ائتدی. اوچ دنه ده  او، اودقوناراق صاباح یو 

 درمان خرجی وئردی.-تومنلیک/ داوا ۵۰پهلوی لیک / ۵

دؤشونون او، پولالری قوردانایا وئردی. قوردانا پولالری آلدی! الینی 

ل طرفینه اوزاداراق توپالنمیش پولالری کیشیخان عمینین وئردیگی  سو 
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لسون دئیه، بوتون پولالری  پوال آرتیردی. موالم یاردیمچی نیز او 

کیشیخان عمییه قایتاردی. کیشیخان عمینین گؤزلری پول کیمی 

لقانین، ائلمیرانین و منیم ده بو دورومدان  الن او  قیزاردی. اورادا او 

لوردو! قوردانا آسالن کیمی دیمکؤ لدوغو بللی او  دیک -ورک او 

 سسلندی:

لدو؟ ندن نیگارانسان، کیشیخان بئی؟ -  داها نه او 

رک!(: کیشیخان عمی )قوردانانین یاناقالریندان و آنلیندان اؤپه -

سکینه آنا، سن ده بیزیمله گل! اورگیمیز سنسیز داریخار! 

 سنه احتیاجیمیز وار! جکسن؟ بیزیمبوراالردا قالیب نه ائده

الن عاییله می تک بوراخمارام. بوردان  - قوردانا: یوخ! من بوردا او 

الجاغام. آلینیازیمی موالم چیزمیش! من،  چیخان سون نفرمن او 

سیزی بوراالردان اوزاقالشدیرا بیلسم دونیانین ان خوشبخت 

لماسین. منه دوعا ائد الرام. سیزین منیمله ایشینیز او  ین، اینسانی او 

لمازسا دا، آلینیازیمیزا  الرسا، قووشاریق. او  یئتر! قیسمت او 

لون. ایکی اوشاق سیزه امانتدیر.  قاتالناریق. چوخ دیقتلی او 

رحمتلی جاهانکیشی عمیجانین گؤزو آرخادا قالماسین! اؤزونوز 

نرا ائلمیرا ایله  نالر بوندان سو  کیمی باخین سئویملی باالالریما! او 

دیر. آدالرینی اؤزونوزه باغالیین کی، اؤزلرینی سنین باالالرین

 کیمسه سیز سانماسینالر.

ائلمیرا باجی: )قوردانایا ساریالرکن( آنام! گؤزل آنام! سندن  -

ن اون -قوپماغی کیم ایستر کی، من ده ایسته ییم! سنی تانییالی او 

غوبسان! سن بیزیم هامیمیزا  لدو! آما سانکی منی سن دو  بئش آی او 

ئتدین، اومود وئردین، اورک وئردین، ایندی ده یاشاماغیمیز آنالیق ا

 اوچون عؤمرونو وئریرسن! سن کیمسن!؟ آنام!

کی اورگیم سئویملی ائلمیرام منه ساریل، ساریل کی، کؤکسومده -

قوشا آرتسین! کؤکسومون ساغ بوشلوغو سنین قلبینله دولسون! 

اردا من، سیزدن یاشام ایلهامی آلیرام. منیم باالالریم، ه
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لورسونوز لون، بیر-او  بیرینیزی بوراخمایین. منیم بیر خاطیریم -او 

وارسا اؤز یانینیزا آلینیز. منیم بیر وصیتیم وارسا، او دا سیزین 

-بیرلیگینیزدیر. ناموسسوز دوشمنلرین تک نیتی، سیزی بیر

نالرین شئیطان اوزلری هئچ گولمه  بیرینیزدن آیری سالماقدیر. او 

 -ول کیمی تورک باالالرینی اؤز یوردسین! میلتیمین گ

یوواالریندان سورگون سالیبالر. تانریمین لعنتینه گلسین بو 

بیریندن آیری سالما نیتی بوشا -دوشمنلر. دوشمنین سیزلری بیر

چیخیب! باخین گؤرون، بیرینیز باکیدان، بیرینیز زنگاندان بو 

لقا نشیر! جوا-قریب یئرلرده کؤنول باغی قوردونوز! یا سیز، او 

بیرینیزه قووشدونوز! بو میلتین دردی بیر، -هاراالردان گلیب بیر

الجاقدیر. سیزلر آلینیازیسی بیر، کئچمیشی بیر، گله جگی ده بیر او 

ده بونون اؤرنکلری سینیز. یاهو دئییب آیاغا قالخین، زامان 

  آزدیر.

 و دئیه آیاغا قالخیریق!هامیمیز یاه

 لییم.بیر سؤز دئمهکیشیخان عمی: آنا، چوخ اؤنملی  -

 دین؟یجک اقوردانا: هه دوغرو! نه دئیه -

جه کیشیخان عمی:صاباح برکتاغانین اؤز فایتونو ایله نهاونده گئده -

ده ک جک. دؤننهییک. برکتاغانین فایتونچوسو بیزی گؤتوره

 لوموز باغالنیر.قو  -بیزیمله قاالجاق. بیزیم ال

پیس طرفی، اوزه  قوردانا: بو هم یاخشی، هم ده پیس خبردیر! -

لماسیدیر. یاخشی طرفی ایسه، بو قیش  رینیزده بیرینین گؤزتچی او 

الن  گونونده امین لیکله بو خارابالیقدان اوزاقالشماغینیزدیر. بئله او 

لون.  لدا قالماز! سیز ده آرخایین او  زامان، نهاونده جک گؤزوم یو 

نراکی دوروموموز، آرتیق فورصته باغلیدیر.  اوندان سو 

ایتونچونو اؤزونوزدن اوزاق ساخالماغا چالیشین. اونو گؤزلجه ف

، همدانا ساری گئتمه هیاتیرین! بیرینجی الوئریشلی زامان ایچیند

لالرینی آختارین! بورداکی الردان دا یونگولجه  گین یو 

ساغولالشین. دؤنمه مه گینیزی ایسه، ایچیمیزدن چوخالرینین بیلمه 
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جگینیزی گونه دؤنه اوچ-سی گرک دئیل! هر کس ایکی

نراسینا باخاریقدوشونمه لالنین، سو  ! تانریم لیدیر. اؤنجه سیز یو 

لونوزو آچیق ائلسین!  یو 

  اسه!(-کیشیخان عمی:)اللری، دوداقالری اسه -

  "لعنت قارا زیندانالرا، شالالقالرا لعنت!

  او، فالکتلره لعنت!-او جبر-لعنت سئتم

  نت!ین قانلی جینایتلره لعلعنت، تؤره

  لعنت کجه، کم بینلره، باطیل لره لعنت!

  لعنت عصبی، قورخولو قاتیل لره لعنت!"

الراق گؤز یاشی ایله بزک وئرمیش م.بی ریانین  ن او  کیشیخان عمی سو 

لموش جاهانکیشی عمیجانین و  سؤزلرینی اوخشارکن قار بوزویال دو 

ال دوشدو!   جاببارعمینین قبرلرینی زیارت اوچون یو 

غما ائلیم! آخ، باغریمین ایچینده قایناراوجاغیم! آخ، وارلیغیمین آخ، دو

شار  شار بوالغی، قو  آنالمی، اردمی، اؤزولو! آخ، تورکولریمین جو 

یاشامی! آخ، سنه نه گلدی، نه گلدی کی، قوردالرین سوسقون قالدی! نه 

لدو! نه گلدی کی، ایگیدلرین  گلدی کی، گؤز یاشالرین آخماز او 

لدو!آلچاقالرا د  وشوک او 

آی  ۱۶-۱۵دئمیشلر، گون وار ایله قارشین، ایل ده وار گونه قارشین! 

گلینلیگینه قان گؤز یاشالریمیزال لی بوندان اؤنجه تبریزین قان لکه

ساغول دئدیک! ساغول دئدیک ده تبریز وطنده قالدی، وطن ایسه، 

رپاق یئرینده قالدیسا، وطن داشیندی! بیزلرسه وطنین اؤزگه لر الینده! تو 

الراق سپه لندیک. اؤلورکن بیریلری الیمیزدن یاپیشهوجئیره دی، لری او 

دئدی، اؤلو جانالریمیزا  "هارای، هارای بیز تورکوک!"اوجا سسله 

دئیه جانیمیزا  "تورک هاردا وارسا، تورکدور!"یاشام روحو وئردی! 

سئوه یئدیک، اؤلومه یوخ دئدیک! -جان باغالدیق. آجلیغی سئوه

تانریمیزی،  قوردو تاپدیق. گؤک کیقورددان قورخدوقجا، ایچیمیزده

لنمیش بیر  ردوموزو، یاهوموزو دوغانین لعنتشامانیمیزی، قو
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لدوق! چی چیگینه گلرکن، یئنیشلرده -ینگاوجقارلیغیندا تاپدیق! تورک او 

خوشالردا قورد آوونا چیخدیق. چونکی، قوردون اوره  یئمک اوچون یو 

لماق اوچون قورد  گینی اؤز اورگیمیزه قاتماق اوچون، قوردوره کلی او 

  اوره گی  یئمک گرکدیر!

زولمالیدیر. ایندی ایسه، هر بیریمیزین یندی ایسه، بیرگها لیگیمیز پو 

لماغیمیز گرکدیر. ایندی -آیری آیری یئرده جاببار عمی، قوردانا او 

شقولو کیشیخان  ایسه، لپه لنمیش اؤفکه میزین دالغاالنماسی گرکدیر! جو 

ل لون آچیق او  لسون! ائلمیرا حکیم سنین ده یو  لون آچیق او  سون! بئی، یو 

اومود ائدیرم کی، جوشقولو عمی میزه اورگینجه باخاسان! سنین 

شونو پاییز یارپاقالری تک النه جک! آی گئدیشینله قوردانانین سینیق قو 

منیم گؤزللریم، جاهانکیشی عمیجانین گؤزببک تورونالری قوزو ایله 

د ساالمات قالین! یئنی آتانیزا، یئنی آنانیزا سئویملی اؤوال-جئیران ساغ

لون!سیز ده، ساالمات قالین، محرمعلی و اومید داییالر!   او 

 

لقا نهاونددن خبر گلمه نرا منیمله او  دن اؤنجه فرج عمیجانال قوالم، سو 

لدان خورمابادا گئتمه لی ایدیک. من، ماشالاله خانی آلماق قارشی یو 

ووشمالی ایاوچون بدرابادا گئتمه دیم. لی، اونو دا آالراق باشقاالرینا قو 

لالردا اؤنجه کی کیمی گئنل باغیش فرمانی نین ایمضاالنماسی ایله یو 

روج بئین بدیع آبادا گلمه  لماماسیندان امین ایدیک. بونو او  کنترولون او 

سیله اؤیرنمیشدیک. بیزیم قاچاق طرفیمیز دؤولت دئییل، کیچیک 

یرانا خانالر و برکت آغا ایدی. باشقا یاندان ایسه ایکی تورک چاووشا، ا

لماسی  خ او  نالرین توتولماسی ایله یو  خیانت حؤکمو چیخمیشدی! او 

 عئین ایدی.

الیمیزده دؤرد آت وار ایدی. کیشیخان گیلین فایتونال گئتمه سیله آتالر 

نرا قاالن توپلوم ایچینده آت چاپاجاق  بیزه قالمیشدی. چونکی، بیزدن سو 

لقا، آت مینمه گی او شاقلیقدان بیلسه ده، بدیع گنج آدام قالمامیشدیر. او 

الر کی، آرعمیزدا آت مینمگی  آباددا داها یاخشی اؤیرنمیشدی. دئمک او 

یهن یوخ ایدی. بو اوزدن، شانس لی ایدیک. آنجاق، ایچیمیزده بیلمه
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لالری بیلن یوخ ایدی. بونا گؤره ده، بیرلیکده  مندن باشقا بو یو 

 چیخماغیمیز اویغون گؤروندو.

ق ، شاختا، بوران، قار، کولک اؤنملی دئییلدی. بیزیم اوچون آرتی

الن باتاقلیغا جومموش اینسانلیغیمیزی قورتارماق ایدی.  اؤنملی او 

کی اؤزگورلوک دامالجیغینی دادمیش بیزلر، بیر ایل بوندان اؤنجه

کؤورک اینسانالر دئییلدیک. بیزیم اوچون، او دامال اؤزگورلوک قدحی 

خدان بیتم رونا نین سرخوش لوغو چو  یشدی. بیز، سیاستین اؤلومجول تو 

الراق اورکله  دوشن چوخ کیچیک بالیقالر ایدیک! بیز، بیر میلت او 

دی. بئیینله داوایا گیردیک. بئیین فیرتیناسینی اورکلریمیز قالدیرا بیلمه

یون اوستالیغی یاپانالرین نه ائده دن دن، گؤرمهجکلرینی دوشونمهاو 

نون دا، فیرتیناالر قارشیسیندا یالقیز قاالن یاندیق، یاخیلدیق! سو 

 دویغوالریمیزال یئرلرده سوروندوک!

نی تانیمادیم. ایچیمیزده جاببار عمیدن باشقا گرچکلریمیزی بیلن کیمسه 

بیز، اوره ک ایشینی قوردانادان، بئیین ایشینی ایسه جاببار عمی دن 

یدا  الن قیسا چاغدا، جانسیز بدنیله دونیا بو  اؤیرندیک. او، بیزیمله او 

لماغین تمللرینی اؤیرتدی. او، دیلیمیزین ائللی گینی، ائلیمیزین  تورک او 

 -سه تورک لوگونون کؤکونو آنالتدی بیزه! کؤکونه دایانان ییخیلماز، 

گئدنین آت -دئیه فلسفه اؤیرتدی بیزه! وطن کؤکدن اوزولرسه، گلن

الر! سیزجه وطنیمیز آزربایجان اؤزگه لرین جیدیر چاپدیران آالنی او 

لمادی می؟ گؤزوموزون قارشیسیندا آت اوینادانالر  آالنی او 

 -میمیزی، میللی کیملیگیمیزی، اینسانلیغیمیزی ازیب کئچدیلر، وارارد

خوموزو تاالدیالر!  یو 

بیزیم اودوزاجاق بیر یٔونوموز قالمامیشدی. منی اوزه ن یالنیزجا 

قوردانادان قوپماغیمیز ایدی. او، قاالنالری بوراخمایاجاغینا آند 

نمک دئمک تانریدان دؤ -ایچمیشدی. اونون مسلکینده آنددان دؤنمک 

  ایدی.

دن ییب طؤولهلرینده سس سیزجه سینه آتالری یوکلهسحر ایکی راده
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باییرا چیخارتدیک. الیمیزه گلن پالتاری گئیندیک. آتالرین خورجونوندا 

ل یئمگی، هابئله قاالن نسنه لری یئرلشدیردیک. بیزی، اوغورالیان یو 

لالشدیق. آغالیا یا ال سالالیان سارا آغال-قورد آنا و سارا خانیمدان ساغو 

باجینین نیسگیللی باخیشالریندان باغریم دئشیلیردی. آناسینا ساریالن 

لموردو. آز قالسین اؤزومدن  کؤرپه کیمی قوردانادان آیریلماق او 

کئچیردیم. من، بو آسالندان نئجه آیریال بیلریم! سون کز، اونو 

 قوجاقالیاراق دئدیم:

الم قوردانام! اینسانلیق اؤته سی منیم قوردانام! منیم یاهو، یا مو -

الرسام  قودسال آنام! تورک آنام! حاقینی آنجاق سنین کیمی او 

لماقدیر. اونو باجارا اؤده لماق تانری او  یه بیلرم! سنین کیمی او 

لونا ایناناراق،  بیلمم، اوجالیقالرینا وارا بیلمم! آنجاق، سنین یو 

لو اورکله یاشاماغا سؤز وئریرم س لسام، سئوگی دو  نه، آنام! بئله او 

لسام، منی باغیشال! یالنیز او زامان بوینوم داکی حاقینی تکی بئله او 

 حالل ائت گؤزل آنام!

)اؤز الیله قوراشدیرمیش باشیمداکی پاپاغیمی سیغالالیاراق.(  -

ل! دویغونا  غلوم! باخ آغیر قاچیشا چیخیرسان. سئوگینه حاکیم او  او 

الن عؤمور یئنیلمه! ایچینی گیزلی توت!  جاببار عمینین سنده او 

لرینه یئتیر! بو قیسا یاشام سورجینده گؤردوکلرینین کیتابینی ییه

یا گلمیش،  یدان سو  هئچ بیری یئنی دئیلدیر. بو یاشام اؤیکوسو سو 

یا داشینمالیدیر. تورک دئدیگین، بئله یاشامیش،  یدان بو  سو 

غلو تورکسن! وطن ا وغروندا یاشاتمیش! سن ده بیر تورک او 

دن جانینی وئرمیش آتانی، آتاالرینی، آنانی، آناالرینی اؤز چکینمه

روحوندا یاشات! یاشات کی، روحونال، جیسمین بیر بوتؤو 

النین  لسون! سنه عایید او  لسون! تورک او  لسون! میلت او  او 

لی، سندن گلن اوشاقالرا، اوشاقالر هامیسی سندن کئچمه

ر عمی ده، بوردا گؤردویون هرکس ده لیدیر. من ده، جابباوئریلمه

لقا قیزیمال  الن امانتدیر! امانتی گؤزون کیمی سئو! او  الینده او 
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الرسانیزسا کوره گینیز یئره  بیرگه سئو! سیز ایکینیز بوتؤو او 

خوسونو سندن  الراق باکیمین قو  لقا، قیزیم، گل سون او  گلمز! او 

غما وطنیمی گؤرمه جگم! بلکه ن کؤچهدن بو دونیاداآلیم! من دو 

بوراالردان اوزاقالشیب بیر گون ایکی لیکده کاراکوم قیبله سینه 

راالردا کی، یاماجالرا دیقتله باخینیز.  غرو گئدرسینیز. او  دو 

گؤردویونوز گنج قیزالری ماراقال ایزله یینیز. گؤررسینیزکی، بیر 

بورما ساچلی، قارا گؤزلو، قیرمیزی شاللی، گولر اوزلو بیر سرو 

رار: یلو قیز سیزه ساری گلیب سو   بو 

"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 

اغیشالیین، سیز اؤفکه قانیال یه آرماغان گتیردینیزمی هئچ؟ بدده

لکه لنمیش عؤمور کیتابینی دده میزه گتیردینیزمی؟ 

یدان گتیرمه رویان سو  لقانی اؤزگه گؤزلردن قو  دینیزسه، گؤزل او 

یا گلمیش قوردانانیزین یاشماغینی کاراکوم دده نین قیزیل آلما  بو 

  آغاجینین سالخیمالرینا آرتیرین!"

نج لشمیش منی قارشینیزدا تاپارسینیز! بئله بیریسینی گؤرسنیزسه گ

لدادیر.  الدوشون! میللی اوردوموزون گؤزو یو  ایندی، یو 

لو گؤزله روسون، چاووشالریمیزین یو  نیلیر. یاهو، موالم سیزی قو 

لونوزا ایشیق ساچسین! سو کیمی، دوم دورو آخین -قوتلو قوردوم یو 

لوب دوشمنین گؤزونو یاخین گئدین!..  .گئدین! توز او 

ا بنزر! آچدیقجا آچیالر، لی قارا ساچلری اوزون کیلکهقیش گئجه

لماز! بیزیم ده بو گئجه هؤردوکجه شریتلنر! نه زامان بیته جگی بللی او 

-لی قارا ساچ کیمی! اوسانیبمیز بئله باشالدی! بیر اوزون کیلکه

دن، دؤرد اسکی نین آیاغینا دوشمهبورانلی گئجه-دن، شاختالیبیتمه

ل داشیمین بیر داها اؤلوم داالنیندان گئچمه سی گرک ایدی. اوسته لیک یو 
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بو ساواشا اوستو اؤرتولو کامیونال دئییل، اؤزوموز کیمی جانلی 

لداشال گئدمه نونال تپهیو  دره آشاجاق، سازاغی جانینا -لی ایدیک! او 

جکدیک. سؤزسوز کی، پوسقویا آالجاق، بیرلیکده قارا داالنی دئشه

ل -دن درهقوردا، ییرتیجی چاققاال ساالم وئرمهیاتان آج  تپه یو 

  جکدی بیزه!وئرمیه

یه سپیردی. آتالرین یئنی نالالری یئره ده یدیکجه، قار بوزالرینی چئوره

مه سیله آیاق دٔویمه لرینین لیلههاوانین قارانلیغیندا آتالرین یاواش ایره

لوردو. سانکی آتالر بیزیم ایستگیمی زدن یانا ساییلی سایی بللی او 

لو بیراز گئنیش و دوزنلی گؤزوشوردو.  یورویوردولر. خورم آباد یو 

سمیرسیز  -هاوا ایشیقالنانا قدر یاماجالرا چیخماق گرک دئیلدی. سس

ین قورو دک ایشلهجک یؤنو، یالنیزجا ایلیک لریمیزهنین اینجیدهگئجه

ل بویونجا آتالرین نالالری آلتیندا از لون شاختا ایدی. یو  یلن ایسالق یو 

وایی، آرخ سوالرین شیریلتیسی، هابئله آلیشدیغیمیز چئشیدلی -آه

حئیوانالرین اوولتوسو قوالغیمیزا ده ین تکجه سسلر ایدی. هر شئی 

لدوغو لیلهدیگیمیز کیمی ایرهایسته ییردی. دؤردوموزون ده دورومو او 

لقا ایلک سیرادا، فرج عمیجا نال قوالم ایسه کیمی گؤرونوردو. منیمله او 

ییردیک. هاوانین شاختاسی آتالری و بیزی آیاقدان لیلهبیراز آرخادا ایره

لیده قورخوالجاق دوروم ساالجاق قدر سرت دئیلدی. بو اوزدن ایره

لدوغوموز بللی دئییلدی. بیزیم  لدا او  گؤرونموردو. نئچه ساعات یو 

مک تکجه لیلهرهاوچون بدیع آباددان اوزاقالشماق، خورمابادا دوغرو ای

آماج ساییلیردی. بو یؤنده نئچه تپه آشار، نئچه دره ائنر کیمی حسابیمیز 

یوخ ایدی. بیراز آرالی شیرشیرییال گؤزه ایشیق ساچان گئنیش سو آالنی 

لوموزو اورایا ساری سالدیق. چوخ کئچمه دن ماراغیمیزی چکینجه، یو 

دیران گؤزل بیر یئره نین قارانلیغیندا بئله، چئوره سینی نورالنگئجه

چاتدیق. آتالرین بیر آز دینلنمه سی، هابئله اؤزوموزون ده بیر دورمک 

لسا، دینجلمه آراسی گؤتوردوک.  آتیشدیرماغیمیز اوچون آزاجیق دا او 

الن  لالرا بلدسیزلیک، جانیمیزدا او  یوق گئجه نین قارانلیغی، یو  سو 

رخو کیمی تدیرگین لیکلری آرخادا بور غال قو  اخماقدان اؤترو دو 
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رغون گؤرونوردو! اؤنجه دن تئزلیکله آیاقالندیق. فرج عمیجان چوخ یو 

ل بؤیره گی سانجییا باشالمیشدی. اونو آتا میندیرمک  ده، آغرییان سو 

دن آت بئلینده ایچمه-اوچون قوالمال بیرلیکده یاردیم ائتدیک. یئییب

رونموردو. یئرلشن عمیجانین دورومو سفر اوچون هئچ ده اویغون گؤ

لدا ایتیره بیلریک دوشونجه سی ایچیمیزه قوشقو  بئله گئدرسه، اونو یو 

ل گلمیشدیک.  سالدی. باشقا یاندان ایسه، بدیع آباددان چوخلو یو 

سؤزسوز کی، دؤنمه دوروموندا دا، عمیجانین قارایازیسی آیدینجا 

یله لیکدن باشقا خسته جانگؤرونوردو. اونون، دؤندویو حالدا آغیر خسته

قولو باغلی ایران اوردو محکمه سینه وئریلمه سی -توتولوب الی

ل آیریجیندا اونون جان چکیشمه سینی  دانیلماز ایدی. ایکی یو 

گؤروردوک. او، آغیر دورومونو دیله گتیرمه سه ده، ایراده سیز 

  گؤرونتوسو قاچیریلمازایدی.

                                  ~~~~~ 

ندا دان یئرینین آچیلماسی کیمی گؤزل گؤرونتو یوخدور! قیشین بو چاغی

لسا دا، بیزی ایلگی  آنجاق، گؤرونتو نه اؤلچوده گؤزل، مؤحتشم او 

لندیرمیردی. او آندا بیزیم ماراغیمیزی چکن یالنیز فرج عمیجان ایدی. 

اونون گئچه قارانلیغیندا گیزلنمیش پیس دورومو دانین پؤهره مه سیله 

چارپیردی. بیز، هاوانین ایشیقالنماسی ایله بوتون  داها آیدین گؤزه

لوندان یاماجالرا یوکسلمک زوروندا  وارساییمالرا قارشی گئدیش یو 

لچولوغون  یونجا شاختا و دیله گلمز آغیر یو  قالمیشدیق. بو ایسه گئجه بو 

 آجی دؤزومو ایدی.

ی آغاجالرییال، بیزی آرخاسینا آالجاق قد رتا بو  یونجا او  ل بو  ر گئنیش یو 

یاواش گئریده بوراخیردیق. اویغون -لری یاواشو سیخ داغ اتکلی مئشه

بیر یئرده دینجلمک اوچون آتالرین یه هرلرینی یئندیردیک. قوالمال من 

لدوغونا باخمایاراق،  فرج عمیجانی یئره ائندیردیک. قالین پالتارلی او 

یوق ایدی. سانکی ال لو بوز باغالمیش-بدنی بوز کیمی سو  دی. قو 

ینونداکی ایپک شالینی آچیب، فرج -یاناقالری گؤم لقا، بو  گؤی ایدی. او 
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ینونا ساردی. اونون ایسه، "ساغول" دئمه یه بئله، حالی عمیجانین بو 

نین قالمامیشدی. بیر اینسانین بو تئزلیکده آیاقدان دوشمه سی کیمسه

لدوغوموز اوز  -عاغلینا گلمزدی. بؤیوک پئشمان چیلیق ایچینده او 

دانیشمیر، چوخ غریبه بیر -گؤزوموزدن بللی ایدی. عمیجان دینیب

جکدیر. قوالم حالی وار ایدی! سانکی، ایندیجه سون نفسینی چکه

لداشینی، امکداشینی،  ل یئمینی وئرمکله یاناشی، یو  آتالرین یو 

ییر، باشینی تووالییردی. او، ایکیسی تبریزدن تا سیرداشینی ایزله

یریندن آیریلمادیالر. بعضا  قوالمین عمیجانا مندن داها ب-ایندییه قدر بیر

نرا،  لماسینی بئله، قیسقانیردیم. آنجاق، بیراز دوشوندوکدن سو  یاخین او 

غال قبول ائدیردیم. لدوغونو دو    بو یاخینلیغین نه اؤلچوده درین او 

جاق قورولدو.  نرا کیچیک بیر او  لقانین چالیشماسیندان سو  قوالمال او 

زله گتیردیگیمیز چایداندا دا چای دملندی. سارا خانیمین اؤزومو

یه حاضیرالندی. عمیجانین دورومو هر بوکدویو چؤرک بوخچاسی یئمه

اوچوموزو، حت ی اؤزونو بئله دوشوندوروردو. دورومال باغلی بیر 

ل وار ایدی. بو گئدیشله  قرارا گلمک گرک ایدی. قارشیدا حله چوخ یو 

لدا کئچیرمهآخشامین قارانلیغینی ی الجاقدیو  رتایا لی او  ق. بو اوزدن او 

 سؤز آتدیم:

  عمیجان اؤزونو نئجه حیسئدیرسن؟ ایسترسن دؤنه بیله ریک؟ -

غرو دئییر. دؤنوب بیراز  - لقا: فرج عمیجان، جوانشیر دو  او 

ال چیخاریق. نرا بیر داها یو   دینجلندن سو 

لوندا گرک! بیز،  - لچو یو  لون ان فرج عمیجان: باالالریم، یو  یو 

رم. سیز منیم اوچون راحاتسیز ه آغیرینی کئچدیک. من دؤز

لمایین. بیر تهر اؤتوشه لسا دا، او  لماز! او  جه یم. منه بیر شئی او 

لونوزا داوام ائده لماز! سیز یو  جکسینیز. ییلماق، یپرانماق او 

نونا چاتاجاییق.  لون سو  ال چیخدیق، بیرلیکده ده بو یو  بیرلیکده یو 

ال چیخمادان اؤنجه  الکین، منیم دوروموم یاخشی دئییل. من یو 

ل وار، یا ریسکه گیریب  قوردانایا دئدیم کی، منیم قارشیمدا ایکی یو 
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جه یم، یا دا کی، بورادا قالیب ژاندارماالرین الیله آلچاالراق گئده

لو گئتمهاؤله لییم. یا اؤزومون جه یم. هر ایکی حالدا من بو یو 

لرین آلچالتماسییال! من بیرینجی سینی سئچدیم! یا دا اؤزگهایرادمله 

نالرا  سیز باالالریمدان تکجه ایستگیم عاییله می تاپیب، او 

لماغینیزدیر.  یاردیمچی او 

  من: آما عمیجان.... -

غرو دئییر، اوشاقالر! باخین، بیزیم  - قوالم: سرکار باشچاووش دو 

خدور. ایره یر. ساده جه مقصد! لیده مقصد وارداوچون دؤنوش یو 

من سرکاری یاخشی تانییرام. بیر سؤزو دئدیسه، او سؤزدن دؤنمه 

لی و سی ایمکانسیزدیر. سیزین عمی جانینیز چوخ ایراده

مؤحکمدیر. او، ایللردیر کی، بو سانجیالری چکیر. لعنتلیک شاه 

اوردوسوندا چکدیگیمیز هر بیر نفس آغری ساییلیردی. بیزه آرتیق 

ردویا خیا نت دامغاسی وئریلیبدیر. بو ایسه کسکین لیکله بئله او 

دئییل. بیز یالنیز اؤز میلتیمیزه خیانت ائتمیشیک. بیز، او فارسچی 

آتاالریمیزا، -اوردویا خیدمت ائتدیگیمیز گوندن تورک آنا

لیک ائدن آزربایجانلی باالالریمیزا خیانت ائتمیشیک. بیزی محکمه

لمالیدیر. بیز، میلت محکمه  وارسا، او دا آنجاق اؤز میلتیمیز او 

 سیندن دئییل، دوشمنین محکمه سیندن قاچیریق.

عمیجان: سرکار درویشلونون سؤزو منیم ده سؤزومدور. بیز،  -

جه یه مسه سیز اوزون زامان بونالری دوشونموشوک. اؤله

باالالریمین یانیندا اؤلوم! ان آزیندان، دوشمنین قورشونونا توش 

م اوچون چوخ سئوینیرم. بیر یئرده آت بئلینده گلمه رم. من قاچدیغی

نوندایام. او  لون سو  دایانمادیغیمی گؤرسنیز، آرتیق بیلین کی، یو 

ال داوام ائتمگینیزی خواهیش ائدیرم!  زامان منی بوراخیب یو 

دوروموم اؤزومه بللیدیر، اوشاقالر! قوالم، سیزی منیم عاییله مین 

نالرین، ایانینا گؤتوره ن آزیندان منیم اؤلومومدن جکدیر. او 

لمالیدیر!   خبرلری او 
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لقا: آرتیق بو باغالنتیدا دئیه - خدور. فرج عمیجان او  جک سؤز یو 

نرا دوروما اویغون  ال دوشمک امری وئردیلر. بیز، بوندان سو  یو 

 داورانمالی ییق.

 قوالم: جوانشیر، نه زامان چاتاریق خورم آبادا؟ -

آما بیر آز یئیین چاپدیرساق، بلکه بئله گئتسک، آخشام قارانلیقدا،  -

 دن!قارانلیق چؤکمه

ده عمیجان: نه قدر تئز یئتیشرسک من ده راحاتالرام! بیر حکیمه -

رک یاواش دئییل، یئیین گئتمک باش وورارام. منی دوشونه

غرودو. منیم تئز یئتیشمه یم گره   کیر.دو 

لمادی. آخشامدان کئچمیش  لومسوز بیر دوروم او  لدا او  خورماباد یو 

یه باشالدی. کئچمیش سفریمده بورا گلدیگیمده، ماشالاله خان گؤرونمه

بئیله بیر مسافیرخانادا یئرلشمیشدیک. باشقا یئر ده تانیمیردیم. بو اوزدن 

لدو. آتالری آخورچویا وئردیک.  ایلک سئچیمیم او مسافیرخانا او 

نالری آرپا، سامانال را حاتالتدی. آخورچو آتالری آخورا باغالدی. او 

تاق حاضیرالندی. ذاتن بیزدن باشقا کیمسه  بیزیم اوچون ایکی او 

مسافیرخانادا یوخ ایدی. عمیجان اوچون ده تئزلیکله بیر یاتاق 

حاضیرالندی. یازیق کیشی باشینی یاستیغا قویونجا باییالر کیمی یاتدی. 

لری مسافیرخانادا یئمک حاضیرالنماز دئیه، ایشچی سادجه قیش گئجه

یدو. سارا خانیمین بوخجاسیندان گؤ زل بیر چای بارداغی قارشیمیزا قو 

بیر شئیلر آتیشدیراراق اؤزوموزو آلینیازیمیزین حؤکمونه بوراخدیق. 

تاقالریمیزا چکیلمک ایسته نرا او  توراندان سو  دیگیمیزده، قوالم بیر آز او 

 سؤزه باشالدی:

لقا! سیزه نئجه تشککور ائدیم، بیلمی - رم! من، عؤمروم جوانشیر، او 

یونجا بیر حربچی کیمی ائیتیم آلدیم. بیزیم دونیامیزدا آنجاق  بو 

لقانین اینجه اوره  امیرلیک و امره تابع لیک واردیر! منیم اوچون او 

-گی، داغ کیمی گئنیش سئوگیسی آنالمسیز گلیر! ایندی، یاواش
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یه چالیشیرام. بونون اوچون، سیزه بو یاواش بو آنالمی درک ائتمه

 آنالمی منه باغیشالدیغینیز اوچون تشککور ائدیرم!

ینومدا مورگوله لقا جئیران یاوروسو کیمی قو  الن او  ییردی! جانیمدا او 

تاغین کونجونده کی بوتون آغریالرا گؤره، گؤزومو یوما بیلمیردیم. او 

نالنماسی دا بللی  الن یاغینین سو  المپانین جان چکیشمه سینده او 

لوردو. المپان لقانین ایکی دؤشونون  -ین یاناراو  سؤنر ایشیغیندا، او 

لداشیمین  آراسینا سریلمیش ساچالری ماراغیمی چکدی. منیم حیات یو 

بوتون اینجه گؤزللیکلرینه باخمایاراق، آجی ایچینی گؤرمک هرکسه 

لموشدو! قوالمین دیله گتیردیگی  لماسا دا، منه نصیب او  قیسمت او 

کدیر. من ده بونو یاشامیش بیریسی یم. گئرچگی دویماق، یاشاماق گر

نونال  اونون اصیل گؤزللیگی گؤرونمزدیر! بونو گؤرمک اوچون او 

بوتؤولشمک گرک. منیم خانیمیم، قوش کیمی اینجه اوچار بیر 

نونال داها اوجاالرا یوکسلمه ایمکانی تاپاجاغام می؟ تبریزه  روحدور! او 

اونون آنیالرینی  دؤنرسک، قوش کیمی الیمدن اوچاجاقمی؟ باکی،

-بوتؤولشدیرن وطن! تبریز، اونون آنیالرینی آجیالندیران وطن! باکی

الرمی؟ -گئجه! بو ایکیسینی بیر -تبریز، گوندوز بیریندن هئچ آییرماق او 

لقانین هوه سینین هارا چکیلدیگینی بیلمیرم! تبریزه دؤنمه میز بیزیم  او 

ینومدا میشیل ال بیلرمی؟ قو  نوموز او  یل اویوموش پریمین میش-سو 

قات دریندیر! منیم اونون -گؤرونمز دونیاسی، گؤرونن اوزوندن قات

خدور. اونون چکدیگی آجیالرین  گیزلی دونیاسینا ال اوزاتماغا حاقیم یو 

لدوغو  یوزدن بیرینه قاتالنا بیلمرم. او، منیم گؤزل خانیمیم، ایتیرمیش او 

 بئش باالسی نین گلینجیک آناسیدیر!

 

ال دوشمهصاباح  یه ماشالاله خانی آلماق اوچون بدرابادا یو 

لدو:حاضیرالنیردیم کی، او    تاغیمیزین قاپیسی دؤیو 



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

406 
 

ناغینیز وار. آشاغیدا ایشچی: جوانشیر بئی، سیزین بیر قو   -

 ییر!گؤزله

ال بیلمز؟ - ناغیم او   کیمدیر، آدی ندیر؟ منیم بوراالردا قو 

یدیر. سیزی آشاغیدا رخمایین او دوستونوز ماشالاله خان بئقو   -

 ییر.گؤزله

لقا: )یوخولو - یوخولو( ماشالاله خان ائشیتدیم، جوانشیر!  -او 

لور. اونون بورادا نه ایشی وار. یوخ آچما! بو بیر  بوراالردا نه او 

ال بیلر!بلکه ده مأمورالر بیزی تاپدیالر!  توزاق او 

نا وئردیگ - رخمایین! او، منه سنین او  رخمایین، قو  ین بیر ایشچی: قو 

یازینی دا گؤندریب. من، کاغیذی قاپینین آرخاسینا بوراخیب 

لدوغومو باشا  غرو او  نرا منیم دو  گئدیرم. کاغیذی گؤرندن سو 

  دوشرسن.

ال بیلر کی، جوانشیر؟ - لقا: بو نه کاغیذی او   او 

نا تورکجه - نی اؤیرتمک اوچون چوخلو یازیالر وئرمیشم. من او 

الن  شعرلر وئرمیشم. قاپینی آچیب رحمتلی جاببار عمیدن او 

لقا!   باخمالییام، او 

لسا؟ -  ژاندارماالرین، یا دا کی برکتاغانین آدامالری او 

لسایدی، ایندی قاپینی سیندیریب اوتاغا گیرمیشدیلر.او   -  نالر او 

 بس نییه ماشالاله خان اؤزو قاپییا گلمیر؟ -

 او، هر زامان قادینالردان قاچیردی. بلکه ده بو اوزدن! -

ر رخا قاپینی آچار-خاقو  آچماز، گؤزوم بیر صحیفه لیک یازییا -قو 

دوشدو. یازینی تانیدیم. کاغیذی گؤتوروب قاپینی باغالدیم. شعری 

لقایا اوخودوم  او 

نوجسوز، -دیم، سوچسوزمن سنی گؤزله   سو 

 تمیز!-داغدان دا، داشدان دا، آری تر

لمادیم سنسیز، سندن اومودسوز،   هئچ او 

 دومان، عئین چنلریز!چونکی عئین 
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لداش،بیلیردیم گه   لرسن وفالی یو 

لالری بیرگه آشیب گئدریز،   بو یو 

پوغونا ده یسه داش،   چون دئمیشدین تو 

  تورکلریز!  -بیل کی، یاردیمیندا بیزلر

 

لقانی بو  لموشدو! من، او  لقانین گؤزلری دو  شمانی ائشیدن او  قو 

. ذاتن اؤز گؤز یاشالریمی دا دویغوالریندان اؤترو قینایا بیلمزدیم

دوردورا بیلمیردیم. بیر یاندان بدرابادا گئتمکدن قورتولماق، باشقا یاندان 

لقانین  الن بو شعر! تبی کی، او  ایسه، جاببار عمینین آنیالریندان بیری او 

لقا سئوینجینی -سئوینجی منیم کیندن قات لمالییدی! او  قات بؤیوک او 

آیدین بیر اینسان ایدی. او، سئوگیسینی گؤسترمکده چوخ قورخماز و 

لدو. یئیینجه گیزلیه لمادیغینی بوردا دا گؤسترمیش او  جک بیر زاواللی او 

داقالرییال یاتاغیندان دوردو. اللرینی بوینوما ساردی. قورو دو

 دوداقالریمدان اؤپدو:

عشقیم، سئوگیلیم، جوانشیریم، سنی چوخ سئویرم! یانیمدان آیریلما  -

 کیشیسی!حیاتیمین 

لماسینا اینانیرسان؟ او او   - لقا! سن ماشالاله خانین آشاغیدا او 

لماسا؟!  او 

جوانشیر آغزینی خئیره آچ! بو کاغازین باشقاسی الینده نه ایشی  -

ال بیلر؟  او 

رک سالونا ساری گئتدیم. ماشالاله خانین لری ائنهیاواش پیلله-یاواش

رخادان تانیدیم. آرخامجا باشینداکی شاپکانی گؤردوم. ماشالاله خانی آ

لدوغونو تصدیقل لقا دا اونون ماشالاله خان او   دیم:دی. اونو سسلههگلن او 

  ماشالاله خان عمی! -
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  گؤروش ائتدیم!.-نونال اؤپوشاو، دؤندو. او  

لقا: ساالم وعلئیکوم، ماشالاله خان عمی! -  او 

لقا خانیم! -  علیئیکوم ساالم فاطیمه خانیم! او 

لقا: بیز،  - لدوغونوزو بیلیردیک! بس نییه او  سیزین بدراباددا او 

 بوراالرداسینیز؟

لقا قیزیم بو اوزون ناغیلدی. هامیسینی آنالداجاغام. ایلک اؤنجه  - او 

گلین گئدک آرخا اوتاغا. اورادا آغیزالما بیر شئیلر حاضیرالنیبدیر. 

 آنجاق، ایسترسینیز او بیری دوستالری دا گؤزلیه ک.

دی. اونو بورا قدر زورال گتیردیک. خ خستهمن: فرج عمیجان چو -

الجاغینی بیلمیرم! خسا حالینین نئجه او   بیر دوکتور گرکدیر. یو 

الر ها. -؟ بورادا داواماشالاله خان: نه یی وار کی -  درمان او 

لقا: داوا - درمانلیق دئییل! دوکتور گرکدیر. اونون بؤورکلری -او 

ا حؤکمو گلیب. یوخسا، ایشدن دوشوب! اونا دا سنین کیمی توتوقالم

یئریندن ترپتمک دوغرو دئییلدی. اونون گونلری بیزیم هامیمیزدان 

لماسیندان  قارانلیق کئچیر. دؤرد باالسی، خانیمی نین هاراالردا او 

  نین بیلگیسی یوخدور.کیمسه

تاقالرینا بیر باخیم! -  من: من او 

یو ساییقالیب. -قوالمین دئدیگینه گؤره عمیجان گئجه ا دانین آچیلماسینبو 

غرو سس سیز دوشوب یاتیبدیر.  دو 

 دین، جوانشیر؟ ایسترسن بیرلیکده گئدک؟قوالم: سن حله گئتمه -

 دیم! ماشالاله خان آشاغیدادیر.یوخ گئتمه -

 زیم سسیمیزه اویانان فرج عمیجان:بی

 کیم، کیم! ؟ -

  ماشالاله خان بورادادی، عمیجان! گون آیدین عمیجان! -
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 نه ایشی وار؟اونون بوراالردا  -

ییر. من آشاغییا گئدیرم. سیز اؤزو آنالدار. سیزی گؤزله -

حاضیرالنین. ایشچی گلیب سیزی گتیرر. یا اؤزوم بیرآزدان 

  دؤنرم. آرخاالردا بیر یئرلرده ییک.

ماشالاله خان بدراباد اؤیکوسونو بیلدیگی یاریمجیق تورکجه ایله بیزه 

روجون گئتمه سیله، کیمسه ییب خورمابادا دؤنمه ه گوونمهیآنالتدی. او 

 چاشدیردی: سینی دئین ماشالاله خانین گؤردوکلری بیزی حددن آرتیق

سیزین آزادلیق حؤکمونوزو بؤلگه خانالری برکتاغایا وئریبلر. او  -

ناموسسوز، بیر گون منی یانینا چاغیریب، تاپیشیریقالر وئردی: 

نالر دؤولته ق ارشی کیم "بو تورکلری اؤز باشینا بوراخما! او 

لورالرسا دا، منیم اوچون آلاله طرفیندن بیر هدیه دیرلر.  او 

نالری بوردان  نالری آلاله منه قول گؤندریبدیر. من، او  او 

ایچمکلرینی چاتدیرماق -دیریل یئمک-بوراخمامالی یام. اؤلمه

نالری یاشاتماقال دؤولتین گؤزونه گیره جگم! گرکدیر. من، او 

نالری اؤز مالیم کیمی آنجاق، بو سورگون بیر گو ن بیترسه، او 

ساخالماغا چالیشاجاغام! سن ده قوالغینی دؤرد آچ! بیر خطا 

نالرین اؤلنه دک بوردا قاالجاقالریندا گؤرسم اگر، سندن بیلرم! او 

روملو سنسن!" من، بدراباددا "گنل باغیش" فرمانینی گؤزومله  سو 

اوچون دؤولت  گؤردوم. مینلرله آزربایجان تورکو وطنه قاییتماق

لموش ایداره سی قارشیسیندا سیرا گؤزله ییردی. آما، سیز آزاد او 

لالری قاجاق دؤنمک زورونداسینیز. چونکی سیزین آزادلیق  یو 

لمایاجاق دا!  وثیقه نیز یوخدور، او 

ال ال، بوردا قاالراق بیزی گؤزله-ماشالاله خانین آختاریشدا او  مه سی او 

لدوغو سورجده  بؤیوک اؤزوئری ساییلیردی. او، بدراباددا او 

الراق بؤلگه  مهدن چیخما ایمکانی الده ائتمیشکن، گئتمهآزربایجانلی او 

 سینی بئله آنالتماغا چالیشیردی:
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من بیر لکم! کند باالسییام. اینسانلیقدان چیخان قمارباز آتامین  -

الراق منی برکتاغایا ساتمادان اؤنجه، آنامین سون  قومار پولو او 

سؤزونو قوالغیما سیرغا ائتمیشدیم. آنام رحمتلیک ناموسسوز بیر 

"سنین آغالیا دئیردی:-آتام طرفیندن هر دفعه دؤیولن زامان، آغالیا

بو ددنین داماریندا خالیص لک قانی آخمیر! بیر لک کیشیسی بو 

ال بیلمز! لک اینسانی ایگیدلیکل ، ناموسال، هقدر ناموسسوز او 

سنین بو یازیق ددنده بونالرین هئچ بیری  شرفله، دوزلوکله تانینار!

یوخدور! اونون قارینی یاالنال دولودو! اونون آغزیندان چیخان 

 سؤزونون بئله، ده یری یوخدور! او، بیر لک دئیل!"

لدو! آنجاق،  آتامین کفنله نن گونو، آنامین اؤزگورلوک گونو او 

وموندن قارایازغیسینا آلیشان یازیق آنامین، ایکی آی آتامین اؤل

نرا دونیاسینی دییشمه سی هامینی چاشدیرتدی! او، ساغ -سو 

بیره یئره دوشه رک کئچیندی! هم ده، -ساالمات گؤرونورکن بیردن

  شالالغیندان قورتولدوغو آندا! -ویجدانسیز ارینین قامچی

رغویا چکیلمگیم  لدوغوم اوچون، آتامین یئرینه سو  بیر لک او 

لمازدیر. "من بیر ل غرو او  کم" سؤزونو قانیمال ائشید سانیرام! دو 

لماقدان  من، سیز تورکلری سئودیم! سیزه باغالندیم! لک او 

دیگیم سئوگینی سیزده گؤردوم. بیرلیکده چیخمیش آتامدا گؤرمه

لدوغونوزو گؤردوم! بونالری  درد چکمکدن نئجه ممنون او 

نرا اوندان واز کئچمه گیمین آنالمی یوخدور.  گؤردوکدن سو 

رین منه وئردیگی جاببار بئی رحمتلیگین شعری بیر حایات جوانشی

  درسیدیر. او درسی، اؤلسم ده بیر داها بوراخمارام!

لگینج ماشالاله خانین علیل خانیمی ایله باغلی دئدیگی سؤزلر ده چوخ ای

 ایدی. او بو حاقدا دئیردی:

او گون سیزین یانینیزدان ائوه دؤنرکن، برکتاغانین یئنی کورد  -

لدوغونو خانیم یطیمیزده گؤردوم! اوندان ندن بورادا او  ینی ح 

ردوم. او، دیل داغینی چئینیه-سو  نی دی: "سمهرک سؤیلهدو 
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بیشیرمیشدیم! دئدیم سیزه ده گتیریم، ساوابی وار! گلمیشکن، یازیق 

لوم، دئدیم!" من، بو گنج قادینا هئچ  قادینجیغازی دا گؤرموش او 

سوز برکتاغانی موم کیمی الینده زامان اینانمادیم! او، ناموس

توتاراق، بوتون قادینالرینی گؤزوندن سالمیشدی! اؤز عیشوه سیله 

دیگی هر کسی الینده ساخالییردی. اونونال برکتاغانین ایسته

یاش فرق وار! بیلیرم کی، کند آغاسینین بیر چوخ  ۴۰آراسیندا 

الن هر لی انگه یئرلرینی اؤز آدینا سالمیشدی. او، قارشیسیندا او 

غاندیر، عشیرت  آرادان قالدیرماغا قادیردی. گنج دیر، گؤزلدیر، دو 

دیگیم چوخ شئیلرین ییه سیدیر! من او قیزیدیر، حیرصلیدیر و بیلمه

رخدوم. جه ییندن قو  گون اونو گؤرونجه، باشیما یئنی بیر بالنین گله

 جک ان پیس شئیی گؤردوم. بو کز ده باشیما گله بیله

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 

لون یاریسیندا برکتاغانین اؤلوم خبرینی وئرمک ایسته دیم. یو 

یه دوشدو! یاشاتمارام!"سؤزوندن جانیم تیترتمه "قیزیم اؤلرسه سنی

من، او کیشی نین نئجه غدار، ظالیم و آدام اؤلدورن بیریسی 

لدوغونو گؤزلریمله گؤرموشدوم. جانیم ایندی ده او ظالیمین  او 

تورووردوغو گونده توردور! بو کز -لیک شالالق الردان قو  قو 

وراجاق ایدی! آرتیق شالالق دئیل، بیر قورشونال بئینیمی گؤ یه سو 

یه بیلگی وئرمک جسارتینده دئییلدیم. آیاغیم اسیردی! کیمسه-ال

لدان دؤنر دؤنمز بوراالردان قاچما قراری آلدیم! ایلک اؤنجه، -یو 

نرا دوشوندوم کی، نهاونده بیرباشا خورم آبادا گلمک ایسته دیم. سو 

گئتمک بهاناسی ایله ژاندارما دوراغینا باش چکرک، اؤزومو 

لوم. چونکی، تئزلیکله آرخامجا دوشمک اوچون ان  گؤسترمیش او 

یاخین ژاندارما دوراغینا خبر سالیناجاقدیر. ژاندارما دوراغیندا 

برکتاغانین ایشلریله باغلی نهاونده، بلکه ده همدانا گئتمه گیمی 

لومو مئشه ال دوشدوم. دوراقدان بیراز آرالی یو  لردن دئیب یو 
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بوراالرا گلدیم. بیر نئچه گون بورادا  ساالراق گئری قاییدیب

روجون  لدوم. او  ناغی او  روجون قو  قاالراق بدرابادا گئدیب او 

لدوغونو -تبریزه ساری دؤندویونو، بدرابادین ایسه گل گئتلی یئر او 

دیم.هر گون کئچدیکجه گؤرونجه، بورایا دؤنوب سیزی گؤزله

لسام دا ایچیمدن سس گلن بیر  سیزین گلدیگی نیزدن اومودسوز او 

دئیر، اومودومو  "دایان! جوانشیر وئردیگی سؤزو توتار!"

نوندا بیرایتیرمه یموردو! گؤروندویو کیمی، سو  بیریمیزه -یه قو 

نالر منی نهاوندده، همداندا آختارسینالر. بیز،  قووشدوق. قوی او 

دیگیمیز یئره گئدریک. آما ایلک راحات ایسته -بورادان راحات

وشدورمالی ییق. بیر تانیدیغیم حکیم اؤنجه، سرکاری  ساغلیغینا قو 

کت جامان بیردو  نو اوشاقلیغیمدان تانییرام! قو  ردور! بو گون ووار. او 

نرا  اونو بورایا گتیرده رم. او، بیر باخسین خسته میزه، سو 

ل خرجینی فیالنی دا دوشونمگین! منیم -گئتمگیمیزی دوشونک! یو 

الن قدر پول وار الن پول، سیزین ده یانیمدا گرک او  ! منده او 

 یم!! هاراجان ایسترسنیز سیزینلهپولونوزدور

فرج عمیجان: ساغول کیشی، سن بؤیوک اینسانسان! ویجدانین  -

اینجیمه سین! سنین الین جینایته بوالشا بیلمز! هر اینسانین 

خونار! بیزیمله بیرلیکده هامی سنین سوچسوز  اوزوندن ایچی او 

لدوغونو بیلیر. س لداشی او  نین اوچون او رحمتلیک بیر حیات یو 

دئیل، بیر اوشاق ایدی. اؤزو ده باشدان آیاغا بیر ایفلیج! سن 

عؤمرونو اونا وئرمیش بیر سوچسوز، هم ده شرفلی اینسانسان! 

دیگین اوچون دئمیرم! سنی تانیدیغیم گلمه-بونالری بیزیمله گلیب

  اوچون دئییرم. اورگینی راحات توت!

نی مه سی اوچون الیمیزدن گلهانین اؤزونو سوچلو بیلمهماشالاله خ

الن اینانجیمیز تام ایدی. عمیجان  ائدیردیک. بیزیم اونا قارشی او 

الن اینسانالر، قاریشقانی بئله ازه  دئمیشکن، اونون خاراکتئرینده او 

  بیلمزلر!
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دیگیمیز طبیب همین گون آخشام، رجب آدلی ایشچیله بیرلیکده گؤزله

ان، فرج عمیجانا باخماغا گلدی. اونون بؤیوک چانتاسینی رجب عادیلخ

نرا ایسه  داشییردی. طبیب عادیلخان ایلک اؤنجه بیزیم یانیمیزدا، سو 

نرا  یالنیزجا فرج عمیجانی معاینه ائتدی. هارداسا یاریم ساعاتدان سو 

لر سون بولدو! چانتاسیندا داشیدیغی چوخ چئشیدلی گؤیرتیلرین اینجلمه

ال غی ایله درمان دوزلدهقاریشی رک تاپشیریقالر وئردی. حکیمی یو 

سالماق اوچون من ده ماشالاله خانال چؤله چیخدیم. ماشالاله خان لکجه 

نالرین  نو یانیتالدی. او  روشدو. طبیب عادیلخان دا او  بیر شئیلر سو 

روشدوم:دانیشیغیندان چوخ شئیلر باشا دوشم  گینجه، فارسجا طبیبدن سو 

غرو بیلگی ایستهخسته  - ییرم. مومکونسه، منیم عمیمدیر. سیزدن دو 

لدوغونو دئین.  منه نئجه او 

نین دورومو یاخشی دئییل. من بیراز طبیب عادیل خان: خسته -

چیرک، بیراز دا آغری یا قارشی درمان دوزلتدیم. سنین عمینین 

تکجه بؤورکلری دئییل، هم ده آغ جیگری ایفالس ائتمیش 

، یاخین کئچمیشده آغیر اوشوتموشدور. معالیجه دورومدادیر. او

لموشدور. نفسینین دارالماسی آغ جیگرین  لماینجا، سته لجم او  او 

مه سیندن قایناقالنیر. سنین عمینین هم ده آغیر بؤورک پیس ایشله

داشالنماسی وار. ان یاخشی سی، اونو تئزلیکله تئهرانا گؤتوروب 

ه نیزین چوخ آز زامانی معالیجه ائتمگی نیزدیر. یوخسا، خست

 قالیر!

ماشالاله خان: دوروم بو قدر آغیردیرمی؟ حکیم، بوراالردا بیر  -

لمازمی؟  ایشلر گؤرمک او 

نین دورومو آغیردی. حکیم: بوراالردا الدن گلن بو قدر! خسته -

بیتکی ایله، بو درمانال اوزون سورمز! چیرک بوتون بدنینه 

یه رمک ایستمیرم. خستهیاییلیبدیر. من، سیزه یاالن اومود وئ

لمادان بورادان گؤتورون!   عملیات گرکدیر! گئج او 
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ائللیکله سس سیزلیک ایچیندئیدیک! حکیمین دئدیگینه گؤره، عمیجانین 

تئهرانا گؤتورولمه سی یاشام آچاری کیمی گؤرونوردو. قارشیدا بیزی 

الیالردان بیلگیسیزلیک ایچیندئیدیک. بؤلگهگؤزله ن تکجه نی تانییاین او 

کیشی ایسه ماشالاله خان ایدی. سؤزسوز کی، دؤردوموز ده اونون 

الن ایمکانالرا باغالنمیشدیق. فرج عمیجانین آنی دوشمه سیله،  الینده او 

جگیمیزی، نئجه یه یوکسلمیشدی. نه ائدهبو احتیاج داها دا زیروه

الن سئوگیسی، گئتائده ده گئ-جگیمیزی بیلمیردیک. قوالمین عمیجانا او 

اؤزونو اوزه وئریردی. اومودسوزلوق، سوسقونلوق گنج چاووشون 

اوزوندن بللی ایدی. او، حالدان دوشموش عمیجانین یاستیغی یانیندان 

لقا، بیزی و عمیجانی اومودالندیرماغا چالیشیردی!   آیریلمیردی. او 

ن قراری وئرمک اوچون  اوچونجو گونون آخشامیندا هر بئشیمیز سو 

پالندیق:عمیجانین یاست  یغی یانیندا تو 

ال چیخا بیلریک. سحر  - ماشالاله خان: دوستالر، بیز صاباح یو 

"اراک"ا گئدن بیر آوتوبوس وار! من سوروجو ایله دانیشمیشام. 

آرخادا فرج بئی اوچون یاتاق وار. آوتوبوس بؤیوک و گؤزلدیر. 

لسون یاخشی پوال  بو آرادا، آتالری دا ایلخیچی یا ساتدیم. ساغو 

لمایین، ساغگؤ ساالمات اراکا، اورادان دا -توردو. نیگاران او 

تئهرانا چاتاجاییق. بیرباشا تئهرانا گئتمک اوچون اوچ گون بورادا 

غرو دئییل. دوشونورم بیر  قالمالی ییق. بیزیم بورادا قالماغیمیز دو 

 آن اؤنجه بوراالردان اوزاقالشماق گرکدیر.

حالیم خوشدو! سیز، بیر آن اؤنجه رک( منیم فرج عمیجان: )هنیلتیه -

بورادان چیخماغی دوشونون. ماشالاله خان بئین سؤزونه قاتیلیرام. 

لییک. بو گون صاباحدان دا یاخشی! آوتوبوسو الدن وئرممه

غرو دئییر!   ماشالاله خان قارداشیم دو 

لقا: منجه ده تئزلیکله بوراالردان گئتمگیمیز گره - کیر. ایندی او 

  یش آلتینداییق. توتولمادان بوراالردان اوزاقالشاق.هامیمیز آختار

  قوالم: من ده گئتمکدن یانایام. -
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گؤزلریمین اؤنونده اوچان اینجی اوچوجوالرین دومانیندا اویورکن 

 انیش الین ایستی سیندن اویاندیم:اوموزومداکی بیر ت

عمیجان: اوغلوم هادی دور! گئتمک واختیدیر! قوردانا دئمیشکن  -

ل سیزی گؤزلهموال کؤمگ لسون! قالخین، یو  ییر! گولر اوزله ینیز او 

ال دوشون کی، داغالر -سوالر، یئنیشلر-داشالر، سئللر-یو 

لقامین الینی توت! اونون  یوخوشالر اوزونوزه گولسون! گؤزل او 

 الی گوجلودور! اوره گی بؤیوک، دیله گی جهاندیر قیزیمین!

لالناق!قوالم: ماشالاله سرکارین اوزو گولور! بئ -   له ایسه یو 

 ماشالاله خان: بیسمیلاله! -

کی پولالری بیزیمله آوتوبوسا چیخمادان ماشالاله خان، جیبینده

پایالشدی! بیز، اونون بو ایشیندن چاشیب قالدیق! او، بو پایالشیمی ایله 

لدوغونو بیر داها ایثبات ائتدی. اونون اؤنجه دن گئرچک بیر دوست او 

رپاق آلدیغینی بیلیردیم. او، بو نهاوند و خورماباد شه رلرینده تو 

رپاقالرین آغیر گونلره ساخالدیغینی دئمیشدی.   تو 

یونجا بیر نئچه کره دایانماق  ل بو  ماشالاله خانین اؤیدوگو آوتوبوس، یو 

رغونلوقدان سانکی "گئتمک  زوروندا قالدی! آوتوبوسون موتورو یو 

رین آردیندا بیر کره تام ایستمیرم!" دئیه باغیریردی! همین باغیرتیال

یوماسی  چؤلون آراسیندا دایاندی. سوروجو ماشینین موتورونون سو 

لدوغونو سؤیله دی. ماشیندان ائنه رکن، یوز اوچون دایانماق زوروندا او 

لقا ایله او آغاجین  الن تک آغاج ماراغیمی چکدی. او  مئتره اوزاقدا او 

لقا اون چوروموش -یانینا گئتدیک. آغاجدان بئش آلما سالالنیردی. او 

الینی اوزاداراق او آلماالرین بیرینی دردی. چیبیندن یایلیغینی 

الوان یایلیقالرین یانینا -چیخاریب، آغاجدان سالالنان چوخلو آل

نرا منه دویونله  دی:رک هیجان ایچینده سؤیلهدؤنهدی! سو 

جوانشیر، سانکی یوخو گؤرورم! بو آغاجدان سالالنان قیزیل  -

کی قیزیل آلما، دویونله نن بو یایلیقالر، االر، دردیگیم بو الیمدهآلم
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غمادیر! بوراسی "دده کاراکوم قیبله  الوان پارچاالر منه چوخ دو 

سی"نین اؤزودور! اینان کی، من یئنی یئتمه چاغالریمدا بو آلمانی 

درمیشم، جیبیمدن یایلیغیمی چیخاریب سالالنان پارچاالرین یانینا 

 ورا دده قیبله سیدیر جوانشیر! اینان، اینان!آسمیشام! ب

لرینده چیخدیغیمیز خورم آباددان گئجه راده ۹هارداسا سحر ساعات 

چاغیندا اراک شهرینه چاتدیق! "اراک"این آوتوبوس قاراژینین 

کونجونده یئرلشن بیر کیچیک مسافیرخانانین ایکی اوتاغیندا یئرلشدیک. 

لماسیندان  رغون گؤرونسک ده، فرج عمیجانین دیریباش او  ائللیکله یو 

لقایال بیرلیکده دا گئریده  یاتاقدا اوزانیب بو آشامانین سئوینیردیک. او 

ییردیک. او، ماشالاله خانین بؤیوک اورگیندن قالدیغینی اینجله

  : دانیشیردی

دیگیمیز بیر گیزلی دیگیمیز، گؤرمهماشالاله خانال تانیشماق بیلمه -

الین گؤستردیگی مؤجوزه دیر. کیمه دئسک، بو اؤز وئرینین 

الن بوتون پولونو بیزیم کیمی گرچک لیگینه اینانار؟ آدام، ال ینده او 

دی گیمی بیر لکدن قریبان الرال پایالشیر. من، بیر تورکدن گؤرمه

گؤرورم. دئمک کی، گؤزللیکلرین اؤزل ییه سی یوخدور بو 

یا، بیر عیرقه دئییل، اینسانلیغا باغلیدیر!  دونیادا! گؤزللیک بیر سو 

لقا، باخ! بیزیم آلین یازیمیز آرتیق عئین - لشیب! بونو من ده، سن  او 

ده، ماشالاله خان دا بیلیریک! بیز، بیرلیکده جهنم قاپیسینی آچیب 

قاچدیقسا، بیرلیکده ده یاشاماغا جان آتمالی ییق! بونون ایلک 

نون آرخاسینی  نونا قدر او  آددیمینی ماشالاله خان آتدیسا، بیز ده سو 

 بوش بوراخمامالی ییق!

لدو: قالیمیزال-باشیمیز اؤز قالما  مشغول ایدی کی، قاپی دؤیو 

یه! لوله کاباب آلمیشام! سالونا گلین! چای دا باالالر، گلین یئمه -

 تاپشیردیم!
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سئوه -هامیمیز، حت ی فرج عمیجان بئله، تزه کاباب دورمه گینی سئوه

تاقال یاتاغین  تاقالریمیزا چکیلدیک. او  نرا او  یئدیک. چای ایچندن سو 

لقایال منی لدو! دان هارمونیاسی او  م روح و تن بیرلیگینی ساغالمیش او 

آچیالرکن گؤزل بیر گونون آرماغانی گونشین ایستیسیندن اوخونوردو. 

لرین آردینجا، بیر ایشیقلی سحرین آچیلماسی، اوزون سورن آجی گئجه

لو گونشلی بیر گو  نون اومیدلرینی آرماغان ائدیردی!سئوگی دو 

نشیر! گون آیدین یئنی گون، گون آیدین سئوگیلیم، گون آیدین جوا -

اومیدلی، گونشلی ایستی گون! سیزی چوخ سئویرم! سیز نئجه؟ 

 منی سئویرسینیزمی؟

لداشیم! البته کی،  - لقام! گون آیدین سئوگیلی حیات یو  گون آیدین او 

نالندیرماسین!   سنی سئویرم! تانریم بو سئوگینی سو 

تاقدا سس شیل یاتیردی. می-سمیر یوخ ایدی. هر کس میشیل-قونشو او 

توران کیشیدن  لقایال بیرلیکده سالونا ائندیک. سالوندا رئسپسیوندا او  او 

 . اونا یاخینالشیب ساالم وئردیک:باشقا کیمسه یوخ ایدی

 ساالم، گون آیدین. -

لمادی  - گون آیدین. اوتاغینیز راحات اییدی می؟ بیر سیخینتی نیز او 

 کی؟

تل چ -  وخ ساکیتدیر.یوخ ساغولون! ندن کیمسه یوخدور؟ مو 

الر. بو  - لدوغو اوچون داها ساکیت او  غرودو. بو گون شنبه او  دو 

گون اراکا موسافیر گلمز نورمالدا. صاباح تئهراندان بیر آوتوبوس 

لجو باش وورسون!-. بلکه بیزه ده بیرلرگ  ایکی یو 

 لر؟هه، صاباح نه زامان آوتوبوس گه -

لماز. آما  - . او آوتوبوس گلرآخشام چاغی گلر. ساعاتی بللی او 

نی بورادا قاالر. بیریسی گون سحر بوردان تئهرانا دؤنر. گئجه

 ییرسینیز؟سیز، تئهرانا گئتمک ایسته
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لماسا، تئهرانی  - غرو موعالیجه او  بیر خسته میز وار. بوراالردا دو 

لییک. بیزیم دا دوشونه بیلریک. عاییله میزله بیرلیکده قرار وئرمه

لوروق. بیز تاجیریک! ائویمیز خورماباددادیر.  اورادا بازاردا او 

لسون. بوراالردا ایسته - دیگینیز خسته نیزین یاستیغی یونگول او 

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؟

آلما دوزلدریک. آما باشقا یئردن آلماق -بیز سیزه سحرلیک آغیز -

ییرسینیزسه، بیراز یوخاریدا بیر باک ال دوکانی وار. اورادا ایسته

دیگینیز دیگینیزی الده ائده بیلرسینیز. البته، بیز سیزه ایستهایسته

 لی و اوجوز سحر یئمه گینی وئره ریک.یئمه

  یانسین، سیزه سفاریش وئره ریک.تامام، عاییله میز او   -

عمیجانین یوکسک روحیه سی بیزدن داها چوخ اؤزونو سئویندیریردی. 

گینی دیله گتیریردی. ائله تئزلیکله خانیمینی، باالالرینی گؤره جه

لدوغونو بیلیردی.  دانیشیردی کی، سانکی عاییله سینین هاراالردا او 

چوخ خوشوموزا گئدیردی.  اونون عاییله سیله باغلی وئردیگی اومود،

اصلینده، ایندیکی دورومدا بیزی ان چوخ راحاتسیز ائدن دوروم فرج 

عمیجانین اؤزو و عاییله سی ایدی. ایلک اؤنجه اؤزونون چؤکموش 

نرا ایسه تئهراندا معالیجه سینی داوام  روحیه سینی قالدیرماق، سو 

لورسا نوندا ایسه نئجه او  لسون، عا-ائتدیرمک. ان سو  ییله سینه او 

وشدورماغی هدفه آلمیشدیق. بونو ائل لیکله ایسته ییردیک. آرامیزدا قو 

تلده بیزدن باشقا قاالن یوخ  الن ایلک ایستک ده ائله بو ساییلیردی. مو  او 

نا آنانی آنیمسادیردی.  ایدی. بیزه اؤزل آچیلمیش آغیزآلما سفره سی سو 

نا آنانین آغیزالما سفره سی ده بو  گونکو سحرلیک کیمی رحمتلیک سو 

لوردو. بو اوزدن، قوردانا یالنیزجا هفته ل او  نا آنایا موکم  ده بیر کره سو 

لوردو.  فورصت وئریردی. سؤزسوز کی، حاقلی طرف ده قوردانا او 
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نا آنا بیر هفته لماسایدی، سو  نین ایچینده قوردانانین بوتون چونکی، بئله او 

نرا ایسه ، یئمک اوچون بیرجه بارداق دئپوسونو بیزه یئدیردردی! سو 

  اونوموز بئله، قالمازدی!

تل  ۱۰نینه قارشی، تومه ۳ماشالاله خان سحر یئمگی نین  تومن مو 

غالن سئویندیگیندن بیزیم ایشچیمیزه  ایشچیسینه وئردی! گنج او 

تلی باشینا بوراخیر، بیزیم ایشلردن یانا  چئوریلدی. او، آرتیق مو 

دیگینه گؤره، او، ماشالاله خانین ایستهنیلن یئره گئدیردی. ایسته

جک آوتوبوسدا یئر آییرماق اوچون اراکین قاراژینا گئدیب تئهراندان گله

  سفاریش وئردی.

اراکدا سس سیزلیک حاکیم ایدی! پولیسدن، ژاندارمادان کیمسه 

تئلده کئچسه ده،  گؤرونموردو. بیرینجی گونوموز بوتونلوکله مو 

لقانی شهره ایکینجی گون عمیجان و ب اشقا بئیلرین باسقی سی ایله او 

تئل ایشچی سینین مصلحتیله اراک سینئماسینا گئتدیک.  چیخارتدیم. مو 

سینئمانین تابلوسوندا "اراک سینماسی" یازیلسا دا، ایشچی نین دئدیگینه 

گؤره، میسیو سینئماسی کیمی حالالنیردی. اراک خورمابادا گؤره، یئنی 

لدوغو ییردی. بوراشهره بنزه دا تیکینتی لرین مودئرن، گؤزل، تمللی او 

گؤزه دییردی. هاوا بورادا بیر آز داها سویوق و جان یاخان ایدی. 

لمادیغی اوچون گئدیش تئلله چوخ آرالی او  دؤنوشوموز ده -سینئمانین مو 

لقا،  لدو. او  لقایال کئچیرتدیگیم ان گؤزل گئجه او  لدو. بو، او  پروبلئمسیز او 

الیدا ن چوخ سئویندی! او، گئجه یئنه ده بیزیم اوچون اؤزل بو او 

  کئچدی!

تئهراندان گلن آوتوبوسون اراکدان قالخماسینا بیر ساعات قالمیش، 

موسافیرخانادان چیخدیق. یوکلریمیزی یئرلشدیرمک سورجینده ماشالاله 

نون تورک  خان سوروجو ایله فرج عمیجانین دورومونو دانیشدی. او 

لدوغو بللی او    ه خان منی چاغیردی:لدوقدا، تورکجه دانیشان ماشالالاو 

 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 ایشینه  -

رتاغیدیر. باخیریق. خسته،  عمی میزدیر. بو بئی ده، عمیمین او 

بیزیم ایشیمیز پارچا تاجیرلی گیدیر. تبریزدن بوراالرا پارچا 

  گؤندرریک.

لماق دئمکدیر. بازارینیز  - لماق، وارلی او  نه یاخشی! تاجیر او 

 یاخشیدیر البت!

لیگی بیزی یامان یاخشیدیر هه! آنجاق بؤیوگوموزون خسته -

نو تئز رادان دا ائوینه، تبریزه اینجیدیر. او  لیکله تئهرانا، او 

 لییک.گؤتورمه

لسون! تئزلیکله آیاغا قالخماسینی دیله - ییرم! من، عمی کئچمیش او 

جانیزی اؤز یانیمدا دا یئرلشدیره بیلرم، آنجاق آرخادا اوزانارسا، 

 داها راحاتالر!

ل بویو عمیجان اؤز ایستگیله ماشینین آرخاسینداکی یاتاقدا یئرلشدی! یو 

الی باش وئرمه دی! تبریزدن چیخالی ان گؤزل ماشین آرزوائدیلمز بیر او 

یونجا  ل بو  ل گئدیردی. بیزیم یو  لدوق. آوتوبوس راحاتجا یو  لونا تانیق او  یو 

لمادی. آوتوبوس ساوا شهرینین گیریشینده یئرلشن  هر هانسی شیکایتیمیز او 

یگینه گؤره، یئمک، بیر یئمک خانادا دایاندی. سوروجو شاگیردین دئد

لدوق. ماشالاله خانال  ۴۵توالئت و ناماز اوچون  دقیقه بورادا دایانمالی او 

نون یورومه سینه یاردیمچی  قوالم، عمیجانین ایکی یانیندان یاپیشاراق او 

لقا ایله بیرلیکده رستورانا گیردیک. رستورانا گیرر لدوالر. من ایسه او   -او 

نرا بیر نئچه گیرمز، آغیر سیقارا ایی سیند ن اورگیم بوالندی. بیزدن سو 

آوتوبوس و کیچیک ماشین دا رستوران قارشیسیندا پارک ائتدیلر. آخشام 

یئمگی اوچون سفاریش وئردیک. سفاریشی آالن تورکجه دانیشیردی. من 

کابابین پولونو وئریب، یئریمیزه قاییتدیم. یئمکدن  رک بئشایسه، سئوینه

نرا آوتوبوسا ساری هامیمیز راضی قالدیق. بی ر چای و توالتدن سو 

لالندیق. سوروجونون "یئمکدن راضی قالدینیز" سوالینین قارشی سیندا  یو 
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رک یئریمیزده یئرلشدیک. تئهران "ساغول قارداش چوخ گؤزل ایدی" دئیه

گیریشینده پولیس دوراغینی گؤرونجه، هر دؤردوموزون تدیرگینلیگی 

دیگی رک ایستهتوبوسون ایچینه گیرهاوزوموزه وئردی. ایکی پولیس آو

لقانی یانآدامالردان کیملیک ایسته نا گؤرونجه بیرینجی یا-دی. منیمله او 

 پولیس سوردو:

 آروادسینیز؟-سیز، ار -

 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.  -

رادان دا قوماش سفاریش وئره  جگم.رک، تبریزه دؤنهاو 

 کیملیگینی )سیجیللی( وئر! -

بویور سرکار )قوالمین بئله جسارتلی داورانیشی منی یئریمدن  -

 اویناتدی!(

لماق اوچون چوخ گنج دئییلسن می؟ -  سن، تاجیر او 

ن تبریز بازاریندا پارچا دوکانی واردیر. من اوشاق منیم آتامی -

 لیغیمدان بو ایشده بؤیوموشم!

 سنین خاین سپئراتچیالرال نه ایشین وار؟ دوزون دئنه! -

لموشوق. سیاست - لماز! -بیز نسیل بویو تاجیر او  میاستله ایشیمیز او 

ایندی تبریز گنج شاهیمیزین الیله امین لشیب آرتیق! بیز ده سیزین 

ده بیر ایلده ایتیردیکلریمیزین یوز قاتینی قازانیریق. تانری ساینیز

لسون!  سیزدن راضی او 

لدوغون اوزوندن بللیدیر!  - ل! اصیلزاده او  آفرین! بئله وطن سئور او 

الر! گل، بو دا کیملیگین!  آنجاق، بیراز آشاغیدا دانیشساق، یاخشی او 
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لدو!   قوالمین پولیسلرله آشاغی دوشمه سیله اورگیمیز دایانان کیمی او 

نالر گؤرونمز  پولیسلر قوالمی ماشینین آرخاسینا چکدیلر! آرتیق او 

لماسینی دوشوندوک! باری بیزی ده اله  لدو! بوتون پالنالرین یوخ او  او 

لقانین اللرینی الیمده توتوبرک گؤزلهوئرمه سین، دوشونه ، دیک! او 

لماغا چالیشدیم! الیمیزدن هئچ بیر ایش گلمیردی. تکجه -اورک دیلک او 

لماالری  لدوغوموزدان خبرسیز او  دیله گیمیز، پولیسلرین بیرلیکده او 

دن باش توتموشدو. بئله کی، بیزی ایدی. بو ایسه، اؤزوموز ایستمه

آیری سانان پولیسین ان آزیندان باشقاالرینا ضرر وئرمه سینین -آیری

غولموشدوم کی، قوالم تیمالی دوشوردو. بو دوشونجهاح لرین ایچینده بو 

ال دوشمه سینه  آوتوبوسا میندی! پولیس ال ایشاره تیله آوتوبوسون یو 

ایذن وئردی! قورخوموزدان تئهراناجان قوالمال ماشالاله خانین 

لقانین اوزونون رنگینی بوندان  لتوغونا بئله، باخماق ایستمیردیم. او  قو 

جه ان آزیندان بئش باالسینی ایتیردیگینده گؤرموشدوم. نه ایسه، بو اؤن

نرا بیلدیک کی، قوالمین چوخ بؤیوک  لدو! سو  الی دا باشیمیزدان او  او 

نو سویماغا قرار دانیشماسی ایله پولیسلرهوه سه دوشه رک او 

لدوغونو اؤیره نینجه، جیبینین وئرمیشلر! پولیسلر، قوالمین تاجیر او 

پوسانا عدالتی یئرینه -ولالرینی یارییا بؤلوب، پوسانبوتون پ

لسا دا، بیزیم یئتیرمیشدیرلر! بو پولیسلر اوچون گونده لیک بیر قازانج او 

الی منیم  اوچون میلیونالرال پوال قارشی یاشام شانسی ساییلیردی! بو او 

  اوچون بئینیمدن سیلینمز بیر آن کیمی هر زامان یاشایاجاق!

خسرو خیاوانی بیزیم اوچون یئنیدن جانالنمایا  تئهرانین ناصر

لرینی آرخادا بؤیوک کوچه-باشالمیشدی! آوتوبوس تئهرانین کیچیک

لونو آچان تانیش قاراژا گیردی.   بوراخاراق، لعنت لیک بدیع آبادین یو 

  بیز آرتیق تئهراندایدیق!

 

  «ایکینجی جیلدین سونو»
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 دان تئهرانا، ‘آباد عیبد

 اساق سورگونه! یاسال سورگوندن، ی

 

لن ی، دارماداغاؤنجهم بوندان یاریل ینن ایتخم نا یموش، تورپاغاو 

سورگون  سونواولق یازیر یتاالن گؤرموش ب یگیملیش، کیاساقالنمی

اوچون  یلریمیک! کیلند نا سوروکیناغیا جای، بو مافیمیک یپارچاس

مبولو یاسارت سر یب هزه گؤری، بیآد ناصر خسرو خوش گؤرونن

ل ندن موشدو! محض بو نؤقتهاو   ! یشدیز باشالمیمیسورگون چاغ سو 

 

 یملیم، کیم، دوستاغیغیل م، باتاقیغیم وارلیگیردیتیم اوچون ایتئهران، من

ر یب یسی، تورکلوگون جانیناغیل جایسگی، عؤمرومون نیلیقات نیمیگ

نن ین یاتیمعنو وسوموناول! یا شهریماف ! عؤمرومون یغیباتاقل سو 

ن شکن، یدئم عمی، جاببار یشینلک باشالیبؤلومونون ا سو 

 ئر!یر یمکان ب ووران جلالد ینیسورگونوموزون دامغاس

 

ن ین یغیه ائدن تورک قاجار معمارلوال یلک گؤرونوشونده منیق، ایآرت

نه ین الیلراؤزگه ینیق، اؤز وطنیر. آرتیلدییده اومورومدا دئ یگیگؤزلل
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زا یمیان شاه باباالریآبادال ینیغیل ن باتاقین یغیوارل بوراخاراق تورک

ندا،  ! یشدیم قالمامیغیماره"لره ده ساعولا لن "شمسیکیله تین امریالراو 

ن دا سئل  یزیمیه باباالراؤنجزدن ین بیزیمیازی، قاراگؤرونجه یالراو 

ندوشونوردوم! اگر  ینیسچؤپو ائتمه ، دوغما هنیئرلریاؤز  الراو 

ق یازیده بو درجه یلتیالر، تورک میدیخسایب چینا صاحیتورپاقالر

ل "مئشه قوردسوز قاالرسا، چاققال قورد رلر: ی! نئجه دئیمازداو 
 ر!"یگئ ینگیکؤ

ن، عؤمرونون هنجیخانا گل ماشالاله النما حؤکموندن قاچارکن، جن ته سو 

لر شهرده یوک بیبؤ یمیلک کز تئهران کی! ایردیونو سانیدوشدو ما او 

خ یرینین سینجیالده ائدن بو قارابخت لک اوچون سئو یمکانیا . یدیا یو 

نز، یب نک. یردیا حاق وئراو  شمه یر آز گلیندا بیاتیک حیچیون کاو 

ز یزجا گؤزل اوزونو گؤروردو! بیالنی. او، اؤزگورلوگون یشدیارانمی

زال، یمیقان ینیلر بدهین آغینیسلمهی، اؤزگورلوگون الده ائدایسه

ک! او، هئچ یدیشلر ایمیلئنیش یمه زال اؤدیمیغیبوتون وارلزال، یمیجان

ل یا مرکزیماف یاسین سیتئهران ، ایسهز ی! بیلمزدیدوغونو دوشونه باو 

ئر ین یجانیباآزر، ینیسلن نفهی، کسینیون تؤکولن قانسونواولتورک 

ن ین ین تاالنماسین یغیوارل یمعنو-یئر اوستو، ماددی، یآلت

ک! او، اؤزونو اسارتدن یردیی یزده داشیمینلریگیچ ینیاسیتراگئد

ه اؤزوموزو اسارتده قورتولموش گؤروردوک! ایسز یقورتولموش، ب

ک قابدا بوتون یچیاشام! کی یسرحدل هندیچیدلر ایز چئشیسرحدس

النجه دامال یئرلشیوک قابا یگؤرونن، بؤ ؟ یردییلر گؤزلهنه یزلرین باو 

نه یس لهییبوراخاراق لک عادا یاری یزیخان نه زامان ب ماشالاله

ق ینه تانیمیشیئن دیلرندا نهیاسیوک دونیبؤ یغیر؟ او، تاپدیجکددؤنه

ال  ؟ یجاقداو 

الزدا یمیقارش یس لهیین اؤزو و عایعمیجان وک پروبلئم ین ان بؤاو 

ن! یدیا  ی. او، بللیدیا یناجاقلیون دورومو اوزده گؤرونندن داها آجاو 

الردان یغوسو، آغریآرتان دو ینه قارشیس لهیی، عاهد سهتمهایسائتمک 

ن ینی، گؤزلری، اوزونون سالالنماسیشالریداوران یگلن آن یلرهیا

. آنجاق، یدیا یس یجین گؤسترین یگیلر خستهیآغ یسچوخورا دوشمه

ئر یر یسوخاجاق ب یزیمی، باشاؤنجهدن دوکتورا گؤتورمه یعمیجان

ندا هر کسدن چوخ ائو یابانیسرو خر خص، نایک یاخشی. نه یدیگرک ا

ن. یدیوار ا یدلالل لب یا قرالراو  ر بارداق سو یماق، بیتان یچوالریو 
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ئتمه ی یئنیر یائنمز ب-، آوتوبوسدان ائنری. بئله کیدیچمکدن داها راحاتیا

 :یرک، چوخ ادبله ساالم وئردزا گلهیمیگنج اوغالن قارش

اشام، یزه بورادا گؤزل یز! سینیسیاالم، تئهرانا خوش گلمس -

لرم! یتاپا ب یز ائوینیگیدتهایسهزه یرم. من، سییلهیاوغورالر د

ال یمچیاردیش تاپماق اوچون یا زا ینیاجالرییرام. باشقا احتاو 

ال یمچیاردی -رم. آتامیلیب یاخشی ینیللریلرم. فارس و تورک دی باو 

لر. اؤزوم تئهراندا آنادان یآنام زنگانداند  موشام. او 

 ر؟ یندن ین آدینس قوالم: -

 ر. ید اسیلیم ایم! آدیرمادیتدین اؤزومو تانییشالیباغ -

لسونندا یاخیر. یمدیرخانا الزیسافر میزه بیاس، بیلیا قوالم: - . او 

ئر یر یب یاوتاقل یکیک. ایلمریز وار. چوخ اوزاغا گئده بمیه خست

ل  ون! یر پانسیا دا بیئتر! یسا او 

زسا ینیقاالجاقس، اوزون هق! منجیلداشید یاس:نه گؤزل کیلیا -

زه داها یز دا وار! سیمیز. باجینیسیل لهییز عاین. سییاوتئل آختارما

 یمیز کینیائو تاپارام. اؤز ائو یتاقلر اوچ او  یز بیاوجوز و تم

ون دا وار. آما ی، پانسهز. اوتئل دینیسربست و راحات ائدرس

الغون یقات اوجوز و او-ن اوچون قاتیزیس ر. هم ده یائود ی،ناو 

 ر.یقدیانلیر. اوچ کوچه او یندیاخی

 

نا ین توتولماسیرک، ائودوشونه یمصلحت یگیزه وئردیگنج تورکون ب

 یماق اوچون قاراژدان داشقاچیداش یعمیجانک. فرج یقرار وئرد

ن یاسیلی! ایدتهایسورومک یاقدا یآ عمیجانک. فرج یدتهایستوتماق 

رچک یبؤلومونده آغب ی. گونئیردیلییسا یگونئ-یائو، قوزئ یگیگؤسترد

 .یردیلییسا یسهیین ی. او، هم ده ائویردییاشاین یر قادیب

ال یبلل  یسهیین یندن ده راحات ائو توتموشدوق. ائویگین دئدیاسیلین، ااو 

ر قوناق ی، بیاتاق اوتاغی. اوچ یدینسان ایا یاشلیر یب یشلیده خوش باخ

لاق ی، مطبخ، بالکون، آیاوتاغ  ط!یح   شیلو گئنضووحو و یو 

 ینجیری. بیدیر گنج ایب یاشلی ۲۰-۱۸ ی، اردملیملیاس چوخ سئویلیا

نگونوموز  لقا! یشده کئچدیوئر-شیال آلیمیاردیون او   ین ائکونومیناو 

لموشدولر یبوتون گرکن شئ یغیآلد باتی ایلهاسح ن. بللی او  -شیون آلاو 

 یشالریم داورانیم. سئچیشدمیه ه قدر گؤرمییندیا ینیاستیش سیوئر

 داو  مه یارکن، قلبیمسایآن ی! قوردانانیردیمسادیآن ی، قوردانانایسه
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اشام یش گؤرور؟ او ینه ا یندی، ایوک ائل آناسیدوشوردو. "او بؤ

ران، یاغا قالدیآ ینیله هامیاهوسو ایر یآنا، او ب یآنا، قورد اورکل یآنالم

 ی؟ " بونالر!یندیر ایلر ائداشاما قوشدوران قودسال آنا نهی

 کور دویونه دٔونوشوردو!م یم، قوالقالریم، گؤزلریدوشونورکن عاغل

دوکتور  یلیجعو ت یسلشدین دورومو پیعمیجانشدن دؤنرکن یوئر-شیآل

المله یزی! بیلشد یدیداها دا ج یلماسیریچاغ اس، اوزمان یلین ااو 

الدوکتور تاپماق اوچون  نبئش ساعاتدان - دوشدو! او، دؤردیو  را سو 

 ینیگه جاوزمان دوکتورا گؤتوره یعمیجانورغون ائوه دؤندو. صاباح ی

 ق! یراز راحاتالدی، بهنجیدئ

ن. یدیر ملک ایش بیگلم گؤیدنم اوچون یزیب یاس، سانکیلیا زه یون باو 

ق یلیخان قارش دان چوخ ماشالالهینه هامیسیاورکدن گلن سئوگ یقارش

ن. یردیوئر ، ی! بئله کیردییر، قوخالینا باسیباغر یمیو اؤز اوغلو کاو 

الندا ین آراسیخان مله ماشالالهیمن  ینیئرین ین ین اؤرنک باغالنتاو 

م ده خوشوما ی، بو، منی. سؤزسوز کیدیاس توتماقدایلیاواش ای-اواشی

ه ایسدن ان چوخ خوشالنان شخص یشکیلیا یئنی. آنجاق، بو یردیگل

لقا  ! یدیا او 

نه گؤتوردو. یسخان اوسته بوتونلوکله ماشالاله ینیسجهیعالن میعمیجان

 :یردییاو، دئ

نز ینیشین ایزیس - لسونآختارماق  ینیس لهییون عااو  ! قوالمال من او 

م یگیزه وئردیک. منده سییه جلنهیگلیله این دورومو ایزیم یمع

خ-بوتون وار یمیم کیگیپولدان داها دا چوخ وار. دئد وموزو یو 

الکده یرلیزده ده بی. بورادا دا،تبرقولالناجاییقکده یرلیب ک. ییجااو 

 یام. منغشم! سؤزومون ده اوستونده دوراجایزه سؤز وئرمیس

 یئنیا یایز! من دونینیزسیندان قورتاران سیغین باتاقلیبرکتاغان

خام! یزه بورجلویم. بونون اوچون سی یمیر اوشاق کیش بیگلم  ،یو 

لاگر   ق! یاشاری وار، ساتارز یمیئرلریسه،باشقا ئتمهیماسا، او 

 

 یروزابادین "فینیشهر یرئ یجان عمیله یتگایسدوکتورون 

، دوکتور اوچ هنه گؤریگین دئدیاسیلی"نا گؤتوردوک. ایضخاناسیمر

غون ی، ان اوه. آنجاق، او دوروما گؤریشدیدئم ینیغیشدیچال خستخانادا

ال له ییری. خستخانا خئیشدیسئچم یناو  اسا یلی، اهدوغونا گؤراو 

الر  ینتیخین دوروموندا سیعمیجانک. یردیلدیب یزیمیغینتدارلیم
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ن، ایسهز ی. بیردیآرت ک. فرج یردیآختارماغا داوام ائد ینیس لهییون عااو 

چوخ  یاس، تئهرانیلیق. ایر آختاردیب-ریب یآدرئسلر یگین وئردیعمیجان

الن توپلو ی. تورکلریردییتان یاخشی  یاخشی ینیغیاشادیراق هاراالردا او 

محلله دؤرد -نه قدر محللهیشهر یداندان توتموش رئی. چاال مئیردیلیب

نق. اورتادا یردییآرا ینیر تورک قادیب یاوشاقل خوج سو  اس یلی. ایدیا یو 

ن  یلگی، بایسه. من یردییتهایسه یلگیندا داها چوخ بین حاقیالراو 

تاپماقدان  ینیس لهیین عایعمیجانق، یم. آرتیردینیوئرمکدن چک

لز ین دورومدان خبرسیاسیلی. گنج ایشدیلمیاومودوموز کس دا،  یماساو 

، هنه گؤریگی. دوکتورون دئدیشدیز ائتمیمکانسیا یشین آختاریبو چت

، هگؤر ه. دوکتوریردیسلشیگوندن پ-ن دورومو گونویزمیه خست

نگؤرونوردو.  یمیک زهیعجر میاشاما دؤندرمک بی یعمیجان ق یدا، آرتاو 

لماز ییاتدان آی، عملهرسیه چاق دی. بیردیشمیرکلر ده چالیر و بؤگیجآغ 

نوک گؤرونوردو! یبؤ یسکیر یمیک ن ینینالریاخیون او  گؤروشلر  سو 

 !یدیرمک گرک اینا گتیانیاوچون 

نق یآرت . من بو یشدیگون کئچم ۱۰زدان یمیشیوجسوز آختارسو 

م. بو یگؤزه آلد یسک ائتمگیم ائتمک اوچون ریاردیاسا یلیشدا ایآختار

رج وک بو  یتاپماق بؤ ینیس لهیین عایعمیجان، هگنج تورکه گؤر یملیسئو

مله یزیرالرکن بیه حاضیرمهیوردا گی میلی. او، اؤزونو بیردیلییسا

لش یتان ن، یدو. دئمک کاو  گلنلر  یئنی. بو اوزدن، یدیا پول گرک ااو 

پالماغا پولونو تو  ن ین یغیلیورد قارشی میلیرک، بدمت گؤسترهیاوچون خ

 یریزدن آیب یلر، سادجه گئجهیک یدیگون ا ۱۰. آنجاق، یردیشیچال

. یردیلو گلدو   ینجه الیر، ائوه گلیندن پول خرج ائدیبی. او، جیردیقال

 :یردیریاوتاند یزیر سؤزله بی، ساده بایسه یزا قارشیمیاعتراضالر

ماتم  یللیم! من، میرینه گتیئری یمیغیداشلین سویزن وئریا      -

لنله یزیزده سیمیگونلر زده داردان یتبر یزیمیلتیم! میماداو 

! من، یبوشالد-لدون گؤزو وطندن اوزاقدا دو  یزلریآسارکن، ب

الشماق یزلرله پایس یلیسگیم! بو نیدهئچ گؤرمه یزیتبر

نرم. ییتهایس م وار. پولوم یالمتجه یرمک اوچون کفایه گیتهیوئرسیاو 

تاپماق اوچون منه  یزین لهیین. عایدرد ائتمگ یز منیدا وار! س

 ن! یاومود وئر
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لقا الاسا یلین ایناو  نم! یردیسقانیق ینیشالریچدن باخین ااو  ل یر ایو باو 

لقام! یشدمیه ونجا هئچ بئله گؤرمیم بویاری غرو یناو  دوزگون -دو 

نم، یدیماسایتان ، یم! سؤزسوز کیغالنا وورولدوغونو ساناردون بو او  او 

لقا ال ینجه ووجودویگؤزو و ا ی، گؤیساچ ی، ساریگیچ گؤزللیاؤز ا او 

القازانما گوجونده  ینین ماراغیر چوخ گنجیب ن! یدیا یسیرین باو   سو 

لقاالرکن یریزدن آیاس بیلیآخشام ا  توردوق:ندا او  یراغیق ضووحال یاو 

لقا      - اسا یلیا، هلماز! سنجیبئله تاپ یس لهیین عایعمیجانر، یجوانش :او 

م اوزوموزدن، یزیغالن بر؟ او  یشدمیه گلم ین زامانینانماغیا

الندا یقونشوالره لیم قدریگیلدیلر. بیاودوزا ب ینیجگگله ر ین باو 

رمک یتیوردونو بی میلیه باؤنجدن ر. آنجاق، ائولنمهیدا سئو یزیق

جه یزلیر. گیسئو یاسیلیز دا ای، قهمه گؤریگیلدیر! بییتهایس

 بلر! یسؤزونو ده کسشانالنما ین

نن؟ نه زامان یتدیمدن ائشیک یسن بونالر      -  ن؟ یشدیونال داناو 

  ز، او قدر اؤزونوزو یله! سحز ینیس شیمامیز تانیس ینالریز قادیب      -

الا هر ی، گویز کینیرسیسان یسهییا یدون ز ینیدان خبریاو 

ل لق یشعان یغالنر. من، بو او  یدیمالاو  ندن یگؤزلردوغونو او 

مله یر او! منیدیر تورک باالسیب یو آر یملیخودوم! چوخ سئواو  

لقار گون منه یر. او، بینیز ائرککلردن چکیر! آما سیشیدان  یباج او 

هربان روشدو! چوخ گؤزل، مسو   یمیگیرکن، هاردان گلده یدئ

ل لنسان یا یاخشین چوخ ی. سنیردیله گتیدوغومو داو  دوغونو و او 

ن. یدئد ینیلکلرید دانقوشا قا ر گؤزل تورک یرا، اؤزونون ده بسو 

لندا گؤزو یزیق  .یردیله گتید ینیسلمهیسئو یقلیلیدوغونو، قارشاو 

 

لقا نندن ین بو سؤزلریناو  نرا سو  الا او  الاسا یلیم و این سئوگاو  م ینن گووهاو 

لقام اوچون یگیداؤنله یمیغیل سقانجی! قیآرتماغا باشالد رجلو ا بو  یاو 

الاسا یلیگؤرونوردوم! ا ر یاوچون ب عمیجانن ینین آرتماسیمینانجین ااو 

ل یفورصت زهیمؤعج  ینیس لهییم! عایه باشالدیدوشونمه ینیماساو 

نتاپماق،   زهیلن مؤعجیننه قوووشدورماق گؤزلهیریب-ریب یالراو 

 یتوروب چاط بالکونوندا او  یجا ح   قیلین آخشام، هامی؟ همیوالرما

لن یدوشوندوک. هاوا سر یگه چمیا . هر کس یدیسا دا، خوش ااو 

ق. اورتادا گزن یاشادی یرک، بالکون کئفورغان چکهیر یاوستونه ب



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

429 
 

نو نندن قوپموردو! ان یره اوز عمیجانفرج  قو  نوندا سو   لهییون عااو 

 الر.یردیمنه تاپش یوئرمگ یلگیراز داها بیاسا بیلیتاپماق اوچون ا ینیس

 

لسحر تئزدن، هر زامان   یرینده بی. الیاندیا داییاس قاپیلیا یمیدوغو کاو 

الم اوچون یزیه بایس یسیکی، اام"ی"بانو خان یبیائو صاح  یتایسن او 

 . ین" دئدیدیآ ا "گونییهام ،)سنگک( یداشچؤرگ

نچؤرکدن -یچا خانال  ق. ماشالالهیرالندیخماغا حاضیرا ائودن چسو 

لقامله یا، منیخاناه قوالم خست شا! آنجاق، بو کز یآختار یئنیاس یلیو ا او 

 م:یشدیاسا دانیلیا یال باغلعمیجانه فرج اؤنجخمادان یچ

 

ر تورک یسئور ب لتیسئور، م م چوخ وطنیعمیجانم یاس، منیلیا -

نر. یسکردع نسان یا یللینا گلن نه وارسا میون باشاو 

ل سندن  یلریلگیب یجن بعضه ییندیاس، من ایلیر. ایدوغوندانداو 

اووشدور. او، تئهران چ ر باشیم بیمعم یشام. منیساخالم

ردو الزده یون تبرسوناو  ق یندا اورتاقلیرغیگئنل ق یغی سالدیو 

نا یغیل نیاخین یستانیالراق، لورییاوچون سوچلو سا یگیدائتمه

، ساواش هد یندیر. ایبدینیندن آلیال یس لهییسورگون دوشوب، عا

لاعدام  یحت   ر.یبدیلینه وئریسمحکمه ده  یندیدا وار. ا یمالیما احتاو 

ر. ان یچوخ آزد یاوچون شانس یاشاماسیر. اوزون یدر خستهیآغ

ن، سونگؤر ینیو دؤرد اوشاغ ینیمیندان خانیآز اتا یرا حاسو 

لن گؤزو ینیله دؤرد باالسیا یمی، خانهر دی! بسونومیگؤزونو  دا یو 

ن، هین دئیقالماس نه یگیر. اؤزونون دئدیگرکدز یمغیتاپما یالراو 

ن، هگؤر ن کرج یتئهران یزدن سورگون ساالندا اوشاقالریو تبراو 

ل الوندا یو  ردون او  ن. آنجاق، یردیلینده ساخالنیائولر او   سو 

 شالر!یالجاقمیئره آپاری، او ائودن باشقا هنه گؤریسیلگیب

ال یئر بیجوانش اس:یلیا - زه ینیئرین یزی! من ده سیشدین ااو 

ل له یسیریم بیغیمادیتان ینیس یساخل-یزلین گیمیعمیجانم، یدیسااو 

م داها یجانیم هیز اوچون ساغولون. منینیغیناندیم! منه ایالشمازدیپا

تاپماق اوچون  ینیس لهیین عایقهرمان یللیر می! من بیدا آرتد

لر یم باشقا شئیجگلهیم بیرام! اگر منیرجلو ساناؤزومو داها چوخ بو  

لده وارسا،  ک!  هیالدن وئرم یه زامانایس یندیدا آنالدارسان! ایو 

له کرج اؤنجلک ی، اهمنج الوندا یو  ردون او  ک. ییلنه گئتمهیائولر او 
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نا" یدانیا دا "گؤمروک مئینه" یاورا گئتمک اوچون "دروازا قزو

الک. یدلمهیدا بییقا ینک. بلکه گئجهییلگئتمه ، ین کیلسی باو 

نن! یلماسیآوتوبوس تاپ لدا او  ک. ییلگؤزلمه یندا سحریقهوخاناس یو 

ن ندان او   ق.ینا باخاریراسسو 

لقا - الق یم آرتیگه م گلمیو زامان منا :او  ب یجاق! من ائوده قالاو 

 ز!ینیگؤزلرم! خوش خبرلرله گل یزیس

 

ردونده یلرآخشام راده ر چوخ یق. اورادا بینه چاتدیشیرین گینیائو او 

وم ان مودئرن ائولر یک گؤردو دهگونه. او یدیوار ا یله ائوییعا

ل یلر لهییز تورک عایمیغیم آختاردیزی. بیردیلییسا ر یب یدلهسا دا، مشاو 

اس اؤز یلی. ایچکد یزیمیقتید یغیله پارکدا دوالندیس لهیین عایطیظاب

 نالشاراق:یاخیطه یله ظابای یتگایس

 

 م آلماق مومکونمو؟ یاردیزدن یساالم قوربان! س     -

 م؟ یاردی یمیساالم! نه ک     -

نرام. یآختار یک. من خاالمیریز تئهراندان گلیب     -  الراو 

  رلر. یزدندیتبر

 ! ینیکلریک گلدیشیلمیجه بیئنی      

 ر؟یند یر. آدیدیس لهیین عایمیر، کیمدیک     -

 وار! ی! دؤرد باالسیگولنازد ین آدیخاالم     -

گولناز  یس لهییباشچاووشون عا یزلیهه تبر :ین ائشیطیظاب     -

 م!یخان

ن          ق یازی! یدندان خبر گلمهیالر! بس آغاسیتئهرانا آپارد یالراو 

نب دوردوالر! ییسسله ینیاوشاقالر هر گون آتاالر       وندا دا سو 

    بورادان

 لر!یگئتد      

 الر؟ینا آپاردین هاراسین تئهرانییشالیباغ اس:یلیا -

ه ، باشچاووشو دئموکراتالر اؤلدوردولر. ائلهمه گؤریگیلدیب ط:یظاب -

 جاوان؟ می

، خاالما و یندیر، جناب سروان! ایدقال ائلهیلیچوخ آج اس:یلیا -

 یسین باجیق. آنامیریآختار یئرینا قوووشماق اوچون هر یباالالر

خگوندوزو -اوچون گئجه  دور!یو 



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

431 
 

لش یه تاناؤنجل یا ۱۰باشچاووشال من بوندان ط:یظاب - ام! او شمواو 

. یدلمهیره بیم. آنجاق، ندنسه او گیردیه گگیل طیزامان من ظاب

ن  یلر لهییاؤلن عا یسی، باشچهمه گؤریگیلدیم. بیدرا داها گؤرمهسو 

ه" یا دا "جاوادیناالردا، یلن بیکینده تیسآباد" محلله ین "خانیتئهران

ردو  رلر.یریئرلشدینده یائولر او 

 

اس یلیا ییندان دوالیشماسیفارسجا دان ین فرقلین یمیخانط ویظاب

ن لددن هن مشیالراو  ل-وباو  گوله -ط گولهیسوروشدو. ظاب ینیغیماداو 

ن. من، یشالدیآلق یاسیلیا  یگیندا وئردیجان حاقیباآزرن یالراو 

نم. آز یدبالنا گلن طرزده جاوایخوشالر یالررغوسو   را تئهرانا سو 

ال یسار  :یدئد طیونجا، ظابیدو یزیمیگه  دوشمیو 

 ز؟!ینیجکسبو ساعاتدا تئهرانا نئجه گئده یندیا -

 

ک. تئهرانا چاتماق اوچون چوخ یشدیشمه الده ائتمیر گلیوک بیبؤ

اقدا یله آیا یراغیق جاد هدن ک. بو اوزدن هئچ دوشونمهیردیستله

غرونا یغیقارانل یق. آخشام چاغیه باشالدیورومهی  یماچیر داشیب دو 

 . یزدا ساخالدیمیقارش

نساعاتدان  یکیهارداسا ا ق! ینا چاتدیدانین "گؤمروک" مئیرا تئهرانسو 

! یلدیینه چوخ دا اوزون دئیسآباد محلله یئردن خانیوموز یدوشدو

داوام  یزیمیشی، سحر تئزدن آختارهنا گؤریغین قارانلینآنجاق گئجه

 یئمگیق. آخشام یرغون حالدا ائوه چاتدو  یدوشوندوک. چوخ  یائتمگ

! من، ینه گئتدیکله ائولریاس تئزلیلیلر. ایردییگؤزله یزیاوچون ب

لساجا دا یق یزا گلنلریمیباش نم! یسا، آنالتداو   ینینجین سئویالراو 

لز یندن راحاتسیاوزلر یگؤزلرکن، کدرل  دوم! او 

لجانا نه یمع - ر پارچا! یز؟ اوزونوزدن تؤکولن بینیسه بئلهییوب؟ ناو 

غرو  ن!یینو دئدو 

لقا -  یاخشی یرسن! حالیلیب یاخشین دورومونو یعمیجانؤزون ا :او 

 . یدیز ای! چوخ حالسیلدییدئ یاخشیهئچ  یل! بو گون ده حالییدئ

نز آخشاماجان یر بیجوانش قوالم: - ل یشماغا مئیق. دانیدیندایانیون او 

 ینندن گلهیر! سن ده الییگؤزله ینیلریری، بی. سانکیردیگؤسترم

نر ینشالاله بیرسن. ایائد لوج الده سو   ونار!او 
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لومودلو ا ماشالالهخان: - ن یق! هر شئیی یمالاو  ر یدندهیون الاو 

ن، خوش یلسی(. سحر آچیشاره ائتدیه ایراراق گؤیقالد ینی)باش

 ن! یلسیآچ

 

زه یمیئرلری. یشدیاقدا دوراجاق گوجوموز قالمامیورغونلوقدان آی

لقارمز یگ-رریاتاغا گیک. یلدیچک ن یره قالسیخئ نه رک، "گئجاؤپه یناو 

 م! یا دالدیویوخب ییم" دئیلیسئوگ

 

لشدا ین آختاریزیمیریهر ب ندوغونو او  ن یلرزا نهیمیوتموشدوق! باشاو 

ن یشال، چتیر آختاریز بیمکانسیبئله هئچ دوشونموردوک. ا ینیسگلمه

ر یش بیلمیق. سورگوندن سورگونه آتیشدیندا قالمین آراسیگیلر خستهیب

نن ینیالرین آجیلتیم  یونالرجا تورکون وطنیلیو گؤرونموردو. مسو 

ال ه دنیچیقالر ایقارانل یزلرین قارا گونلردن قورتولوش ایجانیباآزرن او 

اقدان دوشموش یقام و آینتیا یمیفرت، توفان کین یمیر. سئل کیشدیتمیا

م! یتانر یم، سن ائی! تانریشدیسارم یزیمینیتن و ت یمیلجیغیاشام قیر یب

قدان باشقا نه ینسانلی؟ ایدتهایس ینیین پایملری؟ کیک یدتهایسلت نه یبو م

اهو"دان یه یله دئسم، "گئرچهیمین دئیقوردانان ؟لت!یبو م یک یدتهایس

 ؟لت!یبو م یدتهایسباشقا نه 

لسونشکن، "سحر یدئم عمیماشالالهخان  لسون، خوش او   !"او 

لهر گون  تافتون نده اوچ چؤرک )بو کز یال ،اسیلیا یمیدوغو کاو 

لطده یدو! بانو خاال ح  یدؤ ینی( قاپیچؤرگ . یآچد ینیدوغو اوچون قاپاو 

نه اؤنجاس یلیا لقا. یگلد یزه ساریرک، بوئره ینیون چؤرگاو  ق ینی، ساو 

زه یرک بنهی. بانو خاال سئویردیه چاغیچؤره-یچا یفارسجا بانو خاالن

 ر رشتیب یملیسئونا تؤکموش، چوخ یآلن ینی. بانو خاال آغ تئللریلدیقات

 یر نئچه رشتلینده بین مرکزینرقهیزده فی! تبریدین ایرچک قادیآغب یل

لش یطله تانیظاب نموشدوم. او   یالبچینقیچدن ای، ایمیچوخ صم الراو 

، ایسه یلر، قاچانالریاعدام ائتد ینلریلمهی، قاچا بهمه گؤریگیلدیلر. بیدیا

الالر! گئنل یگؤتوروب قاچد ینیزال جانالریمیالریباشچ  لکیراق، گاو 

نر. بانو خاال دا یخالقد یقانل یتایسلر چوخ   یکی! ایدیا یریدان بالراو 

ن، یک یدیهفته ا نده یچیهفته ا یکیق. بو ایردیرا قالینده کیون ائواو 

ن  ک!یدگؤرمه یر شئیدن باشقا بیدان سئوگاو 
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اللک کز یا لآباد  یز ده خانیمیراق بئشاو  شمکدن یئتیونو توتدوق. تئز یو 

لاؤترو،   یاانا قوشاچایزدن بو یک. تبریندیتونا( مینا )فایشاچچو قو  یو 

ردوپوتداق  -ئرلشن آتداقیآباددا  ی. خانیدیلک کز ایم ایگیندیم چو او 

ک. یدتوز گؤرمه-زیندان ایمال دؤرد باالسیک. گولناز خانیگزد یائولر

لآخشام  . یشدیجک گوجوموز قالمامهیورویزدا یمیاقالریموشدو. آاو 

خ، یدیئزه نه گلسیمیک. الیدا یمی، آج قورد کایسهاندان یباشقا   یو 

انا، بو یر یز بی. بیدیا ینین ده دورومو عئیزیمیک. بئشیجکدهیئیدن دئمه

! یردیب گئتمیزدن ال چکی! ندن بیدین سوچو نه اینیگنج تورک باالس

ن نه ده باش یسشکن، "شوش" محللهی، بورا قدر گلمهنه گؤریگیون دئداو 

 ر. ییاشای یس لهییر چوخ تورک عای. اورادا بیدیارار وار ایوورماقدا 

. یردیگل یندان اذان سسیاخیرک دؤندوک. ز اوزولهیمیشوشدان دا ال

الوارماق یا ییب تانریلیرم، او آندا سجده قیسئوم یشماغیاالن دانی

ه تایساؤزو  یتانر ینیباغالنماسن یالری، بوتون قاپیم! سانکیردییتهایس

ن اسنادا یزولموشدو. همبوتون پو  -ز بوسیمیرلرینی! سیشدمی

گؤردوک.  یدوکان یرچگیر جیب یکان تپه" آدلیزدا "تیمیقارش

 ییئن نینیرچگی! جیتدیهمن ائش ینین سسیزیمیماشالالهخان اورگ

نک! یئدی ینیسیوارسا، هام ال یسیآخشام موشتر سو  راق، اؤزو ده او 

ک! یچدیا-بیئیشاراق، یبوردان دان-ردانتوردو. او  مله ماسادا او  یزیب

للاله یب-لالهی،"اهنجیحسابا گل م اؤز یز منیماز، آلمارام، ساو 

قارداش!  یرچگیج یه چوخ اصرار ائتدیز!" دئینیمسیقوناغ

ر بئش یرک، بتولوق گؤسترهندا لو  یسین قارشیغیماشالالهخان بو آغال

نزورال  یگیتومنل  خدو! نه سو  یبیون جاو 

 

غرونه یین گونئیتئهران یزیمیمقصد نک. یؤنلتدی دو  ز یمیدیاوم سو 

 ینین آدینهیئر! من جاوادی یغیاشادین توپلوم ی! تورکلریدیه ایجاواد

الزده یتبر لد جاواد بابا باشدا یم. سئیشدیتمیرکن ائشاو  جان یباآزرماقال، او 

. یدیا یئر بوراسی یغیتئهراندا قالدن ینیالرین باشچین یتیمیحاک یللیم

ن وک یندا نه بؤیلماسیخیین یزیم یتیمیحاک یللین مینراالر بو محللهسو 

م. او، یرندیندان اؤیالریک آنیلن گوندهینیمعجاببار  ینیغینادیل اورو  

 ر:یازیوک تورک یبؤ

 یکلریرلیس، فارس بیلینگینده" روس، ایسه محللهی"جاواد> -

ن بو یالر. همیمضاالدیا ینیسیازین قارای"نیلتیجان تورک میباآزر"
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ل یشوریده، باشدا بابا پهیجاواد  ینین عاغلیزیمیالریماقال، باشچاو 
نالر. یچالد ا یاپماقال قارا آنالشمای یاوزاقدان باسق-ندانیاخی، یالراو 
، هنجیا گلیر آرایس و فارس بیلینگیتورک روس، ا یلر. آنتیچکد

ل یآزرز دؤنوب قوندارما یمیتورک باباالر زه "تورکه یدوالر! باو 
 یاسیس یشییآنال یآزرن یزیمیارادان باباالرین یه زمیخر" دئمه

"تورکه خر"  یزیک، بیلیز تورک دئی! بیوکسلدیا یآشاما
، یالریرقه باشچیان فیه اویدئریدیلهیرمز! تورک، تورکیلندیلگیا

الر! آما یناندیاندان داها چوخ یآتاالر-نا اؤز آنایس ییروس آ
 یجان تورپاقالریباآزر ینیغیتورک وارل یتیوک نین ان بؤیدوشمن
ن! یدیلمک ایندن سیره اوز ک یدئولوژیب، ای، گوجلو، قالالراو 

الدؤولتلر  ر یز بیمسی، باغی، کئشکایسهز یالر. بیراق بونو باجارداو 
  <!"باری کیدیئلسیللره اؤتوره بیگلن نس یتیمغلوب

 

له یا یئنی. یدیا یئریاشام یکؤهنه  ینسانلیوک، چوخ ایه بؤیجاواد

لچه یا-چین اینکؤهنه شان وار یلده دانیده هر دیش اراضیر گئنیدوغو باو 

ل یسر تورک محللهین بیران. آنجاق، او  یدیا دوغو داها چوخ گؤزه او 

قالماق  تئهراندا ،یق. حت  یردیاشامی یل پروبلئمیده دهی! جاوادیردیچارپ

خک. یردیائد عیترج یاشاماغیرادا او   ،یرسهگرک سول گؤرونن چوخ یو 

 ی. بوراسیدین ان گؤزه چارپان تابلوسو اینبو بؤلگه لر لهییعا یاوشاقل

ناوچون، هابئله  عمیجاناقدان دوشن ین آآ با م و آنیزیب ون گؤزو او 

ل الدا یو  ناوچون  یس لهییش عایتمین ااو   عمیجان. یردیلییشانس سا سو 

کلره باش ووروردوق. یدئش-کی، بوتون دلهین دئیسق گئتمهیگؤزو آچ

نر گون، یب اشام یر یب ی! تکیلدییدئ یوز گون، اؤنملیگون،  او 

 یا قارشسونواول، ین! تکیلماسدو   ین سورجیزین آنسینیبولماجاس

 ن! یستوکنمه یلگیرنج دیر تورک باشچاووشون دیبه ین دوشمنلیک ائتم

 

ردوز یمیغیده آختاردهییجاواد ن بو ینمسهیک. کیدلمهیتاپا ب ینیائولر او 

خبئله  یائولردن خبر ن! آنجاق، یدیا یو   لهییالر چوخ تورک عایآ سو 

 ینهیق جاوادی. آرتیردیشده گزید-لدهیو دین بوراالرا کؤچدوین

دن ک. محللهیردیش گزیقار -شیقار ینونجا چئورهیق. هفته بو  یردییتان

ل یریب لمایانالر بئله،دن بیزموشدوق. او  زله یمیشیم ایزیب او 

لر کوماندا یوک بیق بؤی. آرتیردینلهیلگیا  وشموشدو!او 
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. یردیسلشیکجه داها دا پین دورومو گون کئچدیعمیجاناندان، یباشقا 

ن بوتون گونو  ،زمیه چمکدن دوشن خستیا-ئمکی، هگوند یکیا سو 

ن یسزهیاشام موباریق، باشچاووشون ی! آرتیشدیاتماغا باشالمی ا سو 

دوشونوردوک.  یزیمیجگومارسا نه ائدهی! اگر او، گؤزونو یردیشیئتی

ن ن یمکانیم؟ او، "ایلردیره بیئتینه یئرینئجه  ینیگیدلهیون مندن داو 

ال فرتله ی. نیردییر!" ،دئیندا باسدیآلت یاغین آیمیقارداش یرسا، مناو 

نن یمیعمیجانم یغینه واردینجابت ره ینئجه گرچکلشد ینیگه تایسر یب سو 

 م؟! یلردیب

نق بوندان یلر. آرتیدئد ینیسن ائوه گؤتورولمهیعمیجانخستخانادان  را سو 

لز یداسین فاینیخستخانادا قالماس زدن ین تبرین. خستهیلدییدوغو دئاو 

ل  ینک. خستهیاؤنه چکد ینیگیزلیسمسهیدوغونو، تئهراندا کاو 

ر یگونوموز دونندن آغلر! هر یگون زامان وئرد ۳گؤتورمک اوچون 

 ! یردیتیر بیباشالر، داها آغ

 

ن اسال یلینه دوشدوک. ایزین ایمیه گونونده گولناز خانعر جومیوندا بسو 

لر یدن دمهیکده جاوادیرلیب  یک ائولره ساریلکهیر تنیونا گئدن بیو 

 یچیر قصاب، کیر باککال، بیک بیچیق. کینالشدیاخیا یک! اورایگئتد

نداندان یق مئیر تورپاقلیساتان، دللک، ب یرته یک گؤیج انا ی-انیرا سو 

 یمیگؤردوک. باککالدان گولناز خان یقدان ائولریش پالچیراالنمیس

 سوروشدوق:

 ؟ یرمییاشایم یندا خانیر گولناز آدیب یاوشاقل ۴ساالم، بوراالردا     -

نز، یس    - ل ییه ن نیالراو  نوراو   وز؟ سو 

 شم. یزدن گلمیر. من، تبریدیمیم خانیمیمعم. او، ییس لهییمن، عا    -

نام. ی ینابلیمن ده ب    - لمک یر. ایزدیمیباج یرام. نجابتلییو تاناو 

ب یرت وئریر غئینا ائله بیبو قاد یر. تانریاشادی ینیسالماقال باالالر

ن سونرو! اؤزو قو  یک  و!او 

 ر!یهارداد یئوا    -

ندن چوخدور اوچ هفته    - لق. خوش خبر یریآختارو او   دون! خسته او 

 ن!یوئرس ینیتگایسن ینیاورگ ین! تانرینه روح وئردیار     
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نا یآرخاس یزیب یشیک یآغ ساچل یبوته ندا بسیآراس یاشالری ۶۰- ۵۰

الل طرفده آالراق، سو   ر تاختا یز بیسوهی. چرچیردیه گیر کوچهین باو 

 . یدئد -آختاران وار" ، یزیم سیرک، "گولناز خانهیدؤ ینیقاپ

 

، هاراالردان یم کی، من دئدیمعق یادص  م:یگولناز خان -

ل خم یندان هئچ خبریماساو  راحات  یمیو باالالر یدور. منیو 

الر. یمدن آلدیال یمیبالر. هر شئیانیما دایئنه ندن قاپینالر! یبوراخس

آل!  یمیرالر. آلاله، سن اؤزون جانیبو خارابادا دا راحات بوراخم

 ب دور!یما صاحیباالالر

ن ینیس یعمر. یم، قورخما! بو اؤزونوزدندیباج :یمعق یادص -

 آچ!  ینیر. گل قاپیآختار ینیاوشاغ-آرواد

ن! یلسی، آچیباغالنماز ک ی، بو قاپیمعق یادص م:یگولناز خان -

 م!یگلد

  

خم ی، جسارتهه بئلیم قوروموشدو. ساالم وئرمهیدوداغ-میلید -  یو 

ر سوموک یب-یر دریبوکوک، ب یالرا بنزر بئلیاشلی ۷۰. یدیا

 یمین خانیمیعمیجانن ینی! بو قادیشدیانمیمدا داین قارشیقاد

ل الدا عمیجانم. یردینانمینا ایماساو  ندا ین آراسیله بو قادین فوتو ااو 

ب یاواش ساالم وئری-اواشیاش فرق گؤرونوردو! ی ۳۰

 سوروشدوم:

 

 رام!یآختار ینیس لهیین عایمیعمیجانن من ییشالیباغ -

 

ز یردا، جانسیخ-میریسن؟ )بو آرادا دؤرد خ ملردنیمسن؟ کیسن ک -

ناوشاق   توتدوالر(. ینیسون چئورهاو 

 

لات ین حیعمیجانن فرج یق قادیازیق. بو یشدیدوز تاپم یآدرئس ، یداشیو 

ه ینا نه دئیاقدا قوروموش بو قادی. من، آیدیا ین آناسینیدؤرد اوشاغ

نم! یلردیب . یردییم قان آغالیچینجا، اوشاقالرا گؤزوم دوشونجه ایا باخاو 

م یلیه دیر سؤز دئمهیمدا ووروردو! بیدوداقالر یسینتیرپین چیمیاورگ

توردوغومو ئره او  ین بوکولوب یمیزلریدن دلمهی. اؤزوم ده بیردیگلم

الندا یاشالری ۱۰! دویدوم  نده بارداق ین الینیغالن اوشاغر او  ین باو 
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ن اوزونه یر داها اوشاغیم! بیله اؤزومه گلدیس،دئمهچ" یور، سو ای"بو

ه اؤنجدن چمهیم. ایردینالشدیاخیما یب دوداقالریندن آلیو الیم. سویباخد

 سوروشدوم: 

 ش!یبارر؟ ین ندین آدیسن    -

لمسن؟ ندن بئله یر؟ کین ندین آدیبس سن    -  دون؟او 

مدن اؤزومدن ینجیاوغلونام! سئو عمین ی؟ من سنیم ش سنسنیبار    -

ز ی، بیردیم جوانشیرام! آدیآختار یزیر سیچوخداند یم. آخیکئچد

 ک!یدهئچ گؤرمه یزیمیریب -ریب

ه ییجک؟ نر؟ نه زامان گلهیگؤردونمو؟ او، هارداد یم آتامیسن من -

 ر؟یگلم

، ی، آتانیم! سنیدهئچ گؤرمه یمن ده سن م:یگولناز خان    -

 ..!ینیقارداش

غروهه!    -  دو!دو 

 ن! ؟یبس آنان، باج -

 ونالر دا..! ا -

 ؟ یم نیمع، هد یندیا -

خ - لن یزی! او سیو   ر! ییونوزو گؤزلهیو 

 ل؟یه بوردا دئیهاردا، ن -

لت یم ساکیاس:خانیلیا    - ن یزیز، سیون! باو   ک! ییجنا گؤتورهیانیون او 

خم! ییرالیحاض یگؤتورون! من اوشاقالر یندیا    - ، یو 

خ     !نییشالی،باغیو 

نن یچیا یر چاین، بیه ائوه گلاؤنجلک یا       را!سو 

  

الردن یحص یسمهه ، دؤشیخالچا دار یکیالن ایندان آسیوارود ن او 

ل، یاشیالن آغ، قومرو، قارا، یر اوتاق! تاواندان آسیک بیچیک یسوواقل

ئرلشن ینده یسرهین هئینیکلر، خالچا دزگاهیپلیومرو ای یالیبوز و ب. بو

، یراغیالمپا چ یکیچاقالر، ایب ی، قارماقلیچیخماق، داراق، قاتو  هو، 

البئتون بؤلوکدن  یاقالریآ ، هته لیر پین اوستونده بین تاختا ماساناو 

ئرلشن یقابدا  یرلیحص، هوزک ی، ساخساقاجق-بااوچ ق-یکیک، اینیچا

کؤهنه  ایسهن کونجونده یتاغغان، او  له سو  یا یئرالماسیبئش  -دؤرد 

ک یر بئش نفرلی! بونالر بیر نئچه پالتار بوخچاسی، بهدؤشکل-ورقانی

 !یردیلییسا یغین گؤزه چارپان وارلین لهییعا
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 لدوراراق: دو   یدانیندن چایسو دببهیئرلشن سویطده یم ح  یگولناز خان

                    لاله! نشاین، ایماسیداردا قو ینیمعق یادصبو  یتانر -

او  یلرونوز بوتون نسنهیدزگاهالر، بورادا گؤردوبو داخما، بو 

-گوندوز گؤز-زدن توتور، گئجهیمیر، الیک آلیپلیزه ایر. بیبدیریگت

لقوالق  ر، یلمک آتیمال ای، باالالرهر! من دیوئر یور! چؤرک، چااو 

 ق!یریشیا چالیاشامایب یخور، ساتپاالز تو   یمیونوز کیگؤردو

لکرج  یزیز، سیب اس:یلیا    - الوندا یو  ردون او  نده یائولر او 

 ز؟ ینیدا قالماداه اورییبس ن ق.یردیآختار

سکر ائوه عدؤرد -ر گون اوچیالر. بیساخالماد یزیوغلوم! با    -

کده یرلیمله بیزیک، بیلدیز دئیودوالر. تک بائودن قو   یزیب، بیریگ

ن-بئش اراق، یپالونا تو  یر کامیالر! بیرادان تولالدده او   ین لهییعا او 

-سوسوز، پولسوز-الر. آجیگه بوراخدیلکهیندا تنیغیل نیاخین یبوران

، هبئل ینین آدیزیمین! گوناهیسز، آلاله هئچ موسلمانا گؤسترمهیپاراس

ندولر. یب دؤییدئ ،ر"یدیلنلر اؤلمهیز "خایالنیلر! یددئمه ، ایسهرا سو 

 ناینده چؤلون شاختاسیسللهین چیشیق یزیلر. بیب گئتدیبوراخ

ب و یق. بو نجییبوردا یمیونوز کی، گؤردوهد یندیالر. ایبوراخد

ل یشیز کیتم لن نه یزیمی، حالیدیماسااو   ر. یلدییدئ یبلل ،دوغو بئلهاو 

 

زدن یرک بکهیئره دی ینیدن سوسقون باققال، گؤزلریائش یبو سؤزلر

مه یره م اوزیداها دا قاراتماماق من ینین قارا طالعینی. بو قادیلدیریآ

لدوشموشدو. نه  لسون-ورسااو   یسیآج قیزلیالنی ینینآتاس قاوشا ۴، او 

اوزون  ین ائرکگینیاشامی، یرگین دینی. ائویشدیلمیتاپ یسین گؤزلنتین

نزاماندان  نرا سو  ن نییش قادیمیقار ینداکیاشی ۳۰! یجکدلنهه ییا الراو 

 !یردئدیا یبلل نوبو یسترمهین تینیغایآ-اوزه وورماسا دا، ال ینجیسئو

غرو! یردین جوانشین آدیدئد    -  ن بس یعمیجانمو؟ فرج دو 

غرو؟! یرمییاشایر؟ یهاراالرداد       ن!یدئ سوندو 

ن ینیش، آناسیاشار باری ۱۰ر.یآرت یسترمهیت سسله نن یازیق قادینین 

نتوتاراق  ینیاللر  ینیقارداشالر-یک باجیچیاؤپور! اؤزوندن ک یالراو 

 .رینا آلیانیدا 

خ - ن یزیس ی! والالهیو  لجگم. نا گؤتورهیانیون او  ندا یو  راز یو باو 

، یر ده کین! بینجلسی، دیق کیردیاتی، هوق ووردو! بونا گؤریسو  
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 یزین یغیلدین تاپیزیرولدو. او، سو  ی یق، هامیچوخ آختارد یزیس

خر. یلمیب  !یآالرد یزیب سیسا اؤزو گلیو 

 نا!یانین ین ییق دایادصون ین! قو  ییورمای یمنجه اوشاقالر اس:یلیا -

ز ده یون بیق! قویخمادیئره چیا گلندن هئچ یز، بورایب ش:یبار -

 ک! یریک! سؤز وئریمر هتایسچمک یا-ئمکیز، یبگلک!

 

اوزومو  ،ما باساراقیباغر یشال هر دؤرد اوشاغیر داورانیب یلتآ نجیلیب

الم ن یمیز گؤزلریالنی ینین جاوابیمیه توتدوم! اورگیان گؤیالیدامج

 فتیج یاشی یال گؤییاشیدوم! گؤز یالردا دویشان دامجینا قاتیآخار

اللشرکن، اوغور  ندا سورگون اؤلوموندن یاغیر اؤلوم آیشلر! بیر دئماو 

ان آنا و دؤرد وشه قیه ساالم دئمهیوسته اؤلمها اقیر آیقاچاق آتا، ب

الاقدا یز اوشاقال آودسواوم ن یوغلو! بو اوشاقالرا یمعر ین باو 

وک یاشاناجاق ان بؤینه سالماق یغو چمبریاالنال دوی ینیجگگله

الم لییعا ن گئریه قاالنادایر! بو دونیگوناهد نن یکلریچیو کجاق باو   سو 

ندا یر. آرخاالریدیندن آلمامالیمسه اللریک ینیگؤرمک حاق ینیکز آتاالر

راز یام! بی یگئرچکلره باغالمامال ینی، گؤزلرهرسیدورماق گرکد

نر و یئینه یئریچؤرک -سو یالریو آجیزالر، سوردویس -آغالر وندا سو 

 تئر!یب یسین آتا سئوگیشان بو اوشاقالریا آلییآج

خ - ر یه باؤنجلک یک. آنجاق ایئجکده گئدهیرلیز بیمیاس، هامیلیا یو 

ن تاپماق یگئتمک اوچون ماش نر. بوراالرداین تاپماق گرکدیماش

 م؟یمومکونمو، گولناز خان

خ م:یگولناز خان - ه تون بئله گؤرمیر فایا گلندن بیز بورای! بیو 

 روشوم!دان سو   ییق دایدصاز ینیترسایسک! یشمی

لروشوم. ن، من سو  یز بوردا قالیس اس:یلیا - ب ی، گئدماسااو 

 دن تاپارام.هیجاواد

لز گئدک! هاردا یمیبلکه هام من: -  ک.یسا، توتوب گئدراو 

لاقدا گئتمک ی؟ آیک کییجهارا گئده م:یگولناز خان -  ؟ یمازماو 

 یگیر دئدیه دوشونورم. آما جوانشیوروالر دئیوشاقالر ا اس:یلیا -

ال یمیک   دوشک! یو 

نچندن یا یچا م:یگولناز خان -  را گئدک!سو 

 ب دؤنورم! یا باخی ییق دایادصمن  اس:یلیا -

 



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

440 
 

نراز یب  ی:ردیله ائوه گای تپاک یکینده ایاس الیلیرا اسو 

 

 ن اوچون! یزی، بو دا سین! خانباجییئین یآلن اوشاقالر، یلگه    -

 ر؟ین ندین آدیساغول اوغلوم! سن    -

 اسام! یلین دوستو ایریمن جوانش    -

 

 یلئمهی یغین باققالدان آلدیاسیلیدن اگؤتورمه یر پایش، اؤزونه بیبار

  یلر

 زه اوز توتاراق:یاس بیلیندا بؤلوشدوردو! این آراسیاوشاقالر

 

 یکهاؤنجزدن یروشدوم. سدان سو   ییق دایادصندا یحاقن یمن ماش    -

نب یتونچو وار! "گئدیر فایائولرده ب ق یادص یق" دئدیشاریونال داناو 

ق یش. صادیارارالنارمیتونچودان ی. مال آلماق اوچون او فاییدا

نرم یر! بو ساعاتالردا ائوه دؤنر. من گئدیدیشین تانین ییدا ون او 

 نا!یانی

 ن!یقالماس یباغل ین دوکانینیشیمله گئدک. او کیترسن منایساس، یلیا   -

خ م:یگولناز خان   - الدوکاندا  یمیقالماز. خان ی، باغلیو   یریر. واختاشاو 

نمن ده  ق! بو یالشاریپا یزیمیازینا قارا یقاد-نینا گئدر، قادیانیون او 

خ یلرمسهیناجاق کیغیادا سیدون ، هبئل یرجه اوشاقالریدور. بیو 

خ  دور! یو 

 م! یئنه ده من گلی سونولا   -

 

التونچو اوچون ین فایاس همیلی، من و اییق دایادص  دوشدوک. یو 

نلومئتردن یر نئچه کیهارداسا ب ک. یشدیئتیه یوک محللهیرا داها بؤسو 

دن و بعضا  ده رکهیقدان، تنین چوخو پالچینیوارالرون دا دیبوران

. یردیئرلشیندا ین باشینبو محلله یتونچونون ائوی. فایدیچدن ایکرپ

ن ن یتون ائوی! فایدیا یاخشیوموز ائولردن داها ی، گؤردویون ائواو 

. یشدیجه ائوه گلمیئنیتونچو ی، فایک ی. بللیشدیانمیندا دایسیقارش

 :یرک سسلندهیدؤ ینیسین قاپیائو ییق دایادص

 ! میبدولسع، آغا یبدولسمعغا آ    -

بدول ناماز ع( هلیق فارسجا اینی)س :ین سسیدن قادیچریا -

 ن! یرسیتین بیه یر. گؤزلیداوستونده
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رک( چوخ زه دؤنهیک. )بیره دا گؤزلین. قاپیقبول ائتس یتانر -

ک یسروجو اکاو  -ن نامازیر. عربلریندندیندار اهواز عربلرید

ل ندا اوغالن یاشی ۲۰و یویر. ان بؤییاشایال بورادا ییماز! اوچ آرواداو 

ل نه ده یریر! بینه بئله بول وئریریوار. آلاله ب یاوشاغ ۱۱ماقال او 

 ر! یهئچ وئرم یمیم کیمن

 

نرازدان یب نجا یآچاراق، آرخاس ینیقاپ یشیر کیب یاشلیرا اورتا سو 

 عربجه 

 ، عربجه یشیر. کیخیرا چییاوغالن با-زیک قیچیک یآلت-شان بئشیدان

 :ینلندیا دی ییق دایادصب، ینه دؤندریطین ح  یائو یاوشاقالر

  

 سن؟ هیش وار دئیب ایر واجیق! بیادصکوم آغا یلئع سالمول -

ز یمیگینه گلدین ائویبدول! بو ساعاتدا سنعر آغا یزدندیساالم ب -

 شال! یاوچون باغ

ن. یچیا یزیمییر چایورون بیز! بوینیسی، خوش گلم هظیلاله موحافآ -

 م؟ یب گنجلر کیندا قریانی

شاق! بو یراز دانیدا بیک. قاپیریگلم هییچریبدول! اعساغول آغا  -

 گنجلر...! 

 

تونچو ی. فایا آنالتدیتونچوین گرکن بؤلومونو فاینیلریلگیب ییق دایادص

لق گئج ین آرتینه گئتمگیشهر یرئ رک، صاباح ائرکن هیلیدوغونو سؤاو 

ال تونچو ی. آنجاق، فایدیق ایشیغون گؤردو! هاوا هله ایاو یخماغی چیو 

غرورک، دؤنوشو دوشونه-شیگئد ن. یشدیقرار وئرم دو  ن یا اوشاقالراو 

لنفر  ۴م. اؤزوموزون یآنالتد ینیگین گرکلینینماسیدا آل م. یدوغونو دئداو 

ر باشقا یتونچو بی. فایدلهیسؤ ینیگیدتهایسدا گلمک  ییق دایادص

التونال یفا یکیگؤروشوب، ا هلیا یمسلکداش  یزیمیخاجاغی چیو 

 ییق دایادصرک، هیذن وئرمیاقدا دؤنوشوموزه ای. او، آیلدیمصلحت ب

. صاباح یردینا قدر گتین باشینتوردوغوموز محللهاو   یزیکده بیرلیله بیا

 ییق دایادصوئرمک اوچون  یلگیما بی! گولناز خانیندیاوچون قرار آل

 م. یجا ائتدیا ری
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اوزاناراق مده یئریم! یخارتدیزورال باشماقدان چ یمیاقالریش آیشمیش

ندا ین آراسیمیمله کدرینجیم! سئویدلندیلینا کیغیشیالن المپا ایتاواندان آس

وتدوروردو، نه ده ناو یمیم آجینجیم! نه سئویب قالدیالش نیشاشق

لقام! یردییآنال یمینجیمدان سئویآج  یمیراسیتحله اینجه اللری، ااو 

ن! یردیشیزورالماغا چال هر زامان  یدالغاالر یسئوگ یمیون سئل کاو 

ل ن ینیآج ی"سئوگ! ینا آلدیآلت ینامیرتین فییم بئی، منیمیدوغو کاو 
ون سونکویاشام اؤیر یشان با قو  ییدان آجیش آتاالر! آجیدئم ر!"یدیالجیا

ه ده کؤکسومون اوزکور نؤقته یجگتهین بین، گئجههدوز تؤکومونداول

دن اللهش ی! آلووالر، دلیر اوجاق آلووالندیجاق بیس-مینده سیر

 .یردیداشار وولکانا چئو ینیمدان آخان سئوگیالراق داماریریآ

 

وق یتوندا گئدرکن، سو  ی. فایردیلشیتایساواش ی-اواشی ین هاواسیتئهران

 جادداسی یرئ-. تئهرانیلدییدئ یجیاخیدا، جان  دویولساق یهاوا آزاج

گؤرونوردو!  ینسانلی، ان آباد و چوخ اگؤرهلره وم بوتون کوچهیگؤردو

 ینجیکی، ایمال دؤرد اوشاغیتونوندا گولناز خانین فایئب میبدولسع

 تورموشدوق. کده او  یرلیب ییق دایادصمله یزیه بایستوندا یفا

ر داها یب یزیمیپالنالر یکدهیلرهینه چاتانا قدر، این مرکزینیشهر یرئ

دن ا گئتمهیله خستخاناین مصلحتیخان ک. ماشالالهیرتدیگؤزدن کئچ

توردوق. ندا او  یدوکان یر کابابچیاوچون ب یئمگیرتا و  ا ، گوناؤنجه

وردو. یدو   ینالریدن آج قارنمهیر خرجدن چکیخان هئچ ب ماشالاله

ر آتا یدوردو. سئون بینا قو  یالریقارش ینندن کئچهین اورگیاوشاقالر

ن یمیک ل! هر زامان ینا باسدی، باغریخالدقو   یالراو   یمیدوغو کاو 

ا یخاناه ! خستی، اؤزو ده اوشاقالشماغا باشالدگؤرونجه یاوشاقالر

الزده یمیچیقجا، اینالشدیاخی ، هکلی. اؤزللیردیجان داها دا آرتین هاو 

نکدن ینلیدرگیل دیا یکیا ه ایسن ی، اوشاقالرهلین اریمیرا گولناز خانسو 

ل یال گؤروش ماراقالرییآتاالر  .یشدیوکسلمیدوقجا او 

ندا یسین قارشی"نیضخاناسیمر یروزابادین "فینیشهر یرئ تونالریفا

ما یلمک اوچون تک باشین دورومونو بیعمیجان اؤنجهلک یالر. ایاندیدا

الز جنازه یجانس عمیجانم. یا گئتدیخستخانا ادان ینا دونینجاسیقیراق بااو 

 :یشدیز اوزانمیخبرس

 ! عمیجان، عمیجانر! یان منم جوانشی! اوعمیجانجان، یمع -
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ق آلالها یآرت یلماسییر. آیندیغی(: خسته بایسیب باجیطنالشان یاخی)منه 

ک! یریلمیلدا بیین دوشموشدو. آیغیش! اوزگونم، دونندن بایقالم

ر. بوندان یش گلمیر ایزدن بیمی! الیلدییه بایم، گولناز" دئی"باالالر

ن  ق!یش آرتیفونه قالمطن لویآلاله یراسسو 

نمن  یندیبورادا! بس ا یمیال خانییونون اوشاقالرا -  م؟ییا نه دئالراو 

 ن من دؤنوم! یانیراز دایب -

ئنه یم! یردیلمی، بهبئل یمیجگم! نه دوشونهیشدیم قالمیر باشیم، بیال یکیا

ال یزه قارشین بینیتانر مدا ی! قارشیشدیاؤزونو گؤسترم ین شاکاساو 

ر یب یللیسگین نیشارت گؤزلهی، مندن اایسه، آرخامدا هر خستین بیغیبا

نه یسجه . سرسمیردیش گلمیر ایمدن بیل اوشاق! الیفیائش و دؤرد ط

 :یم کیردیاؤزومله داالش

لر؟ اؤزونه گل! نه یر، جوانشیجوانش قوالم: -  دو؟ او 

لمکدن باشقا ر! گؤزلهیلمییدونندن آ عمیجان      خوموز یو   ! یو 

 .... ینعیر؟ یلمیینه دئمک آ قوالم -

 ر! ییاشایک یلهله -

 رک( دوکتور: رهیر دوکتور اوتاغا گیال بییسیباجب یط)

 ؟ یزمینیسینالریاخین ینز خستهیس     -

 ر! یمدیعمیجانم یو، منا     -

 ز؟ ینیب دئدیه گلیگؤرمه یوشاقالرا     -

 . ینالریاخی، ی، اوشاقالریمیخان     -

  . بلکه ده هئچ گؤزونو یردین دورومو آغینخسته یمیو کیگؤروندو     -

نن بوندان یآچماس         . یشدیسنه دئم یبونالر یسیبب باجیرا! تسو 

ن       لسونش یلرسن! چوخ کئچمیه آال بییچریا یالراو   ! او 

ندا یانین یعمیجان یشاراق، قوالمیتوپارالماغا چال یمیش جسارتیتمیب

 نا دؤندوم!یانین یتونالریب فایبوراخ

ش یاتمیانا ی-انیلر. یردیگنا یوک خسته اوتاغیم آرخامجا بؤیمن یهام

ن ینک. خستهیشدیئتینا یاتاغین یعمیجانرک، ندان کئچهین کناریلرخسته

نالشاراق، یاخیاتاغا یم یاوزدو. گولناز خان یهر کس یردانماماسیپیق

 : یاوجادان آغالماغا باشالد

لسنه نه  یشیک آ - آل!  ینیآچ! امانتلر ینیدو! بو نه! گؤزلراو 

 یشیرالر. آ کیندادیانین یندا! سنیانیرالر، یبوردادنا باخ! یاوشاقالر

 آچ! هئق، هئق، هئق!  ینیگؤزلر
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لقاا گلن یخاناه مله خستیزیب نتوتاراق،  یمی، گولناز خاناو  و او 

 :یردیشیه چالیرمهینلشدیساک

 نشالاله! یالر اییر آزدان آیراز! بینلش بی، گل! گل ساکیگل خانباج     -

خ     - خ، یو   م! یزیل، قییدئ یاتماق واختی یندیر. ایدیلمالییآ یندیا ! اویو 

ن       شم. هئق، هئق، یرمیگت ینیللریفین طیو اوزون زامان گؤزلهاو 

 هئق... 

بوز  ی! اوشاقالر سانکیردییلموش، آغالدو   ین گؤزلریهر کس      

   یمیک

   نا یآراس یقولالر ینیسیر باجی، بینیقارداش یکیش ایلر. باریردییار      

 : یردییزالیر، سییالآغآالراق،      

 یزیالجاق، بییرازدان آی. بیبدیاتیاز باخ! آتا بوردا! باخ او یگول -

 ک! یزا گلدی! آتامهلی، عادهلیقعان! یزده باخیر! سینا آالجاقدیانی

لا نه ی؟ آتاهر بییلماییه آیی؟ نیداداش هان از:یگول - نه ؟ دئیوب کاو 

نن! من یآچس ینیگؤزلر نرم. ییتهایسو گؤرمک او  ون اوچون او 

 شام! یخمیچوخ دار

 

لر. یزا گلدیمیانیم یزیب یسیب باجیطاسال دوکتور و یلیبو زامان ا

ن ق ینلیغیرک، باپاتالق وئره یغوالرین دویمیله گولناز خانیشین گلیالراو 

ن یسیب باجیط! یرتدیکئچ ن یعمیجانرکن، دوکتور یشیلتماغا چالییو آاو 

 : یله گلدیتوتاراق د ینیال

لسونش یکئچم - زلره ینده عؤمرونو سیچیور اضوح! خسته او 

لسونجن ت  یئری، سونز ساغولینی! باشیشالدیباغ  ! او 

  

 

                                        ~~~~~   
 

 

ندان  چاووش باش  را! سو 

 

 ،هد یر ائویک بیچیئرلشن کین قونشولوغوندا ینین ائویمیبانو خان

ن اوشاقالرا یخان نه توتموشدوق. ماشالالهیس لهیین عایعمیجانک یرحمتل
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ال ن ینینسانی، بو گؤزل لک ایم اوشاقالریمعان یالیقارش ینیلیسگین ناو 

ل یریزدن بیالر. او، بوتونلوکله بیشدیئر سالمینده یاورگ ما اوغروندا او 

ر، ینلهی. بو اوزدن اوشاقالرال گؤروشور، ا  یردیشیگوندوز چال-گئجه

 یکیا ی. او، بوتون انگللره قارشیردیشیه چالیرنمهیر و تورکجه اؤیگز

ر نئچه یب یغیندا آلدین زامانیرک، برکتاغانبادا گئدهآ رمونجا خویهفته بو  

نپولال تئهرانا دؤندو.  یگیساتاراق الده ائتد ینیتورپاق آالن ، یون آماجاو 

. یدیا یش پالنیر ایرن بیگتارارالناراق، قازانج یندان ین ذکاسیاسیلیا

ن یمیپالنالر دوشونوردو. گولناز خان یدلیدن چئشک تلسمهیلآنجاق، هله

ال ییمیاردین یخان قورولموشدو. ماشالاله یر خالچا دزگاهیله بیتگایس

ال، گرک هجهر یکیک، ایپلیبول ا ن یعمیجان. یشدینمیلر آلین باشقا شئاو 

ناؤلوموندن  ر ین آغیمیله گولناز خانیا یمیاردین یخان را، ماشالالهسو 

ن ینیاشامی یئنی. او، یردیغا گئدیلیاخشیوک اؤلچوده یدورومو بؤ

ش ی. باریردیشیه چالیرتمهیاتا کئچینا دوشونور و حیتکباش ینیپالنالر

نکدن یل مکتبه گئتدیا یکیا . او، یشدیل آلمامیر داها تحصیرا، بسو 

نبوندان  . یدینده ایتیاوخوال گئتمک مجبورل، فارسجا ییرا تورکجه دئسو 

ن تورک  یگیفاده ائتدیتایسندا یزامان یتیمیرقه حاکیل فیر ایون باو 

غما . او زامان اؤز دو  یشدیلمیریاندینده یچیا یتونقال، آلووالر یتابالریک

ن، هرا گؤربالخودوغو کتانده او  یلیآنا د دار  یداشینلرجه سویم او 

ن ینینلرجه وطنداشیوز میش، قورشونا دوزولموش، یلمیندان آسیآغاج

ن نیالری. او، بو آجیشدیتاپداالنم یغی، وارلی، ناموسو، شرفیائو  سو 

ن. یشدیز اؤلومونده دادمیسن چارهینیآتاس ینیدامالس کده قارا یرلیونال باو 

لن نه ینیازغی داها چوخ  سبتینا نیک قارداشالریچیدوغونون، کاو 

ه ندیلین آنا دیازی. گولیردیکگره یسمکتبه گئتمه ینیعئن یازیان گولیآنال

ل یخوال گئتمه شانسو  ا ک یچیندان کیوک قارداشیبؤ ی. چونکیشدیماماو 

، یستمهایسنده اوخوماق یلین دوغما آنا دینی. بو اوزدن، قارداشیدیا

ن الز یون اوچون آنالمساو  ن. یلردی باو   یکیاوچون، ا ین آناالریالراو 

ل یخوال باشالماساو  ن ینیباالس . بو یردیلییوک اوغور سایدوقجا بؤاو 

. یردینینه چوخ سئویسمهلهیلرهیم ایآدد-مین آددینیاوزدن او، اوشاقالر

ن لنا ی. او، نه باهاسیدیجاق اخول قوتسال او  ون اوچون او  او  -ورسااو 

لسون لق یازی یمین اؤزو کینی، اؤوالدالراو  لنا مانع یماساو  ماق او 

ن. یردییهایست  یم گؤرمک باالالریتی، ائهلده بئلیون اوچون اؤزگه داو 

لمک سالماقال، دؤرد یگوندوز ا-. او، گئجهیردیکگره یمیاوچون سو ک
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ناراق، ی. بونا باخمایردیشینا چالیاشاماسین آزاد ینیباالس نا یون تکباشاو 

ه ایسز ی. بیردیئتمینه ده یاوان چؤرگین ینیاوشاقالر یشماسیچال

ن یزیمیرک، بوش زامانالردورومو دوشونه ندا یون دزگاهاو 

لقاک. یردیردیکئچ النا یله اوشاقالریم این گولناز خانیناو   یغیلین باغلاو 

. یشدیارانمی یسیسئوگ یباجآبال  -ندا ی. آراالریردیگوندن آرت-گونو

لقا،  نن چوخونو ینیزاماناو  ز یمدان تبری. گولناز خانیردیریونال کئچاو 

ر نئچه یله گونون بیا یسارنمک بهانیر. اؤیشدیرنمیاؤ ینیونلریدو

ن ینیساعات ر داشقا یکده بیرلیمله قوالم بی. منیردیریندا کئچیون دزگاهاو 

ا ساتماقال یرداوات اشی، خینگیقارا، توتون، جوراب، ترکؤیآالراق، س

 یمچیاردیر، چؤرک پولونا یشیشده چالیر ایق. هر کس بیردیاوغراش

ل  یزیمیغیه قاچدیی، نیزیمیغیق، هاردان قاچدی. آرتیردیجان آت ماغااو 

ق یسمتدن آرتی"قانالرا قوووشوردوق. یاشایودور، ناواواش ی-اواشی
لئمک ی زا دوشن بو یمییم ده پایزی، بیش آتاالر! دئمک کیدئم ماز"او 

 ش!یمیا

 

ق. یردیشینا آلیاشامیده بوراخاراق، تئهران یگئر یالری، آیگونلر

ز یمیگیچکد ینیهاواس ین زهرلیگه میار یللیدن، ملمهیده باؤزوموز 

دن لمهیگؤروم ب ی"باالم، سنثال وار: یر میق. بیردیزه آلیمیچیهر نفسده ا
دؤنمک اوچون،  یک. گئریردیچک یدن آجلمهیز، بیب چکرسن!" یآج

اشام ی. بورادا یشدیآلم یزیمیقارش یلرخو انگهدا قو  یلر بودره-داغالر

لم یل، تسلییراده دئیاوچون ا  گؤرونوردو! یئترلیماق او 

م! سوغاتئ تهرون یر داریباس زم، لیرهن داریر پیم، زی*جوراب دار

 ینگیز، ترکؤیمید!*)فارسجا( /جوراب وارییفرمام. بیدار ارزانم! یدار

ز! اوجوزلو یمیوار یز!/تئهران سووقاتیمیوار یپالتار ز، آلتیمیوار

، ایسهندا یانی یریندا من، او بیانیر ین بیدزگاهورون!/ یز! بویمیمال وار

، شاهنشاه یقاپال یچیشان، ایآز دان-لنیاؤرتولو، چوخ ب-قوالم! اوتولو

ردو  گنج تورک، قوالم یقام وولکانینتین چاووشو! ایون خاسوناو 

ال  یللید ر فارسیز بیبنزرس یلکه ساققاللی، کی، اوزون ساچلهسیندیا

لموشدو یسیجیسات اشاماق یز ی! بایدیندان، گؤرونن تابلو بویآز! ان او 

ق! یردیل، کؤکوموزو قازماقال اوغراشییشمکله دئیید یزیمیغیلیاوچون ق

: یردیشدن قاچانالرا دئینه گئدرکن، ددم ایمیچیمدا تارال بیغیاوشاقل
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ز بورادا ی، بهندنس لدار!"یشیر، این دمیشلهین! اییشدن قاچمای"ا

لچده کؤمور یمک اوچون اوزده و اشلهیا  وردوق! یدو یماق گرگاو 

 

ن. یردیگونه آرت-گوندن یسیتوپلوم ائتگ یاوشاقالرا قارش  یئنی، الراو 

ن یندا اوشاقالریآلت یسیلر. توپلومون ائتگیردیرینه گیمیچیل و کولتور بید

الندا ی. اوشاقالرال توپلوم آراسیشدیه باشالمیدؤنمه یلید ل ین داو 

ندا یکله اوشاقالر آراسی. اؤزللیردیگئده آرادان قالخ-گئت یگیل کیشیید

لن فارسجا یلیلن دینشلهیا . یردییه باشالیاواش گؤرونمهی-اواشی یماساو 

ک، یملیک! بورادا کیردیشه اشاماق اوغرونا اؤزگلی، هگؤر-گؤز گؤره

خ یق آنالمینسانلیق، ایکؤکن، وارل ل، ییق دئینسانلی! بورادا ایدیا یو 

نا یکالمک ریلن گوندهین یاسی! دؤولت مئدیردیلییق حؤکم سایفارسل

غروه یلشمه رنران سورعتله مودی، اهگؤر ا یدئای! بو ایردییلهیلرهیا دو 

، هر آن بئلین موتورو بینیکاسیاراتما فابرینسان یرن ا، مودهگؤر

، یان ائویندن باشالینیندن، آنا جنیسیر! بورادا آتا منیدیدورمامال

ندرومو یران" سیر "اینا آالن بیاؤز آلت ینیاشام آالنی، بوتون ینکوچه

ل  یکاسیرما فابریر فارسالشدیشان، بیدورمادان چال یلرر! کورهیدیمالاو 

-ل، فارسییدئ یگیملینسان کیندا این مزار داشالریر! بورانیدیشمالیچال

لنسان یر! بورادا ایدیلمالیازی یگیملیران کیا ل، یدر یر! "بیاساقدیماق او 

 ینیر. باشیدیئترلی ینیاوچون فارس تئرم یر شاه!" دامغاسی، بهر اؤلکیب

 اشا! ی یمیسال، قوزو ک یآشاغ

 

ن! یشدیقالم لهیخاندان حام م ماشالالهیگولناز خان چاووشون  باش الراو 

نل یر ایاؤلوموندن ب  یدردل یخان، دؤرد اوشاقل لر. ماشالالهیرا ائولندسو 

اوچون موتلو گؤرونوردو. او، اؤز  یگینال ائولندیتورک قاد

رک، رهیرلشدیله بیا یغیباجار ین ائکونومیاسیلیا ینیمکانالریا

نار ین پاچیکده تئهرانیرلی. بیشدیرمیگرچکلشد یش پالنیاوغورلو ا

مشغول  هلیا یمیسات-میئر آلیآچاراق  یئرلشن امالک دوکانیندا یاوانیخ

ندا ائو آالراق، یغینلیاخین ینیئریش یک، ماشالالهخان ایلر. اوسته لیدیا

 .یشدیرمیئرلشدیاورادا  ینیو اوشاقالر ینیمیخان

لقامله یمن را یر اوتاق کیق. قوالم، بیردینده قالین ائویمیئنه ده بانو خانی، او 

لقا. یردییاشایزدا یمینیاخیم یزیرک بائده ! بو یشدیقالم لهیئنه ده حامی او 

ن ن ساغالم یم اوشاغی. بانو خانیردیلییلولوغو سایبو   ینجیون آلتاو 
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لقا. او، یردیائد ینندن گلهیاوچون ال یقالماس  ینا گؤره تورکجهیاو 

لقامله یزی. بو، بیشدیه باشالمیرنمهیاؤ وک یبؤ ینداکیآراس او 

ن. یدیا یریکلردن بیفرقل لقادو. یچوخ گوجلو ینامیا یکندهیچیون ااو  ، او 

روماغا باشال قو  -جانال ینیغیوارل یللی، اؤز مهر دورومالردا بئلیان آغ

ر گون وطنه دؤنمه ی، بهنده بئلین گونلری. او، ان چتیردیشیچال

ل یسیریلن بیل بیزده ان چوخ دیمیچی. ایردیرمیتیاومودونو ا دوغو او 

! او، روس و یدیان شخص ایروقو   یزیمیلی، هم ده ان چوخ دیمیک

لقا. یردیازیب یشیدان یاخشیه ایس یل، فارسجانم  وکم ینیللرید یلزگ  او 

ن. یردیله ده اوغراشیشلریگؤزل ال ا یگیرندیمدان اؤیبانو خان ن یالراو 

 یسه نسن ین ان بزکلیسینش داشقایملر ساتییش گئیله سوسلنمیشلریال ا

ک. او، گؤزلردن اوزاق یلدییکده دئیرلیق بی، آرتمن. قوالمال یردیلییسا

لسون  .یردییشلهینده ایدنعر داش می، بهیدئ او 

نه ایسز یندا، بیشیاشام اؤز آخی اووالنما  یمیقالر کیون اوزوجو بالاو 

لقاگونوموزو گودوردوک!  ق، ی! آرتیردیاپینا دوشوک یآرخاس-، آرخااو 

نهر دوشوکدن  الزدا یرا، آرامسو   یگیلن گبهین یشگیلیلک این ااو 

لقا یمه قارشیتکلرایسم بوتون ی! منیشدیلمیغا چئوریشقانلیآل نسل یج او 

ن! یردیتمایساؤنلم   !یردیلییرنج سایر قوتلو دیون اوچون بو باو 

 

 ر سوموک ی، بیر دری! بچئکندان واز ینادیام گل بو یللقا، گؤزهو  ا     -

ل       لن چکمز یق جانیموسان! آرتاو    ین منینادیان بو یوب. سناو 

 رام! یلیاخی-بیانینله یرخودور. من ده سنقو        

 ترسن ایسآت!  یترسن منایسر! ین گلمه جوانشیاخیسترسن منه یا     -

 ینیس یلتین هنیزیمیمله بوتونلشن زامان سئوگیمله...! منیمن      

م یزیرسن بئله سئو! بیسئو یشقانام! منیما آلیازینیمن، آل        کسمه! 

 له چوخ ح

الم یا اصال تسلییازیز وار. بو قارا یمیزامان        لمرم! من، ی باو 

 ایسترم!ما باسماق یباغر یزیمیاوشاغ      

ز یالقیدورومدا، بو  یکیندیله اح! یمز کتهایسم یترم! کایسمن ده  -

لسونز یمیل، چوخ اوشاغییر اوشاق دئیاشامدا بی ترم! آنجاق ایس او 

 بئله اوزگون گورونجه...! یسن
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لقا ه دن یداها سئوگر یرک، بال کسهییداقالربال دو   یمیداقالر، دو  او 

ن، ایسه! من ینه اؤزن گؤستردیسمه نه یسیق سئوگیون قودسال آنالاو 

 م! یجانانا بوراخد یمیقاتماق اوچون جان ییق پایآتال

 

لقاندنلر اوزوندن،  یک و بللیزلیستهلوکه شماغا یائوده چال او 

ر یگل ینیشیخوما اکده تو  یرلیمال بی. او، بانو خانیردیاوستونلوک وئر

رما ییب، پاکئت قاییتلنمهیفایلر. آنجاق، بونونال کیشدیرمینا چئویناغیقا

ن یر تئهرانیگوندن ب یکی، من هر ایالر. بئله کیشدینه ده باشالمیشیا

رک، نا گئدهیدوکان یر پاکئتچیئرلشن بینده یسدان" چئورهیمئ ه"سبز

نم. یردیریر گتیربا کؤهنه قزئت آلوک تو  یبؤ یکیا  یپاکئتچ، ایسه الراو 

ش یر، ایتاریقا یب گئرینا سالیپاکئت فورماس یز قزئتلریمیغیدن آلد

ر گونو سحر تئزدن ین بیلر. گونلریردینه گؤره قازانج الده ائدیامگ

ر ی، گؤزوم بهمدیگیردیئرلشتینا یکلئت( آرخاسیتکر )بساقوش یقزئتلر

 :یساتاشد نایسیازین باش یقزئت

دا یباک یسین باشچیالر یچمیریآرد!/لبان در باکو م  ه طییتجزه  "سرکرد
خوماغا م، او  یردییآ یم چؤکدو! قزئتیزلریبو کؤهنه خبردن داؤلدو!/"

لبابا گنجه  یشوریم! پیباشالد الن یوندا ماشیو  ندا اؤلموشدو! ییاو 

. یشدیشمینه قاریریب-ریو بیله بورنومون سویو ایگؤزومون سو

مدان یانی، نه ده ینم! نه اؤنومدن گلهیردییهؤنکور آغال-هؤنکور

م. یسئتدیش حینلکهیر سیمده بینیگینا چیغیر آنلیگؤرموردوم. ب ینکئچه

 :یله گلدیمده ده رچک آنا اؤز آنا تورکجیآغب یاشلیر یب

ن اؤلوبدور! یزیل عزیرسان؟ ائله بییه آغالییغول! ناو  -غولو  ا     -

 ر یندند

 ؟هؤنکور آغالماق!-بو هؤنکور      

 ننم آتام اؤلوبدو!  یملیندن توتاراق( هه گؤزل آنام، سئویاللرونون ا)     -

 نا ین آراسینیلالرقو   یمیا! )باشیغلوم، گل بورااو   سونن ساغولیباش     -

 جه یئنی، آتان یک یرسان؟ بللییه بورادا آغالییغلوم بس نر(: او  یآل      

 ه؟هاؤلموشدور!       

له باخاراق یقتله شکیآنا درچک یغبآناجان باخ! بو اؤلموش، بو! )آ -

لن یر(: قوربانینا چکیاناقالری ینیاللر ن ینیغول! او، هاماو   یوم، آاو 

، آغالماق اوچون ینیاشالریل گؤز ی! سیردیلییسا ی، باباسیآتاس

نن! یگئج قالد ! او، یدلمهیله اؤله ب یلو اؤلدوردولر! اؤز اجاو 
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نآزاد گؤرندن  یزیتبر ل! او دا یردییتهایسرا اؤلمک سو  ! یماداو 

ن ندوشمنلر  یغیل اؤلدوردولر. دوست ساندیو کئچن ااو  و او 

رلر یدئوار"؟ یداسین نه فاین"کور گؤزه سورمهاؤلدوردولر! 

م یئتیز بوراخان زامان یالهسیس یزیمیغلوم! اوروسالر خالقاو  

ش یلمیر کور ائدیبابا دا، ب یشوریلر. پیر گؤز ائتدکو   یجانیباآزر

ال یسسورمهگؤزون  ر ده گؤزل ی! بیدیه گرک ایق نهیترراق، آاو 

 یدن، قو  سون:"کئچمه نامرد کؤرپوریر آتاالر سؤزوموز واردیب
ن آسالن یئسی یندا، قو  یاتما تولکو دالداسی، ین سئل سنیآپارس
 یر. بو ساریدیسیازین ین آلیزیمیلتیم میزیغلوم! بو باو   !"یسن

نانار! ینانان یلره ابووه ه نین غضبینیل! تانرییدوز دئ ین چاتیالراو 

 نشالاله! ینلر ایگلس

 

. یردیلینتهایسن یزیسدن ایلنا پو  یغیلیجیندا ال ساتیاوانیسرو خر خصنا

ه یتمهینجیه اایس ینیر، اؤزلریآل ینین مالالرینیالریجیسلر ال ساتیلپو  

گرک  یسک بلگهیملیذن آلماق اوچون کیسدن ایلالر. پو  یشدیباشالم

لشدا ی. آختاریدیا نالشماقدان یاخیسه یدان، پولنسوما قورخواو 

لقام. یردینیچک ما دوشموشدو. یم ده جانیرخوسو منن قو  یناو 

ل یتکلایسه چوخ یمهشلهیندا ایانین یماشالالهخان نماسام دا، او  ونال او 

الم! بو اوزدن دزگاهدا یدیقبول ائتمک زوروندا ا ینیفین تکلیاسیلیا ن او 

لالرا ساتماغا مجبور یره دوکانچه یدوشوک د یمالالر  یئنیدوم. او 

لز یایسک سیلجاندان گلن گوندهیرباز، آهمه گؤریشیا  یجوالریو 

 ینا آپارمالیش دوکانیسات-شیلآائو -ئرین یخان ب، ماشالالهیگاراژدان آل

م اوچون، هم ده وطندن تئهرانا کؤچمک یزیش، هم بیم. بو ایدیا

، ی. چونکیدیا یارارلیز اوچون یمیوطنداشالرنده قاالن یتیمجبور

نه یاؤزلر ینسانالرینه دوشن ساده تورک این الینیفارس دلاللالر

خ-، بوتون وارهنجیگل ز، پولسوز یکسیائش-زیر، ائوسیریتیا ینیالریو 

ندن یئرلریش ییاشایلردن دوزلن کهیتن یکندهیسن چئورهیقاالراق تئهران

النسان یر ایه گئرچک بایسخان  الر. ماشالالهیردیخاریباش چ راق، او 

نر، ینا باسیباغر یتورکلر ندن گلن یغون الین دورومونا اویالراو 

ر و یریچاشد یزیال بییشی. او، هر داورانیردیرگمیاس یغیلیاخشی

الخاندان  ن ماشالالهیمی. بو آرادا گولناز خانیردییاؤزونه باغال ن او 

ن. یشدیباسماق ینه آیا ائویدا دون یاوشاغ ینجیکیا  ، ماشالالهها گؤراو 
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ر، یریندیهم سئو یگؤرونوردو. بو، من ینسانین ان موتلو ایانیخان دون

لقا، ی. چونکیردیریسقاندیهم ده ق ، اوشاق یز قاناماالرین واختسیناو 

غروپوزاراق،  یزیمیعصبلر یسالماالر  یتیلیدوروست دوشونمه قاب-دو 

لقااندان یر ی. بیردیزدن آلیمیده ال یزیم  یری، او بیغینادکارلیان یناو 

 یزیم ستئمیر سینیبوتون س یسز سورمهین معناسیزیمیاتی، حایسهاندان ی

ر، آنجاق قارا یعوض ائد ینیریب-ری. گونلر بیشدین ائتمیدارماداغ

لک ین اوستوندن اسکیزیمیبولودالر باش جاندان گلن یباآزرموردو! او 

لن قارا گونده یلتین، میقوناقالر، وطن  یدلیلر. چئشیردییدوغونو دئاو 

ل خک، یزلیشسیکلر، ایلوخوجو خستهیو  ق، یزلیمسیسوللوق، باخیو 

لهام یتین توتولوب جاسوسلوقدا ایرلریاجهم ن یاوباالر-، ائلیونماساو 

ن اؤز یله قانماز خانالریلان ی، تئهرانین تاالنماسی، کندلریلماسیداغ

ش تاپماق یسورگونلر، ا یزلی، گیالنماسحالیدن سیئنی ینه قارشیلتیم

ن کندلرد، یسیل، ژاندارما و پو  یشین وطندن قاچیندا گنجلریآلت یآد

هر گون  هعیفاج یللینلرله میو م یوسا قان قوسدورماساولشهرلرده 

للر یلگیب یز آجیمیغیآلد  موشدو! او 

 

                                   ~~~~~  

 

۱۹۵۰-۱۹۵۳ 

 

رم. هر گون یلمیله بیمدن سینیبئ یللریم بو ایگیزه بنزتدیتبر یتئهران

نقلر، یتیلر، میشلر، تئررورالر، گؤستریلیچاخناشماالر، چئور یاسیس

غوردو. نده بو  یچیجان ایه یققوشماالرتئهرانندا تو  یسله کوتله آراسیلپو  

نا اؤنم ین ده توتماسینمسهینا و کین توتوقالنماسینمسهیق کیآرت

 یساجن نیکده تئهرانیرلیقوالمال ب یدان بریآ یآلت-ک. بئشیردیوئرم

 یشچیا یق رسمیق. آرتیشدیشه باشالمیندا ایکاسیقوماش/ فابر/

زده یق. تبریردیرمیده قاچ یزیمیتیفعال یاسی، سهق. بونونال بئلیردیلییسا

زله تئهران ی، تبریاراق کیق. باخمایردیبورادا آختار یزیمیگیردیتیا

خ، هق بئلیرجه اورتاقلیندا توتوشان بیآراس یکلریملیک . آنجاق، یدیا یو 

غرو-شیالنین یزیمیگی، ائتدهزا گؤریمیغیاشادیز تئهراندا یب ل دو  دوغونو او 

شولوب، کده سئله قو  یرلیله بیا یجان دالغاالریز، هیدوشونموردوک. ب

ران یر گون "ایق. بیردیینه آغنایره ن اوزیکسن هر کس یزیمیقارش
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ال ی"نا باغلیاسیران توده پاتیگون "ا، باشقا ه"لیجبهه س یللیم ن او 

 ین شوعارالرینیسیق. هامیردیلینه قاتینقلریتین مینیکلریرلیب یشچیا

ن یقالریلی، آینین آزالماسینیش ساعاتالریا یری. بیردیشوموزا گلخو  

 یری. بیردی. طلب ائدبو  ینیقورتاسین سیلریشچی، اینیچوخالماس

الزده ی. بیردیشوعار آت یه قارشیلترهینگیه اایس ن ینیاسین توده پارتاو 

غروز، یسوروردو. ب یسرهیخاط یآج جان یباآزرن یانیدان دا بو پارتدو 

 ینیاستیاوزلو س یکیو ایسوردو ینه قارشیسرقهیدئموکرات ف

هر گون اوز  یاسیک. توده پارتیشدیزال تجروبه ائتمیمیقان-زالیمیجان

ال یوئرن بلل . بو یردییلهیشالر سرگیداورانشکن یید یالرا قارشیاو 

ن، ایسه  یللین میر گون نئفتی. بیردیچاشباش سال ینانان هر کسیا ااو 

ل الراندا ین اینیر، باشقا گون سووئت دؤولتییدئ ینیماساو  ن او 

لتره و ینگیباشال ا-گوندوز جانال-ساوونوردو. گئجه ینیماراقالر

ردو، یسیلن پو  یندا شاهیسیقارش یتکلرایسن یکانیآمئر سو، اؤزل او 

لدؤ-بیلیله ازیلان ینیانالریقوارد ه آرادا قوربان ایسلر یشچیا ین زاواللیو 

. "در. م. یردیب گئدیندان گلیآرد-یگونلر آرد یلیلر. چالخانتیردیگئد

جان یباآزروردو. یویله داها دا بؤیندا موجادیآلت یغیلیق" باشچد  صم

ال یلیقات نا یلر عرب ساچشمهیندا چکیآراس قد  صم. م، هلای قواما. ن او 

ر ین بیلمهیندن سئوی، قوام هر کس طرفهنین ترسیقد  صم. م. دؤنموشدو

 یلرهیله ایا لهیح ینیاستی. او، سیردینیتان یمیک یکاچیتیل پولیقات

نرخودوردو. ، قو  هبئل ینیسوروردو. بو اوزدن ده اؤز دوستالر ون، او 

ل، هبئل ان اوفاق یدمتلریبوتون خ یگیشاها ائتد یجلالد م.ر.پهلو وملو او 

ن. یردیق آلمیلیقارش شاه  یغیندیغیلتدن قاچماق اوچون سی، مایسهوندا سو 

ن دا یدربار  ر.ینده قالیتیراغا قاچماق مجبوری، اهنجیه ا اوز وئرماو 

بئرال یل یماسکال یللیلر، باشقا گون میسچیلینگیا یر گون شاه ماسکالیب

 یروسچوالر قلبه مارش یامک ماسکال ،هگون د یریالر، آیکانچیآمئر

ندا ین آراسیکلریل، اؤزگهایسهکوتله  یالر. اورتادا قاالن زاواللیردیچال

. هر یشدی. تئهران، توپلومسال چؤکوشه اوغرامیردیلیب ازیلیخیس

. یردیدان گلسونویتئهران راد ین سسینیر باشچیب یئنیانارکن، یسحر او

رساق یندا باغیکوتله آراس یقروپالر یگئدن باشچ-بینا گلیآرد-یآرد

له شاهدان باش یه اتایسگوج  یشاریر دی. بیردیلینا اوخشاتیقاز

 هلیا یسین باسقیبیقورماز رق-قورار ینیسنهیدؤور آالن، کاب یگیرلیناز

ه ن اوزیشن دؤولتلریدی ی. سورکلیردیسنه وئریریب یلیسئوگ ینیئری
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ز، ی. بیدیوار ا یسین ائتگینیحرکاتدان ین مئیوین بؤآ با ر ده آنینده بیر

ل یچقد  صمجه  لهییعا  یللین میرانیا ینین نئفتیموشدوق. او، عربلراو 

ل. او، بو یردیالن ائدعا یریگل دان ینه مئیز دؤولتیلینگیکله ایدا اؤزللیو 

ن، هکدیرلیوردو. من قوالمال بیخواو   نقلره یتیم یگیدون دوزنلهاو 

بعضا   یاسیق. توده پارتیردییایر و ینهیه ب ینیلرشولور، دوشونجهقو  

ن، ایسهساوونور، بعضا   یقید  صم کا و یلتر، آمئرینگیخماقدا اییو او 

ن ین یاسی، توده پارتیمیم کیگیه دئداؤنج. یردیقالم یشاهدان گئر

 یاسی. توده پارتیشدیلمیکیا دیآنجاق موسکوا یقوالغ -گؤزو

 یدانین تئاتر مئین یسیسسئنار یاسیشن سیین هر آن دیموسکوان

ل . بو یردیال، بعضا  ساغا اسبعضا  سو   یمیا کولک کیتموشدو. بو پاراو 

 موشدو. یچاشباش قو   ینیس، اؤز چئورههاوزدن د

خک، پولسوزلوق، یزلیشسیا غورلوق، گل او  ه ق، اوستیسوللوق، آجلیو 

و سونن گؤرونن تابلویللریپلومسال قالماقال بو ات، تهلوکه و تو  ینایج

 ینیسنهیق کابید  صن مینترهیلینگیله ایکا ای. آمئریردیارادی

. نئفت یشدیرمیا گتیرتااو   ینبارقوالرا کیائکونوم یرماسیشدیخیس

خدا ساتان یآالن، ق  شدن اوزاقیز ده ای، بیمیک یشچینلرله ای. میدیا یو 

راز یزدن بی. او، بیشدیانمیدا یشین دا ایخانه ق. ماشالالیشدیلمیریالشد

م ی. گولناز خانیردییاشایله یس لهییائوده اؤز عا یغیئرده آلدی یآرال

الخاندان  ماشالاله . یشدینا آلمیده قوجاغ ینیسن اوچونجو کؤرپهاو 

لقاق یآرت ال. دئمک یردیلمیسات یخوما اورونلرن تو  یناو  ، فالکت یر کاو 

جاره یرک، اش گؤسترهییم آنالی. بانو خانیردیاغیگؤزوموزدن  -اوز

الن کونجونده ینیدا اؤز ائو یک قوالمی. او، اوسته لیردیآلم یپاراس ن او 

پارالق  ین، قلبیلک قادی. او، گیشدیرمیئرلشدیر اوتاقدا یتک ب

. بو یشدینا آلمیآلت یهر اوچوموزو قانادالر یمیر آنا کیرچک بیآغب

لا نه قدر نامرد یدون جگه ، گلهگؤرونجه ینسانالریسا دا، بئله مرد ااو 

 . یردیقالم یر آنالمین بیوز باخماغاومودس

 یغیوارل یللین میرانیندن ایطرف یتیمیتئهران حاک ین نئفتیق عربلریآرت

ل ب ییدوزو پارالاوله ایسن یقید  صش، دؤنموش، میموشدور. شاه قاچماو 

نا یعرب ساچ یاست بازاری، تئهراندا سیمیم کیغیسؤنموشدو! آنالتد

غرودؤنموشدو!  لللرده نه یدان دا، او ادو  ا یهله ده آنال ینیستمهیب-وباو 

لتره ده ینگیله ایسن دؤنمهی، شاهیلرم کیه بیرم. تکجه بونو دئیلمیب

لش یا وئرمیکایآمئر ینیئری رماق ین گوجونو آرتیکا شاهیدو. آمئراو 
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لاوچون بوتون  ن. بازار یردیآرادان قالد یمالرییومسوز وارسااو  ون او 

نل یزی، قهندیال ردو، هندیون الاو  ن او  ن، نئفت هندیون الاو  نده و یون الاو 

ندا  ییجا شاه سارایباشل لداره یله ایلاون او   یونوردو. مملکت، سانکاو 

نرغادان یقاس  فینص و االریسوروردو. پارت ینیک چاغیتلیساک یراکسو 

 یستئمیل سیش، تحصیتالنمیس آریمجل یللیش، میپلومالر باغالنمسل تو  

الش، وار یرمینه گه دوز ن-ن بئشاو  بوتونلوکله  یئریش یا او 

له شاهنشاه ایسش، شاه یزلنمیلردن تمیشچیانکار ایعوص ماغا او 

 ! یشدیرالنمیحاض

 

 ساواک 

 

ز گؤرونوردو. یس . تئهران اوزده سسیشدیچاتم یق ساواک زامانیآرت

-ده هر کس ساواک. اؤلکهیردیش" دئمیوغونا "کین توینمسهیمسه کیک

ن ینج دورماز گنجلرید یمیم کیزیا بیس. ساواک، موساد، یردیشیدان دان

الرمکده یلند شیگئن ینیدؤولت آالن یئنیندان دوشموردو. یآغز ن او 

-ایسکا یالن آمئرییسا یزمیالیمپئریا ایدون یئنی، هلیا یل موسادیئراایس

رالر. یشدیاراتمی ینین ساواکیرانیغا اوز توتموش ایل یچیبات یئنیله یس

ال یگؤز ببگن یدربار غرو، ایسهن ساواک او  ل یدان دا گؤز ببگدو  ماق او 

 .یردی، الدن وئرمهبئل ینیر آنیاوچون ب

جان یباآزر. یشدیباشالم یخما چاغین اوزه چیلربلگه یزلیق گیآرت

دن یئنیمله قوالم ی. منیردیلیریآراشد یالرین ساخلین یتیمیحاک یللیم

اسال یلی، اایسه. من یشدیرمیگنه یشیا ینتیکیق. او، تیشدیشه باشالمیا

ه دن ائوه دؤنمهاؤنجگون  یکیم. قوالم، ایردیشیندا چالیانین یخان ماشالاله

نم ی. بانو خانیشدمی ن یاوچون، من یگیسئود یمیو اوغلو کاو  و او 

ن. یآختارماغا گؤندرد م. بو اوزدن یردیلیب ینیگیدشلهیون هاردا ااو 

 یمیده فهله کینتیکیر تیاورادا اوجا بم. قوالم، ینا گئتدیابانیمخان خیکر

نم. یآلد یلگیاقدا بحدن قوالم یشچی. باش ایردیشیچال گون  یکیو ااو 

ناخا مأمورالر توتموشدوالر. یه قارااؤنج ده ینتیکیکده تیرلیونال باو 

 !یشدیده توتوقالنم یشچین بئش ایشلهیا

 

 اوچون توتموشالر؟ نه یونالرا -
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ندان ی، جانهر. البتساواکدان سو  سترسن گئت یا:یشچیباش ا -

نن ینلریخان بوتون خایچ یدا، شاها قارش یسانسا! بللیمامیدو و سو 

ر ده ی، بهمه گؤریگیلدیه بحل! یئره گئتدیبودور. او، دؤنمز 

لن ییه ن نینا! سنیاحوال یر! وایدزدن گلمهیتبر لور؟ او  ا سن ده یمااو 

ن  سن؟یریدان بالراو 

خ - ن، من یو  نک ساتارام. او، یرام. من، الده کؤیی یتان دنو کوچهاو 

لش ی. تانینک آلدیمندن کؤ  .یدئد ینیگیدشلهیدوق. بورادا ااو 

 ؟ هداها ن -

نام. یش آختارماق اوچون بورادایمن ا - وم اوچون یه گؤردواؤنجو او 

ن یمیک یکؤمکچ خردوم. و سو  او   سا... یو 

ش وئررم . یسن. من بوردا سنه ا یسیریب یللی، عاغیک یبلل -

ان، من یر. سن بورادا دایم گرکدیگه ه مودوره دئماؤنجآنجاق، 

 دؤنرم! یندیا

رجوم بو   یرنیر شیرم! سنه بییگؤزله یب، سنیانیساغول بورادا دا -

لسون  ! او 

 

ن ئر ی یمکانلیب، قاچماق اوچون ایراغا چکیله اؤزومو قیسون گئتمهاو 

سله )اژان( یر پولیر آزدان بیب یشچیم. باش ایشدیه چالیسئچمه

لله یلاگؤروشوب،  ، گؤرونجه. بو دورومو یگؤسترد یئریدوغوم او 

ن کونجونده ین ینتیکیت یرالناراق قارشیندان فین آرخاسین ینتیکیت

له اؤنجس یله اوچ پولیشچیدن باش ام. چوخ کئچمهیزلندیگ ئره یدوغوم او 

ا یر آرایرازدان بیسلر بیالن پولیه داغی، چئورههنجیه گؤرم یلر. منیگلد

لر ی، آرخادان بایسهنه دؤندولر. من یئرلریب یتوپالن ب قاچاراق یتاپ یو 

 م!یدان اوزاقالشداراو  

 

نک. یشدیرمیتیدا ا یق قوالمیآرت کوسو یان اؤیمله باشالیون دا مناو 

لقا. بولوردومشلوقدا ر. اؤزومو تام بو  یشدمیه زلیمنس را یین بایناو 

. یشدیباشالم یر آراما سورجیهاجم. میشدیاساقالمیله یتامام ینیخماسیچ

ق. ساواک یشدیاوزه قالم-له اوزیست شبکهیر امنیلماز گوجلو بینانیا

 یکیگؤزه گلن ا-. گؤزیشدینا کؤلگه سالمیاشامین ینسانالریبوتون ا

لن ساواک مأمورو ینیرینساندان بیا ! یدیم اییان دوغال وارسا یماساو 

م. بو یردینیخماقدان بئله چکیه چیئرده کوچهیداشار -آشار یمیتئهران ک
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. یردییاشاینده یچیرخو ا، قو  هخان بئل ل، ماشالالهییآرادا تکجه من دئ

نن گؤزو یاوشاغ یئددی  م ماشالالهی. گولناز خانیردینه باخیون الاو 

، ایسه. بو یشدیلمینا چئورین قوربانینیلر لیسگیش نین کئچمیخان

الغا ینلین قادیگیل ائرکک ر. ید یسه جین گؤسترین یسین دوغال باسقاو 

اوچون،  یغیسالد ینین دؤردونجو اوشاغیخان ن ماشالالهیق قادیازی

ال ینیر جوجه ماشی. اؤزونو بیردیلمیا بیشالیاؤزونو باغ راق گؤرن او 

نا یالشماس ن دا دئسپوتیخان ماشالاله یوه غما گؤرن دو  یمیگولناز خان

ل ناراق یاوز باغال-اوزومهر گون ی! بیردیآچ یو   دان سوروشدوم:او 

 

لده  یسیریاوشاق، ب یئددیماشالالهخان،  - غرودا! اؤزون ده یو   دو 

ل ن یر قاچاق! برکتاغانیل دورومونا دوشموش بیاراق قاتیمااو 

ل یکچیرلیشبیله ایه اشبک یمیساواک ک لماز! بونو یریدا قاچ یماساو 

 ؟یهئچ دوشونورسنم

ن یمیغیاشادیل تئهراندا یا ماشالالهخان: بو نئچه - شام! یوتماماو 

ر ین بی، دوشونورم. برکتاغانهیگوندوز توتوالجاغام دئ-گئجه

لز خان یمسحر نرم. آنجاق، یلیدوغونو دا گؤزل باو  ، من یوتما کاو 

لش ینله تانیزیام. سیرجلوزلره بو  یبو گونومو س له ده حم، یدیماسااو 

ز. گولناز ینیز وئردیس یوردوم. منه بو جسارتیاددا چوروآب عیبد

نندن مال ائولیخان لن نئجه ینیرا قادسو  ر تورک یم. بیرندیدوغونو اؤاو 

النه ین ارینیقاد ل أورنکنده یچیائل ا یسین سئوگاو  سا دا، من او 

ن ن تام ینیم اوچون اؤزوئریله گولنازدا گؤردوم. او، من ینیو عئاو 

نغماز! من دو   سهتمهایسر. او، اؤزو یدیآنالم غماغا و دو  او 

 رام. یزورالم

 ی، تانرهر دیر! بیتمایسرماق ی، قهنه گؤریگیسئود یبلکه او سن -

نقورو  لرسه!ش گهیر اینا بیباش سو 

م گولنازدان و اوشاقالردان باشقا یادا منیونو دوشونموشم! بو دونا -

خمسم یک نشم. مندن میه قلیب تصدیازی یمیتیص. ویو  را بوتون سو 

 ر. یندیم گولنازیوار

خر یالردیر. آنجاق باخ، قوالم آیشدیبو گؤزل ا - ن ده ینمسهیدور. کیو 

ن خ یدان خبراو  ن! یو  ک. یریلمی، بهبئل ینیغیاشامادی -بییاشایون او 

، گولناز هلرسش گهیر اینا بئله بین ده باشی، سنسونروقو   یتانر

 ر؟یدیلم نه ائتمهیخان
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ندان گؤتورور یباش ینیدوشونه شاپقاس-خان دوشونه )ماشالاله -

غروور!( بو دا ینا قویسیقارش هئچ  ینین بوراسیشی! ادو 

ش! یلمیدئ یسن چارهیشیت ده ای، وصیم. دئمک کیددوشونمه

غرو ، یر! ساغول کیر چاره تاپماق گرکدیرسن، دوزگون بیدئ دو 

لشه یهم  ر!ین، جوانشیشدیئتیما یداد یمیدوغو کاو 

 

                                     ~~~~~ 

 

 سورگون آخیشیندا

 

ن. داها یردیل کئچیا یکیندن این حبسیق قوالمیآرت ز یمیدلریدان اوماو 

نا ال یغیوارل یلرش، نوهیرمیتیا ینیاشامیم ی. بانو خانیشدیلمیکس

نا یر ماشیب یزیمیاالریق اشیربالدؤرد تو  -، اوچایسهز یموشدو. بیقو  

ننه کؤچدوکدن یسن محللهین مدایبادآ یرک، نازرهیئرلشدی را، الپ سو 

نق. بوندان یشدیتک قالم ساخالماق اوچون چوخ  یزیمیرا باشسو 

الخو تورک ن چو  ین یسیهالا یابانین خیی. مدایدیشماق گرک ایچال ن او 

. یدیز وار ایمیمکانیاشاماق ایرادا داها سربست . او  یدیر محلله ایخ بیس

م چوخ یشیگل-بینا گئدین دوکانیخان ماشالاله قوشا تکرلهم، هر گون یمن

لن یچت نا یغیل یجیسات دن الیئنیندا یباد بازارآ یوردو. بو اوزدن، نازاو 

لقا، هم ده هکلیلدوشوندوم. بئله یگه دؤنم خوما ال اؤز تو  یمیاردین یناو 

 ق. یردییاشایساتاراق  یزیمیاورونلر

 

شمه یر گلیب یزدا هر هانسیمیاشامی. یردیگئد-بیالر گلیگونلر، آ

ن. یشدیا گلمیایدا دون یاوشاغ یئنین یگؤرونموردو. گولناز و او 

ره یخاط یک. ماشالالهخان بو آنیشدینه گئتمیگؤرمک اوچون ائولر

توچو . فو  یشدیرمیتوچونو ائوه گتر فو  یاددا ساخالماق اوچون، بی یمیک

ن یله ائویاؤزو ا یخان من . ماشالالهیل گؤتوروب گئتدیر نئچه شکیب

 گؤتوردو:نه یطیح  

، سندن یرسن کیلیالشاجاغام! بیپا یمیزلیر گینله بیر، سنیجوانش -

ن ی، آنجاق سنیاوغالند یاخشیاس دا یلیلمرم. اینانا بینا ایباشقاس

ن یم. سنیشدیاقدا دانحم یتینله وصیسن لرده. کئچنیباشقاد - ن بامیئری

نر یخ دوشوندوم. بچو   ینیسؤزلر نم. بو دا یوجا واردسو   وجالر! سو 
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 ر؟یبونالر ند -

ن یگولناز یسین هامین! بو سندلریندا امانت قالسیانین یبونالر سن -

ما یپولالر! باش یکر ده بو پاکئتدهی، بیر. دوکانال ائو سندلرینادیآد

 گولنازا وئر!  ینتنامهیر ده بو وصی، بینیسی، هامهلرسش گهیر ایب

 

ل هق وئرمگیلی. قارشیشدیرمیچاشد یئنه منیبو لک  م! یردیلمیتاپا ب یو 

لم. نه یردیریموتلو گونلر کئچ ن یمیمعلن فرج نده اؤیچیالر ایسا دا، آجاو 

اندان یر، باشقا ینیاندان سئویر ی. بیدینوسو اسؤز قو   یدؤرد اوشاغ

-زیلسیم. بو دیردیت آختاریانی ینه منطقلیشین بو ایخان ، ماشالالهایسه

وگو یاوستونه ان بؤن یمیکلریرندیر چوخ اؤیدن بیشیز کیزسیآغ

 .یشدیوکلنمی

ر. او اوزدن، منه یدیر قارانتیاوچون ب یجگن گلهین لهیین عایشیا -

 -ه گؤره یشئ یکیا یق منیرم. آرتیتمایس ینرمهیسکه گیگؤره ر

لنقلرده یتی، تئهراندا میسینجیریب  یسینجیکیدوغوم اوچون، ااو 

لقا، هد لرلر. بلکهیم اوچون توتابیغیباددان قاچدآ عی، بدایسه ن دا یناو 

ر. یدینین دورومال عئیم ده دوروموم سنیر. منیدمدهیره سوچو اوز

الن اوزره ین باشیسن  لر. یب هیده گؤزله ی، صاباح منهن تهلوکاو 

غروبو دا  -  م؟ ی، من نه ائدهر. سنجیدور، جوانشدو 

لات ینا، اؤز حین آناسینیمنجه باالالر - ننان! هم ینا ایداشیو  و او 

ر یندا بیباش یم عاغلیگولناز خان! هم ده اؤزونو راحاتال ر،یندیسئو

ر. ائله یائد ینندن گلهیرمک اوچون الیندیسئو یر. او سنیندیآنا قاد

 ؟ یمع، یلمیدئ

غرو - ندور! آلاله دو  لسون یدان راضاو  "جن ت  ...ایرلر ی. ها دئاو 

آناالر اوچون  یمیائله گولناز ک نور!".اویندادیآلت یاغین آیآناالر

 اغا، گئدک اوتاغا! یا آلاله! دور آیشلر. یدئم

 

 یج-۸ن یغیشالدین منه باغیم سنیخان: گولناز خان ماشالاله -

ن اوچون نه ائتسم یام. من سنیاشاماقدای ینینجین دا سئویاوشاغ

خ-ر. او اوزدن، آرزوم بوتون واریآزد ز یومو سنه و سککیو 

نمندن  یر. قو  یزا وئرمکدیباالم ق یزا قارانلینیاشامین یزیرا سسو 

 نیسچؤکمه
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رسن؟ بو ییم )چاشباش قاالراق(: آغا ماشالاله سن نه دئیگولناز خان -

لزدا یمیرخودور. سن باشچوخ قو   ین منیسؤزلر  یئتر! تانری، او 

ن بوتون ین! بو ائویسز ائتمهی، سنسایسه یز، بو ائویبو ائوس یسن

خ-ی، واریبرکت لو سنسن. یو   شم؟یک ائتمیزلیر ادبسیا سنه بیمااو 

خ - خ، یو  خ یر شئیائله ب یو  ، سنه و هرخما من، سادجدو! قو  یو 

 ینیرک الهیرم! )گولومسییتهایسه وئرمک یر هدیما بیاوشاقالر

 ر.( یخاریچ یر. سندلرینه اوزادیبیدؤش ج

ذالر یرام. بونالر همن کاغیتان یذالریمن بو کاغ م:یگولناز خان -

 ؟ یلمیدئ

غرو - لن نه ی. بونالریذالردیدو، همن کاغدو   ؟یرسنمیلیدوغونو باو 

خ - ن، باشقا سؤز ید دئدیی! اوشاقالرا عاین کید! سن دئمهیو 

 ن منه!یردین. تکجه بارماق باستیددئمه

غرو - ن ین و ائویر. دوکانیددییذالر سنه عایدو! بو کاغدو 

م بودور،  هیر. سنه هدینادین آدیق سنیآرت یسیر. هامیدیذالریکاغ

 آل! 

 

لقا. یخدیدن اوتاقدان چؤله چر سؤز دئمهیم، بیگولناز خان ن او  ون او 

له حاز یشال گولیالر. باریشدیاتمیانا ی-انی. اوچ کؤرپه یجا گئتدیآرد

، ایسه هلی. عادیدیله مشغول ایدرسلر هلیقعالر. یشدمیه مکتبدن دؤنم

ن یمیخان خان گولناز . ماشالالهیردیینایال اوییک قارداشیچیک

 .یندان چاشدیشیداوران

نن ی! سنیدلمهیب ینیگه جهییندن نه دیگیندی، سئوه، او سادجیمع - ا او 

زدن ین بیرودو. قادقو   یدوداغ-لیماددان دین اعتیگیگؤسترد

لز ی. سن راحاتسیخدیرا چییاوتاناراق، با  ما! او 

نم یتی  م نیر. منیدنشالاله، بئلهیا -  ر.یائتمکد یقارانت یو و اوشاقالراو 

غرو - ش یان دوزگون داوران ینان کی! اعمین، یاپدیش یا دو 

ندا ین باشین لهیی، اوزون زامان عاینشالاله کین. ایدلهیسرگ

ال  سان. او 

 

                                        ~~~~~ 
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 شدا! یرلر آختاریهاجم 

 

ل دؤنومونو یجو ا-۱۰ن چؤکوشونون یتیمیحاک یللین و مینرقهیف

د یه سالونوندا قئییلدن بیبادآ یله نازیا ین قورتولوش گونو آدیجانیباآزر

ل لش سربست یریونوردو. گاو  لقادوغوندان، من او  له سالونا یا او 

-ش، گلنیانمیاخا مأمورالر دایندا قارایک. سالونون کنارالریردیگ

چادراالر،  یزیرمیش قیگلم یئنیلر. بازارا یردیریگؤزدن کئچ یگئدنلر

لفاده یتایسندن یر چوخ گنج طرفیب لقاونوردو. او   یریدا توپلومدان ب او 

لسون لقاق ینه بورونموشدو. آرتیری، او چادراالردان بهیدئ او  ق یلیآ ۶ او 

ن یبو اوشاغ یک. چونکیدیا ینجلیز ده چوخ سئویمیکی. ایدیا لهیحام

نه یگیدوکتورون دئدک. یردید ائدونا اومیزا رنگ قاتاجاغیمیاشامی

. من هر زامان یدین دا دورومو چوخ نورمال این دا، اوشاغی، آنانهگؤر

ل لقا ،دوغونداناو  م. بو اوزدن یردیداوران دویوملوداها  یا قارشیاو 

لتوروب، گرک ندا او  یآغز یندا قاپیسالونون آرخاس دوغو آن، تئز او 

بوغونتولو . سالونو یشدیله باشالمامحدوشوندوک. تؤرن  یخماغیچ

 للنیزه زیر مأمورون گؤزو بیانان بیتوستو بوروموشدو. کونجده دا

ال. دئمک یشدیم لقا. من یردیزدن هئچ چکمی، گؤزونو بیر کاو  ا یاو 

 ب:یشاره ائدیا

وب. سنه ی؟ سالونو توستو بورویرسنمییتهایسم، گئتمک یلیسئوگ -

الان یز  ر. نه دوشونورسن؟ او 

رخودور. گئدک!ساواک قو   یر. او آدام منیگئدک، جوانش -

 مأمورودو او! 

 

 ! یآرخادان سسلند یری، بیک کیردییتهایسخماق یسالوندان چ

 ر! یر، جوانشیجوانش -

 ین آشاغینییب مدایخیدان چیه ووراراق قاپییمزلز اؤزوموزو گؤرمهیب

ال ینه ساریسمحلله  یبیرده لک دؤنگهیدن، ا دوشدوک. چوخ کئچمهیو 

 : یکسد یزیمیقارش

لقا، ساالم یئر بیساالم جوانش -  یزی؟ من سیزمینیدیتان یم! منیخان او 

؟ یزمینیلدیا بیرالیخاط یرام. منیزدن تانیتبر یزیم! سیدیتان

ل  داشالر! یو 
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خ - م یم آدیک منیق. اوسته لیمادیهئچ تان یزیز؟ سینیمسیز کی، سیو 

لقاه ایس ین آدیمیمیر، خانیجوانش  ل.یدئ او 

لقا - ه ز ائتمیراحاتس یزیک، آغا. لوطفا بیره وئرسه یپول یزیس :او 

 ن! یراحات بوراخ یزین! بی

ز! بس ینیس شیرنمیاؤ یاخشیدا  یم، فارسجانیولقا خانا:یشیک -

نالدن وئرندن  ی؟ اؤز باالنیترالن هان الباالن  یرا، ترالنسو  راق او 

لده چوخ دوشموسن. یا ۱۰، بو یئر بیجوانش ...ن هایشدیقبول ائتم

نندان یفرمانن عفو یشاه . یردیگؤزوم آختار یهئ یزیرا سسو 

 م! یتاپد یندیآنجاق ا

 

ن. من یردیلیب یزیمیم هر شئیزیبو آدام ب نه اوخشاتسام دا، یسیریو باو 

لقام. یدلمهیا بیتان آنالتماغا  یلریر شئیب یب، سانکیمه باخیگؤزلر او 

ال ی. بللیردیشیچال ! من یشدیآلمن اوستونو قارا بولودالر یزیمین، باشاو 

لقااؤزومدن داها چوخ  لقادوشونوردوم!  یناو  ه ینجلمهین داها چوخ دیناو 

ال یاجیاحت ؟ ین اوستونده گزن بو بال هاردان گلدیزیمین زاماندا، باشاو 

 ئرلردن، آنجاق هاردان؟ یر یر بیش گلیرام. تانیمیه تانین یبو آدام

 

 ر؟ یندز ینیز، آدینیرسیهاردان تان یزیز، بینیمسیز کیس -

لقارخما! ر قو  یجوانش - ا! یحیرخما! من م سن ده قو  یخان او 

! ...ها یشدیندا قاچارکن قورد پارچاالمی؟ همدان داغالریزمینیدیتان

لز یمیر گونلری؟ نه آغیزمینیدیتان قوربان  یملریدو! کاو 

 ی، قانلیرم کیلیم. بیک! او گئجه آز قاال من ده دوناجاقدیدوئرمه

لاؤلو  یمله هر کسینگیکؤ ، هندیم. آما، اصلیشدیرمیناندیدوغوما ااو 

لم. یدمن اؤلمه نم. یر چوباندان قوزو آلدیدا بیو  م، یئدیب یو کساو 

ن یمیمله شالواریگه نیکؤ پارچا -رک پارامرهینا بلشدیون قاناو 

م! یئرده بوراخدیر نئچه ین بیاخینا ین دوراغیب، ژاندارمانیائد

البوتون  نندان یر. آنجاق عفو فرمانیبارتدیبوندان ع یاو  را سو 

م اوچون یغیش تاپمادی. باشقا ایشدیرخماغا ندن قالمامق قو  یآرت

لس یلپو    یزلیله گیستوان درجهیس یندیماغا باش ووردوم. ااو 

! آنجاق، مندن یسیز ساواک پولینیگیلدین بیزیسم. سیلپو  

لقااجاغام. یروقو   یزین، سییقورخما رخما! هئچ ، سن ده قو  یباج او 
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ک آالق! بو یملیر کیندا بیمه آدی، سنه فاطیس یاخشیرخما! ده قو  

 م ائدرم! یاردیزه یشده سیا

 

الغولماقدا ر دامال سودا بو  یهمن آن ب ز یمیلیک. دیردییا بنزهیشقاین قاراو 

ل یئمین ی! قوردالر...ایحیزدا قوروموشدو. یمیآغز پارچا -موش پاراماو 

ل  یر اوتاقلیق بیرالینده کیسباد بؤلگهآ ین نازیتئهران یندیا! ایحیموش او 

لقاتوراراق، زده او  یمیائو ر. او، بئش یدچمکدهیا ییو چاین سوزدویناو 

بادا آ عیبادا و بدآاپماق اوچون بدریرما یه آراشداؤنجل بوندان یا

 : یردیشیندن دانیسگئتمه

لنا قوناق یغاسآ ن کندیباد کندآ عیز بدینیغیاشادین یزیس - ندوم. او  و او 

ال یلین قاتینیزیژاندارماالر! او، ق یردییبرکتاغا سسله ن او 

ر. او، مندن یلیله ده آختارح، هرسیدیری. دیردیآختار ینینکورکه

ر یوک بیر. برکتاغا بؤیشدادیسده ده آختاری! پولیدتهایسم یاردیده 

نده یئریچکرکن  ینین آدینی. او، قادیندان سؤز آچدیقاد

ن، یک ی. بللیناخالدیاو . من، اورادا یدیا یلیغیا چوخ سااو 

ل ق داغدا یازین اؤلموشدو! یلن او قادینه آنا دئی، سکاؤنجهمادان او 

ن یسی! کند اهالیشدینا گلمیر آج قوردون زاوالیب ر ید بیگیو ااو 

عاباددان ین دؤردونوزون بدیزیلر. سیردیاد ائدی یمین کیقاد

. باشچاووشون یردیزا گزیآغ-زدانیآغ ین دا دستانیزینیغیقاچد

! ینده ریک. او، چوخ دیرندیشلودان اؤیاؤلومونو چاووش درو

لق یازینه یگیگنجل ر یغولدو! بندا بو  ینه اؤز قانه رید-نهه ریدو! داو 

 یر ساواکیجامان ب! قو  یگلد یمه قارشیرئژ یمیز تورک کیقافاس

اوچون دو! اؤلومو یسؤ یندا شاهیشکنجه آلتی. ایالدیآشاغ

غرو! یک ائتدیرحت یمأمورالر  یمیر تورک کیب یسو داشقافالدو 

و  ینیگیکده تئهرانا گلدیرلینله بیزیاؤلدو. اؤلونجه ده گولدو! س

 یلک باشدا خانیا ی! حت  یونو دئدیکدن اؤلدویلن خستهینیرامیبا

ن. داها یراف ائتدیدا اعت یزین یغیاشادیر ائوده یباددا بآ را سو 

 یزینیگیردیتیا یزینیریب-ریو ب یزینیغیاشادی یریآ-یریآ

ن. بونالردان یدلهیسؤ ! یشمادیل ووراراق هئچ دانینا قفیرا آغزسو 

 ، دوستونوز قهرمانجا اؤلدو! هن کؤنلونوزجیزیس

لقا -  ؟ نهنه آنادان دئیک:ساو 
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نرم یلیب - سارا  یز آخشامییر گون پایز. بینیردیز سئوینیو هاماو 

نه دوشور. یگه رمادان اؤلوم دؤشیزدیق یزیگول قین آیمیخان

الر! وار یگونه آرت-گوندن یرماسیزدیق ز یالجالر کارسین ااو 

لاماجالرا یز درمان تاپماق اوچون ین قهرمان آنانیزینجا، سیقال  یو 

ن یان سارانیز بوراخمایالنی یزینه آنانیاقدان دوشموش سکیر! آیآل

نغلو بابک ده او   نر! یآش یلرونال تپهاو  ن دؤنوشو اوزون یالراو 

ن یه برکتاغاناؤنجر. ژاندارمادان ینیا خبر سالیسورور. ژاندارما

ن یلریتوفنگچ رالر! یکده تاپیلمئشه ینیشلرعش نیلمیئین یالراو 

ن یبکو بانه ینه دوشموش سکیسن تلهی، آج قوردالرهلنلره گؤریدئ

ن ینیم باالسیق سارا خانیازی. یشدیقالم یسادجه سوموکلر

ب اؤلور. ییرمهیتاب گت یگه ، اورگؤرونجه ینیپالتارالرش یلمیدید

نر. ساغاالندان یا گؤندریبرکتاغا خستخانا ،گولو یآ ، بو ایسهرا سو 

خوداراق، اؤزونه آرواد او   ینیسغهیس یننیزیقاوشاق ر م  ا سوت

خ یآغاشئ ینعی، ین مولالسیریله جوانشیمه ایفاط ینغهیر! سیائد

 ور! یخوق او  یادص

 

ز! ینیتاپد ی، منیک یاخشی؟ نه یک یلردیم وئره بیزه کیس یخبرلربو 

م یم خانیحک یلیله باکیخانال ایشیک یآس یانالی؟ بس او میلمیائله دئ

نرادان نه خبر وار؟ یعلم  ن؟ یز خبر وئریدان دا سالراو 

وز؟ سونروشوره سو  ییزدن نی! بیئا بیحی، هزدیلر سیلگیبوتون ب -

نتاپان  یزیب  ؟یلمزمیتاپا ب یالراو 

خ - نت، ر. البیقدیریق یپی! او چوخ ایو   یخان ل ماشالالهیو دا، قاتاو 

 ق! ییدا تاپاجا

لقا - ش یز ده ایب یز؟ آخینیردیشه گیز نئجه بو ایس یئا بیحی :او 

ئرلرده چورودوک! یب ین! بو قریزه ده کؤمک ائدیق! بیریآختار

دمت یخ ، دؤولتههردی. بیدیاخشین دورومونوز یزیماشالاله س

لم ده بو ی. منیشدیائتمک ان گؤزل ا ر ده یدا تجروبم وار! جوانشیو 

 ر! یدیساوادل

 !یئا بیحی، یم ده اورک سؤزومو دئدیولقا منا -

لدن نه ا:یحی - الم ی، گؤزل تاکین کیماساو  دمت، یق. شاها خیراو 

خوموش، او   یمین کیزیر. سیدمت دئمکدیا خیدمت تانریرانا خیا

 یمیم کیکله منیلخ! بئلهش چو  یگنجلره ا یجانلیباآزرو  یساوادل
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ز! ینیقازانارس ینیسک روتبهیملیآتار، خاد ینیک دامغاسینلیخا

لقا نج ید یزینینا باخاراق( اوشاغین قارنیلقانو  از ده )یم، سیخان او 

م. ییلدن من سالونا دؤنمهتمهیب یپالنتز! تو  ینیودرسیاورتامدا بؤ

ن. سالون یگه دوشونم یمیغیناندیوز ای-وزدهیزه ینیکلرین دئدیزیس

رمک یتیش سؤزوموزو بیم قالمیاریجگم. ا دؤنهیتمز بورایب-تریب

خرم. من بورادا ییتهایس مأمورون  یزلیگ یکیردا اییکن، باای یو 

ز، شرطلر یسنتهسایماق یاق قو  یزده! چؤله آینیره گؤزو اوز

ر، صاباح یهه جاوانش ؟ن!یه یگؤزل یتوروب منت او  یشر! ساکیید

وکسک یفر داها سده دوشونک! بو  ینیرمگیه گیساجدن نیئنین یسن

الدورومدا  م یزیب یشین ای، قوالمهر دی! بینمیجاقسان، آنالداو 

لم یاردیر. یدزدهیمیال ال یگینلیر دریقب یئریونماسا، او  خجاق! او   یو 

لم یاردیاگر،  ردو یونورسا، شاهنشاهاو   یج-۲ون "سوناو 

 اشار! ینار، خوشبخت یک بؤلوم( آلیزلیس)تهلوکهه ونرؤکن"

 

ز بو ساواک مأمورو یمیگیلدیغا دوشموشدوک. اؤلو بیر باتاقلیلماز بینانیا

لقا. یردیلیزدا اؤزوموزدن داها چوخ بیمیم حاقیزیب ، من هم اوزومیمن او 

نه ایس  ک.یردیلمیش گؤره بیر ایب یینه باخماقدان ساوایون گؤزلراو 

لقا - مله یزی؟ بیمیلدیز دئیالنیبولدوغوندا  یزیر بو آدام بیجوانش :او 

ن ینیسیریندا بین آرخاسیبو آدام ؟یم یدز ائوه گلمهیالنیکده یرلیب

ل  گؤردونمو؟  ینیماساو 

خ -  ینندن گلهیرخوتماق اوچون القو   یزیم! بو آدام بید! گؤرمهیو 

 یسیرام. هامینانمینه ده چوخ ایکلریباددان دئدآ عیر. بدیرگمیاس

الاالن ی  لر.ی باو 

خ - نز یالنین ینی! سؤزلریو  ن یندی! ایدیاالن ایبؤلومو  سو   یالراو 

داجاق! ییش! او موطلق قایه سالمیتله یزیک. بو آدام بیدوشونمه

نخماساق، هئچ زامان یبو ائودن چ یندیز ایب ندن قورتارا یون الاو 

بازارا اق آلماق اوچون زرااز: "ی فهیر صحیک. گؤتور بیجهیلمیب

 ق!" یدارییر ساعاتا قایق! بیخدیچ

 ا! یبس اش -

قاجاقدان -اتن قابذن.یقالس یک. قاالنییلمهینجاق اوستوموزو گئآ -

 ! یق باشماق قویر پاکئته آرتیب ؟!یباشقا نه وار ک
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قارا  یالیالوان بو ین ساچاقالری. گونشیدیا یز چاغییپا یگونشل

لر یغیج رک،ندان سوزهیآراس یارپاقالرین یآغاجالر  یلرکسمه یو 

ه بو بالدان ایس یریندا، بیشیر گؤزوموز چئوره آختاری. بیردیارادی

لسونده  ر دفعهی! بادیقورتولوش اوچون تاکس  ینوبار یز ده تاکسی، باو 

اوزه ن گٔوستردیک!  هگموئر یبوتون پولالر یکزدهیمیبی. جدییه، ائدک

لماسین!؟ندن ! یئفک یهم قورتولوش، هم ده تاکس  او 

الزده یمیک. الیئندیدان یکوچه قاال تاکس یکینه این ائویمیگولناز خان ن او 

لم تورک یزیب یچیق. تاکسیه اوزاتدیچیپولو تاکس دوغوموزو او 

 رک:ک گؤتورهیتومنل یکیر دنه ای! بیشدیآنالم

ه یمسهینده نه خبر؟ بورادا کطز؟ وینیسیگلم یئنیز؟ ینیس زدنیتبر -

 !گلرزا بال ینین! باشیه یپول گؤسترم

نه گؤره ساغول! ینده! مصلحتیئرین ده طک. ویگلد یئنیه، ه -

التومن  یکیا ایاورادان بورا  ؟ یرماو 

ز ینیشیئتر! بوراالردا تانیز! منه ینیس مدانیقان-مدانیم جانیز منیس -

 ؟ یوارم

 دور! ر! او دا تورکید میغیدیتل وار! تانر مو  یب -

ن! ییالرا توتولمای، بو نامرد تئهرانلیندا گنجلر! آماندیلاله آمانآ -

 دا تورک وار! یزساینیگیدتهایسبورادا 

 

زا یمیم قارشی. گولناز خانیردییزه آغنایمیره وار اوزود-نجا دریائوه چات

 یاناقالرین یق آروادیازیق. یآنالتد ینزدان کئچهیمیدو. باشیقو   یر چایب

لاض یب-بم  قورتولوشوموزو ماشالالهقدان یل وک باتاقیموشدو. بؤاو 

ق. آنجاق او گئجه من یله قوتالدیوودکا ا یمارکال ۵۵ر یب یغین آلدیخان

ه گولدو. ایسمالر یز قوسدوق، خانیک قوسدوق. ب دهال سحره ماشالاله

ن م باشقا یزی، بهله بوتونلوکلیی! عایدیا یفلیر باشقا کئین گولوشو بیالراو 

لقا. یردیذن وئرمیزا ایمیئرده قالماغیر یب نن ین یگیله لیحام او   ییآ سو 

غرو. یردییاشای ین غرو-داندو  لقاا یدو  اله آتا ایسآنا، من  او  . قیجااو 

ق یاوغالنل ین چوخ تکنه آتماسی، اوشاغهنه گؤریگین دئدیگولناز

خدودو ح-ین حددیمینجیم سئویر. منیدیعالمت گون  ۴۰-۳۰. یدیا یو 

ن لرا آتا سو  نورام. او  لقاوندا سو  الال یاو   ینیسوهیز مئیمین سئوگاو 

دن اؤزونه یندیا ینیما حاقیقو   ینین آدیخان اوشاغ ! ماشالالهیردیوئر

لغالن گؤتورموشدو! او   لز ید، قوورسا اوماو  چک یورسا چاو 
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ردوکدا دا، سو   ینیغین هاردان تاپدیدوشونوردو. بو آدالر ینیاجاغیقو

 ! یردیشمیسوسوب دان

 

نال حدن درسونکویا اؤیحیخان  ماشالاله له ینا اح ینیرا آغ ساچالرسو 

. یشدیرمیشدیید ینین فورماسینیش، ساچیرمیکسد ینیغالریش، بیاتمیبو  

خعالمت -خاندان اثر ماشالاله یق اسکیآرت . اوزده ساده یدیا یو 

لن یگه کمیانا پاپوش دطی، شئیشیگؤرونن بو ک ندن یدر ینیالریو 

ن. یشدیه باشالمیرنمهیاؤ  ! یمازدی، تانهان بئلطیافتله شئیبو ق واو 

لقا، هنجیزه گلیب . او، یدیج ائتمکدیفلیر بوتونلوکله ایکیر فیب ینینین بئیناو 

لندن قورتولوش یساواک ال وک ی( بؤی، سووئت )شوروهونو تکجیو 

 ه گئتمکده گؤروردو.نیگیلیائلچ

نر، باخ! ان یجوانش - نز یمیلیسگیوندا اوشاق نسو  ر. یدئتمکدهیا سو 

نغولونجا، اوشاق دو   ک؟ یه یج" ائدهیو دا اؤزوموزله "قاجاق نباو 

م یم وار. سن ده منیم سووئت پاسیک منیر، اوسته لیدوشون جوانش

ن ین-د -و -ک -ال نی، من واختهسان. هم د ین آتاسیمیم، اوشاغیار

ندا یلونون آلت قاتجان قو  یباآزر( یغیسسارلیشلر کومیچی)خالق ا

ل یشچیا ر، بو یوانشجر. یزدیمیم حاقیزیتمک بایسم یاردیموشام! او 

 یدوموزا بو زاواللم او  یزیاجاق. بیراحات بوراخما یزیا بیحی

 لر!یانا بیاوشاقالر دا 

لنانماق یر! سووئته ایسکدیوک ریم، بو بؤیم منیلقا، جانو  ا - ماز! او 

، بو اوزده دوست ییوک پاین بؤیبتلریصزا گلن میمیم باشیزیب

 یمیحب ک یمن-ینه دوشور! بونالر، سنیره ن اوزیدؤولتگؤرونن 

لم. بو ساعاتا قدر یرده دئیکیف ینینله عئیده سناودارالر! من بو باره

لم. یدئ ینله راضینس شم. آما بو دفعهمیه ائتم یکیر سؤزونو این بیسن

ال ینا راضیخولماغسکه سو  ین ریسن نلمم! سندن ی باو  م یرا منسو 

 هئچ دوشونمورسن؟  یجگما نه گلهیباش

 یه سناؤنجو اؤزومو دوشونورم.  یزیمی، اوشاغیر، من سنیجوانش -

ندوشونورم.  ن، ان یزمیه را کؤرپسو  ز یدا اؤزومو! من، سنسسو 

رم. سن ه ناع ائدیا گئتمکدن امتیرم، ه نله گئدیا سنیئره گئتمرم. یهئچ 

 رم!ه نئجه دئسن، ائله ده ائد
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لنده ین الیش سنیبو ا - ر ی؟ سن بهسن نئجرا دوشی؟ پوسقوهنئجماسا او 

 ایزله میندهن ین یسیپول یزلیدؤولت مأموروسان! بلکه ده سووئت گ

ال یب. هاردان بللیلیبلکه سنه حبس حؤکمو کسسن،   ؟یر کاو 

نده یال یران ساواکی، ایر دوشون! دوشون کیر، بیجوانش -

ن یمأمورالرق اوشاقال یلیآ ۸مدا ی، قارنیر دوشون کیوق. بیتوتوقلو

 ینیبو گؤستر یلو باغلقو  -یام! سن ده الیندایتجاووزو آلت

 رسن!ییزلهیا

 یمیسرالتما منه! او آندا نفهیخاط یشلری! کئچمیولقا داها بسدا -

 چدن بوغارام!یمده ساخالر، اؤزومو ایچیا

 

لقا نله ح. یلمزدیبایتان یم قدر روسالریزیب او  ندا یآلت ین امرلریالراو 

ال الندا یت اورقانالرین امناو  ندا یندانیز زی، تبرایسهاندان یرکن. باشقا او 

ل یکین ایک. چوخ چتیلمزدیودا باونز ده یمیکیا یزا گلنلریمیباش  یو 

لقاا دا یک، دییا یلکده گئتمهیرلیز بیمیکیا ایق. یشدیندا قالمیجیریآ ال یاو 

هر  ک.یردیسئو یمیکلریدل یزیمیریب-ریز بیز؟ بیمیاوشاغ ینداکیقارن

له یسن گلمهیله اوشاغح. یردینلره واریدر یکجه ده بو سئوگیکئچد

الزدا یآرام  یسلنمهه ن داها دا مؤحکمینیباغ ین بو سئوگاو 

الب قبول ینه گئدیگیل ی. سووئت ائلچیردینگؤزله حالدا،  یجاغاو 

لقا خنه شوبهم یگه جمدن گئدهین الیناو  ، هنئج سه. آما گئتمهیدیا یو 

لسونراق یاشا، اح؟ هله توتولسا نئجیلان ین یجاسیرتیق ایشاهل ، او 

لقاقوم! من -ما داشیآغز غرون هر زامان یناو  ونه یدوشوندو دو 

خم یمده هئچ ندنینانماق اوچون الیم. آنجاق، بو کز ایشدینانمیا دور. یو 

لقا. یشدیشمییال شرطلر ده دییخماسیا چین اورتایانیحی ن، او  اقدا حون او 

زه یمیره م اوزیزیب یمیجاناوار ک یارالی یندیدوشونوردو. او، ادوز 

نر. یجکددوشه تاپماق اوچون  یزیر ده قوالم وار. او، بینده بیون الاو 

شلرده ین بوتون ایمله قوالمیشاجاق. منیه چالیرافا چکمهیاعت یقوالم

لر یالب  یسن دا اله کئچمهینارسا، ماشالالهخانیر. قوالم سیلیدوغومو باو 

لقار. یدیسه لئآن مس الروسالرا گئدرسه نه  او  م ده گؤزلردن یر؟ مناو 

 لهییساتار، عا ینیو ائو ینیخان دا دوکان م آسانالشار. ماشالالهیگه تمیا

ن. آنجاق، یر شهره کؤچردیکده باشقا بیرلیله بیس راز یب یشیون ااو 

 .یسیرنجیک اوچو مکتب اؤیز اوشاق، اوسته لیر. سککیندیچت
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لقا  ینه ساریگیل یوک ائلچیئرلشن سووئت بؤیکده تئهراندا یرلیال بیاو 

ال لقاون کره "گئتمه یلیم نفس، میغی دوشدوک. هر آلدیو  !" او 

لقا! یردیریقیها  یمیک یسیر فوتو آنیهر دؤنوشو ب ین منه ساریناو 

ن! یردیلینده قازیگه ن بللیزغین سیمینیبئ ر یون گؤزوندن دامان هر باو 

ه ی! دئمهیردینا آلیسئل آلت یمیغیوارل یمیاغمورو کیسان یلئ، ینجیا

ن، بوندان ی! سانکیشدیسؤزوم قالمام اسدا ی یقلیلیرا قارشسو 

ال لمز اوفوغو بوکوک قارا یکس یق. سورجیشدیز حؤکمو آلمیمیجاغاو 

مه ی، کیمیجگاغمورونا توتولموشدوم! نه ائدهین یغیر آالچیب

م یدیساریغیندا چیسارالر آرخاسیحم. بو اؤزگه یردیلمیب یمیالواراجاغی

النه   ؟م نه!یدیرسای، باغیرداو 

 

لقاک. یشدیم شیئتیا یق قاپیآرت ن اوجو ینیچادراس ینیآغالر گؤزلر او 

ن. یردییله منه گولومسهیس-لهیله سیا گولوشو روس  یون هر آجاو 

 !یردیقاز یمینیبئ یمیخاجاق اؤلوم قورشون کیندن چیرولئت

آپاران  ی، منهلر. بلکه دیراز اوزون سوره بیز بیمیشیر، ایجوانش -

ل ین سووئت وطنداشیقینالر. من یماسیقو یئره سنی دوغوم اوچون او 

لمدا یانین ده یجگم! سنلهیسواال چک-رغوسو   جگم. هیتایس یماناو 

ده ساخالماساالر، یچریا یرام! سنینانمینه ایذن وئرمکلریآنجاق، ا

 ک!یتمز بورادا گؤروشریب-تریم بیشیگؤزله! ا یدؤن بورادا من

 ؟داق دئسم...!ییولقا! گل قاا -

ر، باخ ی( جوانشایاراقاوخش یمیله الیلال ور، سو  یما قو  یدوداغ ینیلا) -

مدان چوخ یم جانیغیل نیزغین اوچوندور. بو سیم سنیاشالریبو گؤز 

، باشقا یرسن کیلیب یاخشیم اوچوندور! سن ده یر تنداشیم بیگیسئود

ل خوموز یو  کده یرلیر. بو گونه قدر بیز گرکدمیه دور. بونو ائتمیو 

ر یدا بیکسن دئو بو یزیمیقارش یندیق. ایآشد یکلرینلیبوتون چت

لخماقدان باشقا ییدئوله  ی، دئوهانگل وار! سنج  ؟ یوموز وارمیو 

 

لقا. یسس گلد یقلیلیق! قارشیباسد ینیلین زینیقاپ روسجا جاواب  او 

. یونتوسو داها دا آرتماغا باشالدین دؤیمیگه . اوریلدیآچ ی! قاپیوئرد

لقارک، ق وئرهی. اؤزومه توختاقلیردیئردن قالخمیم یاقالریآ ندن ین الیناو 

ر یک بیلیشین کونجونده تک کیطیک. داالنا بنزر ح  یردیگ یچریتوتوب ا

، گؤرونجه یزیز بی. قیشدیانمیمأمور دا یکیز ایق یریدا ب وسکیک
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لقا. یب ساالمالشدینا گلیاخی ن او  شاره یز منه ای. قیغا باشالدیشیونال داناو 

لقارک، ائده لقا. یدلهیر سؤزلر سؤیا بیاو  ئره ساالراق منه ی ینیباش او 

 !یگلد یسار

 جک.دؤنه یز گئریرازدان قیک. بیی یلر، بورادا گؤزلمهیوانشج -

لقاز ینیشدینه دان -  ؟ او 

لم ین کیسنروشدو. سو   یمیگیملیمندن ک - م یروشدو. اردوغونو سو  او 

ل الده یچریرغوالر اق باشقا سو  یم! آرتیدوغونو دئداو   جاق!او 

 ؟یه آالجاقالرمییچریده ا یسنجه من -

نرم! من یلمیب - الجگم. باخاق گؤرک نه هیتایسدان بونو الراو  ر، نه او 

ل  ماز! او 

 

ن-بئش نقه دن یدق او  الندا یانیوسکون یرا کسو  زال ی. قیلدیآچ ین قاپاو 

لقا یشیالر. کینالشدیاخیزه یب یشیک یاشلیاورتا یر اوجابویب ال ال یاو 

نجه یه نا گؤسترمیائت یشی، کهسم ده تایساوزاتماق  یمی. من الیوئرد

لقاله ین سسیقال یشیم. کیردیچئو یگئر لقا. یردییلر دئیر شئیا بیاو  ال  او 

پاسپورتو  یشی. کیوئرده یشیخاراراق، کیندان پاسپورتونو چیچانتاس

لقاو  یمنه باخد یرق گؤزالت هیورقله لقا. یلر دئدیر شئیا بیاو  اسنک  او 

لقا. یلر دئدیر شئیه بیشیال کیدوداقالر ه یترهیت-هیترهیرک تمنه دؤنه او 

لقا. من یآغالماغا باشالد  م. آنجاق...! یدتهایسندن توتماق ین الیناو 

لقاه ایس یسیکیا، ایقاپ یشارید یمن یسیگنج روس پول یکیا  یناو 

لقا. یردیؤنلدیا یقاپ یچریا لقام یله منیلان منه اوزانان یناو  ا اوزانان یاو 

لقا یلما آنین آچینیقاپ یکی. ایردیدورمادان اوزاقالش ین آراسیمیال ال یاو 

نم یمن ل میزیش آنیباخ سو  ما یرخدوغوم باش! قو  یالر باغالندیدو! قاپاو 

لقا! آه یشدیلمیخییما یام باشی! دونیشدیگلم لقا، آه او  ن، هم یاپدی! نه او 

 ن!یاخدیب یریاندی یاؤزونو، هم ده من

 

 یم. هر قاپیشدیوب قالمیندا قورویسیک قاپیلی، ائلچیک یدیگون ا یکیا

لقا"بو الندا یآچ "بورادا  - یریردان بییم! نه بایردییقالییه سایدئر!"یداو 

اقدان ی! آیردیخیک چیرجه جیدن بیچریده ار، نه ییدئ -ن وار؟"یشینه ا

 یر ائرمنیئرلشن بیاباندا یخ یب قارشیآخشامالر گئده، یم دئیگه دوشم

م یباککال من یم. ائرمنیردیر گلیر آلیراز پئندیراز چؤرک، بیباککالدان ب

لآلکول دوشگونو  دوغومو دوشونموشدو. بو اوزدن داها اوجوزلو او 
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لن یوودکاالر ن! یردیرئکالم ائددوغونو او  وندا دؤردونجو گونون سو 

ک یسلی. من پیردیا چاغیقاپ یمن یسیک پولیلیر ائلچیندا بیرتاالراو  

ندان ین آردیسیم. پولیگئتد یا ساری، قاپهم گؤرونوشوملیگیردیتینده ایچیا

لقا دان یر مکتوبال قاپینده بیمأمور، ال یاشلیوم اورتایندا گؤردویانین یناو 

 :یدئد یمیم آدین فارسجا منیدی! او آیخدیچ

 یز دؤرد گوندور سنیر. بین گرکدیآنالماغ یزیر بیجوانش -

ع نا تابیران قانونالریسان. ا یران وطنداشیر ایک. سن بیرییزلهیا

لقاسن.  خن ین آدین پاسپورتوندا سنیناو  ، یاراق کیدور. باخمایو 

لقا سووئت ز. آنجاق بو ینیس یر ائولیلدیا ۱۰نه گؤره یگین دئدیناو 

لقال. ینا گؤره دئیقانونالر لران گیزدان نینیدان و اوشاغاو  ما! او 

ن الزدا یر گون آرانیرم بید ائدیرالر. اومیداد یباک یندیا الراو  ن او 

لقا، هر دیمانع آرادان قالخار! ب ر مکتوب وار. آل یدان سنه باو 

ان ین زیاوغالنسان! سن یاخشیاشا! سن ی ینیاتیبورادان گئت و ح

ر. الدران یکوودیم چئرنیم آدیم. منیمزدتهیسا ینیگه گؤرم

ندان یآ یکوو! آلتیژئرن لقاترسن منه باش وور. ایسرا سو  دان او 

المکتوب، خبر   رسا سنه ساخالرام!او 

لقابس!  - الز... بو ی... او منسیز...باکیمنس او  اللمز، بو ی باو   او 

لن ینیلمز... بس باکیب لقا... یدیا یباغل یالریو  الدا یباک او  لمز! ی باو 

نمن   ز...!!! یسوز... او منساو 

 

لقار. یاوزومه باغالن یقاپ شام! بس یوب قالمیمده قورویال یسیازین یناو 

لقا  ینیازیرم. یتمایسخوماق رم. او  یلمیا بیخواو   ینیازی! ی...من...باکاو 

 ینیازی یتر. نه قدر کیبو گون ب یارسام اگر، هر شئیخواو  

لقاشام، یخوماماو   المدا یاشامین یناو  قتله یناناجاغام. مکتوبو دینا ایجاغاو 

رام. یخاریر داها مکتوبو چیر بیمه آپاریبیج یمیورام. الیمه قو  یبیج

لقالمک اوچون یس ینیاشین یمیه گلنده گؤزلرگیلیائلچ م گوللو یغیدان آلداو 

خلور، اؤپورم. بو قو   یغیلیاینه بوکورم! یچیآچاراق، مکتوبو ا یغیلیای

 رم! یریئرلشدینه یبیل دؤش جن سو  یمیگه ل، پئنجینده دئیبیکره شالوار ج

 

~~~~~ 
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لقا   اشام! یز یساو 

 

نماز دوروما دوشموشدوم. گؤزگو یمال تانیفیلیبجر قینده عئیچیا یاوچ آ

لندان قاچار یسیقارش لن او جاناوار ییا دئیحیمال، یفیلیموشدوم. بو قاو 

 ۳۵ یلیچک ۶۰-۵۵اتن ذق! یآرت یدیماز ایتان ی، منهمأمورو بئلساواک 

 ینماسیله تانیا یسا دوشمهیلویک ۴۰-۳۵نده یچیا یآ ۳ن ینیسیریب یاشلی

نله بونا، کؤکحدا زور گؤرونوردو.  -ساچ یللکهیه قدر اوزانان کسو 

الغماز یال سیعاغ ینماسین تانیساققال آرتارسا آدام لقار. او  نن یناو   سو 

ل یلمازیرین آیتوپپوزلو تاخما پاپاق قافام یزیرمیخودوغو قتو   موشدو. او 

 یگیردین گتیخان توروب ماشالالهن کونجونده او  یتاغر او  یق، بیآرت

م. روحوم یدندیریرآلووال ینیانار آتشین یمیچیق آراقال ایک آچیلگونده

ز آخان یس سس-زیس قراموفون سس یر اسکیش بین توز باسمیمیک

ل یرداشین تکجه سیمیاشیگؤز ، گون هین دئیآغالتس یموشدو. تکاو 

ن گوجو ینیم. "سئوگیردی یالرال اؤزومه آجین ماهنیزغیونجا سیبو  

و نسوکوین اؤیلقین ان چین یده وار" گرچگ یگینلیوارسا، ازگ

لقام! گون گونو قووورکن یردیداش-شوباشاماقدان جو  ی  یکمدهیچین ایناو 

اواش دوشونمه ی-اواشی. یردیآل یساچاقالرر ینیس ینیئریون سونغویدو

لقام. یردیشیگوجومو توپارالماغا چال ر یک بیمبولیم اوچون سی، مناو 

. او، یدیا یسیو آج یدوزو، کدر-ین دادیمیاشامی. او، یدین ایقاد

ال ین آناسیمیجک اوشاغلهیدوغاب لقار. یجاقداو   یمیدن باشدوشونمه یناو 

خم. آنجاق، بو دا اؤزومو یردیلمیا بیغا قویاستی نا یائتمک آنالم یو 

الن الده ینی. من، جاببارمیردیگلم مه ینین بئی، قوردانانینیالریازین او 

غلو و  ا م. تورکیشدیرمکله بورجالنمیئتیپلوما تو   ینیات طرزیالن حیقاز

لن یمیوکلری، بؤیسؤزومو توتمال یمیتورک ک م. یدیا یونو آچمالیو 

لقا م. من، یدیا یرمالیمدن قالدیره اوز ینیقالریرلین بوتون آغیناو 

الندا یرونالر آلتله سو  یگه ج، گلههلیسیندی، اهلیشیکئچم و اولر ین باو 

فرت ین یغا قارشینسانلیم. من، ایدیغلو الوخالنان او  حالن سو   سونواول

 رم! یندان قورتوالن جوانشیر قوومون آلووالریب یوه ان بدیقاال یتونقال

 

بوتون  ین هاواسطمه دوشموشدو. وینیبئ یکریتما فیینه قاطو

ن نه قدر ده طه دوشونوردوم. ویر دئیکلره درماندیزلیدسیاوم
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ن، هرسیدندهیاورگ نون کؤکاو   ینی، اوخشاماسینینجا نازالماسیاتمایده سو 

ن، یر کیندیانغیر آلوولو ین ائله بطلمرسن! ویئده با سیح ان یانمایدا او 

قدا یل الن گولوستانسو  -بیخ آچیس-خینمز، سیایسنوندا ین بولود قو  یسر

لر سو یغیج-ریغیخونماز، جاو   یاشام مارشی شدوران داشان جو   ینیالریو 

 ر! یدیناغیغو قایر دوین بئله بطلمزسن! ویسئله چئور

 

 یشیک ایزلیر تئاتر سالونوندا تمیئرلشن بینده یسزار کوچهه الل

ل یریب یم. ساوادلیشدیتاپم اللدن ی، اردبهدوغوما گؤراو  ن تئاتر او 

ق یلی. آنجاق بونا قارشیدتهایسائتمک  یاؤزونه کؤمکچ یمن ومودور

الشرط  م! یدیا یلرمهیکسد یمیمال اوزون ساچالریراق، ساققالاو 

ه ق هاوادا قورخمادان گزمیمال آچیالرجا بو اوزون ساققال و ساچالریآ

نمه یگ ق یم. آرتیدیا یپولسوز قالمال-زیشسیئنه ایا دا ی، یلوئرمه سو 

لقاتوتماقدان،  یزلیاؤزومو گ ورولموشدوم. یکدن ه چکم ینین دردیناو 

لر قورتولوش ی. بیلدیاشام منه گؤره دئیبو  لر یب یئنی، یو تاپمالیو   یو 

طلق بو م! میشدیق اؤزومدن اوتانماغا باشالمیم. آرتیدیا یلسئچمه

ر یله اؤزومو بیا یمیز گئین تمینسانالریم! ایدیا یدورومدان قورتولمال

م یاردین منه یلداشیر دیشکن، بیتاپم یشیله بو احم. یردیلمیئرده توتا بی

لمک رالدن وئ یبئله فورصت ،شکنیاوزانم یال  . یمازداو 

رک دوزن وئره-یما چکیلن بربرده اوزوم، ساچی"دللک احمد" دئ

 یمیم. او، تنبل بدنیوئردنه ین الیتو عسگر"ب اؤزومو "لو  یحاماما گئد

دؤنمز -! ائوه دؤنریردیمدان قاجیونو باشخیوب، یریشدینه ازیسگؤزلجه

نشو دوم. صاباح قو  یغا قو  یاستی یمیب، باشیما کئچیدان اوتاغیآرخا قاپ

م. اؤزومه یه باخدیب گوزگوی. قالخیاتدیاو   یمن یروزونون بانالماسخو  

 نا باساراق:یباغر یم منیم! گولناز خانیدؤنوشو ساالمالد

لغلوموز نه گؤزل ، باخ او  یئماشالاله ب -  موش!او 

ال یجابیش ایر. ایغلوموز هر زامان گؤزلدم او  یزیب - راق بعضا  بئله او 

الده  الر، ائله ده او   ر! او 

 

-ونو سئوهیالستوکون یو بو   ینیمیم تاکییگئ یغیآلد یئنیخان  ماشالاله

ن. یشالدیسئوه منه باغ لاؤلچوده  ینیونال عئاو  ملر ی، گئهدوغوما گؤراو 

 توردو. تام اوستومه او  
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 دوم:یدؤ ینیسیالن واختدا مودورون قاپیریآ

 

 ورون!یبو -

 نیدیساالم. گون آ -

 ز؟یم. سیدلمهیبایتان یزین دا! آما سیدیگون آ -

 ر!یمن جوانش -

لن یمن دئ یندیرلر جئنتلمن! ایبه، به، به، به! بونا دئ -  دون با!او 

 ! یئب ساغولون مودور -

 

لر  یمئدز کیلن بو سالوندا آخشامالر داها چوخ آنالمسیتئاتر دئ

لره گولدوروب، یز شئیبوش، معناس-بوش ین. کوتلهیردیلیوئر

 یریغون پالنالردان بینه اویاستیتاماشاالر، گونون س یمیوالتما کیوخ

اوچون قازانج و روشوت  یبین صاحیم تئاتریگیدشلهی. ایردیلییسا

ن ی. تئاتریدیجا آماج ایباشل یلرنان اؤدول لؤوحهیآلندا یسیقارش

للمز ین، چکیرکیز، چیمسیباخ . هر یلدینه بئله دئین وئجینمسهیدوغو کاو 

ک. بونالرا یردیلرله اوزلش یجیریگئجه تکرار گؤرونتو، تاماشا و سئ

لر آشاما یب یئنیم اوچون یرغمن، بو تئاتر من ر یب یس یدو. ان اؤنملاو 

ل یسیمچیاردیر ن مودویغیسا  یلرهیا یچوخ دوزنل یمیشیموشدوم. ااو 

ن یم. تئاتریشدیم شیید ینیمستین رئکالم و آنونس سیسوروردوم. تئاتر

الدن رکهیتن  ینیکریرمه فینئونا چئو یراقلیون چسونن رئکالم تابلواو 

چاپ  یم آنونس تراکتالریگیرندیزده اؤیم. تبریشدیمودوره وئرم

لاوچون،  یلماسییاین یدا تراکتالریم. ال بویشدیرمیائتد  یلنجیالردا دیو 

ه یمودورلو یشه جلب ائتمگیبو ا یاوشاقالر یاشلیک ائدن آزیل

لمخانا اوزانان دؤردی، توپخانادان کرهکلیلم. بئلهیشدیاؤنرم الردا یو 

ن یکلرله تئاتریل یئنی، بو ی. سؤزسوز کیردیلییای یغاتین تبلیتئاتر

 یین ساینسانالریان اینا اوی. تئاتر آدیردیداش-بیسالونو هر آخشام آش

م ی. بو آرادا دا منیردیگونه وارالن-ه گوندنایس یبیر، تئاتر صاحیچوخال

، گئجه ی. چونکیردییاؤنم داش یگیل ن مؤحکمیمیئریاوچون سادجه 

لساعاتالرا قدر تئاتردا  جگئ ن یلئتلریالن بی. ساتیدیمام گرک ااو 

ل یلائتمهدوزلوگونو کونترول  لر چوخ زامانالر گئجه یوردوم. حت  او 

لقا، هکلیلم. بئلهیردیاتیاوردا  المده یره ن اوزیناو   ینیس ین باسقاو 

لمه یگه اشاما دؤنمیدن یئنیم ی، منایسهم. بو یردیشیوتماغا چالاون  یو 
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ر، هر یرمیگؤزدن قاچ یمیشماالریم چالیمودور من یللی. اردبیردیآچ

شقان یم آلی. بعضا  منیردیریآرت یمیر امک حاقیدان بیاوچ آ-یکیا

ل ر گونو ین بی. گونلریردییارایمه یشیا ین تئاتر فورماسیزیدوغوم تبراو 

 ر دوشونجم:یم بیگیمودوره وئرد

 م وار!یر اؤنریم، بیغا سلآ -

 ر. یور، جوانشیبو -

لر یمعتئاتر سالونو ت یای، بو یرم کییدئ -  ! سونوناو 

ورمو ین دویقوالغ یخانیندان چیزیآغرسن! ییرسن، نه دئیینه دئ -

رسن؟ سنه نه بو ییتهایس ینیلماسیشدن آتین ده ایزیمیکیا ؟آغا!

سن، آنجاق  گنج یلن دوشونجهیدیشلردن! گؤرونوشلو، آیا

منه رحم -غلوم! بو آدامالر سنهسن! او  ز و سادهیستجروبه

ندا ساواکا یلر، آنگؤرسه یذک یز تورکلریراز بیائتمزلر. ب

توردوغون او  -تورن! او  یسق ائتمهیرلینه آغین بدنیخرجلرلر. باش

ه اؤنجدان یباغالنارسا، هام یبئش آ-ئرده! باخ! بو سالون اوچی

اج یاو زامان مودوره احت یق. چونکیناریشدن آلینله من ایسن

الاج یه احتیشچیقالماز. ا ک. یره لمیندا دورا بیز فهله باشیر. باو 

نشندن ه لیئنیق. سالون یخارماریشدن باش چیز، او ایب ، ایسهرا سو 

الون ییتاسیائل الن یاخیر. دربارا او  التاقالر، ین تئاتروچوالر، او 

لر! ن گهه ر اوستیاله آالرالر. ام ینیسدارهین ایبوراننجه اؤ زدن یب

 ؟ ینمیآنالد یندیا

ن یزیم! سیشدیمه هئچ دوشونم یم! من، بونالریشال آغا سلیباغ -

نبوندان  یزینیسؤزلر ، هرغا ائدرم! من سادجیما سیرا قوالغسو 

 م.یردییتهایسرمک یا گتیبورا ینیسن تجروبهینیز تئاتریتبر

خ - لده ی، اردبهزدینا تبریرم، بو آرزوالرید ائدیتمه! اومایس، یو 

لزده یه تبراؤنجللر یچاتارسان! من، تئهراندان چوخ ا موشام. او 

ان سالونو، ارک یتئاتروسو، آرامه یرینا گلمز، خئیادین ی، سنهبلک

زه یه تبراؤنجل بوندان ی. اوچ ایدیلو سالون ااونسالونو! آخ، نه 

لم. ارک سالونونا دعوت یشدیگئتم رمز یگ-رریوندوق! سالونا گاو 

المدا یانیم. یدلمهیا بیآغالماق توتدو! اؤزومو ساخال یمن ن او 

ما یرک قوالغگؤستره یله مأمورالریشاره ایدوستوم ا یزلیتبر

 :یلدادیچیپ
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ل" - ل. یدئ یلتماق زامانییآ یالریآن یندیم اؤزونه گل! ایداش سلیو 

ن یلر! بورادا تک سنیرا بینونو قیر! هر آن بو  یبالتاداد ین الیجلالد

ک! یللهح سونگؤم یگؤموب! قو یسین آنیزیمیخالرر چو  یل، بیدئ

خ ائدرلر بو  یره داشیل، اؤزونو خاطین دئیالریسا آنیو 

الر! یمادییا قییقار-ن کؤرپهیالی ین الیم ۳۰زلر! بونالر یشرفس

 " ؟!یدوشونورسنم ینیاجاقالرییمنه ق-سنه

 م!یش، آغا سلین وارمیلررهیزدن خاطین ده تبری، سنیدئمک ک -

خ -  یری، بیائول یریم وار! بیاشی ۵۶ش سان! میه گؤرم ی! منیو 

غلوم ر ده او  یم، بیزیاوچ قندا یچاغه ئتمی یئنیده  یری، بیشانلین

قوزو  یمیر. باشیشدیبو ا یناغیر قایرجه گلین بیم لهییوار! عا

زه ی، تبره! عؤمرومداوغراشیراممله یشیب ایسال ئرهی یمیک یباالس

 م! یاشامادیم، یدم، گؤرمهیدگئتمه

 

! من یشدیآغارم یمیرکن، اوزو آهار که یدئ یم بو سؤزلریآغا سل

 ه گؤرم

کدن یزلیس راز سسی! بیردیشیه چالیزلتمهیاوزونو مندن گ، هیم دئیی

ن  یشارتیتور اله منه او  یلام. یدتهایسذن یخماق اوچون ایرا، اوتاقدان چسو 

نراز ی! بیخدیتاقدان چرک، او  ائده ! آغا یردیتاغا گال او  یچا یکیرا اسو 

ه ایسر، هم یک گؤروردوم! هم اوتانیلاینجه ر یم بیگیدمدن گؤرمهیسل

 :یئرلشدینه یئریوب اؤز یما قو  یقارش ییم. او، چایشدیچاشم

ن، صاباحدان یم کیق! دئدیشدی(: هه هاردا قالمه)گولر اوزر - را سو 

روجو( ه" )باش قو  یر. من "داش مئهدیلدیعطتئاتیرر. تیکدیل محرم

نشام! صاباحدان یرمیتاپش خرا اوچ گون سو  کجه یل لهییوق. عایو 

ک. سن ی ینا دعوتلیر دوستون نار باغیب یزلیئرلشن تبری"ساوا"دا 

مله  لهییه عااؤنجان! یرم! دایتمایسراض یرسن. اعتیمله گلیزیده ب

لش یتان جه چکمه یاریوخن ینیش ماساسیام! )یتردایس ینیماغاو 

 ینور. نؤمرهیر تئلفونو اوسته قویب یآچاراق قارا رنگل ینیس

نغاندان یی فه یز؟ ظرینیرسییلهیر: ساالم نئییشماغا باشالیرا دانسو 

ئر یر. یونو آرتین سویز وار. اتیمیقوناغ یزلیر تبریباخ! بو گئجه ب

 رال!( یحاض

 

لمه نه یبو آغا سل  دن حؤکم تمهایسر یکیم! مندن فیدلمهیدوغونو باو 
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نم یغیلی. قارشیشدیکسم ل یمیک یتگایسون او   دو: او 

الما زحمت یخان یم، ساغولون، حاجیغا سلآ -  جاق!او 

زه خوشدور! ین بیشین گلی! سنیمدیفه خانیل، ظریم دئیخان یاجح -

 نه! یشیدؤن ا یندیا

 

غروا یراز توپخانایزدن بیب ا یرا. او  یدیوار ا یچکچیر چیوک بیبؤ دو 

 ب: یگئد

 م! یدرایستر گؤزل بوکئت یساالم! ب -

لسونر بوکئت یما باخاراق: نئجه بیباش-اوزومه یچچکیچ - . او 

 ک اوچونمو؟ یلیائلچ

خ - خ، یو  لسون! داها گؤزل یو   ! او 

 م! یم، آنالدی( آنالدهگول-: )گولهیچکچیچ -

ما ی" قارشیما دؤنرکن "داش مئهدیتاغب او  یآل ینیچک بوکئتیچ -

 ر: یخیچ

وتما ها! اون یزی؟ بیم کیلینشالاله ائلچی. ایئساالم مودور ب -

الخوشبخت  ه یگؤ ینیللرانسانسان! )یا یاخشیز! سن ینیساو 

 ر!( ییب گولومسهین!" دئی"آمب یریقالد

الزده او شانس! یب ی! هانیئب یکوم داش مئهدیئعل ساالم - رسا، او 

الن یخبر  ر دوستوم! او 

لم یخبر - ندن یسن گؤزونون نشهینسانی، دوستوم! من، اهدو بئلاو 

شارتدن یک! ایی فیک، عاریی یتییز، داش جمعیآنالرام! ب

شار! سن، داش یدان یگؤزلرل، ییدئ یلیغولون دق! مرد او  یقانار

دان تورک یو تانراولئتر! ی، گؤزونه باخ هه سؤز دئمیمئهد

نا داداش ی، هاواسیش! داش مئهدیخمیغلوموزا روخست چاو  

ل  یل، سئودالیدئ یسن نه دئمهینیلین دیدیگیغلوم، اش! او  یماماو 

تورکدور،  یمیز دا اؤزون کیمیشار! باجیه دانیداش مئهد یگؤزلر

لنشالاله! یا لمازسا او   گؤزل داداش! ...ماز هااو 

 

رک ر اوزونه چکهیریه قالدیگؤ ینیئنه اللری، ید مئهدیاشیاؤزومله 

 ینیگوله ال-رالداراق گولهیف ینیحتسبئ یقلیآش ۳۶یکندهیب، الین" دئی"آم

 ر!یمه ووراراق اوزاقالشینگییچ
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ال ینیماش یفورد مارکال یزیرمیق قین آچیمینده آغا سلیلرآخشام راده

ال ینه ساریائولر ، تشککور گؤرونجه یمده بوکئتی دوشدوک. او، الیو 

لن مدان ممنویشینجه داورانیرک اائده لر چوخ ی. بیردیلدیدوغونو باو   یو 

نندن یسه کسم وک یرک بؤشهیئتینه یچین اینم گئن کوچهیغیمادیرا تانسو 

 . یاندیندا دایانین ینیر قاپیب

ن یباخچان یچکلیچ-. گوللویدا آلاله" سسلهیب، "یآچ ینیال قاپیآچاراؤز 

م یر خانیب یرالیم چادیاری، ینکلیکؤ یزیرمیق یاشلیندان اورتا یسیقارش

 ی. بوکئتیدیم ایف خانینجه و ظری. او، گرچکدن ده ایالدیقارش یزیب

رک ، تشککور ائدههما گؤریشینجه داورانیم. ایما وئردیفه" خانی"ظر

 ! ینا آلدیقوجاغ

مده یئریتوردوغوم اوچون ن اوستونده او  یانیلیر موبیلک کز لوکس بیا

ش یله تانیغلو ااو   یاشلی ۱۶-۱۵ن یمیه آغا سلاؤنجلک یم. ایردییناخالیاو

ل رازدان ی. بیدیا یریب یبو اوتانجاق، اوجا یدوم. او، منصور آدلاو 

چکدن یجا چیآرد، هلیا یزیق یجیکین ایائو یچک آدلیچ یاشلی ۲۶-۲۷

لش ینارال تانیک گؤرونن چیچیراز کیب نا یغین آنالتدیمیفه خانیدوم! ظراو 

کده یرلیله بیو ار یاوشاغ یکیک اه لیچ یوک اوشاغین بؤی، ائوهگؤر

جکده ن گلهیاخین ینین ارینیزیرالر. او، چوخ فخرله قییاشایصفهاندا یا

ال یتانیکاپ اوچاق فه یظر یمیهر آنا ک، ی. سؤزسوز کیردیدئ ینیجاغاو 

 . یدیا یلم دا بئله گورکنله فخر ائتمهیخان

. بو گونه یدیوار ا یس لهییت عاین و ائلیدیق، آین چوخ آچیمیآغا سل

لش یله تانیله اییال عایوم ان سوسیگؤردو یمیک ن ین لهییوردوم. عااو 

لک ی. چیدینسانالر ایپلومچو ا، تو  یلخوموش، دوشونجهاو   یسیهام

نتئهران  چک یر. چیشدیرمیتیب ینیگیل سین سو مهندینیته تیوئرسیاو 

، هنه گؤریگین دئدیمیفه خانی. ظریشدیلمیجه اورتا مکتبه دئکان سئچیئنی

ن ینارسا تئهرانی. چیردیلییسا یز دئکانین ان گنج قیچک تئهرانیچ

ر ی. بیدیه ارمک اوزریتیب ینیسزجهیلینگین این یجکا کالئیآمئر

 ینیسهییاشام سویکده یل وکسکین بو ینیس لهییتورک عا یجانلیباآزر

لنسان یر ایمه بئله بیوردوم. آغا سلیگؤرور، قورور دو دوغونا گؤره او 

لک ی. ایدیا یرینسانالردان بیم ایزیوردوم. او دا بیا دویمپاتیس

لنسان یوک این بئله بؤیمی، آغا سلیقدان بریشلیتان م. یردیلمیدوغونو باو 

ن یجانیباآزرباشا -. ائو باشدانیشدیاراتمیجان یباآزرر یبنده یاو، ائو

ن. من یشدیمزنله بیا یملریسن رینیلولراون خونو ر چو  ین بیالراو 
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ل یجانلیباآزرم. آنجاق، یردیمیتان ، یلیم. دیدین ایندان امیدوقالراو 

التورک  یکولتورو، هاواس ، ین، سؤزسوز کین لهییر عاین باو 

الدا تورک  یتابلوالر " یلیم اردبیل سلیر. بو اوزدن "کامیجاقداو 

الن اؤرنک یر چتیم اوچون بیو منیعؤمور بو ئر یمده یراق اورگاو 

 ! یسالد

نم. یردیلیخیمدن سیجگال گئدهینین ماشیمیا آغا سلیتئهراندان ساوا ن یالراو 

م! بو اوزدن ساوادان یدیق آدام ای، آرتایسه. من یدیبئش نفر ا یاؤزلر

 م:یدئد یمیگیدتمهایساوتانا گئتمک -، اوتاناهنجیسؤز گئد

 

ر ینه گؤره بیگه مه ندا، گئتمیم:تامام! بورادا شام باشیآغا سل -

ل الن یوملو ندناو  خک. یرسا، سؤزونو قبول ائدراو  ل ؛یو  مازسا، او 

 سن!  یلمله گلمهیزیب

لوک یزه یمن، س -  م!یم، آغا سلیمزدتهایسماق او 

وز سونز نئجه دوشونوریروشاق، سوشاقالردان سو  ام:یآغا سل -

 م؟ یفه خانیظر

ده  ی، ائوهد یس لهییر. عایدیمیز کیم لهییم اؤز عایزیب میکر غاآ -

م ده یسسلرلر. من یی، دایبیب یزیب یر. اوشاقالریزه دوغمادیب

 نن!یم عئیاوشاقالر

خز ینیشیر ای، بهمنه گؤره د چک:یچ - ن. گؤزل یمله گلیزیدورسا، بیو 

الگونلر   ر. یکدیل یئنی، سنه ده هزه دیر. باو 

نفر راحاتجا  یندا آلتینین ماشیز؟ آتانینیرسیلیخیدن سنه نار:یچ -

لگول( چوخ راحاتدا -ئرلشر. )گولهی ق! یتورارب او  یشیخیماسا ساو 

لق یاوچ ساعاتل-یکیا اوستو-آلتی تورار، لر قاباقدا او  یشیدور! کیو 

 نالر آرخادا! یقاد

 زالر! یه آرخادا، قایسز یسز قاباقدا، ی، بیاخشیمنصور: -

 ر؟ یجوانش هیوار؟ آغا یسن داها نه بهانهیئر بیم:جوانشیآغا سل -

ن یوتماداونر! یشم جوانشیرمیزده کئچیتبر یمیلیا ۱۵ ...م هایمن دئد

نسانالر یزده ایر. تبریر وطندیم اوچون وطندن اؤته بیز منی؟ تبریک

م یز باش تاجیتبره اؤنجگول( -! )گولهیثالیق مینسانلیگؤردوم، ا

وطن  یسیر! آما داها اؤنملیغولدوغو وطندن دو  یمیفه خانیظر

ل خدوغوندان اؤترو او  ل، چاغداش ی، قاباقجیرین ان این، بؤلگهیو 

ل یشهر ندان یز تئاتریر! تبرییوک آنالم داشیدوغو اوچون بؤاو 
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ز یم. تبرییریندان بیالریجیرین آراشدیق. من، بو تئاتریردیشیدان

لماق یا قو  یقارش-یقارش ینیله تئهران تئاتریا یتئاتر ماز! او 

لزده تئاتر یندان تبرین شاه زامانیلدارصنا  -ز اوچ یوبدور. تبراو 

ن یر. آوروپانیبدیاشادیئرده یر یب یمودئرن تئاتر و هیفولکلور، مرث

، گاه دا یک، فولکلورون گاه کومئدین دراماتینعه یمودئرن، ش

ر. من ید یثرین تئاتر ایزنگ یغیاشادین یبو شهر یپلریک تیژترا

لزده یتبر دن چوخ صحنه گؤرموشم. -۵۰ده دوغوم سورهاو 

ن یمیر کیئر، شئکسپیندان توتموش مولیین او تایجانیباآزر جا الراو 

 زده!یر، تبریبدیتورکجه صحنه آل یون اثرلرسونلواونا یدون

 سیفلت، هلیتانبول تئاترایسده ن بؤلگهیاخی ینیسین چکینیز تئاتریتبر

غرواؤلچمک  هلیا ی، باکهلای ال دو  للرده یا ۴۵-۱۹۴۰، یر! تکاو 

نن یزیتبر لجا تئاتر قروپو الراو  مد صدوستوم  ینؤنتمهیموشدو. او 

الداداش   . یدیوار ا یکادر ۵۰ ین ان آزی"نیز تئاترین "تبراو 

ان سالونوندا ین آرامیزیتبر یلک تئاتریمن ا م:یفه خانیظر -

الم یاشی ۱۰گؤرموشم. او زامان هارداسا  ن. یرداو  ندان او  را سو 

ل یونالریاو   یایزده یتبر تئاترا  یزیم آتام هر فورصتده بیوردو. مناو 

. آما ان یشدیارانمیر تئاتر یب یه آدلییری. او زامان خئوردوگؤتور

 یمشد . من او سالوندایدیوک تئاتر سالونو ارک تئاتر سالونو ایبؤ

بوتون  یندی، اهمه گؤریگیتدیگؤرموشم! ائش ینیباد تاماشاسع

 بالر!یب باغالیچک ینیسین قاپیسالونالر

ل، ارک سالونو یمیک یگین دئدیمیفه خانیظر م:یآغا سل - دوقجا او 

 ی، تئاتر سالونالریف کیئحک و مودئرن سالوندور. ویگؤزل، بؤ

ن، ییخمایآنجاق دارب. یقال یندن باغلیستلر طرفیفاش یکالذ یگئر

 ندا قالماز! یگونش هر زامان بولود آرخاس

  

                                  ~~~~~ 

 ! یساوا نارآزربایجانین 

 

، یزیرمیق-پین قیجانیباآزر ینعیر. ساوا ینیله تانیا یزده ناریساوا تبر

الر ساوا یالر، اؤز تاپی! آز تاپینار تورپاغ یلدنه یرین، ایریش-پیش
 ! یالر ساوا ناریدن تئز قاپوهی! هر مئینار
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نان  مه قوووشدوم. ائو یگونلر یم اوچ گونلوک دادلیگیدلهیوندا دسو 

ندا یانین یم لهییر آن اؤز عای، بیک یالدیائله قارش یزیب یسهیی

ل ن، یم. ائله دوشوندوم کیسئتدیدوغومو حاو  غلو ن او  یمیا سلغآ یمن الراو 

ن. یلدیدئ رالر. آنجاق، ائلهیسان داش یر اوزاق سو  یم بیمن الراو 

ل له ده ییر نئچه قوناق عایزدن باشقا بیندا بیلر. نار باغیردیلیدوغومو باو 

شاراق ینه قاریریب-ریاوغالن ب-زیق قیدان آرت ۱۰. هارداسا یدیوار ا

لقاو آنجاق یر بو  سف. من یردیارادیگؤزل گؤرونتو  ن بورادا یناو 

ل الم. بلکه ده بو ساوا یردییلهید ینیماساو  ، یدیئلر اوز وئرسهاؤنج ییاو 

لقا ن، گیشیئتیدا یلن ساینتهایس. چئورمده یب گئتمزدیبوراخ یمن او 

ال، بند یملیسئو ن نه یز عشقه توتولمانیمکانسیزالر وارکن ایق یساو 

ال یآنالم ب یال له یر نارالریب-رینده بیچی! بئله دوشونجه ایلر کی باو 

راز یوردوم. مندن بیه قو  در و سبیره ب دیم فورمادا سئچیغیآلدق یریشیتاپ

نگؤروردولر. آنجاق،  یشیزالر دا من گؤرن ایق یآرال  یسن نشهیالراو 

لقااندان یر یغوسو، بیک دویبلیاندان قریر یم هارا! بیم حسرتیهارا، من  او 

، یاشلیاش ی ۱۰ندان یه گنجلردن ان آزایساندان یتوتقوسو، باشقا 

لاش گنج ی ۲۵-۲۰ندان یالردانسا آزیاشلی دوغوما گؤره تام اورتادا او 

 م! یشدیقالم

 

لن ین یگیرلیدؤنمز سووئت سف-ساوادان دؤنر  ینیونو توتدوم. قاپیو 

ب یوئر یمیم. آدیدتهایسکووال گؤروشمک یرنیوب مأمور چیدؤ

نم ساعات یاریم. یدگؤزله ه ب اوزیکر گلعسر ی. بیلدیآچ یرا قاپسو 

نآختاراندان  یمیر ن-. بئشیطه آلدیح   یرا منسو  ن قهیدق او  را مأمور سو 

 : یلدیکیما تیکوو قارشیالدران ژئرن

ر یبوش دؤندون! بو کز سنه ب ین، الیه گلداؤنج یآ ۶ر، یجوانش -

خر ده یمکتوب، ب لقا. یمدیر واریدان گلن امیاریو  سنه مکتوب  او 

ه نجیوب ایخواو   هاؤنجدن ز او مکتوبو سنه وئرمهی. بیشدیازمی

نجگم! آنجاق، ک! سنه مکتوبو وئرهیلد وب منه یخوو بورادا او  او 

لقاله! سن، یتارماق شرطیقا ئنه یازاجاقسان. یا جاواب مکتوبو یاو 

لقا، یم کیدئ ینجیریسان! بیازمالی یزیمیکلریم دئدیزیب ن یناو 

لقا، یسینجیکی! ایدن اللردهیل! او، امیندا دئیانیاؤز  یاوشاغ  او 

ر دؤولت مأمورو یر. او، بیوئر ینیغیلین قارشیگوناهالر یگیائتد

ال . بوندان یدیا ی، اوشاق دوغمامالیلمهه نله ائولنمیراق سناو 
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ن نرا سو  نر. سن یدندهیمحکمه ال ییون طالعاو  وت! ان اونو او 

ن، یس یاخشی نو راحات بوراخ! او  م یزی، بهس رسنیو سئواو 

نز یزه وئر! بیر بینه چئویاؤز خطز مکتوبو یمیغیازدی ا او 

، مکتوبو هس قبول ائدرسن یمیم شرطلریمن یندیق! ایراریچاتد

 ن وئررم! یذیخوماغا ااو  

 

آوتوماتدان  یکندهین الیسکرعتمز دوروما دوشموشدوم! یائش-نمزید

ن یز گؤرونموردو. کئشکه بو آوتوماتیر عزدر نسنه بوقهیباشقا هئچ ب

المده یچیله ایا یقورشونالر م. یدیلسئیسؤندوره ب ینیفرت آتشین ناو 

لقابونالر  الن منه یناو  رلر. ییتهایسرمک ینه چئویترس ینین سئوداساو 

خ-شی، آز ائنه. من دیردیم جوانشیم ده آدیآنجاق، من م بو یدوش گؤرمهیو 

لاوزده ده  ینیادا! شرطلریدون ارام یب اوخویسا، قبول ائدرم. آلاو 

نمکتوبو،  ن ینیازیرم! ه ییندا یسین قارشینیگؤزلررا سو  نه ین الیالراو 

لقاق یازیم! یلیق سئوگیازیم یرم! آخ منه وئرم ن یبو جلالدالر یندیم! ااو 

 رسن؟ یندن نه چکیال

 م:یب دئدییاؤزومو توپارال

 اپارام! ی یزین یگیدتهایسوم. یؤنجه مکتوبو اوخوا -

 اپارسان؟ سؤزمو؟ ی -

 سؤز!  -

 ندن آلماق یتوتور. مکتوب ال یر منه ساریخاریندن چیبیمکتوبو ج

 ر مندن: یاوزاقالد ینیرم. الییتهایس

اوخوماق گرکمز! گل بو مکتوبو اؤز  ینیازیه اؤنجق! ینالشدآ -

ننال کوپوال، یازی لقارا سو  ن یخوماق اوچون واختاو   ینیسیازین یناو 

ال ر یر ده آغ بی، بیازیر یر فارسجا حاضیندن بیبیجاق! )چاو 

 ر!( یمه بوراخیر زورال الیخاریذ و قلم چیکاغ

خ - نام. ییخوماله او  اؤنجازمارام! یخومادان ! من او  یو   ازارام! یرا سو 

لقانال ین آدیسن کنه دییندینسوز دا او  ا - ر. یبدیلیالر گؤندریازیا یاو 

دا  یازین ده بو ستمهایس، هسن دتهایسشما! یشونا چالبو  

نر. یجکدگئده نشونا ر. بو  یناناجاقدیالرا ایازیوندا او بو سو  و او 

نتمه! ینجیا ناز! هم ده ی ینیازی، هس سنریو سئواو   ینیسیازیون او 

 خو! او  
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خ - اجاغام! بورادان اؤلوموم بئله یازمایاجاغام! یازمای! من یو 

 سونله سن رویجگم! من تورک اهیانت ائتمیمه خیخسا، سئوگیچ

 ر! یبورداد یفرق

 

لقاق یآرت ش مکتوبون اوخوما یاوخونمام یغیه بوراخداؤنجل یار ین بیناو 

ما یب اوتاغیآل یر کئک و چایندن بی! تئاتر بوفئتیشدیچاتم یزامان

ش یدن بوکولو قالمهاؤنجل یر ایدوم. بینا قو  ین باشیمیاورگ یمیدؤندوم! ال

تورکجه  یازیم. یخوماغا باشالدب او  یآل ینیازیندن یچین ایغیلیای

لقا یازی: یشدیلمیازی ال یفبایال یاسک یگیرندی. او، اؤیدیا یسیازین یناو 

 : یشدیازمی

رام! یداالشینله ویمدن قورتولدوم! سنن  ق من بو جهیر آرتیجوانش -
 یمیو کیق. آما گؤروندویاشادیچوخ گونلر  یدادل-ینله آجیسن
م بوندان یزیق. بی ین آدامیاالریباشقا دون-نله من باشقایسن

ن ه یوتمهیگؤزل بؤ یر! اوشاغیزدیمکانسیز اومورا گؤروشسو 
نسانسان! یق ایاشام قور! سن الیشاجاغام. اؤزونه یچال
ک یل یر ده دلیوت! باون یزیزال ائولن و بیر قین بیگیدتهایس
ه قالخما! توتوالر جاسوسلوق یرمهینا گیجانیباآزرب سووئت یائد

قوشا -رلرده چورودرلر. اؤلونو قوردیبیس یرسن. سنیئیحؤکمو 
ن ینیو اوشاغ یئم ائدرلر! منی لقاا ود!او    و 

ال یذن آلمادان ائوه ساریب ایخیتاقدان چ. او  یردییترهیم تیاغیآ-میال  یو 

 : یخدیما چیقارش یداش مئهد کندوشدوم. گئدر

 یمچیاردی؟ یمه یچ چکی؟ چهک نیل داماد! بو تلسکن م شاهیجان -

 ن بوردا! ینؤکر یترسن داش مئهدایس

 

مال یم. گولناز خانیدمهلهیب یمیگیشدیئتیب ائوه ینیا میتاکسنه زامان 

ما یق اوتاغیدن اوفاج، وئرمههالر. ساالم بئلیردیطده دوالشیاوشاقالر ح  

لقام. یردیگ الد ییا عایاو  م. ینا توپالدین آراسیاوتاغ یاالرین بوتون اشاو 

لقا ئره یفرتله ینب یدا گؤزگونو تاقچادان آلیم دؤرد بوجاق ال بویغیا آلدیاو 

. گؤزگونون یلدین اوستونه داغینده خالچانیچیر آن ایم. گؤزگو بیرپدیچ

لن یداغ-دارما ن یمیاقالریر پاکئت آیندا ساخالنان بیله آرخاسیا یماساو 

ن اوستونده یم. پاکئتیردیقالد یمله پاکئتیترک اللریاؤنونه دوشدو! ت

 : یشدیلمیازی
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 ره!" یم جوانشیلی، اؤلونجه سئوگه"عؤمورج -
ر بارداق سو ی! اؤنومده بیالندما دو  یتاق باشما دوشدو! او  یانیلوم قو  -ال

 گؤردوم:  یال یملیر سئویش بیمه اوزانمیره له اوزیا

لئنه نه یغلوم ر او  یجوانش - ر. گل یین قانایچ! الیو ایدو؟ گل بو سواو 

 م! ییباغال

 یندیام. ینا آتدین قوجاغین یدن اؤزومو گولناز باجر سؤز دئمهیب

 م آغال! یر! آغال اورگیدیآغالماق زامان

ر بارداق یمدا بیتورموشدوم. قارشندا او  یراغینون قضوووحن یطیح  

، اؤلونجه هلر! "عؤمورجیردییزلهیا یش پاکئت منیلمامیر ده آچی، بیچا

ر؟ ید یئتمزمیاشاماق اوچون یم جومله یاریره!" بو یم جوانشیلیسئوگ

لسون یدن داها آنالملق جوملهیمجیاری، بو ینده نه وار کین متنینیازی ؟ او 

؟ نه یرمیلدیدئ یئترلیه یقوشونا دؤندرمهیدن چالیئنی یبو سؤزجوکلر، من

ل لسون-ورسااو  لقا، او  توروب . او  یردیکگره یسن چؤزولمهینیرریس او 

لقا لقا، او  لاراتماق یا یز دونیمکانسیدئمکله ا او   یدن اسکیئنی. یدیماز ااو 

 م! یمزدن وئرهیزیما ایدماغییگونلره قا

 ورام: یخواو   ینیازیرام. ییتوپارال یمیخوما جسارترام! او  یآچ یپاکئت

 

 ینیغیخوماداو  -وبیخواو   ینیازیم! بو یریجوانش یلی"سئوگ -
 ینیازیرم. بلکه تئز، بلکه گئج، بلکه ده هئچ واخت! بو ییلمهیب

نلک و یالن ایازیرادمله یاؤز ا یازیرام. بو یازیرادمله یاؤز ا  سو 
الم یازی ر. ینله منه اؤزلدیرامسا سنیازیلر لر! بورادا نهیباو 

ر! من یجوانش یائرکگ یملیش ان سئویکئچم-شین گلمیمیاورگ
الر یز بیرسیصاباح بل الرام! من بو یخی چیو  ام! یخمالی چیو 

، هد ی، سنهندا اؤزومو دیدؤولت آلت یکیخماسام اگر، ایچ
ن باالن اوچون یلرم! من، سنین دوروما سوخا بیدا ازگ یزیباالم
لم یه تسلی-د-و-ک-ر نیرم! بیه گئدیوئرمه یمیجان  یکیماق، ااو 

غروندا قالماقدان ید آراس-و-ک-ساواک و ن ر یدور. ائله بدو 
ل لرم. من یرا بیاندیدا اؤزومله  ی، باالمهد ی، سنیام کیدایو 

نلمرم! یندن قورتوال بین الیروسالر رم. آنجاق یلیب یاخشی یالراو 
اؤز  ، محکمه ده کیلرم. منیقورتارا ب یزیو باالم یسن

لم یم کین منیسن ،مدهیسؤزلر لز یدوغومدان خبرساو  دوغونو او 
لن ینیلگیک بیچیمدا ان کیم حاقیم! منه یجه یدئ  ینیدیغمااو 
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ه ن اوزیر. سن ده روسالریقورتاراجاقد یجگم. بو سنهیلیسؤ
ننه چوخ گئتمه! یر ن ینیرله ستالتلیر! هیللردیز قاتیماسیآج الراو 

ل یفرقل یتلریل  یو م یآدالر  یسیکیر! اید نیعئ یچلری، اداسا او 
لر، آدام یستدیده فاش  ر!یدئردیده خسته ل یسیکیر، ایدورنداو 

، یرم کیلیراجاقالر! بیمندن آ ی، سنیرم کیلیر! بیجوانش
اجاقالر. ان یاوزونه حسرت قون یزیمیده اوشاغ یزیمیکیا

ن او دا یم وار! سنیگؤرمک شانس یزیمیم اوشاغیندان، منیآز
ل ر. یدیاخشیاندان دا یر یاجاق! بو چوخ اوزوجو، آما بیمااو 

لوورون صن باالندان هئچ تی، سنیچونک ، ایسهر. من یاجاقدیمااو 
ن، ینیسیغوم سانجن دو  یزیباالم الدان او   یمیرم کین تکجه خاطاو 

لات یح یلیم، سئوگیزیرپاغا آپاراجاغام! عزاؤزومله تو    م! یداشیو 
نبو  نم ده یزیباهار ب سو  الز یمیباهار سو  ر! بوتون یجاقداو 

ما یو تانراول یامال سنیدا دونی، اورک بوهملیلریسئوگ
لئم ینه یگیرام. سئودیریشیتاپ ا، سوناهو"ین "یموش قورداناناو 

فرتله یفرتله آنما، نین ی، منیرم کیا آند وئرون"قورد"
مله! یش منیفرتله سئوی، نیفرتله سئو منیشالما، نیقارق
نعشق بولبولونده اؤت یکی، اهجکساؤته روحوموز! سن  سو 
 یباغل یب، آغزیقوشو ائدیچال یقوشونو سئورسن. منیچال

نجگم! آنجاق سنه اؤته یقفسده توت! من سورکل ، یوتما کاو 
م. اؤزونو یلیاشاما باغالن سئوگیر. یجکدده سوره زیزسیاشام بی

اؤزون  ینیگیلاشا! اؤزگورلوگون نئجهی، اؤزگور هاله وئرم
لاشام ی یلیسئچ! سئوگ رماق اوچون مندن یندیس یزیم! بیداشیو 

م یگیلدیب یستمیجک! من بو سالر گلهیازیه منه ایس، سندن هسن
ناوچون  نانما! یما ایالریازیندا یآلت ینانمارام. باسقیا اصال االراو 

 ب، سادجه بو مکتوب! یلیازیر مکتوب یزدا تکجه بیم آرامیزیب
لرم، چوخ گئج ید ائدیم! اومیم منیلیسئوگ ن عشق یغیمادان آلداو 

بو مکتوبون  یمیسؤزلر یب ساخلیریفرتله قیو نسونگؤزگو
الخوموش ندن او  یرلریسط الده ائتسن،  یسان! اگر بو شانساو 

الچوخ خوشبخت  نده ین الینی، روس جلالدالریک یرام! تباو 
 ار:ثال ویر میسه م! روسالردا بئله باؤلمه
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 Kлин клинom вышибaюm! - یگیویچ یویچ 
ن سؤکئر!"  یویچ قیاوفاج لری،کیمی مینلرجه منیوز می، الراو 

 الر! رالللرله سؤکوب تویویدئو چ ایسه، نجهیگل یئری !الراراپی
ل! یاؤلموش ب یمن ،یرم کیر داها روحوما آند وئریب یسن

خاشاماغا ی خبول!  یر سئوگیب یئنیدئمه!  یو  ، هد ی! منیو 
قوشونو یفت چالیر جی، بهرسن سیتمایسخارماق یندان چیاشامی
 ! یمیم توتدوغوم کیمن ینیر قفسده توت! عئیب
لقان یریم جوانشیلی، اؤلونجه سئوگه"عؤمورج   !"یساو 
 ۱۹۵۵-۱۰-۲۵  

 

                                        ~~~~~ 

 
 

نن ین یریباد زنجآ عی"بد ۱۹۶۵  " یسلقهح سو 

 

 یخان بلل . ماشالالهیلدیدئ یمیک یکهاؤنجل یا ۱۰ یر شئیهئچ ب

ل نا یر گون دوکانیت اوزوندن اؤلدورولموشدو! او، بینایر جیان بیمااو 

نده جان یئریندن یسضربهچاق یب یلین چوخ ساینیشیک یکیررکن، ایگ

ال. یشدیوئرم  :یشدیفاده وئرمیسه بئله ایش پولیآنالدان بار ییاو 

لگون ک. هریشدیئتینده دوکانا یلرراده ۱۰تامال ساعات آ - دوغو او 

 یچا یکیدن ا یچقهوه یآچارکن، من ده مشد ی، آتام دوکانیمیک

 یامالکچمده یالر الیرازدان چایم. بیه گئتدیرمک اوچون دؤنگهیگت

 ینیبارداقالر یچا یکمدهی! الیدیئر قان ایم! هر یردیزا گیمیدوکان

الئرده ین یاراق آتامیتولال م! ینالشدیاخینه یبدن ین قانلاو 

م! یه قاچدیچراراق قهوهیه باغیدئ -"اؤلدوردولر! اؤلدوردولر!" 

 ینین اوزاقالشماسین یشیک یکیله اای کلتیر موتورسیآرخادان ب

ن یال موتورچوالرینیماش یشیر کیچن بیا یده چاگؤردوم. قهوه

لردن هئچ خبر  لیدن، نه ده قاتیچ بیقعنا دوشدو! نه تیآرخاس

ل  ! یماداو 

شام! بو دوکان چوخ اوغورلودور! بو دوکاندا ی"من بو دوکاندا قازانم-
ل یر شئیمنه ب م یالرام! بو دوکان منیخارسام، چارپیماز! بورادان چاو 

جه ه بئل یاشام دفترین ده ین یمعخان  ن ماشالالهیدئ -"ر!یمدینظرداش
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لش یتمیب ندو! او   یگیاوستونده چوخ سئود یون مزار داشاو 

نن ینیمعجاببار  م:یردیازدی ینیاتیبو با یگیا دئداو 

 

 لر کئچر،ا گهی"بو دون-

 لر کئچر،ا  عؤمورو 

 ،یر گولدو کیماشالاله ب

 لر کئچر!"بیر کره گو

 

له بو لک ی، گولر اوزو، پامبوق اورگهلیس ی، سئوگهلیا یسیغیسا

نان بوراخان  ی، منینسانیا ل یبادچآ عیبد سو  ن یسیدو! پولاو 

ن یرماالریآراشد ! سونساغول ین جانی! برکتاغانیلدیوجسوز بوراخسو 

نعؤمرونون  ندا یمزار یندیاپان برکتاغا، بلکه ده ای ینیغیجلالدل سو 

 ر! یشدیاتمیراحاتجا 

ز یما و سککیو گولناز خانیللر بو  یدن قاالن پولالر، ایمعخان  ماشالاله

له بانکا یا ین مصلحتیاسیلیمله ایلسا دا، منییسا یئترلینا یباالس

وکسک یاز یشال گولینا باریره حسابه. بانکدان گلن بیشدیلمیریاتی

نسانسال یل  یدلیلر. باشقا اوشاقالرسا چئشیشدیرمیتیب یته تیوئرسیاو 

الر یاشلیم آخشامالر یلر. گولناز خانیدیخوماقال مشغول اآشاماالردا او  

لم یخان یب، ساوادلیریتیب ینیمکتب  وک اؤلچوده ماشالالهیموشدو! بؤاو 

 یریدن ب لهییعا ،اسیلیر. ایشدیشمیئد یاشامین ینیس لهییخان عا

ل ندا یاز آراسیاسال گولیلیکن، ایخان ساغ ا ک ماشالالهیموشدو. رحمتلاو 

نش! یرمیاشانی یسئوگ یزلیگ نراالر سو  اوزه  ینیلریاؤز سئوگ الراو 

نایین دا ینیم، گولناز باجیره م اؤنیمن یالر. بو سئوگیخاردیچ له یا او 

 یغولالرر او  ین بیازیاسال گولیلیدن اه دؤنوشدو. چوخ کئچمهیل یائول

ل  یشماغیمله چالیتیائ یمیر تورک کیشقان بیاس، چالیلیدو. ااو 

ر. او، بوتون بو یشدیرمیمؤحکم باسد ینیلتمه یرک ائکونومرهیرلشدیب

وکسک فورمادا یداها  ینیشین اینیمعخان  شلره رغمن، ماشالالهیا

ساتاراق،  یدوکان یگولناز باج هلیا یغین اورتاقلیاسیلیسوردوروردو. ا

الر. رقورموشدو یرکتیش ینتیکیش و تیوئر-شیر آلیباد نو"دا بآ ی"خان

للن عوضوو ین ان سئویاس، ائویلیا نم یموشدو. گولناز خاناو  و اؤز او 

الس یهندش، باش می. باریردییرماییندان آیاوشاقالر ن یراق تئهراناو 
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ز یر قیب ی. او، اصفهانلیشدینمیشه آلینده ایسدارهیک و سو ایریکتائل

 . یشدیه قرار وئرمیال ائولنمهییامکداش

  

 ! میقوشالریچال شا اؤتنقو  

 

م! یردیرالنیما فیه اؤز باشایس، من هنیسن چئورهیگونش یسئر کورهی

نن یبادآ عیبد یسانک الکؤزو  سو  لم ده کول یراق مناو  م گرک یماغاو 

 یم. سانکیردیلمیا بیاخاالی یاشامیر ی، نورمال بهش! نه ائتسم دیمیا

لقا! یردیوسو دوالشیجادو بو ین اوستونده سورکلیمیباش ن یناو 

نا یآرد-ینامادان آردیاو-بیدن، چالب اؤتمهینید یقوشالریچال یگیدلهید

قوشونون یورولموشدوم. هر چالیقوشو آلماقدان یدوشوب اؤلوردولر. چال

نده یسین آرخا کردیمیم. اوتاغیردیلیرید-له من ده اؤلوبیاؤلومو

غا ینجه مزارلیم. هر گون تئاتردان ائوه گلیشدیسالم یقیقوشو مزارلیچال

قوش  یدان بریر نئچه آیق، بیم. آرتیردیرمین اوتاغا گدباش چکمه

 ر نئچه دفعهیرخوردوم. ب، قوش آلماقدان قو  یغی. آچیدیبوش ا یسقفه

ر گون ائوه یم. آنجاق، بیشدیخمیب آلمادان چیرینا گیقوشچو دوکان

 یکیم! ای! بوداقالرا باخدیچالد یمیعاغل یسن اؤتمهیررکن قوشالریگ

ونجا یدو یلر منب اؤتوردولر! سرچهیوئرکه یمدید-کیمدیسرچه د

 دؤندوم: یدن تکرار گئررمهی، ائوه گایسهلر. من یاوچوب گئتد

 ر! اوغلوم هارا؟ یجوانش -

 جگم! ر آزدان دؤنهی، بیگولناز باج -

 مله! یزیب ئهی ینیگه ئمیگل  -

ل! یساغول، باج - رازدان یم وار. قوشچو بیشیگرکن ا یماساو 

 باغالنار! 

 ن؟ یدیاجاغیآلما یهانئنه قوش؟ بس ی -

نرم! بو ی، سؤز وئریباج - ال سو   جاق! او 

لسونار یاؤزو  یتانر -  ، باال! او 

 ک! ی! گؤروشریا حاق، باجی -

خرتمن یاؤ یمی، دوغا کیدئمک ک  یکیموش بو ائورنده!او آخشام ایو 

! یچلنگل یه سارایس یری، بیزیرمیق یریله ائوه دؤندوم. بیقوشو ایچال

، هسیا . بو دفعهیدیا یشیتک د یسین هامیم قوشالریغیه آلداؤنجبوندان 

ب، یقوشوالر دورمادان چالیم! او گئجه چالیائرکک آلد-یشید فتیر جیب
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ناؤتدولر!  وسوزلوق یوخ ینجلیلده بئله سئویز ایسکک-یئددی سو 

روحوم  یم. هر گون قوشالر اؤترکن، سانکیشدمیه رمیکئچ

رک، دوشونه یگه وتمیبؤ ینیئرین ی. بو اوزدن قوشالریردیالالنیج

م. قوشالر یائتد یتاغونجا قوش او  یبو   هر مئتریب ینیوارور دین بیتاغاو  

لن هاراالردا ینیآغاج یم. چالیا آلدیغال اشاوچون گرکن دو    ینیماساو 

قوش  یشید دنل کئچمهیر ایم. بیردینا گتیب قوش اوتاغیب، آلینرهیاؤ

نهفته  ۵-۴. یا باشالدیومورتالمای  ین باالالریقوشوالریرا چالسو 

ن. یا گلدیایدون لله" ییوک عاین "بؤیالراو  ن یانیم اوچون دونیمن یماساو 

ن یمیل، گولناز خانیق من دئی. آرتیدیا یریندان بیاالریرؤ یان دادل

ر یلر. تام بیردیق ائدیرتاقلمه او  ینجیم سئویدا من یاؤزو و اوشاقالر

ل سیقوشباز اوستا  ینین آدیآتان پیپیکلی یزیمریق ،اسیلیموشدوم. ااو 

لقاه ایس ینیآد پیپیکلی آنانین یر، ساریجوانش دان ی. تانررموشدویقو   او 

 ! یردیشوما گئدم ده خو  ی، بو، منیلدیدئ یزلیگ

ل یناغن قو  یمیگولناز خان یس لهیین عایمیر آخشام آغا سلیب موشدو. او 

ر یورسوز بغاو، ایسهچک یچ یزیق ینجیکین ایمین گونلرده آغا سلیهم

نکدن یل یائول نه دؤنموشدو. او آخشام، اوزون زاماندان یائو یرا آتاسسو 

ن  یناغن قو  یمیکده گولناز خانیرلیال بییآناس-م دا آتایچک خانیرا چسو 

ل ر ینجه بیو ا یملی، چوخ سئویبوخونلو، اردمل-یم بو  یچک خانیدو. چاو 

! او آخشام، یردیه ائدوال یله منی. او، هر گؤروشده اؤز اردمیدیم ایخان

ه! کییر مالی، گؤزل، تام بی، ووقارلهباشقا گؤرونوردو! ساد-چک بامیچ

ن لر یب یئنیمنه  یشالریون باخاو  . یردیبوراخ ینیزلریش ایلیون آچیو 

لقا نه یسمه، سوزگون ترلههنا، دوروشونا، گولوشونیشالرین باخیناو 

ه اؤنج، هر کسدن و! ایشالرین داورانیمیچک خانیچ یردییچوخ اوخشا

بو  یسی. ماراقلیدتهایسذن یندان ایآناس-گؤرمک اوچون آتا یقوشالر

ن، یک م ینمه کدیرلیبه ملیزینار، بیان چیز بوراخمایالنیو هئچ زامان او 

ن اؤنونه ینیآغز ینی، الگؤرونجه یچک قوشالری! چیدما گلمهیاوتاغ

 :یاراق دئدیقو  

ز یا! سیر دونی! نه گؤزل بیئر بیر، جوانشیر جن تدیب یبوراس -

 ز؟ینیسش یدوزلتم یبوران

خ - دا یبالر. باخ، بو ال بو  یارادی یانیبو دون ی! بونالر اؤزلریو 

نبلر! بو یکیت یاؤزلر یائولر  !یاسین دونیالراو 

 ؟یرمازمو  ی ینه گؤزل اؤتورلر! بو قدر سس سن -
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خ -  ر!یم بونالردیاشامیم یرام! منییاشای! من بو سسلرله یو 

 م.یچک خانیلرسن، چیآال ب ینیگیدتهایس

، کچمیب، ایئیر! بس گونش، هاوا، یبورداد یسیاشانتین یبونالر -

 ک؟یزلیتم

نشدن ی، ایم کیدئد - م بونالرال کئچر. سحرلر گولناز یرا زامانسو 

ه ایس یشلریرار. قاالن ایقالندیشیب ایریهاواالند یم اوتاغیخان

زجا بونالرال یالنی یمیسئوگر. یمدیم عشقیاؤزوم ائدرم. بونالر من

لرم. بونالر یلیالشا بیپا  ماسا...! او 

لسونبونالر دا  - لسونن ده یلی، سئوگاو  ل! او  خ؟ یمازماو  سا، یو 

نعؤمرونون  ، بو هز قاالجاقسان؟ من دیالنیونادک قوشالرال سو 

ن یم، حت  یسئود یقوشالر ل، هق بئلیا عاشالراو  ن، من یدوم! الکاو 

نده! یئریر، آما اؤز ی! قوش گؤزلدیلم کییدئ نسانام قوشیر ایب

لن یلی، هئچ سئوگیئر بیوانشج ؟ من، ینمیاشادیدومو؟ هئچ عشق او 

لک یلیدن ائولرنمهیؤنونو اؤی یسئوگ ، یم کیونا دوشدوم! ائولندیو 

م. یلدیریرک آچکه یم، آجیدلمهیم، سئویدلمهیم! سئوه به سئو

ر کره یاراق، بیآچماما باخمانا نار یآرد-یندا آردی، نار باغیچونک

لسونده  لم! نه یدلمهی، کؤنلومو آچا باو  لسونورسا او  ر ی، من باو 

جاب ح، یسین سئوگیزیش بو توپلومدا قیقالم یم! گئریدیز ایق

ز یجابسین و هیدیر آیب یمیم کیمن یر! حت  یدیندا ساخلیغیقارانل

 ل! ییدئ یریتوپلومدان آ یی، طالعهن بئلینیزیله قییعا

 

-دنه تپ یجاغا دؤنوب منر او  یتاق بندن، او  ین جسارتیمیچک خانیچ

م! یردیانیآلوو -آلوو هندیچین ایانغی، یساسی. قیردیریاندیرناغا قدر ید

لنسان، یندا خوشبخت گؤرونن او اینار باغ ر یب یمیم کیا منیمااو 

الم یر؟! بو کؤنول چاالن کیدیسیریقاراباخت ب  یز بونالری. قیلردی باو 

م، نه یردیلیروشا بغدو. آما نه سو  ن سوال دو  یمده مینیر؟ بئییه منه دئیین

لقا! یروشماغا گوجوم واردده سو   ن ینلک گئجهیم ایغیال قالدیاو 

لک یاش گنج، ای ۲۰ه اؤنجل یا ۲۰م! یرالدیو خاطسونرخوقو  

نل یا ۲۰سئوداالنما!  ن یرخو، همن قو  ی! همیاشلیل یا ۲۰را، سو 

ر کونجونه ین بینیقوش اوتاغ یزیمیباش زیمیکیجان! هر ایه

گؤزونو  یچک دومانلی. چیدیه امند یراسیشماق سیک. دانیشدیکمید

 :یردیچئو یمنه سار
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 ر؟... یغا جوانشآ -

 ینیتقین دیزیمیکیهر ا یاق سسلری، آیک یشدیخمامیندان چیسؤزو آغز

 !یا چکدییقاپ

 ورون!ی! لوطفا بویچریورون ایبو -

 ؟یک کیشمیه ز گلمیئرسی م:یآغا سل -

 ز! ینیبسیوواما خوش گلیم قوش یورون! منیبو لوطفا -

 

لر. یردیه گییچریم دا اینار خانیم، چیفه خانیندان ظرین آردیمیغا سلآ

لسونئر یقوناقالرا  یگولناز باج  .یاندیندا داین آغزینی، قاپهیدئ او 

. باخ! نه یا گلدیقاچا بورا-چک قاچایه چیین ،دادئ م:یفه خانیظر -

 بونالر! یقوشالردگؤزل 

 ر؟یر، آغا جوانشیند یآدالر نیبونالر -

 یقوشو، چات یتیجاندا بونالرا چیباآزرقوشودور. یبونالر چال -

 .یقوشالرد یملیلر. چوخ سئوییقوشو دا دئ

خقوشون  یریه آییبس ن - چوخ  ی، بو قوشالریک ی؟ بللردویو 

 رسن!یسئو

غرو - باشقا  یگین اؤزللیرم. بونالریچوخ سئو یدور! بو قوشالردو 

 ا گلمزلر.یر آرایر. بیدیقلرقوشالردان ف

لچوخ زامان  یاسیساخال یبونالر م:یآغا سل -  ؟یمه دو، ائلاو 

ه تک قوش اؤنج، بونالردان هندیلدن چوخدو! اصلیا یئددیهه  -

ندان یآ یآلت-بئش یسم. هرهیردیآل نرا اؤلوردولر. سو  ر یرا بسو 

ن یسیالر. قاالنالر هامیم، قالدیا آلدیما-ائرکک ر. یدین باالسیالراو 

نباخ،   کونجده! الراو 

م. یرندیردن اؤیآغا جوانش ینیسین هامیبونالر م:یچک خانیچ -

نلر ده یلگیب یم بعضیگیدرنمهیاؤ الن! یا قالسیراسو  ، آغا یرماو 

 ر؟یجوانش

ل! ندن تبی، یتب -  سئوه! -ن، سئوهیماساو 

 

نه گئتمک گرک یکده قزویرلیله بای می، آغا سلهنا گؤریناریر تئاتر سئمیب

نن یه قزواؤنجزدن یگون ب یکیم ایچک خانی. چیدیا ن ینیته تیوئرسیاو 

 یزیم یگیا گئتدیم اورایزی. او، بیدیه ااوچون او شهرد یغیاوستادل
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خم یشدن خبریم بو ای. منیشدمیه گؤزل یزی، بهنجینرهیاؤ . یدیا یو 

لتلده ن ده هیچگیم چینجا آغا سلینه چاتیآنجاق، قزو ! یدلهیدوغونو سؤاو 

 بهیچوخ غر ایچیمده !یردیما قورد سالیجان یچک آدی، چهندیاصل

ما وورولدوغومو یچک خانی! بو اوزدن چیردیانیاو دویغوالر

ال یله قوش اوتاغحم! یردیسئدیح نندان ییاو  نرا سو   یون دا منه قارشاو 

لبوش  دورومومدان م ی. منیغو داها دا آرتدینجا، بو دوییآنال ینیغیماداو 

الدن  لهییبو عا خ یسیلگین بینمسهین کاو  ن. یدیا یو   یم سوبایمن الراو 

لاوغالن  ندوغومو دوشونوردولر. او  ر یالن بییله گنج ساح، یمن الراو 

ال، پولو یشیلن، ایاردم ب-ن، ادبیشکیئتی گؤرمک  یسیرین باو 

 لر! یردییتهایس

نندان ینارین سئمیقزو نا ین رئستورانیلاوچون هت یئمگیرا آخشام سو 

تلده . او، هیردیتمایسم رئستورانا گئتمک یچک خانیک. چیدیا یلگئتمه

 :یه دئدگؤرونج یمیگیزلیلسیم مئیم منی. آغا سلیجکدهیگؤزل یزیب

لندا یانین یز قوجاالریگؤرونور، ب - ترسن ایسرسان. یلیخیماقدان ساو 

ن. گئجه یالنن، دو  ین، گزییئیکده یرلیچکله بیچ ینیئمگیآخشام 

 تلده گؤروشک!ه

 لماز. یخیم دا سیچک خانیلور! چو  ا -

 

ال یقوش اوتاغ نندان ییاو  گؤروردوم.  یمیچک خانیلک کز چیرا اسو 

الم. آنجاق نزاکت یشدیرنمیندان اؤیآتاس ینیسن نؤمرهینیاوتاغ راق، او 

 م:یجا ائتدیر ینا تئلئفون ائتمگیونون اوتاغا ندانیغیل شمانین دانیتله

آلماغا  یزیله سیتگایسن یزیر. آتانیم ساالم، منم جوانشیچک خانیچ -

لر یشم. نه زامان حاضیگلم  ام. یونداشدا رسئپیز، آشاغیساناو 

 ز! ینیلرسیخا بیا چیاریوخز، ینیترسایسرم. ه رازدان ائنیتامام ب -

خ -  ه!یئمهیرم. گئدک شام یی! بورادا گؤزلهیو 

 رم! یتئز ائن -

. یردیگل یله منه ساریآغ بولوزو ا ،یگه ات یم، گؤیچک خانیچ

. بو یردیچوخال هلیا یمیآدد یلرهی، هر ایسینتیرپین چیمیاورگ

ندورومدان قورتولماق اوچون،   یم. گؤزلریه باشالدیورومهی یا ساراو 

پارچا -پارام یمیاورگ یب، سانکیدل یمیگؤزلر یاغیم سایریلدیا

 یزلین گینیساوا نار باغ. یردیالن یسیتمنن یندن سئوگی! گؤزلریردیائد

 :یردیرماق اوچون ان اوفاق فورصت آختاریقیها یسیتمنن
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لم، خوش گؤردوک. بوردا یچک خانیساالم چ - دوغونو بو گون او 

 م.یرندیاؤ

 ینیجگده خوش گؤردوک. گله یزیر، سیساالم آغا جوانش -

 تورموشدوم.ر او  یم. بو اوزدن حاضیردیلیب

 م؟ یچک خانیز چینیردیلیهاردان ب -

ر ین ده بی، سنهمسیردیلی! من بیه نه وار کیلمهیندن! بونو بیگؤزلر -

اج یه احتگیل یزلی! بورادا گیدیا ین بللیجگب، گلهیبهانه تاپ

خ  دور. یو 

نقدان یشیسا دانیوستو قا اقیآ ن یگه ، ال وئرمهز دیمیکیرا، هر اسو 

ن  وج. اویشدمیه وجو ترلن ده اویزیمیکیق. ایرالدیخاط ینیودولماساو 

لک یریلکتیلک ایالشان ازدا دو  یآرام یتر  دو! او 

الزدا یمیقارش زده یمیکیدن دوروردوالر. امهیشقابالر ال دلو بو  ن دو  او 

چک یگولومسوردوک. چ یقلیلیسادجه قارش یمیلر کئتمهی-یئنیاوتانجاق 

ن. یدیم وار اینتیخیر سیوک بیم بؤیم، آما منیردیلمیب یمیخان ون او 

لقا ی، سانکهندیگؤزلر لقا. یشدیلشمیا   او  لقا، او  لقا، او   یندی! ااو 

لقاالجاق، یآچ یسین قاپیرئستوران زال یر قیب یاشلی ۱۰ ینداکیانی او 

 ر!!! یجکدرهیگ یهیچریا

الر دئمک یر، جوانشیغا جوانشآ -  ( هگول-؟ )گولههزیر ساو 

 (هگول-لرسه البتده! )گولهییچک دئیزه چیس -

الزه سن دئمک یس -  ( هگول-ر! )گولهیر جوانشاو 

الزه سن دئمک یس - لرسا، ندن منه او  -چک! )گولهین چیماساو 

 ( هگول

 

ا یرتااو   ینین اؤرنگینسانین ایدیآ یلیوکسک چکیر یچک تام بیچ

الم یا حاکیرتااواش او  ی-اواشیوردو. او، یقو   ن یجانین هاو  رماغا یالندسو 

نا اوزه یجاس شاقوومی یمیالریم ساخلی! بو اوزدن، منیردیشیچال

 :یه اؤزوندن باشالداؤنجخارماق اوچون یچ

ق! یل آرتییدئ یاشیان گنج یچاغال ،زیمیاشیم یزیر، بیجوانش -

 یگیلیو دل یرابیضطیک ایگنجل یاشاما آنالمیز اوچون یمیکیا

ق. یی یاشامالیچده یل، اییاوزده دئ ینیگین گؤزللینیز سئوگیل! بییدئ

ندا یق. من نار باغییباشاراجاز ده بونو یمیکی، ایدوشونورم ک

 ۲۶-۲۵م ین! او زامان منی، سن مندن قاچدهکجین اوستونه گلدیسن
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الم یاشالری لن یلیر سئوگین بی. او، زامان سنیرداو  دوغونو او 

! یشیم. آنجاق، بو کؤنول ایلدییدوشوندوم. من ده بوش دئ

ل یبلل یسمهیهاراالردا دؤ ! یم اسدیم اورگیماز! او زامان مناو 

 ؟ یلمیین. ائله دئیمادیدو ینینتیسن، بو اس

، ینهاؤنجل بوندان یا ۱۰رسان! سن یریچاشد یچک، سن منیچ -

 یرسان؟ منینئجه باشار یاشاماغیئرده یر یب یجگو گله ینیندیا

خ یمیم کین منیشال! سنیباغ ه سئوم ینیریز بیسمسهیسول، کیو 

م یلمزدیباخا بزه او گؤزله ی! من، سیم کیلردینئجه دوشونه ب ینیگ

 ... یآخ

ر، یچئو-رهیه چئویب تسبیئره باخی؟ اوزده ینمیدیه! مولال ایین -

خن! یدیئرینه قدر گیچین ایمیچالرین، قیمیهوسله دؤشلر سا، یو 

 یزیب یم نیدیز ایم ییز، دایم یمعز، یم یقارداش یزلیم گیزیب

خاسان؟ یقورو نان جان یشه آلیندن ایز طرفیسا، آتامیو 

لن؟ نئجه یدیزیمیانیروقو   الز یر قی، من بیور کاو  نله یراق سناو 

ل ر، یاسان! جوانشیاشامایم، آنجاق سن بونو ییاشای یراسیتحما ااو 

ل یمیسندن صم ال یمیمله صمیرم! منییتهایسماق او   جکسنلهی باو 

 ؟یم

غروز! ینیرسیریاوتاند یز منیم، سیچک خانیچ -  یزی، من سدو 

سئوه  یزیم. آنجاق، من سیشالندزدن خو  یه سگؤرونجلک یا

م یاشامیرتاق ر او  یم بیمن یم. چون، چون، چونکیلمزدیب

ل  ؟یزمینیآنالد ی! منیموشدو...وارداو 

خ - رم" یسئو یندا "سنین قارشیق آنالت! سنیم! آچیآنالماد ی! سنیو 

ر ده یل! بیر! آچیبدیانین دایر دول قادیب یجک قدر جسارتلهیدئ

 زدان گؤتورک.یآرام یمیخان-، آغایق کیقرار آلد

بلکه ده  یندی، باالم وار! اهر دیم بیم! منی یم من ائولیچک خانیچ -

م وار، یتگایسه یرم دئمهیسئو ی، سنیم سنیر! منیندادیاشی ۱۰

خم یآنجاق گرکن جسارت ، جسارت هر زامان یدور. چونکیو 

لگؤزل   ر!یلیانته چئوریمور. گاهدان دا خاو 

ن یربالشقالو بو  بورادا، بو رئستوراندا، بو دو   یندیر! ایجوانش -

رم" دئسم، یسئو یوروندا "سنضوحن یچؤرگ-ندا، دوزیسیقارش

باش  له بیر یاستیغامیر عؤمور منی" دئسم، "ب؟یرسنمیمله ائولنی"من

یارسانمی الگلنکسل  ینعی" دئسم! ؟قو  ن منه یراق سناو 
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ز یسس س-زیس مدا سسیمن سنه دئسم، قارش ینیجکلرهیدئ

خ؟! یم ب قاالجاقسانیلیکید ن ینیب روس دؤولتیآت ینمسا، یو 

لقانا قاچان یقوجاغ  ؟یئنه توتاجاقسانخیالینی ن یناو 

 

لر دامال سو یر بی"جاوانش ازگین ر! بو حالالرا دوشن،یئره گی ی! اراو 
لقاز، ی! بو قجاوانشیر انانینده یچیاود ا یکیا جاوانشیر! نقاال  او 
ش سؤزلرله ، بو  یس یاخشیر! ان یلیلر بداها نه ؟!ریلیو بنسوکویاؤ

ادا نئچه کره اؤلمک یر! بو دونی، جوانشهز ائتمیسیاؤزونو داها دا چک
ال رسن! اؤزونه گل! بو ییتهایسکز اؤلمک  یکی، ایمسن کیر! سن کاو 

 لمه!" یقدر از
 

غروم یم! او منیشدیه باشالمیلکلنمهیق سیآرت گؤرمک  یمیچیا دو 

ن. منسه یردییتهایس غروا او  لقام. یردیشیآنالتماغا چال یمیالردو   یناو 

ن. یلدییدئ یاؤنمل یسرنمهیمدن اؤیک لن یر قادیون نئجه باو  دوغونو او 

لقام یر. بو منیگرکد یسرنمهیاؤ الا یاو   ! یدیرجوم ان وفا بو  او 

 

لقاتورموشدوم و ر گون ائوده او  یب ه ینهیر کؤیخودوغو بن تو  یناو 

لا دنیبولوزون اورتاس .دورخونموشوک بؤلومو تو  یم. بؤیردیباخ وشان او 

لقا یخومان! تو  یچکد یمیون ماراغیر قاچاق دویب لقام. یا گؤستردیاو   او 

نده یچیا قهیر دقیرک، بوندن چکهی، ان باش دوگؤرونجهونو یش دویالنی

ر یم اوچون بی! او، منیووارالتدیسؤکوب منه  ینیشیر گونلوک ایب

لچکله یر. چیقالماقداد یمیتجروبه ک یجانل ونو ین دویندوغوم او گئجهاو 

لقاده  چک یباشدان سؤکولدو! او، گئجه چ یمیخودوغو بولوز کن تو  یناو 

 یدن منر سؤز دئمهیق بی! آرتیدنلهید ینده منیچیا یاشالریگؤز 

. ینده ساخالدیچین اینیتوتوب، اللر یمی! اللرینا دعوت ائتدیتاغاو  

 :یلدیچک یمدان اؤپوب گئریاناغی

اشاماق یدا یر چاتینله بیقم! سنیرم! سنه عاشیسئو یر! سنیجوانش -

 ینیگیسئود ی، سن دئمه! سن، منهدئسم د یرم! من بونالرییتهایس

لق ی، منه عاشهدئم اشاماق یندا یآلت یر چاتیمله بی، منهدوغونو دئماو 

الاالن ی یسیهام یدئمه! چونک ینیگیدتهایس  اآلداتماج یسیر! هاماو 

السؤزلر  لقاو یر! سن، عؤمور بو  او  ندا یآراس یلالرن قو  یناو 

ن یاجاقسان! سنیاشای ، هر. بلکه دودسوچوک یرماق ان بؤییدان آاو 
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لبورادا  ندان ین جانیق او سنیز! آنجاق، آرتینیشدیلمیریآ یدیسااو 

، سن هب. بلکیئر سالینده ینین روحوندا، تیل، او، سنییر پارچا دئیب

نده  ق ینسانلیزماق اپو   ینیب بو سئوگیون روحونداسان! قالخاو 

ان یاشایندا یآلت یسن کؤلگهینمسهیر. من، کیتدینایر جینا بیآد

ل یله جانلحلم! ییدئ یسیریب مم! ه له هئچ باش ائدیسیریان بیمااو 

 یق سئوگیخارسا، آرتیر. اوزه چیدیچ ساواشیر ای، بیسئوگ

لرام! یباشا بوراخ-نال باشیساواشچ یا یلماز! سنییسا ونو یو 

نن، گوجوم وارکن یرم. الکیه سؤز وئرمیمهگؤزله و او 

ندان یاناغین یک سنیللهحشاجاغام. یه چالیرمهیگرچکلشد

 م اؤپوجوکله قاالجاغام!یغیقوپارد

 آرا!!!  یندان قورتوالن گون، منیقوشو دوسداغیچال 

  

                                          ~~~~~ 

 

 ندا! ی( قصر قاجار دوستاغ۱۹۶۸-۶۹) 

 

ن ینییق سایخزان، آرت یکیر خزان، ایب قارا -للر، قاپیوتدوغوم قارا ااو 

لقاتوتوردو.  یاخامیب ینا گلیآرد-یزالر آردییپا چکدن ین، چیاخیا یاو 

لاوزاق   یکریا گئتمک فی یقاچاق باک، ه، بلکه دهزیماق اوچون تبراو 

 ینیسئوگ یغیمدان قوپاردیاناغین یچگی. چیردیترک ائتم یغا منیر آنلیب

لقاآلماق اوچون نهنگ  یگئر ا یدون یکی. ایردیلیکیما دیقارش یگلان او 

خروحوم  -م یشدیندا قالمیآراس لقام! یسمیسا جیو  خ او  چک! چوخ یسا چیو 

م یخلو زاماندوشونمک اوچون چو   ی! بونالریری، هئچ بیگومان ک

ال خم یتی  ه نیله اؤلمهحجاق. او  وار  ین نه دادیگه اشامادان اؤلمیدور. یو 

 ! ؟ یک

رم! یلیست بیالیر ماتئریلم! اؤزومو داها چوخ بیینسان دئیست ایدئالیمن ا

نق بوندان یام! آرتینداین آراسین یسیکین ایندان، بونالریان آز را سو 

، ینین قاراسینشاجاغام! گئجهینه وارماغا چالیگیگؤزلل نیاالریبوتون بو

 یندا اوزونه گولن گؤیاغمور آلتی، هگؤروب د ینیگوندوزون آغ

 ؟ یک وارمیل لیجاه یکدن گلمکدن داها عذابلیمزلگؤرمه ینیقورشاغ
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مال کوتله یم گؤکتانریم! منیتانر م گؤکیر منیدیمیک یقورشاغ یگؤ

م آغالرکن یم گؤکتانریاوچوروم وار! منوک یندا بؤیآراس یسیتانر

لاغمور ی ه گونش ایسر! گولرکن ه ق سریل لیاشیئر اوزونه یوب او 

ل لما قول یم گؤکتانریق ساچار! منینلیدیوب اورکلره آاو  ماق گرک او 

ک، یرلیق، امیق، پاشالیخانل یسین تانرینیل! آما باشقاالرییدئ

مله یاشار، منیمله یم!منیگؤکتانرم یغوالر منمله دو  یر! منیقدیؤکاملح

لقا یم منه تنداش روحدور! سانکیم گؤکتانریاؤلر، او! من ، یمیک او 

ش یم بابامال تنداشالشمیم گؤکتانری! منیمیک یسیجسان یسئوگ یکمدهیچیا

تورک  ر. او، منه "سومئر آنو"دان، "گؤکیدیسیلک تانریئر اوزونون ای

قول  ینسانیم ایم گؤکتانریروحدور! منر، قوتلو یندی"دن قاالن تیتنقئر

 م! یم گؤکتانریمن ینسانیاؤزگور ائدر ا یمیش کیبار یائتمز، آغ قانادل

الم یه چوخ زامانیدوشونمه ی، بونالریم کیدئد  یر. چونکیجاقداو 

 ؟ یدوشونمکدن داها آسان نه وار کدوستاقدا، 

نلر هر گون، هاؤنج له یلرنسنهشگنجه یر ای، اوچ گوندن بایسهرا سو 

 له باغلییروس دؤولت یم! منیردینینا آلیتاغروشدورما او  ش سو  یسوسلنم

ادا تورکلره ان چوخ ی، بو دونیالر! سانکیردییجاسوسلوقدا سوچال

 شم! یرمیلن روسالرا جاسوسلوق ائدیچیدوشمن ب

ن للماز ینانیم! ایردیندا کئچیدا قصر حبسخاناس ییونجو آاو  سا دا، ان او 

لقاندان، یدا قوشالرماشایم. یشدیا اوغرامیسوچالما یاوست دوزئ  او 

ل ییئندان باشقا هئچ نیغیچک باتاقلیندان، چیسیآن ر، یان جوانشیمااو 

ا یقارش-یله قارشیسوچو ا یق و جسارتلینج، دوالشیلگین ان ایانیدون

ن ان اوست قوروم یر، دؤولتیلیا آچیسنده دو  یره ! اوزیشدیقالم

 وردو!یویدن گؤزلرده بؤلمهی. اؤزو بیردیلیباخ نهیشیندا ایاورقانالر

. یردیم بئله حالالنی، آدهم دسایستمه، هسم ده تایسروس جاسوسو! 

لم یاؤزومون خبر لچو، وزلرله سو  ی ینداکیمادان قصر حبسخاناساو 

 یمیموولو کیش سینرهیندا دین آراسیدئریل یاسیک سیتنا-یللی، میساغچ

ل یویموت ثهیموباح ال، منه یک یقازیموشدوم! نه او  ن ین قوشقوالراو 

لاالن ی ن، یک یبت! یردیلمیمسه بیدوغونو کاو  لر، شگنجهیر ایآغ یآ او 

ان یآچما ینیزیآغ ،ندا بئلهیآلت یاناراق، باسقیندا دایس یانتلر قارشیخ

ن شیشیردیجی ،اقداحنسان یا لوجالر الده سو  ر ی! من ده بئله بیوناجاقداو 

. جان یردیم آرتیغیشقانلیگئده بو دوروما آل-م. گئدیدیه اندیچیدوروم ا

مدان یاجاغیخماینه چین سحریلرم گئجهیگیراف ائتدیشونا اعتندن بو  یدرد
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رک چکه ینیالرین آجیمیا جانی! یشدینه اوجو قدر شوبهم قالمامگیا

ننا یالرین آغریمیب جانیوئر یمیسا نفهیم، یاجاقدیروقو   یمیسنفه  سو 

لق ین نئجه قهرمانلیاشاماغیرک چکه یم! بئلجه آجیجکدوئره دوغونو او 

-ل گئجهیر ایندا بیس یم. او، گؤزومون قارشیردینرهیدن اؤیمعجاببار 

نا یالری! او، آغریدرمهیلدیب ینیه بو آجیمسهیرک، کچکه یگوندوز آغر

، هین دئیخماسیاوزه چ یسمهنلهین اینیسیناد، هر زامان گولدو! آغریا

ن نئجه یاشامی! یازدیگوندوز -! گئجهیردیه چئویقهقهه یگه گولومسم

لگؤزل  لن چوخ باها یگیدوغونو، بو گؤزللاو  ! یازدیآنالداراق  ینیماساو 

له ی، حاق باطیک یازدین. یلسیاتدا اؤنو آچین حیلریمیم کی، منیک یازدی

اؤرنک  ینسانیندا او ایسیل قارشطبا یکیندی، اایسهن! من یب گلسیقال

وک یندا بؤیدوشمن آراس-دوست ی، منایسهگؤتورموشدوم! بو توتوم 

 . یردیگؤستر

 

ن، من هنا گؤریرافین اعتیمأمورالر دئرلردن داها دا یل یاسیا سالراو 

نم. یردیچوخ عذاب وئر مه یره م اوزیمن ینیئرلری، اؤز مسلک کارالراو 

. من یقازاناجاقدوک اوغور ینارسام، ساواک بؤیالر. سریشدیباغالم

ب، سوچسوز گؤزومو یاؤکسوز بوراخ یمیالری، آنیمی، قوشالرایسه

خم! قدیوماجایاشاما ی نسام، زنمای، اگر سیو  ر یان آغ یناراق منیسالراو 

 !دیرجکلرندا اؤلدورهیشگنجه آلتیا

 

ر یب ندانین آردینشگنجهیهر ابو ساواش دیزیسی دورمادان سوروردو. 

نر، یدیداغ-بیاز یلریریه باؤنج. یردیمآلحت ینص-ودیق اؤیساعاتل را سو 

رول اراق شیه چالیود وئرمهیمنه اؤ یسیریندا بیغیلیلمن قجنت هایس

 :یردیایجابی دیله گل

ن! یلیس ینین، قانالریریسو گت ؟ز!ینیسبیبونو ندن بئله دوروما سال -

 بالر دا! بو روسالردان نه ین! بونو دا آلدادیداوران یمیراز آدام کیب

ل یللیر آز عاغی، به! سن دیللر کییخار! آدام دئیدئسن چ ! آدام او 

مز! یر، والاله د  یمز جوانشیفدا ائتمز! د   ینیروسالر اوچون جان

 یزیمیم جانیزیراف ائت! هم اؤزونون، هم ده بیناد ائتمه! اعتیا

خقورتار!  ر! یلمم! باخ جوانشیقورتارا ب ینین جانی، سنهسا من بئلیو 

لر یراف ائدن حالدا، چوخ شئیاعت ینیگیدشلهیا سن روسالرا

ترسن ایسک! یره لیزا دا آال بیمیانی یقازانارسان! تؤبه ائتسن، سن
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النده یال یروس دؤولت نک! یشریئد ین جاسوسوموزال سناو  دا او 

لقا ل یا ۱۲-۱۰نا آالرسان. یدا قوجاغ یووشارسان، باالننا دا قو  او 

نحسرته  ، بو یرام کینانیر؟ ایجوانشرسن ییوئررسن! نه دئ سو 

 ؟ یلمییاجاقسان! ائله دئیرمایقاچ یفورصت

؟ ینلر کیه قبول ائتسیین ی؟ روسالر منیسشمهیئنه روسو، نه د -

ن نمله ی! منیرالر کیمیتان یمن الراو  فرت یندا آنجاق نیآراس الراو 

چرلر! یا یتایس-یتایس ینین قانیز تورکلریر! روسالر بیمدیحاک

ن یم منیتانر راف یم، اعتین! منیندن قورتارسین شرعیالراو 

لندا یرقه حاقیر. فیشدیر سؤزوم قالمامیجک بائده م. یدوغونو دئداو 

لقا م. یضاح ائتدیا ینیسه لئباددان قاچما مسآ عیم. بدیشدیاقدا دانح او 

ر سؤزوم یجک هئچ بهیدئ یم! روسالرال باغلین گئدیبوراخ یمن

خ نئره توتمویش یالنی یزلر منیدور. سیو  ق یبوندان آرت یوز! منسو 

نن، بوندان ییخمایس ز یدسیر اومیجک سادجه بزه وئرهیرا سسو 

االن ی! نئجه یرافدا بولونوم کیاالن اعتیش! من نئجه یم قالمیجان

 م؟یآلداد یزیسؤزلرله س

ل یندیا...ای - ا یحیدوشونمه! اؤزونو قورتار!  یزیدو با! سن باو 

لنسان یوردسئور ای یمیک زدا یمیانیخاراق اؤز یقدان چی! بو باتاقلاو 

نل چک، ر قو  یک بیچیا کیئرلش! باخ! بورای منه  ینیراسسو 

مضا یر ایرارام! ساده بیئرلره قالدیادان داها اوجا یحی یبوراخ! سن

 یز قلمیلر! )کاغزه گهیمیشیمضا دا ایر ایاالن بی یئتر! حت  یآت 

 ور.( یما قو  یقارش

اؤلدورون،  یلمرم! منیمضا آتا بینا این آلتیگوناهم یگیدمن ائتمه -

 ن!... ییمه آتمایره اوز یاالنین یالک

 

غرو غرو-داندو  لدن بوش یلگیا بیدو  دوغوم اوزوندن قهرمان او 

ل نده یچین ایندانداشالریز یریترسه ده آایس، یاسیتر سایسموشدوم! او 

ال، بو ایسهم. اؤزومون یردینیتان یمیقهرمان ک خم یخبردان یاو  . یدیا یو 

ن لر. من یردییتهایسآلماق  یلگیئره وورور بیئردن یور، یدؤ یمن الراو 

لز یسیلگیر ساالراق بیباغ-ریغی، چایسه ون یم. بو اویردییدوغومو دئاو 

، قانماز هکجی! گون کئچدیردیداوام ائد یمیک یسسئنار ینیعئ

ال یمأمورالر لستئم یبوش س یچین نئجه اینیمین فارس رئژاو  دوغو او 
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ده  یلکلریپما دستئمدن قو  ین بو سینیجان تورکلریباآزر. یردیخیاوزه چ

 !یردینالشیدیآ

ن ن یو کورناز چاققالالر ینسیدن سلمهیر سوچ کسیونجا هئچ بیبو   یآ او 

لش یوئر-شیندا آلیآراس ان یاقدا ساخالیآ یوردوم. بو سورجده مناو 

لم یگیزلیسیلگیو بیوین بؤیندنلر  یدلینمادان چئشیدن، تانگؤرونمهسا دا، او 

ر چوخ گئرچک یب یمیک یبندلرده توتوقلو بولونان صفر خان قهرمان

ل یلیدا چوخ ائتگ ین ساالمالریقهرمانالر -وردو! بو ساالمالر، اؤلوماو 

لز یالنیندا یم ساواشیقال غرور، یگؤستر یمیغیماداو  ل دو  لدا یو  دوغومو او 

 !یردییثباتالیا

 

ل یم امکلی: "آغا سلایدی بئله میتوتولما ندنبو آرادا  ندوقدان او  را، سو 

، هلره گؤریلگیلن بیم. منه وئریشدیلمیسئچ یلین مودور وکیجه تئاتریئنی

اوزوندن،  ین گوونجیمی. آغا سلیجکدلهیسئچ ین مودوریکله تئاتریتئزل

ال یده آدا یمن ن ییشده آدایا ی، بئله اؤنملیرالر. دئمه کیشدیمیراق تاناو 

نر. ساواکدان یلیریدورومو آراشد ن ین گونلریش! همیرمینیآل یااو 

گؤردوم!  یسیپول یاراقلی یکیا و ایحین اوستونده یمی، باشهنده دیریب

 :هگول-ا گولهیحی

اغا یشر!" قالخ آیئتیآداما -شمز، آدامیئتیداغا -شلر؟ "داغینه دئم -

سان؟ باشا یش! نئجه ده قوجالمیمیاشاماق بوراجان این! قاچاق یخا

الرده آغاردارسان! دوش یدا قب ینیباخ، ساققاال باخ! قاالن  ! یو 

، روس یالر. او گوندن بریردیسدن قالدیف، او  یبیقاندالال یاو گون من

ب امر ینه راپور وئریگیل یوک ائلچیجاسوسلوغوندان، سووئت بؤ

لقاله یب( امر گ د )ک و ک آلماقدان، ن له یروس جاسوسو ا یآدل او 

نندان و یلماسین ساخالنیزیندارما ائولنمکدن، جاسوس ققو   وندا سو 

نه یشیله تئاتر این امریرماقدان، روسالریشینه تاپیگیرلین سفیسووئت

ن اوست یقازاناراق، دؤولت ینیمادین اعتینیشاهنشاه ه-رمکدن، دؤولتیگ

لنا یرقانالراو   ن رهبر ینیالتین گنج تشکینرقهیندن، فیتاپما جهد یو 

لندا عوضو یاورقان رماق ییراندان آیا یجانیباآزرماقدان، او 

ل یسق بلگهیندن، آزادلیزمیسئپارات مادان سورگوندن قاچماقدان و باشقا او 

ندا یخاناس ن قصر قاجار حبسیتهامالر اوزوندن تئهرانیش ایثباتالنمامیا

 یال هر هانسیایق آزاد دونیرم". آرتیچیب ایئیندن یسنهین خزی"دؤولت

لتوتوقلو  ی. گؤزالتیشدیم قالمامیباغالنت یکیزیف دوغوم اوچون، او 
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خم یذنیله گؤروش ایه امسیک ل. یدیا یو  ر ین بینمسهی، کهبئل یدیسااو 

لن ینیگؤروشونه گلمه جسارت سونجاسو لر نجه اؤ م. یردینانمینا ایماساو 

خم یلگیب یندان هر هانسیقصر دوستاغ ، ی. بئله دوشونوردوم کیدیا یو 

نام. آنجاق ینداندایر زیبک یچیک  یاسینلرجه سیرادان بورادا مسو 

لن یدوستاغ  یلنؤمره ۲م گوندن یگیلک گلدیم. ایرندیدوغونو اؤاو 

اراق، من هئچ زامان بو بؤلومون یم. بونا باخمایلدیدوستاق بؤلومونه وئر

لنه  ا دا یم، یردیق کامئرادا قالیا تک آداملی، یم. چونکیدلمهیدوغونو باو 

مده یره ، اوزیمیم کیغیم! آنالتدیردیلیندا ازیآلت ین الیقانماز مأمورالر

ال رتادا ، او  یقجاسی. آچیشدیگئده آرتماغا باشالم-ن ماراقالر گئتاو 

لش یاری وک جاسوسو ین ان بؤیانیدون یم. سانکیردیسئدیوشدوغونو حاو 

ن یهامالریتیلن ایق، منه وئریلر. آرتیشدیکشف ائتم یئنی یم و منیدیا

 ! یشدینا شوبهم قالمامیالناجاغیاعدامال قارش قبولونون

 

غرو ر ی! بیردیر گلیته گؤره اؤلمک آغینایم جیگیدمدا ائتمهیاتیسو، حدو 

 یلرشگنجهین ایر نئچه گونونو قانماز مأمورالرین بیناندان دا هفتهی

ندن شگنجهی! هر ایشدیه دؤزوموم قالمامیلمهیندا ازیآلت را، "کئشکه سو 

له یسیریب یم آدلیم! کئشکه آغا سلیدیسه و تئاترا گئتمه یدینسایم سیاغیآ

لش یهئچ تان م! آنجاق، یردیاؤزومه ظولم ائد-رک، اؤزهیم!" دئیدیماسااو 

لنا دا یغیر آنلیب یبوتون بونالرا قارش نما یاشامیسا، او   یوئرمگ سو 

ن؟ یم کیدیا یلدوشونموردوم! نه اوچون بئله دوروما دوشمه  یمن الراو 

نن یاشامیو بو قارا  یقالمال یریرکن، من دیشیه چالیاؤلدورمه ونا سو 

لق یتان نن یمیازغیم! من قارا یدیا یمالاو  ونو بولماق اوچون اؤزومله سو 

 م!یشدیلقار باغالمیا

ر ده ین اوستونه بیمیدر یم! سانکیردیلمیئره باسا بی یمیاقالریآ

مدن یخولو بدن، قو  یلک گونلر ترلی. ایشدیلمیچک یدر یقارال-یزیرمیق

ل یزید-یزیقاچماق اوچون ساعاتالرال د  یر نئچه آی، بهگئتسم د یو 

نکدن یکئچد خوم م. قو  یشدیم تاقال هر فورمادا ائشلشدا او  یرا اؤزوم بو  سو 

ن یتاغاو   -م یرکی، چین هاواسیتاغاو   -خوسو، هاوام ن قو  یتاغاو   -

روشدورما سو   ی، نؤوبتیک ی! تبیتین بیتاغاو   -م یتی، بیرکابیچ

 سیمدا حیاقالریق، آی. آرتدویوردومخوالر دا قو   یدلیندا چئشیزامانالر

اق ی. آیشدیه باشالمیشمهییده د یئرلریشگنجه ی، اهنا گؤریغیقالماد

الر. بو یردیآس یر چکیمدن آغیرک آلتلوت بنده چکه-اوستو لوم
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رما یشقیق یمه قارشلهیبو ائ! یدی" واری"داد یریر آین داها بینشگنجهیا

ن یغیبا ر نئچه دفعهیب یلر زامانشگنجهی! بو ایردی، قالمهگوجوم بئل

 یمین اؤردک کیانا، ناموسسوزالریر یشگنجه بیم! ایردیلییدوشوب، آ

ز ی. تبریردیارادیک ینلیک ازگیکولوژیباشقا پس یلرقاققا چکمه

ب تجاووز ییاوغرانه یفرتی، نهنینین کینیندا فارس جلالدالریندانیز

ندا اوتانمادان یسین ده قارشیلریمساماقال بو وحشیآن ینیالریآج

 م! یردینرهیقورتولماغا د

 

راز سو یما بی! جانیشدیانمیروشدورماالر داونجا سو  یاوچ هفته بو  -یکیا

گونلر  یلر. بعضیردیئمک وئری ! هر گون اوچ دفعهیشدیگلم

ل یر ایگؤتوروردولر! آز قاال با یق هاوایتوتاراق آچ یباغل یمیگؤزلر

لر سؤزوم یه هئچ بیندا دئمهینج آلتیر ازیونجا ان آغیبو   مادان، مندن او 

لوک جاسوسو ین ان بؤیانیدون طلب  یمضا آتمامینا ایهامیتیما ااو 

، هبئل ینیسلمهین بین ی، باشقاسیلر. ائله دوروما دوشموشدوم کیردیائد

 م! یردیمه لید

 

 ینیگه جه گؤتورهگزمادن یئنی یب منیگل نین یسیریهر گون ب

مدا گؤردوم. مأمور یاخا مأمورو قارشیس و قارایپول یکیکن، ازلرگؤ 

نه یسلریندان پولیدن بورونونو توتوب، زرمهیما گیتاغخولو او  س قو  یپ

ه ییم آتمادان گئریآدد یکی. آنجاق، ایدتهایسدماق ییب قایشاره ائدیا

 روشدو:دؤنوب سو  

 هامالر: یتی، ایسراب یدلعار یجوانش -

 روس جاسوسلوغوندا، 

ل یمچیاردیندا ین قاچماسینیسروس جاسوسه  ماقدا، او 

 قدا، یلیسئپاراتچ

ده ینده اوست دوزئیسرقهیجان دئموکرات فیباآزرن و قانونسوز یخا

لاویه   ماقدا، او 

 ،هانت ائتمکدیخ یه یشاهنشاه امظیرانا و نیا

 سورگوندن قاچماقدا،

 ،هرنج گؤسترمکدید ینا قارشینه و مأمورالریسیدؤولت پول

نه یزهر ینه آغیسن بودجهین ام شاهنشاهیظنیونجا یل بو  یر ایب

 رسان!یلییمکده سوچلو ساوکلهی
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غرو  ر؟یدور بونالر، جوانشدو 

خ - غروقوربان،  یو  غرول، ییدئ دو   االن! یاالن، یل، ییدئ دو 

خن یراض حاقیر! اعتیندین کسین سوچالریم: سنیحاک - دور! یو 

نبوندان  جکسن. جاسوسلوغونال رهینداندا کئچیز ینیاتیح یراکسو 

ب، یراف ائدیرماالر سورور. جاسوسلوغونو اعتیآراشد یباغل

خشر! یئنارسان دورومون دیغیزا سیمیشاهنشاه نا ینادیاسا، یو 

نا" ین دوستاغیبو گوندن "ائو ی! سنیشدیتمیچورورسن! محکمه ب

 جکلر!گؤتوره

 !ینیگؤتورون بو خا مأمور: -

 ؟ یز منیرسیهارا آپار -

 نه! آپارتمانا!ین ائوی؟ ددنینمیدتمهینا" ائشیاغتن دوسی"ائو -

 ر؟یبس بورا هاراد -

لک هاردا دسن بو گونه - او قدر  ینعی؟ یم سنیمه لمیدوغونو باو 

غروسلر( یوز توتاراق پولاقانمازسان؟ ) بو روس  یدانمدو 

 شوبهم وار!وک یم بؤیجاسوسودور! ؟بونا من

 ر!یز بورا هارادینیددئمه -

 ! ین مزاریر! ددنیبوش وئر! سنه نه بورا هاراد -

 

نب گئدندن یخیمأمور اوتاقدان چ  :هسلر منیرا پولسو 

غرو س:یپول ینجیریب - ، بورا قصر یرسن کیلمیب یدانمدو 

رسن! اؤزونو یلمیب ینیله ده آدحر بورداسان، یلدیر ایر؟ بیدیندانیز

ر یرلر. بیخر"! بورا هوتئل ده دئ ه-گؤستر "تورکر آز آدام یب

ننئچه ساعات  لن نه ینل تورمهصرا اسو   جکسن! دوغونو گؤرهاو 

نق بوندان یرتآ س:یپول ینجیکای - رسن. ینا گئدیندانیرا ساواک زسو 

 یمیبولبول ک ییق هر شئیر. آرتییجو بند گؤزله-۲۰۹ یاورادا سن

ناؤترسن! بوندان  ! یر سنییتل گؤزلهقراند هل، ییتل دئرا هسو 

 گوله!(-وجادان گولها)

 

                                          ~~~~~ 

 

 ندا!ین دوستاغیائو

 . للریا یج-۱۹۶۹-۷۰
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 یباغل ی. گؤزو و اللریدندان فرق ائتمهیندان، او زیم اوچون بو زیمن

لاوزون  نجولوقدان یو  لب، آز یریندان ائندیر پارچاسیر دمیرا بسو   یو 

نگئدندن  گؤتورون منه -ریم. بو گتیندیتاغا سالر او  یق بیقارانل یئنیرا سو 

ال لر حامام یم و بییگئ یئنی یریئگانه خئین او  م یتلریق بیازیسا دا، او 

ناوچون فالکتله   یمیالر، پالتارالریرخدیبدن قید یمی. باشیوجالندسو 

ال یشئلر! بوندان دا گؤزل یردیلر، حامام ائتدیشدیید ؟ یلرمی باو 

نه یگین دئدیسیم! ؟پولیشدینه زامان حاق ائتم یفطبو قدر "ل سنگؤره

غرو یندانین زی، ائوهگؤر ختل دان دا، هدو   ش! یمیتل ا، قراند هیو 

لرن یندید یونجا منیر هفته بو  یب ، گونبزه بنزر هر کری! هر گون بیماداو 

ب، یردیئدیئمک یم آتماغا گؤتوروردولر. یئرده آددیر یق بیاری یباش

لآز دا  یسین آغرینیاق آلتالریلر. آیردیم ائدیاردیما یلو آلماغیک سا، او 

ل یسیر سانجین آغیمی! آلتیشدیآزالم لر، . گئجهیردیقال یمیدوغو کاو 

المده یم. بدنیردیورانیدان قی، بو آغرهکلیاؤزلل ق یآزاج یزلرینج این ازاو 

 ! یردیاخی یمیجان یم سورکلیالریآغر، هلشسه د ونگولی

نر هفته ینن بیتخم زدن یر دهلیاوزون ب یگؤزو باغل یرا، منسو 

نراز گئدندن یالر. بیقاتا آپارد یلردن آشاغللهیرک، پرهیکئچ ر یرا دمسو 

تورتدوالر. ر صندل اوستونده او  یب یم. منیسئتدیح ینیلماسین آچینیقاپ

آچان  یمی. گؤزلریامر ائتد ینیلماسین آچیمیگؤزلر یسیریدان بیقارش

النسانالر آرخادا یا دان گلن سس ده یلر. قارشینا کئچدین آرخاسین پردناو 

 :یدیندا ایپرده آرخاس

 ر؟ ین ندیدآ -

 ر. یجوانش -

 ! نهدئ ینیل آدیکام -

 . یسراب یلدعار یجوانش -

الر روسالرال یلدیر ایب - ز بو ساعاتا یرسان! بیدان ینیشگیلین ااو 

ن ینین دوستاغیائو یق. آنجاق بوراسیداوراند یمیآدام ک نلهیقدر سن

ل، آدام هنسیا گلدیجو بؤلومودور. بورا-۲۰۹ دا -۲۰۹سان! یمالاو 

چاالرالر! بورادا  ینین حالواسیالمازالر، آدامیحالوا پا

ب یجکسن! گئدن ان اوستونونو گؤرهیدمتلرین خیگیدگؤرمه

خیائدرسن،  ینیرافیرک اعتگؤزل دوشونه-گؤزل سا بورادان و 

نان، یندن باشالیشلریه داؤنجخار! ین چیدپارچا جسه-پارام وندا سو 
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نله یسه لمین کسینیاقالریآ خ ز، بورادا سندن داها چو  یوجالنار! بسو 

 یل، بوراسییقصر دئ یاؤتدورموشوک! بوراس یالرینادچیا

خوتما دوستجا، اونجو بؤلومدور! -۲۰۹ سا دوشمنجه! بونو سن یو 

 سئچ! 

رم. یتمایسنج یر داها ازیر! من بینجیا یئرین هر یمیم جانیمن -

ن یم وار! آخیفرتیم روسالرا نی، منین کینانیا ال نئجه الراو 

الم یشگیلیا ن، یینداندا ساخالیز قدر زینیگیدتهایس یلر؟ منی باو 

ام. والاله، ینداینج آلتیر ازیلدیر این. من بیشگنجه ائتمگیآنجاق ا

لم یشیم روسالرال ایمن یمعصوم حاق ۱۴، یقوران حاق ماز! او 

لقا ! یدیجان تورکو ایباآزرز یمت-. او، تریلدییز دئیر روس قیب او 

لاو، موسلمان   ! یشدیسئچم ینیمه آدیدوغو اوچون فاطاو 

ا ینه گؤتورون! صاباح بو زامان بورایئریباغال! بونو  ینیگؤزلر -

الن! آدام یریگت لن، یردیچیا-بیردیئدیرسا، او  ز ینیگیلدیمازسا باو 

الن! من اؤزوم ده یائد یمیک  جاغام! او 

 

ندان یآ ۶! یجو بند-۲۰۹ن ینیتاغسن دویائو یبوراس  مدایزیرا آغسو 

ن یندانیالراق، زیریندیکز بورنوم س یکی. ایشدیم قالمیشید ۸توت -وور

 یاق دارباسیآ یز قاپاغین دیمیاغیل آم. سو  یشدیاتمیندا یخاناسه خست

رک، شهیب یمده اوتو قابارالریگه . کوریشدیخمیندن چیئرین یاوزوند

لک شوکا معروض یریکت. دفعه لرله الیشدیلمیق اته چئوریآرت دوغوم او 

م. یشدیر سوموک قالمیب - یر دری. بیشدیترمه گلمیلوما تقو  -اوچون ال

وردوم! سده قو یمیگیئدیق ی! آرتیشدیاقدا دورماغا بئله گوجوم قالمامیآ

دن مسهیم ده کین مندن، منینمسهیم! کیشدیرالمیاؤلومه حاضاؤزومو 

خم یخبر للر. کئشکه یردییتهایسقرار ی! مندن ایدیا یو   یمی، جانیدیسااو 

م یلر؟ منیردییتهایس ینیقرارین اییئن، نیالر! الکیدیب قورتارسایآل

نجا یقرار ائتسم، آردی! ایدیق ایرین اوجو" ائله همن باشدان قیمی"ساپ

خ یلگیر بیق بیجک! منده آرتروشدورما داوام ائدهسو   ! بونو یدیا یو 

 ! یردیلمیقرار آالن مأمورالر بیم، ایردیلیزمن بیالنی

م یاشاماق اوچون ندنی، ی. چونکدیله ییردیمق آلالهدان اؤلوم یآرت

لقا. نه یشدیقالمام م اوچون ان ی! منیسیری، نه اوشاق، نه ده باشقا باو 

غرو ال دو  اراق، اؤزومو اؤلدورمک ی. بونا باخمایدیز اؤلوم ایالنین او 

گئج -تئز یم. بونالر منیردیتمایسز دوروما دوشمک یعاج یمیک
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، اؤز اؤلوموم ده هئچ ده اوزاقدا هلر. بئله داوام ائدرسیجکداؤلدوره

، ی، آنامیمی، قارداشیمیمع، اوچ ی، آتامی. دوشونوردوم کیلدییدئ

مله یه من اؤز الیی، نهاؤلدوروبس یمیبو فارس رئژ یمیباج یکیا

 ؟! یم کییلاؤزومو اؤلدورمه

له اؤنجم. یردیریده کئچک بؤلمهیدا بو لعنتل یمییجو آ-۱۰ق یآرت دوغو او 

الم دئمک ی! بدنیردیلر داوام ائتمشگنجهیر ای، آغیمیک ، یر کاو 

لجان یاری واردان توتماق واقدا دورماق اوچون دیموشدو. آاو 

لر! یردیریلوما گقو   یکیتوالئته گئدن زامان هر ا یحت  م. یدیزوروندا

! هاوا آلماق اوچون یشدیتمیوک اؤلچوده بیبؤ یغیشین ایمیگؤزلر

ل یا یکیم! ایردیلمیباخا ب ،نا بئلهین باجاسیطیح   یوم گونبزلیگؤتورولدو

لوشلر، تورک یسؤ یللین میتمهیروشدورما، بسو    یکیدوغوم اوچون ااو 

ن ینج سانکیقات از ق کامئرادا یله ده تک آداملح! آنجاق، یشدیا ارمسو 

خم یذنیله گؤروش ایه امسیم و کیردیساخالن  . یدیا یو 

ننده حامامدان یرین بیز گونلریس ن سسیهم م یغیشدیئنه آلیرا، سو 

 یاخشی یمیجگاوتاغا گئده یلر!هانسیردیقاتا ائند یلردن آشاغللهیپ

سالونا گؤتوردولر.  یقلیشیوک و ایداها بؤ یه منم. آما بو دفعیردیلیب

ر یرو بوومیما یتورتدوالر. باشصندلده او   یهازلیک جیریکتر الیب یمن

لک یم. ایه باشالدیسئتمهیک حیلیتایسمدا یلر. باشیردیئرلشدیل چلنگ یمفت

خق یل ، آنورمالی، سانجیر آغریب یباشدا هر هانس ر آز ی. بیدیا یو 

نکدن یکئچد م. یه باشالدیگلمه-بیندا گئدیآراسا یدون یکی، اراسو 

 م! یردیتالر وئریانیم یغیمسامادیوردوم. آنیدان سسلر دویقارش

مه رغمن، چمهیالن ایف-م. سویردیرالمیخاط ینیگینه قدر زامان کئچد

م. گؤزومو آچارکن، اؤزومو داها یشدیاخاالنمیشه یاخان چی-بیریاندی

ل قفسده آز یر مفتیندا دمین ساغ بوجاغیبندده بولدوم! اوتاغ یقلیشیا

. یدیتوراق توالئت وار ال طرفده او  . سو  یردیانیر المپا یب یقلیشیا

م اوچون یله دوروردو! منینلگه یر سو کرانیک بیچین اوستونده کیتوالئت

نائدندن  یمیشی. چیردیلییسا یوک شانسین ان بؤیلیا ۲بو،  را، سو 

نه ییر ایلومدان بقو  م. سادجه یمساماغا باشالدیآن یما گلنلریباش

 م! یلدیا بیرالیخاط یمیرالنان باشیو ف ینیوورولماس

 

                                        ~~~~~ 
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 ئنه سوچالما! ی، هئنه محکمی

 

ر. یندینداسان. بو محکمه کسکیهام آلتیتیسن چوخلو ا :یضاق -

ر. بوردا یجکدنهیه میوهزاماندان قو ینیلن حؤکملر عئیوئر

نه قدر دوزگون  یرغوالرر. سو  یلییسا یلر رسمفادهین ایگیوئرد

ه اؤنجلک یر او قدر آالجاق جزان آزاالر! ایجاوابالرسان، ب

نله هاراالردا یر؟ سنیمدیکوو" کیآنالت گؤرک "الدران ژئرن

 ؟یگؤروشرد

لقالده یا یج-۱۹۵۵ یبو آدام - نه یگیل یوک ائلچیله سووئت بؤیا او 

لقام. او، یدیم زامان تانیگیگئتد ه ایس ی، منیآلد یره چیا یناو 

لقا! یرا آتدییبا دان یآلماق اوچون دؤرد گون قاپ یگئر یناو 

. او، یقبول ائتد یگه مله گؤروشمیجو گون من-۴م. یلمادیریآ

لقا نو منه  یدئد گئتدیگینیا ی ین باکیناو  ر مکتوب یدان باو 

ن یکارت. یدا منه وئرد ینیؤز کارتا ! بوندان عالوهیوئرد

ن یآ ی. آلتیشدیلمید ائدیقئ یسلئفون نؤمرهو ت ینده آدیاوزر را سو 

لقاب یگل الدان مکتوب او  . من ده یدلهیسؤ یمیجگلهیرسا، آال باو 

ن یآ یآلت لقارا سو  م. آنجاق یه گئتدییرلیدان خبر آلماق اوچون سفاو 

لقا خدان خبر او  ن یآ یئنه آلتی. یدیا یو  ب الدران یرا گئدسو 

نکووال گؤروشدوم. داها یژئرن لقاراالر سو   یمیدیدان اوماو 

نکدن یکسد  م!یدکووو گؤرمهیر داها الدان چئرنیرا،بسو 

له ان ینا باغالنارکن، بو شخصیهازیراف جیک اعتیریکتسن ال -

غروسن! یراف ائتمیونو اعتیگؤروشدو دفعه ۵۰ندان یآز  دور؟دو 

، قوران هس رمییدئاالن یکره گؤرموشم!  ۳سادجه  یمن بو آدام -

ن ی! حت  ین منیچارپس ، روس هگؤروشوموزد یدفعه ک سو 

النده ین الینیسکرع لمده یم الین منین آوتوماتاو  م. یردییلهید ینیماساو 

نم. یردیفرت ائدیبو مأموردان ن یچونک -کیو آوتوماتال دلاو 

، هن اؤلومونیم لهییم بوتون عایم. او، منیردییتهایسک ائتمک یدئش

النا ندن ین مندن قوپماسیمیش اوشاغیو دوغولمام میخان ن او 

ندا ینج آلتیر ازیر ان آغیلدیا یکی! ارر روسدویتکار بینایج

ر. یتمیسانانماق یمسه منه ایرم! کییاراق بونو دئیزالیرک، سهینلیا

؟ یشم آخمیه شلیا یگوناه یبالر؟ هانسیبو گونه سال یندن من

لم یلید-میلیرم. دییبو گون ده دئ یمیگیگون دئد ینجیریب ، هسام بئلاو 
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خجک باشقا سؤزوم هیدئ  ینلیل تک کابیا ۲، یدور! جناب قاضیو 

واندان داها یئحشام! یوندوروقلو قالمیبو   یمیت کیده اتورمه

ز، یشم! سمیه لین کره اؤلوم دیوم گونلرده میک دوشدویاسک

دا ینه اوجو بوییکئشکه اون! یمه قو  یئریم ینا منیغیر آنلیاؤزونوزو ب

لسوچوم  ل! تورک یدیسااو  م ینهطرم! ویدوغومو سئواو 

 یمیمه جانیگیملیک یللیرم! میق سئویمدان آرتیجان یمیجانیباآزر

ل یجانلیباآزر، تورک و یرم! اگر که ، وئرهبئل دوغوم اوچون او 

 !ین، جناب قاضیرام، اعدام حؤکمومو وئریلییسوچلو سا

نن یسن یبونالر :یقاض - گؤزدن  یمیعه ن کیموداف سو 

لانت اوزوندن اعدام یجگم. سن، خرهیکئچ موش چاووش او 

نسان!  ین دوستو و امکداشیاخیشلونون یدرو علیقوالم ونال او 

لندا یشاه حرکات-یل آنتیا یج-۱۹۵۲ کده قانونسوز یرلیموسان. باو 

ب یقعسن. تیق ائتمیاورتاقل یاما قارشظن یغواالردا شاهنشاهیی

ن ینیسسان، عدالت محکمهیاشامی یزلینا دوشموسن، گیآلت

ق یندن پئشمانلیشلریه داناجاقسان؟ بو اجنئ یندا بونالریسیقارش

رمک یله گتید ینیهره صداقتامیرآ ؟ شاهنشاهیورسانمیدو

 ؟یرسنمییتهایس

ا یز؟ )دونینینه سوچ اوستونده اعدام ائتد یقوالم یجناب قاض -

، داها نفس چکه ینیانماسین دایمیر آن اورگی. بیردیما دوالنیباش

 یمیغیلدیخییئره یومولدو و یم یم. گؤزلریسئتدیح یمیگیدلمهیب

 م!( یلدیب

 

ال یلین قاتیمیلتیمن م ال ین شاها نئجه وفالاو  کده یستلیم؟ او، فاشیلردی باو 

 یز قوالم هانسی! عزیشدیقولونو دالدان باغالم-ن الینیتکار آتاسینایج

لنا گؤره اعدام یگوناه زدن یندا اؤلدورولدو؟ تبریشگنجه آلتیا ایوندو واو 

ندن یفرتیفارس ن ی، سورگوندن اؤلومه! بو آنجاق تورکه قارشهسورگون

 ر! یدر پروژهیدوغان ب

ن یم! هله ده سنیقوالم یمخان داشلظم کایم قوالم! منیز قارداشیعز
 ن: ی، دئدیر کینمدا سسلهین قوالغید سسیگیکؤورک و ا

 ،یج آتامیفلی! ایئردن قالخماز ائتدی ی"آرخادان گلن کورد قورشونو آتام
لر. یردیزال ائولندین قیر گلیب یاشلی ۱۸د دوشموش یساواشدا شه یرا  

ر اوغالن دوغدو! او اوغالن منم! آنام ین، بیز گلیاو ق یچؤهره آدل گول
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م یاشی ۳م یندا قان قوساراق اؤلدو! او اؤلورکن منیاشی ۲۲
ل النده کورد قورشونو یموشدو!...بدناو  ل یر نئچه این آتامال باو 
ر یب یمییتوروب بوتون گولمک پاما او  یباش م!...او اؤلن گون تکیاشادی
 ئرده گولدوم!..." ی

الزدن یمیچیا ،. او دایقوالم دا بئله گئتد  هین دوشمنه هدین یر ساتقین باو 

ل یس لر ، نههروسو دوشونجیک ویلاؤزگهنه یچین ایلتیر می! آخ... بیداو 

ل  یمیا کیحین یدلریگینئچه منم ا-ز داها نئچهیمیگیدلمهیلر! بور، نهاو 

له یسلشمهوله ن کیلتیر میوار اورتادا! ؟ب یسنالرا قوربان گئتمهیساتق

نزدن یب یر. وایدورماق بیلم ین دا آرتماسیروسالریبئله و را سو 

 یش وایرمیروسو گیانت وینه خیچیا ونسونواولنا! تورک ین حالیگلنلر

ن یدوشمن یرقچی، عیته کال البیین هر گون آرتماسیاالریحیزلره! یب

خر دارتاراق یتیق-ریتیق ینیلتیتورک م یرمانیید ش یر! آلتمیجکدائده یو 

ک سورگون ینفرل ۶۸ه تئهراندان، توپالم ایس یزیزدن، سککیتبر ینفر

لج یفلیندان ایکاروان مسه یندن کیسر نئچهیم بیگیدلمهیب و موش مندناو 

لقا. کئشکه یشدیقالمام لش یاشامیدا  او   ! یدیسا ااو 

ن آلوولو ینتقام گونونو گؤزلهیندا ایدا کؤز آلتیم، الویدا قارداشیالو

 م! یقوالم

 

تاغا دن او  ش دورومدا پنجرهینا باغالنمیاتاغیخانا ه مدن خستیلگیل بسو  

نلدن یا یکیموشدوم. اینه اویزین ایساچان گونش تاق او   یلر پنجرهیرا بسو 

. اوزون زاماندان یشدیباغالنم یستئمیلوما سئروم سگؤروردوم. قو  

ن گؤزل،  یمیکه کییر مالیب یم گؤروردوم. او، آغ اؤرپکلیر خانیرا بسو 

! یدیم ایندا خانیاشالریرخ یق-توز، او  یجانل-یر آز اتلیبوخونلو، ب-یبو  

نلدن یا یکیا ی! چونکیردیلیمه سو سپیاورگ واندان یئح یدلیرا چئشسو 

ال یفرقل ق، ینج، آلچاقلیل ازیا یکین گؤروردوم! ایر قادیراق، باو 

نکدن یل نیرکیچ لک یگؤروردوم! ا ین اوستونده شفقت الیمیرا باشسو 

تمه گوجومو یگئده ائش-م آلماسا دا، گئتیقوالقالر ینیگیه نه دئداؤنج

 م:یتوپارالد

 ام! ی یسیب باجط؟ من یورسانمیدو یرسن؟ منیدیائش یمن -

 ام؟ یرم! من هارداییدییائش ییزییییس -

 ز. ینیلسینداندا دئیز زیس -
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، یلرم کیه بیز! دئینیسیمه فلیظعز! ینیز اوچ گوندور بوراداسیس -

خ یمیزده قان دوالشینیبدن ز ینیرنجیوک دین چوخ بؤیزیدور. سیو 

ا ی! بورایلمالو  ا زهیمؤعجر یلماز بیرن دانه اتا دؤندیح یزیوار! س

 یاشاماغیز ینی! بدنیردیدا آتیز چوخ آز ساینی، اورگهلندیریگت

ز! ینیبسیآچ یزینیگؤزلر یندیز این، سی! الکیشدیپروتئست ائتم

خم یشما حاقینله دانیزیم سیر. منیدیجیریندیبو چوخ سئو دور. یو 

 ،یک یر ده مأمور وار. بللیس، بیپول یکیندا این آرخاسیتاغاو  

ل یسیریب یچوخ اؤنمل مسه یک ینیغیشدیمله دانیز! منینیس یمالاو 

خن! یسلمهیب  شدن آتارالر! یا یسا منیو 

لنن یییلمزلر. آرخایخ! بووووی -  ! للاو 

 

ن نگوندن  او  -۲۰۹ئنه یالر. یتاردینا قایندانین زیدن ائویئنی یرا، منسو 

. هر گون یدیز ایم تمیئری دا! آنجاق، بو دفعهئنه تک او  ی، هجو بؤلم

خنج یم. ازیردیخیا چیق هاوایآچ  ا-۴۰م، یئنن چکیه -۳۵. یدیا یو 

للرده أونجه مله ی! منیشدیقالخم نا یوانجاسیئح، یمیدوغوکاو 

، هیش وار دئیر ایب کسیننده یچین ایشیالر! بو ایردیداورانم

لدوشونوردوم! سوچسوز  ه یی، بس نهرسید؟ اگر بئلهیبلرمیلیدوغومو باو 

نمده ه بو جهیین یرلر؟ منیندانا وئرمیه نورمال زییا دا نیرالر؟ یبوراخم

 ! یردیسوالالرال کئچ-رغوم بئله سو  یرالر؟ گونلرییساخال

 

ندان یر آیب ما یئنه باشینا گؤتوردولر! یک اوتاغیکتردن الیئنی یرا منسو 

لن یمینیئنه بئینه ووردوالر، ییمدان ایئنه داماریشدوالر، هاز قو  یج -وباو 

 یمدا اوزاناقلیاتاغیب، یئنه گؤزومو آچیالر. یبوشالتماغا باشالد ینیقاالن

 گؤردوم اؤزومو! 

ن-بئش نگون  او  نم. محکمه یخدینا چیسیقارش یر داها قاضیرا بسو   او 

ن؟ یمیدسورمه -سوردومو قهیدق ، هن بلکه دیانیم. آنجاق دونیدلمهیو باو 

له یقلم یکندهیال یش! قاضیبمیلیازیما یم آدیمن یسسا محکمهیان ق

 نارکن، منه اوز توتدو: یاو

ه ن محکمی! سنیران وطنداشی، ایاشلی ۵۳ یسراب یدلعاریجوانش -

خ سوچدان ر چو  ی! سن، بیشدیق قالمیمجیاریق اوزوندن ینلیغین با

لآزاد  رت شاهنشاها علیا حضه اؤنجل یا ۱۷ونورسان! آنجاق، او 

لو یلرده آکتتنهیف یقارش قدان محروم یل آزادلیا ۵دوغون اوچون او 
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ل ندا ین حبسخاناالریت قصر و ائود  رسان! بو میما حؤکمو آلاو 

ل جک لهین، سنه وئریر! الکیلیینده سایچیدوغون دا حؤکمون ااو 

ن یحالدا، قاالن حبس گونلر یمضاالنماسین اینیستؤوبه بلگه

ر! محکمه یشالناجاقدیندن باغیامئهر طرفیشاهنشاه آر

 ر!!! یشدیتمیب

 

وز کره اؤلوب یز یندا، سککیآلت ینجین ازیوز گون ساواکیز یسکک

نلندن یرید  را سوچسوزسان!!! سو 

ک  دههسونروغو" ،آز قاال کؤکی"قو یون آلتیئمکدن بوی ییق پایالتاقلی

 ! یردین اوجونو قازیمین "تؤوبه" سؤزو باغریمیوز حاکقنسالالنان دو  

 

رمک یکئچ یاسییق آکسیموردو. آجلیمسه دویک یمییر هارایچاغ-ریباغ

نم. یدتهایس جگم! هیلمیرا بیلره چاتدمسهی، بونو دا کیرا دوشوندوم کسو 

نچوخ دوشوندوم!  قدان یآدامل یآ ۳ل یا ۲م: "یر قرارا واردیدا بسو 

نخاندان یچ م، تورکلوگوم، یگیملیک یللیرا اخالقدان دا پوزوالراق مسو 

جانا دوشمن یباآزرم یما، وطنیما، اؤزگورلوک حاقیغینسانلیما، ایاتینوعم

ر! یجگم! ؟جوانشهیلیجک عفو دنا دوشهیاقالرین آیزمیل فاشیلن قاتیچیب

غروز چؤکدوردون. ید یستئمیر سوموکله بو سی، بیر دریسن ب ، یک دو 

خن، آنجاق یلدیین، بایردین، باغیدنلهیسوچسوز ا تک باشینا  سؤزونو یو 

اوجا  ینا باشیسین قارشیستئمیر سیب یاراقلی، راققودسالالشدیرا

م ین! بو رئژیاراتدینله یاؤز ال ینیلکهین! سن، اؤزگورلوک هئیخدیچ

ر. یدن سوالنیئنی یدانی. ساواش مئیردییتهایسرماق یندیس ینینانجین ایسن

لغلو تورک ر! تورک او  ی، جوانشیدیها ه یمسهیثباتال! کیدوغونو ااو 

لثباتال تورک ینه این، اورگینیبئل، سادجه اؤزون، ییدئ دوغونو! اؤل، او 

نا یاغین! سن اؤلومون آینا گلسیاغین آیاؤلوم سن یلمه! قو  ییآما ا  

 دوشمه!" 

 

 

 ! یار دوستاغحصل یزی( کرج ق۱۹۷۰-۷۲)

 

. یکوم باشالدیچئوره اؤ یئنیدوستاق،  یئنیندا یزیین پایللیا یج-۷۰

  یمن
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نا یار دوستاغحصل یزین قیکرجال یینیندان ماشیز یلر پنجرهیدم

 الر. یآپارد

 :یردینا چاغیتاغاو   یمن یسیئ، بؤلمه راؤنجهآپارمادان 

م. یتردایسنه گؤندرمک یگیائش-نهیبورادان ائو یر! سنیجوانش -

بسده قاالجاقسان! حم دا میاریل یا ۲ن اوزوندن یغیل ینادلیاآنجاق 

سنه  یزدن گلن مرحمتیمیز، الین. بیدتهایسبونو سن اؤزون 

ال یزه خی، بیمیر تورک کیلمز بین، سن مرحمت بیک. الکیائتد

نن! بو گوندن یاشاتدی یغیل قیریق ک. یجکرجه وئره یرا سنسو 

ال یلیریآپارسان، خئ یاخشیاؤزونو  خر. او   ینیسا ترسیو 

 ؟ ین وارمیتگایسر یگؤررسن! مندن ب

خ - نز. بوندان ینیائتد ینزدن گلهینیز الی، ساغولون، سیو  را، سو 

 ن! یائتس یباشقاالر

ل! آدام نرسیق ائدیئنه دانقازلی - م ی! منیق بسدیبازل ! آدام! تورکاو 

م، یتردایسود وئرمک یر نئچه اؤیر! سنه بیانیم یسنه اورگ

 نله! یآچ د ینیقوالقالر

الر. اورادا یساخالن یاردا داها چوخ توپلوم انگللرحصل یزیق ن او 

نم وار. یر کسیتوتوقلو ب ، هبئل یزدان اؤترو منثقال تو  یر می، بالراو 

نساتارالر!   ن جاسوسینیندان مأمورالرین چوخو زیالراو 

ر. یز کئچیرسیسم-زیس سس ینیر. قاالن توتوقلو زامانیدیالر

خ ک در گونهیش بیر گوندن آلتمیر راپور اوزوندن بیسا، هر بیو 

لت ین ساکیمین آرتار! قوزو کیتوتوقلو گونلر  یدا، قاالن جزان او 

 ؟ینمیر! آنالدیتیچک ب

 م! یم! چوخ گؤزل آنالدینالدآ -

 

 ۱۲ئرلشن یبؤلومونده  ینجیزین سککینیخاناس ار حبسحصل یزیق 

نر سالوندا ان یک بیلیشیک مال یتانر ب، گؤکیندا اوزانیاتاغی سو 

 راراق:یچاغ یداش من توتساق یاشلی ۱۸ یم! حسن آدلیردیشیدان

لتور! سن ده او  مله سوفرهیزیر آغا، گل بیجوانش - ئمک ینجا، ییمااو 

زدا هر یز آرامیور گل، آغساققال! بیر. بویزدان کئچمیمیبوغاز

ز یبئله! ب یزیمیئمگی، یزیمیق، پولوموزو، پالتاریالشاریپا ییشئ

 ین. سنیقورتارس ینیق! آلاله هامیریلییله ساییر عایق بیبوردا آرت

 ن! یده قورتارس
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ل حبس یا ۴غوشدا م قو  یغیندی. باریردیب کئچیتئز گلالر چوخ یآ-گونلر

ق. یردیر دوستاقداشال داها چوخ آنالشیب یت آغا آدلز  عش یملآ یجزاس

اله قدر -۵۰دن -۱۸ یاشی. یردیلییسا یغوشون آغساققالاو،قو   ن او 

ک ی، اسکهر آن بئلیب ینیسیغین سایآغان تز  عغوشداشالر، بوتون قو  

نتوتموردوالر.   .یردیاتا کئچیر و حیلیننلهیرک دلهیسؤزو سئوون هر او 

غروآغا،  تز  ع ز یمیغیندی. تکجه باریدینسان ایدان دا گؤزل ادو 

الغوشدان ل، باشقا قو  ییغوش دئقو   ننالر دا، او   ینیون حؤرمتاو 

ن. یدیوار ا ینالر. هر هفته گؤروشه گلهیردییساخال ه یو گؤرمهاو 

للو دو   ین الینیسین هامیگلنلر لوردو. ائله گونلر او  ، گلن ات، یوردو کاو 

. یردیلیدیغوشالرا داغباشقا قو   یغین آرتیالریوق، چؤرک و دادلیتو  

. یدیندان ایفاسیطا یلخانین قولوخان ایوسئح، هنه گؤریگیاؤزونون دئد

ل، ییمله فارسجا دئیمن ی. حت  یردیلیچوخ گؤزل ب یناو، تورکجه

ن. یردیشیتورکجه دان لرده چوخ بؤلگه یغیاشادی، هنه گؤریگیون دئداو 

لدوستو  یقاشقا ن. یردیلیگؤزل ب ینموشدو. بو اوزدن، تورکجهاو  ون او 

ده  ین. آنجاق، تورکجهیردیچک یمیم ماراغیمن یغیلین باغلیا دریلورجا

ر آز لکجه یم بی. منیردینمیرمکدن چکیله گتید ینیگیچوخ سئود

چوخ  یغینلیاخین یله لورجانیلک ا ی. چونکیردیمدن ده خوشالندیگیلیب

الن منه یآغان تز  ع. یدیا ال، اوتاقدا یسین حیاخین او  ن هر کسه او 

الک یللیا یکیمدان کئچن ای. آما بوندان داها چوخ باشیردیانسی ن یالریاو 

 وک گؤرونوردو! یبؤ یریتاث

الغوشوموزدا م قو  یزیب  یرجه باش بالسینده بیچین اینسانالرین ااو 

ال ب، یسال یآشاغ ینیباشالر یسیگؤرموردوم. هام ینیسیریجاق باو 

ن دا بو یآغان تز  ع، یالر. سؤزسوز کیردییاشای ینیجلره سورتوتوقلو 

، هکلی، اؤزللیمیر آتا کی. او، بیدیلماز ایلو دانوک رو  یقدا بؤیامانل-نیام

ر آن بئله گؤزدن یب ینیشالریداوران یالین قانونالرا دایگنجلر

. یردیینده اؤنلهیئری یلک انگهیچیرن ان کیا گی. آرایردیرمیقاچ

الغوشدا قو   ن ینیآتاس یریجارت، بیت یسیکین این دؤرد تورک گنجاو 

ا یحبسخانا یله باغلیغونچولوغو ایه بانک سوایس یری، بیله باغلیثرا

 دوشموشدولر. 
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شلردن یا یم. داوالووتمورداونهئچ  یم درسیغیآلد زیندانیندا نیائو

 ینیستمهین بیمیتجه حبس گونلریم. ساکیشدیبوتونلوکله اوزاقدا قالم

 .یردیب گئدیآخ یمیات سو کیم. بو حبسخانادا حیردییگؤزله

 یندان منیقرارگاه ین مرکزینا آز قاال حبسخانانیرامینووروز با

 الر:یردیچاغ

ن یامئهریشاهنشاه آر انباش کوماند یر، سنیجوانش س:یئباش ر -

ل دوستاقداتوتموشدور. بو  یوعف دوغون سورجده اؤزونو او 

غرو، هنیگیت ائتدینا رعایندان قانونالرینا، زیغیآپارد یاخشی  دو 

ال ، هنا گؤریغیوم ساغالدینال اوی، اوتاق دوستالرهونی دوشدویو 

النده آزاد یرین بینیرامیروز بانو لسونجاقسان. اوغور او   ! او 

 

                                ~~~~~                  

  

ه توتولدوغومو، ییمسه نی. آما کیدا بئله کئچد ییآ ۸ل یا ۳عؤمرومون 

 ،بئله یمیغینه معروض قالدیلرشگنجهیر این ان آغینیمیه فارس رئژیین

وک یبو بؤ ی!چونکیشدیاج قالمامیاتن بونا دا احتذ! یسوروشماد

مه یم، کیم! هارا گئدیشدیز قالمیز، وطنسیسمسهیز، کیالنی-اپایادا یدون

؟ دؤرد یار کیم سایک ینسانیر ایش بیاتدان اوسانمیندا حیاشی ۵۳م! یگئد

لسونر نفر ینده بیچیر زامان این بیاخیله یا ! ید، گؤروشومه گلمهاو 

ا سونرغو؟" سو  ن واریمی"کن یشیم! مفت  یر مکتوب بئله آلمادی، بیحت  

م یگیدتهایسادا گؤرمک ی، هر کس اؤلدو! بو دونیمسم قالمادی"کم یجاواب
خمسم یک ل ق!"یآرت یو  ، هلیا یجان ینیسینا سئوگی، تورپاغهنیلتیوردو. ماو 

لر یز قاال بیز، وطنسیسمسهیز، کیالنینسان، نئجه یر ایله وئرن بیا یقان

 ؟یک

ز یرسیده قاالراق، بلیم گئریر آددیم اؤزومدن بیاقالریش آیبوخووالنم

ندان یز آیل سککی. اوچ ایردیلیئره چکی نه ین ائوینیرا گولناز باجسو 

ل یسار ، هم بئلیباشماقالر یمدن تؤکولوردو. حت  ینیم ا  یم. پالتاریالندیو 

ب گولومسوردولر! یگئدنلر، منه باخ-بی. گلیردیخیمدان چیاغیآ

نآلالهدان،  بو رالر. یشدیتارمیاؤزومه قا یمیق ماعاشیلیم آیغیآلد سو 

دوشونسم  یم آلماغییغون گئیب اویرینا گیر کره پالتار دوکانیاوزدن، ب

النده ین ائوینی، گولناز باجهد فاده یتایسرک لدهیچیک ین پالتارالراو 

خان گونون یندان چیار دوستاغحصل یزیم! قیه اوستونلوک وئردیائتمه
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 ایرخولو، ماف، پوزونتولو، قو  یلینتیخیم. سیتئهرانا وارد یآخشام

ش یچمینه آند ایسنمهیلیئر اوزوندن سیون سونواولخولو، تورک قو  

وسومون آخار اولتئهران! تورک  ق قیلدیغین آنا تورپایزمیپانفارس

 ن تئهران! یرکیرن چیغا چئویباتاقل ینیبوالغ

ر یدن ب یچیرنیش شیآچم یئنیندا یکوچه باش یغیاشادین ینیگولناز باج

ک کابلوسو یکترم. الیردیه گیکوچه یگیئرلشدین یب، ائویقوتو باخالوا آل

الرا خولیا اوزاق ی، منهر سرجیگ ساالن بیج-گیاوستونده ج

ندن قالخان ین ائویمیکده گولناز خانیرلیله بیسرچه ا». دالدیردی
. سسلر، یخسته روحومو اوخشاد یسقوشونون خور نغمهیوزلرجه چالی

 یمی، باغرهندیچیر آن ایب. یردیانا گتیقل یمیسقاالشان قانیمدا سیدامار
 یسینتین اسین سرینیئلیدان  ینیئرین یکولکلر یرن دلیانا گتیعوص

مدا یقارش یمیقوشالریم چالیغینه حسرت قالدیللرجه سسلری. ایآلد
لقارادا "یلک سیگؤردوم. ا  ینجینده ایانماقال، تئللریر" دایجوانش-او 

ن یقوشو، "خوش گلدیوزلرجه چالی یتون دالینده زئیکلریمدی، دیدامج
الرال ی، آهن گونلرلیوردوالر! بو آنیخواو   ینیسر!"نغمهیجوانش
 ییئمدان باشقا هئچ نیقوشالریم! گؤزوم چالیردییتهایس ینیسسورمه

م! یشدیحاق ائتم ینیبئله سئوگ یم! چونکیدیگؤرموردو! بونا مؤحتاج ا
وتسا دا، اون ینسانالر منی! ایدیم ایم حاقیوولوک، مناولک، بو یبو گؤزلل

لم یقوشالریچال   «شلر!یرمییومو دؤرد گؤزله گؤزلهیو 
ر یش بیلمیریئرلشدیندا یانین ینیدوم! قاپیدؤ ینینده قاپیچیم آنالر ایگیدلهید

 : یت گلدیانینده یلیباجادان فارس د

 ر؟یمدیورونوز، کیبو -

 ر!یز؟ منم جوانشینیمسیز کیس -

للر. ییز ائوده دئیرسییتهایسودو عسز؟ آغا مینیمسین کییشالیاغب -

 جکلر.آخشام ائوه گله

 ؟یلمییدئ ین ائویمیگولناز خان یبوراس -

ز ی. بیشدیئد ینیاسیه دوناؤنجل یا یکیهان، باشا دوشدوم! او، اآ -

 ی؟ تانریزمینیق! آلو... آلو...آلو...! آغا گئتدیشیآلم یبوران

خز ینین خبریزین! سیشالسیروحونو باغ  مو! ؟آلو...آلو...آلو...! یو 

 

                                  ~~~~~ 
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الندا سیین قارشینید بازارآبا اسبع توروب، نده او  یطین ح  یدین مسجاو 

ر، یما خوش گلیم. سس قوالغیردیینلهید ینیدن گلن اذان سسنارهیم

وب، یویاوزونو -نده الین ساغ طرفیطی! ح  یردییقالیدیروحومو ق

الندا یانیم. هر کس یردینامازا گئدنلره باخ یرمالیچ یلالرقو   نسانا ین ااو 

نه یچین ایدیرفلره دوزوب مسج ینیسیقاب اقیرک، آساالم وئره

 : ینالشدیاخیمنه  یشیک یاشلیر اورتا ی. بو آندا بیردیریگ

ل یرقونسان! ائله بو  ی، چوخ یکوم قارداش! گؤرونور کیلئع ساالم -

، یلرم کیسوروشا ب پیس چیخماساسن؟ ه راز دا خستی، بیک

 بسن؟ یهاردان گل

غروه، هساالم!  کومیلئع - رقونام! و  یراز یدو قارداش، بدو 

تورماق رم! بورادا او  یجاندان گلیباآزرام، ی یرم! سارابلیلنجهید

ال  ؟ یرماو 

ن یسن قارداش! آلالهیر.( خوش گلمییشماغا باشالی)تورکجه دان -

لاساق یندا یمکان ن یآلاله یبسن. بوراسیسئچ یئریماز!چوخ دوز او 

نن ان ینیر. هامیدیائو ن، یخانالریر! داریئردی یناجاغیغیس سو 

خن، یزلریسمسهیک نن ان یزلرین، ائوسیسولالریو  د یاوم سو 

مسم یادا کی، بو دونهم دیم! منی یمین خادیر. من بورانیدیائو

خ ندور! یو  ال سو  م وار یباالجا ائور یم. بیردیتیا یمیمیراق خاناو 

ن. یدیا م. یئرلشدیا یندا بؤلدوم، بورایغلوم آراساو   یکیو دا ااو 

خ؟ یسانمیلمیق ینیام! سن نامازییناماز اوچون قالخمال یندیا سا یو 

 الق! یکده قیرلیب

لم. بوراالرا ی یلئره گئتمهیر باشقا ین! من بیلاله قبول ائتسآ - وم یو 

ن ی. بس سنیردیم جوانشیم آدیلرم. منه گهیگؤرمه ی، سنهدوشرس

 ن؟ یآد

ارام. نه یخواو   ینیسهحین فاتیرلر! اؤلولریه دئحیات فاتیمنه با -

 گؤزوم اوسته! -میزامان گلسن، باش

 

 لهیین عایمیفدا آغا سلیلیئرده سورونوردو. بو قیم یاقالریم، آیدیرغون او  ی

ر یاندان پولسوزلوق، بیر یم! بیردیتمایسن گؤزونه گؤرونمک ینیس

ال، ایسهاندان یر ی، بیسن رحمته گئتمهیمیاندان گولناز خانی قاالن -ناو 

خن یمیلرپالتار و نسنه-پار خ یخماسیا چیو  ه یروهیسوللوغومو زیو 

، هبئل یمیقوشالریچال ی، حت  یه یمسیق، کی. آرتیشدیرمیئرلشدی
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لدوشونمز  . آنجاق، یردیچک یمیلگین دورومو ایموشدوم! اوشاقالراو 

م یئریجک، نه ده قاالجاق ! نه گئدهیشدیدا آراما گوجوم قالمام بیقالخ

خ لنسان یمجان ایاریمدا یاشی! بو یدیا یو  سم ه تایسشماق یموشدوم. چالاو 

م. یلدییجک دورومدا دا دئم. تئاترا دؤنهیردینانمیما ایناجاغیشه آلی، اهد

لرم یبه ائدلو سالالق اورادا نه قو  -ی، الهسم ده تایس یگه زه دؤنمیتبر

لقا. یردیکس یمیقارش یکریف نبورنوندا  ی، قارنهنجیا گلیاو  آغالر  سو 

ن. یردیلیکیگؤزومون اؤنونه ت یمیقارا دئپرم ک یشالریباخ ر یون باو 

ن یمی، باغرهل کئچسه دیا یرمیگیندن ایستمهیگؤزومدن ا یمیز کآندا تو  

لقاله ده حر! یمه تایسران کؤزو سؤنمک یاندی ینیباش نه یسجهیدل یناو 

لقام! یردیسئدیمال، روحومال حیبوتون جان یمیگیسئود مدن یاورگ یناو 

لللرجه اؤزومله ووروشسام دا اوغورسوز یلمک اوچون ایس دوغومو او 

لقام. من، یشدیقبول ائتم م. بو یشدیئنمی ینجلریر ازی، ان آغهلین عشقیناو 

لقااوزدن،  م یشدمیه مسیمن یمیسئومک ک یاشاماغی، یسئومگ یناو 

م یغیردین اوستونده قازدیمیورگاندا یار دوستاغحصل یزیق! قیآرت

لقا" ر ین بینیسئوگ یاساق!" سؤزو، ابدیاساق، یاساق، یسئومک  یناو 

 ین ازبریکس`ندن اوزاق دوشن هر یس یلیسئوگ یمیک یاؤرنگ

ل  یسمهتمهیب-بیتین بی، بو سئودانیم کیشدیق قبول ائتمیموشدو! آرتاو 

لک یل یر قوتسال دلیل. من بییمده دئیم الیمن لونون یو  چوسو یو 

ل لموشدوم. سئودا او  م. بو یردیینجه آنالینرهید ینیررین سیوندا اؤلمگیو 

لقااوزدن،   م!یشدیشمیاشاما آلیل، اؤلومجول ییدان اؤترو اؤلمک دئاو 

ن ینیدا، گولناز باج یالرین آنینیمعم جاببار یغیوجومدا ساخالداو-مدهیال

ل یلت مالین می! او قاراالماالریشدینده قالمیائو دوغونو دوشونورکن او 

 ! یردییزالیم سیجدانیر بورجدان ویوک بیش بؤمیه لمیریئتینه یئری

 

. بو اوزدن من یدیا یتایس یمیک یهاواس یای ین باهار هاواسیتئهران

م! بو پارک یردیی"پارک شهر"ده گئجله یمیز کیوزلرله ائوسی، هد

لش یگل-شی، هم گئدهنه گؤریگیئرلشدینده یتام مرکزن یتئهران و یو 

لحساب  یلنجه مرکزین ا  ین، هم ده کوتلهیردیلییسا ر یم بیوردو. مناو 

، اؤزومدن داها کؤهنه هنه گؤریگیم بوراالردا کئچدیچوخ گونلر

لش ینلرله تانیساک لم یمکانیما ااو  ر چوخ یب یمیق اؤزوم کیوردو! آرتاو 

 م! یردیالشیپا یلرگئجهقالرال قارا یازی
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المده یبیاواش جی-اواشی نبئش گوندن -. اوچیردین پولالر آزالاو  را سو 

الدورومومون نئجه  ه ج، گئیلنجیم. من ده "گوندوز دیردیلمیب ینیجاغاو 

ال، دئمک هالجاغام! بو دوشونجیلره قاتی"سنگلک"چ ، بوتون یر کاو 

لاشاماق یاوجا  یوتدورموشدو. باشاون یمیدردلر وندا بوتون یو 

خ؟ یردیره نه گلین جوانشیرمهیتیا ینیغینسانلیعؤمرونو وئرن، ا ! من یو 

ن، هرمسیجوانش ل یمیون کاو  ش یا اجیق! بو اوزدن آزیدریم گرکیماغاو 

ل  .یدی، تاپمام گرک اهسا بئلاو 

الندن یدن شهریفر رتمنله داها یتورک اؤ یامکل ین آغا حسنلو آدلاو 

 یلر. گئجهیشدیرنمیاقدا اؤحم یاتیم حیم. او، منیردیریچوخ زامان کئچ

لز یمدان چوخ راحاتسیاتماغیپارکدا  نه یائو یر نئچه کره منیوردو. باو 

م. او، هر زامان یشدینا رد ائتمیبارجاسیک ینیتگایس، هدعوت ائدسه د

لاومودوار  یمن ندان یانین ینیباشقاالر یر گون منی. بیردیریماغا چاغاو 

 :یراراق دئدیاوزاقالشد

م یخدیک. چوخ داره یئیرک یبؤ-رگیش جیش یکیغا، گل گئدک اآ -

 ا!سونخون قو  یرگیهب جذبو الم

خم یلیم مئی، سن گئت، منیئساغول ب -  دور!یو 

ز ده یمیکیر. ایاراشمیاالن ی( گل گئدک! سنه هوزونده گولومسما) -

ر ده سنه چوخ یق! بینده باخاریئیرسان ینانمیق! ایآج یمیدئو ک

 ن! یسلمهیر سؤزوم وار! بو آواراالر بیب یاؤنمل

 

غروخوسو ن قو  یرگیج زده ی. تبریردییگل" دئ-دان دا آداما "گلدو 

ال . بونون یدیز" ایب-زیده "ج یریئمکلردن بیم یگیم ان سئودیرکن، مناو 

ز یه گونو تبرع. هر جومیردیلیی" سایسیل قاپی"گج یئریدا 

الندان ییشسارایدان ، گریز، جیب-زیکده جیرلیمال بین اوخولداشالراو 

غرونا یسیل قاپیئمک اوچون گجیرساق یباغ  یندیق ایک! آرتیگئدرد دو 

خن چوخو یمیاو دوستالر رقه یر چوخو فین بیمیدور. او دوستالریو 

نال حن چؤکوشوندن درین یتیمیحاک لرا اعدام سو   وندوالر! او 

 :یکم یشدیشلره دالمیه کئچمایسرلر، من گیش جیزدا شیمیقارش

 !یئور بیرما! بویچقا ینیوتما! دادیسو   یئر بیجوانش -

 ر!یلیئمک چوخ سئویزده ده بو یم. تبریشدیشلره دالمیهه! کئچم -

اشالردا یر. او دا سن یدیزلیتبر یبین دا صاحیاتن بورانذ -

ر. یله کئچیشیر. گونو اؤز ایآدامد یآشاغ یر. باشیدیسیریب
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هر ساعات  یوار. بوراس یشماز! آنجاق، ماشالالهیه قاریمسهیک

 ر!ید یچرنداب یفطدا لو یوار. آد یسیشچیر. دؤرد بئش ایدبئله

 ؟ یم! چرندابیک -

 ؟!یرسانمیه، تانه -

 ر.یش گلیما تانیبو آد قوالغ -

الش یسترسن تانیا - لرسان. او، بو ساعاتدا بوردا او  ل یماز. دخاو 

نله ی، سنیم کیزه. دئدیمیشیغلودور. دؤنک اؤز اندا دوران او  یباش

الن یر. وئیالنمله ائو دو  یا یاشعم یشاجاغام. امکلیدان یر شئیب

الماق یقارش ینیگئد-ن گلیالنماقدانسا، هم ده ائوران دو  یب سئیگز

ر یم! بیتاپد یشیم. و بو ایردیش آختاریر ایق بیاوچون آرت

 ینیسیریب یآشاغ یر. باشیدیاخشیدا  یعاشر. میدیرکتیکان شیآمئر

رکتده ی. او، بو شیشدیغلوم تاپمم او  یمن یشیرلر. بو اییتهایس

اللمانج ید مه سن گئت. سن هم یئریم یترسن منایسر. یشیراق چالاو 

غلوم اورادا م او  یر ده منیسن، هم ده جاوانسان. ب ونگولیمندن 

رادا لرم؟ او  یا بیقو   ینا چایسیغلومون قارشر. من نئجه او  ییشلهیا

جا یریآ یمیروقچوسو کگئجه قو  ر ده یئر ده وار. بیگئجه قالماغا 

الروجو و  یراز ین اوچون بیرلر. آنجاق، سنیپول دا وئر لر. ی باو 

لل یعطده ت-۴، شرکت ساعات یم کییبونو دا دئ ن یور. بو دا سناو 

 ر. یر فورصتدیالنماق اوچون بب دو  یاوچون گز

ران یمین شی، تئهرانهمدینیوم ا  یکوست یم گؤیغیآغا حسنلودان بورج آلد

له یآغا حسنلو ا یجیک. قاپیردیا گینایر بیمودئرن ب یندا بئشقاتلیابانیخ

ز، یم قیر خانیکورک ب ی، ائنلیساچل ی. ساریؤنلتدینا شوسپئر یمن

له آغا یق فارسجا اینیرک سرهیگؤزدن کئچ یزیمیکلریملیم کیزیب

نم". ییغلونوزا دئراز دؤزون لوطفا، او  یا اوز توتاراق "بیحسنلو را سو 

زده ی. تبریخبر وئرد یزیمیگیزجه گلدیلینگینه آالراق ایتئلفونو ال

مکان دوشن یمه ایوتماماق اوچون الاون ینیلیس دیلینگیخودوغوم ااو  

ار حصل یزیم. قیرمازدیقاچ ینیتابالریم کیتیزجه ائیلینگیا یمیک

. دئمک یشدیاراتمیمکان یا یشلیمدان منه الوئریبو باخ یحبسخاناس

ال له یسرنمهین اؤینیلیز دیلینگیا یمیده بوتون گونلر،تورمهیر کاو 

مه یشیم چوخ ایمدان منیبو باخ یتابخاناسین کینم. تورمهیردیریکئچ

م. یشدیتاپمام یمکانیناماق ایس ینزجهیلینگیک اد. آنجاق، بو گونهیارادی

ال یآغا حسنلونون اوغلو اؤزونون تام ترس راز ی، بیئللیراق، بورنو او 



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

519 
 

م بورادا ی. او، منیردیداوران یمیک یریست بیش، ائقویرمیتیاؤزونو ا

ل لز یمدان راحاتسیماغاو   یله بللیو سؤزلر یشیدوغونو، داوراناو 

"! بو ین جانیخار، نؤکریچ ین مالیرلر،"آغانی! نئجه دئیردیائد

ن یشالرین ده داورانی"آغازاده"ن  :یردیو گؤستراو 

ر! ید یخ اؤنملم چو  یشیام یر، منیجوانش هیز آغایرسیلیب -

نللر. یینسان دئیقاالن ا یگئر یمیم کیزیکانالر بیآمئر زه ین بیالراو 

 -یر شسلیر. من آتاما بیدیندان بللیقالریاوستونلوگو آغال یقارش

م. یالز یریندا بیاشالریرخ یم. بونالرا قیشدیدئم ینیسیریب یمسل

لازان یب یشیدان یاخشی یندان فارسجانی، ان آزههم د . یمالاو 

 یسیرین بیشلهین! بورادا ایش آختاریئرده ایر یز باشقا بی، سهمنج

وز، سونوکیز بؤیقوربان، س ی، بلیزجه "بلیلینگیندان ایان آز

ازبر  یسؤزلر یمیتمن قوربان، باش اوستونه قوربان" کح

ل  ر!یدیمالاو 

ر! یله بوردادای میم خواهشیر منیشما! آغا جوانشیغلوم، بئله دانو  ا -

لر یقحبو سؤزلرله ت من م. سن یدن سنه دئدا گلمهیز بورایورام! باو 

وئرمک اوچون بو قدر آلچالماق  ی، چاهر دین! بیده قبول ائتد

 ؟یرمیگرکد

الرا یکالیندان آمئری، ان آزینیسیریب یباشل-نییزدن ا  یبابا من س -

 م!یشدیمایسته  ینیسیریق بییال

ن بئله یغالنبو او  شال! من یباغ یمن یئر بیجوانش :یئحسنلو ب -

لآلچاق  الغلوم م او  یم. بو منیشدمیه لمیچ بیه ینیماساو  لمز! بو ی باو 

ن! ییاؤزونوزه آلما یرلریقحز بو تی! سیکدیئره دی یمیم باشیمن

الز منه یالنیبونالر   ر.یوشلردین سؤاو 

غول ن او  یزیر. تک سیدبئله ین گنجلرینیندیجناب حسنلو، ا من: -

ر. یلمیرا بیدشیاخیاؤزونه  یغلونوز منن او  یزیر ده سیل! بییدئ

لز ناراحات ی، لوطفا سهر بلکیدیاقلح  ن.ییمااو 

دا یالرا بو بو  یکالیغلوموم آمئرم بو نانکور او  ینمه :یئحسنلو ب -

لنؤکر   م! دور گئدک!یرام! گئدک، قارداشیهئچ آنالم ینیماساو 

ن، هن! بلکه دییزمایغلونوزا بو قدر ق، او  یئمن:حسنلو ب - ا او 

لگنج  یشچیش ایلمیریشیتاپ ، من هن وئرسیذیغلونوز ار. او  یدیمالاو 

 الر!یشه آلدیا یم. بلکه منیشاردیله دانیا ون مودوریاؤزوم بوران
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هئچ  یزینمز! سیئله آدام بح-لهحم یسیئم ریمن حسنلو "اوغول": -

ننمز. بابا بوندان یئب م یتمرم. منایسم یاردیر داها یرا سندن بسو 

 ن!یدن بورادان گئدمسه گؤرمهیک یزیس یندین. اینادیاومال یآبر

 

 یخانیندان چیمادان، آغزینا، نه ده منه آجیبو جاوان اوغالن نه باباس

ال یزیب بییدئ  یغلونا ترس باخاراق، آز قالدق آتا او  یازی. ی سالدیو 

نن. یرسینفاکت کئچیا ک. یگئتد یا سارییب قاپیریاغا قالدیو زورال آاو 

. یردیتاغا گاو   یکالیر آمئری! بیلدیه اوزوموزه آچاؤنجزدن یب یقاپ

غالن . او  یز دئدینیزجه خوش گلدیلینگیراراق، ایشدیخیمله ال سیزیب

ه یر سؤز دئمهیغالن ب. او  یدلهیسکر دوروشو سرگعاغا قاخاراق یآ

 ینیکالیزجه آمئریلینگیب ای، اؤزومه جسارت وئراؤنجهقالخمادان 

گوود!/ گؤزل، چوخ  یوئر-یرک "گوود، وئرمنه دؤنهم. او، یتالدیانی

ن! من یگؤزل!" دئد ب ییشماغا باشالیزجه دانیلینگیآستا ا-ونال آستااو 

 م:یردیتدیساجا تانیاؤزومو ق

ه ییشچیر این بیزیام. او، سین دوستوینیمن آغا حسنلونون آتاس -

لز ینیاجییاحت لز یشسی. من ده ایدوغونو دئداو  دوغوم اوچون او 

 م.یا گلدیبورا

 ینزجهیلینگیز، ایر. سیف"دیل شکیم "مایم آدینمه کان:یآمئر -

ات سئور یر ادبیز. من بینیرسیشیدوزگون دان یمیتاب کیک

ر. من یمسادیآن یز منه رومانالرین یغیشین دانیزیکانام. سیآمئر

لن زدن ممنویس ز، یر. بیدیرکتیجارت شیر تیب یدوم. بوراساو 

ز یمیشیک. ایریل ائدیتمث ینیرکتیر نئچه شین بیکانیبورادا آمئر

س یجه اوفه ق. بورادا سادیریسات یاسیر. ائو اشیجارتدیجه ته ساد

م اوچون یزیز بینیگه لمیب ینزجهیلینگین ده ایزیر. سیلیاپی یشلریا

 ر. یلییر پوان ساین اوچون بیزیو س

، هر دین! بیشه آلسیا یزی، سیرم کیش ائدیمن جناب حسنلودان خواه

ن یزیک. سیرییتهایسقالماق اوچون  ینیسیری، گئجه بورادا بیم کیشدیدئم

لز یزدن راحاتسینیائو قوالق -ب گؤزیده بورادا قال یلرماساالر، گئجهاو 

ال  یر شئیغورالناجاق هئچ برکتده او  ی، شیم کییز. بونو دا دئیلرسی باو 

خ  ن.یاپی ینیشلمیرمک ایشه گین ایدور! جناب حسنلو بو آغانیو 

 لر.یا بیشه باشالین. گونو صاباحدان ایلسین بییدا دئ ینیغیلیو آ ینیگؤرو
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ن دؤنوب یسیئکان ریغول":آما قوربان...)امئرسنلو"او  ح -

نندان یباخماس نه یئری یزینیرا( باش اوستونه قوربان! امرسو 

 ررم!یگت

 ر؟یز ندینین آدیزیس کل:یما -

ام. ی یاشلیراز یب یمیونوز کی. گؤردویردیم جوانشیم آدیجناب، من -

غروز! ینیترسایس ینیسیریراز داها جاوان بیز بیبلکه س دور، دو 

 م وار. آما...!یاجیشه احتیم ایمن

ق یمجیاریرم، سؤزونوزو ه لیر دور! اوزیندیدیل: سؤزونوز آکیما -

ر یز بیرم! بییتهایسشه آلماق یم و اینده یئب یزیورام! من سیقو

 یسین هامینانیبو ب ز وار!یمیشچیز ایک. سککیک شرکتیچیک

ز بورادا چوخ یر. سیمدیزیب یسیارین ینیر قاتیل، سادجه بییدئ

لرسن! صاباحدان یا بیشه باشالیترسن اایسز. سن ینیسمهینسیس

شه یجا ایریزجن ده وار! بو دا آیلینگیلرسن. ایا بیشه باشالیا

، یرین آیغیلی، گئجه آیم کییر ده دئیر! بیر پواندیندا بینماغیآل

 ر! یدیریگوندوز ده آ

 

م ی. او، منیردیلییسا و، هم ده مودوریبین صاحیرکتیکل بو شیما

ل یسیریمدا بیاشی و ساغالم  یکللیقات مندن هئ یکینا رغمن، ایماساو 

. هر گون یردیینسانا بنزهین ایگولوش و مت گؤرونوردو! چوخ خوش

ور" یر بوی، "جناب جوانشهونجیدؤ ینیسیوئرمک اوچون قاپ یچا

ندان یم، ان آزیردینی. چوخ سئویردییالیقارش یب حؤرمتله منیی،دئ

 یتتوال-ن حامامیرکتیم. شیشدیئر تاپمیناجاق یغیر سیلر اوچون بگئجه

ر حامام گؤروردوم. یب یلک کره واننالی! ایشدینه قاتالمیم یمینجیسئو

لک یم. ایردیریا تاپشیهر گئجه واننا یمیش بدنیا گلمییبو اوزدن سانج

لباشالر بورادا  رغونلوغو و  ین ی. اوزون زامانیردیماق چوخ خوش گلاو 

م. بو یده بوراخدیلمادان گئریخیس ییآ یلک آلتی. ایردیخیمدان چیجان

مله یمن یلرب گئجهیگل یئدوستوم حسنلو ب یریمودتجه واختاش

مکان وار ی، قالماغا اهاوچ نفر اوچون بئل ی. بورادا حت  یردیریکئچ

ل یمیم کیق اؤز ائویآرت یاس. بوریدیا م، یاتماغیم، یگه ئمیموشدو! او 

 ینیسیم پولون، هارداسا هامیغی. بورادان آلدیدیبوردا یسیم هامیگیزلیتم

لمله ینلر منیشلهیم. بوتون ایردییتوپال  یقانل یتایسدوقجا او 

له ح ییندان دوالیشیلک داورانیه اایسشلو یغول دروالر. او  یردیداوران
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نله حدا  ی. آتاسیردیلمیگله ب ده اؤزونه . من یردیتمایسشالماق یو باغاو 

نم. ان یردیشیرمک اوچون چالیه دورومو نورماال چئوایس -وندا آتاسو 

 م! یردیرلشدینده بیگه ئمیر آخشام یب یباالن

 

م یم! بو منیردینده کئچیرکتیکا شیآمئر ین ییآ ۱۸ ین ان شانسلیمیاتیحا

 یوک حدفلرین بؤینیرکتیکان شی. آمئریدیلماز فورصت اینانیاوچون ا

غرول کی. مایدیوار ا ر یر تاجیلن بیب ینیشیال، این، سوسیلگیدان دا بدو 

وک حدفلره یبؤ یگیدتهایس یرکتی! او، شیردیلیال بییسا یاؤرنگ

ه ر مودور گؤرمیک بئله بدم گونهیگیما گلدیاشی ۵۵. من یردیداش

غون ینه اویوک حدفلریبؤ یبازارران یق ای، آرتهنه گؤریگیم. دئدیشدمی

. یدیه اندیکریماق فیا داشیایکورئ یگونئ ینیرکتی. بو اوزدن شیردیگلم

ل یلن تهلوکهینیران بازاریللرده این ایاخی یاو، حت   ! نو دئیردیدوغواو 

نندا بوندان یران بازاریل، اکیما  ینین آرتماسیقال-را قالماسو 

او دا،  یمیک یش آدامیر اوغورلو ای، بیدوشونوردو. سؤزسوز ک

ده یشکیلیا یله سورکلیکا مرکزلریتیان پولیتوپال یلگین بینیساؤلکه

ل نن یلیا یج-۱۹۷۵، ایسه! نه یدیمالاو  غرونا یالرسو   ین گونئیرکتیش دو 

شدن آزاد یغول حسنلو ا، من و او  هنجیمه گله گوند ینماسیا داشیایکورئ

ل  دوق. او 

 

را یشدیغیاؤزومه س یاتماغیب "پارک شهر"ده یق تئهراندا قالیآرت

گوندوز -، گئجهیمه وورموشدو کینی" ائله بئیگیل یز "دلیم. تبریردیلمیب

م یویر موتیم! تئهرانا باغالناجاق هئچ بیردییقالیه سایوطن دئ-وطن

الصفهاندا یم ایفه خانیمله ظریر. آغا سلیشدیقالمام ندن ین ائوینیزین قاو 

لتئهرانا دؤنرکن  الیندا یو  نجا، یچک مندن خبر آلمایلر. چراؤلموشدو او 

ل یباال آناس یکیش، ایله ائولنمیسیریغون بیاو ن یمیموشدو! گولناز خاناو 

ندا ین آراسیاوشاقالر ثدوغو بوتون ارین قو  یئخان ب له ماشالالهیساؤلمه

شدن ی، اهشالر. منسیلمیئره داغیر یب یسه هرهایسش، اوشاقالر یالنمیپا

نقدان یلدیریآ ر اوجوز ینده بیطرف ین آشاغینیابانیپه" خرا، "سسو 

م! بو اوزدن تئهراندا قالماق یشدیائتم یوندا اؤزومو ائو دوستاغیپانس

ناشدان یق بو ی. آرتیشدیقالمام اهانار بیمده هئچ بیاوچون ال را سو 

دیله چوخ  یزه گئتمگیم. تبریردینانمینا دا ایماسیوطنده تان ین منینمسهیک

ز یتبر یمیاراق، پالنین بونا باخمایم. الکیردیک ائدیگنل نی، چکدهسم 
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ن، ینده قورموشدوم! بئله کیره اوز م یغیونجا توپالدیبو   یز آیسکک او 

 یشه باشالماغیو ا یر ائو آلماغیک بیچیزده کیپولال تبر

 م.یشدیرمیپالنالشد

 

اوتوز ! یردیخمیمدان چیر آن باشیب یالیمه دؤنمک خیجانا وطنیباآزر

ن ینرقهیلر! فیچکن ب یز بو دردیالنی ینیسین آجیاشاماغیز یل وطنسیا

نزده کئچن ان یتبر رام. او ییرالیخاط ینیس یکادرالر توپالنت سو 

 ین بو سؤزلریدئرلریوئرن ل یا اؤلوم" شوعاریق، یا آزادلیدا "یتوپالنت

ه ینمهه رید یزیدئرلر بیجک. لمدا سسلنهیقوالقالر ه دکاؤلن

زده یشونال تبرقو   حیوک فاتینده بؤیچیل ایر ایراراق، بیچاغ

ال ئر یقوربتده  یله دؤنوردوک! هانیر ایب یلر! هانیردیدئ ینیجاقالراو 

دن چوخ چکمه یلیسگیق نیآزادل یش! هانیلمییسالماق گرک دئ

ئرده ی ین قانیزیمینسانین ایم ۴۰-۳۰، یش! هانیجکمتهیب

؟ من، یئرده قاالن جاوابین یرغوالرخ سو  ر چو  یب یش! هانیاجاقمیقالما

نلدن یتوز ااو   "ساالم آنا وطن، من اوزله آنا وطنه دؤنورم؟  یرا هانسسو 
 یمیگیم! من، گنجلیرک سنه گلدالنه یارپاقالریم! عؤمرومون یگلد

ر بولوم! من، اؤلمک حوضونوندا ی، قویم کیلدگم! یقوجالداراق سنه گلد
غما شال، دو  یباغ یم اوچون منیگیدلمهیم! سؤزومو توتا بیاوچون سنه گلد

م یگیدلمهیا بیروقو   ینیغیزلیمسین اؤزگورلوگونو، باغیم! سنیرپاغتو  
ر دوشموش یاس ی، ائیناالر آناسآ قورد یشال! ائیباغ یاوچون من

ه ل، اؤزگیقاف یمیم کیم، منیجانیباآزر یم، ائیاؤزگور روحلو وطن
؟! یرسانمینونا آلیر داها قو  یب ینموش باالندو   یدامار یللیش، میلشم
نوندا درمان یجاق قو  یس یمینموش دامار، دو  یمیگیل، اؤزگهیمیقفلت
 وطن...!"  ی! ائیرسنمیائد
  

                                        ~~~~~ 
 

 م! یللریا یزلیتبر

(۱۹۷۶-۸۲ ) 

 

 رمیز دئیسان سوروش ینیستمهیر هاردا بیین هاردان باشالیمندن وطن

 : یک
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لقان، ط"و وارلیغینا آنالم له ده حان، یندن باشالیسبلهین کاراکوم دده قیناو 
ن، قافقازال زاقروس طر! ویدیمیرین گؤز آشیل آلمانیزیق بوالمادیغیمیز

اساق ین، طر. ویدین آخان قانیش آرازیلمیکس یندا باشیآراس
ان یخشاو  ه اکؤنول-رن کؤنولدنیرلشدیندا بیآغ قانادالر ینیرالرینیس

ن آنا ینیتن سئوگینده بین اورگین، قوردانانطر! ویدیاشین گؤزیمیتورکولر
 یلتین هنین تورپاغینلهیرکن ایاق باسین، اوستونه آطر! ویدیالسیال
ر! یدقارا گؤز الله یاناقلیندان سوالنان آل ین، قان دامارطر! ویدیس
ن یغوزخان ددمن، او  طر وطن! ویل شفقدن ساچاقالنان آل سانجاقدیزیق

ر یر! بئله بیلده ن اؤزنیوالن، گؤرونن نسنل، دوطر! ویو تورپاقدیاؤپدو
 ن!"طر ویآنالمد

 

ر. او یشدمیه شمییهئچ د یون دادیم سویگیچدی، ااؤنجهل بوندان یا ۳۰

ر یب یندی. ایشدیندا ساخالمیانین ی، بو بوالغیزامان سورگون آراباس

لده " ئنهیام. یندایسین قارشیداها بو بوالغ مؤحتشم  - یتو" اثریجااو 

 ینیخ درسیلک تاری! بورادا ایشدیه گؤزومون اؤنونو کسمییسولطان

ن اؤلوموندن یمین، باجینده آنامین دهشتیشیم! قیشدیدان آلمجان عمیفرج 

 ! یشدیک تاپمینلیلک کز بورادا سریم، ایانار اورگیآلووالنان 

 یارالیم یمن !یردینالشیاخیت آوتوبوسو سورعتله زنگانا  ب ت

 ۳۰م! یردی، زنگاندان کئچرکن اوتانهوردو! ندنسی یللیسگین ان نیمیوطن

وردوم! ندنسه یلک یا قوربان گئدن اسونن قورقویه فارسالراؤنجل یا

له ده حر! یوئر یسیر، دوشونن قافاالرا باش آغریدهحل- یکلهحن زنگا

 م!یر زنگانیچک ینیسین سانجیروالرسو   یزلیان گیخمایغا چیآچ

 

 انا! یم یزیبورور ب
 انا، یانا، اویگاه بو

 انماسا، یظولمون کؤکو 
 انا!یقافالن گرک او

  
ل  ، هکسم-م کسمهیالریو 

 ! اسمه-یئل اسیر اسمه
 م من، یزه چاتیتبر یقو

 کسمه!  لوموقافالنتیم؛ یو  
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 ، همدیوک وار بئلیر یآغ
 ، همدیب تئلیئر سالی ناو
 ، انشالالهآچمادان  آغ
 مده! یشارام ائللووب
  

 ، یکئچد یروزگار اسد
 ، یکئچد یکسد یقان تر
 ن شوکور، یما میتانر گؤک
 ! یکئچد ده گلدیلیبو ا
  

غروزه یرک تبرنا چکهیباغر یزیب یداغالر تیقافالن اوغورلوردو.  دو 

نلدن یا ۳۰  یلرهی، ایوک گؤرونوردو. سؤزسوز کیانا داها بؤیرا مسو 

ندا یجان آراسیباآزرستانال یر ده فارسیل، بییدئومه یکجه سادجه بؤیگئتد

 : یردیریوطن باغ ی! سانکیردیگؤزه چارپ یگینلیاوچورومون در

لز یسن نه قدر چارهیر! آنانینوما گیغلوم قو  او   ! باخ! یدوغونو دواو 
ا! باخ، یارایئر ساالن یندا ین باشیمیه! باخ، اورگییلتیمدان قوپان هنیباغر

خان ین اوستونه داش قویمیداشمه! یاوغلوم اسارت زه یتبر ی! سنیو 
ش ین! کئشکه خوش گلمیوردا خوش گلدی، هرام، وطنییاوغورال

ال  سان! او 
 

غا یآچ ینیزلریقورو گؤلون ا ین ساچاغیقالریان قابارجیاوزاقدان پارال

قورو گؤلده  قهینالشاراق، بئش دقیاخی. شوفئره یردیخاریچ

ن یه بورادا ساخالماغاؤنجلک یشوفئر ا. میش ائتدیخواه ینیساخالماس

لاساق ی ن. یدلهیدوغونو سؤاو   ی، منهنجیلیب ینین ندنیمیشیرا خواهسو 

التورداراق، لتوقدا او  قو   ینداکیانی لن نئجه ییاو  رنمک یدوغونو اؤاو 

ن-بئش ی. قورو گؤله چاتانیدتهایس نده سورگونه گئتمه یچیا قهیدق او 

الندا یاشالری ۳۵-۳۰م! یساجا آنالتدیق یمیگونلر ایچینی  نین شوفئراو 

. او، یدین تیتره ییشینده فیشقیریرنیدوداقالر الندیران قیغیلجیمالرآالو

نردو. سو   ینیاجاغیهاردا ساخال را آوتوبوسو قورو گؤلون تورپاق سو 

لب، ساخالرکن اوز توتوب یرینه چئویسچئوره  :یدلهیچوالرا سؤیو 
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الزدا یرلر آرامیسافز میزع -  هلیا یر دوستوموزون آناسین باو 

ن-ر. بئشیبدیلیریشیندا تورپاغا تاپیانی نقورو گؤلو یسیباج  او 

ز ینیرستایسق. ییاجایه وئرمک اوچون ساخالحیک فاتیقه لیدق

 ز. ینیه وئرحیز هاوا اودوب و فاتیزسه تمینیترسایسن، یندا قالیماش

 

خک یشییوک دیاؤنونده بؤ نقورو گؤلو ر یندا بیآرخاالر. آما یدیا یو 

ه ائله اؤنجل بوندان یتوز از او  ی. بیردییگؤزه د ینماسین سالینانینئچه ب

 یریوک، بیبؤ یری، بیباشداش یکیق. ایشدینالردا مزار قازمیاخیبو 

النمادان . چوخ دو  یردیائد یبلل ینیرلرین قبیمیک، آنامال باجیچیک

رپاغا ندا تو  یانین ینیریب-ریم. بیتاپد یغاجآ وک قارایمدا قاالن بؤیادی

رماغا جان آتسام دا، یقالد یم. داشالریدیتان یداش یکیجومموش ا

ندا یداش آراس یکیا یمیب، بئش ساغ بارماغیلیچک یاوغورسوز گئر

لدوم! ماراق اوزوندن یوانا یسین آنیمین و باجیاراق آنامیتورپاغا قو سا او 

ه حیما فاتیباجن هر کس آناما و یزلهیا یوکلو منیبؤ-یدا، اوشاقل

لخودوالر. او   ندا سورگون یسیقارش یخونون ماراغر چو  ین بیچوالریو 

ال ن، یمیم کیغیه آنالتدیسوروجو ینییاو  لم! تورک یا دا دئدالراو  ان یمااو 

اوزو بوزوک گؤردوم!  یچاتان هر کس یاشیاوچ نفردن باشقا -یکیا

نله یتگایسسوروجونون  الندا یانیون او   توردوم! قولتوقدا او  ش ن بو  او 

 

آالن  ینینا جانیآرد-ین آردیمین، باجیر! آنامید یگیدگه یبلیش یبوراس

 یکهاؤنجل یتوز ا! او  یردی، جان آلمیلدییز دئیماسیبو کز آج یبلیش

ق یآرت یبلی. بو شیدیندا چوخ فرق وار ایآراس یبلیله بو شای یبلیش

لنه یشیگئد-شین گلینالریماش م یمن یبلیاراق، شیباخما ! بونایردیوئر یو 

 ! یردیلییک سایل گدیقات یکهاؤنجل یتوز اگؤزومده او  

نر هاوا، ین بیه سراؤنجلک ینجه ایئنی ینیبلیش  یه گؤایسرا سو 

ل! یالدیقارش یزیگورولتوسو ب م یاغمورونا تسلیسان یره لئیب-ردنی، بیو 

ل ده  یگئچلر لیس سون، آوتوبویک یردیاغیش یاغیر یدو. ائله باو 

ال یمچیاردیه یگؤرمه ینیقارش نا یجاس اواشین ی. ماشیردیلمی باو 

ندن . بو دوروم چوخ چکمهیردییلهیلرهیا اؤز  ی. هر شئیئتدیا سو 

م. یردیآنورمالالش ی، سانکهکجینا دؤندو. آنجاق من زامان کئچدینورماس

 :یله گلدیه دگؤرونجاوغراشیمی م یشوفئر من
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 بو گون هر من !یئب ریجوانش ر،یجانالنیه کس هر نجهیریگ نهطو -
ل ل نیالریو  ن. امیچوسویو  ال ردیشاگ شوفئر ندانیاشی یآلت او   بو راقاو 
 یسانک ،همدیگیردیگ هزیتبر زامان هر ،هبئل بونونال. میردیگ شهیا

ل حال ریب باشقا  ! منه وراو 
 جان ندن؟ یدؤنورسن، بس بو ه-بیهر گون گئد یسن ک -

غرو -  ی، منهمیدؤنورم، آنجاق ائو-نیگون گئددور، من هر دو 

را یینالدان بایکن تئرمینا دؤنورم. من تئهراندا ایانین ینلریگؤزله

لزده ده ینه تبریخمارام! ترسیچ نالدا تاپا یمسه تئرمیک یونجا، مناو 

ب، ائوه ینه وئرین الیردیشاگ ینیچاتماز ماش-زه چاتاریلمز! تبریب

ال یسار ، بوتون گؤرونجه یمیزینور ق یندا آیاشی ۳رم. ه  دوشیو 

نمو نلوغورغوو  ی  ؟! ه، سنجیلمییجان دئیودورام! بو هاو 

( هلیس-لهیآستا گؤزومو س-ال آستاقیلیایمده توتدوغوم یلا) -

غرو لجان یوک هیدور بوندان بؤدو  نورونو یماز! آلاله آاو 

 ن! نئچه باالن وار؟ یساخالس

شاره یؤزونه اام. )یدائلهز یراحاتس ی، سنیمعر یشال جوانشیباغ -

ر یشال، جوانشیباغ یم قانماز قافام"! سن آلاله منیمن یرک( "آائده

 یمیم! باالالریده ملی ایم! دئمیسنه دئد یدن بونالرلمهی! بعمی

 ؟ یمعرسن، ییتهایسگؤرمک 

السمت یت، قلبا -  رسا! او 

م یرم! بو گئجه منیتمایسراض یسن! اعتزدهیو زامان بو گئجه با -

المسان. صاباح یشخصن قوناغ توروب اجاغام. او  یخمای چیو 

مدن گلن یل! الیغلون باؤز او   یک. منیدوشونر ینیپالنالر

لدن یتوز ار. او  یدیگؤزونده ساخالمال یز سنیجگم! تبرائده یمیاردی

ن ر. یکدیدلیگیر ایوک بیرا سورگوندن وطنه دؤنمک بؤسو 

 ! عمیخما، یدار

ناق قو   یرم. سن منیلمی، بهبئل ینین آدیله سنحغول، من ساغول او   -

غولسان! آنجاق، منه ، او  یرسن. ساغول، والالهییتهایسآپارماق 

التل گؤسترسن داها چوخ راحات ر بابات هیب نشالاله یرام. ااو 

ن ینیباالالر شاجاق چوخ یزله دانیرا گؤررم! بو گئجه تبرسو 

ال یاخشیز قاالرسام، چوخ یالنیم وار! یسؤزلر  ر! او 

ز یم اوشاقالر راحاتسیزیر. باخ! بیم آسالندیم آدیمن عمی -

ل  . تاپاریقر ائو یزده قال. صاباح سنه بیب ینمازالر. بو گئجهاو 
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خک شوبهم یچینه ان کیگیغلوم! اورکدن دئدساغول او   - دور. آما یو 

 رم! ییتهایسمال قالماق یجانان ین، بو گئجهیم کیدئد

 

! یردیرخو سالما قو  یجان یس ینتیرپین چیمیقجا، اورگینالشدیاخیزه یتبر

المده یچیرخوم اقو   ر ی! ببرکیشدیریردی یشییه تریت یرین آشاو 

نچکندن  یلیسگیورد نیعؤمور   کدن اؤلمرمهینونا گیرا، قو  سو 

ه ائنم یاقدان ساالجاق انگللریآ یدن منرمهیزه گیم. تبریردیمه لید

ل. نه یدریم گرکیگ لسون-ورسااو  لساغالم و گوجلو  او   یمالاو 

، اوزومه گؤرونجه یلرادهیو ا یناملیگوجلو، ا ین منطم. ویدیا

 له گوج قازانار آنجاق!ین گوجو اینیورد، باالسیگولر. آنا 

 

ناغموردان ی  ینین باتما چاغیش گونشیساچاقالنم یزیرمیق-پیرا قسو 

خر ائتمکدن گؤزل آن یسئ دلن  یبولودالرکجه یدشلهیدور! گؤز ایو 

قال یشیئر اوزونو ای یگؤ یندان ماوین همن آردیشفقلر

 ینه ساریچین ایله گونشی، آوتوبوس بوتون گوجو ایور!سانکیبورو

نل آسالن، گونش باتمادان ی. ائله بیردییلهیلرهیا ا چاتماغا جان او 

م یشیه تریچ تیم ای، منهلیسا گلمهیر آراین بیاغمورال گونشی! یردیآت

 ر!یشدیاؤلچوده آزالم وکیبؤ

راقالر یسؤنر چ-اناریله اوزاقدان یسنمهیلین گؤزلردن سیگونش

 روشدوم:آسالندان سو   یراقالریچکن بو چ یمیگؤرونوردو! ماراغ

ز بوراالردان یو"دور! سیهد کؤعیراقالر "ولی، بو چیمعر یجوانش -

ر یوک و گؤزل بیر. بؤیشدینمامیک سالیگئدنده بو شهرج

 ییحاج خو   یکین مالینیکاسیفابر هلوح عالم ر. برقیکدیشهرج

ا یالر بورایور. بوتون پوللو بازاریویله ده بؤح! یب بورانیریسالد

 جگم! رهیر ائندیسافرازدان دوروب، میب یندیبالر. اینیآخ

الزدا یمیانیل بس سو   -  راقالر؟ ین چاو 

لنج یر. باسمیکدیشهرج یئنیر یرا دا بو  ا -  یزیر. تبریلیکیوندا تیو 

لدوردورماق  لر یزلیرالر. تبرینیا آخیئردن بورایمور. هر او 

 ؟ یلمییرلر. ائله دئیده تئهرانا گئد یاؤزلر

 ر.ید یللید تورک یسیارین ی. تئهرانیئر آسالن بیدئلها -



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

529 
 

ق. بورادا ائننلر یرینالشیاخیهده عی( ولهرد اوجا سسلی)شوفئر شاگ -

لسونر یحاض نالر. او  لز آبرسان دؤرد یمیدوراغ یراکسو  و یو 

ال  ر.یجاقداو 

 

 ! یاشین گؤزیمیتورکولر

 

ز یوموشدو. "تبریبؤ هنه گؤریکهاؤنجل یتوز ااو   یشیرین گیزیتبر

م یگه ن اوری، آز قالسگؤرونجهو سونز!" تابلوینیسیب نه خوش گلیشهر

النده ی. او، الیردیگؤزونو مندن چکم یردی. شوفئر شاگیاناجاقدیدا ن او 

نده یچیون ای. سوی" دئدعمیچ، یمنه اوزالداراق "بونو ا ینیسو بارداغ

نا ین باشیمیاورگ ینیب بوز پارچاسیچیو ای! سویدیوار ا یبوز پارچاس

نر نئچه نفر ائنندن یندا بیونون آغزیهد کؤعیدوم. ولیقو   ن یرا ماشسو 

 یدلینده چئشیچیل ایتوز ان او  یزیکجه تبریگئتد یلرهی. ایحرکت ائتد

 یده چوخ گئرسهیی، تئهرانال موقاهگؤزه گلسه د یکلریشیید

ل یبلل یغیلدیساخالن تئهرانال او  یکهاؤنجل بوندان یتوز اوردو. من او  او 

ر فرق گؤرموردوم. آنجاق بوراجان یوک بیندا بؤیز آراسیتبر یزامانک

. یردییر اوچوروم گؤزه دیوک بیندا بؤیزله تئهران آراسیوم تبریگؤردو

ر یوک بیک. بؤیردیکئچ نندایسیوردونون قارشی میلیز بیم تبریگیدلهید

اؤزومه -ر آن اؤزی. بیشدیلمیازی"  گانبادآرذآدانشگأه نده "یتابلو اوزر

ل، یدوشوندوم ک  ر! یبدیلیگانا چئورابادرذآ یجان آدیباآزرا یمااو 

وم تئهران یوموشدو. آنجاق، گؤردویم چوخ بؤیزیتبر یمیم کیگیدئد

شغال یر ایر. بی. بو دا نورمالدیردیلییر شهر سایز بیسندا درجهیانی

الندا یآلت ال یاخشیبوندان  ین حالینن اؤلکهاو  وردومون یم یلمز! منی باو 

کن یز بو گونده ایر. تبریتاالن یغیوستو بوتون وارلا ئری-یلتآ ئری

ندن یره ن، اوزیاوین، خین، ماراغانیون، قاراداغین، خو  یلیاردب

ش یندا قالمیآلت ین تاپداغیگئدن-ن، گلنیانانین، میم زنگانیگیکئچد

الاورمونون دورومو نئجه   ر! یجاقداو 

 

-بین بالکونوندان دوروب کئچیلر هتیم بیگیئرلشدینده ین مرکزیزیتبر

ر هر یب-ریم! او آن بیردیسئو ینی، هامهم! ندنسیردییزلهیا یلتیگلن م

وسومال اولمدن یچیا یم! سانکیردییلهید یاؤپوشمگ-بیکسله قوجاقالش

لم یشیلو باخدو   یو بئله سئوگیللر بو  ی! ایردیلداشماق گلیچیپ ! یشدیماماو 
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ن یو حت   ینیقالرین بوتون قارانلیانیدون الن یدان داها بئتراو  لقا او   یناو 

نا دا، یاشینا دا، یداش شیقار-شین قاریمیجانیباآزرم! یردییتهایسوتماق اون

 یمینا دا، بوتون وطنیس ی، باکهنه دیلیاردبا دا، سونا دا اورموسونقورو

 نه ده قوربان!یزیان تبریمه جاالیاورگ

ر، یر! بورا وطندیئتندیوم اون، یم چاتاندیر، الیتندیر، گولو بی"بورا وطند
بوز توتور،  میر، گیازدیو دایر، سوی...... بورا آرازد۰ر!یبورا وطند

 ر!"...یر، بورا وطندیر! بورا وطندیازدیم آیلینئ
مدن یدا اورگ یسیر" ماهنیندط، "بورا ویمیم کیاشالریآخار گؤز 

نا، ینا، باغالرین داغالریمینده وطنیگیمدین دیمیقوشالریپاراق چالقو  

 ! یردیلینا آپاریشالریلمکدن دوغان ناخیا

ف یر کاسئتده "آکیم بیغیه تئهراندا آلداؤنجهل بوندان یر نئچه ایب

الرجا یآ یسین ماهنینیس ین  غومجان یباآزرگنج  یالمزاده" آدلایس

م ده ی، منیمینالر باتار کیدیقدا بوتون آی! قارانلیدمدن دوشمهیلید

ق یشیر ایش هئچ بیادا باتمی، بو دونی! دئمک کیباتد یسین ماهنیمیاورگ

خ  یریالردان بیش! او ساخلیمیوار ا یساخل-یزلیموش! وارسا دا، گیو 

ر!" یدوغوالجاق "بورا وطنددن یئنیل بالکونوندا ، هته، سن دئمهد

 ش! یمیا یسیلدیچیپ

 

المده یله الای یسین اؤنریآسالن م! آسالن چوخ یردیاتین پولو بانکا او 

غرو ال دو  مده یم الی. منیردیندیچک یندن گئریکریائو آلماق ف یراق مناو 

ال ب یئی. بس یدیا یئترلیائو آلماق اوچون  یتاقلر او  یز بیالنین پول، او 

م. نه یردینانمینا ایلده بو قدر باهاالشماسیا ۳۰ن ینئجه! من ائولرم یچمگیا

له ای یراسیر ائو کیک بیچینا کیم حسابیریاتینه پارا یگ یللیر ای، بایسه

نال، یمیاردین یغالند او  یگیئنه بو ای. یالندیم قارشیخرج یاشانتی وندا سو 

خالچا ن یزیزر تبرآ شمس میم یم! حاجیش تاپدیر ایندا بیفرش بازار

ن. یردیلییندن سایرلریش تاجینمین ان تانینیبازار نا چوخ یون دوکاناو 

لگئت -گل ک یزلیوئرمک و تم یم چایشیالردا ایلک آیم ایوردو. مناو 

غدو! من، ، منه گون دو  هلیسن گؤزدن دوشمهینیسرزهین می. دوکانیدیا

ل یا ساوادلی یحاج ن ین چتیگیلرزهی، میم! حاجیدوغومو دئداو 

ل لپلومون یاراق، دیدوغونو وورغوالاو   ینیگیل بین واجینیماساو 

ل یملیتیائ یپلومدان داها اوست دوزئی. من، دیدلهیسؤ دوغومو او 

اللک کز یندن دوروب، ایئری، هنجیدئ  یراق اؤزونه و منه چااو 



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

531 
 

ه شیا ینیلید ی، دادلهنجینرهیاؤ ینانماسا دا، گئرچگیه ااؤنجسوزدو! او، 

 دو:یا قو  یرتااو   ینیگین اؤزللینیبازار آدام یزلیر تبریساالراق، ب

آدام  یقوالقل-ن باشیلک گوندن سنیر، من ای... آغا جوانشییییلعب -

ل آدامسان!  یباشل-ی، بللیم کیردیلی! بباشا دوشموشدومدوغونو او 

 ؟!نیردینمینه قدر دییندیه اییقارداش، بس ن

ن ساوادا نه یگه ر سوپورگه چکمین، بیگه وئرم یر چایاجاغا بح -

 یالنیشیمیم! یردیدمت ائدیتومنه خ ۲۰۰ک یلوار! من، هفته یدخل

 ورون؟ ی، بوهگؤردونوزس

خی - خ، و  لسون ی! آلاله راضیو  ر. ی، اؤزون ده حااللدهن دیشی! ااو 

ر باخ! بوتون یترسن بایسنه یدستگ-ن دفتریم آغانیرزه قاسیم

 ر! یکتاب اوراداد-حساب

 

قات -م دا قاتیغیلیگؤروردوم. آ ینیشیهر ا نیزرآ شمس یق حاجیآرت

ن اوزومه گولوردو. ط. ویردیگئد یاخشیلماز ینانیم ایشی. ایشدیآلتم

نه یسل قهوهیعماایسم. هر گون آخشامالر یشدیدوستالر تاپم یاخشی

لدن یا یج-۱۹۴۵م. یردیریمال خوش زامان کئچیدالریاشیر، یگئد

نم. یآلد ینیراغر نئچه دوستومون سو  یم بیغیدیتان  یریدان بالراو 

باسزاده ع یه محمدنقایس یریم، بیداش کولاو   یآدل یباش نیولاله معبد

ندن یرقه طرفیف ر نئچه دفعهیز اوچوموز بی. او زامان بیدیا یدهقان

نرک، نا گئدهیانین یلریچنین، اکیلریشچیا ن ینرقهیق. فیشدیشمیال چالالراو 

نچؤکوشوندن  دوستومون  یکیسادجه بو ا را قاچانالردان باشقا،سو 

م. قاالن هر کس اؤلدورولموشدو! بو یشدمیه تمیائش ینیاعدام خبر

ه یفربر ائتمهس یتاپماق اوچون هر کس یمیش دوستالریاوزدن کئچم

، هکلی. اؤزللیدیز ایم عزیریندا خاطیل قهوخاناسیعماایسم. یشدیچال

 .یدیم چوخ اینده حؤرمتیچیگنجلر ا

نالر کئچندن یآ ش یتورموشدوم. آلتمر گون قهوخانادا او  یب را،سو 

 :یم ماساما گلدیرمز منیگ-رریگ یچریدان ایقاپ یسیریندا بیاشالری

للر نه تئز یالر، این؟ گونلر، آیدیتان یکوم، منیلئع الم، سیشیک یآ -

ر گؤروشموروک، یقتله باخ! اوزون زاماندی؟ دیکئچد-بیگل

بسا، یندا گوج قالیاقالری، هاراالرداسان! آیشی! آ کیئر بیجوانش

 نه! یجا کندو  حدور گئدک 

لسونما شوکور یتانر گؤک -  سن؟  ، بو سنیئولال بعب! او 
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 بولال! عرتان ییاؤزومم! کفن  یشیهه! آ ک -

 یمیقارداش ک یکیش ایندن اوزاق قالمیریب-ریلدن چوخ بیتوز ااو  

ل یعماایس. یاراندی یرام هاواسیق. قهوخانادا بایب آغالشدیقوجاقالش

ندا دا، یانی، یمیش کیمای . بو آزیردیدیداغ یا چاینا، هامیآغا اؤز حساب

نده یچیا سونواول! بو آخشام یردیردیگت یرنیش یدن دادل یادقن  

ل ر یم! او آخشام "من بیسئتدیمال حیغیبوتون وارل ینیآنالم ٔوزلن ایماغاو 

ب ییب، جن ته بئله گئتمرم!" دئیبوراخ یلتی، بو میداها بو تورپاغ

 م!یاؤزومه سؤز وئرد

 

ر ی. بینه دعوت ائتدیائو یاوچون من یئمگی، آخشام یئبولال بعر گون یب

ن. یدای وار یغالن اؤوالدر او  یز، بیق اشام ینه یب اؤزلریندا ائوله الراو 

لات یقورموشدوالر. ائوده ح ! یردییاشایمال تک یه خانیحاج یداشیو 

نئمکدن ی ز، ی! بیاتماغا گئتدیرک، هیتایسذن یزدن ایم بیه خانیرا حاجسو 

غرو یسلمهیینده دئیچیک. کوتله ایصؤحبت ائتد یاوزاد-اوزون  دو 

ل بولال عق. یزه آنالتدیمیریب-ریب ینیسین هامیزدان کئچنلریمیان باشیمااو 

ه یشمهیش یدامارالر ونیبو   هکجیتدیائش یمدان کئچنلریم باشیمن یئب

 : یباشالد

نترسن ایس، یئبولال بع - الرغون و  ین؟ یا قالسیراسو  ردن! یرسان باو 

 ! یگئج واختد

خ - لر نا نهین باشیش! داوام ائت! سنین دانی، سن آلالهیشیآ ک یو 

 ! یب کییگلمه

نقدان یساجا آنالتدیق یمدان کئچنلریباش الن یئب یقرا، محمدنسو   ینییاو 

 روشدوم.سو  

اوزون  یئب یق، محمدنیمیم کیگیؤنجه ده دئدا :یئبولال بع -

ن! یک چکدیلخسته خو او  ر یو ب یگیلزما خستهیسوللوق، رئماتیو 

ندا سرو یاشی یکیتوز ان او  یگی! رحمتلیخدیی یده اؤوالد درد

ر یب یلر! اشرف آدلید ائتدیشه یوانالریئحغلونو ساواک لو او  یبو  

ب، ییله بوندا قالماح! یندیندانا سالیرک زلهیحبس ائد یزیق

ل یدیق شهیدا آزادل یزیوک قیبؤ یز آدلیروحنگ  ،حارینتیدو! ااو 

غلو!!! یناندیلت ده ای! مرئژیم یدئد نون شهید او  ، بهروزو  -او 

. او، یدیا یسیریب ی، ساوادلیقانلید، دلیگیم. چوخ ایردیتان یاخشی

لاشام ین یروحن لن یاخیله چوخ یا صمدو ال  مظکا یداشیو  داش یو 
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ر! یندادیتورپاق آلت یندیاوچو ده ان ید قهرمانالریگیلر! بو ایدیا

 یغیازدیوار! اوشاقالر اوچون  یتابیچوخ ک یغیازدین یدمص

نغلومو او  -یمیزیاله گزر! من، ق-ر الدنبالاتک ال یتابالریون کاو 

له تامام ح یاشی ۲۸ن یلیغدوالر! طفآرازدا بو   یدمصوتموشم! یبؤ

ل جان یباآزر یغیازدیکده یرلیمدله بص! بهروزون یشدیماماو 

الد یوار. شه یر نئچه اثریکده بیرلیله بیا یتابیفولکلور ک ن او 

نزامان  ن. یدیوار ا یاشی ۳۱-۳۰ یون جمعاو  شاه  ین آماجیالراو 

د ی. نئجه باالالر شهیدیرماق ایالهال آرادان قالدیس ینیمیرئژ

 !یندی، ایر کی، نئجه باالالر گئتمیک یدگئتمه

لن هاردا ینین قبرین یقک محمدنیلحمتر -  رسنیمنه دئ ینیماساو 

 ؟یم

مزار اوسته  ین! من سنسلمهیب تاپا بی، سن اؤزون گئدیشیکآ -

 گؤتوررم!

 ن؟ یردیتان یمدص، یئبولال بع -

خ - ن م. او،یردیمی! من تانیو  ر یغلوم بم او  ی! منیندیچوخ تان الرراسو 

ر یرادا بندا گؤرموشدو! او  یسیرخاب قاپیونو سا نئچه دفعه

نشالر! یپالنارمال تو  یهر زامان دوستالرخانادا یچا  یاشیون دا او 

-! )گولهیدین وار ایتانر ر گؤکیمدن بین قدی! سنیلدییچوخ دئ

نرسا یئنه! ؟قالی یرمین قالیتانر ( او گؤکهگول ، بو یکنه ا دئاو 

خکده یرلیله بیمیرئژ ،یست شاهیز، فاشیمیرق دوشمنیا ا یو 

لک یالن اینه قاتینین دیسن، هگؤررس یشین! والاله بو ایخارتسیچ

المن   رام! او 

 

نر نئچه گون یب ارت یز ینین قبریئب یقکده محمدنیرلیله بیئولال ببعرا سو 

 ک! یائتد

ن د یله شهیلان ینده خانالریسل بؤلگهیندا اردبیت زامانیمیحاک یللیون ماو 

ل شمانی ر یخودوغو باوستونده او   ین مزارینیر فدایموش باو  قو 

 : آنیمسادیم

 

 ن وارسا، سات خرج ائت، ی"پاپاغ
ل یلیتوفئ  ، هما نامرداو 

 ک، یر مردلیجاهاندا وارسا ب
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 ل مرده!"ییک دئیپاپاق اسک 
  

                                        ~~~~~ 

 

 ! یندانیز زیتبر

(۱۹۷۷-۷۸ ) 

 

ن خالچا یزرآ شمس یحاج یندا منین اورتاالریلیا یج-۱۹۷۷

ب، ییس گؤزومو باغالیپول یگؤتوردولر! اوچ شخصندان یدوکان

نا یب اوزون ماشیخاریندن چیچیاراق، بازار ایقاندالال یمیاللر

م. گؤزومو آچارکن، یدلمهیب ینیگین هاراالردان گئتدینیلر. ماشیردیندیم

لم! نه یدیقدایق اوداجیدا تک آداملیبو یوواسیقوش   ینیگیتدیب -وباو 

ات سورموشم. یت حیساک یزه گلندن بریم! تبریردیاؤزوم ده آنالم

ئر یم یگیشام، گئتدیاستله ماراقالنمامیشام. سیله قورغو قورمامیه امسیک

ن یماسیز آغریمیباش ی! حت  یدی، ائویل قهوخاناسیعماایسسادجه بازار، 

ا، دم حالیغیندان خوشالندیگؤزل دول خاالس یمیک ین آیئ، آسالن بهیدئ

ن مندن نه یم! بونالریشدیسئچم یاشامیز یالنیرک بو سئودادان واز کئچه

 م! یردیلمیب ینیکلریدتهایس

 

نکدن یردیندیگون د یکیا طدن یک ح  یچیر کیب یگؤزو باغل یرا، منسو 

الر. یر اوتاقدا ساخالدیئرلشن بین اوستونده یب، نردوانیریکئچ

 مدا گؤردوم:یدا مأمورو قارشیدئو بو   یکیآچان زامان ا یمیگؤزلر

 ر؟یز! سوچوم ندینیس بیریا گتینه اوچون بورا یمن -

لبوردا نیه  سوس، قوجا کافتار! مأمور: ینجیریب - دوغونو چوخ او 

ندا یغیر ده قوجالیش، بیلمیین بس دئیغیرسن! فساد جاوانلیلیگؤزل ب

نمه مال جهیر بارماغیب یق، سنیازینداسان! یفاساد دال-رقیف

-لیویونال جیسرچه بو  خار! ین چیگؤندررم. بورنونو توتسام، جان

 ک!یمجیرخودورسان قوجا جل اؤتوب دئو قو  یویج

، یم کیمده نه ائتدیگیم. گنجلیدش دئمهیوغونا کین تو  ینمسهیمن ک -

ن یندیا  م؟یوئر ینیصاصیون قاو 

بوردا -رداتوروب او  ! او  یسن ها...! روس نؤکر مأمور: ینجیکیا -

نالر! یاپسیروسالر نه  یرسان! سنیجاسوسلوغونو آنالد
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رسن ینلر. سن اؤزونو آدام حساب ائدینا شاف ائتسیهاراالر

نه یفتصمون ی، او مئهک؟! هئچ گؤزگوده اؤزونیمجیج

م یزی، بین کین؟ گلدیزه گلدیه تئهراندان تبریی؟ نیسانمبیباخ

خداسان، یآغر یزیمیباش لقاشقا یسا او ق... ماتیو  ا و روس یاو 

الن یاخینا یارباالر  ؟سان!او 

ن یمحبوبدور! بو آد یم بو دوستومون آدیمأمور: من ینجیریب - ا او 

نبلر! یستلر وئریروتر ، گل یندا ائله محبوبدور کیانین یالراو 

قصاب!  -م وار یر آدیم ده بینده منیچین ایستلریورسن! ترگؤره

ق، یاریر یر چاپاجاق، بیبوش گلمرم. ب ینا الیانین یمیمن، قوناقالر

ر! من بونالرال یمدحفه م قوناقالرا تیمن ز! بونالریر ده باخ بو بیب

ناقالر خارام! قو  یندن چیرر، گؤزلریندان گیرناغین دیالرینادچیا

ر یتک ب ی، محبوب افندهینالر دئیرماسیآنق-بیریچوخ باغ

نقورشونال  المدن قورتاراراق، محبوب یم الیمن یالراو   یندیر! ااو 

خ !؟ینمیآنالد ستان یهند هادیلت یندا "فیجا چاغسا بو قو  یو 

 ب(!ییندستان اؤزلهین هیلی!")فهکرد

خم یلگیزله هئچ اینیکلریم دئدیمن - ، هندین قصریدور. تئهرانیو 

لن بوش یهامالریتیندا بو ایارحصل یزی، قهندینیائو ا یدوغو اورتااو 

لل ینه شامیعفو ین شخصیشاه یر! حت  یبدیخیچ ل یا ۵موشام! او 

اشاماق یمده یعفو توتوبدور. من، اؤز وطن ینییآ ۱۵-۱۴نداندان یز

لقاشم. یزه گلمیاوچون تبر خمدا یاتیم حیر منیلدیا ۳۰ او  دور. هئچ یو 

فرت ین ادا ان چوخیرم. دونیلمی، بهبئل ینیغیاشامادیب ییاشای

نتقام یما ایدنده جانیر! روس سؤزونو ائشیدیا دؤولتیم روسیگیائتد

 یز؟! منینیلرسیآلچادا به بئله جنئ یز، منیدوشور! س یهاواس

ن، قورشونا دوزون، آنجاق ییغرام دو  یلید-میلین، دین، کسیآس

 ن!ییروسالرا باغالما

م بئله سؤزلره یزیرسن! بیتمایسراف ائتمک یدئمک اعت قصاب: -

نده یسل قهوهیعماایسه ییگؤروم، ن نهخدور! دئز تو  یمیقارن

 یرسان، جاوانالریشینه دانیهین علئیماظتوروب ناو  

 رسان؟یریهاواالند

شام. باش اوستونه یشمیدان یما گلنلریباش ر نئچه دفعهیمن، ب -

نبوندان  الرا الل سو  مه یر کلیب، بیآچ یمیه آغزیمسهیرام! کاو 
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 یمیاغی، آهنا بئلیل قهوخاناسیعماایسز ینیترسایسرم! ه سؤز ده دئم

 ز؟ینیرسییتهایسمارام! داها نه یقو  

ر، قصاب ییتهایسر باالجا ماساژ یب ی، بونون جانیک یبلل محبوب: -

 آغا!

 -ی، بو حاجیر کیک! منه بئله گلیریئره گئدی یاخشیما باخ! آ -

 هری، آغا جوانشیلمییر! ائله دئیجکدوئره یزیمیگیدتهایسقوزو 

 ؟ هسرچه زاد

 ورون، اوشاقالر!یز بویس ؟!یم وار کییجک نزه وئرهیم سیمن -

ر یم بیزی! بیاوشاق دئدزه یز بمیه باخ گؤردون، محبوب؟ دد -

 ز!یاجاق سرچه آتامیرمایق یزیجک! بهیائتم یکیسؤزوموزو ا

لز یم آتامیزی، سن بیگؤرونور ک محبوب: - دون! باخ گؤر نه او 

خ یجگم آتاجان! سنهیدئ ن یق! سنییندن قورتاراجاین الیالریاریو 

الروسالرال  ن یماظن نیق! سنییتوتاجا یزلیگ ینیشگیلین ااو 

لدوستو  لقاشقا ین ماتیک! سنیه یجهیلیدوغونو سؤاو  ن یناو 

لندا یآرخاس ا قاچما ی ین باکیک. سنیه یجهیه دئمیمسهیدوغونو کاو 

ل یعماایسن، یق. سنییتوتاجا یزدا ساخلیاؤز آرام ینیپالن

لنده یگیرلیش بیست گنجلرله ایمونکوندا یقهوخاناس -دوغونو اؤتاو 

نه ی، ائوهنیشیساغالم ا-ساغ یک! سنیه یجر ائدهیباسد

زره آ شمس ی، حاجهن بئلیسمهیان دینه زیشیا یق. حت  ییتاراجایقا

، سندن یقالرا قارشیلیاخشیک! بوتون بو یه یجق وئرهیریشیده تاپ

الز یمیتگایسر یب -راق و گؤزینا چیوشاقالرا زیر. سن، بیجاقداو 

القوالق   جاقسان!او 

خئله بو قدر محبوب؟ ا قصاب: - ل، قارداش یو   یمیماز! من قوناغاو 

ل یدن بوراخمارام! والالهماساژ ائتمه ل یلالهیماز، باو  ماز! بو او 

ش باش ی، بلکه بو اهر دیکور ائتمه قارداش! ب ینیسفتهیگونون س

، بو هک؟ منجیه یجالرا نه جاواب وئره یداکیاریوخ. یتوتماد

خماز! وئر یمده چ-ددهزه ین اوستونده حساب ائتمه! بوندان بیزیلیج

نر ساعات یمه بوردان گئت! بیم الیمن دان قورتار و یرتیرا باغسو 

لن محبوبو یددن  !او 

لسونن ئیمن د ذن وئر، بو دفعهیا محبوب: -  یمیم کیگیشلر دئدی! ااو 

لسونن یسه،آل سنگئتمه  !او 
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قوربان  یز! منینیرسیچیر، اؤزونوز ده بیزلر اؤزونوز کسیس -

ه یمحکمه یز منیترسنایسوز! سونزدا بؤلوریآران یمیک ییپا

، اؤلدورون! من ساده هزسینیس شیرمیه گتیاؤلدورمه ین! منیوئر

خم یشیله ایه امسیر وطنداشام. کیب م، یم ائوین گئدیدور. بوراخیو 

-، سئوههدنس زه جاسوسلوق ائدمکیب سیمده قالیمه! اؤز وطنیشیا

آل قورتار، جناب  یمیور، گل جانیسئوه اؤلومو سئچرم! بو

 قصاب! 

 

لرم نه یلمیب ل-دواو  ن، او گوندن یماداو   یپاپاقل-یماسکال یکیرا بو اسو 

بؤلومونه  یجین کئچینیز حبسخاناسیتبر یم! منیدمأمورو داها گؤرمه

م اظدان، ن قیالیقروپالرا سئمپات یستیرورست تیمونلر! کویوئرد

 یلجاسوسلوغوندا شوبههغاتدان، روس یاالن تبلی یه قارشی یشاهنشاه

الن عش توتوقلو امیه لشم نیانا کسکیقالماقدان  یمیشخص ک

ل روشدورما اوچون مأمورالر سو   ر دفعهیب یده ان آزوندوم!!! هفتهاو 

لر یم! آغیردیلیخارینا چیسیقارش ک یتپ-للهیقرار اوچون شیماسا دا، ااو 

ل یمیم توپ کیق جانیم! آرتیردینینا سالیآلت دن هر ضربهموشدو! او 

الر اوزوندن، آز قاال قهرمان سوچم یگیدم. بوردا دا، ائتمهیردیاوفولدام

ل ان یسآن ین آدین، سنیش! اؤرنگیر ایق بئله بیااا... قهرمانلیوردوم! او 

لسون الز ی، اؤزون ده قاو  ل ییز دئیک قین، اوسته لیدیسان! سنه آاو 

خسن! یللر قبول ائتمهاوغالنسان دئسه  ینیته ینسیو ج ینیغال آدسا، دو  یو 

ل، قهرمان ساوونارسان ! یدیر اؤرنک ایبئله بأویکوم م یورسان!!! مناو 

، ی. بئله کیردیشک دایر باشقا اؤزللیم اوچون بیمن یهفته گؤروشلر

خه اؤنجل یبئش ا یرمیگیا لقاش یخمیا چیو  ه منه یدؤ-هیدؤ یناو 

لقادن، تمهایسالر! اؤزوم ده یردیمسادیآن ! یردیانیمده اویچیا یسیسئوگ او 

لقاش یتمیب-ردا اؤلموشییبا ! یردیلیکینه دیچیگؤزومون ا دوسداقدا، او 

لقاله جانالنان یسشگنجهین ایساواک  یسی، گولوشو، سئوگیشیباخ او 

ن! یردیمه گلیشیاوچون ا گیمشمیولموت روحدان سالماغا  یمن الراو 

 ی، سورکلیرن شئیتک بئزد یم! منیردینه روحالنیشساالر دا، ترسیچال

ال  !یدیا یسله گلمهین دین سؤزلریراق عئاو 

لن ین، بئزگیق، سوچسوز، ازگیآرت م! بوندان یشدیماقدان اوسانماو 

ن لرا، سوچلو سو  نم. بوندان یردییتهایسماق او  م سوچالر یگیرا، ائتدسو 

م! اوجا سسله سوچلو یردییتهایسماق یوانج دویاوزوندن اؤزومه ق
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ل نم بوندان یردییتهایسرماق یقیدوغومو هااو  ؟ سوچلو هرا! آما نئجسو 

ل لن یماغاو  منه  یمیجگهیشلی، نئجه سوچ اهمسی! کیم کیردیلمیب ینیالریو 

رنمک، باشدان باشالماق یدن اؤیئنیر! بونون اوچون یشدمیه رتمیاؤ

 ! یردیکگره

ناردان حصل یزیق یز دوستاغیتبر . یردیلییق تورمه سایرا داها آچسو 

ه غرو، دل. قومارباز، او  یدیم وار ایدیاشی یغوشدا مندن باشقا آلتقو  

ن یالرال دریلن بو زاواللیهامالر اوزوندن حبس ائدیتیا یمیز کدوز، تجاو

قارا بولودالر  یمیم کیمن یاتالری! حیدیز ایصؤحبت آنالمس-سؤز

! یدیجکم بوشا گئدهیدیما نه آنالتسایغوشداشالرندا کئچن بو قو  یآرخاس

ن، یب کیخ قالمده نئچه او  یال م! بونالرال ییم داشا توشالیریلدیو دا ساو 

الرم! اؤرنک یتمایس، هرمک بئلیگوناها گ نراق، مندن او  غوشا را قو  سو 

لده ندن تورمه ،ه وطنداشولالا فرج ییکبال یاشلی ۶۶ش یگلم دوغونو او 

 :یدریآنالتبئله 

ماجرام، ناموس م ی! منیزلیزدن نه گیل، سییدئ یزلیلالهدان گآ -

م! یاخاالدی یمال، ناموسسوز دامادیزیر! ناموسسوز قیدیسه لئمس

آرواد" -ن ائوه دؤندوم! "آروادارماندیر آخشام، گون باتارکن خیب

لم، جاواب وئرن یه سسلندیدئ ر بلله یم، بیشدیخمی! آجیماداو 

خرادا دا م. آرواد او  یه باش چکدیؤولهطوب، یما قو  یچؤرک آغز  یو 

غرو! یدیا زلره یعؤمرونو س ین آناسیسو، اوشاقالردو 

رمان ی، خهیم دئییز قالمایالنی. او اوزدن من ده یشدیشالمیباغ

خغان یی م. یشدیاؤزومه آرواد ائتم ینیزین قینر همکؤشهیسول بیو 

ن یبیغلوم حبقدان او  ین گؤزو اوشاقلیمیآرواد یئنیلن ییبول دئسون

نب ده ی. حبیدیه اندیره اوز ک یرحمتلحبیبین . یردییتهایسو او 

ن، من ده یر کیددیشاه ی. تانریردییتهایسبولو سوندا  یآناس و او 

نکدن یادان گئتدیز دونیه واختسیم! حاجیردییتهایسغلوما او   را، سو 

بول سونزه کؤچدو! او، یکده تبریرلیله بیا یک قارداشیچیب کیحب

لم یم خبریسا دا، بوندان منیر قرارالر قو  یله بیا  !یماداو 

ا یسو یرمانیی، دی، دئمه کییکربال غوشداش:قو   یم آدلیکر -

 سن، هاا! یوئرم

لسونحاالل  غوشداش:قو   یبباس آدلعا - م ی! مننه، ها دئنهقوجا دئ او 

 لباز!یر، دیگت یر چایبو پاشاما ب
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لسون یبباس داداش! شکرلعاباش اوستونه  لباز:ید - خ، او  سا یو 

 !یآج

لسون یل شکرلبال! بو  ین بیبباس:باشعا - ور یا وئر! بویی! هاماو 

 .ییکربال

م یب! دئمه منیب وار ها، بو ناموسسوز حبیبو حب ولاله:ا فرج -

الم یآرواد ناجاقالر. یزه داشی، تبریر کیازیبوله مکتوب سونجاق او 

ش، یجکمب کندده ائولنهیش! گلیرمیشیر ائو آلماغا چالیبورادا ب

ن ن هئچ یم بونالریش! منیجکمزه گئدهیب تبریبولو آلسونرا سو 

لم یندن خبریریب  ینیجگزده ائولنهین تبریمادان، اوغالناو 

الم ینیدوشوندوم! من ده بو گل ن ینیباشقاس یزیق یاشلی ۱۸ یساو 

م و اؤزومه آرواد یندان آلدینا آتاسی، باهاسهیم دئیه ینه وئرمیال

بله ائولنمک ی، "بابا من حبیک یز اوتانمادان منه دئدیم. قیائتد

ما یم آلتی! من ده باسدیز منه بابا دئدیرم". ناموسسوز قییتهایس

لزورال دا  ، ناموسسوز یم! دئمه کیدزلهیسا، ناموسومو تماو 

لم یم خبریغلوم مناو   ق یش! آرتیمدا گؤزو وارمیمادان آرواداو 

خاتر -غلومدان خبرر ناموسسوز او  یلدیا یکیا  دو!یو 

 ؟!یمیردیقاچ ینیب آروادیلباز:هه! حبید -

ل یتین ایمیب کیباجار! حب ینیشماغی! داناااوهااا ولاله:ا فرج - وب او 

 ن!یرسیقاچ یمیم آروادی، منیک

للباز ناموسسوز ی( دهگول-غوشداش:)گولهقو   یت آدلیساک - ما! او 

 ر!یدیور، ماراقلیبو ییکبال

گؤرمک اوچون  یر داها منیغلوم بناموسسوز او   ولاله:ا فرج -

خق گلمک اوچون اوزو ی. آرتیدگلمهزه یمیکند ! بئله یدیا یو 

نناموسسوزلوقدان  ن اوزونه باخا ینیاوزله آتاس یرا، هانسسو 

، ی! سانکیردیلمیتمک بیم هئچ بیلرم شوبههی. آنجاق منیلردیب

ن ر ده یر دوالبالر دؤنوردو! بیندا بین آراسیمیونال آرواداو 

لر ی البمالیم! او دا آروادییمدان دئیزیناموسسوز ق نموش، او  و او 

الله بوندان دا بئتر ح. یشدیه قالخمیرمهیبله ائولندیحب ن، او 

م ین اؤلومونده منینیم آناالریال، اؤوالدالرییقاتماس ین آرانیمیزیق

لسوچلو  ندوغومو دوشونوردولر!او  بولده گؤزوم سون، ها گؤرالراو 

ل  شم!میه زهرل ینیدوغو اوچون، آناالراو 
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شسان! ینا آلمیقارش ی، بوتون ائلیک یل، بلییکربال م:یکر -

غرو یکلریدئد  دورمو؟ دو 

غرو، نه یشیک آ - ن! یلدیناغ یسیسو! هامدو  سوز دا، بو آرواد او 

ن یشدیق قالمامی! آروادلیدیا یلاؤلمه ، یشیوک ایدا! ان بؤاو 

ن! یدیوماق ای یمیاقالرینجه آیآخشام ائوه گل نو دا او  زامانالر  سو 

اتا یدان سونتو-سیتوتولوردو! گئجه ت یتئز بئل-تئز. یردیباجارم

! آما یردیز ائدیم-زیم یقه باشیرالمامدان دقم خو  یم! منیردیلمیب

 دا رالماسامرالسام دا، خو  ر ده خو  یم! بیرالمازدمن هئچ زامان خو  

رولدارام دا، گورولدارام م خو  ی یشیر کیوار! من ب یآروادا نه دخل

 ؟!یوار ک یمه نه دخلیدا، ک

خ ت:یساک - مسه یک ینیرولداماسن خو  ین یی! کربالیشیآ ک یو 

 ؟ یم بیدیائش

خ :هگول-گوله یهام -  !!!یو 

نآختاراندان  یب، آروادیلر، او آخشام ائوه گلیئب یساسیق - را سو 

لبولدن خبر سون  آتشله ال -زال ائولنمک ی، گنج قیم کی! دئدیماداو 

لاخا یه ب مدان دا یزیق یکیا شیبول اره گئتمسونر. یماق دئمکداو 

ام ی یجانل یکی، اه. اؤزو دیشدمیه کئچم ینیاشی ۲۰ر! یکدیچیک

ر، یر، نه ائتمی. ائوده نه ائدیردیه توتدورموش، خرمنه بئله گلمیدئ

خم یلگیر بیهئچ ب  ۶۶ر قشمدن "یر گونو آغا مین بیدور! گونلریو 

ل یاشدا اوشاق آتاسی الماق او  ن یروشدوم! کنده سو  ی؟" دئیرماو 

ل" یمولالس ! بو اوزدن ناموسسوز یر"دئدیندیچت یماساو 

لن مندن ینیگ یلن گبهیمیآرواد ل-وباو   یبانیقورجا چ یماماساو 

ل  ما دوشدو!یوب جاناو 

 م:هه... داها!یکر -

بولون سونرک، ئردن اوزولهیم هر ی، او آخشام الیبو ک یداهاس -

 یگیدشلهیباشقا کؤوشنده ا یم. ناموسسوز آتاسینه گئتدیائو یآتاس

اراق، ناموسومو تاپماق یمدان قووولموشدو! بونا باخمایانیاوچون 

ناوچون  ل یلنا گئتمهیاغیون آاو  خرادا دا دوم! او  او  ! یدیا یو 

م اشرف دوشدو. او یزیم قیگیدل گؤرمهیا یکی، اهمیکریف

غلوم خار! بلکه ده ناموسسوز او  یناموسسوزدان هر نه دئسن چ

ن   تؤبه!-گون..... تؤبهنده هر یون ائواو 
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ال ینه سارین ائویئرلشن اشرفیندا یباش ین آشاغیکند  دوشدوم! یو 

ار. یه باشالدیگؤرجک گولمه یزالر منیق ینداکیبوالق باش

ن م! آنالماق یآنالماد ینیلر ر گولمکیه-رین من آغساققاال هیالراو 

خم ی، زامانهاوچون بئل ل! بو اوزدن یدیا یو  م! یوما داوام ائتدیو 

نراز یب لتاپماق اوچون  ینین ائویرا اشرفسو  ق یآش یکاوستونده یو 

نروشدوم. ندان سو  یغالن اوشاغاو   یکیان اینایاو  عمیجان" الراو 

نز، یر. بیزدیم آنامیزیمسن؟ اشرف بیسن ک ق" یی یون اوشاقالراو 

غرولر! یدئد زم!" دئمک ین ددنیزیمدن "من سیسو، اورگدو 

ناموسسوز  نریش چئویآرخامدان ا یچونکم! ید، آما دئمهیکئچد

الدا ناموسسوز  ین اوشاقالریمیزیق ن! یلردی باو  منه  یائو الراو 

ن یرکین چیلر! اشرفیناماغا داوام ائتدیق اویب، آشیگؤستر

ه یب آرخا پنجرهیرالنیف یخارتماق اوچون، ائویونونو اوزه چیاو  

! یچرادیمه سینی! قان بئیردیگل یاوخ سس-تاقدا آخم! او  ینالشدیاخی

ش، اؤزو یرمینا آزدیتپه آرخاس یناموسسوز اشرف! اوشاقالر یآ

خهاراالرا  ل یو  ناموسلو  یمیم کیز، منیق یمین کیموش؟! سناو 

 یناشین باشقا اویزیلمز! ناموسسوز آنانیندن گله بین بئلین ییکربال

لم ناموسسوز یزیش دئمک! تکجه اشرف قیدا وارم ر او یسا، باو 

ن ی، بوتون ناموسسوز اوشاقالرهم! دئمه...دئمیانمازدیقدر 

ش! ناموسسوز کوبرا، ناموسسوز یمیلردن ااؤزگه یسرهیج

تونه آنا دئمک ه ب ! بو ناموسسوز تونین آناسیهارامزاداالر

ال  ؟یرماو 

ن م:یکر -  !ییونا گل، کربالسو 

زه ده کربال یس یمیک یگیسمت ائتدینه قیلربنده حلصالاله بوتون آ -

 یاوخ سس-تاقدان آخاو   یساسیما گلنلر ها! قین! باشیسمت ائتسیق

 یقلیل قابارجی! ناموسسوزالر آرخادان قارامتیردیچوخال

توتموشدوالر! هر آن آرتان  ینیگیدئش-کین دلیتاغاؤرتوکله او  

نه  سونق، ناموی! آرتیشدیم قالمامیه طاقتیتمهیائش ینیاوخ سس-آخ

ل  ین آدینیشی! کیدیرماق گرک ایدوغونو ناموسسوزالرا قانداو 

 ؟یلمییر! ائله دئیدیا باغلسوننامو

غرو توتساقالر: -  ...داوام ائت!یی! کسمه کربالدو 

 اقیبولون آسونم! ناموسسوز ینالشدیاخینا یسین قاپیتاغاو   یساسیق -

! یمه قالخدینیم بئینده گؤردوم! قانیئریباشماق  ینینین عئینیالریقاب
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. یشدیدلنمیآرخادان کل یم! قاپیدتهایسآچماق  ینینا قاپیجاس اواشی

لر قارا پول یم بیگیلیشی! کیشدیداها دؤزوموم قالمام موشدو! او 

، ناموسلو ین قولو، نؤکریواتلم صهیعلئ یلع یمن، حضرت

 ؟ر!یندا گؤرن آدامدیاتاغین ینیباشقاس ینیآرواد یسییسلمان کربالم

نده یچیر آن ایب بیریق ینیب قاپییدئ یلعا یا محمد، یا آلاله، ی

مده یم! الیردیبات ینیاوخ سس-دلن آخ یمیندان قوالغیرغان آلتو  ی

ن، آز یسیرتیاکبر" باغ ، "آلالهایسهمده یلیبئل، د رغان و  یرا سو 

لک ی! ایآخماغا باشالد یناموسسوزون قان یکیا نندایآلت

م یغسام دا، اورگبو   ینیندا سسین ده جین یسیکیلرده ارمهیائند

 ینین پاک سسی! بو اوزدن دورمادان آلالهیشدیومامیسو  

 م!یردینا ائندیباشالر یوج قاتاراق بئلگراراق، گوجومه یباغ

نفر چوخ ماراقال( س:)بو یهام - نرا... سو  لرا! نه سو   دو!او 

ن - ن یمیزیناموسسوز ق رک،نا گئدیانین یرزه قشم آغانیرا مسو 

الب ائوه ییدئ ینیگیما وئردیغلومال آرواداو   ،ینیائو  دوشدوم! یو 

ن ، یلر! دئمه کیردیا گتیب بوراییتوتوقال یرا ژاندارماالر منسو 

 یکی، اؤلومونه ووردوغوم اهنه گؤریگین دئدین یناموسسوز قاض

، یش! دئمه کیمیسلمان ا یم اشرفله اریزیق -ناموسسوز 

 ینی، گوندوز ده اوشاغالریمیش کیناموسسوزالر گئجه آزم

 شلر!یرمینا گیورغان آلتیش، ائرکندن یرمیآزد

 ردن: قاه...قاه...قاه، قاه...قاه...قاه!!! یب یسیقوغوش هام -

 

! یشدیامم قالمیراجاق ائنئرژیلر قاندیر شئینسانالرا بیبئله ا ،آرتیق

ل ل یطین ح  یندوغوم بؤلمهاو  . بونا یدیز ایک، دار و ائنسیچیدوقجا کاو 

توتوقلو اورادا ن یاخیوزه یندا یاراق، گونشلنمه زامانیباخما

. بو یردیریگوجلند ینیمکانالری، خبرلشمه اایسه! بو یردیتوپالش

الردا ییچوخدان با-لر آزدانخبرلشمه الن او  ! یردیه داشییچریا یالریاو 

لر شمهیگل یاسی، سخونوچو  وک ین هارداسا بؤیزان خبرلریه سییچریا

ل  ینیاست وورغونالریس یمیم کی، منایسهوشدوروردو! بو او 

ل. نه یردیریندیسئو لسونورسا او   یر باشین بینیسشمهیاست گلی، ساو 

ال، وار یرسا، دئمک کیدوستاغا باغالن ر! یاشاماقدادیران حم بین رئژاو 

خن ینرقهیونونو، فیاو یین آیندان روسالریائرکن چاغالر -وشیو 

ن ینیاسی، توده پارتینیساؤلدورولمه-بین آلدانیبابان یشوری، پینیشیئنی
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، ینیسروهیق زید  صو روس قوللوغونو، م ینیگیل نینا خاینانجیاؤز ا

ن ین یمطن، فایدقص، مینیشین گلین یدیله زاهیا یشیلیا چئوریس

 ینه قارشیلتیجان تورک میباآزر، ینیکتاتوراسیچؤکوشونو، شاه د

 ادرانینه ایسیریب یمیم کیگؤرموش من ینیسا تلهیلتر، روسینگیکا، ایآمئر

لقایناغی  ، ماراقهک بئلیل کیشییک دیچیباش وئرن ان ک  ! ودواو 

لبو اوزدن، نئجه  لسون-ورسااو  م گرک یخماغینه چیچیا سونواول، او 

لن مندن خبردار یمی! رئژیدیا  یمیر فورصت کیدوغونو باو 

لنده یچین ایلتیب، مینزلهیردا گییب بایخیم. چیردیریرلندید  یماغاو 

ن اوستونده یشیم آلتمیاشیدوشونوردوم!  یمیاشیغومال یدوشونوردوم! دو

غروم الدن دوشوبدور! یسلرده جانحب! یدیا للمز یی، ا  یک دو  موشام، او 

شام! بوتون یر سوموک قالمی، بیر دریب! بیآنجاق گئدن جاندان گئد

رلر! یمدان ال چکمیئنه جانی! توتوقلویامئنه ده یاراق، یبونالرا باخما

بوراالردا  یمیر! جانین" جوانشیخسین چیجاننجا، یخین چی"آد

م سوچ اوستونده یگیائتد یندان دوشمنه قارشیآالجاقالرسا، ان آز

لسون  م! یانیقورو -ندان قورویام؟ ان آزییانمالیاش ی-اشیه یی! ناو 

نن ینیلیا یالدی، میم کیدیندیچیلر ابو دوشونجه غرونا یالرسو   دو 

 ی، بونونال باغله. هابئلیلدیییا یانالر اوچون عفو خبریستیخر-یائرمن

اندان یر ی. بیردیله گزید-لدنید یجگش گلهیتوتوقلوالرا دا باغ یبعض

ناراحات  یدا، دوستاقالر یداشماس-بین آشینیز حبسخاناسی، تبرایسه

. یردیآرت دنگونوگون یین سایگنجلر یاسی. توتوالن سیردیائد

ن یلریاسیس یاوزون مودتلش و یپرانمیر چوخ ی، بهزا گؤریمیدوقالریدو

غوشو قو   یکی، ای! بئله کیدیگوندمده ا یلماسیاؤزگور بوراخ

الش یرک، بوشالمرهیرلشدیب لدوروردوالر. توتوقلوالرال دو   یئنی یناو 

ن کز  ینجیکیم ایم ده آدی! منیتئهراندان گلد یش فرمانیوندا باغسو 

گونلوک  یرمیگیا یز بئش آیس! محکمهیدیندا ایشالر آراسیشالنمیباغ

 !یتدیکوسو بین دا اؤینیز دوسداغیتبر

ن ینیلیگونش ا یج-۱۳۵۶نده )یلک گونلرین اینیانوارین یلیجو ا-۱۹۷۹

ال یمه ساریق ائویرالی( ک۱۱-۱۰ن ینیآ یدئ  دوشدوم. ائوه یو 

لق ین آچینیقدا، قاپینالشدیاخی ه یش کوچهیالنیدوغونو گؤردوم! او 

 گؤردوم: ینیمین خانیئدؤنرکن آسالن ب ی، گئرهیشم دئیرمیگ

هاراالرداسان؟  یدیآ یساالم! بس سن آلت عمیر یوااا! جوانشآ -

آسالن  ی، سنیب کییداره قالمایق! ایشیو آختارمیگؤ-یئری
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غرون! یسوروشماس ن یت سنیتدن ده سوروشولدون! امنیسو، امندو 

ن لنده ین الیالراو  ن یغیقالدئرلرده اؤلوب یر ی، بهنجیدئ ینیغیماداو 

 ! یزا گلدیمیعاغل

ان دا یخورحمت او   یز! بارینیچالد یز ده حالوامی( سهگول-)گوله -

ل  دومو؟ او 

نا: یزیندا دوران قیانین؟ )یشدیزلنمی، هاراالردا گیمعر یجوانش -

، ه!(. گل گئدک ائونهدئ ینیگین گلدینیمعر یگئت باباوا جوانش

 ! عمی

 ر؟ یبدینیداش یگؤروم، ائوه باشقاس نهسن دئ -

 ر. یساغالمد ی! هر شئعمیزده یلر ببوتون نسنه -

، بس سن هاراالرداسان، یمعر یجوانش آسالن )قاچاراق(: -

ئره یر ین! آدام بیدقان ائله یزیمین، اورگیدلد یزیمیقارداش، باغر

خ ال یو  ر! من ده یلب کؤورهییقوجاقال ی؟ )منیرسا، دئمزماو 

ن  رم!( یلرگه کؤورهیونال باو 

 م!یریلدیزه بی، من ده سیکاجاقالرینی دئمه دیلرآپار یمن -

ل؟ یمع یآپارد یم سنیک :هبیط ین ائشیئآسالن ب -  ا...! یمااو 

  !م...یزیهه ق -

 ، گئدک ائوه! هگئدک ائو -

 ؟ یمع، یئنه نه گلدینا یباش آسالن: -

 یر چایجگم! گئدک ائوه بهیجگم، دئهیالر! دئیدن آپاردمچهیت -

لم. اؤزگور یگل ب اؤزومهیچیا  ر! یساعات کئچ یکیمدان ایماغاو 

 

خ، یمیک یگین دئدیبه و آسالنیط نر گون یخمامدان بیا چیو    یرا منسو 

لگاران یم نیروشان دوستالرسو    ، آسالن اؤنجهلک یرالر. اییماغا باشالاو 

لم هاردا یزر منآ شمس یر. حاجیبازارا باش چک  ز یسیلگیمدان بوغدواو 

ل  من .یدیا یاقلحده  یشیق کیازیر! او، ینلهیلئیب، گییدوغونو دئاو 

اللک شخص یآچان ا ینیسین قاپینمچهیسحر ت هرگون م. او یرداو 

للک آچان یا ینمچهیق اوزوندن تیشقانلیگون ده آل  یدوم. دوکاناو 

ر آن ی، بیم کیردییتهایسخارماق یچ یمدن آچاریبیج آچماق اوچون

م. او یلدیریندینا میب ماشیخاریچ اخاالناراق بازاردانینده یچیا

 ر! یشدمیه ده گؤرم یسیریش بیتان یم توتوقالنمامیسحر ده من

 



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

545 
 

نم یرخاراق، منندان قو  یماسین آغرینیر باشزآ شمس یحاج  یمیغیلیآ سو 

ال ییمیاردین ی. دوستالریدتهایسب، اوزرومو یله وئریا یقالماسیآرت

له داها یا یگیل ن کؤمکینیچل قهوهیعماایسم! یندیر ائوه داشیب یئنی

 یمکانالریاشام ایش ائوه کؤچدوم. ائوده بوتون یوک و گئنیمودئرن، بؤ

ه دن اؤدهاؤنج ینیغیلیآ ی، آلتیک یدیاو قدر اوجوز ا یراسی. کیدیوار ا

م! ائو، یردیلمیلر ده تک بوراخگئجه یخونو، حت  ن چو  یم! آخشامالرید

نم ی، منایسه! بو یردییونا بنزهیر پانسیلو بنسانالرال دو  یا م یگیدلهید سو 

غرودان  جاغامسا، ناالقدن توتویئنی، یکچون! یردییالغسا یاشامی دو 

ل سوچلو الم! هر یردییهدیل دوغومواو  ال، بانکدا یا قارشیاو  ن او 

مه شلهیله ایلان ین یچل قهوهیعماایسب، یآل یدا گئر یمیپولالر

، هنیم. عکسیلدییه مؤحتاج دئیمسهی. کیردیما چاتیم آغزیم. الیبوراخد

الندا ین دوستاقالریکجه ساواکیمدن گلدیال ن یمین کسیدیوشکن و آین دؤاو 

ک یچیمدن گلن ان کیم. بو دا الیردیشیه چالیم ائتمهیاردینا یقاالنالر

ه ی. دئیردییلهیلرهیا یمیم کیگیدتهایس. گونلر، یدیرجوم اق بو  یوطنداشل

 ین بعضیزیم. تبریردییاشای ینیباهار چاغ ، عؤمرومون انیلرم کیب

ن یدینجا، آیمه چاتیال یتابالریک یباک یزلینا گلن گیتاب ساتانالریک

ل یتابجاسیخو اوشاق کم! چو  یردییایندا ین آراسیزیمیگنجلر ماقال، او 

تابچاالر دا وار یم کیتی، فارسجا تانهتورکج یمیجان بو گون" کیباآزر"

النده یسجان تورکجهیباآزر. یدیا اله -الدن یتابالرین اوشاق کاو 

. من بو یردیلیازیله یا یفباسیل الیریتابجاالر کی. آنجاق او کیردیگز

رتمک یاؤ ینیازیه بو ایسم. گنجلره یردیازیور، یخوراحاتجا او   ینیازی

مده یچیم! ایردیریازدیخودور، او   ینیتابیجان بو گون" کیباآزراوچون، "

ال خو گنجلردن ! چو  یردیاتا کئچیغوسو حیدوک یرتمنلین اؤین دراو 

ق. یردیرماشینا دین اوجاالریغانکده دو  یرلیالرال بیبارت داغچیع

 ی"شاها اؤلوم" "پهلو یدووار-ن دریشن داغالره لیاسیاواش سی-اواشی

ن یاشاسیجان" "یباآزرن یاشاسیلر" "یشچین ایاشاسینه اؤلوم" "یمیرئژ

ل یشوریپ لوردو! هر قورومون شوعارالرال دو   یمیو" کیو 

ن یداغالر ینیم شوعارالریتین تانیالتیتشک یگیاؤز سئود یطرفدارالر

لش یگل-شیگئد غروالر. یردینا داشیالریو  غرو-داندو  مده یا اورگیدو 

 ! یشدیه باشالمیسسلنمه یسن زنگولهیمیللریسگیش نیپاسالنم
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ل یللید نده چوخو تورکینقیتیؤوزه مح ینینده دیقوم شهر ماقال او 

ن  یدیله اؤلدورولموشدو. تورک موجتئهیلام ی، رئژهطلبدینی جا الراو 

گون  ینجیرخیق یغیدیاین قومدا ینیعتمداریم شریظر کایتولاله میوک آیبؤ

 یللیزین قیزی! تبریشدیپارتالم یمیمبا کجاندا بو  یباآزر یشیریچاغ

ساواک ر. یشدیلمیگونو اوچون سئچ ینجیرخین قیقومدا اؤلنلر یدیمسج

، کوتله هرسه دیلدیدن بهاؤنج ینیجگهیذن وئرمینه اینر آنما تؤرهیبئله ب

ندن یخو، در چو  یوردو. بیویگئده بؤ-گئت ،ماراقأوفکه لی نده آرتان یچیا

الاوزاق  ن، اوچ گوندن یلریشترن مینیل قهوخاناسیاعمایسن او  را نه سو 

ال  الر! یردیشیدان ینیجاغاو 

 

  

 (۱۸-۰۲-۱۹۷۸) ۱۳۵۶بهمن  ۲۹ز، یتبر

 

 یوره ن هندینیز بازاری! تبریشدیلمیکیزه دین گؤزو تبریجانیباآزر

لموشدو. بو ندن گلن آوتوبوسالرال دو  یئرلری یدلیوردوموزون چئشی

ن ینده اؤلنلرین قوم شهرینیعتمداریبورا چکن ان باشدا شر ینسانالریا

ل یشیریچاغ یله باغلیگونو ا ینجیرخیق شاه ایرقچی ن یزیسا دا، تبراو 

، یمیم کیگی. دئدیردیشوک اؤنم دایبؤ یاقالنماسیآ ینه قارشیمیرئژ

خ یسیشکیلینله این دینسانالرینا گلن ایل قهوخاناسیعماایس . یدیا یو 

! بو یدیتاب ایز کیالنی یرتاق ماراغن او  یبورادا توپالنان گنجلر

اله -تابالر الدنیو باشقا ک یخی، تاریس، فلسفهیاتیا ادبیقهوخانادا دون

گؤزومون  ینکلره ئتیگنج  یالبچینقیم ایگیدلهیو دیم بو  یاتی. حایردیگز

ل یلیمدان آسیاشیاؤنونده گؤروردوم!  ر، یناشیاراق، گنجلرله قایمااو 

ن غرواشالنماغا یم. یردیمه چکیچیا ینیسین ائنرژیالراو  ل، ییدئ دو 

نم. بوندان یردیسان یمیگه ه دؤنمییگنجل ل، ییدئ ینیجگما نه گلهیرا باشسو 

دوشونوردوم!  ینیجگن گلهیزیمیم گنجلریغیلهام آلدیندان ایقالریوارل

نزاماندا  ینیعئ نه گوج قاتماغا یلهام آالراراق جسارتلریدان االراو 

م. بو اوزدن، یدیا یلشلر گؤرمهیر ای، من ده بیک یعیم! طبیردیشیچال

نبهمن گونونده  ۲۹ ن یزیمیم! گنجلریدتمهایسدان اوزاق دوشمک الراو 

 ! یدیوار ا یرلریکیوک فیبؤ
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! یردی" چکیسیر دوغوم سانجیز "آغینده تبریلرراده ۱۰سحر ساعات 

نه یم ،وزلری! یندن باشالدیچیغوشو بازار انقالب دو  یا یئنین یآنا وطن

لنلر یوز می سه،نلری، میوکسلدی  ینه قارشیمیق رئژین شاهلیزیدو! تبراو 

ر، یریندیس ینمه گلهی. الیشدیرمیده آسالنا چئو یمن یاقالنماسیآ

م! یردیر ائدونه کوفیسسوالله یئددین یم! اوجا سسله شاهیردییدالاو  

ه گؤزومون اؤنونده داردان اؤنجل بوندان یتوزبئش ااو  -توزهارداسا او  

م یدیگؤروردوم! خوشبخت ا ینیدن جانالنماسیئنین، یجانیباآزرالن یآس

 ینا آتش آلووالریغیر آنلیم! بیدیا یسیریک بیچین کیاقالنمانی، بو آیک

نن ینیمستیز ده شاه سی، تبریمیرن کیکوله چئو یاورمان  ینیورغاساو 

ن یزیق! تبریردینانمیزه ایمیکلری، ائتدهز اؤزوموز بئلی! بیتدیب داغیریق

انال ی. بو عوصیدینده این الیالریانچیعوص یخاقسو  -بوتون کوچه

 ینیلریگؤستر یچ، تودهیقچید  صم میگیق ائتدیرتاقلتئهراندا او  

الندا یعاسیدیقتدار ایرادا از او  یم. بیردیلمیرا بیالشدیقارش ن او 

م یست رئژیلتله فاشیق. آنجاق، بورادا میدینترولوندان کیقورومالر

ردو یان و آخشامچاغی! سحر باشالیردیندا ساواش گئدیآراس  او 

نله یسرمهین شهره گینیتانکالر ا ی، دونآیاقالنماسی بهمن ۲۹النان سو 

لت ین بوتون کئچیزیاشاناجاق! او آخشام تبریدوردوقجا   یالریو 

ردولمز یب لیستاندان گلن دیفارس ! تانکالر دؤرد یدیندایشقالینون ااو 

ل ن یمیالر! رئژیردینه دوالنیلره اؤز چئورهایسسکرلر عر، یکس یالریو 

الب ی! آنجاق اساس قالیشدیگلم بیزه قالی، تبرهنه گؤریسدوشونجه ن او 

لز یمیلتیم ، بوکس هنا ووردوغو دربیغین شاه وارلیزیمیلتیدو! ماو 

نا گلن یل قهوخاناسیعماایس! ینا گلدیاووت آنالم-ناک کیندایدانیمئ

ن، او گوندن یسر نئچهین بیاوشاقالر م یلر. منیدقدا گؤرونمهیرتالرا او  سو 

الد ینفر شه ۱۵-۱۴. آنجاق، یدگلمهش یر ایه هئچ بایسما یباش ن او 

ن. ینجه اوغرادیازقلو ن توتویاخینه ی! میدای ز واریمیهموطنلر جا الراو 

 یاسین پارتی، شاهیلنجه مرکزی، ا  یسرهیتئاتر، دؤولت دا-نئمایبانک، س

لدوندا کول ن او  ینکوتله یناسیب ین مرکزیز"یالن "رستاخییسا دو! او 

ز یئرلشن "رستاخینده ین کسمسینیابانالریخ یچدوهله ای مینج  ن میزیتبر

نتوتاندان  ی"نیاسیپارت ده  یرین بالکونوندان باخانالردان بینانیرا، بسو 

ندان یر آغاجالریال تیرایه ساؤنجل یا ۳۰رادان باخارکن، م. او  یدیمن ا

گؤزومون اؤنونده  یونالریش بو  یلمیرین قیزیمیدلریگیالن ایآس
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 ینیسمه کئچمهیر ساواک مأمورونون الیآن بن ی! همیردیجانالن

 رر ی، اؤلوم اؤلومو گتیم! نئجه کیردییلهید

 شلر! یدئم

 

 !لر اسال دئپرمیندان گلن سین آردیبهمن ۲۹ز، یتبر

 

 

دٔورد  دئیلن أولکه نین رانیجاندان ایباآزر یق!" امرین آرتیلسیخیی"شاه 

اقالنماالر یآ یقارشنه یمیفارس رئژ هگوندن . گونیشدیلمیوئریٔونونه 

الزده ی! تبردایانمیردینقلر یتی! میردیچوخال ن، دئمک ینقلریتین ماو 

ال نقلرده تورکجه سلوقانالر یتیم. میردیق ائدیرتاقلندا او  یسی، هامیر کاو 

نه یسلمهین تورکجه وئری. من، شوعارالریدیشانالر دا وار ایآتماغا چال

لر ، گئجهیک یدیا بهیآنجاق، چوخ غرم. یدیا یسینجیریجان آتانالردان ب

خویانا ربالاتینده کیلیب تورک دیمه گلیائو ، هنیس یقیجان موسیباآزر، و 

الق یعاش یمیک یا دلیمیزغیوارل یللیم د یم و اومیگین، چوخ سئوداو 

ن یلر. من، تئهرانیردیلیغون سلوقانالرا چکیم گنجلر تئهرانال اویگیدبسله

لن نئجه اؤلومجول زهر یغیل یو تئهرانچ م! یردیلیب یاخشیدوغونو او 

 یدئولوژین ایزمیپانفارس ینچی، دیلچو، ساغچئرلشن سو  یتئهراندا 

بوتون مانقورد -ز تورکلر اوچون بوسیاوستونلوگونو قبول ائتمک، ب

ل ن بو یزیمیگیل گنج یمال بعضیغی! من بوتون وارلیدیماق دئمک ااو 

 ونو گؤروردوم! یدوشدوویا قپوس

ن، یمیلریمعم، یمین، باجین، آنامیمین، قارداشیروحوما آتام

زدن سورگون یر. تبریشدیرمیوسومون روحو گاولن، یمیآرخاداشالر

جونون یمیاتیم بوتون مظلوم حایغیاشادی، یندوشه ماغا لآزده یتبر او 

نه قافا توتماقال، یمی، فارس رئژهچکمکل یهارا-بیریقیم! هایردیشیچال

لماز ییم. یردییخشااو   ینین دا روحالریمیمظلوم سورگونداشالر یسانک

 یشیک ا آالن قوجامان جاهانییقارانت ینیاشامین یر ائلیله بیسرادهیا

الوتماق اوننئجه  یعمیجان ، ینیمعگونلرده جاببار  یر! بو وولکانلاو 

لقا، یقوالم ندن یرخولو گؤزلر"من، قوردون قو  ، ینیمعخان یشی، کیناو 
ن یدئرخارام!"ندن قو  یشلرید یزین گؤزه گلمز مینن، گنهیتیل، بییدئ

م یگیلدیندان بیسورگون کاروان ۶۸م! یلردیودا باوننئجه  یقوردانان

خبوتون  یری. بیشدیقالم یشیک یکیله ایقدر له یگیل نیسوللوغو و زنگیو 
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ده قورد  یریر، بیکنن من جوانشینه سؤیگیملینا، کیرپاغا، تو  سونواول

ن، ساواک یین، خاین، آزغیش فارس قوللوقچوسو ساتقیزلنمینده گیمیگئ

ن یندن باشقا، قاالنالریا! بو خایحینه دوشموش تولکو یسمأمورو روتبه

ل یسس  ؟ یمدی لییرجوم دئون بو  یماق بو  او 

 

شوما دورومو هئچ خو   یکن بوگونلردهینیسخانا ل قهوهیعماایس

ه قهو یشالریگران باخین نیگنج بئش-کده دؤردیرلیمله بی. منیردییگلمه

ن یر چوخ گنجلریم بیغیدیتان یسینجیریدو! بیتوسونن گنل گؤرویخانان

لزو گؤرونمز تو  -زیا خن یموشدور! بو گنجلراو   یاخشی یخماسیا چیو 

-اوست یرلریکیاقدا فحن بو ینیچل قهوهیعماایسمله ی! منیلدییعالمت دئ

لدوغونان سیایگدئولویا یاوسته دوشموردو. او، تئهرانچ  ین او 

ه لرنسیاسی یؤ ایرانچی  یمید کی، موجاهچی ه، تودیی. او، فدادیرینانمیا

یدا گئنیشلیگینی یدراکیا یللیم، اوستونلوک وئره رک ن دونیا بو 

یسه. سیخیشدیرمیشدی هسینتورکجه  دانیشدیغی فارسالشمیش ، من او 

ن لدوغونو، دوزگون ن ینینانجیون بو ااو  نانج یا یللیمشعور آلتی دویغو او 

ل ا آرخایین سونوج الناجاغین قالیلیپانچ یو فارسچ یرانچی، اینیغیماداو 

طه نده نؤقیره ق اوزیلیب روحو تئهرانچین قالیشاتیگئد یغیآچ ایدیم!

، یست، تورانچیاواش پانتورکی-اواشینسانالرا یا یمیم کیزیر. بیشدیلنم

له ین دیننقلرده کوتلهیتیق، میوورولوردو! آرت یدامغاس یچهیتورک

فارسجا شوعارالر  ینیئریر، یلیندا باسیتورکجه سؤزلر آن یگیردیگت

رن فارس سلوقانالر، یرلشدیب یمیکس ینچی، دیلچو، ساغچ! سو  یردیآل

! یردیریلشدیرانیا ینین هاواسینقلریتیسؤزلرله م ینیلن عئییتئهراندا دئ

ک یملین کیق تورکلریازیفارس پوسقوسو گؤرموش  یمیم کیزیب

 غولوردو! ندن بو  یز طرفیمیگنجلر یالبچینقیاؤز ا یسیرتیقیها

 

کا کونسوللوغونون یآمئر یریندن بیقلریتیوک مین ان بؤیزیتبر

لندا یسیقارش النده یسن دؤنگهینیابانیدو! شهناز خاو  ن داش ماغازاالردا او 

ن ن-او  لماغا ینقه قاتیتیتورکچو آرخاداشالرال م-یچرقهیبئش ف او 

نده ی، اللرهلچو دستک گنج سو  یلیشیتوز کاو  -یرمیگی، ایک کیردیگئد

 .یلدیکیزا دیمیالرال قارشدش پالکاریلمیازیفارسجا 

خز یذنینالشما ایاخینقه یتین میزی"س - ده هین تورکیز گئدیدور! سیو 

 یزینیشوعارالرن تورکجه یز گئدین! سیلیستلره قاتیپانتورک
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ن فارس، یاشاسیر. یدیئرین ین! بورا وطنسئورلریده وئرهیتورک

لسون! اؤلوم یگیرلیب یرکورد، آز  زمه!یپانتورک او 

 ینه قارشین اؤزلریزیمیش بو گؤزل گنجلریلمیجانا قاپی" ه

لش یرمیسسلند مه یگه اور یمیکان کیوشلر، تیسؤ یللیدوغو ماو 

 یراز آرالی، بو اوشاقالردان بایسهوئرن  ی! منه ان چوخ آجیردیبات

ال ! او، یدیا یودعسانور م یسانسلیوکسک لیوردو ی میلین تئهران باو 

آالر،  بالرتایلر، تورکجه کما گهیانیم یالن زامان منیخینده سیائولر

ن! ینلردیک دیتورکجه موز ر یم. آنجاق، بیسئورد یمیو اؤز اوغلوم کاو 

نست دوست تاپاندان یموننئچه کو ه یشمهییتوتومو د یرا، منه قارشسو 

ن. یباشالد نبهمندن  ۲۹ون، او  میشدی. شیید یشیداوران یرا منه قارشسو 

تورکچو، بوزقوردچو، ع رتجم یساغ قانادلقارشی ایشلتدیگی  هاو، من

اوزه ریمه ال االرغکیمی دام یا دوشمنی، روسیکا آژانی، آمئریچهیتورک

 ! یوروردو

 

~~~~~ 

 

ال یسمگهیق سیلیا باغلیکایتبداد و آمئرایسق یآرت ش، ین شاه قاچماو 

نه یسن تپهیمیدئور یگیل نسلیه دعیش-ی! فارسچیشدیگلم ینیخومئ

 یباغل یباش-، گؤزوینچی، دیچیندن داها گئریمی. شاه رئژیشدینمیم

لم یئره حاکیران آدالنان ین ایستئمیس  ینیگؤرونوردو! بئ یزلریما ااو 

 یانیندان ساغ یی"باخ! آ .یشدیلمیکیا دین گؤزو آینموش کوتلهیولوی
 ران وار، باخ!"نده قیر الیما، بلآنده یر الیر! بیزه باخیب بیانیدا

ن یلتیب میانیدا دایآ ینی، خومئگٔورهنه یسوژت یئنین ینسل خورافاتید

ش یارانمین چؤکوشوندن ینیمیق رئژینا گولورموش! شاهلیساققال

لسا دا، یاریمادنیشلوغون آردبو    یاسیسـ یاپاالق بیر ن کئچیجی او 

ل، ر چوخ سو  ید و بی، موجاهیی، فدایچه . تودیشدیارانمیق یقلیآچ

ن یزی. تبریشدیارانمیمکان ینه ایتیق فعالین آچیقورومالر جینیرال، دبیل

 یسین اوفی"نیسرقهیفجان دئموکرات یباآزرنده "یسراه" چئوره صفن"

الر نئچه دوست ی. بیشدیلمیآچ ن ین-ف د نه آیسئو-نهیراق سئواو 

ن ین-ف د ه آاؤنجلک یتوتدوق. ا یتاکس یکینه گئتمک اوچون ایسیاوف

ه گؤرونج ینانماساق دا، گرچگینا ایلماسین آچین یسیزده اوفیتبر

بو  قارشین،وقالرا زلودسواومئی و لیلدو! بوتون گاشال دو  یز یمیگؤزلر
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ندا یراالریس یاندان بری! اؤزومو تانیردیلییم اوچون قودسال سایزیآد ب

ل خ-ینیموش، واراو  ش یاوغروندا قوربان وئرم ینیس لهییونو، عایو 

. چوخ دا یدیوار ا یباشقا آنالم-ن بامینرقهیم اوچون فیمن یمیک یریب

لک یچیک له یشیک یاشلیرتا ان او  یالیقارش یزیر سالوندا بیان بیمااو 

 ک: یاوزلشد

الش یز! تانینیسیچوخ خوش گلم -  ز؟ ی، سیق من آتابااو 

لسونر! اوغورالر یمن جوانش - لمز یب-لریک! بیندی! چوخ سئواو 

لز یمیخبر یئنیم یزیر؟ بیقدیک! بورا نه زاماندان آچیگلد  دو! او 

ن-ل. بئشییوزون زامان دئا - ش و یریلدین بینرقهیگوندور! ف او 

لش یله تانیا یتابالریک  ک! یئنه گؤروشریون، او 

لش یبونالر دا آرخاداشالر تان -  ون... او 

ن اساسنامه و ینیسرقهیجان دئموکرات فیباآزرئرلشن یماسا اوستونده 

ن یبابان یشورینجا، پییخوماغا باشالگؤتوروب او   ینیسمرامنامه

ران توده یونو گؤردوم! "ایاؤلدو یخدان برن چو  ین رقهیف یغیاراتدی

جان دئموکرات یباآزر یالتیالت تشکیاجان یباآزرن ینیاسیپارت

 "!!! یسرقهیف

! یشدیئرده قالمی ین قانیمینسانین ایم ۳۰! یشدیلمیخییم یالالریبوتون خ

نه ین الیلراؤزگه یوسومون اومود ائواولن ین، بئزگیونالرال ازگیلیم

ران ین این-ب گ الت کیتشک یغیاراتدین ینیشوریدوشموشدو! بابا پ

البؤلومو  ل یگیئملین ینیاسین توده پاتاو   موشدو.او 

 ینیگیئدی یمیچیا-میچیل، نئچه گون اییدئ یمیغیخدیاو دوزاقدان نئجه چ

مال یآرخاداشالر ینیسه رقه اساسنامیرام! گؤتوردوم فییرالیخاط

ر یب یرقه آدلین فیجانیباآزرق یخودوق! آرتکده نئچه کره او  یرلیب

لن نوقورومو نک. بوندان یقبول ائتد ینیغیماداو  ر یرا اؤزوموزون بسو 

لن یزیمیالتیاؤزگور تشک ک. هر دوستوموز یزدیج ینین آلتینیماساو 

 یسرقهیف حزبینین ز، تودهیمیوه لک گؤریق. ایدیو تانه ر گؤریاوچون ب

لماق ریتدیتان نییتوزاغک ق ب  یآدل  دو. او 

له یلاندن مولالالر یلک گونلرینقالب، ایدلرله باش توتان ایوک اومیبؤ

لش یم مسنیمن  یرتاقالرنقالب او  یلدان توتموش ساغا قدر ادو! سو  او 

نن و ین ینیخومئ لش ینا اوغرامیغیل ن قصابیرنلریو گتاو  دوالر. او 

ل یالمایسجومهورئ  ینیتئرم یجومهور ست ینینل-ستیدو! مارکساو 

ان یون قو  یبو  نه یعتیالم شراس یاسیان توده پارتیداش یگیملیست کیمونکو
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لالت یلک تشکیا  یوه سلسل یندان اوزو بریغیاراندیا یدو. بو پارتاو 

ندا یآلت یسین ائتکی. روسالریمضا آتدینا این ده آلتینیرین بینیانتلریخ

ن دورومو یدلریجاهنا دوشدو. مین آردینیانتیدا توده خ یالتیتشک ییفدا

ل یناجاقلیداها آج  شیوئرن بو گئن یآد لک کس امامیه ای ینیدو! خومئاو 

الق یلیسلمان قوروم، قارشم یاسلیمق  ! یآلد ینیق آدینافراق ماو 

ان یداش یگیملیرال کبیله لین دستگین یعتمداریدئر شریل ینیتورک د

! بو یاراندی" یاسیت پارتی  مهورج یالمایس یران موسلمان خالقی"ا

" یاسیپارت یسیمهورایسالم جران یال باغالنان "این آدین ینیا خومئیپارت

. گون یآلد یالت فورماسیتشک یاسلیمق یریا یکیکده ایرلیله بیا

جاندا، کوردستاندا یباآزر! یردیآرت یسی، تئهران باسقهکجیکئچد

. یردییداها چوخ حرکت گؤزه د ینا قارشیالرین باسقیمیرئژ

لجاندا چاپ یباآزر لماغا یریشدیخینشرلر س یکندهیلیونان تورک داو 

الرما یشدیخیسئورلر س ینیخومئ. یشدیباشالم ، هسوردوردوکج ینییاو 

ن الا الراو  ندا سادجه یلت آراسی. میردینفرت ده آرت یچین کوتله ااو 

جان یباآزرؤنلو قوروم "ی یعتمداریلن شریی"خالق موسلمان" دئ

 یللین میجانیباآزر! "خالق موسلمان" یردینیتان یمی" کیاسیپارت

وردو. یا قو  یرتات فورمولونو او  یختارن چؤزومو اوچون مینیپروبلئملر

الروق ینا قویجاسیرتیا ینیخومئ  یالتالرید تشکیجاه، میی، فداهن توداو 

ال یرسم  یپروبلئملر یللین مین یلتیجان تورک میباآزرراق او 

لر! من و یردیئدا عهیموداف ینیمیرئژ ینیه خومئعیش-یندا فارسچیسیقارش

 یندهطرف دورومدا "خالق موسلمان"ر ی، بئله بهما گؤریآرخاداشالر

ل  : یدریماق گرکاو 

وک ینه بؤین اوزریلر یللیز میرخاداشالر، بو دورومدا بآ -

، هن و تودیمیرئژ یتکلرایس یاقلحن یجانیباآزرت دوشور. یمسئول

ر. یشدینه توش گلمیگیلین دوشمنچینیالتالرید تشکیجا، مییفدا

 هان تودییت( تانیختارک )میل جانا اؤزرکیباآزرندا یپروقرام

وماراق، ینه گؤز یپروبلئم یللین میجانیباآزرقجا ی، آچیاسیپارت

ور. من، ان چوخ اؤزوموزدن یا قویه قوللوغونو اورتای ینیخومئ

ال نسان دا بو قدر آنالماز یم! ایردیانیلره ی یفدا ین زاواللاو 

ال  ینعیش؟ یخارمینسان بو درجه اؤزوندن چیش؟ ایرماو 

؟ آ یبمین گؤزونو بو قدر کور ائدیزیمیگنجلر ،زمیمونکو

ن یلتیم میزیق! بو گنجلر بیی یر چاره آختارمالیدوستالر، بونا ب



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

553 
 

ننا ینالشماسین بئله آزغیر. بونالریدیدیاوم ر. یوئرمک گرکد سو 

 یللی، می، آتانینی، قارداشی، آنانینیباخا اؤز باج-نئجه گؤز باخا

دوشمنلره قوربان  یللیتوران متئهراندا او   ینی، تورپاغینیشرافت

الائتمک   ک؟یی یلزجه بو دورومدا نه ائتمهیر! ساو 

غرو ش:یبار - پ(  م ن )خین یاسی، خالق موسلمان پارتیک دو 

لمک  نا گوونیالریباشچ ه بئله! ن اؤزونینیعتمداریشر یماز! حت  او 

ال یلین قاتیزیمیدیشه یللین میم ۳۰  یخوماسن شاها دوعا او  او 

و یرتادا "خالق موسلمان"دان باشقا آلترناتآنجاق او  لماز! یشالنیباغ

خ ندا ین آرخاسین یعمرج ینیجان تورکو بو گون دیباآزردور. یو 

، خالق موسلمان قورومونون ایسه عمرج ینیر. دیبدیانیدا

جان یباآزرر یق بیر. "خالق موسلمان" آرتیندادیآرخاس

لرخورام، آما باشقا رالالردان قو  بیقورومودور. من د، بو ل تاپا  یو 

. دوروم یدیاسه انت ائتمهیجانا خیباآزرزم یونرم! اگر کومیلمیب

 .یلردیشه بیید

ادف صن تیانغیخان یندا چین بازاریزیآغاالر تبر  روباب: -

ولاله ا زبحر. یدیشین ایولالها زبحبوتون -بو بوسر. یلدییدئ

ن یجانیباآزر ینیر. خومئیشیندا چالیآلت ین امرین ینیرباشا خومئیب

کله یتئزل یجانیباآزرر. او، یتمایس ینیغیموختارل یتیالیو-یالتیا

ن یش دوکانیئتمی-شیانان آلتمیر. بازاردا یشیسوسدورماغا چال

نین  یسیالرا سئمپاتیو  یسه یاو یاسیخالق موسلمان پات یسیهام

 یللی، میک کییلز بونو قبول ائتمهیآغاالر، ب ایش یئریدیر.

لن اؤزونون یحرکات لو وار. بو یو  وار!  یاسیدئولوگیون اؤز ایو 

لن یلتیر میادیدئولوگیا یلتچیم ، ییز، هله ده فدایونو آچان! سیو 

ننوان قو  گد، بازریجاه، مییتودئ گئج -ز، تئزیز! بینیداسسو 

 ق! ندن بوگون صاباحایی یاراتمالی ینیویرناتآلت یللین مینرقهیف

 ؟سینیزائدیر

 یسین هامینیکلریرام. دئدیلیما قاتیروباب خانسردار: من ده  -

ارادا خالق موسلمان ی-ارادای یزیمیالتیز، اؤز تشکیدوزدور. ب

ن یالتیق. بازار، بوتونلوکله بو تشکیی یدا ساوونمال ینسیایپارت

خالق موسلمانا  یالریجین آپاریلرتهیکوم یر. بعضیدندهیال

، هوار. مکتبلرد یفوزالرندا نیا کانالالریزیوتل-ویر. رادیدیباغل

شلر یر ایتورماقدانسا، بلرده گوجلودورلر. اومودسوزجا او  دارهیا
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ندن یگ یلیجان والیباآزرن ینی یه ار. مراغیز گرکدمیه گؤرم

ندا یآلت یقجا باسقیر. او، آچی، تئهرانا قافا توتماقدیفاسستعا

ل  یتلیمیحاک یکین ایجانیباآزر یر. حت  یریله گتیدوغونو داو 

لمده ستیس  ر. ییدوغونو دئاو 

 تیر. والی، زامان چوخ دارالدا دئدیگی کیمی میخان م آغا:یسل -

له یفقه طلقم ه ی ینین گوجو خومئینیعتمداریشر یاقر. آیدادیو 

الر. دئمک ییاتماچ ن یلریچ ینی، بوتون گوج خومئیر کاو 

وروش ینه ین ائوین، قومدا آغانییزه باخمایز تبریر. سیدندهیال

ل لق یجو مادده تصد-۱۱۰ونور. او  قجا کورد یآچ ینیونور. خومئاو 

ر. یور. حرکته کئچمک گرکدیخودان او  ینا مئیو تورک خالقالر

کده یرلیگؤرمکله ب یزیمیشی، اؤز اهر. منجه دیزامان الدن گئد

الردا  ینیاسیخالق موسلمان پات  . ساوونماق او 

ن! ییشالیاوچون باغم یغیر داها سؤز آلدیدوستالر، ب م:یوباب خانر -

ن ندا یآراس ی، "کار" قزئتهلیا یگونلرده "خالق موسلمان" قزئت سو 

نا یدانین اؤز مئیجانیباآزرپو تو   یمیرئژ ینیر. خومئیشه گئدیموناق

سئون  ینیلتینده اؤز میچین ایلری ی، فدایمیز کینیگیلدیر. بیبدیآت

آنجاق،  ن!ینده ده همچنیچیالر ایل، خالق موسلمانچییگنجلر آز دئ

لن ده ینصورلرع یقاتان منف یآران دن کئچمک دوغونو گؤرمهاو 

غرو ه ایسالر یر، خالق موسلمانچیستدیمونلر کویل. فداییدئ دو 

للر بو یچ ینی! خومئیسمه قارشیمنکو رک رهیگ یره چیدان ایو 

م اوچون خالق ی، رئژهندیرالر. اصلیشیقاتماغا چال یآران

ده آرادان  یسیکیفرق ائتمز. بونالر ا ییو فدا یموسلمانچ

ق ییده آ یطرف یکیا ،زومدوروموم یزیمه گؤره. بیر رئژیدیلگئتمه

 ر.یز گرکیمیماغیای یریلدیکله بی، تئزلهر. بونا گؤریسالماقد

غروم. چوخ یساغولون روباب خان من: - نده ون اوزینهطنؤق دو 

 دوردونوز. 

 

ن یاخین بو یزیتبر دارتیشدیق .نوالر باغالنتیسیندا قو  بوتون گونو بو 

غرون یزیمی. هاردا دورماغیوارد یمالیشما احتیگونلرده قار  دو 

ل م یتیتان یش آالنلیگئن ی. اؤز دوروموموزال باغلیرلندیدوغو بلاو 

نا حرکت ی، تک باشیاناشی. بونونال یدیا یلمالیآپار یشلریا

غرون ده یزیمیائتمگ ل دو  خالق موسلمان دو. یولا قو  یرتااو   یغیماداو 
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و ؤروشگله ای هی، نزیه ا، مراغهزادیلعندان یالرین باشچین یاسییپارت

 ! قیدنسا گرگلی

 

 ولالها زبح. یردینلشیدورومو گرگ یاسین سیزیکجه تبریزامان کئچد

تولالهالر ی. آیردیشماالر چوخالیندا آتیالر آراسیال خالق موسلمانچ

لن قبول یاسانی. آنایشدیه باشالمیومهیبؤ یساواش ، هلیا یونماساو 

لد ر یتکلرایسک و چاغداش یموکراتن دینیعتمداریشر ونموشدو. او 

کته یندا توپلوما دیقانون اساساولدوغونو  یذکال یاؤز گئر ینیخومئ

، ه. هابئلیشدیرمیقبول ائتد ینجو ماد  -۱۱۰ائتمک اوچون، 

 یتیالیو-یالتیا" یله باغلیسلمهیوئر آزادلیقن خالقالرا ینیعتمداریشر

لفورمولو دا قبول  یانجمنلر"  یلو قزئتنوان ی. او، فرانسانیشدیونماماو 

ال لد ده ربهیصاحم یگین "لوموند"دا وئرداو  ن یلتیم ینیلر یونان اؤنراو 

نر. یشدینه دئمیریکتاتورلوغون خئینا و دیانیز  یتیالیو-یالتیا، ها گؤراو 

ندا یوردالریغما ن اؤز دو  یکلریتنااولمایان فارس  الییارانماسین یمنلرانج

 هٔ طلقم تیالیر. هابئله "ویالناجاقدغسا یاشاماسیراحات و اؤزگور 

توران رالماقال، باشدا او  یفص ینیسرادهین اینسانالریه اایسه" یفق

نن یر. آغانیجکدقدر ائده یکتارورون گوجونو تانرید زامانالردا  سو 

ال و باشقا  ینیدوردورماق اوچون خومئ ینیشالریخین چین کسکاو 

ن ین داالر تولالهیوک آیبؤ لارای یسنه گئتمهیون ائواو  . یشدیمامرلی او 

ستان جان و کوردیباآزرق یادا هر زاماندان آرتیش مئدیچ و دیآغا، ا

ر دورومدا یآغ ینیمیژر ینیرک،خومئئدها عهیدافم ینیته یختارم

ر یآغ یا قارشییعتمداریگون آغا شره هر ایس یاسیوردو. تئهران مئدیقو  

الر. بو یردیین دؤزومونو زورالیجانیباآزررک، شلدهیهامالر ایتیا

ق، یک. آرتیردییزلهیا ه، آرخاداشالرال من دیمیهر کس ک یخبرلر

ل یؤنوموز بللیم ده یزیب ن بوتون ین یاسییموشدو! خالق موسلمان پارتاو 

پارالمئنت،  یلئرینادال دوردوغو یانده یره ن، اوزقارشیکلره یگسا

. من، کلریمیزیدیایستایلکین  ،یم دهزیب یسلمهینتهایسن یشوراالر یئرلی

نا خالق موسلمان یلر آدیچرقهیل فیستقم و آغا سردار، میروباب خان

 یسرقهیموکرات فجان دیباآزررک، نه گئدهیز مرکزین تبرین یاسیپارت

و خالق  یعتمدارعن شرینیه سجان" قزئتیباآزرالن "ییاینا یآد یرقاناو  

ق. یشدینامیق ینیلرفادهیدوشمنجه ا یغیدیاینا یواننع یاسیموسلمان پارت
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لن اؤزرک یجانیباآزرک، یاوسته ل لن ین یماساو  نوندا یو  ندا یانین یالراو 

ل  ک. یشدیائتم یدوغوموزو بللاو 

 

. یشدیدوزنلنمندا یدانینق ناماز مئیتیوک میوم ان بؤیگؤردو کبو گونه د

نه یدیمسج یه انگجایساوجو  یری، او بیزیر اوجو بازار آغین بینقیتیم

ن یتخم یغین توپالندینسانیق ایوندان آرتیلیر میب دیر.شیوزانما

اکبر" و ساالوات  ندا "آلالهیقالر آراسیشیه داناؤنجهلک ی! ایردیلیائد

ن، هسه د سسلن  یسؤزلردوزدو" -ا "دوزدویک چالما و یرادان چپسو 

ن لت یخونور، متکلر او  ایسنده یچیجان ایه یری! آشیآلد ینیئرین یالراو 

نج ی. سئویردییقلهیله تصدیدوزدو" سؤزو ا-له "دوزدویگیرلیه سس بایس

لش بو  -لم دو  یندان گؤزلریاشی الق سو یج-میم جیغیلیای یکمدهیوردو! الاو 

ل  بوتون دوشمنم! ییم، بس نه زامان آغالییآغالما یندیموشدو! ااو 

! یدیا اقدایر داها آیوسوم باول یاسارتلره قارش یدئولوژیکلر، ایلیچ

ن یمیزی، تبرهیک دئییاقدای! آیردیزده آتیتبر ین اورگیجانیباآزر

م! بو یتانر گؤک ی"ائ! یشدیقالخم یومروغو تئهرانا قارشی
ن ینیاسیجک! نه زامان تئهران مافک نه زامانا قدر داوام ائدهیدوشمنل

م! نه زامان یگؤکتانر ی! ائله جکیمدن چکیم آنا وطنیمن یرخونج القو  
ن یجانیباآزرز یمسیباغ یگه لیوسومون اؤزگورلوک داول

 یسلهین چیلتیجک! بو ملهینا چئوریراغین باش باین یسارایجومهور
  م!"یگؤکتانر یر! ائیجکدتهینه زامان ب

 

نو  زده ی. تبریردیاغا قالدیآ یجانیباآزرر خبر یالن بییایوندا قومدان سو 

 : یپارتالد یمیبو خبر بومبا ک

ب! اؤلنلر و یلیوروش ائدیندن یلر طرفیچ ینینه خومئین ائوی"آغان
 یاشلی ۲۸ یروجولوق ائدن، اوچ اؤوالد آتاسوار! دامدا قو   الریارالی
لد یرک، شهگنج قورشونا توش گله یلمکچیا یزلیر تبریب وب"! او 

نشمادان یآت یلحالیگوجلو س ه مجبور یلمهیچک یرا دوشمن گئرسو 
ل الهوجوم  یئنیر. آنجاق، هر آن ین دورومو نورمالدیوب! آغاناو   او 
 یائو ین قومداکیدوشونمور. آغان یزه گلمگیلر. آغا تبریب

ن اؤلوم حؤکمونو ینیعتمداریآغا شر ،ینیر! خومئیدیشلمیقوشات
 ب!" ییمضاالیا
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البو  م و آغا سردار حؤکماوار یروباب خانمن،  ،ی ائشیدرکنیاو 

لنه ین ائوینیتولاله حؤکم آبادیئرلشن آینده یسمحلله ه دزیق. تبریالندیو 

، هر دی. بیدی بوراسی ایمرکز ینخبرلر ینجیریالن بوتون بییای

اللک کز یز ایمیدفه الجاندا یباآزرن یراق آغاناو   یلچین تمثیاخین ان او 

لا گئدن رحؤکماوا. یدیز ایمیله گؤروشمگیس ! یدیم ایلکیت-میلکیالر تیو 

لن واغزال یزیتبر الوندا یو  . یردیلمینگؤزله یلماسین آچیکین ترافاو 

ندان یؤنونو قونقا باشین ینیماش یئله سردار بین مصلحتیمیروباب خان

ل یرک آخونرهیشدیینا دیه چئشمه باشایسرادان کوچه باغا، او   ونو یو 

ل ینیتوتدو! قاراغاج آخ ال ی. بللیشدیانمینالر دایوندا بوتون ماشیو  ن او 

اورادا  یمیک ی، باشقاالرهز دی. بیشدین پارک ائتمیحؤکماوارا قدر ماش

وردو! یوروی ساریلت حؤکماوارا ی. مدوکورویاقدا یب آیپارک ائد

لنده یچین ایمیلتیم خ سی نیرین یمینجیدوغوم اوچون سئواو  ! او یدیا یو 

ر ین هئچ بیانیوردوم! دونزوانده یچیا یغوالریگؤزل دون ان یانیآندا دون

ن یرانیوارکن، ا یگیرلین بیمیلتیلمز! میخا بیی یلتیبو م ،یجاناوار

ال" یسییآ ین ان "وحشیانیدون ی، حت  بیر یانا یزمیراس یفارسچ ن او 

ن، هروس بئل للمز! یئنه بیو او  و، منه ووروالن روس جاسوسو یبو   یو 

ر ی"ب: یاؤزومه دوشونوردوم ک-دوشونوردوم! اؤز ینیدامقاس
لل، آلچاق و مانقورد یجان تورکو نه قدر رذیباآزر ، بو یر کیدیمالاو 

. و نه ن! ؟ "ی"نا قوللوق ائتسیسییل، روس "آییا دئسونواولگؤزل 

ام! ییک پارچاسیچیر کین بیمیلتیداشان م-شوب، بو جو  یقدر خوشبختم ک

ل سونواول، بو ینه قدر خوشبختم ک قوربان  ینین قانیم لهییوندا عایو 

لسونمه حاالل یلتیشم! او قانالر میوئرم ن یمیم ده خالقی، منی! کئشکاو 

لر آتاتورکو یب الراق یدا اوغروندا با سونواول، بو ی! کئشکیدیسااو  ن او 

لز یمیوللراؤنج  ! یدیسااو 

 

لق یآرت خمکان یه ایگئتمه یو  ن! یدیا یو  حؤکماوار  یارتجینلرله زیم او 

ان یکوتله عوص یرلینیلدورموشدو. سدو   ینیوره ش هندین گئنینیسمحلله

ن یجانیباآزرل، ییزدن دئی. تکجه تبریردیهانه آختارار بیاوچون ب

ئر و ی یگیل ائتدینده تمثیاللر یندن گلن توپلوم قاتمانالریئرلری یدلیچئش

ردوالر. یردیلینقه قاتیتیله میا یف پالکاتالرینص  یسکرعخلو چو   نوناو 

تولاله یوک آیرالر! بؤیشدیزمینه سیچین اینقیتیده م یطیو ظاب

لت ی! بو میردیلیرک سلوقانالر آتاله گزه-الدن یللرین شکینیعتمداریشر
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غرورتادا کن، او  یاقدایآ لر یدوزگون ب-دو  خق یلیبایو  . هر جور یدیا یو 

غرورن یؤنلندی ینر کوتلهیغا حاضیفداکارل رتادا او   دئریر لیب دو 

ل ر ین بیرتادا در! او  یردیگئد-رینا گلیلت اؤز باشینجا، مییمااو 

ال"نه ندن یریب-ری. هر کس بیدیم ایک حاکیزلیرسیبل جاق؟" ،"نه او 
دن لت تپهیسوروشوردو! مر؟"یو ندین دوشوندویزبحک؟" ،"ییلائتمه

 یلتین، بو مینلره چکهکوچه یلتی. میدیا یاقلحرناغا قدر ید

ردو! یردیچاتم یه جسارتیرمهیؤنلندی ، هلیلتیکاالر میندی، سهلیلتیم او 

، بوتون هلیلتیم یذنی، اوچوشون اهلیلتیم یسهاوا قوووه ه،لیلتیبازار م

الله یلتیم یدمت آالنالریخ نندان او  لمک را نه ائتمهسو  ؟ بو یماز کاو 

ندا یاقالنماسین آیجانیباآزرر. یدئردیر لجک تکجه عنصرهیرلشدیگوجو ب

لن یدئریل یاسیس . "خالق یردیز ائدیچوخ راحاتس یمن یماماساو 

رال بیر لیارانان بیندان یزماسیکار یعتمداری" شریاسیموسلمان پارت

القوروم  ن ینیغیک آزادلیتقالل و دئموکراتایسن یجانیباآزرراق، او 

لنده یچی! ایلدییر دئیه قادیؤنتمهی ینیسرادهیا بونون  یدوغوم بو توپالنتاو 

 ک.یارا گلدیر آیدن بیئنیه لمیتگایسم ین گونلرده منی! همیدیا یثباتیا

نن یجانیباآزر، یمیز کینیگیلدیرخاداشالر خوش گؤردوک! بآ -  سو 

. یشدیشمییگونلره گؤره د یکؤنجها اوچ گونکو دورومو-یکیا

ر یباش ناز یگین سئچدین ینیر. خومئیدادقاقالنمایق خالق آیآرت

 یتوتماس ن قافایدیآ-نا آپیجان خالقیباآزرن یان"گبازر یهد"م

ق یالتاقلی یگیه گؤستردی ینی، خومئونر. بو مانقورت تورکیدیبلل

 یسالن ائتمهعدن گلمه ا ین، شورویساتق ینیلتیاوزوندن اؤز م

بهمن  ۲۹ه اؤنجل یا یکیزسا، اینیرسییرالیطر. خایدیچوخ آنالمل

الندن ین نؤکرلریندا دا شاهیاقالنماسیآ ن یانگار" بازرگن "آموزاو 

 یلتیق بو می. دوستالر، آرتیشدیدئم ینینین عئینیبو سؤزلر

لائولرده توتماق  ن یانیص، باش توتاجاق عیق کیازیماز! آما نه او 

ن ین-پ م ل! خییله باغداشان دئیتکلرایسن ین دریلتیم یگیدئرلیل

غرورانا دوشونور. یل، اییجان اوچون دئیباآزر یگیدئرلیل سو، دو 

، یلمییق. ائله دئیشید باغالمیا اومیایکدن بو پارتیزلیسز چارهیب

 آرخاداشالر؟ 

لم. آما بو قدر ییدئ ینه قارشیرلریکین فینیمعر یمن جوانش ش:یبار -

ز بو یر حرکت وار. بیرتادا برام! او  یلمیاومودسوزلوغا دا قات

لز یق؟ بیینداین هاراسیحرکت لساق دا، او   ی-پ م ماساق دا، خاو 
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لگؤرور. آنجاق، بو خالق موسلمان  ینیشیاؤز ا ؟ هماسا نئجاو 

نلت یق میآرت  ینیجاندا نه خومئیباآزرر. بو گون یندادیون آرخاساو 

 یتمداریشرع یولاله! هاما زبح یچ ینیر، نه ده خومئیوارد

ز ده اومودسوز ی، بیس یاخشیر! ان یگره نیب تئهرانا سییدئ

ل دن گؤرورم. یندیا ینیسلبهغن یاقالنمانیاق. من بو آیمااو 

لسون، خودموختار یر کیجان گئدیباآزر  ن منه!ینانی، ااو 

ر! یر، آما تلسکندین خوشگؤروسو گؤزلدیئش بیبار ردار آغا:س -

الق یزدن آرتیب یسا تجروبهیمن، دون ق، شاه، یدص، میشورین پاو 

 یئر بیرام! جوانشینانیه داها چوخ ایئر بیساواک گؤرموش جوانش

لبو  ینیو جانیاق! او، عؤمرو بویلمایانا قاتیص، عیکر یدئم دا یو 

ر. یالشیمله پایزیب ینیسب! سادجه تجروبهییماقدان قاچمایقو  

شار زدن قاباق قو  یالبا بینقیه و ایی، گؤسترهنقیتی، مهرسیکگره

 ! یئر بیجوانش

نن ین-پ م ، خینیم: خومئیروباب خان - قبول  ینیتکلرایس سو 

؟ یجکمنه فرمان وئرهیشیلن دوزهیاسانیآنا؟ هزجیس یجکمائده

خ  یجک، هانسم ائدهیحاک یزمینه دئسپوتیئری یسا، دئموکراسیو 

 ؟!یس

وب ساخالماق اوچون یروقو   ینیاؤز مقام ینیم: خومئیسل -

ناخار! ید ووروب دا او   یانیدا، بوتون دون یجانیباآزر ون او 

خ یلن شئییرخو دئگؤزونده قو   ر! آما یکئچ یآ ۹-۸البدان ینقی! ایو 

ل یر! قاتیدیسن اوزو گولمور. گولن وارسا، اؤزو و چئورهینمسهیک

ر، او دا یریق یلتیزده میتبر ین موسویسحر یتئهراندا، م یخالخال

خالن یف-شیرتادا بارلر، او  یگولور! افند ن یدور. بو ساواش کسیو 

 ینیوار. خومئ یکتاتورا ساواشید-ایباش توتاجاق! بوردا دئموکرات

لکتاتور یهر گون د د، یجاهر! میان ائدیرا بیباغ-رایدوغونو باغاو 

رلر! یئرلشیندا یانیکتاتورونون ین دیه عصرایس یه چ، تودییفدا

الندن یچین ایخالق لسونقالر یازیق مانقوردالرا یازین بو او  له ح! او 

ه زب تودح! یاخشیوبالر! یقو   یروجوالرن قو  یدا خالق ینیآدالر

الآنالماق  ین ن، یک یبللر! او  اوزون زامان  یدئرلرین لیالراو 

نبلر! یئی ینیگه ن چؤریروسالر الن روسالرا یالراو  ن او 

کده یرلیاخان بی-بیریاندی یر! منیلیبو اوزدن آنالش یگیلینؤکرچ

لزه نه ی، سیر. آخیدلردیجاهلر و می یباشا چاتان فدا-ایبو   وب، او 
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رونا کتاتورون تو  یعه؟دیقالر! بودورمو خالقدان مودافیازی یآ

روغو یردار قوون مین یسیریب عرتجق، میل یدوشمک! خالقچ

ل الست یمونر کویمن ده گرچک ب ؟!یم یماقداو  راق، بو خالق او 

لرام! ینانمینا ایالرین باشچیموسلمان آلوو -اود یلتیداشالر، بو میو 

خ ،ندان شوبهم بئلهیب قاچاجاقالرینده بوراخیچیا دور! آنجاق، یو 

ل یباسماقدان باشقا منطق-بیکس ن یالریچ ان دئسپوت آلالهیمااو 

گٔوره،  ینین خومئین قولودور دئینسان آلالهیم. ایر رئژیدندهیال

خ ین آنالمیغینسانلیا  یبشر یآنت یمیک ۱۰۵، ۱۱۰دور. او، یو 

له یذن وئرمز. او، کوتله سسینه ایسن گؤتورولمهیلردهما

ل یبین سؤز صاحیش شوراالریلمیسئچ ومماز. ینا گؤز یماساو 

ر. بو یآلماقد ینیسین قارشیزمیو، دئسپوته زه دوشن گؤرین، بیالک

قازانان  ینیسیجان تورکونون سئوگیباآزرونالرجا یلیآالندا م

ن ینیگیلهعیش هن دینیعتمداریشر ر. او دا، یکوتماماق گرهاو 

ل! ؟یلمییر. ائله دئیدندهیچیر اینینسل سید یمیک ینیخومئ داشالر! یو 

زجا بوتون یانارساق، آرخامیز یر. بیراندحک بیدئولوژیر ایبو ب

الر، یتاخمدلر، او  صانار! کئشکه یقالر دا یو آزادل یدئموکراس

ساغ  یالر! آنجاق، قورخارام کیدیسالقا یریفلر، بهروزالر دینح

ن یمیک یالر، آرخاداشالریدیلسااو    ینیخومئ ینیلالریدا عاغ الراو 

 لر! یدئسپوتونا وئررد

ن یدوستالر ین بعضیغیدیدن تانهنجاؤللر ین ای، سنیئب سلیم من: -

نوار!  نر؟ یدن دورومو نئجهیالراو  نه یزمیدئسپوت ینیدا خومئ الراو 

 ؟بالریآلدان

لن یدلریشه یمکی، بهروزمدصشده یکئچم م:یسل - ونو گئدنلر، بو یو 

رسه بو یدئمک گرکدجدانال یرالر. ویندیاخیوخ چگون اشرفه داها 

ن یمیم کیه، منهر. یلمیریندان آیانین یم خالقیکس یمچیدئور  الراو 

ندا،  دوشونورلر. آنجاق،  ینینماسین سینیعتمداریوندا شرسو 

مله یا منیر:"یبدیاریاو ینینا بوتون سئونلریقجاسیاشرف آچ

ن ین ینیخومئ یمینلر کیب باشقا خایا دا گئدیز، ینینداسیانین یمیخالق

نه"سس وئرنلر یسموطلقه تین"والین ینین! خومئیئرلشیندا یانی

ز ینیالهیرالر! سیندادیانیکتاتورون ید ینیل، دییندا دئیانین یخالق

 نیالی یز! الینیس یتوتمال ینه قارشیزمیدئسپوت ینیوارسا، خومئ

ن ین یجاسیرتینسل ایب دیریرلشدیب یزینیومروقالریزسا، ینیس
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 زبح ینین خومئینیمچیدئور ییر فدایبز! ینیداجاقسیداغ ینیقافاس

ال یشیندا نه ایانین ینیولالها اشرف  یمیکلری؟ " بو دئدلر!ی باو 

ل ر ده بو سؤزلره نه گرک یشم. بیتمیندان ائشینالریاخین ان یداشیو 

نرالر. یندادیانین یخالق یسین هامیلریم اشرفچیغیدیوار. تان  یالراو 

لهر گون گؤرمک   ور. او 

 

  /۰۶-۱۲-۱۵/۱۹۸۰-۰۹-۱۳۵۸،زی)تبر

 نده!( یلت الیک... میل یوردو،والا،لویزیون ت-ورادی

 

 وسو!یز رادین تبریجانیباآزرر یشیدان«

غروز، یس   ، سانسورسوز،دو 

 !»زینیرسیدیو ائشسونویز رادیاؤزگور تبر 

 

ن ز یتبر-آرتان تئهران یتیبار هر گون یدن بروندا، نئچه هفتهسو 

الن ینین ائویآغان. یپارتالق وئرد یشماسیچات  ران باشی، ایالریاو 

دن یو قوزئ یئرلی ینقلریتینلشن میزده درین تبریانگبازر یمهد- یانخبا

لش یرمیتین دؤزومونو بیلتیم یزمه باغالماسیمونگلن کو دو! خالق او 

ن یجانیباآزرونونو یزیوتل-وین رادنییدؤولت رانیا یاسیموسلمان پارت

پاتالق  ی! عصبیکوت ائتدیاوچون با یؤنلو زهر ساچماسینه تک یضد

ردوتوتدو! بازار،  ینیون مرکزیزیوز تلیوئرن کوتله تبر  ی، هاوا آالناو 

لوردو یمیلیز بی! باشدا تبریشالدیآلق ینیلمین بو ائینکوتله ماقال، بوتون او 

اوچون  قماساوون ینیلریشچینرهیاؤز قهرمان د یک مرکزلریلیب

. یلدیشلر کسیلیمالنان بوتون وئرییایالر. تئهراندان یلدییایلره کوچه

! یلدیه چئورسوننقالب روحونون گوزگویا یللیزده میا، تبریزیوتل

لندا یانین یزیاورمو تبر  یمانی. اورمونون هاوا لیالن ائتدعدوغونو ااو 

ان یملر داشیاؤزل ت یلحالی! تئهراندان سین اوزونه باغالندیتئهران

نجا، تئهرانا ییآالما یذنیتورماق ااوچاقالر اورمودا او   یجییو داش یحرب

انا، یاو، می، موغان، ماراغا، خیالر. اهر، خو  یتماق زوروندا قالدییقا

ن یزی، تبریاورقانالر ین رسمینیر چوخ شهرلرین بیجانیباآزرن و یقزو

لندا یانی مدن یرئژ یفارسچ یانیزیوز، تلیلر. بیالن ائتدعا ینیدوقالراو 

للک قروپالردان یائدن اآزاد  لک یریچ یکیله اای میدوق. سلاو   یداشیو 

زده ی، تبریم کییللر. بونو دا دئمهیدینده ایچین ایلردسته یلحالیس
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الن دئمک ینیستهینقالب کومیا ۴۵هارداسا  خالق  یسیکیر اوچده ااو 

لالردان یعتمدارچیانا، شریندان یاسیموسلمان پارت وشوردو! بو او 

ال نر نئچه گون یالردان بیاو  ک. یا گلدیر آرایمده بیم ائویرا منسو 

غرو بو  یمیک یالرین باشچینیاسیز ده خالق موسلمان پارتیسو، بدو 

نن یشیا ه ا گلمیر آرایک. بو اوزدن، بیردیلمیب ینیونون هارا واراجاغسو 

 ق: یاندس یگرکل یزیمیگ

ل م آغا:یسل - هئچ خوش گؤرمورم.  ینیشاتیداشالر! دورومون گئدیو 

الزدن یتبر ر. قومون یز قالماقدادیجاوابس یسین هامیتکلرایسن او 

نامردجه  ی وپالن یه قارشیعتمدارین آغا شرین یسزهؤحه یعلم

ر. یبدیب قالیشیخیر. آغا قومدا سیهر گون آرت یشالریداوران

ن ،نینیجان تورکلریباآزر ز یجاوابس یتکلرایسزه دؤنمه یتبر ندااو 

وک یر. بؤیه طرفدینیؤنو خومئین ینیسزهؤحه یمقوم عل !قالیب

سه،هم اؤزونو، هم ده زه گلمهیقومدان تبر یتمداریتولاله شرعیآ

ن تورک یزمیفارس ، پانیقجاسیراجاق. بو دا آچیاندی یجانیباآزر

الضربه  ینؤوبت یگیردیائند ینه قارشیلتیم  ،ینیر! خومئیجاقداو 

 ر. باخ، بئله! ییلهیدن اؤلومونو یجانیباآزرن و یآغان

خالق  یلماسیتارین قاینیا مرکزیزیدوستالر، تلو م:یروباب خان -

نر یاوچون آغ یاسیموسلمان پارت ر. تئهران یجکدوجالر وئرهسو 

گؤز  یالینسن گوج پوتیلتیر. میرالنیوروشه حاضی یهر طرفل

ا یاوچون پارت یسنلشمهین بو گوجون دریر. الکیداؤنونده

ن یلتیم یاسیر! خالق موسلمان پارتیمه رراده گؤستیا یگیاؤندرل

ن یالینسپوت یللیر. بو میز قالیزه ائتمکده عاجیگوجونو اورقان

ز او یر. پالنسیگؤستر ینیه رزلیاؤز ا یسبازاردا توکنمه-کوچه

نر یگلمکله ب-بیانا گئدیانا، بو ی لوج الده سو   ینیماز! خومئاو 

ن، هلرسیدان آال بیعتمداریشر ینیلماسیتاریقا ین گئریانیزیوتل و او 

ق، خالق یاجاق. آرتیانمایه دادنیئری، هسرلیتوردا باو   یگئر

 ر.یدندهین الین ینیخومئ یش دامارن بو  یموسلمان

نز یدوستالر، ب ش:یبار -  ینیاسیونا قدر خالق موسلمان پارتسو 

خالق  .جگمر آزدان دؤنهیک! من، بییلروماغا داوام ائتمهقو  

 هنیستهیکوم یرداش ماغازاال ه وزینمرک پارتیاسینین موسلمان

، اورمو هاوا همه گؤریگیلدیر. بیدباسقی اوالجاق یلحالیس

ر. تئهراندان یبدیالن ائدعق ایآچ ینین هاوا آالنیاوران یلروهقو
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نب. یدسته گل یلحالیخلو سا چو  یاورمو ز یجه تبریندیا الراو 

ل لر. یا بیشما باشالیزده چاتین ساعاتالردا تبریاخیرالر. یوندادیو 

 دیره نمه یه یلتیقوروماق اوچون م یقرارگاهرهبرلیگی  پارتیا

 ر! یریچاغ

ن، بوندان کی یللب م:یمال گلن اشرف خانیروباب خان -  یراکسو 

زه ی، تبریعتمداریر! شریدینه باغلیسرنمهین دیدوروم خالق

بو  ینی! خومئیا آتدسونوقن پوسین ینی، اؤزونو خومئهلیسمهگلمه

، خالق چٔوزولرسه یعتمدارین ائدر! شریداغ-دارما یمیق عالیازی

لمز! یئده با عهی، اؤزونو مودافهر ساعات بئلیب یاسیموسلمان پارت

وکدور. یلماز بؤینانیا یگیشلین گئنینیالریش قاپیرین گیانیتربو پا

نن! یباخ  یوشاهسرنان خیتان یمیک یریندان بیوجوالریروون قو  او 

نللر. ینده آز دئیچین ایانیبو پارتلر، یمیک ، بو یانیبو پارت الراو 

ز یمیگنجلر یاراقلیم یزیا ساتارالر. بیر بارداق سویب یلتیم

ز ده یلت هاردا وارسا، بیرالر.میرالنیساواشا حاض یالهلیس

 یراغیآل با یغیردین قالدیهروزالرن، بیمدلرصق. ییردااو  

 ک! یره وئرمنه قوربان یانتلرین خین و تودنیسازمان

 

دن هاؤنج! یشدیمونا باشالیوک او  یبؤ یجانا قارشیباآزرتئهراندا 

ی ی، فدایچ، تودهیچ ینی. خومئیشدیگوندمه گلم یش سسئناریپالنالشم

آغا  یم آالنالریکس یدان دؤنموش آلوئرچیعتمداری، شریدچی، مجاهیچ

ل یه قارشییعتمداریشر سوروردولر. بو  یلرهیهامالر ایتین ایمازاو 

جان یباآزرو  یعتمداریآغا شر ینیغیرتاقلن تکجه او  یقروپالر

ل یگیدوشمنل ن ینیزمیالیمپئریکا ایآمئر یعتمداریوشدوروردو! شراو 

 یبات آالنیتخر یه قارشینیخومئ ینقالبچیه اایسجان یباآزر، یلیعام

لنوسو پروپاقاندا قو   یمیک س رباشا یب یاسیموشدو! خالق موسلمان پارتاو 

قجا، یاشادینقالب قورومودور. بو قوروم یا-ش، عکسیارانمیله یلاا  ی

ن یانیر! بو پارتیندادیسیتهلوکه قارش یدیج یتیالم جومهوراسقودسال 

لندا یز قرارگاهیتمل گوجو تبر -عکس یزیدوغو اوچون، تبراو 

ن یجانیباآزررتاق پروپاقاندا، ر! بو او  یمک گرکدزلهیالردان تمینقالبچیا

تولاله ی. آیردیریکا جاسوسلوغو آدالندیآمئر ینیتکلرایس یاقلح

 یکندهیاناشاراق مشهد شهری ونجیلهلآجی گوشالرا یبو باخ یعتمداریشر

  ون جاسوسو"!!!یلیم ۳ن یکانی"آمئرر: ییر گؤروشده بئله دئیب
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! داش یردیگونه آرت-گوندن یلماسیالها سارین سیمیرئژ یفارسچ

شغال ین ایکانین، آمئریالر یعتمدارچی، شریستهیکوم یماغازاس

ل  یقرارگاه ین حربیلریچ ینی، خومئایسهونموش کونسوللوغو او 

ل ن یزیتبر یغینلیاخینه چوخ یریب-رین بیمرکز یکیموشدور. بو ااو 

 ،میسل یله! منیشدیرمینا چئویر ساواش آالنیتام ب ینیابانالریخ یمرکز

نله گؤروشندن یا نین باشچیسیسیی کومیتهالرداش ماغازا را، سو 

شومداد قروپونا ین این تهیکوم  لدوق. قو 

 یسلمهیرین اله کئچیانیزیودن تلیئنیله یتگایسن ینیاسییخالق موسلمان پارت

ل! نه یشدیاؤن پالنا کئچم لسون-ورسااو   یس-و ت-وین رادیزیتبر او 

لنده ین الیلتیم -بین آلینیا مرکزیزیوش تلی. کئچمیدیا یمالاو 

ن الدن ینیو مرکز . تیردیگون کئچ ۲۰-۲۵ندن یسلمهیوئر

! یشدیغولوب قالمزده بو  یتبر یسس یاقلحن یجانیباآزر، هلیسلمهیوئر

جاندا یباآزرله یسرمهین اله کئچینیو کانال ت یاسیخالق موسلمان پارت

 ونون ایلکاؤز ینیائدیلمه س میلته تسلین میبوتون اورقانالر

 یانچیصع یالردان بری! بو، نئچه آیشدیالن ائتمعا یسیستراتئژا

 ! یدیا یتگایسن اورک یزیمیلتیم

احاطه  یو مرکز ز تیاندان تبریر یندا دؤرد بین اورتاالرینییآ ید

ل  یچینین خومئیمیرئژ یله فارسچیا یلروهقو یلحالین سیلتیوندو. ماو 

طرفدن ده اؤلنلر  یکی. ایشما باشالدیر آتیندا آغیآراس یپاسدارالر

ل لد یک شهیریچ ییر فدایوشن بیندا دؤیراالرین سیلتیدو. ماو  و  دو. تاو 

شدن دوشموشدو! یا یستمین سییاین ین-و ! تیزه کئچدیمیم الیزیدن بیئنی

الردا او   ن یشماسین چالین اوزمانالراو  ل ی، بللهنجیه یوج وئرمسو  دو او 

-داشماغازاالرا دؤنر یز، او گونون آخشامیر. بیرداندییبات بای، تخریک

ک. بو یتدیائش ینیسنه دوشمهین الیلر یچینین خومئین-و دؤنمز ت

لوک ینده بؤیشینرهین دیلتین اوزونتوسو مین دریخبر ومسوزلوق او 

ر نئچه ی! بیوروشلره باشالدی یاطرافل یالر یاراقلیم ی! رئژیاراتدی

ننده یچیگونون ا نه یال یدؤولت، تئهران هتیکوم ینا باغل-پ م جا خالراو 

خآرادان  یسیر چوخ باشچین بین-پ م دوشدو! خ ل یو  ن یمیگیدو! گنجلاو 

 م!یردییاشایر داها یمدا بیاشیبو  ینیالریآن یان آج

 

 الر!یب قاچان باشچیز بوراخیالقی یلتیم



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

565 
 

 

نق یآرت  یلتیزده میم تبریر. رئژیشدیچاتم ین زامانیهوجومالر سو 

 یلرده داش داواساوانالردا، کوچهیخ! بوتون یشدیباجارم یه بؤلمگیکیا

کجه گوجوموز ی.گئتدیردیریندیسئو ی، تئهرانایسه. بو یردیداوام ائد

 ینقالب پاسدارالریا یاراقلیئرلردن ی. تئهران و باشقا یردیآزال

ش یشمیخیس ین باالالریلتی. هارداسا میردینیزه آخیروجوالر( تبر)قو  

نن ینییآ ی. دیدیدورومدا غرونا یالرسو  ق یوردو. آرتیویهاوا سو   دو 

. یشدینلشمیلر اوچون چتیشچینرهین دیالی یلرده دورماق الکوچه

ل یبلل ین هاردا دوراجاغیلریشچینرهید  زبح ینیموردو. خومئاو 

. یردیلؤنهی ینه سارین مرکزیوروشو داها چوخ شهرین ینیولالها

خالق موسلمان  ئرلشنیندا یابانیم خمنج   یسهین اساس قایلریشچینرهید

النده ین مرکزیو شهر ینیمرکز  ینیستهیکوم یداش ماغاذاالرن او 

ن یلردسته یالهلیس یئنیکجه ی. آنجاق هر آن کئچدیدیروماق اقو  

 . یردیدارال یدانیرنچ مئیال دیشولماسلره قو  یچ ینیخومئ

نان  ن ین یاسی. خالق موسلمان پارتیلن گون چاتدینوندا گؤزلهسو 

ن ینیمین قاالراق، تئهران رئژیالی یت الل  یالر. میقاچد یرباشچیال

 ینیا مرکزی. پاسدارالر پارتیشه قالخدینرهیز دیدسیندا اومیسیقارش

لم یزینه توتدوالر. بیت آتشراک  یدوغوموز "داشماغازاالراو 

ندن یتگیر ای" آغیستهیکوم م یکده سلیرلیمله بیرنجدن دوشدو. منیرا دسو 

لش "بارناواک" یو بار لن ی، روباب و اشرفهلیو ایو  دوغو ائوه او 

 ق!یقاچد

کوم ده یز اؤیق آنا تبریلیآ یئددی-یم آلتیغیاقدا ساندیک آیمدیاؤزومو د

ن ما ی. قارشیشدیخمیمدن چیئنه ده الی یشین آخیمیاتی. حیدیا چاتماقدا اسو 

 جک!!! جک خوش گلهنه گله

گئجه قورشونا  ینجیری. بیاعدامالرا باشالد یمیرئژ ین فارسچیتئهران

-فارس . پانیمالندییایصاباح تئزدن قزئتلرده  ین خبریباغالنانالر

لش ینا سوسامین قانینیلتیجان تورک میباآزرم، یرئژ یچعه یش  دوغونواو 

لش یا گؤسترمیایدون بیر داها  دو! او 

ن نک. یخمادیگون ائودن چ او  ندان او  له قاچاق ایسرا سو  ه یهیال تورکیو 

 ز مصلحت گؤروندو! میه غیکئچم
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راقال عآشاراق،  یرالریغیج یزه قدر قارلیده در گئجهیب یشاختال

ن ین یکورد بلدچ یکیا ینقالبچیک. ایشدیئتیئره ی یگیشدین کسینهیتورک

له یله من تورکای میال سلیمیاردی نونو توتدوق! یو  ال سو  راق، قورد او 

هونکور -ما باساراق هونکوریباغر یشیاشرف، روباب و بار یاورکل

مله ین اوشاقالر دا منینا دؤزمهیغیریچقین هیمیم. بوغازیآغالماغا باشالد

لشقان یالر. آلیکده آغالماغا باشالدیرلیب ک یدوغوم دراماتاو 

نا یساغولالشما ه یهی، تورکایسهمله من یراقا، سلعرک او اوچو وئره سو 

غرو ل دو  ن یمه مالرال اؤلکیآدد یریم ایق. اوچ آسالنیالندیو 

غروه یزلیرسیده بوراخاراق بلیگئر ینیتورپاقالر لر. یردییلهیلرهیا دو 

نناراق، مده دو  یئری پان مدن قو  یم. اورگیردییزلهیا ینیشین گئدیالراو 

 : یردیله گلیرک دندان سوزهین آراسیمیاوزونتوم دوداقالر

ل" لسونق یونوز آچیو  ن یالر خانیشین، کین، جاببارالریناالرآ قورد او 
ل! ید باالالریگیا لسون یقلیشیونوز ایو   م! یدورناالر یکؤچر او 

م! خوشجا قال، یجانیباآزرم یجان ین توکنمز بوالغیللریسگیدا نیالو
وسومون اولر داها یوسوم. باولتورک  یسهییک یجیریم بیمیلکلرید

 سورگونه دوشدو! سورگون اومودالر!  یاومودالر
 

                                     ~~~~~ 

 

 ! یؤتئبوری -وئچایس( ۱۹۸۰-۲۰۰۲)

 

ن ینیچم یؤتئبوریش ینه سرمیره ن اوزیل چمنلریاشی-امی ینیآغ قانادالر

ب، یکؤکسوموزه سر یزیمیلالرله قو  ای مینده سلیسحر یل هر شئیب

ن بو یازیق. یردینا باخیشین آخینیمئشه سوالرالم آخان -دان المیقارش

تک بوراالردا  یگیلمئشه یرمالیس-، بئله سوسلوهندا بلکه دیچاغ

الگؤرمک  ک. یدیا یلا گئتمهسونکور یلیوئچ دایسر آزدان یر! باو 

. گلنلره یدیمکان وار ایر ایق اوچون دوشونولن هر بینسانلیبورادا ا

اوچون  یمیتین ائی، گنجلرهکلیاؤزللالر. یردیچوخ گؤزل داوران یقارش

لموشالرا چوخ اشا دو  ی یمیم کیوردو. منیولخلو زامان قوچو  

 یحت   یالیآس، یقالیر چوخ آفریدا ب ز کامپیمیغیاشادیلر. یردیوکلنمی

 یقلیلین قارشینسانالریان ایمایتان ینیریب-ری! بوردا بیدیوار ا یآوروپال

. بوتون یردیزه بئله گلیندان، بی. ان آزیدیلماز اینانیا یس یغیسا



ائلدار قاراداغلی                                                                              سورگون اومودالر              

 

567 
 

 یغینسانلیرک ارهیا گتیر آرایب ی، رنگلری، کولتورلریللرید یدلیچئش

ران ی، ایبوردا! دوشونورم ک یدیر اؤلکه گؤرونتوسو وار ایاشادان بی

ال سیغینانئره یآدالنان   ینسانالرا قارشین بو ایلر یچینیرسا، خومئاو 

النئجه  یشیداوران  ؟یرداو 

، بو همه گؤریر؟ سلیند یروماقدا دردلرقو   یزین بیلریل وئچایسبو 

ل یاجالرینه احتیسوهقو یشچین ایلریل وئچایس دوغو اوچوندور! بونا او 

غرو، بو هلر! منجیردیبئله راحات قبول ائد ی، گلنلرهگؤر ر. یلدییدئ دو 

غروندان تام بئله دوشونمک یان آز غرو. یلدییدئ دو  ل دو  ، هسا بئلاو 

اشاماق اوچون ینسان ی؟ اینه وار ک یشدن گرکلیاوچون ا نسانیا

ر! یاشام واردی، یش وار، دئمک کی، بورادا اهرسید یلمهشلهیا

ندان  ۶۰نسانالر، یا ال یرا بورادا امکلسو   یمی، سلهرسیدرلر. بئلهیلیباو 

الم یریولته نه خئؤ م بو دیلر. منیدیائتمز یقبول ائدر، من -لر؟ خستهی باو 

غونالشمام ین، اویرنمم چتیل اؤیشام. دیب بورا قاچمیآل یمیجان رغونو  ی

نمم شلهین، ایچت  ر!یندیدان دا چتاو 

نبوندان  ه ایسنه قاالن یوئچ دؤولتایساشاماق، یرا منه قاالن سو 

لر! بوردا یاشاتماقدی . گونلر یآخار کئچد یمیسو ک یآ یدوغوموز آلتاو 

ز آنجاق و آنجاق یمیشی. ایکئچد یمیالر گونلر کی، آیمیساعات ک

نجلمکله یدا د یسیاری، همکتبد یسیاری! گونوموزون یدیبسلنمک ا

 . یردیکئچ

 

نن یلیا یج-۱۹۸۰ غروالرا سو   یؤتئبورقون بوتون مرکزی دو 

ر ائو یک بیچینده کیچین ای. شهریردیانینده یچیق ایشیا یلرهچکو

لن یوئر ق. دؤولتدنیردی، آخشامالر مرکزده دوالشهتوتدوغوموزا گؤر

ک یپراکت یمیق. سلیردییاشایال راحاتجا ییسیارین یمیاردی یمادد

ال ل یرالر. من، سادجه دیشدینا آلمیتابخاناسیک ین مرکزیراق شهراو 

ل یگونه چؤزوردو. او، د-گوندن ینجه وئچایسم، یم. سلیردیا گئدسونکور

 یلیر زاماندا دیرک، چوخ تئز بکئچه ینیآشاماس ینجیریون بسونکور

نزده یم تبری. سلیشدیقاوراماغا باشالم . بو یشدیرمیتیب یه تتیوئرسیاو 

ناوزدن  لون او   یمیباال ک-مله آتایق گؤرونوردو! سلیو چوخ آچیو 

. بونا یدید تورک ایگیر ایب یقانل یدل یاشلی ۳۰ق. او، یردیالندو  

 یقلیلیقارش یزیمیهر درد یمیآرخاداش ک یکیز ایاراق، بیباخما

 :یدلهیم منه سؤینده سلیرین بین گونلریق. همیردیالشیپا
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ر، یزدیق یلهیشام! تورکیز آرخاداش تاپمیر قی، من بیمعر یجوانش -

 یر. آدیدرمک اوزرهیتیوردو بی میلیب. بورادا بیدان گل تانبولایس

نرسن. گؤرمک ه یئ،سن ده بیرم کید ائدور. اومیزدینب

 ؟ یم رسنییتهایس

الندان خوش خبر نه گؤزل! بو   - ترم. ایسلمز. همن گؤرمک ی باو 

 ؟ ین کیدرمهیر؟ ندن اؤزونله گتیهارداد یندیا

 یخماسیدان چاردان او  یر. آنجاق گلن آییاشایخانادا  اتاقی، او   -

ن یر. چونکیگرک  ر.یدرمک اوزرهیتیب یته تیوئسیاو 

 ز؟ ینیرسیشیر تانینه زاماند -

ل یآ یق آلتیرتآ -  ور! او 

خم یم خبریمننده بوندان یچیا یآ یلتآ -  دور! یو 

 

ل ،رالر. منیشدینمیر ائوه داشیز باشقا بینله بای میسل دوغوم ائوده او 

ن-بئش یزیمله بنیق سلیم. آرتیردیقال ر گؤروردوم. یگوندن ب او 

اواش ی-اواشیم. یردیرینده کئچیالر درنگیاشلیخونو گونومون چو  

مال دوستلوق یدالریاشیم! اؤز یشدیشماغا باشالمینده دانیلیوئچ دسای

لکله ده ینلیم! چتیردیشیدورماغا آل-توروبر، او  یائد  یلیوئچ دایسسا، او 

لش یرمیتیبؤلومونو ب یج-۱ون سونکور  دوم.او 

 

الده  یلیا یج-۱۹۸۵ق یآرت ر یش و بیز ائولنمینمله بیم. سلیردی سالیو 

اومود  یله آدیتگایسن ینیآناس-. آتایشدیا گلمیایدون یغولالرگؤزل او  

ن اومودو یزیمیاؤوالدالر ی، باریزدن کئچدیموشدو. بیولقو

ن قبول یخلو قاچقراندان قاچاق چو  یللرده این! بو ایبالتاالنماس

ل  یین سایدن قاچانالراوزوندن اؤلکه یران ساواشیا-عراقونموشدو.او 

. یلدییدا آز دئ یین سایؤتئبورقا گلنلری، یک یعی. طبیردیهر گون آرت

ننقالبدان یا لنسانالر یر چوخو گنج این بیگلنلررا سو  نسا دا، او   سو 

لالر یاشلین چوخونو یگلنلر  وشدوروردر. او 

نالر. یشدینمیشه آلیوردوندا ایمیلیب یؤتئبوریم یزله سلینب شه ین ایالراو 

لندا یال اومود بوتون گونو اوشاق باخجاسیینماسیآل زامان -وردو. زاماناو 

ن ندا یش اسناسیگل-شیم. بو گئدیردیگئدا یو آلماق اوچون من ده باخچااو 

لش ینال تانیر قادیراندان گلن اصال تورک بیا نموشدوم. او   یون آداو 

ندن یدن شهرین فریصفهانی! او ایدیا ۵۵ه هارداسا ایس یاشیم، یئگب
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 یمیک کی. او، پراکتیدیندن ایتورکلر ی، قاشقاهنه گؤریگی. اؤز دئدیدیا

آلماق اوچون  ودوآخشامالر اوم یبعض. یردیشینده چالین مطبخیباخجان

ن، همدیگیگئتد شدن یم. او دا ایردییگؤزله ینیستمهین بینیشیون دا ااو 

نر، یریرک زامان کئچکده پارکا گئدهیرلینجا بیخیچ ئمک ی، ایسهرا سو 

ناوچون   یمیم کیم دا منیم خانیئگک. بیردیمه گئدیم ائویا منیون و او 

ن. یردییاشایز یالنی وردوالر. یخودا درس او   کهولمستوا یزیق یکیون ااو 

، ه. بلکه دیدینجه بدن، آز گولن و اسمر ای، ایبو رتااو دا او   یمیم کیمن

. او، یقارداش سانارد-یل، باجییاوزاقدان گؤرن آرخاداش دئ یزیب

. یدیا یم افندیر خانیب یشلییوکسک آنالیغولو و ی، دویملیچوخ سئو

. نه زامان یردیتا آلر و نو  یینلهین متانتله دیکومو دریم اؤیمن

ا دا شوکوالتال ی، هز قهویر شکرسیما بی، قارشهسئدرسیرولدوغومو حو  ی

همن -م همنیئگ، بیزامان دوشونوردوم ک-وردو. زامانیقو   یچا

لقا لقار. یداو  لمدا یانیدا بوردا،  او   یمن یمیم کیئگ، بین کیقی، یدیسااو 

لقا! آنجاق یاردیروقو  -خالرقو   ل او  م یئگب یمیشیم کئچمی، منیدیسااو 

لقامال یاشامیم ی، منین! چونکیکس یقورجاالمازد یمیک  یاشامین یناو 

نکوسو یاشام اؤی، هر یک ی. بللیدینیعئ خان اوچون یاشایو او  ، یو 

 ینیاشامین یمیم خانیئگر. من ده بیدیانالر اوچون ماراقلیاشامای

نم اوچون یگیدلمهیب نم. یردیینلهیسئوه د-سئوهو سونکویون اؤاو  ون او 

نا یسیازین یآل ینین عئیان تورکلریاشایئرده یلن ییران دئیده اسونکویاؤ

لب یصاح  ائلینده یقاشقا و جاندایباآزرنجا گؤرونوردو. یدیآ یدوقالراو 

مله ی، منیردیینه بنزهیئسیر تئاتر پیبعئین آالن  لر صحنهچئشیدلی 

 کوسو!ین اؤیمیئگب

 

نندان یسین بوالنتیالریلک آیم ایگیوئچه گلدایس الاشاما یرا، سو  ن او 

 یئددین ینم. هفتهیه باشالدیوک اؤلچوده الدن وئرمهیاومودومو بؤ

م گونه یغیخدیزدن چیم. تبریردیریله کئچیا یگینلیر گرگینیگونونو س

لنده اعدام یال ین دوشمنلریمیلتیب میم. کئشکه قالیردیلعنت ائد م. یدیسااو 

ست یفاش یمیم کید آرخاداشالریم و شهیمعم، یده آتام، قارداش کئشکه من

اقدا ینا آیلت و وطن آدیک دوروب مید-میندا دیسین قارشیزمیفارس پان

 اجاقسامیاشام قو  ی ینین آدیمیگیا گلدیم! قورولوب آوروپایدیجان وئرس

لسونسا، اؤلوم   اشاما!... یبو  او 
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ن دوستلوغونو قبول ینمسهیکم. یردیسئدیرباشا حیگوندن اؤزومو ب-گونو

لنا یم. نه باهاسیردیائتم لسون-ورسااو  -رانیدوشونوردوم! ا یگه دؤنم او 

لن قال ینین باشینیرقانالرانا دؤولت او  یندان یراق ساواشع  ینیماساو 

ل یلیسکین آز ریمیجگدوشونوردوم. بئله دورومدا، وطنه دؤنه دوغونو او 

ه یئنمهیرخومو رلرله قو  یکیالرجا بونا بنزر فیدوشونوردوم. آ

لم. دؤنمه یردیشیچال -اواشیاوزون دوشونوردوم! -اوزون ینیالریو 

قبول  ینیسب گلمهیرخونون منه قالل، قو  ییا دئیرخوم قو  یاواش منی

 یلرهیخماقدان ای، بوتون بونالر سادجه داریم کیم. آنالدیه باشالدیائتمه

. یشدیاتمیرخو نده قو  یلتمهن یمیگیا گلدیم بورایر! منیگلن سرسملرد

الندا یاشامال اؤلوم آراسیرخو! من بوتون قو  -بوس  یغیلمازلیین او 

، اؤلومدن قاچماق یمیم. هر کس کیدیم اوچون بوردا ایگیدچؤزمه

ندن -پ م م. خیردیله ائدیاوچون موجاد  یسین هامیوئرنلر را باشسو 

 گٔوروشنمله یمن کییمده چیر! ایلدییدئ یباهاناالردان باشقاس یاشماقلی

ر چوخ یم! بونا بیدیگون بوراالردام اوچون بویگیدرمهیرلشدیب یمیمن

ا دوشدوم! یرخوم اعدامدان قو  یی. من، وارسایدیا مک گرکمزوکلهیندن 

نن چؤکوشوندن ینیماغازاالر ن و داشینیخالق موسلمان مرکز را سو 

، یمیداشالریش سو  ینا بلشمیانا قانی-انینده یتئهران قزئتلر

بوتون  ینین چاالرالریرخونون درومده قو  یگؤردو یمیسنگرداشالر

ل، من ییش دئیم، اشرف، روباب، باریرخونو سلدوم! بو قو  یمال دویوار

رخونو م قو  یغیاشادیم یم! او گنج آرخاداشالر دا منیاشاتدیاؤزومه -اؤز

الر! یب قاچدیدوشمنه بوراخ یرپاغغما تو  اوچون دو   یقالریاشادی

ن  لر!یلدیئنینا یرخوالردا، اؤز قو   الراو 

 

کئچمیشیمی اوچون بولماق  غیرتااو  سوچ  هاؤزومبیر نئچه آی، 

"آرادا -مغییردیشیلانده آنالماغا چمیچیایاواش؛ -دیم. داها یاواشریقورچال
گه رمییرخودان سله اؤزومو قو  ای یقیمنطسوچ وارسا، سوچلو آرانار!"

لز ین آنالمسیگه اؤزومدن کوسمآرتیق،  ! باشالدیم دوغونو او 

ش ی، سورگونه اوغرامهلتیذو ی، عؤمور بویه کیی. نمودوردوشون

ن یسن اؤزوندن کوسمهیگیملیک یللیر میب یحسرتل  یدر تراژیب سو 

ال   بیلردیاو 
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ن یسیدوالشما سئوگ-دؤنوب سونواولم یزیب سوزدور. اؤرنک آالجاق سو 

ننجا چوخونون یزه باخیمیشلریکئچم آنا تورپاقالردان  یمزار سو 

الر داش یب آغینده قالیئریر. یاوزاقالرداد ز بارماق ین اؤرنک باباماو 

نلدن ییماایسر. شاه یدییسا ، قاجار یشاهالر یرا بوتون صفوسو 

و  یلتیاؤز م یخالرر چو  یو ب یعتمداریارخان، شر، ستیشاهالر

ز اؤز ی، بیلر. چونکیشدیید ینیاالریندا دونیشین دینیتورپاغ

م، اشرف و یک! من، سلیلتیاق میآ ونگولیزدان قاچماقدا یمیتورپاغ

، هزدی؟ بیم کیلیدئ یز اؤوالدیمیلر اؤز باباالریمیم کیزینلرجه بیم

لر گلنک یم ائتمک بیتسل یتورپاغ  یر. بو دادیدیاشام دادلیموشدور! او 

هئچ  یو بو دادیاشام بو  ی، یز، دئمک کیر کره دادارسان! بیآنجاق ب

ر یمدیر سئچیاشام بی، هک! البتیز اوچون، بوراالرا قدر گلدیمیغیدادماد

غرون ان یمی، سئچهمه گؤرییر! بو دئینلر ده واردیدئ سو بوتون دو 

وج تورپاق ر اویم اوچون بیر. بو سئچیدیئچمز حاقکن وازینسانالریا

ل! ییدا آز دئ یین ساینلریر دئیندین وطنیا سنیل، بوتون دونییدئ

ر یندان بیزین آغین یاستچیر چوخ سیزه گلن بیدان تبریمده باکیگیگنجل

لک یسؤز اسک ده بو  یندی"! او زامان دا، ایطنزم ویالی"سوسموردو: او 

لن هاراالردا یوطن ، یگؤردوم ک یر گرچگیم. آنجاق بیدوغونو آنالماداو 

ندان ین آردینه دؤنن قارداشالرینطزم ویالینجه "سوسیشییهاوا د یاسیس

ن، یزمیفارس فاشرام ائدن یبا قورشونونا  ینیالی یال یلینلرجه گونئیم او 

زم وطن، یالیلر اوچون سوسینا دوزدو! دئمک وطنلیو دار آغاج

لو قورشون  یزم دار آغاجیالیزلر اوچون سوسیوطنس خورموش! او  ، یو 

لر یه بایسنلره یرم، دئه قبول ائتم ینینادال دار آغاجیا  ر: جهانیقال یو 

ل ینلطو الرسم نه ه مدن کوسیمن، اؤز طالعماق! او  ر، کوسمزسم نه او 

ال نر! بوندان او  نل، ییناماقال دئیرخومو قرا قو  سو  رک، و قبول ائدهاو 

ن-ام! بئشیتوتمالیونگول  یمیچیا سورمک  ینیاشامیگونلوک قوربت  او 

 ق! یئتر آرتیام! ییاوزاق قالمالایچیمده کی قاسیرقادان اوچون 

 

نل دوستلوق ائدندن یر نئچه ایب له خاتون یسیره ن اؤنینیزالریرا قسو 

ز یمیکیدوق! ایاتاغا باش قو  یر یللرجه بیب، اینیمله اورتاق ائوه داشیئگب

ل یده امکل ک. بونونال یردییخرجله ینزه گلهیمیدوغوموز اوچون الاو 

لز یمیاشی. یردیزده قالیمیندان چوخو الیسیاری، پولون هبئل دوقجا او 

لوکسک یونو چوخ ین تانسیمیم خانیئگ. بیشدمیه لیلرهیا وردو. او، او 
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ال یخستخاناس ین ان اؤنملینزامان بؤلگه-زامان سکادا یرئنکن سالاو 

نرخوردوم. مدان قو  یز قاالجاغیقالیئنه یمدا یاشی. بو یردیاتی وندا سو 

خستخانادان  ین اؤلوم خبریمیئگ! خاتون بیما گلدیرخدوغوم باشقو  

 .یلدیریکئچ یناس تؤرهینده یجان درنگیباآزر! یگلد

 

له یوک جوشقو ایبؤ ینیسن گلمهیلیا یج-۲۰۰۰وئچ توپلومو یسا

ن ینیؤتئبورق شهریقاالندان  یر نئچه آی. بیردیرالنیالماغا حاضیقارش

. هر گئجه یشدیلمیریراشدقو   یرشاغقو   یق ساچان گؤیشینده ایره اوز

کده یرلیله بیا یرشاغقو   یندا ساعاتالرال گؤین آرخاسینپنجره

ن یاخیم اوچون ان یک منیق تکلیم! آرتیردیالشو  د ینیؤتئبورقون سماسی

ل لپولماز روحال بدن قو   یکیق ایزلیالقیمله ی! منیدیداش ایو  موشدوق. او 

لقارله یجوانش لن تک روح، تک جان یناو   !یمیدوغو کاو 

اوچون له باغالماق یا یج-۲۰۰۰ یلیجو ا-۱۹۹۹ؤتئبورق یگؤزل 

نا ین آدینده بو گئجه یجان درنگیباآزر. یردیانیپار -نده پاریچیک ایشنل

آلوان -، عؤمرومون ان آله. او گئجیردیریک کئچیوک شنلیبؤ

لموشدو. نسانالرال دو  یا ین لوکالینیجان درنگیباآزرم. یاشادی ینیسگئجه

ننسان اوزون زاماندان یا نئجه نده یچین اینیداشالریرا اؤزونو سو  سو 

 یکده سانکیرلیمال بیغماالر. دو  یدیغوم تام ائله ایم ده دویورسا، منیدو

جگم، نه زامان هیچمیم. بئله زاماندا ایردیریگئجه کئچ یر افسانویب

ن یلیا یئنیده -۲۴م! ساعات یچدیا ینمه گلهی، الهجگم! او گئجچهیا

نده یچیق ایشیا قهیدق ۱۰اوزونون  یگؤ یله باغلیا یجیباشالنغ

ن یلیا یج-۲۰۰۰کله یزلیرسیز صبیمیز هامیلر. بیردییدئ ینیاناجاغی

ش! عؤمرومده یه ناو بکل یک. آنجاق، هانیردییگؤزله ینیجگرهینئجه گ

اللک کز، سرخوش یا نساعات  ۱۲ش، گؤزومو یلمییراق بااو  را سو 

 م!یشدیخانادا آچمه خست

ناو گوندن  ! هر گون یلدیمه چئوریم آدرئسیمن یجان درنگیباآزررا، سو 

خن یمیم خانیئگم. بیردینه گئدیجان درنگیباآزر -لوغونو درنک بوسیو 

م یغیشدیواختا قدر درنکدن تان جلر گئلدوروردو. گئجهبوتون دو  

نم. هر هفته یردیریمال کئچیدالریاشی لرله ده  لهییعا یئنیه گلن یو درنهسو 

لش یتان الوردوم. چئورمده او  ماغا جان یندان تانیاخی یلر لهیین بو عااو 

ل یقلیلیقارش الرشیداوران یقانل یتایسم. یردیآت  گیم گؤ نجیا، سئوونجاو 

ه سسلنمکدن ی" دئعمیر ینده "جوانشیچیتوپلوم ا تانریمادک فیرلیردی!
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نه یئرین ینیمعزامانالر اؤزومو جاببار  یوردوم! بعضیور دوغر

نسان یسئور ا میاردیق و یزلیالنی، لیغی ضایب ن بمیمیوردوم! ساچالریقو  

ل ل یسیریلن بیدوغوم اوچون سئواو  ک یللیا یرمیگیموشدوم! ااو 

لرمک یتیب ینیسوسقونلوق سورج ونا دوشموشدوم! آنجاق داها گئج یو 

ل یغیشین ایمی. گؤزلریردیئردن قالخمیم یاقالری! آیدیا دوقجا او 

ه یب درنهیخی. ائودن چیشدیقالمام یمین چکیقافام. یشدیآزالم

ه لسیتارا بیقا یگئر یمیلیا ۲۰ یرولوردوم. کئشکو  یمده چوخ یگیگلد

آتاما،  -نا یز قهرمانالرین آدسینرقهینده فیچی، بو زامان ایم. کئشکیدیا

اله ییمعآناما، جاببار  م! یدیئلسیره بیئتینه یئریرجومو ن وفا بو  او 

ون سوناهو"یپان "ندان قو  ی، باغرینیسین قورد سئوگی، قوردانانیکئشک

، یم. کئشکیدیئلسیرا بیزه چاتدیمینسل یئنی ینیسگئرچک فلسفه

لکده یرلیسورگونده ب هر  یقالریاشادین یدوغوم گئرچک قهرمانالراو 

م. یدیلسئیرا بینه چاتدیران مرکزلرینسان" باغیا-نسانین "ایانیدون یآن

 ینین خومئی" ،"آغا"نی" ،"خالق موسلمانینبهمه ۲۹، "یکئشک

خنا یکتاتوراسید ندا یکانالالرن تلیمیرئژ یاوچون، فارسچ یگیدئد یو 

لشگنجه ی، اینیلماسیآغالد ن کور یانیدون ینیسلمهید ائدیونوب شهاو 

م یم، گؤکتانری، اوجا تانرهم. کئشکیدیئلسینا سره بیسین قارشینیگؤزلر

راز یمه بینییراز گوج، بئیما بیق، بارماقالریشیراز ایمه بیگؤزلر

. یدیئراز فورصت وئرسیه بایسناد، عؤمرومه یا رازیرادمه بیق، ایقلیآچ

وسومون اولش گئدرسم اگر، یادان سوسقون، دورغون، اوسانمیبو دون

 توتار! یمن یشیقارق

 

-میداغ یلیسئوگ یم، ائیلتیم یلیسئوگ یز، ائیق قاالن عؤمرومو سیآرت

 شاجاغام! تا اؤلنه قدر!!! یه چالیزه وئرمهیم، سیم، وطنیداش

  

 

 

 ای"یؤتئبوریز"دن "ی"تبر

 ه! ن-۱۹۸۰دن -۱۹۴۵

 

لچوخ گئج  ن قلم توتماقدا زورلوق یمیرم! بارماقالریلیدوغونو باو 

لیک دیره ر منیو باولمده توکنمز یچیرم! آنجاق ایسئدیده ح ینیگیچکد
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خقجا منه زاوال یاشادیاشادان او "من" ،ی ی! مننمکده دیر دور دئمک! یو 

م یشم! منمیه لید گوجازماق اوچون ی یرلریمدان بو سطیمن گؤکتانر

اجاق، یاشایو ینسان بو  یر ایخان، بیچ یل، قولچولوغا قارشیعاد

نم ینامیما ایجک گؤکتانرلهیریجک، داؤله منه  گوجوسوزدور! بو سو 

لنم! نه ینه امیجگوئره لسون-ورسااو  ن یمیان گؤکتانریاشایمده یچی، ااو 

ال یسرهیهوجئ لرجومو ون بو  یبو  کده یرلیله بین "من" ااو  وسوما او 

 اجاغام!... یاشایک دنهیاؤده

 

ن...و  نون سو  و ال ینه دوشدوین ساواک الینیمعوندا جاببار سو 

رم. ییتهایسرماق یزه چاتدیله سینیعئ ینیمدا قاالنالریادیندان یازماالری

الا سونواولن یزیمیگرچک قهرمانالر یقو    قوشاق یئنی قایغیالرینین او 

لن، اؤزونه یلسیب ،سوناوخو  ن! یائتس یستهیخر یو 

 

 «ندانیازماالرین الینیعمجاببار »

 

 آنیمساما!بیرینجی 

 

ن آرخا ینیبازار یه چن دویزیندا تبریازین یلیا یج-۱۹۴۱" -

ا یر آرایمال بیآرخاداشالر یاشلیرتااو   ۱۵-۱۰نده یرین بینیلرکوچه

ز یمیر قارداشیله بای طیظاب یکیدان گلن ایدا باکیپالنتک. او تو  یگلد

له ئر مسینده تکجه بین حدفینیپالنتلر. تو  یدیکدیرلیمله بیزیدا ب

الوک یر آز بؤیاشجا مندن بی. یشدیانمیدا ر قمبر آغا سؤزو ین ماو 

 ": یآچد

پالنان هر کس قارداشالر بورا تو   یرلیر قمبر آغا: دیم -

لز میه ر. بونا شوبهیداشدآرخا ن یقالریشیدان ین. بورداکیماساو 

الن ییندان آرخایبوردا قاالجاغ نز! ینیلرسی باو  للرده تورک یا سو 

تلر ینایوک جیبؤ ینا قارشیغیله تورک وارلین امرینیستال یدوشمن

الده گئدن یر. گونئیشدیاوز وئرم  نیین، قوزئی یالردان قوزئیاو 

الیالریندانسه ای خ ین خبرییگونئ او  ن یدور. آرخاداشالر! ستالیو 

شالر! یاساقالمیده تورک سؤزونو ی، گونئایسه، رضا شاه هدیقوزئ

ن یبونالر ؟دفه وورورالر!ه ینیه عئیین یتورک دوشمن یکیبو ا

خ یتورکدن باشقا دوشمنلر دومو؟ آرخاداشالر، تورک کؤکدو، یو 
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ر، یلدیر، دیمدؤنت  یر، یندییر، بئیکدر، بلل  یدیساشام فلسفهی

تورک  یق دوشمنلرینسانلیوسدور! بو ااولر، یخدیکولتوردور، تار

رلر! آرخاداشالر، ییتهایسپارماق بونالردان قو   یزیندا بیآلت یآد

م قودسال یزیب یجان سؤزسوز کیباآزرداشالر، یز سویعز

 ر.یزدیمیتورپاغ

م یزیک. آنجاق بیوئرر یزیمیزا جانیمی، آنا تورپاغیسؤزسوز ک

م یزیبجان قاالر، نه ده وطن! یباآزرکؤکوموزو قوروتماقال نه 

قت ینا دین عاغلیزیمیر. دوشمنلریدیز تورک داواسیداوام

نالرا گٔوره، ک.ییلرمهیئتی  ی، بو  یزم، کؤک، سو  یمون"کو او 

 " !ریدسلفینص ل،ییدئ یللیز میمیشیم باخیزیبوراخماز! ب سییائتگ

 

روس اٌولمایان میلیونالرجا سووئت  ین بو تئوریلریلهاستالینن ویلن

 خونلوغو روسن چو  یلر. بونالردیرپاغا سرقارا تو   وطنداشینی

 یاؤز کؤکونه باغلبونالر، . لیغینا باش ا یمک ایستمیردیرلرربابا

ال گؤرونور.  یچوخ دهشتل یین پایجانیباآزر. یدلرایتل  یم باشقا ناو 

قوزئده آنتی سووئت آدی آلتیندا آیدینالریمیزی قورشونالدیالر. 

ر! یلیآس یختاس"تورک خر" نو  نونا وین بو  ینیده تورک اوشاغیگونئ

جا ین سایده تورکلریر. گونئیقوالنیاو یاستیالما سینلرجه آشاغیم

لچوخ  خونلوق ده چو  یرخوتسا دا، قوزئقو   ی، فارسالریماساو 

ال  یکیر! بو ایچیب-ریانمادان کسیدا ینین اعدام ماشین روسالراو 

ررکن یگوجلند ینیگیلیلتچیاؤز م ینه قارشیلتیدؤولت تورک م

ر یناقالنیتوسو هاردان قاسون" قویآزرن "یزیمینالریدیم آیزیب

نا یرمانیین دین، فارسالریزله روسالریمی؟ندن اؤز الآرخاداشالر!

لت یدن تؤکوروک؟ ندن اؤز کؤکوموزو قازماقال مشغولوق؟ م

ن یرضا شاه ینیللریلرکن، ندن ایاؤزونو جددن به جدد تورک ب

 یمیک یداشالر، کسروز آرخایباررن میندا کئچیدوستاقالر

ندارما ئره وورور قو  ی-ئردنیاراق، تورک سؤزونو ینلره اوییخا

، تورک یغیفارس قارداشل-نا دوشورلر! روسی" دوزاغیآزر"

 یکیر آرخاداشالر. تورک اورتادان قالخارسا بو ایدینا باغلیغیوارل

جک! بو لهینه دوشمن کسیریب-ریهمن ب یدئولوژیست اینیشوو

ن ین یسیکیرن ندن ایدگوجله ینیغیل ن اورتاقیجاناوار دؤولت یکیا

الده اؤزگه خالقالرا   ر.یدیشالریباخ یستین فاشاو 
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 ...( ۱۹۴۷... مرهازما نویباد جاببار ... الآ عیبد-داون)نه

 

  ایکینجی آنیمساما!

 

ن ینیلرن آرخا کوچهینیسچرنداب محلله کزبو جاببار عمی:  -

. قمبر آغا، یر قمبر آغا نطقه باشالدیئنه میق. یشدینده توپالنمیریب

 یریقلردن بیغولو ناطین دویو در یوم ان گوجلو، ساوادلیگؤردو

ن. یدیا  : یدیاا ندیواننعک" ییل"نه ائتمه یون بو گونکو نطقاو 

ر یوک بیزده بؤیکله تبری، چوخ تئزلهلره گؤریلگیق بیز دقیمیغیلدآ -

ال یاجین ان چوخ احتیزیمیلتیر. میاراناجاقدیا یپارت یللیم ن او 

جانا اؤزل یباآزرر. یریندیچوخ سئو یمن یارانماسین یانیپارت یللیم

جک دمت ائدهینا خین آماجالریلتیبو م یارانماسیقورومون  یاسیس

نکؤنولدن -یم جانیزیان آنا قورومدور. ب ز سو و یمیلماغیا قاتاو 

ن یانیپارت اراناجاقیر. آنجاق آرخاداشالر، بو یگرکد یمیهاوا ک

لکله ینلیکس ینده "تورک" قاورامیلرلکهیا ن یزیمیلتیر. میاجاقدیمااو 

 یر! ندنیدیلتلنمهیفایال کیجان آدیباآزرجه ه ساد ین آدیزیمیلیو د

ر! یدیالرینتیجان قاش ین "تورک" سؤزونه قارشی، روسالرایسه

کؤکدن  یللیر! میزا گلیمیآغاالر، آرخاداشالر، قورخدوغوموز باش

ر آرخاداشالر! یا هارا واراجاقدیپارت یللیر میش بیلمیریاوزاقالشد

 ؟ ... 

 

ن نگون  او  لک یدئش-کین دلیر قمبر آغانیرا مسو  وسو لؤ موش ااو 

غلونو، آلمان وسو، اؤز او  اول!!! تورک یلدیندا تاپینقا باشقو  

 !!! یدلعنتل یمیک یدوز، خالق دوشمنه جاسوسو، دل

ده کوتله  یریلدیر بیندا بئله بین آراسیشلریریلدیالن بییایشهرده 

ردو قورتولوشچون ی: "...سووئتیالشدب دو  یشیندا گزیآراس سو او 

 یست نازی، فاشیدوزلر، آلمان جاسوسالره دل یگلندن بر

ندن توتولور محکمه یطرف یغولالرق او  یین آیخالق یطرفدارالر

ل ن ی، بئله عمللریک یعی. طبنیرالرتولالمه ن  جه جهیزلیونور و گاو 

ردوش یبار ناو  الا سو  ر. آنجاق بئله یدیچوخ اؤنمل یغین وفادارلاو 

لنده یچیپلوم ان تو  یقالرینالیاؤزباش ده گؤزدن  ینیسیومسوز ائتکاو 
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غرورماق یقاچ ل دو  سئون  ی! بو اوزدن سووئتیمازداو 

ل للرده قانونسل لهئداشالردان بو مسیو   ر...!" یلینتهایس یدوقالراو 

ر تورکچو یبغا چالیشان امروسچولوقدان قورتار نووسواول أوز

 ی، نازیدوز، خالق دوشمنه دل قاتیللری ساریندان ،باش بیله نیمیز

نفس آالن  هلیا یسیغین قاینیلتی! میمارکاالند یمیکیانلیسی و آلمان 

ل الک یدئش-کیدل ،ر تورکیوس وورغونو، اؤندر باو  راق او 

 یقالریندا آتدیغیه قارانلجگئ یسکرلرع. روس یآراالردا قالد

ر داشقا یب یمیندا اؤلو کؤپک کیغیشی، گون ایدجسه یقانل

ر ین بیجانیباآزرالر! یردینا آتاراق، گؤزلردن اوزاقالشدیآرخاس

ز یسیندا ائتکیآراس یاشالریگؤز  یزلیگ ید تورک باالسیگیا

ن، هبئل ینالریاخی! ان یشلوغا اوغورالندبو   ندان خبر یون مزاراو 

 لر!یدلمهیآال ب

 ...( ۱۹۴۷ازما نو... یباد جاببار ... الآ عیبد-دنوا)نه

 

 اوچونجوآنیمساما!

 

نن یلیجو ا-۱۹۴۳ - غرونا یالرسو  ل دو  مه یم ائویمن یرچیداش دمیو 

 :یگلد

ده -۱۱رالر. صاباح سحر یریکونسوللوقدان چاغ ی، سنیئجاببار ب -

ل یلیئتگیر یب الداشال گؤروشون یو  جاق. آنجاق بو گؤروش چوخ او 

 ر! یدیزلیگ

ل -  ، بو گؤروش ندن اؤترودور؟ یرچیداش دمیو 

ل - م! ییالباروش، نه من جاونه سن سو   یداش جاببار، بو سؤزلریو 

لده کونسوللوقدا -۱۱صاباح ساعات  چوخ  ینال باغلیباری! اعتاو 

 ! یدیاؤنمل

ندا یآغزن ینیم. قاپیاندیندا دایسیده کونسوللوغون قاپ-۱۱ساعات 

! یالدیخوش قارش یط منیظاب یجانلیباآزرر یانان بیدا

تاغا ر او  یک بیچیئرلشن کیلوندا ن سو  ینیشیریکونسوللوغون گ

 اخا روسیتوران قاراندا او  یر ماسا آرخاسیتاقدا تک بک. او  یردیگ

الرک ا تشککور ائدهیه سوبااؤنجلک یمأمور، ا یللید . ی سالدیو 

ن  :یز" دئدینیگدرا فارسجا منه "خوش سو 
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لک یشاجاغام. اینله فارسجا دانیزیم اوچون سیگیدلمهیب ینجهیآزر" -
ر ین بیزی. سمونگم اوچون اوزیغیشدیلده دانیر دیه باشقا باؤنج

لرتمن یاؤ یخچیوردسئور تاری م یلیز بیک. بیریلیدوغونوزو باو 
م، یلیب یستئمیز وار! سووئت سیمیقیوک ساینا بؤینسانالریا

م یزیق و امک اوزره قورولموشدور. بینسانلیق، ایقارداشلش، یبار
لبو گون بوردا  ر خالق یز، بیده بودور. س یدوغوموزون ندناو 

ال ز! ینیس قیاشاما الیز و اؤزگوون یمسیراق داها اؤزگور، باغاو 
لسونقالر یازی الدا ی، بو تایک او  جانال، او یباآزر یناجاقلین آجاو 
الدا یتا ر. یمه نه بنزیریب-رین دورومو هئچ بیجانیباآزرن سووئت او 
 یلندان گؤرمهیاخی ییز او تایز. سینیسیلهام آلمالیدان ایز، او تایس
لز! چوخ باها الده ینیس ز! ینیس یارارالنمالیلردن ونان تجروبهاو 
لر یقورماق اوچون حاض یزینه ل اؤلکیز، اؤز موستقیس  یمالاو 
لز. ینیس لز بو یداش جاببار، سیو  لوردسئور یدا یو  ن یزینیداشالریو 
جان یباآزر یمین کیزیز، سیز. بینیس یلئرلشمهیندا یراسیس

خک. یترایسزدا گؤرمک یمیراالریاؤز دوست س یسئورلر سا، یو 
نا ین یلریست نازیفاش  یندا دوران تورک دؤولتین آرخاسیالراو 
لندا یانین ین ال یداسین نه فایماغاو  لر! بو او  نون یو  ، یک تهو البسو 

ن یزیاؤلومدور! س یمیک یست طرفداری، فاشیخالق دوشمن
نل! ییوردسئور گنج آز دئیسئون  ینده سووئتیچین ایخالق ن یالراو 
الره تلیزم، هیفاش ن یفرتین ناو  ز هر زامان یسوزدور. بسو 
ن  یزینیلمگین ده بیزیک! بونو سیریلمیآال ب ینیسین قارشیالراو 
نر نئچه گون یک! بیترایس  یلگیر ده اینله بیزیسرا سو 

زا دا ینیباشقا ائو آرخاداشالر یزیمیم ساالمالریزیر. بیقوروالجاقد
نن سؤزونوز یزیز! سینیس رتمنیز، آغساققال اؤین. سیریئتی  الراو 

لندا ین آرخاسین خالقیر. هر کسیدیاوچون کئچرل ر! یگرکد یماساو 
 ز!" ینیلرسیگئده ب

المئساژ  یاغیسا! بوندان نئت و روس یشدینمیمئساژ آل ! یلمزدی باو 

ن یک! مئساژیردیی" دئیاسیپلوماسیزدا بونا "روس دیز اؤز آرامیب

ن لش یگؤسترم یلروجو نهسو   دو:او 

ل، ییر دئیزده بیمیچی! ایشدیارامامیشه یا یگینلین امیرقمبر آغانی( م۱

 !یدیوار ا یر نئچه روس آدامیب
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لنه یمتی( نه ق۲ لسون-ورسااو  جان" یباآزرن "سووئت ینی، روس دؤولتاو 

لده یقوزئ یسه پروژ  یدئولوژیتورک ا یده ده آنتی، گونئیمیدوغو کاو 

 ر. یدیللمهینه چئوریمکتب

ش ین تئررورو گئنیوللراؤنجتورکچو  یمیک ی، قوزئهده دی( گونئ۳

 ر.یدیللمهیمه چئورلهیر ائیب یآالنل

خ( ۴ . یدیا یلگؤتورولمه یلرهیا یاستی، سوسدورما ساؤنجهدن ئتمها یو 

لده یآنجاق، گونئ لشاق وومیدوقجا او   یئرلی، یر. چونکیکگره یماساو 

 ک.یللهحر یاج واردیکادرا احت

نر نئچه گون ی( ب۵ ل، ییدئ یمین کییخا یمیدش جسهیدوغرانم میرا منسو 

 جکلر! گؤستره یمیستو کسووئت دو  

 

ن ال یسه ینده اویره وزون اوزیوج: هارداسا سو  لن قوروم لغو او  وندو! او 

لسئوه قبول -سئوه ین دوستلوق الیروسالر اراناجاق بوندان یوندو!!! او 

ن لنا قاچاراق عوضو یاسیجان پارتیباآزر یراکسو  ا یوناجاق! من، باکاو 

ال النده یچیالجاق دسته اینیو   جاغام!...او 

 

نر نئچه گون یب ن روس یم. همیلدیریدن چاغیئنیرا کونسوللوغا سو 

 خاراق: یس یمیم الیمأمورو من

لجاببار  - ز اوچون ینیشیداوران یللیچوخ عاغ یزیداش، سیو 
غرون ان یزینیاتی، حین کینانیرام! اییشالیآلق ز! ینیوئرد ینیقرار دو 

لعاصف  یبو آرادا، من ز. عاصف، ینیلرسیه بیداش سسلهیو 
 عاصف! 

لف صاع - له ح، یز؟ من کینیسیهاردان آلم یلریلگیز بو بیداش، سیو 
 شم! میه وئرم یلگیزه بیس

ر، یبدیانیر دؤولت دایزدا بینین قارشیزیک. سیریلیب ییز هر شئیب -
الزده ینیچین ایزیلداش جاببار! سو  ی م! یدی، من اؤزوم اایسهن او 

نن. بوندان ییآختارما ینیباشقاس -ری، بیرا نه فرق ائدر کسو 
نن، یچیا یر چاین، بیگه ؟ گئتمیم کیلییزله دوست دئیمیریب را سو 
الاؤزوم  یزیس   ساالجاغام! یو 

ن  !!! یاغدین داغالرا قار یگین ده گووندی، سنیمعوج: جاببار سو 

 ...( ۱۹۴۷، ۲۰ مرهازما نویباد جاببار ... الآ عیبد-دنوا)نه
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ردونجو  آنیمساما!دو 

 

ر یندا بیل قرارگاهین اردبینرقهیت اوچون فیر مأموریب یزدن اؤنملیتبر

 یغوالماسیغات اوین تبلینرقهینده فیدفهن ینیپالنت. تو  ا گئتدیمیی پالنتتو  

ن بوتون یجانیباآزر یمستیغات سین تبلینرقهی، فی! بئله کیشدیانمیدا

الاویه سی ن ینرقهیر. بو اوزدن فیدیل تاپمالید شکینده واحیلربؤلگه ن او 

للره ر و بؤلگهییرالیحاض یرتمنلریاؤ یملیه یدن  الر.یردییالیو 

ن-ق اوزوندن، بئشیشقانلیدا آلیپالنتمن، بو تو    کره تورک سؤزونو  او 

م! یلدیرینسوللوغونا چاغدؤمز سووئت کو  -زه دؤنریم. تبریما آلدیآغز

گوندن  یکیم! ایناندیق جاری، چوخ آغهمه گؤریگیشلتدیتورک سؤزونو ا

ن ده رقهیندا فیم آلتینزلهی. آنجاق، ادولوندوردو  اویه لیگیم رقه یرا فسو 

 لر! یذن وئردیما ایشماغیچال

اؤزومه  اویه لیگیمشالناراق ی، باغهلیسنا گلمهیش باشین اینرقهیف

نک شرطله! بوندان یچیر کی، بیک یعی. طبیلدیتاریقا  یقتلیرا دسو 

ل لغا یشلیالنینده یسلمهیدشلهین این و آدالریام، تئرمییمالاو  م. ییلوئرممه یو 

لروس  ئرده پروبلئم یم! هئچ ییلز پروبلئملره چکممهیاؤنمس یینداشالریو 

المده یره ، گؤزلر اوزهر سؤزلیام! بییاراتمامالی  جاق! او 

 ...( ۱۹۴۷، ۲۵ مرهازما نویباد، جاببار ... الآ عیبد-داون)نه

 

 بئشینجی آنیمساما!

 

ر. او، رضا یدیاستچیون ان اوستا فارس سیقوام عؤمرومده گؤردو احمد

 ی. آنتیردیلییندان ساین ان اوستاالریاستیس یفارسچ یبر شاهدان اوزو

لتورک  وک یاستده ان بؤی! او، سیدیگین باشقا اؤزللی، قوامیماساو 

ر. روسالرال یدیسیریسئون ب یرمگیسکه گیرک رسئچه یونالریاو  

ه اش، شاهال یکالیالرال آمئریکالیس، آمئریلینگیزلرله ایلینگیروس، ا

لست یمونستلرله کویمون، کویچ ن، یوردو. حالبوکاو  ون اؤز ماراق او 

 یرینده ان ایچیلر ایاستچیس ی. او، فارسچیدیزم ایفئودال یآالن

. یدیب اینه صاحیسیرپاق اراضقالرا، تو  ی، خانلهلرکانهیمال

نو ذفوکار و کند ن-وکلوکده واری، بو بؤیکسؤزسوز  نالدا اوپلومتو   نواو 

ونباز یبونالرا رغمن او، گوجلو او  . آنجاق، یردیائد یبلل ینیئری

ل ، هنی! بونون ترسیردییغا سوروکلهیشلیالنی یدوغوندان، هر کساو 
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خ یاستچینده بونا بنزر سیچین اینرقهیف لک باشدان ی، اایسه! بو یدیا یو 

ز ین ان باریز تورکلری! بیردیائد یبلل یزیمیلگیئنیندا یماساس دارتیشما

ن ینرقهیر! فیدیگینلین عئیزیمیگیزله ائشیمیچیا یگیل شمز اؤزلیئو د

القوامال  ر ین بی، قوامهرقیوردو! فیداالرا تام او  یقا وب یقالریشین داناو 

ل یاستچیس یتولک نانماقال، یه ایزامان بو تولک-، زامانهدوغونو دئسه داو 

 ینرقهی، قوام فهگؤر-. گؤزوموز گؤرهیردیده چاشباش سال یزیب

ن، یغیلیرقه باشچی! فیردینجا چکیآرخاس نانماسا دا هر گؤروشدن یا ااو 

ن قاتاراق  ینین باشیجانیباآزراندان یر ی! قوام بیردیباش قال-را چاشسو 

غا یه روسالرال ساختا بازارلایساندان ی یریر، او بیزامان قازان

لسکوا ! میردیگئد  یریونالردان بیک او  یپلوماتیچولوغو دا بو دیو 

نه یسهیماحا ی، روسیم کیردیمن دئ یکا و حت  یآمئرلتر، ینگی! او، ایدیا

لا یسکواآرخاالناراق، م ر یندا میجانیباآزرن سووئت ی! ستالیالندیو 

. او، قافقازدان یردیالمیخوش قارش ینیون آرزوالررویفر باغعج

 ی. حت  یردیتمایسجان یباآزربوتوو لن گوجلو و یزاقروسالرا چک

الجان سووئت یباآزر سوز گؤرونوردو!  کونترولو مومکون، هرسا بئلاو 

النده ین، اؤز الیستالا سکوا . میردییتهایسرالر ینین سین اماو 

نا بدل یس ینتیق قالینا، اؤلچوسوز خارابالینسان باهاسیونالرجا ایلیم

ل . یر فاکتا قوربان وئرمزدیب یبالل یباش  ،گوجونو ساواش موشاو 

ش یراراق جار چکمیباغبار -خان گون، باریجاندان چیباآزربونو، 

ل  دو!او 

ده  ینیته یمیجان دئموکرات حاکیباآزرگونئی ، هد ینرقهیف دٔوولتی روس

لش یبوراخم ی. کئشکیشدیبوراخم دئمک  ینیغی! آچیدیسااو 

ا یای، سادجه بو سسئناریشیا گئدیسکوا. قوامن میشدی، ساتمهرسیگرکد

ن ک یپلوماتین دینیاستی! قوام، تئهران سیدیا یلماسیریر صحنه آرتیب سو 

اللو قو   ن یشی، اه. منجیردیلییسا یپارچاس یونون اؤنملیراق، بو او  او 

ن گؤزونو ینیجان تورکلریباآزر، هر ائتمکلیباسد-اؤرت ینیناغیل قاتم  

 .یردیلییرول سا ینا دوشن اؤنملیین پایرماق قوامیبوالند

دوروما س یپ ینرقهین فی، روسالرهمال مرکزدیرداشیکیر نئچه فیب

النده ین الینرقهیق! روسالر گئدرکن، فیردیشیاقدا دانح یغیسالد ن او 

ن یلری ی، فداهبئل یتانالرآ بئرنو و بئش یش پاسلیدن قالممشروطه

 یندا رسمیسیجومو قارشون تئهران هینرقهیف ینعیرالر. یشدیندن آلمیال

ال خ ،بئله یتانآ ر بئشیراق، باو  ، مرکزدن یاراق کی! باخمایدیا یو 
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الاوزاقدا  م یتسل ینیالرحالیس یمیز کیتبرتام دا  ی، لردسته یین فدااو 

نلر. آنجاق، ریشدمیه ائتم ن یآتش یبعض !؟دیریگرک یا دا مرماو 

ل" یچرقهیف ن یلریمیم کیست آدالنان منیتورک ندن پانیداش"الر طرفیو 

غروتوتومونون  یروسالرا قارش ل دو  نخاندان یدوغو اوزه چاو  را، سو 

ندا داها چوخ ین آراسینانان دوستالریشونا اک او بو  یزلیدسیاوم

 : یدیده وار ا یسیکین این گؤروشده او دوستالریگؤرونوردو! هم

ل - نلر، بوندان ئی ب داش مردان ق:یو  ق؟ یی ینانمالیمه ایرا کسو 

لروس  نم یزیلر! بیوب گئتدیقو   قویلواوزو یزیداشالر بیو  ا الراو 

ال ن، آما یدیز تام ایمیصداقتن او   یمباسن آتوم بو  یکانیرن آمیالراو 

 ! یلوموزو باغالدقو  -م الیزیب یخماسیله بورادان چیدیتهد

ل -  یفتمال نن شیرانیر! ایبه دیچوخ غر :جرت صداش نیو 

الر. نئجه یم بونو آلمیم عاغلیجان! منیباآزرندا یسیقارش لر ی باو 

لن ی، ستالیک ر نئفت یز بیرسیلب   یتیمیر دوست حاکیداش بیو 

م یزیش وار! بیر اینده بیچین ایشین! بو اینا قوربان وئرسیاتاقالری

للر وار! یز چوخ شئیمیگیدلمهیب دوستالرا  یئنیم یزیداشالر، بیو 

 ؟ یلمییر! ائله دئیز گرکدیاوز توتمام

لتره ینگیگوج؟ ا یلر؟ هانس یئ، بهدوست اؤلک یمان س.:هانسینر -

زدن اوز یه بایسا یندا، روسیانی ین کا درباری، آمئریزه قارشیب

 ؟ یک یملر قالدیش! داها کیدؤندرم

نق یه! آرتیتورک :مردان ق -  یرمه زامانیه گیشگیلیال االراو 

م بو گون یزیجکلر! بم ائدهیاردیزلره یر! بس نه زامان بیشدیگلم

ل، هز وار. منجیمیاجیدوستا احت یئنی ا یآنکارا یشوریداش پیو 

ل یچاستیآز داها سر یب یقارش  عن مورتجیتورکلر یر! حت  یدیمالاو 

ل ر ین بیستالرتوران دو  ، باشدا او  هبلکه د !!له!یب-لهیب ینیماساو 

ل، هر. بلکه دیوارد یلردن خبرلریچوخ شئ ن شخصن یداش ستالیو 

لر دوست ین مؤحکم بینرقهیف ر. کئشکه بئله یینایدوغونو ساو 

لسون  سه ک! ز ائتمهؤ سن ددؤولتر یز بو گون اؤزگه بیو ب او 

ل :رت جصن - م. آما یتردایسنانماق یا ینین سؤزلریداش مردانیو 

لم، بئله یعاغل نر! روسالرا بوندان یدئ ینیغیماداو  را بئل سو 

رباشا ین بیستالاک. یه یجهیداها چوخ اؤد ینیلن بدهیباغالماغ

ل  ین گونئیجانیباآزرسکوا سووئت ر. مییوو حدلهریداش باغیو 

ر یآغ ینیه سلیست میاردیبوتون  یگیدتهایسندن اؤترو یومتکؤح
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 ینرقهین فی، بوردا روسالرایسهز یب. بید ائدآلچاتماقالرال ر

ل"، ایسهاندان یق! باشقا یریشیدن دانه گینناغا چکمیس داش روس یو 
ل- ه دن، ائتم یکیا ینیگیر دئدین بیسکواندئمکله م داش روس"یو 

کا یبوتون آمئر-بوس یآنکاران دانیشاراق،روس آغیزی ایله 

ب یدئ یاوریس دوستو، تئهران یلینگی، ایسیانلی، آلمان ینؤکر

 !سوچالمیشیق

اوچدوروب!  قوام یینن باشینباشچیالری رقهیآرخاداشالر، ف

نالر، غرو او  لؤنون نه ی دو  ، گئنل ه! منجه دچاشیبالردوغونو او 

ر. یشدیگلم ین زامانینک وئرمهیل کیشییوک دیزده بؤیمیاستیس

 ز؟ ینیرسیز نه دئی، سبئی جاببار 

م یزی، بیرم کیده دئ یندی، ایمیم کیگیرخاداشالر، هر زامان دئدآ

ک. بو یی یله کئچمهیشمهیید یدئولوژیز ایل، بیاست دئیز سیمیدرد

لت یر میل! بییدئ یلیندن آسیگیزه نه ائتدین بی، روسالرایسه

ال ن یک. ائله اؤرنگیی یلکنمهیسؤزا یمیغیراق، اؤز وارلاو 

لسونروسالر   ع! روسالر هئچ زامان روسلوغو مورتجاو 

 ی، دالیکالذ ینه گئریرمازالر! روس هئچ زامان اؤزلریآدالند

 ینیاؤزلر یمیک یئش دئمزلر! روسالر هئچ زامان مردان بیقالم

نه روس، اؤنجلک یآلچالتمازالر! روسالر ا ک یدئولوژیرا اسو 

ال قولو  یدئولوژیه ااؤنج، هنین ترسییئتام مردان برالر! او 

ل ن، یمالاو  نهارا چکرسه...!  یدئولوژیه اایسرا سو  دا الراو 

خا گؤروشو یدون یریروسدان غئ  یستیموندا، کو یرالبیدور. لیو 

ن، یه روسدور. چونکاؤنجدا  یساسی، کلهد ن کولتورونده یالراو 

 لماز! یر قاورام تاپیه بیق دئیآلچاقل

رسان! یرا آتیفتینا ایالریرقه باشچیجا منه و فچیقسن آ مردان ق.: -

 ورمو؟! ین دویقوالغ یخانیندان چیآغز

نا یاسیدئولوگیاؤزگه ا ینیگیملی، اؤز که، اؤزومه دهمن سنه د من: -

د یتهد یمیروسالر ک یرام! منیشیقوربان ائدن هر کسه خطاب دان

خدو! من بورادا تو  م یلردن قارنه ده! بئله رسن، آغا مردانیائد

 التاقین ینیلریتوران بعضنده او  یگیدئرلیرقه لیرام، فیشینله دانیسن

نب. ییه قالمایمسهیک ین ساوونماسینیغیل ن یزمیه رقی، فیوتما کاو 

زلر ی، بینعیر. یشدیمزنله ب  یدئموکرات سؤزو ا یگیملیرتاق کاو  
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نک. بونو یه یرقیک فیر دئموکراتیب سوسدورماغا  یودوب، مناو 

 م! یز قارداشیدسیشما اومیچال

لمز، یریجه کئچه ن اوستوندن بئلینین سؤزلریئجاببار ب :مان سینر -

ل ر! یدیمه لندن دوشوندوریدر یزیداشالر! بو سؤزلر بیو 

غرووم یدوشوندو ال دو  ر! یدیدرد قافا ین دردیی یئرسا، جاببار باو 

ر آز ی، بهمنه گؤرر. ییتهایسندان دئمک یغیل یباغل یدئولوژیا

ل یرلیصب ک. یی یلنلمهیقتله دیم دوستوموزو دیعلوب، بو ماو 

 ! یئورون، جاببار بیبو

لست یمونن کوینیریم بیمن: من - ل-وباو  م یشیله ایا یماماساو 

خ ن نه یزمیموننلرجه کویم یچین اینرقهین، بو فیدور. باخیو 

ل اساسالر  یللیم یلن تمهینرقهیلودور. فنلرله دو   هیلمیدوغونو باو 

 ینچیا، اکیئر، تارالی، یکند، کؤ یلن تمهینرقهیر. فیدندهیره اوز

 ینیان، جانالریروقو   ینرقهیر. فیدیداوارا باغل-، دامکیل

ر. یدن کؤکو تورکلوکدهین! بونالریزه باخیمیلتیان مینا قو  یووجالرا

 کؤک، تورک یر آرادا توتان سویب ینلجه بو ساده کوتلهینلر ایم

التورک  ی، اؤزلریندیر. ایدیگیملیک الر، تورک یباشچ یللین ماو 

ر؟ یند یلتیرالر! بونون عیرمکدن قاچیله گتید ینیگ یملی، کینیلید

خاندا یدانا چیرلر. مئییغلو تورکوک دئشاندا تورک او  یله دانیاؤزلر

ر یقدیل قیازی یرالر! بو، هانسیآز قاال دان ینیتورکلوکلر

 یریبونو ب ؟ب!یخیسؤزو هاردان چ "یرسن؟ بو "آزگؤره

غروب یخیچ  ؟!یلرمیثوبوتالرال آنالدا ب یخیدوزگون تار -دو 

کؤکونه  یتورک سو یم کؤکلو، تمللیزیجان بیباآزرآرخاداشالر، 

نر. یزدیمیوطن یباغل دا وئرمکدن  یزیمیدا، وار یزیمیا جاناو 

 نیلتیر. میدیتورک داواس یجان داواسیباآزراتن ذک. یره نمیچک

ر. یکدورماق گرهیوب دویدو ینیسان اؤزل فلسفهیله باشالیلید

خ ه بیعئ یاشماقلی ینیگیملین کیلتیله مای یلین مئیلرسا، اؤزگهیو 

نن ینه بنزتمهگیجرل الو فالکتدن باشقا سو  ، ین کینانیماز!. ااو 

ئرله ی ینیاوچون سووئت مکان یگیملی، روس کیسووئت روسالر

نر ائدرلر. یب له یه امسیر. من، کیدیرونالرتو   وتر"ی"پ الراو 

لم. ییم قدر دوست دئیلتیله ده اؤز میه امسیلم. آنجاق کییدوشمن دئ

آنالمینی نه!" یدا "نه موتلو تورکوم دئقارشینیزن یزیمن بورادا س

 ینیاشام آنالمیوک آتاتورکون ی، بؤبانقیر دیله گتیرمکله -بانقیر
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م یزه کیب یق. بو جانیی یرخمامالرم! آرخاداشالر! قو  یریله گتید

ن، یزلهینه گیریدوستلوق خاط ی، او دا آالجاق! گئرچکلرهبسیوئر

ن الن یوندا خاسو  نن بوندان ینهیر! تورکاو  نا یانی یزیرا بسو 

غوزدان و  ی-امانی! ؟بو قدر یم ائدر کیاردیزه یمیه ی، نیآلماس

ن  ییشئ ، هرهزه! ؟اؤزو دیاوزاداجاق ب یستلوق الر ده دو  یرا، بسو 

نباده وئرندن   را!!! سو 

 ...( ۱۹۴۷، ۴۵ مرهازما نویباد جاببار ... الآ عیبد-داون)نه

  

ن ال سو  ( حافظهمده )یگه ن بللینیازماسیر ال ین داها بینیعمراق جاببار او 

 :یشدیازمیرام. او، یدآنیمساقاالن بؤلومونو بوردا 

  

، هلیا یبوراخماسز یالنی یجانیباآزرنه یسن نامردجهی"روسالر -

اؤزونو  شقینالشماسیچا جانیدیآدا  ن یآغان عفر.جیرم باشچیمیز

و  یشیگوجلو قلم آخ یکهاؤنج. بوندان یشدیه باشالمیگؤسترمه

الز یمیناغید قاوله اومیرخاراکت ل یشورین پاو   یالریازین یداشیو 

ن ینیشوری"نده پیجان قزئتیباآزرچاشباش ووروردو. هر گون "

الردا یازی، بو هندیوردوق. اصلیخواو   یالریازیالن یازیله یقلم

ل ل، هنیئری یرژوملو ائناو  رمه حؤکم یتیا ینرژئومسوز ااو 

خ یر آماجین بئله بین یرقه باشقانی، فیسوروردو! سؤزسوز ک  یو 

ال. او، بوتون وار یدیا  یلماسین داغینرقهیله فین گوجو ااو 

ا یاندان دا "یر یرکن، بیشیآلماغا چال ینیسین قارشینیسورج

ش ینرهید یله تئهرانا قارشیا یا اؤلوم!" سلوقانیق، یآزادل

نن، ی. الکیردیشیه چالیگؤسترمه نون او  ر ینیندا سیالریازی سو 

! یردیزه آخیمیچیم ایزیرادان دا ب، او  هذ اوزونیکاغ یگیل نیگرگ

ن ی( روسالر۱جگم: شاره ائدهینا ایسیازی یکین ایزیمیبورادا باشچ

لم یتئهرانا تسل یزیمیلتیو م ینرقهیف نندان یماغا بوراخماساو  را، سو 

ندا یغیز قابیلو جوقو  -ینده الیشیلیر وئریب یوسو رسمیآنکارا راد

ر. مئساژ بو یره ر مئساژ گؤندیق بینه آچیگیدئرلیرقه لیقاالن ف

ت یتقاللایسن ینیجان تورکلریباآزرراندا ی: "ایدیمضموندا ا

ئتمک ا عهیداوادان موداف یللیسورور. بو م یسلهیاوغروندا موجاد

ن ین-ت م دن بن، او جوملهیلرک قوووهیبوتون دئموکرات

ل یشوریپ ینین فورماسیاخین یرجودور!" من بو متنبو    -ن یداشیو 
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خودوم. نده او  یس" مقالهیسه لئران مسیجان و ایباآزرزجه ی"ب

ون سونویآنکارا رادن یزیمی. باشقان/۲۱۲ ی. سایجان قزئتیزرباآ/

کده یرلیب ینیلرمدا قاالن بؤلمهیادین ینیجاواب ینه قارشیشیلیبو وئر

-ریغین چیلریجیر حالدا خاری"..... بئله ب -رک. یگؤزدن کئچ
ا یدون ینیسه لئچ مسیر ایک بیچین کیرانیر ساالراق، ایباغ

 یو ضررل یزلیران اوچون گی، اه، سادجیسرمهینه چئویپروبلئم
وسو آرا یه رادیدان چوخ تورکیر! بو آرادا هامیشمقصد دا

 یزیب یق طرزیشیونون دانیرماقال مشغولدور! بو رادیشدیقار
نق دوشوندورور. یحددن آرت ستقل دؤولت ن میجانیباآزر الراو 

ل نسورورلر!  یلرهیا ینیماساو  له یا یاالنالریبو  الراو 
قارالتماغا  ینیجیمینده ایچیپلومو اا تو  ین دونیجانیباآزر
ن یزیمیک حرکاتیدئموکرات یللیز، میرالر! بیشیچال

 ین آغزیلریافند یثمانل، عیک کیشیدئم یندان بریجیباشالنغ
ندن ن! بو کئچهیسوالنماس لا بؤرک الراو  جان نه یباآزرماز! او 

 یم هانسیزیتر! بایسله ینده قالماق شرطیچین ایرانی، اهترسایس
نده یچیران ایو ا یرانیا ؛یمقصدن یزیمیغیشدیدفله دانهل و ید

ل ز یم آرامیزیؤکومتله بح یر. مرکزیدلهیماق شرطاو 
ع رتجه میر!.....تورکیرخوسو آرتن قو  یقجا، آنکارانینالشدیاخی

نا ین قوجاغینیلریچکا سؤمورگهیآمئر ینین تورک خالقینیلر
ل یآتماس خر سؤزوموز یم بیزیوندا بیو  ز یدور. آنجاق بیو 

دوشونموروک. تورکلر  یرماغییراندان آیا ینیخالقجان یباآزر
 یزیراراق بیزدن اوزاقالشدیب ینینجه سسلریب و خاییبونو آنال
ن ینیلسئه جان مسیباآزرز، ینالر! بیزا بوراخسیمیاؤز حال

لل حله یلا یجان خالقیباآزرجاندا و یباآزر دفعه لرله  ینیونماساو 
ت ی"امن یحاق ین قانونیجانیباآزرن و یرانیک. ایشیدئم

خ ینا" دخلیشوراس   دور!!!"یو 
-ندا یالریلک آین اینیهؤکومت یللیجان میباآزرعت، یموراج یداکیآشاغ

 ینا رسمیاسین باش آسسامبلئین-ت م ب –( ۱۳۲۴)بهمن  ۱۹۴۶انوار ی

ر ین تام بینیسه لئجان مسیباآزرعت یووروسودور. بو موراج باش

ل لله ئمس یوسالراراساو  عت تام جسارتله یر. موراجیان ائدیدوغونو باو 

ندن یطرف یلرا اؤلکهیت و دون م ن بینیهؤکومت یللیجان میباآزر

زده بو موراجعتله یجاندا و تبریباآزرر. ییتهایس ینینماسیته تانیرسم
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ن موستقل و یجانیباآزرر. هر کس یلیریکلر کئچیوک شنلیبؤ یباغل

ر. ییشالیآلق یمیک آددیپلوماتیگرکن د یغیاوغروندا آرتد یغیزلیمسیباغ

ال ین تام ترسینیازی یداکیاریوخ  ینیئرلری ین بعضیعتین موراجاو 

 یتلریمیاؤز حاک یجانیباآزر یران ظولمکارالری:"...ارامیریزه چاتدیس
ننا آالراق، یآلت نرالر. یینا تاالیزجاسیآمانس ینیون ثروتاو  وجدا سو 

ب ینه گلیحددلماق یداغ یلنن کند و شهرلر چکین چیجانیباآزر
ران یورودن ای یاستیک سیلیوک دؤولتچیست بؤیر. شوونیبدیچات

ه جهد ینکار ائتمهیله ایتامام ینیغین وارلیالریجانلیباآزر یحؤکمدارالر
نر، یگؤستر  یجیئداریقحندن آلماقدان، هر جور تیال ینیلین دیالراو 

ک اساسالرا یجاندا دئموکراتیباآزررلر.....یینمهیعمللردن چک
ده بوتون باره یته یؤکومت قورولوب و اؤز فعالح یللیر میاناراق، بیدا

 یللیم یجان خالقیباآزرونلوق یلیب. بئش مییایا معلومات یایدون
ر خالق یر بیعاصله اؤزونون میا ین کؤمگینیتین، مدنینیخین، تارینیلید

ل ندا یر ده هئچ واخت فارس ظولمونون آلتیو ب یدوغونو درک ائتداو 
نده یره اوز یللرین دیباشقا خالقالر یرانداکین اینیلی، فارس دیهه منلیا

له یا یسرادهین اینیجان خالقیباآزر.....ریجکدهیجازه وئرمینا ایغیآغال
نه یدلرعن ویک دؤولتلریوک دئموکراتیبؤ ینعینا، یاسیک خارتیآتالنت

الغون یاو لماز یق دانیآرت یؤکومتح یللیجان میباآزرراق، قوروالن او 
جان یباآزر، هلیا یعتینا موراجیاسیت باش آسسامبلئ م ر. بیفاکتد
 یغین وارلینیؤکومتح یللیجان میباآزر، یر کیش ائدیخواه یخالق
لله ین و کناردان موداخینسیتان یفاکت نمادان، او  ن ین ییا اؤز طالعاو 

 ن.یلسینات وئریا منه تیسلمهیریلشد نیعندن میاؤزو طرف

 ...( ۱۹۴۷، ۴۵ مرهنوازما یجاببار ... ال

  

~~~~~ 

 

 

لش یرجومو اؤدمبو  بیر آز اولسا دا، ، یرام کیسان دوم! سورگون او 

الد ییمه عایلتی، میمدان بریچاغالر م. یالشدینله پایزیس یالرین آناو 

 ق!یآرت یشدیکونون گونو چاتمیسدن بو اؤیپ-دانیاخشی

زامان، هئچ الن اشا دو  ین یلر یوئچلایسخ! بو رام، چو  یخیخ دارچو  

لده  یلرنه ل یر کؤپکلریندان بیماسا، ان آزاو  الرمال ور. نو  او  راق، او 
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الجا قو   یمیک یلرهییده  ین کؤپکلریالر یاشلی ر. آنجاق هر نه او 

ل لسون-ورسااو  را یین ده هر گون اوچ دؤرد کره بایجا کؤپگ، قو  او 

 ینیرلریکیب، فیالر اوچون هاوا آلیاشلی، ایسهر. بو یگرکد یخماسیچ

نن ینیریندن بیسیکیر چوخ حالالردا، بو ایر. بیتماق دئمکدیداغ  سو 

ر. یر گلنکدیر. بو دا خوش بیریقاالن قونشوالرا چاتد یرید ینیخبر

نشدن کئچندن یا-شیمن بونو ا آنجاق م یی، تک قالمایم. بئله کیرا آنالدسو 

او دا، م. یجا ائتدیر یر کؤپک آلماغینه بیرین بیمیه آرخاداشالریدئ

تدن نترنیه ااؤنجلک یو، اار. یکده منه کؤپک آلماغا گئدیرلیله بیا یسنوه

وک یبؤ یر. کؤپگیرینه آلدیسن کرونا ددهیم ۱۲ یکؤپگ یگیندگب

لم کؤپکلردن یغیرلر. خوشالدیریمه گتیله ائویا"طنطنه " ماسا دا، قبول او 

کرونا باشا گلن ن یم ۱۵ هارداسا، هکدیرلیله بیئمگیک یللیر ایرم. بیائد

ده یگؤ-ئردهیرام. کؤپک ییه باشالیرتمهیکئچ یمیکؤپکله زامان

لن آز یمیته یساونلک گونلر ی. ایردیانمیدا له یه امسیدوغونا گؤره کاو 

لم یشگیلیا ن-موردو. بئشاو  نگون  او  ش یلرله تانیل وئچایسد یاشیرا سو 

ل ندوم. او  مون ی، مئیمکیمن. آما یردیگئد-بیاوسلو گل ین کؤپکلریالراو 

ردوم. دن سو  یل وئچایسر یب ینی. بونو ندنیردینجا چکیآرخاس یمن یمیک

 :یته باخاراق دئدیر ده ایر من، بیاو، ب

 ر؟ یند یاشین یبو کؤپگ -

ن اوزوندن ی، بو کؤپگیرم کیلیبونو ب یرم. تکیلمیب یر شئیهئچ ب -

لچؤلده قاالر   موشام!او 

ل یلیلگیب یلرله باغل کؤپک - لن ینین کؤپگی! سنیبلل نیغیماداو  -سااو 

ل ، هبئل ینیاشیر یب یر. حت  یوارد ییآ ۸-۷سا ان چوخو او 

ن، یک یر. بللیبدیلدورمادو   لون او  ر. ینا زامان گرکدیقونالشماساو 

ن، یس یاخشیان  ت یا یاشلیر یر گنج آداما. اؤزون ده بیو وئر باو 

لآل! هئچ  ا سونت کورین ایر ده سنیرماز! بو  ی یماسا سناو 

 ر! ین گرکدیگئتمگ

 

 

 

 

 

نا اَ  یکو سو   هرمک اوزربو او 
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خ هت دیم-تیرتادا اق او  یآرت  گئدن ده!-بی، گلیو 

 !سس آلمیر آرتیقم دا یب. قوالقالریامانجا آزالی یغیشین ایمیگؤزلر

نسوز دابو قوالقالر غرو یکدن بریگنجل ، او  . یردیتمیدوزگون ائش-دو 

 ۸۵ز اوچون یمینسانیم ایزی، بهر دیر. بیدیمیق توتولموش کیده آرت یندیا

ندان، یلم! ان آزییدئ یتچیکایر. عؤمرومدن شیلییاش سایاش، اوزون ی

لنده یچین ایمیلتیه ماؤنجدن بوراالرا گلمه  یمیگیدوغوم اوچون، گنجلاو 

 م اوچون خوشبختم!یگیردیگؤزلو کئچ قیآچ

 فورصت اوچون، یگین منه وئردیمیتانر گؤک

جاببار عمینین آنیالرینین بلله گیمده قاالنالرینی م یگیزه سؤز وئردیس

ن  م اوچون خوشبختم!یغیردیا چاتدسو 

وم اوچون! یمدن اوزاق دوشدویگیمدان، آنا بئشیاوزگونم! تورپاغ

ن ینیاتیر بایمده به نده گؤزل تورکجیره ن اوزیمیاوزگونم! مزار داش

 اوچون! یاجاغیلمایازی

نبوندان  اغمور یب قاالجاغام! یالشیندا پاین آراسیلرگئجه-را گونلرسو 

ر یش بیه بالکوندان تانایس، گونش ساچاندا ننداین آرخاسیاغاندا پنجرمی

 جگم!هیگؤزل ینیشین گلیسس

نبوندان  ک" یبوت گاون" ینداکین آغزیزمیه رک کوچرا سورونهسو 

، سودومو، سوپ یمیگه ک چؤریلالدان هفتهک  باقوجا  یک( آدلی)گنج بوت

 جگم! مه دؤنهیب ائویتوزومو آل

 

 یر پوستا پاکئتیورام. بو بیدو یدان گلن سسیقاپآزاجیق دا اولسا، 

ل لتوغون ئرلشن قو  یندا یانین ینیگؤتوروب، قاپ یب پاکئتیلیی! ا  یمالاو 

 رام: یتوروب آچاوستونده او  

 

Grattis Javanshir! Grattis på födelsedagen! 

Du är nu 85 år gammal! 

 

لسونکلر! دوغوم گونون کوتلو یر تبری)جاوانش  !او 

 نداسان!(یاشی ۸۵ یندیا
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! یشدی"ندن گلمیالر ائویاشلیئرلشن "یندا ینیاخین یک مکتوبو ائویتبر

 یئنی! دئمک بو گون ۱۹۲۲-۰۱-۰۱ل یرام! ایمه باخیخیغوم تاردو  

 شام!ینسانمیوک ایگونودور. من نه بؤ ینجیرین بیلیا

ر بارداق یمده بیندا دورورام! الیسیل! گوزگونون قارشیا ۸۵جا قو  -پقو  

لسونرام: "آد گونون قوتلو ییله اؤزومو قوتالیر ایچاخ یزیرمیق  او 

ن قوتالما ی! باخ هر کسیئر بین جوانشییز سایمیآغساققال یملیسئو

ر! هورا، یاقدادین اوچون آیز کوتله سنیایسر. بو سیددهیگؤ یبارداغ

 ! گؤکینسانیلن این سئویانیدون ین اوچون، ائیسنلر هورا، هورا! باده

! سن، ینه گؤندردیچیبو کوتله ا یمیک یسیاؤز ائلچ یسن یتانر

ل یرماغانآر گونش یا بسونواولغدو! سن غوالندا گون دو  دو   دون! نه او 

 یملیزله سئوینیذنی، اهو دداول ی! ائیئر بیوارسان، جوانش یک یاخشی

لقا نله یزیندن اؤپوروک! سیندن، اللریرچکلریآغ بر، ییده قوتال ینننه او 

-بییخالقو   ینیر قادیوک بیش، بؤینه ساواشمیگیچ-نیگیک چدبو گونه

 ر!"... یوک شرفدیوسوموز اوچون بؤاولاؤپمک 

 

 وتدوغوم گون اونگونونو 

 

ل، یندی...و ا نال یک، خیکس یو   یمیسا! کیم قیلرسوز، دوشونجهسو 

ن یمینیر گؤزومون اؤنونه! بئیداالن گلر یقارا ب-، قاپهدوشونورمس

 ساپدان قورتولموش دلی قوش کیمی ،یرتیقیهاسوسقون بیر لریندننیدر

 ر!یشیماغا چالنقانادال گویلره

لنه ینین بئیمیک اساق" یش یریر "گیب یقارال-، آلهرمسییتهایستاپماق  یو 

الق داالنا یقارانل ،کیچل مدهیر! الیلیکیما دیتابلوسو قارش دوشورم!  یو 

خ   !....ر سسیق، بلکه بیشیر ایبلکه ب خ! یو  ق یق قارانلیدور! آرتیو 

نن یداالن  رام!ینالشیاخیونا سو 

ن دا بوراالرا قدر  یماهن ۵-۴اؤزومله  یخانیزدن چیتبر سو 

لن یمیز گونلریالنیم. ان یشدیمیداش ال یداشیو  ما یم قوالغیلتیزین ماو 

 ر:ینسسله

 ر چک باالش،یاؤز جزاندن، ی"گؤر نه گونلره قالد -

 ن تک باالش!یر قالدین اوزو دؤندو، آخینیهام
 ،یل گؤرن هاردادیر، آخ! سئوییلهینئ یندیا
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ن  !... "ی، گؤرن نه حالدادیلو ائودن گئدهاو 
نر یب یمی-ل"ی"سئو یلیآن دوستومو، سئوگ الکز  سو  مه یلیراق داو 

لقام یلیرم! سئوگیریگت خسان، یم! هاراالرداسان؟ وارماو   یموسان، منیو 

لقام یه منایسن! سن یرین جوانشی؟ من، سنیورسانمیدو  !؟یسانمیبم قالاو 

ننله یمن، سن ن یرم! آنجاق، بو کز هر کسییتهایسکز بوتونلشمک  سو 

فرت، یمه نیفرت، شرفیفرت، ناموسوما نیما نی، اوتانجهگؤزو اؤنوند

نفرت، یما نیفرت، تورپاغیمه نیفرت، ائلیما نیغیوارل سوزلوغوما سو 

فرت پوسکورن یما نیاساغیفرت، یفرت، تورکلوگومه نیمه نیلیفرت، دین

 رم.ییتهایسشمک ین اؤلومونه سئویفرتلرین

نمدن ینلریز تیکاشن یمده سئویر تنم! تنیب ینلیز تیکامن،  ن یسوز تسو 

نغار. بو اوزدن من دو   نسوزام! هر زامان دا سو  السوز سو  جاغام! او 

ن جگم! من تورکم، آتاتورکم، لهیرید-، اؤلوبیمیم کیگؤکتانرسوز سو 

ن  وس!اولر یو باولوسام، اولام! من یسوزام! من قورداناسو 

ه، هر! یجا قوردون روحو دوالشر قو  یمدا مغرور بیم جانیمن یچونک

ن نلرم. یب ییهو اؤزوم ده گؤرماو  لرم! مگر ی، اؤلدوره بهو اؤزومده بئلاو 

؟ یم لمییاالمان" دئی" یغلو، قورد اورکلد او  یگیان یمان آنا"نیمن "نا

 ؟یم لمییش "مانقورد" دئیلنمه نده چئچیژووان ال-مگر من ژووان

  

~~~~~ 

 

ن، گونه یمیائو یم تک اوتاقلیگیجاره ائتدیال ایمیاردین ینیوئچ دؤولتایس

ندا یانیر قولتوغون یش بینمیس یاغیک بالکونوندا، آیچیباخان ک

ؤتئبورقون اوزاق ی یمیقدان دوشموش گؤزلریشیتوروب، ااو  

ن نرم. اؤزومدن یکینا دیسوزالرسو   انانجیر اینجه بیاشاناجاق ای ،راسو 

 : نیراملدایزیآستاجا م

لر ی"اوردا ب  وار، اوزاقدا،  یو 
لاو  لم یزیب یو   وموزدور! یو 

 ، وارماساق دا،هسه ک ددؤنمه
لاو  لم یزیب یو   وموزدور!" یو 
  

ک یدئش-کیدل یدوزون زاماناولر یروق بیانارقویندان ی"داغالر آرد

ر. یدیقلیشیگؤرورم! او، چوخ ا ینیآخماس یئره ساریرک، ائده
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ز یئترسیندا یسیقارش یسن پؤهرلنمهیغیشی، ایسپرده یگؤزومون قاپال

ل ین آلووالریغیشیر. ایقال زاراق، وولکان یمه سیچیئردن ایدوغو او 

لرم! آنجاق، ینده کوله دؤنه بیچیآلووالر ار. هر آن یپارتالق وئر یمیک

الم آخار سو  یمن ین آستاجا ووروشالریمیشدان دوشن قلبیشقون آتو  ج

 یشگیر چلیر بیر. چوخ آغیشیه چالیرمهیندن کئچیچین ایآلووالر یمیک

، هر آن ایسهاندان یم، باشقا یجاندان دوشن تنیاندان هیر یم. بیه ندیچیا

 ر.یاشانیم لذت یگیدمدا توش گلمهیاشانتیندا یآراسم ینیاوچماغا قالخان ت

 یمیر. اللریمه قاپادیره ئر اوزونو اوزیدوز، اولانار یقجا دئولشن یندیآخ

دوز اولرام! یالواریب ییگلمه!" دئ-نا توتور، "گلمهیسیدوزون قارشاول

ر! یخینان بولودو سنه قو  یره دوز اوزاولر! یانین اؤنونده دایمیگؤزلر

ال ینجیق ایدامالجر یبولود ب نور! نه قو  یسرهیراق بالکونون هئاو 

جا ، "قو  ایسهندان یرتاسن او  یندان ساواالن، ساواالنیرتاسن او  یغیدامالج

نا یاماجالرین یله سولطانیاؤزو ا یجا قورد، منتوتور! قو   یمیقورد" ال

 یغیزدا سایمیونالرجا گنج قورد قارشیلیندا مین آرخاسیاماجالریر. یآپار

ش یراالنمینا سیآرد-ین آردیر. گنج قوردالریدوروشو گؤستر

اشا ین "یر! گنج قوردالریا آلیآرا یسولطان یمیلماز قاال کیی یموزالراو  

جا قورد، ر! قو  یلییاینه یئرین هر یجانیباآزرتپه -تپه یم!" مارشیسولطان

 ر: یناراق سسلهیموزوما قواو   ینیال

 ی، سنیراندان بریقورو گؤلده باسد یغلوم، باخ! آنانر، او  یجاوانش -

 یمیغول کر او  ی، بایسهم! سن یما باسدیب باغریسئو یمیر آنا کیب

لن ی، بو چتیر کیللردیرودون! اوزون اقو  -بییخالقو   یمن  یالریو 

رگه بو گونه یق و بیرولدوق، سوسادو  یرگه یک! بیرگه کئچدیب

ق، یشاالشدقو   یمین کیر تیه بایس، من یمیر جان کیک. سن بیگلد

ق، یکده آغالدیرلیق! بیاقالندیک، آیلدیکده ازیرلیک! بیبوتؤولشد

 گولدوک! 

زا باخ!اؤزگورلوک و یمیزقوردالرباخ! بو گنج بو   یندیا

ن، ینله کینله! دید ینیقورتولوش سس لوخونال اوزون سو   سو 

    وم!ینله آغالش، اومودونال گؤزونو ی، تورکولرسونگول

  

ر. او، یلینه چکیچین ایمه ر و اؤلکییدئ یبونالرجا قورد" "قو  

 یا ساریال گؤکتانرییقانادالر یپاراق گؤندان قو  ین باغریغیدامالج

ندان قارا یریغین جینرهیق هئیجا قورد"دان بوشاالن دامالجاوچور. "قو  
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غروتورپاغا  رام! یالواریمه ینیه تیان، گئتمه!" دئیان، دایر. "دایآخ دو 

، هین دئیسر. گئتمهیتیگوله گؤزومون اؤنوندن ا-گولهجا قورد" "قو  

خمدا قالخاجاق گوج یاقالریرام. آیشیاقالنماغا چالیآ ق! تورپاغا یآرت یو 

الجومماقدا  اؤزونه  یر! اوزانان ال منیر ال اوزانیقدان بین دامالجاو 

 ر! یطرف چک

لشه یوئچ همایسرام. یآچ یمیگؤزلر ر! یقدیوق و قارانلیسو   یمیدوغو کاو 

 وؤزکن یمیجاغرم! او  ییتهایسرماق یاندیر داها یب یمیجاغسؤنموش او  

ر. ینق توتما گوجوم توکهیآچ یمیور! گؤزلریخ اوشوم چو  ی! جانآلیشمیر

 ر!یم قاپانیگؤزلر

 لم!یی، دئهرم! آج بئلینیایسورم، نه ده ینه اوشوآرتیق 

ن، یمده کیال نا ین آلتیمیباش یمیور، قاراالماالریقو   ینهطنؤق سو 

نرم. یریئرلشدی لورلو حضن یمینیت سو  ر داها اوزاق یاوچون ب یماساو 

ن یمده ساواالن، ساواالنینیپان تقدان قو  یرم. دامالجیلیکیداقالرا داو  

نجا قورد، نده "قو  یچیا ن قورد یندا "خوشجا قال، قوردانانیون آرخاساو 

 !عمیر یغلو، جوانشاو  

 نوجا قورد"! "قو  دزقورونالرجا گنج بو  یلینده توتان میاللر ینیسیازی" 

ن ش "قورد یدؤشونه سرم ینیندان آغ ساچالرین آرخاسینیشالریباخ سو 

 ر!یخیآنا" چ

لسونن یه حاقایسن ین! حااللیم حااللیغلوم! حاقاهو او  ی اهو ی! او 

 ر! یغلوم جوانشاو   یلیسئوگ

ن ایسهمن  ،م توتولموشیدوداغ-میلیر! دیریگوله ال قالد-او گوله ا ال او 

لق گئج یرم! آنجاق، آرتییتهایسرماق یقالد قوش" ین چالیشیور! "ساراو 

 یغیدامالج ینجیندا اوزن ایآراس یگؤ-ئرلهیاراق ی،منه قاناد سالال

مه یال یم قلمیمدن دوشور! گؤکتانریر! قلم الیب اوزاقالشینه آلیگیمدید

ق ینیب، سیآل یمیگیلش چهینمیس یمده توتدوغوم بئلیرک، الوئره

 ر: ینا بوراخیانیلتوغون قو  

نق یر، آرتیجوانش - نک! یا گلدسو   اق!چاو داسؤزوموزو دئ سو 

ن - لسونا سونواولغان تورک سؤزوموز قورد آناالر دو   سو   !او 

لسونجانا یباآزرز جان یمیوطن یللیسگین  !او 
لسوناا قورد آناالر ه تورک سودو ا مدیرن زیب  ! و 
نزدن ی، بیقو سوچسوز اومودالر سورگون غان را دو  سو 

 ن! یسدوشمه
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ناوچونجو جیلدین »  «وسو 


