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 یازیباش 
فرهنگی گلیشمه )توسعه فرهنگی(/ 

 لر و چاره یولالریدغدغه
 رضیسوسن نواده

کجه بو لر تگلیشممه یا توسمعه همیشمه اقتصمادی بیر م وله کیمی تانینمیشدی و ا لکه
سی شمهنین گلیهر جامعه آچیدان اونا دقت ائلیردیلر یا تعریف ائلیردیلر. باش ا جور دئسک

 -معیار و ا لچو توتولوردو. یعنی اقتصاد بؤیویونجه، تکنولوژی قول اوچون اقتصادی گلیشمه
 نین گلیشمیش اولدوغونو فرض ائدیردیلر.قاناد آچینجا، و ثروت ییغیشینجا او جامعه

ده لرسمینه تک بویوتلو باخماق، گلیشمیش مملکتر توسمعه و گلیشمیم مسمئلهسمونراال
اجتماعی و چئوره )زیست محیطی( موشکوالتی یاراتدی. آیریجا بو اولگو ایله قاباغا  جیددی

 سینده منفی اثرلر قویدو.لرین هر یؤنلو گلیشمهگئتمک همین ا لکه
 اجتماعیسیاسی و  -ده هر جور دَییشمیم و هر جور گلیشممه، بوتون اقتصادیبیر جامعه

 دیر.نین فرهنگینی قبول ائتمکدن آسیلیبویوتالردا، او جامعه
بو اوزدن بیر اویغون فرهنگی 
یاتاق یاراتمایینجا )بستر فرهنگی 

نین آیری منماسمممب(، جممامعمه
نین سمممیالردا گلیشممممممهقمول

سینی اومماق اولماز. گرچکلشممه
لرده دنیا بو اسمماسممدا سممون ایل

لرینده او جمله یونئسکودا مجمع
نگی گلیشمممه موضمموعسممو فره

 لری ا زونه چکیب.دقت
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اون  7881دن  7891حتی بو موضممموو او قمدر یونئسمممکو اوچون اهمیتلی ایدی کی، 
 آدالندیردی.« فرهنگی گلیشمه اون ایللیگی»ایللیگینی 

ینده سنین گلیشمهنین فرهنگی نئجه او جامعهبیر جامعه: ایندی ان اساس سوال بودور
 رول اوینایا بیلر؟

ر سیاسی و فرهنگی داورانیشال -الریندا )نهاد( تثبیت اوالن اقتصادینین قورومبیر جامعه
جینده )فرآیند توسممعه( بؤیور رول اویناییر. بو نین گلیشمممه سمموره)رفتارالر( او جامعه

یرلریندن الری و فرهنگی دَنین باخیشالرین )رفتمارالرین( بعیمممیسمممی جامعهداورانیش
یر الر و دَنین تملینی اولوشدوران بو باخیشفرهنگی اوزدن دئمک اوالر جامعهقایناقالنیر. بو 
جینده تعیین ائدیجی تاثیری وار.نین گلیشمه سورَا لچولری ا لکه

لرینه باخیش طرزی ده یاشممایانالرین، یاشممامین اسمماه م ولهآیری طرفدن بیر جامعه
هیر. بو م اعی( ا ز تاثیری آلتینا آلالرینی )رفتارهای اجتماونالرین سموسیال داورانیش لر ول

چی، انسانین طبیعتی، انسانین طبیعت ایله باغلیلیغی، زامان )کئچمیش: دیربونالردان عبارت
بیری ایله ایلیشگیسی )روابط(،  -الرین بیرده انسانچی اولماق(، جامعهجکچو، گلهبو گون

سی و طهلرله رابسی، انسانین آیری جامعهطهنین رابسی، انسان و ماوراء الطبیعهیاشام فلسفه
سی.انسانین بیلیم )علم( ایله رابطه

نین هر بویوتوندا هر بیر تحول یاراتماق اوچون، ا نجه انسانالرین لیکله انسان یاشامیبئله
ینده بو لره باخیش طرزینی دَییشممدیرمک گرکدیر. گلیشممیم اولگوسممو ت دیم ائلهبو م وله
نین ایچ اویومونو )انسممجامینی( مک، اجتماعی قاریشممی لیو و جامعهئتمهیه دقت امسممئله

 جک.ایتیرمکدن باش ا بیر نتیجه وئرمگه
بلشمهبوردادیر کی، هر یؤنلو گلیشیمین گرچک ر یسی اوچون فرهنگی گلیشمه قاورامی 

 آلت یاپی کیمی مطرح اولور.
ازی و نماقدان سؤز گئدیر )نوسلمک و یئنیدن فرهنگی یاپیالبوردا یئنیدن فرهنگی اینجه

 سممی اجتماعیهئچ شممبهه یوک کی، ا ز فرهنگینی آتماغین نتیجه .نو اندیشممی فرهنگی(
نین سمموسممتالماسممی نین گوج، قوام و داوامیکیملیگین )هویت( یوک اولماسممی و جامعه

 ناوالجماق. آما چاغا اویغون اوالراق یئنیدن فرهنگی اینجلمه ایله، گلیشمممیمه اویغون اوال
رر، بوش اینانجالر و خرافات کیمی عنصرلری کی، فرهنگین لندیرَفرهنگی عنصرلری گوج

 فرهنگی آریتماق اوالر. سینه انگل اولور سئچیب آتاراقگلیشمه
ا الردنین هدفی و آماجی انسانین هم مادی هم ده معنوی بویوتدئمک فرهنگی گلیشمه

 دیر.یه چاتماسیبؤیویوب تعالی



1 

اینانجالر، 
 لرتؤره

یصراف یرضاعل. ینب یدیرخ ●

زاده )شاواق( جواد قصّاب .ینب یدیرخ داچالدران ●

زادهینکرم حس .ینعامه ساکنان منطقه خداآفر یدر باورها ینب خیدیر ●

 چهاربورج یاحمد جواد. و گول سَپمک یسالد یرادر چهاربرج/ س یسگئجه یللهچ آداب ●

 یثیمغ یوشدار .بهمن( 05-۱) یرامیبا یدیرخ یسنت یینبهانه آ به ●
(یاشار) یاناندر یلیجبرائ ینرام .یآلما شؤلن قیزیل ●

 یاناندر یلیجبرائ ینرام .یینجیغم گؤز ●

ییسولماز باال ی.قولچاغ خونچا ●
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 خیدیر نبی
 علیرضا صرافی

 گلین -کوسا 
گلین،  -قیش بویونجا چوک اسکی زامانالردان قاالن کوسا نین آراسیندا بوتونچیلله ایکی

 .خیدیر نبی، سایاچی کیمی مراسیملر و بایرامالر کئچیریلر
 : جگمگلین مراسیمینه قیساجا ایشاره ائده -بورادا میثال اوچون کوسا

گلین مراسیمی زیرنا، د هول ایله مشایعت اوالر، کوسا یئل قوواندان ساق ال قویار،  -کوسا
باشینا ایکی بوینوز تاخار، یانینا دا بیر گلین ساالر، بیر ده ا زویله چووال داشییان بیریسینی 

لریندن گلین شعر -دوالندیرار. بونالر کند ایچینه گلیب، چالیب، اوخویوب، اوینایارالر. کوسا
: سینی آشاغیدا وئریرمبیر نئچه

کوسا گلیر همممممممممممممممماوادان
قمممممممممممممممووادانساق الی یئل 

کوسانین پایین گتممممممممممممیر
آی خممانممیممم، ائممویممن آوادان

***

جانیم قاراباش قویمممممممممممون
قارلی داغالر آش قویممممممممممممون
اوچ گمون، اوچ گمئمجممه کمئچر
کوسایا یولداش قویممممممممممون

***

جانیم او قاتممممممممممممممار کئچی
قایا دا یاتار کئمممممممممممممممممچی
قیش سممویوغو گلنممممممممممممده

چمممممممممممممممممیباالنی آتار کئ
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***

خمماال دور ایممنممدی -آی خمماال
یور دیبینه سمموز اینممممممممدی

نمی دولممدور ایمنممدیچمؤممچممه
آلاله باالن ساخالسیممممممممممممن

 

(89 -85دور بیزی یوال سال ایندی )انجوی شیرازی ص 

 چیلله قوودو : 
ونو ده اونو نین سون گلری قارشیالیان خالو، کیچیک چیللهقیشین باشالن یجیندا چیلله

سینه کورداوغلو بعیا ده نین سون گئجهآذربایجاندا کیچیک چیلله .قوواالیاراق یوال ساالر
گلینلر داما چیخار و دامدا اود یاندیریب، قارالری اونون  -صمممیاداوغلو دئیرلر. بو گئجه قیز

: اوستونه سوووراراق اوخورالر
 چیلله قوودو، چیلله قوودو

سمممحر مینجیو دئدیکده  (۸9رازی صسمممحر مینجیو، سمممحر مینجیو )انجوی شمممی
مینجیو یاغیش یاغاجاغینا اینانارالر. سایین قاالدا ایسه بو شعر  -صاباحیسی گون مینجیو

 : اوخونار
 ها، چیلله قاچدیچیلله قاچدی

 باالالرینی گؤتدو قاچممدی
 : کورد اوغلو

 : نین سون گونو حاق یندا دا میتولوژیک بیر روایت وارچیلله
نین ایلک گونونده، لئیلک گلیب گؤلون دونوق سمموالرینا قونوب، کیچیک چیللهدئییرلر 

بوزالری اریدر. آما بیر دفعه هاوا بتر کولک ائلیردی. یامان سمویوق دوشمموشمدو، پیشیکلر 
ونو گین یوللمیشدی. خالو نه قدر حاجی لئیلهمیرنووا دوشموب، آج قورد آدام اتینه یئریک

 .اولمادیدیلرسه اوندان خبر گؤزله

صمیاد بابا دئدیکلری بیر تاری تانییان، آغزی دعالی، یاخشی کیشی وار ایدی او جماعته 
 : توختاخلیو وئریب، دئییردی

لئیلمک هریمانمدان اولسممما گلیب، چیخار. بیر آز دا نییماران اولممایین حماجی -
 .لییکد زمه
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 -یورولوب، کورلئیلکدن خبر اولمادی. آخیردا جماعت آمما گؤزلمه گؤزون وار اولسمممون  
پئشمممان ائولرینه د ندولر. صممیاد بابانین کورداوغلو آدیندا بیر اوغلو وار ایدی، ائوه گلیب، 

 : اوغلونا دئدی

لئیلک گلیب، گدیکده پمالتماریوی گئیب باک گؤر بلکه حاجی -اوغلوم دور پمار -
 قالیب.

یب، آال ه سممالکورداوغلو چاری الرینی گئییب، پاتاواسممینی باغالدی، کورکونو ده چیگنین
یاغا داغ یوخاری یوال دوشدو. آخیردا گئدیب، یوخوشون باشینا چاتدی. باخیب  -چلپوو یاغا

گؤردو صیادبابا دئین کیمی لئیلک گلیب، قاردا قالیب. تئز اونو قوجاغینا آلیب، کنده ساری 
قاییتدی، بونو گؤرن کیچیک چیلله، الپ سممالدی عینادینا سمماغدان سممولدان چارپاز قار 

سین دئیه اونو کورکونون ایچینه آلدی، دی. کورداوغلو، لئیلک اوشومهاغدیریب، کولک ائلهی
گؤزونه سوووروب، یولونو آزدیردی. کورداوغلو  -آما کیچیک چیلله قارالری صیاداوغلونون اوز

 .بیر داشین دالیندا گیزلنیب، ا زونو کولکدن قورویوب، لئیلک ایله سحره کیمی اورادا قالدی
ی بیر نآناسمممی برر نییاران قالدیالر، گئجه -یینجه آتاگل گؤر کی، کورداوغلو گلمهآما 

 .پئشمان باشالرینی آتیب، یاتدیالر -نئچه ساعات یوال گؤز تیکدیلر، خبر اولمادی، کور
آناسی یاتدیغی یئرده د شونو چیخاریب، یئره دایادی، سحره یاخین صیاد بابانی اویاتدی 

 : کی

جن دیری قالسما داها بوندان سونرا ا لمزب ر، اگر کورداوغلو ایندییهموشمتولوغومو وئ -
من د شومو یئره دایامیشدیم، سحره کیمی سویوقدان آز قاال : سمونرا دئدی .دئدی

لی یئر نفس چکیمب، قیزیشممممماغا دونوردو، آممما اینمدی یئر قیزیشمممدی، دئممه
 باشالمیشدیرب

لئیلگی ده بیر باشا گؤل گلیب، چیخدی. او سالمت  -بیر آزدان گؤردولر کورداوغلو سماغ
 سوالرینا آپارمیش، او دا بوزالری اریتمگه باشالدیی.

 

 سونوج و سون سؤز : 

 .لیک )مادرشاهلیو( د رونه قاییدیریه عایید اینانجالر، آناارکیلچیلله – 7

 بیرینجیسممی بوللوق، آلالهدان برکت: ه مراسممیملری، ایکی هدفی قصممد ائدیرچیلل – ۲
مه و ایکینجیسمممی انسمممانالری قیشمممین چتینلیکلرینه قاتالشمممماق اوچون روحا  ایسمممته

 .حاضیرالتماق
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یه ایکی آی سممورن مراسممیم اصمملینده دن، کیچیک چیللهآذربایجاندا بؤیور چیلله – ۳
چوک مرکب و بؤیور بیر کمپلکسممدیر. اورادا ایلنجه، ماهنی، رق ، اینان ، فال، میتولوژی، 

 .دن بحث ائتمک اوالرعنعنهبیر چوک عادت 
آغیزالرینین  نینسینده هامیلرین بیریسی ده چیلله گئجهعنعنه -بو عادت: و سون سؤز

 خئیره آچیلماسیدیر.
: قوی منیم ده سون سؤزوم خئییردوعا ایله بیتسین
 یایینیز یایالق، قیشینیز قیشالق ایچینده اولسونب

 ماسینبیازینیز آیرانسیز، قیشینیز یورغانسیز اول
 لی یایینیزبقارلی قیشینیز اولسون، کؤلگه

 اوشاغینیزین جانیندا قیشالماسینب -قارشی گلن قیش هاردا قیشالسا دا، اوغول
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 دا خیدیر نبیچالدیران
 زاده )شاواق(جواد قصّاب

 
 دیر. خالو آراسیندا، دئییشلره گؤرهسیخیدیر سؤزجویو خیر پیغمبرین آدینین تورکجه

نی پیغمبر ائلیاه پئغمبر ایله بیر اود گونو آخشمامی گؤروشمموشمدور. بو گؤروشمه خیدیر
قوتالماق اوچون خیدیر بایرامی بیر عادت کیمی چالدیران تورکلرینین آراسمممیندا ایندییه 

 ر ا ز یئرینی قورویوب.قده
نه تورکلری دا خیدیر بایرامی، اوغوز )نوروز( بایرامیندان آیری اولسا دا  چالدیرانچالدیران

 گؤره اوغوز بایرامی خیدیر پیغمبره باغالنماقدادیر.
الرا گؤره، خیدیر پیغمبر اوغوز بایرامی باشممالنان گون گلیر و یاشممامین د رد چالدیرانلی

ر. اونا گؤره ده خالو، تمل وارلیغی اوالن، گونش، توپراق، یئل و سممویو، اولوسمما هدیه گتیر
نی گؤزلرلر. ده شمممام یاندیراراق اوتوروب خیدیر نبیسمممی، داغالرین اتگینمبمایرام گئجمه
دن، دوغا و دن و یاشمممامین د رد تملینی گتیرمهالرا گؤره خیمدیر نبی گلمهچمالمدیرانلی

 مئوسیم دَییشمز.
ئر، انسان ی»ه گونشی گتیرسین. خیدیر نبی گرر، دئی «سینر دنیا ایسینگر»خیدیر نبی، 

 ویسون.دئیه آیاغینی یئره ق «قالرینین قاپیالرینی آچسینا قاینااوغلونا برکت وئرسین و خال 
خیمدیر نبی گلینجمه همماوانی دا دَییشمممدیریر. ائلمه بیر همماوا گتیریر کی، خمالو اونون 

ا خیدیر بیچینلرینی ییغا بیلر. عینی زاماند -تمیزلیگینده، آیدینلیغیندا و قورولوغوندا اکین
 سویو دا گتیریر هم ده بوللوجاسینا.نبی انسان اوغلونون یاشام قایناغی اوالن 

نی گؤزلمک و اونو ا زلمک خالو آراسمممیندا اوغوز بایرامی یاخینالشمممدی جا، خیدیر نبی
نه د نوشموشدور. کندلر ایچره، خالو شام یاندیراراق گئتدیکجه ا زونه ا زگو و آیری بیر تؤره

دا ان  اومود بسممملرکن  اونین گلمگینی داغ اتگینده گؤزلرکن و اونون گلمگینه خیدیر نبی
ق الر موتلولوقیسما زاماندا گلیب اولوسمون اومودونو قارشیالرمیش. اونا گؤره ده چالدیرانلی

 : نین چیخیش و دوغوشونو بئله سؤیلرلرسی اوالراق خیدیر نبیسیمگه
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 «خان خیدیر میندی گلدی آغ آتا میندی گلدی» 
 -الر آراسیندا، هلهسی بیز آذربایجانلیین نئچهدان ا نجه وار اوالن و یارانان تؤرنلراسمالم

یر. او تؤرنلرین دلریندنهله دیر ا ز یئرینی قورویوب و بیزیم کیملیگیمیزین ان یای ین بلگه
 دیر.بیریسی ده خیدیر نبی بایرامی

یوردوموزون بماشممم ما یئرلرینده ده، خیدیر نبی یاشممماییب دوام ائدیر. اورن  کندی ده 
ین سون ندیر. اورن  ده بؤیور چیللهالردان بیریر نبی تؤرنلرینی یاشادانیوردوموزون خیدی

ندن اون سینین یئددینین ایلک اوچ گونونو )ائل دوندوران آیید رد گونو و کیچیک چیلله
ر(، خیمدیر نبی آدییال آنیرالر. بو گونلرده خیدیر تؤرنلری قورولورموش و ا زل اوچونمه قمدَ

ووت )قماووت( دوزلتمک ایمیش. قوووت، قووورقا )قاوریلمیش بوغدا(، تؤرنلردن بیری ده قُو
نین قورودولموشمممو و مرجیمگی اویودندن سمممونرا رر، چمدنمه، اریک چییدینین ایچیبزَ

 قاریشیمالریندان اله گلیر.
کند ایچره آغ سمماق لالرین دئدیکلرینه گؤره، اله گلمیش قوووتدان بیرآزینی آییریب بیر 

، بیر ایسمسیز )خلوت( اودایا قویارمیشالر و خیدیر نبی گلیب اونو قمچی بؤیور مئژمئییده
ایله قوتسمالالشمدیرارمیش. او گونون صماباحی ایسمه قوتسمالالشمان قوووت یئددی قونشو 

 آراسیندا داغیدیلیرمیش.
سمی ده قوووتو ال داشمی ایله حاضیرالرمیشالر خیدیر بایرامی گونلرینده، خال دان نئچه

یندیجه یاشام اورتاسیندان چیخدیغینا گؤره، آرتیو خیدیر نبی تؤرنلری ده کی، ال داشی ا
 اورن  کندینده ا ز کئچمیش ا نمینی الدن وئریب.

اینانجالرا گؤره، خیدیر نبی یا خیدیر ائلیاه، ایستی نفسینی یاشامین د رد تمل وارلیغی 
ی ا نمسممممک آماجی، اوالن سممو، اود، توپراق و یئله وئریر. سممونوجدا خیدیرنبی تؤرنلرین

 جگه اومودال باخماق و اومودال یاشاماقدیر.یاخشی بیر گله
نه دا، د رد گون گوز )پاییز( مئوسممیمیندن قاالن قیشممین ایلک د رد گونو ا تهچالدیران

، لی قار یاغار. بو سکگیز گون ایچینده دهبیرینه گیرر و سولو و ایری دنه -ر، بولودالر بیرقدَ
نه آددیم آتارالر. بو تؤرنده، قیش یئمکلرینی خیدیر نبی الری، ا زل بیر تؤرَچالدیران قادین

« یر قاریخید»لی یاغان قار آنیسینا قوتسالالشدیرارالر. یاشلیالرا گؤره بو سولو و ایری دنه
لی یاغان قار، سمولو بیر قیشمین خبرچیسمی دیر. و گوز ایله قیشین سیرایال دیر. ایری دنه

گونو، دوغادا مئوسممیم دَییشممیکلیگی و اونون ا ز دَییشممیمی دیر و بو  سممون و ایلک د رد
 ییر.دَییشیم بوتون جانلیالرین یاشامینی ائتگیله
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آنجاق هر مئوسممیمده یاپیالن تؤرنلرین هامیسمممیندا، قادینالرین ا نملی یئر آلدی الری 
غایلک سمیرادا گؤزه چارپیر. قادینالر یاشادی الری یئر و دوغا کیمی دوغوم  ی و یاشام قاینا

 لرین قایناغی دا اولوبالر.رینده بوتون دَییشیکلیکاولدوقالرینا گؤره، یئر اوزَ
گوز و قیشمممین، آدی چکیلن د رد گونلرده یوز ایللر بویو چمالمدیران قادینالری، قاووت 

نینی ده یئرینه گتیریبلر. بو قاووت یاشملیالریمیزین سمؤزونه گؤره آغیز دادی و مک تؤرَاله
 یرین  یئنی گلن اوشاقالر اوچون ایسه یابانجی دیر. چونکو هئچ دادمادیالرکی.ش

 سرت و سویوق قیشی ایستی قارشیالما : 
للیکله گوز و قیش مئوسیملری، چالدیرانلیالر آراسیندا ایلین چئشمیدلی مئوسیملری، ا ز

ی د نملره د نم آدالری وار. چمالدیران تورر خال ی، ا زللیکله قیشمممی چئشمممیدل -د نم
لشدیرمک و بئیینلرده یاشاماق اوچون بؤلمکلری، بو سمرت و سمویوق مئوسمیمی ایچسمل

بو  یوموشالتماق حاال گتیرمگه ا زن گؤسترمیشلر. بونون آنا تملی ده میتوسالرا دایالی دیر. 
 سی دیر.نین گؤسترگهنین کولتور زنگینلیگیمیتوسالر دا بؤلگه

الرین وارلیغی، اسگیلردن قارین نئچه مترلرجه یاغماسی قیش آیالرینا چئشیدلی تانیتیم
سینه دایانماغا گوج آلماقدان قایناقالنیر. توپلومسال و آنتروپولوژی و بو آغیر قارالرین چیله

 الر دوغادان ایلهام آالراق یارادیلمیشدیر.بیلیم آدامالرینا گؤره بو تانیتیم
 : دیربو تانیتیمالر و بؤلوملر بئله

یئللری اسمر و سولو و ایری « گرمی »قیشمین سمیرایال، سمون و ایلک د رد گونو گوز و 
 د رد یادا خیدیر دئییلیر. -لی بیر قار یاغار. بو سکگیز گونه، د رددنه

ا  71نین دا قیشمین آغیر اولماسمینا گؤره، گوز مئوسیمیاسمگیدن چالدیران گون سونون
باشالنیر و کلوز دئمک قیشین باشالنماسی دئمکدیر.« کلوز»قاالن، یوردوموزون فولکلوروندا 

قیشممین ایلک قیرک گونونه بؤیور چیلله و آردیندان گلن ییرمی گونه ایسممه کیچیک 
دیالر و لردن گلن میتوسالرا گؤره بؤیور و کیچیک چیلله ایکی باجیچیلله دئییلر. سمینه

دئیر. »جم؟ ؤر من نئیلییهدی کی؟ باک دا گکیچیک چیلله ا ز باجیسینا سنین گوجون نه ای
مینده. بؤیور چیلله د نهبو دا داها سممویوق و داها چوک قار یاغماق آنالمینا گلیر کیچیک 

رسن نییه کی سمورَر چوک اولسما دا آز حؤکوم سمنین قارین و سمویوغون نه قدَ« چیلله ده
 دئیر کیچیک باجیسینا.»ا نونده یاز وار 
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ونرا، بایرام آیی باشالر و بو آیدا اینانجالرا گؤره یئره می بیتدیکدن سمبو ایکی باجی د نه
ئوینجله ر و سنفس گلیر و اولوه آرتیو ائولرینی تمیزلمگه باشمالر، توز آالر، یاشیل گؤیرد

 اوغوز بایرامینا ساری یول آالر.
الری لر و نئچه بایرام آیمکلر، نئچه چیللهلر، نئچه قاووت الهاولوسوموزون نئچه خیدیرنبی

 گؤرمک دیله ایله.
بو یازینی یازماقدا منه یاردیمجی اوالن سمایین کبری شمریف زادگان خاتین و سایین »

 «شاواق: حؤرمتله لرینه شوکرانالریمی بیلدیریرم.محمود ولیزاده بیله
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 خیدیر نبی در باورهای عامه ساکنان
 منطقه خداآفرین

 زادهکرم حسین
 

مشهور است که سه « خیدیر نبی»منط ه خداآفرین با نام  باورهای عامه ساکنان یکی از
 .گیردمیروز از چله بزرگ و چهار روز از چلّه کوچک را در بر

 معیشت و زندگی به توجه با و خداآفرین منط ه ساکنان از برخی یعامه باورهای بر بنا
 باشد.می یدامدار و مذهبی اجتماعی، رسوم و آداب اسماه بر هم بندیزمان منط ه، مردم
 چهار و بزرگ هچلّ از روز سه که است مشهور «نبی خیدیر» نام با هابندیزمان این از یکی
 ایلاو در نبی خیدیر منط ه این ساکنان باورهای بر بنا گیرد.میبر در را کوچک چلّه از روز

 مینز بعد به زمان آن از و اسمممت واقعیت به نزدیک احتمال این که دارد قرار آیی بمایرام
 کند.می شدن بیدار به شروو

کردند )نوعی غذا( را از جو درست می« قاووت» گویند در زمان سابو نان را از گندم و می
گذاشممتند و ع یده داشممتند که حیممرت خیممر )خیدیر نبی( و آنها را در جای خلوتی می

خش دهد و سمممپس آنها را برداشمممته و در میان همسمممایگان پآید و به آنها برکت میمی
 کنند.می
  
 های خیدیر نبینغمه : 

 خیدیر خید گتیر -خیدیر
 دن اوت گتیرهر دره 

 من خیدیرین حَیییَم
 بیرجه بئله دئیییَم

 نین نالییامیاغیآ
 نین تورباسیامباشی

 خیدیرا خیدیر دئیرلر
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 خیدیرا چیراق قویارالر
 خیدیرا پای ییغماغا

 بیز گلمیشیک هایینان
 خیدیر باتدی پالچیغا
 چیغاردیالر هاراینان

 خیدیر الیاه -خیدیر نبی
 بیتدی چیچک اولدو، یاز

 من خیدیرین قولویام
 نین چولویامبُوز آتی

 خیدیر گئتدی هایینان
 بیر قوالنچا دایینان
 دایی پالچیغا باتدی

 خیدیر یانیندا یاتدی
 خیدیر، خیدیر الیاه -خیدیر

 بیتدی چیچک اولدو یاز
 خانیم ایاغا دورسانا

 دیبینه وارسانایور  
 بش ابی دولدورسانا

 خیدیری یوال سالسانا
 چاتما، چاتما، چاتمایا

 چاتما یئره باتمایا
 نینخیدیرین پایین کَسه

 آیاغی یئره چاتمایا
 

 81 –زاده علی حسینهای خیدیر نبی را پدر عزیزم ) معصومالزم به ذکر است که نغمه
ساله ساکن روستای عنابلو از توابع شهرستان خداآفرین( برایم بازخوانی کرده است و بنده 

 ام.هم به صورت تکمیل شده آن را قلمی نموده
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سی در آداب و رسوم جالب چیلله گئجه
 چهاربرج/ سیرا سالدی و گون َسپمک

 احمد جوادی چاربورج
 

های ایران پایان فصمل پاییز و  دربین تررسمی( در چهاربرج و شمب چله )چیلله گئجه
یا چله بزرگ، « /böyük çilləبؤیور چیلله»روز اول آن را  ۸1شروو فصل زمستان است و 

 م آییابایر»روز آخر را  ۳1یا چله کوچک و «  /bala çilləبماال چیللمه»روز بعمد را  ۲1

bayram ayı/ »داب و رسوم جالبی را گویند. با شروو چله، مردم چهاربرج آیا ماه عید می
کنند. در این مراسم همسایگان و اهالی یک برگزار می«  /sıra saldı/سمیراسالدی»به نام 

گیرند که هر شب از منط ه از چهاربرج در خانه یکی از همسمایگان جمع شده وتصمیم می
 نشممینی کنند. بربه اتفاق هم شممب پاییز و زمسممتان را در خانه یکی از آنها جمع شمموند و

شوند و می همین اسماه به ترتیب کل همسمایگان هرشمب از زمسمتان را مهمان یکدیگر
 ا هرهنشینیزنند. معموال در این گونه شبلحظاتی شاد و به یادماندنی را برای هم رقم می

کس خاطره جالب و شممنیدنی داشممته باشممد یا داسممتان جالبی بلد باشممد دیگران را پای 
هایی مانند ها، تاپماجاالر، اشعار بزرگان و حماسهبایاتیکند. های خودش جمع میصمحبت

های غالب این محافل نیز سنجد، به، سیب گردند. خوردنیکوراوغلو ن ل چنین محافلی می
انگور( اسممت که  /mılax/و میالک )

ممادران چهاربرجی از تابسمممتان در 
ل »هایی موسوم به ها و کلبهانباری َا
نممگممهممداری « /əl damı/دامممی

 .کنندمی
بعمد از پمایمان یافتن چله بزرگ، 

شممود. چله چله کوچک شممروو می
کوچک نیز در چهاربرج یک سنت و 
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دارد. این رسم جالب بدین «  /gün səpməkگون سمپمک»آیین فال مانند جالبی به نام
صورت است که در آخرین شب چله بزرگ در جمع اهالی منط ه مورد نظر، یکی از بزرگان 

کند روز چله کوچک را مابین اهالی این منط ه ت سیم می ۲1این منط ه، و ریش سفیدان 
اش در سممر گیرد. مثال از شمخصمی که خانهو هر روز را به نام یکی از این اهالی در نظر می

کوچمه یا خیابان قرار دارد شمممروو کرده و اولین روز چله کوچک را روز آن شمممخ  قرار 
شممان ها به ترتیب مکان قرار گرفتن خانهمام خانوادهدهد و ماب ی روزهای چله را بین تمی

شود. اگر در یکی کند به طوری که هر روز چله به نام یک شخ  نام گذاری میت سیم می
بو گون کیمین »گویند که از این روزهما هوا آرام و خوب بماشمممد اهمالی با خودشمممان می

«دیراونون اوزو یاخجی»د که گوینشوند و میو نام شخ  مورد نظر را جویا می «گونودور؟
یعنی او آدم خوش یمنی است. ولی خدا نیاورد روزی که هوا کوالر و سرد باشد و یا اتفاق 
بدی در آن روز رک بدهدب که در آن صمورت شمخصمی که آن روز به نامش است در میان 

ان گردد. متاسفانه با گذشت زممشهور می«  /uğursuzبد اوغور»اهالی به شخ  بدیمن و 
کم از یاد رفته و امروزه در چهاربرج معدود خانواده هایی هستند که  -این رسموم جالب کم
 .کننداین رسوم را اجرا می

درباره شب چلله در میان مردم چهاربرج همانند دیگر مناطو ترر نشین ایران حکایتی 
 : آوریمنیز وجود دارد که در زیر متن ترکی آن را می

دان سونرا هئچ کیم یوخوموش بیر قاری ننه وار ون یوخوموش آهللبیرگون واریمیش بیرگ
 ۸1ایمیش، اونون ایکی اوغلو وار ایمیش، بیریسمممی بؤیور چیلله آدالنیرمیش، عؤمرو ده 

گون اولورموش بؤیور  ۲1گون اولورموش. او بیری کیچیمک چیللممه آدالنیرمیش عؤورو 
دین؟ ئینهسن گئتدین ن: یندان سوروشارنین سون گونلرینده باال چیلله گلیب قارداشچیلله

: بؤیور قارداش دئیر
 :مب باال قارداش اونا الغ ائدیب دئیریم گلدیم دوندوردوم، اوشوتدوم، ناخوشالتدیمن گئتد

لری لری بیلکدن، کؤرپهدن، گلینلری لولکدن، لولئیینالری کورَرمن گئتسمممم قماری
 آزدی قارداش، دالین یازدی قارداشب عؤمرون: یب دئیریدن ائلرمب بؤیور قارداش گولومسهبلک

باال چیلله گلیب، هر یئری شاختایا قارا بورویر، آخیردا داغالردا ا زو ده قارالر الینده اسیر 
یه چاتار. قاری ننه اود اوسمته شمیشی داغالیار، گئدر قارالرینان اوالر. خبر گلیب قاری ننه

نی قورتارار. باال چیلله آزاد اوالر آما گؤرر قیش باال چیللهساواشماغا. آخیردا قارالری اریدر، 
 قورتولوب، بایرام آیی باشالییب.

چنانکه ذکر شد، فصل زمستان در چهاربرج و دیگر مناطو ترر نشین ایران، پایان فصل 
«باال چیلله»روز بعد را  ۲1یا چله بزرگ،  «بؤیور چیلله»روز اول آن را  ۸1پاییز است که 
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م ابایر»روز آخر را  ۳1یما چلمه کوچمک و 
 .گویندیا ماه عید می «آیی

مراسممم چیلله قوودو بعد از پایان یافتن 
هردو چله یعنی چله بزرگ و چله کوچک 

شممود. یعنی و شممروو )بایرام آیی( اجرا می
هم در پایان چله کوچک این مراسممم اجرا 

شود و هم در پایان چله بزرگ. در شب می
ه، مردم چهاربرج در حیاط آخرین روز چلم

پرند. معموال کنند و از روی آن میهای خودشان و یا در بیرون، آتش بزرگی روشن میخانه
در این مراسم افراد فامیل و خانواده در خانه بزرگترها جمع شده و این مراسم را با هم اجرا 

ه جشن و پایکوبی نمایند. مردم چهاربرج بعد از روشن کردن آتش و پریدن از روی آن بمی
کنند. در نظر و ع اید مردمان چهاربرج، روشمن پردازند و آن شمب را دورهم شمادی میمی

کردن آتش باعث فرار کردن چله، سممرما و یخبندان اسممت و این کار باعث گرم شممدن تن 
آید. از طرفی دیگر در باور مردم زمین)خار( شده و فصل بهار و گرما و سرسبزی زودتر می

هر کس که در روز چله قوودی از روی آتش بپرد، بیماری و بالهای مختلف از او  چهماربرج
دیش »: خوانندشممود. از این رو اسممت که هنگام پریدن از روی آتش این ورد را میدور می

 یا بونالرین« آغریمی، باش آغریمی، قیچ آغریمی، قول آغریمی، دردی باالمی...آپارگینانب
 »هامیسی قالسین بوردا

دا از سنت روشن کردن آتش و پریدن از روی آن در شب چیلله قوودو، مردم چهاربرج ج
شدند و این مخصوصا افراد کم سن و سال مشغول جمع آوری فیوالت شتر)دوه قیغی( می

انداختند تا کامال بسمموزند. سممپس آنها را از درون آتش بیرون فیمموالت را درون آتش می
شد که صدای ترقه زدند. این کار باعث مینها ضمربه میآورده و با سمنگی محکم بر روی آ

مانندی از این فیموالت تولید شود. در باور 
مردم چهماربرج، تولیمد این صمممداها باعث 

 .شود که چیلله بترسد و پا به فرار بگذاردمی
مردم کشماورز و دامدار چهاربرج شادی و 

کنند که یک زمسمممتان و چله سمممرور می
و به اسممت بال  سممخت را نیز سممپری کرده

 روند.فصل پر برکت بهار و تابستان می

 



 ۲۲ 
 

 

 

 
 بهمن( ۵۱ -۷) به بهانه آیین سنتی خیدیر بایرامی

و آیینچرا در مناطق مختلف آذربایجان جشن و سنتیها   های زییای محلی 
و یا فراموش شده  اند؟کمرنگ 
 داریوش مغیثی

 
های ها و جشنباز دارای آیین سراسر خطه کهن آذربایجان از جمله منط ه خلخال از دیر

اند و مردم سمنتی متعددی در طول سال، خصوصا در نیمه دوم سال و در فصول سرد بوده
های سنتی و زیبا در زمستان سرد و برفی آذربایجان و خلخال همواره با برگزاری این آیین

النی را با بخشیدند و تحمل زمستان طوهای خود، گرمی و نشاط میبه جمع خود و خانواده
کردند و البته هر چه به پایان زمستان و رسیدن تر میها آسانها و آیینبرگزاری این جشن

شدند و رنگ و تر میتر و پر نشاطها پر رنگها و آیینشمدند این جشمنتر میبهار نزدیک
 گرفتند.بوی بهاری می

ها در منط ه و ها و آیینهای اخیر دیگر خبری از برگزاری این جشناما متأسفانه در سال
تر و ها نیسممت و یا در مناطو و روسممتاهای کمی آن هم به صممورت سممادهدر بین خانواده

 شود.تر انجام میمختصر
های کهن آذربایجان و خلخال که جشن نوروز است، ها و آیینترین این جشنحتی بزرگ

محلی  -ایی این آیین ملیدیگر مثل سابو مفصل و همراه با جزییات خاص آن که، البته زیب
یی را چند برابر می کردند، که شمهریار، شاعر بزرگ آذربایجان در منظومه حیدربابا به زیبا

 شوند.آن ها را به شعر کشیده، برگزار نمی
سی، خیدیر نبی بایرامی، تکم دوالندیرماق، نوروز خوانی، سه هایی مثل چیلله گئجهآیین

های آخر سال ف ط چهارشنبه سوری مانده شن چهارشنبهچهارشنبه آخر سال، که از این ج
که از آن هم ف ط آتش روشمن کردن که البته بیشتر از آن که شادی آور باشد، تره آور و 

 خطر آفرین شده استب
ی نوشتن این نوشته در مورد آداب و سنن منط ه شد، آیین زیبای خیدیر اما آنچه که بهانه

 وضیح در مورد این آیین کهن منط ه خالی از لطف نباشد.بایرامی است که شاید مختصری ت
ها و محالت شممهر و های گذشممتگان با برگزاری جشممن خئدیر نبی، کوچهبر طبو گفته

کردند. یکی از مهمترین بخش آیین خیدیر نبی، روسممتاها، حال و هوای خاصممی پیدا می
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 -نخودچی bazarakبزرر  -ترکیب و آسممیاب کردن گندم برشممتهتهیه قووت بود که با 
 آمد... بدست می.عده و

بنا بر گفته کهنساالن و بر اساه منابع تاریخی در گذشته م داری از قووت تهیه شده را 
معروف است، ریخته در اتاقی خلوت « مئژمئیی»در سمینی بزرگ که در اصطالح محلی به 

بر  نماید. ومیگذاشتند و ع یده بر این بود که حیرت خیر نبی با قمچی آنرا متبرر می
هایی که ذکر شممد، طلب باروری و برکت بیشممتر طبو ن لی دیگر، هدف از ترکیب آرد دانه

برای سال بعد زراعی بود و حتی از این قووت اصرار میکردند که زنان نازا بخورند چون آیین 
 .شده استخیدیر نبی به نوعی آیین باروری و رونو باروری محسوب می

 .شدت سیم می «هفت همسایه»تبرر شده در بین یئدی قونشو فردای آنروز قووت م
ای البته در برخی روسممتاها و مناطو هم پختن آش گیلدیک که آش محلی و خوشمممزه

 است و پخش آن بین همسایگان و اهالی محل هم جرئی از آیین خیدیر نبی بود.
  

شد و یا حداکثر ها ناشناه باها و آیینشماید برای نسمل کنونی، بسمیاری از این جشمن
ها و اسممی از آنها در خاطرشمان وجود داشمته باشد، اما اگر از پدران و مادران و پدر بزرگ

ها و های خود در این باره سوال کنند، مطمئنا  مطالب جالبی در مورد این جشنمادر بزرگ
ش ها چه تأثیر و ن ها و آیینهای مفرح خواهند شمممنید و اینکه برگزاری این جشمممنآیین

نها و تحکیم روابط فامیلی و قومی و ت ویت سنتمثبتی در افزایش نشاط خانواده یک های 
ی خاص خود را داشتند و ها فلسفهو حسمنه داشتند. و اینکه هر کدام از این آیین و جشن

 شده است.هر کدام بر پایه یک اتفاق تاریخی برگزار می
مختلف، خانواده و اقوام کمتر فرصت  هایدر عصمر کنونی که به دلیل گرفتاری و مشغله

کنند دور هم باشند و فارغ از مشکالت و مسائل روزمره، ساعاتی را با دلخوشی کنار پیدا می
د توانهای سنتی منط ه، میها و آیینهم بگذارند مطمئنا احیاء و برگزاری مجدد این جشن

و اقوام ایفا کند و در ضمن ها ن ش موثری در تزریو روحیه نشاط و همدلی به جمع خانواده
های زیبای محلی و قدمی باشمد در جهت جلوگیری از به فراموشمی سپرده شدن این آیین

انت ال آن به نسل نو که متاسفانه به شدت در حال فاصله گرفتن از آداب و سنن تاریخی و 
 سنتی آذربایجان و خلخال هستند.

شت داهای بومی و سنتی، کمک به پاهها و جشنو به یاد داشته باشیم احیای این آیین
 تاریخ و فرهنگ غنی منط ه و آذربایجان خواهد بود.

 
 سیسالم خلخال سیته: قایناق

http: //salamkhalkhal.ir/news/260- 2019- 01- 23- 17- 56- 24.html 
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 قیزیل آلما شؤلنی
 رامین جبرائیلی اندریان )یاشار(

 ؤیوربلوگونه سممایغی دویماغی باغالییب ملّتیمیزین توررکؤکو اینانجا، اینانجی ملّته 
 یا سایغی دویماق ساناراق اسکی تورر اینانجالریندا ایکی جور اینان  تؤرنی گؤرورور.تانری
لر: ایل بایرامی، آخیر چرشممنبه، چؤل گونو، سممونای بایرامی، چاغی بلیرلنمیش تؤرن .7

 چیلله آخشامی
 الر، دوغوم گونلری،لری، یاسالمادیریم تؤرن -لر: ا لومتؤرن اوالیالر اوزریندن دوزنلنن .۲

 .گون یا آی توتما تؤرنلری
«سیز اولمازتؤره تؤرن»

د نه اوخویوب یاشممادی دان سممونرا، کتابین نه اولدوغونو  -م قورقودون کتابینی د نهدده
 باشا دوشمک اولورب

 «اوخویا قورقودالشاجاقسان -دده قوقودو اوخویا»
ه، لدن سمؤز گئدیلن یئرلرده قوربان کسمکین کتابینی اوخودوقدا گؤرورور تؤرنمدده

م بئله بویورموش: احسان وئرمک آدالری دا گلیر. دده
 «آت دان آیغیر، دوه دن بوغرا، قویون دان قوچ قیردیرین»

ق اتورکون یاشاییشینی ا زونده تاسارالیان گؤی تانری اینانجیندا اوالر «قیردیرین»بورادا 
 قوربان ائدین آنالمیندا دیر.

 «بیر کیشی قوربان کسر، بیر ائل قوربان قیردیرار»
سمممیز اولوشمممممامیش دیرب آمما بو آرادا تورکون ذاتیندان تورکون هر بیر تؤرنی قوربمان

ال نسمممیل تؤرتمگه سمممایغی دویاراق، قوربان اوچون چوخراق ائرکک قماینماقالناراق آنالیو
 .کسرمیشلرحیوانالرین باشینی 

«قوربانا قوچ آلمیشام»
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یوز احسممان دا اوالرمیش نییه کی، قوربان کسمممک، احسممان  -قوربان اوالن یئرده یوزه
نین پایی اوال بیلدیگی اوچون قوربان احسمممان وئرممک اوچونوموش. قوربمان اتینمده هامی

 .ساییالر
 «قونشو قوربان پایی گتیرمیش»

 نرمیشب بیزیم باخیشسمممؤیله «آیدوق»انلیغا گؤی تمانری اینمانجینما قماییتدی دا قورب
 آییرماق سؤزوندن آلینمیش دیر. آچیمیزدان آیدوق سؤزجوگو

 «سورودن قوربانلیو آییردیو»
 «سورونون آیدوغو بو قوچ اولموش»

یه، تورر آختماردی مدا گؤرورور احسمممان وئرممه -لریمیزی آراییمبشمممفماهی کتیبمه
 .نیلیرمیشلهسؤی« ساووغا/ ساورغاماق»اینانجالریندا 

نیلیرمیش کی، زامان سورجینده سؤیله« شؤلن»یا « شیالن»لرده عمومی احسمان وئرمه
 .آیری آنالمالری دا قازانا بیلمیش دیر -نرر آیریشؤلن آدی داها چوک ایشله

 «لر اوجاغا بیر کندی شؤلنه، بیر ملّتی توپالیارمیشالردده»
 «مین اوجاق، بیر شؤلن»

 .لیک آنالمی دیرآنالمالریندان بیری ده ان بؤیور، ان محتشم شؤلن آدینین چاغداش
 «شؤلنیمیز گون چیخاندان، گون باتانا»

قیزیل »آری، سممودان دورو آدینی  الریمیزین آیداناوج ارالرا سممارایالنیب شمماهانه آماج
آدی اکلننمده قیزیل آلمامیز دنیا « شمممؤلن»الریمیزا آدییال داشمممییمان اولو آمماج« آلمما

 قوزئیلی آذربایجانیمیز بویدا بیر یالچین قایادان -سمممینه چاتاجاقلیغینی گونئیلیسممموییه
 .باشالمیش اولور

 «قیزیل آلما شؤلنیزین اوغرونا، اوغوز بابام چیخمیش اولسون»
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 گؤز مینجیغی
 رامین جبرائیلی اندریان

 
مک یووارالقلیغی دیر دئالرین دوالناقلیو -گؤز باخیش باخینجاسی، مینجیو ایسه دوالنا

 .الردا قورتاراندیاوالر  آما نه گؤز باخینجاقلیو دا، نه ده مینجیو یووارلی لیو
 «لیغی،گؤز مینجیغینیدا چیتدارگؤزون یامان»

 ... وار.یامانلیو گوجو، سئویم اوجاغی، سئوگی بوالغی، -گؤز ده یاخشی
 «اولماماسی -باخیشیندان بللی دی سؤزونون دوز اولوب»
 «دیلی بیر سؤز دئییردی گؤزلری بیر آیری سؤز»
 «لرینده شیطان شیلالق آتیردیلریندن دوزلور یاغسایدی دا، قارداشینین گؤزاونون گؤز»

سینده اوالن ایستکلرین اوزونه یامسیندیغی وار دیر. بو ائل اینانجالریندا انسمانین ایچَری
لیکله سمممی اولدوغونو اوزوندن ا زلاینانجالرا اسممماسمممالناراق انسمممان اوغلونون نئجه بیری

 لریندن بیلمک اوالر.گؤز
 «من اونو گؤرن کیمی دئدیم دا، او یاخشی آدام دی»

سمی گؤز دور. دوز سمؤز ده، یاالن سؤز ده، اوزه یامسمینان ایچ ایسمتکلرین ان گؤرکملی
 .یامان دا گؤزدن داها چوک بللی اولموش اوالر -یاخشی دا

 «یلدیم کی، یاالن دئییرگؤزونون ایچینه باخیب ب»
لری ین معنوی گوجانسمان اوغلونون گؤزه گؤرونن فیزیکی گوجلریله بئله، گؤزه گؤرونمه

لیغی فیزیکی گوجلره تای بیر چوک ایشمملری یامان -ده واردیر. معنوی گوجلرین یاخشممی
 .لندیره بیلمک دیرلرلیکه انسان اوغولالرینی ائتگیا زل

وندن اولوشمممان تورر اینان  سمممیسمممتمینده گؤرورور، تورر ائللرینین دنیا گؤروشممم
 .الرا قارشی انسانالرا اومود وئریجی اوالن بیر سیرا ایشلر اوالشیلمیش دیریامانلیو

 .باغالماق دیر« گؤز مینجیغی»او سایا گلمز ایشلرین بیری ده 
 «سیز اولوراوشاغین بوینونا گؤز مینجیغی باغالیاندان اوشاق آز کئف»
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گؤیده دورمور ف ط آغلییر، دئدیم دا  -یلمیرم کیم بو اوشاغا گؤز ووروب، یئردهیئنه ده ب»
 «او گؤز مینجیغینی بونون بوینوندان آچمیینب

گؤز مینجیغی چوخراق اوشمماقالرین بوینونا یا قولونا باغالنیر.کئچمیشممده بهداشممتین آز 
شدن میاشا یئتیرمهلیو چاغینی باولدوغوندان دوالیی کؤرپه اوشماقالرین بیر چوخو اوشاق

 .سیزلیکلره دوشوب اونالرین اوزوندن ده ا لردیرلرتورلو کئف -تورلو
 «باشا چاتاردی -قدیم بیرینین بئش اوشاغیندان بیر یا ایکیسی آنجاق بویا»

الری روحی باخیمدان اومودسوزلوغا وارماییب اوشاقالریندان ال آنا -کؤرپه اوشاقالرین آتا
الر دا آنا الر دا آتا ا دمی،باشچیالری گؤز مینجیغینی اوالشدیریب آتاچکمسینلر دئیه اینان  

 دا آنا سینجی یاراتماغا چالیشارمیشالر.
 «چؤوور اولوندو -بیر گؤز مینجیغی آلدیم اوشاق چپ»

یو لباالجا خالالر هر بیر یامان -نین اوسممتونده اوالن باالجااینانجالرا گؤره گؤز مینجیغی
 .لنمیش اوالرال زدهان آپارماقیئتیرن گوجو آراد

 «مینجیغین ایکی خالی چاتدییب، گؤز وورانین گؤزو چاتداسین»
سمینه منفی گوج یامسمیتماغا چالیشمماسی دئمک دیر. بیری -لرینینگؤز وورماق بیری

ده اونون  لردئیه بیلمسه «دورب»سینی گؤرن بیرآیریالری اونا بیرینین قازانجا دوغرو یورومه
ه ییاخشمممی اولمایان فیکیرلری آغیزا گتیرمکله اونون روحونا قارانلیو کؤچدورمه حاق یندا

 .چالیشمیش اولورالر
 «دئدی آدامی ییخار -دئدی»

 -نونهر کیم او»الردان ائشیدیریک آنا -لریمیزه واردی دا دنیا گؤرموش آتاشفاهی کتیبه
لیو سینی سایسا اونون روحونا قارانلیو چؤکر آما بونون دئمه ن سایمایان آدامین روحونا قارا

 «گوندن قاباغادا گئتمیش اوالر. -چؤکمز کی هئچ، گونو
اصمملینده ده ائله سممؤزون دوزو بودور. مبارزه روحو هر کیمده اولموش اولسمما یا هر کیم 

 .ا زونده مبارزلیک روحونو یوکسلتمیش اولسا او آدام یئنیلمزلیگه چاتار -ا زو
 «دئیه وای ا لدوم، بیر وار دئیه هئچ زاد اولماز منه نه اولوب کیبسیز آدام بیر وار کئف»

نمیش  اینانجالرین بوتونلوگو انسمان اوغلونون یاشماییشمیندا اوز وئرن ایشلردن یادا یاشا
نین آجی یا شمممیرین باری دیر. او لر. هر بیر اینان  بیر یاشمممانتیاوالیالردان آرایا گلمیش

 .دیر« گؤز مینجیغی»بارالرین بیری ده 
 «یاشاییش تارالمیز اینان  جوجرتمیش»
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 یاالر گلرلر قاپینی بوشونا فیرالتسان بوشلوکلفچه 
 «ییر. آخی دنیا فیرالنیرجک ده اولدوغونو بلیرلهفیرالنماق وارلیغین ترپشه»

یر چوک بوروشوق ب -اینانجالرا گؤره وارلی دا هر نه فیرالنماقدا دیر. آما بو فیرالنیش چوک
هله باشا دوشولمزب البتده بیر چوک  -لندیگی اوچون عادی باخیشالرال هلهمده بیچیمبیچی

ر اولمانی چؤوو -یه بو فیرالنمانین، بو چپبیلمه -یهایشلرین اولدوغونا تای چوخونلوق بیلمه
 .دیله گتیرنلردن داها دا اوستون دیله گتیرمیشلر

 «نئجه گئتدی -هئچ بیلمه دیم عؤمروم نئجه گلدی»
«نه تئز سحر، آخشام اولدو»
 «الر ائله ا توشورکی، هئچ آدامین روحونون دا خبری اولمورآی»
«گئدیملی دنیا -گلیملی»
 «دونن قورتارار -بو گون دوغوالر، دونن -بو گون»
 «آدام دئییر بس اوشاقلیغیم الپ ائله دونن ایدی بااا، آما او گونلردن اوتوز ایل ا توشوب»

رر لیکله تواوسممت اولماالر اسممکی اینانجالر دا، ا زل -کلر، بو آلتلیگئدرلی -بو گلدی
«لکف»الر دا اینانجالریندا دنیانین فیرالنماسمممی، د ور وورماسمممی کیمی آنیلیر. بو آنیلما

یر. بو فیرالنمادا یرلنیر. بئله دوشونولور کی، وارلیغی فلک فیرالندایله ایلگیآدالنان بیریسی
قات یوخاری اولور. یاشماییشیمیزین  -الریندان قاتزانجی بیر سمیراالرینین قادا بیر سمیرا

دن بیر چوک سؤزلر گئدیر. اینانجالریمیزدان دوغوالن ادبیاتیمیزدان توتموش متنینده فلک
 ور.لری گؤرون.. فلکین ایز.لریمیزده، تاریخیمیزده،میزده، ایلیشگیفرهنگیمیزده، تؤره

 .د نه سؤز گئدیر -الریمیزدا فلک دن د نه« غیآ»الریمیزدا یا «بایاتی»ان اسکی 
ه سممی ایلارتون انین )افراسمیاب( دنیادان کؤچمها رنک اوالراق بؤیور تورر خاقانی آلپ

نیلیر: الرین بیرینده سؤیلهباغلی اوالن آدلیم آغی

 آلپ ارتون ا ا لدومو»
«ا جون آلدیمی ا ولک )فلک(

 نیلیربایاتی دا سؤیله یا بیر
 م اویون اوینارعزیزی»

 داغالردا قویون اوینار
 له قانلی دیرفلک من

«له اویون اوینارمنیم
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 آراز سندن کیم کئچدی»

 کیم غرق اولدو، کیم کئچدی
 فلک گل ثابیت ائیله

 «هانسی گونوم خوش کئچدی
 

اینانجالردا فلک دنیانین چارخینی فیرالندیران دیر. انسمانین باشینا گلن اویونالرین بیر 
 نیر.سیز بیریسی کیمی گؤرسهفلک چوک آجیماسیز، رحم .نیراوندان سماری گؤرسه چوخو

فلکین آجیماسیزلیغیندان  یی دوشونمورب یالنیز ا ز ایشین گؤرور.یه باخمیرب هئچ نههئچ نه
دن گیلئیلی دیرلر کی، او نییه بیز دوالیی اوالراق دا، انسممان اوغولالرینین چوخونلوغو فلک

 .فیرالنمادی، نییه بیز دئینلری قویمادی کورسو باشیندا اوتورسونالر ین کیمیایسته
 
 «آی فلک، آمان سنین الیندن»

 «دیفلکین اوزو قارا اولسون اوزومو قارا ائله
 «داغیدی -فلک توفاغیمیزی یامان ووردو»
 «دیدی کی، دئمهفلک اول گوندن بیزینن دوز دئمه»
 «فلک بیزینن یامان اویون اوینادی»
 «لر سایاجاقن سایدی الرینی سای،گؤر فلک نهس»
 

ق ترسیم اباباالریمیز هر بیر اینانجی فیزیکی اوالر -لری ساییالن آتاملّی اینانجالرین بیلگه
انلیو آدالنان داشالردا قار« ال داشی»گه چالیشمیشالر. ا رنک اوالراق ایشی لیو دنیاسینیائتمه

دا گؤز قاباغینا گتیرمگه چالیشمیشالر. وارلیغیدا بیر آدالنان داشالر« دئو داشی»دنیاسینیدا 
 .لیکله اینک یا ا کوزده تاسارالمیشالرتایلی آنا اوالراق بؤیور حیوانالردا ا زل -ائکیز

اینمک یما ا کوزون قارنیندا هم ایشمممی لیغین همده قارانلیغین وار اولدوغونو عادی ملّته 
 .دوشوندوروب وارلیغی اونالرا اوخشاتمیشالر

ییو بو اینمانجین آردی اوالراق گونو بو گونمده اینممک بیر سمممیرا ملّتلرین آرتیرممالی *
ان دا او دالشیب خرافاتچوک قوتسال -لرینده ده چوکایچَریسمینده قوتسال ساییلیر بعیی

یانا کئچدیریلیب. آما تورر ملّتینده، تورکون یالنیز بیر اوسممتون گوجه ایناندیغی اوچون، 
 میش دیر.الشما آالنی تاپا بیلمهقوتسالهئچ بیر حیوان 

لرده تاسارالییب عادی ملّت، اوچون اینانجالری اینانجالرین فیزیکی اوالراق، گؤزه گؤرونن
لیگینه کجنین دوشونه بیلهسی یا اینانجالری ملّتین هامیسیراحاتجاسینا منیمسییه بیلمه



 ۳1 

دا شکلینده اولوب فیرالنماق حالینعموم ملت اوچون گیرده « فلک»سی قونوسوندا مهلگتیری
ا ده ی -«جهره»ندا یا  -«دگیرمان داشمی»لنمیش دیر. ا رنک اوالراق فلک اوالنالردا بیچیم

 لنمیش دیر.ده بیچیم -«کلفچه»
نین فیرالنماسممینی، فلکین نین، جهرهنین، چارخین، دگیرمان داشممیعموم ملّت کلفچه

 .نا اوخشاتمیشالرچارخینین فیرالنماسی بیلمیشلر یادا او
 -وشالرینین بنین یا آیریدئیَرر ده، کلفچه« بوشمونا فیرالنماز -فلکین چارخی بوش»

 یینشلوغا چاتما، هر نهبو -بوشونا فیرالنماغی بوم .میشلربوشونا فیرالنماسینی یاخشی بیلمه
نالر یالنماسی سانمیشالر. بوشلوغا چیخماسلرین یاالنلیگینه چاتماسی، گرچکهئچ -هئچ

نی نی یا ال دگیرمانیلیکله کلفچهنی بوشممونا فیرالدان هر بیر کسممه ا زلدئیه ده، کلفچه
الرا بویورموشالر: بوشونا فیرالتماقدان خوشالنان اوشاق

 «یاآی باال اونو بوشونا فیرالتما بوشلوالر گلر قاپی»

  اؤلوم»دنیا دَییشمک»
ی سباخیشالردا کایناتین هر بیر عنصرونون جوهرهلردن اولوشوبدور. اساطیری کاینات ذره

آیری عنصمرالرین قیلیغینا دوشمموش  -سمو دورب هر نه سمودان باشمالنیب بیر چوک آیری
 .اولسادا، سونوجدا یئنه ا ز ذاتینا قاییتمیش اوالجاقدیر

 .نیلرؤیلهس «فیالن کس ده دنیاسینی دَییشدی»تورر ائللرینده بیر انسانین ا لومونده 
ر سؤزونون کؤکو تور «دنیاسمینی دَییشمک»لریمیزه واردی دا گؤرورور شمفاهی کتیبه

 .ائللرینین ملّی اینانجالرینی اولوشدوران تورر ائللرینین دنیا گؤروشوندن مایاالنیر
 «ا لوم قورتولوش دئییلب بیر باشالنیشدی گرچک»

ر عنصر ه گؤره کایناتدا هئچ بیلیکله اوغوز ائللرینین دنیا گؤروشونتوم تورر ائللرینین ا زل
 .آرادان گئتمیر، هئچ بیر عنصردا آرایا گلمیرب یالنیز کایناتدا اوالن عنصرالر دوْن دَییشیرلر

«لشمک اوچون چورویر انسانیئنی»
 یانا قویدوقدا آداما بئله گلیر کی، اسکی -یه گلیب چاتمیش سؤزلری یانسینه -دنسینه

بکی، انسمان عنصمرو انسانلیو قیلیغینا دوشمهزامانالر بئله دوشمونولورموش  یر دن ا نجه، 
چوک بیچیملره یا قیلی الرا دوشوب ان سونونجو اوالراق انسان قیلیغینا دوشور کی، بو قیلیو 

 .لرین هر بیریسی دنیا دَییشمک سانیلیردَییشمه
نسان چوک سماده -چوک» لشممیش بیر باخیشمدا، دنیا دَییشممک بئله دوشمونولور کی، ا
رر توپراغا قویالنیر، توپراقدان اوت چیخیر اوتو قویون یئییر قویونو انسمممان اوغولالری ا له
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..«.نیرلر انسان اوغلو ا لور قاییدیر توپراغا توپراقدان یئنه دهیئییب بسله
ز تورر ائللرینین آغی چوک اسکی زامانالردان اوزو بو یانا، دنیا دَییشمک قونوسوندا -چوک

ه سمممؤز گونو بو گونه در کلرین دنیما گؤروشممموندن مایاالنمیش بیر نئچادبیماتینمدا تور
دیر. او سؤزلر بونالردیرالر: یاشاماقدا

 باشینیز ساغ اولسون .7
 توپراغی بول اولسون.۲
 سی توپراغین روحو گؤیلرینگؤوده.۳

 باشینیز ساغ اولسون 
وز گتیرمیش نالرینا اباشینیز ساغ اولسون دنیاسینی دَییشمیشین گئدیشیندن اونون قاال

 یر.نیلییب اونالرا توخداقلیو وئرمک اوچون سؤیلهکدرین کئچرگین اولماسینی دیله

 توپراغی بول اولسون 
مک توپراغین داها دا قوتساللیغین دیله گتیرمکله دنیاسینی توپراغی بول اولسون سؤیله

 .دَییشمیشین بؤیوکلور ایچریسینده اولماسینی آرزو ائتمک دیر

 سی توپراغین روحو گؤیلرینگؤوده 
گؤوده جیسممم دئمک دیر. جیسمممین ان بؤیوکلوگو دنیا دَییشممیمیندن سممونرا توپراغا 

دیر. روحوندا ان بؤیوکلوگو جیسممممدن یوخاریالردا یئر توتان گؤی وارلی الرینا قووشمممماق
ی یمنین توپراغا قووشمموب توپراغا قاریشممماسممی کسمماری یؤنلمک دیر. البتده کی گؤوده

 روحوندا گؤیلره قووشوب گؤی وارلی الرینا قاریشماسی آرزو ائدیلیر.
قدیم دئیردیلر روح بدندن آیریلیب تمیزلیگی بویدا تمیزلیکلره قووشار. ائله روح وار کی، »

رب ائله روحالردا وار کی، .. قُووشمما.سممی وار اولدوزالرا، بولوتالراسممی وار آیا، ائلهگونشممه، ائله
«.لیکلریندن، قارانلی الردان سونرا هئچ نه یه قووشا بیلمزلرچیرکین

 قاریشقا 
انسمممان اوغلو اوچون منیمسمممنمیش بیر اینان  ا زونو اونون هر بیر باخیش آچیسمممندا 

 گؤرستمیش اولور.
«باخینجاالر اینان  گونشلرینه ساری»
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اق، هئچده کماینماتما اولونمان باخیشمممالر دا، اینانجالردان سمممو ایچیرلر دئمیش اولسممم
یانیلمامیشمیو. دئمک کایناتدا وار اوالن هر بیر جانلی یا جانسمیز اینانجالرین ا لچوسویله 

 عیارالنیب اونالرا اویغون آد آلمیش اولورالر.
 «سیآد باخیشین گؤسترگه»

بوتون جانلیالرین اوزرینه کؤلگه سالماغا جان  -انسمان اوغلونون اینان  باخیشالری بوه
ان آزی انسمممان یاشممماییشمممی ایال ایلگی ده اوالن بیر چوک جانلیالرال  آتدی دان سمممونرا

 .جانسیزالری قاپسایا بیلمیش دیر
 «سالالشدیریلمیشهر نه اینان »

لری گیال اینان  ایلیشسی دورسون بیر یانا، جانلیالرجانسمیزالرال اینانجالرین ایلیشمگی
کله لیلرین هامیسییال ا زلغلونون بؤجکداهادا ماراقالندیریجی اولموشدور. بو آرادا انسان او

 .یال ایلگیلی اینان  باخیشالری اولموشدور«قاریش ا»
 «قارا قاریش ا قارا گونلو، آل قاریش ا آغ گونلو»

ا قارانلیغین ائکیزلیگیند -الیامانین، یا ایشی لیو -ایال انسان اوغلو کایناتی یاخشی ی ن آرا
یامانلیغی هر نه ده گؤرمک  -ایسمتمز یاخشمی -یسمترگلدیگینه اینانان گوندن اوزو بریب ا

 .یرلرینین ایزلری گونوموزه در گلیب چاتا بیلمیشدمیشدیر. باک ائله تام بو اوزدن ده ایلکهایسته
 «ایپین اوجونو توت گئت»

 ائل آراسی قاریش ایا ایکی چئشیدده اولدوغوندان دوالیی ایکی آد وئرمیشلر: 
 ساری قاریش ا .7
 اریش اقارا ق .۲
 

  :ساری قاریشقا 
بو قاریش انی ائل آراسی ساریلیغیندان دوالیی یاخشی قاریش ا تانییارالر. ساری اسکی اینانجالردا 

دوالیی،  یا یا گونشه اوالن اسکی سایغیدانال ایلگیلی اوالن بیر بویا دیر. ساریایشی لیو -لهگونش
ا اینانجین ائتگیسی اوزریندن ساری قاریش ایسون مین ایلده ده اینان  دَییشیملرینده ده اسکی 

 .نیلمیشدیرسؤیله« امام قاریش اسی»لیو گؤزویله باخماقدان دوالیی، اونا یاخشی
 «ساری قاریش انی آیاقالسان، امامالرین باشی آغرییار»
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 قارا قاریشقا : 
دان نین بویاالریندنیاسمممیقمارا اینانجالر باخیمیندان یامانلیو دئمک دیر. قارا قارانلیو 

مذهبی  -ساییلدیغی اوچون قارا قاریش ایا یامانلیو گؤزویله باخیلیب، سون زامانالرین دینی
 .نیلمیش دیرسؤیله« یزید قاریش اسی»قارا قاریش ایا  آنالییشیندا دا

 «قبیر اوستو دولو اویدو یزید قاریش اسینان»
 «هئچ قاریش االریمیزی دا تانیمامیشالراینانجیز یوخدور دئینلر ا زوموزو یوک کی، »
 «لیگیمیزدن سورا بیلرسیزکیچیک -بؤیوکلوگوموزو»

 گول دابان 
یامانلیو آنالییشی وارلیغین هر بیر یؤنونه وارا بیلدیگی اوچون انسان اوغلونون  -یاخشی

 .دنیایا گؤز آچماسینی دا ایلگیلندیره بیلیر
 «یاماندان قیراق هئچ نه یوخدور -یاخشی»

 نین یاخشی گونده یا یاخشی ساییلمایان گوندهبوتون اینانجالردا یئنی دنیایا گؤز آچان کؤرپه
 .یراولماماسی ا زل یئر توتماقداد -دنیایا گؤز آچماسی یا او گؤز آچمایال بیله هانسی ایشلرین اولوب

 «لرین گؤزو یومولدونو دئیرلربکؤرپه گؤز آچاندا نه»
اینان  دَییشممیملرینه باخمایاراق گونوموزه در گلیب چاتا  اسممکی تورر اینانجالرینین

بیلمیش ایزلرینه باخدی دا گؤرورور ائللر آرا هله ده کی هله دیر، انسان اوغلونون دنیایا گؤز 
 یامان گوجلرله ا لوچولورب -آچماسی یا آیاق قویماسی یاخشی

 اوسته اوچ -ری اوستلریمیزه آرخاالناراق دئمک اولور کی، انسمان اوغولالشمفاهی کتیبه
 جور روح داشییرالر.

 یاخشی روح
 یامان روح
 اورتاق روح

 .ایال بیر گلن انسانالرا عایید دیرلریامانی -سیاورتاق روحالر یاخشی*
ب چوک مرک -لرین اولوشوموندا کایناتی چوک«تینییت»له دئسک ای روحالرین یا ائل دیلی

 .ریامان گوجلرین تام اوالراق ائتگیلری وا -یاخشی بؤلنوضعیتده اولموش اولسادا آنجاق ایکی یئره 
 «یاخشی دوغوال بیلمزیمیز یوک -یامان، یاماندان -یاخشیدان»

سینی گؤرمزدن گلمک اصال اوالسی مسئله« اختیار»اولو تانرینین انسان اوغلونا وئردیگی 
رینین اوسته وارلیغین یاخشیلی ال -دئییلب آما ذاتی اوالراق انسان اوغولالرینین بیر سیراسی اوست
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 .تمثیلچیسی اولدوقالری کیمی بیر سیراالری دا یامانلی الرینین تمثیلچیسی دیرلر
«هر کس بیر یولون یولچوسودور»

ره لیاخشیلی الرین تمثیلچیسی اوال بیلدیگی کؤرپه اسمکی اینانجالریمیزدا ایلک گوندن
 نرمیشبسؤیله« گول دابان» ائل آراسی اینان  اوالراق، یاخشیلی الرین سایغیسینا

 «گول دابانین آیاغی ائوده گول آچار»
نئچه  -چهنین نئلریمیز بویورورالر کی، گول دابان سؤیلنمهائل بیلیمی اوالراق، شفاهی کتیبه

ایال  نین دنیایا گؤز آچماسینیلن کؤرپهلیکله بو کی، گول دابان سؤیلهیمیشب ا زلشرطلری وارا
 .سی اولمالی ایدیآنانین یاشاییشیندا اوالن دویونلرین آچیلیشا ساری یؤنلمه -بیله آتا

 بو اوشمماق دنیایا گؤز آچان گوندن یاشمماییشممیمین دویونلری آچیلماق یولون توتدورا»
 «ده بیر یاخشی گوج دوغولموشگیماوشاقال بیله اورَ

 اوشاغین دوغوشونو یاخشیلیغین دوغوشو کیمی، دَیرلندیرمک ایمکانی اولمالیدیب
اسمکی اینانجالریمیزین اساسالرینا باخدی دا گول دابانا قارشی بیر یامانلیو تمثیلچیسی 

نین زامان گول دابان آنالییشممی -سممیزالشممسمما دا زاماناوالن بیر آدین یارانماسممی ایمکان
 .قارشیسیندا هئچ ده یاخشی ساییلمایان بیر آنالییشدا یارانمیش دیر

«دیجهالتین باشین ازدیک، ازیلمه»
اسممکی تورر اینانجالرینین کؤر قایناقالریندان اوال بیلن دده قورقود کتابیندا گلمیش 

ق اقیز اوشماغی ائوین گونشمی دیرب او ائوی ایشمی الندیریب کؤنوللری یاشام»اولسمادا کی، 
زیل قارانلی الردان یی دیرب او دا ائوی  »آی«اوچون ایسممیندیرندیرب اوغالن اوشمماغیدا ائوین

اینان  دَییشیملریندن آسیلی اوالراق، یا هردن  «نین گؤزونه سمونوگو تاخاربقورویوب گئجه
رینا القیز اوشاق «گول دابان»بوجاقدا اوغالن اوشاقالرینا  -آنالقسیزلی الرا اوغراشیالراق دالدا

 .نیلمیش دیرسؤیله« پ و ک دابان»دا 
ائوده بیر اوشماغین ا زوندن سونرا دنیایا گؤز آچان اوشاق اوغالن اولسا اوندان قاباقکی، »

قیز اولسا اوندان قاباق دنیایا گلمیش قیز یا اوغالنا پ.. دابان دئیرلر  قیز یا اوغالنا گول دابان
«کی، دالینجا قیز گتیرمیسن

باباالرین  -بویوران آتا« دیشیسی اولماز -آسالنین ائرکک»ه اسماسالنیب تورر مدنییتین
 سؤزلرینی ا رنک گؤتوررر سؤزو بئله یئکونالشدیرماق اوالر کی،

 «دیشیلیگه دئییلب -گول دابانلیو یاخشیلیغا دیرب ائرکک»
«یامان اولماقدا اختیار وار -یاخشی»



۳5 
 

 سئوگی ۱

 سایغینلیق 8

 قوتساللیق 9
ومونو ده کایناتین اولوش« اوغوز نامه»اینانجالرینین قایناقالریندان ساییالن اسکی تورر 

خممانین آدی اوغوز« گون، آی، اولممدوز، گؤی، داغ/یئر و دنیز»وار قمیالن عنصمممرالرین 
ائوالدالرینین آدی اوالراق گلیر. آدی چکیلن عنصمرالرین هر بیریسی ا زونه گؤره ا زل بیر 

ی اوالن سر دا، اونالرین هئچ بیریسی یارانیشین اساه جؤهرهلیکلر داشیمیش اولساالگؤزل
عنصرونون آغیرلیغینی داشییاجاق اوال بیلمیرلرب آما بو بؤیور یارانیشین گؤرسم « سئوگی»

کله لیاساه آلتی کؤکون ا زل« ایلک آدام»باخیمیندان کیچیک سماییالجاق بیر عنصمرو 
 عنصرونو تام اوالراق گؤتورجک اولورب« سئوگی»دیگی گؤیون گؤتورجک اوال بیلمه -یئر

سئوگی عنصرونو گؤتورجک اوال بیلن ایلک آدام یا ایلک انسانین سئوگییه جان آتماسی 
 .ایال کایناتین وار اولماسی تامامالنمیش ساییلیر

باک ائله بو اسماسمدا دا یئر اوزونون هر بیر ملّتینه تای تورر ملّتی ده یئدی سایینا ا زل 
ی سمممئوگ -یهاپاراق، هر آلتی گوندن سمممونرا کی، یئددینجی گونو سمممئوگیبیر باخیش ت

نین یئددینجی گونونو او بیری گونلردن دویمماقمدان سممماری دینجلیگمه چیخیمب هفتمه
 .ییرلرآیریجاسینا کئچیرمک ایسته

جه گؤیو آلاله آلتی گونده یارادیب یئدینجی گونو دین -قدیمدن ائشیتمیشیک کی دئیرلر، یئر»
 «.ایشلمکدن ال چکیب دینجه چیخارالر -اوچون انسانالر جمعه گونلرینی ایش چیخدیغی

اکلنن سممئوگی عنصممرونا کایناتین « گون، آی، اولدوز، گؤی، یئر و دنیز»آلتی عنصممرا 
یئددینجی عنصرو اوالراق اینان  گتیرن انسان اوغلو کایناتین یارادانی اوالن اولو تانرینیدا بو 

ییر آنجاق انسان اوغولالریندان اولو تانری یالنیز ائله رمک ایستهیئدی عنصرون باشیندا گؤ
بیر آدیم یوخاریالردا اولماسمین دئیه سمکگیز سایینا سایغینلیو باغیشالیاراق اولو تانرینی 

ون رر تانری اوچکایناتین عنصممرالریندان بیر قات یوک بلکه ایکی قات یوخاریدا دوشممونه
دا سیندن بانین الی چاتاجاق اوالن سایغینلیو سوییهمینده یوکب میلیونالردا بیر انسم یر قات

 یوخارییا قالدیریب دوق وزونجو قاتدا قوتساللیغی اولو تانری اوچون دوشونموش اولورب
ییو یئدی، سکگیز، دوق وز سایالری اوچون ائل بیلیمی آچیسمیندان باخدی دا آرتیرمالی
لر قایناقالناراق، بیر چوک گؤزه چارپیجی ایشیاشاییشیمیزین متنینده ملّی اینانجالریمیزدان 

ساییندا  نین بؤلگوسو، سکگیزیاشاماقدا دیر. او ایشلرین باشیندا اوالراق یئدی ساییندا هفته
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یکله لکایناتین د رد بیر یانیندان هر بیر یانینا واران سکگیز قاناتلی اولدوز دامغاالریب ا زل
ولدوز، دوق وز سمماییندان دا ایلین دوق وزونجو آیینین بایراقالردا وار اوالن سممککیز قانادلی ا

سی آدالناراق اولو تانرییا اوزون سورجلی اوالن سی کی، چیلله گئجهباشما چاتماسمی گئجه
 قارانلی دان ساری ان احتیاج دویوالن گئجهب

 «قوتساللیغی اوالشدی سئوگینین سایغینلیغی»

 سیآذربایجان تورکجه -آذربایجان 
ده سس سینلیکله آذربایجان تورکجهن دیللرده اولدوغو کیمی تورر دیلینده ا زلبوتو -بوه

 دابدور، اوالجاقاماالردا اولوبگلدیگی آش -دَییشیملری زامان سورجینده دیلین کئچییب
ان  ن سمس دَییشیملری اوزده چوک ساده گؤرونموش اولساالردا کؤکده بیزیم بیر چوک یارا

 .شالرین باشالنغی  قاپیسی اولموشدورالرال آنالیییئنی آدالر -یئنی
یئنی آنالمالرال تاریخ  -سممس دَییشممیملری اسمماسمممیندا بیر چوک ائل آدالریمیز یئنی

 .جی اورتایا چیخیب، گونو بو گونه در یاشاماق ایمکانی تاپمیش دیرالرسوره
آدیندا بیز بو سمممس دَییشمممملرینی « آذربمایجمان»ا رنمک اوچون آنما وطنیمیز اوالن 

یئرلشدیردیکده سوی کؤکوموزده یئرلشن بیر چوک ائل آدالرینی گؤرمک اولور کی، ایندی 
 .بو آدالرین بیر چوخو بیزیم یئر آدالریمیزدا یاشاماقدادیرالر

 آذربایجان= آذر+ بای+ جان
 آذر= آذ+ ار

 ه= آه~آذ= ذ
لریمیز سمس سممیز+ کؤکده سمسمملی له باشمالیان سممؤروموز یوخدور  کؤر/ cvc = آه

 /سلی+ سس سیزس
 آه= هاه

 ک = خاه ~هاه=ه
 خاه=کاه

 گ=گاه~کاه=ر
 .../خوه/ کوه/گ وه/ق وه/ هوه = A~U او~خاه= آ 

- - - - - - -
 هاز= cvc = آز
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 ق = قاز~هاز = ه 
 ر/گ/ک = کاز /گاز /خاز ~قاز = ق

 اینجه= خز &خاز = قالین
 هاز، هز/ قاز، قز/ کاز، کز/ گاز، گز

 اوز = A~U او~آذ= آ
 اوز = هوز/خوز/کوز/گوز

- - - - -  
 آذ+ ار

 ار= هر= کر= گر= قر
 کر، کار/ گر، گار/ قر، قار، خار

 ار=اور
 اور = هور/ کور/ گور/قور/ خور

 هار/ کار/ گار/ قار/ خار 
 

سس دَییشیملریندن دوالیی اورتایا چیخان آدالر اصلینده بیزیم سوی کؤکوموزده دوران ائل 
 .رین چوخونلوغو تورر توپراقالریندا بولونان یئر آدالریندا یاشاماقدادیرالرآدالری دیرالر. بو آدال

 

 قور اوغلو -قورقود 
لرینمه بماغلی اوالن گونش آنمانی بو اینمانجالرین ان ا نملی تورر اینمانجالرینین تممل

مک دیر دئیه، اوغوز دوزگون باشا دوشمه -عنصمرالریندان سمایماماق بو اینانجالری دوغرو
لرینه باخدی دا توم تورر ائلرینین میللی اینانجالرینا تای گؤرورور، گونشین ائللرینین اوسطوره
یکی ایلک چیخیشمی نین ایشیمالری سویا دیدیکده سودان ایکی انسانی عنصر یارانیر. بو ا

دده »عنصرون بیرینجیسی انسان اوغلونون روحی باخیمدان بؤیوکلوگونو ا زونده داشییان 
 اولور. «قور اوغلو»چیلیگینی تمثیل ائدن سی ده تورر ائللرینین د ولتایکینجی ،«قورقود

لریمیزه باخدی دا گؤرورور، زامان سمممورجینده دده قورقود ا زلوگونو شمممفماهی کتیبمه
ر میش دیر. آما توربوتون دَییشممیملره باخمایاراق ذاتی ماهیتینی ایتیرمه -قورویوب بوه
لوب هر بیر زامانین ا زونه عایید اوالن قوراوغلولوق زامان نین تمثیلچیسمممی اوخماقمانلیغی

آشاماسیندا ذاتی ماهییتینی کوراوغلولوغا وئررر خاقانلیو یئرینه ایگیدلیگین تمثیلچیسی، 
 .بیر آز دا آجیماسیز باخدی دا عصیانچیلیغین تمثیلچیسی اولموشدور
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 «دده م قورقودا باخما قوراوغلو گونشدن آرا آلمیش»
اخیمیندان قورقود گونشین قورالریندان )شعاعالریندان( یارانمیش روحانی انسان آنالم ب

 دئمک دیرب قور اوغلو ایسه گونشین قورالریندان یارانمیش خاقان دئمک دیر.
 گونش آنا

 دده قورقود، قور اوغلو
 دده قورقود یالنیز اینانجالرال ایلیشگیلی ایشلره باخاراق، قوپوز چالیب ائل آراسی گؤی -

 نین شامانلیغینی ائدیربتانری اینانجی
 )مغول شامانچیلیغیندا د هول چالینیر(

 قور اوغلو گونشین اوغلو ساییالراق سیاسی اقتداری یؤنلدیرب -
 .کور اوغلو ائل آراسی یامانلیغا قارشی باش قالدیریر

 «ییکلیکوراوغلولوقدان قور اوغلولوغا ساری یؤنلمه»
 گوور قاالسی

 دیلکجه -دوعا
 گونشین ایشغینا، ایشی الندیر بیزی تانریم

 آیین آریلیغا، آریندیر بیزی آ تانری
 اولدوزالرین دوزنیندن بیزه دوزنلر باغیشال

 گؤی آتانین یئددی قاتین، قانیمیزا جاال تانریم
 آنا توپراقب -آنا وطن

 یئر اوزونو آنامیز قیل
 قالریجوشان بوال -دنیزلری، گؤی چایالری، داش باغرینی سؤکوب

 گؤز یاشیندان دورو اوالن او سوالری
 روحوموزون قانادی قیل

 روحوموز دوالسین یئرده، روحوموز گزسین گؤیلرده
 اولو تانری

 گؤزل تانری
 ای گؤی تانری

 انسان اوغلونا وئریلن سئوگی پاییمیزی چوخالت
 بیزی عش ین شهیدی قیلب
 بیزی سئوگی دویاری قیلب
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 یل تانریمبببسئوگی دئیه بیزه درده، درد ق
 دوداق وورغونو چوخدور، بیزی کایناتا وورغون -دیل

 بیزی آیدینلیغا وورغون
 یه وورغون یارات، وورغون ا لدوربیزی دوشونجه
 یهیه، سئوگیسالم سئوگی

 یهیه، سئوگیسایغی سئوگی
 نین ایلک باشی تانریمسئوگی
 نین سون اوجو تانریسئوگی

 اولو تانری
 گؤزل تانری

 گؤی تانریای 
 خانیم تانری
 جانیم تانری

 م قورد بویورموشکندده
 ائشیت

«خانیم هی»ائشیت سسیمیزی 
«خانیم هی» دینله سؤزوموز

**
ده گلیر کایناتین اولوشوم سورجینده ا نجه گونش یاراندی، سونرا گونش آنانین نامهاوغوز

 .اراندیائشی آی آتا یاراندی، سونرا آیین یاراشیغی اوالر اولدوزالر ی
 سونرا گونشی، آیی، اولدوزالری بیر آرادا توتان گؤی اوزو یاراندی.

 گؤیون ایلگیسینی ساغالیان سو -گؤیدن سمونرا یئر اوزو یاراندی. یئردن سونرا دا یئرله
 .چاناغالری یاراناراق دنیزلر اولوشدو

یاراندی دان  اوغوزون اوشممماقالرینین آدالریندا گؤرونن گون، آی، اولدوز، گؤی، یئر، دنیز
 .قونوسونا گلیب چاتدی «سئوگی»سونرا ایش 

لیغینی نین آغیرایش سمئوگی قونوسونا چاتدی دا کایناتدا اولوشان هر بیر عنصر سئوگی
دیلرب آما بو آرادا اولو تانرینین اذنی ایله یارارلی گؤرونه بیلمه گؤز ا نونه آالراق سمممئوگییه

 نین بایراقچیسی تانیندی.سئوگیرر یه الیو گؤرونهانسان اوغلو سئوگی
«سئوگییه گون آیدین، سئوگییه سالم»
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 02 اون ایکی 

 02111 اون ایکی مین
دور. اصلینده لیکلرله دولویاشایا گؤرمزدن گلدیگیمیز اینجه -یاشایا یاشاییشیمیزین متنی

 .دوشونه بیلیرلر -لیکلری، یالنیز اینجه بیلن انسانالر دویوباینجه
«، یوکوم قورقوشومیولوم اینجه»

ریسینده ا زللیک داشییانالردان بیری، بلکه ده ان الرین ایچهاینانجالر باخیمیندان سایی
 سی اون ایکی سایی دیربا نملی

نین هر بیر ایلیمیز اون ایکی آیا بؤلوندوگوندن توتموش، بیر چوک یئرلرده اون ایکی سایی
نین هر بیر سایی ا زل بیر آنالمال گؤرو داشییرالر. ساییلرینی گؤرمک اوالر. اون ایکی لیکا زل

اوالراق،  سیا رنک اوچون ایلین آیالریندا اوالن آیالرین هر بیریسی ا زل بیر آنالمین داشییجی
 هر اوچو بیر فصیلی اولوشدورب بیر بوتؤو آنالییشین جارچیسی اوال بیلیرلر.

شا باخیمیندان بیر باشالنیشین بیر قورتاری د رد فصیلدن اورتایا چیخان بیر ایل اینانجالر
 دیربچاتماسی دئمک

اینانجالرا گؤره هر اون ایکی ایل بیر دَییشمیمین بیر آددیمی سمماییلیر. هر بیر بؤیور یا 
لوشمما سممیله اوگؤزه گلیم دَییشممیم اینانجالر باخیمیندان د رد دنه اون ایکی ایلین کئچمه

لرین دَییشیمی اوچون، انسان اوغولالرینین ، حکومتایلدن بیر 51الی  ۸9بیلیرب یعنی هر 
 لریله روحالریندا حاضیرلیو یارانیربدوشونجه

اوسمممته قاالندی دا کاینات  -لره بیر آدیم اولماسممی اوسممتاون ایکی ایللرین دَییشممیم
 یربمین ایلده اولوشا بیلایکیلر اینانجالرا گؤره هر اونسینده اوال بیلجک، دَییشیمسوییه

مین ایلمده شمممرق دنیماسمممی مدنیت باخیمیندان غرب ایکیرنمک اوچون کئچن اونا 
قات یوخاریالردا اولموش آما کایناتین قورولوشونا اینانجالر آچیسیندان  -دنیاسمیندان قات

لری آرتیو ایللردیر شمرق دنیاسیندان آلینیب، باخدی دا گؤرورور کی، کایناتین دَییشمیم
 غرب دنیاسینا وئریلیب.

ونرا یه چاتدی دان سلر ان یوکسک سوییهباخیش آچیمیزدان غربده اوالن گلیشمه بیزیم
غا گوندن چوخالما -الرین سممایی گونوپیتغاشممی لیو -یاواش غرب دنیاسممیندا پیر -یاواش

ک جباشمالیاراق شرقین آچمازلیغا واران ایشلری، دوزن تاپماغا باشالییب ائله بیر گون گله
 -لولری غربین تورغربین دوزنینه اوسمتون گلیب، شرق ا لکه کی، شمرقین دوزنی یئنه ده

 .تورلو باس یالریندان قورتارمیش اوالجاقالر
چوک آزدیر کی، کمماینمماتین  -آرتیرممماق گرکیر کی، انسممممان اوغلونون عؤمرو چوک



۸7 

دَییشمیملرینین هامیسمینی گؤره بیلسمین. انسمان اوغلونون نسیللری بؤیور دَییشیملری 
یکلری اوچون ائله ده چوک گؤرر اوال بیلمزلر یا داها دوغروسمونو دئسک نسمیللرین دَییشمد

 .انسان اوغولالرینین مین ده بیری کایناتین گئتدیگی یولو دوز باشا دوشوب اونو آنا بیلرلر
 «اون ایکی دن، اون ایکی مینه گئدن یولون کؤکو اینانجیم

 دیل قیسالتما 
ن دان آتان تورر ائللرینده بیر چوک دوشونجهلری اوچون جاینانجالرین جانلی گؤسترگه

لمک اوچون ایشلر گؤرولوب او ایشلرین اساسیندا یارانمیش اینانجالری گؤز قاباغینا سرگی
 .لرده یارانمیش اولوبدورعنعنه -بیر سیرا آزما چوک عادت

یا  نزامان تورر ائللرینده اینانجالری جانالندیرماالرال ایلگیلی بیر چوک ایشممملری -زامان
 .یئرلرین یارانماسیندان آد آپارماق اوالر

ا رنمک اوچون تورر ائللرینمده اینمانجالری عموم میلتین گؤزونه چکمک اوچون اینان  
آیری اینان  داشمممالری یا اینانجالرال ایلگیلی اوالن اینان  دامغاالری  -اوجماقالری یا آیری
 .یارادیلمیش اولوبالر

لگیلی یامانلیو دنیاالری ایال ای -ه شهرلریمیزده یاخشیبوگون بیر چوک کندلریمیزل -گونو
 ... گؤرمک اوالر.،«دوه داشی»، «دئو داشی»، «ال داشی»

ری لیکله دوغا گوجلدامغاالرال ایلگیلیده بیر چوک ال ایشمملرینده اینان  دامغاالرینی ا زل
 .ایله ایلگیلی اوالن دامغاالری گؤرمک اوالر

ه یعنعنه -ریندن بیریده اینان  اولماقدان چوک عادتلاینمانجالرین جمانلی گؤسمممترگمه
 .داورانیشیدی« دیل قیسالتما»چئوریلمیش کیمی گؤرونن 

ؤروله جک کیمسه اوچون گدیل قیسمالتما داورانیشی هر بیر کسین قارشیسیندا اوال بیله
 نداگلینین بیر چاتی آلتی -بو ایش چوخونلوقدا یئنی ائولنمیش بَی بیلر آمما ائمل آراسمممی

 یاشاییش باشالماالریندا گؤرولموش اوالر.
تورلو اولموش اولسادا بو گون دیل قیسالتما داورانیشی بئله اولور  -اسمکی زامانالردا تورلو

ین گلین ائوین آستاناسینا آیاق قویدوقدا هر کیم -کی، بیرلیکده قاپیدان ایچرییه گیرن بَی
له دیل لیکآیاقالیار کی، بئله -یاغینیقاباقجادان یادیندا اولموش اولسمما او بیری سممینین آ

 ولونار.لمکده بنی اوستهقیسالتما داورانیشینی یئرینه گتیریب، قارشیدا اوالن کیمسه
 یسالمازبآیاقالماقال دیل ق -دیل قیسالتما داورانیشی اصلینده نمادین بیر ایشدیر یوخسا آیاق

 «هاااگلینه تاپشیریردیالر دیل قیسالتما یادیندان چیخماسین »
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 خونچا قولچاغی
 سولماز باالیی

 
 
شرینده همیشه آنام اول آدام حاضیر ایدی، ایندی ده  -بیزیم قوهومالریمیزین خئیرینده

 دیر.ائله
ا ز آنامین تعریفی اولماسین، اما همیشه هامییا تمناسیز 

وب سئوه گؤر -اورکدن سئوه گی کئچیب، بو ایشی دهکؤمه
 اولموشام.و من ده بونا شاهید 

قوهوم، تانیش، قونشوالر بایرام خونچاسینی یولالیاندا دا 
 سین.آنامدان خواهیش ائدردیلر کی، قولچاق بزه

ن دان اوالقولچاغا چوک بؤیور قایغی و دقت ایله پانبیو
 پارچا چکردی، ائله کی کامیل یاپیشسین اَگنینه.

 بببو پارچاالر دا معموال آتامین ترکؤینکلرینن اوالردی
قولچاغی دا مندن آالردی، من ده ا رگشمممیشممدیم کی 

 سئوه قدیمی قولچاقالریم کی، داش تکین ایدیلر و بو ایشه اوی ون ایدیلر وئرم. -سئوه
 یادیمدا دیر بو قولچاقالرینان ائله داوراناردی کی، ائله بیل دوغوردان اوشاقدیالر.

 یی ده حوصممله ایله«ندهتره تو»پارچانی بوتون بدنینه چکندن سممونرا ایسممالنیلمیش 
موغاووانین اوستونه چکردی ائله کی، بیر الیه چوک اولسئیدی جوجرنده یاخشی دورمازدی، 

 سینه ده بوغدا تؤکردی.سورا بیر مئژمئیی ایچینه قویاردی د ره
سمو سپَن ایله سوالردیم و  بوندان سمورا منیم ایشمیم باشمالردی. گونده نئچه دفعه بونو

ا مک نوبتی اوالردی، گوشواریم. نئچه گونلر سمونرا حاضیر اوالندا، بزهسمینی گؤزلردگؤیرمه
« قولچاق»نین بزگی اوالن تاخاردیو، بیلرزیک ساالردیو، ماتیح ویراردیو و گلین خونچاسی

 حاضیر اوالردیب
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 سؤز
 آیدین خلفی زنگیر

 ....!1خانیم قازان! اونیم آنال، سؤزوم دینله
*** 

: ردیآچیقالنمیش سی آلتیندا بو آنالمالرکلمه« ؤزس»سؤزلویونده « 2ایضاحلی لوغت»

ینداکی، آنالییشین 1
ّ
رت سیندن عباسسله ایفاده. بیر شئی و یا حادثه حاق
 اوالن نطق واحدی، کلمه.

 . دیل، نطق.2
 نیلن شئی، نطق.. دانیشیق، سؤیله3
 . امر، گؤستریش.4
 . وعده.5
 . چیخیب دانیشماق اختیاری، چیخیش اوچون اجازه.6
 . سؤزلری/ سؤزلرینه موسیقی یازیالن ادبی متن.7
 . فیکیر، مالحظه، رأی.8
 . )دانیشدیغین احواالت چوخدانین سؤزودور(. ایش، حادثه آنالمیندا9

 لیقدا سؤز دوالشیر(. سؤز چیخماق.. شایعه، خبر. )اورتا11

سمؤز آچماق، سمؤز آلتیندا قالماماق، سؤز آرامیزدا قالسین، سؤز آتماق، سؤز دیمک، سؤز 
مک، سممؤز گلیشممی، سممؤز دیرمک، سممؤز دوشمممک، سممؤز ائلهدورمک، سمؤز گولشد یوش
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قوشماق، سؤز قویماق، سؤز اولماق، سؤز سالماق، سؤز توتماق، سؤز وئرمک، گزدیرمک، سؤز 
سؤز یوک، سؤزه باخماق، سؤزه گلمک، سؤزو بیر یئره قویماق، سؤزو ا تمک، سؤزو کئچمک، 

دن چیخماق، سمؤزو اوتماق، سمؤزو اوزاتماق، سمؤزو یئره دوشممک، سؤز قایتارماق، سؤزون
 ...سؤزو آغیزدا قویماق، سؤزو کسمک،

*** 

: حاقیندا بئله یازیلیر« سؤز»نده 7«بؤیور تورکجه سؤزلویو»

 دان کلمه دوزومو، الف، کالم، قول.راق آنالسیز اوالنی اکسیک. بیر دوشونجه7
 دان اولوشان و آنالمی اوالن سس بیرلیگی، کلمه، سؤزجور.. بیر و یا بیرنئچه هئجا۲
 یارایان کلمه دوزومو. راق آچی الماغالی اوال. بیر قونونو یازی۳
 لیک قازانمایان خبر، سؤیلنتی.. کسین۸
 راق وعد ائتمه.. بیر ایشی یاپاجاغینی کسین اوال5
 لی متنی، گفته.نین یازیالری. موزیک پارچا6

*** 

باشم ا آنالم دا داشیییر. سؤز دوشونجه محصولو اوالراق « سمؤز»الریمیزین باخیمیندا آتا
: الریمیز دئییبسی ساییلیر. آتار بلیرتینین بیانسان شخصیتی

 «دیردور سه، سوسماق قیزیلدانیشماق گوموش»
سی اولسا دا، آز دانیشیو دانیشمیو اونسمیت واسطه

دور. چوک دانیشممماغین خوشمما همیشممه م بول اولوب
 :دیرلر یارانمیشلو دئییمگلمز اولدوغونا گؤره چوک

 : دمشک
 : گاوزار

 : یانشاق
 : سئیرر

: ینتوتدوغونو بیلمه -آتدیغینی
... 
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دیریردی، دانیشممی دان چوک، عمله بلکه ده تورکون یاشممام طرزی آز دانیشممماغی گرر
غیندا سینده سؤز داغارجیالرال دانیشماق یئرینه، سینهاوستونلور وئرن تورر انسانی ساعات

یینی بیر جمله هدا ایستسماخالدیغی سؤزون جؤوهری اوالن آتا سؤزو ایله یئری گلن واخت
ایله چیلخا شکیلده مخاطبینه یئدیردیردی. تورکون مَثَلی ده آتا سؤزو کیمی بیر باشاگلدی 

 دان یارانمیش حکایه ایدی.الرینیا حیاتین رئال پارچا
سی قازانیر. بیر باشا حاق قایناغیندان گلن سؤز م ده لیک روتبهرر سمؤز م دهگئده

آلیر.  دان پایینیچیخان معنویت یوکلو سؤز ده بو قوتساللیووحی اولورسا، انسان آغزیندان 
جوشمموب گلن، مختلف یئرلرده فرقلی آدالرال « سممؤز»لریندن تام آنالمی ایله دوشممونجه

میدانا گلیر. معنویت پایی اولمایان سممؤزون تورکون « الراوزان»تانینان سممؤز اوسممتاالری 
دئییلن بوش دانیشممیغا خوش صممحبت  -سممینده یئری یوخدور. سممؤزعمومی دوشممونجه

 باخیلمیر. اونا گؤره سوسماق ووقار و آغیرلیو ساییلیر.
چوک ا زونو گؤستریر. بو  -نین ندنی آزالر سؤزونون یارانماسیدان باخاندا آتاسؤزه بو آچی

لیو اوسممتو بیر شممکیلده بیر کیتابدیر، اما اوالغانلیودورلو سممؤزلرین هر بیری بیر کتاب
 دیر.عبارته سیغدیریلمیشقاورام بیر 

ون بو درجه ا نمی اولدوغو اوچون یازیلی متنه باخاندا اوستون «سؤز»مختلف کولتورلرده 
دوغرولوق باخیمیندان اعتبارلی اوال بیلمیردی. اما دئییلن  -ساییلیردی. یازیلی متن یاالن

ل ؤزسمؤز هانسمیسما اعتبارلی بیر شخصین آغزیندان چیخیردی سا حجت ایدی. بوتون گ

بئله اولماسایدی دنیانین بیر  7 آغیزا داشینیردی. -سمؤزلر ده بئله شفاهی صورتده آغیزدان

 لر اولدوغو یئرلری کتیبه ایله دولدوراردی.منلیک سورموش توررچوک یئرینده اگه
یتائل  -ده اوالن تؤره و عنعنه کورشمالماغا باشالیینجا، حکمت دولو بو دورلو سؤزلرین ا

سممینا قالیب یازیلی اونالری یازدیرماغی گرکدیردی. انسممان اونون قایغیبات قورخوسممو 
یه دایاندی. اونا گؤره قیزیل ده اونو قوروماغا قالخیشینجا، اونو تولید ائدن دوشونجهصمورت

 لشدیکجه دَیَری آرتیر.حؤکمونده اوالن بو سؤزلر اسکی
... 

وی دلی دومرولون اولسممون، دی، بو بم قورقوت گلوبن بوی بویالدی، سممؤی سممؤیلهدده
 دئدی. -سونبلر دینلهسونب آلنی آچوق جومرد ارنالر سؤیلهدن سونرا آلپ اوزانمن

ساخالنیردی.ده لر شفاهی صورتقرآن دا ایلک ایل -7
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 : ییم خانیمیوم وئره
 الرین یی یلماسون،یئرلی قارا تاغ

 سون،لیجه قابا آغاجین کسیلمهکؤلگه
 لو سویین قوروماسون،قامین آقان گؤرر

 سون،محتاج ائتمهقادیر تانگری سنی نامرده 
 آغ آلنوندا بئش کلمه دعا قیلدیو قبول اولسون،

 ییغیشدورسون دوروشدورسون گوناهینیزی، آدی گؤرکلو محمده باغیشالسون،

 7خانیم هئیب
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نقش پیامبر اسالم در ادبیات شفاهی  
 )خالق ادبیاتی( آذربایجان

 پورمظاهر طهماسب
 
 

 سی کؤنلومه همدم،سن ای خاطره
 دوشمییب دیر دیلیمدن بیر دم،آدین 

 لیگیندن،نین گؤزلیا رب وارلیغی
 بوتون کائناتا زینت وئریب سن.

 
 محمّد عش یله یانماسا اورر،

 عش ین چمنینده آچلماز چیچک
 سن ای معناالرین معراجی اوالن،

 دیر سونسوز آسمان.سنین معراجین
 

 میبسم اهلل الرحمن الرح

 شفاهی )خالق ادبیاتی( آذربایجان. نقش پیامبر اسالم در ادبیات 
ظهور اسالم و وجود مبارر پیامبر اسالم )ص( تاثیر عمی ی بر ادبیات شفاهی آذربایجان 
و عاشیو ادبیاتی گذاشته است. بعد از اسالم شعرها و منظومه ها از نظر فصاحت و بالغت و 

و نویسندگان که  ای خاص داشمته است و شاعران، سخنورانهای ادبی، جلوهتوجه به جنبه
اند  متن ی کار خود قرار دادهلوحهاند رعایت اصمممول ادبی را سمممرای خلو کردهاثر جاودانه

قرآن کریم نیز از لحاظ ادبی در سممطح باالیی قرار دارد غنای آن در زیبایی و رسممایی هر 
ه در آورد. و این کانسمانی را که تا حدی با هنرهای ادبی سمرکار داشمته باشد، به وجد می

زند منشمماء آفرینش اشممعار مختلفی با درون قافیه، فصمماحت و بالغت موج می قرآن کریم
 باشد.ی قرآنی و اخالق اسالمی و تروی  مبانی دینی میمایه

ها اشیوباشد عورهای دینی و اعت ادات میادبیات شمفاهی و یا خلو ادبیاتی آمیخته از با
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سرایند و از وجنات نبی خدا و اهل ت اشعاری میساز بر سینه گرفته و از توحید، عدل، نبو
 اند از الهیات و آیاتاند هر شعری را که، سرودهبیت گفته و بر شأن این بزرگان شعر سروده

شات حیرت علی )و( و امامان معصوم یالبالغه و احادیث پیامبر )ص( فرماقرآن کریم و نه 
 اند.الگو گرفته

ریخ در جوامع ترکان دنیا همراه و همراز مردم بودند و از هما )اوْزانالر( از اول تاعماشمممیو
ای ها و سرودهایشان به گونهاند   نغمههمان ابتدا عاشو حو، عدل، مساوات و برادری بوده

داده و بر همین مبنا به ایشمان پرسمت و عادل جلوه میبوده که، اینان را در بین مردم حو
 اند.گفتهحو عاشی ی می

الدی دده قورقود که پیر ایالت و مورد احترام همه بود و هم عصر پیامبر در قرن ششم می
گو و عدالتخواه بود. صنعت شعری خود را با فلسفه و زیسمته وی شاعری ح ی تاسمالم می

یی پرداخت، سماز میحکمت اسمالم غنی سماخته بود و به تروی  دین اسمالم می زد شعرها
 پروری.عدل و عدالت و صلح پروری،گفت از محبّت، قهرمانی، وطنمی

شمخ  پیامبر اعظم )ص( با اینکه خود شاعر نبود اما شعر و شاعران و ادبیات را خیلی 
داشمتند و در حدیثی معتبر از ایشان ن ل است که ))الشعراء امر الکالم(( یعنی دوسمت می

 شاعران امیران و پادشاه سُخنند.

 سینه منت دارام من،ح ین سئوگی
 تانیدیم روحوما سیزاندا شعری. 
 ایچیندن آلالهین قدرتی چیخیر، 
 قارا تورپاق کیمی قازاندا شعری. 

 پیغمبر اینامی منه تانیشدی،
 حاق ا اینانماماق بیر آلدانیشدی،

 م پیچیلدادی، بابام دانیشدی،ننه
 دعا دا نماز دا اذان دا شعری.

 دردین دیزلرینی بوکه بیلیرم،
 تیکه بیلیرم،امید کؤرپولری 

 دنیانی ا زومه چکه بیلیرم،
 چکیلیب ا زومه یازاندا شعری.

 )زلیم خان یعقوب(
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گوید وقتی نور آیات کند و در شعرش میشاعر ارادت خود را به درگاه باریتعالی بیان می
بم. نماز بر روحم منور شمد، شمناختم شمعر را و وقتی داخلش شدم قدرت الهی را در می یا

ی گشود وقتی در بچهغمبر )ص( و اهل بیت را، در شعرش بر ایشان بیانگر میآشنایی با پی
خواند، با گوش دادن به آیات پدرم نمار صمبح را با صممدای بلند و مادرم با صممدای آرام می

کنم )ای خدایی که از تو یاری خواندند شمممعر را دریافتم  و تو را عبادت مینممازی که می
یت ت هدایت فرما به راه کسمانی را به ایشان نعمت دادهطلبم، ما را به راه راسممی ای )هدا

 اند و نه راه گمراهان(ای( نه راه کسانی که مغصوب شدهکرده
عزیزانب دین اسالم به صورت آیات، به پیامبر )ص( نازل شده ))بخوانب بنام پروردگارت 

زبان جبرئیل )و( که  بخوان(( سمفارش است که بخوان با این فرمان که، پیامبر اُمی بود با
 ترین دین بوجود آمد. دینترین و سالمخ بشریت جوانیدر تار «بخوان»سه مرتبه تکرار شد 

های مختلف به عظمت دین اسالم و اسالم مبّین و عظمت مسلمانان شد. و شاعران در عصر
د اند و در اشعارشان مانند معراج نامه، نصیحت نامه، وجوشمخصمیت پیامبر )ص( پرداخته

اند و چون مبنای الوهیت را وارد شعر نامه، جهان نامه و سمایر شمعرها از آیات تاثیر گرفته
دهد. در این رابطه آور گرفته و به شنونده لذّت خاصی میاند شعرهایشان قدرت اعجازکرده

ر:ر به سبک دیوانی از عاشیو علعسگدو بیت شع
 الستیدن بلی دئین سبحانا باش ائندیریر

 ص( نازل اوالن قرآنا باش ائندیریر،محمّده )
ا زو بیردی آدی مین بیر وحده و ال الشریک 

 مؤمن گؤره بیلمز، پنهانا باش ائندیریر. -اهل 

ها در طول تاریخ از ها و در شمعرهایشان اینگونه آمده که عاشیودر ادبیات عاشمیو -۳ 
الهی بر ایشان داده شده و اند و کمر عشو و قوّت عشو پیر موالیشمان بوته )نشات( گرفته

پیروان و راه روان ایشان هستند منظور از پیر موالیشان حیرت محمّد )ص( و حیرت علی 
باشمد  که بر چند بند شمعری اشماره داشمته باشمیم دده قربانی در قرن شمانزدهم )و( می

 سراید.میالدی این چنین می

 شاعیر اوالن درسین آالر پیریندن
 سیراقیبین سیریندن،باش آچمادیم 

 گؤزو باغلی گئچدیم خدآفریندن،
 نه آچلماز آه منیم. اوزوم گولمز،

 گویند من از پیر موالیم دره مردانگی، جوانمردی، و عدالت گرفتم.می
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جدهم یداش که در قرن هخسمته قاسمیم شاعر و عارف نامی دیار آذربایجان اهل تیکمه
ی عش ی که به وی سته در شعرش اینگونه از بادهزیمیالدی هم زمان با نادر شاه افشار می

 پردازد.اند به عرض مطلب میداده
 خسته قاسیم دئییر دست رست اولدوم،
 شاه الیندن باده ایچیب مست اولدوم،

 لی قیرک گون شیخ صفی ده بست اولدوم،سایی
 اوندا بیان اولدو د رد کتاب منه.

اطاعت و تزکیه نفس پرداختم که در  چهل روز در ب عه شممیخ صممفی اردبیلی به عبادت،
 این اثنا هنر شعری توسط اولیای الهی به من الهام شد.

لست و یا عاشمیو علعسمگر که شاعر سرشناه در ادبیات شفاهی می باشند در موضوو ا
 کند.عشو را و الهام گرفتن از موالیشان را این چنین بیان می

 الست و بربّکم قالو بلی دن
 ؤکر اولموشام.مردین موالسینا ن

 پایینا، -سورتموشم اوزومو خاکی
 علم تاپیب، سینه دفتر اولموشام.

شمماعران بزرگ و نامی مشممرق زمین اشممعارشممان را مدیون حیممرت حو و موالیشممان حیممرت محمّد 
 )ص( و حیرت علی )و( هستند  همیشه در شعرهایشان از ایشان طلب کمک کردند و مدد خواستند.

: مختلف در شأن رسول خدا محمّد مصطفی )ص( چند بند شعر از شاعران
: عاشیو صادق
 ملّتی، 1۲نین مین آدی، حو تعالی

 دی سگگیز باغی، جنّتی،بیزدن ا ترو خلو ائله
 ین امّتی« محمّد»انشااللّه کی، نارا یانماز 

 ظلوملری یئر اوزوندن گؤتورن پروردگار.

 : عاشیو نوره ایمان
 بال دان بری،بئله آقا کیم گؤروبدو؟ قالو 

 یه دری،آناسیندان اوالن زامان، آچدی قیبله
 کورسون لنگری، -لرین رهبری ایدی  عرشیعالم
 بو دنیانین رهبری،« محمّد»، بیر «علی»بیر 
 شیبدی منبر اوسته، او دور سیف اله ازل.اگله
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 : شاه اسماعیل صفوی )خطائی(
 بیزه شمع تجلّی مصطفی )ص( دور.

 عبا دور.اونون چون سرور آل
 تمامت خارجی عجب کی، بیلمز.

 خدا دور.شیر« امیرالمؤمنین»
 گیل سن گناهیمبالهی عفو قیل

 بیر ف ر بینوا دورب« خطائی»
 

 : عباه توفارقانلی
 عباه، سن باک قدرتینهب

 چوخو د زدو ذیلّتینه
 رسول آلاله امّتینه

 نه جفاالر چکیب گئتدی.
 
تاکنون در اشعار شاعران و نویسندگان متجلّی بوده از باورهای دینی از اعصمار قدیم  -۸

جمله شماعر اهل شمماخی سلیمان صالح اوغلو، مال اروج متخل  به مال جوما )جمعه( که 
ی حاضر در تبریز به چاب ی م الهتوسط نویسنده« دن ایجاد اولوبدولیو آدمعاشیو»کتاب 

 است.« حو عاشی الری»نشر رسیده یکی از این 
 : جومایر از شاعر مالابیات ز

 
 رم، سن تک موالیا شوکور،ازل سنی یاد ائله

 ررم کعبه امر ائدن قبالیه شوکور،بئش دفعه اوز د نده
 اول حبیبین محمّدی شفاعتچی گؤندردین،

 بیز گوناهکار عاصی اوچون سالیبسان دنیایا شوکور.
 

انی گناهکار و عصممیانگر کنم و شممکرگزارم که بر بندگای خداوند بزرگ اول تو را یاد می
حبیبی فرسممتادی که ما را شممفاعت کند و شمممکر بر خدایی که دنیایی پر از نعمت را بر 

 بندگانش ارزانی داشته است.
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5-
 ازلی آلاله یارادیب بیر بینادان گؤزل،

 صلواتین صاحبی دیر نور اوزو نوردان گؤزل.
 کلمه آیه گلدی حو رسولون شأنینه، -کلمه 

 سی اوتوز جز قرآن گؤزل.تربیهتر اسالمین 

 سی.لرین دانهییر آیهاوخودوقجا نور چیله
 سی،د ردو خانهاُوننین یوزحساباتدا د رد آلتی

 سی،بؤیله بیر علم دریانین نوردان دی فرسانه
 اونو منور یارادیب بؤیور یارادان گؤزل،

 آی کماندار تر اسالمین تر دنیاسی کیمده وار.
 سی کیمده وار،کمتی، معجزهتور سینانین ح

 سی کیمده وار،معراج ائوینین سفری شاه میرزه
 ر صبحان گؤزل.اولیاالر انبیاءالر اول قده

های فراوانی را ارزانی داشته و جهت خداوند چه زیبا ساخته این کائنات را از ازل و نعمت
 ا زیبایی تربیتهدایت تشممریعی آیات قرآن را کلمه به کلمه به رسممول ح ش نازل کرده ت

را کما خوانی آیات قرآن اسالم و صمیمیت و صداقت اسالم را به همه نشان دهد، وقتی می
ی کنی  چه حکمتنشیند و با آرامش در دریای عشو الهی سیر میاینکه نور امید بر دلت می

ر باسمت اسمت رار آدم )ابوالبشمر( در زمین سمعی هاجر، صبر ایوب، بردا  و سالما  تاثیر آتش 
حیمرت ابراهیم، داسمتان یوسمف، حکمت سینا، تولد عیسی، نماز حرا، مبعث رسول )ص( 

الوداو و والیت حیممرت علی )و( که از طرف ذات الیزال سممفر معراج، ماجرای غدیر، حجه
 الهی برای آگاهی بشریت هدیه فرستاده است.

6-
 تانریدان الهام اولوبدور، 

 پیغمبره )ص( گؤزل سؤزلر.
دیر امّتینه  حاق دئییب

 پیغمبریم ا زل سؤزلر.
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 سن ا زونو یاخشی آپار،
 گر دوز اولسان یولون تاپار،

 اوزون یولالر یاپار، -اوزون
 حکمتلی دیر ازل سؤزلر.

 یاالن سؤزون معناسی یوک،
 سالیب گؤزدن بعیا  ده چوک،

 ای مظاهر سؤزون بیر اوک،
 اَیری اولما دوزل سؤزلر.

هم ارادت خود را نسبت به پیامبر اسالم و اهل بیتش نشان دهد و چند بیتی از نگارنده که 
هم اینکه سهم شعری در میان این بزرگان داشته باشم. همانطور که خداوند انسان را ناطو 

باشد. و نیز هر چیزی در این جهان بر روی آفریده و انسمان قادر به خلو کردن کلمات می
شان سخن اند  و ها همهو چه حرفهای الهی و عبادتها حرف و گفتار برقرار است، چه قانون

یامبر آمیزش و پقرآن کریم نیز بصورت گفتمان به پیامبر )ص( نازل شده با آن زیبایی حیرت
 های مخصوصش را بیان کرده.به امّتش منت ل کرده و حرف اسالم سخنان ح ش را

راه درست را انتخاب کنیم و ها باید خودمان را از آفت شیطانی حفظ کنیم و اما ما انسان
راستگو باشیم. حکمت حرف راست را بدانیم و خوب ازش حفاظت کنیم که حرف درست و 

باشد، حرف دروغ معنی و ها میهای دراز و رفاه جامعه و انسانهویت دار عامل روشنایی راه
 کند. برای سمماختنحرمت میهای راسممتین ندارد و هر کسممی را بیمفهومی برای انسممان

مان باید کوشمما باشمممیم و برای حو و ح ی ت و راسمممتگویی خودمان، وجدانمان و جامعه
 تفاوت باشیم.خیال و بیجانفشانی کنیم، نه اینکه بی

 *** 
1-

 آختاریب تاپام ایزینی، -آراییب
 ایزینین تُوزونا سورتم اوزومو،

 یه، گؤرم اوزونوحاق نصیب ائیله
 یا محمّد)ص( کؤنلوم آرزوالر سنیب

 )یونس امره(
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تا خار پایت را بر صورت  های مبارکت هسمتم.در حسمرت دیدارت، در جسمتجوی قدم
د  ی خود بکشمم و آن را بر چهره خود بمالم تا روح و دلم آرام گیرد و حو تعالی نصیب فرما

ی که دلم خیل ی زیبای تورا ببینم ای نبی خدا خیلی دلتنگم و آرزوی دیدنت را دارمچهره
 کند ای محمّد مصطفی)ص(میتو را آرزو 

 تمیز، -گی تمیزدنپیغمبر اورَ
 دیرقار کیمی، آغدان دا آغ اولمالی

 طبیعتده ایپک،
 خیصلت ده ملک،
 گؤرکمده محتشم

 دیر.داغ اولمالی

 شیطان دیر دنیانین ائولر ییخانی،
 شیطان دیر دنیانین آرا وورانی.

 شیطانی ایچیندن آتیرماسایدیم،
 اونا قرآنیبببگؤندره بیلمزدیم 

 خان یعقوب()زلیم

م( تر، در طبیعت عین ایپک )ابریشچه پار نورانی است قلب پیغمبر، از برف سفید سفید
 و در خصلتش عین مَلک، در شکوه منظرش عین کوه است پیغمبر.

ند قرآن راتو این دنیا شیطان خانمان سوز است  اگر پیامبر شیطان را از قلبش بیرون نمی
کردم. و دیدم که چه پار است و الیو، الیو آیات قرآن، الیو بشریت. نازل نمیرا به وی 

 اشهدان محمّدا  رسول اللّه
خدا را تک توحید و محمّد را سممفیر خداوند بدان، تمام ارزشممهای اسممالم را قبول کن و 

ها را از خود ایمان کامل داشممته باش  نه به دنبال حرام، همیشممه در باب حالل باش. دروغ
دور کن، ح ی ت را دریاب و دنبالش برو. نجات را در درستی بدان، ح ی ت پرست باش، به 
ارزشمهای اسمالم با تمام وجودت احترام قائل باش، و هیچ وقت شمک نکن و شممیطان را به 

 قلبت راه نده، روحت را زنده و زالل نگه دارکه این است امّت محمّدی بودن.
 *** 
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ای مختلف با تاثیر از دین اسمالم سمروده شمده است وهشمعرهای مختلف و منظومه -9
د.های مختلفی را در شمأن پیامبر و اهل بیتش گفته و نوشتهشماعران شمعرها و منظومه ن  ا

 .«پیغمبر»چند بیتی از اشعار شاعر زلیم خان یع وب از کتاب مشهورش 

 ایشی لی دنیامیزا
 ایشیو تک گلیشینه،
 مکّه ده اییلن ایشینه،

 سیندیریالن دیشینهبدر ده 
 د یوشده چاپیالن اوزونه
 اُحد ده یاشاران گؤزونه

 دن قانیان صیفتینه،ضربه
 سونو آیدینلیو اوالن چتینه،

 ان گرگین آنیندا دا،
 ا لومون یانیندا دا،
 دینهاچاالنماق بیلمه

 بؤیور ح ی ته
 بیزدن سالمالر اولسون،

 یا محّمد مصطفیب

 ای اوجا یارادانیمب
 قویما منیمگؤزومده 

 گیمی، کامیمی،ایسته
 یازدیغیم بو اثرله

 پیغمبره سن یئتیر
 مبارر سالمیمیببب

های پیامبران، اعم از حدیث آیات م اله فوق بیانگر تاثیر پذیری ادبیات شفاهی از فرموده
باشد که در زبان و کالم شعری و باشمد، زبان و کالم شعر و هنری عاشی ی میو روایات می
 ها نمود پیدا کرده است.یوهنری عاش

 .در حیرتم از این همه زیبایی
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تاریخیمیزی یاشادان آدالر
ر(لالشدیریلمیش قدیم تورک توپونیم)فارس

 ئوایحاجی غالبه: لفؤم
 سمیّه سلوکی: حاضیرالیان

سینده هر جهوئرمه نتی -بیرینه قارشیلی لی سؤز آلیب -لردن بیردیر کی، مخالف دیلبللی
نه و الرینا، فونتیک ترکیبینه، آهنگیقانون -هانسی بیر دیله کئچن سؤز همین دیلین قایدا

لیییک ئتمهله قید االشدیریلیر. الکین تأسفلرینه گؤره کئچدیگی دیله اویغونیا دیگر جهت
کی، بعیما  ائله لککسمیک واحدلر اولور کی، اونالر باش ا دیله قبول اولوندوغو زامان فورماجا 

کی سممممانتیک معناسمممیندان ین دیلین فونتیمک سمممیسمممتمینمه بنزَدیلَرر ا ز اوّلهم
الشممدیریلیب، یئنی و تمامیله عکس معنالی سممؤزلره چئوریلیر. بو باخیمدان دیلده اوزاق

دن هر هانسممی بیر موجود اوالن جغرافی آدالر خصمموصممی طب ه تشممکیل ائدیر. بیر طرف
 ین له، خالنین تاریخینی تحریف ائتمکلکهاراضمینی ضمبط ائدن اشغالچی د لت همین ا 

همین  دن ایسهتاریخی یادداشمینی سیلمگه چالیشیب، معنویّاتینا ضربه وورور، دیگر طرف
سینده سینی آلیر. بو باخیمدان ایران اراضیقارشی نینسینیلمهدن ا یرآدالرین علمی جهت

دیر. بورادا قدیم تورر باوالن جغرافی آدالرا خصممموصمممی دقّمت یئتیرمک اولدوقجا واجی
لر تحریف ائدیلیر، بیر نوو توپونیم -منشمألی اونوماسمتیک واحدلر، خصموصا  جغرافی آدالر

لیکله ده فاره دیلینه قبول ائدیلن جغرافی آدالر قوندارما شکلیده ا ز الشدیریلیر. بئلهفاره
 الشدیریلیر.کؤکوندن تمامیله اوزاق

نه نظر لریصر د روموزه قدر اوالن تاریخی کئچید مرحلهنین معاقدیم تورر توپونیمیاسی
لرینده نین بیر چوک بولگهلریده شرق ا لکه سمالسماق، ایستر روسیه  ایستر اروپا ایسترسه

یل لرین اوسممتونلور تشممکتحریف ائدیلیب، دَییشممدیریلن قدیم تورر منشممألی توپونیم
سمممینده معاصمممر ایران اراضممی لر سمممیراسممینداائتدیگینین شمماهیدی اولوروق. بو ا لکه
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دَییشممدیریلیب، تحریف ائدیلن قدیم تورر منشممألی جغرافی آدالر داها چوک اوسممتونلوگه 
لره عایید بیر چوک قدیم و معاصممر قایناقالر رسمممی سممند کیمی دیر. مختلف د لتمالیک

ر در بینین حاکمیّتی د روندن بو گونه سیفیکریمیزی تصمدیو ائدیر. هله پهلوی سمالله
سینه خصوصی دقّت یئتیرن جغرافی آدالرین دَییشدیریلمه -چوک تورر منشمألی تاریخی

ام لری تلیکگینه نائیل اولسممما دا، تاریخی گئرچکایران د لتی معیّن معنمادا ا ز ایسمممته
یلمیش سینده آشکار ائدییب. بئله کی، علمی آراشدیرماالر نتیجهشمکیلده انکار ائده بیلمه

در دَییشمممدیریلمیش جغرافی آدالرین ان آیدین اولور کی، بو گونه الرینمددیمل فماکمت
 اکثریّتینی تمامیله تورر منشألی آدالر تشکیل ائدیر.

هجو عصمرین اوّل -78 یه بولوندوکدن سمونرا، اونون شمال لرینده آذربایجان ایکی حصمّ
ه الرین تچی انین ترکیبینه قاتیلماسی تدقیسی ایسه ایرانیه، جنوب حصّهسی روسیهحصمّ

نین اتنوگکنزی حاق یندا سمماختا لرینی چاشممدیردیغیندان اونالر آذربایجان خال یبعیممی
رر آرازین شمالیندا یاشایان اجدادیمیزی )داغستان دیللی(، کونسکپسیاالردان چیخیش ائده

 الری ایسه هئچ بیر علمی اساه اولمادان ایران دیللیقف از دیلی، آرازین جنوبوندا یاشایان
شدیغی النین تشمکّلو، مسمکونکی آذربایجان تورکلریحسماب ائتمیشملر. بونونال دا ایندی

لر لی فیکیرلر یورودولموش، تماریخی ح ی ممتاراضمممی، دیلی، ممدنیّتی حمماق ینمدا غرض
الشممدیغی اراضممی، ائتنیک منسمموبیّتی، قدیم گیزلدیلمیش، خال یمیزین ایلکین مسممکون

 .ردان کناردا قالمیشدیرالمدنیّتی ح ی ی علمی تدقی ات
الردا دیلیمیزی و تاریخیمیزی تحریف ائتمگه یؤنَلدیلمیش فیکیرلر آذربایجانین قمایناق

اراضمممی باخیمیندان دا پارچاالنماسمممینا، تاریخی سمممند اوالن ملّی جغرافی آدالریمیزین 
سممینه گتیریب چیخارمیشممدیر. ایلک ا نجه شممماال و جنوبا بؤلونموش قدیم دَییشممیلمه

دا بو گونه قدر پارچاالنماقدا و قدیم دا، ایسترسه ده جنوبسی ایستر شمالربایجان اراضیآذ
 دیر.یورد آدالری دَییشیلمکده دوام ائتدیریلمکده -یئر

نین حاکمیّتی د روندن باشالیاراق )ملّی بیرلیک( سیجی عصمردن، پهلوی سمالله -۲1
ر و الیاشایان بوتون غیر فاره خالوسینده ایراندا آدلی فاره شموونیسمت سیاستی نتیجه

الشمممدیریلماغا یؤنَلدیلمیشمممدیر. رر، فارهالردان محروم ائدیلهلر بوتون ملّی ح وقملّت
ی سمملرله یاناشمی، ملّی جغرافی آدالرین دا دَییشمدیریلمهپهلوی د رونده بیر چوک مسمئله

ئنیش اوف گت. اَ. ابراهیم دهسیندا دایانیردی. بو بارهجدّی بیر مسئله کیمی د لتین قارشی
 : رر یازیرمعلومات وئرَ
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ن آرادان لیگیده فئودال پراکندهالردان ا لکه)ملّی بیرلیک( شعاری و سیاستی ایلک واخت
سممی کیمی گؤروندوکده ظاهرا  قالدیریلماسمی و سمیاسممی حاکمیّتین مرکزدیرلشمدیریلمه

ملّی  نینالریسممت ایران خالوله بو سممیاضممروری بیر تدبیر سمماییلیردی. الکین تئزلیک
انکار ائدیب، اونو تام گوبود و غدّار شمممکیلده حیاتا کئچیرمگه باشمممالدی دا،  الرینیح وق

 ا زونون اَن چیرکین ماهیّتینی آچیو و آیدین بروزه وئردی.
اساه  لریننین سمیاسمی است امتینی شوونیست دایرهایلدن آرتیو پهلوی حکومتی 51

نین اصل ماهیّتینی گؤسترمک ل ائدن )ملّی بیرلیک( سمیاستیهدف و م صمدینی تشمکی
سمممینده باش اوچون بورادان او د رون مرتجع مطبوعاتیندان تکجه بیر ژورنالین ایک نومره

 : نین قیسا میمونونو نمونه کیمی وئریرربم اله
نلشبیزیم طلبیمیز و اجتماعی ایسمتگیمیز ایرانین ملّی بیرلیگینی تکمیل» و دیرمک و او

لی ده فاره دیلشمممدیرمک اوچون بوتون ا لکهدیر. ملّی بیرلیگی تکمیلقوروماقدان عبارت
لر اورتمادان قالدیرلمالی دن یئرلی فرقعمومی دیمل اولممالی، لبماه، اخالق و ه. جهمت

یر. لی دمهلنمهبیریندن فرق -دیر.کورد، قاشم ای، عرب، تورر )آذربایجالی( و تورکمن بیر
لرده دانیشمماغا سون قویولمالی دیر. ایراندا دیل، ه گئیمگه، مختلف دیلمختلف ملّی لبا

ون لییی، اوندن ملّی بیرلیک یارانمایینجا ایرانین مسممت لعادت عنعنه لباه و ه... جهت
ری دا ساکین اوالن مختلف طایفاالسیندا قاالجاقدیر. اگر ایراناراضی بوتؤولوگو تهلکه قارشی

زدا الشدیرماساق، قارشیمیعنی بوتون اهالینی تام معناسیندا فارهواحد شکله سالماساق، ی
نین یادگاری اوالن جغرافی آدالر فاره لریجک دایانیر. چنگیز، تیمور د لتقمارانلیو گلمه

ده بو م صممده خدمت ائدن یئنی انیممباطی اراضممی بؤلگوسممو لی، ا لکهدیلینه چئوریلمه
رین و للرینده یاد دیلون داخیلینده و محکمه دایرهلرینده قوشآپاریلمالیدیر. حکومت اداره

 .(7ص 86 -81«) سی د لت طرفیندن قاداغان اولونمالی دیریاد سؤزلرین ایشلدیلمه
لوی الردان آیدین اولور کی، پهسینده الده ائدیلمیش فاکتالر نتیجهتوپونمیک تدقی ات

ا اریخ، مدنیّت و باشمم نین حیاتا کئچیردیگی بو شموونیسممت سمیاسممت دیل، تسممیسمالله
جه ده نین دیلینده، ائلهلریدا یاشایان آذربایجان توررلرده اولدوغو کیمی، آذربایجانساحه

دیر.توپونیمیاسیندا دا ا ز بؤیور تأثیرینی گؤسترمیش و گؤسترمکده
خه کی، قدیم تاریسممیندهالردان آیدین اولور کی، آذربایجان اراضممیتوپونیمیک تدقی ات

له باغلی له اساسا  تورر )آذربایجان( دیلیلرین اکثریّتی منشأ اعتباریموجود توپونیم مالیک
ی لرین چوخو تاریخلرین آدینی بیلدیرن توپونیمدیر. الکین حماضمممیردا مختلف اوبیکمت

مانتیک لمه سلیگه اوغرامیش، معیّن فونتیک عوضسی کیمی دَییشیکلرین نتیجهپروسس
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ه الشدیرلمیش و یا دیل منسوبیّتینه گؤرش، ترجمه ائدیلرر فارهمعناسی تحریف ائدیلمی
لره چئوریلمیشدیر. زامان کئچدیکجه بو جغرافی آدالرین معناسی آیدین اولمایان توپونیم

وی دیلدن چیخاراق اونودولموشسا بیر قسمی خال ین یاداداشیندا قورونوب سی کوتلهبعیی
ال، نسی دیله مخصوص اولدوغونو آشکارا چیخارماقساخالنمیشدیر. بو، منشأجه اونالرین ها

ر. بو الرین دا برپاسینا امکان یارادیتاریخی انکشاف پروسسینده اوغرادیغی فونئتیک واریانت
  :باخیمدان آذربایجاندا دَییشدیرلمیش جغرافی آدالری اوچ قوروپدا تصنیف ائتمک اوالر

.لرفونتیک دَییشمیله تحریف ائدیلمیش توپونیم -7
 سیله عوض اولونماسی.قدیم توپونیمین یئنی -۲
 لر.رر دَییشدیریلمیش توپونیمترجمه ائدیله -۳

ینده سممسممی نتیجهلنمهلرده سممسممین عوضلیگه اوغرامیش توپونیمفونتیک دَییشممیک
دا قیده آلینمیش، گونبر، گیرین // جیرین ، سمممانتیک معناسممی دا دَییشممیلیر. آذربایجان

آباد، احمدآباد، دمشمم یّه، سممارقیّه، احم یه، کوهدل، سممبالن، پیام، یشآباد، جامبسممتان
کالنککش، دهخمارقان و باشممم ا بو کیمی جغرافی آدالر تورر منشمممألی گونبری، گیریش، 

دیل، یام، سمماواالن، قایا، آخماقایا، گؤیقایا، سمماریآوا، گوموشآوا، اکینآوا، جامیشبوسمتان
دیر.نین تحریف اولونموش فورماالریلریگلنکش، توفارقان، توپونیم

دوشممومو  لنن اصمملینده ایسممه سممسحاضممیردا فاره دیلینده گونبرف شممکلینده ایش
 بری توپونیمی احتمال کی، واختیله گونبرق گونبره و یاسینده بیزه گلیب چاتان گوننتیجه

گونبری فورمماالریندان بیرینده اولموشمممدور. بو توپونیمین جغرافی موقعی و سممممانتیک 
رق// الر ایفاده ائدن بگه اساه وئریر. گون و مخالف آنالمممعناسمی بئله بیر فیکری سؤیله

نین لریندن بیری اسماسیندا یارانمیش گونبرق// گونبری// گونبره توپونیمیبری// کومپونت
ده اوالن، گون توتان، گونئی –سممممانتیک معناسمممی هر اوچ فورمادا دیلیمیزده بیر معنادا 

زون النیر. الکین سؤه گونئی شمکلینده آچیوگونشملی، گونشمه دوغرو اوالن یئر، عمومیّتل
شدیریلمیش. السینده بو توپونیمین ایکینجی کومپوننتی فارهسونوندا سس دوشومو نتیجه

دیر( شممکلینده سممالینمیشممدیر. ایسممتر جغرافی گونبرف )برف فاره دیلینده قار دئمک
لرین وننتن کومپنیموقعیّتینده، ایسمترسمه ده سمانتیک معناسینا گؤره گونبرف توپونیمی

نین سموزلوق ا زونو گؤسمتریر. بو ایسممه همین توپونیمین ایلکین واریانتیآراسمیندا اویغون
برپاسممیندا امکان یارادیر و تصممدیو ائدیر کی، بو توپونیم گونبرف یوک، گونبره// گونبرق// 
گونبری شمممکلینده اولموشمممدور. حاضمممیردا بو توپونیمین جغرافی موقعیّتینه گؤره خالو 
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مسممکنی اولدوغونو سممی فاکتی اونون قدیم تورر لنمهور شممکلینده ایشآراسممیندا گونه
 الندیریر.اساه

اوسمکو شمهرینه یاخین مینکرال بوالغین باشمالنغیجیندا یئرلشن جغرافی موقعینه گؤره 
گیریش آدالنان کندین آدی دَییشدیریلیب گیرین // جیرین  فورماسینا دوشوب. تبریزین 

نین آدی دَییشممدیریلیب دمشمم یّه اولوب. قیه بوالغیسممینده گوموشحلّهچای قیراغی م
یرن بیلد« یئر، مکان»نین معاصممر دیلیمیزده تورکجه لریآوا توپونیمآوا، جامیشبوسممتان

 آباد،لَنرر بوسمممتانتوپوفورممانتی ایلمه عوض« آبماد»سمممؤزو « آوا»ایکینجی کوپوننتی 
ی داها بیر لترکیب« آوا»رامیشدیر. بونالرال یاناشی لییه اوغآباد شمکلینده دَییشیکجامیش
دیر آوا جغرافی آدی احمدآبادال عوض اولونموشدور. اونو دا قید ائتمک الزیماکین –توپونیم 

ده ده موجوددور. وَ. آوا جغرافی آدینین پماراللی اکین آوا فورمماسمممینمدا تورکیمهکی، اکین
نین ریالریندان بیدیم اوغوز طایفاالریندان باشچیسؤزونون ق« آوا»اینانین تدقی اتالریندا 

اوتوردو، اونا سمممول طرف کورر « آوا»آلتینجی چادجیرا »آدینی بیلدیردییی قید اولونور  
سینی لنمهفونتیک عوض e- ə. تورر دیلینده (s.242،2) «کَمیگینی )سومور( وئردیلر...

آوا یندیر. اککنین فونتیمک واریانتیمیآوا توپونیآوا اکینریمک کی، اککیننظره آلسممماق گؤره
ن له مشغول اوالچیلیکاکین»و یا « اکین یئری»تورکجه ) اکین و آوا( سؤزلریندن عبارت 

آوا آوا و بوسمممتانالنیر. بو سمممممانتیک معنا عینی ایله جامیشآنالمینمدا آچیو« طمایفما
ارلیغین چیلیک و حیوانداکینلر ایسه همین یئرلرده لرینه ده عاییددیر. بو توپونیمتوپونیم

له یاناشممی، همین یئرلرین قدیم تورر طایفاالریندا مخصمموص انکشممافینی گؤسممترمک
ری آوا جغرافی آدالاولدوغونو معین ائدیر. بونالرال یاناشی آذربایجانین غربینده آوا و قیزین

 قیده آلینمیشدیر.
کی، فورماجا فاره دیلینده الشمممدیرلمیش ائله جغرافی آدالر واردیر آذربمایجاندا فاره

لشدیکده نیلرین سمانتیک معناسی معلنن سمؤز تأثیری باغیشالسا دا، همین توپونیمایش
امیش لیگینه اوغریشممیکیسممینده معنا دلنمه نتیجهمعلوم اولور کی، بونالر فونتیک عوض

 لهلنمه ایلی سممؤزلر اسمماسممیندا یارانمیش جغرافی آدالردیر. فونتیک عوضمنشممأ تورر
دا آخماقایا لر سیراسینیشمدیریلیب تحریف ائدیلمیش بئله توپونیمیسممانتیک معناسمی د

 لرینی خصوصی قید ائتمک الزیمدیر.قایا )سارقیّه( توپونیم)احم یّه( و ساری
سیندن عبارت شکیلچی« م -»فعلی و « آک»کومپوننتی « آخما»نین آخماقایا توپونیمی

 اوالن« یا دوغرو اسمت امتییوخاردان آشماغی»آتریبوتیو فعلی آددیر کی، )آخما( معناسمی 
ورر سؤزو ده عینی ایله ت« قایا»دئمکدیر. بو سؤزون ایکینجی کومپوننتی « آخیجی»یعنی 
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یا یآشاغ»لی سؤز اولوب ایری، بؤیور داش آنالمیندادیر. گؤروندوگو کیمی، آخماقایا منشأ
معناسینی بیلدیریر و بو سمانتیک معنا همین توپونیمین جغرافی « لنن قایاغرو است امتدو

وضعیّتینه ده اویغون گلیر.
دیر. آیری معنا چاالرالرینا مالیک -لرده آیریدیر کی، رنگ بیلدیرن سمؤزلر توپونیمبللی

ف مختل سممؤزو ده جغرافی آدالرین ترکیبینده« سمماری»معاصممر دیلیمیزده رنگ بیلدیرن 
کی، دهنین ترکیبینقایا توپونیمیلنیر. آذربایجاندا قئیده آلدیغیمیز سممماریمعنماالردا ایش

النیر. گؤروندوگو کیمی، آخماقایا و آنالمیندا آچیو« بؤیور، گئنیش اوجا»سؤزو « ساری»
لی سؤزلر اساسیندا یارانمیش، جغرافی منشأ نین هر ایکیسمی توررلریقایا توپونیمسماری

فم مک له قید ائتؤقعینه اویغون سممانتیک معنا ایفاده ائدن جغرافی آدالردیر. الکین تاسممّ
کی، ظاهری اوخشممارلیغینا گؤره هر ایکی توپونیم تحریف ائدیلرر دیر کی ترکیبیندهالزیم
خانا سممیز سممؤزو اسمماسممیندا یارانمیش آخماقسممفئه، عاغیل - یّه )اَحمو // آخماقاحم

عربجه اوغرو سممؤزوندن اولوب اوغروخانا دئمکدیر(.  -سمارقیّه )سمارقمعناسمینی وئریر( و 
(. بو ۳ -ص79۳فورماسمینا سمالیناراق تمامیله یئنی سممانتیک معنا کسمب ائتمیشدیر ) 

 گلنککچ، گوجووار // کوجووار، کؤیدیل و لر سممیراسمینداشمکیلده تحریف ائدیلمیش توپونیم
کش ر. گلنککچ توپونیمی تحریف ائدیلرر کالنلرینی ده عمایید ائتمک اوالبورانلی توپونیم

ش  -نین دیالکت واریانتی و چایسه کئ  )کئچمک( فعلی -ککش فعلی صفت، کئش -)کالن
نین کئچدییی یئری گؤسممتریر، گوجورار )جنوبی سممی ایله گلیب گئدهلنمهسممس عوض

ر( کجاآباد لنیلرینده کوج سؤزو توخونموش کیچیک کیلیم آنالمیندا ایشآذربایجان دیالکت
اورر دئمکدیر(، بورانلی ایسمممه : داغ، دل: دیل کوهمکان(، کؤی -یئر: همارا، آباد: )کجما

یشدیریلیب بارانلو )فاره دیلینده باران  یاغیش دئمکدیر(، شکلینه سالینمیشدیر.یدَ
ؤزلرینه نین قدیم سلرین ترکیبینده آذربایجان دیلیحاضیردا آذربایجاندا موجود توپونیم

لنمیر، بیر قیسمممی ایسممه ا ز ادف اولونور کی، بونالرین بیر قیسمممی دیلیمیزده ایشتصمم
آنالمی  «شهر»، «دوشرگه»لنیر. بئله سؤزلردن بیری یشممیش شکیلده ایشیمعناسمینی دَ

سممؤزونون « گان»اف ده لی قدیم قان // کان سمؤزودور. ت. حاجیایفاده ائدن تورر منشمأ
کنمد، یئر، مکمان آنالمالرینممدا »لرینمده یم تورر دیملاین قمد«کئن»فونتیمک واریمانتی 

لردن لنن توپونیم(. ترکیبینده قان سؤزو ایش۸ -ص ۳1لندیگینی گؤسمترمیشمدیر )ایش
جه آذرشمهر، سمونراالر ایسه دهخوارقان دیر. بو توپونیم اوّلبیری ده توفارقان جغرافی آدی

النیر( ایله عوض اولونوب. توفارقان وکند، خوار/ خوردن یئمک معناسیندا آچی -)فارسجا ده 
لریندن عبارت )دیوارلی دیر( دیوار و قان ترکیبتوفار )دیوار سممؤزونون دیالکت فورماسممی
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دیر. قان توپوفورمانتی کیمی معاصیر د رده ده بیر چوک شهر( قدیم تورر منشألی توپونیم
عنانی عینی سمانتیک م الشمیب قاالراقلرین ترکیبینده داشلی توپونیمقدیم تورر منشمأ

دا دا )سممن ان/ سمنگان(، ارمنستانبیلدیریر. قان// کان ترکیبلی جغرافی آدالرا افغانسمتان
سو(، آذربایجان جهوریتینده )بیل ان(، چین دا )قانسی(، اویغورستان)آغ مان ان داغ سلسله

 و سممؤزله باغلیسممی کان وُی آدینا راسممت گلینسممه ده، بالریندا قدیم تورر ا لکهقایناق
لر داها چوک ایران آذربایجانیندا )کول ان، بلوکان، اَزقان، آریکان، ابرغان، یمارانمیش توپونیم
دا، سوپورقان، سورکان، گیرکان// کورقان، قیزیکان، شمرقی آذربایجان -قولپای ان/ گلپایگان
غربی  -ده اورمیه -قوزغان داغالریسممکوت توسممرکان/تویسممرکان، کانیسمم رکان، کانیس

و ه.( قیده آلینمیشمممدیر. یئر، مکان بیلدیرن قان سمممؤزونون دیالکت و  -آذربمایجماندا،
لریمیزده عینی آنالمدا قُورونوب سمماخالنماسممی فاکتی ماراقلی جهت کیمی ا زونو شممیوه

یر.النایسه یئر آنالمیندا آچیو -هاواسیز، قارانلیو  قان -خفه  -گؤستریر. مثال   خف ان
لریندن یارانیب(. یام )پوست، چاپار سو و آالن کومپوننت -اشی، ساواالن سووبونالرال یان
لی جغرافی آدالر دا تحریف ائدیلَرر دیل قاال کیمی تورر منشمممأطؤلمه و بَی مرکزی(، آغ

نا قلعه فورماسممیطویله، پی منسمموبیّتینه گؤره معناسممی آیدین اولمایان سممبالن، پیام، آغ 
دوشموشدور.
ر ده لنین آدینی عکس ائتدیرن بعیممی اتنوتوپونیما قدیم تورر اتنوسممالریدآذربایجان

اوالن موغان  لردنلری ایله عوض اولونموشدور. بئله اتنوتوپونیمیشدیریلرر تمامیله یئنییدَ
نین آدینمدان آد کی، د رلرده قمدیم تورر طمایفماالریآبمادال، ائرادان اوّلتوپونیمی پماره

رخابآلمیش تاور داغی اوّل یله، ال، سممولدوز نَغَده الر عینالی// آینالی، سممونراالر ایسممه سممُ
رودال عوض اولونموشدور.نین آدی زرّینهله، جیغاتی چاییچارباش چهاربخش

دیللی جغرافی آدالرین اکثریّتی تورر )آذربایجان( دا موجود فارهحاضممیردا آذربایجان
یش بئله لردیر. قیده آلینمیلمیش توپونیمدیلیندن فاره دیلینه ترجمه ائدیلرر دَییشدیر

یئوین یمازدیغی کیمی اوف و او. ج. میرزهلر چوخلوق تشمممکیمل ائمدیر. م. ا. مردانتوپونیم
ته گتیریب چیخاریر کی، باشمم ا جغرافی یلیک بعیمما  ائله بیر وضممعلیگه آلودهچیترجمه

نین برپا توپونیمین ح ی ی آدیلرینه دوشور، سونراالر بو اوبیکتین آدی اتّفاق و دنیا خریطه
(.5ص ۸8لشیر و یا غیر ممکن اولور )سی تمامیله چتینائدیلمه

تبریزده قوروچای )میدان چایی( اوزرینده سمممالینمیش قدیم تاریخه مالیک داش کؤرپو 
سنگی، داها سونراالر ایسه پورسنگی اولوب. داش کؤرپو ایسه آرتیو الشمدیریلیب پلفاره
 -سمموچیخاراق اونودولوب. قزوین رشممت یولو اوزرینده یئرلشممن شممیرین وی دیلدنکوتله
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سفیدرود، اهرده  -رود، قیزیل ا زَن چاییتلخه -چایبوالق، مهاباد، آجیسویوق -شیرینآب
و ده قویون کؤرپوسسی شتربان، اورمیهچی محلهسبز. تبریزین دوهکوه  -داغیئرلشمن گؤی

سمی سراستخر. اوسمتو محلهده گؤلدهنه(، اورمیهپل سمه -گؤزلو کؤرپوپول گوسمفند، اوچ
 -سممودا آغآب، شممرقی آذربایجانتلخ -سمموده آجیدورود، اورمیه -چایایکی دهاوشممنَویّه

ی لری بو کیمگرم توپونیمآب -سممولی رایونوندا ایسممتینین قوشممچو انزسممفیدرود، اورمیه
الشدیریلیب.لرله فارهترجمه

ر فورماسینا ساالیشدیریلیب کوسهینین آدی دَه یئرلشن کوساالر کندیمیانا یول اوستوند
ن ینین آدی سونرادان دَدن دمیرد ین کندیده قدیمدوشوب. هشتری یشدیریلیب تیمورک دوُ

لنیر کی، سیز، یعنی تح یر آنالمیندا ایشعربجه آلچاق، لیاقت« دون»فورماسینا سالینیب. 
الرین مناسمممبتی کیمی اقمانی اوالن امیر تیمورا فمارهبو دا واختی ایلمه بؤیور تورر خم

ئتمک لرینی ایفاده الره قارشی منفی مناسبتمعناسینی ایفاده ائدیر. تورر« آلچاق تیمور»
لریندن بیرینه چئوریلمیش جغرافی آدالر سممیراسممیندا قدیم تورر طایفاالریندان واسممطه

لرلمه ا لچولن آروه لیمکیملا نبیری اوزالرین آدینی قورویوب سممماخالیمان تماریخی می
نین آدی فارسمممجا عفونتلی، موردار یئر آنالمی ایفاده ائدن آبریز سمممؤزو ایله عوض کندی

نین فونتیک سمممیسمممتمینه نین آدی فاره دیلیکی کندیممهده تپمهائمدیلیمب، اورمیمه
نین یماکو، گرگن )قورقان( کندی کنعان، سولدوزون دَلمه کندیالشدیریالراق تپهاویغون

آوا کندی طال ان، آباد، شیطانآدی )داغی دَلَرر سمو چکیلدییینه گؤره بئله آدالنیر( اسالم
الشممدیغینا گؤره چاغیریش آنالمیندا گلمک سممؤزو ایله دورگه )قاچاقاچ د رونده مسممکون

ایفاده اولونور.( فارسمجا قاریشمیو معناسینی وئرن دوراگل سؤزو ایله عوض اولونوب. ایراق
یَرکندیدهنه ک نین آدی راهدانی فورماسمینا سمالینسما دا بو کندین آدی خالو آراسیندا ا

دهنه کیمی قورونوب ساخالنیب. گؤز آیران )بورا ایکی گؤزلو بوالغین جغرافی مؤقعینه گؤره 
یه کیهمدوزلدنلر آدالنیب، تپه گران، یعنی کوزهبئله آدالنیب( کندی ایندی فارسممجا کوزه

لو فورماسینا سالینیب.یشدیریلرر عیسیینین آدی دَکندیلی یاخین ایسی
لری اکیننین سبیر سیرا جغرافی آدالرین ترکیبینده اوالن قدیم سؤزلر بعیا  همین اراضی

ریندن لاوچون آنالشممیلماز اولور. بونا گؤره ده همین توپونیم یا بوتؤولوکده، یا دا کومپوننت
ک یشممدیریلیر. بئله فونتییو فونتیک فورماسممی دَالشممدیریلیر بیری معاصممر دیله اویغون

سؤزلر  آیریلی دا مست ل معنالی -لری آیریلیگیه اوغرامیش توپونیمین کومپوننتیشیکیدَ
بیرینه اویغون گلمیر، یعنی بو سممؤزلر  -اولسما دا، عمومی ترکیبده اونالرین معناسمی بیری

رلشممن لیغیندا یئمرندین یاخین بیرلیکده جغرافی آدین میمممونونو عکس ائتدیرمیر. مثال ،
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 -یشمدیریلیب سونرادان کندل  اولوب. فاره دیلینده کُندینین آدی دَکوللی// کوللو کندی
ائتمک آنالمالرینی وئریر. ماراقلی جهت اودور کی، آغیر، یاواش  ل  ایسمه کوسمک، آجیو 

غی دیگر نین یاشادی الریلرینه تورر خالنین پاراللدا قیده آلینمیش کوللو توپونیمیآذربایجان
ندی کوللور ک: سینده داها چوک تصادف اولونورلرده، خصوصیله تورکیه جمهوریتی اراضیبؤلگه
(، 7آنتپ، هاتای، کایسئری، اورفا، تونجئلی(، کوللوجا )دازکیری، تئرجان، کیرشهرروم، غازی)ارض

جی عصر  -76(. 6ص  118 -191سیویرجه( ) -آزیغداغی کندی )ائلور )سیواه(، کوللورلکول
 ۸1ینیر )نین آدینا راست گلده کوللور، کیللیک و کوللوجه کندلریالریندا آنتپعثمانلی قایناق

آدلی قدیم بیر تاتار اوباسی موجوددور « کوللور»ده (. مولدووادا قاقاوزالرین یاشادیغی بؤلگه1ص 
 (.9ص  771)

 ون داها چوک«کول»لک کومپوننتی تورر اونوماسمتیک سمیستمینده بو سؤزون ایعموم
ریخی نین شاهدی اولوروق. بیر چوک تالندیییلرین ترکیبینده ایشقدیم تاریخی آنتروپونیم

( آدالندیغینی قید ائدن ن. külbəyبی )نین کولبویوندان بیری 9لرین الردا پئچئنئوقایناق
نین آدی نینللور کندینین بؤیور کندلریندن بیری اوالن کوکمایما ایغدیر والیتیچتین

بو (. دیویتچی8ص  ۲۳۳لرینه دایاندیغینی گؤستریر )تورر میفولوژی گؤروش اوغلو ایسه 
(. آکادمیک ح. آ. 71ص  78اولدوغونو بیلدیریلیر )« سورو کولبئی»پئچئنئو بویونون آدینی 

« کولوغ»، «کول»لرین ترکیبینده موجود اف قدیم تورر اونوماستیکاسیندا آنتروپونیمقلی
(. ماناه 77ص  9لرینی تیتول بیلمدیرن لکسمممیمک واحمد کیمی قید ائدیر )کومپوننمت

چور، گؤی تورر خاقانی کوتلوگ خاقانین کیچیک اوغلو کول تیگین  -داسمممتمانیندا کول
ن، اوجاغی»ین، «آتش»نین قدیم تورکلرده کومپوننتی« کول»نین معنما آچیمینمدا آدالری

ییز. بیر چوک تاریخی قایناق الردا میالددان هلو کیمی گؤرمکدنین سیمبوو«یووان»یوردون، 
الریندان هون خاقان -لره لی آنتروپونیم( کومپوننتkülکی تورر تاریخینده ده کول )ا نجه

(. 7۲ص  88(، کول خان آدالرینا راست گلینیر )717 -71۲)م. ا .  ۲سورور کولوگ خان
الرین تحلیلی گؤستریر کی، همین آدالری کتبو جغرافی آدالرین سممانتیک اسماسی و فا

، اوفون قید ائتدییی کیمیلی حساب ائتمک اولماز. بوداق بوداقآلینما و یا غیر تورر منشأ
لرینی آیری شاخه -نین آیریلریسی خال ین ا ز تاریخی کؤریشیلمهیجغرافی آدالرین، د

 (7۳ص 717 -715مکدیر )دان تدریجا  آییرماق دئدوغراماق اونو یاشادیغی تورپاق

                                                                                                                                 
1- Kır şəhər 
2 - sürük külug xan 
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 الشدیرما سیاستی آپارماسینین فارهبو قبیل جغرافی آدالرین یارانماسمی ایران د لتی
ربایجانا لرین آذلرین، غیر توررسینده باش ا ملّتدیر. کؤچورمه سمیاستی نتیجهایله باغلی

نی یسمممینه ا ز تأثیریشمممدیریلمهیلریمیزین دسمممی ده بیر چوک توپونیملشمممدیریلمهیئر
 -سینه نسبتا ، داها چوک آذربایجانین جنوبگؤسترمیشدیر. بو تأثیر آذربایجانین شرق حصّه

ده ا ز عکسینی گؤستریر. آذربایجانین شرقی آذربایجان له اورمیه طرفغربینده، خصموصی
سمممینمده اولمدوغو کیمی، بوراداکی بیر چوک جغرافی آدالر چوک مختلف فورماالردا بؤلگمه

الرین دا رر فاره دیلی ایله یاناشمی، باش ا آز سایلی کیچیک ائتنیک قروپیشمدیریلهید
الرین الشدیریلماغا جهد ائتمیشدیر. الکین بونا باخمایاراق بو ائتنیک قروپلرینه اویغوندیل
یز سی قدر زنگین اولماماسی بو توپونیمه یالننین آذربایجان تورکجهنین لغت ترکیبیدیلی

لنمیش، سمؤزون ایلکین سمممانتیک له نتیجهیشمیکلیکیدا کیچیک دگراماتیک قورلوشمون
معناسمی ایسمه قُورونوب سماخالنمیشمدیر. قدیم سول// چول طایفاالرین آدالرینی عکس 

ورده(، نین آدینی عکس ائتدیرن اَشیک )ترگیائتدیرن سمولیک، اَش// اَه// آه طایفاالری
 ا بو کیمی سؤزلر اساسیندا یارانمیش دا(، قسمریک )روزاچاییندا( و باشخانیک )باردوسمت
یسی ایک شکیلچ -الشدیریالراق سونونا یه اویغونلر کوردجهلی توپونیمقدیم تورر منشمأ

لی سممؤز کیمی ایلکین سمممانتیک یشممدیریلسممه ده، قدیم تورر منشممأیال دآرتیریلماق
 معناسینی قورویوب ساخالمیشدیر.

لردن و بعیی دیل ن سببیدالرین چوخو معگؤروندویو کیمی، آذربایجانداکی جغرافی آ
رین للرله عوض اولونموشدور. بو توپونیمیشمیش، نئوتوپونیمیفاکتورالردان آسیلی اوالراق د

دن آراشممدیریلماسممی دیلیمیزین تاریخی دورومونو اورتایا سمممانتیک جهت -لئکسممیک
نین یلرفلسفی گؤروش -ال یاناشی، عینی زاماندا خال یمیزین میفیک، اجتماعیچیخارماق

لرین مسی و بیر چوک دیگر پروبلنیلمهلریمیزین ا یرالشدیریلماسی دیالئکت و شیوهآیدین
الندیرماغا امکان وئریر کی، الر یارادیر و بئله بیر فاکتی اسممماهحلّی اوچون بؤیور امکان

 نی جغرافیلری اوالراق ا ز تاریخیالشممان سمماکیننین ایلکین مسممکونلر بو اراضممیتورر
 رر گلمه طایفاالری دا آسیمیالسیایا اوغراتمیشالر.ن ائدهیآدالردا مع
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 ای زبان ترکیهای محاورهنگاهی به لهجه
 در منطقه چهاربرج

 احمد جوادی چاربورج

های بسیار متعدد، ها و خصموصمیات بسیار جالب زبان ترکی داشتن لهجهیکی از ویژگی
بفردی اسمت که نشمان از گستردگی استعالم زبان ترکی و انعطاف پذیری  زیبا و منحصمر

باالی این زبان با محیط و شرایط زندگی استعمال کنندگان آن دارد. در مناطو ترر نشین 
ه ایران هر شمهری با لهجه منحصمر بفرد خودش زبان ترکی را صمحبت می کند. این مسئل

د ولی نه به اندازه زبان ترکی چراکه در زبان ها نیز وجود داشممته باشممشمماید در دیگر زبان
 ای که وقتیترکی بسمیاری از روسمتاها نیز لهجه منحصر به فرد خودشان را دارند به گونه

اشند. بتوان فهمید که، صحبت کنندگان اهل کدام روستا میکنند کامال میآنها صحبت می
جَلی، قره قوزولو، و احمد رههای روسمممتاهای قپچاق، چبرای مثال در منط ه چهاربرج لهجه

توان حده زد که، فالنی آباد آنچنان منحصمر بفرد است که با صحبت کردنشان کامال می
جَلی همان باشمممد. در این بین لهجه روسمممتای چَرهاهمل کمدامیک از این روسمممتاها می

همان به  «ر»های های لهجه میاندوآب را دارد با این تفاوت که در این لهجه مصوتگیویژه
گردد. از این رو این لهجه را تلفظ نمی «ی»شود و به صورت صمورت صحیح خود تلفظ می

 .ترین لهجه به زبان معیار ترکی دانستتوان نزدیکمی
لهجه باال چاربورج و لهجه بؤیور چاربورج. : در خود چهاربرج دونوو لهجه غالب داریم ما

دلیل وجود آنها نیز وجود دو منط ه با  های خاص خودشممان را دارند واین دو لهجه ویژگی
د. انهمین نام در چهاربرج است که زمانی با فاصله بسیار اندکی دو روستای جدا از هم بوده

شود. برای تلفظ می« ی»به صورت « ر»در هردو لهجه مورد نظر در تمامی کلمات، حروف 
 hardan/سمممنو هاردان بیلیر /gəliyəm/بمه صمممورت گلییَم /gəlirəm/مثمال گلیرم

bilirsən/ به صورت هایدان بیلیسَن/haydan bilisən/ شودتلفظ می. 
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 ی باالچاربورجلهجه 
تر از لهجه بؤیور چاربورج است و دلیل آن هم تلفظ کلمات دراین لهجه بسمیار کشیده

نشین بودن آنها در زمانهای در باال چاربورج است که به دلیل کوه« شماغی»وجود طوایف 
 های بلند بیشتری صورتدر لهجه آنها تلفظ کلمات به صورت کشیده و با مصوتگذشمته 

می باشممند به  /A/ «آ»پذیرد. ولی با این وجود بسممیاری از کلمات که دارای مصمموت می
 .سازدشود که، در نوو خود پارادوکس جالبی را فراهم میتلفظ می /Ə/« اَ»صورت مصوت 

شمرده صحبت کرده  -اربورج کلمات را غالبا شمردهالزم به توضیح است که اهالی باالچ
کنند. در زیر نیز اسممتفاده می /hey/هئی »ی و در پایان بسممیاری از جمالت خود از واژه

: آوریمی باالچاربورج میبرخی از کلمات با لهجه
 همان= بیلَنه دئدیم /bilova dedim/.بیلووا دئدیم

 همان= دده نین آدی نه دیر؟ /dədovın adı nədı/دَدوُوین آدی نه دی؟
 همان=بیزه گلمیرسیز؟ /bizə gəlmisuz/بیزه گلمیسوز؟

 همان=بیلمیرسیز؟ /bilmisuz/بیلمیسوز؟
 همان=قازاندیم /qəzəndim/.قَزَندیم

 اصطالح مخصوص لهجه باالچاربورج /ac olasan hey/آج اوالسان هئی
 ا لسونن همان= ییه /yiyon ölsün hey/.یی یون ا لسون هئی

 همان= قارقا /qəğə- qəyqə/.قَغه/قَی ه
 همان=چَک از ریشه چکمک /çeh/.چکح
 همان= آرک /əx/.اَک

 همان= چکمه /çehmə/.چکهمه
 همان= قارپیز /qəypiz/.قَیپیز/قَرپیز

 همان=بیلدین/beldun/بکلدون؟
 یمهمان=گلجه/gələçemə/.گَلَچکمه

 یمهمان=گئدجه /gedəçemə/.گئدَچکمه
 همان=دویمَح یا بَلله /düməh/.دومَح
 همان=یئییرم /yeeyəm/.یکیَم

 همان=گئدیرم /geeyəm/.گکئیَم
 همان=سیز /suz/.سوز
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 همان=گئتدیز؟ /getduz/گئتدوز؟
 همان= سنین /sənun/.سَنون

نوو قارداشمموو هاردادی؟ همان=سممنین قارداشممین  /sənuv qardaşuv hardadı/سممَ
 هاردادیر؟

 همان=ساتاجاقسان؟ /satessən/ساتئسسَن؟
 همان=آالجاقسان؟ /alessən/آلئسسَن؟
 همان= گله جکلر. /gələcillər/گله جیللر

 .گویندمی /aba/و به مادر خود آبا /qağa/مردم باال چاربورج غالبا به پدر خود قاغا 

 ی بؤیوک چاربورجلهجه 
ین  ی معیار زبان ترکی بسمیار نزدیک است ی بؤیور چاربورج به لهجهلهجه و تنها در ا

ی بؤیور چاربورج شود. تلفظ کلمات در لهجهتلفظ می« ی»به صمورت « ر»لهجه حروف 
های بسیار جالبی در اعراب دارد. برای ی باال چاربورج است و تفاوتتر از لهجهبسمیار کوتاه

ی هشود، در لهجی باالچاربورج با اعراب کسره تلفظ میمثال بسیاری از کلماتی که در لهجه
 ی بؤیورگردد. در زیر برخی از کلمات با لهجهبؤیور چاربورج به صممورت فتحه تلفظ می

: آوریمچاربورج را می

 /biləvə dedim/وه دئدیمبیله
 /biləvizə dedim/ویزه دئدیمبیله

 /dədəvin adı nədı/دَدَوین آدی نه دی؟
 همان=یئییرم /iyəm- yiyəm/ائیی یَم/ یی یَم

 همان= گئدیرم /geeyəm/گکئیَم
 همان= یوموروق /yımıyıx/ییمییخ
 جکسنهمان= بیله /biləssən/بیلَسسَن

 همان= گئدجکسن /gedəssən/گئده سسَن
 همان= آالجاقسان /alassan/آالسسان
 گویند.می /nənə/و به مادر ننه  /ağa/ی بؤیور چاربورج غالبا به پدر آغا در لهجه
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  قالماق»صرف فعل»/qalmaq/ ی بؤیوک چاربورجدر لهجه : 
 /qalacıyam/قاالجیام

 /qalassan/قاالسسان
 / qalacıq/قاالجیو
 /qalacıyıx/قاالجییخ
 /qalassız/قاالسسیز

 /qalacıxlar/قاالجیخالر
 
  قالماق»صرف فعل»/qalmaq/ ی باال چاربورجدر لهجه : 

 /qalaceyəm- qalaçemə/قاالجکیَم/ قاالچکمه
 /qalessun/قالکسسون
 /qalecux/قالکجوک

 /qalaceyux/قاالجکیوک
 /qalessuz/قالکسسوز

 /qalecuxlar/قالکجوخالر
هایی که بدان ی باالچاربورج با تمام ویژگیزم به توضمیح اسممت که اسممتعمال لهجهال *

ی جریان دارد و لهجه« شمماغی»اشمماره کردیم امروزه بیشممتر در بین افراد مسممن طوایف 
ور ی بؤیبیشتر به لهجه« موغدم»ر بین افراد جوان و حتی افراد مسن طوایف باالچاربورج د

 .چاربورج مایل است
 

 گیری در چهاربرجواحدهای اندازه: 
دن کی، جوت عبارت دیر بیر جوت کَل )ائرکک گامیش( یا بیر جوت ا کوز /cüt/: جوت

خرمن د ومک، آرابا چکمک یئر سورمک، : دناکینچی اونالرال ا ز اکین ایشملرین، او جمله
 ...گؤره بیلسین.و

وری و دموکرات چاربورج یئرلری ایلک ت سممیم اراضمممی قانونوندا )سمممید جعفر پیشمممه
جوته بؤلوندو کی هر جوت ت ریبی  6۲سیندن سونرا( نین آذربایجان ت سیم اراضیسیفرقه

ه یممما جوتون نئچهکتاردان عبارت دیر. ت ریبی دئمگیمیز بونا گؤره دیر کی، بع 71حالدا 
 .بازلی الر تعیین ائدیرمیشرعیت آراسیندا بیر پارا پارت -هکتار اولدوغون ارباب

 .هکتار نظرده آلینیر 71پس بیر بوتون پای بیر جوت یا 
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هکتار( و یا بیر آیری باخیمدان، بیر  5بیر جوتون یاریسممی ) /yarım cüt/: یاریم جوت
 .جوتون د رد دن ایکی سی

 هکتار اوالرمیش 7بیر جوتون د رد دن بیرینه دئیردیلر کی، ت ریبا  /çərəh/: چَرَح
 بیر جوتون سکگیزدن بیرینه دئیرمیشلر /siyə/: یهسی

 .بیر باتمان دیر مترمربع 79۲یئر اولچوسونده هر  /batman/: باتمان
متر مربع بیر  71171باتمان بیر ایختاردان عبارت دیر ) 55هر  /ixtar/: ایختار/ هکتار

 ایختار اولور(
 .متر اولور 7بیر بالغ آدامین اوجا آتدیمی کی ت ریبا  /atdım/: آتدیم
 د رد کیلومتر یاریم، بیر آغاج دیر /ağac/: آغاج
 باتمان بیر خلور دیر xəlvər/ 711/: خَلور
دن عبارت دیر کی، ساییال چوک و سماییسمی بللی اولمایان خاص بیر شمئی /xıl/: خیل
 بیلمز.

بیر بالغ انسمممانین جیلی بارماغیندان بؤیور )کوله( بارماغینا  /qəriş/: قرین قَریش/ 
 .سانتی متردن عبارتدیر ۲1کیمی بیر قرین  دیر کی، بوگونکو معیارالر ایله 

نردی و بیر لرینده ایشلهبیلچی -بو ا لچو چوخلو پارچا ا لچو /arşın/: آیشمین/ آرشمین
 .متر ایله برابر ایدی 7آیشین 
جوت سایاندا اگر سونا چاتاندا بیر دنه تک قالسا  -بیر معین شیئی جوت /fərəh/: فَرَح

جوت بیر فرَح قویونو وار کی عبارت  71بیر شمخصین : او بیر تک قاالنا فَرح دئیردیلر. مثال
 .قویوندان ۲7دیر

 چکی واحدلری :
 دنکیلوگرم 76کی عبارت دیر  /put/: پوت

 گرمکیلو  batman/ 5/6/: باتمان
 کیلو گرم yarım batman/ ۲51/۳/: یاریم باتمان
 کیلو گرم çərəh/ 6۲5/7/: چَرَح/چرر

 گرم siyə/ 97۲/: یهسی
 گرم ponza/ ۸16/: پونزا

 گرم həf diyəm/ ۲1۳/: مهَف دیه
 گرم se diyəm/ 5/717/: مسه دیه
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 گرم düdüyəm/ 57/: مدودویه
 گرم misqal/ ۸/: میس ال

**********************
 بیر بوکوم چؤرر/büküm/: بوکوم
 بیر آتیم چای :/atım /آتیم

 بیر چیرتیم سوغان /çırtım/: چیرتیم
 بیر چیمدیک دوز /çimdik/: چیمدیک
 بیر پیشیریم دویو :/pişirim/پیشیریم
 بیر خورتوم سو /xortum/: خورتوم
 بیر ایچیم سو /içim/: ایچیم

 بیر سالخیم اوزوم /salxım/: سالخیم
 بیر بوروم قایناماق. مثال شوربا بیر بوروم قایناییب :/burum/بوروم

 بیر چالخیم یاغ /çalxım/: چالخیم
 بیر قاش پئندیر :/qaş/ قاش
 بیر دیلیم قارپیز :/dilim/ دیلیم
 بیر آووج توپراق :/avuc/ آووج
 بیر چنگه تور /çəngə/: چنگه
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 مربوط به پختن نان در چهاربرجترمینها و اصطالحات 
 احمد جوادی چاربورج

 مکانی که در آن نان می پزند/ نانوایی خانگی /təndirə səy/ :تندیره سَی

کردند. چاالسَی سَی ها که در آنجا استحمام میمکانی در تندیره /çala səy/ :چاالسَی
 .کردای فلزی آب را به بیرون هدایت میسوراخی داشت که با لوله

میله ای قالب شممکل اسممت که بوسممیله آن خمیرهایی که به تنور  /ərsin/ :ارسییین
 آورند.اند در مینچسبیده و در داخل آتش تنور افتاده

 در سفالی یا چوبی تنور /duvaq/ :دوواق

متر از داخل تنور به بیرون برای سانتی 71سوراخی است به قطر حدودا  /külfə/ :کولفه
 بهتر آتش در تنور. مکش خوب هوا و سوختن

ای سفالی شبیه نعل اسب به درازای نیم متر که از وسمیله /külfəndik/ :ندیککولفه
دادند که مکش هوا بهتر انجام داخل تنور مماه با دیواره تنور جلوی سوراک کوفله قرار می

 .گیرد
 های بیرونی تنور را گویند. )تندیرین قیراقالری(لبه /piyə/ :پیره/پی یه

ای اسمت بالش مانند برای بسمتن کولفه. بعد از سموختن وسمیله /təpəcək/ :جکتپه

بندند تا زغالهای موجود در تنور زود به اتمام نرسیده جک میچوبها در تنور کولفه را با تپه
 .و سفید نشوند

کنند چوبی به اندازه دسته بیل که با آن داخل تنور را زیر ورو می /kəssov/ :کَسسوو
 های ته مانده بیرون بیاید.تا زغال

ی آن خمیرمورد نظر را پهن ای چوبی که بوسممیلهوسممیله /taxta bazı/ :تاختا بازی
 کردند.می
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م داری از خمیر که به شمممکل توپ کوچکی در آمده و آماده پهن  /kündə/ :کونیده
 کردن بوسیله تاختا بازی است.

بوسمممیله تاختابازی را یاریم  هاپهن کردن کونمده /yarım yaymaq/ :یاریم یایماق
 یایماق گویند.

زنیم خوب نچسممبده و داخل آتش تنور بفتد وقتی خمیری که به تنور می /küt/ :کوت
آید که به آن کوت یک نوو نان جمع شمده و نصمفش خمیر و نصمفش سمموخته بعمل می

 گویند.

 کنند.ای چوبی که درون آن خمیر درست میوسیله /tabaq/ :تاباق

یک روز قبل از درسممت کردن خمیر برای پختن نان  /bılamaş/ :ج/بیالماشبوالمان
بوالمان  تهیه می شمود. روش تهیه بوالمان  بدین گونه اسمت که م داری مایه خمیر را در 

شود. به حالت م داری آرد و آب مخلوط می کنند که خمیری خاص و پف کرده حاصل می
ه می «یرماققیژق »پف کردگی و جوش زدن خمیر مورد نظر ب گویند. خمیر بدست آمده را 

کنند. سمپس چند سمماعت منتظر خمیر اصملی پخت نان اضمافه نموده و کامال مخلوط می
 شود.گفته می «آجیماق»مانند تا خمیر خودش را بگیرد که به این حالت خمیر نیز می

کنند و به یای که روی آن خمیر را به صورت بسیار نازر پهن موسیله /ılfıdə/ :ایلفیده

روی  شود کههای نوعی بید به نام مورسول سؤیود درست میچسبانند. ایلفیده از ساقهتنور می
 .نمایندکشند و داخل آن را با ضایعت فرش )خیر خیم( پر میآن را پارچه سفیدی می

بعد از یاریم یارماق، خمیر مورد نظر را روی دست با مهارت  /qəlbirləmək/ :قلبیرلمک
 .چرخانند که پهن شده و به اندازه مطلوب برسد که به این کار قلبیرلمک گویندمی خاصی
ای تشممت مانند که از فیمموالت حیوانی و کاه درسممت وسممیله /kərəlik/ :لیککره

 .بردندکردند و خاکستر تنور را روی آن ریخته و به بیرون میمی

زیر پای گاوها انباشته و  وقتی که فیموالت حیوانی به صورت طبیعی /kərmə/ :کَرمه
های مسمماوی در بیرون از طویله توان آنها را با بیل برید و بصممورت تکهفشممرده شمموند می

های بسمیار سفت فیوالت، کرمه گویند که نوعی هیزم بسیار خشمک نمود که به این تکه
 خوب برای پختن نان است.

اده از دست حالت دهد و به وقتی که فیوالت حیوانی را یک نفر با استف /yapba/ :یاپبا

ت سمیم کند و روی زمین قرار دهد تا خشک شود یاپبا یا یاپما درست  اندازه های مسماوی
 گرفت.شود. یاپبا برای سوخت تنور مورد استفاده قرار میمی
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یاپبای مرغوب و نازکی که از مدفوو خال  و بدون پهن گاو بدسممت  /tapala/ :تاپاال
 آمد.می

 گرفت.وو خال  گاو که برای درست کردن تاپاال مورد استفاده قرار میمدف /aza/ :آزا
 قطعات کوچک کَیمه و یاپبا /şeşmə/: سئچمه/شئشمه

 چیدن منظم یاپباها و تاپاالها به صورت دیوار مانند بر روی هم  /cərgə/ :جرگه/گرگه

 نان برشته /tətovuz/ :تَتوووز/تتوویز 

ها و یاپباهای موجود در زمستان نیز مورد استفاده قرار برای اینکه کرمه /qalaq/ :قاالق
ها را به صورت منظم و مخروطی گیرد و از گزند برف و باران در امان باشمد یاپباها و کرمه

چینند و سپس با استفاده از فیوالتی که کمی آب به آن اضافه کرده و شمکل روی هم می
پوشانند و در قله آن نیز یک عدد جارو اند سراسر بنای مخروطی شکل را میخوب هم زده

کنند که به مرور از یاپباها و دهند و در پایین، دری نیز تعبیه میبمه عنوان کاکل قرار می
 های موجود برداشته و در تنور بسوزانند.کرمه

 کردند.همان غربال. که بوسیله آن قبل از درست کردن خمیر آرد را غربال می  /ələk/ الَک:

 

 
 

 دن بیر گؤرونتو «ارسین»
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 یاشماق
 یازار: امان محمد خوجعلی

 چئویرن: ویدا حشمتی

لردن بیری دیر کی، هله ده قادینالر آراسمممیندا قورونوب، قدیم عنعنه یماشممممماق الپ
تا و آیاریمچیلیو و ناق  حالدا قالیبدیر. یاشماق، اوز ایله باشین یاریمچیلیو شکیلده، قایین

قایینالردان هابئله قونشونون کیشیلری کی، یاشالری گلینین اریندن یوخاری دیر ا رتولوب، 
دیر. لردنآتا، قایینالرال حتی تئلفونال دانیشممماماق دا بو عنعنهدیر. هم ده قایینتمکگیزله

یئنی گلینین بو ایشممی، بؤیوکلرله، آغ سمماق الالر طرفیندن بیر جوره حؤرمت و سممایغی 
بئله  ، اورتا یاشالردا یا یاشلی اوالرسا دالر یاشالری بؤیور اولوبحتی بؤیور گلین ساییلیر.

 .داورانمالیدیرالر
آتایال، قایینالر ا نونده بیرجوره م ده ترپنیش سمماییلیر، اوز ا رتمه و دانیشمماماق قایین

 .لی دیرلرمهگلینلر بو ایشدن هئچ زامان واز کئچمه
یا چوک ا نم وئریب، قادینالردا بو دب و یاساالری بیر کولتور قدیم کیشیلر ظاهری سایغی

سیز قبول ائتمیشدیلر و بونو بؤیوکلرین ان دوغال حاق ی سوال -و ادب اوالراق سمورغوسوز
سمایاردیالر. گؤرر بو وضعیت ایندییه قدر سوروب یوخسا بونا باش قالدیران اولوبدور. بیز 

یم ک؟ بیزریسمایغینی یاشمماقدا خالصه ائده بیله
سمممایغیمدان آنالدیغیمیز دَییشمممیرسمممه نئجممه 

 دیر؟اولمالی
وک دیلسین چبو کی، باشم االرینا سایغی گؤرسه

یماخشمممی دیر. بؤیور یما کیچیمک اوچون فرقی 
یوخمدو. سمممایغی و حؤرمت باشممم االرینا، ا زونه 

دیر. باشمم االرینا سممایغیسممیزلیو حؤرمت ائتمک
 .ائتمکسمممه، عئینی ا زونه سمممایغیسمممیزلیو دیر
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یامان انسانین اوزونه یانسییار. بو دبلر و ادب یا کولتورلر اوزوندن بعیی کیشیلر  -یاخشمی
 .دن و سسینی دویمادان، دنیانی ترر ائدیب، ا لردیلرا ز گلینلرینین اوزونو گؤرمه

 ل ن حتی اونو گلین اوچون بیر اوسمممتونلور سمممایماردیالر. قوناقلی الردا و ییغیناقالردا
ندیکی میشم. بو فخر این هله بیر کره اولسمون گلینیمین سسینی ائشیتمهائدردیلر کی، م

 نینی آرادان آپارار ومدنی انسممانالر اوچون بیر فاجعه سمماییلیر. هابئله قادینالرین ا زگووه
 .اونالرا بئله یانسیدار کی، آشاغیالنمیش و گئریده قالمیش جینس دیرلر

ر دوشونجه صاحیبی اوالن بیر قادین کی، بی گؤرر ایندیکی چاغدا کولتورلو، تحصیالتلی،
 رسینده منصب صاحیبی دینین باشمیندا دیر یا دانیشمگاهدا اوستاد دیر یا پلیس ادارهاداره

سممی و قارداشممالرینین ا نونده اوزونو ا رتوب، آتاسممی یا ارینین ددهمک اوالر، قایینایسممته
 دانیشیغینی کسسین ؟

ائالتالردا هله ده واردیر. یولداشالردان بیری  کندلرده وبو دبلر، شهرلردن اوزاق دوشموش 
 بئله ن ل ائدیر: 

نی ده قارشیالشدیغی گلینیبیر قوجا کیشمی کنددن شمهره اوغلو ائوینه گلیرمیش،کوچه
سیندن اییلهع هابئله.تانیمامیشدی. گلین بونو شاش ین حالدا باش االرینا تعریف ائلیرمیش

..کیمی زامانالردا بؤیور بیر فاجعه .دورومالردا، زلزله، سمممئل وبیرینی تمانیممامماق، ا زل 
ساییلیر. شریعت یاساالریندا بیر قادینین، ال، اوز و آیاقالردان باش ا هر یئری ا رتولو اولمالی 

 .دیر. آنجاق بئله دبلر، دین وشریعتین خالفیندا دیر
غ اومود ائدیلیر بو یانلیش دب، دَییشمیلیب، یئرینی داها اویغون ی و دبلره وئرسمین. سای

محبتی گؤرسممتمک اوچون باشمم ا یولالر دا واردیر. گرکمز یاخشممی ایشمملر، باشمم ا اویغون 
یی، ییرکی، یئنی یئمهلرله داوام ائدیلسممین. بونا بنزهاولمایان، گئریده قالمیش دوشممونجه

نین لهرتیو عاییبماتیو قمابالردا قولالنماق. ائلمه بیر یولالرا ال تاپیلماق الزیمدیر کی، داها آ
 .م ده اولدوغونو یانسیالیا

اوزدن و ظماهری سمممایغیالر یئرینی گرچمک و ایچمدن محبتلره وئریب، دوغرو یولالرال 
 .گؤستره بیلینسین

 بئله دئییر: « کریم قوربان نفس»لرین بؤیور شاعیری تورکمن
 ...اول دوغری موداون قاچاندر یاشماق

 ال ده حکمان دال مش آغزنی یاشماقجک گپنی بلیار اوچین اوزیونه گپله
 ... توروا گیدرسنگده یاشماقه درر.جک گپنی بلمیان اوچینگپله

 ... گؤرن سینگیزمن ده گؤردوم کان گزر.دیشب بلن کرتب اوقله یاننی
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 بیر آدین آنالمی
 کورشاد/ گورشاد
 آیدین خلفی زنگیر

سمممارسمممیلماز، چوک اورکلی کیمی   ایگیمد، «کور»التورر سمممؤزلویونمده دیوان لغمات
 معناالنمیشدیر.

ده اوالن دان سونرا اوچونجو رتبه«خاقان»ینده تورر حاکمیتایسه بؤیور گؤی« شماد»
 دیر. )خاقان، یابغو، شاد(بیر عنوان

 کورشاد  ایگید، سارسیلماز حاکم.
تورر جو ایلمده چین حماکمیتی آلتینممدا یماشمممایممان ییخیلمیش گؤی -6۳8میالدی 

له قیام ائدیب چین نفره یاخین ایگید ۸1سی، باشیندا آدلی شاهزاده« کورشاد»نین لتید و
 .. آما یئنیلیبییبحاکیمینی ا لدورمک ایسته

ل ده استفاده اولونسا دا ثبت احبو آد معاصر تورکلرده خصوصا  بیزیم یاشادیغیمیز بؤلگه وا
 .گشادیمی یازیلمیشدیر  گشاد، علیک« گوشاد/ گشاد»مأمورالری طرفیندن قصدا  یا سهوا  

سممؤزو ایسممه بالیغین توخومونا و سممامان ییغماق اوچون کولشممدن قوروالن « کور/ گور»
لرله یانالشاراق یئنی کلمه دوزلدیر کومایا دا دئییلیر. هم ده باش ا کلمه

 ...که، کوروشنه،کن، کورهکورچایی، کوردَش، کوردَمیر، کوره
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 موسیقی

قاسم تورکان .یجانیتار آذربا ●

قاسم تورکان. خاطره یرب یراؤته یندنرلرسئو یقیاونودولموش موس تبریزیمین، ●



 9۲ 
 

  



9۳ 
 

 
 

 
 

 تار آذربایجانی
  قاسم تورکان

 
 یدایبن یدارا یجانیو آذربا یرانیا یو به عبارت یو قف از یرازیدر پهنمه تار دو گونه شممم

ان ش خیه دروکتر از آن شیب سه دهه پیمنحصر به فرد هستند. قر ییهایژگیو و رمشتر
« صادق جان»د، میرزا صادق اسداوغلو معروف به یافزایب یرانیم تار ایم به پن  سمیسم کی

ب یجانین رخداد، تار آذربایم به تار افزوده بود. در ای، شمش سیجانیپدر تار آذربا ا متولد و 
ن عروج از وزن و حجم آن یافت. در اینه نوازنده عروج یزانو به پهنه س یم از رویازده سمی
 تار افزوده شد. یهامیاسته و بر تعداد سک

 

 یجانیساختمان تار آذربا : 
هر  لهکاسه و دسته و کدارد. چوب مخت   رمشمتر یادیبن یرانیبا تار ا یجانیتار آذربا

ار  ،یش از ظهور اقالم صنعتیشمود. پیدو از درخت توت و گردو سماخته م در هر دو گونه ت
نه چندان دور، در  یانیشد. اما از سالیور، از شاک و استخوان و روده گوسفند استفاده مکمذ

 م و با دوامکمح کیپالست یهادر پرده ها از نخ یروده دراز گوسفند یبه جا یجانیتار آذربا
و  ف استخوانه، بر خالکشود یت استفاده میبه نام ابون یاسمتخوان شتر از جنس یو به جا
 ابد.ییش نمیگذارد و سایر نمیانه در آن تاثیچون مور یشاک آفات

 

 یجانیی تار آذربااسهکچوب  یهایژگیو : 
ه از کت کیبه صمممورت  یجانیاسممه تار آذرباک

و فاقد صممممغ توت و در نبود آن  کچوب خشممم
شمود. آنچه مسملم است چوب یگردو سماخته م

تر از هر ن تار مطلوبیدرخمت شممماه توت در طن
شود، از آن یافت نمیچوب اسمت اما، به سهولت 

د اسمممتفاده یرو اغلب از چوب درخت توت سمممف



 9۸ 

 ین اندازتر خواهد بود. حتیتر باشمممد چوبش بهتر و طنهنسممالکشممود. درخت هرچه یم
از را از سیش از درختان شماداب و جوان توان پاسخ گفتن به نیده و قطور بیکر تیدرختان پ

صدا به شمار  یبرا ی یچوب سماز روندها دارد. صمغ موجود در تن چوب عا یرند. فرآوردا
ه کباشد یاسه تار زدودن صمغ از جان چوب مکچوب  یات مهم در فراورکاز ن یکید. یآیم

سممه سمال در بسممتر  یاسمه تار را به مدت دو الک یا شمده برایمه یهام ابتدا چوبیدر قد
دادند تا هر آنچه در جان دارد شسته گردد و تخلخل ان آب قرار مییر جریها و در مسرودخانه

سممماز  ین نوایارتعاش و طن یاز صممممغ در بطن چوب، به فزون یات خالکد آمده از نیپمد
دار تار به واسطه جوشاندن چوب در آب جوشان، صمغ هیز سازندگان بن ماید. حال نیانجامیم

بعد از  یعنیوان گفت  چوب از مبداء تا م صد تیعبارت م کیستانند. به یاز جان چوب م
 یرا ط فیار ظرین حال بسیم و در عیعظ یااسه گشتن پروسهکل به یانتخاب و برش تا تبد

برداشتن، چوب  رمصون ماندن آن از تر یگشتن چوب توت، برا کر خشیسازد. در مسیم
 نند.کیم یدارداده و نگه یجا یلونیاه نایس یهاسهیکده شده را در یبر

 یجانیافته در تار آذربایرات انجام ییتغ : 
 افزایش تعداد وترها این افزایش مربوط به وترهای فرعی )واخوان ها( است.

کم کردن حجم کاسه طنینی
تغییر شکل کاسه طنینی

بندیتغییر دستان
تغییر کور

تغییر شکل دسته
ها(، سرپنجهتغییر شکل النه کور )جعبه گوشی

خررتغییر شکل 
گیرتغییر شکل سیم

تغییر شکل شیطانک
تغییر نحوه اتصال دسته به کاسه
تغییر شیوه به دست گرفتن تار

تغییر شکل نواختن میراب
تغییر شکل میراب

 تغییر شکل کل نوازندگی
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 یجانیابعاد تار آذربا : 
متر و یلیم 761اسه کمتر، ارتفاو یلیم 951له ک یاسه تا انتهاکاز بن  یجانیطول تار آذربا

متر در یلیم 165گر طول تار ید یاسیشود. در م یمتر محاسبه میلیم 791زیاسه نکعرض 
اسه کمتر، ارتفاو یلیم765اسه کمتر، عرض یلیم ۲61اسمه تار کشمود، طول ینظر گرفته م

 چاناق( تا لب کیچیکشمود. طول دسمته تار از سر ن اره )یدر نظر گرفته م متر،یلیم 7۸5
 شود.یمتر میلیم 7۲1ز یله نکمتر و طول یلیم۳91له ک

 
 اسهک : 

اسه، کابد. ییل میکاسه و ن اره تشکاز دو بخش  یرانیهمانند تار ا یجانیکاسمه تار آذربا
 کیبه صورت  یجانیشود. کاسه تار آذربایچاناق، خوانده م کیچیکچاناق و ن اره،  رویبؤ
 تر است. پشت کاسه تارتر و کم حجمکوچک، یرانیشود و در م ایسه با تار ایه ساخته مکت

اسه کبودن حجم  کوچک، نسبتا صاف و تخت است. تخت و یرانیبر خالف تار ا یجانیآذربا
نه نگاه دارد. یسممم یدر رو یه نوازنده بتواند تار را به راحتکمنمد کیان را فراهم مکمن امیا

تر از شیشود، بیده میشکآن پوست  یه بر روک یجانیاسه و ن اره تار آذرباکمساحت دهانه 
ل قلب کچاناق( به ش روی)بو یجانیاسه تار آذرباکاست. دهانه  یرانیاسه و ن اره تار اکاندازه 

ن حال کاسه تار آذربایجانی از تار یمانند اسمت. با ا ییمیچاناق( ب کیچیکو دهانه ن اره )
شود، یده میر( نامی)ته اوک ک ی، قطعه چوبیجانیاسه تار آذرباکتر است. درون کشیده یرانیا

 ن قطعه چوب ازیدهند. ایاسه و سر ن اره متصل به زبانه دسته تار قرار مکدر حد فاصل ته 
 ند.کیم یریدسته جلوگ یاحتمال یدگیخم
 
 دسته : 

ی دسته تار آذبایجان یشود. زبانه انتهایغالبا از چوب گردو ساخته م یجانیدسته تار آذربا
 رودفرو می ییشوکمتراز ن اره برآمده است به طور یسانت 8به طول با یکه ت ر یامکاریدر ش

از  یز نوعیان نباشمد. این نحوه اتصال نیدر م یاسمه مانعکر )اوک( درون یتا در اتصمال با ت
ست. ا یرانیدار تار اپاشنه یام و زبانه دستهکز از ید اما متمایآیانواو کام و زبانه به شمار م

 کند. دسته این ساز درها، کمک میمیدسته، هنگام کشش زیاد س این ویژگی به استحکام
تا  ۲۲تر است. پشت دسته هرمی شکل است و روی آن تر و پهنکوتاه یرانیم ایسمه با تار ا

 شود.یدستان در فواصل معین بسته م ۲۸
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 لّه )سرپنجه(ک : 
تر و شیاز طول ب یرانیاشمود و در م ایسمه با تار یده میلّه نامکسمرپنجه تار آذربایجانی 

ا  یرانیله )سر پنجه( مانند تار اکمتر برخوردار است. سطوح جانبی کعرض  ی دارای دریچه 
سمموراک اسممت. فرم دریچه در تارهای مختلف متفاوت اسممت. گاه از روی شممکل دریچه در 

توان فهمید که سماز مورد نظر متعلو به کدام سمازنده است. در سطح فوقانی سمرپنجه می
یا  «زنگ»های که به سیم« آلیکوت»های )سرپنجه(، دو سوراک کوچک برای عبور سیمله ک
 قرار دارد. یگوش 8 یجانیلّه تار آذرباکشود. در یه میمعروف است، تعب« جینگنه»

 
 گوشی : 

ی ، نه عدد گوشیجانیشود. روی سرپنجه تار آذربایده میو نامیآش یجانیدر تار آذربا یگوش
م ییازده س ید )شش گوشی بزرگ و سه گوشی کوچک(. تار آذربایجانی داراو( وجود داری)آش

ای هم به سیمیشود. در تار آذربایجانی، چهار سیم به نُه گوشی متصل میاست، این یازده س
شوند و هر م، دو به دو، به صورت همصدا کور مییزنگ )جینگنه( معروف است. این چهار س

براین برای چهار سیم زنگ، دو گوشی وجود دارد. د. بناگردنم به یک گوشی متصل مییدو س
تنها گوشی باقی مانده مربوط به سیم باه است. از نُه گوشی یاد شده، شش گوشی روی سطح 

 گیرد.آن قرار می یله )سرپنجه( و سه گوشی روی سطح تحتانکفوقانی 
 
 م )وتر(یس : 

به  یانجیازده گانه تار آذربای یهامیسم دارد. یچنان که گفته شد، تار آذربایجانی یازده س
م یت س نگنه(یزنگ )ج یم هایس -۳م باه یس -۲)باه(  روکد، زرد و یسف -7سه گروه 

که در سه گروه دوتایی با  شودیم اصلی محسوب میم، شش وتر سیاز این یازده س شود.یم
 یه در اجراک)باه( است  روکم هفتم، سیم یشوند. سهای سمفید، زرد و بم بسمته مینام

م یرود. چهار سیم تار آذربایجانی به شمار میترین سند و ضخیمکیفا میا یم ام ن ش بارز
های آلیکوت است. های زنگ یا چینگنه هسمتند که کارکرد آن ها مانند سمیمدیگر، سمیم

شموند. این نحوه اتصال یا بصورت گره یا قالب های زنگ دو به دو به هم متصمل میسمیم
ه یک غلطک برنجی کوچک به عنوان رابط یا مبدل، سیماست و یا  ب های میاعف زنگ را 

کند و این سممیم منفرد به دور گوشممی مربوط به خود بسممته یک سممیم منفرد تبدیل می
بشمود. بنا براین با چرخش گوشی و تغییر کشش سیم منفرد، سیممی ا های میاعف زنگ 

به عبارت دیگر با یک گوشی، دو  دهند.یک کشمش و به صورت همزمان، تغییر کشش می
 شود.سیم زنگ کور می
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  ی نوازندهنهیافتن ساز در سیطرز قرار : 
از اسه سکرد. با مچ دست راست قسمت یگینه قرار میس یرو یبه طور اف  یجانیتار آذربا

ان دو انگشت شست و اشاره یه در مک یها به واسطه میرابمیشود، سینه فشرده میس یبه رو
ان انگشت شست و انگشت اشاره یز تنگ در مید. دسته تار نیآیرد، به اهتزاز در میگیم قرار

ند، با یآیه به واسمطه دسمت راست به اهتزاز در مک ییهامیرد و سمیگیدسمت چپ قرار م
 شود.یها نواخته مگر انگشتان دست چپ با فشردن پردهیو د یانیانگشتان اشاره و م

 
 کاسهی پوست روی دهانه : 
شود، پوست دل گاو ی کاسمه بزرگ و کاسمه کوچک کشیده میپوسمتی که روی دهانه 

چاناق(، پوسممت جداگانه دارند. این  کیچیکچاناق( و ن اره ) رویکاسممه بزرگ )بؤ اسمت.
 یاژهیپوسمت به دسمت آمده از توبره دل گاو، اگر چه نازر و شفاف است، اما ازاستحکام و

د قرار دارد اما پوست دل گوسفن یپوست یاز درون توبرهیبرخوردار است. البته دل گوسفند ن
 تواند فشار زیاد ناشی از یازده سیم را تحمل کند.نمی
 

 گیرسیم : 
تر از تار فارسمی اسمت و روی آن معموال ده شیار گیر تار آذربایجانی بزرگتر و پهنسمیم

اگرچه در  یجانیر آذربایگمیبند خرر وجود دارد. جنس س برای نگهداری و اتصال وترها و
 شود.یامروزه از فلز استفاده م یشد ولیا میمه یوهکم از شاک بز یقد
 

 خرک : 
گیرد. به علت ی بزرگ قرار میخرر تار آذربایجانی در ن طه معینی روی پوسمت کاسمه

ت. اس یرانیتار ا رزرگتر از خرتر و بپهن یجانیتار آذربا رن ساز خریم در ایازده سیوجود 
ه که است و به واسطه دو رشته بند یسه پا یسطح خرر صاف و فاقد برآمدگی است و دارا

 ییاحتراز از جابجا ین اتصال برایشود. ایر وصمل میم گیشمود به سمیده مینام ربند خر
 رد.یپذیل آن به سمت دسته ساز صورت میم و میازده سیبر اثر شدت فشار  رخر

 

 شیطانک : 
در محل اتصال دسته به سرپنجه قرار دارد و از روی آن وترها رد  یجانیشیطانک تار آذربا

 سیم باه( ژهیرسند. شیطانک اصلی و زایده متصل به آن )ویم یله و گوشمکشمده و به 
ه معموال از جنس شماک گاو ماده یا اسمتخوان قلم پای شمتر اسمت. شیطانک ب های مربوط 

 ی تار آذربایجانی قراردارند، از جنس میخ فوالدی هستند.روی دستههای زنگ که سیم
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 مضراب : 

 5/۲است و طول آن در حدود  ای از جنس شاک گاومیش یا مواد مصنوعیمیمراب قطعه
در انتهای میراب چند شیار سطحی برای جلوگیری از لغزش آن در دست  .متر استسانتی

 یجانی بر خالف میراب تار فارسی، فاقد موم است.شود. میراب تار آذربانوازنده ایجاد می

بر  یاز جنس صممدف و مبتن ییهاهین به آرای، همواره مزیجانیاسممه و دسممته تار آذرباک
ار لحاظ قابل تامل یاز بس یجانیه تار آذربایجان بوده اسمت. رنگ و آرایفرهنگ و هنر آذربا

از  یکیجزو آثار  ینچیمشمم ز اثر اسممتاد پوریسمماخت تبر یاز تارها یکین رو یاسممت از ا
 باشد.یو مکمس یهاموزه

 
 

 ((Mirzə Sadıq) میرزا صادق      
بود. او بیشتر به  تار ی سازنوازنده و سازنده شوشی در ۶۴۸۱متولد 

 ود.شخاطر دادن تغییراتی در تار ایرانی و ساختن تار قفقازی شناخته می
 

  

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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 تبریزیمین، اونودولموش
 لربیر خاطره ریرلریندن اؤتهموسیقی سئو

 قاسم تورکان
 

 دی کؤنلومائله دیوانه عش ین هوسیندن
 دی کؤنلومعشو آتشینه یانماغا پروانه

 عالمده اگر مین دانا معمار تاپیلسا
 دی کؤنلومتعمیر ائده بیلمز ائله ویرانه

 
غا احمد آ»گی قمانلی بیر عماشمممیو کیمی تمانینمیش، رحمتلیک دوننکی تبریزده، اوره

سممسممیله گاهدان بیزیم دوکانیمیزدا یرلی بو ایکی بیتی، حزین و عین حالدا ده« زادهعرب
ی، لاوالن چاغالردا اوخویاردی. غریبه بیر احواالتا هابئله حزین بیر سسه مالک ایدی. او ادب

 لی و قانع بیر فرد ایدی.نزاکت
من اوشماق ایکن آنالمازدیم، هانسمی دسمتگاهدا یا هانسمی گوشه ده اوخویور، آما قدیم 

 ب، هم ده آوازی دوشونردیلر.یر قایل اولولر آوازا دهتبریزلی
 لر اوچون اورَگیم بیر تیکه اولور.دوننکی تبریز غریبه بیر یئر ایمیش، گاهدان او دونن

احمد آغا بیر مثنوی باشال گؤراق،... احمد آغا بیر دشتی گل گیلن... ائله حالی مساعد  -
ل یا بو بیتی چوک گؤز .«یارب روا مدار که گدا معتبر شود»اوالن زمان، احمد آغا باشالردی، 

با دوستان مروت با دشمنان  -آسمایش دو گیتی تفسمیر این دو حرف اسمت »اوخویاردی، 
نی اوخویارکن، "دوالندیر گؤزون قوربانی -گؤزلرین دوالندیر». الپ حاللی چاغالریندا، «مدارا

نی موسی ی ده اونال زمزمگه باشالیانالر بیر روحانی حال یاراداردیالر. خلوجمعین ایچیندن
 دوشونردی، آوازی تانییاردی.

یمی ، ک«دی کؤنلومعش ین هوسیندن ائله دیوانه»آما هئچ شمعری اولده ذکر ائتدیگیم، 
زاده بو شمممعری چوک عالی اوخویاردی، شمممعرین گیمه یاتمازدی. رحمتلیک عربمنیم اورَ

 دهرحمتلیکدندیم، اسمممتاد شمممیدا کیممدن اولمدوغونو هرنمه آرادیم آختاردیم، تاپا بیلمه
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. دی. هم ده بیلمهسوروشدوم، او دا بیلمه . دیم بو شعر نئچه بیت ایمیش، قاالنی نه ایمیش.
من بو آرامماالرا باشمممالیاندا داها نه احمد آغا قید حیاتدا ایدی نه بیر آیریسمممینا گومانیم 

 گلیردی.
ی. بو اید« خمانمیرزا کریم»اشممماره ائتمدیگیم احواالت اهلینمدن بیری ده رحمتلیمک 

سمیزلردن سماییال بیلر کی، داها بیر ده تایی رحمتلیک خاص احواالتا مالک اوالراق، او مثل
 تاپیال بیلمز.
اری دخان، بیر قوجا کیشمی ایدی، عجیبه احواالتلی، خصموصی گئییملی. لبهمیرزا کریم

ماقالرینین باش ن قویاراق(، تازا به تازا قوندارابیرینین اوستوند -دار بیرایکی قات )ایکی لبه
آلتینما جوت قمات پنجمه دابمان سمممالدیراردی. بیر کُتی وارایدی معرکه، جیبلری کندلی 

دوشممگیندن سممونرا، جیبلرینده  -داوارجیغیندان یئکه، نییه کی، هرنه مایحتاجینی یورقان
دا ایکی قات لبه  داشممییاردی. هله یایدا، توزدان، یازدا یاغیشممدان قوروماق اوچون، گاهدان

آغ  می، قدیجوت وورارد -جوت یولکینین اوسمتوندن یزد دستمالینی دا سارییاردی. فودار
سی، . سمو چایدانی، دم چایدانی، اسمتیکان نعلبکییده هابئله قات با قات تاخارد یلرخهی

نن، یلنی یئددی رقم دملمهسممی، قنددانی، هابئله چای قابیسممیقوناق اسممتیکان نعلبکی
یاردی. جیب دئمه چووال ایدی. اونالرال برابر جانامازی، ال همیشمممه یان جیبینده داشمممی

ی، دا بیر جیبینده اوالرد له باالبوی آفاتاباسیسیمهدسمتمالی، تر دسمتمالی، بیر ده د شمه
دام و دار آپاشا بهادری کی، ا زو مردمنی سناتور کریمآخی بلدیه ایشمچیسی ایدی، من بیله

ن ین احواالتینا اوی وخانندان ایدی بو ایشی میرزا کریمسمانلی طایفاالری -داغین آدلیقره
خانی اونوتمازدی و ایل بایرامیندا میشممدی. رحمتلیک بهادری میرزا کریماوالراق تامین ائله

ن دا سیله یوخالردی. میرزا کریم خاخانی بایرام تبریکی بهانهل کارت ایله میرزا کریمبیرگؤز
اباش پوز وئرردی و یئنه ایل باشین گؤزلردی کی، پستچی او تبریک کارتی ایله، ایلی باشم

 خانا گتیرسین.نین تبریکین میرزا کریمسناتور بهادری
ردی، هله بیر فیشممم اسمممی واریدی، آژان لرینده چمن گودخان واغزال طرفمیرزا کریم

یر ایدی. ب لن عنتی ه بیر شئیسی، بویون زنجیریفیش االریندان، بو فیش انین مخمل کیسه
 : گون بیر شوفر ن ل ائلیردی کی

کئچن ایللرایدی، تصمدیغیم یوخودو، بیر ماشمین آلمیشمام گئجه راهنمایی پاسیوانالری 
قاچاک مسممافر داشممیرام، سمماحات ایکی د رو بری ایدی بوش ماشممین  ییغیشمماننان سممورا
آژان  م، هئچ کیم یوک، قو ووروسمممان قوالک توتولور، بیردن گؤردوم، بیرواغزالمدان گئچیر

نادان م، آیاغیمی ترموزا آتدیم آیفیشم اسمی دالی کسیلمز چالینیر، ایکی الیم اولدو بیر تپه
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باخدیم خیاواندا هئچ کیم یوک، آژان فیشمم اسممی بیر ده سممسمملندی، فرمانی دوالندیردیم، 
 آختارا بیر آز -لیو رشمموت حاضممرلییب، آژانی آختاراچؤندوم. الیمده بیر کاغاذ ایکی تومن

خانا، فیش ا دوداغیندا دایانیب بلوارین قیراغیندا. بیردن گؤزوم ساتاشدی میرزا کریم گلدیم،
 خان دی، ساخالدیم،ییر میرزا کریمگیم یئرینه گلدی کی، شمکر آلالها پاسمیوان دَهله اورَ

جامی یئندیردیم، سالم آمیرزا کریم، فیش انی سن چالیردین، دئدی علیکم السالم باال، هن 
م ساحاتین وار ایه، دئ گؤروم ساحات نئچه دی؟ب دئدیم آمیرزا ایسمتیردیم گؤره ایدیم،من

کریم ساحات ایکی دی آما اهلل سنه انصاف وئرسین ا دوم اوزولدو، دئدیم بس مامورا راست 
 گلمیشم...

شمرحین وئردیگیم فیش اسی طمطراقلی ایدی، اوندان بَتَر، میرزا کریم خانین قوتازی هم 
نی لده نئی قابی ن نئیی ایدی، هم ده بیر تاتاری وار ایدی کی، بو بیر آرشیندان اوزون اشیا

 سیزلیکله قولتوق جیبینده گزدیرردی.خودکار، خودنویس کیمی چتین
خان اوچ میزانی میرزا کریم -ایکی یاریم میش، سممماعتا تمه -غالبأ ناهار چاغی ا توب

ش حالدا ا زونو بیزیم دوکانا ساالردی. چیخمی دانروح -حدنآرقین، رَ -رحمتلیک، یورقون
سینی مَنده کیشردی، الیندهیالن ایلهله یئرلشن ان بویلو کُتیلرینه گوجاوچ لهستان صندل

یتده لری خاص بیر وضعقویاردی میز اوسته. بیر نئچه دقی ه درین نفس آالراق، بورنونون پره
ر، احواال باشالردی. سونرا ایکی جییَ لندن سونرا کئف لنیب یاتاردی، نفس آلیب دینجهیئل

ایکی باغیرساق، بیر بامادور ایستردی. ناهارینی ییَندن سونرا، چای تدارکینده اوالردی. یان 
لی مهسممینی، قنددانینی، سممونرا دا چای و دملهجیبیندن دم چایدانینی، اسممتیکان نعلبکی

، دن چیخدیو، شممموشمممهقمابالرین چیخمارداردی. یئمددی رنگده حلبی باال قوتودان توتد
سیندن بیر چیمدیک گؤتوروب دم چایدانینا آتاردی سونرا رحمتلیک آتامدان قئینر سو هره

ایسممتردی. من لین دیبینده هر زمان حاضممر چایداندان قئینر سممویو چینی دم چایدانینا 
باال قاسممم آغا بونو قوی من لین قیراغیندا دم آلسممین، مییاهات »تؤکوب وئرردی منه کی، 

 «ول اوت اوستونه قویماها حئییفدی، بو چایدان قدیم چینی دی پاتتار حییف اوالر.ا
 سیندن بیر چیمدیک آتیرسان چایدانا؟دی هرهآمیرزا کریم بو یئددی قلم نه –

دی، موخَح دی، دارچین، قولونجان، دی. هئل اوغول بوالر اوت علف، عطار مالی»دئیردی، 
لیسی دم آالندان سونرا اینجه بئل ایستیکانینا بوشالتدیغی، دملمهسایاردی.  «سولونجان،...

خان یئییب یه اوخشماردی، رنگی ده کی نه عرض ائلییمببب میرزا کریمدان سمونرا هرنهچای
ایچندن سمممونرا، ال آتاردی قولتوق جیبینه، او گیرده اوزون صمممی ل گؤرموش بورون  نئی 

ی نی قابیندان چیخاردیب قابین قاپاغیناوزون نئییقابینی چیخارداردی، قاپاغینی گؤتوروب 
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ینی یین قابعل آغا، مجال تاپسئیدیم وئرردیم بو نئی»: قویاراق، هردن ده بیر آتاما دئیردی
یندن اوزون باشیندا تئللی . سونرا نئی«الردیسمنین بو سمماورچی همسمایان بیر پرداخت

ن یله تمیزلردی، او دا نه سیاق؟ قوتازینین ایچینی حوصله ایهورومچکی اوالن قوتازیلن نئی
نرا ندن سوبو باشمیندان سمالیب حوصمله ایله او باشمیندان چکیب چیخارداردی. تمیزلییه

چالماغا حاضممرالردی. ائله اونال برابر رحمتلیک آتام دا حاضممیرلنردی، مایانی آتام توتاردی، 
خان نئی ینی دیللندیرردی، مثنوی اوسمممتمه، ها هاهاو ها ها هاهاو هاهاهاهو... میرزا کریم

له اوخویاردی، لی و غملی چالیب ا زو ده او یانی لی هم ده قوجالمیش سممسممیچوک حزن
 ....کندبشنو از نی چون حکایت می

 دولدو، البیر گون یئنه ده مثنوی اوسته اوخویاندان سونرا میرزا کریم خانین گؤزلری یاش
اقالرینی ایسممالتدی، بیز هویوخدوق، آتام پیر آخدی قیریشمممیش یان -گؤزونون یاشمی پیر

میرزا  «خان نه اولدو، نییه ناراحات اولدون، نییه آغلیرسمممان؟میرزا کریم»: سممموروشمممدو
هئچ، بیر شئی اولمییب، اونا آغلیرام کی، بو سس »: ر سسیله جواب وئردیخان تیترکریم

 «چوک زمان چکمزکی، گئدهر قره توپراقالر آلتینا...

نی ا زو دن دوشمموشممدو. او آغیر شمملهقامت -دانخان توانو، داها میرزا کریمائله ده اولد
 -دن دوشموش ایدی، باالحوصله -دانایله داشییا بیلمیردی. سانکی سناتور بهادری ده حال

 دا یادیندان چیخیردی.خانباال بایرامدا میرزا کریم
اپیلیردی، بیر کره گئتدی، خان چوک یورقون و پوزقونالشمممیشممدی. داها آز تمیرزا کریم
کن، ا زونون یماسمممینا اوتوردوغونا منله رحمتلیک آتام شممماهید دی... او دیریداهما گلممه

 دیم. ا زو ده سانکی سونسوز ایدی.سینی بیلمهاولموشدوق. روحو شاد اولسون. سیجیللی
 نلرینداو شمهریمین یادداشممیندا قاالن آما تأسمفله بو گون یادالردان چیخمیش خاصممه

علعسگر ن تأییدینده گاهدان آغا میرینیو آواز اوخوماسم یا ز سمسم -بیری ایدی کی، ا زو
ا نردی. بیزیم توکنین تأییدینی قازانماغا گووهکچیالوعدین، سونرا مشه مجید چؤرهصادق ان

گیریب چیخماسمممی الپ آزی اوچ سممماعت چکردی. او چالیب اوخویاندان سمممونرا آتامال 
خاناسممیندان، قدیم اوخویانالردان، قدیم حادثه و ابوال اسممم قهوه دردلشممردی. قدیم حاج

یندی  ماجراالردان، حیف اوال او زمانالر من اوشاق ایدیم و او صحبتلری دوشونه بیلمزدیم. ا
یرلرینه ب -خان رحمتلیک شفاهی تاریخیمیزدن بیرال میرزا کریمدوشونورم کی، او ایّامدا آتام

 لر دانیشاردیالر.نه
خانین کیم اولدوغونو یه. شماید بیریسممی میرزا کریمطرلر، شمماید بیر گون درده دهبو سم

زاده، شهریمیزین اونودولموش موسی ی آرتیو آچی الیا. او رحمتلیک، ها بئله احمد آغا عرب
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هئچ یادیمدان چیخماز، بیر گون رحمتلیک  هوسکارالریندان ایدیلر. روح الری شاد اولسون.
ردا نئجه چالماغیندان ن ل ائدیردی، منی دوشممموندورمک اوچون اوسمممتاد سممملیمی تویال

اوغلوم بئله فکر ائلمه کی، قدیم تویالردا چالماق آسان بیر ایش ایدی، یوک. »: بویوردی کی
بیری  هرکس تویدا چاالنمازدی و هرکس ده اوخویانمازدی. بیری چهارگاه زاکاسی وئرردی 

ووشماری، الی ماشاهلل... چاالن یا اوخویان دوز همایون ایسمتردی. بیری بیات تورر، بیری ا
سممئیدی بازاری کاسمماد اوالردی. تویالر، سممئیدی، تویدا اوتورانا دوز اوخویا بیلمهچاال بیلمه

یدا لر تود یونلر موسممی ی انکشممافیندا اسممماه رول اوینایاردی. ایندی باخما یئنی یئتمه
 «نمیرلر.یهاوخویوب چالماغی به

 و.سینده اساه رولالری اولوشداالری، هنر و ادبیاتیمیزین انکشاف زمینهخانتبریزین قهوه
 

 
 

 آچیقالماالر : 

 .یلردیینا دیباشماغ یشیکش باشماق و اساسا یلمیکیگؤندن ت :قوندارا باشماق

ندن یسمممیش دریلمیرین بوتون سمممی. بو توربا داوارین توربماسمممینیتمدک :قیداوارج
 ب.یلییو دئیداوارجد اونون چون یش. شایلرمیکیت

 یاناجاغیقاطار دا :واغزال
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اما  نا،.یوخدو معناسممیم ینی ی. یدیا ینه تایسممیمه گلن آت قمچیذهن یتاتار :تاتاری
، یکزده یم تبریب. هم ده قمدیمممدا قمالیادیم یمیکاو  یم وار اونو گؤرموشمممدوم آدینی ی

ل گ نده تاتاریال: الریاردیاوخوسم، . سمهو ائلمهینردشملهیا یسملمهکزدا تاتار یمیاوخوماقالر
 سؤزلر. یا بونا تایآپار  یمن

ن، لهستانا هجوم یدا آلمان -78۳8 یسبهیا محاریدون ینجیکیا :یلرلهسیتان صیندل
الر یاعالن اولوندو. لهستانل یسبهیا محاریدون ینجیکیله اتیو رسم یله باشالندیسممهکچ
. الریدیاحواالت داشمم یلبتیالر. چوک مصمیآغنادرانا دا ین دوشموب، ایدرگیندان دیوردالری

 یلر. انزلیبوردا ائولند یلر اوغالنالریبوردا اره گئتد یزالرین، قیلرکدن قورتوالن عائلهیلقحط
، یب، انزلیخیدن چنهیالر، نئچه گونلوق قرنطنیزه داخیل اوالن قاچ یمهکمنمدن ا لیبنمدر

ن کدیلخسممته یکدن و مسممریللر. قحطیدلیئره گؤندریر نئچه یتهران، اصممفهان هم ده ب
زه ی. آمما تبریلمدیداسمممتمانالرا چئور یجیریانمدیم رچوک اورَ ین مماجراسمممیالنالریریق

 . دوالبیدتهراندا معروف ین آرزوالر قبرسممتانیالریدن لهسممتانللر. او حادثهیدلمهیگؤندر
 ر.یقال یر الیقبرستانلن یالرنیر شهرلرده ده بو قاچ یر. و سایلینده هله ده ساخالنیسمحله
دو، ریگ یئری، اوتوران یکلر یصندللر دوزلتد یارالرکن صمنعتی، بوالرینلهیمن ب  ده اول
 یبئل نی، اوتورانیک یندیلدوزَ یده انعطافل یئرلریاناجاق یونولدو دایرده یسمممه گیاالرایپا

 یدان اوالرد یسه ال یفکن یراحات اولسون. خصوصا  صندل
الردا و انکگوللر ایله. بو صممندللر ائولرده، توو یا زونده قابار

ش یوئر -شیمته آلیچوک باها ق یندی. ایشلنردیلرده ااداره
 ر.یلیماق اوچون ساخالنیحیس داش یاولور و ائولرده نوستالژ

چ یتیئیلل ن یبو سمممؤزدن منظور، قوتمماز :کهؤروم
خان میرکرزه یک می. رحمتلی، سممماچاق دیکنمدایبماشممم
ن ییبورون  نئ یپین ایاوزون و قال، یکنمده یبین دیقوتماز
آما  یخاردیندن چیبین دیییپ، نئی، ایندان ساالردیباشم

رزه ی. مینمزدئچهکندن یچین اییینا نئیقوتاز راحاتجاسممم
خ یسمم ین سماچاقالریقوتاز یردکچ یپیبدن ایخان دمیرک
و  یخاردیپ او باشمممدان چیکنمه و یچین ایینئ یئچردک

ته رشممم -. او رشمممتهیزلنردیتم یچین ایییله نئکیلبئله
 ام.شیازمی کهؤرومچ یجه تئللمیمن ظن یپلریسالالنان ا
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 خاطیره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یاوجاغ یمحمدعل. قوشماجا یاو  یجیرلمهس ●

 یگانهجواد . یمیباشماغ یمتاپ یوی،چاخماغ چال ●

 ( یسا)ائل یفاتح یعل .آغیالر ●
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 سیجیرلمه و یا قوشماجا
 علی اوجاقیمحمد

 
اوشماق ادبیاتی چوک سماده و اوشاغین ا ز دیلینجه یارانیبدیر. شعرلره و ناغیلالرا باخاندا 
گؤرورور کی، نه قدر سمماده و آخار بیر دیلده خلو اولوب. اوشمماق ادبیاتی اوشمماقدا دیل 

مثال جیرتدان ناغیلینا فیکیر وئرنده  .درسمیندن عالوه اویانیش حیسسی ده یاراتماقدا اولور
گؤرورور کی، جیرتمدان اویماق قالماغیال ا ز یولداشمممالرینی دئو الیندن نجات وئریر و بو 

 .بؤیور بیر اویانیش درسی دیر
بورادا سیجیرلمه شعریندن قیساجا سؤز آچماق ایستردیک. بو فورما شعرین د رد و بئش 

 نین ایلک بیتی کیمی هر بیتین آیریجادئمک بایاتیو... و عمومیتله یئددی هیجاسی وار و 
لی اولمایان بیتلر و بیر میصراو اوالنی دا هردن ده شمعر ایچینده بیر قافیه سمی اولور.قافیه

ز بویان اولماسی دا مومکونسو -اولور. البته شفاهی اولدوغونا بعیی میصراعالرین وزنی اویان
 .دئییل

ی سی چوخالسین و دیللراوشاقالرین سؤز خزینه»: یرعلیرضما صمرافی ائل بیلیمینده یاز
یارانمیشدیر. چوک  "قوشماجا"داها آچیلسمین دئیه، کئچمیش زامانالردا چوخلو سیجیرلمه 

نسیله دوالناراق الیمیزه چاتمیش قوشماجاالرین  -آغیزا، نسیلدن -قدیم چاغالردان آغیزدان
 «لیکلری وار.دان ا زونه مخصوص ا زلفورم باخیمین

 : سی اولور. او یازیرلیکلرین بیرینه گؤزل اشارهنین بو ا زلصرافی
ر اوندان لبیر اوشاغین یادینا دوشسون دئیه، هر بیتین اولینده گلن کلمه -میصراعالر بیر"

ه یاخشی باشا دوشولم»قاباق کی میصمراعدا دا گلمیشمدیر کی، شعرین خاطیرالنماسینا و 
 " .اوشاغا یاردیمجی اولور« سینه

 .اوشودوم آی اوشودوم باشلی لی اوالن بیر قوشماجادان یادیمدا اوالن قدر ت دیم اولور
 : بو قوشماجا نئچه روایتده دئییلیر
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 اوشودوم آی اوشودوم
 میدیداغدان آلما داش

 الریمی آلدیغیآلماج
 منی یوال سالدیالر

 من یولومدان بئزارام
 و قازارامین قویدر
 و بئش کئچیین قویدر

 جیکبونون ائرهانی 
 ناری  قازاندا قاکائر

 ناریندا اویانیماحمود 
 ماحمود گئتدی اودونا

 قارغی باتدی بودونا
 ش دییل، قمییقارغی دئ

 بئش بارماغی گوموش دو
 م تاتایگوموشو وئرد

 تات منه داری وئردی
 م قوشاینی سپدیدار

 قوش منه قاناد وئردی
 م اوچماغایقانادالند
 ن آچماغایسیحو قاپ

 دلییلکسی یقاپحو 
 نونداید دوه بویلک

 دوه گیالن یولوندا
 دورگیالن یولو بوزلوق

 دورسی یارپوزلوقد ره
 یارپیز بیرین دره ایدیم
 ساچ باغیما دوزه ایدیم

 قارداشیمین تویوندا
 دوروب سوزه ایدیم... -اوتوروب
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 چال چاخماغیوی، تاپیم باشماغیمی 
 جواد یگانه

 ایله یازیلیب( )بو یازی ماراغا آغزی

 
حئیوان اوتارماقادا،  -لریدی، هریان دوزغانلیغا چئوریلیب، داغدا، داشممدا، مالقیتلیو ایل

یدو. گَوَنه کیمی دولو -دان دوتدو تا، گردان، قان التیکان -بیردنه اوت تاپیلمیر. هریان تیر
ریانی توزلو دومان، ه لیگی،گؤزه وورور آنجاق بیر یاندان دا،دیکجه، توپراقین کئچهگؤز ایشله

 چکیب خرابالیغا.
میر، یئر اوزونون چارپاناق قویموش یئتدی ایل دیر گؤیلردن بیر یاغیش دا یاغیب، چیله

بیریندن کئچینیرب بیر تیکه کؤرر )چؤرر(، قیزیل  -توپراغینما. آجلیو قوپوب. هامی بیر
اپ دوشوب. ق -)بودارالییر( اللرده قاپابیرین، نئجه بیدارالییر،  -برابریب تاپیالندا دا، هره بیر

ن سلره پای اولور. دئیهالرا، سمئرچهقاریشم ا اوغوال -بیلینمیر، او بیر تیکه کؤرر ده. اوغوال
نین آدامالریندان. اونالر ایچون، بیر تیکه کؤرگی ده، چوک گؤروب، آلاله دا، کوسوب او ا لکه

ر الرسمونلر. هره بیر سوز دئییر، آز قالیرباشمالریندان نعمتینی جاالمیر، بیر خوش گون گؤ
 لر اوزلرینه.بیرینین توپوره -بیر

کندین بیر کدخداسی واریدی، کدخدانین، شهردن ائوینه، هئی کؤرر )چؤرر( داشیان 
لی داشمممیان ایچممه -کیم، یئملی
نمعممممت ایمچینممده  -کمیممب نمماز

یماشمممادی جان منّت ایدی قویوردو 
 : کتدیلرین بوینونا. دئییردی

آلاله اولدورسون بیلَزی، نه ناماز  -
قیلیرسممیز، نه ده اوروج توتورسممیز، 

آلاله دا،  ر،ائلمه بوگور )بو جور( اوال



 711 
 

قمارقیمب بیلَزیب داش دوشمممسمممون باشمممیویزا، هر یاندا دئییرلر فیالن کتده، هامیسمممی 
 هسوسوز قالمالی سیز.گئده گلین بیر ایش گؤرون، بلک -آلالهسیزدیالر. اونا خاطیر، آج بان

لکه بیچرسیز، ب -یا خوش گلیب، بیر یاغیش گؤندرسین. بوغدا دان، نوخود دان اکیبتانری
 آجلی دان قورتوالسیز.

 -میشیدی کی، گؤره آجلیو نه سایاق اوالرب خاننین نه خیالینایدی، آجلیو چکمهکدخدا
بیر  ، هئچبئش آرواد آلیب، گونون سوُوماقدان سونرا -اربابالر کیمی قیچین اوزالدیب، د رد

 زاد باشارمیردی کیب
اوشماقی، قالمادی بؤیور آغ سمم لینه جاک، بیر کدخدا دان سممونرا،  -آنجاق کندین آرواد

ه  هره بیردنه پیاالدان، کاسمادان تاپیب دوشمدولر شهرین جانینا. کوچه به کوچه، خیاوان ب
 : دوالنیب دئییردیلر -خیاوان،گزیب

 چؤمچه بالیو چؤم اوسته،
 ش ایسته...آلالهدان یاغی

 هئی تیکرارالندیریدیالر.
دن وئریب،آپاردیالر دان، مرجیدن، نوخوددن، لوْبیهچاال، هره بیر پیاال، لپه -قاپیالری چاال

بیر بؤیور قازان آسالییب، آش پیشیریب، پایالدیالر، بلکه تارینین خوشونا گلیب بیر یاغیش 
 بقیتلیو ایلی دیر، نه یاغیش گؤردولر نه قار لر باخیر گویه، دیللر یالواریر، اماگوندرسین.گؤز

 نیب، روزیگارالرین سُوودوالر آنجاق.بویاندان دیله -او ایلی ده، اویان

گی چوک صمماف و سمماده، اما بیر آز بیجَلوُو. بیر گئجه اوتوروب، بیر کیشممی واریدی، اورَ
بیر بؤیور  هیالنبؤیکون )بؤرکون( قویوب قاباغینا، آتدی عاشیغینی، گئتدی حسابینی. آلال

 : ییب، دئدیوئر ائله -آل
ندن سی سبیچیب، یئری شوخومالییب سورمک مندن، یاغیش گؤندرمه -تانریم اکیب -

اولسون. ایکی قاغا بیز بوغداسینا شریک اوالق، بوغدانی دَییب )دریب( یغیشدیراندان سونرا، 
 وئر، ا زیوایکین )ا زونونسممنین پاییوی آییراجاغام قیراقا. ا زون بیلرسممن،کیمه وئریرسممن 

 کین(، زومهار ساخلیسان ساخال، منه هئچ بیر ربطی یوخدور.
 -سحر اولدو، چؤلکو )چؤلچو( قارداش بیرگوت )جوت(، ا کوز گؤتوروب قوُشدو جوته. یئر

سیندن یاماجیندان، دره دَن دوتدو داغین باشینا گؤیو شوخومالدی، داغالرین الپ دا زیروه
سمماتیب، وئردی بوغدایا، اکسممین یئره، او ایشممی ده گؤردو، اما دانالقالر یوخون  -جاک. وار

 : آلتیندا قالیب دئدیلر
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لَرین، قارقاالرین، جَههوشمسوز نه اومودوالن، وار یوخووی ساتیب وئردون بوغدویا، قَرقَه -
قاریشمم االرین، قارنین دویورماقدان سممونرا، هئچ بیر زادی یوخدوب هانسممی یاغیش یاغیب 

 ن بوغداالریوی گؤیردجک؟سنی
 : بیریسی دئیردی 
داشین واریدی اونو دا  -ییب بیر گؤز داماوشماقیوا دا رحمون گلمه -کول باشملیب آرواد -

 ساتیب وئردین بوغدویا.
دی، چون ایممانی واریممدی، بماغالدی ی ایل ممارا. دینممه -الر کیمی هئچ بیر اینیمبالل 

 ولسایدی دا، یاغیشی گؤندریب پایینی آپاراجاغیدیببیلیردی آلاله ا زونه خاطیر اولمالی ا

د رد آیدان سمونرا، هاوا پیتالشیب گؤیلر  -هریان اولدو، اکین، بوغدایالن. ویردی بیر اوچ
ندی گویرنتی. ای -حسابسیز. هر یان اولدو گؤی -قارالدی. بیر یاغیش تؤکدو او ایلی حدسیز

بیزی دانالقالردان قورتاردی. هر زاد  نئجه سممئوینیرلر جماعت، آلالها چوک شمموکورلر کی،
 کیمی. اولموشمممدو ائلینلر( ر )کپنکنین باشمممینا، نئجه دوالنیرالر چپنکلجهنم، کیشممی

دان، سوت، قاتیو، گتیرن کیم، قوربانلی .پیغمبری، ائوی چئوریلمیشدی، باالجا بیر ایمامزادیا
 : دَن، هره بیرین ویریب قولتوقونا دئییرلربئچه -تویوق

ور میشمممدیو او بؤیشمممه زولفعلی، بیلیجی ایمیش، بیز بو نئچمه ایلی تانیا بیلمهمئ -
 کیشینیب

تؤکه،  -سمینه. تر تؤکهباال، بیچین واختی یئتیشمدی. شمماخلو گون نئجه ویریر تپه -باال
لییب ییغمیشمممدی. سمممئویندیگیندن، نین قیراغینمدا بیر بؤیور تایا بوغداالری جمهدره

یره ب -لنیردی. بیردنگئنمدن دوروب بیر تمایایا، باخیب هوهسمممین،ییردی نئیلمهبیلممه
 : باغالدی ی، عهد پیمان یادینا دوشوب، دئدی

سی(، ایکی قاغا بؤلوشه گیریک. وعده -تانریم ایندی یئتیشمیب واختی واداسی )وقتی -
وومامیش، بؤلوب وئرگیم  العهدو من الوفا. آ کیشممیب سممنون پاییوی ائله آنلیمین تری سممُ

 جگم( بیلوه.)وئره
 : بؤیور بیر دولچا تاپیب گتیردی، تایانین ایچینه. باشالدی بؤلمَگه

 باک بو سنین، بو منیم، بو سنین بو منیم. باکب -
بیر یانا.  کونپولوش ائدیب آلالهین پایین آییردی بیریانا، ا زونون -ایکی گون چکدی پای

 : یدَن، یئنه باخیب تایاالرا، باخیب گویه دئددوروب گئن
کلر جیاالواج چوخدور، تؤکوله -آ کیشیب بیلیرسن کی، نئچه ایللردی قیتلیو اولوب، آج -

چیب، بی -اینصممافلیو دی، من اکیبمنیم قاپیما. هئچ منیم پاییم، اونالری گورمز، چوک بئ
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یب یلن بیر آپاراسانب اگر مصلحت بیلسن، سنین کینین یاریسین تلهیئرینه قویام سن من
 ن اوستونه اونالرا دا پای وئریمبا ز تایامی
دن دولچانی گؤتوروب،گیردی تایانین ایچینه. یاریسین قاتالشدیردی، ا ز تایاسینین یئنی

  :اوستونه. تاماه، تووالییب، باخیردی یئنه آلالهین یاریمچیلیو پایینا. بیردَن بیره قاییدیب دئدی
و ساتیب وئرمیشم بوغدویا. اگر آ کیشیب ا زون بیلیسن کی، من هر زادیمی، وار یوخوم -

المیشام. ائله یاریمچیلیو تایانی دا وئر من مصلحت بیلسون، من بااللی یام، ا زومده کاسیب
و بیچَریک، ایکی قاغا. اوندا من سنین، ب -قاتیشدیریم ا زومونکونون اوستونه،گلن ایل اکیب

 ایل کی، پایوی دا قویوب اوستونه وئرجگم.
.  اولمادی، آلالهین دا دو پایین، د ندردی ا زونون کونون اوسمتونه، هامیسمینا صاحاب اول
 : ا ز عالمینده دئییردی

 شماءاهلل( کندین کدخداسی دا، اوُزوم اوالجاغام.یاخچی اولدو، بو ایل ائله اینشمااله )ان -

گه ک( گلجهجنئجه ائلییه -نئیلیجک، )نه ائلییب -او آندا خیالیندا، دوالندیریردی، نئیلیب
دی ی ائلهویرا، هریان -کیرلشمدیگینده، هوا بیردن پیتداشدی، بیر قارا بولود ایلدیریم ویرافی

دره  ظولمات. نئجه شاقیلداییر گؤیلرب دئمه آلالهین خوشونا گلمیب، ایستیر کی، سئل گؤن
 لره، ا ز پایینا، صاحاب اولموش اوال.دره

، ماغاجی کؤکویلن -ئل، آغاجسمین، اوندا گؤردو داغدان، نئجه سکیشمی بیلمیردی نئیله
 -یغیرالداالری، دیئکه، داش -سیندیرا قاتیب قاباقینا گتیریر. یئکه -چیخاردیب، سمیندیرا

بیرینین اوسممتونه. آنجاق بیر الی اولدو، بیر  -نین اورتاسممیندا قاالخالییر بیردیغیرالدا، دره
سی ده قالیر انین آلتیندا، بیرینین بیر تایی، قالیر تایسی. بوغدانی دئمه بؤلنده باشماغیتپه

آیاقیندا. نه بوغدادان، ال چکه بیلیردی، نه ده آیاق یالین قاشمممماقا داشمممالرین اوسمممته 
 -قاتیشممدیردی. قیشمم یرا -بیره، اوزون دوتوب گؤیه، قاتیب -سممی واریدی. بیردَنحوصممله

 : قیش یرا دئییردی
ین ن..دییریمب)دئییرم(.....سنلن منی شریک ائلییه.چال چاخماغیوی، تاپیم باشماغیمی -

 ن.دهرزادین... آیاک یالین، نئجه گؤتورولوب، قاچیردی داغا ساری بلکه جانین قورتارا او دَره

تون لُوو کیشینین، آرزیالری بوالری قاتدی قاباغینا، یویوب آپاردی. بیجَهسئل گلیب، بوغدا
 اوشاقی. -یئیه بیلدی، نه کندین آرواد یوخو کیمی باشیندا قالدیالر. نه ا زو

پاالزین، ویردی  -لینه توپوردولر. پارتمانریالن بماغالدی ی ایل اری ائشمممیدجک، سمممَ  ه
  قولتوقونا، کتدَن ده کؤچدو، ایللر گلدی دوالندی کیشی دَن خبر اولمادی کی، اولمادی.

 سون.
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 آغیالر
 علی فاتحی )ائل سای(

 

 
عالر و عنوانالر واردیر کی، سینده چوخلو موضوصا  ادبیات ساحهتورر کولتورونده، خصمو

لر و تکجه شمممعرله له، کیمسمممه اوشممماقالر و گنجلریمیزی اونالرال تانیش ائتمیرتمأسمممف
 .ماراقالنیرالر

الر، آتماجاالر، متللر، آغیالر لیکلرده و حتی کتمابالردا، تماپمماجالرده، گونمدهبیز قمازئتمه
لنرر، هم اسمممتعاره، هم کنایه و بیاتیندا مثال  فاره دیلی ایله فرقو...گؤرمورور. تورر اد

هم تشممبیه واردیر و هم ده بیر اضممافه صممنعت واردیر کی، من اونا، اوخشمماتما دئییرم، اگر 
رب ائله یی گامیشی دیخئنه ائله بیل»: بیر ده اوخشاتماق واردیر. مثال  تشبیه اوخشاماق اولسا،

« دیرب االمیر سیدیلیک خوروزودورب ائله بیل صاحبائله بیل کرمه سی دیرببیل دان اران آیی
 *.له فرقی وار. بیر آیری سؤزلور ده بونو آچی الیاجاغیو.. بونالرین تشبیه.و

 : ایندی گئچک اصلی موضوعا و گؤرر،آغیالر نه دئمک دیر
ری لتی ا زده زهر معناسمممینا دیر کی، بیزیم هدفیمیز او دئییل. آغیالر حالبته آغی لغت

آراسیندا  لر. خالولر و چوخلو بایاتیالر دا، آغیالر یئرینه ایشملنه بیلربیر نوو شمعر اوال بیلر
 الر تکجه عزاالردا و ا لو یئرینده ایشه گلر.لر. اوخشامابونالرا، اوخشاما، دئییر

ا و... وواندخمیر ساالندا، یورقان سیرییاندا، پالتار ی« مننه»ایکن، گاهدان گؤرردیم اوشماق
بو منه چوک ماراقلی گلردی، و « میزیلمداردی»ا زونمه، دیلینین آلتینمدا اصمممطالحما   -ا ز

ه یییر؟ بیر گون یاخینالشممیب، یانیندا اوتوردوم. گؤردوم نوحهایسممتردیم بیلم، نه سممؤیله
اوخشممار، بیر شممعر دئییر و هم ده آغالییر و هردم ده چارقدینین اوجویال گؤز یاشممالرینی 

لر عئینی محرم یاد ائدیب، اوخویوردو. بو شممعر« آتا، آنا و ا لموش قارداشممینی»یر. او سممیل
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ز و بوگون بی ییردی و چوخلو د ردلور اولوردوآییندا نوحه اوخویانالر اوخویان، شعرلره بنزه
 .اونالرا آغی دئییریک

 کؤینگین آغ ساخالرام
 یووارام آغ ساخالرام

 ددهب بیر ده قاییدیب گلسن
 .قوناق ساخالرامسنی 

 
 آغالرام آغالر کیمین

 دردیم وار داغالر کیمین
 بیر قارداشیم ا لوبدور
 بویو آل داغالر کیمین

 ...و
 

 .لرلرینده قادینالر اوخشاما دئییربونالرا بوگونده یاه مجلس
الر یا آغیالر، چوک اورر داغالیان لر. اوخشاماگاهدان نوحه اوخویانالر دا اوخشماما سؤیلر

 .راوال
ه یلرینده رای  دیر. هرکس اوخشاما بیلمز و یا سؤیلههنوز دا اوخشاما دئمک یاه مجلس

ایکی یاشملی قادین اوالر کی، او یاخشمی  -سمینده، بیربیلمز. بیر هر کند و هر شمهر محله
 .یرباشارار ومعموال  اوخشامانی او سؤیله

ن گورورسممن، بیر اوخشمماما الرین دا ا زونه مخصمموص قورالالری وار.گاهدابو اوخشمماما
 لی چیخیب و دوشدو خال ین دیلینه.گولمه

ده بیرینین اری ا لموشمممدو، قمادین اوگون فتیر یماپمیش و کئچمیش ده بیزیم محلمه
 : ییرمیشدور. قادین مجلس ده سؤیلهدن ا لموشله اری اونو یئمهتأسف

 
 احبر تئز ا لدون گئددون

 یئیین یئل اولدون گئددون
 میش فتیردنمهدیشله

 منی ته)تک( قویدون گئددون
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هی آغالییر و  دا اری ا لموشمممدو، منیم ا ز آنممام دئییردی، بیر خمانیم واریممدی اونون
 : دئیییردی

 کیشیب بوغدا قلبیر ده قالدی یئ ی ی ی
 خلور کندیر ده قالدی یئ ی ی ی

 الری کیم اوتارا جاقمال
 شوربا تندیر ده قالدی یئ ی ی ی

 
بیزیم چوخلو نوو ادبیاتیمیز وار کی،کئشممگه تح ی اتچیالریمیز اونالرا دا توجه جه، و بئله
 .ائتسینلر

 

 : اؤشودوم پوئماسی، هشتری ده
بیر نوو خالو دئییمی وار کی، گاهدان شمممعر حالتینده اولور. بعیمممیلری ایکی بیت، و  

 : بعییلری چوک اولور. اوشودوم ت ریبا اوزون دور
 
 اوشودوم اوی اوشودوم 

 داغدان آلما داشیدیم
 آلماجیمی آلدیالر

 منه ظولوم سالدیالر
 من ظولومدان بئیزارام 

 درین قویی قازارام.
 درین قویی بئش گئچی

 هانی بونون آرقاجی 
 آرقاج قازاندا قئینر 

 قنبر یانیندا اوینار
 قنبر گئتدی اودونا
 قارقا باتدی بوغدونا

 قارقا دئییل بوروشدو
 بئش بارماغی گوموشدو

 گوموشو وئردیم تاتا
 تات منه داری وئردی



 716 
 

 دارینی سپدیم قوشا
 قوش منه قانات وئردی

 قانتالندیم اوچماغا
 حاقّ قاپیسین آچماغا
 دیحاق قاپیسی کیلید

 کیلیدی دوه بوینوندا
 دوه گیالن یولوندا

 گیالن یولو سر به سر
 ایچینده میمون اسر

 میمونون باالالری 
 منی گؤردو آغالدی

 قیغالدی.تومانینا 
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ناغیلالر، 
 تاپماجاالر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   یملکه نعلبند. توال یلهگول ا ●

  ورپ/ اولدوز طهماسبیدی/ شبنم توحی/ سوسن نواده رضیمصاحب سلطان خانیلی. کلّه ناغ قورو ●

   زهرا آبدار .لرییکایهح تبریز ●

 یفرج ینبز. تاپماجاالر ●

  یارپارس یالع .حاقدا یسگئجه یللهشعر و تاپماجا چ نئچه ●
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 گول ایله تُوال
 ملکه نعلبندی

 
 

سینه بیر پادشاه یاتدی یوخودا گؤردو کی، بیر گول آغاجی، بیر توال وار. توال گؤلون د وره
ولور. یوخودان دوردو. وزیر، وکیلینی  آچیر. توال او یمانما، دوالنیر. گول برق وئریر، گول سمممُ

 هریاندان اولسا گرر من بو گولونن توالنی اله گتیرم.دی. دئدی احیار ائله
 وزیر دئدی: 

ی عالم ساغ اولسون. سنین اوچ اوغلون وار. اوغالنالری یولال. گول ایله توالنی سنه قبله -
 گتیرسینلر.

الرین نین یانیندادی. اوغالنشاه سوراقالدی بیلدی کی، بو گول ایله توال فرنگستان شاهی
 چاغیریب دئدی: 

سیز؟ هانسمیز بو خطرلی سمفره گئده بیلرسیز؟ تا او گول ایله توالنی منم اوچون گتیره -
آتاجان اجاز وئر هر اوچوموز گئدر، گول ایله توالنی »اوغالنالر شاها تعظیم ائدیب، دئدیلر: 

 «سنه گتیررب
 نپادشماه هر اوغلونا بیر خورجون دولو لئره و بیر جوان آت وئریب، یوال سالدی. )بؤیوگو

ایدی.( جمشمممید نین آدی ملک احمد، کیچیگین آدی دا ملکمحمّد، اورتانجیآدی ملمک
بیرلیکده یوال دوشدولر تا فرنگستان مملکتینه طرف گئتسینلر. آز گئتدیلر، چوک گئتدیلر، 
یئتیشممدیلر اوچ یولون آیریمینا. دایانیب، باهم قرارالشممدیالر. سممورا گؤردولر بیر داشممین 

آی سماغ یوال گئدن سماغ گئدیب، سمالمت قَییدَرسن. آی سول یوال : »اوسمتونده یازیلیب
المت نه ده س گئدن ساغ گئدیب، سالمت قَییدَرسن. آی اورتا یوال گئدن، نه ساغ گئدرسن،

 جمشید دئدی: کیچیک قارداش ملک« قَییدَرسن.
مت سالمن سیزدن کیچیک قارداشام، اجازه وئرین من اورتا یولال گئدیم، چون اگر سیز  -

 دن باغری چاتدار.قاییتماساز آتامین غصّه
هر کیم اوّل بو یولون آیریجینا یئتیشممسممه » بویون اولوب، ا پوشموب، -اوچ قارداش قول

احمد محمّد سماغ یوال، ملکدئییب، آیریلدیالر. ملک «داشمین آلتینا بیر عالمت قویسمونب
 جمشید اورتا یوال گئتدیلر.سول یوال و ملک
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جمشید چوک یول گئدندن سورا بیر بیابان گؤرسَندی جمشید دن. ملکم ملکسیزه دئیی
ییردی. بیر آز یول گئدندن سورا گؤردو آتی دا سوسوزدو، ا زو کی، سوسوزلوقدان ایالن مَله

ییم؟ گؤردو اوزاقدان بیر بوستان گؤروشدو. بوستان نه بوستان قارپیز، قوهون، ده. آلاله نه ائله
 -کناریندان گئچیر. گؤردو بیر قوجا بوسممتانچی دیلینین آلتیندا ورد اوخویابیر گور اَرک ده 

اویدو آما بیلدی کی، بو بیاباندا بو جمشمید سموسوزجمشمیده طرف گلیر. ملکاوخویا ملک
ئل اَسدی، دی. ینی ایکی شاق ا ائلهحکمت دئییل. قیلینجین چکدی، بوستانچیبوستان بی

ن آچدی دی. گؤزونین اوستونه قویوب، بیر آن صبر ائلهآتی جمشید باشینطوفان قوپدو، ملک
 کی، بیر سئحر، جادو واریمیش. آتی سوردو،گؤردو نه بوستان، نه بوستانچی، نه قارپیز. بیلدی

ینی یا. آتدان دوشدو، قاپآخشام چاغیدی، بیر آوادانلیو گؤرسندی، یئتیشدی بیر باالجا قاپی
 جمشید سالم وئریب، دئدی: چدی. ملکد یدو. بیر قوجا آرواد قاپینی آ

 یام.ننه آلاله قوناغیقاری -
 قاری دئدی: 

 آلالها قوربان اولوم، ا زومه یئر تاپمیشدیم، قالمیشدین سن. -
 دئدی:  نین گؤزلری گولوب،یا گؤرستدی. قاریجمشید بیر لئره قاریملک

 قادان، باَلن آلیم گه ائوه. -
اَیاغین یودو. گئچدیلر ائوه،  -جمشمممید التؤکدو ملکری چکدی. سمممو تئز آتین ایچمه

 جمشید سوروشدو: ایچندن سورا، ملک -یئییب
 دیر؟قاری ننه بورا هانسی مملکت -

 قاری دئدی: 
 اوغلوم سوروشدون، بیر ده سوروشما. بو شهرده دانیشانین دیلینی کسللر. -

 یا وئردی، قاری دئدی: جمشید گئنه بیر لئره قاریملک
قادان، باَلن آلیم بورا فرنگسممتان مملکتی دی. قوش قوشمملوغوینان بورا گلَممَز. سممن  -
 جور گلیبسن؟نه

 نین ائوینده یاتدی. سحر اولدو. قاری دئدی: نی قاریجمشید گئجهملک
 دن چک، گئت.آتوو طویله میشم،اوغلوم باشماخالرو جوتده -

 دئدی:  یا وئریبایکی لئره قاری جمشید گئنه بیر،ملک
 یم.جهننه بو پولالردان آپار شهردن آذوقه آل گتیر، واختیندا ا زوم گئدهقاری -

اوزونو یودو.  -ال جمشید آتین تومارالدی،قاری ائودن چیخدی، شهره طرف گئتدی. ملک
 گؤردو قاری گلیر. سوروشدو: 

 ننه شهَرده نه خبر؟قاری -
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 قاری دئدی: 
 دانیشانین دیلین کسیللر. -

نی یئدیلر، ایچدیلر، آتا یئم تؤکدولر، باشمممالرین قویوب، گئجمه اولمدو، گینمه آلاله وئره
اهین بیر گؤرسون نه جور ش جمشمید یاتا بیلمیر، ایسمتیریاتدیالر. )ایالن ویران یاتیر ملک

نین قورخوسمموندان هئچ سممؤز جمشممید قاریقصممرینه یول تاپا بیلر.( صمماباح اولدو. ملک
 دان سورا قاری دئدی: سوروشمادی. بیر آز

شم. من میین قیزینین ایشلرین گؤرم. سن گلندن گئده بیلمهاوغلوم من گئدیرم شماه -
 منی ده. شهره طرف گئدیرم مبادا ائودن ائشییه چیخاسان، گلیب سنی ده ا لدورللر،

 بو سؤزلری دئییب، ائودن چیخیب، قصره گئتدی. اورادا شاهین قیزی دئدی: 
 گوندو هارداسان؟ الپ داریخمیشدیم. ننه نئچهقاری -

 قاری دئدی: 
 دیم.باَلن آلیم قیزیم. بیزه قوناق گلیب، اونو تک قویوب، گله بیلمه قادان، -

 شاهزاده دئدی: 
 لشک.صاباحدان قیزیوی گتیر بیزه من ده تکم، صحبت -

قاری  چاغی ائوه گلدی، گؤردو اوغالن شمام قویوب، ائوین ایشلرین گؤروب.قاری آخشمام
 ینن دانیشدی الرینی اوغالنا دئدی.سئوینیب، صحبتی آچدی. شاهزاده

 نین اتگینه تؤکوب دئدی: لئره قاریجمشید بیر اوووج ملک
ننه صمماباح گئت، بازاردان بیر نئچه دسممت قادین پالتاری منیم اوچون آل، منی قاری -

 ین قیزینین یانینا آپار.ا زوونان شاه
 قاری دئدی: 

 کسَر. سینهمن بو ایشی گؤرسم، شاه منیم باشیمی عؤمَر قیبله دیلیوی دیشله، اوغول -
مشید جیا وئردی. قارینین گؤزلری گولدو. صاباح ملکجمشید بیر اوووج دا لئره قاریملک

 زینا دئدی: ین قیننه شاهین قصرینه طرف یوال توشدولر. قاریقادین پالتارین گئیینیب، شاه
 گولون، آخشام آپاراجاغام. -یمدی، ایکیز آخشاماجان دئیین،بو دا منیم قیز -

جمشید او قدر خوش صحبت قیز چوک سئویندی. چون همیشه تک و تنها اوالردی. ملک
جمشیدی گؤتوروب، ائوینه ننه ملکدیلر هاواخت آخشمام اولدو، قاریایدی کی، هئچ بیلمه

م شمماهین قصممرینه گئتدیلر. ینن باهجمشممید قاری ننهگلدی. سممحر تئزدن گینه ملک
 ین قیزینان چوک صمیمی اولموشدو. قیز دئدی: جمشید شاهملک
 ر بابامین باغیندا بیر ساعات دوالناق.گه گئده -

گینه چاتیردی. دوروب بیرلیکده، باغا گئتدیلر. گؤردو یاواش ایسته -ملک جمشید یاواش
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مور. باغین اورتاسیندا بیر چیچک قوخوسوندان نفس چکمک اول -صمفالی بیر باغدی، گول
 سینده هامان گول ایله توال.حوووض، حوووضون د وره

 -سینه دوالنیر، گول بَرق وئریر آچیر. گؤز دوالندیردی گؤردو باغین َدرتوال گولون د وره
دیواری عین بیر قماالچما دیر. د رد دَنمه پلنگ باغدان مواظبت ائلیییر. بیر آز باغدا گزیب 

 یا دئدی: جمشید قاریام اولدو، ائوه گلدیلر. ملکدوالندیالر. آخش
 جاغام.ین قصرینه آپاردین بیر اوووج دا لئره انعام وئرهم سنکی منی شاه

دیر. باخدی گؤردو یا وئرنده گؤز قویدو گؤرسممون قاری اوالری هارادا گیزلهلری قاریلئره
، ایالن ویران یاتدی، سمممینده قویالدی. شمممامی یئدیلریمه قویوب، ائوین گوشمممهبیر کوزه

جمشید آتین میندی، کمندی اینکی قاری یوخویا گئتدی. ملکجمشید یاتانمادی. تا ملک
برینه. کمند آتدی، باغ دیواریندان آشدی. قیلین   ین قصرینین د ورهگؤتوردو، گلدی شماه

ئوینه ن انیتوالنی گؤتوردو، قاری لرین باشین، گوش اندر گوش کسدی. گولو،چکیب، پلنگ
وال لری گؤتوروب یگلدی. گؤردو قاری یوخودادی، اونون دا باشین کسدی. اونا وئردیگی لئره

دوشمدو. آز گلدی، چوک گلدی بیر منزیل یول گلدی، یئتیشمدی قرار قویدوقالری داشمین 
دیبینه. داشمممی قووزادی گؤردو قارداشمممالریندان خبر یوخدو. تصممممیم توتدو اوّل بؤیور 

ره، دا آتین دالینجا گلیردی. یئتیشدی بیر شه ساغ یوال آتین سوردو. توال قارداشین تاپسین.
سینی کروانسارا تاپیب، آتین چکدی. بیر اوتاق توتدو. خورجونونان، گول قالدی اوتاقدا، قاپی

گیردی بیر  محمّددن خبر توتا. آجمیشمممدی،باغالدی. چیخدی شمممهری دوالندی تا ملک
 ئسین.آشپزخانایا بیر م دار یئمک ی

 گؤردو قارداشی اوردا آشپاز شاگیرد اولوب. یاواش ا زون اونا طرف وئردی سوروشدو: 
 بس بوردا نه ایش گؤرورسن؟ -

 محمّد دئدی: ملک
 یوخومو خشلَدیم. آتیمی ساتدیم، اوتاندیم آتامین یانینا قَییدَم. -گلدیم وار -

 جمشید دئدی: ملک
بازارا سمممنه آت، قیلین  آلیم. سمممورا گئدر من ده پول وار، گئمدر  عیبی یوخمدی، -

 احمدی تاپاق.ملک
ایکی قمارداش چیخمدیالر، بمازاردان آت، قیلین ، شممماهانه پالتار آلدیالر. یولالندیالر تا 

احمدی تاپسممینالر. آز گلدیلر، چوک گلدیلر بیر شممهره یئتیشممدیلر. یورقونودوالر. بیر ملک
ییرد/ دلّار ده، گؤردولر ملکحامام تاپدیالر یویونسممونالر. حاماما گیرن احمد اوردا، دَللح شممَ

 جمشید سوروشدو: شاگرد/ اولوب. ملک
 بس بوردا نئینیرسن؟ -
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 احمد دئدی: ملک
 دیم.یوخومو خَشلَدیم، آتیمی، قیلینجیمی ساتدیم، اوتاندیغیمنان ا ز والیتیمه گئده بیلمه -وار -

 جمشید دئدی: ملک
 سنه آت، قیلین ، بیر ده پالتار آلیم، گئدر ا ز والیتیمیزه. اولسون، منده پول وار. گئدر -

دیکلرینی آلدیالر. یوال دوشممدولر. یولدا ایکی قارداش اوچ قارداش بازارا گئدیب، ایسممته
 بیرینه دئدیلر:  احمد( بیرممحمّد، ملک)ملک

یز ا ز تاپیب، بنه اوزونن آتامیزین یانینا گئدیریح؟ او باالجا قارداش گولو ده، توالنی دا  -
 میشیح.آتیمیزی دا ساخلییا بیلمه

، گلیب بیر قویونون باشمینا یئتیشمدیلر. چوک سمموسموزموشممدوالر. بو اوچ قارداش گلیب
 جمشید دئدی: ملک
 من باالجا قارداشیزام اجازه وئرین من توشوم سیزه سو وئریم. -

 . ا زو ده ایچدی. سورا دئدی: بئلینه ایپ باغالدی، قویویا دوشدو، بوالرا سو وئردی، ایچدیلر
 چکین ایپی چیخیم. -

ا دوشدو. جمشید قویوییولدا ایپی قیردیالر، ملکدیلر، یاریبیرینه گؤز ائله -قارداشالر بیر
ال دیلر. ناچار ا ز والیتلرینه یودیلر توالنی توتما بیلمهگولو، خورجونو گؤتوردولر، هرنمه ائلمه

 دو: گؤروشدن سورا، سوروش -ه بوالری قوجاقالدی، ا پوشدوشدولر. گئتدیلر، یئتیشدیلر. شا
 بس قارداشیز هانی؟ -

 دئدیلر: 
دیک بیر نئچه گون بئله گئچدی. بیر گون شاها خبر گلدی توال یولدا قاشدی توتا بیلمه -

ر نین شاهی لشکر چکیب، گلیب گولونن توالنی ایستیییر. دئییرلر اگکی، فرنگستان مملکتی
 نین یانینا تا صحبتمحمّدی یولالدی فرنگستان شاهییم. شاه ملکجهئدهسز جنگ اوئرمه
 سینلر. فرنگستان شاهی سوروشدو: ائله

 جور بو گول ایله توالنی گتیردین؟م نه
 محمّد دئدی: ملک

 گلدیم گؤردوم یاتیبسان، گؤتوردوم گلدیم. -
 دئدی: 

 میسن.سن یاالن دانیشدین. سن گتیرمه -
 یولالدی تا جواب وئرسین. فرنگستان شاهی سوروشدو: احمدی شاه ملک

 جور گتیردین؟اوغلوم گولونن توالنی نه -
 احمد دئدی: ملک
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 دی گؤتوردوم گلدیم.دهگلدیم گؤردوم حیط -
 دئدی: 

سمن ده یاالن دانیشدین. سیزین تورپاغیزی آت تورباسیندا داشیتدیراجاغام. اگر منیم  -
 سز.گولومله توالمی وئرمه

 جمشیدین یولونو گوددو.الریندان دا قطع امید اولوب. ملکاوغالن شاه
 -جمشید دوشن قویونون د ورهسیزه دئییم ملک جمشیددن. بیرممم ایکی شکارچی ملک

برینده غذا یئییردیلر. توال یوخونا گلدی. شکارچیالر توالنین قاباغینا سومور آتدیالر. توال 
 تیکه چؤرر آتدیالر، اونو دا آپاریب قویویا آتدی. دئدیلر:  آغزیندا آپاریب قویویا سالدی. بیر

 م هئیهات بو قویودا توالنین صاحیبی اوالجاق.
لیییب، آز جمشمممیدی چیخاتدیالر. گؤردولر چوک ضمممعیفبیری قویویا دوشممموب، ملک

قالیرجانی چیخسممین. بونا یئمک وئردیلر، ایسممتی پالتار گئیدیردیلر، حاال گلندن سممورا، 
 جمشید باشینا گلنی اوالرا دانیشدی.نی سوروشدوالر. ملکاحواالتی
نین نین قصرینه. اوردا بیلدی کی، فرنگستان مملکتیجمشید توالینان گلدی آتاسیملک

شمماهی دوشمموب بوالرین تورپاغینا. گؤی اوزو توتولوب، جنگ باشممالها باشممالدادی. آتدان 
ردی، قانادالرینی آچدی. فرنگستان دوشدو، گلدی یوخونا. گول توالنی گؤرجک، گول برق وئ

 جمشید دئدی: شاهی، ملک جمشیدی چاغیردی. ملک
 لیسن کی گولو ده، توالنی دا من گتیرمیشم، من گتیرمیشم، من گتیرمیشمببیلمه -

 سوروشدو: 
 جور گتیردین؟نه -

لرین جواب وئردی: قارییا قوناق اولدوم، قادین پالتاری گئییب، قیزیوا قوناق گلدیم، پلنگ
 نین باشین کسدیم. هابئله دا...باشینی کسدیم، گولو، توالنی گؤتدوم. قاری

 جمشیدین آتاسینا دئدی: فرنگستان شاهی، ملک
بونون بو جرأت، شهامتینه سیزی باغیشالدیم. اما ایستیرم  باک بو اوغالن دوز دانیشدی، -

 کی، اگر مایل اولسان قیزیمی سنین اوغلونا وئرم.
 جمشید دئدی: دی. ملکائله شاه قبول

 هر نه آتام دئسه. -
مممم اَیاغینا توشممدولر. آتاالری اوالرا او بیری اوغالنالر چوک اوتاندیالر. باالجا قارداشمین اَل

وی نین قیزینان تجمشمید قارداشالرین باغیشالدی. فرنگستان شاهیآما ملک غیمبلندی،
 زه بیری یئتیشدی.ما دوشدی، هرَهدی، یئتیشدی، یئره گئشدی، گؤیدن اوچ آلائله
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 ناغیل آناالری
 «قورو کّله ناغیلی» 

 ین: صاحب سلطان خانیمناغیلی تعریفله
 رضی و شبنم توحیدیحاضیرالیان: سوسن نواده

 پورلر: اولدوز طهماسببو ناغیل اوچون چکیلن رسیم

 
بیدانا باغبان واریدی، بونون بیردانا قیزی واریدی. بو باغبان ا ز باغیندا گئدردی، باغبانلیو 

 ائلردی. بیر گون گئتدی باغینا سحرچاغی، گؤردو بیردانا قورو کلّه دیغیرالنیر، دئییر: 

 جاغام.میشم، قیرک بیرین ده ائلیهقیرک قان ائله -
 نی گؤتوردو قویدو کیفینه، دئدی: قورو کلّهبونو هئی تیکرار ائلیردی. بو قاییدیب 

 سین.مهییب، دای قیرک بیرین ائلهبو قیرک قان ائله -
ده گؤتوردو، همان کی، قورو ا زوینن آپاردی باغا، باغدا ایشملدی، آخشام گلنده او کیفی 

میشمممم، قیرک بیرین ده قیرک قمان ائلمه»کلّمه اونون ایچینمده ایمدی، گؤردو گینمه دئییر 
 آپاردی ائوینه، دئدی:  نیکلّه «جاغام.یهائل

جماقب من گتیریم بونو د یوم  دولدوروم ییمب، قیرک بیرین ده ائلیمهبو قیرک قمان ائلمه -
 سین.مهییب، قیرک بیرین دا ائلهیه، قویوم رفه )طاقچایا( بو قیرک قان ائلهشوشه

 فه.یه، قویدو ردی، دولدوردو شوشهگتیریب، اونو د یدو اون ائله
بیر گون بو گئتدی موسافرته. ائوده بیر قیز وارایدی. نئچه گوندن سونرا بو قیز سانجیالنار. 

یریم نین اونوندان گتا زونه دئیر، دوروم او کلّه -ائله بتر سانجیالنار کی، آز قاالر ا لسون. ا ز
 بجاق. ا لوم یاخام قوتارسینییب، قیرک بیرین ده ائلیهآتیم، او قیرک قان ائله

دان بیر قاشمممیو آتار آغزینا، آتماق همان قیزین آغریسمممی دوزَلر، گلر دورار گتیرر اون 
 اوتورار.

ؤرر ایکی آی گئچندن سونرا قیز گ -گون او گون اوالر کی، قیزین باباسی گلر سَفردن. بیر
 کی، قارینی شیشیربب
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بونون »ر: حکیمه. حکیم دئی قیزی آپارارالر «بابا منیم قارنیم شیشیرب»باباسینا دئیر کی، 
 «اوشاغی واردیبب

 دی؟قییه نمنه -بابا سوروشار: قیز حال
تدیم نین اونوندان گتیردیم آقیز دئییر: بابا سمن گئدندن سونرا من سانجیالندیم، او کلّه

 کی، ا لوم یاخام قوتارسین، توخدادیم. ایندی ده قارنیم بوجور اولوببب
 

 
 

 آلالهین ایشی دی، بونا ال وورماق اولماز.دی بابا دئیر: بو هر نمنه
بوجور قاالر، دوق وز آیدان سونرا بو قیزین بیر اوغلو اوالر. اوغلو اوالر، بابانین دا بتر محبتی 
گلر بو اوشماغا. بو اوغالنی بؤیودرلر، اوالر یئددی یاشمیندا. بابا او قدر بو اوغالنی سئویردی 

 یانیجان باغا آپاریردی.کی، هر گون یئددی یاشیندا اوشاغی ا ز 
باال باغا گئدیردیلر. اوشممماق گؤردو بندرلره نیگهبان  -بیر گون گینمه ایکی یماندان دده

 قویوبالرب دئدی: 

 بابا نیگهبانالری نییه دوزوبلر بندرلره؟ -
 باباسی دئیر: 

ین قصممرینین قاباغیندا، بیر دانا گؤل وار. اورا بیردانا بؤیور بالیو گتیریب اوغول شمماه -
سممی دئییب اونون بوغو وار، نامحرم دی منهب اونو ین خانیمیالر، بوغلو بالیوب شمماهسممالیب
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سالمایین اورا، بالیو باشین قووزاییب سودان چیخاردیب ائشییه، شاق ا چکیب گولوبب شاه، 
ه آدام . دئیب کی، بو نییه گولدوبب بندرلرییبالیغین گولدوگونو گؤروب، تعججوب ائلهبوغلو ب

 لر دئییرلرب نییه گولوبدوبگینه نهقویوب کی، گؤرسون بونون گولمه
 یئددی یاشیندا اوشاق دئیر: 

 بمن بیلیرم نییه گولوب -

 ین یانینا.پادیشاهباالنی توتوب، آپارارالر  -بونو دئمک همان، نیگهبانالر بو دده
 

 
 

 ین یانیندا باش ائندیریب، ال باغالرالر. شاه سوروشار: گئدیب پادیشاه

 بوالر کیمدی؟ نیه بوراگتیرمیسیز؟ -

 نیگهبانالر دئیر کی، قبله عالم ساغ اولسون، بو اوشاق بیلیر او بالیو نییه گولوبدوب

 پادیشاه دئیر: اوغول بو بالیو نییه گولوبدو؟

ی عالم سماغ اولسمون، بیردانا مَثَلیم وار، اونو ایجازه وئرین دئییم، اوندان سونرا هدئیر: قبل
 دئییم بالیو نییه گولوب.

 دئیر: دئنه.

اری ین اخالقی، کیرددئیر: گونلرین بیر گونونده، بیردانا پادیشمماه وار ایدی. بو پادیشممماه
الریندان، اوالرین دا ین آدامیماخجی دئییلدیب بونون ا ز ایچیندن ده اوچ نفر وار ایدی، یاخ
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ین اخالغیندان، کیرداریندان آجیغی گلردیب قورخوالریندان دا سمممسممملرینی بو پادیشممماه
 چیخارتمازدیالر کی، پادیشاه بیزی ا لدورتدورر.

بیر گون بو اوچ آدام تصممممیم توتار کی، مملکتدن چیخیب، گئتسمممینلر. بوالر اوچ نفره 
اریدی یانالریندا، ایتی ده گؤتورورلر، اوچ یاندان گئدرلر. گئدرلر بیرلشرلر، بیر دانا دا ایتلری و

دن ده دن چیخمارالر یئتیشمممرلر بیر آیری یئره. دئییرلر یورولموشممموق، مملکمتمملکمت
 لکبچیخمیشیو بوردا بیر دینجه

یریرلر گ باخارالر گؤررلر بیردانا بؤیور داغ وار، آلتیندا بیر دانا کؤهول وار. بوالر اوچ نفره
رلر، بیرآز کئچر اورا، ایتلری ده اونالرال گیرر کؤهولمهب بوالر اوردا بیرآز ایسمممتراحممت ائلممه

 بیولداشالرینین بیری آییالر، گؤرر گئجه کئچیب سحردی، بوالرین نامازالری گئدیب

 یولداشالرین اویادار، دئیر: قارداش نامازیمیز گئدیب.

رالر بو یماخین کنمدلرین بیرینه کی، گئت دورارالر نماممازالرینی قیالرالر. بیرینی یولال 
 ر یوالبر، دوشهدان، پنیردن، چؤرکدن آل گتیر بوردا بیر تیکه یئیهاوردان یوغورت
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او گئدر او کتددن بیر باق ال تاپار. اوردان پنیردن، چؤرکدن، سمموددن آالر چیخاردار بونا 
 ئیر: دیب دپول وئرسین، باق ال باخار بو پوال گؤرر بو قدیم پول

 باال بو نمنه پولودو منه وئریسنبب -
 دئیر: قارداش پولدو دا.

 دیب هاردان گتیریبسن بوالریبایل بوندان قاباغین پولودوب بوالر نمنه ۳11دئیر: بوالر 

 ایلیبب ۳11نی یاتمیشیو، ایندی اولوبدو نه دئیر: بابا سحر ائودن چیخمیشیو، گئجه

گؤرورلر او ایمت کی، بوالرین یمانیندا گئدیب، اونون بیردانا گلیرلر او کؤهولمه بماخیرالر، 
 دوببقابیغی قالیب اوستونده، هامیسی چؤرویوب

ما ایته بویانا، آ -الر. بونالری مالئکه د ندریب اویاندیر بونالر بوردا یاتیبایل ۳11گؤرورلر 
 الر سالیم قالیب.، ایت چورویوبب آدامکی ال وورماییب

ی اورداکی بوتون جاماعات بیلدی، آلاله او ایتی ده سممالیر آدام صممورتینه، ائله کی، بوالر
 اونالرین هامیسی اوردان غیب اوالرالر.

 پادیشاه باخیر گؤرور، بابا بو یئددی یاشیندا اوشاق چوک قدیم سؤزلردن دانیشیربب دئیر: 

 ر بالیو نییه گولوبببح، ایندی دئنه گؤرهچوک قشه -
ر، صاباح ر بیرآز ایستیراحت ائلییهساغ اولسون، ایجازه وئریسن گئدهی عالم دئیر: قبله
 گلرم دئییرم.

 دئیر: گئدین.

انینا، گینه ین یییرلر، صاباح همان واخت گئدیرلر پادیشاهبوالر گلیرلر ائوده ایستراحت ائله
 ال باغالییرالر، باش ائندیریرلر.

 گولدو؟بر بالیو نییه پادیشاه دئیر: اوغول دئ گؤره

ی عالم ساغ اولسون، ایجازه وئرسن بیردانا دا مثلیم وار اونو دئییم، اوندان سونرا دئیر: قبله
 دئییم بالیو نییه گولدوب

 دئیر: دئ.

اب واریدی، بو قصّاب چوک اَلاوشماق  ، آچیو ایدیدئیر: گونلرین بیر گونونده بیردانا قصمّ
ون بو قصّاب سحر توکانین آچمیشدی، گؤرور الرا یئتیرردی. بیر گدن کاسمیبدان، اَتپول

 بیردانا شخ  دایاندی توکانین قاباغیندا، بیر آتا مینیب، بیردانا دا بوش آت یانینداب دئیر کی: 

 لر.ییبسان، سنی دعوت ائلهقصّاب سن قوناق -
میشم، نه قوناغی دی، نه عیالیما دئمه -دئیر: قارداش من توکانیمی ایندی آچمیشام، اهل

 عوتی دی؟بد
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 سن، زورنان آپاراجاییو.دئدی: گئتمه

ئدر لر جیبینه، توکانی باغالر گقصّاب کی گؤرر اوجوردو، توکاندا دخیلین پولالرین سیلکه
 رلر یئتیشرلر بیردانا قبریستانلیغابآتا سوار اوالر، بیرلیکده گئدرلر. گئده

 

 
 

اب گؤرر قبرلرین بیرینین یانیندا بیردانا ایده   آغاجی وارب او آدام آتدان ائنر یئره،بو قصمممّ
 آتینی باغالر او ایده آغاجیناب بونا دا دئیر: 

 ده ائن آتی باغال بورابقصّاب سن -
کان قصّاب دا ائندی آتینی باغالدی اورا. او آدام قبیرلرین بیرینین داشینی قووزادی، پیلله 

دئدی. قصّاب دا دالیسیجان،  -«گَلبده  قصّاب سن»واریدی. ا زو قاباقدان گئتدی، قصّابا دا، 
 لر آشاغی.هامیلیغان ائندی

بیرآز  چمک...ای -قصّاب یاخینا یئتیشنده، تَهه یئتیشنده گؤردو بابا بورا بیر باغدی، یئمک
 : دوالناندان سونرا قصّاب دئدی

 قارداش منیم نامازیم گئدیرب آخشمامدی نامازیم گئدیرب دستَماز آلیم، نامازیمی قیلیم. -
 دستَماز آالر، نامازین قیالر.

اوسممتودو، ایندی منیم  دئیر ایجازه وئرسممن من گئدیرم، داها گون باتیر ایندی، آخشممام
 دی.عیالیم نیگران -اهل
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 او آدام دئیر: 

 قصّاب گئتمهب -
شم. میعیالیما دئمه -دئیر: نئجه گئتمه قارداش؟ب ا زون گؤردون توکانیمی باغالدیم، اهل

 گئدیرم.من یول 

 دئیر: او روبرویه بیر باکب

 لیکدهبدانا قصر واردی نه گؤزلباخار گؤرر بیر نئچه

 دئیر: اونون یانینداکی قصری گؤروسن؟ آز قالیر قوتولسون، او سنین کی دیرب

 دی.عیالیم ایندی نیگران -میرم، من گئدیرم، اهلدئیر: یوک من ایسته

 : بو زورونان ایستر گئتسین، او آدام دئیر

 دانا قوی جیبینهبایندی کی گئدیسن آال بو آلماالردان ایکی -
ابا. قویار جیبینه، همان پیللهدان ایکیآغماج کانالردان کی دانما آلما دَریب، وئردی قصمممّ

گلمیشدی، اوردان گینه چیخیب گئدر. چیخیب گئتدی، داشی قووزاییب، چیخدی ائشیگه. 
 بریستانبب بورا آیری جور بیر یئر اولوبدوببگؤردو بابا نه ایده آغاجی، نه آت، نه ق

 قصّاب گئدر توکانینین قاباغینا، گؤرر بیر دانا آیری آدام واردیب
 دئیر: سن کیمسن بورا گلمیسن؟

 او دئیر: سن کیمسن بورا گلمیسن؟ب

 یم، سحر گئتمیشمبدئیر: من بورانین صاحیبی

 دئیر: هارا گئتمیشدین؟ب

م جیبیمه. میشلهب بودو باکب توکانین دا دخیلینی سیلکهدئیر: گئتمیشمدیم دعوته، قوناق
 ایل بوندان قاباغین پولودو بونالرب ۳11چیخاردار، او آدام پولالرا باخار، گؤرر بابا 

ایل بوندان قاباغین پولدوبب سممن هارا گئتمیشممدون؟ب  ۳11دئیر: رحمتلیغین اوغلو بوالر 
 اوردان بیر عالمت زاد وار؟ب

در، گؤرر بوالر بهشمممت دانا آلما، آلماالری چیخاردار کیشمممیدئیر: بلی، ایکی یه گؤرسمممَ
 دیالرب آلماالرین عطری شهری بورویربآلماسی

 نب؟دیری گئتمیسنب نییه قاییتدی -دئیر: باشووا خئیر، خالو ا لر گئدر بهشته، سن دیری

، ی جور اولوبلر آیری جور اولوب، قاپیالر آیربو اوردان قورتوالر گئدر ائوینه، گؤرر کوچه
 یابنی د ویرب بیردانا آیری خانیم گلر قاپیایله بیر قاپی محلّه آیری جور اولوبب گئدر بیر ظن
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 نین آدینی دئیر کی، فیالن کسی چاغیر گلسینببو، خانیمی

 دئیر: بوردا فیالن کس یوخدوب

 دی.دئیر: بابا من سحر گئتمیشم، بورا منیم ائویم

 بابادان قالیر، نه سیزین ائویزب هارا گئتمیشدین؟بدئیر: بورا بیزیم 

 دئییر: دعوت ایدیم، گئتمیشدیم قوناق.

 زاد نه واریندیبب -دئیر: اوردان بیر عالمت

دی، بونون اییسی چیخاردار آلماالری نیشمان وئرر گینه. آرواد گؤرر بوالر بهشت آلماسی
 شهری بورویوبب

 ؟بدیری گئتمیسن، نییه گلیردین -بهشته، سن دیریدئیر: باشووا خئیر خالو ا لر گئدر 

 قصّابین اوردا باغری چاتدار، ا لر. گینه گئدر بهشته.
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 دن دانیشیر. دئیر کی: پادیشاه گؤرر بابا بو اوشاق چوک عاقیل کامیل سؤزلردن، قدیم

 ر بالیو نییه گولدو؟بایندی دئ گؤره -
الردی هر گون کی، نئچه واختی عالم سممماغ اولسمممون، سمممنین او تختده دئیر: قبلمه

 له گؤتور قوی بو طرفهب پادیشاه تختین گؤتورر قویار بو طرفهببشیسن، اونو اَلیناَیله

 دئیر: فرشی قووزابب
 پادیشاه فرشی قووزاربب گؤرر اونون آلتیندا بیر دانا تخته سنگ واربب

گی تورورام بو تخته سنلردی من بو تختین اوستونده اوا زونه دئیر: نئچه ایل -پادیشاه ا ز
 هئچ بیلمیرمب

 دئیر: 

 ی عالم ساغ اولسون، او تخته سنگی ده قووزابقبله -
 پادیشاه تخته سنگی ده قووزار، گؤرر پیلله ووروبالر. دئیر: 

 ر، اوغالن دالیسیجان... تَهه یئتیشنده پادیشاه گؤرر بورانی ائنب پادیشاه قاباقدا ائنهپیلله -
 ییبدیر.ندان بیری دیر، هئچ بو ا زو بو باغی گؤرمهبونون ا ز باغالری

 رو یه باکبی عالم ساغ اولسون، روبهدئیر: قبله

لر دوزولوب، بونون دا رو یه گؤرر بیردانا قصمممردی، قیرک حرامیپمادیشممماه بماخمار روبه
 سی اوالرین ایچیندهب باشی آچیو اویناییرببخانیمی

بونا گؤره گولدو کی، من حئیوانام بوغوم واردی، ی عالم سمماغ اولسممون، بالیو دئیر: قبله
نی نامحرم بیلمیربب اوالرین سمممنین خمانیمین منی نمامحرم بیلیمدی... آما او قیرک حرامی

 ایچینده باشی آچیو اویناییربب

سمممینی ا لدورتدو. بیر ده ا ز خانیمی نیپادیشممماه گؤردو، جلّاد چاغیردی، قیرک حرامی
 دانابببیرا لدورتدو، اولدو قیرک

 کی دوالنیردی، دئییردی:  «قورو کلّه»ی عالم ساغ اولسون، همن قبله 

 جاغامبب قیرک بیری ده بوالر اولدو.میشم، قیرک بیرین ده ائلیهدانا قان ائلهقیرک -
 نی، اولدو قیرک بیردانا.نی ا لدورتدوردون، بیر ده خانیمیدانا، قیرک حرامیقیرک 

 ته.پادیشاه قاییدیر گلیر اوس

 دئیر: اوغول سن دوز دئییرسنب

ر، ایچَر، ا ز لر توتار، یئیهدن سمونرا ا ز زندگانلیغیندا آیری بیر تصمیمپادیشماه بو قیمیه
 ر.مطلبینه یئتیشه
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 لریتبریز حیکایه
 زهرا آبدار

 

(0) 
لر بیر گون تبریزین گیریش دروازاسمممیندا، ایکی نفر جویود )یهودی( گلیرمیشممملر دئییر

 یا راسالشیرالر.تبریزه تح ی ه، ساکین اولماق اوچون. بیر لی وانلی
 سؤال وئریرلر: 

 قارداش هارا گئدیرسن؟ -
 لی وانلی دئییر: 

 کنده گئدیرم. -
ین قولتوغوندا بیر خوروز، خورجونوندا بیر قارپیز، ا زوده ائششک لیجویودلر گؤرور، لی وان 

 اوسته گئدیر.
 سؤال ائدیرلر: 

 ی هارا آپاریرسان؟بونالر -
 کندلی جاواب وئریر: 

وز الرین خورالریم ال یئییریک، توخومتبریزدن آلمیشممام کنده آپارام. قارپیزی اوشمماق -
 یه وئریریک یئییر.الرین دا ائششهیئییر، قابیو

 جویود دوستونا دئیر: 
 یکبرقاییت گئدر، بورا کیمی گلدیگیمیز یئتر، تبریزده بیز باش ساخلیا بیلمه -

لر ای تیصادی اوالرالر، هر کس قیتمیر اولسایدی جویود لر: جویودنؤکته: قدیمدن دئییب
 ل بی وئرردیلر اونا.
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(2) 
بیر گون بیر جویودون یولو تبریزه دوشممر، بیر تبریزلینی دانیشممدیرار، گؤرر آغزینداکی، 

 دیشلری قیزیل دی. دییَر: 
 ؟آقا داداش، قیزیل دیشلرینی منه ساتارسان -

 تبریزلی دییَر: 
 من دیشلریمی سنه نه تَهر ساتارام؟ -

 جویود دئدی: 
میرم  سمن ا لندن سممونرا گلیب سمن ناراحات اولما، سمنین دیشمملرینی ایندی ایسمته -

 آغزیندان چیخاردارام.
پولو  «دی، موفته پولدو قوی آلیمبجویودون باشی خاراب»دی کی، ائلهتبریزلی بئله فیکر 

 آلیرب
 نین یانینا، دئییر: ئدیر. صاباح بیر نفرله گلیر تبریزلیجویود گ

 زحمت آغزینی آچ، منیم دوستوم سنین دیشلرینی گؤرسون.بی -
 لر.لرینه باخیب سونرا یولالرین توتوب گئدیرنین دیشبونالر تبریزلی

 یه دئییر: جویود صاباح بیر آیری آدامی گتیریر، تبریزلی
 دیم.میز اولمادی بلکه بونا سات.. دوننکی ایله معامیله.ؤرسونآغزینی آچ، بو دیشلرینی گ -

 شیر دئییر: تبریزلی عصبله
 پولونو قایتارارام ا زونه، جهننم اول، اَل چک گئتب -
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 تاپماجاالر

 حاضیرالیان: زینب فرجی

 
ولماالری اباشلی  -لرینین عاغیللی، هوشلونتیجه -باباالریمیز ا ز نوه -قدیم زامانالردا ننه

لی و حاضیر جواب بؤیوتمگه چالیشیبالر. اونالر، اوشاقالرین تکجه اوچون اونالری دوشونجه
فیزیکی جهتدن دئییل، هم ده عاغیل و دوشممونجه جهتدن سمماغالم و زیرنگ اولماالرینی 

ییبلر. فولکلوروموزون چوک چئشیدلی قولو اوالن تاپماجاالر دا، بو سببه گؤره اورتایا ایسمته
 چیخیبدیر.

نین  تاپماجاالر عاغلی و شمعورو گلیشمدیرمک، حیور ذهنی آرتیرماق اوچوندور. تاپماجا
ایچینده اشمممیانین، یا تاپماجانین موضممموعسمممو اوالن هر بیر شمممئیین بیر نئچه عالمتی 

دیلیر، آنجاق اونون اصممل کاراکتئریک عالمتی تصممورده جانالدیریلیر. اوشمماق )یا دا گیزله
 چیخیر تاپیر. -سینده دوغرو جوابی سالیبسی و عاغلی سایهنجهبؤیور( ا ز دوشو

 تاپماجاالر هم نثر، هم ده نظم بیچیمینده اولور.
 

 بازار دا ساتیلماز

 زی ده چکیلمزتره

 واربالدان شیرین دادی 
 جواب: یوخو

 
 میش یُووشان دیبیندهبیتمه

 دوغمامیش دووشان باالسی
 جواب: یاالن

 
 قوش یوواسنیدان چیخدی

 دیگئری د نه بیلمه
 جواب: سؤز

 اوزون درویشلر -اوزون

 گئجه بیزه گلمیشلر

 او قدر اوینامیشالر

 خشیل دوشموشلر -خورد
 جواب: اریشته

 
 گوز آغاجین اویارالر

 قویارالراوستونه تئل 

 واختسیز دوروب آغالسا

 قوالغینی بورارالر
 جواب: کامانچا
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 قیزیل گول پارداخالندی

 قول آتیب چارداخالندی

 تورپاقسیز یئرده بیتدی

 یرپاقسیز بوداقالندی
 جواب: مارال بوینوزو

 
 باالجا قویو

 ایچینده سویو

 آغجادان آغدی

 ساریدان ساری
 جواب: یومورتا

 
 یینییازدا ییغیر یئمه

 یینیچوک سئویر ا ز امه

 یاتیر باهارا در -یئییب

 نه دیر آدی، دئیین گؤرر
 جواب: قاریش ا

 
 ناغاراچی ناغارا چالیر

 نه ناغاراسی وار، نه چوبوغو
 دلن جواب: آغاج

 
 گوندوز یاتار یووادا

 گئجه گزر اوبادا
 جواب: یاراسا

 
 یاتاندا یومرو یاتار

 اتین درمانا قاتار

 سهههر کیم توتماق ایست

 تیکانی الینه باتار
 جواب: کیرپی

 

 آلتی تاختا اوستو تاختا

 بی اوتوردوبدور اوتاقدا

 قویون دئییل، اوتالییر

 تویوق دئییل، یومورتالییر
 جواب: توسباغا

 
 آغزین آچار

 زَهَر ساچار

 اونو گؤرن

 قویوب قاچار
 جواب: ایالن

 
 قابیغی ساری

 ایچینده داری
 جواب: انجیر

 
 بو یانی تاختا

 او یانی تاختا

 یومرو بَی اوتاقدا
 جواب: فیندیو

 
 بیر تندیریم وار

 ایکی چؤرر توتار
 جواب: گیردکان

 
 بیر داغارجیو اونوم وار

 ایچینده بیر اوخلوو
 جواب: اییده

 
 بوستاندا وار بیر آروات

 پالتار گئییب قاتبا قات
 جواب: یارپاق کلم
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گؤیده دوغوالر
یئرده بوغوالر

جواب: یاغیش

آرابا گئدر، ایزی یوک
یانار کؤزو یوک -یانار

جواب: گونش

اووون آلسان میریلدار
سیغالالسان خورولدار

جواب: پیشیک

 قانادی وار اوچماغا
سی وار ساشماغاایینه

سئویر ایشی، زحمتی
اودور کی وار حؤرمتی

جواب: آری

آغاجا چیخدیم آدامال
بیر نلبکی بادامال

نه دیلی وار، نه آغزی
هئی دانیشیر آدامال

جواب: کتاب

ده دورموشدره
بیغینی بورموش

دنیا دوردقجا
یئرینده دورموش

ییرمانجواب: دَ

بیر قوشوم وار
باالسی ا زوندن تئز اوچار

تفنگ و گولمله: جواب
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 سی حاقدار و تاپماجا چیلله گئجهنئچه شع
 پارسیارلعیا 

 بایرام گئچر، باهار گلر، یای گلر
 یای دا چیخاندا پاییز گلر، میوه گلر، بار گلر

 پاییز گئچر، چیلله گلر، قیش گلر
 سینده اوغالن گلر، قیز گلرچیلله گئجه

 داماد گلر، گلین گلر، خوش گلر
 فامیل گلر، قونشو گلر، دوست گلر

 آما آخشام کیشی ائوه گلنده
 آلیب، هر بیر شئیمیوه آلیب، انار 

 سیز گلرییب، او دا قارپیزاقارپیز آلم

 سیچیلله گئجه
 سینده تاپماجاالر دئیرلرچیلله گئجه

 لر جوک دئیرلرناغیل، بعضی بعضی
 اوینارالر وردوگول، یا دا تیرناو -لری گولبعضی

 سینهورهؤکی، چیراغین دکورسو اوستونده
 آلما، هئیوا، انار، اوزوم، گیردکان

و  یا
ُ
 رقا، یئمیش، آجیلوویده، ق

 آخرده ده قاپیزی کسیب، یئیرلر
 بیری دئیر گتیر منه بیر دببه

 دی، دوببهبیری دئیر اوغالن دوببه
 آیاغاک تکین دوروب قبیری دل

 راییر، بیری اوینیوبیری چالیر، بیری اوخو
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 ر، گولور، خالصهیر، دئییتفریح ائد
 بیری آشیق آتیر، بیرین نسلین تاپا

 سینه حل تاپاکبریت دوزوب، مسئلهبیری 
 بیری اوتوروب، اصال چیخمیر جینقیری

 *اؤلوب قارنیندا وده بیزوو بیرینین
 بیری دئییر گتیرین او قارپیزی

 شاالله چیخار قیرمیزیبیری دئیر ان
 قارپیز کالدی یینهبیری دئییر کسم

 دیدی، آغ آپباقبیری دئییر صورتی
 گئچیبن ایچی ییبیری دئییر کسمه

 القصه گتیریب قارپیزی کسرلر
 دیلیم قارپیزی مئیل ائدرلر -دیلیم

 وای اوندادی کی، قارپیز خراب چیخا
 فحش ائدرلر عمی قارپیز ساتانا

 دا بو ایشیندن اوتانا بلکه او
 اما دئیرلر.دآقوشولمایان  کیلرهائودهقارنیندا ا لمک: بیر یئرده اوتوروب، دانیشمایان و  وبیزوو *

 سینده بیر نئچه تاپماجا: چیلله گئجه
 دی کی، دریا کیمی بوالنمازاو نه

 او اولماسا دنیا داها دایانماز
 جواب: محبت

 آغ تویوغوم قی یلداماز
 یومورتاسی وار، یومورتاماز

 جواب: ساریمساق

 م واردی نه نازبیر کوزه
 یئره قویسان اوتورماز

 کی، سوالریایچینده
 قاریشمازبیرینه  -بیر

 جواب: یومورتا
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 راپورالر

یحشمت یداو .یمیمراس یسگئجه یللهچ یمالرینفولکلورچو خان ●

یافسون سلطان .راپورو سینینیتوپالنت یلیقآ یمالرینخان فولکلورچو ●
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سی گئجه فولکلورچو خانیمالرین چیلله
 مراسیمی

 ویدا حشمتی: حاضیرالیان

نده سیبیلیمی موسسهبیری کئچیردی، حالبوکی ناهار چاغی سماعات بیرده ائل سماعات
ز تئز گئدیب، الیمیزدن گلن قدر یاردیمچی اولمالی ایدیک. آ اوالجاقدیو. آلاله قویسمما بیر

دیگینی سوروشدوم. او دا هله گئدیب یئتیشمه -یولداشمیما زنگ آچیب، اونون یئتیشمیب
 نلی شکیلدهمو یئتیردیم گؤردوم هر طرف گؤزلجه، دوزتله سمیک ا زو -چاتمامیشمدی. تر

صممندللر  -نیب، حاضممیرالنمیشممدی. توزالر آلینمیشممدی، میزلرسممهمانالنیب، سمموسممله
قول قایناییردی... بیری  -لر قابالرا قویولموشدو، سماور قولشمیرنی -لردوزولموشمدو، میوه

کی اوچ بیر ای -ر ایکی اوچییب، بیسمس سمیستمینی جورلوردو، میکروفونا هئی هئی پوفله
قالر زاتالر پیچا –ایستیکانالر، بوش ابالر، چنگال  -لر، قنداندئییردی. آشمپزخانادا مئژمئیی

 تمیز بؤیور، میزین اوستونه دوزولموشدو. -تر
دوغوردان غرور دویدومب هاچان گلیب بو قدر ایش گؤروبلر .خمانیمالرین بیرازی اوردایدی

 سن؟بگؤره
 گؤرولوب، قورتولموشدو. یئرینده -سوروشدوم ایش وار بویورون، آمما هر ایش یئرلی 

ندا یئرلی گئییمیمی اَینیمه تاخیب، گلدیم یولداشممیمین کناریندا «اوتاغیاننه»گئدیب 
اوتوردوم. یولداشمیم دا یئرلی گئییمینی گئیمیشمدی. جوت تیکدیرمیشمدیک، اکیزتاییالرا 

 خیردی تعجب ائلیردی.بنزیردیکب هر کس بیزه با
لریمیزه دایاناراق، کورسونون اوستونه، بؤیور قدیم عنعنه .بیر طرفده کورسو قورولموشدو

کورسو یورغانی، اونون دا اوستونه الده تیکیلمیش بیر گؤزل ا رتور سالینمیشدی، اونون دا 
 م، نازیحبادا –کانکیشمممیش، گیرده -اوسممتونه المپا، قدیم قابالردا ایده، پشمممک، نوخود

 نینه عایید نه الزیمسا قویموشدوالر... و چیلله تؤره.شیرنیسی، نار و آلما،
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 -کورسمونون او تاییندا بیر سمماور میزی، اوسمتونده اوت سمماوری، چایدان، ایسممتیکان 
نلبکی، زیر )قمدیم بیرینمه چای گتیرنده، ایسمممتیکان نلبکینی زیره قویاردیالر( گؤزل بیر 

اوتاغین بو بؤلومو انساندا باش ا بیر  .چای قابی مئژمئیی قویموشمدوالرقتدان، گویوم، قدیم 
منه بؤیور آنامین قیش اوتاغینی خاطیرالتدی، بؤیور آتام گلیب  .هاوا یارادیردی -حمال

 نین آلتینا گیریب، شولوقلوقالریمی، بؤیور آنامینتیکیلدی گؤزوم ا نونه  کورسمو یورغانی
گول اویناردیو کورسو  -ادیما سالدی. عم یزیالریمال گولی هر دن صبیرینی داشیرتدیغیمی

لردیک، میرتداشاردیو، گولوشردیک... آی نه جه تعریفباشیندا. آددان باغالشاردیو، گولمه
 میشیکبگؤزل گونلر یاشامیشیو و قدرینی بیلمه

 اوسممتونده ده گؤزل بزه نمیش هر نه کی عاغلینیزدان اوتاغین بو یانیندا، بؤیور میزین
 .کئچسه واریدی

دوغرودان کی بئلممه .شمممیرنیلر -لرلری ایلممه، دوزولموش میوهخممانیمالرین هنرلی ال
 .مالریده آذربایجانین اردملی خانیلیکلهسییله یارانا بیلیر، ا زللیکلر خانیمین سل هگؤزل

 .دئمه مراسیم بوندان سونرا منی حئیرته ساالجاق.ح قالمیشدیممن هله هر طرفه وال
 .یدوا ز هنرینی تاماشمایا قو شمدیلر و هرکسبیر گلیب ایله –بیلیمی خانیمالری بیر ائل

ادبیات  -باش ا هنر  -یولداشالریمیز، عاشیو، دیکلماتور و باش ا شاعیر خانیمالر، دیرلی یازار
 لریندنسممینده چالیشمان ضممیالی خانیمالر گلیب، شممعرلر اوخودوالر، چیلله عنعنهسماحه

سینده چالیشان خانیمالر، سمس صنعتچیسی و موسی ی ساحه .وئردیلردانیشمیب، بیلگی 
لندیریب، هامینی الریمیز گؤزل ایفماالری ایلمه همامینی تعجمبقیزالر و بماالجما اوشممماق

 نین داوامینی آرزوالدیالر.غرورالندیردیالر. هامی اونالری اورکدن آل یشالییب، باشاریالری
 

بو بونالر بیر طرفده قالسین، ان گؤزل  بؤلوم خانیمالرین حاضیرالدی الری نمایش ایدی. 
بو ساحه ده تمامن آماتور اوالن خانیمالر و اوشاقالر چالیشمیشدیالر. انسانی حئیرته گتیرن 

لریمیز و چیلله مراسیمینه گؤره بیر تئاتر ایدی. بو قدر گؤزل بیر گؤزل نمایش، بیزیم عنعنه
یی شکیلده اوینادیالر. بونالر هامیسی بیزیم رفهالپ ح -نمایشی آماتورجا دییل،ح ی تا الپ

 .سی ایدیفخریمیز و خانیمالریمیزین نه قدر باجاری لی اولدوغونون گؤسترگه
ایشمملری صممنایعی مسممئولو، نین الدن بیر هفته قاباق، میراث فرهنگییم چیللهلیدئمه

نده اوالن سینین تبریز موزهمیشدی بو ادارهخانیم ابولفتحی، فولکلورچو خانیمالردان ایسته
چیلله مراسمی اوچون بیر ساعات یاریملیو برنامه حاضیرالسینالر. فولکلورچو خانیمالر دا، 

نین باشمچیلیغی ایله بیر موزیکال تئاتر)گلین خونچاسمی آدیندا(، اوشاق رضمیهخانم نواد
ا نجه،  سیندنگئجه شمعری ایفاسمی، عاشمیو موسی یسی و دانیشیو حاضیرالییب، چیلله
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نین بوتون میبیلینین آمفی تئاتریندا برنامه اجرا ائتمیشدیلر. بو برنامه ده ائلسیتبریز موزه
اشمترار ائتمیشمدیلر و سمالونون اوچده بیرینی دولدورموشدوالر و خانیمالری چوک فعال 

 هاوا یاراتمیشدیالر. -آل یشالری ایله آمفی تئاتر سالونوندا شور، اشتیاق و شن حال
 : نماییشی سوسن خانم نواده رضی بئله باشالدی

 
 سمممی اثناسمممیندا فولکلورچو خانیمالرین بیر آرایا گلیبورزقانین قورخولو زلزله 7۳87

گروهالشممما فیکری یاراندی و همن تاریخدن گونوموزه قدر بو هیم بیرلیک و چالیشممماالر 
 داوام ائدیب.

آدالندیریالن خانیمالر گروهونون « فولکلورچو خانیمالر»نین سممیبیلیمی موسممسممهائل
رماالر سینده میدانی و مطالعه آراشدیبیلیم، خالو بیلیم یا فولکلور ساحهفعالیتی عمدتا ائل

دیر و خروجیسی هر آی داخیلی بولتن یازیالریندا اشترار ائتمک، فولکلوریک سیندهوزهح
لرینده اشترار ائتمک، ناغیل آناالری، فولکلوریک لر اجراسی، عاشیو داستان گئجهنمایش

 الر، مادی فولکلور توپالماق و...اوشاق ناغیلالری تاماشاسی، سخنرانلیو
 
 لله قارداشیلله، چیچ یآ
 .ال قارداشیقامچ نیآت

 و،یشمادین دانیر گلدیب

  .ال قارداشیم آچیقلب
 

غی  -ی آذربایجاندا اوزون سمورر، قارلیقیش فصمل قیروولو کئچر، شماختاسمی کسر، سازا
 یاندیران اوالر.
نین ونون گون باتیمیندان باشالر، دی آیی -۳1ین  -سمی یا شمب یلدا آذرچیلله گئجه

 یندا بیتر.بیرینجی گونونون گون چیخان چاغ
لرینده بیر قاری ننه وار ایمیش، اونون ایکی اوغلو وار ایمیش، بیریسی آذربایجان افسمانه

او بیری کیچیممک چیللممه  گون اولورموش. ۸1بؤیور چیللممه آدالنیرمیش، عؤمرو ده 
 گون اولورموش. ۲1آدالنیرمیش عؤورو 

 : سوروشارنین سون گونلرینده باال چیلله گلیب قارداشیندان بؤیور چیلله
 دین؟سن گئتدین نئینه -

 : بؤیور قارداش دئیر
 مبیم گلدیم دوندوردوم، اوشوتدوم، ناخوشالتدیمن گئتد -

 : باال قارداش اونا الغ ائدیب دئیر
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لری لری بیلکدن، کؤرپهدن، گلینلری لولکدن، لولئیینرالری کورهمن گئتسم قاری -
 دن ائلرمببلک

: دئیر بؤیور قارداش گولومسونوب
 عؤمرون آزدی قارداش، دالین یازدی قارداشب -

باال چیلله گلیب، هر یئری شاختایا قارا بورویر، آخیردا داغالردا ا زو ده قارالر الینده اسیر 
یه چاتار. قاری ننه اود اوسمته شمیشی داغالیار، گئدر قارالرینان اوالر. خبر گلیب قاری ننه

نی قورتارار. باال چیلله آزاد اوالر آما گؤرر قیش باال چیلله آخیردا قارالری اریدر، ساواشماغا.
 قورتولوب، بایرام آیی باشالییب.

ینه سسمؤز بورا چاتاندا نماییش باشمالر. نماییشمین کارگردانلیغینی خانم باحجب عهده
سیندن گلمیشدی. نماییش ایکی بؤلومده حاضیرالنمیشدی. آلمیشدی و چوک دا گؤزل عهده

 : رضی سؤزلرینه بئله داوام ائتدیلوم بیتدیکده، خانیم نوادهبیرینجی بؤ
نین باشممماباشمممیندا، پاییزین آخیری و قیشمممین سممی یا شمممب یلدا ا لکهچیلله گئجه

آغیر  نینباشممالنیشممیندا توتوالر. آما آذربایجانین جغرافی شممرایطینه گؤره، قیش فصمملی
سیلمک و آغیر گونلره دوو گلمک اوچون اولدوغونا گؤره، قیشین قارا قورخوسونو اورکلردن 

بو گئجمه آذربمایجاندا داها درین، و آیینی معناسمممی وار. چوک قدیملردن بو گئجه بوتون 
اقربا شامدان سونرا ییغیشار طایفا بؤیویونون ائوینه. قدیملر کورسو باشیندا اوتوروب  -قوهوم

دئیردیلر، خاطیره و  ده نماغیلالرنی سمممحر ائمدرمیشممملر. اوزونلو گئجمهبیرلیکمده گئجمه
یمی گول یا دا تورناووردو ک -لریندن تعریف ائدرمیشملر، لطیفه، بایاتی، تاپماجا، گولتجربه

 و فال آچماالر گئجه یه لذت وئررمیش. اویونالر
ه، نار، بادام، قوورغا، سیمیش ا، اید -گیردکان نین یئمکلری پشمک، لبلبی، پخله،بو گئجه

آلما، هئیوا، شانی تورشوسو، حالوا، باغالوا کورسو آلتیندا گوودوشدا آسما اوزوم، آسما امرود، 
دوز ایچینده پیشمن کبابی یئرآلما و.... ان اساسلیسی دا قارپیز اوالردی. قارپیزی مجلسین 

ئله سی اوچون دعا ائدردی. بلر ایله کسردی و قیشین یونگول کئچمهآغ ساق الی خئیر نیت
 لر سویوق اونالرا کار سالماز.سینده قارپیز یئسهجهبیر اینان  وار کی، چیلله گئ

قمارپیزی یایین آخیرینده آلیب سمممرداباالر، زئرزمیلرده سمممامان ایچینده چیلله اوچون 
 ساخالرمیشالر.

نین ان گؤزل و شاد رسملریندن بیری ده آداخلیالرا خونچا سمیآذربایجاندا چیلله گئجه
ن ده اوغالن ائویندن داوامی وار. بؤیور چیللهگؤندرمک ایدی کی، بو گونه کیمی بو رسمی

قیز ائوینه خونچا گلر. بو خونچاالردا قیش پالتاری، قیش باشممماغی، الجک، شممال، باهالی 
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.. .لر، شمیرنی، پشمکلر، قور یئمیشازگیل کیمی میوه -هئیوا -نار -پارچاالر، قارپیز، امرود
چیلله ده ده قیز ائویندن اوغالنا خونچا  قیزا گؤنمدریلردی. بماال ییمب، آداخلیقمابالردا بزه
 یولالردیالر.

قاوال چاالن اوشاقالر و شادلیو  -بوردا اوچ نفر اوغالن خونچا باشمالریندا، قاباقالریندا تار
 دی.یه گلدیلر و نماییش داوام ائلهین اوغالن ائوینین آدامالری ایله صحنهائله

للیگیندن اولدو، هر کس بو مراسممیمین گؤزهده ده اجرا عئینی همین نماییش مؤسممسممه
 .تعریف ائدیب،تشککورلرین سوندوالر

لریمیز و فولکلورموزون دیریلیب، خاطیرالتماسی اوچون داها اومارام بئله مراسیملر،عنعنه
 .آرتیو گؤرونسون

 تک ادبیاتچی و هنر سئور خانیمالرینی تاندیغیم -سمونوندا ائلیمیزین فخری اوالن، تک 
ده چالیشیب، عؤمورلرینی قویان من ده بؤیور بیر سئوین  و اومود یاراندی. بو ساحهاوچون 

 .تکینی آل یشالییرام -خانیمالرا افتخار ائدیب، تک 
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 یلیقآ یمالرینفولکلورچو خان
 راپورو ینینسیتوپالنت

 افسون سلطانی: حاضیرالدی
 

و آیین سی شنبه گونتوپالنتی« فولکلورچو خانیمالر»نین نجی ایلین بهمن آیی - 7۳81
لر و ت ا یهسیندا ثابسینده کئچیریلدی. بو گونون توپالنتیبیلیمی مؤسمسهسمیندا ائل - 6

ی نین صحبتلررضینفره قدر یوکسلمیشدی. توپالنتی خانم نواده ۳۳قوناقالرین سماییسی 
ترار ائتمک و و فعال اش شالن یجیندا آیلیو توپالنتیالردا ترتیبلیایله باشالندی و سؤزون با

 پرنسیبین اولماسینا تاکید اولوندو.
آدلی کتابینی  «خواهی رسید»نژاددان دعوت اولوندو تازا چاپ اولونموش سونرا خانم پار

آدالنیر بیر پارا اییاحالر وئرسینلر. خانم « فراداستان»تانیدیب و اونون سمبکی حاقدا کی، 
کتمابین ایرانمدا تماما فراداسمممتان سمممبکینده یازیالن ایلک کتاب اولدوغونو  نژاد بوپمار

 7811وورقوالدی. اونون دئدیگینه گؤره فراداسمتان پسمت مدرنیسم داستانالردان دیر کی،
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سی، فمینیسم محاربهینجی ایلده ویتنام ا
و قارا دریلیلرین حرکاتی کیمی بیر سیرا 
اوالیالر سونوجوندا آمریکادا مطرح اولوب، 
و باشمم ا ناغیلالرین ترسممینه ا زونه ا زل 
بیر یاپیسممی )سمماختاری( یوخدور و بو 
نمماغمیملین ایچینممده حتی یممازیچی و 
کمماراکمتمرلرین آراسمممینممدا صمممحبتلر 

کان م -و نوو ناغیلالردا زمانکئچیریلیر. ب
و کمماراکترلری مشمممخ  ائتمممک الزیم 

حتی  دئیمل. و بیر سمممیرا بو نمماغیالردا
یممازیمچمی سمممونوجون نممه اولممدوغونو 

 .سینه ده قویا بیلراوخوجونون عهده
او دئدی، تاسفله بیزیم بیر چوک قدیم  

نماغیلالریمیز کی، فراداسمممتان اصمممولی 
دیر، علمی صمممورتممده بررسمممی ایملممه

ونمماییب، یعنی آذربایجانین بیر چوک اول
فمولمکملوریممک نمماغیلالری اصممملینممده 

« فراداسمممتممان»سمممی یمما ا تممهنماغیممل
اسمملوبوندادیر. اصمملینده دنیادا یئنی بیر 
سممبک کیمی معرفی اوالن ایشممی بیزیم 

دن دن سممینهباباالریمیز ایللر ا نجه -آتا
 ....میشلریه بیزه منت ل ائلهسینه

ق بکی تانیتدیرمانژاددان بو سخانم پار
یولونمدا چالیشمممماالری اوچون تشمممکر 
اولوندو. او، سممؤزلرینین سممونوندا کتاب 

 .نین چتینلیکلریندن دانیشدیچاپ ائتمه
و. آشیو یاد اولوند نین بو قسممتینده رحمتلیک آشمیو غافاردان بیر فاتحه ایلهتوپالنتی

لونوب، سیندن ت دیر اوائتمهغافارین حیات یولداشی، پاکیزه خانیمین توپالنتی دا اشترار 
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اوندان قیسا بیر دانیشیو اوچون دعوت اولوندو. پاکیزه خانیم ایسه رحمتلیک عاشو غافارین 
 : شعرلرینین بیر ایکی بیتینی اوخوماغا کیفایت ائتدی

 
 خالو اوچون چالیشان ا لمز دنیادا»

 بوتون اورکلرده یاشیاندیالر
 بویون اولوب -نن قولآنا تورپاغی

 »...سین داشیاندیالر ینین شلهخال
 

ینی لیک مراسیمنین اون ایلبیلیمیرضی عاشو غافارین احتیرامینا گؤره، ائلخانم نواده
 .بایرامدان سونرایا قالماسیندان خبر وئردی

 
دان صحبت اوچون دعوت اولوندو. خانم اوتورومون سونراکی بؤلومونده خانم وحیده برنون

نده یوکسمک تحصیالت آلیب و حال حاضیردا دا آزاد بیلیم سمیبرنون شمهرسمازی سماحه
یوردوندا تدریسممه مشممغولدور. او ا ز سممؤزلرینده خانیمالرین چالیشممماالرینین ا نمینی 
بیلدیریب، شمهریمیزین کولتورونو یوکسمملتمک اوچون ا نریلر وئردی. خانم دکترون شممهر 

نی یولر هر بیری توپلومسال ایستکلریشوراسی ایله باغالنتیالری اولدوغونا گؤره قرار اولدو ع
 .جک توپالنتیدا خانم دکتر برنونا انت ال وئرسینلریازیب گله
نین سمونراکی بولومونده اسمتعدادلی سس صنعتچیسی )صداپیشه( قوناغیمیز، توپالنتی

دن دعوت اولوندو چوک قیسما بیر صحبتین آردیندان بیزی گؤزل بیر زادهخانم سممیرا ت ی
 .اسینا قوناق ائتسینلربیداهه ایجر

 
روح اهلل »نین سمممونوندا سمممؤز آقای نهایتده توپالنتی

فاره  ه وئریلدی. آقای صممماحب قلم -«صممماحب قلم
دان بری  -7۳81 سینده تحصیل آلیب وادبیاتی رشمته

ده سینده چالیشیر. او، بو ساحهشمناسمی ساحهاسمطوره
آدلی  «اسمماطیر ترر»و  «سممومریان به وسممعت تاریخ»

 .دن چئویریب، چاپا یئتیرمیشدیرایکی کتاب دا تورکجه
له آقای صماحب قلم، سؤزلرینی اسطوره نین تعریفی ای

باشمممالییب، بیر م دمه بیان ائتدیکدن سمممونرا ایکی مختلف قایناقدان آذربایجانین قدیم 
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نی تفسیر هناغیلالرینین بیرینی روایت ائدیب، سونرا اسطوره شناسی معیارالری ایله بو افسان
 .ائتمگه باشالدی

وزاق دن او ع النیتلرین ا زللیگی اونالرین منطو اونون دئمدیگینمه گؤره قدیم افسمممانه
دیر.آنجاق بو غیر ع النی روایتلر تفسیر اولدوقدان سونرا بللی بیر آنالم و معنایه اولماالریندا

 صاحیب اولورالر.
قدیم  ایدی. هر «ایالن گلینی»یا  «و گلینایالن »ده روایت اولونان ناغیلین آدی بو جلسه

کیمی مبهم بیر زمانی  «بیرگون واریدی، بیرگون یوک ایدی»نماغیمل کیمی بو نماغیمل دا 
آندیراراق باشمممالییردی و کلیدی سمممؤزجوکلری تاپیب، اونالرا معنا وئردیکدن سمممونرا بو 

ک ده دانیشماغا چوارهدن هبوطونو آندیران بیر آنالم اله گلدی. بو بناغیلدان انسمانین جنت
سمؤز اولسما دا، واقتین دارلیغیندان چوک خالصمه بیر نتیجه آلینیب، سمؤزون قاالنی باش ا 

 الرا قالدی.توپالنتی
لر و لی، خانیمالر اوسمطورهدئمه لره گؤره داها چوک شئیلر ا یرنمگه چوک ماراق گؤستردی

 دیلر.ریمیزا دعوت ائتمگی ایستهده دانیشماغا آیلیو توپالنتیالاوستادالریمیزدان بو ساحه
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بیرینجی بؤلوم 

نه قدر  جک،یازیلمیشدیرب هله نه قدر ده دئیلهکوراوغلو حاقیندا نه قدر دئیلمیش، نه قدر 
نه آیدینلیو سیسینلر، کوراوغلونون شخصیتی مسئلهده یازیالجاقب اما تدقی اتچیالر اینجیمه

وی قهرمان یری اولمایاجاق. چونکو بو افسانهیینجه، بو تدقی اتالرین ائله بیر دهگتیریلمه
لره هر شئیدن ا نجه بیر سوال حاکیم بئیینحاقینداکی، هر هانسی بیر یازینی اوخویارکن 

ه جن اوخودوقالریم ایچیندآخی او کیم اولوب؟ شخصا من بیر اوخوجو کیمی ایندیه: کسیلیر
 میشم.بو سواال جواب تاپا بیلمه

لر باش آلیب گئدیر، گؤزل یازی تکنیکی، ح ی تدن اوزاق لر، گومانالر، فرضیهتخمین
. آدام ناغیل ایله ح ی ت آراسیندا قالیر، بیلمیرسن ناغیلدیر، لر اوخوجونو دویورمورفانتزی

نی چیخماق شرطی ایله داستان، دئمک اوالر کی، ایکی افسانه -یوخسا ح ی ت. آخی بیر
جه بدیعی تخیل گوجلودور، عاشیو لر تاثیری باغیشالییر، سادهتمامیله رئال حادثه

یه و درجهایش ا رمان نیه خیالی اولمالی دیر؟دیر، ائله ایسه قهدهیارادیجیلیغی یوکسک سویه
چاتیب کی، اونو اوزایدان گلمیش یاری انسان، یاری میفیک بیر وارلیو کیمی خیال ائدنلر 

 بیله، تاپیلماقدادیر.
لریمی عزیز دیر. بو یازیدا دوشونجهکوراوغلو تمامیله رئال شخصیت: دیرمنیم فیکریم بئله

اثباتالماغا چالیشاجاغام. بو تمامیله یئنی فیکیر اولدوغو اوچون  اوخوجوالریمال بؤلوشوب، بونو
یازینی اوخویوب قورتاردی دان سونرا، امینم کی، بیر چوخالری تعجب ایچینده قاالجاق. البته، 

دیر، اما فاکت سی زامانین ایشیمهائدیلمه -اینانیلماز بیر شئین ح ی  ت کیمی قبول ائدیلیب
 سینه احتیاجی یوخدور.اونون زامانین محاکمهلیغیندا قالیر و فاکت

: رسینه قوشولماقدا بیر تک م صدیم واردیبو یازینی یازاراق، کوروغلو تدقی اتچیالری جرگه
لره آتاراق قولو گوجونه ا لمزلیک قازانان قهرمانین شیرین جانینی عؤمرو بویونجا تهلوکه

خوجوالریمدان کیچیجیک بیر زحمت حاقینی، نهایت، ا زونه قایتارماق. بونون اوچون او
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یازینین سونونا قدر صبرلیرینی باسیب، منیمله بیرلیکده قوچ کور اوغولونون : اومورام
 آختاریشینا چیخماق، والساّلم.

دیر. ارسطویا  ت یاخجییشیرین یاالندانسا، آجی ح : سئودیگیمیز حیکمتلی بیر ایفاده وار
؟ دیر، نییه اونون دئدیکلرینه قارشی چیخیرسانمعلمیندئمیشلر، افالطون سنین سئویملی 

دئمیش کی، افالطون منه عزیزدیر، اما ح ی ت اوندان دا عزیزدیر. دئمیشلر بس ح ی ت 
 دیر.ندیر؟ دئمیش کی، ح ی ت منیی دئدیکلریم

 لیکله، شیرین یاالندانسا، آجی ح ی ت آرخاسینجا... یولچو یولدا گرر.بئله

.. .سینده موجود اوالن کوراوغلونین شیفاهی عنعنهن بؤیور اکثریتیالرینیتورر خالو
دنیادان بالکانالرا، سیبیردن سوریایا قدر چوک گئنیش بیر اراضیده یاییلمیش غیرعادی بر 

ین خال الر .. تدقی اتالردان معلوم اوالن بودور کی، گویا ظلم آلتیندا اینله.قهرمانلیو داستانی
وندا ده خیالالر قورموشالر کی، سونزه آپاران ائله بیر یئنیلمز قهرمان بارهظالیمالرا قارشی مبار

عاشی الر بو خیالالردان بئله بیر محتشم داستان دوزوب قوشموشالر. ائله ایسه اورتا آسیانین 
االالری لنمیش کور اوغلو قیه قدر بؤیور بیر اراضییه سپهاوج ارالرییندان آذربایجانا، تورکیه

یخمیشدیر؟ رئال قاالالردا خیالی قهرمان؟ب یوخسا کیم هارادا کوراوغلویا الیو هارادان چ
دا بونو  و خالو «یئرلشدیرمیش»عظمتلی بیر قاال گؤرموشسه، اورا ا ز سئویملی قهرمانینی 

رما یاالنی سئومز، قوندا: قبول ائتمیشدیر؟ خال ین یادداشی، محکم اولدغو قدر ده صاف اولور
یخا نی چ«الینجه قاالسی»نین آدینا ی ایله الَکدن گئچیرمز. قاچاق نبیاحواالتی رئال آد

 ایدی دئسک، کیم اینانار؟ اوین اقامتگاهی شیروانشاهالر سارایی«بابک»می؟ و یا بیلریک
خال ین یادداشیندا بَز قاالسینین صاحبی کیمی قالمیشدیر، شیروانشاهالر سارایینین ایسه 

 ا ز صاحبلری اولموشدور.
رودان دا نییه کوراوغلو قاالالری بو قدر چوخدور و بئله بؤیور بیر اراضییه دوغ
سینه یول آچان بو تاپماجا ندیر؟ هر بیر تورر لیغی شبههلنمیشدیر؟ کوراوغلونون رئالسپه

له اونو ا زونونکو حساب ائدیر، اما هامی کیمی بیرجه عؤمور یاشامیش بیر آدام خال ی قطعیت
ئله حساب دیر، بیز نیه برله اونالرال خال ین اوالدی اوال بیلمیشدیر؟ غریبهسن هانسی سیگؤره

ایل  قیرک -ائدیریک کی، او، گنجلیک ایللریندن قوجاالنا قدر، یعنی دئمک هاراداسا اوتوز
ل ال مشغوله، مالدارلیولر اکینچیلیکمدتینده آنجاق بیر قاالدا یاشامالیی ایدی؟ دلی

یوخونو  -ن وارنیئردیکلری ظلمکارالرین مالیندان باش ا هئچ کیمسهدئییلدیلر، درسلرینی و
ر؟ ایچمکلرینی هارادان تاپیردیال -الیندن آلمیردیالر، کروان باسمیردیالر، ائله ایسه یئمک

ایگید اون ایللر بویونجا نه ایله دوالنیرمیش؟ اگر ظالیم  1111بیر دئییلدیلر، بئش دئییلدیلر، 
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دیلر، یدوردوکدن سونرا اونالرین یئرینه ا ز آدامالرینی تعیین ائتسهلری، خانالری ا لبَی
دئیردیک او ماحالدان، او والیتدن گلن وئرگیلرله قارینالرینی دویورورالر، اما کوراوغلو 

لری ایله بیرلیکده چنلیی بئله قاییدار، حساب چکدیکدن سونرا دلی -ظولمکارالرال حاق
لسالم. یعنی اونون د لت قورماق فیکری یوک ایدی. حتی ایچیب خوش گئچردیلر، وا -یئییب

نه چنلی دن سونوندا یئاوزاق سفرلره گئتدیکده بیله، اوراالردا هئچ بیر آدامینی تعیین ائتمه
لیک ادعاسی یوک ایدی. ائله ایسه اونون و بئله د نوردو، چونکو اونون هئچ بیر د لتچی

دن پروبلئمی اولمالی ایدی. بو پروبلئمی چؤزمهلی پروبلئمی یئمک ایگیدلرینین بیر نؤمره
اوزاق سفرلره : عینی قاالدا اونون ایللرله قالماق چتین اوالردی. اونا گؤره ده سوال اولونور

یین معناسی واردیمی؟ اوراالردا هئچ می قاال یوک ایدی؟ گئدرکن یئنیدن چنلی بئله د نمه
ش چیخمی «اوونا»او هم یئنی ظالیمالر یئنی قاالالرا گئچمکله  -آخی واخت آشیری یئنی

سینی اله گئچیرمکله ایگیدلرین یئمک پروبلئمینی حل اوالجاق، هم ده اونالرین خزینه
جکدی. قهرمانالرین دا قارنی اولور. بیر ده، م صدی یالنیز ظالیمالرین درسینی وئرمک ائده

انالری کی بیگلری، خسیندههیؤور -اوالن کوراوغلو آنالمایا بییلمزدی کی، بییر قاالنین یان
یئرلرینده اوتوتدوقدان سونرا اونالر اونون قورخوسوندان بیر داها باش قالدیرا بیلمزلر، ائله 

 لی ایدیلر؟ایسه ندن عیینی قاالدا یاشاماغا داوام ائتمه
البته کوراوغلونو خیالی بیر اوبراز کیمی قبول ائتسک، اوندا اونون دا، ایگیدلرینین ده یئمک 

 الردادیر، خیالسیریک ا نملی اوالن اونون مبارزهپروبلئمینی نظره آلماماق اوالر، دئیه
قیرآتین چیینلرینده بیر جوت قاناد دا اوال بیلر، سونرادان یوک اولسا بیله. اما اگر بیز اونون 

یک کی، یلیسه، اوندا اعتراف ائتمهییریکبیر رئال شخصیت کیمی ایزینه دوشمک ایسته
نر ایگید اون ایللیکلر  1111چوک اوزاق اوالن کوراوغلو اوچون  -لت قورماق فیکریندن چوکد 

بویونجا عینی قاالدا اوتورماقال دویورماق چوک موشکول مسئله اوالردی. دئمک ان عادی 
ایدی، بیر  لیوالیته گئچمه -قاالیا، والیتدن -منطو بونو دئییر کی، سئویملی قهرمان قاالدان

زون مدته دورماق ارزاق اوزوندن محوه برابر اوالردی. یعنی قاالالرینن صاحبلری، یئرده او
لیکله ده، او یئنی طبیعی کی، بونا قارشی چیخاجاقدیالر و مغلوب اوالجاقدیالر، بئله

تصور  جکدی. ایندیلر کیمی اونو بیر قصاصچی کیمی سئوهکی ساده خالو دا اولکییئرلرده
تلی دسته بو قاالدان او قاالیا، بو شهردن او شهره طوفان کیمی ائدین کی، بؤیور بیر آ

کئچیب گئدیر، ا نونده هئچ بیر دوشمن اوردوسو دورا بیلمیر، کوراوغلو آدی گلنده هامی 
قورخودان تور سالیر، اما... اما بو دسته کئچیب گئتدیگی شهرلره قاالالرا فاکتیکی 

نینی تعیین ائتمیر. نییه؟ اگر کوراوغلونون لندیگی حالدا اوراالرا هئچ بیر جانشیصاحب
ماموریتی عدالتی برپا ائتمکدن، ظولمو آرادان قالدیرماقدان عبارت ایدیسه، الینده چوک 



 7۸9 

بؤیور امکانالر اولدوغو حالدا ا زو عدالتلی جمعیت قورمالی دئییلدیمی؟ البته دئیه بیلرلر او، 
 اما مگر بابک خالو عصیانچیسی کیمیعصیانچیسی ایدی، د لت آدامی دئییلدی.  بیر خالو

الرینی قُوودوغو توپراقالردا ا ز آدامالرینی رهبر می؟ عرب ایشغالچیمیدانا آتیلمامیشدی
می؟ و یا تیمور لنگ اعدام اولوناجاغینی لر د لتینی قورمامیشدیائده خرمی –تعیین ائده 

چماقال عصیانا اون سیالحداشی ایله داغالرا قا -نینجه گئجه ایله بئشا یره
آددیم آلدیغی تورپاقالرا، قاالالرا ا ز آدامالرینی  -می؟ مون ولالردان آددیمباشالمامیشدی
ده خالو عصیانچی ایدی، اما تزار  -می؟ رازینائده د لت قورمامیشدی –تعیین ائده 

امانالرین زاوردوسوندان آزاد ائتدیگی تورپاقالرا ا ز آتامانالرینی تعیین ائتمیردیمی؟ بو بوتون 
ب سینه ده، تورپاقالرینا دا صاحدوشمانی مغلوب ائتدینسه، خزینه: یازیلمامیش قانونو ایدی

اول، عکس حالدا ساواشین آنالمسیز اولمور. اگر کوراوغلو عصیانی چوک قیسا مدتده پارالییب 
 ،سؤنن بیر خالو حرکاتی اولسایدی، او زامان بلکه ده د لت قورماغا واختی اولمامیشدی

دئیریک. اما او، گنجلیک ایللریندن قوجا چاغالرینا قدر بؤیور بیر حرکاتا رهبرلیک ائتمیش 
لی سرکرده ایدی. عاغیللی، مودریک، تدبیرلی بیر سرکرده. ائله ایسه نییه هئچ بیر تجروبه

ه وئرین دیرب اجازمیشمی؟ غریبهجه ایستمهمیشدی؟ سادهیئرده ا ز جانشینینی تعیین ائتمه
لرینین چی هر یاریشدا رقیببورادا نسه دوغرو دئییل. تصور ائدین کی، بیر گولش: نکلههشبه
نی دادمادان، مدال آلمادان درحال دا قاچیب گئدیر. او یینی یئره وورور، اما غلبهکوره

 ایدمانچی حاقدا نه فیکیرلشرلر. آخی حتی قایداسیز د یوشلرین ده قایداسی اولور.
کی، کوراوغلونون د لت قورماقدان دا واجب نسه باش ا م صدی  اوندا بئله چیخیر

اولموشدور. بو م صده چاتماق اوچون ده اورتا آسیادان آذربایجانا، آنادولویا قدر بؤیور بیر 
، سی ایله یوال چیخدیغی اوچون ده گاه بولی ایمیش. بؤیور بیر آتلی دستهاراضینی کئچمه

دیر، نه م سدی اوال ی ایله وروشمالی ایمیش. غریبهگاه دیگر یئرلرده دوشمان قوشونالر
 بیلردی؟ آختاردیغی بیر شئی واردی بلکه؟

مالی سی احتیلیکده یاشایا بیلمهبو سواال جواب وئرمک اوچون ا نجه اونون هانسی یوزایل
 ییو.اوزرینده دایانمالی

یرلر ری حساب ائدتورکیه تورکلری ده دیگر تورر خال الری کیمی کوراوغلونو ا ز قهرمانال
الریندان نین باشچیو دئیرلر کی، او اون آلتیجی عصرده آنادولودا یاشامیشدیر. جاللی حرکاتی

ا و اونو اورتا آسی بیری اولموشدور. اما کوراوغلونو جاللی حرکاتی ایله باغالماغین ا زو آرتیو
سی ساواش مسئلهنین ایچ آذربایجان کوراوغلوسوندان آییریر. چونکو بو حرکات عثمانلی

یه سبب جو ایلده محاربه -757۸رر لری گرگینلشهصفوی مناسبت -ایدی. عثمانلی
 لر عثمانلیده یئنیلدیکدن سونرا آنادولودا یاشایان شیعهاولموش، صفویلر بو محاربه
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جو ایلده باش وئرمیش بو عصیانا  -7578یه باشالمیشدیالر. مبارزه پادشاهالرینا قارشی
آدلی بیریسی باشچیلیو ائتمیش، الکین تئزلیکله سلطان یاووزون اوردو بیرلیکلری « جالل»

جاللی ایسه ا لدورموشدولر. بوندا سونرا آنادولونون گاه بو، گاه دیگر  عصیانی یاتیرمیش،
گویا  لر حرکاتی دئییلمیشدیر وطرفینده باش قالدیرمیش عصیانالرا جاللین آدی ایله جاللی

 نین باشیندا اولموشدور. نییه گویا دئییرم؟ چونکو کوراوغلوصیانالردان بیریسیکوراوغلو دا او ع
چونکو  لی ایدی،مهاون آلتینجی عصرده یاشامیش اولسایدی توفنگی گؤرونجه حئیرت ائتمه

لردن عثمانلی اوردوسوندا استفاده اولونوردو. ایل اوّل 751توفنگ ده، توپ دا اوندا هله آزی 
/ عثمانلی اوردوسو 7۸5۳/ و استانبول فتحینده 7۳98ساواشیندا بیرینجی کوسووو 

توفنگلردن استفاده ائتمیشدی. حتی بو اوردودا توفنگچی بیرلیکلری دئییلن و ساواشدا چوک 
ا نملی رول اوینایان اوردو بیرلیکلری واردی. قانونی سلطان سلیمان زامانیندا، یعنی 

وفنگ تولیدینه دیگر سیالح تولیدیندن داها چوک لرین طغیان ائتدیکلری واختالردا تجاللی
، عثمانلی کیین امرینده -آغیرلیو وئریلیردی. تاریخچی کمال پاشازاده سلطان بیرینجی مراد

یا ائتدیگی سفرینده کافیر اوردوسویال چارپیشدیغی  -جی ایلده چورلو -7۳61اوردوسونون 
 : آنی بئله تصویر ائتمیشدی

. دئیک «توفنگ چاتیلدی، آت و آدم بیر بیرینه قاتیلدی -توپ ساواش قوماشی ساتیلدی،»
نده سی اولدوغو د لتین عسگرلریسینده توفنگ یوک ایدی، اما او، تبعهکی، کوراوغلونون دسته

میشدیسه، بئله مشهور سرکرده اونون حاقیندا هئچ اولماسا توفنگ آدلی بر سیالح گؤرمه
  :ایلک دفعه او توفنگ گؤردویونده او نه حاال دوشورلی ایدی آخی. اما بیر باخین، ائشیدمه

نین چیینینده یاری آغاج، یاری دمیر غریبه بیر شئی واردی. کوراوغلو نه قدر دقت کیشی»
دی. بو نه ایدیسه، اونون تاندیغی شئیلره اوخشامیردی. ائتدیسه بیر شئی فهم ائده بیلمه

ییلدی. کوراوغلون ماراق چولغادی کی، چوماق ایدی، چوماق دئیلدی. عمود ایدی، عمود دئ
: دی. یاناشیب کیشیدن سوروشدوسن بو نه اوالن شئییارب گؤره

 دیر بئله چیگینینه کئچیرمیسن؟قارداش، سوروشماق عاییب اولماسین، بو نه -
. کوروغلو باخدی کی، بو سؤزو هئچ ایندییه کمی «توفنگ دی»: کیشی دئدی

: ییب، دئدیائشیتمه
 دی؟، توفنگ نهقارداش -
 یسه او ساعات ا لدورور.یه دها زو ده آداما، حیوانا، هر نه -

 : کوراوغلو سوروشدو
 یسه؟یه دَنئجه یانی هر نه -

: کیشی دئدی



 751 

 یسه ده. آدما، حیوانا، قوشا...یه دههر نه -
ورور، ددی کی آدام ا لنین سؤزونه اینانمادی. توتدو یاخاسیندان کی، او نهکوراوغلو کیشی

 وور منه گؤروم نئجه ا لدورور.
: کیشی دئدی

 باشینا د نوم، چیخ یولونا گئت، منی قانا سالما. -
: کوراوغلو دئدی

 اولماز کی اولماز. یا گرر بو ساعات آتاسان باخام، یا دا کی یاالن دئییرسن. -
 : سی دئییل، دئدیکیشی دئدی، کوراوغلو دئدی، کیشی گؤردو یوک، بو ال چکه

قارداش، من سنه آتا بیلمرم، ایندی کی ال چکمیرسن، عیبی یوخدو، قوی بیر ا کوز  -
 قربان اولسون سنه.

بونو دئییب کیشی ا کوزون بیریسینی نیشان آلدی و گولمله آچیلماقال ا کوزون 
لی باش -ییخیلماسی بیر اولدو. کوراوغلو یورودو ا کوزون یانینا. باخدی کی ا کوز عمللی

 .»ا لوب...
اون آلتینجی عصرده هر هانسی بیر کندلینین چیگینیندن توفنگ آشیراراق ا کوزلرینی 

 -بئلیاوتارماسی غریبه دئییلدیر. غریبه اودور کی، همین کندلی توفنگین نه اولدوغونو چنلی
ه لردقادالی مبارزه -عؤمرونو قانلی -جه کوراوغلویا باشا سالیر. کوراوغلویاگیندهین اته

ده نه اینکی تصورو بیله یوخدور، یه. اونون ایسه بو سیالح بارهبیر سرکردهکئچیرمیش 
له، سی فیکری، عمومیتسیز هر هانسی بیر وارلیغین ا لدوروله بیلمهدن اوخسوز، نیزهمسافه

بئینینه باتمیر. ا کوزون یاخیلدیغینی گؤرسه ده، یورویوب ا لدوگونو گؤزلری ایله گؤرمک 
بی »قیریلیر  قانادی -ا زونو ایتیریر، حئیرتیندن دونوب قالیر، سانکی قولو ییر. تمامیلهایسته

 دئییر. «ایامی گلدی
دیر سی عاغیالباتانلنمهاون آلتینجی عصر کوراوغلوسونون توفنگ اوچون بونجا حئیرت

 می؟ اصال یوک.
ینی دنین قدرتلی چاغالری ایدی. سلطانالر آرتیو خلیفه آبیر ده کی، او عصر عثمانلی

داشییردیالر، د لتین سرحدلری جنوبدان عربستانا، مصره، شمالدان ایسه مجارستانا، آوستریا 
سرحدلرینه قدر اوزانیردی. اوزاق سفرلرده توپالری ایله دوشمان قاالالرینی یئرله یئکسان 

نین ال، اوخال سیالحالنمیش بیر دستهنین ایچینده قیلین ائدن سلطانالرین عثمانلی
لرله عصیان مرکزی کیمی ساخالماسی هئچ جور ایناندیریجی ایلدیغی قاالنی اونسییغین

ندن مردلیگی دیگرلری سا بیریسیگؤرونمور. اوال بییلسین کی، عصیان باشچیالریندان هانسی
لنمیشدیر، آما داستان یارادیجیالری او عصرده قدرتلی سلطانالرا قارشی ایله داها چوک فرق
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گینی، جهسیندن یالنیز اصل کوروغلونون غلبه ائدهبیر ایشین عهده دایانماق کیمی آغیر
 جه کوراوغلوالشدیرمیشالر.همین قهرمانی ساده

ی سنی اختالفی اوالن جالل -سی، مایاسیندا شیعهیئری گلمیشکن، اگر کوراوغلو مبارزه
بونا آزاجیو دا  دایه گؤره بو دینی داستانا یانسیمامیشدیر؟ داستانحرکاتی ایله باغلیدیرسا، نه

دن اوزاقدیر. عمومیتله، چنل بئلدن کوراوغلو هر بیر دینی مناقشه: اولسا بیر ایهام یوخدور
 لیکله، آختاردیغیمیز کوراوغلو جاللی دئییلدیر. او، اون آلتینیجیآذان سسی ائشیدیلمیر. بئله

 عصرده یاشایا بیلمز.
اردی، ردوسوندا توفنگچی بیرلیکلری وین او -قئید ائتدیگیم کیمی، بیرینجی سلطان مراد

د ردونجو عصرده ده آختارماق دوزگون دئییل. البته، آذربایجان، اورتا دئمک کوراوغلونو اون
نین ترکیبینده دئییلدی، اما او سلطانال عینی د رده اورتا آسیادا اوندان دا بؤیور آسیا عثمانلی

 -۲51111ین  -ول خاقانی توختامیشتیمور لنگ ساواش میدانینا آتیلمیشدی. بؤیور مون 
لیک اوردوسونو ایکی دفعه مغلوب ائدن بو حؤکمدارین قوشونوندا دا توپچو و توفنگچی 

یعنی قطعیتله دئمک اوالر کی، کوراوغلونون یاشادیغی احتمال ائدیلن   بیرلیکلری واریدی
ونو ان فنگین نه اولدوغاورتا آسیادا، آذربایجاندا، کیچیک آسیادا انسانالر تو –بوتون اراضیده 

 جی ایللردن بیلیردیلر. -7۳61آزی 
کوراوغلو توفنگی قوجالیغیندا گؤرموشدو، اونا گؤره ده فرض ائتمک اوالرمی کی، اونون 

 قوجالیغی همین بو ایللره تصادف ائتمیشدیر؟
خئیر. چونکو داستاندان آنالشیالن اودور کی، توفنگ بیر سیالح نؤعو کیمی الپ یئنیجه 

 لیده نه قدر ثمرهاد اولونموشدور. دئمک، هله حؤکمدار اونون قیلینجال، اوخال م ایسهایج
اولمادیغینی آنالمالییدیالر، یعنی اونون ایجاد اولونماسی ایله اوردوالرین اونونال  -اولوب

لی ایدی. اما نه قدر؟ سیالحالندیریلماسی آراسیندا، طبیعی کی، معین قدر واخت کئچمه
 اللی ایل؟ یوز ایل؟ اوتوز ایل؟

داستاندا کوراوغلو توفنگی گؤردوکدن سونرا نیگارال خئیلی مدت یول گئدیب، چاتدی الری 
بیر شهرده توفنگلی عسگرلره راستالشیرالر. منجه بورادا کوراوغلونون آختاریشیندا بیزه گرر 

اونون  و یئنی سیالحین ایجادی: ده بیرلشدیریلمیشدیراوالن ایکی مهم حادثه بیر حکایه
دت جه اونالر آراسیندا خئیلی منین ا زوندهاوردوالردا ا زونه یئر آلماسی. بونونال بئله حیکایه

دیلی  لی اولورالر. اما نه قدر؟ ناغیلکوراوغلو ایله نیگار خئیلی مدت یول گئتمه: آیریلییغی وار
ییک لیایسه، بیلمه یویورر اوالر، بیزی ح ی تدن اوزاقالشدیرا بیلر. ح ی تی تاپماق اوچون

گؤرر توفنگ نه زامان ایجاد اولونوب.
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ایکینجی بؤلوم

لر باریتی دوق وزونجو عصره ایجاد ائتدیکدن سونرا اود پوسکورن، یانار مایع تولالیان چینلی
کی، ساواشالردا بو سیالحالردان یوز ایللرله جور به جور سیالحالر دوزلتمیشدیلر. اوزاق شرقده

، «چو او چونفو/ ایندیکی چو او سییان»جو ایلده  -7۲58استفاده ائدیلمیشدی. آما  گئنیش
آنخوی والیتی/ شهرینین سیالح قاییرانالری یئنی سیالح تولیدینه باشالدیالر. بو سیالح 

سینه دولدورولموش دمیر پارچاالرینی، آرتیو اود پوسکورمور، یانار مایع تولالمیردی. لوله
یا گیل قاب قیرینتیالرینی بؤیور سرعتله اوزاغا آتیردی. یعنی گؤرونوش  کیچیک داشالری و

 اوالراق ایندی کی، توفنگلره اوخشاماسا دا، دنیادا ایلک توفنگ ایدی.
یده وی تولطبعی کی ایجاددان سونرا طلبان اولمالی ایدی کی، سفارش آلینیب کوتله

یدی کی، وی تولید اولمالیتفنگ کوتلهدیر  باشالنیلسین. اما بیزه محض تولید تاریخی الزم
عادی بیر کندلی ده اونو آال بیلیب چیگینیندن آشیراراق ا کوزلرینی اوتارسین. بؤیور بیر 

 -لر اووچولوق و یا یاراماز آدامالردان قورونماق م صدی ایله تکال ایلکین سفارشاحتمال
سیالحی  رر بو یئنیگزه لر طرفیندن وئریلمیشدی. سیالح تاجیرلری مملکتلرتور مشتری

ال اوزاق ائللره یایا بیلردیلر، حؤکمدارالرین ا ز اوردوالرینی بو سیالح -یاخین
سیالحالندیرماالری ایسه خئیلی سونراالرین ایشی ایدی. اونا گؤره ده ایجادال ایلکین تولیدین 

 وخدور.ی یسینین بیزیم آختاریشیمیز اوچون هئچ بیر اهمیتآراسیندا نه قدر واخت کئچمه
 جو ایل... -7۲58لی دئمه 

لیگین خبرینی درحال آلمالی ایدی. کی، بو غیر عادی یئنیکوراوغلو سیالح عالمینده
سینه سون لرینی چنلی بئلدن داغیدیب، مبارزهدن چوک قاباق دلیدوزدور، بو حادثه

سی کیمی د ورونون اوردوالرینین تاکتیکینی، قویموشدو. اما اوزون ایللرین ماهر سرکرده
اراغینی دا نمک مجکلری سیالحالری ا یراستراتژیسینی، استفاده ائتدیکلری و یا ائده بیله

بوراخماسی مومکون ایدیمی؟ خئیر. ا کوز اوتاران کیشی ایله تصادفی گؤروشو اولماسایدی 
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دا، او مطلو تولیددن سونراکی، بیر نئچه ایل عرضینده توفنگله ماراقالناجاقدی. یعنی اونون 
جه، جی ایللر آراسیندا اولمالی ایدی. بو دا منیم فیکریم - 11 -7۲61توفنگله گؤروشو 

 دیر.کوراوغلونون قوجالیو ایللری
دیرب اوندا بئله چیخیر کی، کوراوغلو اوزون ایللر بویونجا پاهووووب..... بو کی مون ول عصری

مون ولالرا قارشی مبارزه آپارمیشدیر؟ب آخی او زامان بوتون آسیا و شرقی آوروپا اونالرین 
شی باش قالدیرماق مومکون ایدی می؟ هم تاپداغی آلتیندا ایدی. آما او عصرده مون ولالرا قار

آچیغینا مبارزه آپارماقب او د ور حاقیندا معلوماتی  -ده بللی بیر قاالدا یاشایاراق آچیو
 سینی.ییرم نییهاولمایانالرا ایسه قیسا دا اولسا آنالتماق ایسته

می وق کیکی، داغینیو طایفاالری یومرلریندهلردن سونرا مون ول چؤلاوزون سوره مبارزه
جی اییلده چنگیزخان ل بی گؤتوروب ا زونو بؤیور خاقان  -7۲16بیرلشدیرن تموچین 

اش ا چنگیز خاندان ب اعالن ائتدی. گؤیده گؤی تانری، یئرده بؤیور خاقان. آرتیو یئر اوزونده
لی حؤکمدار اومامالی ایدی. بوتون دیگر خال الر یا بونو قبول ائتمه لی، یا دا محو ائدیلمه

سه نییرسصلح ایسته دن صحبت گئده بیلمزدی.ده هئچ بیر گذشتدیلر. بو مسئلهای
یه حاضیرالش. اوردونو اونلوق سیستمله قوروب اونلوقالرا، یوزلوکلره، مینلیکلره/ محاربه

میش قدرتلی بیر اوردوسو یاراتمشدی. ری گؤرونمهتومنلره/ بؤلن چنگیزخان او زامانین بنزَ
 -7۲75داش اوستده قالمادی.  -ینه اولدو. چین تورپاقالریندا داشایلک حربی یوروش چ

جو ایلده بؤیور  -7۲78آلیندی و شمالی چین مون ول د لتینه قاتیلدی. « پئکن»جی ایلده 
 دن قورخوبین آچیو مبارزهتوتدو. خارزمشاه -قدرتلی خارزم امپریاسینا -خاقان اوزونو غربه

آسیانی، ایرانی احاطه ائدن، او زامانین ان گوجلو و بؤیور قاچماسی اوزوندن بوتون اورتا 
الرینین تاپداغی آلتیندا قالدی، بوخارا، سمرقند، اسالم د لتی تئزلیکله چنگیزخان آتلی
زارلیغا چئوریلدی. شاهی توتماق اوچون گؤندریلن اورگن  کیمی بؤیور، مدنی شهرلر خرابه

رانی، آذربایجانی، شمالی قاف ازی مینلیک قوشون تورکمن چؤللرینی، ای ۲1111
آلینماز بیر سئل کیمی کئچیب گئتدی. اطاعت ائدن شهرلره توخونولمادی، اطاعت قارشیسی

لیک قوشونونو دارماداغین  -91111یاندیردیالر. ان سوندا روسالرین  -ینلری داغیدیبائتمه
 ائتدیکدن سونرا چنگیزخانین یانینا گئری د ندولر.

الدین کی، بیر آدادا ا لدوکدن سونرا یئرنه اوغلو سلطان جاللیزندهخارزمشاه خزر دن
کئچمیشدی. د لتی و اوردوسو الدن گئتمیش بو یئنیلمز، جسور انسان افغانستان طرفلرده 

لیک مون ول اوردوسونو دارماداغین ائدیر. -۸1111لیک قوشون توپالییب  -11111
سونون بو ایلک مغلوبیت خبرینی آلینجا چنگیزخان، مغلوب ائدیلمز حساب ائدیلن اوردو
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دین اللنیب ا زو اونون اوستونه گئدیر. غیر برابر د یوشده اودوزدوغونو آنالیان جاللغیب
کلو نین کؤپوچایی« سیند»جه ا زونو هوندور، سیلدیریم قایانین باشیندان آت بئلینده

یلک و سون قهرمان ایدی. الرا قارشی آچی جا ووروشان اسوالرینا آتیر. بو آدام مون ول
لری ایله قایانین کنارینا یاخینالشیر. او هوندورلوکدن ا زونو چنگیزخان اوغولالری و سرکرده

ه آتی لالدینسوالرا آتان چتین کی ساغ قاال بیلردی، اما آز سونرا کؤپوکلو سوالردان جالل
دین الله چیخاریر. جاللاوزه قویروغوندان توتموش سلطانی او بیری ساحی -گؤرونور. آت اوزه

آیاغینی تورپاغا باسان کیمی د نوب قایانین باشیندا دورانالرا باخیر و بارماغینی 
لردن بیریسی اونو اوخال وورماق ییر. بونو گؤرن سرکردهلهرر چنگیزخانی هدهیهلهسیلکه
شه دئییر. همی «اولماز»له ییر، اما حئیرتدن بارماغی دوداقالریندا قاالن خان قططعیتایسته

سی گؤسترن خاقان اونالردا دوشمنین لرینه د یوشلرده شخصی قهرمانلیو نمونهسرکرده
ایگیدلری ایله باش ا جور داورانماق روحونو دا تربیه ائدیردی، قهرمان دوشمن حؤرمته 

ن تدیر دئییردی. ایندی ده ا زونو مرد آپاریر و آتینا مینیب آغاجالرین آراسیندا گؤزدن ایالیو
 .«باک، کیشی اوغلو بئله اوالر»: الدینی اوغولالرینا گؤستررر دئییرجالل

من بو دنیایا د یوشچو کیمی گلمیشم، د یوشچو »او : الدین اصل قهرمان ایدیبلی، جالل
دئین قهرمانالر عاشیغی چنگیز خانین ا زونو حئیرته گتیره بیلمیشدی.  «یملیده ا لمه

ائشیتمیشدی، اما بو د یوشده گؤزلری ایله گؤروب، شجاعتینه،  چنگیز خان اونون حاق یندا
الدین الری ایلک مغلوبیته اوغراتدی دان سونرا جاللمردلیگینه حئیران قالمیشدی. مون ول

ا زو مکتوب یازیب، اونو د یوشه چاغیرمیشدی. گؤروش یئرینی و واختینی تعیین ائت، 
نال اونون اوستونه یئریینده خبر گؤروشک دئمیشدی. چنگیز خان بؤیور بیر قوشو

ییب، گتیرمشدیلر کی، سلطانین عسگرلرینین یاریدان چوخو غنیمت اوستونده راضیلیغا گلمه
اونو ترر ائتمیشلر، اوتوز مینه قدر عسگری قالمیش اوالر. اوندا بؤیور خاقان ا زو ایله او قدر 

ین یکی طرفده اوّلجه د یوشچولرجه هر اعسگر گؤتوروب قاالنالرینی پوس ودا ساخالییر. بئله
ییردی کی، مرد کیمی د یوشه چاغیردین، مرد سایی برابر اولور. سانکی خاقان دئمک ایسته

کیمی گلدیم. طبیعی کی، د یوشه باشالیانا قدر اونون سلطانی نئجه اولور اولسون، محو 
دی کی، آلمیشسیک یول لنیب، ائله تلهائتمک فیکری واردی، مکتوبو آالندان سونرا غیب

یولدا قوشون یالنیز قیسا مدته آتالری دینجلتمک اوچون دایانیر، بعین هئچ یئمک 
دن حاضیرالماغا دا واخت اولموردو. اما د یوش زامانی سلطانین نئجه قورخو بیلمه

ییشیر، یارالی آصالن کیمی ا زونو قوشونون گاه ساغینا، ووروشدوغونو گؤرونجه فیکرینی ده
قامتلی، یاراشی لی پهلوان سلطاندان چوک، اصل  -گاه مرکزینه ووران گن ، قدگاه سولونا، 
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ین چنگیز خان د یوشون قیزغین ییردی. بئله شجاعت گؤزلمهسینه بنزهچؤل سرکرده
ری توتون، . بو، اونو دی«سلطانی اوخال، قیلینجال یاراالمایینب»: لرینه امر وئریریئرینده سرکرده

الر آراسی مبارزه د وروندن چوخالرینی ایگیدلیکلرینه باغیشالییب، دئمک ایدی. هله طایفا
یه آلماق الزم لره چاتدیرمشدی. دیری توتماق اوچون محاصرها ز اوردوسوندا یوکسک وظیفه

لر ایسه برابر ایدی، اونا گؤره ده چنگیزخان غفیلدن گئری د نمک امری وئریر و ایدی، قوه
الر دا بیر هایا بند ایمیشلر کمی هامیلیو د ندریر، مون ول ایلک اوالراق ا زو آتین باشینی

ین الداونون آردینجا چاپیرالر. بونو د یوش مئیدانیندان قورخوب، قاچماق حساب ائدن جالل
سونرا ائله  قوودان -ها -دن سونرا اونالر تع یب ائتمگه باشالییر. بییر خئیلی قوو -قیسا تردد

نین لیک، او بیری طرف سیلدیریم قایالی الر. غلبهر طرف مئشهبیر دوزنگاها چاتیرالر کی، بی
آتین اوزون نازیک آیاقالری سانکی یئره : ده چاپیردیلیاییینی آلمیش سلطان هامیدان ایره

 یردی.قوش کیمی اوو آردینجا شیغییتوخونوردو، آتین یالیینا یاتمیش سلطان سانکی قیزیل
ز یبوجاقس -ش، اوجسوزیتمیداغ ینیسلهیییدیب عابیرجه ا زونو خاقانا چاتدیرا بیلسه

بیردن یان طرفدن،  بیدیرسهیئتیرجه ا زونو یموش او آداما بیران قویو ینیسا لکه
 دیر.هگؤیو تیتر -دئیه اوجاالن باغیرتی سسلری یئری «هوو هووووو، موغولالرب»لیکدن مئشه
ن یر باشا سلطانین  بیلیرمه قیییسالر یز آتلیحسابس -زیسیسا یمینجا دا قارا بولود کیآرد

 -ری، بیدیا یلردوغو تومنین پوس ودا قویزخانیرالر. بونالر چنگی امت آلیستیقوشونو طرفه ا
نا یرخاسرونه و آین قوشونونون بؤیسلطان ینیب ا زلریخیکدن چیلنجا مئشهین آردینیریب

لطان قوشونونون ا ن ب سید ندر یگئر ینیزخان ا زو ده عسگرلریوورورالر، بو زامان چنگ
نا یکنار نیانیقا ینیالدووروشا جالل -نده ووروشایپارا شکلیتوتور. مون ولالر آ ینیسصهیح
ا دا سون نفسه قدر یر دوشمک، یا اسی  یدیوک ایئر یو قاچماغا یرالر. آرتیریشدیخیس

 ین کؤپوکلو سوالرینییند چایالردا سی، آشاغین اوچوروم واردیووروشماق. آرخادا در
ن یتیر، وضعیلرهیسئ یراسین سیر، عسگرلریگئده دارال -. محاصره گئتیردیبُوزار

 یر قامچیر. آتا بیاوچوروما طرف د ندر ینین باشیردن آتیگؤرن سلطان ب ینیغیلمازلیخیچ
نا ی آرخاسجانالیتئز ه -ر، تئزیسر. سلطان تلهیریلووو گمیر، جیندن ترپنمیئریوورور. آما آت 

ن الپ ب اوچوروموییلیلرهیم ایآدد یکیا -ریر. آت بییالیتکرار قامچ -تکرار یر، آتیالنیبو
ان اونو ر. سلطیلیداال چک -ر، قورخودان دالیرر شاهه قالخهیشنیر، برکدن کیانیندا دایکنار

ردا بوغوال ن سوالیالرسا دریز اوچوروما آتیر، آتسیلمیب ینیجگر، نه ائدهیریتلشدیزورال ساک
ر. یدمیشالر، تلسمک الزینالشمیاخیوخدور، مون ولالر الپ یه واخت یرلشمهیکیلر، آما فیب

 ینیالیو، نونین بویآت: ریه ال آتیگؤرن سلطان سون چاره ینیاجاغیخمایچ یر شئیدان بیقامچ
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رونه یبؤ بیینونو قوجاقالین بویر، سونرا آتیینا نسه دئیر، ا پدوکجه ا پور، قوالغییطومارال
ب، یش، بو خوش رفتاردان جوشه گلیمیبونا بند ا یاالق وورور. آت سانکر شاپیونگولجه بی

ندان بوشلوغا ین کناریانیندن گؤتورولوب قایئری یمیم کیریلدیر و ایاوسته قالخ یاقالریدال آ
 .ریلیآت

. یدشیچمیو ا لچوب بیدق ییزخان هر شئینگیده چ یندیا یمیوشده اولدوغو کیهر د  
نا گله یاغلن عیمیلماق کیکده آتیرلیباش ا. او هوندورلوکدن آتال ب رجه بوندانیسن بهیآما دئ

ر یور خاقان بئله بیکلرگؤرموش بؤیلیعاد یریلرده چوک غبهیز محاریسی؟ب سایلردیب
دا  یو، بارماقالریآچ یندن آغزیرتی، حئیک یلک دفعه گؤرموش اوالجاقدیا ینمعجزه

 یز حرکتیسد تورکمن بو مثلیگیبو مغرور، امدا یالیم خی. شخصن منیشدیندا قالمیدوداقالر
 ر.یشدیب قالمینله مؤهورلهیا یشیلینده اوچوروما آتی دان آت بئلیالیهوندور قا -لهیا

اوغلو  یچیلخی، او، ایدن اول اونا گؤره کیر. چونکو هر شئیلدییر، کوروغلو بو دئیر، خئیآما خئ
ب یا گلدن سونرثهی. او حادیلدییکور دئ ین دا گؤزلرینی، آتاسیدیوک، سلطان اوغلو سلطان ای

 7۲۳7ورموش،نا اوتیجان تاختیاراق آذرباینه سون قویلر( د لتزده ائلدگزلر )ائلدنیزلر، آتابَییتبر
 بیقاچ یهجومو زامان ینجیکین ایاولموشدو. مون ولالر یجان حؤکمداریله قدر آذربایا یج -

پالتارا گؤره  ی، باهالیکندهینیده اَ یش، کندلیزلنمینده گین ائوینیر کندلیآنادولو طرفلرده ب
 لمز.یجه اونو ا لدورموشدو. دئمک، کوراوغلو او اوال بئردهی یغیاتدی

کدن سونرا ینجلدیو دینه د نور، آزاجیلرزخان مون ول چؤلیداوام ائدر... سونرا چنگ
امانادر، او ز ر.ییوروشه باشالی یحرب ینا قارشیغیتان وت پادشاهل یکندهیچ یغرب -مالیش
 ر دوشمنیب یئنی یور خاقان سانکیش بؤیمغلوب ائتم ینیو بوتون دوشمنلریآرت

ن یرلهزه ینیکن آتاسی. اوشاق ایشدیصاص آلمیندن قی، بوتون دوشمنلری. بلیردیآختار
ر یل اسیر نئچه ایوندوروقال بینوندا بویب بویریکن اونو اله کئچیئتمه اییئنیفادان، یطا

 ینیروادراراق آیاندی ینیوواسی -وردیر مدت سونرا یسا بیکدن قیفادان، ائولندیان طایساخال
غارت  ینین امپراتوروندان، کاروانیو ائدن چینلره هاوادارلیزهرله ینیفادان، آتاسیران طایقاچ
ن ینا خایو آندیدان، قارداشلر ائدن خارزمشاهیتح  ینیلریا لدورن، ائلچ ینیرلریب تاجیائد
فادان یر طایر کسدن، هر بیهر ب -و دوستوندانیه هوجوم چکن اوشاقلب اوستونیخیچ
 ده سبب بووروشهی ی. حربیشدیقالم یغیرجه تان وت چارلی. بیشدیآلم ینیصاصیق

، بیخیالف چینه خیعهد یزامان تان وت حؤکمدار یگی، هله خارزمه هجوم ائتدیاولموشدو ک
اگر »، یک یشدیله دئمیا یلین دینیسی، ائلچیشدیمنه قوشون گؤندرمهیاونون کؤمگ
ب ییوروشده ا لمهی، اگر بو یک یشدیچمی. اوندا خاقان آند ا«به ائتمهیرسا، محاریقوشونون آزد
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ز محو یشرطس -دیرسه قئیدجگم. اگر او، دوشمنحساب چکه -ساغ قالسام، اونونال حاق
ئر اوزونده یر، چونکو یدیلنا کئچمهیآلت یراغین بایرسه خاقانیلدییر، دوشمن دئیدیللمهیائد

 لمز.یل حؤکمدار اوال بیمست  ینجیکیزخاندان باش ا ایچنگ
واخت  یلیندن خئیریوخو گؤرور و اونون تاثی یر. دهشتلیلشسیپ ین حالیولدا خاقانیآما 

لده تان وتا چاتمادان یا یج -7۲۲1ر و یرالشیگئده آغ -گئت یتیر. وضعیلمیقورتارا ب
ن، ییاغالمار صلح بی، تان وتال هئچ بیر کیت ائدینده وصین نفسر. سویشییده ینیاسیدون
سون  یاقالریآ نینین، ا زونوز ده مون ول آتالریرینجدان کئچیلیق ینیهام یکلیچیک -وکلویبؤ
ن ی  مون ولالریدیا یآلماق امر یانین. بو، دونیوالنا قدر ساواشیویندا ین سوالریزیدن

سه یا یلر، آخشام ا لکهیردیئرلشیز یسونوندا سون دن «نینیلرآخشام ا لکه»تصوورونجه 
نا یک اوکئانیب آتالنتیشغال ائدیا یاو، مون ولالرا آوروپان یعنیلر. یردیینه دئیلرآوروپا ا لکه

 شدی.ین، دئمیخیچ
ر امپراتورلوق قوران، ا زوندن یور بیب قولو گوجونه بؤیی، صفردن باشالیدئمک اوالر ک

تک  ریاوزاق ائللرده ب -ن، اوزاقینمهین اوستونه هجومدان چکینیدوشمنلرقات گوجلو  -قات
 ...خانزینگین چیوخو گئتمهینه ینجه گؤزلریلیب ینیغین بئله ساغ قالدینیدوشمن

ه دورا  تن ده اونون ا نوندی، ح یک یدیندان ایتور قهرمانالر -ن ائله تکینیخیاو، بشر تار
کله یلنیووروشموشسا بو کس یکوروغلو مون ولالرا قارش . اگریدیوک ایر قووه یجک بلهیب

ن مومکو یر شئیجه اوالراق بئله ب، چونکو سادهیشدیندا اولمامیغین ساغلیزخانیچنگ
 ر.یدمیندا آختارماق الزیللر آراسیا یج -7۲61له یا 7۲۲1. دئمک کوروغلونو یلدییدئ

 اولموشدور. لرک. باخاق گؤرر سونرا نهیخارماغا تلسمهیجه چیآما نت
ندا یور امپراتورلوغو د رد اوغلو آراسیزخان ا لوموندن آزجا اول ا زو قوردوغو بؤیچنگ

ا اورتا یغاتایاوغلو ج ینجیکی، اینیه شمال تورپاقالرییور اوغلو جوچیبؤلوشدورموشدو. بؤ
ابر اونو وئرمکله بر ینیچ یو شمال یه مون ولوستانی. اوچونجو اوغلو اوقئدیشدیوئرم یآسیان

سه یا یک اوغلو تولیچی. کیشدیاعالن ائتم یور خاقانین بؤیا زوندن سونرا بوتون مون ولالر
ب ین ائدیب اولموشدو. دارماداغینا صاحیغیباش کوماندانل یبوتون مون ول اوردوسونون عال

 «سولتوکو»ن اولدوغو اوچون ی، کوسهیزین قینین خانیلرتیمئرک یگیلدیئر اوزوندن سی
ک یچیسه هله چوک کیکوالن خاتوندان اوالن اوغلو گولکان ا یلش گؤزللر گؤزهیآلم یل ب

ن یفانیر زامان دوشمن طای، مون ولالر هئچ بیک یشدیرمیلدیزخان بینگی، هم ده چیدیا
 قبول ائتمزلر. ینیتیمیندان اوالن اوغولون حاکیزیق

ن ی دان سونرا شامانالریتدیداغ یخارزم. خاقان یشدیلمینده بو بؤلگو چوخدان آپاریاصل 
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شهر  یزامان یسن محاصرهیر شهرین بیر. الکییوروشه باشالیستانا یندیاراق هینا باخمایاعتراض
 یملیئون سین باالجا اوغلونون، خاقانیخان یغاتایر اوک جیور بیبؤ یغین آتدینیلریچمدافعه

ر. بو یریاپشت ینیجه جانندهیئریر. اوشاق یخیندن چیب کورگیریندن گیسنهین سینیسنوه
ن ب، بوتویریاندیدا ینش خاقان درحال محاصرهیلمیو سارسیدن حددن آرتفاجعه یتصادف

 دانین قاالداغیمون ولالر یوارالرین قاال دیر. شهریوئر یقوشونال شهره هجوم ائتمک امر
یله، ساغ ب یر نفریل اولوب بیر و مون ولالر شهره داخیرمینه تاب گتیلرن ضربهینیقورغوالر

ئر ی رالر. شهریریاندیب یدیسه داغیا یلریلیکیرلر، بوتون تیمحو ائد ینیبوراخمادان هام
ر و بو یالره قیخاط یش داش قاالقالریلمیغییاوسته  -ز اوستیالنیر، اوندان ینیلیاوزوندن س

ر، یئتمگه گیلرهیو ایدوشور. آنجاق خاقان آرت یمیک «یگیلکدر تپه»خه یتار یداش قاالقالر
ن یاوچون، هم ده شامانالر یگیدلمهینه د زه بیسیستیو این حددن آرتیستانیندیهم ه
لنلره ییدئ ر.یامر ائد ید نمگ ینا ووردوغونا پئشمان اولدوغو اوچون گئریآردقوالق ینیاعتراض

 یملیقوروندوغو حالدا سئو یمیک یگندا گؤز ببهیآراس یز عسگرلریحسابس -زیسیگؤره، سا
نده یریاونو ا زونون ده گونون ب یسادان گئتمهیر اوخا توش گلمکله دونیل بین قفینیسنوه

نسان یر اییر. دئیه مجبور ائدیدوشونمه یاوزاد -ده اوزونباره یجگلهیلدن ا له بیبئله قف
م یک ینیجگلهین نه زامان ازینیر، هانسید یمیاوتالر ک یغین تاپدادینچؤللوکده گزن دوه

ده  ، همیمیدوشونن حؤکمدار ک ینیجک طالعن گلهیانی، هم قوردوغو امپریر؟ اودور کیلیب
ن آتا یمهستیا ینید ولت اوستونده بوغوشماس -اندان سونرا تورپاق، وارین او اولماینیاوغولالر

 ر.یائد ینیتیهله او زامان وص یمیک
-و شجاعت یسیللیعاغندان ان ی. اوغولالریدیخان او زامان ساغ ایور اوغلو جوچیبؤ

 یکیر سؤزونو این بیمسه خاقانی. هئچ کیدیاو ا یسیلده مرحمتسهی، هم ده م ایسیل
 نینالریرغی، قیردیلیه بیک اونون اوزونه دئیخان سؤزونو دیر تک جوچی، بیمزدائله

 ریه بیگئده اوندا هر شئ -دوشوردو. خاقان گئت یسده اونونال چوک مباحثهباره یغیزلیمعناس
ده  . اونا گؤرهیردییاطالنماغا باشالی، داها دوغروسو، اوندان احتیردیس ائدیو حیزلیاعتناس

م، یدسنه وئر ینیشمال تورپاقالر»نده یتیتوتماق اوچون وص یاونو مومکون قدر ا زوندن آرال
ک ی. گنجلیشدیدئم «ریندیرسه اوراالرا قدر سنیلیهارا قدر توخونا ب یاقالرین آینیآت
، باک او یدیه حاملهییندن خالص ائدنده او، جوچیگیرلیدوشمن اس ینیآرواد ندهیللریا

ر کس ینه قدر دئسه ده، منه هئچ ب ینه خال دوشموشدو. آروادیگن اورهیزاماندان دا خاقان
ندن ین دوشمن بئلین، کؤرپهیشدینانمامینده هئچ زامان بونا ایگب، خاقان اورَییتوخونما

. یشدیمرمهیلدینا بیآرواد یملیآما هئچ زامان بونو سئو ،یشدیقطع ائتم ینیسگلمه
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داها دا  یکریهر زامان اوندا بو ف یسندان فرقلنمهیاوغولالر یرین او بینیجوچ
 شدی.یرمیلندمحکم

خان یر تک جوچیراندا بیچاغ ینیرالماق اوچون اوغولالرینا هجوم حاضیغی.. تان وت پادشاهل.و
مال یر، شییاالن دئی، اوغلون یرلر کییم. آما خاقانا دئیخسته ، برریر کیر، خبر گؤندریگلم

ر یداش یو صبر کاساسین آرتیخاقان ر.یرینده کئچیلرندا گونونو اوودا، کئف مجلسیتورپاقالر
را اوو ر مدت سونیر. بیامر ائد یجه آرادان گؤتورمگیزلینه اونو گیاودچوک یک قارداشیچیو ک
ش یملیریو قیشدان سونرا اونو بئل سومویآختار یلیخئ ن دوشور.یتکیخان ایجوچ یزامان

ا لوم  یتمادان شرفلینجه قان آخیالر. بو، مون ول عادتیریندان تاپین آراسیلرلورحالدا کول
گؤرونور  ش.یمینده ایسآالندا ا زو ده ا لومون پنجه یزخان بو خبرینگی. چیردیلیحساب ائد

؟ نیه بئله تلسدیین... نین... اودچوکیاودچوک»ب یش، آه چکیرمیی الییپئشمان اولموشدو، سا
، یشدیشدن کئچمیش ای. ایداسی. آما نه فایشدیدئم «وخدور...یو یر آرتیاو قورخماز باهاد

 هیدئ «خانیبات»ر نئچه دفعه یتارماق اولماز. بیقا یش اوخو گئریلمیش، آتیا زو دئم
ر یچک ینیآد نینئتمهییئنیز بو یالنیندن یچیا یر نئچه ا والدین بیخان یر، جوچییلدایچیپ

زخاندان سونرا ینگیکله، چیلبئله .نیائتس ی، اونو اصل حربچیر کیریرا تاپشیباهاد یو سوبودا
 .وه اولورر نیاوغول و ب یو اوچ حربچیینا الیآتاالر یثلریجک وارایداره ائده ینیاسیاونون امپر

 -7۲۳1 رلر.یرینجدان کئچیلیق ینیاهالب، یشغال ائدیا ینیسمون ولالر اولجه تان وت ا لکه
پچاق یسه قیجانا، شمالدا ایرانا، آذربایگر طرفده اینا، دیآداسمیاریا یر طرفده کورئیللرده بیجو ا

ب یا صاحنیآداسمیاریا یرلر. کورئیده هجوما کئچیر اراضیش بینا چوک گئنیو روه تورپاقالر
ندن یرالر، روه شهرلریته اوغرادیر مغلوبیآغ یپچاقالریو ق ینیو بول ارالریاولورالر، وول ا بو

ن دا اوددان ینیگلنده آوروپا حؤکمدارالر یر، آدیلیدیر، داغیلیریاندیب یلیریر چوخو اله کئچیب
لن ینماز حساب ائدی، آلیرانداکین اینی تیلر طریلیاسماع یقورخدوقالر یمیقورخان ک

رالر. شمال وینه سون قویتیمین حاکینیالدجاللجاندا سلطان یرالر، آذربایآل ینیالموت قاالس
ن یخانیلده باتیا یج -7۲۳1ب یدن توپارالنیئنیدان قوشونالر ییقا یندان گئریتورپاقالر

ر. ییشالوروشه بایا یآوروپا یرر شرقتاپداق ائده -تاپداق ینیندا روه شهرلریآلت یگیرهبرل
ر اداره یباهاد یاوالراق سوبودا یکیو فاکتندا اولسا دا، اونیآلت یگین رهبرلیخانیاوردو بات

 یون بو افسانهیلمهیلمک نه اولدوغونو بیئنیر زامان ین هئچ بیزخانینگی. چیردیائد
 یرده شاهمات خاناالن مسافهیندن معیریب -ریب بیرییاوردونو اوتوز اوچ تومنه آ یسسرکرده

ا، ییا سوخولور. چئخیآوروپا یشرق یمینماز توفان کیآلیسیرر قارشنده دوزدورهیشکل
ر، یلیشغال ائدیستان ایتوتولور، ماجار یا تورپاقالریینیروم یکیندیپولشا/، ا/ا، لئخ ییموراو
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 یب گمینه قاچیزیک دنیاتیآدر یر. مجارستان کرالیلیری دا باتیآلمان اوردوسو باتاقل یشؤهرتل
له ین نه ایشلرینده بو ایچیقورخو اب ینا قاچیا آداسییلیجیر. آلمان امپراتورو سینزلهیده گ

ده کیتدیائش ینیا اوز توتدوقالریایتالین ایمون ولالر ر.ییه باشالیمهگؤزله ینیجگلنهجهینت
ن دا اشغال یدا آلساالر او زامان فرانسان یانیتالی، اگر اونالر ایر کییر، دئیلیریق یدلریبوتون اوم

اجاق، مصر، یاولما مبوراخماقدان باش ا چاره یمیتاج -الجاق، او حالدا تاختیولو آچی
 جگم.عؤمرومو ائلیمه حصر ائده یب بوندان سونراکیه گئدیهیاسگندر

ئست، ییتر یشرق شهر -ین شمالیانیتالیل سونرا مون ولالر ای دان د رد ایخدیوروشه چی
ودور، ب «زیسون دن»، یر کیلیائله ب یرالر. چوخالرینه چاتیلرن ساحلینیزیک دنیاتیآدر
شلر یرمیئتینه یئری ینیتین وصیب خاقانیزه طرف چاپینده دنیچیا یالریرتی ین  هایسئو

ر یتجه سئیکسا ینورالر. کناردان بو منظرهیویله یا یز سوالریدن ینیاقالرین آینی، آتالریمیک
رولدوقدان ویب یننه مانع اولمور، شنلهیسن شنلنمهیوشچولریر مظفر د یباهاد یائدن سوبودا

 ین مملکتیررنگلیر، بو تورپاقالردان سونرا فیلدییبو دئ «زیسون دن»، یر کییسه دئیسونرا ا
 و.ینالشاریاخیزه یدا آلساق دن یوار، اوران

ره دوشور، یونه بن دا کورکینیکده فرانسا کرالیتدیائش ینی الریئسته چاتدیین تریمون ولالر
. یدین س وطو دئمک ایبوتون آوروپانو ی، دوغرودان دا، آرتین دا اشغالیچونکو فرانسان

ن ین دارماداغینی تیلر طریلیاسماع یلن قدرتلینا چئوریاالرین قورخولو ر یحؤکمدارالر
ندن یسلمهیرین تاختدان ائندیپادشاهالر ینجابتل -نئچه اصل -ندن، نئچهیسلمهیائد
کرال  سوروشاندا ینین نئجه اوالجاغینیلرنده عاقبتیچیتالش ا یش کرال آناسیجانالنمیه

موز زلرله ووروشدوغوینسیجک، هئچ اولماسا ا لسک دم گلهی، ساواشماق الزیر کییکدرله دئ
 .یدیوک ایدو ی، اومی، دئمک اوالر کین قلبیکرال یعنیک. یراوچون جنّته دوشه

قان ور خایلرده اوزاق مون ولوستاندان بؤبو عرفه یغیرالندیحاض یا هجوم پالنیایتالیا
 ولالر سه بوتون مونیاوچون ا یسلمهین سئچیخاقان یئنیر. یگل ین ا لوم خبریخانیاوقئدئ

، یوروشده، دئمک اوالر کی، بو یک یدیلر. مسئله بوندا ایدیا یلتاخت کاراکوروما د نمهیپا
لر. یردیائد اشترار یلرالح توتان بوتون نوهیس ین الیزخانینگیچ - یلربوتون مون ول شاهزاده

ن یلمگندن گیسن عهدهینیلرندا اوالن قوشونالرال آوروپا ا لکهیارین اختیخانیر تک باتیب
نا یانین یخانیوروشدن اول اوقئدئیر هله یباهاد یباشا دوشن سوبودا ینیاجاغیمومکون اولما

ر امر یب لن م دهین بوتون مون ولالرا وئرینیچاتماق امر «زهیسون دن»ن یزخانیب چنگیگئد
لدوغونو ن واجب اوینین اشتراکینیلرشده بوتون مون ول شاهزادهیش، بو ایرمیلدیاولدوغونو ب

گر ید ش ویحساب ائتم یخان دا اونو حاقلی. اوقئدئیشدیمستهیم ایاردیمکله اوندان لهیسؤ
ر هر یهادبا ی. سوبودایشدیندا امر وئرمیحاق یئر آلماسیونوندا ین قویخانین باتیلرشاهزاده
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م یتحک ینیسیریندن بیلرسرکرده یلن قوجامان، تجربهیزخانینگیاوچون چشلر یا یتومنه حرب
  یدیا یسیریلردن بشاهزاده یسین باشچینر تومهی، آما نورمال اوالراق هر بیشدیائتم

، اگر یک یدیپروبلئم بوندا ا یندی. ایدیبارت ایلنمکدن عیب اَیچیا -بییئی یشین ایاونالر
 ینا ز تومه یسلرسه، هرهیجکدسئچمک اوچون مون ولوستانا د نه یخاقان یئنیلر شاهزاده

ن یریباهاد ی. سوبودایجکدتهیوروش بورادا دا بی، «زهیسون دن»، او زامان یجکدله د نهیا
چمک سئ ی دان سونرا دا خاقانیزه چاتدیب، سون دنیآز قال یردیی، دئیدیباش ا ا یکریف

ن دول یخان ینه گؤره اوقئدئیمون ول عادت یدر د ولتنه قلهیخاقان سئچ یئنیاوالر، چونکو 
 اجاقدی.یبوش قالما ین تاختیخاقان یعنی، یجکداداره ائده یآرواد
 یاواشب، سییدئ «رییشلر گؤزلهیور ایداها بؤ یمن»ور خان یاوالراق قو ینجیرین بیالک

ن یخان یچونکو او، اوقئدئ  یه قرار وئردید نمه یکده گئریرلیله بیا یناراق تومهیو قویمچیاری
ندن یوروشون اولی. هله ی، او اوالجاقدیک یعیور خاقان، طبیندان سونرا بؤی، آتاسیدیاوغلو ا

رخوش م سین، دایلمهیهئچ جور قبول ائده ب ینیسک ائتمهیوروشه رهبرلین بو یخانیبات
ر یب ی، حتّیردینمیر ائتمکدن ده چکیاونو تح  یمیمکان دوشن کیکئف آدام ایاوالن بو اهل

. اوندا یدشیلمیره بیلشدتیساک یر آرانیباهاد یالر، سوبوداین توتوشاجاقدیدفعه آز قالس
سؤزلر  یجیندا آلچالدیانین ینیومروقالشماغا مانع اولدوغو اوچون اونا دا هامیخان وریقو

شؤهرته  -نا شانین حسابیرسن. بابامیما کئچیم قاباغیم اولورسان منیسن ده ک»: یشدیدئم
 .نییاددا ساخالی ینین بو سؤزلری/ دقّتب خان «لبیب ینی، حددیچیلخیچاتان بدبخت ا

 یالن حؤکمداریندان دهشت ساچیشالری، باخین هر زامان توت ون، غیبلیانییاورتا آس
ن، یلر. شاهزادهیردیقالم یخان دان گئروریدا قو یباین اوغلو بوریخان یغاتایج

 ین مصلحتیریباهاد ی. سوبودایردییدئ «نیقاد یساق الل»شه اونا یندا همیانین یلرسرکرده
.اجاقدییهئچ زامان اونوتما یرلریخان هئچ زامان اونالرا باش قوشماسا دا، بو تح یله باتیا

 ینیابن حسینیبو سؤزلر یبایجک، بورللر کئچهی. اینین سؤزلرییبایله ده بوریخصوص
 یغیشدآ ینین دا قدرتیور خاقانی، بؤیدا ککاراکوروم ی. قدرتیجکدهیله ا دیجزا ا یدهشتل

ونو ، ایک یجکدله اونو توتدوراجاق، جالدالرا امر ائدهیر بهانه ایخان باش ا بیواختالردا بات
نا یلتن آیزمار گونشیوب قیبورو هییون دریسورتسونلر،  یینه پیوندوروب بدنیلوت سُو

.. .رمک ویا کئچیایاوجلو پا یتیداش دولدورماق، ا زایرماق، آغین بئل قیسونالر. مون ولالریقو
کله یندا تئزلیآلت یرین تاثیزمار گونشی. قیدیبو ا یزیندا ان آمانسیآراس یرلریجزا تدب یمیک
ب یاشنه دارین بوتون بدنیاواش متهمی -اواشیر و یردا قوردالر عمله گلینده خیچین ایییپ

 لر.یردییئی ینین اتینیزاوالل
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اوچونجو بؤلوم

غینی خان یوروشو دایاندیردینین آلتینی گؤرموردو. قویورلیک ایسه بَگین گؤزو آیاغیهله
خان اونالرین بو ( ایله گئری د نمگه قرار وئریر. باتیtüməniگؤرونجه او دا ا ز تومَنی )

ؤکسه ت نه قدر دیل «سوبودای باهادیر»سیزلیگیندن تردد ایچینده قالدیغینی گؤرن اطاعت
 «لیلی، آنجاق ایرَگئری اولماز. آرتیو بو قدر ایش گؤرولموشدور. سون دنیزه قدَر ایرَ»ده، 

 Buriخانال بوری بای )لرین ده قویوردئیه یانیب یاخیلسا دا، خئیری اولمور. او بیری تومَن

bay )- اوردویا گئری نجی ایلده  -7۲۸۲النان باتی خان جگیندن احتیاطلهیآال ب کدان ا رن
له، بو یوروشون سونوندا اونون حؤکمرانلیغی آلتیندا اوالن جوچی لیکد نمک اَمری وئریر. بئله

(Cuçi اولوسو نهنگ م یاسا چاتدیریلیب )«امپراتورلوغونا چئوریلیر« ن اوردویآلت رویبؤ.
( اونون Ugedey xanخان )ا چاتمیردی. اوگئدئی -«خانقویور»اصلینده خاقانلیو 

یه مئیللی اولدوغونو گؤروب کیچیک اوغلونو ولیعهد اعالن ائتمیشدی. کیچیک اوغول ایچگی
-«نخاقویور»واختسیز ائتدیگیندن خاقانلیو اوندان دا اونون اوغلونا چاتمالی ایدی. آمما 

لرله بیر چوک جور هدیهالردا جوربهین آناسی موقّتی اوالراق د ولتی ایداره ائتدیگی واخت
ئچن آدامالرین قلبینی اَله آال بیلمیش و چوک فتنه و جادوالردان سونرا، نهایت، سؤزو ک
نجی ایلده اوغلونو بؤیور خاقان تاختینا اوتورتماغا نایل اوال بیلمیشدی. -7۲۸6

زاق او -الرین بؤیور خاقانی ایدی. آرتیو یاخینبوتون مغول« خانقویور»بلی، آرتیو 
الر اونا تعظیم ائتمگه گلیردیلر. اونون خئیر دعاسی اولمادان ائللردن بوتون خارجی حؤکمدار

لری ده دیگر حؤکمدارالر نین حؤکمدارلیغی قانونی دئییلدی. روه شاهزادهبیر کیمسه
ونده نین ا نکی، بؤیور آالچیغیایلینده « قره قروم»کیمی، باهالی سوقاتالری ایله اونون 

دن ییردیلر. چونکو بیر چوک روه شهرلرینین، او جملهیه دوروب قبول واختالرینی گؤزلهنؤوبه
ا نین کَسَرینی گؤرموشلر. ا زلرینی پیس آپارارالرسخانین قیلینجیمسکووانی یاندیران باتی

دئییردیلر/ اوزاقدا دیر « kremliکرئملی »الر اونا ایلی / روه« قروم»و یا قیساجا « قره قروم»
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دادیر، هر آن دمیر کیمی ین شمالیندا سارای باتیخان یاخیندا، خزرسینلر. باتیدئمه
 لرینده گؤره بیلرلر.یومروغونو ساری تپه

آما قورخوالریندان هئچ جین یرالرینی چیخارا بیلردیلرمی؟ او قورخون  ایللرده 
( Batka، Batya، Batyuskaباتیوسکا، باتیا، باتکا )»له دئدیکلری رر اونا مراجعتیهعزیزله

ا دیر. جاندارنمکدهمعناسیندا دیللرینده ایشله« آتا»الرین ن بئله، روهسؤزلری بو گو
لرین ، شاهزاده«تاموژنیا»خانایا تام ا سؤزوندن ، گمرور«دئ ی»، تئنگئیه «ژاندارما»

 و ساییر دئدیکلری کیمی. kremli کرئملی»الرینا پایتختین آدیندان سارای

کانداری تاپداماق اولماز، مغول عادتینه گؤره : دیرلیخاقانین آلچاغینا گیرنده دقّت ائدیلمه
مز، رکدن، هئچ فرق ائترکدن، یا بیلمگهلهیر. بیبو، آالچیغین صاحیبینه ا لوم آرزوالماق د

 نینپئیسَر پهلوان زواللیخان درحال امر ائدر، آالچیغین آغزیندا دوران ایکی کَلقویور
 لره آتاردیالر.سومویونو قیرار، کؤپک

نی ری نتیجهدیکللر ده، گؤزلهسهنلهایللرله اسالم دنیاسینا قارشی صلیب یوروشلری دوزیوز 
دن ین، ایندی ده مغول قورخوسو ایله یاشایان اوروپا حؤکمدارالری مغولالر تریستآال بیلمه

گه سینه بورونموش کشفیاتچی تبلیغ ائدنلر گؤندرمقروما دین پردهگئتدیکدن سونرا اوزاق قره
سه، خاقانا مسیحیت قبول ائتدیره بیلرلرخانا و یا بؤیورشالییرالر. اومود ائدیرلر کی، باتیبا

بلیغ لده بیلرلر. روم پاپاسی تنی ا زلریندن اوزاقالشدیریب اسالم دنیاسی طرفه یؤنهتهلوکه
خان اوچون یازیب وئردیگی مکتوبدا خاقانی مسیحیته دعوت ائدیر، ائدنلردن بیرینه قویور

 جگینی دئییر.دنیادا ابدی راحاتلیو اوچون گوناهالرینین باغیشالیا بیله او

حیاسیزجا  نینسینی وجدانسیزجاسینا ا ز اوزرینه گؤتورموش بیریسیآما تانرینین وظیفه
لندیریر. اونا گؤره ده جاواب مکتوبو چوک سَرت خانی بَرر غیباونا مکتوب یازماسی قویور

باتانا قدر بیزه وئریلمیشدیر... ایندی سیز چیخاندان گونیله گونتانرینین قدرتی ا»: اولور
د ولتیمیزی  -لرینیزیک، بیز سیزه بوتون واربیز سیزین تبعه: سینیزلیصمیمی قلبدن دئمه

دمت ده هامینیز استثناسیز اوالراق گلین بیزه خالرینال بیرلیکییک. سن بوتون پادشاهجهوئره
اب ائده نلر حسن. یالنیز بو آندان اعتبارا  بیز سیزی اطاعت ائدهو اطاعتینیزی تکلیف ائدی

نیز دوشمنیمیز نیز و بیزیم اَمریمیزه قارشی گَلسهسهبیلریک. اگر تانرینین اَمرینه اطاعت ائتمه
 «سینیز.جکحساب ائدیله

لیالری نسلرینین بیزابیرینجی عصرین ایکینجی یاریسیندان، یعنی سلجوق توررهله اون
( haylarالر )کیچیک آسیادان قُوودوقالری واختدان تورکلره دوشمن کَسیلمیش های

نا تؤکونتولری اورپا حؤکمدارالرینین سارایالری -ن بو بالکان تؤرنه بو گون ائرمنی دئیهیا زلر
یول تاپاراق، اونالری اسالم دنیاسینا قارشی صلیب یوروشلرینه تحریک ائدیردیلر. بیزانسا 
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ی اوچون رر اونون برپاسالر تورپاغی دئیهلر، رومالیلی ایله الرّومینیّه، یعنی رومیعربلرین دی
حی گَلمیشدی دان ودیبلر. حتّی گویا بیر ائرمنی کاتولیکینه تانریفساد تؤره -مین جور فیتنه

شؤهرتله تبریز تاختینا  -جک و شانکی، فرانسه پادشاهی آت بئلینده تبریزه قدر گَله
لر طرفیندن اوروپا حؤکمدارالری آراسیندا   بو سَنَد م دّه یازی کیمی ائرمنیاوتوراجاق

یئددی صلیب یوروشو اولموشدوسا  -خانا قدر آلتیجهدله یاییلماقدایدی. آما قویور -جیدد
( ایندی haylarهایالر ) دیکلرینی گؤرنسیندن چیخارا بیلمهالری بیزانس اراضیدا، سلجوق

یئنی بیر گوجون اییینی آلمیشدیالر. بو گوج او عصرین قیرخینجی  کی،دهده اوزاق شرق
الرا قارشی دا بیر نئچه دفعه نَیه قادیر اولدوغونو ایللرینده کیچیک آسیادا سلجوق

دان چوک تورکلرین د یوش گؤسترمیشدی  تاریخچیلرین دئدیگینه گؤره بو، ساواش
ین نالدا کی، آرتیو مغول خاقانیوی قاچیشینا اوخشاییردی. بیر حمئیدانیندان کوتله

 -قارشیسیندا دوراجاق بیر قوّه یوک ایدی، دئمک ایندی ده اونون اَتگیندن یاپیشیب یالوار
ی نی برپا ائتمک اوچون قدرتلیاخار ائتمک، آغالشماق الزیم ایدی. هایالرین بؤیور الرّومینیه

ائدیر.د ولتلرده آغالشما قورماق مراسیملری بو گون ده داوام 
نین لر ا زلرینی ائله آپاریرالر کی، گویا الرّومینیهیالنیز فرق اوندادیر کی، ایندیکی مسیحی

را کؤمک ال« های»جه زاواللی بیزانس اولدوغونو بیلمیرلر و بیزانسین برپاسینا دئییل، ساده
ائتمک اوچون چالیشیرالر.

لری او لی تبلیغ ائدنیر. فرانسهم آخینی باشالییو هایالرین مغول خانالرینین یانینا عظ
دا  Munke Xan خانینخانین دا، مونکهخانین دا، قویورلرینده باتینامهکی سیاحتد ورده

لرله یانیندا، آالچی الرینین قاباغیندا، اونالرین حرکت ائتدیکلری یئرلرده چوخلو ائرمنی
اختادان ینی گئیینیب تالدی الرینی یازیرالر. ایمکان دوشن کیمی کشیش لیباسالرراست

لی وبههیه گَزن بو شبئله -دنلری بؤیور خاچالرال خان آالچی الرینین ا نونده ائلهدوزلتدیک
دیرلر  هئچ بیر مغول اونالرا توخونماز.آدامالر بیر شئیدن قطعی اَمین

قاالن  دانچونکو هانسی دینه خدمت ائدیر ائتسین، دین خادیمینه توخونماماق چنگیزخان
مر ایدی. ائله بو امردن ده ایستیفاده ائدرر هایالر آسانلی ال خانالرین قبولونا دوشه بیلیردیلر. ا

ون بیر مدت بیرلیکده یاشاماغا مجبور اولدوغو ائرمنی سانکی  -Rubrukلی روبرور فرانسه
 اوزلو، ا زونه دین خادیمی دئسه دهدیر  خائن، اعتبارسیز، ایکیاونالرین هامیسینین تیپی

ین، اوروجلویام دئییب خلوتجه ایچمک گیزله -دان یئمک -دن خبری اولمایان، روبروردین
ن، اونونال هئچ بیر ایشلری اولمایان یولدان کئچن مسلمانالری دولوسو یئمک یئیهقارین

آیاقلی حئیوان.تح یر ائدن، بیر سؤزله، ایکی
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آنالمیریو، سونراسی دا سن دیر، بیز بونو خان دا دئمیشدی کی، خاچ چکمک نهقویور
سن کی انسانالرین گوناهینی باغیشالیاسان یا باغیشالمایاسان، بو، تانرینین ایشی دیر.کیم

جه داشا دَیمیش، نئجه دئیرلر، قاش دوزلدن یئرده الری بئلههایالرین ایلک بؤیور اوک
ووروب گؤزو ده چیخارمیشدیالر.

اونالری روحدان سالمیر، بو دفعه باش ا اصوال  آمما مسلمان تورکلره نیفرتین حدسیزلیگی
اَل آتیرالر.

هر دفعه خاقانین بئینینی قورخو ایله دولدورورالر کی، تورکوستاندا مسلمانالرین سایی 
سا ، بونون ا نو ایندیدن آلینمازدیرلردورمادان آرتیر، اونالر تئز چوخالماق قابیلیتینه مالیک

هایت، جکدیر. ندهمپراتوریسی اوچون بؤیور تهلوکه تؤرهجکده سئویملی مغول ایاخین گله
نین ایچگیدن دومانلی واختالرینین بیرینده بو حماقته اینانیر و بشر تاریخینین خاقان بئینی

«داکی بوتون مسلمانالر آختاالنسینبببتورکوستان»اَن غیرانسانی فرمانینی وئریر  
دیر. لیرلر کی، بو واقعیتلر بیمی. آما تاریخچیاینانیلمازدیر، ائله

ده اولدوغونو بیلیرمیش کی، اوغلونون عاغلینین نه سَویییه Uqedey Xanخان اوقئدئی
خان فرمانی امیاالییر و بو فرمانین دئییبمیش. بلی، قویور «اوندان خاقان اولماز»

وچون اقابی دان چیخان، سئویملی مغول امپراتوریسی  -سی اوچون نه مدّتدی دریدنوئریلمه
یه وئریب دئییر کی، چیغاتای اولوسونون خانینا چاتدیر، درحال گؤز یاشالری آخیدان ائرمنی

ایجراسینا باشالسین. فرمانی آالن کیمی سانکی دنیانی اونا وئریبلرمیش کیمی سئوینن 
آیاغینی یاالییر و همین گون ده  -ائرمنی گؤز یاشالری ایچینده دیز چؤکوب خاقانین اَل

نا یوال دوشور. آمما چؤللوکلردن کئچنده ایلک باخیشدا چوک عادی، اصلینده ایسه تورکوستا
بؤیور معنا کسب ائدن بیر حادثه باش وئریر  بؤیور، آج بیر آصالن نَریلتی ایله اونون اوستونه 

نین خانا چاتدی دا بَرر قورخویا دوشور، بوندا تانریآتیلیر، پارچاالییب لذّتله یئییر. خبر قویور
ر عالمتی اولدوغونو آنالییر و بئله بیر فرمان وئردیگی اوچون و اوجا وارلی دان بی

ییر.باغیشالنماسینی دیله
کیندن ده آرتیو، لیک تاپماق اوچون اوّلآما بو قورخو اوندان هئچ جور اَل چکمیر و ساکیت

. دهشتلی پیرلیک تاری ساغالماز خستهده قارا جیگهگوندوز ایچمگه باشالییر، نتیجه -گئجه
یوخوالر گؤرمگه باشالییر، یوخوالریندان قان تر ایچینده اویانیر، سونوندا یاتماقدان بئله، 

سی و عباسی قار کیمی آغاپپاق نورانی قورخور. آغ ساق الی قورشاغینا قدر اوزانمیش، عمّامه
ییرمیش.تئز یوخوالرینا گیریب اونو بوغماق ایسته -بیر قوجا تئز

یرمزدن اوّل خان بیر دفعه اونو حیاتدا گؤرموشدو. تک بیرجه دفعه. اوودا یوخوالرینا گ
 لی ایدیلر، خانلری اوزاقالردان چؤل حئیوانالرینی هورکودوب گتیرمهایدی، قوشون بؤلور
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 ده دورموشدو. یاخینلی داننین کناریندا کمینسی ایله مئشهچیایسه بیر نئچه محافظه
ب لردن آراالنیچییاواش محافظه -صبیرسیزلنرر یاواش کیچیک بیر چای آخیرمیش. خان

یه بورولدوغو یئرده بؤیور بیر آتینی چایا طرف سورور. بیر ده گؤرور کی، چایین مئشه
جا بورایا بو قو»: آغاجین آرخاسیندا آغ پالتارلی بیر قوجا ناماز قیلیر. خان حئیرتله اونا باخیر

 «نئجه دوشوب؟

جه اَیلنجه دئییلدی، هم ده بیر نوو د یوش مش ی ایدی. اوو اوو، خانالر اوچون ساده
یه آلینیر، هر بیر قوشون بؤلوگونه جک بؤیور بیر اراضی اوزور کیمی محاصیرهائدیله
آیاق  یهلردن باش ا بیر کنار شخ  همین اراضییی ایشلر امر ائدیلردی، د یوشچوجهگؤره

 باسا بیلمزدی.

سن » :ایمیش. خاقان آتینی یاخینالشدیریب سوروشوراوزره قوجا آرتیو نامازینی بیتیرمک
لخیر . قوجا یالنیز بو زامان قا«یمبسنینله». قوجادان سس گلمیر. خاقان حیرصلنیر. «کیمسن؟

ک نی گؤرنده نئجه دهشته گلیرب نَسه دئمو چئوریلیب اونا باخیر. ایالهیب خاقان اونون صیفتی
 ییب شاهَه قالخیر. چونکو قوجانین گؤزلریخودان کیشنهییر، سسی چیخمیر. آت دا قورایسته

یوک ایدی. گؤزلر عوضینه بیر جوت قانلی چوخور واردی، آلوو یانیردی. هورکموش آت 
آتا  -هردن آشیریب چیلغینجاسینا هر طرفه شیلالق آتادهشتدن سارسیلمیش صاحیبینی یه

لر درحال خاقانا طرف چییظهسیز گؤرن محافلره طرف گؤتورولور. آتی صاحیبچیمحافظه
ایله تورپاغا چیرپیلمیش خاقانین یالنیز اونالرین یاخینالشدیغینی گؤردوکده  جومورالر. ضربه

ا ایدی؟ . آما قوجا هاراد«لرب توتون اونوبهئی، محافظ»: دیلی آچیلیر، خیریلتیلی سسله باغیریر
اجالرین آراسیندا گؤزدن سیک آرادان چیخمیش، آغآت اونو یئره چیرپدیغی زامان تله

آلتی  -دن بئشقدر آختاریرالر، قوجانی تاپا بیلمیرلر. بو حادثهلر نهچیایتمیشدی. محافظه
یاواش داواملی حال آلماغا  -گون سونرا او ایلک دفعه خاقانین یوخوسونا گیریر و بو یاواش

 جه حادثه مختلفدهباشالییر. دئمک اوالر کی، هر دفعه ده عینی شئیلر تکرار اولوردو، سا
 یئرلرده باش وئریردی.

میش، سینا بنزر بیر سس گلیریوروشده، آالچی دا، اوودا... اوّلجه قوالقالرینا کولک ویییلتی
یاخان فریاد، قیش یریو سسلری. هارداسا سانکی یوزلرله، مینلرله اوشاق آردینجا اورر

و یوخوداسا آرتیو بیلیرمیش کی، ایندی  ناله چکرمیش -لر آهگلین -یش، قیزآغالشیرم
 جک.هاراالرداسا الپ یاخینلیغیندا همین او قوجانی ناماز قیالرکن گؤره

ن جک، ساکیتجه عباسینییاواش اونا طرف گله -قوجا نامازینی بیتیرجک، قالخیب یاواش 
ون بوغازیندان الری ایله اونقولالرینی چیرماالیاجاق و قوروماقدا اوالن نازیک، اوزون بارماق

 لریندن قورتولماقیاپیشاجاق، سیخدی جا سیخاجاقدی. خاقان اونون دمیر کیمی مؤحکم اَل
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 و کدیجیه بیلهلهاوچون خئیلی چاباالیاجاق، یالنیز حالدان دوشَنه یاخین اونو ا زوندن ایته
جکدی کی، بو دا یوخو ایمیش...اویانیب گؤره

دینه چاره تاپا بیلمیردیلر. سؤز گزیردی کی، او قوجا لر خاقانین بو درالر، طبیبشامان
یه ایله چنگیزخانین گؤزلرینی معالجه ائدن بدبخت حکیم اوالجاق. اوغورلو معالجهواختی

ده گؤره چنگیزخان اونا سئویملی کنیزینی هدیه ائتمیشدی. گؤزل کنیز ایسه قوجا حکیم
م خاقانا شکایته گلمیش، قیزی تاپماق دورمایاراق گَن  بیر اوغالنا قوشولوب قاچینجا حکی

آروادینی اَلینده توتماغی باجارمایان »لنمیشدی، اوچون اونا یالوارمیشدی. خاقان بَرر غیب
دئیب اونون اعدام اولونماسینی امر  «ده یاشاماغا حاق ی یوخدورنین منیم مملکتیمکیشی

ر.لره آتمیشدیالائتمیشدی. درحال بدبختین بئلینی قیریب کؤپک
دیگرلری دئییردیلر اوال بیلسین او، مشهور بُخارا شیخی ایدی. چنگیرخان بُخارانی آالندا 

یه توخونمور، یئرینه طاهرخانی تعین ائدیب یوروشونو داوام ائتدیریر. او گئتدیکدن بیر اهالی
نئچه گون سونرا طاهرخان امر ائدیر کی، بوتون بُخارا اهلی شهردن کنارا چیخسین، گویا 

 ینمهلنیه آلیناجاق. بلی، تعین اولونان گون هئچ ندن شوبههگیلر اوچون هامی لیستهوئر
شهر قاالسیندان چؤللوگه چیخیر. بایرام  اوشاقلی -جاوانلی، آروادلی -جاماعات قوجالی

یاواش  -یاراشی لی پالتاردا، سئوین  ایچینده ایمیش. یاواش -نمایشی ایمیش کیمی هامی یار
الر، قادین»: یه آلیر و طاهر خاندان امر گلیرالری هر طرفدن احاطهلیاهالینی مغول آت

بعییلرینین اورَگینه  «الر بیر طرفه اولسونالربالر، قوجاالر بیر طرفه، جاوان اوغالناوشاق
گوله یئرینه یئتیریر  جاماعات ایکی  -شوبهه توخومالری دوشسه ده اکثریت بو امری دئیه

ئچیر، الری گیریر. بیر قدر ده کنین آراسیندا دا مغول آتلیایکی حیصّهیه آیریلیر و بو حیصّه
یه بیدادب لیسته -. ای داد«باشالیینب»... و آردینجا «حاضیر اولب»: یئنی امر ائشیدیلیر

لی دین  جاماعاتین باشی اوزرینده درحال روحیه -ین، بایرام احوالیآلیناجاقالرینی گؤزله
الر اوچوشماغا باشالییر.پارالماغا، اوک الرالر، قالخانقیلین 
ین لرناله، فریاد سسلری، کؤپک -الرین آرخاسینجا سورولور. آهلر زورال آتگلین -قیز

چیغیرتیالری چؤللوگو بورویور.
ییب الرینین فریادینا د زمهالر آناالرینین، باجیدن چاشمیش جاواندیکلری منظرهگؤزلمه
د یوش  ایاخبهبرابر اَل -الرینین اوستونه آتیلیرالر. غیریغول آتلیله دلی کیمی میاالن اَل

ییب حرکته گلیرلر. ایلک اوالراق لر ده د زمهالر طرفده اوالن قوجا کیشیباشالییر. قادین
کئچیر،  نین ا نونهپر آتلیین یئکهچوک حؤرمتلی شیخ یانیندا کی، قیزی قامارالماق ایسته

سی ایله باشی ایکی یئره بؤلونور. ایکینجی، اوچونجو... بئشینجی الکین قیلینجین ائنمه
لر تهییرلر، الکین آتلی دسضربه... دیگر قوجاالر غیبیندن قودورموش مغولو دوردورماق ایسته
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یندا الری آلتسئل کیمی اوستلرینه آخیشیرالر. قولو کَسیلن کیم، باش اوزولن، آت آیاق
ارا برابر د یوش بیتیر. بُخ -دن غیرقاریشیر. چوک کئچمه بیرینه -تاپدانان کیم، عالم بیر

دان لر قیلینجالردان باش ا، دئمک اولور کی، بوتون کیشیاهلیندن او گون قادین و اوشاق
دن جهدله بیر نئچه حؤرمتلی آدامین، او جمله -الر ا لولرین آراسیندان جدّکئچیریلیر. مغول

یخیر. ین میّتی یوخا چرلرینی تاپیرالر، بیر تک شیخینی آختاریرالر. دیگین میّتده شیخ
الری آلتیندا الرین آیاقمی، یوخسا آتمیشدیسی اَله گلمهدوغرام اولوب تیکه -دوغرام

اَزیلیب تانینماز حاال دوشموشدومو، معلوم دئییل. معلوم اوالن اودور کی، میّت یوک اولموشدو.
ینا یوخوالریندا اَل قالدیرماغا جرأت ائدن قوجا الرین قدرتلی خاقانمغلوب ائدیلمز مغول

لر آراسیندا یاییلماقدا ایدی و زامان ایسه صکرف مسلمان کوتله ده دیگر بیر احتمالباره
سن داها عاغال باتان ایدی. دئییردیلر او، آلالهین جان آالن گؤستردی کی، بو احتیمال دئیه

فیرلرین روحونو بوغازالریندان شیدّتله چکیب یی عزرائیل دیر، یوخوالرینا گیریر، کامَله
دیر کی، خاقان گَن  اولسا ییر. بو دا او دئمکچیخاران آلالهین قویدوغو اجل واختینی گؤزله

دا عؤمرونه چوک آز قالیب.
ا لومونون یاخینالشدیغینی خاقان ا زو ده حیس ائدیرمیش. گؤرونور ائله بونا گؤره ده داها 

باتی خانین  خانین اوستونه گئدیر.وئریر  بوتون قوشونونو توپالییب باتیبؤیور بیر سهوه یول 
جک ین آروادی، گله -«خانتولی»بئشییی بوندان خبری یوک ایمیش. چنگیزخانین سون
ایچینده د رد قیمتلی اینجی »الرین حؤرمتله د رد بؤیور خانین آناسی، بونا گؤره ده مغول

رر بونو دئدیکلری سورکاکدانه خاتون درحال گیزلیجه چاپار گؤندره «قوالغیگزدیرن بالیو
نی خاخان دا واختیندا قوشون توپالیا بیلیر و قویوراونا خبر وئریر. بونا گؤره ده باتی

خبردار  خانیقارشیالماغا چیخیر. الکین تانری آرتیو آصالن احواالتی ایله بیر دفعه قویور
 -ایدی. قوشونالر قارشی رمامیشدیسا گوناه اونون ا زوندهائتمیشدی، اگر او نتیجه چیخا

ؤیور الر آراسینداکی ایلک بجه مغولخان ا لور و بئلهقارشییا گلمگه خئیلی قالمیش قویور
نین قارشیسی آلینیر.سیوطنداش محاربه

نجی ایلده. کیچیک آسیادا، آرالیو دنیزینین ساحیلینده چوک کیچیجیک بیر -7۲۸9
رلیغی واردی.ائرمنی چا

عصرده سلجوق تورکلری بیزانسی کیچیک آسیادان قُوودوقالری  بیرینجیهله اون 
سی کیمی وئرمیشدیلر. او زامان گوج سلجوقالردا زامانالردا هایالرا اونو بیر مرحمت نمونه

 اونالردان یاخاریب -الردان شیکایت ائتمیشدیلر، یالواریبایدی دئیه، هایالر اونالرا بیزانسلی
میشدیلر. ایندی ایسه گوج نه سلجوقالردا ایدی، نه کیچیجیک ده اولسا، بیر تورپاق ایسته

سینده. اصل گوج صاحیبی مغول خاقانی ایدی. دئمک دیگر اوروپادا، نه ده مصر اهالی
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سی اوالراق باغیشالدی الری همین او لر کیمی، تورکلرین بیر زامانالر مرحمت نمونهائرمنی
 لیک( دا اونون یانینا گئتملی ایدی. اوستهKilikiyan) غین کیلیکیانین چاریکیچیجیک تورپا

شدی، ، بَرر سئوینمیانسانی فرمانی خبرینی ده آلمیشدی دئیه -لرده خاقانین غئیرعرفه او
لری ایله اونون گؤروشونه گئتمگه قرار وئرمیشدی. له، ائرمنی گؤزلگوموش -چوخلو قیزیل

لرله می؟ خئیر. مسئله بوندایدی کی، او زامان هایالرین له و گؤزلموشگو -آما یالنیز قیزیل
جینسی  Getumسی، غرور منبعی اوالن کیلیکیان چاری، بیرینجی گئتوم سئویملی

ان خگی خوشالییردی. قویورآزلی الردان ایدی، کیشی حؤکمدارالرینین گؤروشونه گئتمه
ین خانسین؟ آما قویوره اونونال گؤروشمهآلوودان چیخمیش اصل کیشی. نییه د -دا اوددان

نجی ایلده بؤیور  -7۲57گینده قویور. اوچ ایلدن سونرا، غفیل ا لومو اونون بو آرزوسونو اوره
ر. اصل خان اوتوروخانین اوغلو مونکهگی ایله تولیخانین بیر باشا کؤمهخاقان تاختینا باتی

مان یوال دوشور  نه فرقی وار، او اولماسین بو آدی هایتون اوالن بیرینجی گئتوم یالنیز او زا
الرا، ال گؤروشور. اوراالردا خانخانال، سونرا دا قاراقورومدا مونکهخانباتیاولسون. اوّل سارای 

ی یی تکلیف ائتدیگینلریندن باش ا داها نهدن، ائرمنی گؤزلگوموش -لره قیزیلسرکرده
د ندوگونده سلجوق تورکلری آرتیو اونا بیرینجی  دئمک چتیندیر، آما بو واقعیت کی، گئری

یری تورکلره غ هایتون دئییل، بیرینجی گئتوم دئمگه باشالییرالر و تاریخده ده بو آدال قالیر.
سؤزونو لغتلرده آختارماسینالر، چونکو سؤزو  «Getumگئتوم »ییرم کی، بیلدیرمک ایسته

 دیر.دئمک« اوتوران یئریم»بو، : نی وئریمجه اییاحیدیر، سادهاولدوغو کیمی یازماق عاییب

 -کی عجیبده هله کی بو قدر. چونکو اونالرین او قاریشیو د ورده.. هایالر باره.نه ایسه
 ییو.لریندن یازاجاق اولسام عؤمور یئتمز، بیز ایسه کوراوغلونو آختارمالیغریب عمل

نجی ایله  -7۲57چیخدیغی خانین تاختا دئمک، چنگیزخانین ا لوموندن سونرا تا مونکه
ی گینجهالرا قارشی مبارزه آپارا بیلهلَشن مغولگؤیله اَل -قدر ده کوراوغلونون بو یئرله

اخت سی سکگیز ایل ودیر. آرتیو ایلک توفنگین ایجادینا جمعیدوشونمک مومکون دئییل
ر آراسیندا نجی ایلل -7۲11 -7۲61ال تانیشلیغینی دا قالمیشدیر، کوراوغلونون بو سیالح

 تخمین ائتمیشیک.

 داوام ائدر، بلکه بیر ایزه دوشه بیلدیک.
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دؤردونجو بؤلوم 

و حلّ ائدیردی. اوغلنین م دّراتینی ایکی قدرتلی عمیسیآرتیو آسیانین و اورپانین بیر حیصّه
کی، امانزده قویموشدو. او الرین گوجو چنگیزخانین ساغلیغینداکی گوجونو خئیلی کؤلگهمغول

لرینده، حتی روم ا لکه ا رتموشدو دئیه اورپا« قاتی تورر بولودو»دنیانین یارادان چوخونو 
 نی ا یرنمگه باشالمیشدیالر. هله بو هاراسیگاهیندا مجبوریت اوزوندن تورکجهپاپاسینین اقامت

دان، ایرانخانین قارداشی هالکو خان بؤیور بیر قوشونال ایدی؟ بیر نئچه ایل سونرا مونکه
یوز ایللیک عرب نجی ایلده بغدادی بیر حمله ایله آلماقال آلتی -7۲59دان کئچیر، آذربایجان

-ر. مونکهسینی یارادیسی، ایلخانی امپراطوریخالفتینه سون قویور و یئنی بیر مغول امپراطوری

 -7۲61ائدرر خان ایسه جنوبی چین امپراطورلوغونو دا ایشغال خانین دیگر قارداشی کوبالی
ین امپراطورو اعالن ائدیر.نجی ایلده ا زونو بوتون چین

دا، قاباغی  الرینین دالیدیکلری، قیلین الر بیر تک دوشمنه بئله آمان وئرمهدیر، مغولغریبه
سی ایله کوراوغلو اونالرا دن ده آز اوالن بیر دسته -9111سی دا کَسدیگی بیر عصرده جمعی

می؟آتیال بیلردی؟ بو مومکون اوالن شئی ایدیقارشی نئجه د یوشه 
الردا هر شئی مومکوندور.، خیالی بیر قهرمان ایدی. خیالدئیه بیلرلر او

می؟ اولسون. بس اوندا اونون ایگیدلرینین سایی نییه بو قدر دقیو گؤستریلیر؟ نه آز، ائله
لیو رمی؟ بلکه یانلیشدیلر ده خیالینه چوک، یئددی مین یئددی یوز یئتمیش یئددی. رقم

الرا قارشی مبارزه آپارانالر آراسیندا آختاریریو؟ آما بو دا وار کی، اوندادیر کی، بیز اونو مغول
نین گَنجلیگی، طبیعی کی، هارداسا نجی ایللره دوشن بیریسی -11 -7۲61قوجالیغی 
دا دا، آذربایجانراندا، ایاوتوزونجو ایللره دوشور، او زامانالردا ایسه تورکوستان -ییرمینجی

الردان باش ا کیم آغالیو ائدیردی کی، کوراوغلو اونالرا قارشی ووروشسون؟مغول
للردن اوزاق ائ -بئله قالخدی دان سونرا اونون باشینا یاخینداستانا گؤره، کوراوغلو چَنلی
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ن گلیر، یآخ -دیر. ایگیدلر آخینر کی بئلهدُولو ایگیدلر توپالنیر. دئیه -ا زو کیمی دَلی
-ین، د ردممین، اوچیوز اولور، یئنه گلیرلر... ایکیبئشیوز، مینیوز، بئشسایالری یوز، ایکی

ونرا؟ یئددی. بس سیوز یئتمیشمین یئددیمین... و یئددیمین، یئددییوز، آلتیمین بئش
عنی ی ایگیدلرین سایی نییه بورادا دورور؟ نه باش وئریر؟ سای بو حدده چاتدی دان سونرا

کوراوغلونون یانینا داها هئچ بیر ایگید گلمیرمی؟
و گونه قدر دیر. بیزه بلری آرتیو قبول ائتمیر؟ هئچ بیریسی عاغال باتان دئییلیوخسا گلن

م دّه رقم اولدوغو اوچون خالو ا ز قهرمانینین  «1»بئله اییاح ائدیلمیشدیر کی، 
الرینین سایی یر. یاخشی، ائله ایسه آتگؤسترمیشد «لرهلیکیئددی»ایگیدلرینین سایینی 

الرینا ایگیدلردن خئیلی اوّل صاحیب دیر، آخی آتدیر، یئددی دئییلسی ایکینییه جمعی
دیر.اولموشدور؟ بورادا نَسه بیر دوالشی لیو وار، بو دویونو آچماق الزیم

ئاللیغینا وغلونون ردن بو یاشیماجان شخصا  من ده کوراتا اوشاقلیو ایللریم اعتراف ائدیم کی
قیرآتین چیگینلرینده بیر جوت قانادین پیدا اولماسی قدر ده ایگیدلرین بو معمّالی سایی 

بو  منی «معمّالی سایی»یدیم کی، گونون بیرینده محض بو شوبهه دوغوروردو. آما نه بیله
چ ده ئسئویملی قهرمانین کیملیگینه گئدن یولون باشالن یجینا چیخاراجاقدی. بو رقملر ه

گیم ی سورمهلایله یئنی بیر وئرسیا )نسخه( ایرهاویدورما دئییلمیش، کوراوغلو حاق یندا تامام
اوجو اولموشدور.اوچون محض بو رقملر ایپ

ییلدی، سی دئالر دستهدان اوزاق عصیانچیاینتیظام -سی هئچ ده نیظامکوراوغلونون دسته
ان انتظامی اولمای -ییر کی، نظاملهدام تصدیوساواش ایشینی آزجا دا اولسا بیلن هر بیر آ

عسگرلر نه قدر ایگید اولساالر دا تئزلیکله محوه محکومدورالر. داستاندا دا دئییلیر کی، 
یه ده لره بؤلور، هر بیر دستهلره، بؤلورایگیدلرین سایی چوخالدی دا کوراوغلو اونالری دسته

نئجه بؤلونه بیلردی؟ طبیعی کی، اونلوق  لرهد یوشچو بؤلور 1111باشچی تعین ائدیر. 
 11گَل باشی، اوستهاون 111گَل)بعالوه( عادی عسگر، اوسته 1111یعنی   لهسیستم

. کوراوغلو ا زو بو سایدان کناردا دیر، 1111باشی. جمعی ائدر مین 1گَل یوزباشی، اوسته
ردن عبارت اولسایدی، بو نف 71111دیر. اگر بو دسته الرین اوستوندهباشیچونکو او، مین
 81گَل باشی، اوستهاون 811گَل عادی عسگر، اوسته 8111اوالردی.  tümənآرتیو تومَن 

.8888باشی، جمعی ائدیر مین 8گَل باشی، اوستهیوز
له لوق سیستمسی اوندیر. دئمک، کوراوغلونون دستهباشی بو سایدان دئییلتومَن

 -1111اوالن بیر قوشون نؤوعی ایدی. اگر ایگیدلرین سایی انتظامی  -قورولموش نظامی نظام
لر اولسایدی، طبیعی کی، کوراوغلو همین آخین گَلن -بئله آخینه چاتدی دان سونرا دا چَنلی
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تومنه، آ، یعنی تومنه، سونرا ایکی -8888ه،  -9999له ده قوشونونون سایینی لوق سیستماون
 تومنه و سایر... چاتدیراردی.بئش
لری گئری )دالی( قایتارماسی دا ایناندیریجی میشلر دئمک دوزگون اولماز، آما گَلنلمهگ

بئله قالخمازدان ا نجه کوراوغلونون گؤرونمور. اوندا بئله دوشونمک اوالرمی کی، هله چَنلی
نفرلیک ناظیر قوشونو وارمیش؟ و تورکوستان، ایران، آذربایجان بویونجا قاالدان قاالیا  1111
سه آختاردیغیندان بو سایدان باش ا دیگر ایگیدلری یانینا آلماغا، یی و یا کیمیر نهکئچر

 یه یئنی آلیناجاققوشونونون سایینی آرتیرماغا واختی اولمامیشدی؟ آخی نظامی حیصّه
لی ایدی.لر ده کئچیریلمهآدامالرا نظامی تعلیم

اولموشدو. دوزدور، اوندان  لوق سیستمی تطبیو ائدن چنگیزخاناو د ورده ارودویا اون
لوغا، لیگه، اونطایفاالریندا عسگرلر بئش çurjenو چورژَن  kidanکی عصرده کیدان اوّل

لشدیرمیش لیگه بؤلونوردو، آمما چنگیزخان بو سیستمی اونالردان آلیب تکمیلیوزلوگه، مین
ی.ده اوندان اوّل آغالیو ائدن بو طایفاالری مغلوب ائتمیشدو شمالی چین

لیگی ایشیندن اوزاق ایدیسه، آما بونا باخمایاراق یوکسک چیاگر کوراوغلو د ولت ایداره
لر جه بیر سرکرده ایدی. سرکردهانتظامی اوالن بیر قوشونو واردیسا، دئمک او، ساده -نظام

سه آختاریرالرسا، دئمک تاپشیریو یی و یا کیمیلیک نهایسه ا زباشینا اولمورالر، اوسته
، اوتوزونجو ایللره دوشورسه -لردیر. اگر اونون گَنجلیک ایللری ییرمینجیش سرکردهآلمی

لرده یالنیز چنگیزخاندان آال بیلردی. دئمک، کوراوغلونون ایزی تاپشیریغی او زامان او اراضی
لریندن بیریسینه گئدیب چیخیر. ایلک نؤوبده ال چنگیزخانین سرکردهبؤیور بیر احتمال

لری وورولموش امپراطوریسی یادا دوشور. آما او د یوشده چنگیزخانین چوک سرکردهخوارزم 
الدینه گؤره، چنگیزخان ا لنده و هنر گؤسترمگنی ده، دئمک اوالر کی، اولمامیشدی. رشید

نفردن عبارت ایدی. آما بؤیور د یوشلر زامانی قوشونون سایی  769111اونون قوشونو 
چاتیردی. دئمک، کوراوغلونو اَن آزی ییرمی تومَن باشی ه  -۲51111ه، حتی  -۲۳1111

دیر.ایچیندن آختارماق الزیم
بیر  سیزعالالدین د ولت ایشلرینده باجاریغی اولمایان، ظولومکار، عدالت شاه محمدخوارزم

خاتون ایداره ائدیردی، ا زو ایسه حؤکمدار ایدی. د ولتی، دئمک اوالر کی، آناسی تورکان
له مشغول ایدی. ا زوندن سونرا شاهلیغا تورکمن قیزیندان ایشمک -له، یئییبعیشرت -عیش

الدینی دئییل، فاره قیزیندان اوالن اوغلونو ولیعهد اعالن ائتمیشدی دئیه اوالن اوغلو جالل
ثریّتینی نین بؤیور اکبئش آرتمیشدی، چونکو اهالی -خال ین اونا قارشی اوالن نیفرتی بیره

الر باش تئز عصیان -ده تئزلیغینا گؤره امپراطوریشکیل ائدیردی. ظالیملر تدیللیتورر
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 ه -ال یاتیریردی. چنگیزخانین خوارزمالری امانسیزلیووئرسه ده، شاه بوتون عصیان
رینه یوروشه چیخمیشدی  بغداد هجوموندان بیر نئچه ایل اوّل قوشون توپالییب بغداد اوزه

و ییردی. آما یولدا عسگرلرین چوخفه اعالن ائتمک ایستهسینی دئویریب ا زونو خلیخلیفه
لنیب قیریلیر، بوندا ایالهی عالمت گؤروب قورخویا دوشدوگوندن گئری د نور. سونرا خسته

ال لیک قوشون -61111الری یاتیرماق اوچون کی عصیانلریندهنین شرق والیتامپراطوری
ری چنگیزخانا اطاعتدن بویون قاچیریب الر مئرکیت طایفاالسفره چیخیر. همین بو واخت

نی وئرمک اوچون بؤیور الرینا سیغینمیشدیرالر، اونالرین درسیین شرق تورپاقخوارزم
ن یله آرخاالرینجا گؤندرمیشدی. شاهنویونو ایکی تومَنجَبه باهادیرال «سوبودای»خاقان 

لردن آرتیو مئرکیت الرالشیر. مغولقوشونو بؤیور خاقانین قوشونو ایله غفلتن راست
الرینی اسیر آلمیشدیرالر.قیردی الرینی قیرمیش، قاالن

الرینا سا چؤل خانینین قوشونودور و اونون تورپاقنینجه کی، بو هانسیشاه ا یره
و لنیر و هجوم اَمری وئریر، ا زسا بیر طایفا ایله محاربه ائدیبلر بَرر غیبسوخوالراق هانسی

آما آز  یئیه د یوشه تاماشا ائدیر. -ب اوردونون بؤیوگو ایله یئمک یئیهلیکده اوتوروایسه تپه
سونرا د یوش مئیدانیندا غریبه منظره گؤروب حئیرته گَلیر  دوشمن قوشونوندان بؤیور و 

یریلیب بیریندن آ -لر نئجه ده چئویک و سون درجه نظاملی بیر شکیلده بیرکیچیک دسته
 -بؤلور الری اساه قوشوندانگؤرونمز بیر اَل آتلیی گؤزهدن بیرلشه بیلیردیلر؟ب سانکیئنی

بؤلور آییریب، د یوش مئیدانینین بو طرفیندن او طرفینه، او طرفیندن بو طرفینه قویوردو.
جکده اونون چنگیزخان ین خاطیرینده سیلینمز ایز بوراخاجاق و گلهبو د یوش شاه

ی اوچون سبب اوالجاقدی. چونکو النماسی، حتّی آشکار قورخماسقوشونوندان احتیاط
الرین د یوش زامانی عاغیال گلمز بیر حادثه باش وئریر. قیزغین د یوش گئتدیگی یئرده مغول

لری آیریلیر آردا بیر نئچه آتلی دسته -لر شکلینده آردسیندن غفلتا  سیخ جرگهاساه حیصّه
ا زلرینی شاه قوشونونا  ایله بؤیور سورعتله،لریو بوتون چؤللوگو بورویَن د یوش نعره

قات آز اوالن بیر چؤل قوشونونو وورورالر. د یوش باشالیاندان ا ز شانلی قوشونون ساییدا اوچ
-ئچهسی بیر ندیگینه حئیرت ائدن شاه ایندی ده تعجّوب ایچینده جمعییه بیلمهلهاوسته

شیغیماسینا  لیرهایمیش کیمی اینین سانکی ا نونده هئچ بیر شئی یوکلیک آتلی دستهمین
جه لر دالغاالری نئچه یاریب کئچیریلرسه بو آلتی دسته ده شاه قونشونو ائلهباخیردی. گمی

یاریب کئچیردی. شاه بیر ده اوندا آییلیر کی، بو عجیب آتلی دسته، نهایت، قوشونون ایچیندن 
آتینا  یندالیگه دوغرو شیغییر. یاخشی کی، شاه واختچیخیب بیر باشا اونون اولدوغو تپه

سئچمه ایگیدلردن عبارت جاندار مینیب آیریجا اوالراق اونو قووماق اوچون دایانمیش، سای
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candar سی مغول آتلیالرینین بؤلوگونه طرف چاپا بیلیر، چونکو آز سونرا اونون سوفره
دا غینخانین ا زو و هله ساغلیلرین باشیندا جوچی آیاقالری آلتیندا قالمیشدی. بو آتلی دسته

دورموشدو. د یوشون قیزغین چاغیندا آز بیر « سوبودای بهادیر»لر قوشوالن آدینا افسانه
. یه مخصوص ایدیین اوستونه جومماق پالنی دا بو ماهیر سرکردهدسته ایله بیر باشا شاه
لر قازانمیشدی. چنگیزخان بئله ا یرتمیشدی  ال چوک غلبهده بو یولبوندان اوّل شمالی چین

کو یه سالین، چونرینه بیر طوفان کیمی هجوما کئچیب لرزهشمن چوخدورسا اونون اوزهاگر دو
 اَن یاخشی مدافعه هجومدور.

سی ا ز دوشَرگاهینا دوشده طرفلر هره، قارانلیو دوشه م باتانا قَدَر داوام ائدیرد یوش گون
الر چیکشفیّاتدی... آما دان یئری سؤکولنده دن داعوا اوالجاقچکیلیر. صاباح یئنی

الدین آتاسیندان اونالرین آردینجا لرینی خبر وئریرلر. جاللالرین چوخدان گئتدیکمغول
گی خواهش ائدیر، آما شاه راضی اولمور و چوک پریشان بیر حالدا قوشونون گئری گئتمه
. یسی اوچون امر وئریر. بو، چنگیرخان عسگرلرینین شاه قوشونو ایله ایلک گؤروشو ایدد نمه

شاه آغیر د یوش درسی الریندان خوارزمهئچ زامان آدام یئرینه قویمادیغی چؤل آدام
آلمیشدی.

دن ائللر اوزاق -سی ایله یاخینده قوردوغو جاسوسلوق شبکهچنگیزخان یوکسک سَویّه
خبردار ایدی. خوارزم اوردوسو حاق یندا دا معلوماتی چوک ایدی. آما بو د یوش خوارزم 

 یوش قابیلیتینی عیانی گؤسترمیشدی.اوردوسونون د
و نئجه جکدی؟ بین ا زو اَله کئچهچنگیزخانا غریبه گلمیشدی  نئجه یعنی آز قالسین شاه

لوکده امپراطورین حؤکمدارینین بیر باشا اشترار ائتدیگی د یوشده اوردو ایدی؟ بو بؤیور
الر ی... خاقانین یانیندا مغوللر آز اوالن قوشونا قارشآبیرچیلیوب هم ده سایجا دفعهبئله بی

یا دا خاقانا صادق باشی و یوزباشی یا دا، مینباشیالر تومنبئله د یوشَرلر می؟ب مغول
تومَنی بوتون اوردودا آد « ین -سوبودای بهادیر»دیرلر. اودور، اولدوقالری کیمی صادق
اگر سوبودای اونالرا امر دئییر. چونکو « الرقودورموش»، «لردَلی»چیخاریب، هامی اونالرا 

دن آتلیالرالر. نییه؟ چونکو اینانیرالر کی، وئرسه کی، بو اوچورومدان آتیلین، هئچ دوشونمه
ال محو اولمازالر.سوبودای

 -آما خاقانین بو بؤیور امپراطوری هله کی، هجوم ائتمک فیکری یوک ایدی. شمالی چین
رماق بیلمیردی، اونا گؤره ده مشهور الر دوسه ده اورادا اغتشاشی فتح ائتمیشدی

ال اورادا ساخالمیشدی. خوارزمیلیک قوشون -51111 «مُکائیل قووانی»لریندن سرکرده
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باجارا  لهتومَن سی ایکیباخا جمعی -ایسه هله ا یرنمک الزیم ایدی  اگر شاه قوشونو ا زو باخا
 نده دوروردو؟بیین اوستوسن نهسه او بؤیوکلوکده امپراطور گؤرهبیلمیردی

جارت یه گؤره تاجیرلر سربست تسی واریدی. بو م اویلهال تیجارت م اویلهچنگیزخانین شاه
دَوَه یوکلو بؤیور  ۸51الرال دولو دن اَله کئچیریلن غنیمت مالائده بیلردیلر. اونا گؤره ده چین

سینین اجعهین فبیر کاروان خوارزمه یئتیشدی. کاروان او شهره داخیل اولور. خوارزم
رینی ساتیشا الدا بورادان باشالییر. تاجیرلر بازاردا گؤزل چین ایپگینی، عنتیو مالالیفباسی 

الر ی ایشغال ائتمیش، بو مال -چیخاریرالر. جاماعات بیلنده کی، اونالرین خانی شمالی چین
الییرالر غا باشالرینا قارشی ناراضیلیو سسلرینی اوجالتمادا اورادان گتیریلمیشدیر، ا ز شاه

ک مآجیندان اوتورموشوق، ا لمه -کی، نییه بیز گئدیب اوراالری توتمامیشیو، بورادا آج
نی دیگی کیمی قالدیریب اندامیلری کئفی ایستهاوچون یاشاییریو، شاهیمیز وئرگی

 لتمکدن باش ا بیر ایشه یاراییرمیب؟...یئکه

خانین  İnalçik Kairالچیک کاییر سی خبری شهر حاکیمی اینجاماعاتین هیجانا گلمه
سی، رهد ولت ه -کاری اوالجاق بو وارلی سببجک قیرغینالرین بیر نؤمرهقوالغینا چاتیر. گله

الر اوچون آغزینین سویونو کی مالدهیاراماز آدام کاروان هله شهره یاخالشدیغی زاماندان دَوه
لور. صحبت اونا بیر بهانه او -بو سؤز ییغیشدیرا بیلمیردی. جاماعات آراسیندا گَزَن -ییغیب

لری الرینی ایسه دَوهدا ت صیرلندیریب اعدام ائتدیریر، کاروانین مالتاجیرلری جاسوسلوق
میش بیر بئش قیمتینه ساتدیریر. بو گؤرونمه -بازارچادا بیره قاریشیو ا ز مالی کیمی همین

جکدی کی؟ او آخی کیم اونا جزا وئرهخان راحات ایدی  بونا گؤره لیک ایدی. آما کاییرظالیم
سا بیر چؤل خانی اونا نه ائده بیلردی؟ خبر چنگیزخانا نین قوهومو ایدی. هانسیین آناسیشاه

لحت مص« دان -یویئل»سی چاتدی دا اینانا بیلمیر. د ولت ایشلرینده یگانه مصلحتچی
 غیبلی آنالریندا اونا سؤز دئیه بیلنییر. خاقان یالنیز اونو دینلردی. بو آدام اونو اَن ایسته

سی اولموشدو، خاقان الر شمالی چین امپراطورونون مصلحتچییگانه آدام ایدی. بیر زامان
میش، امپراطورو محو ائتدیکدن سونرا اونون چوک عاغیللی بیریسی اولدوغونو گؤروب ا لدورمه

 سی ائتمیشدی.ا ز مصلحتچی
، اگر اونون بو ایشدن خبری یوخسا قوی گوناهکاری یو دئییر کی، شاها مکتوب یازیئل

ین لر شاهریر. ائلچیلره گؤندهجزاالندیریلسین. خاقان دا مکتوب یازدیریب درحال ائلچی
نی طلب خانین جزاالندیریلماسیحیوروندا خاقانین ا یرتدیگی کیمی سَرت بیر شکیلده کاییر

لردن یلنیر، قیلینجینی سیییریب ائلچغیبین یاخینالریندان بیری بو جرأتدن ائدیرلر. شاه
بیرینی ایکی پارچا ائدیر، او بیرینین ایسه ساق الینی اوتوب خاقانین اوستونه گؤندریرلر. ائلچی 
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اوزونو پارچا ایله ا رتوب مغول چؤللرینه طرف یول آلیر. خاقانین چادیرینا یئتیشنده خاقان 
احواالتی دانیشیر و یالنیز سونوندا  ری گیریبلرینه ضیافت وئریرمیش. ایچهسرکرده
لرده کی ا رتوگو گؤتورور. اَن دهشتلی محاربهنده اوزوندهیهنین اوتولدوگونو سؤیلهساق الی

نی پوزمایان چنگیزخان دَلی کیمی تاختیندان آتیلیر. بو چوک آغیر تح یر ایدی  بئله تمکینی
 ال لیتمک دئمک ایدی. چاش یننی اونی اوتمک خاقانین ساق الینین ساق الیائلچی

سینده نهیو ایسه اَللرینی سیالر. یئللر سانکی دونموشیا باخیر. سرکرده -یولره و یئلسرکرده
ال باشینی آشاغی اَییر  یعنی منیم سؤزوم بوراجان ایدی، بوندان سونرا چارپازالیاراق احتیرام
دیر.سؤز آرتیو خاقانین

یه، اونون ییو، ماوی گؤزلرینی گئن آچاراق بیر ده ائلچیخاقان پیشیک گؤزلری کیمی قی
ک الرینی توتاراق چوله اوزونو ا رتور، سونرا قوالقاوتولموش ساق الینا باخیر. بیردن اللری

لرین تچیباغیرا چادیردان چیخیر. گؤزه -ییر. و باغیرابَرکدن یارالی آصالن کیمی نَریلده
اونون  بَرر -نین بئلینه آتیلیر. بَرراخالدی الری آتیچادیرین آغزیداجا همیشه حاضیر س

ا باشالییر. هؤنکور آغالماغ -سورته بیردن هؤنکور -بوینونو قوجاقالییر. اوزونو آتین یالینا سورته
لر ده اونون آردینجا چادیردان چیخمیشدیالر. اوردویا دَرین سکوت چؤکموشدو.سرکرده

ونا یاخینالشا بیلمیردی. خاقان بیردن نه یو دا جورأت ائدیب اهر کس، حتی یئل
الرین لره دوغرو باخیر و بیر باش او طرفه چاپیر. بو، مغوللیکالرداکی تپهدوشونورسه اوزاق

 لیک ایدی.م ده حساب ائتدیکلری تپه
رین الییر. مغولهامی آنالییر کی، بؤیور خاقان گؤی تانری ایله یالنیز قالماق ایسته

الردان ایدی.  « -Xan boqdiبُ دی خان»چنگیزخان تانرییا یاخین م ده اینانجینا گؤره 
بیری ایله بوغوشدوغونو گؤروب اونو گؤندرمیشدی کی، داغینیو  -تانری مغولالرین بیر

انری الرا وئرسین. بو ایشی یئرینه یئتیردیکدن سونرا تطایفاالری بیرلشدیرسین، دنیانی مغول
الر وللی آدامی گؤندرجگینه اینام مغدی. تانرینین بئله بیر قدرتجکیئنه اونو ا ز یانینا چَکه

آراسیندا بیر نئچه یوز ایل ایدی کی مؤوجود ایدی. عصرلرله اوّل مغول آالچیغینا ایشیو 
داکی جاوان، گؤزل قیز ایسه دوق وز آیدان دومانی شکیلینده بیر کیشی گیرمیش، آالچیو

ن اوشاغی دوغموشدو.سونرا ساریشین، ماوی گؤزلو بیر اوغال
سا ین بو اوغالنین نسلیندن نه زامانمهبنزه الر هر زامان دئییرمیشلر کی، مغولالراشامان

یه ساالجاق، چونکو بو اوغالن گؤیلر اوغلو دور. جک و دنیانی لرزهبؤیور بیر آدام دنیایا گله
ین مهزهالرا بنمغول نئچه نسیللر کئچمیش، نهایت، افسانه ح ی ت اولموشدو. -بودور، نئچه
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همین او اوغالنین نسلیندن ایدی. اودور کی، هر بیر مغول چنگیزخانا حدسیز صداقتی ایله 
 ییردی  بؤیور خاقان گؤیلر اوغلو ایدی.سینی قازانماق ایستهتانری سئوگی

ر، دیاوزادی یالواریر، دعا ائ -لیگین باشیندا تانرییا گؤز یاشالری ایچینده اوزونخاقان تپه
یو ، یئلالریگینده اونو اوغوللیگین اَتهسونوندا دیز چؤکوب دوق وز دفعه توپراغی ا پور. تپه

ییردی. خاقان چوک فیکیرلی دیر، ماوی گؤزلری آغالماقدان لری گؤزلهو بیر نئچه سرکرده
 چ کسدیر. یئنه هئگؤزو گؤز یاشالریندان ایسالنمیشدیر. آما آرتیو ساکیت -قیزارمیش، اوز

الر تانرینین انجبالچی»یو ساکیتجه دئییر  سسین چیخارا بیلمیر. یالنیز آتا میندیکده یئل
 .«دیلرمهسئویملی خاقانینی یالنیز بوراخماق ایسته

یی نه واخت دئمگی گؤزل بیلیردی. خاقان اوردوگاها د ندوگونده چی نهعاغیللی مصلحت
صی سینی مخصوکلمه «جانبالچی»ونا گؤره ده لیدیلر، امهعسگرلر اونو بئله اوزگون گؤرمه

میشدی. دوغرودان دا، بیر تک جمله مرهم کیمی بیر شئی اولور. خاقان سانکی ایسته
للریندن الرا باخیر، گَنجلیک ایلدیب جَلد، ایتی نظرلرله آتلییوخودان آییلیر، بئلینی دیکه

... جانجان... بالچیگؤرور. بالچی لرده جان قویموش سئویملی آدامالریاونونال قانلی مبارزه
نی یو او زامان مغول اوردوسوندا دئییلدی، او حادثهایدیب یئل سیبو سؤز نه واختین خاطیره
نجو ایلده چنگیزخان خاقان اولمازدان اوچ ایل ا نجه مغول  -7۲1۳آغیزالردان ائشیتمیشدی. 

ن دوشمنلره قارشی بیرلشمک دن ده تموچیچؤللرینین بیر نئچه قدرتلی خانی، او جومله
، لی ایدی. دیگر خانالر امتیناو ائدیرلر، نهایتلی سورورلر. باشچی سئچیلمهنی ایرهتکلیفی

دنیادا اَن بؤیور حظّی دوشمنلرینی دیز چؤکدورمَکده، »د ولته حری  اولمایان،  -وار
یلر، نه باشچی سئچتموچینی ا زلری «مکده گؤرناونالرین آروادالرینی ا ز یاتاغینا سوروکله

الرین د یوشچولری دوشونورلر کی، آد اونون اولور، داد اونالرین. آما آز سونرا همین خان
ین بایراغی آلتینا توپالشماغا باشالییرالر، چونکو تموچین او بیری یاواش تموچین -یاواش
ن ا نونده رینه قورخمازدان قوشولی ایدی، دوشمن اوزهمیردی. مرد و سخاوتالرا بنزهخان

قورخان  نین آرتاجاغیندانگئده قدرتی -ایلدیریم کیمی گئدیردی. بئله گئدرسه اونون گئت
الر سوءقصد پالنی حاضیرالییب اونا قارشی بیرلیکده هجوما کئچیرلر و تموچین حیاتدا خان

عسگرله یارالی و پریشان  ۸611سی ایلک و سون، آما چوک آغیر مغلوبیّته اوغراییر. جمعی
نو لشیر کی، حتی اوردولره قاچیر. اوردونون ارزاقی چاتیشمیر، ائله بدبینلدا اوزاق چؤللورحا

کی تک عادی حیات سورمک فیکرینه دوشور. بونو الرا د نمک، یئنه اوّلداغیتماق، آالچیو
، عادی عسگرلر، هئچ کیم داغیلماق لر، نهلرینه بیلدیریر، آما نه سیررسه نه سرکردهسرکرده

گی سئون تموچینی میر. خیانتدن اوزاق، همیشه آچیو د یوشمهتنها بوراخماق ایسته اونو
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ین و اوشاقلیو دوستو جاموکانین دا بو سوءقصدده اشترار « خانوان»اَن چوک سارسیدان 
وستو نین یاخین دخان اونون آتاسیسی ایدی. گوجلو طایفا اوالن قارا ایتلرین خانی وانائتمه

لرله دولو ساواشچی حیاتی ایله لیک ایللرینده دین  حیاتینی مبارزهاولموشدو. گَنج
لیک ائتمیشدی. دوشمن طایفانین اسیرلیگینده اوچ ایل آغیر سینه بو خان کؤمکدَییشمه

ر میشدی، ائله بیلیردی طایفاالحیات کئچیریب قاچاندان سونرا دا هله عاغلی باشینا گلمه
دور. آما ائولنندن سونرا ت حیات سورمک مومکونآراسی قیرغینالر اوالن یئرده ساکی

-نین مصلحتی ایله بیر باشا وانلره بو دفعه هجوم ائدیب آروادینی قاچیردی دا آناسیدوشمن

یر جکسن، اسسن ا لدورولهخانین یانینا گئدیر. آرتیو الوداو دین  حیات، چونکو ا لدورمه
لی ال وستلوغونون خاطیرینه اونو چوک مهربانخان آتاسی ایله دجکلر. وانسن اسیر ائدهائتمه

نی محو له گئدیب دوشمانالریقارشیالییر، اونا اوردوسونون بیر بؤلوگونو وئریر، او دا بو بؤلور
ائدیر و آروادینی اسیرلیکدن قورتاریر. بو د یوشده اونون ساواش ایشینی گؤزل بیلدیگینی 

له گی تکلیف ائدیر، او دا ممنونیّتدا خدمت ائتمهخان اونا بوندان سونرا دا ا ز یانینگؤرن وان
دئیب اوروپایا بئله بیر « خانایوان»لر اونا خان ایدی کی، ائرمنیراضیالشیر. بو همین وان

شایعه یایمیشدیالر کی، گویا اوزاق شرقده قدرتلی بیر مسیحی حؤکمدار وار، اونونال تئزلیکله 
یسه دیر. اصلینده ادن ایکینجی جبهه آچماق الزیمعالقه قوروب مسلمان تورکلره قارشی شرق

اونا تاتارالری داغیتدیغی اوچون چین امپراطورونون وئردیگی عنوان ایدی، او « وان»
فخری آدینی  «چؤل بهادیری»کی شجاعتینه گؤره همین امپراطور تموچینه ده د یوشده

 وئرمیشدی. اصل آدی ایسه توغرول ایدی.
 لی سو دا بؤیور پروبلم اولور.ره چیخیر کی، ایچمهاوردو گلیب ائله بیر یئ

لی سویوندان ایچیرلر. نه ائدیم، نئجه ائدیم لی، پالچیوقوروماقدا اوالن بیر چایین لیل
نین ا لموش حساب ائتدیگی قارداشی گلیب چیخیر. اونو ین ساواشدا هامیدئیرکن تموچین

 نین آغلینا بئله بیرنده گؤرن تموچیجیندیر ایچی -یورغون، اوزگون، اَلدن دوشموش، جیر
خانین یانینا گؤندرسین، چوک پیس گونده وان حیله گلیر  اونو بو بدبخت وضعیتده

سین، ا زو ایسه گیزلیجه قالدی الرینی بیلدیررر ا زو اوچون ده، اونون اوچون ده آمان دیله
سی لهدیریم مسئ -ا لومیوال چیخیب گئجه ایله خانین اوردوگاهینا هجوم ائتسین. بو آرتیو 

خانا غالیب گلرسه، دیگر خانا وئرر، یا اونا. اگر وانایدی، یا هئچ نه، یا هر شئی. تانری یا وان
الر ا زلریندن الناجاقدیالر. آما ریسک چوک بؤیور ایدی  مغولالر اوندان احتیاطخان
هجوم پالنی اَن اینجه لی ایدیلر. اونا گؤره ده لرله آرتیو بیر قوشونا غالیب گلمهدفعه

الرینا قدر دوشونولوب حاضیرالنار، سونرا ایسه بوتون اوردو همین او سویو قوروماقدا جزئیات
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رر تموچینه صداقت آندی ایچیرلر. لی سویونو ایچهلی، پالچیواوالن چایین لیل
 سؤزو / پالچیو سؤزوندن / بورادان یارانمیشدیر. «خانبالچی»

نی چوک پیس حالدا گؤروب یامان تأثیرلنیر، آتاسی ایله قارداشیخان تموچینین وان
 لیر، دئییر تموچینه آمان وئردیم، گلسین.دوستلوق ایللرینی خاطیرالییب کؤوره

سس سالماسینالر دئیه آتالرین آیاقالرینا بئز )پارچا( باغالتدیران تموچین بو زامان آرتیو اونون 
سیندن بیر نئچه عسگرله نین خانین دوشرگهقارداشینین یاخینلیغیندا ایدی. اوردوگاهی

نین ئجهنن تموچین گچیخدیغینی، خانین ایسه بو مناسبتله بؤیور ضیافت وئردیگینی ا یره
الری بورا داغیلیشدیو -ییر، خانین عسگرلری قایغیسیز، سرخوش حالدا اوراسینی گؤزلهدوشمه

 اایتلرین وارلیغینا سون قویور.زامان غفیلدن ایلدیریم کیمی باس ین ائدیب قار

سی گینه هئچ کیمین شوبههجهله بیلمگهسی بیرجه گون اوّله قدر بیر داها دیرچهجمعی
نین سحرینی مغول چؤللرینین اَن قدرتلی خانینا غالیب گلمیش اولمایان تموچین او گئجه

 -ریالرال آیانچیسی اوالن دیگر خبیر قهرمان کیمی آچیر. بوندان سونرا سوءقصد اشترار
ی آغیر  -Camukanالشیر، نهایت، اَن سوندا آند قارداشی جاموکان آیریلی دا حساب

نجی ایلده بوتون مغول چؤللرینین یگانه قدرتلی حؤکمدارینا  -7۲16مغلوبیّته اوغرادیر. و 
 چئوریلیر.

یر. ینه ایشیو گلداغ اوسته قویماق اوالر. خاقانین گؤزلر -الر... اونالرا داغیجانبلی، بالچی
دن قیصاص آلماق اوچون منه قوّت من تانرییا یالواردیم کی، دوشمن»: لهآمیرانه سس

 شاها تعجیلی مکتوب یازدیر. منیم ائلچیمی»: یویا د نوردئییر. سونرا آیریجا یئل «وئرسینب
 «دیر اونا گؤستررمبنه ا لدورمک، ساق الینی اوتمَک

جک مکتوبو خاقانا اوخویورالر. داوام ائدیر. شاها د ندریله بلی، اوردوگاها د نورلر. ضیافت
اقانین مگه خاوزادی و چوک یوموشاق بیر دیلده یازیلمیش مکتوبو سونونا دَر دینله -آما اوزون
جیریو ائدیب اوخویانین اوزونه چیرپیر.  -سی چاتمیر، غیبله مکتوبو آلیر، جیریوحؤوصله

یکره گئدیر. چادیرا ا لو بیر سکوت چؤکور، میلچک اوچسا و ف «بئله یازب»: یازارینا دئییر
ومروغو ایله دئیه ی «کؤپک»ویزیلتیسی ائشیدیلر. خاقان فیکیرلشیر، فیکیرلشیر، هردن 

ییر، دوشونور، داشینیر. بیردن جَلد تاختیندان قالخیر. دقّتله یازارین اوزونه جلهدیزینی د یه
: اغیریراَسه دَلی کیمی ب -ییب غیبدن بوتون ووجودو اَسهباخیر، باخیر و ساغ اَلینی اونا توشال

 «جکسنبدینب گؤرهمحاربه ایسته»
 شاها گؤندریلیر.مکتوب درحال مؤهورلنیب چاپارا وئریلیر، خوارزم
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ن جه ده بوتون آسیانیاین کی، خوارزمین، ائلهلیک مکتوب... آنجاق نه سی اوچ کلمهجمعی
.جک اوچ کلمه..طالعینی دَییشه

لردن دانیشیر، بیرباشا مطلبه کئچمک اولمازمی؟ خئیر، دئیه بیلرلر بو نییه کنار مسئله
دیر و اصال  عزیز اوخوجونو اینتیظاردا ساخالماق لر دئییلاولماز. بونالر هئچ ده کنار مسئله

کئچمگه مجبور اولموشام،  اللرین اوستوندن سکوتم صدی گودمور. من هله بیر چوک حادثه
 له، او د ورونزیز اوخوجونو یورماماق خاطیرینه. آما بو دئدیکلریم ده اولماسا، عمومیتصرف ع

نین نئجه و هاردان سیهاواسی آزاجیو دا اولسا اودولماسا کوراوغلو افسانه -آب
قایناقالندیغینی آنالماق چتین اوالر.
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بئشینجی بؤلوم

وحشی آدامالرینین خانی نه لنیر. چؤلون یاریم، شاه مکتوبو اوخویور و چوک تعجببلی
ین ده، الداوغلو شاها بو طرزده مکتوب یازا بیلمیشدی، آنالیا بیلمیر. جاللشاه -له اونا جرأت

الرال آچیو د یوشده ووروشماغین واجیب اولدوغونو بیلدیریرلر، آما لر ده مغولسرکرده
 له ووروشدوغونو ا زنین ایکی ایل اوّل نئجه ایگیدلیکسیکیچیجیک دسته رینالمغول

اغی لدیب مدافعه اولونمالنیر و شهرلرین قاالالرینی مؤحکمایله گؤرموش شاه احتیاطگؤزلری
الزیم دیرسه اوترار  Kair Xanخان دوزگون حساب ائدیر. اونا بئله گلیر کی، چؤللولره کاییر

Otrar- نین دا، «بخارا»لر سهلنمهال کیفایت -جکلر. اگر اوترارائدیب گئده ی ایشغال
 دیر، هر بیرینده ده خئیلیین ده قاالالری کیفایت قدر مؤحکم«اورگئن » ین ده،«سمرقند»

الری بیر مودّته لَنگیدرلر، او زامانا قدر ده شاه ایران طرفلره گئدیب ایگید د یوشچو. مغول
 الرین درسینی نئجه الزیمدی وئرر.توپالیار، قاییدیب مغولیئنی، بؤیور بیر قوشون 

یه آییریبائدیلمز اوردوسونو اوچ حیصّهنجو ایلین یازیندا چنگیزخان مغلوب -7۲78
ی کلریندهساحل« آمودریا»سینه سوخولور. جوچی خانین قوشونو بؤیور خوارزم امپراطوری

ین قوشونو اوترار  -Uqedeyinال اوقئدئی شهرلری اطاعت آلتینا آلمالی ایدی. جیغاتای
لی ایدی.هشهری است امتینده حرکت ائتم

 یا دوغرو است امت آالجاقدی. هر«بخارا» ال بیرباشاخانبئشیگی تولیخاقان ا زو ایسه سون
لی ایدی.اوچ قوشون بو شهر طرفلرده بیرلشمه

انی خیه آلیناندا چنگیزخان اَمر ائدیر کی، او یاراماز اینالچیک کاییراوترار شهری محاصره
صاباح  -ینین بو گونگم. کاییرخان سئویملی شاهجهوئرهدیری توتون، اونون جَزاسینی ا زوم 

ن جگینی گومان ائدیب، قاال قاپیالرینی باغالیاراق شهریال یاردیما یئتیشهبؤیور بیر قوشون
 نی یاریب شهرهالر مدافعهدن سونرا مغولسینه باشالییر. آما بئش آیلیو محاصرهمدافعه

سوخولورالر.
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امینا خان بیر نئچه د یوشچو ایله بیر ائوین دریلیر. سونوندا کاییرنین م اومتی تئز قیاهالی
الرا اَلینه کئچن داش، ساخسی پارچاالری تولالییر. نهایت، اونو دیری چیخیر و اوردان مغول

ینی ین آدخان... عزیز اوخوجوالریم، بو یاراماز آدامتوتوب خاقانین حیورونا گتیریرلر. کاییر
گم کی، بو آداما داستانین آیریجا بیر ده گؤسترجهلیچونکو ایره یادینیزدا ساخالیین،

سی حصر ائدیلمیشدیر.حیکایه
ان خاقانین خدئییرلر آدینا. کاییر« لیگیو یا مدورآتین ایتمک« کوراوغلونون باللیجا سفری»

ن لرددئییر اونا. درحال سرکرده« ایچَن، قاتیل، جلّادقان»دن غیبله ا نونده دیز چؤکمه
تیکه  -نی سیییریب پارچاخانی یئره سَریر، قیلینجیکاییر له ووروببیریسی آرخادان تپیک

ینده خاقان الینین حرکتی ایله اونو ساخالییر.ائتمک ایسته
ا لسون، اونا  ییر راحاتدیگینی بیلیر، ایستهتؤره لردئییر، نه «دیرببیر گؤر نئجه عاغیللی»

ا ایدین، آما بئله باشییر. سن بو بویدا شهرین حاکیمیلندیرمک ایستهگؤره منی غیب
نی یوکو قاریشیو یئمیسن، د ولتدن دویمامیسان، چونکو یوزلرله دَوه -دوشدوم کی، وار

 »دیرمی؟ نه ائدر، ایندی دویارسان...آدامالری دا اعدام ائتمیسن، ائله
کولسون. الرینا و گؤزلرینه تؤقوالقجلّادالرا امر ائدیر کی، بیر قابدا قیزیل اَریدیلسین، اونون 

جه الییو اولدوغو جزاسینا چاتیر. ایندی نؤوبه اونو بئله بلی، ظولمکار شهَر حاکیمی بئله
ین ایدی، بونون اوچون ایسه پایتاختا گئتمک الزیم ایدی.قودوردان شاه
یه هاوچ حیصّجک مشهور قهرمان دا باک بو جکده کوراوغلو ل بی ایله تاریخه دوشهدقّتب گله

الری ایله عسگرلری دیر. اوردونون ایچینده اولوب ماهنیبؤلونموش مغول اوردوسوندان
ی، الری، طبیعی کلر قوشان خالو عاشیود یوشه روحالندیران، قهرمانلیو گؤسترنلره نغمه

ن رینیاللر اوخویوردوالر. آما اوّال هر اوچ بؤلور چنگیزخانین و اوغولاونون حاق یندا دا نغمه
سی بئلده ایسه کوراوغلودان بؤیور هئچ کیمسه یوک ایدی. ایکینجیتابعینده ایدی. چنلی
الری اونو، طبیعی کی، ا ز آدی ایله چاغیرمالی ایدیالر.ایسه، مغول عاشیو

ی لردن بیریسداها دوغروسو، آدی و یا اوردودا اونا وئریلن ل بی ایله. مثلن، مشهور سرکرده
«اوک»مغولجا  /«cebeجئبه»گر کیمی قوللوغا باشالدیغی گوندن خاقان اونا عس اوردودا عادی

دی. له تانینمیش/ ل بی وئرمیشدی، چونکو ماهیر اوک آتیجیسی ایدی. و او دا اوردودا بو ل ب
جکدیلر. داستاندان الری، طبیعی کی، آدینا جئبه دئیهلر قوشان مغول عاشیواونا نغمه

وک ده سرکرده یدا ل ب ایدی، آما اگر مغول اوردوسوندا بو ل ب بیلیندیگی کیمی کوراوغلو
ی وئره الرالری، تورکوستان و آذربایجان خالوایدیسه، دئمک بو ل بی اونا دیگر تورر خالو

بیلردی.
جه گیرمیشدی. اودور کی داوام ائدر.تورکوستانا ایسه مغول اوردوسو یئنی
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رمیشدی. د ردو ده آتاالریندان موکمّل حَرب الر ساریدان چنگیزخانین بختی گتیاوغول
دلری، الرینا چیخان کَندرسی آلمیشدی. مغول قوشونالری اونالرین رهبرلیگی آلتیندا قارشی

سیر. اوّل بخارا، سونرا سمرقند، داها یا تله«بخارا»داغیدا  -یاندیرا، داغیدا -شهرلری یاندیرا
دان الر قیلین زارلیغا چئوریلیر، جاوان اوغالنآلینیب، خارابا Ürgəncسونرا پایتخت اورگئن  

 ری...لقاالق انسان مئییت -لر اَسیر ائدیلیر. هارا باخسان قاالقگلین -کئچیریلیر، قیز
موش، لنیب بوغا بویدا اولدن پیی باغالمیش، حددیندن آرتیو یئکهدویونجا مئییت یئمک

قادالی  -لر... او قانلیسیز کؤرپهصاحیب لری اولمایاناونا گؤره ده یئرلریندن ترپنمگه طاقت
ری کیمی الدنیا حَبَشین ساچ»: دیجکشاعیر بئله دئیه -گونلرین شاهیدی اوالن بیر درویش

.«قاراشمیشدی
لردن مست اولموشدور. آرتیو پایتخت ده داغیدیلمیش، آرتیو بؤیور خاقان آردیجیل غلبه

دور، خاقان اورکدن سئوینه بیلمیر. چاپارالر خورازم امپراطوری چؤکموشدور. الکین شاه یوخ
 گاهیندا دیر، دیگرلرینین او بیری ساحلینده یای اقامت«آمودریا»خبر گتیریر کی، شاه 

دئییرلر اونو خوراسان طرفلرده گؤرموشلر.
ال خوراسان لیک قوشون -11111خانی لی آرتیو ا زو گئتمیر، تولیخاقان بوردان ایره
چیب بیر لری ایله قاین قیزالری و نوهخاتون شاهین آناسی تکبّورلو تورکانطرفه گؤندریر. شاه

االیا گئدن یه آلیرالر و قالر اونالرین یئرینی تاپیب قاالنی موحاصیرهقاالدا گیزلنمیشدی. مغول
سینی کسیرلر. بیر نئچه آی کئچیر، قاالدا سون اودوم سو دا لی سویون قارشیایچمه
خاتونون عایله عیولری ایله بیرلیکده اونالرا تسلیم اولماقدان باش ا ورکاندن سونرا تایچیلن

ییر. الرینا پایالبیریندن گؤزل قیزالرینی درحال اوغالن -ین بیرسی قالمیر. خاقان شاهچاره
جک. خاتونون آجی لی سؤزلری اونا خوش گلمیر و هامی حساب ائدیر کی، اعدام ائدیلهتورکان

نی ا لومون ه غیبلی آنالریندا آرایا گیریب عاغیللی سؤزلری ایله چوک زاوللیآما خاقانین بئل
ین بؤیور خاقان، او، شاه دئییل، شاه»: یو ساکیتجه دئییرسیندن قورتاران یئلپنجه
لی دیر، چونکو نجابتدیر. حؤکمدار کیم اولور اولسون، آناسی احتیراما الییوآناسی

ی کی کیمی عاغیللبیر نظر سالیر، آما گؤرور کی، او همیشه . خاقان اونا سَرت«دیرنسیلدن
نی اعدام الشیر  قادیدانیشیر، اونا گؤره ده باشینین حرکتی ایله اونون دئدیکلری ایله راضی

راالر خاتون سونیه باش اوجالیغی گتیرمز، هم ده اسیر قادینی. آما تورکانائتدیرمک کیشی
یله لری ایدی. چونکو خاقان سرکردهمنی اعدام ائتدیره دی کی، کاش اونداجکبلکه ده دئیه

لو و تکبّورلو قادینی چادیرین گیریشینده ایچنده اونو، او تواضع -چادیریندا یئیب
گینه آتیرمیش کیمی اونا آتاجاقدی.سوموگو کؤپه -اوتورداجاقدی و گَمیردیگی سور
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نا ودای بهادیرال جَبه نویونو یانیالردا سوبخانی خوراسانا گؤندردیگی واختچنگیزخان تولی
نین او بیری ساحیلینه کئچیب «آمودریا»ین آرخاسینجا شاه یئکه اندام»چاغیریر و اونالرا 

ه همین امر ائدیر. و ائل «لرینیاونو یئره گیرسه ده، قوش اولوب گؤیه چیخسا دا توتوب گتیرمه
ینده سبو ایکی سرکرده هرهجی ایلین ایستی مای گونلریندن بیرینده  -7۲۲1گون، یعنی 

بیر تومَن عسگر اولماقال مغول اوردوگاهیندان آیریلیرالر. و...
وراوغلو سی ده یوک، کسی ده باک ائله بوردان باشالییر. کوراوغلو افسانهدقّتب کوراوغلو افسانه

ده هله لیهدیر. آما یوک، ایرلشدیریلمیشلر سونرادان افسانهیله رئال حادثهرئاللیغی. بو تمامی
نه قدر کوراوغلونون ا ز آدی وار، دیر، اونو کئچهبؤیور بیر دریا وار، هله اونو کئچمک الزیم

گم جهده بیلدیرهلینین وئردیگی آد. خئیر، خئیر، ر وشن دئیل اونون آدی، ایرهآناسی -آتا
 ییک.ریندهئر، بیز سیاحتیمیزین ان ماراقلی یدئمیشلر. گلین تلسمگه« ر وشن»نییه اونا 

بلی، ایکی مشهور سرکرده شاهی توتماق اوچون یوال دوشورلر. هر بیری مست ل سرکرده 
هر زامان سوبودای بهادیرا قوالق آسیردی، اونا گؤره ده هر ایکی تومَن  اولسا دا جَبه نویون

شه دن د یوواقعی اوالراق سوبودای بهادیرا تابع ایدی. جبه نویون گَن  ایدی، ا لچوب بیچمه
یریسی لی ببوشدان چیخمیش تجروبه -آتیلیردی. سوبودای بهادیر ایسه د یوشلرده بَرکدن

 لردن خیالص ائتمیشدی.و ساواش مئیدانالریندا چوک چیخیلماز وضعیت -جَبه نویون ایدی،
لیک مهارتی اوزه چیخان سوبودای بهادیر او سی زامانی سرکردهیله چین محاربهخصوصی

ین ان دَلیگینی ایتیرمیشدی  آلنیندنده ساغ گؤزونو و ساغ الینین حرکتلیساواشالردان بیری
لرینی سیندن کئچیب ساغ قولونون عیلهدوشمن قیلینجی ساغ گؤزوندن، یاناغیندان، چَنه

اشی ایله یان «قودورموش کؤپک»، «زنجیرینی قیرمیش دَلی»کسمیشدی. بونا گؤره ده اونا 
دا دئییردیلر. هئچ اولمامیشدی کی، گؤندریلدیگی  «سی پارچاالنمیش قاپالنپنجه»

گؤیه  -شؤهرتی یئره -د یوشدن مغلوب دوشن، اونا گؤره ده آدی دیللر اَزبری ایدی، شان
ل بلی بؤیور قارداشی « قولدور»ین هله گَنجلیک ایللرینده سیغمیردی. تئموچین

د یوشه  -د یوشهله اونون اوردوسوندا خدمته گلمیشدی. مغول چؤللریندن لیکجَلمه
لرینه قدر گئدن یگانه اوردو کوماندانی ایدی. مغول د ولتینین آدریاتیک دنیزی ساحل
سیز خدمتی اوالن بو سرکرده سینده عوضلنمهسینده و گئنیشقورولماسیندا، گوجلنمه

ی اوالن سالرین زیروهقهرمانلیغا گؤره مکافات: عنوانینی آلمیشدی« بهادیر»بؤیور خاقاندان 
تور مغول صاحیب اوال بیلمیشدی. -بو شرفلی آدا تک
دان دیرلر، آما میندیکلری آتکئچمیش قهرمانالر خیالیمیزدا آت بئلینده -تاریخدن گلیب

له، لرینده داها نئچه آتالرینین اولماسی هانسی بیریمیزی ماراقالندیریر؟ عمومیتباش ا تؤوله
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ین، ناپئلونون، آتیلالنین نئچه آتی اولموشدور؟ گدیر؟ مثال ، تیمورلنده ماراقلیبو نه درجه
 جکلر بونو بیلمک نَیه الزیمد=یر؟ آما بس نییه کوراوغلونون ایکی آتی اولدوغونو بیلیریک؟دئیه

: جک کی، کوراوغلونون ایکی آتی واردیدن دئیهاوشاقدان دا سوروشاندا هئچ دوشونمه
کی آتی اولموشدو؟ نییه اوچ یوک، بئش یوک، دیر، نییه اونون محض ایقیرآت و دورآت. غریبه

سی ایکی غیرعادی آت لیک بیلدیرن یئددی یوک، محض ایکی؟ داستاندان جمعیم دّه
یلرلر یه رئال یاناشساق نئجه؟ اوندا دئیه بنی بیر طرفه قویوب مسئلهعمله گلمیشدیر. اسطوره

 ر آز دوز چیخمیر آخی. نئجه یانیییب، والسالم. یوک، یوک، بو بیجه ایکی آت ایستهآدام ساده
الری ییب؟ هامیمیز بیلیریک کی، قهرمانالرین آتالرا خصوصی باغلیلیوایکی آت ایسته

اولموش، اونالری وفالی دوست بیلمیشلر. اگر کوراوغلو آدی یوخسول بیر کَندلی اولسایدی، 
 نون کیمی عالمهسی ایکیجه آت آلماغا گوجو چاتمیشدی. آما اودئیردیک عؤمور بویو جمعی

سی نَسه ایناندیریجی گؤرونمور.لنمهال کیفایتسس سالمیش بیر قهرمانین بونجا آز آت
اینانماماغیمیزدان آسیلی اولمایاراق بو صرف  -دیرب هئچ دئمه بیزیم اینانیبچوک غریبه

 هال گؤرموش خالو بو غریبسی د ورونده اونو همیشه ایکی آتایمیش. بوتون مبارزه ح ی ت
ال ن سکوتین اوستوندفاکت الری بوفاکتی یادداشینا ائله حکّ ائتمیش کی، داستان یارادیجی

دیله کئچن، هر آغیزین بیر رنگ قاتدیغی قهرمانلیو  -میشدیلر. دیلدنکئچه بیلمه
الر طرفیندن داستان حالینا سالینانا قدر، طبیعی کی، خئیلی زامان لری عاشیوحیکایه

دت نین اوستونو بو مسیمسئله «ایکی آت»نده چوک ساده اییاح اوالن کئچمیشدیر و اصلی
سی هم آتالرین سایینا، معجزه« دریا آتی»سی ا رتموشدور  دولو سیرر پرده عرضینده معجزه

نین اولمادیغینا آیدین جاواب وئریر. دوغرودان سیهم ده قهرمانین نییه باش ا آتالرا سئوگی
سی ایکی آت دنیایا گلمیش و اونالر الریندان جمعیکی، دریا آتدیر میدا، اونون ت صیری

 سیز ایمیشلر؟بونجا غیری عادی، میثل
ییو. هم ده لری آراسیندا ایکی آتی اوالنینی آختارمالیدئمک، بیز خاقانین سرکرده

ین آراسینده. نییه؟ چونکو  -نین و توخوچارین، جَبهسی اوچونون آراسیندا  سوبودایجمعی
جی ایلین یازیندا وئرمیشدی، ایرانا و آذربایجانا ایسه  -7۲۲1خاقان شاهی توتماق امرینی 

میشدی. ایندی گؤرر بو اوچوندن هانسی اوالسی گلمهجی ایله قدر بو اوچ سرکرده -7۲۳7
نویونون آرخاسینجا نویونو خاقان خئیلی سونرا سوبودای بهادیرال جَبهبیلر؟ توخوچار

گئتدیگی  -سیز اوالراق اونالرین کئچیب، دئمک اوالر کی، م اویمتوگؤندرمیشدی و ا
ال جَبه آرتیو شمالی قاف ازدا ایدیلر.یئرلردن گئتمیشدی، او زامان سوبودای

نویون خاقانین امریندن چیخان یگانه سرکرده ایدی، اونا گؤره ده حربچی طالعینی توخوچار
لره نکی، ایطاعت ائده شرفسیز باشا وورموشدو. خاقان اونالرین هر اوچونه تاپشیرمیشدی
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نین اطاعته گتیردیگی شهرلردن ال جَبهنویون ا زوندن اوّل سوبودایتوخونمایین. آما توخوچار
 دان کئچیرمیشدی.نی ایسه قیلین ئدیب داغیتمیشدی، اهالیبیرینی تاالن ا

یندان لرین یالواریشمیشدی، الکین سرکردهبونا گؤره ده خاقان اونو اعدام ائتدیرمک ایسته
له لیغیندان عادی عسگرلیگه کئچیرمکباشچیسونرا یوموشالمیش و اونو تومن

الیر ایکی سرکرده. سوبودای بهادیر و جزاالندیرمیشدی. دئمک، کوراوغلو او اوال بیلمزدی. ق
، ر. خاقان اونالرا دئمیشدی کیسینه آیدینلیو گتیرنویون. آما ا نجه ایکی آت مسئلهجَبه

دیر، اونا بونون اوچون واخت  شاه ایران طرفلره قوشون توپالماق اوچون گئتمک نیّتینده
ن توپالمادان ا نجه توتاسینیز.وئرمک اولماز، اونا گؤره ده تلَسمک الزیمدیر کی، اونو قوشو

یول اوزاق ایدی، بونا گؤره ده سوبودای بهادیر امر ائدیر کی، هر بیر د یوشچو عالوه اوالراق 
گوندوز چاپماق اولماز،  -دن گئجهبیر آت دا گؤتورسون، چونکو بیر آتا دینجلیک وئرمه

له والندا دیگرینه کئچمکلر. بیر آت یورجکلری حالدا ایسه واخت ایتیرهجکدینجلیک وئره
 -دایانمادان نه قدر دئسن یول گئتمک اوالردی. هه، عزیر اوخوجوم، باک همین بو عالوه آت

دیر. موقّتی آت، یَدَر آت دئمک« تورآت»جا دئییردیلر. چونکو مغول« تورآت»الر ا مغول
نمیش انسانالر بو الری کیچیک اولور، هوندور قاراباغ، عرب، تورکمن آتالرینا ا یرمغول آت

«رقی»الرینا الر یاشادی الری آالچیودئییردیلر. چونکو مغول« قیرآت»کیچیک آتالرا 
الرا عاید دئدیکده آتین قیرالردا یاشایانالرا، یعنی مغول« قیرآت»دئییردیلر، باش ا سؤزله، 

ه، عالوه، یَدَر جدیر، سادهاولدوغو باشا دوشولوردو. تورآت دا مغول آتی اولدوغو اوچون قیرآت
حرفی ایله « د»حرفی زامان کئچدیکجه « ت»دیر. / آت اولدوغو اوچون تورآت

لنمیشدیر.عوض
لیکله، سوبودای بهادیرین امریندن سونرا هر ایکی تومَنین د یوشچولریندن و بئله
لر دَلی»دن یالنیز بیریسینه عالوه دورآت ده اولور. آما ایکی تومن الریندا قیرآتدانباشیتومن

یمی، دا قئید ائتدیگیم کدئییردیلر. هانسینا؟ بلی عزیز اوخوجوم منیم، یوخاری« ییغیناغی
سوبودای بهادیرین تومَنینه. باک، آختاردیغیمیز مشهور قهرمان، سکگیز یوز ایله یاخین بیر 

، یسینه ا رتولموش اصل کوراوغلو اودور. بللر پردهده شخصیّتی گیزلی قالمیش، افسانهمدت
م بودور. بوندان داها ایناندیریجی، ساغالم منطی ه دایانان منیم کوراوغلو حاق یندا کی، نسخه

له قبول ائدرم. دئیه بیلرلر کی، نئجه اوال بیلر، کوراوغلو داستانی دا نسخه اولورسا ممنونیت
ساق اناشله یسی؟ آما بو منطیوبیزیم، کوراوغلو اوپئراسی دا بیزیم، آما ا زو مغول سرکرده

یلی و ل»دیر، چونکو ایلک اوالراق نظامی گَنجوی اوندا لئیلی ایله مجنون دا بیزیم اولمالی
بو افسانه « اووبَیاوزئییر حاجی»نی )منظومه( یازمیش، ایلک اوالراق پوئماسی« مجنون
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دن ایدیلر لرینلر عرب قبیلهمیشدیر. آما بوتون دنیا بیلیر کی، او سئوگیلیلهاوچون اوپئرا بسته
 لر آراسیندا مشهور ایدی.سی هله یئددینجی عصردن عربو بو محتشم سئوگی افسانه

دیر، نئجه دئیرلر، نهنگ آغاجین الرینداننین خالوالر دا واحد تورر ملّتیمغول
نین قهرمانالری ایسه واحد تورر میلتینین دیرلر، هر بیر تورر خال یالریندان بیریبوداق

لینجه... سینه گمسئله« کورلوق»بونا گؤره ده کوراوغلو بیزیم ده قهرمانیمیزدیر.  دیر،قهرمانی
سینه همیشدیر. آلنیندان چَنمهگؤرونور خالو ا ز سئویملی قهرمانینی شیکست گؤرمک ایسته

سیز، ساغ گؤزو کور... اونا گؤره ده بیر حالدا کی، قدر درین چاپیغی اوالن، ساغ اَلی حرکت
یمیش، منط ی ایله گؤزلرینه میل ایمیش، دئمک آتاسی کور اولمالی« غلوکوراو»ل بی 

دمت ه خی -اوبرازی یارادیلمیشدیر. بس نییه محض ایلیخچی؟ چونکو تموچین چکیلن آتا
-خانین اوروپایا یوروشو زامانی قویورائتمگه گلنه قدر سوبودای ایلیخچی اولموشدور. باتی

 -جو ایلده اوریان -776۸خاطیرالییرسینیزمی؟ او، رر دئدیگی سؤزلری خانین حیرصلنه
 خاتای طایفاسیندان اوالن دمیرچی خابیلین آالچیغیندا دنیایا گلمیشدیر.

دن ا لور. بیر باجی، اوچ قارداش ایمیشلَر. الرینی آتدیغینی گؤرمهآناسی اونون ایلک آتدیم
ی و ائدیر. سوبودای ائوین کیچیگباجی بؤیور اولدوغو اوچون آناسیندان سونرا اونالرا او آنالی

 -، یعنی آتا یوردونون اود«اودچوکینی»ایدی، آتاسی ا لندن سونرا مغول عادتینه گؤره ائوین 
نین صاحیبی او اولموشدو دئیه آتاسیندان هر شئی اونا چاتمیشدی. و او، حیاتینی اوجاغی

نین ، هامیدیگیورا بیلمهساکیتجه سوردوره بیلردی. آما هئچ کسین ا ز ائوینده ساکیتجه اوت
بیرینی غارت ائتدیگی بیر د ورده او دا چوخالری کیمی حَرب یولونو سئچیر. قارداشی  -بیر

جی ایلده تاتارالرال مبارزه زامانی اونا فخری  -7۲1۲ین اوردوسونا گلیر. له تموچینجئلمئلیک
سه ل بینی ای« قودورموش کؤپک«، «زنجیرینی قیرمیش دَلی»ل بی وئریلیر. « بهادیر»

کون داغی  -الرین ناکوداشی اوالن جاموکا مغولین او زامان هله یاخین سیالحتموچین
رین الکی د یوشو زامانی وئریر. بو د یوشدن درحال سونرا تموچین اونا نایمانلرینیدهاَتک

خانین اوستونه گؤندریر. بو، سوبودای بهادیرین قوشونو خانی کوچلوغون و بویورور
الر اونالری سوجی چایینا سیخیشدیریرالر، لرینده قفیل گؤرونور، مغولالرین اراضیماننای

سیز قاالن نایمان ایله سوبودای بهادیر خان قاچیر و باشخان ا لدورولور، کوچلوربویورور
 لنیر.شؤهرت

دا اونون آدی سَکسَن جی ایلده بؤیور خاقانی سئچمک اوچون توپالنان قورولتای -7۲16
سی( آراسیندا اللی بیرینجی اوالراق چکیلیر... سی و نویونو )سرکردهککیز مغول شاهزادهسَ

ال یوروشه باشالیاندا هر نویونین آردینجا جَبهشاهائولی ایدی، اوچ اوغلو واردی. آما خوارزم
دی. میشین د یوشچولری کیمی، طبیعی کی، او دا آروادینی ا زو ایله گؤتورمهایکی تومن
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تان قهرمانالری ایسه سئویملی یار اولمادان یاریمچیو اولورالر، اونا گؤره ده داستان داس
«یاردیم ائدیرلر»ده بئله گتیرمکیاردیمجیالری اونا نیگار خانیمی چنلی

اولموش،  لریطبیعی کی، داستان سونراالر یارادیلمیشدیر  اوّلجه سوبودای بهادیرین مبارزه
بیر حالدا کی، داستان هله : دیر. آما سوال اولونا بیلردئییلمیش« کوراوغلو»اونا 

یارادیلمامیشدی، گؤزلرینه میل چکیلن آتا اوبرازی دا هله یوک ایدی، نئجه اولموش کی، 
کوراوغلو دئمیشلر؟

کی معنانی دیر. حتی بو گون ده سؤزدهدیر. آما اییاح چوک سادهبلی، یاخشی سوال 
خسیس اوغلو »، خسیس آداما «ظالیم اوغلو ظالیم»ا لندیرمک اوچون ظالیم آدامقووّت

لری دئمیرم. می؟ هله سؤیوشدئمیریک« آخساق اوغلو آخساق»، آخساق بیرینه «خسیس
لو کور اوغ»الرا ژورنال اوخویان -له قزئتبیر گؤزو اولمایان، حتی ایکی گؤزو اولوب دا عینک

شهر،  ر بهینی شهسینین شاهم امپراطورینلریمیز آزمی یعنی؟ او بؤیوکلوکده خوارزدئیه «کور
کور »گؤزلو سوبودایی گؤرَن جاماعات دا حئیرتیندن ین تکدابانا ایزله -کند دابانکند به 

عی دئمیش طبی «کور اوغلو کور، شاها گؤز وئریب  ایشیو وئرمیر»، «دیاوغلو کور، یامان آدام
رر اون اوچونجو دیله کئچه -زا، دیلدنآغی -سی آغیزدانایفاده «کور اوغلو کور»کی. و بو 

دان کامل د یوش درسی آلمیش سوبودای بهادیر اوچون عصرین حَرب نهنگی چنگیزخان
ل بینه چئوریلمیشدیر. «کوراوغلو»سونراالر 

دان نین نه اولدوغونو، تورکوستانبلی. ایندی آرتیو کوراغلونون کیم اولدوغونو، ماموریتی
ده نه آختاردیغینی بیلدیکدن سونرا کوراوغلو قاالالرینین نییه بو قدر بو یانا بو بؤیور اراضی

سی سوالینا جاواب وئرمک اوالر.سَپَلنمه الرداگئنیش توپراق
ه، بیز جنویونو، سادهین سوبودای بهادیرال جَبهدابانا ایزله -بونون اوچون ایسه شاهی دابان

 ییک.لیمهدابانا ایزله -ده دابان
ب سیز و قورخاق بیر شاهی وارمیشنین نه قدر ده مسئولیّت، بؤیور بیر امپراطوریدیرغریبه

لرینی بیر ایله یاخین ایدی کی، یاندیریب داغیدیردیالر، او نین شرق والیتالر ا لکهمغول
سی ایله مئیداندان قاچیب آمودریا نین او ایسه هله ده ایران طرفلرده قوشون ییغماق بهانه

گاهیندا اوتورموشدو.کی، اقامت دهبیری ساحیلین
الدین حاقلی ایمیش، هله بیر ایل اوّل اونا دئمیشدی کی، حؤکمدارالر خال ین جالل

دیرالر. یاخشی گونونده اولدوغو کیمی پیس گونونده ده اونونال بیر اولمالی، قویوب قاچمامالی
هئچ  قاچماغیمیزی خالوسینه بوراخیب شهرلری، کندلری باشلی باشینا ا لولرینین مدافعه
له ده بُخارا، سمرقند، اورگَن  کیمی علم زامان بیزه باغیشالمایاجاق. دوغرودان دا، خصوصی

ی دا اونا قارشی ایکراه حیسّو مدنیّت مرکزلرینین خارابازارلیغا چئوریلدیگیندن سونرا خالو
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خال ین  زخان یئرلیباش قالدیرمیشدی  آرتیو اونو شاهلیغا الییو حساب ائتمیردیلر. چنگی
سی ایله یئتیرینجه معلوماتلی ایدی، اونا گؤره الری واسیطهسیندن جاسوهروحیه -بو احوالی

سی ایکی تومَن گؤندرمیشدی.ده اونو اله کئچیرمک اوچون جمعی
آمودریا بؤیور، ائنلی و درین اولدوغو اوچون شاه راحات ایدی، حساب ائدیردی کی، 

اووا  بیرالری یوک ایدی  اونا گؤره ده هردنکئچه بیلمزلر، چونکو قاییوالر بو دریانی مغول
ایچیب خوش کئچیردی. ایندیکی تاجیکستان ایچیندن کئچن وَحش چایی  -چیخیر، یئیب
رر ده بیرلشغربین -ال سرحددن کئچن پَن  چایی تاجیکستانین جنوبایله افغانستان

له نوبوندان، تورکمنستانین شرقیندن کئچمکآمودریانی عَمَله گتیریر و ا زبکیستانین ج
ر مینلرله لسهال اونون دالینجا گلمک ایستهالر قورو یولدا آرال گؤلونه تؤکولور. اگر مغولشمال

ا الری بونو اونین جاسوهلی ایدیلر، او زامان دا شاهکیلومتر یول گئدیب او گؤلو حرلنمه
سیز یئرلره قاچماغا فرصت تاپاردی. آما اونو ، تهلوکهواختیندا چاتدیرا بیلردیلر و او

نیلمز مانوورالریندان خبری یوک ایدی. سوبودای بهادیر محض اونون ین گؤزلهسوبودای
دیگی یئردن... اونا اَن یاخین اوالن درین یئردنجه مهدیگی چای یولونو سئچیر و گؤزلهمهگؤزله

کستانین جنوب سرحدی طرفلرده، وَحش ال ا زبچایی کئچیر. تاجیکیستان« عظیم»او نهنگ 
نین پَن  چایی ایله بیرلشدیگی یئرین یاخینلیغیندا باش وئرن بو غیرعادی کئچیش چایی

الری ایله ایران طرفه قاچیر. خبرینی آالن شاه بَرر قورخویا دوشور و تعجیلی یاخین آدام
 -لعل نور، اورادا بیر وکیلینهبیستانا د  نیشابوردا دایانماقدان قورخور، اصفهانا گئدیر، سونرا

آپارماغی امر ائدیر، ا زو ایسه ری  جواهیر دولو ایکی بؤیور صاندیو وئریب اونالری اَرداهانا
شهرینه تَلسیر.

الر نیشابورا چاتیب جاماعاتدان اطاعت طلب ائدیرلر. شاه ایزینی بوردا موقّتی مغول
رالر. لره بؤلونوب اونو آختاریآیری حیصّه -ال سوبودای بهادیر آیرینویونایتیردیگیندن جَبه

ه  -دان ریدان قوچانا، اصفهانا، سونرا دا دامغان و سمنانسوبودای بهادیر طوه و اردکان
ؤنوللو لیلر کده بیر نئچه مازندران شهرلرینی داغیداندان سونرا اورایا گلیر. ری گئدیر. جَبه

 ین اوردا اولدوغو خبرینیلموشدوالر، چونکو شاهالر غفلتن اوردا پیدا اوتسلیم اولورالر  مغول
الرین گلدیگینی ائشیدن کیمی اوردان فاررازین قاالسینا آلمیشدیالر. آما شاه مغول

سیرلر، مین عسگر واردی. مغولالر بوندان خبر توتان کیمی اورایا تلَهگئچمیشدی. اوردا اوتوز
را قارشی اوستون توتور و اوغولالری ایله آما قورخاق شاه قاالدا اوالن بو قدر عسگرله اونال

کی، قارون آدلی داغ قاالسینا یوال دوشور. یولدا غفلتن مغولالرال بیرلیکده همدان طرفلرینده
چیک الر اونو تانیمیرالر، بئله کیراست گلیر  او عادی کندلی پالتاری گئییندیگیندن مغول

بیلسین آصال واخت ایتیرمک نین آردینجا ندنسه گئتمیرلر، اوال سیکندلی دسته
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دا بیرجه میرلرمیش. آرخاالرینجا بیر نئچه اوک آتیب یولالرینا داوام ائدیرلر. شاه قارونایسته
 جکلر. اونا گؤره ده بیر نئچه آت و بَلدچی گؤتوروبگون قالیر، بیلیر کی مغولالر بورایا دا گله

رر ییشَتئز ده -کت مسیرینی تئزبغداد طرفه یول آلیر. آما مغولالری آلداتماق اوچون حر
خان قاالسینا گلیر. اوردا یئددی گون قالیر. سونرا گیالن یولویال خزر ساحیلینه سرچه

کین سیز و میسیئتیشیر. آیالرال سورَن بو قاچا قاچ، قوو ها قوو اونو ائله اوزموش، ائله طاقت
ندری لی ایسکانین م دونیهسی بیر ایل اوّله قدر ا زونو زامبیر حاال سالمیشدی کی، جمعی

می جاقسن بو دنیادا ائله بیر یئر تاپیالگؤره»: لنیرمیشتئز شیکایت -حساب ائدن بو آدام تئز
ن لرین، شهرلریاوزاق والیت -آرتیو یاخین «مغولالرین الیندن بیر آزجا راحات نفس آلیم؟

حت گؤرور یریسی اونا مصللری ده اونا اعتناسیز یاناشیر، چاغیریلیشینا گلمیردیلر. ببؤیور
، الر دائم بوراالردا قالمایاجاقالر کیکی، آداالردان بیرینده گیزلنسین، مغولکی، خزر دنیزنده

 اونالر گئتدیکدن سونرا گئری د نَر.
ال آبئسکون اونسوزدا هئچ بیر چیخیش یولو اولمایان شاه بو مصلحته قوالق آسیر. اونو قاییو

ایچمک قویوب  -ر آداسینا گتیریرلر، یانیندا دا بیر آیلیو یئمکشهرینین قارشیسینداکی آشو
 گئری د نورلر. بیر آیدان سونرا یانینا گلنده ایسه گؤرورلر کی، مئیتی ساحیلده چورومکده

رین لیگینه توتوالنالدیر، اَینینده ده پالتاری یوخدور. هئچ دئمه بورا دهشتلی جوزام خسته
 قُووولدوغو آدا ایمیش.

آدامالری نه باش وئردیگینی، اونو کیمین سویوندوردوغونو بیلمک اوچون آدانی  ینشاه
لری قوپموش، آختارارکن اونالری تاپیرالر  بیرینین قوالغی، بیرینین بورنو، بیرینین بیلک

لر اونالری گؤرونجه قاچیب گؤزلری یارا، قوتورلوق ایچینده اوالن بو بدبخت -اوز
الر. جکلرینی گؤروب هر شئیی بویونالرینا آلیرسلر ا لدورولهدئمهلرمیش. دوغروسونو گیزلنیب

بیر آی اوّل شاه بورایا گتیریلنده اوزاقدان گیزلیجه سئیر ائدیرلرمیش، : مسئله بئله اولوب
جن تعظیم داکی آدامالرین هامیسی اونا، او کندلی پالتارینداکی آداما یئرهگؤروبلر کی، قاییو
گئتدیکدن  الرا مینیبلردن دیر. اونو گتیرنلر قاییوی، البت الپ بؤیورلر کائدیرلر، دوشونوب

سونرا او بیر خئیلی مدّت تورپاقدا دیز چؤکوب اوتوروبموش، اللری ایله ده اوزونو توتوبموش. 
الر اونا یاخینالشیب کیم اولدوغونو سوروشاندا ا نونده غفیلدن پیدا اولموش بو جانلی جوزاملی

میش. باغیرا ساحیل بویو قاچیب -بَرر قورخوبموش، دیلی توتولموش، باغیرامئییتلری گؤروب 
الر اونو یاخاالییرالر، دئییرلر آما هارا قاچاجاق  کیچیک آدا، د رد بیر طرف دنیز. جوزامی

نیز سویون. کیمسه نه واختسا اونالرا دئییبمیش کی، گویا حؤکمدارالرین پالتارینی گئیینسه
جک.لیگینیز کئچهنیز بو خستههو یا بدنینیزه سورتس
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ده نعمت ایچین -الر و اونون نازلر اونو زورال سویوندورماغا باشالیباو سویونمادی دا جوزامی
 نی، قادین دریسی تک ظریف، پامبیو کیمینن یئکه اندامیلهبَسلنمیش قویون کیمی لپه

ی پالنا موقّتی اوالراق ایکینجسی آغاپپاق دریسینی گؤرنده پالتارالرینا صاحیب اولماق مسئله
له الر ائللیکسیزلی دان اذیّت چکن جوزامیکئچیب  ایللرله جمعیّتدن محروم آدادا قادین

 ...الر واونون اوستونه آتیلب
نین دنیسی ا ز بجیرق ائدیب هره -پالتارینی جیریو -الرینی سؤندورندن سونرا پالاحتیاج

نه الرینا، کیمیسی بورونونا، کیمیسی اللرییسی آیاقیارالی یئرینه کیمیسی قولونا، کیم
ا لر پیشیریبلر، اونو دجور یئمکالردان جوربهباغالییب. سونرا اونون اوچون قویولموش ارزاق

یب. یالر. آما او نه او گون، نه ده سونرا کی گونلر، هئچ واخت اونالرال یئمگه گلمهچاغیریب
ا گوندوز بؤیور بیر تون ال قاالییب یانیند -ده گئجهله، هئچ نه یئمیرمیش، ساحیلعمومیت

جه آجلی دان دا ا لوبموش.آغالیا هئی دنیزه باخارمیش. ائله -اوتورار، آغالیا
ب شخصا  لرینی گؤرودیگر بیر تاریخجی یازار کی، سونراالر شاهی او آدایا گؤتورنلردن بعیی

ئرن سینی مصلحت وآدادا گیزلنمه ین اوا زو صحبت ائدیبمیش، اونالر دئییرمیش کی، شاه
جه، شاهدان چوخدان اینجیک ایمیش، الرین اولدوغونو بیلیرمیش، سادهآدام اوردا جوزاملی

میش. آما حتی او آدا دا هئچ کیمسه ییبسیز اولدوغونو سؤیلهاونا گؤره ده آدانین کیمسه
ه چوک آز قالمیشدی، یدی بئله اونون عؤمروناولماسایدی و او الزیمینجا یئمک ده یئسه

چونکو هله آبئسکون شهرینه گلدیگینده آرتیو سَتَلجم ایدی و ساغاالجاغینا هئچ بیر اومود 
یوک ایدی.

اَزه او زامان کی، دنیانین بؤیور بیر  -لی سونلوقب اوزون ایللر خال ی اَزهنه فاجیعه
اخین. ن وئردیگی جزایا بباشینا یئیَن آنا ایله اوغول، آلالهید ولتینی تک -تورپاغینین وار

سوموگه  -بیری چنگیزخانین قاپیسینا باغلی کؤپک کیمی گَمیریلیب قاباغینا آتیلمیش سور
الر آداسیندا اَینین ا رتمگه بیر بئز قیریغی دا تاپمادان آجلی دان .. او بیریسی جوزاملی.محتاج

یشدیراراق قاچان د ولتینی ییغ -ا لموش... ا ز خال ینا خور باخان، دار گونونده وار
حؤکمدارالرین طالعی باش ا نئجه اولمالی ایدی؟
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آلتینجی بؤلوم

ر... مطلبدن اوزاق دوشمگه.نه ایسه
آختارا همدانا گلیرلر و شهر  -لری... باغیشالیین... مغولالر شاهی آختاراکوراوغلو و دَلی

یندا بوغانین باشچیلیغی آلت حاکیمیندن اطاعت گؤرورلر. سونرا سیجاق یاخینلیغیندا کوچ
اوالن خوارزم اوردوسونو داغیدیرالر.

ال آلیرالر. ین ایزینی ایتیرَن مغولالر اوردان زنجانا و قزوینه گئدیب اوراالری هجومشاه
یغینا نین یازدسویوقالر دوشدوگونه گؤره خزر ساحیلینه، موغان چؤلونه گئدیرلر. جووئینی

یب داغیدیرالر. ابن االسیر ایسه دئییر کی، اردبیل او بیری ایلین، گؤره بوندان اوّل اردبیلی آل
نوامبریندا آلینیر. او دئییر کی، اونالر تبریزه گلیرلر، آما  -نجی ایلین اکتبر -7۲۲7یعنی 

ئریر. قارا و -گوموش، گئییم و مال -شهره توخونمورالر، چونکو تبریز اهالیسی اونالرا قیزیل
 سینده گورجولر د یوشدن قاچیرالر،فعه ساواشالری اولور. بیرینجیسونرا گورجولرله ایکی د

الرا، داغالرین باشینا چیخدی الری اوچون مغولالر اونالری تع یب ائتمیرلر. هوندور قایالیو
له دارماداغین ائدیرلر. آذربایجانین ایکینجی ووروشمادا ایسه قاچمادی الری اوچون تامامی

نی دن گورجولرین درسلریالر تؤرهلییب داغینتینس ینالر دوزلرینه دایم باسرحد ویالیت
وئردیکلری اوچون مغولالر او بیری ایلین یازیندا قاییدیب تبریزدن یئنه وئرگی آلیرالر. سونرا 
ماراغانی و نخجوانی ضبط ائدیرلر. آتابای ایطاعات ائدیر و توخونولمازلیو نیشانی اوالن 

سپتامبردا همدانا د نورلر، چونکو شهر عصیان  -آلیر. آگوستقیرمیزی مؤهورلو تاختا پایچا 
دان سونرا آران قالدیرمیش، اونالرین تعیین ائتدیگی جانیشینی ا لدورموشدو. همدان

الرینا گلیب بئیلگانی آلیرالر، یئنیدن گورجوستانا سوخولورالر. یالنیز بوندان سونرا توپراق
لر ا گئدیرلر. بورادا آالنالرال / ایندیکی اوسئتینرر شمالی قاف ازشیروان و دربنددن کئچه

osetinlər ین خانگینه کوتیان/ و دیگر قاف از خال الری ایله ووروشورالر. آالنالرین کؤمه
نال هئچ خانی باشا ساال بیلمیر کی، اونوالر کوتیانباشچیلیغی آلتیندا قیپچاقالر گلیر. مغول
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له آلیرالر و آالنالردان آیریلیب ئریب قلبینی اگوموشدن و -ایشلری یوخدور، قیزیلدان
سینه نایل اوال بیلرلر. او گئتدیکدن سونرا تک قالمیش آالنالری آسانلی ال دارماداغین گئتمه

 Kırımaقالیب گلیرلر، سونرا کیریما « یوری کونچاکووا»ائدیرلر. دوندا قیپچاق خانی 
 شهرینی آلیرالر.« سوروج»سوخولورالر و 

لریندن کؤمک خان ایشی بئله گؤروب روه شاهزادهخان ا لدورولور، کوتیاندانییال
الرین الری قیزیشدیریر و روهسی کییئوه طرف گئدیب روهنین دستهییر. جئبهایسته

لری اونون آردینجا توکولوشوب کالکا چایینا قدر گلیرلر، بورادا لیک بیرلشمیش قووه -91111
زجا و آ« لریدَلی»بهادیرین پوس ودا دوروب یاخشیجا دینجلمیش ایسه اونالری سوبودای 

 ییردی.نویونون تومَنی گؤزلهاوّل ا زونو یاردیما یئتیرمیش توخوچار

جو ایلین مای آییندا کالکا چایی یاخینلیغیندا بؤیور ووروشما اولور. روسالر سایجا  -7۲۳1
ایله خاقانین گئری د نمک امرینی  لریخان روه شاهزادهقات چوک اولساالر، کوتیان اوچ

ورتا له االر خزرین شمالیندان کئچمکگتیرمیشدی، اونا گؤره ده بو ووروشمادان سونرا مغول
ا کیم ووروش -لری ووروشاآسیایا، چنگیز خانین یانینا قاییدیرالر، یوخسا بو ساواش عاشیو

 بیلیر هاراالرا گئدیب چیخاجاقدیرالر...
لری ایله هاراالردا اولموش، ا ز دَلی« کور اوغلو کور»گؤز سرکرده، گؤرورسونوزمو بو تک

نئچه قاالالردا ایز قویموشدور؟ ایندی آیدین اولورمو کوراوغلو قاالالری نییه  -نئچه
 یه سَپَلنمیشدیر؟ اونون اساهتورکوستاندان آذربایجانا، آنادولویا قدر بئله بؤیور اراضی

دی دئیه اونا قارشی چیخماق ظولمون طرفینده اولماق م صدی ظولومکار شاهی توتماق ای
بئجَرن ساده  -لرده اوالن، تورپاغینی اَکیبالردا، چؤلآنالمینا گلیردی. اونا گؤره ده یول

بیر  دوشموش آدامالر اونو گؤرونجه بونو نیفرت ائتدیکلری شاهدان قورتولماق اوچون گؤیدن
انسا انسی سمته گئتدیگینی بیلدیردیلر. هاراالردین هله شاهفورصت بیلیب  بؤیور ممنونیّت

پیدا اوالن بؤیور بیر آتلی دَستانین زحمتلی بیر شاهی قاباغینا قاتیب قوودوغونو او زاماناجان 
میش، له خاطیرالین خالو سونراالر اونو بؤیور محبتنه گؤرن، نه ده تصوّورونه بئله گتیرمه

 «کوراوغلو قاالسی»ین قایاالرا بئله آیاغی ده بو قوو ها قوو زامانی حتی بیرجه گونلور
 دئمیشدیر.

ویونون ننین کؤکو ده بوندا دیرب البته، یئرلی آدامالردان سوبودای بهادیرال جئبهباک، مسئله
 ریجاله، چنگیزخان و یا آیلر یازیرالر کی عمومیتسینه قوشوالنالر اولموشدور. تاریخچیدسته

لرین بوتون آواراالری، چؤل»ی بیر یوروشه گئتدیکلری زامان لری هر هانساوالراق سرکرده
داها دوغروسو، قوشونون آرخاسینجا گلیردی. مغولالر  «شولوق آدامالری دا اونالرا قوشولوردو
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 لر دوزلدیبسینه قبول ائتمیردیلر  اونالردان آیریجا پردهاونالری قوشونون ا زَر حیصّه
الن ریلدیلر، قاالالردان آتیرینه بیرینجی اوالراق گؤندهاوزهیه آلدی الری قاالالرین موحاصیره

قاینار قطرانا، ایستی سویا، شیدّتلی اوک یاغمورونا ایلک اوالراق اونالر هدف اولوردوالر.
یر؟اولماسی هاردان یارانمیشد« بئلچاملی»و یا « بئلچنلی»نین قاالالرین مکانی کوراوغلو

ریر؟ می مکان بیلدیدوغوردان« بئلچنلی»کی سیندهیفادها« بئللی قوچ کوراوغلوچنلی»
مطمئنن. مغول اوردوسو دا او چاغالرین اوردوالرینداکی، کیمی مختلف بیرلیکلره بؤلونوردو. 
مرکز حیصّه، ساغ جیناح، سول جیناح، ا نجول حیصّه، جزاء بؤلویو، کشفیّات بؤلویو و سایر. 

لری ومَننویونون تدئییردیلر. سوبودای بهادیرال جئبه «چامبول»سینه مغولجا آتلی جزاء دسته
لو چامبول»لری کیمی گؤندریلمیشدی، اونا گؤره ده ین آردینجا جزاء دستهشاهخوارزم
دان اوالن دئییل، آتلی جزاء چامبول« لو قوچ کوراوغلوچامبول»ایدیلر. یعنی « باشیتومَن
دیر.سی اوالن قوچ کوراوغلو دئمکدسته

کیمی آنالییب « چام آغاجی»نی سیلری سؤزون ایلک نئجهجه آنادولو توررساده
«چام»شکلینه سالمیشالر. قاف از و ایران تورکلرینه ایسه « بئلچاملی»سؤزونو « چامبول»

ه عوض ل« چن»دئیه دیلیمیزده بیر سؤز اولمادیغی اوچون اونو « چام»دئییلر. « شام»دئیلمز، 
نی دومانلی، له عوض ائتمیشیک، یعنی گویا کوراوغلو ا ز قاالسیبئلبئلی چنلیائدیب چاملی

شدیر میییشمهندا سؤزون اصلی دَ«کوراوغلوسو»لرین ده تیکمیشدیر. تاجیکچنلی بئل
دئییلیر.« چامبولی ماستون»اونالرین میفولوژییاسیندا کوراوغلوسو 

ی لیو الرینین آدالرینا آچتکوراوغلونون شخصیتی حاق ینداکی بو یئنی وئرسییا اونون آ
ی یه ده ایشیو سالیر  حتالرین یارانماسی حاق ینداکی افسانهله یانیشی او آتگتیرمک

نین یئری ده، تاریخی ده معلومدور. نئجه؟ نین یارانماسینا سبب اوالن رئال حادثهافسانه
دیر؟ قوالق آسین.اینانماق چتین

عمله گلمیشلر. البته، دریادا آت یاشاماز. یاشاسایدی داستانا گؤره او آتالر دریا آتیندان 
لو نین دامیندا دئشیک آچان کوراوغبئله، اوتوز دوق وزونجو گون صبیرسیزلیک ائدیب طؤوله

رملی ایدی، ر شئیلر گؤبنزه جهالرداکی مینی قاناتدان چوک اوزگهقیرآتین چیگینلرینده بالیو
الرینی، کی قاناداینچیگینلرینده نه« نینآتاسی»چکمیشدیسه. آما « آتاسینا»اگر قیرآت 

الرینین ج دریا آتده هئچ بیر ایهام یوخدور. حالبوکی اوزگهجلرین بئله اولماسینا افسانهاوزگه
دوغورمایاجاق دا دریادا یاشاماسینا توتارلی ثبوت اوالردی. یوک اگر سونراکی افسانه قانادال 

سی افسانه «اوچوب گلن قانادلی آت»عوضینه  «چیخان آت دریادان»باغلی اوالجاقدیسا اوندا 
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الری بو ضددییتی گؤرمگه بیلمزدیلر، می؟ داستان یاردیمجیله داها دوغرو اولمازدیمنطو
میشلر.دن یان کئچه بیلمهآما گؤرونور اونالر واقعیت

می؟دنواقعیت
دی. داشینا حک ائتمیشبلی، بلی، واقعیت. دریادان آتالرین چیخماسینی خالو گؤروب یاد

له افسانه دیر، بو نئجه اوال بیلر؟ باک، عزیز اوخوجوم، بو یئرده بیز ح ی تسینیز غریبهجکدئیه
ال دورآتین دریا آتی جینسیندن اولماالری، نتیجه اعتیباری ایله، آراسینداییو. چونکو قیرآت

ه ینا گلیر  بو، طبیعی کی، افساناونالرین دا دریا آتالری، دریادان چیخما آتالر اولماسی آنالم
الر نتیجه اعتیباری ایله دئییل، بیرباشا دریادان چیخما آتالردیرسا و خالو دا دیر. آما آت

ونده نین کؤکنین گؤرموشسه؟.. ههههه، اوندا بو او دئمک اوالر کی، افسانهمحض بو رئال حادثه
س او هانسی تاریخی حادثه ایمیش؟یا دئییل، رئال تاریخی حادثه دورور. ببوش بیر فانتزی

ن نویونون یوروشون اولینده اونوشاهی تع یب ائتمک امرینی آالن سوبودای بهادیرال جئبه
دیگی یئردن آمودریانی کئچدیکلرینی قئید ائتمیشدیم، آما نئجه کئچمیشدیلر، مهگؤزله
میشدیم. آخی اونالرین قای الری یوک ایدی.دئمه

اوچ مین کیلومترله اوزانیب گئدن ائنلی، گور  -دئییلدیر، ایکی آمودریا دا کیچیک چای
مین آتلی بو ساحیلدن او ساحیله مین عسگری قیرکسولو بؤیور بیر دریا دیر. ییرمی

ؤیور نین چوک ساده، آما بکئچیرمک آسان مسئله دئییلدی. سوبودای بهادیر بو چتین مسئله
یانا  -د یوشچو بیر نئچه قالین بوداغی یان لینی تاپیر. هر بیرجسارت طلب ائدن بیر حل

نون نی اونی، قالخانینی، اوخونو، قیلینجیالرینی... کامانیسارییاراق ا ز د یوش لوازیمات
اوستونه باغالییر و آتینی دریایا سالیر، بیر الی ایله آتین قویروغوندان، اوبیری الی ایله همین 

الرینی او بیری ساحیله اونو، هم ده اونون سیالحاوزه هم  -الردان توتور. آت اوزهبوداق
گی ایله هالرین کؤمسیز، آتله ایتکیجه بوتون قوشون قیسا بیر واختدا تامامیچیخاریر. بئله

نی گؤرن ساده آدامالرین حالینی آمودریانی کئچیر. ایندی قارشی ساحیلده بو عجیب منظره
، نکی یئکه، قارا بولود حرکت ائدیر  ظارافات دئییلری ایله ساتصوور ائدین. نهنگ دریانین اوزه

رینده ون اوزهالر سویالرین باغالندیغی بوداقمین آتین باشی، سیالحمین انسانین، قیرکییرمی
قورخون  بیر خیال کیمی اوزور. و بو قورخون  خیال، بو یئکه قارا بولود ساحیله چاتان کیمی... 

دریادان آتالر چیخیر.
«ئئئئئئیب اورا باخیییینب دریادان آتالر چیخیییرب دریادان آتالر چیخیییرب دریا آتالرییییائهی هئئئ»

زامانین چوک قاریشیو و اولدوقجا هیجانلی اولدوغونو نظره آلساق خبر چوک تئز یاییلمالی 
قیرالردا »الری ایدی، یعنی ایدی، چونکو دریادان چیخان آتالر کیچیک مغول آت
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همین قیرآتالرین صاحیبلری آرتیو اوتراردان بُخارایا «. الرالری اوالن قیرآتیاشایانالرین آت
قدر هر یئری ویران قویموشدوالر. دئمک ایندی ده بوراالری داغیداجاقالرمی؟

ده اونالری ایلک گؤرن و یا گؤرنلردن بیری علی کیشی اولور.ساحل
 -ایکی آت چیخدی... ایکی مادیان دریادان»سینی اوتاران بو آدام گؤرور کی، خانین ایلخی

«آ یاخینالشاندان سونرا قاییدیب دریایا گیردیلر...
دیر؟بس قیرک مین آت نییه ایکینجی آتال عوض ائدیلمیش

دی. لی ایال دورآت اونالردان عمله گلمهیه گؤره بئله اولموشدور. چونکو قیرآتبو، افسانه
ن الر دا سونراداآ یاخینالشمالی، او مادیان -دیانسی ایکی مابونون اوچون ایسه اونالر جمعی

ده ایسه علی کیشی ایکی آت دئییل، جور آت سی ایکی آت دوغمالی ایدیلر. ح ی تجمعی
نسیز یویه -نلی، یاریسی ایسه یَهَرسیزیویه -الرین یاریسی یَهَرلیلی ایدی  چونکو آتگؤرمه
لری زامان طبیعی کی، یانلیز میندیک الری،. د یوشچولر یئدر آتالری...دورآتایدی
ییردیلر.یَهَرله

ییب هرلهجکدیرسه اونو یهدن هانسی آتا مینهدریادان چیخاندان سونرا گئجیکمه
ین دا ر وشنلر کوراوغلوسو واریانتقویروغوندان توتاراق آمودریانی کئچمیشدیلر. جاللی
ما آ یاخینالشدیغینی خبر وئریرلر. آ -آتاسینا دریادان بیرجه آت چیخدیغینی و ایکی مادیان

نین شاهیدی دئییلدیر، اونا سادجه دیر، چونکو او، حادثهگؤروندوگو کیمی بو آرتیو شایعه
بیر آت  جئیحون چاییندان»دا دریانین آدرسی دقیو دئییلیر. بئله خبر وئریرلر. آما بو واریانت

ریایا ایسه سئیحون دئییردیلر. بو او زامانالر آمودریایا عربجه جئیحون، سیرد«. چیخدی
یمی سی کینین ایلخچیین آتاسی تورکوستان شاهدیر کی، ر وشندا بو دا ا نملیواریانت

الرال باغلی افسانه ده، بیلدیگیمیز کیمی، ائله قورولموشدور کی، اونالرا گؤره گؤستریلیر و آت
بوردا بیزه الزیم اوالن  گؤزلری چیخاریلدیغی اوچون اوغلو همین شاهدان قیصاص آلیر.

دان، یعنی آمودریادان باشالییر. سی جئیحونال مبارزهح ی ت بودور کی، کوراوغلونون شاه
می و سوبودای بهادیرال جئبه ین شاهی هم ده تورکوستانین شاهی دئییلدیمگر خوارزم

اونو قُووماسی آمودریادان باشالمیرمی؟ C نویونون
نا گؤره نیر، دیگر واریانتیده بسلهؤره دایچاالر قیرک گون تؤولهگ داستانین بیر واریانتینا

 -ایکی ایل قیرک گون. علی کیشی دئییر کی، بو دایچاالر اوچ یاشدا اولدوقالریندا تایالری
نویونون شاهی قُووماغا باشالماسیندان تا برابرلری اولمایاجاق. مگر سوبودای بهادیرال جئبه

لرینه قدر ده تخمینن اوچ ایله یاخین بیر اوردوگاهینا د نمه خزرین شمالی ایله چنگیزخان
واخت کئچمیرمی؟
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 -لره مشهورالشیب تاییکی حادثهلی کوراوغلو بو اوچ ایل عرضیندهلی دورآتیعنی قیرآت
 یه چئوریلیرمی؟برابری اولمایان افسانه

نین نمیشدیر  حادثهلردن قایناقالسی رئال حادثهافسانه «الریدریا آت»گؤروندوگو کیمی 
نین جنوب سرحدی ال ا زبکستانجی ایلین مای آیی، یئری تاجیکستان -7۲۲1تاریخی 

نا قوووشدوغو یئره یاخین، آتالرین چیخدیغی دریا ایسه نین پن  چاییطرفلرده وحش چایی
 آمودریا دیر.

ا قدرکی بو اسینیه باشالمنین کوراوغلو ل بی ایله مبارزهسی؟ ر وشنبس قوشابوالق افسانه
یی دئییر؟ کوراوغلونون قووتی هاردان آلدیغینی گؤسترن بو افسانه ایکینجی افسانه بیزه نه

عورالرا دن آنا خط کیمی بیر تک فیکیر شنییه بئله قالین خیال یورغانینا بورونموشدور؟ افسانه
الری اونو یارادیجیال داستان لر وئرمیشدیرب گؤرونور بو یولکوراوغلویا قووتی گؤی: یئریییر

شلر. آما میهئچ کیمدن آسیلی اولمایان، مست ل خالو قهرمانی کیمی ت دیم ائتمک ایسته
 تی جه اوالراق، ح یمیشلر، سادهنین حاق ینی یئمهویجدانلی حرکت ائتمیش، قووت منبعی

اجاق، یلشدیرمیشلر  آنالیان آنالمیشلر، نئجه دئیرلر، اونو کوتمیش سؤیلهتصوّر ائدیلمه
 دیر؟جک. بس او هانسی ح ی تآنالمایان دئییلدیگی کیمی قبول ائده

ییر ده دئییلیر کی، ر وشن چوک گئتدیکدن سونرا قوشابوالغا چاتیر، او قدر گؤزلهافسانه
دوز دن ده بیر اولدن بیر اولدوز، مغریبدن خئیلی کئچمیش مشریوکی، آخشام اولور، گئجه

وز قوشابوالغین اوستونده توق وشورالر. اولدوزالرین دوغور، اولدوزالر گلیب د
 توق وشماسیندان قوشابوالق داشیر، آغ کؤپور آدام بویو قالخیر.

دن بیر قاب دولدوروب باشینا تؤکور، بیر قاب دا دولدوروب ایچیر. او ر وشن کؤپور
سینه قووت نعرهده شاعیرلیک وئریلیر، سسینه،  دن اونون قولالرینا قووت گلیر، ا زونهکؤپور

 گلیر.

ره لبلی مشخ  بیر د وره، مشخ  بیر تاریخی شخصیت و اونونال باغلی رئال حادثه
له، آچماق اولماز. آما بیر حالدا کی، صحبت سوبودای اساسالنمادان بو سیرری، عمومیت

ال مغول چؤللرینده آختارماق بهادیردان گئدیر، دئمک، قوشابوالغی بؤیور بیر احتمال
دان آال بیلردی. اونا گؤره ده دیر، چونکو، طبیعی کی، او، قووتی یالنیز چنگیزخانالزیم
لرینده دیر، مغول چؤلقوشابوالق دئییلن شئی قوشا چای: کی سیرری من بئله آچارامدهافسانه

 Ononکی اونون لریندهحالدون داغینین اتک -مغولالرین م ده حساب ائتدیکلری بورخان
کی، قوووشان لریندهین همین داغین اتکالری. بو ایکی چایچای Kerulenو کئرولَن 

الرین آتا یوردو ایدی. مغول جه ده بوتون مغولنین اجدادالرینین، ائلهسی چنگیزخانحیصّه
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ین قوووشدوغو یئرده ده بو ایکی چای rüşeymiده نین روشئیمیاوردوسونون و مغول د ولتی
نی بوتون دنیایا یایمیشدی. سوبودای دوغما قارداشی یارانمیش و بورادان دا قدرتی

سینه قوشولماق اوچون محض ین دستهگنجلیک ایللرینده تموچین Celmelikله ملیکجئل
بورایا گلمیشدی.

دن بیر خئیلی کئچدی. بیر ده گؤردو کی، او قدر گؤزلدی کی، آخشام اولدو، گئجه»
، یعنی سوبودای بهادیر چنگیزخان «دوغدو دن ده بیر اولدوزدن بیر اولدوز، مغربمشرق

ده ایسه شاه محمد، شرقده خوارزماوردوسوندا بیر خئیلی خدمت ائتدیکدن سونرا غرب
چنگیزخان قدرتلی حاال گلدی.

عنی ، ی«اولدوزالرین توق وشماسیندان قوشابوالق داشدی، آغ کؤپور آدام بویو قالخدی»
سینین بیرینی ا لدوروب صب ائتدیکدن، ائلچیشاه بؤیور خاقانین کاروانینی غخوارزم

دن سونرا رر تح یر ائدیلمیش شکیلده اونون اوستونه گؤندردیکنی اوتهدیگرینین ساق الی
یه باشالدی.نین صبر کاساسی داشدی، محاربهچنگیزخان

 ،«دن بیر قاب دولدوروب باشینا تؤکدو، بیر قاب دا دولدوروب ایچدیر وشن کؤپور»
-ان اونا شاهی توتماق اوچون ایکی تومَن وئردی  بیر تومَن ا زونون، او بیری جئبهیعنی خاق

نویونون. آما واحد کوماندان او ایدی.
ینده باخدی کی، ای دادی بیدادب کؤپور هایاندا دن بیر ده قابی دولدورماق ایستهتزه»

خئیلی سونرا  نویونون تومَنی ایدی، اونالر گئدندنایدی؟ب بو اوچونجو قاب توخوچار
ویون نآرخاالرینجا گؤندریلدیگی اوچون سوبودای بهادیرین اختیاریندا دئییلدی. توخوچار

الرال ووروشما اونالرا، قئید ائتدیگی کیمی، یوروشون سونوندا، کالکا چایی یاخینلیغیندا روه
نده لسینه چاتیر. حتی او د یوشده ده مست ل سرکرده کیمی ساواشا گیریر. روسالر گعرفه

و دن آرتیمیندا قالمالی ایمیش، چونکو روسالرین سایی سکسناو، تومَنی ایله احتیاط
ایمیش. آما د یوشون قیزغین چاغیندا سوبودای اونو سوروشاندا دئییرلر کی، توخوچار 

ییب، ا زونو بؤیور طرفدن روه قوشونونا ووروب.داعوانی گؤروب دایانا بیلمه
سی. بیر آز یوخو یوزماسینا اوخشادی، آما منیم فیکریمجه اونون بو دا قوشابوالق افسانه

دیر.اییاحی محض بئله
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سی... نعره چکمک د یوشو زامانی دوشمنه پسیکولوژی تأثیرلریندن نعره چکمک مسئله
انتظامی ایله سئچیلن مغول اوردوسو د یوش تاکتیکی ایله ده  -ایدی. یوکسک حربی نظام

 غریبه ایدی.
نی بیردن ا زلرینی ضعیف کیمی گؤستررر غفیلدن گئری د نر، آما د یوش زاما

سیراالرینی پوزمازدیالر، دوشمان قوشونو بونو غلبه حساب ائتدیگیندن جوشا گلیب اونالری 
 یهقاچا گؤز قویاردیالر، دوشمان قوشونو اوزون مسافه -قُووماغا باشالدی، اونالر ایسه قاچا

نین بیر امریله درحال دایانیب گئری د نر و یئنه نظاملی دهسه سرکرلنیبداغینیو حالدا سپه
رینه لری ایله واحد یومروق کیمی دوشمان اوزهلرده، دلی د یوش نعرهشکیلده، دار ردیف

آتیالردیالر. بو غفیل حرکت، بئله غیرعادی د یوش، طبیعی کی، دوشمانی سارسیداردی. او 
بیرینی  -آیری طایفاالر شکلینده یاشاییب بیر -آیری زاماناجان تاریخده هئچ بیر ایز قویمایان،

ایللیک عرضینده دنیایا مئیدان اوخویا بیلدیکلری اوچون، جیرماالیان مغولالر جمعی ایکی اون
یاراتماغی « یئکه مغول اولوسو»اونون و کئرولن چایالری آراسیندان چیخیب ا زلرینه 

الی دار اولمیئنی د یوش تاکتیکینه منّتنین بو باجاردی الری اوچون ان چوک چنگیزخان
ایدیالر.

ائدیجی حالدا دوشمنه ا لدورجو ضربه ده( قوشون ساخالییب حلپوس ودا )کمین
 ائندیرمک چوک قاباقالر دا مؤوجود ایدی.

د یوش زامانی دوشمنه پسیخولوژی تأثیر گؤسترمگه خصوصی دقت وئریلیردی. دوشمان 
تالر دن آلمک الزیم ایدی، هانسی مسافهلیقدر سوساراق ایره قوشونونا نه قدر مسافه قاالنا

دن ساغ لی، هانسی مسافهییرغاالنا آددیمالنان قورد یئریشینه کئچمه -سوال ییرغاالنا -ساغا
.. دلی .قولو چیگینه قدر چیرماییب قیلینجی یوخاری توتاراق واحد د یوش باغیرتیالری ایله

یکله للر طرفیندن دقیوزیم ایدی، هانسی هجوم زامانی سرکردهلرله د رد ناال چاپماق النعره
 انلرله آغیزدان عئینی زاماندا چیخمینمینلرله، یوزیئرینه یئتیریلیردی. تصور ائدین، اون

سسلری چؤللره، داغالرا  «آلب -آلب اور -آلب اور -اور»، «الربکهوب منوب مغو»، «اوراااااه، مغولالرب»
.«یه گلردی، قوالق توتوالردیداش لرزه -داغ»ون  سس ساالردی، داشالرا نئجه قورخ

لری لرین یوکسک سسله وئردیکنعره یانلیز د یوش باغیرتیالری دئییلدی، هم ده سرکرده
کوراوغلو  سینده/حیکایه «کوراوغلونون باللیجا سفری»و یا  «گیدورآتین ایتمه»امرلری ایدی. 

نی یسیخان اونون ایلختوق وشماسیندان بحث ائدیلیر. قارا خانینایله ظالیم شهر حاکیمی قارا
 می کوراوغلو گلسهنده کی، بو نه ایش دیر توتموسان، قورخمورسانغصب ائدیر، اونو دئیه

قوهومویام.  ینینجک کی، من ایران پادیشاهیهسنین ائوینی ییخار، دئییر گلسین ده، نئیله
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 -لیک اونون وارقیصاص آلیب ایلخانی دا، اوسته کوراوغلو اونون اوستونه گئدیر، اوندان
سه چوک خان نبو قارا: جکلرله اوخویانالر او ساعات دئیهد ولتینی ده اله کئچیریر. یازانی دقت

ی اوترار کییندهجهین شرق گیرهتانیش گلیر. بلی، بلی، دوز تاپمیسینیز، بو آدام خوارزم
انین خدیر. بو حادثه اصلینده کوراوغلو ایله قارا آدامشهرینین حاکیمی اوالن همین او یاراماز 

ی کسیندهین توق وشماسی، یعنی قوشابوالق افسانهشاهال خوارزمدئییل، چنگیزخان
ین آناسی ایله دیر. اوترار حاکیمی کاییرخان دا شاهانگیزه «اولدوزالرین توق وشماسی»

انینی غصب ائتمیشدی و سونوندا بونا قوهوملوغونا آرخایین اولوب، چنگیزخانین دوه کارو
خان، حیاتدا کاییرخان. ده قاراحیکایه: گؤره ده محو ائدیلمیشدی. آدالری دا اویغون گلیر

ؤزلرینه الرینا و گاونو اسیر آلدیغیندا امر ائدیر کی، اریمیش قیزیلی اونون قوالق چنگیزخان
دیر؟ده نئجهتؤکسونلر. حیکایه

ئله یه گؤره آدام ب. یعنی حیکایه«الری باتدیخانین قوالقکدی. قاراکوراوغلو بیر نعره چ»
ره امر ده ایسه نعالری باتیر، ح ی تباشا دوشور کی، گویا سسین گورلوغوندان اونون قوالق

ایمیش. یوکسک سسله وئریلن امر. امر ایجرا اولونان کیمی، طبیعی کی، اریمیش قیزیل 
 الرینی داغیدیر.اونون قوالق

لین  سینی ائشیدیب سییرمه قیلر اونون نعرهکوراوغلو بیر نعره چکدی، دلی»لیکله، لهبئ
نده بئله باشا دوشمک الزیم دئییلدیر کی، نعره چکمک دعوا کیمی دئیه «گلدیلر
لری حرکته گتیرمک اوچون یوکسک سسله سی دلیدیر. خئیر. کوراوغلونون نعرهمکنعریلده

دیر.سی ایسه د یوش باغیرتیالریلرین نعرهدلیدیر، وئریلن سرکرده امری
ین ماگر کوراوغلو سوبودای بهادیرسا، اونون دا شخصی تومَنینده اون: بئله بیر سوال اوال بیلر

سی اوزون دیر؟ بیرینجیگؤستریلمیش 1111د یوشچو واردیسا، نییه ایگیدلرین سایی 
ئیدن الری هر شسی، داستان یارادیجیجیلر اوالجاقدی. ایکینلرده، طبیعی کی، ایتکیمبارزه

گؤروندوگو کیمی اصل ح ی تی، یعنی قهرمانین مغول اولدوغونو تامام گیزلمک 
ی اولدوغونو سلرین اونلوق سایی سیستمی ایله قورولموش قوشون حیصهمیشلر، دلیمهایسته

 رد دانه د الر. بس نییه محضبیلدیکلرینده بو ح ی تی د رد عینی رقمله کودالشدیرمیش
لیک ده اوال بیلردی.لیو، سککیزلیک، بئشلیک؟ آلتییئددی

«ردولووال»دئییلیر. جمع حالدا « دولوو»یه مغولجا یئددی: دیربونون دا اییاحی چوک ساده
کی سیندهسؤزبیرلشمه« دولو ایگیدلر -دلی»لشیر. سؤزو ایله سس« لردلی»اوالجاق کی، بو دا 

کیمی.
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یئددینجی بؤلوم

 نئچه خال ین سئویملی -دیر، نئجه اولموش کی، یادائللی بیریسی نئچهبس ماراقلی
ورر نلر باش االری دئییل، ت، اونو قهرمان حساب ائدهمیشدیر؟ هه، اوالقهرمانینا چئوریله بیلمه

قاراداشلی الری واردی.ال دیل و قان خال الری اولموشدور، دین آیریلیغی اولسا دا قهرمان
ینی قاباغینا قاتیب، آخیرینا نین شاهاساسی ایسه او ایدی کی، بؤیور بیر امپراطوری

میشدیر. ییشمهلرده د ولت قورولوشونو دَده اولسا دا کئچیب گئتدیگی مملکتچیخاجاق قووه
بیر  رله یولوده مین کیلومترلو هئچ بیر د یوشده مغلوب اولمادان اوچ ایله یاخین بیر مدت

لطان د رد ایل سونرا س -خیال کیمی کئچیب گئتمیشدی. اگر آذربایجاندان گئتدیکدن اوچ
لرده قهرمان الدین گلیب آذربایجان حؤکمداری اولماسایدی سوبودای بهادیر خاطیرهجالل

 اولسا بؤیور بیر قولدور -ال خئیر. اولسامی؟ بؤیور بیر احتیمالکیمی یاشایا بیلردی
نین بو باشیندان ووروب، او باشیندان چیخان عادی بیر باس ینچی کیمی سی ایله ا لکهدسته

، او ایسه بو د ولتین گزلر د ولتی وار ایدیدی. چونکو خال ین ا ز ملّی اَلدهخاطیرالناجاق
، کندلرینین دین  حیاتینی پوزموشدو. آما او گئدندن سینه سوخولوب شهرلرینیناراضی

انا آذربایجلرینجو ایلده دربند کئچیدی ایله بؤیور قیپچاق دسته -7۲۲۳ر؟ سونرا نه اولو
ال د یوشده مغلوب اولموش سلطان نجی ایلده بیر نئچه ایل اول چنگیزخان -7۲۲5سوخولور. 

 ین ماراغانی آالندان سونرا تبریزهالدین قوشونو ایله گلیر. هئچ بیر م اومت گؤسترمهجالل
یه قاچیر، اورداندا گئدیب اَلینجه قاالسینا اولور. آتابای ا زبک گنجهگئدیر و شهره صاحیب 

سی یوک اولور. قیسا بیر واختدا گزلر ساللهسیغیلیر و اورادا دا ا لور. اونون ا لومو ایله اَلده
ین حاکیمیتینی گنجه، بَرده، شَمکیر و سایر شهرلر تانیییر.الدینجالل
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حاکیمیتی ده چؤکور،  Ağsunqurilərلر وریین فتحی ایله آغسون الدینجالل
ری سی اونون وزیین ایدارهلری حساب ائدیرلر. آذربایجانشاهالر ا زلرینی اونون تبعهشیروان

شَرف المولکه تاپشیریلیر.
لری اوزوندن تبریزده عصیان قالخیر. عصیان بوتون بو آدامین عاغلینا گلن عجایب وئرگی

ده بندرین باشچیلیغی ایله صنعتکارالر و نجی ایلده گنجه -7۲۳7آذربایجانی بورویور. 
الدین عصیانی یوخسولالر دوشمن پادگانینی محو ائدیب حاکمیتی اله آلیرالر. جالل

نین بوینو وورولور، بندر ایسه شاق االنیر. آمانسیزلی ال یاتیریر، اوتوز عصیان رهبری
 -ر شهرلر ده قالخیرالر. حرکات گئته قارشی مرند، خوی، ناخچیوان و دیگ -الدینجالل

دا، دا، ایرانلیو آلووونو، طبیعی کی، اونون بوتون تورکوستانگئده قووتینی آرتیریر. بو ناراضی
ین اوغلو اولماسی واقعیتی ده سیز بیر شاهدا نیفرتله خاطیرالنان مسئولیتآذربایجان

گوجلندیریردی.
من قوشونو گلسه بو دا آتاسی کیمی خال ی بوندان حؤکمدار اوالرمی؟ صاباح بیر دوش»

...«قیرغین قاباغیندا قویوب قاچماز کی؟
و بیر ده ب« کوراوغلو کورون»کئشلی زامانالردا خالو  -باک، همین او قاریشیو، کئشمه

یمی دیار قُوودوغو کشهر، دیار به  یئرلره قاییتماسینی آرزوالیاجاقدی کی، آتاسینی شهر به
رینا چیخسین.اوغلونون دا آخی

ر کو»الرال اوالن لرله، خانایشی اوردوالرال، ظولومکار شهر حاکیملری ایله، قودورغان بَی
لرده یاشایاجاقدی. آغیزا کئچن افسانه -سی محض بو ایللرده آغیزدانمبارزه« اوغلونون
ین بیریسی اوچون بیر حؤکمدارا گؤز وئریب، ایشیو وئرمه شاه کیمی قدرتلیخوارزم

الدین کیمی ایدی کی؟لجال
آما او بیر داها بو یئرلره قاییتمایاجاقدی.

یغیچورماقون نویونون باشچیل -نینسینجی ایلده بو دفعه باش ا بیر مغول سرکرده -7۲۳7
آلتیندا اوالن مغول قوشونو آذربایجانا سوخولور. ری و همدانی آلیر، شهر وارلیالری ایله 

«الرالقیرآت و دورآتلی»احیب اولور  اون ایل اول ده بو شهر دانیشی الردان سونرا تبریزه ص
محض دانیشی الر یولو ایله قیرغیندان، تاالندان خالص اوال بیلمیشدی. مغلوب اولموش 

الدین آنادولو طرفلره قاچیر.جالل
نجی ایلده شهری آالراق تملینه  -7۲۳5الرا گنجه جدی م اومت گؤستریر، آما اونالر مغول
نجو ایلده دربندی ده آلدی دان سونرا  -7۲۳8غیدیرالر. شَمکیر شهرلری ده توتورالر، قدر دا

ین ایشغالینی بیتیریرلر. سوبودای بهادیرال جئبه نویونون باشچیلیغی آلتیندا اوالن آذربایجان
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الر بو دفعه توتدوقالری بو تورپاقالردان گئتمیرلر و ایلک یوروشدن فرقلی اوالراق مغول
ا مسکونالشیرالر.بوراالرد

لیگی اولسا دا واحد تورر جغرافیاسی، واحد تورر ملّتی او عصرلرده طایفا، لهجه مختلف
دیللی جه اوالراق، مختلف توررآنالییشی مؤوجود ایدی، بو واحد جغرافیا، ساده

 noyon حؤکمدارالرین تعیین ائتدیکلری د ولت سرحدلری ایله بؤلونوردو. چورماقون نویون
الدین ده، قیپچاقالر دا، سوبودای بهادیر دا تورر ا والدالری ایدیالر. اونا گؤره ده لدا، جال

اونالر اجدادالریمیزا یاد دئییلدیرلر. آما اونالرین ایچینده یالنیز سوبودای بهادیر فرقلنیردی، 
 ال بی ایله خالو آراسیند« کوراوغلو»چونکو مبارزه م صدی باش ا ایدی  محض بونا گؤره ده 

مشهورالشمیشدی.
د یوش  لی ایسکندر نییهد یوشه گئدن م دونیه -یونانیستاندان هیندیستانا قدر د یوشه

یولونداکی، خال الرین سئویملی قهرمانینا چئوریلمیشدی؟ چونکو او آنجاق حؤکمدارالرال 
وک چ ، خال ال ایسه هئچ بیر ایشی یوک ایدی. او، مغولالر آراسیندا دایه گلیردیکلّه -کلّه

دن ده سوبودای بهادیر همیشه اوندان لر، او جملهمشهور ایدی. چنگیزخانین ا زو، سرکرده
بؤیور ائحتیرامال سؤز آچاردیالر.

چینی ویران قویموشدو. مغولالر اورادان گئتدیکدن خئیلی سونراالر دا مسافرلر  چنگیزخان
ده  ری گؤرموشدولر. آما بوگونلقاالق ییغیلمیش انسان اسکلت -شهرلرین کنارالریندا قاالق

له آنیرالر. چوک سیز بیر قهرمان کیمی بؤیور محبتلر بؤیور خاقانی میثلچینلی
 لرین. کیدانالرینلر اونالر اوچون یاد اوالن چورژئنتعجوبلودورب دوغرودور، او، چینلی

çurjenlərin  وkidanların دوغما  حاکیمیتیندن آزاد ائتمیشدی، آما ا زو مگر اونالرا
می؟ خئیر. آراالریندا هئچ بیر دیل و قان قوهوملوغو یوک ایدی. آما بونا باخمایاراق اون ایدی

لشدیرمگه جهد ائتمیشدیلر  او عصره عایید چین اوچونجو عصرده اونو حتی ایالهی
دور. او قاراووراالردا چنگیزخانین آناسی کؤرپه بونا ثبوت qaravüralarıقاراووراالری 

 خانینتموچینی قوجاغیندا توتموش شکیلده تصویر اولونموشدور. قاراووراالر کوبالی
ولورسا هئچ دیر، کیلیسایا قویالر)نماد( تیپیندهلرینه عایید دیر و مسیحی ایکونحاکمیتی ایل

نی توتموش قادین م دده مریم عیسیه حیرتی کیمسه شوبهه ائتمز کی، قوجاغیندا کؤرپ
ان خآنادیر. بو ایشین هارادان قایناقالندیغینی دا بیلمک ائله بیلیرم ماراقلی اوالر. او زامان کوبالی

یلیندن ا ین حؤکمداری و بوتون مغولالرین خاقانی ایدی، پایتختی قاراقورومبوتون چینین، مغولستان
لر ده ندیگی کیمی ائرمنیآرخاسینجا آج چاق ال سوروسو سوله پئکنه کؤچورموشدو. آصالنالرین
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-رانیسینه توپالشمیشدیالر، قاراوویؤره -نین یاندان پئکنه، اونون ساراییاونون آرخاسینجا قاراقوروم

لیغا لری داللکارا اونالر سفاریش وئرمیشدیلر. کیشیدا اونا هدیه ائتمک اوچون چینلی صنعت
یشی لرین آردینجا دین قادینالری دا ق... مئیللی اوالر، اودور کی، ائرکک ائرمنیمئیللی اوالن ملّت

یالر، آخین گلمگه باشالمیشد -لر ده کیچیک آسیادان اوزاق پئکنه محض بو زامانالردان آخینائرمنی
دان فرقلی اوالراق چادیرالردان، بالیک دئدیکلری بو بؤیور شهر قاراقورومچونکو مغولالرین خان

جا لرینین یاتاقالرینا راحاتالردان اوزاق ایدی، گور شهر حیطینده ایسه غالیب مغول سرکردهالچیوآ
معنوی » الریناآللرینین عاغیلالرینا گلن بو یئنی داهیانه ایکون)نماد( ایدهیول تاپماق، ائرکک

 وئرمک اوالردی.« دستک
یئتمیش ایله یاخین بیر مدت گرلرینه اویوب یوز بو او واختالر ایدی کی، ائرمنی حیله

عرضینده اسالم دنیاسینا قارشی صلیب یوروشلری آپاران آوروپا معناسیز قیرغینالردان باش ا 
الرینا نلی مغول خاقاهئچ بیر شئیه نایل اولمادیغینی گؤروب سیالحی یئره قویموشدو. قدرت

پالنی  جبهه آچماق دن ایکینجیالرا شرقمسیحیلیغینی قبول ائتدیرمک یولو ایله مسلمان
 سیز قالمیشدی.دا نتیجه

سیندن یالنیز اونون کیچیک گلینی سورکاکدانه خاتون مسیحیتی قبول عایله چنگیزخان
بر لرده فرانسه کرالینا خخانین ا لوموندن سونراکی ایللر قویورائتمیشدی، بونو ائرمنی

ین ال بؤیور خاقانمکتوب سی آلتیندامسیحی پرده« روبروکو»وئرمیشدیلر، او دا جاسوه 
 سیله خاقانا دینلی ایدی کی، بلکه آنا واسیطهال دا گؤروشمهآناسی سورکاکدانه خاتون

رکاکدانه نه قدر سوسینده تأثیر ائتمک مومکون اولسون. آما روبرور قاراقوروما یئتیشهمسئله
دفعه یئنی  لر بوییشمیشدی. پایتخت پئکنه کؤچورولندن سونرا ائرمنیخاتون دنیاسینی ده

« آلالهین اوغلو»سیز بیر اصوال ال آتیرالر  قارووراالردا چنگیزخانی و سون درجه وجدان
بو یولال  رردهلری حیرتی عیسی، آناسی آیلینی ایسه م ده مریم آنایا بنزهحساب ائتدیک

 خانین قلبینه گیرمگه چالیشیرالر.کوبالی

اواش ی -می؟ تصور ائدین کی، بو قارووراالر یاواشدئییلگر بیر اصولدور، نه قدر ده حیله
سینده ا زونه مؤحکم یئر توتور. بوندان سونرا هر هانسی مسیحی مملکتینه مغول دوشونجه

رکن رلرینی گؤرلری حالدا هر بیر ائوده، هر بیر کیلیسادا او شکیللرین بنزهجکهجوم ائده
 می؟ردیائدهالر او مملکتی ا زلرینه دوشمان حساب مغول

ونرا گی سمهسئچمه -هر بیر خالو هانسی آدامی قهرمان سئچیب: قیساجا بئله دئمک اوالر
 لردن داها یاخشی بیلیر، چونکو هر د ورون ا ز شرطلری وار.کی، نسیل
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دیر. بیلدیگیمیز کیمی کوراوغلونون اصل آدی ر وشن ایندی نؤوبه قهرمانین آدینین
 اولموشدور.

ی می؟ وآلاله، سیزب بو داها چوک فارسالر آراسیندا یایغین اوالن بیر آد دئییلباب دوغرودان؟
ن نمگه باشالدیغیم واختدان اونوبیلمیرم، آما من تورر باباالریمین شانلی تاریخینی ا یره

اصل آدینین ر وشن اولماسینا شوبهه ائتمیشم. بورادا نسه دوغرو دئییل دئمیشم. کوراوغلونون 
قات یم ایکلیک حاصیل ائتدیکدن سونرا ایسه شوبههر اولدوغونا تام ی ینسوبودای بهادی

آرتدی  اگر داستان یارادیجیالری بو بؤیور ح ی ی، یعنی کوراوغلونون کیم اولدوغونو 
سینه سی شکلینده رمزلر پردهنی قوشابوالق افسانهمیشلرسه، حتی اونون قوت منبعیگیزله

دوزگون دئیردیلرمی؟ طبیعی کی خئیر. آما بس نییه  -بوروموشلرسه، اصل آدینی دوغرو
فاره آدی؟ نییه ر وشن؟ داستان تورر خال الرینین داستانی، قهرمانین ل بی اصل تورکجه، 

ن نین اوجو ایله تاریخ یازان تورر انسانیآما آدی فاره آدی؟ او عصرلرده آت بئلینده قیلینجی
میز اوشاغیمیزا ائرمنی آدی وئرمه -بو گون اوغولسی ا ز سئویملی قهرمانینا فاره آدی وئرمه

ن الرینیلرله تورر آتایلکیمی بیر شئی اوالردی. فاره و ائرمنی  بو ایکی ملت مین
الر، له مشغول اولموشمکباشالریندان تمیزله -تورپاغی ا ز اوست -الریندان قوپان تُوزدیرناق

 بیریندن آییرماق م صدی -لرینی بیرتوررسون عصرلرده آذربایجان، آنادولو و اورتا آسیا 
رینا لوگه دیل اوزاتماالون کؤمگی ایله ا زلرینه د ولت قوروب توررین، روهگوندن اینگیلس

 باخمایین.

له اورا لرلردن قدیم اولماالری کیمی، خسته فانتزیتاریخده بوش بیر یئر یوخدور، قدیم
 زو، ی کی، نوح طوفانیندان یالنیز نوح پیغمبرین امسوخولماق اولماز. بوتون دنیایا بللی دئییل

اوچ اوغلو و اوچ گلینی قورتولموشدو؟ بوتون دنیا بیلمیرمی کی، او پیغمبرین یافَث آدی 
 میشدی؟ بئلهاوغلوندان تورر اوغولالری، دیگرلریندن ایسه عرب و یهودی اوغولالری تؤره

و اوچ  لردن ده فارسالر و ائرمنیر، او جملهاوالن حالدا استثناءسیز اوالراق بوتون دیگر خال ال
لر اولمورمو؟ همین ینسیندن تؤرهسی ایله هیبریدلشمهخال ین بیر باشا و یا دوالیی

لری بو آلچالدیجی سؤزدن یاخا قورتارماق، طوفانین او اوزوندن بیر باشا هیبریدلردن بعیی
ورو باسمامیشدی، بعیی یئرلر قطوفان هئچ ده هر یئری »گلدیکلرینی ثبوت ائتمک اوچون 

لی سورموشلرسه ده، نئجه دئیرلر، تن یدله داواملی اولمامیشدیر، لری ایرهنسخه «قالمیشدی
دی حاق یندا ایهام بئله یوخدور. ساغ قاالنالر یئد «بعیی یئرلر»دا چونکو هئچ بیر دینی کتاب

ین . بو ا ز یئرینده. بو گون دنیاننفر اولموشدور  نوح پیغمبر، اوچ اوغلو و اوچ گلینی، والسالم
کیمی تانیدیغی، اصلینده ایسه آدی های اوالنالر حالیندا  ərminiالردا ائرمنی، کهنه کتاب
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الر بونو بیلمیرلرمی؟ ائله کی م دونیه می؟ یونانالری دئییلروم قاراچی -یاشایانالر یونان
رینده ایلک و بؤیور ظفرینی قازانیر، هالر اوزایسکندر زامانیندان اول اوچونجو عصرده ایرانلی

نظارتی آلتیندا اوالن کیچیک آسیانین قاپیسی  əhəmənilərinلرین او زامانا قدر اهَمَنی
ه های دن دالردا نه کی آج ملّت واردی، او جملهالردا یاشایانالرین اوزونه آچیلیر  بالکانبالکان

آخین گلمگه باشالییرالر.  -الرا آخینقالری بو یئنی توپراروم قاراچی -آدالنان یونان
ما هایالر ییشیر، آلی ایسکندر هیندیستانا قدر گئدیر، گئری د ننده دنیاسینی دَم دونیه

لری کیچیک آسیانی ترر ائتمک مجبوریتینده قالمیرالر، چونکو بؤیور ایسکندرین واریث
ینده سیئره بؤلورلر و هرهسی عاغیللی ترپنیب امپراتورینی د رد اولماسا دا د رد سرکرده

بیریسی حؤکمرانلیو ائدیر. کیچیک آسیا، ایران سرکرده سلوکین پایینا دوشدوگو اوچون 
خرم یاشاماقدا داوام  -لر آدالنان د ولتده ا ز قاراچی دیللرینده شاداونون آدی ایله سلوکی

یرلر. لهلیازا دوغرو ایرهقاف  لری مغلوب ائدیبالر سلوکیلوائدیرلر. یوز ایلدن چوک کئچیر، روم
ری دا آت الروم قاراچی -داها سونرا پومپئیین لژیون خزر ساحیللرینه قدر گلیب چاتیر. یونان

ره بیره کیمی بو یئرل -ایال تابورالر حالیندا اونالرین آردینجا گلیب بیتو کَل آراباالری
ر شماغا کئچمیش بیزانسالاللی دان یونانقاریشیرالر. یئددینجی عصردن اعتیبارا  التین

ح ی تن ده اونالری سئومیردیلر، چونکو بیر زامانالر قدرتلی روم بئله چوک بؤیور مدنی تأثیر 
ن، قدیم آوروپانین بو ان یوکسک مدنیت داشیییجیالری اونالرین قاراچی نسیلدن ائد

ی گلنده لرتوررلو اولدوغونو گؤزل بیلیردیلر  آدام یئرینه قویولمادی الری اوچون ده سلجوق
یمی قوپارا نی صدقه ک -لردن کیلیکیاآغالیا تورر -الردان شکایت ائدیب آغالیالیاونالر یونان
 بیلمیشدیلر.

لر دیر، آلماساالر دا. یئددینجی عصرده عربالرا گلینجه... بویونالرینا آلساالردا بئلهفاره
لر سونرا بو ملّت بوتون اورتا عصر سینی چؤکدوردوکدنلر آدلی امپراتوریالرین ساسانیفاره

میشدی. سلجوقالر، تورکمنلر، قیپچاقالر، مغولالر بویونجا بیر داها آیاغا قالخا بیلمه
 یه کئچمیشدیلر.بئله -دنیه، بئلهبئله -دنلریندن ائلهاوست

رینی. لله شومالمیشدی فاره ویالیتآخسایا غیب -مغولالردان سونرا تیمورلنگ آخسایا
...باشالر... وقویونلوالر، قیزیلقاراقویونلوالر، آغ سونرا

و تورکلر محتشم قهرمانلیو داستانی یارادیرالر، قهرمانین آدی ایسه فاره آدی اولور؟ب
 -نویون شاهی قووما عملیاتی زامانی اساسا  غیریدیرب سوبودای بهادیرال جئبهغریبه

ر. الرال و سایالرال، آالنورجولرله، روهلره ساواشین نه اولدوغونو گؤسترمیشدیلر  گتورر
می؟لردن بیری ده فارسالر دئییلدییاناشی بورونالرینی اوودوقالری ملّت
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ین اصل آدی عرب آدی اوالن حسین ایدی، بونا باخمایاراق ییرمی ایل دئیه بیلرلر بابک
. یلره قارشی ووروشموش، خالفتین بئش بؤیور اوردوسونو داغیتمیشدعرضینده عرب

لیکدن ینی ملّنین آدی اولماسی کلمهسیدیر، آما بو آدین سئویملی پیغمبریمیزین نوهائله
یه قالدیرمیشدیر، بئله کی، ملّیتیندن آسیلی اولمایاراق هر بیر چیخاریب عموم اسالمی زیروه

 مسلمان بو آدی دوغما حساب ائدیر.

نون دن بیرینده گؤردوم کی، کوراوغلولرینین گزینهلنمکده حاقلییام. داستانالغرض، شوبهه
 دیر. تصور ائده بیلمزسینیز نه قدر سئویندیمباصل آدی ر وشن دئییل، اوروشان

ال من ده آخیر کی آختاردیغیمی تاپمیشدیم. کلمه تحریف اولماسایدی بؤیور بیر احتمال
ریف ر. تحدیدیر. آما عکسینهسیکلمه« ر وشن»ردیم کی، تحریف اولونان بئله حساب ائد
و گون نین دیلینده بلرینین اکثریتیدیر. اورتا آسیا توررسیکلمه« اوروشان»اولونان محض 

ه یئرین« ووروشان»، «اوروشماق»یئرینه « ووروشماق»دیر. کیمی ایشله« اور»سؤزو « وور»ده 
ا وندو سون« روشن»، «روشان»سی کلمه« اوروشان»دئییلیر. زامان کئچدیکجه بو « اوروشان»

یر، دکیمی ل ب« کوراوغلو»شکلینده دوشموشدور. دئمک، بو دا « ر وشن»دا فارسالشاراق 
 آدی دئییلدیر.

اصل آدی ایسه داستاندا یوخدور و اوال دا بیلمزدی  « ووروشان، ساواشان کور اوغلو کورون»
غونو ولریندن بیری اولدسرکرده دئدیگیم کیمی، اگر داستان یارادیجیالری اونون چنگیزخان

لی ایدیرلر. ائله میشلرسه، دئمک هر شئیدن اول اونون آدینی گیزلمهگیزلمک ایسته
 می؟دئییل

لریندن بیری ده، طبیعی کی، سینده آنادان اوالن سوبودای بهادیرین ل بدمیرچی عایله
لری جه اونا گؤره کی، آتاسی دمیرچی ایدی. البته، ل بدیر. سادهاوغلو ل بیدمیرچی

الر مغول اوردوسوندا حددن آرتیو اولموشدور، لری ایله باغلی اوالن اوغولنین پئشهآتاالری
 کی بیر م ام بو ایگیدین محضدهسینحیکایه «سیبئله گلمهاوغلونون چنلیدمیرچی»آما 

 دیر؟سوبودای بهادیر اولماسیندان خبر وئریر. او هانسی م ام

یندا لنن جاموکانین حاق ینی گؤروب حیرتسوبودای بهادیرین غیری عادی د یوش قابیلیت
ه ده جسؤزلری چنگیزخانین، ائله «قودورموش ایت»، «زنجیرینی قیرمیش دلی»دئدیگی 

لدیگی خاقان سئچی لره چئوریلمیشدی. چنگیزخانبوتون مغولالرین چوک سئودیکلری ایفاده
و جه بشدی. سادهله محض بو سؤزلره مراجعت ائتمیزامان سوبودای بهادیرال بؤیور محبت

اوغلو دیلمیشدیر. دمیرچیسی داستاندا بیرباشا معناسیندا ایشلهایفاده« زنجیر قیرماق»
اوغلو هوشونو کوراوغلونون آتینی اوغورالیارکن، کوراوغلو بیر دلی نعره چکیر، دمیرچی
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اوغلو رچییقولونو قالین زنجیرله باغالییر. دم -ایتیریب آتدان ییخیلیر. کوراوغلو تئز اونون ال
لره بئله ا ز خوشو ایله گئدیب، دلیا زونه گلنده گوج وئریب زنجیرلرینی قیریر و چنلی

 قوشولور.

ده عینی آدام ندن ایکی مختلف آدامالر کیمی قارشیالشدیرلمیشدیر؟ بس بو حیکایه
ین مغول اوردوسوندا خیدمت ائتمگه گلیشیندن گئدیرسه او، چنگیزخانین صحبت سوبودای

 اوغلو سوبودای بهادیردیرسا کوراوغلو دا چنگیزخانمی؟ دمیرچیلی دئییلدینا گلمهیانی
 اولمورمو؟

 -دیر کی، داستان تاریخدن گؤتورولسه ده تاریخ دئییلدیر و غیریخئیر. نظره آلماق الزیم
نین تاریخی ده لیک، هر بیر حیکایهخال الری طرفیندن یارادیلمیشدیر. اوستهمغول 
خالو داستاندا کی، بوتون اطالعات عینی واختدا آال بیلمزدی آخی اونالری  دیر مختلف

نین ا زوندن ده گؤروندوگو کیمی لی ال دا دوزوب قوشسون. حیکایهتاریخی آردیجیل
نین ده کوراوغلو حاق ینداکی سی / و دئمک بو حیکایهبئله گلمهاوغلونون چنلیدمیرچی

 نین ایشی دیر.لره قوشولماسی / چوک سونراافسانه
قئید ائتمیشدیم کی، چورماقون نویونون باشچیلیغی آلتینداکی، مغول قوشونالری 
ایکینجی دفعه آذربایجانا هجوم ائتدیکدن سونرا آرتیو بورادا داواملی قالمیشدیر. ییرمی ایلدن 

ینه بنین ترکیلر د ولتیجی ایلده ایسه آذربایجان هوالکو خانین ایلخانی -7۲56سونرا، یعنی 
 .نین پایتختینه چئوریلمیشدیسیقاتیلمیش و تبریز بو یئنی بؤیور مغول امپراتوری

اوغلو لریمیز دمیرچیدهدیر کی، یئرلی آدامالر، یعنی دهاونا گؤره ده منیم فیکریم بئله
 الشان همین ایلکنی چورماقون نویوندان سونرا آذربایجاندا مسکونحاق ینداکی، حیکایه

 ائشیتمیشدیلر.الردان مغول

 اون ایل سونرا. -ال جئبه گئتدیکدن آن آزی سککیزسوبودای

لرده کوراوغلوالشمیشدی. گؤرمورسونوزمو او زامان سوبودای بهادیر آرتیو چوخدان افسانه
اسیم اسدیگی  -نین اسیمدمیرچی آتا اوغلونون ظالیمالرا قان اوتدوران، آدی گلنده هامی

ور؟ نه نده نئجه قورخویا دوشگینی دئیهجهاونون آتینی گتیره کوراوغلونون قاالسینا گئدیب
اوغلو ییرسه بیر شئی چیخمیر. دمیرچیقدر اونو بو قورخون  فیکریندن د ندرمک ایسته

یدی، ا« دلی»لره قوشولور. و بیر حالدا کی او دا بئله گئدیر و سونوندا اوراداکی دلیچنلی
لریندن بیری اولمالی ایدی. چونکو وغلونون دلیبئله قالخمیشدی، دئمک او، کوراچنلی
بئلین بیر تک صاحیبی واردی، او دا کوراوغلو ایدی. و... بودور، عزیز اوخوجوم، نهایت، چنلی

سئویملی قهرمانین ایزی ایله عصرلرین آرخاسینا ائتدیگیمیز سیاحتیمیز باشا چاتدی، اونون 
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ینانیرام، اونا گؤره ده قیزیل کیمی واختینی سنی یورمادیغینا، عکسینه ماراقلی اولدوغونا ا
آیریب منیمله بیرلیکده کوراوغلو آختاریشینا چیخدیغین اوچون پئشمان اولمادیغینا امینیم. 

زامان باش قالدیران  -ده قلبینده زامانآخی نئجه اولسا دا کوراوغلونون کیملیگی باره
 سؤزلرینین معناسینی، دریا آتی« دورآت»و « قیرآت»لیک سون قویدون، لره بیردفعهشوبهه

ه لنین نییه د رد یئددیلیکسینی آنالدان، ایگیدلرین ساییو قوشابوالق افسانه
یش سی، کوراوغلو قاالالرینین نییه بو قدر گئنلر دئییلمهگؤستریلمیشدی، اونالرا نییه دلی

یر داها امین اولدون الرا جاواب تاپدین. و بسی و سایر. بو کیمی سواللنمهلرده سپهاراضی
کی، قهرمانالر ح ی تا  ده ا لمورلرمیش، نه قدر گیزلی قالساالردا، باش ا بیر آدین، ل بین 

جه ایلدن سونرا دا اولسا گونون بیرینده باک بئلهیوزسینده گؤرونمز اولساالردا، سکگیزکؤلگه
الرینی ن گونلرینه قدر جانایشیو اوزونه چیخیرالر. نییه؟ چونکو اونالر ا لمزلیک حاق ینی ا ل

لر بورولغانالرینا آتماقال، قاچینیلماز ا لومون اوزونه عؤمور بویونجا قورخودان بؤیور تهلوکه
گؤیه سیغمایان  -شؤهرتی یئره -له باخماقال قازانمیشالر. هله ساغلیغیندا شانجرأت
مزلیک کی، او بو ا لدیر  حتی دئیردیم لریندنوی سرکرده سوبودای بهادیر محض بئلهافسانه

یر دیر. چونکو دنیا دوردوقجا نه بتور خوشبختلردن -حاق ینی آرتی الماسی ایله قازانان تک
و دیر، نه ده سوبودای آدی ایله ا لوب کوراوغلتورکون قلبیندن کوراوغلو سئوگیسی سیلینن

یازیلسین.  هسا گئدیر بیر بشر ا والدینین طالعینل بی ایله دیریلمک اوندان باش ا هانسی
 دیر، اونا تای کیمسه اولمامیش و اولمایاجاق دا.کوراوغلو بیر دنه
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