
  آذربایجان پداقوقى گؤرکملى

 بان میرزه جبار عسگرزاده باغچه
 لر ده یاراتدیغى بدیعى اثرلردن اؤرنکو آنا دیلیمیز

 

)١٢٦٤ - ١٣٤٥( -) ١٨٨٥ - ١٩٦٦(  

لقبی ایله تانینمیش اوالن میرزه جبار عسگرزاده آذربایجانین، بوتون قافقاز و ایرانین بؤیوک هومانیست، آدلیم پداقوق » بان باغچه«

ین موخبیرى و یازیچیسی کیمی لر یساتیریک درگ -فعالیتینی قافقازدا، سیاسیمدنی او اؤز . یندن بیری دیرلر خادیم ایجتیماعو 

سی  تربیه -تعلیم) ینالر و کارالر الل( »و ساغیرالرین لردیلسیز«ى اوچون، خوصوصیله لرین حقالر بویو اوشاقعؤمرو . دیرییبباشال

مکتبینی قوروب و  »و ساغیرالر لردیلسیز«بان، تبریزشهرینده، ایرانین بیرینجی  باغچهجبار . دیردیباوغروندا چالیشب و موباریزه ائ

 اونون. ینداندیرالر و رسام ىنین ایلکین مؤلیفی، ناشیر یالر اوشاق تاماشاالرى و کیتاب ایراندا ،او .یریبدایلک اوشاق باغچاسینی آچ

ین الر قادین بان باغچهجبار . اثرلرینی تورکجه و فارسجا یازیبدیراو  .آدالنیبدر ومئتود ائتدیگی یئنی تعلیم اوصولو ترکیبابداع 

ى حیمایه ائتمه جمعیتی و تئاتر جمعیتینی لر معلیمتبریزده، . آتیبدیر الر سی یولوندا بؤیوک آددیم گلیشمهنین                     آزادلیق حرکاتی

نین  سی آزادلیق جبهه. ی اوغروندا کؤکلو موباریزه آپاریب و اولدوقجا امک قویوبدورلرحقنین  ین و عومومیتله کوتلهلر معلیمقورماقال، 

ین لر معلیمپداقوژیک و تنقیدى درگینی تهراندا نشر ائدیبدیر و  -آدلی قاباقجیل، سیاسی) دیل(» زبان«اعضاسیندان اوالن 

آرایا قویوب، دیکتاتورلوق و  -ینی آچیبیکلرل  سیاسی چتین -یایجتیماعدرگیده گونون  .البیرلیگی یولوندا چالیشیبدیر

 .علئیهینه کسگین چیخیش ائدیبدیر کچیلی ستملکهوم

 ژورنالیستیک چالیشماالر/ گنجلیک دؤنمی : قافقاز -١

 دوستاق/ مدنی موباریزه  -ایجتیماعی -٢

 اوشاق تاماشاالرىایراندا ایلک / ترکیبی تعلیم مئتودو / لیک  مرندده معلیم: جنوبی آذربایجان -ایران -٣

 الرین تعلیمی اوغروندا قادین/ تئاتر و تاماشاالر/ ایراندا ایلک قاریشیق مکتب و اوشاق باغچاسی : تبریز -٤

 لرین قورماسی  مدنی درنک -ایجتیماعی -٥

 یمکتب» دیلسیزلر و ساغیرالر«ایرانین بیرینجی / قارشیدورماالر / حاکیمیتین اریتمه سیاستی  -٦

 اوشاق باغچاسی و تاماشاالر: شیراز -٧

 یاردیمچی جیهازالر اختیراع ائتمک/ مکتبی » لر و ساغیرالر دیلسیز«: تهران -٨

 لرى درگی) الرین یازى اوشاق( » بهار کودکان«و ) دیل(» زبان« -٩
 تورکیه سفرى / دوستاق / کودتا / الرى  ین تحصیل پروقرامی، اوجاغی، معلیم بئجرمه کیالس»لر و ساغیرالر دیلسیز« -١٠

 لر سون دؤنم -١١

 بانین بدیعی یارادیجیلیغی جبار عسگرزاده باغچه -١٢

 الریندا  سون آن -١٣

 قئیدلر -١٤

 الر الر، فایدالی باغالنتی ایناققبان حقینده دگرلی  باغچه) عسگرزاده(میرزه جبار  -١٥
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 سینده یازدیغی اثرلریندن اؤرنکلر آذربایجان تورکجه -١٦

 آثار به زبان فارسینمونه  -١٧

 

 چالیشماالر یکژورنالیست/ گنجلیک دؤنمى  :قافقاز

» عسگر«، تبریزلی ایدی و آتام »رضا«بابام . دا آنادان اولموشام جو ایلده  ایروان -)١٨٨٥( ١٢٦٤من « : بئله یازیبدیر حیاتیندانبان اؤز  جبار باغچه

. یردى سایقی اوزوندن کلبه بنؤوشه خانیم سسله اونو آتام دا هامی کیمی. ایدى آنامین آدى بنؤوشه«» .دا قنادلیق و معمارلیق ایله یاشایاردی ایروان

) مولالخاناالردا(ه، مچیدلرده وزرتحصیالتیمی قدیمی اوصول ا» «... بیر قادین ایدى و گؤزو آچیق دیگینه باخمایاراق آیدین یازیب اوخوماق بیلمه

بونا گؤره اونون . جگم رسم دیندن دؤنه ینه گئدهلر آتامی ایناندیرمیشدى کی، یئنی آچیالن دؤولت مکتب ،ر مولالشئیخ علی اکبر آدلی بی» «.آلمیشام

سینده چالیشماقال  یاشیندا ایکن یوخسوللوق اوزوندن تحصیلی بوراخمالی اولوب و آتامین پئشه ١٥...» «...لی اولدوم مولالخاناسینا گئتمه

 )١(. ».گئچینمیشم

لرى و آنام ایله  مه ، قیزالرین مکتبه گئتمه ین معناسینی دئینده»علی کل مسلم و مسلمات ةطلب العلم فریض«مولال  ...« یا گئدن زامانمولالخانا

قورآن علمی  ،سؤز گئدنده نعلمد اوالن ا عایدالر قادین «اوستادین دئدیگینه گؤره . سوروشدوماوندان نین سببینی  باجیمین درس اوخومادیقالرى

علم  ااونون فیکرینجه قادین »...مئیل ائدندیر سارىنین روحو فسادا یچونکی قاد. سینی اوخوماماق شرطیله ولور، اؤزو ده یوسیف سورهتوتنظرده 

  )١(» ...سینه ده باخامامالیدیر ین یوسیف سوره میشدیر، حتا قورآن اؤگرنمک گرکمه

یاشادیغی . دیرمیشالرا درس وئرمگه باشالنسینه چوخ اهمیت وئرن میرزه جبارعسگرزاده ، گنجلیگیندن او تربیه-تعلیمین الر ین و قادینالر اوشاق

دافیعه وینی ملرحقاونالرین  جاعؤمرو بویوبوتون  یب،دؤورون آغیر مذهبی شرایطینه و خطرلرینه باخمایاراق گیزلیجه قیزالرا ائوده درس وئر

 .ائتمیشدیر

نین امکداشی اولوب، قافقازدا  سی مجموعه» مولال نصرالدین«. دیرمیشنخبیرلیگی ایله باشالونین م قزئتی» قافقاز«ژورنالیستیک فعالیتی، اونون 

 )١٣(. کیمی چالیشیبدیرو یازیچیسی لرین موخبیرى  یتورکجه چاپ اولونان درگ

 دوستاق/ ریزه اموبمدنى  -ىایجتیماع

دیگی  کلهونین کؤر رژیمی )تزار( ارچ، ینه گؤرهس ده ایشتیراک ائتمه ی موباریزهایجتیماعجو ایلده ایرواندا،  - ١٢٨٤) ١٩٠٥( میرزه جبارعسگرزاده 

نین  دوستاقدا اوالرکن ژالتین چاپی وسایطی. دوربدوستاق اولونو آى بیر نئچهجریانیندا ) موسلمان داواالرى -ائرمنی(دینی و اتنیک چاخناشماالرین 

. ینی نشر ائدیرمیشلر درگیلیک  هفته» مال باشی«و » مال نهیب«رک، گیزلیجه  نین یاردیمی ایله تشکیل ائده سینی زنجیرداشی زیندانا گتیریلمه

یا چیخاران ایسه اونون زنجیرداشی  دوستاقدان دیشارىساتیش اوچون ی لر درگی. ینی ده اؤزو چکیرمیشلر ینی اؤزو یازیب رسمالر ىین یازلر درگی

ی حیاتیندا و ایجتیماعجک  دؤورو اونون گله لیقدوستاق و تارتیشماالر، الر ایله آپاردیغی دانیشیقسیاسی محبوس وارتان  .و حبس یولداشی ایدی

زینداندان قورتولدوقدان سونرا حیاتینی انسانلیغا و باریشا حصر ائدیب، بو یولدا وار گوجو ایله مدنی و . ینده درین ایزلر بوراخمیشدیرلر گؤروش

 )٦(. ردوشجمعیتینی قورمو» مدافع مظلومان«اوچون ائتمک ال موباریزه الر ده داشناکنمبو دؤ )1( .ی فعالیته باشالمیشدیرایجتیماع

جی ایلده  -١٢٩٢) ١٩١٣(بو ایکی اثر . ایدى لر حکایهآدلی منظوم » بایرامچیلیق«و » قیزیللی یاپراق«ایلک اثرلری اوچون یازدیغی  الر اونون اوشاق

  )لر اؤرنک :باخ( )١1( .سینده چاپ اولونوبدور کولتورا مطبعه  (2) شهرینده تخلصو ایله ایروان»  عاجز«
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İrəvan 1914 (1293 

آدلی ) 2-11-١٢ ( »لک لک « ،اورقانینجی دفعه اوالراق، ایلک تورک دیللی مطبوعات یجی ایلده ایروان شهرینده بیر -١٢٩٣) ١٩١٤(جبار،  میرزه

الرین حیات  تون الر، شعر و فیلیه نین دیلی، اوسلوبو، ایفاده طرزی، اوندا وئریلن بدیعی یازی لیگی هفته »لک لک«. درگینی نشر ائدیبدیر

یولو ایله گئدن » مولال نصرالدین«. سینده اؤنملی رول اوینامیشدیر نین گئنیشلنمه سی نین ماراق دایره لرینه اساسالنماسی اونون اوخوجوالری حقیقت

 ون فیکرینجهسیاسی ماهیتیندن صؤحبت آچان زاهد اکبروف-یایجتیماعنین تاریخی اهمیتیندن،  ىلر نداکی خیدمتقارشیسی خلقین »لک لک«

نین اینکیشافینا معین کؤمک گؤسترمیش، آزادلیق، ترقی و  سی سیاسی و ادبی دوشونجه -یایجتیماعتده آذربایجان ّدونشر اولوندوغو م» لک لک«

 )10(. دموکراتیا ایدئیاالرینا خیدمت ائتمیشدیر

لی اولمایاراق تنقید هدفینده ییندن آسگلی یچ هیندن، نگلی تنقید اولونانین کیم ،ین مؤوجود وضعیتیلر ی برابرسیزلیکایجتیماعده  هعومبو مج«

یئنی : لری لهاعاریف مسام اؤزللیکلهبورادا . لریندن بیری اولموشدور ایهغعاریف و مدنیت اوغروندا موباریزه ژورنالین اساس ایئنی تیپلی م. اولموشدور

لیندن گلنی ایولوندا سی  لنمه عاریفانین م ىالرلرین یاخشی اوخوماسی، سویداش نین تطبیقی، طلبه ىلیم و تربیه مئتودالرعده تلر لو مکتب اصول

 )١1( ».لر اؤز عکسینی تاپمیشدیر لهاه سؤوق ائتمک کیمی مسگم مه اسیرگه

له سویداشی کیمی جبار عسگرزاده ایروانی ترک لر لر زامانی مین الرین تؤرتدیگی دهشتلی حادیثه دؤنمینده، داشناک  بیرینجی دونیا ساواشی

 .میشدیر کیمی ایشله) فرماندار(سی  نین ایغدیر شهرینده اؤنجه تحویلدار و سونرا اورانین والی تورکیه .یه کؤچموشدور لی اولوب، تورکیه ائتمه

بیر قاریشیق اوچون  الر اوشاقکندینده » نوراشین«ساواشین سونالریندا ایروانا قاییتمالی اولوب، حیات یولداشی صفیه خانیم میربابایی ایله بیرلیکده 

 اونالرىو یوخسوللوق  )حصبه( لیک اوزون سورن آغیر خسته. میشلر بیلمه هتدیراوزوندن بو ایشی دوام ائ رکللی گینآّما گر. مکتب قورموشدور

 .یب قارالتمیشدیرینی سویوق آپارالر ز قویموش جبارین آیاقودؤزولمز قیزدیرما ایچینده باش گؤتوروب چؤللره ا .آیاقدان سالمیشدیرلیکله  عایله

 . لی اولموشالر ینی کسمهالر قطعی اؤلومدن قورتارماقدان اؤترو، آیاق بارماق

 
  

 

Təbriz 1924 (1303) Təbriz 1925 
(1304) 

Aciz Əsgərzadə təxəllüsü 
1925 (1304) 

Təbriz 1925 (1304) 
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 تاماشاالرىاوشاق ایلک  داایران/  وترکیبى تعلیم مئتود/  لیک معلیم دهمرند :جنوبى آذربایجان -ایران

اوتوز دؤرد جی ایلده  - ١٢٩٨) ١٩١٩(سی ایله،  ، گرگینلیک و چاتیشماالرین شیدتلنمهلیکلر  سی، قیتلیق، یولوخوجو خسته ینی ایتیرمهلر والیدئین

جا نایش دالیبان  باغچه .رلشومآذربایجانا، کؤچجنوبی  -، ایراناایکن  لر باشدان سوواراق، خسته سی ایله بیرلیکده چوخلو تهلوکه یلهعا ایکن یاشیندا

مکتبینده بیرینجی » احمدیه«ین یاردیمی ایله  زا آقاخان مکافاترمی  نین باشچیسی سی فیرقه» تجدد«چوخ گزدیکدن سونرا، نهایتده مرندین 

آدلی اوشاق تاماشاسینی » ُخورُخور«ین تشویقی ایله ایراندا یازدیغی ایلک اثرى،  مکافات. می اوالراق ایشه باشالمیشدیریمعل) کالس(صینیف 

 )٢(. طینده ایجرا ائتمیشدیر نین شاگیردلری اوچون مکتبین حیه»                        احمدیه«تورکجه یازیب 

شاگیردلرین ساغالملیغی یولوندا  )یردآدیله تانینماقدا ومئتود ترکیب(  ایدى و وارمئتودمخصوص سینده اؤزونه  بانین تعلیم تربیه ساحه باغچه

او مالی یاردیم ییغماقال . آراسیندا چوخ یایقین ایدى الر ى اوشاقلیکلر  بو زامان ایراندا، یولوخوجو باش و گؤز خسته. اورکدن و تمناسیز امک قویوردو

دؤنمده، شیدت  وا. سونراالر تبریزده، شیرازدا و تهراندا دا بئله ائدیرمیش. درمان آلیب و اؤز الی ایله اونالرین باشینی یویوب و درمان یاخیردى

لره اویماغی  کیمی ایفاده» اتی سیزین، سوموگو بیزیم«بان  باغچه. الریندان ساییلیردىمئتودنین قاچینیلماز  سی ساحه  تربیه -ایشلتمک تعلیم

 الر اوشاق. له باشا سالماغی دوزگون یول بیلیردىای اورک یاندیرماق و محبت .ایشلدیردى جینایت سانیردى و اونون ترسینه اوالراق یئنی مئتودالر

، دیبعلیمینده تاماشادان ایستفاده ائین تالر دفعه اوالراق اوشاق ایلکاو، . کاغیذ آلیب و اونالرا رساملیق اؤگردیردى -اوچون اؤز جیبیندن قلم

لی،  لره سینه گرمه ه و مانعهریکلل چتینبو یولدا اولمازین . او، شاگیردلرده اؤگرنمگه سئوگی اویاتمیشدى. میشدىمکتبده ایدمان اوچون واخت آییر

ایمتحانالرین ایللرده  کی اؤنجه .اولدوقجا اوغورلو ایدىیورولمادان آپاردیغی موباریزه . اولموشدولی  تاب گتیرمهلره  قارایاخماالرا و کیچیلتمه

 . گؤزه چارپیردى جاسیناقاباریق لرى لی گئتمه سورعتله ایرهتحصیل ایشینده ین اوشاقالرین  بیلمه سیندن گله عهده

لرین  سا دا، گئریچی قووهیحؤرمتینی و آلقیشینی قازانمیشدن نین دری  سییلرى و اهال ى بیلن ماعاریفچیقدربان، مرندین امک  باغچه

 دامکتبی آچان. یمیشدمقیز مکتبی آچماق اوچون جاواز آل« جو ایلده -١٢٩٩ -)١٩٢٠(: اؤزو بئله یازمیشدیر .لی اولموشدور دؤزمهقارشیدورماالرینا 

الریندان قوچومرندین تؤکولوب باشیما  یبازاراهلنین قورغوسونا آلدانمیش تعصوبلی   قارا بیرمولالسیقافاسی شهرین سؤزو کئچرلی، الپدان 

لرین  حادیثهآجی  اولدوقجا] کودتا ایلی -١٢٩٩ -)١٩٢٠[(،او ایل )١(... ینی آلدیالرقاباغنین  و مکتبین آچیلماسی تدیلرجانیما قصد ائ گؤندرمکله

 )١(» ...ین تیفاغی داغیلمیش اولدوالر آزادلیق سئور اینساندو و رفعت اؤزونو اؤلدور) تقی(، دونی شهید اول خیاباایلده  وا .یولونو چکیردى

 

 ین تعلیمى اوغرونداالر قادین/ تاماشاالرتئاتر و /  و اوشاق باغچاسىقاریشیق مکتب ایلک ایراندا  :تبریز

، اونون ائشیدیبلیغینی  بانین باشاراجیغی و اوستا ، باغچه)*ذکا الدوله دیباج، ابولقاسم فیوضات( لرى رییسنین  ىلر تبریز و شیرازین ماعاریف ایداره

جو ایلده  -١٢٩٩) ١٩٢٠(و ایجرا ائتدیگی اوشاق تاماشاالرى ایله یاخیندان تانیش اولماقدان اؤترو،  )آدالنمیش مئتود ترکیب(ومئتودیئنی تعلیم 

 .اقدا ایدىحرکات یاتیریلمسی، شیخ محمد خیابانی اؤلدورولموش و  نین باشچی تیدؤولآزادیستان او تبریزه چاتاندا . ه چاغیردیالرتبریز بانی باغچه

 ،آپاریلیردى لیکلر  بؤیوک دگیشیکشهرده  .لردیگیزلنمیش یا خود و یبایشدن چیخاریل الر اونو تبریزه چاغیراندن  ، اوجوملهالر حرکاتا قوشوالن

ایشسیزلیکدن سونرا اسکی دوستو، دیدرگینلیک و  سورهبیر  .ىللی دئییلدجگی ب اونون دا گله. سیاسی گرگینلیک حؤکم سوروردو -یایجتیماع

لاله ومیرزا نورا سی اینقیالبچیاونو آذربایجانین گؤرکملی آزادلیق سئور و دموکرات ) زونوزى( *میرزا قافارخان سیاهپوش موباریزورولماز یو آدلیم 

ییب و اونو  دوزگون بیلمه سینی اورا گئتمهبانین  یاخیندان تانیش ایدى و باغچه  سیله یئکانی ماعاریف ایداره. ایله گؤروشدورموشدور *یئکانیخان 

ی سینده ماعاریف رییسی محمدعل جهیى نتالربان، قافارخان سیاهپوشون چالیشما باغچه. میشدى گؤندرمک ایستهچیلیگه  معلیمداکی مکتبه  یئکان

چیلیگ ائتمگه  بیرینجی صینیفینده معلیم ینلی مکتب آد» دانش«سونرا، تبریزده ایله گؤروشوب دانیشاندان  )تانینمیش مدنیت خادیمی(  تربیت

سینده اونون  سی ساحه تربیه -الرین تعلیم سی میرزه جبارین تدریس اوصولونو بگنیب، کیچیک اوشاق تبریزین ماعاریف ایداره .میشدیرالباش

  )١( .سیندن ایستیفاده ائدیردى روبهتج
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. بانا اوشاق باغچاسی آچماسینی تکلیف ائتمیشدیر لقاسم فیوضات آذربایجانین ماعاریف رییسی اوالندان سونرا باغچهاجی ایلده ابو -١٣٠٢ )١٩٢٣( 

ین آشیرى فارس  ایشله ده باش مودیرلیگینماعاریف ناظیرن نیبان، ایرا باغچه. ا عاید بیر اوشاق باغچاسی وارایدىالر قلیده یالنیز دینی آزینلراو گون

 دهجو ایلده تبریز-١٣٠٣) ١٩٢٤(باخمایاراق،  قارشیدورماالریناداش آتماالرى و  ینلرگوجگئریچی نین و باشقا  محسنی سی دوکتور یتچمیّل

اوغالن  -، بیرینجی قاریشیق قیز)آدیله» باغچه اطفال« -کودکستان(اوشاق باغچاسینی  ایلکسینده، ایرانین  انجمن کوچهنین  یس مقصودیه محله

سیغماز بیر ایش  بئینهدیم و دیه آتیلمیش چوخ بؤیوک بیر آ لی قاریشیق مکتب آچماق ایرهاو دؤنمده . مکتبی اوالراق، قورابیلمیشدیر) مختلط (

سی دیلسیز و ساغیر  بیر نئچه دانالر باغچایا گلن اوشاق .ییردیلر وئرمهه کؤنول ینس همگئتتبه دا مکین الر ى اوغالنالربیر چوخ ،هانسی کی، ایدى

  .باغلی ایدىه وزلرینین قاپیسی الر باشقا مکتباونا گؤره ایدیلر و 

ا الر اوخوماق، اوشاقیه چیخارتماق، سورود  تاماشاالر یازیب صحنه .رنین تملینی قویوبدو ین تاماشا ادبیاتیالر تبریزده اوالن زامان اوشاق بان باغچه

  .رده ایجرا اولونوبدولر کتبطرفیندن م اونونایلک دفعه  ،اوچون واخت آییرماق و ایدمان یه آپارماق گزینتی دئمک،ناغیل 

ایشلنن پالتارالرى تیکمک و ماسکاالرى  تاماشادا ،مکده بزه -نی دوزلدیب صحنه. یناییردیالرواؤزلرى ده قاتیلیب و آکتیو رول ا الر تاماشاالرادا اوشاق

 ا صفیه خانیمین یاردیمیینیازدیغی اوشاق شعرلرى و تاماشاالر، نبا باغچه. یاردیم ائدیردى اولدوقجاصفیه خانیم حیات یولداشی قاییرماقدا 

موسیقی ایله و  دىاوشاقلیغیندا تارچالماق اؤگرنردیگینه گؤره آناسی،  ثمینه خانیمین سؤیله  بؤیوک قیزى. دىریی له موسیقی بسته امکداشلیغی ایلهو

 .ده درس وئرمکده ده بؤیوک اوغورالر قازانمیشدیرلر قیزالرا مخصوص صینیفو امکداشلیغی ایله  یاردیمیاونون  بان باغچه) ٢. (ایدى لیغی وارتانیش

سی اوچون  آال بیلمه  سینده تعلیم تربیه سویه لر یین کیشالر قادین و امکداشلیغا چاغیریبینی بیر نئچه نفریندان الر آیدینتبریزین دا، الر بو زامان

آّما گئریچی . چالیشمیشدیردا بیر جمعیت یاراتماغا  ایشدن اؤترو بو .باش قوشموشدورمخصوص بیر مکتب آچماغا  االر آدلی قادین» مکتب نسوان«

 . ىدای میش توتابیلمهلر و تعصوبکارالرین قارشیدورماالرى اوزوندن بو ایش باش  قووه

 
 

 

Təbriz, uşaq bağçası 1926 (1305) 
uşaqlarin əl işləri ilə 

Təbriz 1926 (1305)  
divarda uşaqlarin əl 

işləri  

Təbrizdə uşaqlarin tamaşası  
1926 (1305) 

. یبدیریاز فارسجاآدلی درسلیگی » الفباى آسان«ى تورکجه و تنقیدی تاماشاالر آدلی» ائرکک خاال قیزی« و  »میفداکار معل« تبریزده اوالن زامان

یئنی « : ائدیبدیر نقلدیلیندن بئله اؤز تئاتر ایله ماراقالنماسینی اونون  گنجلیکدن نین لرینده آتاسی اؤز خاطیره بگ بانین اوغلو ثمین باغچه

و اونون یازدیغی . اوپرتینده اوینامیشدیم» دى عیبادهمش«بگوفون  یر حاجیلیک و گنجلیک دؤورونده، قافقازدا ایروان شهرینده یاشادیقدا اؤزئی یئتمه

 )٣(» ...یازمیشاماثرى الر اوچون تورکجه ایکی تاماشا  یاشلی اوالرکنتبریزده ...  گؤرموشدوملرله  اوپرتینی دفعه» آرشین مال آالن«

 ین قورماسى لر کنمدنى در -ىایجتیماع

 خلق. وبدورقور )جمعیت تئاتر -جمعیت اتفاق معلمین(ینی لر یتعجم» تئاتر«و  »بیرلیگی لر معلیم«تبریزده  جو ایلده-١٣٠٤) ١٩٢٥(بان  باغچه

وئرمکله، ) نومایش(الر مونتظم صورتده تاماشا بیی سینده یورولمادان ایشله دان بیری اوالن تئاتر ساحهالر سی اوچون ان اؤنملی اوجاق تربیه
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لریندن ونین اصلی عوض آدلی تئاتر آکتیورالر هئیاتی )آئینه عبرت(» عیبرت گوزگوسو« او،. بدیرایشیقالندیرماغا چالیشیى لیکلر  ی چتینایجتیماع

 .ایدىبیرى 

وسایط و جیهازالر ) ائشیتمگه و گؤرمگه عاید(لریندن اؤترو سمعی وبصرى  ى راحاتجاسینا باشا دوشمهلر ین چئشیدلی درسالر اوشاقبان،  باغچه

موش توتالردان  آیدین -لری نین بوتون طبقه سی لی تبریز اها. ییردى مه سی و ساغالملیغی اوچون الیندن گلنی اسیرگه ، اونالرین صحیهدیردىدوزل

ینی لر یچ ین مکتبینی اوشاق باغچاسی و اونالرین تعلیمالر کیچیک اوشاق او،. ییر، اونو آلقیشالییردیالر ر اونا بؤیوک سئوگی بسله نه قدسی کوتله

 . سئچمیشدیر» بان باغچه«سوى آدینی اؤزونون ییردى، بوندان اؤترو  بان آدالندیرماق ایسته باغچه

ایچریسینده  خلقى اوزوندن لر ی و مدنی فعالیتایجتیماع قوشمامیشدیسا دا، ه باشلر فعالیتهئچ زامان سیاسی و حیزبی  ،اؤزونون یازدیغینا گؤره

ى و ماعاریف سئورلرى اونون صداقتله و تمناسیز قوللوق لر خادیمآذربایجانین مدنیت  .نیردىل شوبهه اسئویلیردى، بونا گؤره ده پولیس اون

الکین او . ردیلمیش ایستهک لیگینه کاندید ائتم شورا مجلیسی نومایندهایران بانی  باغچه دان اؤترو،بون .یردیلرینی بیلقدرنین  امگیگؤرور سینی  ائتمه

 )١(. بویون قویمامیشدیر اولماغا کاندید یبسینده فعالیت ائتمگی اوستونراق سای  مدنیت ساحه

 ىمکتب» دیلسیزلر و ساغیرالر«ایرانین بیرینجی /  قارشیدورماالر /اریتمه سیاستى حاکیمیتین 

 .لیگینه گؤندریلمیشدى و تانینمیش شوونیست آذربایجانین ماعاریف رییس قاتی ایرتیجاعچی  محسنی آدلی جی ایلده دوکتور -١٣٠٥) ١٩٢٦(

نین  سی له ماعاریف ایدارهلر مکتبه روجوع ائدن و الر ی، تعلیماتچاوزره شاگیردلراونون اکید فرمانی ... «: بان اؤز بیوقرافیسیندا بئله یازیبدیر باغچه

و عملده مومکون  لیگیبونون چتین. یلریوخسا ایشدن چیخاریالجاق ایدیلر، دانیشمالی اید دیلینده فارس بیرلریله-بیرهامیلیقجا  ،ىلر یامکچ

ینی لر الرین یوردسئورلیک حیس یایله بؤیوک بیر قؤومون حقینی و تاریخی عالیقینی دانیردى و آذربایجانلسؤز اولمادیغی بیر یانا قالسین، او، بو 

یوروتدوگو ه قارشی لر ىهیتلئرین یهود یلهتمام، رال ایلگیلی یاراماز داورانیشینیال ینین آذربایجانل سنیدوکتور مح. کیچیلتمکله اونالرى یاراالییردى

آنادان گلمه  نداوزونو لر مین ایل ینخلقیانینا باخساق، اورادا یاشایان  یکنین هان بو گئنیش اؤلکه...  اولماسینیانلیش بلکه ده تسم،  بنزه داورانیشا

ینی اونالرا لر ینی و دیللر ، عادتایله گوج و قولدورلوق. دیغینی آنالماق اوالرو طبیعی اوالراق اؤز دیلینه، دبینه و رسوموتینا آلیش) غریزى(

 )١(» ...السی بیر ایش دئییلدیراونوتدورماق او

 ]ده خوراساندا آنادان اولوب، تهران، لوندون و پاریسده تحصیل آلمیشدیر -١٢٥٥ -)١٨٧٦(اولموشدور،  ماعاریف ناظیرى -عمادالدؤلهمحسنی  احمد دوکتور[

اهالیدن  ینا ییغشمیشالرى بوغازالر جانبئزیب، یندان الر یاراماز داورانیش اونون ،گتیریب چیخارمیشدى کی دک یادوکتور محسنی ایشی اورا... «

لدات اتبریزین والیسی اونون جانینی قوروماقدان اؤترو بیر دسته س. لردیجانینا قصد ائتمیش الاقییب داشا باسم له رهوائوینی دؤسی اونون   هبیر عیدّ

 )١( ».لی اولموشدور گؤندرمه

سیاسی شعرلرین  .ه ایراد توتموشدوینشعرلر قوشدوغوجه تورک اوچون الر بانی چاغیریب و اونون اوشاق باغچه ،ین بیرینده دوکتور محسنیلرگون

شعرینی قوشماقدان نه مقصد گوددوگونو، بولبولون » گوموش قفسلی بولبول«رک  سوآال چکه -اونو سورغو .میشدىمضمون داشیدیغینی وورغوال

 بولبولون: شعرده دئییلیرمیش( .سیندن نه آندیرماغینی سوروشموشدو یی آنالتماغینی و گولوستانین شنلنمه کیم اولدوغونو، گوموش قفس ایله نه

. دن بولبول نفسدن دوشدو، من ده هوسیمی ایتیردیم چوخ کئچمه. سینی سئودیم، اونو گولوستاندان آییردیم، توتوب گوموش بیرقفسه سالدیم اؤتمه

بولبولوم قفسدن . قفس دوستاغیندا ساخالنماسینا قییمادیم، قاپیسینی آچدیم. اوندا بیلدیم قفس گوموشدن اولسا بئله، بولبول قفسی سئومز

 قصدیلهی اویاتماق ینمحبت حیّس داالر اوشاقا نیسبت الر حئیوان ،بان باغچه.) گولوستانی شنلندیردى رک اؤته وبورتاردى، سئوینجک جهجه وورق

 سینی باشا دوشموش دالیجا گزمه گزکنین  محسنی ،دیکده آنجاق اونو ایناندیرا بیلمه )١(. یه خاطیرالتمیشدیر باشقا شعرلرینی محسنی قوشدوغو

 . دىای
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مخصوص مکتب ) الرا کارالر و الل(نئچه واختدان سونرا، دیلسیز و ساغیرالرا بان  باغچه. دان چکینمیردىقنماادوکتور محسنی قاباجاسینا داور

. دئییلدیرمکتبی الزیم  بیزه، دیلسیزلر و ساغیرالر«: دئمیشدى باشی سویوقلوقالیه دانیشدیقدا، او چوخ  قورماق فیکرینی دوکتور محسنی

. راقدیر بو، اوندان یئی! نین یاییلماسی اوزرینه قوى ینی آچا بیلمک باجاریغی واریندیرسا، گوجونو، اوشاق باغچاسیندا فارس دیلنیلر دیلسیزلرین دیل

من «:وابیندا دئمیشدیربان اونون جا باغچه» .راقدیر سیندن واجیب الرین دیللنمه سی بیزیم اوچون الل نین فارس دیلینی اؤگرنمه تورک جماعتی

سینی یوخارى قالدیراجاغام، سیز ده دستور وئررسیز آشاغی  من، یارین مکتبین کتبه. میرم تا سیزدن ایجازه آلمالی اوالم قوماربازخانا آچماق ایسته

رک  ه سینه گرهلر موخالیفت جی ایلده چئشیدلی -١٣٠٥) ١٩٢٦(نهایت، . چیخمیشدیر یا دیشارىو قاپینی چیرپاراق اوتاقدان  )١( ».ائندیررلر

مکتبینی » دیلسیزلر و ساغیرالر«نین یانیندا یئرلشن معروف انجمن عمارتینده ایرانین بیرینجی  باغچاسی الر سینده، اوشاق تبریزین انجمن کوچه

خاریجی کونسولخاناالرین  و ىالر ی مقامرسم سئورلرى،ییب تبریزین ماعاریف  طینی دؤشه آلتی آى سونرا، انجمن حیه. یربیلمیشد قورا 

ین الر دیواراوستونده و قونشولوقداکی آغاج -داماو گون . الردییه چیخمیش بانین تعلیم وئردیگی اوچ اوشاق صحنه باغچه ،ى قارشیسیندالر یتمثیلچ

اوچ  اؤنوندهگؤزلرى  میشبرلن حئیرتدنین  هامی ،طده نین نیطق ائتدیگی حیه خیابانی. ایگنه سالماغا یئر یوخ ایدى .باشیندا بئله آدام قیمیلداییردى

 ایلک دفعه اوالراق ایراندا بان جبار باغچهلیکله  بئله. الردییردیکته اولونانالرى تابلودا یاز) ایله گؤسترمکله بارماق(، اونالرا راوشاق یازى اوخویو

 ...ایدى نین تملینی قویموش دیلسیزلر و ساغیرالر مکتبی

دموکرات و  .یورودوردو» سیاستینی« نیلمیش فارسالشدیرما دن ایشله و اؤنجه) آسیمیالسیا(آچیقجاسینا اریتمه دن  گیزلتمه ،محسنیدوکتور

بان دا، آشیرى پان  باغچه. ییردى مه وب، الیندن گلنی اسیرگهوورسیندن اوزاقالشدیرماق اوچون وار گوجونو  ی ماعاریف ساحهلر آزادیخاه شخصیت

، )٤(اوزوندن  لر ، سیاسی سببجی ایلده دوکتور محسنی -١٣٠٦) ١٩٢٧. (ین ایچریسینده ایدىلر معلیم ه توش گلنسین ایرانیستین سونسوز کینه

اوزه چیخارتمادان، اونون تهرانا  و دیرمیشباغالتدیراورانی دا ینو باسقی آلت یبپولونو کس ، نین»باغچاسی  اوشاق«بانین آچدیغی  باغچه

 )٢-٦( .راولموشدو گه مجبورتبریزی ترک ائتمرک  یه مه ینه رغمًا و کؤنلو ایستهلر پارالق خدمتبان  باغچه .ایدى لتمیش دوزهسینی  گؤندریلمه

 و تاماشاالر اوشاق باغچاسى :شیراز

تهراندا . ، اونو شیرازدا اوشاق باغچاسی قورماغا چاغیرمیشدیرجکدتو ابولقاسم فیوضات ماجرانی ائشینین ماعاریف رئیسی، کؤهنه دوس فارس والیتی

بان اعتیراض  باغچه. ردىباشدا دوالندیریاونو  .ردىیی جاوازینا قول چکمه )مسافرت(یوال چیخما اونون ، گزک توتوبسی یوبانماسینی  نظمیه ایداره

 لیکلر  یقدا چوخ چتینددوستاقدان قورتار )١-٦(. ىلمیشدحبس ائدی نین دستورو ایله نئچه گون سرتیب درگاهیو سؤیولموش ب لودؤیو ائتدیکده

 الر اوشاق. موشدورباغچاسینی قور الر شیرازین اوشاق ]١٣٠٦) ١٩٢٧([ایلده  یوباتمادان هامانایشی . ىمیشدیئتیرشیرازا اؤزونو چکندن سونرا 

کیمی ال ... اویناماق، ایدمان ائتمک، شعر و سورود اوخوماق و رساملیق ایله بیرلیکده، تیکیش تیکمک، پالتار یوماق، توخوجولوق، بنالیق و  اورادا،

قورد «اشا اثرلرى ا یازدیغی تامالر اوشاق. ینی دوام ائتدیریردىلر سینده فعالیت او شیرازدا دا پداقوژی، ادبیات و تئاتر ساحه. ینی ده اؤگرنیردیلرلر ایش

 .ایجرا ائدیلمیشدیر» اوشاق باغچاسیندا«شیرازین  دؤنه -ؤنهد...) گرگ و چوپان، خانم خزوک(. و س» خزوک خانیم«، »ایله چوبان

 

  
 

Şiraz 1932 (1311) خزوک خانم گرگ و چوپان Şiraz 1928 (1307) 
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ى، ناغیل، تاماشا، الر نین اؤزونه مخصوص اویون         اوشاق باغچاسی...«: بئله یازیبدیرآچیقالرکن ، ونواوصول سی تربیه -تعلیم ینالر اوشاقبان  باغچه

 -نین بونالردان خبرى یوخ ایدى، دئمک اوالر، بیلیکلی تعلیم کیمسه الر او زامان. و قیساجا دئسک اؤزونه مخصوص مدنیتی واردیر... ماهنی، شعر

نین یاردیمی ایله  ىى و تاماشاالرالر اوشاق تعلیم آالرکن، اوشاق اویون... .بیلیردیلر) عاییب(مان یز، یئرسیز، پیس و بئله، بونالرى دگرس لر یچ تربیه

 لر آّما والیدئین. ینی چیخارتماقال، اؤگرنیرالر ینی و اویونلر سس ،ى یامسیالماقالر اوشاق، حئیوان دئمک،ین دونیاسی ایله تانیش اوالبیلیر، الر حئیوان

» زاد المعاد«، و الرپیشیک سسی چیخارتسین -میردیلر باالالرى ایت اونالر ایسته. سانیردیالر دان اوزاقبونالرى یارامازلیق، ادبسیزلیک و اخالق

 )١(» . سی ناغیلینا قوالق آسسینالر میش سیچان قویروغو ایله سورمه چکمهوالنین باال ب» خزوک خانیم«دوعاسی اوخوماق یئرینه، 

آدی » بان باغچه«شیرازین اوشاق باغچاسینا  دن اؤتروسئورلرى و مدنیت قوللوقچوالرى اونا مینتدار اولدوقالرینی بیلدیرمک  شیرازین ماعاریف

 .رلدیوئرمیش

 

 یاردیمچى جیهازالر اختیراع ائتمک/  مکتبى» و ساغیرالر لر دیلسیز« :تهران

 )بانین بؤیوک قیزى باغچه( ثمینه خانیم. الرلی اولموشدو تهرانا کؤچمه گیل بان باغچه جی ایلده- ١٣١١) ١٩٣٢(یندن سونرا،  نئچه ایل شیرازاد ایشله

دیگی پداقوژیک و پسیکولوژیک  الوئریشلی شرایطین، مادى و معنوى یاردیمین اولمادیغی اوجوندان ایسته...« تهراندا آتام،: بو حقده بئله یازیبدیر

 ) ٢(» .مگه باشالمیشدیر یاراتماق فیکیریندن داشینیب یاشاییشینی تامین ائتمک اوچون سیقارت قاییرما کارخاناسیندا ایشلهالر قورومونو آراشدیرما

تو قافقازلی ماهاجیرلردن اولدوغوما گؤره پاسپورتوم ماهاجیرلیک پاسپور... « : بئله یازمیشدیر ننین دیلیند آتاسی )بانین اوغلو باغچه( ثمین بیگ

یمین آردینی توتماق الر سونرا ایشیم بیر یئره چاتمادى و آماج دیدرگینلیکدنبئش آى  -دؤرد. مدیآال بیلمیر  جاوازونا گؤره ده مکتب آچماغا ا .ایدى

 )٣(» ...اوچون تهراندان دؤنوب قافقازا قاییتماق قرارینا گلدیم 

ایران  -نی مکتبی »دیلسیزلر و ساغیرالر«تهرانین سککیز یاشیندا اوالرکن  قیرخ، جی ایلده -١٣١٢) ١٩٣٣(دان سونرا، الرامچالیش لوچوخبان،  باغچه

 . یربیلمیشدقورا  -یورتداشلیغینی آالندان سونرا

 

 
 

Tehran 1954 (1333) Tehran 1929 (1318) yardımcısı 
Səminə xanim ilə məktəbdə 

Tehran 1928 (1317) 
”Sağırlar və Dilsizlər” məktəbi 

 

ى، فیزیکی جهتدن لر سیله سس نین واسیطه ین و باش چاناغیلر سی اوچون دیش ائشیده بیلمهین جو ایلده دیلسیزلر و ساغیرالر-١٣١٤ )١٩٣٥(

 .دیر شیتمائ ا چاتدیران و سئزدیرن بیر جیهاز اختیراعالر چاتیشمازلیغی اوالن اوشاق
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 -، داوادانسایانینا آپاراماق دوکتورمنی دئینیم یوال. اولدوم سول قوالغیمدان ساغیراون بئش یاشیندا ایکن قضا باش وئرمکله، «: اؤز دئدیگینه گؤره

ییردى و  عالیجناب سئید آغا بوتون اون بئش گونو قوالغیما دوعا پوله. لره شفا وئرمک ایدیعاسیندا اوالن بیر سئیدین یانینا آپاردیالر دوعا ایله خسته

اندا هئچ نه توتمعالیجه زامانی ساعاتی قوالغیمین دیبینده ! دان بیرى نئفت ایدىالر یریمه گلن درمانخاط. اؤزو دئدیگینه گؤره درمان تؤکوردو

بیرگون ! چاتمیش اولوردو) نیازینا -نذر(گینه دی هسئید آغا دا ایست. سینی دویوردوم گلمه ییردیم، آّما قوالغیما یاپیشدیراندا نه ایسه بیرسس ائشیتمه

حیس ساعاتدان گلن سسی ساعاتی توتوق قوالغیما یاپیشدیراندا، . تموشدواؤرم، یاستیق ائشیدن قوالغیمین اوستونو سولوم اوسته اوزانمیشدی

دوغروجاسینا ه یوخالیاندان سونرا دؤننئچه . سسینی یاخشی ائشیدیردیم .یوخالدیم ،یم ایله ساخالییبلر قیجیقالنیب ساعاتی دیش. ائتدیم

یمین یاردیمی ایله ساعاتین سسینی ائشیده بیلمگیمی لر دئسم، ائشیدن قوالغیمین اوستونو قاپادیقدا، دیشقیساجا . ائشیتمگیمه ایناندیم

تعلیم وئررکن بو جریان یادیما » ادیلسیزلر و ساغیرالر«ین بیرینده، گونلر! نین آردینجا سئید آغادان ال اوزوب، اونو بوراخدیق بو تجروبه. باشادوشدوم

سوموک «اوچون بو وئریملی سیناق اوزوندن، اونالر . دویوردوالرساعاتین سسینی . ماقال یوخالدیمتوتى ایله لر تی دیشاونالرى، ساعا. دوشدو

 ) ١(» ...سی بئینیمه دوشدو دوزلتمک دوشونجه» قوالقلیق

نین تملینی »دان حیمایه جمعیتینیالر دیلسیز و ساغیر اوشاق« ،جی ایلده تهراندا -١٣٢٢) ١٩٤٣(نین دوامیندا،  ىلر فعالیتبان اؤز  باغچه 

 . قویموشدو

 ىلر ىدرگ) ین یازىالر اوشاق( » بهار کودکان« و )دیل( »زبان«

پهلوى لقبی  ،اینسانیت و آزادلیغین قنیمی، رضا خان میرپنجی. دیلرتى ایرانی ایشغال ائالر ین قوشونلر جو ایلده موتفیق دؤولت -١٣٢٠) ١٩٤٣(

بان یارانان الوئریشلی  باغچه. دىا مئیدان آچیلالر نیسبی آزادلیق. لردیندرؤلر، اونو تاختدان یئره سالیب اوزدن ایراق سورگونه گ ایله شاه ائدن یادائللی

دئمکدیر و » دیل«(» انزب«ه مخصوص لر معلیمجو ایلین قیشیندا، تهراندا  -١٣٢٣) ١٩٤٤. (دىدن درگی چیخارماغا ال آت فورصتی ایتیرمه

 -ین ییرالر ىدوکتور هشترودى ایله احمد آرام دا یاز. دىآدلی آیلیق بیر درگینی یایماغا باشالیا بیل) ین دانیشان دیلی اولماسینا ایشاره دیرلر معلیم

چیلیک  معلیم«بان دئییردى  مودافیعه ائدیردى، باغچه ینیلرحقلرین  معلیمدرگی . اونا یاردیم ائدیردیلرنین یازیچیسی کیمی  و درگییغیشیندا 

نین  ال ماراقالنیب اؤلکهالر ی مؤوضوعایجتیماع. نین اعضاسیندان ایدى سی درگیسی آزادلیق جبهه» زبان« )مذهبیمیزدیر( »!بیزیم مرامیمیزدیر

لیکله تنقید  الرینی آچیقجاسینا و کسگین تیشمازلیقنین چا الری ماعاریف تشکیالت. دىماغا چالیشیرینی آچیقاللر داخیلی و خاریجی سیاست

لرین  معلیمده لر درگی بوتون ایالت. صینیف اوالراق بیرلشدیرمگه چالیشیردى اونالرى. چاغیریردى گهالبیرلی و غاآرخاداشلی ىلر معلیم .یردىائد

 ... ىسینی قازانمیشد سینی و سایقی سئوگی

، کومونیست غین ضیدى، شاهلی)ی اولمایانمدرکتحصیالت (سیز تحصیالت بان باغچه ،نین فیکرینجه ناظیرىماعاریف آمریکادا دوکتوراسینی آلمیش 

سیندیریجی یازى ایله  یندا اوزون و دیشقارشیس اونونبان  باغچه. ایدى و اصلینده ایرانلی دئییل، قافقازلی ماهاجیرلردن ایدى  نین بیریسی چی و توده

 :ائتمیشدیردرگیسینده چیخیش » زبان«

میشم، من موسکوایا گئدیب و لوندوندان قاییتمامیشام، من سیزین   لر کیمی بئرلینده اولمامیشام و پاریسدن گلمه من فیالنکس! آغاى ناظیر...« 

 . نیز آمریکا یئمیشی دئییلم تایی

قورخاقلیق و  )مذهبیمده( منیم تعلیماتچیلیق مسلکیمدهآّما . اوالراق باشالمیشام معلیمنی ساده بیر  سیز ناظیر ایکن، من سیزینله بو موجادیله

بئله . سوسا بیلمرم ،من قویون کیمی ظولمون، تاپداالنمانین و یاالنین قارشیسیندا باش اگیب. دیر دئمک )رلیکیکاف(دؤنوکلوک دیزچؤکمک 

یما باشکیمسه منله یوال دوشوب آیاقالشماسا، اؤزوم تک ده  ظولمه قارشی موباریزه. جکلر یه ائتسم، مندن تعلیم آالنالر دا قویون خویونو منیمسه

لر یاالن و ظولمه  معلیم. ییب، سونرا اونالرین آردینا دوشمگی، باجارا بیلمرم سینی گؤزله نین قاباغا دوشمه ىیالنیز قالسام بئله، باشقاالر. یام یولالنمالی

 )٤ -٥(» ...لیدیرلر سینلر، اؤزلرى یوال دوشمه سینی گؤزله نین قاباغا دوشمه ىالر ىآیر گرکمز. لیدیرالر قارشی گئدن دؤگوشون اؤن سیراالریندا دورما
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و جلیل محمد قولیزاده کیمی، جمعیتین ایصالحی و اینکیشافیندا ماعاریف و مدنیتین بؤیوک و اؤنملی رول » میرزا حسن رشدیه«بان،  باغچه

نین اوز قابیغینی  سی سایینین ایلک   یسیدرگزبان . نی چوخ اهمیتلی ساییردى نونا دوشن وظیفهلرین بوی معلیمبونا گؤره ده . اویناماسینا اینانیردى

نین  نین قوشانی میرزه حسن رشدیه قوروجوسو و ایلک اوشاق شعری) نین مدرسه(نین مولیفی، ایراندا ایلک مودرن مکتبین  درسلیگی» وطن دیلی«

یه بؤیوک سایقی و حؤرمت  بان، رشدیه باغچه. ینه گؤره یئترلی معلومات وئریلمیشدیرلر فعالیت نین حیات و درگیده رشدیه . میشدیر شکیلی بزه

ه و امکلرگلنده، قویدوغو مکتبینه بویوروب » دیلسیزلر و ساغیرالر«میرزا حسن رشدیه منیم باشیمی اوجالدیب ایلک دفعه ... « :ییردى بسله

شخصین ) کور -گؤرمز(بو یازى اوستادین تعلیم وئردیگی بیر نفر گؤزو توتوق . بو منه گؤستردىچکدیگی آغریالرا شاهید اوالراق دئیه بیر مکتو

مکتبینی آچماغا گؤره یاردیم ) کورالر(ر گؤرمزلدى و اونا گؤزو  ینی بیلمهقدرنین  لیک امگی ایل ٢٢نین  ماعاریف ناظیرلیگی رشدیه... یازیسی ایدى 

ده  لر یاپیشماز تؤهمت اونا ،میشدیرگلاوز اوزه له ای لر آراکسمهو  لیکلر  ده بیر چوخ چتین اردیغی موباریزهرشدیه آپ مرحوم ... «.» ... دى ائتمه

 )٤ -٥( ».میشدیریاخیل

     

درگیده، شیفاهی . یرمیشدنشر ائتمگه باشال  آدلی اوشاق درگیسینی» بهار کودکان«نین جنبینده،  جو ایلین یازیندا زبان درگیسی -١٣٢٤) ١٩٤٥(

ى الر ی باخیشایجتیماعبانین  باغچه. وى و تنقیدى اثرلر درج ائدیردى و دیلیندن اولدوقجا یارارالناراق تربیه یسپک) فولکلور(یارادیجیلیغی  خلق

آدلی، فولکلوریک ) یکی یک قرانهشتر (» بیرى بیر قیران   نین دوه«اؤرنک اوچون . درگیسی کیمی بورادا دا قاباریقجاسینا گؤزه چارپیردى »زبان«

یه، ایکی اوغلونون رضاشاهین سارایینی  بیر گون کربالیی روستم عمی...«: میش ایدىده بئله یاز ادبیات سایاغی یازدیغی رسملی تنقیدى حکایه

دیبده، اوچ . دیلر نین اوزونو گؤره بیلمه ىالر کربالیی روستم و خوجسته خانیم او گوندن سونرا بیر ده باال. تیکمگه بییارلیغا آپاریلماسینی بیلدیردیلر

 )٤ (»... شاهین نؤکرلرى اونالرى شالالق آلتیندا محو ائتمیشدیلر. خبرینی گتیردیلرواى ین الر یه اوغالن ایلدن سونرا، کربالیی عمی

 تورکیه سفرى  /دوستاق / کودتا / ى الر تحصیل پروقرامى، اوجاغى، معلیم بئجرمه کیالس ین»و ساغیرالر لر دیلسیز«

تصدیق سی و پروقرامی  نین نیظامنامه  سی بئش ایللیک تحصیل دؤوره» دیلسیزلرین«بانین یازیب حاضیرالدیغی  جی ایلده باغچه-١٣٢٨) ١٩٤٩( 

لر  معلیم وچونا یساغیرالرین تعلیمنی قوروب و » دیلسیزلر و ساغیرالر اوجاغی«جو ایلده  -١٣٣٠) ١٩٥١(ایکی ایل سونرا . میشدیرائدیل )تصویب(

 . میشدیرده بیلتربیه ائتمک کیالسینی اؤز مکتبینده دایر ائ

 چئوریلیشده سالدیقالرى یوال ده ٢٨ نین آیی مورداد ایلده جی -١٣٣٢) ١٩٥٣( نین ىلر دؤولت اینگیلس و آمریکاالبیرلیگی ایله خیانتی و دربارین 

 دوستاق قاالسیندا االفالک فلک آبادین خرم سوره بیر و) ٢( ولوبتوت بیرلیکده ایله سی عایلهبوتون بان دا  آلتمیش سککیز یاشلی باغچه) دا کودتا(

ده آکتیو لر مسالهایجتیماعی آنجاق،  **) ١( .میشدیرعوضو اولما دهلر سیاسی حیزباو،  گؤره وورغوالدیغینا ونوناؤز ینبان باغچه .اولونموشدور

جمعیتینه  صولحنین سببلریندن بیرى ده  توتولماسی گؤره دئییلنلره .پولیسین نظرینجه گؤز آلتیندا ساخالنمالی آدامالردان ایدىینا گؤره ماساول

 . توتموشدور آردینی نین ىرلایش یایجتیماع و مدنی ده  یئنه سونرا قورتاردیقدان زیندانداناو  .قاتیلماسی اوال بیلردى

. یرچیخمیشد سفرینه  تورکیه ایلده جی -١٣٣٧ -)١٩٥٨(لریله تانیش اولماق اوچون  تجروبهنین  لرى مکتب» دیلسیزلر و ساغیرالر« نین تورکیه

ایشین  ب وآردینی توتماق ضرورتینی داها آرتیقراق حیس ائدینین  ى الر کورسلر تربیه ائتمه  معلیم اوچون» دیلسیزلر و ساغیرالر«، گؤروشدن سونرا

 .موشدورتوتیئنیدن دالیسینی 
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 لر سون دؤنم

و  )روش آموزش کرو اللها(» دیلسیزلر و ساغیرالرا تعلیم وئرمک مئتودو«لر اوچون  جو ایلده معلیم -١٣٤٣-) ١٩٦٤(ینده، لر عؤمرونون سون ایل

ینه سایقی گؤسترمک اوچون لر ین خیدمتالر یاخشی آدامنین و  ىلر خادیم ایجتیماعیازمیش،  ،)کتاب حساب(کیتابینی » حساب «ساغیرالر اوچون 

 . رآدلی درنگی قورموشدو )گرامیداشت یا جمعیت سالم( »سالم جمعیتی«

سی و  تربیه -دیلسیزلر و ساغیرالرین تعلیم ،الر عؤمرونون سونونادک اوشاق. بان صولح سئور، آزادیخاه و هومانیست بیر اینسان ایدى باغچهجبار

ین اوزونه الر منیم مکتبیمین قاپیسی هئچ واخت یوخسول اوشاق«: او دئییردى. ساغالملیغی اوغروندا یورولمادان موباریزه ائتمیشدیر

اولماماالرینا هئچ زامان مانع  -ى، مینم مکتبیمه داخیل اولوبلر ى، دین و مذهبالر ى، ملّیت و ایرقالر ین مالی دورومالر اوشاق. باغالنمایاجاقدیر

دیر  لی گلن دیلسیزلیگی و اوندان ایره) کارلیغی(مکتبیمده تحصیل آلمانین یالنیز شرطی، اوشاغین ساغیرلیغی . جکدیر یه تمه تؤره -ییب تمه تؤره

 )٤(» )...لیغی الل(

    

 

 یارادیجیلیغىبدیعى بانین  جبار عسگرزاده باغچه

، ینه دوام ائتدیرمیشلر لرینده ده فعالیت ساحه) ادبیات، اینجه صنعت و تئاتر(ی چالیشماالرى ایله یاناشی، ماعاریف و مدنیت ایجتیماعبان،  باغچه

اونالرین گؤزو ایله . ییردى عالمینی دریندن تانی یکین پسیکولوژالر اوشاقاو، . اولوبدورو رسامی ناشیرى  ، نین ایلک مولیفی ایراندا اوشاق ادبیاتی

یندن بیرى لر جگی دیلده یازیب یاراتماق اونون قاباریق خصوصیت بیله ین باشا دوشهالر اوشاق. اریردىجدونیانی سئیر ائدیب و آغیر یونگول ائتمگی با

 . صنعت، موسیقی، مدنیت و صحیه ایله سیخ باغلی ایدی پداقوژى، شعر، اینجه -جهتلی یارادیجیلیغی  اونون چوخ. ایدى

، »عاجز«، »عسگرزاده.ج«لیریک شعرلرینی ینی و الر ىیاز .یازمیشدیر تورکجه و فارسجااثرلرینی و دى ریینی بیللر تورک، فارس و روس دیل

، »آناش قورباغا» «مولال هارای«، »سی لئیلگین یووادیبی«، »نوختاسیز«، »محکمه پیشیگی«شعرلرینی ایسه  ، ساتیریکایله ىآدالر »بان باغچه«

 )10 -12(. دیریبالر ایله چاپ ائتدیرتاخما آد. و س » لک لک«، »مقلد«، »حاجی لئیلک«، »قورباغا«

 -یازیبین دیلسیزلر و ساغیرالر ،پداقوژی. اولونموشدور چاپجیلد فارسجا اثری  ٩یندا الر لری مؤضوع اونون تئاتر، شعر و اوشاق ناغیل و حکایه«

، »الفباى آسان«، »اسرارتعلیم و تربیت«، »آدمی اصیل«: دیر دن اوجومله )٢(» . اثری نشر ائدیلمیشدیر ١٣سینه دایر ایسه  تربیه -اوخوماسی و تعلیم

) ١٩٧٠... (و سایره» بان زندگی نامه جبار باغچه«، »من هم در دنیا آرزو دارم«، »دگانی کودکانهزن«، »روش آموزش کر و اللها«، »بان الفباى باغچه«

نین ان  ىالر اوشاق کیتاب«کیتابینی  آدلی »بابا برفی«ا یازدیغی الر بانین اوشاق باغچه ،»ى شوراسیالر دونیا اوشاق کیتاب«جو ایلده  -١٣٤٩

سی و  اونون حیات فلسفه) بان رباعیات باغچه(» یلر یباعوبانین ر باغچه«ده باسیالن جی ایل - ١٣٣٧) ١٩٥٨. (سئچمیشدیر کیمی» سی یاخشی

 وسین اوغروندا سئوگی ایله قویوالن امگی، آداملیغین اؤلچوخلقآدلی اثرینده، ) آدمی اصیل(» دوغرو اینسان« .دوشونجه طرزینی ایفاده ائدیر

ین الر نین و یاخشی آدام ىنین، مدنیت قوللوقچوالر ىلر جمعیت، اؤز خادیم دئییردىاو . دگرلندیرمیشدیر اوالراق،سانمیش، اینسانا یارایان امک 

 . و اونالر دورارکن آغیرالنمالیدیرالر  لیدیر بیلمهساغلیقالریندا  ینینی اونالرقدرنین  ىامکلر
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ین لر ىپهلو ،جاعؤمرو بویو) 8( ». میشای سینی گؤسترر دوشن فورصتده سئوگیالینه . بان آذربایجانا و آنا دیلینه اؤرکدن وورغون ایدى باغچه  ...«

درگیسی ایله دانیشیغیندا » شرق«ثمینه خانیم . بونا شاهید چکمک اوالر ،اثرلرینی یازدیغی سینده تورکجهآذربایجان  آلتیندا دیکتاتورلوغو

: بدیرسوآلینا جاواب وئررکن بئله وورغوالیی» لرى یاخود فارسجانی قافقازدا اؤگرنمهالرى و ااولمام -نین فارس دیللی اولوب آناسی -آتا«خبیرین وم

) ادبی(آنجاق آنام ایستانبولون آیا صوفیا مچیدینده، آتام ایسه مولالخانادا بیر قدر یازیلی . بیرلریله تورکجه دانیشاردیالر -یوخ، اونالر همیشه بیر«

یرازا گئتدیکلریندن لرى ایرانا کؤچوب ش دانیشا بیلمه فارسجاگئرچکدن . آّما فارسجا دانیشمازدیالر. فارسجانی و قورآن اوخوماغی اؤگرنمیشدیلر

 *** .دیریبدئنقل ا سینی ائتمه چیخیش لوقالآذربایجان نهضتی حقینده جوشغونبانین  یندن بیرى، باغچهلر او دؤورون ژورنالیست )٢(»...سونرانیندیر

مدنی  -آدیله قورولموش میّلی» حیدربابا«دن  ده، قوجالیق بیلمهلر بوغونتولو ایلآغیر و آردینجا گلن نین  جی ایلین کودتاسی-١٣٣٢) ١٩٥٣(اونون، 

 الردوست«جاوید  الم اولالهدوکتور س .نین درینلیگینی گؤستریر دیگی سئوگی آنا دیلیمیزه بسلهمدنی وارلیغیمیزا و  -میّلیسی،  چالیشمادرنکده 

اونون حیاتیندان و چالیشماالریندن ییغجام . آدینی چکیبدیر بانین اغچهچوخ حؤرمتله ب یازاراقیندن لر فعالیتکیتابیندا درنگین  آدلی» گؤروشو

 (6) .وئریبدیردا نکیتابینی  دانیشیب و حیدربابا پوئماسینا یازدیغی نظیرهاوالراق 

ال الر و اوغورسوزلوق لیکلر  نین، بوتون چتین لی شرایطده ایشه باشالماسی بو اوجاغین او گونکو آغیر و تهلوکه...«*** *نین فیکرینجه  دوکتور فرزانه

گئده داها دا  -گئت ...سی،  ین اساس وظیفهلردرنکده ایشتیراک ائدن...مدنی وارلیغیمیزدا درین و اونودولماز ایزى و تاثیرى اولموشدور -برابر، میّلی

  )٧( »...ینا یول آچمیشدیرنین اورتایا چیخماس نثر اثرلرى -لنمیش و بیر سیرا دیلچیلیک، فولکلور آراشدیرماالرى و نظم گئنیش

ده لر مجموعهقافقازدا چیخان تورکجه درگی و لیک،  اوسته .موشدورنین آردیجیل امکداشی اول سی مجموعه» مولال نصرالدین«گنجلیگینده بان  باغچه

، »زنگی«، »رنجبر«، »بهلول«، »امیر-بابای«، »لی مزه«، »یتکلّن«، »زنبور«، »پارتان-تارتان«دا نشر اولونان  دا، ایروان ده، باکی تیفلیس دن ، او جومله

. لرله چیخیش ائتمیشدیر مقاله )سیاسی یازى -یایجتیماع( ده ساتیریک شعرلر و کسکین پوبلیسیستیکلر کیمی درگی و قزئت» قیزیل شفق«

 )١٠-١٢(. سین یایمیشدیر درگی» لک لک «ایرواندا 

فداکار «، »ائرکک خاالقیزى یا گول صنم«، »خور خور«، »بایرامچیلیق«، »قیزیللی یاپراق«دیر دن  او جومله) ٢(. جیلددیر ١٢تورکجه اثرلری 

، » نین کتابی پروانه«، »)تاماشا(شیخ شامل نهضتیندن «، »)تاماشا(بیر پرده وحشتلی فاجعه  ،جهانگیرلیک نمایشی یا خود تیمورلنگ«، »میمعل

 )لر اؤرنک :باخ( ...سی نین تورکجه ترجمه ىلر یباعومین رآدی ایله نشر ائتدیگی خیا» آذری خیام«نظیره و اثرینه » حیدربابا«شهریارین 

 

  داینالر سون آن

ده ابن  »شهر ری«اونون مزاری . ده ، تهراندا یاشارکن وفات ائتمیشدیر-٤نین  جی ایلین آذر آیی-١٣٤٥) ١٩٦٦(بان  میرزه جبار عسگرزاده باغچه

عؤمور بویو او، ! دیرجک ئدیلهایاد بؤیوک هومانیست و پداقوق اوغلو کیمی سونسوز حؤرمتله  یمیزینخلقآدی همیشه  اونون .مزارلیغیندادیربابویه 

 . ، اؤزو دونیادان دیلی باغلی گئتمیشدیردیسا دا چالیشمیش آچماسینا دیلسیزلرین دیل

ینی آتاسی حقینده الر نین سونکو آن نین حیاتی بان، آتاسی و اینجه صنعت خادیمی ثمین باغچه موسیقیچیبانین بؤیوک اوغلو، گؤرکملی  باغچه

  :ف ائدیبدیروص سینه جه بئله دهینبدیعی اثر آدلی» هائی ازپدرم چهره«یازدیغی

htt
p:/

/w
ww.pe

ns
ou

tha
ze

rba
ija

n.o
rg/



گون اورتادان سونرا من ائولین ایله . خانادا آتامین باشی اوسته کئچیرمیشدیلر نی خسته ثمینه و پروانه گئجه. نین بئشینجی گونو ایدى آذر آیی«

ییرسینیز  بابا، ایسته«: ائولین یاتاغین قیراغیندا اوتوروب آتامین الیندن توتوب و تومارالیاراق سوروشدو. ...خانایا گلدیکده اونالر ائوه قاییتدیالر خسته

آغریدان و . وار گوجونو ییغاراق دیقتله قوالق آسیردى. وسانجینی اونوتموشد. آتام الپدان اؤزونه گلدى» سیزه تورکجه بیر ماهنی اوخویام؟

 »...اوخو... اوخو... اوخو ائولین« : ین بیر سسله دئدى جوشغونلوقدان تیتره

نین ان  نین ان سونونجو سؤزلرینی، موسیقی یارادیجیلیغی ماهنی ونجوسونان جگی  بیله  ائولین باشینی اونون باشینا یاخینالشدیراراق آتامین ائشیده

 . ینا آخیتدىالر ینی اونون قوالقلر بم -سونونجو زیل

 یاخیالر،  ،اود

 . سینی قازان بیلر یانقی

 بولبولون چکدیگین 

 گول نه بیلیر، 

 . خزان بیلر

 . لر چکر لرى نه گئجه ،خسته بیلیر

 ! بو آغرینی، یازان بیلر !لئیال

 

سانجیدان سسی . کیمی، اؤزونو اله آلیب شعرین سون سطیرلرینه اعتیراضینی بیلدیردى الر ماهنی قورتاردیقدا آتام دیکسینیب یوخودان آییالن

» !کن بیلرچ«. یانلیشدیر، کیمسه بو آغرینی منیم آدیما یازماییبدیر» !یازان بیلر«... جانیم، ائولین، ائولین: سؤزونو دئمگه تلسیردى. ییردى تیتره

 :نین سونکو سطیرلرینی بئله اوخومالیسان ماهنی. دوزگوندور

 .لر چکر لرى نه خسته بیلیر گئجه

 ! بو آغرینی، چکن بیلر !لئیال

 

کیمی  گؤتورن قوالقلیغی. جه یئتیشمیشدیک تیلفون زنگ چاالندا، ائوه تزه. ائولین ایله من ائوه قاییتدیق. ایکیندى چاغی ثمینه ایله پروانه گلدیلر

 )٣. (»آتام اؤلموشدو...یاغمورلو ایدى...توتغون ایدى. باجیمین سسینی تانیدیم، آنجاق سسی دگیشمیشدى

 االردبیلی) محمدرضا(ممی : یازینی حاضیرالیان

 

 

 :قئیدلر

ثمین (، ائولین خانیم )اوغلو(، ثمین ) قیزالرى(بان و حیات یولداشی صفیه خانیم میر بابائی، ثمینه و پروانه خانیم  باغچه) عسگرزاده(جبار : گیل بان باغچه

 ) بگین حیات یولداشی

زونوزدا ) قمرى ایلینده ىهیجر ١٣٠٠(حاج حسن اوغلو میرزا قافارخان زونوزى آدلیم مشروطه اینقیالبچیسی،  -)سیاهپوش(زنوزى خان  قافارمیرزا  -*

حیدر عمواوغلونون قیزغین  او .مشروطه حرکاتی باشالدیقدا گئرى قاییتمیشدیر ،ایراندا بوغونتو و ایشسیزلیک اوزوندن آرازین او تایینا کؤچوب. آنادان اولوبدور

 . سیاهپوش آدالنمیشدیر نا گؤرهحیدرخان ایراندان چیخاندان سونرا قارا گئیینردى ، بو. طرفدارالریندان ایدى
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 لر اونون قورخماز و جوشغون بیر اینقیالبچی اولماسی حقینده حکایت) بان دن باغچه او جومله(ى الر چاغداش. قافارخان بؤیوک ناطیق، یازیچی و شاعیر ایدى

نین مئیدان مچیدینده  سی ایلده تبریزده مقصودیه محلهجی -١٢٨٦) اون سککیز ایل آذربایجان تاریخی(نین یازدیغینا گؤره  کسروى) لر اؤرنک: باخ. (ائتمیشلر

 :ی جوشدورموشدورخلقاتابک اعظمی اؤلدورن تبریزلی عباس آغا صرافین یاسینی ییغیشدیراندا چیخیش ائدیب و آشاغیداکی شعرى اوخوماقال 

 جوشه گلسین کاینات ،هارای سالین ،الر داشرخاآ

 ثباتکی عزم و  بیزده ،ثابت اولسون تا جهانه

 ر شرفلی بیر مماتیمرجح دعمده  ذلته

 حیات له افسردهیبئ، ریته الزم دگیلدمّل

 رید یامس اّیأری درد و یؤظلم و استبداد د

 رید یامن اّییکمگؤقان ت ،کونؤقان ت، الر داشرخاآ

ایرانا دؤندوکدن سونرا ژاندارم صاحیب . چالیشمیشالربیرگه ایستانبولدا نورولال خان یئکانی ایله . یا کؤچموشدور اؤلومدن جان قورتاریب بیر سوره عوثمانلی

جی ایلده ماژور اوالرکن آذربایجاندا ایکینجی یئنی اوصول اوزره قوروالن مکتبی تعصوبکارالرین قارشیدورماالرینا  -١٢٩٨. ییرمیش منصبی اوالراق ایشله

 . باخمایارق زونوز شهرینده آچمیشدیر

یندان اوغورالییرمیش، الر ى و آیلیقلر سربازالرین گئییم) سی نین مووقت اوالراق جانشینی و قوشون باشچی آذربایجان والیسی(سردار معتضد :...کسروى یازیر

. سا دا، چکینمیردى ایشین اوستو آچیلمیشدى...دا اؤزونه گؤتورورموش یینالر سینی اولدوغوندان چوخ گؤسترمکله آرتیق قاالن چؤرک پول اونالرین سایی

نین آدلیم دؤگوشچوسو و یاخشی ناطیق، اوردو ماژورو،  باشالنقیجی) حرکاتی(مشروطه . سربازالرین چیلپاق و آج یاالواج دوالنماالرینی، اوزونه گتیرمیردى

. لنیرلر سربازالر اونون قاباغینی کسیب، آج و اگنی یالین اولماالریندان گیلئی. نایا گؤروشه گلیرجی ایلده سربازخا -١٢٩٨) ١٩١٩(زونوزلو میرزا قافارخان 

اللهم اغفر للمومنین «، اوجا سس ایله دىسانکی قبریستانلیغا گیرمیش. دن سربازخانانین اورتاسیندا هوندور بیر یئرین اوستونه چیخیر قافارخان بیر سؤز دئمه

بعلی بورا ! می؟ دیر سینیز، بوراسی قبریستانلیق سوروشاجاق: سینه ییغیشمیش سربازالرا دوتوب دئییر سونرا اوزونو دؤوره. اوخویور دوعاسینی »والمومنات 

سیزلر ! رک؟باشماغینیز یوخدور، اؤلویه باشماق نه گ! دئییرسینیز گئییمینیز یوخدور، اؤلویه گئییم نه گرک؟. سینیز دیر، سیزلر ده اونون اؤلولرى قبریستانلیق

سوریه گتیریب حّقینیزى  -پولونوزو یئین، سیزلرى چیلپاق ساخالیان یالقیزین بیریسی دئییلدیرمی؟ دیرى اولسایدینیز، دوتوب سورویه! سینیزمی؟ میش اؤلمه

ه ایله بیرلیکده چوخ ذلیل حالیندا گتیریب سربازالر، بوسؤزلرین اثرینده سردار معضدین ائوینه سارى اؤز قویدوالر، حسابدارى مرآت السلطن! اوندان آالردینیز

نین ایشلنرینه  قافارخانی گؤندرن سردار انتصار اؤزونو یئتیریب اونالرى دیله توتور، معتضد ایله مرآت السطنه، نین ایچینده بوهنگامه... سربازخانادا ساخالدیالر

 ...فیرتینانی یاتیردیرقوپموش لیکله ده  بئله. مگه بویون اولور ینی اؤدهالر قیوئرمگه و آیللرینی  یئتشمگه سؤز وئریر، اوچ گون ایچینده سربازالرین یوبانمیش جیره

و اینقیالبی  داورانیشالرا نین کودتاسی حیاتا کئچیمیشدى و رضاخان حؤکومتی فورماالشماغا باشالمیشدى و بئله ىالر یجی ایلده انگیلیس ال آلت -١٢٩٩آرتیق، 

او ایرى خط ایله دوکانین . چیلک ایله یاشاییردى چیخاریلیب، تهراندا پینه) سرهنگ(قافارخان ژاندارم ماژورلوغوندان  الر امانبو ز. یئر یوخ ایدىایشلره 

 :سینده یازدیرمیشدى کتبه

او قافارخان ایله . الییرالر انا چوغولبونو رضاخ). دوز امروزى، میرزا غفار زنوزى سرهنگ دیروزى، پینه(» چی، میرزا قافار زونوزى  دونین سرهنگی، بوگونکو پینه«  

ییر کی دینمز  یب و اوندان ایستهزالدسینی آ باشقا روایته گؤره درجه. ى توپارالییب یئنیدن ایشه گؤتورولورالر دانیشاندان سونرا، اوزده اونو ایشدن چیخاران

سووسوزمشکوک بیر حالدا زهرلنیب  -سیز جو ایلده میرزا قافارخان سس -١٣١٣. سینقاتیلماه لر سین اؤز ایشینه و آیرى ایشسالمز ساغیرکیمی باشینی  هسؤیل

 )»مشاهیر آذربایجان«کتاب : نیا صمد سردارى( .محو ائدیلیر
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ین الر گنجلیگینده یئرلی فئودال. مرندین یئکانات بؤلوگونده آنادان اولموشدورایلده ) ١٨٧٩( -١٢٥٨خان یئکانی  هنورالال -میرزا نورولاله خان یئکانی -*

جو ایلده نریمان نریمانوفون یاردیمی ایله قوروالن  -١٩٠٠ .ییرمیش ده ایشلهلر اورادا اوالرکن زاوودالردا و معدن. الیندن و ایش دالیجا او تایا کئچمیشدیر

یخ محمد ئگلیب علی مسیو و ش سی ایله تبریزه اینقیالبی حرکاتین گوجلنمه. نین مرکزى کادرى کیمی چالیشمیشدیر »سی  یون عامیون کومیتهاعایجتیم«

نین  حیزبی» عامیونیون ایجتیماع«، تبریزین )آدیله تانینمیشدیر» غئیبی مرکز«سونراالر (خیابانی ایله گؤروشوب دانیشدیقدان سونرا، باشقا آکتیولرله بیرلیکده، 

یخ محمد خیابانی باشچیلیق ائدن ئش. ى سیراسیندا دؤگوشموشدورالر مشروطه حرکاتیندا فدایی باشچیسی کیمی ستارخانین سیالحداش. الرموشدوتملینی قوی

خیابانی  .ایدىچیسی  ین تمثیلالر یوخسولیئکانی، حرکاتی باشچیلیق ائدن کادرالرین ایچریسینده  .ائتمیشدیردا فعالجاسینا ایشتیراک ینحرکاتآزادیستان 

کولنئل . یه آپاریلیبدیر ملی کومیته«خوراسانا گئدیب و اورادا .ین یاردیمی ایله دوستاقدان قورتاریب الر آدام قاباقجیلبیر عیده . اؤلدورلندن سونرا حبسه آلنیبدیر

. یاشادیغی کنده قاییتمیشدیر  -یاتیریالندان سونرا آذربایجانا عوصیان. ئتمیش اولوردا یئکانی ده ایشتیراک اعوصیانمحمد تقی خان پسیان باشچیلیق ائتدیگی 
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مک تعهدى آلیب و  ساخالدیقدان سونرا یئکاناتدان باشقا بیر یئره گئتمه زینداندا موّدتاوزون . یدن حبسه آلینیرنتبریزده الهوتی باشالدان حرکاتا قوشولوب و یئ

 . سینه دوام ائتدیریردى لیق افکارینی تبلیغ ائتمکله موباریزهدلر آراسیندا آزا یکندده اولدوغو زامان مکتب آچماق و کندل .یراورادا نظارت آلتیندا ساخالنیل

 . سینی آچیبدیر نین جلسه آذربایجان ایالتی کونفرانسیبیرینجی ینی یارادیب و الر تشکیالت نین یحزب  ه تودهدلرین مرند، خوى و سلماس بؤلگهجی ایلدن  -١٣٢٠

نین بیرینجی قورولتایینا نوماینده، مرکزى تفتیش کومیسیونونا  سی آذربایجان دموکرات فیرقهسی یاراناندان سونرا  جو ایلده آذربایجان دموکرات فیرقه -١٣٢٤

سینده  نین تدبیرلرى نتیجه میلی حؤکومتین تدبیرلرى و هابئله یئکانی. عوضوو سئچیلدىنین  هئیاتی لر سی و میلی موسیس نین نوماینده عوضو، میلی کونقره

 ...آچیلدى لر اوچون تربیه ائوى تشکیل ائدیلدى و شهرده یئنی مکتب الر کئشلیک ائدیلیب سوچکیلدى، یئتیم اوشاق خوى شهرینه لوله

نین موعاوینی و میلی حؤکومتین قرارى ایله اورومی   داخیله ناظرلیگی. رمیشدیسئچیلمیلی مجلیسین تشکیلی زامانی آذربایجان میلی مجلسینه نومایند 

لرى  شاهین جزا دستهایشغال ائدندن سونرا، محمدرضا اورانی مرکزى دؤولت آذربایجانا قوشون یئریدیب و . میشدیر لرینده ایشله شهرینده نظمیه رییسی وظیفه

ین یئریندن هله الر ینا وورولموش میخالر نین آلتینا گتیررکن اونون دابان یئکانینی دار آغاجی. لر وئرمیشلر ازین ایشکنجهیا دیوان دوتوب اولم قوجامان اینقیالبچی

 . ده قان آخیردى

 سینده او گیردى جنگه سالم اولسون نورالال خان سرهنگه          وطن صحنه

 )لی آشیق علی عابدینی اورمیه(سن، سن قاالداغی   نان، توفنگه            ایگیدلر یئرىیسیغال وئردى اؤز آتی

 

 دى فندى         نورالال خان دوغرادى قندى ستارخان ائیله

 )قوشماالریندان خلق(لرین ایچینده           یاشاسین حافیظ افندى  سرکرده

 )سه مبارز مشروطه: ذرعبدالحسین ناهیدى آ/آزادلیق یولونون موباریزلرى : نین نشرى سی دموکرات فیرقهآذربایجان (

 

سی و بیر سوره  نین یازیچی قزئتی» تجدد«. چیلیگه باشالییبدیر گنج یاشالریندان معلیم .جی ایده تبریزده آنادان اولوبدو -١٢٦٧ -ابولقاسم فیوضات -*

نین باشچیلیغی آلتیندا  تقی رفعت کیمی خیابانیکانی و محمد ئابولقاسم فیوضات دا ی. آزادیستان حرکاتیندا فعالجاسینا ایشتیراک ائدیبدیر. مودیرى ایدى

خیابانی اؤلدورولوب و حرکات تاپداناندان سونرا، باشچی کادر و . ییردى رهبرلیک هئیاتینده ایشتیراک ائدیردى و ماعاریف رییسی ایشله) نفره یاخین ٢٠(قوروالن 

نین رییسی اولوبدور و  سی ماعاریف ایداره تبریزین. سونراالر. دان بیرى اولموشدوررال نین مشاورى اولماسینا باخمایاراق نهضت حقینده سوسان آدام خیابانی

بانین یاردیمی ایله شیرازین  شیرازین ماعاریف رییسی اوالرکن باغچه. نین اساسینی نجارلیق و نقاشلیق کیالسی دایر ائتمکله قویوبدور تبریزده ایلک پئشه مکتبی

 )جنبش آزادیستان: الحسین ناهیدى آذرعبد(. اوشاق باغچاسینی قورموشدور

الر ایچریسینده  آدامندیکلرى ل شوبههده شاهین جانینا قصد ائدیلندن سونرا، مدعی العمومون ایستگینه گؤره  ١٥نین  جی ایلین بهمن آیی -١٣٢٧) ١٩٤٨( -**

 )٣جلد » یادداشتهاى قاسم غنی«کتاب . (بان دا، توتولموشدور باغچه

غئیر نین بیرینجی ایالتی کونفرانسیندا ایشتیراک ائتمیش  ده تهراندا، حزب توده -١٣٢١: آدلی کیتابدا بئله بیر قئید وار» سیر کمونیزم در ایران « -**

اضینا سبب ین اعتیرالر یاوراداک گؤره شیدتله توخوندوغونا) یه شوروى(یه  او اؤز چیخیشیندا روسیه... بان ایدى لردن بیرى ده جبار باغچه حزبی

 )٢٣١-٢٢٨. ص...(اولدو

دن بیرى لر جمعیت)...دهلر دن سونراکی ایل -١٣٢٣: (دان  بئله نقل ائدیبدیر جعفر مهدى نیا اؤز کیتابیندا ژورنالیست کریم روشنیان -آذربایجان نهضتی -***

ى موذاکیره ائتمگه لر یمؤوضوعسوندا قزئتچ» دؤولتدن تقاضا ائتمکسینی  نین یئرینه یئتیریلمه ىلر الرین ایستک یلآذربایجانین وضعیتی، و آذربایجان«

دوکتور مصدق، ... . گئتدیم) فرهنگ خیابانیندا(جک ایدى من اونون کارتی ایله جمعیتین یئرینه  یه بیلمه نین مودیرى ارسنجانی گئده داریا قزئتی. چاغیرمیشدیر

بان و بیر نئچه نفر باشقا آذربایجانلی  جبار باغچه... .دان بو ایجالسا گلمیشدیلرالر مامیش آدو بیر چوخ تانین ذکاالدوله غفارى و شیخ حسین لنکرانی

زندگی ( ...اونالرین سؤزلریندن، آذربایجان نهضتی ایله مووافیق اولدوقالرى آنالشیلیردى. دن چوخ جوشغونلوقال چیخیش ائتدیلرلر ژورنالیست

 )١٣٦٣نیا تهران نگارش و تالیف جعفر مهدى . سیاسی رزم آرا

 »حیدر بابا درنگی «ى طرفیندن الر بیر قروپ آذربایجان آیدینبیر ایل اوالر اولماز تهراندا  چاپدان چیخماسی نین اثرى» حیدربابا«شهریارین ...   -*** *

میرزا جبار سی  نین بانی مکتبی» دیلسیزلر و ساغیرالر«قوجامان ماعاریفچی یندن لر ماعاریف و ادبیات خادیم. مدنی اوجاق یاراندى -آدیندا بیر ادبی

جاوید، بولود قاراچورلو سهند، دوکتور علی آذرى، دوکتور حسینقلی کاتبی، گنجعلی صباحی و من ده درنکده  لالهوالم ادوکتور س )عسگرزاده(بان  باغچه

بؤیوک میّلی شاعیر « ».کیتابی نشر ائدیلدى» یادى از حیدربابا«نئچه ایل سونرا ... اشقاالرى دا قوشولدوالرسونراالر علی تبریزى، ساواالن و ب. ایشتیراک ائدیردیک

 )٧( » .ی خادیم اعتیماد ناطق ده درنگین چوخ جیّدى و یورولماز دوامچیالریندان بیرى ایدىایجتیماعو 
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کیتابین بیر نئچه جیلدینی ایمضاالییب درنگین . ى چاپ ائتدىالر نیکیتابیمی تبریزین شمس یای )دیل بیلگیسی( جی ایلده دستور زبان -١٣٤٢) ١٩٦٣( ...«

اعضادان دا بئله  باشقا ى میزین اوستونه بوشالدیبالر آیاغا قالخیب جیبینده اوالن پول بان درنگین آغ ساققالی میرزا جبار باغچه. عوضولرینه تؤحفه آپاریدیم

سی مخاریجینه یاردیم  ى کیتابین چاپ ائتمهالر خاهیش ائلیرم بو پول: ن ده الیمی جیبیمه اوزالداندا الیمدن یاپیشیب قویمادى و دئدىم. دى لرینی ایسته ائتمه

 . بان یئتمیش سککیز یاشلی بیر دونیا گؤرموش کیشی ایدى بو زامان قوجامان جبار باغچه) ٧(. »دیم من الینی اؤپوب قبول ائتمه... کیمی گؤتور

 

  :الر ى، فایدالى باغالنتالر ایناققلى دگربان حقینده  باغچه )عسگرزاده(جبار رزه می

لریندن یا بیالواسیطه  صحیفهاساسیندا ترتیب ائدیلمیش وئب  الر ، آشاغیدا وئریلن قایناقین ییغماسیندالر و هابئله اؤرنک ماسیندانین حاضیرال ىیاز(

  ).اؤزوندن ایستیفاده اولونوبدور غینقاینا
 

  )صفحه ١٩١، ١٣٥٦نشر سپهر، ( »بان به قلم خودش زندگینامه جبار باغچه« -١

  باشلیغی آلتیندا »بان جبار باغچه) هاى یاد نوشته(هاى  خود نوشت«کیتابیندا،  -)١٣٨٩( -»ها روشنگر تاریکی«: اولونموش یئنی نشرىداکته ئر

 گفتگو با روزنامه اعتماد/ گفتگو با روزنامه شرق /  مقاله یازدیغی بان حقینده جبار باغچهکیتابیندا » دایره المعارف اسالمی« ینبان ثمینه باغچه -٢

http://www.yadeyar.ir/wwwroot5/order3.asp?o2=539 
http://www.danulduzu.20m.com/7ciSayi/YQ_Cabbarbaxchaban.htm 
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2514066 
http://etemadnewspaper.ir/Released/91-03-16/279.htm 

  »هایی از پدرم چهره« کتاب :بان ثمین باغچه -٣

 جمعیت ناشنوایان ایران -بان بیوگرافی جبار باغچه -٤

http://www.idsf.ir/1389-01-23-04-27-59.html?showall=1 
http://www.idsf.ir/1389-01-23-04-27-32.html?showall=1 
http://deafedu.blogfa.com/post-62.aspx 

 )١٩٤٤( ١٣٢٣ تهران –مجله زبان  -٥

   ١٣٥٩ -، ادبیات اوجاغی»دوستالر گؤروشو «:لاله جاویدوسالم ا -٦

http://ishiq.net/wp-content/uploads/cavid-dostlar-gorushu.pdf 
 

 ١٣٧٥وارلیق  ژورنالی یاى  -میر مهدى اعتماد/ پاییز -١٣٧١وارلیق  ژورنالی  -حیدربابانین ایزى ایله/ خاطرات کتاب » گذشت زمان« :محمد علی فرزانه - ٧

http://pensouthazerbaijan.info/images/PDFs/ustad_farzaneh_xatirat.pdf  
http://www.turuz.info/Her qapidan/242-Ustad Farzanenin Xatiralari   

  سی جو سایی - ٩جی ایل، دئی آیی،  -١٣٥٨بان، وارلیق ژورنالی،  باغچه: تیمور پیر هاشمی -٨

 

 ١٩٨٣علم نشریاتی، باکی -ایکینجی جیلد -جنوبی آذربایجان ادبیاتی آنتولوگیاسی: میرزه ابراهیموف -٩

9- Мирзә Ибраһимов: Ҹәнуби Азәрбајҹан Әдәбијјаты Антолоҝијасы,  2-ҹи ҹилд Елм нәшријјаты  1983 
 

  ١٩٩١ازیچی یباکی،  -بانین سئچیلمیش اثرلرى جبار باغچه: زاهد اکبروف -١٠

10- Cabbar Bağçaban. Seçilmiş әsәrlәri  şeirlәr / Tәrtibçi vә ön söz. Z.Әkbәrov.- Bakı. Yazıçı, 1991. 

 ٢٠١٠باکی . ایرواندا مکتبدارلیق و ماعاریفچیلیک: اوف الدین محرم ذین -١١

11- Ziyәddin Mәhәrrәmov: İrәvanda Mәktәbdarliq vә Maarifçilik 
http://www.anl.az/el/m/mz_im&m.pdf  

 :التین الیفباسیندا یئنی نشرى -ژورنالی) لئیلک(لک  لک  -١٢

12- Lәklәk (Leylәk) jurnalı- latin әlifbasında yeni nәşri: 
http://elibrary.bsu.az/kitablar/919.pdf : 
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http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2514066
http://etemadnewspaper.ir/Released/91-03-16/279.htm
http://www.idsf.ir/1389-01-23-04-27-59.html?showall=1
http://www.idsf.ir/1389-01-23-04-27-32.html?showall=1
http://deafedu.blogfa.com/post-62.aspx
http://ishiq.net/wp-content/uploads/cavid-dostlar-gorushu.pdf
http://pensouthazerbaijan.info/images/PDFs/ustad_farzaneh_xatirat.pdf
http://www.turuz.info/Her%20qapidan/242-Ustad%20Farzanenin%20Xatiralari%20%C2%A0
http://www.anl.az/el/web.pdf
http://www.anl.az/el/m/mz_im&m.pdf
http://elibrary.bsu.az/kitablar/919.pdf


13- http://www.iravan.info/irevan_ziyalilari/ 

 
 :دنالر ىو یاز الر یباشقا باغالنت -١٤

 مشاهیر آذربایجان: نیا صمد سردارى

14- başqa bağlantilar vә yazılardan: 
http://www.handicapcenter.com/?page_id=788 
http://az.wikipedia.org/wiki/Cabbar_%C6%8Fsg%C9%99rzad%C9%99 
http://amirchehrehgosha.blogfa.com/post-40.aspx 
http://forum.patoghu.com/thread34812.html 
http://www.jazirehdanesh.com/find-19.562.756.fa.html 
http://www.shahidi.blogfa.com/post-4.aspx 
http://www.shahidi.blogfa.com/post-10.aspx 
http://elchinkitab.blogfa.com/post-30.aspx 
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 بان باغچھ )عسگرزاده(جاببار 
 سینده یازدیغى اثرلریندن اؤرنکلر آذربایجان تورکجھ

 
  صابره

 
 پاکینال سنین،  -مزارین ذاتی -فخر ائدر خاکی

 . پاکینال تراب -یاب اولوبدور ذاتی چون شرافت
 اول قارا خاکی ایشیقالندیرمیسان خورشیدوار، 

 . ابجتاحدین سن  ھولمتده قویدون، ائیلظبیزلری 
 
 
 

 باالجا فئلیئتون 
 

 : عظوا
 و افسانھ ایلھ ھ یلحییرم  ھائیل عظخلقھ و

 . ترم آیالری اطرافیما خلقی ییغارامحمؤ
 باغالرام یاخشیجا تقلید ایپینھ اونالری من، 

 . من ھارا نوختالی اولسام، اوالری نوختاالرام
 

 : کیمح
 تینی، یلّ عسم کیم ناخوش اولسا من اونون  سئچمھ

 . می ھر قدر اولسا سینارامیاوندا درمانالر
 م کی، کسیلدی اوندان، یالجعبیر زامان گؤردوم 

 . اونو چوخ حؤرمت ایلھ قبره طرف یولالیارام
 

 : مولال
 ؤورتھ من اون کره کابین کسرم، عگونده بیر 

 . سیندن اوالرین آلتیجا شاھی آالرام ھره
 ھئی قوراندان، نامازیندان، نذریندن یئتیشیر، 

 . اققالی الوان بویارامسرم گئن بولونا  ھجلرخ
 
 : انوخ ھیرثم

 مینبرده،  -باشالرام شور ایلھ شھنازی سر
 . دئیرم، قیشقیرارام، باغیرارام» آغام وای«ھئی 

 ری، صلی اولسام، بو سؤزون موخت ھر ادا ائتمھ
 . ایسالدارام اومتین پولون آلیب گؤزلرینی

 
  :یانعا

 ین اولسا قازئتلرده، یقین  ھمنی تنقید ائل
 . پول قویوب چالیشارام اول ایشین اوستون آچارام

 نھ زامان کی، او ایشین موخبیرینی تاپدیم من 
 . اون شاھی وئریب اونو من تئز تاپدادارام-بیر بئش

 
 : ھوسلی

 مم،  ھنھ قدر اولسا چتین رول، اونو من مشق ائل
 . ؤور اولوسا اوینایارامتیھ ھر  نھصحچیخارام 
 » آشیق«لی  سیز اوالراق یاخشی قراخمال من قریم

 . اولماسا دا، اوردا اؤزومدن توخورام* سویزانا
 ازبردن* 
 

 : بزاز
 نھ قدر کاسیب آدام اولسا، اونو آلدادارام، 

 . اھی آرتیق آالرامشآرشینیندا چیتیمین بیر 
 اولسا دا ھئچ یوخدو زیانیم اوندا،  ھنیسی

 . تنزیل قویارام ھوئکسیل آلالم، من اونون اوستون
 

 : باققال
 ، ھدوکانیمدا ساتیالن قاتیق اگر کؤھنلس

 . توربایا دولدورارام، من اونو بیر ده ساتارام
 ل دئییلئم، عطآجیمیش یاغ نھ قدر اولسا م

 . ر من اونا قویروق قاتارامیداھا دا خئیر ائلی
 

 : آشباز
 یای گونو بوزباش اگر ساتیلماییب قالسا 

 . ساخلییارام ھج ھمن اونو دوزلویوب اوچ گون ائل
 ائلھ کی، گؤردوم اونا آزجا قالیب قورد دوشسون 

 . اونو من تاپداالییب لولھ کاباب سازالیارام
 

 : قنادی
 زیبیل، یا شکرین اولسا کفی، -نھ قدر زیرت

 . ایکی باش قاینادارام-اونو سالالم پاتیال بیر
 ساتارام قیرمیزی ساققالالر ایلھ کندلیلره، 
 . من خمیره آدینا چوخلو اوشاقالر قیرارام

 
 : دلک

 جامت قویارام، دیش چکرم، ح-بیری بیر شاھی
 . گلیب سولقان ساالرام، گاھی ده من قان آالرام

 م، گزیب موشترینی آختارارا هآیاق اوستوند
 . ھارادا راستیما گلسھ اورادا خیخالدارام

 
 : پاپاقچی

 بؤرکچولوکده من اؤزوم کامیل اوالن اوستادام، 
 . ییرسھ کیم اونا بیرجھ دنھ بؤرک قاییرام ھایست

 م وزنی اوال دوز اون ایکی گیرونکھ،  چکر
 . یین اسگیک اوالن واختدا من پول آالرام ھدئم

 
 : سی ایروان آیاقچی

 ندلی، کسکلی تؤکولوب گلسھ بورا، نھ قدر ک
 . اوندان آالرام ھج ھآراباینان شاالغی موفت

 سھ حاقین یازیغیم گلمز اونا،  دانیشیب ایستھ
 . قارنینا بیرجھ تپیک، بوینونا بیر شیپ ساالرام

 
 : باشماقچی

 دیکدابان باشماغیما پول وئرن آدام اولسا، 
 . ساغرینین آلتینا گؤندن دخی آستار قویارام

 رم،  ھی آز ائلاحمادوست آدام اولسا او یئرده ت
 . ایکی گیرونکھ قدر نال چاالرام-ھر تایا بیر

 
  :درزی

 آ بئش مانات آلسا، من اؤزوم »پالش«الر بیر ونشوق
 . اوچ ماناتا بیر اوزون دون تیکرم ده، ساتارام

 باجارماز تیکسین،  هدپالتون اوالر اون گون ھبیرج
 . یرالیارامضاح ھاون دنھ پالتونو من بیر گون

 
 : نجار

 یور دونشوالرین ایشلقسی یخؤزئیینلر ھام
 . ا اوالردان دا گؤزل ایش یونارامسمئن اؤزوم یوخ

 ا دا یوخدو یولوم، غسازلی کان ھایندی اما پیل
 . یام ایش وئرن اولسا من اودون دا یارارام ىراض
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 : بنا

 منیم حاقیمدی،  هآلتیجا عباسی ھر گوند
 . دن آخشاما تک گون قاباغیندا یانارامحوبص

 گئنھ ھر واخت اوشاقالر قارالیر آجلیقدان، 
 . من اؤزوم ده ایلین اون پایینی الپ آج قاالرام

 
 : اکرذایروانلی 

 ر دئدیلر، یاو زاماندان کی، منیم آدیما شاع
 . دیان، یازارامھلیمھ گلسھ منیم ھر نھ جور عق

 مده،   حھبت ائدرم نوثتازه مذھب سؤزونو 
 . ووروب، باش آچارام ھرفایا دوالشیب، سینع
 

 : درویش 
 ده، یا مسجیدده  ده، یا قھوه چارسودا، کوچھ

 . زینی بیردن آچارامغناجاغی تووالیارام، آ
 دئیرم، » !یاھو« ھپول ییغیب، جوشھ گلیب، شؤوگیل

 . القین اوزون ایسالدارامب خیچوخ توپورجک داغید
 

 : قازئتچی
 ن آالرام، ذمن قازئت یازماغا چوخ زحمت ایلھ ای

 . چالیشیب میلتی قاندیرماغا سؤزلر یازارام
 بو موسلمانالر اونو،  ھدن ایس ھآلماز اما ن

 . دا چکیب آه، متتل قاالرام علی قوینون
 
 
 
 

 مولال و ھؤرومچک 
 

 ین یانینا گمولال بیر گون ھؤرومج
 . گئتدی، تا ائتسین ایلتیماس اونا

 ! آگاه اولون ھؤرومچکلر: دئدی
 . سیزدن ائیلر گیالیھ میلچکلر

 رین سیز، الیین جانالرین او ھاوزم
 . سورمایین قانالرین اوالرین سیز

 وار اوالرین دا سیز کیمی جانی، 
 . سی، اتی، قانی سی، ایچمھ یئمھ

 یشالیین، غاوالری سیز منھ با
 . دی چونکی بوشالیینبو فنا ایش

 چون ھؤروچک بونو بئلھ گؤردو، 
 . باشینی قالدیریب باخیب گولدو

 نھ چاره؟ سیز دئیینیز، ! یولداش: دئدی
 . سونرا بیزدن سیز ایلتیماس ائدینیز

 کی، بنده مولالدیر، : دئدی مولال
 . صاحبی زؤھد، اھلی تقوادیر

 سیز،  ایلتیماسیم بودور کی، ال چکھ
 . سیز  یھ ھده ظلم ائتمھ بیر گمیلچ

 باشینی تووالدی ھؤرومچک تا 
 ! زحمت چکیبسن، آی مولال: دئدی

 سن اؤزون قانینی موسلمانین 
 . وارینسا ویجدانین! سورما قارداش
 قبول اولماز،  هایلتیماسین بیز

 . ول اولمازصده چون وو ین سنگدئدی
 انین ایچمک؟ قنین  اؤزگھ ھپیسدیس

 ! دن ال چک سن اؤزون گئت، قان ایچمھ
 
 
 

 تفاخیر 
 

 ده میلتی قاتیق کیمی من چالخاالرام،  کوپھ
  .سین ایشلدرم، آیرانینی ھم یاالرام کره

 
 اوزادیب ساققالیمی، پئیسریمی برکیدرم، 

 گونده مین تؤور موسلمانالرا تزویر ائدرم، 
 ق دانیشسا کیم، اونو فؤورجھ تکفیر ائدرم، ح
 . بو اخالقیمی من ترک ائدرم ،کی! اشا لیلالهح

 ده میلتی قاتیق کیمی من چالخاالرام،  کوپھ
 .سین ایشلدرم، آیرانینی ھم یاالرام کره

 
 می ساز ائدرم، گیم من او قدر، دونب یئیر

 . بویارام ساققالیمی، ھم باشیمی داز ائدرم
 یھ میلتی آغاز ائدرم،  ونده مین شعبدهگ

 . یھ من اونالرا مین ناز ائدرم یلھحگیریشیب 
 اتیق کیمی من چالخاالرام، ده میلتی ق کوپھ
 .سین ایشلدرم، آیرانینی ھم یاالرام کره

  
 م، لق -نھ قدر باشا ساال میللتی بو اھل

 . ایش گؤرنمز، بو یقینیمدی اوالر خامدی ھلم
 م،  بیرجھ یول قیرمیزی ساققالیمی من ترپدر

 . ھ منیم، ھر نھ کی، بیلسم ائدرمئکئف منیم، نش
 ده میلتی قاتیق کیمی من چالخاالرام،  کوپھ
 .سین ایشلدرم، آیرانینی ھم یاالرام کره

 
 گتدیسھ اونالر عملھ،  ،رگنھ قدر بیجلیک ا

 . ییب باشا بو میلت ھلھ ھئچ بیرجھ بئلھ دوشمھ
 . لیگیمی بیلمیر اوالر ھئچ ھلھ بس منیم بیج

 . قورموشام من اوالرا گؤر نئجھ بیر زوربا تلھ
 ه میلتی قاتیق کیمی من چالخاالرام، د کوپھ
 .سین ایشلدرم، آیرانینی ھم یاالرام کره

 
 مینمیشم اونالری، ھر بیر طرفھ من سوررم، 
 . ھر نھ اونالر قازانیر من یئیرم، کئف گؤررم
 سورارام قانالرینی، جانالرینی ھم اوزرم، 

 . کیمسھ بیلمز نھ قدر گیزلین ایش اولسا گؤررم
 ده میلتی قاتیق کیمی من چالخاالرام،  کوپھ
 .سین ایشلدرم، آیرانینی ھم یاالرام کره

 
 موفتھ چای، موفتھ شکر، موفتھ بادیمجاندی منیم، 
 موفتھ آش، موفتھ پلوو، موفتھ فیسینجاندی منیم، 

 جھ قلیاندی منیم،  موفتھ حؤرمتدی منیم، موفتھ
 . منا، ساققالیم الواندی منیحدیر رنگ،  موفتھ
 ده میلتی قاتیق کیمی من چالخاالرام،  کوپھ
 .سین ایشلدرم، آیرانینی ھم یاالرام کره

 
 یام، ص -ی گئنھ ماھی لی، گل مھ ر سؤیلھصموخت
 . ماالقا موریدان تامحچشمیمده وورار  -پیش

 افسانھ ایلھ خلقھ گئنھ دام قورارام،  -عظ و
 کالم،  -ختم کیسھ دولدورماغا بیر واخت گلیب

 ده میلتی قاتیق کیمی من چالخاالرام،  کوپھ
 .سین ایشلدرم، آیرانینی ھم یاالرام کره

 
 

 ش و مولال یکیشم
 بیر آتا، بیر اوغول و بیر قارداش 

 . اشعاوچو بیر یئرده ائیلر ایدی م

htt
p:/

/w
ww.pe

ns
ou

tha
ze

rba
ija

n.o
rg/



3 

 
 بتده، حوار ایدی ھر اوچو م

 . حبتدهؤایچمکده، سؤزده، ص-یئییب
 دیندار،  و ھر اوچو پاک، مؤمن

 . کردار وخوش و زؤھد تقواو -اھل
 سلیم،  -قازانار ھر اوچو بھ شؤوق
 . گتیرر بیر یئره ائدر تسلیم

 اوچو ده بیر خیالیلھ دوالنار، 
 . بیرینین رضاسینی قازانار -بیر
 بیرین ھر اوچو ائدر تکریم، -بیر

 یم، عظھاردا گؤرسھ ائدردیلر ت
 التده، حکیم اوالری گؤرر بو 
 بئلھ بیر اتفاق، تفقتده، 

 . سنحییردی بیر ا ھمات اولوب ائیل
 . فتبارک اوخوردو ھر دوشمن

 سھ ال تاپانمازدی، کیماوالرا 
 . آیریلیق داشینی آتانمازدی

 بت بیر آز داوام ائتدی، حم بو
 . بیر آز اونالری شادکام ائتدی

 شوم، دغل،  -سونرا بو روزگار
 . ریبھ عملغگتدی باشالرینا 

 ا بیر نفر موسلمانا، ضاز ق
 . ساناحاوچو ده دعوت اولدو ا

 ر، یلر، پلوو حاض دؤشنیب سوفره
 . افشره سیرکھ کوفتھ و چاشیر

 االر، جوربجور موربّ  ىوار اید
 . ریف توتماالطقیسمت اولموش ل

 قاتیق آشی، قوروتلو شوربادان، 
 . ھئچ یئین دویماز ایدی دولمادان

 نین اتینی،  میش کیمسھ جوجھ ھیئم
 . دئمک ایلھ بیلرمی لذتینی

 خانھ،  -سؤز گؤدک، یاخشی صاحب
 . ام شاھانھطعمیشدی  هبز

 وار ایدی اوردا خلقدن باشقا، 
 . لالخلق ایلھ بئیلھ بیر نفر مو

 ین آتدی، لعا اواوخودو بیر د
 . نی وورجاغین قاالق یاتدی تیکھ

 نظری ائلھ کی، خوروشا دوشوب، 
 . بیپلووو گؤردو کیشمیش ایلھ بیش

 لینده او دم، انی ساخالدی  تیکھ
 . معوموم قال نع! اتعائی جاما -

 لھ بو یئرده چتین، اواردی بیر مس
 . من دئییم، سیز ده ھوش ایلھ ائشیدین

 : ل بادیمجانیضبویورور فا
 » سانیحکیشمیش ائیلر، حرام ا«

 دوشدو اول دم اورایا جنگ، جدل، 
 . سین ایکی پایی چکدیلر الیمجل

 مولال تا مجلیسی گؤروب خالی، 
 . والیحاؤزگھ بیر رنگھ دوشدو ا

 جاھان،  -ىد شوکر، ائی خداص«: دئدی
 . »یوانئجب گؤزل حعیارادیبسان 

 نی ووردو، بیغالرین بوردو،  تیکھ
 . دونبگین ساز ائدیب ده دولدوردو

 ی، دلر دوروب باخ ھگبو یئدی، اؤز
 . نین سویو آخدی ىبیر آغز ھبیرب

 دانی یمولالدان باشقا، ھم مور
 . یئدیلر لذت ایلھ دولمانی

 ینلر چکیردی گؤز داغی،  یئمھ
 چونکی برک اولمامیشدی قورشاغی، 

 
 یئدی دویدو،  ینکی الپامولال تا

 . ھ بینا قویدوگھ وئرمحفاتی
 لر قالخدی، بوش قالیب اورتا  سوفره

 . سولو قلیان گلیب ووروب خورتا
 مولال قالخدی آیاغا ایش بیتدی، 

 . ھر کس اؤز کارینا دوروب گئتدی
 سی،  ایندی باخ، بوردادی ایشین تلھ
 . سی کیمھ دوشدو یوکون آغیر شلھ

 ایکی قارداش و بیر نفر اؤوالد 
 . دن فریاد یھضچکدیلر بو ق

 بیری تقلید ائدیب بادیمجانا، 
 . جیبیشدانابیریسی ھم آغا 

 یید، ابیری ائتدی سولوتقانی ت
 . من ائتمیشم اونا تقلید: دئدی

 ھره بیر فیکره اولدوالر مالیک، 
 . ھره بیر مسلکھ اولوب سالیک

 ی، طابیقطسؤزلرین اولمویوب مو
 . اتفاقین گئدیب مووافیقتی

 سیز قالدی،  اوچو ده مات، چاره
 . اورداجا یاد اولوب دا آیریلدی

 مادا عم یر بو موصایندی تق
 اولدو کیشمیشده، یا کی مولالدا؟ 

 
 
 

 باشی باتمیش کیشی 
 

 بو باشی باتمیش کیشی، ! موعمولال 
 سیننی کئچیب آتمیشا چاتمیش کیشی، 

 ناموسونو آتمیش کیشی،  و ئیرتغ
 باشیمی مین انگلھ قاتمیش کیشی، 

 لھ،  جھ بیر انگ سالدی گئنھ تازه
 ھ؟ لصوحییم  ھتا نھ قدر من ائل

 
 مشقھ دوشوبدور کی، گئده مشھده، 

 . یغھ، چاتا مقصدهصاوردا ائدیب 
 ییرم گئتمھ دئییم ھر وعده،  ھایست

 . ربدهعییر  ھمنلھ او ساعت ائیل
 کس دونوزون دوغدوغو، دینمھ ھلھ، 

 . من قاییدینجا بورادا صبر ائلھ
 

 ییرم خرجیمیزی باری چک،  ھسؤیل
 . ھئچ قارا پول بیر چتک، -دئییر -یوخدو

 خوراساناجک  -من گئدیرم شاه
 ھ اولماسا، آروات، چؤرک، گگر یئم

 لھ دالینا آل شلھ، یلیک ائ فھلھ
 . سن ده آدامسان، قازانیب خرج ائلھ

 
 ییرلر فغان،  ھایندی اوشاقالر ائل

 . والاله، آجیندان گئجھ یاتمیر اینان
 یالواریرام، آی کیشی، مشدی زامان، 

 . اف ائلھ، بیر یازیغا، االمانصاین
 ! چیخ چؤلھ: توپ کیمی ھردم آچیلیر

 . لھ گؤزونو سیلکھ -اوستومھ آز باش
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 شیلالخ 

 
 وسئین حبدولع -ایروانا تزه بیر دوکتور گلیب

 . ییر ھھر ویزیتده اوچ شاھی آلدیقدا خیدمت ائل
 . زرایل ایلھ دوستلوق قاتیب، قارداش اولوبعچونکی، 

 . ییر ھت وئرمصزرایلھ فورعروح ائتمکده -ضقب
 
 
 

 سی  بیر شئیخین نالھ
 

 ریم یاندی، منیم آی ھاوار گالپ جی
 . اعتبار ه منیمدقالمادی قؤولوم

 لوب قورتارار، ؤایندی، صاباح مؤمن ا
 تراشالر چیخار، ه یھ تا چؤھر عرصھ

 باشیما مین گونھ اویونالر آچار، 
 . رسمیم پوزوالر، پوچ اوالر -ھرتؤش

 
 . وار یئری اشکیم، یئرینھ قان آخا

 . یم ایفتیراگدی ھکشف اولونور ائیل
 و ریا،  ب، دوروغذییر ک ھایشلم

 . دایمیر ایقت ھائلچؤھرتراشالر 
 ت صفیمیز بوش قاالر، عجما -واق
 . الت منی دیلدن ساالرحبئلھ ! آخ

 
 کاتین پولو الدن چیخیر، ذ -رهطفی

 ایمامسیز جیبیمیز بوش قالیر، -مال
 م ایشلر اؤزو اوستون آچیر، دب مد
 وملھ موریدان یانیمدان قاچیر، ج

 سی قیرساالر،  نوختانی بونالر ھامی
 بیر ده توتوب نوختاالر؟ بونالری کیم 

 
 و شیعھ سؤزونو آتدیالر،  ىسونّ 

 . بیرلیک ایلھ میللتی آلداتدیالر
 مالی ماال، جانی جانا قاتدیالر، 

 . آشیمیزا یاخشیجا زھر آتدیالر
 بئیلھ کی، بونالر ھامی یولدان چیخار، 

 . ایندیجھ باغریم، آی آمان، چاتدییار
 

 راضی دئییللر کی چاووش جار ساال، 
 . داص -بازاری سس -یا چارسیسیقاپ

 ائرمنی، گورجو، ھم اوروس مات قاال، 
 ! یازیقسان، یولونو، آی باال آزما،

 شخص کی، دجالی سنین تک دانار، 
 سی اوددا یانار،  ملھوشر گونو جح

 . ایشلری اوندا قانار
 
 
 

 مازاق 
 

 اف، فاولسون ز: زورناچی، دونبکچی ائلر آرزو
 . ینلھ دونبک چالماغاسیب گئتاون شاھی آل-بیر بئش

 لھ، ؤمولالالر دا آرزو ائیلر کی، بیر مؤمن ا
 . دونبیی دولدورماق ایلھ یاخشیجا کام آلماغا

 
 
 

 چیخیر 
 

 تک چیخیر،  ھب مازئت ھر گونو تک -سانما کی، بو قازئت
 . ھر گونو مین اویون آچیر، ھر گونو مین کلک چیخیر

 
 یشتی، عگلیب سیاستی یازیر، گاه دئییر م

 . تھ، مکتبھ ده کؤمک چیخیرعاناص چاغیریر،گاه 
 

 نی خالقا گؤستریر،  نھصحتعریف ائدیر تئاتری، 
 . مؤمنھ ریشخند ائدیر، ساققالی بیر چرک چیخیر

 
 لمایھ الغ ائدیر، عکسینی ژورناال چکیر، عگاه 

 . بیر ده باخیرسان اورتایا مولال اوزون اتک چیخیر
 

 عا یازان، تاس قورانال جین توتان، ورمل آتان، د
 . دوغوزدوران جادوگره گؤر ھلھ مین، دودک چیخیر

 
 رغبتی یوخدو مولالیا، دینی، تریقتی دانیر، 

 . مولالداکی کرامتین بیرینھ مینجھ شک چیخیر
 

 کی تیری قیلجا دا گؤرمویور بوالر،  یندهگاؤز بب
 . ھ بیر دیرک چیخیرعاریف کی قیلی مولال گؤزونده

 
 مولالیا ریشخند ائدیر، ساققالینا باخیر، گولور، 

 . ساققالی قیرخدیریر اؤزو، بوغالرینا یئدک چیخیر
 

 مولال دانیشدیغی سؤزو بیر پوال آلماییر کیشی، 
 . سھ قشنگ، بانمک چیخیر اؤزلری ھر نھ سؤیلھ
 

 ھ، گی ائدیر فقط اؤز سؤزونو کئچیرمعاؤزلری س
 چالخاالییر معاریفی، خلبیر اولوب الک چیخیر 

 
 وادب گرک دئییل،  مولال دئینده بیزلره علم

 . دارگؤز اولور الکلری، ییرغاالییر کپک چیخیر
 

 ده،  ھر نھ کی، وار زمانھ: ی الپ بودور سؤزونضحوا
 . سی ده گرک چیخیر ملھوواجیب ائدیر موسورمانا، ج

 
 وئریش، -موشون، آلیش -موشھ، ماشین -دومور، شوشھ -دمیر

 . سؤزلرینھ بالون کیمی ھئی وئریؤر بزک، چیخیر
 

 ووروش،  -بیچیب، چالیش -آپار، اکیب -یاتما، اویان، گتیر
 . ھئی اویودور، تؤکور سؤزو، گؤر نئجھ بیر، زیرک چیخیر

 
 مولال ایلھ قازئتچیلر بیر یئره سو آخیتماییر، 

 . نین سؤزو، باخیش ایلھ کسک چیخیر فیرقھ بو ایکی
 

 باالم مولال، بو خالقا رحم ائلھ، : چیلر دئییر قازئت
 . مولال دئییر کی، کس گده، بوردا منھ چؤرک چیخیر

 
 الوا ایلھ دولما، پلوو، فیسینجانی، حچای، شکر، 

 . و، کوکو، ترک چیخیرگجھ گلیر، دو سی موفتھ کوفتھ
 

 سی ھلھ،  ھعسی مت یغھصه، اودون، کؤمور، یاغ، کر
 . اوستھ ده پولو، مولکو وار، نان چیخیر، ھمک چیخیر

 
 میللتی قووالرام، کیشی، بیر ده قازئت اوخوماسین، 

 . وری چیخیر، ملک چیخیرحآلیر قیامتی،  نالد
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 ییم قبول ژورنال ایلھ قازئت سؤزون،  ھھ ائیلجنئ نم

 . من او شئیی گؤرن کیمی، گؤز کور اولور، ببک چیخیر
 

 دی الپ، ایندی بیر آزجا صبر ائدین، شیگعصرین ایشی د
 لر گؤرک چیخیر؟  ھداھا ن! سا وار می، یوخ سؤز قورتاروب

 
 
 

 تورشولو آش 
 
 ، او ھانسی آیدیر میللتین »تکلنیّ «

 اینجلیر بوینو، بوغازی قیل کیمی؟ 
 ین حیکمتین، ی بو سیرّ م سن تاپارسان

 ! مولالنین اولدوقدا بوینو فیل کیمی؟
 
 

 ر قیسمت قازانی
 

 ! ایشبو دونیادا ھره بیر جوره نعمت قازانیر
 . ھر کسھ اولسا بو عالمده نھ قیسمت قازانیر

 
 یدق، صفا، صاگر مین ده ائده  عاریفمثالً، 

 و، نھ ریا، کذب اولمییا اوندا نھ تزویر، نھ 
 یوز ده دوز سؤیلویھ، دوز ترپشھ، دوغرو دانیشا، 

 . مین ده فریاد ائده وئرمزلر اھمیت اونا
 یئنھ ھر وقت بو بدبخت ائلھ تؤھمت قازانیر، 

 .بلکھ تؤھمتمیش ازلدن اونا قیسمت، قازانیر
  

 عاریف سؤزونو، اچونکی ھر وقت ائدیب بحث، م
 اینسانالرا قاتسین اؤزونو، -یی هایستیور زومر

 یب توتارسا دوزونو، عسؤیلیور مولال دا نھ 
 وامین گؤزونو، عکی نقویمایور شئیخ یوما چو

 مولالدان اول سببھ بوللوجا لعنت قازانیر، 
 . خلقی آسوده سئورکن اؤزو ذلت قازانیر

 
 ، »کافردیر«کی، دئییر شئیخ اوالرا ... خاریجیلر

 . سی تاجیردیر کیمی„ تعناص -سی اھل کیمی
 ردیر، یکیمی دوکتوردو، موھندیسدی، کیمی ناش

 ردیر، یخئیر اوالرین ظاھ -سیندن عمل ملھوج
 ه اوالر ایسمیلھ شؤھرت قازانیر،  کی بو عالم

 . ت قازانیرحبلی، دوزدور، قازانیر، لئیک نارا
 

 عقلینھ گلسھ، غرض، ھر نھ قدر مخلوقات، 
 . حیات -ییر امرار ھسی زحمتیلھ ائیل ملھوج

 مات، حگؤرو یوز مین ز نبیر پارا نان قازانیرک
 بات، اث ىت گوزران صاحبی وار، بحرابیرجھ 

 یر، نیشت قازاعاو دا مولالدی کی، آسوده م
 . ت قازانیرکی، دولور جیبلرینھ ھر نھ بو اومّ 

 
 . ان آیی گلیرضالنیر ایل، رم ود بیر زامان تا

 . دولوشور مسجیده خرگوش اوتورور، آیی گلیر
 یعنی کیم حاجی گلیر، مشھدی، کبالیی گلیر، 

 با گلیر، قندی گلیر، چایی گلیر، مولالیا شور
 یشرت قازانیر، عیلھ ا یشعمولال آسوده یئییر، 

 . یبت قازانیرصخالق مسجیدده گؤزویاشلی مو
 

 فیر ایلھ سرمنبره مولال کی، چیخار  -قیر
 مین جوره شیوه ایلھ قیرمیزیجا خلقی سویار، 

 
 شدی تا آغزین آچار، حسی فؤ موسلیمینھ پئشھ

 . ظالمین، باھمھ، ھر وقت جیبیشدانی دوالر
 ت قازانیر، زّ یسؤیدوکده یئنھ حؤرمت، عخالقا 
 سن کیم بو جاھاندا بئلھ نعمت قازانیر؟  گؤره

 
 ، ثبعمنجھ، بو عصرده بیھوده تالش ائتمک 

 ! عبثعاریف دالیجا گئتمک امکتب، علم، م
 ! عبثسین ائتمک  جوجوغون خیردا ایکن تربیھ

 ن آخیری تؤھمت قازانیر،  بیھوده ائد -یعس
 . المده نھ قیسمت قازانیرھر کسھ اولسا بو ع

 
 
 

 تبریکنامھ 
 ) ل ایرانلیالرا، سونرا موسورمانالرااوّ (
 

 و موکاریم اھلی، ه جوزعائی مؤ
 مایم اھلی، عائی خلقی سویان 

 نایم اھلی، غبو آیدا اوالن 
 مخلوقو سانان بھایم اھلی، 

 بو عید سیزه موبارک اولسون، 
 . تلرینیز قبول اولونسونعاط
 

 ق بیلیب توتانالر، ح-یی وضھائی ایر
 تزویر، ریایا قورشانانالر، 

 نا قویانالر، حساققالالرینا 
 ائی مولالالرا مورید اوالنالر، 
 . بو عید سیزه موبارک اولسون

 . تلرینیز قبول اولونسونعاط
 

 یھ، مشھده گئدنلر  بھعائی ک
 دادو سیتدینده آند ایچنلر، 

 نلر،  ی شام ائدحوبصشیلھ، حائی فؤ
 نلر، گؤورتی دؤعارده طایف

 بو عید، سیزه موبارکولسون، 
 . تلرینیز قبول اولونسونعاط
 

 ائی رنگلی چایالر ایچنلر، 
 دنلر  وققانی خالقا پوفلھحائی 

 نلر،  یناد ائدعنھ  روزه یئیھ
 ینلر  امیری سؤیلھ -حائی مد

 بو عید سیزه موبارک اولسون، 
 . تلرینیز قبول اولونسونعاط
 

 مخفیجھ گئدنلر،  ائی پادواال
 نلر،  کانیاک، شراب مئیل ائد
 نلر،  قاستینده، مالوچنادا گز

 رک اوروج یئینلر،  خلوت دئیھ
 بو عید سیزه موبارک اولسون، 

 . تلرینیز قبول اولونسونعاط
 

 جنتی ساتانالر،  -ورییحائی 
 بؤھتانیلھ خالقی آغالدانالر، 

 دیانیلھ خالقی آلدادانالر، ھ
 ین قانین سورانالر، گخالقین ایلی

 بو عید سیزه موبارک اولسون، 
 . تلرینیز قبول اولونسونعاط
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 ینلر،  ائی مکتبھ خیدمت ائیلھ
 ینلر،  ائی ھر ایشھ دقت ائیلھ

 ائی فورماالری گؤدک گئینلر، 
 ائی پرچمی باش، ساپوق گئینلر، 
 بو عید سیزه موبارک اولسون، 

 . تلرینیز قبول اولونسونعاط
 

 وب ده آغالیانالر، گائی باشا دؤ
 یا بئھیشت آالنالر،  ىبیر عباس

 مولالیا اؤزون فدا قیالنالر، 
 لری ائی داشا باسانالر، عاریف

 سون، بو عید سیزه موبارک اول
 . تلرینیز قبول اولونسونعاط
 

 ھ کافر آد قویانالر، عاریفائی 
 جاھیللری باشینا ییغانالر، 

 لری بوللو تاپدادانالر، عاریف
 مورادینا چاتانالر،  و ودصمق

 بو عید سیزه موبارک اولسون، 
 . تلرینیز قبول اولونسونعاط
 

 ایلھ سالم وئرنلر، » ماھور«ائی 
 لر دئینلر،  ھوحایلھ نؤ» گنچار«

 دئینلر، » سئگاه« ضوعیھ ثمر
 نلر،  لر ائد یغھصجھ  ائی موفتھ

 بو عید سیزه موبارک اولسون، 
 . تلرینیز قبول اولونسونعاط
 

 ائی ژورنال ایلھ قازئت یازانالر، 
 انالر، آزائی دوز یولو کج ائدیب 

 ائی مولالالرین کئفین پوزانالر، 
 تزویر، ریا کؤکون قازانالر، 

 بو عید سیزه موبارک اولسون، 
 . تلرینیز قبول اولونسونعاط
 
 
 : صفھانلی اوغلو دئییریا
 
 مدولاله کی، قیرخیق باش، یوغون پئیسر، قافا بیزده، حب

 . با بیزده، قبا بیزدهعمامھ، عایکی پوت باشدا 
 

 یوغون شال، دیکدابان باشماق، اوزون ساققال، 
 . دیر قاپقارا بیزده ییب دوشوبدور قورشاغا رنگ ائیلھ

 
 عاریفدن، اقویوب بو میللتی دوشگون صنایعدن، م

 . نما بیزده -ولمتظدن مین پرده، وار،  حقیقت گیزلھ
 

 مخلوقوز ،  عگر بیر نؤو پرور، حیلھ جایب زؤوقع
 . وریا بیزده مساجید بیزده، منبر بیزده، بؤھتان

 
 حقیقت یوخ،  -ویجدان یوخ، قؤول کی، بیزده رحم یوخ،

 . ایفتیرا بیزده -قؤول -قلبیمیز سرشار -درون
 

 یاالن، دوغرو دئمکده مینبرین اوستونده سربستیز، 
 . کا یاندیرماغا کسکین دوا بیزدهذطبیعی بیر 

 
 !دیر، بیلاله وری بیزده، ھر شئی بیزدهحجھنم بیزده، جننت بیزده، 

 .قویماق بھا بیزدهیزیمدیر، جننتھ ساتماق ب-آلیب

 
 . دیر بیزده دهعقارین بیزده، گؤدن بیزده، آلوولو م

 . یر، قویماز قاال بیزده ھم ائیلظمیز ھ دهعنھ دولسا، م
 
 . پیش -ده اؤز میللتین ھر وقت پیشا جانیب چکمھا

 . یب سالدیق داال بیز دهدئییب الیالی یاتیرتدیق، یوخالد
 
 
 
 

 دیر  بیر لؤقمھ نان اوستونده
 

 دیر،  سانما بیھوده کی، ھر قؤولوم یاالن اوستونده
 . دیر سانما کمان اوستونده ثبعتکفیریم  -تیر
 دیر،  نیھان اوستونده -وملھ بیر امرجزاریم  -آه

 . دیر سی بیر لؤقمھ نان اوستونده ملھوذکریم ج -فیکر
 . دیر هاوستوند نناشادیم فغا -قلباول سببدن 

 
 آغالرام دوشدوکجھ یادا چون کئچن گون حالیما، 

 اول کئچن دؤورانیما، پارالق اوالن ایقبالیما، 
 شالیما،  و و ھم قبا باعآلدانیردی خالق 

 . کیمسھ گولمزدی منیم بیر قیرمیزی ساققالیما
 دیر،  گومان اوستونده ایندی ھر کیمسھ منھ بیر بد

 . دیر ناشادیم فغان اوستونده -سببدن قلباول 
 
 ھره قیرخیخالردیالر، چؤین بو  ھیبیمی فاش ائیلع

 التارلی سیرتیقالردیالر، پسیز، بو گؤدک  بو ادب
 الیمی یوخالردیالر، حوسی ا ملھوان اول ج بون

 . یم ائدیب ساخالردیالرعظحؤرمتیمی ھر زامان ت
 دیر،  ندهژورنال یازان اوستو -اصل دردیم بو قزئت

 . دیر ناشادیم فغان اوستونده -اول سببدن قلب
 

 . سرت، وای ددهحقالمیشام ایندی پلووال چایا 
 سیز دورور، بس ھانی لذت، وای دده،  آش قنداب

 نت، وای دده، حمؤ -چولغاالر، گلدیکجھ، قلبی درد
 یشرت، وای دده، عکؤھنھ لذت، کؤھنھ  نی الددگئت

 . دیر ھ قازان اوستوندهمایان چؤمچابوش قالیب قاین
 . دیر ناشادیم فغان اوستونده -اول سببدن قلب

 
 نیتلر دیلر ھ بوندان اول خلق ده بیر اؤزگ

 انالرینی بیتلردیلر، بپایی منبرده گیری
 ھر نھ سؤز چیخسایدی آغزیمدان قوالق جوتلردیلر، 

 اسگیناسی اووجوما باسدیقجا خلوتدردیلر، 
 . دیر ملھ جان اوستوندهوجلر آج قالمیش ایندی،  کؤرپھ

 . دیر ناشادیم فغان اوستونده -اول سببدن قلب
 
 
 
 

 ییر  ھقان ائیل
 

 ییر  شعریم روان ائیلھ-عبط یئنھ
 : ییر گؤزل بیر حکایھ بیان ائیلھ

 
 قیزیشمیش بلی، ایروان اھلی جنگھ، 

 دؤنوبلر بوتون شیره، ببره، پلنگھ، 
 . ، توفنگھ»رئوولوئر«ال آتمیش تمامن 

 . لیب اللریندن بوتون شھر تنگھگ
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 ییر،  ان ائیلھغت فمیّ حت، موروّ 

 . ییر مان ائیلھ م دوشوب االحتر
 

 ، کین ایلھ ائتمیش تیفاق، ضھامی بغ
 ینادا یئتیرمیش بوتون ایشتیاق، ع
 داوتلھ ھمدست ازلکی سایاق، ع

 . و اتفاق نھ وار مھر، نھ اولفت
 ییر،  بت اؤزونو نیھان ائیلھحم
 . ییر یان ائیلھعداوت، شرارت ع

 
 : بیر قان اولور باخیرسان ایکی گونده

 . زیندان اولور و زیب لیبیری قات
 قاپی باغالنیر، خانھ ویران اولور، 

 سفالت، رزالت فیراوان اولور، 
 ییر،  لت اؤز حؤکمون روان ائیلھالذ

 . ییر نیشان ائیلھ حیاتی پوزور، بی
 

 .. ت؟عمگر سیزده یوخدورمو رحم، ائی جما
 .. داوت؟عو غض ب و دیر بو قدر کین ھن

 ! یتصمی پیغمبر و میش ھمگر ائتم
 ت؟ و اوخووّ  ادحبیزه اتفاق، ایت

 ییر؟  خلقی قان ائیلھ ت بومو،اوخووّ 
 ییر؟  امان ائیلھ بی -شتحبئلھ و

 
 
 
 
 

 ولولھ 
 

 ! بیلمیرم، یارب، یئنھ ھاردان، ھایانالردان دئییم
 دن باشالییم، یا آسیمانالردان دئییم؟ »یئددی یئر«
 

 یانالرین، عمی؟ یا دئییم ا خانماندان باشالییم
 میلیونالرین، -و میممتلرین، اول صاحبی متیھ

 ماج قاالن یوخسولالرین، کنکانالرین -یا دئییم آج
 جیریق پالتارالرین، پاالنالرین، -میرلی، جیب-کیرلی

 کی چیپالق قاالنالردان دئییم؟  هف ائدیم یا ائودصو
 

 . دن ومتل باشالییم یا ایراواندا تازه قتل
 ن، د باجاغی اتلی-یا پاچوتنیک، یا ماچوتنیک باش

 . دن مئیرتلی -دن ئیرتلیغکین -یا دئییم اربابی
 دن  تلیأدن، مور تلیأھونر، جور یبحاصیا یازیم 

 ! میس واختدا گولھ آتانالردان دئییم-یا کی، پیس
 
 لره ایرادینی، »اکیذ«یرین صما-ا کی، ناصری

 ین اینشادینی؟ »دسئیّ «ذکر ائدیم؟ یا کی، دوشابچی 
 بتین آخیر قاچیردیب دادینی؟ حمؤ-حبتؤیا کی، ص

 ینکی بؤیلھ بوش قورو فریادینی ااین یا»موو-موو«
 دیان یازانالردان دئییم؟ ھالده دستاویز ائدیب 

 
 ر باغالییم؟ مازئت کیمی بوللو یاالنال-یا قازئت

 آ گون آغالییم؟ »دوز ھجکم«ن  یا کی، شاگیردین سئو
 ین چاغالییم؟ عاصلینی فر... حرب سؤزو تک

 گاه دا بیر آز داغالییم، گاه دا بیر آز دا یاغالییم، 
 . ھ ده دوزدن، یاالنالردان دئییمسقانماسین بیر کیم

 
 

 سی  ایللر خستھ
 
 مت، حگیلن مر ھ، منھ ائیل»توتی«

 . دیر بالدیریم ریلیغوار یئلی، ھم آ
 ،یاز آچیالر، ھانسی اوالر مصلحت

 زلی سالدیریم؟   قان آالریم، یا کی،
 

 گؤزلریمین سویو آخیر، دردی وار، 
 یور قلبیم اولور بیقرار،  چارپینی

 یور باشیما یئر، در دیوار،  ینفیرال
 ییرم ایندی زلی سالدیریم،  ھبیلم

 یا کی، گئدیب دللگھ قان آلدیریم؟ 
 

 ھ تک، حوبصسین  یاتماییرام ایل گئجھ
 منده آمان قویمادی بو اؤسکورک، 

 زھره دؤنوبدور منھ ایچمک، یئمک، 
 جمت آلدیریم؟ حدیر بیر  می یاخشی

 قوالغیم کسدیریم؟  مزسھ، ھئیب ائلع
 

 ایل اوزونو ھئچ ده ییغیلماز یئریم، 
 . دیر دریم جان اوزولوبدور قیریشیب

 ؤورتلریم، عآج قالیب آلتی نفر 
 . دی بو تحمن دئییرم کی، گئنھ را

 تیم آرتارسا زلی سالدیریم؟ وقو
 

 یاخشی اولورسا دیشیمی چکدیریم، 
 . مزسھ قوالغیم کسدیریم ھئیب ائلع

 : ودی ب تحمن دئییرم کی، گئنھ را
 قان آلیریم، یا کی، زلی سالدیریم؟ 

 
 

 سالمتی  -تیریاکیلره سر
 

 ! دیان اوخویونھگلین، آی تیریاکیلر، بیر یئنی 
 ! ونوان اوخویونعیئنی سؤز، تازه خبر، تازه بیر 

 ئیران اوخویون، حاوخویون، بؤھت گؤتورسون سیزی، 
 . آییلیب، باشا دوشوبدور یئنی ایران، اوخویون

 گؤرون، احمد شاه ائدیبدیر نئجھ دیوان، اوخویون، 
 ! نشھ پوزان بیر یئنی داستان اوخویون ،ائو ییخان

 
 ... راقآ-شورب نده قدغ نئجھ کیم اولدو روسئت

 . نلر اوزولوب اولدو ناچاق ائد تدعایھ  ایچکی
 ائتدی ایرانا دا آخیردا سیرایت بو سیاق، 

 کی یاساق، ینااولدو ایراندا دا تیریاک ایشی تا
 ! گؤرون اولدو ائوینیز بیر نئجھ ویران، اوخویون
 . ائو ییخان، نشھ پوزان بیر یئنی داستان اوخویون

 
 بیر آغیر خرج قویولموش اونو ھر کیمسھ اکھ، 

 ر بیرسی چکھ، گوار خصوصاً ده بؤیوک شرطی ا
 میشدی بیر ایش ایران ھلھ بو بویدا یئکھ،  ھگؤرم

 سیز سیز فلکھ؟  ه راج ائدعبیر ده مومکونمودو م
 دیر سیزی بیجان، اوخویون،  جک یھ بو خبر ائیلھ

 ! نشھ پوزان بیر یئنی داستان اوخویون ،ائو ییخان
 

 نیزی،  بو خبرلر بیلیرم کی، پوزاجاق حالی
 نیزی،  نیزی، کالی ائیلر افسورده ھامی پوختھ

 نیزی،  گؤزونوز یاشی وئرر سئللره منقالی
 نیزی،  مالیعا-یی ھا نامضق -زور یازیب دست
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 وققانیزی آخیری خوددان اوخویون، حکی، ساالر 

 . ائو ییخان، نشھ پوزان بیر یئنی داستان اوخویون
 

 جک نانھ کیمی،  تیریاکین آدی، سیزی اسدیره
 جک باغرینیزی شانھ کیمی،  ه شرحھ ائد-شرحھ

 لیق چکیمی،  مانات بیر پنابات اوالجاق بیرجھ
 : دیر سیزی دیوانھ کیمی جک یھ شاشدیریب ائیلھ
 ! یونر اولوب بو یئنی فرمان اوخویخود سیزه صاد

 ! ائو ییخان، نشھ، پوزان بیر یئنی داستان اوخویون
 
 
 

  گرک
 یھ اینسان گرک،  کمال ائیلھ -کسب

 . جیسم دیری اولماق اوچون جان گرک
 ملر اوچون ھر زامان،  سیز آد علم

 . خر کیمی بیر نوختا و پاالن گرک
 

 لذتینی آنالمایان بوزباشین 
 . یھ یونجا و سامان گرک  ھمئیل ائل

 طبیعت ازل،  -دی قانون بئیلھ
 . ایران گرک-عھقاپزاالنا تب

 
 دیر حیکمتی من بیلمیرم،  ھبوندا ن

 . ن گرکآنی اوال قورعمین یئره م
 اولسا پولو بئش شاھی ھر بیر کسین، 

 . ویجدان گرک -اولمییا ھئچ صاحب
 

 اولسا دا علم اھلی بوتون اجنبی، 
 . ملھ موسلمان گرکوجاھیل اوال ج

 ر، صموسلمان چوخ ایسھ موختھاردا 
 . ان گرکغلطگونده بیری قانینا 

 
 جو،  ھم اودور کی، اوال چوخ فیتن آد

 . یطان گرکئاوندان آال تربیھ ش
 نفر آرواد آال،  گرک بئش -حاجی

 . جھ اوغالن گرک ایکی ده ساده-بیر
 
 

 زلی عاریف غ
 

 تیرامینی، حیھ ا ھم کی، گؤزلھ عاریف اودور
 نامینی، -و یھ اؤز ننگ ائیلھعالم -روسوای

 
 قیلمایا،  صتشخی -گئدرلھ ثابت-گلدی

 . مقامینی -یھ گدا ایلھ شاھین ھفرق ائتم
 

 چؤرک یئیھ،  -یوز ایل بیریلھ ھمدم، اولوب دوز
 ! ساالمینیاول- قحبیر گونده یوز ایلین پوزا 

 
 وطن -خلقھ نیشان وئره اؤزونو خادیم

 . رامینییتحاما دوشونمویھ وطنین ا
 

 شب، ولی  و ن ائده اؤزونو روزظحال اھلی 
 . شامینیح و وبصل کئچیره صقال ایلھ موت

 
 لھ ھمدم اولوب دوز حساب، ائده   ھگن - ھر کج

 . دیل ائده روستملھ کامینی -نئی کیمی سوز

 عقل ائده، ناقص ایکن اؤزو، -کمال-بحث
 . تامامینی -ن ائده ماهظچرخین ھیالل 

 
 لیس،  ھبابی کاسحلیس اوال، سانا ا ھخود کاس

 . کؤنلوم کیمی شیکست ائده جمشید جامینی
 

 زامان،  - ھالمعبوجھل ایکن، سانا اؤزون 
 . یھ عصرین ایمامینی نمھگنفسھ اویوب ب

 
 وارلی گؤرنده سجده ائده بوتپرست کیمی 

 .ده دؤندره ھجوه کالمینینیوخسول گؤر
 
 
 
 

 کالی انور ذقیزیللی یارپاق، یاخود 
 ) مکتبلی باالالر اوچون(
 

 صاباح اولدو بانالدیالر خوروزالر، 
 اوخودو باغچادا بولبوللر، قوشالر، 
 گونش چیخدی ایشیقالندی باغچاالر 

 . لر چیغیلالشیب اوچوشدوالر سرچھ
 

 چوبان سوردو قویونالری اوتالغا، 
 . ییب، دیرماندی داغا قوزوالر ملھ

 مھریبان آناالر سئویب اوخشویور 
 : ایلھ جوجوقالری آییلدیر عبو نؤو

 آچیلیب، جان اوغلوم،  حوبص
 . آییل اویقودان، اوغلوم

 
 اوخور قوشالر، بولبوللر، 

 ، آچیب باغچادا گوللر
 . یاشیلالشیب سونبوللر

 آچیلیب، جان اوغلوم،  حوبص
 . آییل اویقودان، اوغلوم

 
 ده وار گؤزل سو،  طی حھ
 . اوزونو تمیز یو-ال

 دیر، اوغول، بو اویقو،  بس
 آچیلیب، جان اوغلوم،  حوبص

 . آییل اویقودان، اوغلوم
 

 گیلن،  دور، چایینی ایچ
 گیلن،  فورماالرین گئی
 گیلن،  مکتبھ تئز گئت

 آچیلیب، جان اوغلوم،  حوبص
 . آییل اویقودان، اوغلوم

 
 اوخوماغا ھوس وئر، 

 . درسینی ائلھ ازبر
 یر،  ىمعلیمین اینج

 جان اوغلوم،  ،آچیلیب حوبص
 . آییل اویقودان، اوغلوم

 
 ین جوجوقالر  ھاوخوماغا مئیل ائل

 . آناالری چاغیرجاغین تئز دورار
 یز، تم-اوزونو تر-گئدر، یویار ال

 . اوالر آنا یانیندا او، چوخ عزیز
 
 دیر یا؟  ھلیق ن یلھ اویناماقعبو نؤو« -
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 ی، باغچانی دوالنار، گزر یط حھ

 . چیچک دریب، کسالتی محو ائدر
 ایکی ایستکان چای ایچیب دورار، -بیر

 . تا بیر یول باخارادیوارداکی ساع
 

 ت، اباخار کی، وار ھلھ بیر یاریم ساع
 . تالشر راحگا... مکتبین واختینا

 آچار کیتابینی بیر ده ازبرلر، 
 . ر ائدریدرسی ازبر، حسابی حاض

 
 دیر واختینا،  بیر ده باخار، آز قالیب

 . بیر کیتابی چانتاسینا-ییغار بیر
 کر ائدر، یگئده درسلرینی ذ-گئده
 : ه بو سؤزلری فیکر ائدر ینگاور

 
 دیر منیم،  درسیم روان«

 م، یجک معل بئش وئره
 داھا منیم نھ غمیم؟ 

 درسیمھ ائتدیم دقت، 
 . اولماجاغام خجالت

 
 یازیالریم گؤرونجھ، 

 . جک خاجھ سن دئیھحا
 اوالجاغام باش اوجا، 

 . درسیمھ ائتدیم دقت
 . اغام خجالتجاولما

 
 چتین اوال، یا آسان، 
 . درسیمی قیلالم روان

 داھا گؤزل او بوندان، 
 درسیمھ ائتدیم دقت، 

 ». اولماجاغام خجالت
 
 

 . شعورلو چوجوقالر ھا بئلھ اوالر
 . سینی، درسینی حاضر قیالر یازی

 
 انور آدلی بیرجھ جوجوق وار ایمیش، 

 . اوخوماغا چوخ دا ھوسکار ایمیش
 ھر زامان درسینی حاضر ائدرمیش، 

 مکتبھ واختیندا، ائرکن گئدرمیش، 
 لیق، شولوقلوق بیلمز ایدی،  ساواشقان

 . نی گزمز ایدی کوچھ -وئل بازار-وئل
 معلیمی اونو ھر واخت سئوردی، 

  .اونا دفتر، قلم بخشیش ائدردی
 درسینده ھر زامان بئشلر آالرمیش، 

 . می اوندان راضی قاالرمیشیمعل
 یولداشالری چیخاندا اویناماغا، 

 . بو، چکیلیب دوراردی بیر قیراغا
 درسینی اوخویوب ائدردی روان، 

 . قصانؤقویمازدی درسینده قاال بیر ن
 یولداشالری اوینایاردی، قاچاردی، 

 بیرین، توزا بوالردی، -ییخاردی بیر
 بیرینی ھر زامان -اینجیدردی بیر

 . جیزیق آخار قان-گؤزلری جیزیق-اوز
 یولداشالری بونا تکلیف ائدردی، 

 . اونالر ایلھ اویناماغی دئیردی
 : اما. جاوابیندا انور دئیردی

 

 قاچیرسینیز، دوشورسونوز تورپاغا، 
 . باتیرسینیز بئلھ سویا، پالچیغا

 نئچین گئدیب، قاچیب، بئلھ چیرپیشاق؟ 
 گلینیز بیر درسیمیزدن بحث آچاق، 

 دیر کی، ائدک درسلری روان،  الزیم
 . »انحایمتا-صاباح گلیر وقتیبو گوگ، 

 
 گاه، -گاه ،یولداشالری بونا باخیردی

 تحقیر ائدیب، گولردیلر قاه، قاه، قاه، 
 ییغیشیردی ھامی شاگیرد بیر یئره، 

 : بو سؤزلری دئییردیلر انوره
 
 انوره باخ، انوره، «

 قاشی کؤموردن قره، 
 ھوشون وئریب درسلره، 

 . دفتره -یازین آدین
 انور، انور، جان انور، 
 . اویوندان قورخان انور

 
 گلین بیزلر اوینایاق، 

 . ییخاق ،بیریمیزی-بیر
 ییب،  بو سؤزلری سؤیلھ
 . اویان بو یانا قاچاق

 انور، انور، جان انور، «
 . »اویوندان قورخان انور

 
 انور باخیب اونالرا، 
 . یازیق البود قالیردی

 بو دا چپیک چالیردی، 
 :سس سالیردیاونالرا 

  
 اوشاق، اوشاق، جان اوشاق، «

 . وشاقاان حگلیر ایمتا
 منھ ریشخند ائدرسینیز، 

 دوشرسینیز، -بئلھ آتیلیب
 سؤزومو سونرا بیلرسینیز، 

 . اوندا باشا دوشرسینیز
 جان اوشاق،  ،قاوشاق، اوشا

 . »ان اوشاقحگلیر ایمتا
 

 معلیم زنگ چالدی، دولدو اوتاقالر، 
 . یئرینده اوتدوالر ھر کس گلیب اؤز

 معلیم اونالری سئور، اوخشویار، 
 . بیر اونالردان سورار-دن بیرندرسلری

 آز جاواب وئرردی، -بعضیلری آز
 . ردیگنلر باخیب گؤزون دؤی لمھبی

 ھر بیر سؤز کی، سوروشاردی انوردن، 
 . نسحچوخ ا: جاواب آلیب سؤیلیردی
 ینکی حساب، اازبر درس اوالیدی، یا

 . انور دوروخماییب، وئرردی جاواب
 

 ت، حیصمعلیم اونالرا ائتدی ن
 . متییین، ھ ھجوجوقالریم، ائیل -:دئدی

 لی شاگیردلر امک ایتیرمز،  ھینذ
 . ھئچ واخت خجالت ائتمز ىمعلیم

 گؤرورسونوز نئجھ عزیزدیر انور؟ 
 . سبب اودور کی، درسی ازبر ائدر

 
 . بیر گون بؤیلھ باخمادیالر ھئچ درسھ
 انور او گوندن کی، گلدی مکتبدن، 
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 یین ازبر،  ھدرسینیزی تکرار ائل
 . جیک مکتبلر ھقاپاناجاق بیر ھفت

 ، الر ایمتاحانآلتی گوندن سونرا باش
 . باجاردیقجا ائدین درسلری روان

 هللا امانتینده، ! ، گئدینىھاید
 . »بئش گون سونرا گلرسینیز واختیندا

 
 معلیم قورتاردی تا بو کالمی، 

 . جوجوق اورادان ھامی-گئتدی چولوق
 یھ،  بو جوجوقالر چیخدیالر تا کوچھ

 چویھ داش آتدیالر فایتونچویا، سود
 گئدنھ، -دوالشدیالر یولدا گلیب

 . چنھ هسؤیوب، قاچیب، اولدوالر ھرز
 ائولرینھ گئدیب ائتدیلر شوخلوق، 

 . قالدیردیالر چیغیر، باغیر، قیشقیریق
 یالری چکدیلر فریاد، جآنا، با

 . دیلر داد  ھلیندن ائلابونالرین 
 گونده بیر قوشولوب گئتدیلر باغا، 

 . او داغا یھ، دیرماشدیالر بو تپھ
 داغ باشیندا دستھ ایلھ، جؤوق ایلھ 

 : بو سؤزلری اوخودوالر شؤوق ایلھ
 
 ھ، گگلینیز گئدک گزم«

 . ھگقیرغی کیمی سوزم
 لیم،  هبو گؤللره گیر

 . ھگبالیق کیمی اوزم
 ان، حیھ الزیم ایمتا ھن

 . قوی، بیز اوالق پئشیمان
 

 باغی، داغی سئیر ائدک، 
 . باغچاالردا گول درک
 بئینیمیز الپ قارالدی، 

 . یھ فیکر ائدک ھدرسی ن
 ان، حیھ الزیم ایمتا ھن

 . قوی بیز اوالق پئشیمان
 

 اوینویالیم گیزلنپاچ 
 ! ھایدی گلدیم، دورما، قاچ

 بو پیسدیرسھ اوینایاق 
 » !پاپاق آلدی قاچ«ھامی 

 ان،حیھ الزیم ایمتا ھن
 . قوی بیز اوالق پئشیمان

 
  اوندان سونرا اوینایاق،

 ییرتیلسین، . آتیلین، باشماق
 اغدا گؤن وار ھلھ، دبّ 

 . ساغ اولسون نباشماق تیک
 ان، حیھ الزیم ایمتا ھن

 . قوی بیز اوالق پئشیمان
 

 لذت بودور، یولداشالر، 
 . یین، قارداشالر ھکئف ائل

 ھئچ بیریمیز گئتمریک، 
 . او واختدا کی، درس باشالر

 ان،حیھ الزیم ایمتا ھن
 . قوی بیز اوالق پئشیمان

 
 بونالر اویوشدوالر ائیلھ ھوسھ، 

 لی انور، ذکاساغ اول، «
 . »لی انورذکاوار اول 

 . مکدن دی درسی ازبرلھ ال چکمھ
 

 . طاعتیآناسینا ھر واخت ائتدی ا
 . بتحسینا ھر واخت ائتدی م باجی
 یھ چیخماییب، ساواشماز ایدی،  کوچھ

 . نادینج اوشاقالرا یاناشماز ایدی
 

 ی، اولدوقجا ھر کسھ حؤرمت ائدرد
 . گزیب، گلیب درسی ازبر ائدردی

 ه ھر بیر ایشی سازالدی، دآلتی گون
 . حسابینی، درسینی حاضرالدی

 
 ان واختی یئتیشدی، حاؤیلھ کی، ایمتا

 . آلتی گون کئچمیشدی مکتبھ گئتدی
 یان، علمیشدی مکتبھ اکابیر، اگ

 . انحایمتا -مودیر، معلیملر وقت
 

 بیر ییغیلدیالر شاگیردلر، -گلیب بیر
 . بیر ھھر کس اؤز یئرینده اوتدو بیرب

 انینی، حمعلیم باشالدی ایمتا
 : اسمھ توتدو اوشاقالرین جانینی

 
 قالمیشدی،  طلغھر کسین کی، درسی 

 . سارالمیشدی، باش آشاغی سالمیشدی
 اب، طمعلیم سوروشاراق ائدردی خی

 . زیرک اوشاقالر تئز وئرردی جاواب
 

 . معلیملر دانیشدیردی انوری
 . دیر ھر درسلری گؤردولر کی، روان

 یان، اشراف ائدیردی آلقیش، عاونو ا
 . اندا آلدی بئشحھر بیر درسھ ایمتا

 
 یان اعو بخشیش ائتدی اونا اشراف

 . یازی دستگاھینا الزیم زادالردان
 ی، یلھ کی، آلقیشالندعانور بو نؤو

 . تنبل جوجوقالر دا باخیب اوتاندی
 

 انور توتوب یولداشالرا اوزونو، 
 : دی ایشبو سؤزونو اونالرا سؤیلھ

 
 من کی، سیزه دئییردیم، «
 ییردیم،  ھت ائلحیصن

 . بو گونلری بیلیردیم
 درسینیزی اوخویون، 

 . سونرا خجیل اولمویون
 

 دوشردینیز، -سیز آتیلیب
 منھ باخیب گولردینیز، 
 : بو سؤزلری دئیردینیز

 ! سؤزلرینھ اویمویون«
 » !دلی اولوب قویمویون

 
 بو سؤزلری بؤیوکلر 

 کی ائشیتدیلر،  ھائل
 ایشی بیلدیلر،  نکئچ

 : ھامی بیردن دئدیلر
 اؤتوشون، آی قوشالر، بولبوللر، 
 . گولوشون، آی قوشالر، بولبوللر

 . بختور بیزلریک بیزلریک
 ریک،  هعلمین گولزارینی گز
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 بویوردوالر اوشاقالر، 

 . آیاق اوستھ دوردوالر
 بیر آغیزدان ھر نھ وار 

 : دئییب چپیک چالدیالر
 
 لی انور، ذکاساغ اول «

 لی انور، ذکاوار اول، 
  بیز اولدن بیلمیردیک،

 سنھ باخیب گولوردوک 
 
 . اق تؤھمت ائدیردیکحنا

 . ایندی آنالدیق بیلدیک
 لی انور، ذکاساغ اول، 
 . لی انورذکاوار اول، 

 
 . یاشا، انور، چوخ یاشا

 . سین داشا اوخون دیمھ
 توفیق وئرسین تانریمیز، 

 . تحصیلین چاتسین باشا
 لی انور، ذکاساغ اول، 
 . »ورنلی اذکاوار اول، 

 
 معلیملر ائتدیلر، 

 . صاوشاقالری مورخ
 گئده ھامیسی -گئده

 : بیر یئرده ووردوالر سس
 لی انور، ذکاساغ اول، «

 . »لی انورذکاوار اول، 
 

 لیندن، انین  سی انور اؤپدو خاجھ
 . عا آلدی معلیمیندنود-خئییر

 اؤزو کیمی زیرکلردن بئش نفر 
 ائتدیلر،  ظافیحمعلیمھ خودا

 ان،  دوخن شاد ائولرینھ گئتدیلر
 . لر آلدیالر آتاالریندان موژده

 
 تھ گئتدیلر، حن آلدیالر، سیاذای

 . چیچکلی بیر باغا یئتدیلر -نچم
 قالر قایناییب، سوالر آخیردی، البو

 . مات، باخیردی-چیچکلر بونالرا مات
 

 بیرین آلیب قوینونا، -آغاجالر بیر
 . بیرینین بوینونا-قول سالیبالر بیر

 چھچھ ووروب اؤتوشورلر بولبوللر، 
  .لی گوللر گولوشورلر چیچکلر، قؤنچھ

 
 شو عالمھ بونالر ائتدی تاماشا، 
 . قوشا-دوزولدولر بونالر جوفت، قوشا
 ،قوشالر گتدی بونالری تا ھوسھ
 : سسھ-بو سؤزلری قوشدو بونالر سس

 
 اؤتوشون، آی قوشالر، بولبوللر، «

 . گولوشون، آی قوشالر، بولبوللر
 خوش گلیبدیر سیزه بو گوللر، 
 سوسنلر، چیچکلر، سونبوللر، 

 . لر لر، مئشھ بو داغالر، دره
 
 

 ریک،  همین جور چیچکلر در
 

 اؤتوشون، آی قوشالر، بولبوللر، 
 . گولوشون، آی قوشالر، بولبوللر

 ان، حوئرمیشیک بو گون بیز ایمتا
 : آلمیشیق آلقیشالر ھامیدان

 اؤتوشون، آی قوشالر، بولبوللر، 
 . گولوشون، آی قوشالر، بولبوللر

 
 دیر،  ریفت گولشنی بیزیمعم

 . دیر سونبولو، سوسنی بیزیم
 دیر،  ھم گولو، سمنی بیزیم

 اؤتوشون، آی قوشالر، بولبوللر، 
 . گولوشون، آی قوشالر، بولبوللر

 
 گزیریک علم گولزارینی، 

 گؤروروک گوللو باغالرینی، 
 . یامیاشیل اوجا داغالرینی

 اؤتوشون، آی قوشالر، بولبوللر، 
 . گولوشون، آی قوشالر، بولبوللر

 
 لیک،  لمریک یاوالیق تنبلبی

 لیک،  ریک شولوقلوق، جدل ھائتم
 . ریک بیز شنلیک ھمکتبی ائل

 اؤتوشون، آی قوشالر، بولبوللر، 
 . گولوشون، آی قوشالر، بولبوللر

 
 میز، یووامیز،  دیر اؤلکھ وطن

 میز،  یاشاسین معلیم خاجھ
 . یاشاسین اوخودان آتامیز

 اؤتوشون، آی قوشالر، بولبوللر، 
 . گولوشون، آی قوشالر، بولبوللر
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 حیدر بابانین دیلینجھ
 پوئماسینا نظیره» حیدربابایا سالم«
 

 ،شھریار آغا !علیکم السالم
 ،قاچمیشدین بیزدن اوزاغا ىچوخداند

 ،قوناغان بیزیم ودیآیاق باسماز
 ،نییجوانلیق دؤریندن بو چاغا د

 ،دیناییاد ائتمز بئلھ سن ھئچ بیزدن
 

 ؟اوغول سن بیردن بیره ىنھ اولدو آ
 !سالدین خاطره ىاونوتدوغون ائل

 چاغالیان سوالرا، اسن یئللره
 دین سالم بو قوجا حیدره ائیلھ

 !لطفون آرتیق اولسون علیک السالم
 

 نھ قدر دادلیمیش سنین بو دیلین
 ائلین ىبو سسین ىائشیدن کیم

 گلین -قوجا، جوان، اوشاق، قیز
 ھ قاچدیالر چؤلھگم دینلھ ىسن

 .آنام قوربان اولسون بو شیرین دیلھ
 

 عملین؟ ىآزدیرمیشد ىفارس قیزالر
 ،غزلین -بوتون شعرین ىفارسجاید ىک

 حیدربابا یوردوندا بیر گؤزلین
 !عشقینھ بیر قلم قویمازدین بئلھ
 .یازماقدان دویمازدین بئلھفارسیجا 

 
 ىیولون کج ائتد ىتھران گؤزللر

 گیج ائتدي ىکؤنلونو آپاریب سن
 ى؟گؤروم یا فلک سنلھ لج ائتد ئد

 دین دؤنوم وارمیش بیلمھ ،دؤنگھ وارمیش
 ،دین اؤلوم وارمیش بیلمھ وار، آیریلیق

 
 تازه گلیب تاپیرسان ىایندي بیز

 کؤنلوموزه کؤزلر قویوب یاخیرسان
 ایلھ کئچنلره باخیرسان حسرت

 سوالر آخیب گئدیرمیش ىگؤرورسن ک
 .دوغوالن قوجالیب اؤلوب ایتیرمیش

 
 

 ؤنلوناکاؤز  ىچوخدا وئرمھ، سیخینت
 مھرباندیر ھر آتا اؤز اوغلونا

 یولونااؤز سن  ىسان ایندشقاییتمی
 گؤز اوستونده یئرین وار گیلنبویور

 .سئوینج ایلھ قارشیالر ىائلین سن
 

 ائلر بوتون ائلیمیز سنھسالم 
 باغچامیز، باغیمیز، گولوموز سنھ
 اوزون مدت سوسان دیلیمیز سنھ

 یین وار داھا نھ ىل گؤرک دئمھ ئد
 !سن گئج دیل آچدین شھریار ىافسوس ک

 
 گلنده سؤزه کیچیک اوشاق تزه

 لیق اوالر دیلینده ىبیر دادل ىآیر
 گولنده، وار آغالیاندا ىلذت
 گول -دیل آچدین سوسما، آغال ىک ىایند

 !داغال گول ،سؤیلھ ىیاخش ،یامان سؤیلھ
 
 
 
 
 

 
 »نین کیتابی پروانھ«
 )اؤرنک (
 »پروانھ نئجھ قیزدیر؟«
 

 بیر گون دوردوم تھراندان،
 اوزاق یولالردان، -اوزاق
 ھیققانا، -ھا -ھیققانا

 .گلدیم آذربایجانا
 

 لر گؤردوم من اوردا، نھ
 .قوشالر اوخور شن اوردا

 گولور داغیندا،کھلیک 
 .بولبول اوخور باغیندا

 
 نین چیچگی، باغالری

 .گی تاقچاالرین بزه
 ھلھ سن باخ باداما،
 .چیچک گولور آداما

 
 آذربایجاندا ھر یئر،

 .گولدور، چمن، چیچک دیر
 گلدیم چیخدیم تبریزه،
 .ایندی دئییم من سیزه

 
 گزه ھا بئلھ، -گزه

 .گلدیم پروانھ گیلھ
 یا، چاق قاپی -چالدیم چاق
 .یا شاق قاپی -ھئی شاققا

 
 بیر سس گلدی، ،گؤردوم کی

 سوروشدو کی، او کیمدی؟
 بو سس نھ سس، قوش سسی،

 .بولبول سسی، قوش سسی
 

 دی، بیلدیم کی، پروانھ
 .دی پروانھ بیر دانھ

 دئدیم کی، پروانھ جان،
 .عمیندی قاپی چاالن

 
 سئوینجی باشدان آشدی،

 .قاپینی تئزجھ آچدی
 یگھ بیر قیز چیخدی،ائش

 .دئدیم بس اولدوز چیخدی
 

 دی، اولدوز دگیلدی آی
 .دی جوت یای قاشالری بیر

 دی، ساچالری ساپ ساری
 .دی دیشلری میرواری

 
 دوداغی کی، قاچاردی،

 .ائلھ بیل گول آچاردی
 اولدوز نھ دی، آی نھ دی،

 .قیزین آلنی آینادی
 

 !بئلھ گؤزل قیز اولماز
 !اولمازنھ آی نھ اولدوز 
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 »آذرى خیام«
  )اؤرنکلر( 
 

  من، ده نھ بیلیرسن سن نھ ازلى سیّرى
  من، ده نھ اوخورسان سن یى نھ جھ بیلمھ بو

  ییز، ده سؤیلشمھ آرخاسیندا نین پرده بیز
 . من ده نھ قالیرسان سن نھ دوشور پرده تا
 

  ووجود، ى وئرد ایلھ ایضطرار منھ اّول
  سود؟ حئیرت جز اولدو نھ منھ دیرلیکده
  آنالمادیق، بیز ایلھ ایکراه دخى گئتدیک

  مقصود؟ ایمیش نھ گلیشلھ -گئدیش بؤیلھ کیم
 

  کؤیو، شھرى، چؤلو، بو دوالشدیق خئیلي بیز
  اوزونو، ایللر آفاقدا بوتون گزدیک

  بیریسى، گلدى کى، دیک ائشیتمھ یولدان بو
 . یولو بو گئدنلر دى دؤنمھ گئرى ھرگیز

 
  یارادان، شکلھ بو طبایعى کى، سالدى

  آرادان؟ نظمى گؤتوردو یئنیدن ایچون نھ
  ایچون، نھ قیرماق شکلى بو ایمیش قابیل گر

  نؤقصان؟ کیمیندیر اگر، ایمیش ناقابیل
 

  سن، عمایىم بو آچامازسان دیل ائى
  بیلمزسن، ده یى نؤکتھ دئدیگى دانا
  جنّت، بیر یاپ بوردا مئیلھ قیرمیزى سن

  سن؟ یھ گئتمھ سن گئده بئھیشتھ مو معلوم
 

  سندن، آیریالجاقدیر جان بو کى، بیل سن
  گؤزدن، پونھان سنى ائیلر عدم سیّرى

  دویمورسان، گلدیگینى ھارادان ایچ مئى
 . بیلمیرسن سن، لى گئتمھ ھارایا اول شاد

 
  دیل، ائى یوخ گؤرن جھنّمى جنّتلھ

  دیل، ائى یوخ گلن بیر جھانھ بو اوردان
  ین، شئى اول ائتدیگیمیز اومید و خووف بیز
 . دیل ائى یوخ بیلن نیشانینى نام، جز

 
  یول، یھ کیمسھ یوخ اسرارده-یى پرده بو
 ! ایمکانى وصول یوخدور کشفھ قورغویو بو

  منزیلیمیز، بیر اؤزگھ آلتدان تورپاغین یوخ
 .بول -بول وار لر فسانھ جور بو کى، دینلھ

 
  ائدیریز، گل -گئت اوندا بیز کیم دایره بو
 . ھرگیز بیلینمز سونو نھ اّولى، نھ

  عالمده، بو کى، بیریسى دئین دوغرو یوخ
 .بیز ھارا یا گئدیریک بیز، ھارایا گلدیک

 
  اوردا، بھرام ایچردى مئى کى، قصر اول

 . یووا ائتدى تولکولر قویدو، باال جئیران
  اووالرکن، گور عؤمرونو بوتون بھرام

  آّما؟ گور اونو اووالدى نئجھ گؤردون
 

  گؤرورم، یاتانالر توپراغین بو اوستونده
 . گؤرورم قاالنالر گیزلى دخى آلتیندا

  باخیرام، کیم عدمھ دشتى بو قدر ھر
 . گؤرورم قاییتمایانالر رک گئده دایم

 
 

  چیلر، کوزه اوالن پالچیقدا اللرى بو
  نظر، ایلھ ھوش قیلساالر ایشلرینھ اؤز

  پالچیقالر، بو دؤگدوکلرى ایلھ تحقیر
  مگر؟ بیلمزلر بونو بدندیر خاکى ھپ

 
  ایمیش، زار عاشیغى تک من کى، کوزه بو

 . ایمیش گرفتار یاره سییھى زولفي
  بوینوندا، اونون سن گؤرورسن کى، قولپ بو

 . ایمیش یار حماییلى کیم او، قولپدور بیر
 

  نھار، و لئیل بو ایدى وار لى ایره بیزدن
 . دووار بو ایمیش ایشلر ایچون ایش بیر ھم
  آیاغین، قوى گؤتور آھستھ توپراغا بو

 . زینھار دیر ببگى گؤز ماھروخون بیر
 

 . من گئجھ کئچن یى کوزه بیر داشا چالدیم
 . مندن باش ایش بو وئردى ایدیم کئفلى چوخ
  ایدیم کیمى سن ده من: کى دئدى کوزه اول
 . سن دخى اولورسان کیمى منیم ده گون بیر

 
  دوستالر، وفالى اول الیمیزدن دىخچی

 . خار ائتدى ازیب اونالرى ازل پایى
  بزمینده، دیریلیک ایچیردیک مئیدن بیر

 . اونالر ییخیلدى تئز دؤوره ایکى بیزدن
 

  بیتدى، اوخوندو شبابیمیز طومارى
 . یئتدى باشا کیتابى گؤزل ده عیشین
  ایدى، جاوانلیق آدى کیم قوشو عیشین

 . گئتدى دملر نھ گلدى، زامان نھ بیلمم
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 بان  جبار عسگرزاده باغچھ
 )نمونھ آثار بھ زبان فارسى(
 
 
 

 :بان از رباعیات باغچھ
 

 نام و نشان و گمنامم من ھرچند کھ بى
 اندامم من باده و دلبرى گل بى

 در فرصت امکان عملم گفتھ اوست
 ام، مرید خیامم من خود یافتھ

 
 باکم پاک است حسابم کھ چنین بى

 بردند اگرچھ فلک االفالکم
 از کشتھ شدن چھ باک، آمال دلم

 مانند گلى سبز شود از خاکم
 

 بیجا نشدم عاشق و دیوانھ صلح
 لیلى نرسد بھ پاى افسانھ صلح

 ماھى است بھ عاشقان مساوى مھرش 
 عشاق خوشند در حرمخانھ صلح

 
 اى مھر بھ روى تابناک تو قسم 

 اى غنچھ بھ این سینھ چاک تو قسم
 صلح ملل شاد نگردد دل من بى

 شق پاک تو قسمعاى بلبل من بھ 
 

 لب از لب من مدار ساقى امروز
 پر کن قدحى بھ افتخار نوروز

 در پیش من این عید عزیز است زآنکھ 
 صلح است و مساوات میان شب و روز

 
 خبر از خود و خدا و آئین اى بى

 با خلق مکن جدال با حربھ دین
 دینى کھ بود مانع آزادى فکر

 ، کفر است نھ دیندینى و گمرھى است بى
 

 از محشر و از حساب و از نار جھیم
 میگفت آخوندکى بھ یک مرد حکیم

 گفتا چھ بود، حکیم، اگر قبل از مرگ
 بر خلق ز کار خود حسابى بدھیم

 
 گر خود نشناسد انسان، انسان نبود

 گر خود بشناسد انسان، این سان نبود
 بشناخت ھر آنکھ خود، بشر دوست شد او

 خودشناسى آسان نبودافسوس کھ 
 

 پرسیدم از آن ماھوش شیرسوار
 بستى بھ سر شیر چگونھ افسار؟

 گفتا بھ جھان ھر آنکھ خود را نشناخت
 آوردن او سھل بود زیر مھار

 
 روی سعی بکن کھ مرد احسان باشی

 یکی بکنی بھ خلق و انسان باشین
 رنج بھ مفت سودی از کس نبری بی

 چون شمع برای جمع سوزان باشی
 

 یافتھ ام  ىخودرھ ىزاندیشھ برا
 بھ ره انداختھ ام ىنقش دگر

 دیدن چھره صوت  ىازچشم برا
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 ساختھ ام  ىبا دست ھنرآیینھ ا
 

 من آنچھ ھمی گویم اذغان من است 
 محصول جھاد فکر و عرفان من است

 در کار خود از کسی ندارم تقلید 
 کردار من آیینھ ایمان من است

 
 
 »ماه من«
 

 من، امشب چرا دیر آمد دانم ماه نمی
 روشن نشد راه من، امشب چرا دیر آمد؟

 با ھزاران ستاره، چراغان شد آسمان
 !ھای زیبا از کمان چون تیر آمد شھاب

 دانم ماه من، امشب چرا دیر آمد؟ نمی
 قدر من، نگاه کردم بھ کوه  نشستم آن

 !عاقبت از پشت کوه سر زد و دلگیر آمد
 !دیر آمد دانم ماه من، امشب چرا نمی

 تر از امشب بود ھای گذشتھ، روشن در شب
 گونھ تغییر آمد؟ چرا حالش یافتھ این

 دانم ماه من امشب چرا دیر آمد نمی
 ...روشن نشد راه من ، امشب چرا دیر آمد

 
 
 

 دختر دھقان
 

 این دو سھ روزه. دختر دھقان
 چینھ پنبھ، از سر غوزه             مى

 دید مرغکى، از آن سو گذشت
 اى نشست روى شاخھ پنبھ

 یک کمى پنبھ، با نکش برچید
 بال و پر گشود، از آنجا پرید

 جوجھ مرغکم: دختر صدا کرد
 اندکى بایست، نازى ملکم

 این پنبھ را تو چھ الزم دارى؟
 خواھى پنبھ بکارى؟ مگر مى
 برم بھ آشیانھ گفتا مى

 تا درست کنم با آن یک النھ
 تخم گذارم، بچھ بار آرم

 دنیا من ھم آرزو دارمدر 
 این را مرغک گفت، از آنجا پرید

 دختر دھقان یک آھى کشید
 گفتا این مرغ ھم مانند من است
 دلخواه او چون دلخواه من است

 برم خانھ چینم پنبھ، مى مى
 تا درست کنم با آن یک النھ

 کارم کشم، پنبھ مى زحمت مى
 .در دنیا من ھم آرزو دارم

 
 
 

  پوش، سرباز آزادیخواهمیرزا غفار خان سیاھ
 

براى  ۱۲۹۹من در سال . میرزا غفار خوان سیاھپوش از احرار معروف آذربایجان و عاشق تعلیم و تربیت و فرھنگ و مؤسس دبستان زنوز بود
ى زنوز خدمات زیادى این دبستان بھ اھال... آورد العین ناظر اقداماتى بودم کھ آن مرحوم براى تاسیس یک دبستان شش کالسھ در زنوز بھ عمل مى

در خاتمھ باید متذکر شد ...اند انجام داده و اینک قریب ربع قرن است کھ متجاوز از پنجاه در صد از اھالى زنوز در این دبستان با سواد شده بیرون آمده
. و ناطقین مقتدر انقالب مشروطیت بودندکھ میرزا غفار خوان سیاھپوش نھ تنھا از نظر فرھنگى، بلکھ از نظر آزادیخواھى نیز یکى از فدائیان نامى 

 .ند کھ محیط ھر قدر ھم فاسد و کم حافظھ باشد، ھرگز فراموش نخواھد کرد گذشتھ از تاسیس دبستان زنوز در این مملکت خدماتى انجام داده

htt
p:/

/w
ww.pe

ns
ou

tha
ze

rba
ija

n.o
rg/



متاسفانھ جاى او بین آزادیخواھان ایران مرحوم سیاھپوش یکى از متھورترین سربازان آزادیخواه و یک مرد بھ تمام معنى انقالبى بود، کھ امروز 
کنند، حالت این شخص طورى بود در راه آزادى  شناسند سخنان و حرکات انقالب جویانھ اورا ھرگز فراموش نمى کسانى کھ او را مى. خالیست

ھا و  ر شیراز ماموریت داشتند، اغلب شبھاى سیصد و ھشت یا نھ کھ د ام در سال خود نگارنده فراموش نکرده. کرد وار با خون خود بازى مى دیوانھ
گویم کھ دزدان واقعى ما  اى مردم قسم بھ پیغمبر و على راست مى: گفت زد و مى ھا بھ مردم داد مى یافت پیش مغازه روزھا ھر وقت کھ فرصت مى

رباز و سلطان و سرھنگ و سرتیپ تا شاه ھر چھ در ایم؟ بھ خداى الشریک قسم، از س کنید کھ ما براى گرفتن دزدھا آمده شما گمان مى. ھا ھستیم امنیھ
. دان واقعى را بشناسید، چاره سر خودتان را بکنیدزایم، د ھا را ما ناامن کرده این راه. بینید ھمھ براى دزدى و غارت و چپاول است این تشکیالت مى
چاپند، و  ھا را مى ھا بھ چھ طریق خانھ گیرند و یا شب ود کرده ماھى مىآل ھا را بھ چھ نقشھ نا امن و آب را گل کرد بھ شرح دادن کھ راه آنگاه شروع مى

و یا وقتى کھ امیر لشکرھا کھ آنھا را براى رفع . شود کنند کھ صدایش دیگر شنیده نمى ھا درست مى اگر صاحب مال متوجھ شد، چگونھ براى او پرونده
گرفتند،  بھ چھ قیمت مثال دویست یا سیصد ھزار از ایشان تعھد مى  فرستادند، نمود مى یک غائلھ مختصر کھ بین مردم دو قصبھ  و یا دو طایفھ رخ مى

توانستند در پھلوى او  کرد شنوندگان از ترس جان خود نمى پروائى نطق مى وقتى کھ او با این بى. آورند اگر کسر آوردند پدر ایشان را چگونھ در مى
و سر این رفتار و زیر . ھا اغلب گواه صدق این گفتگو ھستند شیرازى. مجالس نیز حال و گفتارش این بوددر . دادند بایستند، در حال قدم زدن گوش مى

و . اى در شیراز حبس کردند و پس از آن، مدت کوتاھى فرماندھى رشت را بھ او سپردند بار نادرستى نرفتن او بود کھ او را مدت ھشت ماه بھ بھانھ
ھنوز محاکمھ او تمام . چنانکھ درست کردند و او را بھ پاى محاکمھ کشیدند. ھائى بسازند و تا ابد راحتش کنند و پروندهاین نقشھ براى آن بود کھ براى ا

دنیاى ظلم و نادرستى را براى ھمیشھ بھ دزدان تنگ  ز ایناى عارض شده و پس از یک رو ھا در حال خواب سکتھ نشده بود کھ ناگھان در یکى ازشب
 ».از دیدن روى آنھا راحت شد چشم سپرده و رفت، 

 )ھا روشنگر تاریکى کتاب -بان خاطرات ثمینھ باغچھبھ نقل از ، ، شماره شش و ھفت۱۳۲۴در سال مجلھ زبانبان، چاپ شده در  بخشى از نوشتھ باغچھ(
 
 

ھاى متعددى است کھ پدرم بھ  نامھ زیر یکى از نامھ. دوستى پدرم با میرزا غفار خان تا سالھا بعد کھ از ھم جدا شده بودند، با رضایت و صمیمیت ادامھ داشت و آنھا با ھم مکاتبھ داشتند
 )ھا روشنگر تاریکى کتاب -بان خاطرات ثمینھ باغچھاز ( . او نوشتھ است

 
دو سطر از  [...]یک روز قبل، نامھ مبارک و مختصر کھ شدت و عظمت تاثیراتش بھ اندازه صدھا بحر و و بر بود رسید  دوست گرامى و عزیز،«

از این بھت و سکوت کھ بھ دریاى حیرت غرق و چون افتاده از . ام برد بھت[...] مقدمھ آن را بھ آخر نرسانده بودم کھ کامم تلخ و جسمم در مسلخ شد 
ھمین قدر فھمیدم کھ خانمم و سایر خانمھا کھ براى عیادت مشارالیھا . کیفیت حاالت ظاھرى و باطنى خودم را از تصویر عاجزم تاثیر برق بودم،

چھ خبر : و خانمم کھ بھ مناسبت مرض اعصابش ضعیف بود، زیادتر متاثر گردیده داد زد. تصریف داشتند، از سیر وجنات و حالم در تعجب شدند
این آتش از دل است نھ : اند؟ مکتوب از دائى من است یا از برادر تو؟ چھ پیش آمدى ھست کھ حالت چنین عوض گردید؟ گفتم شتھچھ مصیبتى نو! است

از مندرجات [...] باز چھ بالئى بھ سرش آمده ...تا شنید گفت بیچاره غفارخان[...] از مجمر زردشت و این آذریست از برابر جان، نھ از برادرمان 
 ....وقش کردممرقومھ مسب

 
 آه سردیملھ دئدیم سؤندورریم آتشیمى
 آه ائتدیکجھ غمیم آتشى سوزان اولدى

 گؤز یاشى آتش سوزانى ائدرمى خاموش
 اونى سؤندورمگھ گؤز، یاشینى ریزان اولدى

 بن چکردیم غم و محنتھ صبریملھ حصار
 فلکین توپ و جفاسى ایلھ ویران اولدى

 سانکى مخصوص ایمیش عالمده جھان نامرده 
 دایما مرد اوالنین مسکنى زندان اولدى

 بو نھ خلقت، نھ طبیعت، بو نھ دؤران، نھ حیات؟
 سانکى جان وئردیده خلقت بیزه بیر قان اولدى

 ایکى گون عؤمر ایچین عالمده کولشمک نھ قادار؟
 سى جان چکمگھ میدان اولدى دیریلیک ساحھ

 نعمتلرى دگسون باشینافلکین وئردیگى 
 ھم ظالم، ھم مظلوم یئدیگى قان اولدى

 بیرى دل خونى یئیور دیگرى خلقین قانینى
 بشره بو فلکین ائتدیگى احسان اولدى؟

 
 .آید ھاى زایده از دست ما چیزى نمى فایده و تاسف بارى جز تاثرات بى

 
 درد خود را بھ زیر پا ھشتم، نشوم غرق تا کھ در غم تو

 تمام غرق شدیم، زیر امواج محنت ھم تو من و دردم
 آشناى دل من است اى دوست، آنچھ امروز ھست محرم تو

 عوض اشک خون خود ریززم، گر بدانم کھ اوست مرھم تو
 ھست ھمرنگ فکر من امشب، روزگار سیاه و مظلم تو

 ھایى کھ ھست ھمدم تو باشد، غصھ جان و دل را انیس مى
 !آه من، از شراره دم توعجب اینکھ نسوزد این عالم، ز 

 
در خاتمھ با تقدیم سالم، . ات در این مصائب وارده با شما شریک غم ھستیم ام با عائلھ توانم عرض بکنم، خودم با خودت و عائلھ ولى ھمین اندازه مى

 »...آرزوى نجات و سعادت شما را داریم
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 ۱۳۳۹سال نوشتھ شده بھ  -بان بھ قلم خودش زندگینامھ باغچھھایى از  تکھ
 

شمسى   ۱۲۶۴من در سال . کرد با شغل معمارى و قنادى زندگى مى» ایروان«نام داشت، در شھر » عسگر«پدرم . از اھالى تبریز بود»رضا«جد من 
ارزشى  سالگى، با مختصر سواد بى ۱۵تحصیالت من با اصول قدیمى و در مساجد بوده است و در سن . متولد شدم» ایروان«میالدى در  ۱۸۸۵برابر 

ھاى پدرم بود، در دوران جوانى بھ طور قاچاق در منازل، بھ دختران  گذران زندگیم از طریق اشتغال با حرفھ. کھ داشتم مجبور بھ ترک تحصیل شدم
شمسى  ۱۲۹۱، در سال .بودم» مالنصرالدین«فکاھى   و از فکاھى نویسان و شاعران روزنامھ» قفقاز«ھاى  درس میدادم و از خبرنگاران روزنامھ

 . شدم» ایروان«در شھر »  لک لک«مدیر مجلھ فکاھى 

و چندى پس از آن ھم فرماندار آن شھر » ایغدیر«پس از چندى تحویلدار شھردارى شھر . در آخرین سال جنگ در نتیجھ گیرودارھا بھ ترکیھ رفتم... 
اى کھ در نتیجھ آن  راه سرزمین پدرى خود را در پیش گرفتم و باالخره پس از گریز از چنگال چند بیمارى مھلک و حصبھ ۱۹۲۸در سال  .... شدم

آن شھر با سمت آموزگارى مشغول » احمدیھ«رساندم و در مدرسھ » مرند«انگشتان پاھایم بھ وسیلھ تنھا طبیبى کھ در آنجا بود بریده شد، خود را بھ 
این آغاز زندگى و خدمات اجتماعى من در ایران بود کھ نزدیک بھ پنجاه سال از آن میگذرد، در این مدت زحمت بسیار کشیدم و رنج و . شدم کار

اند و  بزرگترین موفقیت من اعتمادى است کھ احساس میکنم مردم بھ صداقت من پیدا کرده. ھایى نیز بدست آوردم مرارت بسیار بردم و توفیق
ام از تیر شک مردمى بوده کھ نسبت بھ آرمانھاى ملى و اجتماعى من براى ارضاى حس خودخواھى و غرور بیجاى  ترین زخمى کھ خوردهدردآور

 )۱۳۵۸وارلیق سال مجلھ . (اند خود روا داشتھ

 .اساس آزادیخواھان پراکنده گردید...خیابانى شھید شددر ھمان سال  .رویدادھاى ناگوار بسیارى در راه بودندآن سال ... ]سال کودتا - ۱۲۹۹[

یک روز بھ شکل تصادفى با میرزاغفارخان زنوزى کھ یک بار مرا ...بھ سبب شھادت خیابانى، وضع اداره فرھنگ متشنج بود در این ایام...)تبریز (
روزى مرا بھ ھمراه خود نزد میرزا نورهللا خان ...ھاى خود را برایش گفتم جریان گرفتارى. در مرند دیده و در باره کارھایم شنیده بود، مالقات کردم

نور هللا خان کھ از وضع فرھنگ آگاه بود، مصلحت ندید . بود، برد و بھ او معرفى کرد نیکانى کھ رییس شھربانى و از آزادیخواھان مشھور آذربایجا
کسانیکھ میرزا نورهللا ! ان از جیب خودش بھ من حقوق بدھدولى حاضر شد مرا بھ دبستان یکان بفرستد و ماھى ھیجده توم. عرفى کندممرا بھ آنجا 

حکم استخدام بھ من داده شد و رسما  ۱۲۹۹در مھرماه سال . خان را میشناسند میدانند کھ قول آن رادمرد، مانند طالى تمام عیار، پر از اعتبار بود
 .وارد دبستان دانش شدم

ولى متاسفانھ زمان مساعد . درھمین سالھا چون بھ اھمیت آموزش نسوان یا زنان و دختران اعتقاد عمیق داشتم، بھ فکر تاسیس مکتب نسوان برآمدم...
دى پیدا ت بھ ویژه روشنفکران نفوذ و محبوبیت زیاابقطمن در تبریز، در سایھ درستکارى و پرکارى، در میان تمام . نبود و این کار بھ نتیجھ نرسید

ناگفتھ . با تمام این احوال ھرگز وارد فعالیتھاى سیاسى و حزبى نشدم. تاسیس کردم» اتفاق معلمین«جمعیت تئاتر بوجود آوردم و جمعیتى بھ نام  .کردم
ھ آمده بودم و این خود زیرا من از روسی. کھ حتى ھمین فعالیتھاى فرھنگى و اجتماعى و محبوبیتى کھ کسب کرده بودم، مورد سوء ظن پلیس بودنماند 
بھ ھر حال، محبوبیت و شھرت من بھ حدى بود کھ . اى بھ دست مغرضان و تنگ چشمان میداد کھ بھ این وسیلھ موجب آزار و نا راحتى من شوند بھانھ

من فعالیت و کار . رت خواستمولى من بیمارى را بھانھ کردم و معذ...در اوایل پادشاھى رضا شاه، از جانب فرھنگیان آذربایجان نامزد وکالت شدم
 .فرھنگى را بھ ورود بھ صحنھ سیاست ترجیح میدادم

دکتر محسنى بھ جاى اینکھ سوابق و عالیق فرھنگیان را ...مردى اھل سیاست بھ نام دکتر محسنى، رئیس فرھنگ آذربایجان شد ۱۳۰۵در سال ...
دان با مراجعان بھ مدرسھ، مربیان با شاگردان و شاگردان با یکدیگر، ھمھ باید بھ زبان تقدیر و تشویق کند، دستور اکید داد کھ در اداره فرھنگ، کارمن

دانست کھ با صدور این  گذشتھ از اینکھ این کار یک تکلیف دشوار و غیر عملى بود، او نمى. فارسى گفت و گو کنند، وگرنھ از کار برکنار خواھند شد
تار ناھنجار فر اگر بگویم. دار میسازد ھا را تحقیر و جریحھ پرستى آذربایجانى کار میکند و حس میھندستور حق و عالقھ تاریخى یک قوم بزرگ را ان

اگر او سیاستمدارى با ھوش و روانشناس . ھا داشت، شاید اشتباه نباشد ھا شباھت کامل بھ رفتار ھیتلر نسبت بھ یھودى دکتر محسنى نسبت بھ آذربایجانى
ر گوشھ و کنار این کشور پھناور، مردمى زندگى میکنند کھ ھزاران سال است بھ طور طبیعى و غریزى بھ آداب و رسوم توانست دریابد در ھ بود، مى

آن دستور شاق دکتر محسنى مانند آن بود کھ بھ خروس . ھا را از یادشان برد توان عادات و زبان آن اند، و با زور و قلدرى نمى و زبان خود خو گرفتھ
 .اى کبوتر بخواند وگرنھ سرش را خواھند بریدتکلیف کنند با صد

اى خانھ او را محاصره کردند  ھا و رفتار نادرست، کار را بھ جایى رساند و مردم را چنان بھ ستوه آورد کھ روزى عده در نتیجھ ھمین نوع سوظن... 
 .باز بفرستدو با سنگ بھ جانش سوقصد کردند تا باالخره والى مجبور شد براى حفظ جان او یک دستھ سر

او رو بھ من کرد و . سرودم، ایراد گرفت و بھ شعرھاى ترکى من کھ براى کودکان کودکستان مى دکتر محسنى یک روز مرا بھ دفترش احضار کرد
 »...مثال منظورت از این شعر بلبل چیست؟. این شعرھا سیاسى است...نویسى؟ ھا مى این شعرھا چیست کھ براى بچھ«: گفت

 : بل بھ زبان فارسى تقریبا این استترجمھ شعر بل
 

 اى بلبلى در قفس نقره
 گرفتم ار از آواز بلبل خوشم آمده بود، او

 اى گزاشتم او را از گلشن جدا کردم و در قفسى نقره
 ھ زودى بلبل از نفس افتادب

 من ھم از ھوس افتادم
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 ھا قفس را دوست ندارند  فھمیدم کھ بلبل
 دحتى اگر این قفس از نقره باش

 روا ندیدم او را در قفس زندانى کنم
 در قفس را گشودم

 .ھاى پرشورش باغ و گلستان را شاداب کرد بلبلم آزاد شد و با چھچھ

منظورت از شاداب شدن باغ و ...منظورت از بلبل کیست؟...اى چیست؟ منظورت از قفس نقره« گفت  مى. دکتر محسنى مرا بھ سوآل و جواب کشاند
 ...رفت بھ خرجش نمى. گفتم، منظورم از بلبل و قفس، چیزى بھ جز بلبل و قفس نیست من ھر چھ مى» ...گلستان چیست؟

ام از ادامھ کار جسران...کند را در تبریز منحل و مرا بیکار» باغچھ اطفال«اى کھ شده  بود بھ ھر بھانھ  روشن بود کھ دکتر محسنى تصمیم گرفتھ
 .شدتبریز منحل » باغچھ اطفال«بازماندم و 

وقتى فکر خود را در باره افتتاح کالس براى کر و .  امید بھ دیدن او رفتم اینبا ...روزى بھ فکر تاسیس کالسى براى کر و اللھا افتادم ۱۳۰۵در سال 
ر است در باغچھ اطفال بھ کنى، بھت بینى کھ اللھا را زباندار اگر تو چنین استعدادى در خود مى«: اللھا با او در میان گذاشتم، با خونسردى بھ من گفت

من «: برخاستھ، گفتم. بغض گلویم را فشرد. از کم لطفى رییس سخت متاثر شدم» .ما بھ دبستان کر و اللھا احتیاج نداریم. کودکان فارسى بیاموزى
، و دیوانھ وار در را بھ ھم زدم و »ن بیاورنددستور بدھید آن را پایی افردا تابلو را خواھم زد، شم. کنم کھ بھ اجازه شما نیازمند باشم قمارخانھ باز نمى

من . ھر روز در انتظار مزاحمت بازرسان فرھنگ بودم، ولى تا آخر سال کسى نیامد .باالبردم ار دو روز بعد تابلوى دبستان کرو اللھا .بیرون آمدم
مشغول اقداماتى بود کھ بر اثر آن، در ایام تعطیل، ھم  و مرا بخشیده است، ولى غافل از اینکھ او در این مدتوارى کرده گگمان میکردم رئیس بزر
 ...ھا در نطفھ خفھ شود کر دبستان کر و اللفباغچھ اطفال منحل و ھم 

 ...را فراھم ساختغچھ اطفال کھ دکتر محسنى موجبات انحالل با ۱۳۰۶در آخر سال 

 

 )»شرق«از متن گفتگو با : (در باره زبان مادرى والدین بان خانم ثمینھ باغچھ

. زدند ىحرف م ىھمیشھ آنھا با ھم ترك. نھ«: گوید ىیاد گرفتھ بودند؟ م ىبوده است؟ یا اینكھ در قفقاز فارس ىشان فارس ىمي پرسم زبان مادر : شرق
. زدند ىحرف نم ىفارس ىول. آموختھ بودند ىقرآن و فارسي ادب ىالبتھ پدرم در مكتب خانھ و مادرم در مكتب خانھ مسجد آیاصوفیھ در استانبول تا حد

 ».پس از آمدن بھ ایران و رفتن بھ شیراز آغاز شد ىحرف زدن شان بھ طور جد ىفارس

 

با قلمی  بان ثمین باغچھ را کھ بر روی تختی در بیمارستان میثاقیھ سپری شد، فرزند او، استاد ارجمندبان  ھای زندگی جبار باغچھ آخرین لحظھ
 :چنین توصیف کرده است» ازپدرمھائی  چھره«شیوا در کتاب خود 

... اِولین. بعد از ظھر من و اِولین بھ بیمارستان رفتیم و آنھا بھ خانھ برگشتند. ثمینھ و پروانھ شب را در بیمارستان، باالی سر او گذرانده بودند. روز پنجم آذرماه بود«
درد را . پدرم یھو بھ خود آمد» خواھید براتون یک آواز محلی ترکی بخوانم؟ بابا، می«: دستش را توی دستش گرفت و نوازشش کرد وگفت. کنار تختخواب او نشست

 .»...بخوان... بخوان... بخوان اِولین«: لرزید گفت با صدائی کھ از درد و ھیجان می. سراپا توجھ و دقت شد. از یاد برد

 :ھای او ریخت شنید، در گوش و آخرین کلمات یک آواز را، در آخرین آوازی کھ باید می ھای یک موسیقی تر کرد و آخرین زیر و بم اِولین سرش را بر سر او نزدیک

  سوزد آتش می«
 داند اما دیگ است کھ این سوزش را می

 کشد،  دردی را کھ بلبل می
 نھ گل

 داند بلکھ خزان می
 شب را از بیمار بپرس، لیال
 » داند این درد را آن کھ نوشتھ می

 
. عجلھ داشت کھ حرفش را بزند. لرزید صدایش ازدرد می. بھ آخرین سطر شعر اعتراض کرد. پدرم مثل اینکھ ازخواب پریده باشد، بھ خود آمدآواز کھ تمام شد، 

طر آخر این آواز دو س. درست است" داند کشد، می آن کھ می. "غلط است، کسی این درد را برای من ننوشتھ" داند آن کھ نوشتھ می... "جون من، اِولین، اِولین«: گفت
 :را باید این طور بخوانی

 شب را از بیمار بپرس، لیال«
 .»!کشد می داند این درد را آن کھ می

 
صدای خواھرم را شناختم، اما . گوشی را برداشتم. تازه بھ خانھ رسیده بودیم کھ تلفن زنگ زد. من و اِولین بھ خانھ برگشتیم. طرف عصر ثمینھ و پروانھ آمدند

 .»پدرم درگذشتھ بود... بارانی بود... تاریک بود. دیگری بود صدایش جور
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